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ভূচমকা 
 

 

চিন্তা আম্মে বম্মলই ‘মানুষ’ আজম্মকর এই সভয মানুষ হম্মত মপম্মরম্মে। চিন্তাশীলতার 
কারম্মণ মানুষ হম্ময়ম্মে অননয মাত্রায় সৃচিশীল ও সভয। চিন্তার স্বাধীনতা মানুম্মষর 
জন্মগত চ তরাত ও অচধকার। এই অম্মথয চিন্তার স্বাধীনতা হম্মলা সবম্মিম্ময় বড় 
মমৌচলক মানচবক অচধকার। তাই, দুচনয়ার মকাম্মনা চকেুই মানুষম্মক এই সহজাত 
ববচশিয মথম্মক মাহরুম করম্মত পাম্মর না। এবং মকউ র্চদ তা কম্মর, মসচট 
অগ্রহণম্মর্াগয।  

চনম্মজম্মক সৃচির মসরা মম্মন করা হম্মলা চিন্তার স্বচ্ছতা ও স্বাধীনতার উৎকৃি 
উদাহরণ। এর চবপরীম্মত চনম্মজর সৃচিগত সীমাবদ্ধতাম্মক অস্বীকার করা বা করম্মত 
িাওয়া হম্মলা চিন্তার ববকলয। মানুম্মষরই আম্মে বনচতক মিতনা। চিন্তা ও কম্মমযর 
পর্যাপ্ত স্বাধীনতা বযচতম্মরম্মক বনচতক দাচয়ত্বম্মবাধ সম্ভবপর হম্মত পাম্মর না। মানুম্মষরই 
আম্মে পচরণত ভাষা। ভাষাগত এই উন্নচত মানুষ লাভ করম্মত পারম্মতা না, র্চদ না 
তার থাকম্মতা স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাম্মব চিন্তা করার প্রকৃচতগত িমতা। বলাবাহুলয, 
মানুষ ভাষাম্মক চিন্তার চবচনময় ও বাহন চহম্মসম্মব বযবহার কম্মর। 

দুভযাগযজনক হম্মলও সতয, ধম্মমযর পি ও চবপি উভয় কযাটাগচরর উম্মেখম্মর্াগয 
সংখযক মানুষ মম্মন কম্মর, ধম্মমযর মম্মধয চিন্তার স্বাধীনতা নাই। তাম্মদর দৃচিম্মত, ধম্মমযর 
পুম্মরা বযাপারটাই হম্মলা আিার-অনুষ্ঠান ও মমম্মন িলার বযাপার। এচট সব ধম্মমযর 
মিম্মত্র সচতয চকনা জাচন না, চকন্তু এটুকু বুঝম্মত পাচর, ‘ইসলাম ধম্মময’র মিম্মত্র এই 
ধারণা ভুল।  

‘ইসলাম ধময’ কথাটাম্মক উদৃ্ধচতচিম্মের মম্মধয রাখার মাম্মন হম্মলা— আচম মম্মন কচর 
না, ইসলাম একচট ধময। র্চদও ধম্মমযর ইচতবািক ববচশিযসমূহ ইসলাম্মমর মম্মধয 



আম্মে। ধম্মমযর ইচতবািক ববচশিযসমূম্মহর সাম্মথ সাম্মথ মানবজীবম্মনর সাম্মথ সংচিি 
অপরাপর সকল মিত্রসমূম্মহরও অপচরহার্য ইচতবািক ববচশিযগুম্মলা আমরা 
ইসলাম্মমর মম্মধয মদখম্মত পাই।  

ইসলাম চনম্মজম্মক দ্বীন চহম্মসম্মব পচরিয় মদয়। দ্বীন মাম্মন ধমযও হম্মত পাম্মর, 
লাই স্টাইলও হম্মত পাম্মর, স্বতন্ত্র মকাম্মনা দশযনও হম্মত পাম্মর, হম্মত পাম্মর তত্ত্ব বা 
মতাদশয। ইসলাম বলম্মত সাধারণত ধময মম্মন করা হয়। আমার দৃচিম্মত এচট ভুল। 
ইসলাম একচট দ্বীন। এই দ্বীম্মনর অথয জীবনচবধান করাটাও ভুল। মকননা, 
জীবনচবধান মাম্মন র্চদ শচরয়ত হয়, তাহম্মল ‘ইসলাম অথয জীবনচবধান’ কথাটা শুদ্ধ 
হয় না। শচরয়ত হম্মলা ঈমাম্মনর অনুগামী। ঈমান আম্মগ, এরপর ইসলাম। ঈমান 
হম্মলা ইসলাম্মমর এক নম্বর বুচনয়াদ। এরপর শচরয়ম্মতর িারচট মূল চবষয়।  

মস র্াই মহাক, কথাটা এম্মসম্মে চিন্তার স্বাধীনতা প্রসম্মে।  

ইসলাম মানুষম্মক চিন্তার স্বাধীনতা মদয়, এই কথাটাও আমার দৃচিম্মত চমসচলচ ং। 
মকননা, মানুম্মষর স্বতঃসূ্ফতয বা সহজাত মর্ চিন্তন শচি ও ববচশিয, ইসলাম হম্মলা 
এর একটা আউটপুট। র্ার মম্মধয সম্মবযাৎকৃি মাম্মনর চিন্তা কাজ কম্মর না, তার মম্মধয 
ঈমান ও ইসলাম থাকম্মব না।  

নবী মুহাম্মম্মদর (সা.) উপর র্খন ওহী নাচর্ল হচচ্ছল তখন সমাম্মজ দাসপ্রথা চেল। 
স্বাধীন মানুষম্মক মজারপূবযক ধম্মর এম্মন দাস চহম্মসম্মব চবক্রয় করা চকংবা বযচি 
চনম্মজই চনম্মজম্মক অভাম্মবর কারম্মণ দাস চহম্মসম্মব চবক্রয় করার প্রিলন চেল। ইসলাম 
এম্মস মসসব চনচষদ্ধ কম্মর। শুধুমাত্র রু্দ্ধবন্দীম্মদরম্মক দাস চহম্মসম্মব গ্রহণ করার 
অনুমচত বহাল থাম্মক। তাও মসটা একটা অপশন মাত্র। রু্দ্ধবন্দীম্মদরম্মক কখম্মনা 
শুম্মভচ্ছা চহম্মসম্মব মুচি মদয়া হম্ময়ম্মে, কখম্মনা বন্দী চবচনময় করা হম্ময়ম্মে, কখম্মনা 
তাম্মদরম্মক মৃতুযদণ্ড মদয়া হম্ময়ম্মে। মস র্াই মহাক, মকাম্মনা দাস বা দাসী চনম্মজর 
মুচির জনয অথযিুচি করম্মত িাইম্মল তার মাচলক তার সাম্মথ িুচি করম্মত বাধয, 
এমন চনয়ম করা হম্ময়ম্মে। ইসলামী শচরয়ম্মত দাসমুচিম্মক গণয করা হয় অতীব 
পুম্মণযর কাজ।  

এসব চকেুর কারণ হম্মলা, ইসলাম িায়, মানুষ মাত্রই স্বাধীন মহাক। স্বাধীন জীবন 
র্াপন করুক। চিন্তার স্বাধীনতা হম্মলা সকল প্রকাম্মরর স্বাধীনতার মম্মধয সবম্মিম্ময় 
গুরুত্বপূণয। মকউ শ্রমদাস হম্মত পাম্মর, চকন্তু মকউ চিন্তার চদক মথম্মক কাম্মরা দাসবৃচি 
করম্মব, এচট ইসলাম্মমর দৃচিম্মত কখম্মনা গ্রহণম্মর্াগয নয়।  

মকউ ইসলাম গ্রহণ করম্মব চক করম্মব না, মসটা তার সমূ্পণয বযচিগত বযাপার। 



এমনচক, একজন দাস বা দাসীরও মসই স্বাধীনতা আম্মে। ইসলাম িায়, জীবন ও 
জগত সম্পম্মকয প্রম্মতযক মানুষ স্বাধীনভাম্মব চিন্তাভাবনা করুক, চনম্মজর সম্পম্মকয 
স্বাধীনভাম্মব চসদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। 

চিন্তাম্মক টুল বা উপায় চহম্মসম্মব, বাহন চহম্মসম্মব বযবহার কম্মর আমরা জীবন ও জগত 
সম্পম্মকয আমাম্মদর সামচগ্রক দৃচিভচে (grand paradigm) গম্মড় তুচল। চিন্তা স্বয়ং 
আমাম্মদরম্মক সতয এম্মন মদয় না। চকন্তু চিন্তাম্মক বযবহার কম্মরই আমরা সতযম্মক 
মপম্মত পাচর। চিন্তাম্মক কীভাম্মব বযবহার করম্মত হম্মব তা চনম্ময় নানা কথা বলা মর্ম্মত 
পাম্মর। ওই মর্ বললাম, চিন্তা করাটা মানুম্মষর অনযতম মমৌচলক সহজাত ববচশিয। 
তাই, ঐকাচন্তকতা থাকম্মল মর্ কাম্মরা পম্মি সচিকভাম্মব চিন্তা করার িমতা অজযন 
করা সম্ভব।  

প্রাচতষ্ঠাচনক চশিায় চশচিত না হম্মল সচিকভাম্মব চিন্তা করা র্াম্মব না, এমন ধারণা 
ভুল। মানুম্মষর মম্মধয বরং জ্ঞাম্মনর মূল আকর (core of knowledge) মদয়া আম্মে। 
মানুম্মষ মানুম্মষ চিন্তার চভন্নতা হওয়ার উম্মেখম্মর্াগয কারণ হম্মলা, তাম্মদর 
সাবম্মজচিচভচটর পাথযকয, চনয়ত তথা intention’র পাথযকয, সহজ-সরলভাম্মব চিন্তা 
করম্মত পারার সিমতা বা অিমতার পাথযকয ও সংচিি চবষম্ময় মশষ পর্যন্ত র্ািাই 
করম্মত পারার সচদচ্ছা থাকা বা না থাকার পাথযকয।     

‘চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম’ গ্রন্থচটম্মত ১২ জন মলখম্মকর ২৫চট চনবন্ধ সংকচলত 
হম্ময়ম্মে। চকেু চকেু মলখা ইম্মতামম্মধয সামাচজক মর্াগাম্মর্াগ মাধযম্মম প্রকাচশত হম্ময়ম্মে। 
মসখাম্মন পািকম্মদর মন্তবয ও মসগুম্মলার উিম্মর মদয়া প্রচতমন্তম্মবযর মম্মধয মর্গুম্মলাম্মক 
চবষম্ময়র চনচরম্মখ গুরুত্বপূণয মম্মন করা হম্ময়ম্মে মসগুম্মলাম্মক মূল মলখার সাম্মথ 
সংম্মর্াজন করা হম্ময়ম্মে। পুম্মরা বইচটম্মক িারচট অধযাম্ময় সাজাম্মনা হম্ময়ম্মে, ইসলাম্মম 
চিন্তার স্বাধীনতা, ইসলাম্মমর সাম্মথ রু্চি ও দশযম্মনর সম্পকয, ইসলাম্মমর দৃচিম্মত 
চিন্তার স্বাধীনতার সামাচজক মপ্রচিত এবং চজহাদ, হুদুদ ও মুরতাম্মদর শাচি 
প্রসম্মে।  

মশম্মষর চদম্মক ‘িাই চবশ্বাস িিযার অচধকার, িাই চবশ্বাস িিযার স্বাধীনতা’ চশম্মরানাম্মম 
একচট চবম্মশষ চনবন্ধ সংকচলত হম্ময়ম্মে। এচট চলম্মখম্মেন প্রগচতশীল ধযানধারণার 
কচব মহাসাইন কচবর। চতচন আমার অগ্রজ ও শ্রম্মদ্ধয়। োত্রজীবম্মন আমরা একই 
হম্মল থাকতাম। ‘চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম’ চশম্মরানাম্মম ‘সমাজ ও সংসৃ্কচত অধযয়ন 
মকন্দ্র’র উম্মদযাম্মগ িট্টগ্রাম চবশ্বচবদযালম্ময়র কলা ভবম্মন একচট সাড়া জাগাম্মনা 
মসচমনার আম্ময়াজন করা হম্ময়চেল। খযাচতমান আম্মলম প্রম্ম সর  . চগয়াস উদ্দীন 
তালুকদার ভাই চেম্মলন প্রবন্ধ উপস্থাপক। ‘আমার’ মসচমনাম্মর অংশগ্রহণ করম্মল 



‘উনার’ মলাকজন নাচক অনথযক ভুল বুঝম্মত পাম্মর এই আশঙ্কায়, উি মসচমনাম্মর 
মহাসাইন কচবর ভাই আম্মলািক চহম্মসম্মব উপচস্থত থাকার বযাপাম্মর সম্মচত জ্ঞাপন 
করম্মলও মশষ মুহূম্মতয অনুষ্ঠাম্মন মর্াগদাম্মন অপরাগতা ও দুঃখ প্রকাশ কম্মরন। 
এতদসম্মত্ত্বও উনার চনবন্ধচট আমাম্মদর এই সংকলম্মন প্রকাম্মশর জনয চতচন চবম্মশষ 
আগ্রহ সহকাম্মর অনুমচত চদম্ময়ম্মেন, মসজনয উনার প্রচত কৃতজ্ঞতা জানাচচ্ছ। 

চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম চবষম্ময় এমন ধরম্মনর গ্রন্থ আমার নজম্মর পম্মড়চন। এই 
চদক মথম্মক আশা কচর এচট একচট মাস্টারচপস চহম্মসম্মব পািক মহম্মল সমাদৃত 
হম্মব। বুচদ্ধচবকল ধমযান্ধ ও ধমযচবম্মদ্বষী, উভয় মহম্মলর কাম্মে এচট বযাপকভাম্মব 
সমাম্মলাচিত হম্মব, এচটও অনুমান কচর। চসএসচসএস-এর সব বইম্ময়র মম্মতা 
এচটরও স ট কচপ চবনামূম্মলয  াউনম্মলা  করা র্াম্মব।  

বইচটর সম্পাদনা সম্পচকযত সব কাম্মজ সম্মবযাতভাম্মব সহম্মর্াচগতা করার জনয 
চবম্মশষভাম্মব ধনযবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচচ্ছ চসএসচসএস-এর চনবযাহী পচরিালক 
জনাব মাসউদুল আলমম্মক।  

 

 

২৭ এচপ্রল ২০২১ 
এস.ই. ১৫, দচিণ কযাম্পাস, িচব 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক 
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রু্চির বাইম্মর চকেু নাই। হম্মত পাম্মর না 
কাণ্ডজ্ঞাম্মনর চবপরীত মকাম্মনা সতয। 
নীচতর প্রম্মে আমরা অচবিল। নযাম্ময়র 
প্রম্মে অদময। বুচদ্ধর অনুকূম্মল আমরা 
সবযদা। আমরা মানুষ। এরম্মিম্ময় নাই বড় 
মকাম্মনা পচরিয়। আমরা অনুগত স্রিার। 
নই আত্মচবসৃ্মত উদ্ধত। আমরা মশ্রষ্ঠ, নই 
দাচয়ত্বজ্ঞানহীন উদভ্রান্ত। জ্ঞাম্মনর 
আম্মলাম্মত আমরা খুুঁম্মজ পাই চনম্মজম্মদর। 
প্রজ্ঞার বাহম্মন িম্মড় িম্মষ মবড়াই চবশ্ব 
িরাির, পৃচথবীর সকল প্রান্ত। 
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ইসলামী শরীয়াহর উদ্দেশয ও মূলনীতি
মুহাম্মদ অলী উলযাহ 

 

 

শরীয়াহর মকাম্মনা ‘নস’-এর সচিক অথয বুঝম্মত হম্মল বা তার মথম্মক মকাম্মনা চবধান 
উদঘাটন করম্মত হম্মল শরীয়াহর মূল লিয অনুধাবন করা জরুচর। এম্মিম্মত্র 
মকবলমাত্র সাধারণ অথয জানাই র্ম্মথি নয়। তাোড়া শরীয়াহর মকাম্মনা মমৌচলক 
চবধান চনম্ময় গম্মবষণা করম্মত হম্মল মাকাচসদুস শরীয়াহ বা শরীয়াহর মূল লিয জানা 
আবশযক। মর্ম্মহতু আমাম্মদর গম্মবষণার চবষয় হম্মলা ইসলামী শরীয়াহর দুচট 
গুরুত্বপূণয চবধান তথা ‘আর্ীমত’ ও ‘রুখসত’, মসম্মহতু সেত কারম্মণই মাকাচসদুস 
শরীয়াহ সমম্মন্ধ চকেু মমৌচলক ধারণা মদয়া জরুচর। আোহ রাবু্বল আলামীন তাুঁর 
মখলা ত বা প্রচতচনচধত্ব ও উবূচদয়যাত বা দাসত্ব করার জনয এ পৃচথবীম্মত মানুম্মষর 
আচবভযাব ঘচটম্ময়ম্মেন। মানুষ র্াম্মত এ মহান দাচয়ত্ব পালম্মন সিম ও সম্মিি হয় 
মসজনয সৃচির প্রথম মথম্মকই চতচন তাম্মদরম্মক ম ম্মরশতা ও অনযানয সৃচিকুল মথম্মক 
আলাদাভাম্মব চবম্মশষ ববচশম্মিয ববচশিযমচণ্ডত কম্মরম্মেন। আর তা হম্মলা: 

১. আোহ তায়ালা মানুষম্মক জ্ঞান-বুচদ্ধ, ইচ্ছাশচি ও ভাম্মলা মম্মন্দর পাথযকয 
করার মর্াগযতা দ্বারা সমৃদ্ধ কম্মরম্মেন। 

২. মর্ম্মহতু মানুম্মষর মদহ প্রথমত মাচট এবং পম্মর রি-মাংম্মসর সমন্বয় গচিত 
তাই তার মম্মধয বজব ও পাশচবক িাচহদা চবদযমান। এ কারম্মণ তার মম্মধয 

 
‘ইসলামী শরীয়াম্মত আর্ীমাত ও রুখসত’ চশম্মরানাম্মম  . মুহাম্মদ অলী উলযাহ কতৃযক রচিত 
একচট গম্মবষণাধমযী বই ইসলাচমক  াউম্মেশন মথম্মক ২০১৩ সাম্মল প্রকাচশত হয়। এই চনবন্ধচট 
উি বইম্ময়র প্রথম অধযাম্ময়র অংশচবম্মশষ। 
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ঝগড়া-চববাদ, হতযা-রাহাজাচন, মলাভ-লালসা ইতযাচদ খারাপ প্রবৃচি 
চবদযমান। 

মানুষম্মক এ দুচট চবপরীতমুখী চবম্মশষম্মণ চবম্মশচষত করার পর আোহ তায়ালা তাম্মক 
ইহকালীন ও পরকালীন কলযাণ অজযম্মনর পথ প্রদশযন করম্মেন। সাম্মথ সাম্মথ এ 
কথা স্মরণ কচরম্ময় চদম্ময়ম্মেন— চতচন জীবন ও মৃতুযম্মক পরীিা করার জনয সৃচি 
কম্মরম্মেন। র্ারা এ পরীিায় উিীণয হম্মব তারা স লকাম হম্মব; পিান্তম্মর র্ারা 
অকৃতকার্য হম্মব তারা িচতগ্রি হম্মব। এ চহম্মসম্মব চতচন পৃচথবীর প্রথম মানুষ বা 
মানব চপতা আদমম্মক (আ.) মবম্মহশম্মতর মম্মধয চনচদযি গাম্মের কাম্মে মর্ম্মত চনম্মষধ 
কম্মর পরীিা কম্মরম্মেন। শয়তাম্মনর কুমন্ত্রণার  ম্মল ভুলবশত তাুঁর পদস্থলন ঘটল। 
 ম্মল চনচদযি সমম্ময়র জনয তাুঁম্মক মবম্মহশম্মতর বাইম্মর অবস্থান করম্মত হয়। এখান 
মথম্মকই আদম (আ.) ও শয়তাম্মনর মধযকার শত্রুতা এবং তা পরবতযীম্মত 
আদমসন্তান ও ইবচলম্মসর বংশধম্মরর মম্মধয স্থায়ী রূপ লাভ কম্মর। শয়তাম্মনর 
কুমন্ত্রণা মথম্মক মানুষ র্াম্মত পচরত্রাণ লাভ করম্মত পাম্মর এবং তাম্মদর ইহকালীন 
শাচন্ত এবং পরকালীন মুচি চনচিত হয় মস জনয আোহ তায়ালা রু্ম্মগ রু্ম্মগ নবী ও 
রাসূলগম্মণর মাধযম্মম শরীয়াহ প্রবতযন কম্মরম্মেন। এ শরীয়াহ প্রবতযম্মনর 
ধারাবাচহকতার পচরসমাচপ্ত ঘম্মট মশষ নবী মুহাম্মম্মদর (সা.) মাধযম্মম। 

ইসলামী শরীয়াহর অনযতম ববচশিয হম্মলা এম্মত সীমালংঘন বা বাড়াবাচড় ও 
চশচথলতা প্রদশযম্মনর মকাম্মনা সুম্মর্াগ মনই। আোহ তায়ালা মানুষম্মক তাম্মদর 
সাধযাতীত মকাম্মনা কাম্মজর চনম্মদযশ মদন না এবং দ্বীন বা শরীয়াহ পালনম্মক তাম্মদর 
জনয কিসাধয করম্মত িান না। আোহ তায়ালা ইরশাদ কম্মরন, 

“আোহ কাম্মরা উপর এমন মকাম্মনা কিদায়ক দাচয়ত্ব অপযণ কম্মরন না, 
র্া তার সাধযাতীত।”  

[সূরা বাকারা: ২৮৬] 

আোহ তায়ালা আম্মরা বম্মলন, 

“আোহ মতামাম্মদরম্মক কি চদম্মত িান না; বরং চতচন মতামাম্মদরম্মক পচবত্র 
করম্মত িান ও মতামাম্মদর প্রচত তার অনুগ্রহ সমূ্পণয করম্মত িান, র্াম্মত 
মতামরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কম্মরা।”  

[সূরা মাম্ময়দা: ৬] 

শরীয়াহর চবচভন্ন চবধান গভীরভাম্মব পর্যাম্মলািনা করম্মল প্রতীয়মান হয় মর্ আোহ 
তায়ালা তার বান্দাম্মদর মেল ও কলযাণাম্মথযই শরীয়াহ প্রবতযন কম্মরম্মেন। তম্মব এ 
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মেল বা কলযাণ চনধযাচরত হম্মব আোহ তায়ালার দৃচিভচের আম্মলাম্মক, বান্দার ইচ্ছার 
আম্মলাম্মক নয়। কারণ, বান্দা অচধকাংশ মিম্মত্রই প্রবৃচি তাচড়ত হম্ময় সামচয়ক 
চবম্মবিনায় কলযাণ-অকলযাণ চনধযারণ কম্মর থাম্মক; পরবতযী জীবম্মনর কথা চিন্তা কম্মর 
না। আর আোহ তায়ালা মর্ম্মহতু মানুম্মষর স্রিা, তাই চতচনই তাম্মদর অস্থায়ী ও 
স্থায়ী কলযাণ-অকলযাণ সম্বম্মন্ধ সমযক ওয়াচকবহাল। মর্মন মকাম্মনা চশল্পকম্মমযর 
ভাম্মলা-মন্দ, সুচবধা-অসুচবধা সংচিি চশল্পীই ভাম্মলাভাম্মব অবগত, অনয মকউ নয়। 
উদাহরণস্বরূপ বলা র্ায়, সুদচভচিক বযবসা, মানুম্মষর খাদযদ্রবয কুচিগত করা, ঘুষ 
গ্রহণ করা ইতযাচদ উপাম্ময় সহম্মজ অথয উপাজযন কম্মর সম্পদশালী হওয়া র্ায়। র্া 
সামচয়কভাম্মব খুবই  লদায়ক ও কলযাণকর মম্মন হয়। অথি পরকালীন জীবম্মন 
এর মর্ ভয়াবহ পচরণাম ও করুণ পচরণচত হম্মব তা চিন্তা করম্মল মকউই এটাম্মক 
মেলজনক ভাবম্মত পাম্মর না। এজনয প্রম্মতযক মুসলমাম্মনর মাকাচসদুস শরীয়াহ বা 
শরীয়াহর মূল লিয জানা উচিত, র্াম্মত মস চনম্মজর কলযাণ-অকলযাণ অনুধাবন 
করম্মত সিম হয়। 

বান্দাম্মদর মর্ সকল মেল ও কলযাণ চনচিত করার জনয শরীয়াহ প্রবতযন করা 
হম্ময়ম্মে তা দুভাম্মব অচজযত হওয়া সম্ভব: একচট হম্মলা মেলজনক ও কলযাণকর 
চবষয়গুম্মলাম্মক অচিম্মত্ব চনম্ময় আসা, আর অনযচট হম্মলা তা চটচকম্ময় রাখা বা 
সংরিম্মণর মিিা করা। বািবতার চনচরম্মখ এগুম্মলাম্মক চতন ভাম্মগ ভাগ করা হম্ময়ম্মে। 
আর তা হম্মলা: 

১. মমৌচলক অতযাবশযকীয়, 
২. সাধারণ অতযাবশযকীয় ও 
৩. মশাভা বা মসৌন্দর্যবধযক চবষয়। 

এম্মদর প্রম্মতযকচটর আবার রম্ময়ম্মে কচতপয় পচরপূরক বা সমূ্পরক চবষয়। তাোড়া 
গুরুম্মত্বর চদক চদম্ময় প্রম্মতযকচটর মর্যাদাও এক রকম নয়। একচটর সাম্মথ অনযচট 
সাংঘচষযক বা দ্বাচিক হম্মল অচধকতর গুরুত্বপূণযচটম্মক প্রাধানয মদয়া হয়। চনম্মে 
এগুম্মলা আম্মলািনা করা হম্মলা। 

১. মমৌচলক অতযাবশযকীয় চবষয় 

মমৌচলক অতযাবশযকীয় চবষয় বলম্মত ঐ সকল চবষয়ম্মক বুঝায় র্ার উপর মানুম্মষর 
জীবন, সমাম্মজর চস্থচত-স্থাচয়ত্ব, দ্বীন-দুচনয়ার মেল বা কলযাণ চনচহত। এর একচট 
চবনি হম্ময় মগম্মল বা মকাম্মনা বযতযয় ঘটম্মল জীবন চবপন্ন হম্মব ও সমাজবযবস্থা বযথযতা 
ও চবশৃঙ্খলায় পর্যবচসত হম্মব। এ মমৌচলক অতযাবশযকীয় চবষয় মমাট পাুঁিচট: ধময, 
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জীবন, জ্ঞান, বংশ ও সম্পদ। মানব সভযতার উৎকষয সাধম্মনর চনচমম্মি উপম্মরাি 
পাুঁিচট চবষয়ম্মক অনচিত্ব মথম্মক অচিম্মত্ব চনম্ময় আসা ও তা র্থার্থ সংরিম্মণর 
সাচবযক বযবস্থা রম্ময়ম্মে ইসলামী শরীয়ায় এবং এ লম্মিয শরীয়ায় চবচভন্ন মকৌশল ও 
পদ্ধচত গ্রহণ করা হম্ময়ম্মে। মকাম্মনা মকাম্মনা চবম্মশষম্মজ্ঞর মম্মত, আমাম্মদর পূবযবতযী 
শরীয়ায়ও এর অচিত্ব চবদযমান চেল। 

ক) ধময: দ্বীন বা ধময মানবসভযতার একচট অপচরহার্য অনুষে। তাই দ্বীম্মনর অচিত্ব 
চবচনমযাম্মণর জনয আোহ ও তাুঁর রাসূম্মলর (সা.) প্রচত ঈমাম্মনর সািয মদয়া এবং 
এর আনুষাচেক চবষয়াচদ মর্মন: ম ম্মরশতাম্মদর উপর চবশ্বাস, রাসূলগম্মণর উপর 
চবশ্বাস, চকতাবসমূম্মহর উপর চবশ্বাস, পরকাল, পুনরুত্থান ও চবিার চদবম্মসর 
উপর চবশ্বাম্মসর চবধান প্রবতযন করা হম্ময়ম্মে। পাশাপাচশ এ চবশ্বাম্মসর দাচব 
অনুর্ায়ী বাচহযক আমল তথা সালাত, র্াকাত, চসয়াম ও হজ্বসহ অনযানয ইবাদত 
প্রবতযন করা হম্ময়ম্মে। এ সম্মবর মাধযম্মম দ্বীন সুরচিত হম্মব, মানুম্মষর অবস্থার 
সাচবযক উন্নচত হম্মব এবং সমাজ একচট শি চভচির উপর প্রচতচষ্ঠত হম্মব। আর 
এ দ্বীনম্মক চবজয়ী করার জনয এবং বচহঃশত্রুর আক্রমণ মথম্মক রিা করার 
জনয র্থাক্রম্মম দ্বীম্মনর প্রচত দাওয়াত মদয়ার আহ্বান জানাম্মনা হম্ময়ম্মে এবং 
দ্বীম্মনর শত্রুম্মদর চবরুম্মদ্ধ রুম্মখ দাুঁড়াম্মনা ও তাম্মদর সাম্মথ লড়াই করার চবধান 
মদয়া হম্ময়ম্মে। উপরন্তু র্ারা ধমযম্মদ্রাহী, প্রকাম্মশয পাপািারী, মানুম্মষর আকীদা-
চবশ্বাম্মস সম্মন্দহ সৃচিকারী ও আোহর চবধান পচরবতযনকারী তাম্মদর জনয শাচির 
বযবস্থা রাখা হম্ময়ম্মে। 

খ) জীবন: মানুম্মষর জীবম্মনর অচিত্ব দাম্মনর জনয চববাম্মহর প্রিলন করা হম্ময়ম্মে। 
আর তা সুরিার জনয সুষম খাদয ও পানীয় গ্রহম্মণর চবধান মদয়া হম্ময়ম্মে। সাম্মথ 
সাম্মথ জীবন ধ্বংসকারী কাজ মথম্মক চবরত থাকম্মত চনম্মদযশ মদয়া হম্ময়ম্মে ও 
অম্মনযর জীবননাশ করা মথম্মক কচিনভাম্মব চনম্মষধ করা হম্ময়ম্মে। এমচনভাম্মব 
রাম্মষ্ট্রর উপর জনগম্মণর জীবম্মনর চনরাপিা চবধাম্মনর বাধযবাধকতা, আত্মরিার 
জনয চজহাম্মদর চবধান ও সামচগ্রকভাম্মব জীবন রিার জনয হতযার পচরবম্মতয 
হতযা বা চকসাম্মসর চবধান প্রবতযন করা হম্ময়ম্মে। 

গ) জ্ঞান: মানুম্মষর সবম্মিম্ময় বড় সম্পদ তার ‘আকল’ বা জ্ঞান। আোহ তায়ালা 
মানুষম্মক এই জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ কম্মরম্মেন এবং এর মাধযম্মম অনযানয প্রাণী মথম্মক 
তাম্মক স্বতন্ত্রয ববচশম্মিযর অচধকারী কম্মরম্মেন। মানুম্মষর জ্ঞান ও ‘আকল’ র্াম্মত 
সমৃদ্ধ হয় মসজনয তাম্মক চিন্তার স্বাধীনতা মদয়া হম্ময়ম্মে ও জ্ঞাম্মনর অনুশীলন 
করম্মত বলা হম্ময়ম্মে। তাোড়া সুষম খাদয ও পানীয় গ্রহণ কম্মর বদচহক শচি 
অজযন ও মমধা চবকাম্মশর চনম্মদযশ মদয়া হম্ময়ম্মে। আর এ জনযই কাজী বা 
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চবিারকম্মক িুধাতয অবস্থায় চবিারকার্য পচরিালনা করম্মত চনম্মষধ করা হম্ময়ম্মে 
ও নামাম্মর্র সময় খাদয উপচস্থত হম্মল িুধাতয অবস্থায় নামার্ আদায় না কম্মর 
আম্মগ খাদয গ্রহণ করম্মত বলা হম্ময়ম্মে। জ্ঞান ও ‘আকল’ সমৃদ্ধ হওয়ার কারম্মণই 
মানুম্মষর উপর আোহ তায়ালা চবচভন্ন দাচয়ত্ব অপযণ কম্মরম্মেন। মহাগ্রন্থ আল-
মকারআম্মনর চবচভন্ন জায়গায় চতচন জ্ঞানী ও চিন্তাশীলম্মদর প্রসে উম্মেখ কম্মর 
তাম্মদর জনয চবচভন্ন চবষম্ময় চনদশযন ও চিন্তার মখারাক রম্ময়ম্মে বম্মল উম্মেখ 
কম্মরম্মেন। আোহ তায়ালা ইরশাদ কম্মরন, 

“এও চক তাম্মদরম্মক সৎপথ মদখাম্মলা না মর্ আচম এম্মদর পূম্মবয ধ্বংস 
কম্মরচে কত মানবম্মগাষ্ঠী র্াম্মদর বাসভূচমম্মত এরা চবিরণ করম্মত থাম্মক? 
অবশযই এম্মত চবম্মবকসম্পন্নম্মদর জনয আম্মে চনদশযন।”  

[সূরা ত্বহা: ১২৮] 

আোহ তায়ালা অনযত্র বম্মলন, 

“চতচনই মতামাম্মদর কলযাম্মণ চনম্ময়াচজত কম্মরম্মেন রজনী, চদবস, সূর্য এবং 
িন্দ্রম্মক; আর নিত্ররাচজও অধীন হম্ময়ম্মে তাুঁরই চনম্মদযম্মশ। অবশযই এম্মত 
মবাধশচিসম্পন্ন সম্প্রদাম্ময়র জনয রম্ময়ম্মে চনচিত চনম্মদশযন।”  

[সূরা নাহল: ১২] 

এোড়া র্ারা জ্ঞান সঞ্চালন কম্মর না এবং মস অনুর্ায়ী জীবন পচরিালনা কম্মর 
না তাম্মদরম্মক চতচন চনকৃি জীব চহম্মসম্মব চিচেত কম্মরম্মেন। আোহ তায়ালা 
ইরশাদ কম্মরন, 

“আোহর চনকট চনকৃিতম জীব মসই বচধর ও মূক র্ারা চকেুই বুম্মঝ 
না।”  

[সূরা আন াল: ২২] 

মানব জীবম্মনর এই মহা মূলযবান সম্পদ তথা জ্ঞান র্াম্মত মকাম্মনাভাম্মবই চবকৃত 
বা চবনি না হয় মসজনয ইসলামী শরীয়ায় মনশাজাতীয় দ্রবয গ্রহণ করাম্মক 
কচিনভাম্মব চনম্মষধ করা হম্ময়ম্মে এবং তা হারাম করা হম্ময়ম্মে। সাম্মথ সাম্মথ এ 
চবধান অমানযকারীর জনয শাচির বযবস্থা রাখা হম্ময়ম্মে। আোহ তায়ালা ইরশাদ 
কম্মরন, 

“মহ মুচমনগণ! মদ, জুয়া, মূচতযপূজার মবদী ও ভাগয চনণযায়ক শর ঘৃণয 
বস্তু, শয়তাম্মনর কার্য। সুতরাং, মতামরা তা বজযন কম্মরা, র্াম্মত মতামরা 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

স লকাম হম্মত পাম্মরা।”  
[সূরা মাম্ময়দা: ৯০] 

ঘ) বংশ: মানুম্মষর বংশ রিা করার জনয শরীয়ায় ববধ চববাম্মহর বযবস্থা করা 
হম্ময়ম্মে। র্াম্মত প্রম্মতযকচট সন্তান তার চপতামাতার পচরিয় জানম্মত পাম্মর এবং 
মকয়ামত পর্যন্ত বংশানুক্রচমক ধারা অবযাহত থাম্মক। এ চবধাম্মনর মাধযম্মম 
পাচরবাচরক শৃঙ্খলাও অটুট থাম্মক। ববধ চববাম্মহর বযবস্থা না থাকম্মল মানুম্মষর 
চপতৃপচরিয় থাকম্মতা না এবং মানুষ ও পশুর মম্মধয মকাম্মনা মমৌচলক বযবধান 
খুুঁম্মজ পাওয়া মর্ত না। চপতৃপচরিয়হীন সন্তান চপতৃ ও মাতৃম্মেহ মথম্মক বচঞ্চত 
হয় এবং মানচসকভাম্মব প্রচতবন্ধী হম্ময় মবম্মড় ওম্মি।  ম্মল মস একচট সুস্থ ও 
সুশৃঙ্খল সমাম্মজর জনয হুমচক হম্ময় দাুঁড়ায়।  

আর বংশানুক্রচমক ধারা র্াম্মত বযাহত না হয় মসজনয অববধ মর্ৌনচমলন বা 
বযচভিারম্মক হারাম করা হম্ময়ম্মে এবং তার জনয সম্মবযাচ্চ মৃতুযদম্মণ্ডর চবধান পর্যন্ত 
রাখা হম্ময়ম্মে। এর পাশাপাচশ, পচবত্র িচরম্মত্রর অচধকারী মকউ র্াম্মত অপবাম্মদর 
চশকার না হয়, মসজনয অপবাদম্মক হারাম করা হম্ময়ম্মে ও তার শাচির চবধান 
রাখা হম্ময়ম্মে। এমচনভাম্মব চবম্মশষ প্রম্ময়াজন বযচতম্মরম্মক গভযপাত ও 
বন্ধযাত্বকরণম্মকও হারাম করা হম্ময়ম্মে। 

ঙ) সম্পদ: আোহ তায়ালার পি মথম্মক সম্পদ মানুম্মষর জনয একচট বড় মনয়ামত। 
আোহ তায়ালাই এর প্রকৃত মাচলক। বান্দার কাম্মে তা আমানত চহম্মসম্মব 
শতযাধীন মাচলকানায় মদয়া হম্ময়ম্মে মাত্র। মানুষ র্াম্মত ববধ সম্পম্মদর মাচলক 
হম্মত পাম্মর মস লম্মিয তাম্মদর জনয উনু্মি কম্মর মদয়া হম্ময়ম্মে বযবসা-বাচণজয, 
মলনম্মদন ইতযাচদ। এোড়া সম্পদ উপাজযম্মনর জনয তাম্মদরম্মক উৎসাহও মদয়া 
হম্ময়ম্মে। 

প্রম্মতযক মানুম্মষর কাজ পাওয়ার অচধকার প্রদান, সকল নাগচরম্মকর 
কমযসংস্থাম্মনর বযবস্থা ও মবকারত্ব দূরীকরম্মণর দাচয়ত্ব রাম্মষ্ট্রর উপর নযি। শ্রম 
ও শ্রচমম্মকর মর্যাদা প্রদান, ঘাম শুকাম্মনার পূম্মবযই শ্রচমম্মকর পাওনা পচরম্মশাধ ও 
প্রম্ময়াজনমাচ ক শ্রচমম্মকর মূলয চনধযারম্মণর চবধান মদয়া হম্ময়ম্মে। আর এ সম্পদ 
র্াম্মত সুরচিত থাম্মক মসজনয িুচর,  াকাচত, লুণ্ঠনসহ অনযায়ভাম্মব অপম্মরর 
সম্পদ হরণ বা চবনি করা ও মর্ মকাম্মনা ধরম্মনর আত্মসাৎ হারাম করা হম্ময়ম্মে 
এবং তার জনয শাচি ও জচরমানার চবধান মদয়া হম্ময়ম্মে। এোড়া সম্পদ পচবত্র 
করার জনয র্াকাম্মতর চবধান মদয়া হম্ময়ম্মে। এবং সম্পম্মদর চনরাপিা চবধাম্মনর 
জনয তা চনম্মবযাধ ও পাগম্মলর কাম্মে গচচ্ছত রাখম্মত বারণ করা হম্ময়ম্মে। 
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২. সাধারণ আবশযকীয় চবষয় 

সাধারণ আবশযকীয় চবষয় বলম্মত ঐ সকল চবষয়ম্মক বুঝায় র্া অচজযত হম্মল মানুষ 
ইবাদত, মুয়ামালাতসহ (পারেচরক সম্পকয ও মলনম্মদন) র্াবতীয় কাজ স্বচ্ছম্মন্দ 
ও সাবলীলভাম্মব আঞ্জাম চদম্মত পাম্মর, মকাম্মনা কি বা অসুচবধার সমু্মখীন হম্মত হয় 
না। এর মকাম্মনা বযতযয় ঘটম্মল মানুম্মষর জীবন চবপন্ন হয় না। তম্মব চবচভন্ন অসুচবধা 
ও সংকীণযতার মুম্মখামুচখ হম্মত হয়। আর এই কি বা অসুচবধা সব সময় সামচগ্রক 
হয় না; বরং কখম্মনা কখম্মনা তা আম্মপচিক হয়। মসম্মিম্মত্র শরীয়াহ সংচিি বযচির 
জনয আলাদা চবধাম্মনর বযবস্থা মরম্মখম্মে। মানুষ র্াম্মত শরীয়ার চনম্মদযশানুর্ায়ী 
ইহকালীন কলযাণ ও পরকালীন মুচি অজযম্মনর লম্মিয অনায়াম্মস পথ িলম্মত পাম্মর 
মসজনয শরীয়াহ চবচভন্ন সুচবধাজনক চবধান িালু কম্মরম্মে। মর্মন ইবাদম্মতর মিম্মত্র 
মানুম্মষর কি লাঘম্মবর জনয শরীয়ায় রুখসম্মতর চবধান মদয়া হম্ময়ম্মে। 

উদাহরণস্বরূপ, অসুস্থতা ও ভ্রমণজচনত কারম্মণ রমর্াম্মনর মরার্া রমর্ান মাম্মস না 
মরম্মখ সুচবধাজনক অনয মর্ মকাম্মনা সমম্ময় রাখার সুম্মর্াগ, ভ্রমণজচনত কারম্মণ িার 
রাকাত নামার্ কসর কম্মর দু’রাকাত আদায়, দুই ওয়াম্মির নামার্ একত্র কম্মর এক 
ওয়াম্মি আদায়, অসুস্থতার কারম্মণ বম্মস বম্মস নামার্ আদায়, পাচনর অবতযমাম্মন 
তায়ামু্মম্মমর চবধান ইতযাচদ চবম্মশষভাম্মব উম্মেখম্মর্াগয। 

অনুরূপভাম্মব মুয়ামালাম্মতর মিম্মত্র বাইম্ময় সালাম বা আম্মগ টাকা চনম্ময় পম্মর মাল 
মদয়ার চবধান, অচগ্রম শ্রম বা চশল্প চবক্রয়, ইজারা প্রথা, কম দাম্মম ক্রয় কম্মর মবচশ 
দাম্মম চবক্রয়, পচরমাণ জানা মনই এমন বস্তু চবক্রয়, জচম বগযা মদয়া,  ল ভাগাভাচগর 
চবচনমম্ময় গাে পচরির্যা করম্মত মদয়া, মর্ স্ত্রীম্মক চনম্ময় সংসার জীবন পচরিালনা করা 
কিকর তার মথম্মক মুি হওয়ার জনয তালাক প্রথা ইতযাচদ চবধান রাখা হম্ময়ম্মে। 
এোড়া আদাত বা মানুম্মষর স্বভাচবক জীবন পচরিালনার মিম্মত্র প্রশিতার চবধান 
রম্ময়ম্মে। মর্মন: পশুপাচখ চশকার, উন্নতমাম্মনর হালাল পানাহার, গাচড় ও বাচড় 
ইতযাচদ উপম্মভাগ করার ববধতা আম্মে। এমচনভাম্মব অপরাম্মধর শাচি চবধাম্মনর 
মিম্মত্র ভুলক্রম্মম হতযার জনয চদয়াম্মতর চবধান, চনহত বযচির আত্মীয়-স্বজম্মনর সাম্মথ 
সমম্মঝাতার চবধান ও সংশম্ময়র বশীভূত হদ কার্যকর না করার চবধান ইতযাচদ 
উম্মেযখম্মর্াগয। 

সুন্দর ও সাবলীলভাম্মব পথ িলার চবধান োড়াও ‘সাধারণ আবশযক চবষয়’ দ্বারা 
পূম্মবযাি পাুঁিচট মমৌচলক চবষয়ম্মক সুরিার জনয উহার আনুষচেক চবধানাবলীম্মকও 
বুঝায়। মর্মন: মম্মদর বযবসা, পরনারীম্মদর চদম্মক কুদৃচি দান, লুচণ্ঠত ভূচমম্মত সালাত 
আদায়, খাদযদ্রবয কুচিগত করাসহ ইতযাকার চবষয়গুম্মলা হারাম হওয়া এরই 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

অন্তভুযি। মানুম্মষর এই সাধারণ প্রম্ময়াজন চমটাম্মনাসহ জীবন িলার পথ 
সহজীকরম্মণর বযাপাম্মর শরীয়াহর উদারতা প্রসম্মে মহান আোহ মঘাষণা কম্মরন, 

“চতচন দ্বীম্মনর বযাপাম্মর মতামাম্মদর উপর মকাম্মনা কম্মিারতা আম্মরাপ 
কম্মরনচন।”  

[সূরা হজ্ব: ৭৮] 

চতচন আম্মরা বম্মলন, 

“আোহ মতামাম্মদর জনয র্া সহজ তা িান এবং র্া মতামাম্মদর জনয 
মেশকর তা িান না।”  

[সূরা বাকারা: ১৮৫] 

৩. মশাভা বা মসৌন্দর্যবধযক চবষয় 

মশাভাবধযক চবষয় বলম্মত ঐ চবষয়ম্মক বলা হয় র্া অচজযত হম্মল মানুম্মষর উিম 
আদশয, িাচরচত্রক মূলযম্মবাধ ও আত্মমর্যাদাম্মবাধ প্রচতচষ্ঠত হম্মব। এর মকাম্মনা একচটর 
বযতযয় ঘটম্মল মানুম্মষর জীবন চবপন্ন হম্মব না বা জীবন িলার পম্মথ মকাম্মনা কি বা 
অসুচবধার সমু্মখীন হম্মত হম্মব না; তম্মব চশিািার ও মসৌজনয চবচিত হম্মব। 

এর উদাহরণ চহম্মসম্মব ইবাদম্মতর মিম্মত্র নাজাসাত বা নাপাকী দূরীকরণসহ সকল 
প্রকার পচবত্রতা, সতর আবৃত করা, মসচজম্মদ গমম্মনর উিম মপাশাক পচরধান করা, 
ন ল নামার্ ও মরার্া পালন, র্াকাম্মতর পম্মর অচতচরি দান-খয়রাত ইতযাচদ 
উম্মেখম্মর্াগয। মুয়ামালাম্মতর মিম্মত্র নাপাক বস্তু চবক্রয় ও একজম্মনর ক্রয়-চবক্রম্ময়র 
মম্মধয অপম্মরর ক্রয়-চবক্রম্ময়র উপর চনম্মষধাজ্ঞা আম্মরাপ;  াচসক বযচিম্মক সািয ও 
মনতৃম্মত্বর অম্মর্াগয মঘাষণা ইতযাচদ চবম্মশষভাম্মব উম্মেখম্মর্াগয। আদাত বা অভযাসগত 
চবষম্ময়র মম্মধয পানাহাম্মরর চশিািার বা চনয়ম কানুন মমম্মন িলা, মর্মন:  ান হাম্মত 
পানাহার করা, চনম্মজর সচন্নকট মথম্মক খাওয়া, অপচবত্র বস্তু আহার করা মথম্মক 
চবরত থাকা, পানাহাম্মরর মিম্মত্র মধযমপন্থা অবলম্বন করা ও অপিয় না করা এবং 
উিম িচরম্মত্র ভূচষত হওয়ার চনম্মদযশনা। অনুরূপভাম্মব অপরাম্মধর শাচি চবধাম্মনর 
মিম্মত্র চকসাম্মসর কারম্মণ বা রু্ম্মদ্ধর ময়দাম্মন লাশ চবকৃত না করা; রু্ম্মদ্ধর ময়দাম্মন 
নারী, চশশু ও ধমযর্াজকম্মদর হতযা না করার চবধান চবম্মশষভাম্মব উম্মেখম্মর্াগয। 

কলযাণকর ও মেলজনক চবষয়গুম্মলার সমূ্পরক চবষয়সমূহ 

পূম্মবযই বলা হম্ময়ম্মে, উপম্মরাি চতন প্রকাম্মরর মাসাম্মলহ বা মেলজনক চবষয়সমূম্মহর 
রম্ময়ম্মে কচতপয় সমূ্পরক বা পচরপূরক চবষয়, র্া ঐগুম্মলাম্মক সুন্দর ও উিম উপাম্ময় 



 ইসলামী শরীয়াহর উম্মদ্দশয ও মূলনীচত 

সংরিণ করম্মত সহায়তা কম্মর। 

মমৌচলক অতযাবশযকীয় চবষম্ময়র সমূ্পরম্মকর উদাহরণ চহম্মসম্মব নামাম্মর্র পচরপূণযতার 
জনয আর্ান ও জামায়াতবদ্ধভাম্মব নামাম্মর্র চবধান প্রবতযন; বববাচহক জীবনম্মক 
সুখময় কম্মর মতালার জনয স্বামী-স্ত্রীর মম্মধয সমতার চবধান ও প্রিাচবত স্ত্রীম্মক মদখার 
ববধতা; বযচভিার মথম্মক পচরপূণযভাম্মব মহ াজম্মতর জনয মকাম্মনা নারীর সাম্মথ চনজযম্মন 
একচত্রত না হওয়া, মর্ৌনবাসনা চনম্ময় তার চদম্মক না তাকাম্মনা, একাকী মকাম্মনা 
নারীর স ম্মর মবর না হওয়ার চবধান; আকল সংরিম্মণর জনয মদ হারাম্মমর 
চবধাম্মনর পচরপূণযতার জনয মনশাজাতীয় দ্রবয কম পচরমাণ হম্মলও তা মসবম্মন 
চনম্মষধাজ্ঞা আম্মরাপ এবং সম্পদ সংরিম্মণর চবধাম্মনর পচরপূণযতার জনয 
প্রতারণামূলক ক্রয়-চবক্রয় ও অচিত্বহীন বস্তু চবক্রয় না করার চবধান উম্মেখ করা 
র্ায়। 

সাধারণ আবশযকীয় চবষম্ময়র সমূ্পরম্মকর উদাহরণ চহম্মসম্মব মবিাম্মকনার মম্মধয ববধ 
শতযাম্মরাম্মপর চবধান, ভুলক্রম্মম হতযাকারীর মিম্মত্র সহজীকরম্মণর জনয মর্ চদয়াম্মতর 
চবধান মদয়া হম্ময়ম্মে তার পচরপূণযতার জনয ঐ চদয়াত পর্যায়ক্রম্মম পচরম্মশাধ করার 
চবধান ইতযাচদ উম্মেখম্মর্াগয। 

মশাভাবধযক চবষম্ময়র সমূ্পরক চহম্মসম্মব ন ল সদাকার চবধাম্মনর পচরপূণযতার জনয 
উিম মাল মথম্মক সদাকা প্রদাম্মনর চবধান; ন ল ইবাদত তথা নামার্-মরার্া শুরু 
করম্মল তা সমাপ্ত করার বাধযবাধকতার চবধান চবম্মশষভাম্মব উম্মেখম্মর্াগয। 

গুরুত্ব চবিাম্মর মাসাম্মলহ বা মেলজনক চবষয়সমূম্মহর ির 

উপম্মরাি আম্মলািনার মপ্রচিম্মত চনচদ্বযধায় বলা র্ায়, পূম্মবািয চতনচট চবষয় ও 
মসগুম্মলার সমূ্পরকসমূহ গুরুত্ব চবিাম্মর এক ও সমপর্যাম্ময়র নয়। গুরুত্ব ও 
প্রম্ময়াজনীয়তা চবিাম্মর প্রথম্মম মমৌচলক অতযাবশযকীয় চবষয়, তারপর সাধারণ 
আবশযকীয় চবষয়, তারপর মশাভাবধযক চবষয়, তারপর এগুম্মলার সমূ্পরক 
চবষয়সমূম্মহর অবস্থান। আর এ চহম্মসম্মব মমৌচলক অতযাবশযকীয় চবষম্ময়র িচতসাধন 
কম্মর এমন সাধারণ আবশযকীয় চবষম্ময়র সংরিণ করা র্াম্মব না। তদ্রুপ সাধারণ 
আবশযকীয় চবষম্ময়র িচতসাধন কম্মর এমন মশাভাবধযক চবষম্ময়র সংরিণ করা 
র্াম্মব না এবং মমৌচলক চবষম্ময়র িচতসাধন কম্মর এমন সমূ্পরম্মকর সংরিণ করা 
র্াম্মব না। এোড়া মকাম্মনা এক িম্মরর সাম্মথ অনয িম্মরর দ্বি হম্মল অচধকতর 
গুরুত্বপূণযচটম্মক প্রাধানয চদম্মত হম্মব। অনুরূপভাম্মব একই িম্মরর দুচট চবষম্ময়র মম্মধয 
দ্বি হম্মল অচধকতর প্রম্ময়াজনীয়চট প্রাধানয পাম্মব। 
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প্রথমচটর উদাহরণ চহম্মসম্মব চিচকৎসার স্বাম্মথয কাম্মরা সতর অনাবৃত করার ববধতা 
উম্মেখ করা র্ায়। কারণ সতর আবৃত করা মসৌন্দর্যবধযক আর আত্মরিার স্বাম্মথয 
অম্মস্ত্রাপািাম্মরর মাধযম্মম চিচকৎসা করা মমৌচলক অতযাবশযকীয়। এমচনভাম্মব জীবন 
বাুঁিাম্মনার স্বাম্মথয অপচবত্র বস্তু বা মৃত প্রাণীর মগাশত ভিম্মণর ববধতা প্রদান করা 
হম্ময়ম্মে। কারণ, অপচবত্র বস্তু খাওয়া মথম্মক চবরত থাকা মসৌন্দর্যবধযক আর জীবন 
বাুঁিাম্মনার স্বাম্মথয তা খাওয়া মমৌচলক অতযাবশযকীয়। একইভাম্মব শরীয়াহর র্াবতীয় 
চবধান পালন কিসাধয হম্মলও দ্বীন রিার স্বাম্মথয তা পালন করা আবশযক। কারণ, 
দ্বীন রিা মমৌচলক অতযাবশযকীয়; আর কি লাঘব করা সাধারণ আবশযকীয়। 

আর চদ্বতীয়চটর উদাহরণ চহম্মসম্মব দ্বীন ও দারুল ইসলাম রিার স্বাম্মথয এবং শত্রুম্মদর 
চবরুম্মদ্ধ প্রচতম্মরাধ গম্মড় মতালার লম্মিয চজহাম্মদ র্াওয়ার আবশযকতা উম্মেখ করা 
র্ায়। কারণ, চজহাম্মদ মগম্মল জীবন চবপন্ন হওয়ার শংকা থাকম্মলও তারম্মিম্ময় দ্বীন 
ও দারুল ইসলাম রিা অচধকতর জরুচর; র্চদও দ্বীন রিা ও জীবন বাুঁিাম্মনা দুচটই 
মমৌচলক অতযাবশযকীয়। অনুরূপভাম্মব মদযপান বযচতম্মরম্মক জীবন রিার আর 
মকাম্মনা উপায় না থাকা অবস্থায় মদযপাম্মনর ববধতা প্রদান করা এ নীচতমালার 
অন্তভুযি। কারণ, আকল বা জ্ঞান রিার জনয মদযপান হারাম হম্ময়ম্মে; চকন্তু প্রাণ 
রিা করা জ্ঞান রিার মিম্ময়ও অচধক জরুচর। তাই জীবন রিার স্বাম্মথয মদযপান 
করার ববধতা মদয়া হম্ময়ম্মে। 

তাোড়া সমূ্পরক চবষয়ম্মক রিা করম্মত চগম্ময় র্চদ মূল চবষয় িচতগ্রি হওয়ার 
সম্ভাবনা মদখা মদয় মসম্মিম্মত্র তা চবম্মবিনায় আনা র্াম্মব না। মর্মন: রাষ্ট্রপ্রধান ও 
নামাম্মর্র ইমাম দুজম্মনর মিম্মত্রই আদালত বা নযায়পরায়ণতা সমূ্পরক চবম্মশষণ; 
চকন্তু জাচলম রাষ্ট্রপ্রধান র্চদ চজহাম্মদর  াক মদয় ও পাপািারী বযচি র্চদ নামাম্মর্ 
ইমামচত কম্মর মসম্মিম্মত্র প্রথমচটম্মত মুসচলম উম্মাহর বৃহির স্বাম্মথয ও চদ্বতীয়চটম্মত 
জামায়াম্মতর সুন্নাত আদাম্ময়র স্বাম্মথয শরীক হওয়া আবশযক। এখাম্মন আদালত বা 
নযায়পরায়ণতা চবিার করম্মত মগম্মল মূল কাজ বযাহত হম্মব। 

 

 

 



 

 

 

 

ইসলামী শরীয়াহর ধারাবাতহকিা, মদীনা সনদ ও 
উম্মাহর ধারণা 

আ. ক. ম. আবু্দল কাম্মদর 

 

 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: রাসূল (সা.) মক্কায় মর্ নবুয়তী কার্যক্রম শুরু করম্মলন 
এবং ওহীর চনম্মদযশ ও চনম্মদযশনার চভচিম্মত মর্ চর ময শুরু করম্মলন এবং মদীনায় 
চগম্ময় তা সম্পন্ন করম্মলন, এ চবষম্ময় প্রিচলত ধারণার মিম্ময় একটু চভন্ন ধরম্মনর 
চকেু আইচ য়া আচম আপনার কাে মথম্মক মপম্ময়চে। চবষয়চট আমার পর্যম্মবিম্মণও 
চেম্মলা, বাট ইউ কন াময  ইট চপ্রসাইসচল। তারমম্মধয একচট হম্মলা— শরীয়াহর 
কচিচনউশনটা এম্মকবাম্মর অচভনব চকেু নয়। এর অচধকাংশই মক্কায় প্রিচলত 
চেম্মলা। চকন্তু মসগুম্মলার চকেু তাৎপর্যপূণয সংস্কার চতচন কম্মরম্মেন। এগুম্মলা নতুন 
কম্মর আম্মনন নাই। মর্মন— মসখাম্মন হজ্ব চেম্মলা, র্াকাম্মতর একচট  রমযাট িালু 
চেম্মলা, নামাম্মর্রও একচট  রমযাট িালু চেম্মলা, মরার্াও এক ধরম্মনর চেম্মলা। মাম্মন, 
ইসলাম এম্মকবাম্মর নতুন মকাম্মনা কথা বম্মল নাই। সমাম্মজর মম্মধয মর্ ভাম্মলা 
চদকগুম্মলা চেম্মলা, মসগুম্মলাই আসম্মল সুন্দরভাম্মব, চসম্মস্টম্মমচটকযাচল ইসলামী 
শরীয়াহর মাধযম্মম এম্মসম্মে। 

 
২০১৮ সাম্মলর ২২ মম িট্টগ্রাম চবশ্বচবদযালয় কযাম্পাম্মসর পাহাচড়কা আবাচসম্মক অবচস্থত  . আ. 
ক. ম. আবু্দল কাম্মদম্মরর বাসায় এই সািাৎকারচট মনয়া হয়। তারপর ট্র্ান্সচক্রম্মে  কচপম্মত চতচন 
চকেু মর্াজন-চবম্ময়াজন কম্মরন। মসই উপলম্মিয ১ আগস্ট ২০১৯ তাচরম্মখ আম্মরক দ া তাুঁর সাম্মথ 
কথা হয়। সবযম্মশষ কম্মথাপকথম্মনর আম্মলাম্মক এই চিেচট িূড়ান্ত করা হম্ময়ম্মে। সািাৎকার 
চনম্ময়ম্মেন সমাজ ও সংসৃ্কচত অধযয়ন মকম্মন্দ্রর পচরিালক জনাব মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক। 
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প্রিচলত ধারণা হম্মলা— ইসলাম এম্মকবাম্মর নতুন। ‘জাম্মহলী রু্ম্মগর’ সাম্মথ এর 
মকাম্মনা সম্পকয নাই। এবং থাকম্মল তা ইসলাম্মমর জনয চ সম্মক্রচ ট। অথযাৎ, 
‘জাম্মহচলয়াত’ মথম্মক টাময চনম্ময়ম্মে, ‘জাম্মহচলয়াত’ মথম্মক চরিুয়াল চনম্ময়ম্মে, ‘জাম্মহলী 
রু্ম্মগর এক ধরম্মনর কচিচনউশন— এমন ধারণা ইসলাম্মমর জনয চ সম্মক্রচ ট বম্মল 
মম্মন করা হয়। 

আ. ক. ম. আবু্দল কাম্মদর: 

يَامُْ كََمْا كُِتبَْ َعلَْى الَِّذينَْ ِمْن قَْبِلكُمْْ  يَا ا َيَُّهْا الَِّذينَْ ا َمنُوْا كُِتبَْ َعلَْيكُمُْ الصِّ

“মহ ঈমানদারগণ! মতামাম্মদর উপর মরার্া  রর্ করা হম্ময়ম্মে, মর্মচনভাম্মব 
মতামাম্মদর পূবযবতযীম্মদর উপর  রর্ করা হম্ময়চেম্মলা।”  

[সূরা বাকারা: ১৮৩] 

কচিচনউশন মতা এই আয়াত দ্বারাই বুঝা র্াম্মচ্ছ। 

– তখন উনারা বলম্মবন, এই কচিচনউশন মতা ইবরাহীম্মমর (আ.) সাম্মথ সম্পচকযত। 
মক্কার মলাকম্মদর সাম্মথ মতা নয়। 

– চিক আম্মে। মক্কার মলাকম্মদর সাম্মথ চরম্মলম্মট  হম্মলও, মক্কার মলাম্মকরা আসম্মল 
কারা? 

– মক্কার মলাকম্মদরম্মক মতা পযাগান বলা হম্মচ্ছ, মূচতযপূজক বলা হম্মচ্ছ। এরা এক 
সময় ইবরাহীম্মমর (আ.) অনুসারী চেম্মলা বম্মট, চকন্তু…। 

– চিক আম্মে। ইসমাঈম্মলর (আ.) অবস্থান এবং সামচগ্রক কার্যক্রম মক্কাম্মকচন্দ্রক 
চেম্মলা। 

– চতচন মতা ইম্মন্তকালও কম্মরম্মেন মসখাম্মন। 

– মক্কাম্মকচন্দ্রক হওয়ার কারম্মণ সবচকেু মর্ এম্মকবাম্মর মুম্মে মগম্মে, তা নয়। চকেু 
চজচনস চবকৃত হম্ময়ম্মে। একটা উদাহরণ মদই। আমরা মর্ চবিার-আিাম্মর তৃতীয় 
পি চনম্ময় আচস, সাচলস মাচন, আরবীম্মত এম্মক বম্মল ‘সাম্মলস’ অথযাৎ, তৃতীয় পি। 
মাম্মন, বাদী (মুদ্দা আলাইচহ) ও চববাদী (মুদ্দায়ী) পম্মির মম্মধয  য়সালা করার জনয 
চর্চন থাম্মকন, চতচন হম্মলন ‘সাম্মলস’। এই পদ্ধচতচটম্মক মকারআন বলম্মে ‘হাকাম’। 
মাম্মন, মর্ িূড়ান্ত  য়সালা মদম্মব। স্বামী-স্ত্রীর মম্মধয মম্মনামাচলনয হম্মল, এর  য়সালা 
মদয়ার জনয বলা হম্ময়ম্মে— দুই পি মথম্মক দুইজন মলাক আনম্মব, র্ারা তাম্মদর হম্ময় 
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কথা বলম্মব। সূরা চনসার ৩৫ নং আয়াম্মত আম্মে— ا َْهِلَهْا مِّنْْ َوَحكًَما ا َْهِلهِْ مِّنْْ َحكًَمْا  
(স্বামীর পচরবার মথম্মক একজন এবং স্ত্রীর পচরবার মথম্মক একজন সাচলস চনরু্ি 
করম্মব)। তাহম্মল ‘হাকাম’ শব্দচট মতা তাম্মদর মম্মধয প্রিচলত চেম্মলা, র্া মকারআম্মন 
উদৃ্ধত করা হম্ময়ম্মে। 

– মকারআম্মনর এই আয়াম্মত ‘হাকাম’ শব্দচট মর্ ইসলামপূবয আরব মথম্মক মনয়া 
হম্ময়ম্মে, এর প্রমাণ কী? 

– এর প্রমাণ হম্মলা, এই পদ্ধচতচট তাম্মদর মাম্মঝ প্রিচলত চেম্মলা। ‘হাকাম’ পদ্ধচত 
তখনকার সমাজবযবস্থার অংশ চেম্মলা। 

– মাম্মন, মসখানকার ইচতহাস পড়ম্মল আমরা মসচট জানম্মত পাচর? 

– হযাুঁ, তখন আমরা জানম্মত পাচর মর্ এই চসম্মস্টমটা ওখাম্মন চেম্মলা। 

– আরচবম্মট্র্শম্মনর ধারণাটা মতা সব সমাম্মজর মম্মধযই কমম্মবচশ থাকার কথা…। 

– চিক আম্মে। চকেু বযাপার আম্মে, মর্গুম্মলা মানবসমাম্মজর জনয প্রম্মর্াজয। ইহুদী, 
চিিান মথম্মক শুরু কম্মর সকল সমাম্মজরই চকেু মমৌচলক দৃচিভচে আম্মে। 

– মর্মন, পাচরবাচরক বযবস্থা, অথযবনচতক কমযকাম্মণ্ডর চকেু চবষয়…। 

– মর্মন, ইহুদীম্মদর মম্মধয মর্ বযচি জায়গা-জচম লচি কম্মর, উৎপাচদত  সল বা 
শম্মষযর মিম্মত্র বগযাভাগ (মর্মন: আোহর রাসূল (সা.) খায়বার রু্ম্মদ্ধ জয়লাভ 
কম্মরম্মেন ইতযাচদ), মসটার নাম হম্মলা ‘মুখাবারা’ (জায়গা-জচম বগযা মদয়া)। শব্দচটর 
রুট হম্মলা ‘খাইবার’। মাম্মন খাইবাম্মরর সাম্মথ মুখাবারার সম্পকয। খাইবাম্মরর জচমম্মত 
মর্ নীচত চেম্মলা মসটাই হম্মলা মুখাবারা। ইসলামও মসচট বহাল মরম্মখম্মে। 

– খাইবাম্মরর ইহুদীরা পরেম্মরর সাম্মথ এটা করম্মতা? 

– হযাুঁ। ইসলাম এটাম্মক বাচতল কম্মরচন। মর্মন: পুত্র সন্তানম্মদর খৎনা। এচট 
ইবরাহীম্মমর (আ.) সময় মথম্মক িম্মল আসম্মে। আরবম্মদর মম্মধযও এচট প্রিচলত 
চেম্মলা। ওম্মদর মম্মধয অম্মনক জাম্মহচলয়াত থাকার পম্মরও চকন্তু খৎনা চসম্মস্টম তারা 
বাচতল কম্মরচন। মসই খৎনার চবধান ইসলামও গ্রহণ কম্মরম্মে। 

মর্মন, কুরবানী আদম্মমর (আ.) সন্তানম্মদর সময় মথম্মক প্রিচলত। আল-মকারআম্মন 
এর চববরণ আম্মে। পদ্ধচতর পচরবতযন ঘম্মটম্মে ইবরাহীম্মমর (আ.) সময় মথম্মক। 

এসম্মবর অথয হম্মলা, র্চদ বলা হয়— ইসলাম হিাৎ কম্মর আসা একচট ধময, তাহম্মল 
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রু্ম্মগ রু্ম্মগ নবী-রাসূলম্মদর মাধযম্মম বতচর হওয়া ধারাবাচহকতাম্মক কাট-আপ কম্মর 
ম লম্মত হম্মব। অথি প্রম্মতযম্মক নতুন শরীয়ত চনম্ময় এম্মসম্মে। শরীয়ত মতা নতুন 
নয়, এচট আোহ প্রদি। রু্ম্মগর পচরবতযন, কাম্মলর পচরবতযম্মনর কারম্মণ চবধাম্মনর 
মম্মধয আোহ তায়ালা চবচভন্ন ধরম্মনর সংম্মর্াজন…। 

– চকেু মবশকম হম্ময়ম্মে। সংম্মর্াজন–চবম্ময়াজন হম্ময়ম্মে। 

– হম্ময়ম্মে। চকন্তু… 

– মূল কািাম্মমা চিক চেম্মলা। 

– অবশযই চিক চেম্মলা। কারণ, তাওহীম্মদর কািাম্মমার মতা পচরবতযন হয়চন। 

– মরার্ার কথা আোহ চনম্মজই বম্মলম্মেন। এোড়া র্াকাত, নামার্, হজ্ব মতা জাম্মহলী 
রু্ম্মগই চেম্মলা। নাচক? 

– র্াকাম্মতর চবষম্ময় মকারআম্মন অম্মনকগুম্মলা আয়াত আম্মে। মর্গুম্মলাম্মত প্রম্মতযক 
নবী-রাসূলম্মক র্াকাত চদম্মত বলা হম্ময়ম্মে। 

– তাহম্মল ‘বুচনয়াল ইসলামু আলা খামচসন’ শীষযক উমর ইবনুল খািাম্মবর (রা.) মর্ 
চবখযাত হাদীস বা হাদীম্মস চজবরীম্মলর মম্মধযও মর্টা আম্মে— ইসলাম কী বলুন…। 

– ইসলাম কী? ঈমান কী? ইতযাচদ… 

– চজ্ব। মতা, এখন এই পঞ্চিম্ভ, বলা র্ায়, এচট… 

– ইসলাম মতা মুহাম্মম্মদর (সা.) সময় মথম্মক িালু হম্ময়ম্মে, এমন নয়। ‘হুয়া 
সাম্মাকুমুল মুসচলমীন’ আয়াতচট মতা আম্মগ মথম্মকই িম্মল আসম্মে। 

– ইবরাহীম্মমর (আ.) সময় মথম্মক? 

– হুম। 

– আচ্ছা, আমরা র্চদ ইবরাহীম্মমর (আ.) পূবযবতযী রু্ম্মগর কথা বচল, তাহম্মল 
মসখানকার বযাপাম্মর কী হম্মব? 

– মস বযাপাম্মর কথা হম্মলা, সবযপ্রথম চকতাব নাচর্ল হম্ময়ম্মে বা শরীয়ত এম্মসম্মে 
নুম্মহর (আ.) উপর। তার আগ পর্যন্ত শুধু তাওহীদী কনম্মসে চেম্মলা। মাম্মন তাওহীদ 
মানম্মত হম্মব, রাসূল মানম্মত হম্মব ইতযাচদ। চকন্তু বযাপকচভচিম্মত শরীয়ত এম্মসম্মে 
নুম্মহর (আ.) সময় মথম্মক। 
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– চনম্মজম্মদর মম্মতা কম্মর জীবনর্াপম্মনর জনয র্া চকেু করণীয় চেম্মলা… 

– এই মর্ ‘মারু ’ বা ‘মুনকার’ বলা হয়, এগুম্মলা প্রম্মতযক রু্ম্মগ চেম্মলা। মারু  
মাম্মন কী? এর শাচব্দক অথয হম্মলা পচরচিত। অথযাৎ সমাম্মজ মর্ কাজগুম্মলা ভাম্মলা 
চহম্মসম্মব পচরচিত। 

– চকন্তু পচরভাষাগত অথয কী হম্মব?  

– পচরভাষাগত অম্মথয মারু  মতা মারু ই। মারু  মাম্মন মর্চট ‘উরু ’। মারুম্ম র 
সাম্মথ উরুম্ম র সম্পকয। উরু  মাম্মন হম্মলা কাস্টমস বা usage। 

– ও, আচ্ছা, উরু ? উরু  শব্দচট আচম প্রথম শুম্মনচে (প্রম্ম সর  . আম্মনায়ারুল 
হক) খচতবী সযাম্মরর কাে মথম্মক, শহীদ চমনাম্মর  ুল মদয়া প্রসম্মে। আটযস 
 যাকাচির লাউম্মঞ্জ এম্মস অজু কম্মর এক মকানার মসা ায় চতচন সাধারণত বসম্মতন। 
তারপর শহম্মরর গাচড় ধরার জনয িম্মল মর্ম্মতন। এই  াুঁম্মক আচম উনার সাম্মথ কথা 
বলতাম। একচদন বললাম, ‘সযার, এই মর্ এরা শহীদ চমনার বা সৃ্মচতিম্মম্ভ  ুল 
মদয়, এটা মতা হারাম।’ এ কথা বলার সাম্মথ সাম্মথ চতচন আমার চদম্মক এমন কম্মর 
তাকাম্মলন, মর্ন আচম একটা অনযায় কম্মর ম ম্মলচে। বলম্মলন, ‘মতামাম্মক মক বম্মলম্মে 
এটা হারাম?’ আচম বললাম, ‘সযার, এটা মতা আমার কাম্মে হারামই মম্মন হয়।’ 

চতচন বলম্মলন, ‘না, হারাম হওয়ার জনয ‘নস’ থাকা শতয। মসটা এখাম্মন নাই।’ তখন 
চজম্মজ্ঞস করলাম, ‘তাহম্মল এচট কী?’ চতচন বলম্মলন, ‘এটা একটা উরু  বা 
সামাচজক প্রথা। তম্মব এটা একটা বাম্মজ বা খারাপ সামাচজক প্রথা। এটা মথম্মক 
মবুঁম্মি থাকাই ভাম্মলা। চকন্তু হারাম বলার জনয মতা অকাটয দলীল লাগম্মব।’ 

মতা, নস এবং উরু  শব্দ দুচট আচম উনার কাে মথম্মকই প্রথম শুম্মনচে। 

– উরুম্ম র সাম্মথ মারুম্ম র সম্পকয। 

– উরু  মতা নাচক শরীয়াহর উৎসগুম্মলার একচট? 

– উরু  দুই রকম। উরুম্ম  আম এবং উরুম্ম  খাস। শরীয়ম্মতর চবধানগুম্মলা মানার 
মিম্মত্র মর্ প্রমাণগুম্মলা আমরা গ্রহণ কচর — মকারআন, সুন্নাহ, ইজমা, চকয়াস, 
ইজচতহাদ — মসখাম্মন চকন্তু উরু ও অন্তভুযি। ‘আল-উর ু ওয়াল-আদালাতু 
ওয়াত-তাকালীদ’— বতযমান স্কলারগণ এই চতনটা শব্দ এম্মনম্মেন। 

শরীয়ম্মতর গ্রহণম্মর্াগযতার জনয এই চতনটা শব্দ স্কলারগণ মবর কম্মরম্মেন। তাহম্মল 
উরু  মাম্মন কী? উরু  মাম্মন হম্মলা, ওই মর্, মর্টা পেন্দ, ভাম্মলা চজচনস চহসাম্মব। 
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এই উরু  মথম্মকই চকন্তু মারু । 

– আমরা মর্ মলাকািার একটা শব্দ বচল…। 

– এগুম্মলাই আরচক। বাবাম্মক ‘আপচন’ বলম্মত হম্মব। ‘তুচম’ সম্মম্বাধন করম্মল মবয়াদচব 
হম্মব। এসব মতা মকাম্মনা চকতাম্মব নাই। তুচম খুুঁম্মজ পাম্মব না। আরবীম্মত মতা ‘তুচম’ 
সবযনামটাই নাই। আম্মে ‘আনতা’। মতা, এই মলাকািারগুম্মলাই উরু । 

– তাহম্মল এটারও চক শরয়ী মর্যাদা আম্মে? 

– হযাুঁ, আম্মে। ওয়াহহাব আর্-রু্হাইলী, শাইখ আবু র্াহরাহ, আবু্দল ওয়াহহাব 
খাো সহ সকল ইসলাচমক স্কলার উরু ম্মক ইসলামী শরীয়ম্মতর উৎস চহম্মসম্মব 
স্বীকৃচত চদম্ময়ম্মেন। শুধু তাই নয়, মদীনা সনম্মদও অম্মনকবার উরু  তথা প্রথার 
স্বীকৃচত চবষয়ক প্রসে মদখা র্ায়। 

উরুম্ম র শরয়ী মর্যাদা না থাকম্মল আরবম্মদর প্রিচলত মর্সব ধারণা শরীয়ম্মত 
এম্মসম্মে, মসগুম্মলা মতা চটকম্মব না। মর্মন: হজ্ব আরবরাও করম্মতা। তম্মব তারা উলে 
হম্ময় করম্মতা। ইসলাম এম্মস হম্মজ্বর চনচদযি কাপড় চিক কম্মর চদম্ময়ম্মে। 
পচরবতযনগুম্মলা এভাম্মব হম্ময়ম্মে। তারপর, ওরা সালাত আদায় করম্মতা হয়ম্মতা 
মদবম্মদবীর জনয, সূম্মর্যাদম্ময়র সময় সূর্যম্মক পূজা করার জনয। চকন্তু ইসলাম্মম সালাত 
হম্মলা আোহর জনয। এবং র্াকাম্মতর চবধাম্মনর বযাপাম্মর মতা বললাম, এচট চবচভন্ন 
রু্ম্মগ চেম্মলা। আচম কম্ময়কচদন আম্মগ চরবা চনম্ময় পম্মড়চে। চরবার উপর পড়ম্মত চগম্ময় 
মদখলাম, মেম্মটা-এচরস্টটলরাও চরবা চনম্ময় কথা বম্মলম্মেন। অথযাৎ, তৎকালীন 
সমাম্মজ চরবার বযাপক প্রিলন চেম্মলা, এগুম্মলা মর্ মশাষম্মণর হাচতয়ার, তা মদম্মখ 
তাুঁরা এর চবপম্মি অবস্থান চনম্ময়চেম্মলন। 

– তখনকার জ্ঞানীগুণী, চিন্তাচবদগণ এগুম্মলা চনম্ময় নানাভাম্মব প্রচতচক্রয়া বা…। 

– প্রচতচক্রয়া মাম্মন, তাুঁরা এর চবপম্মি প্রচতচক্রয়া মদচখম্ময়ম্মেন মর্ এগুম্মলা মসাশযাল 
ইনজাচস্টস। এর অথয হম্মলা, এই চরবার মিম্মত্রও…। 

– তাহম্মল মতা সযার, মকুঁম্মিা খুুঁড়ম্মত চগম্ময় সাপ মবর হওয়ার মম্মতা অবস্থা! মানুম্মষর 
মভতম্মরর মর্ অন্তগযত একচট মানচবক ববচশিয, মসটা মতা তাহম্মল মদখা র্াম্মচ্ছ 
সবসময়ই…। 

– এটাই হম্মলা মূলধময বা স্বভাবধময। কীভাম্মব? মসচট মতামাম্মক বচল। মূচতয ভাোর 
পম্মর ইবরাহীম (আ.) মতা লুচকম্ময় চেম্মলন। আট বের বয়ম্মস। মসখান মথম্মক চতচন 
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মবর হম্মলন। মবচরম্ময় প্রথম কী মদখম্মলন? তারকা। চতচন সন্ধযার পচিমাকাম্মশ 
জ্বলজ্বম্মল তারকা মদখম্মত মপম্মলন। এবং বলম্মলন— ‘হার্া রাব্বী’ (এটাই আমার 
রব)। এর উপর চতচন অটল আম্মেন। চকেুিণ পর গভীর রাম্মত র্খন আকাম্মশ বড় 
িাুঁদ উিম্মলা, তখন চতচন বম্মল উিম্মলন, তাহম্মল ওইটা মতা রব নয়, ওইটা মোট, 
‘হার্া রাব্বী’ (এটাই আমার রব)। এরপর িাুঁদও র্খন  ুম্মব মগম্মলা, রাত মপাহাম্মলা, 
চদন হম্মলা। এরপর র্খন সকালম্মবলা প্রিণ্ড উিাপ চনম্ময় সূর্য উিম্মলা, তখন চতচন 
বম্মল ওিম্মলন— ‘হার্া রাব্বী, হার্া আকবর’। 

তাহম্মল তুচম মর্টা বললা, এই মর্ মানুম্মষর মম্মধয অনুসচন্ধৎসা বা ইনকুইম্মজচটভম্মনস, 
এচট মতা সবসময় চেম্মলা। 

– তাহম্মল সযার, মাঝখাম্মন একটা কথা র্চদ বম্মল ম চল। ইবরাহীম (আ.) চক অন্তত 
একচদম্মনর জনয হম্মলও চশরক কম্মরচেম্মলন? 

– না, চতচন শরীক কম্মরন নাই। চতচন তখন তাওহীদ অম্মন্বষণ করচেম্মলন। তুচম 
এটাম্মক চশরক বলম্মত পাম্মরা না। মর্মন: বাংলাম্মদম্মশর মলাম্মকরা কী সন্তুিচিম্মি 
চিচটশম্মদর শাসন মমম্মন চনম্ময়চেম্মলা? 

– না, এচট একচট প্রম্মসম্মস আসম্মে আরচক…। 

– প্রম্মসম্মস মমম্মন মনয়চন। বরং তারা পথ খুুঁজচেম্মলা কীভাম্মব এই মগালাচম হম্মত মবর 
হওয়া র্ায়। চসপাহী চবম্মদ্রাহ হম্ময়ম্মে, এটা হম্ময়ম্মে, মসটা হম্ময়ম্মে। তারপর 
চততুমীম্মরর বাুঁম্মশর মকো হম্ময়ম্মে। তাহম্মল বুঝা মগম্মলা, এরা মমম্মন মনয়চন। বরং…। 

– না, মকাম্মনা একটা অবস্থায় মতা অনয আম্মরকটা অবস্থা মপচরম্ময় আসম্মত হয়। 
মাম্মন, লা  চদম্ময় মতা মকাম্মনা চকেু ঘম্মট না। 

– তাহম্মল ‘চতচন চশরক কম্মরম্মেন’ নয়, বরং বলম্মত হম্মব তাওহীম্মদর জাচনযম্মত চেম্মলন, 
জাচনযর পম্মথ প্রথম মর্টা মপম্ময়ম্মেন মসটাম্মক…। এবং এই জাচনযম্মত থাকার কারম্মণ 
ওই সময় র্চদ তাুঁর মৃতুযও ঘটম্মতা, তাহম্মলও উনাম্মক মুশচরক বলার সুম্মর্াগ চেম্মলা 
না। কারণ, চতচন মতা একক সিাম্মক তালাশ করচেম্মলন। 

– এই প্রসম্মে তাহম্মল এ কথাটাও িম্মল আম্মস। দূম্মরর মকাম্মনা এলাকায়, মর্খাম্মন 
মকাম্মনা সম্মতযর বাণী মপৌঁম্মেচন এবং কাম্মরা কু ুরী করার সুম্মর্াগও হয় নাই। তারা 
প্রাকৃচতক জীবনর্াপন কম্মর… 

– “রাজুলুন মা’তা ‘আলা শাচহচকল জাবাচল” কথাচট চকতাম্মবই আম্মে। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

– মকান চকতাম্মব? 

– প্রায় চকতাম্মবই আম্মে। আম্মগর চকতাবগুম্মলাম্মত আম্মে। আচম মর্ভাম্মব বম্মলচে, 
মসভাম্মবই আম্মে। ইমাম আবু হানী ার (রহ.) ‘চ কহুল আকবর’ চকতাবচটর বযাখযা 
গ্রম্মন্থ মমাো আলী কারীসহ অম্মনক প্রািীন স্কলার এ চবষম্ময় মত চদম্ময়ম্মেন। 

এ কথার মাম্মন হম্মলা— মকাম্মনা মলাক র্চদ পাহাম্মড়র িূড়ায় মারা র্ায়, মর্খাম্মন 
রাসূল মপৌঁম্মেচন, চকতাব মপৌঁম্মেচন, চরম্মমাট অঞ্চল, তুচম মর্মনটা বললা, এমতাবস্থায় 
হাশম্মরর ময়দাম্মন তাম্মক মরসালাত বা নামার্ সংক্রান্ত মকাম্মনা প্রে করা হম্মব না। 
তাম্মক মকবল এই প্রেচট করা হম্মব, ‘তুচম এত মনয়ামত মভাগ কম্মরম্মো। মতামার 
মাথায় চক একবারও আম্মসচন, এগুম্মলা মক বতচর করম্মলা?’ এই প্রম্মের ইচতবািক 
ও সচিক উির চদম্মত পারম্মল মস নাজাত মপম্ময় র্াম্মব। 

– মাম্মন তাওহীদম্মকচন্দ্রক মর্ মকার কনম্মসে, ওইটা… 

– এর কারণ হম্মলা, মানুষম্মক আোহ তায়ালা ইনটুইশন চদম্ময়ম্মেন, আক্বল 
চদম্ময়ম্মেন। “ওয়াল ‘আক্বলু হুনাকা চবমাজাচতল ওয়াহী”— এখাম্মন আক্বলম্মক ওহীর 
মর্যাদা মদয়া হম্ময়ম্মে। 

– এটা কীম্মসর কথা? 

– এচট হম্মলা আমরা আকাইম্মদর মর্সব চকতাব পম্মড়চে, মসখানকার কথা। 

– এই কথাগুম্মলার চভচি চক মকারআন–হাদীম্মসর মম্মধয আম্মে? 

– না, মকারআন-হাদীম্মস (সরাসচর) মনই। মাম্মন, এমন হম্মত পাম্মর… 

– মাম্মন, তাুঁরা স্টাচ  কম্মর এমনটা চিন্তা কম্মরম্মেন… 

– মাম্মন, এমনটা হম্মত পাম্মর। এ ধরম্মনর পচরচস্থচত আম্মে না? এখনও মতা বহু 
জায়গায় এমনটা আম্মে। মসম্মিম্মত্র তাহম্মল তাম্মদরম্মক পরকাম্মল কী প্রে করা হম্মব? 
তখন স্কলারগণ সমাধান মবর করম্মলন মর্ মসখাম্মন মর্ম্মহতু মানুষ আক্বল চদম্ময়…। 
ইবরাহীম (আ.) মতা আক্বল চদম্ময়ই কাজ কম্মরম্মেন। মকারআম্মন মতা আক্বলম্মক 
গুরুত্ব মদয়া হম্ময়ম্মে। বলা হম্ময়ম্মে, ‘লা’য়াোকুম তা’চকলূন’ (র্াম্মত তারা আক্বলম্মক 
কাম্মজ লাগাম্মত পাম্মর)। এ ধরম্মনর অম্মনক আয়াত পচবত্র মকারআম্মন চবদযমান। 
আমরা এও জাচন, ইবাদত কার্যকর হওয়া ও সম্পন্ন করার জনযও আক্বল বা সুস্থ 
চবম্মবকবুচদ্ধ বা কাণ্ডজ্ঞান থাকা শতয। 



 ইসলামী শরীয়াহর ধারাবাচহকতা, মদীনা সনদ ও উম্মাহর ধারণা 

– সমকালীন ইসলামী দশযন পড়াম্মত চগম্ময় আচম এক সময় শাহ ওয়ালীউোহ 
মদহলভী হম্মত চকেু অংশ পড়াতাম। JN Jalbani’র ‘Teachings of Shah 
Waliullah of Delhi’ বইটা হম্মত। তখন মদম্মখচে চতচন বম্মলম্মেন, জাহান্নাম্মম 
চিরচদন থাকার মর্ কথা মকারআম্মন বলা হম্ময়ম্মে, মসটা শুধু কাম্ম রম্মদর জনয 
প্রম্মর্াজয, র্ারা ইসলাম গ্রহণ করম্মত অস্বীকার কম্মরম্মে। চতচন বম্মলম্মেন, এমনচক 
র্াম্মদর প্রম্মের র্থার্থ উির মদয়া হয় নাই, র্াম্মদরম্মক ইগম্মনার করা হম্ময়ম্মে, র্ারা 
দাওয়াত দানকারীম্মদর দ্বারা চমসচল  হম্ময়ম্মে, তাম্মদরম্মকও আোহ তায়ালা িমা 
কম্মর চদম্মবন। 

– “ ামাই ইয়া’মাল চমসকা’লা র্াররাচতন খাইরাইয়ারাহ” (সামানয ভাম্মলা কাজ 
করম্মলও এর প্রচতদান মস পাম্মব) — এটা মতা মকারআম্মনরই কথা। এখাম্মন এই 
মসম্মন্সর কথাই বলা হম্মচ্ছ। 

– চকন্তু আবার আম্মরকটা হাদীম্মস আম্মে না হাম্মতম তাঈ সম্পম্মকয? উনার মেম্মল 
চজম্মজ্ঞস কম্মরচেম্মলা— আমার বাবা মতা এ রকম অম্মনক ভাম্মলা কাজ কম্মরম্মে। 
এগুম্মলার কী হম্মব? তাম্মক জবাব মদয়া হম্ময়ম্মে— মস দুচনয়াম্মতই র্া পাওয়ার মপম্ময় 
মগম্মে। আম্মখরাম্মত চকেু পাম্মব না। 

– এর কারণ হম্মলা, মস মতা তখন আোহম্মক সন্তুি করার জনয খরি কম্মরচন। তার 
খরিটা র্চদ আোহর সন্তুচির জনয হম্মতা…। তার মম্মধয মতা মসাশযাল স্বীকৃচত 
পাওয়ার ইম্ময় চেম্মলা। এই বযাপাম্মর আোহর রাসূলম্মক (সা.) র্খন চজম্মজ্ঞস করা 
হম্মলা, তখন চতচন বলম্মলন— তার কাম্মজর মাধযম্মম মম্মন হম্মচ্ছ মস মুসচলম চেম্মলা, 
চকন্তু আকীদায় ঈমান মতা চেম্মলা না। মস সামাচজকভাম্মব…। মর্মন: হাদীম্মস চতনজন 
মলাম্মকর বযাপাম্মর বলা হম্ময়ম্মে, একজন শহীদ, একজন আম্মলম ও একজন দানশীল 
বযচি, র্ারা আোহম্মক সন্তুি করার চনয়ম্মতর পচরবম্মতয মানুম্মষর বাহবা পাওয়ার 
জনয চনম্মজম্মদর অজযনম্মক বযবহার কম্মর। ওইটার সাম্মথ এর চকেুটা সম্পকয আম্মে। 

মতামাম্মক একটা নতুন তথয মদই। আচম োত্রজীবম্মন কাচদয়ানীম্মদর চকেু বই 
পড়তাম। ওই মর্ আমাম্মদর িচব শাহজালাল হম্মল চকেু কাচদয়ানী চেম্মলা, ২/৩ জন। 
এম্মদর একজম্মনর নাম চেল মসীহ। মতা, ওরা একসময় আমার সাম্মথ চ ম্মবম্মট 
আসম্মলা। চ ম্মবম্মট তারা মহম্মর র্ায়। এরপর তারা তাম্মদর ঊধ্বযতনম্মদর কাম্মে 
চরম্মপাটয কম্মরম্মে। তারপর মথম্মক তারা আমার নাম্মম ( াকম্মর্াম্মগ) তাম্মদর বহু 
‘চরসালাহ’ পাচিম্ময়ম্মে। চরসালাহ হম্মলা কাচদয়ানীম্মদর (আহমচদয়া) পচত্রকা। হয়ম্মতা 
এখম্মনা আসম্মে। আচম চিক জাচন না। কারণ, আচম মতা এখন আর ওখাম্মন থাচক 
না। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

র্া মহাক, তাম্মদর চরসালাহর মম্মধয আচম মদখলাম, ওম্মদর মম্মত, কাম্ম ররাও 
আজীবন জাহান্নাম্মম থাকম্মব না। এটা ওম্মদর আকীদা। মকন থাকম্মব না? আল-
মকারআম্মন বচণযত হম্ময়ম্মে, ‘ া’আম্মা মান খাফ্ াত মাওয়াচজনুহু  া উমু্মহু 
হাওচয়য়াহ’ — মর্ বযচির মনচকর পাো হালকা হম্মব তার ‘উম্’ হম্মব ‘হাচবয়া’। ‘উম্’ 
কী? উম্ম মাম্মন মা। মানুষ উম্ম বা মাম্ময়র মপম্মট থাম্মক চনচদযি সময়সীমা পর্যন্ত। 
তাহম্মল আোহ তায়ালা ‘উম’ শব্দ বযবহার কম্মর বুঝাম্মচ্ছন, একটা সন্তান মাম্ময়র 
মপম্মট ‘আবাদান আবাদ’ (চিরচদন) থাম্মক না। এটা কাচদয়ানীম্মদর দলীল। কথা 
প্রসম্মে মম্মন পম্মড় মগম্মলা এই কথাটা। র্চদও এ বযাপাম্মর ইসলাম্মমর মত হম্মলা 
স্বতন্ত্র। 

– আম্মরকটা চবষয়। আপনার কাে মথম্মকই এচট প্রথম জানম্মত পাচর। এোড়া 
‘রাসূম্মলর (সা.) রু্ম্মগ মদীনার সমাজ’ বইটাসহ মদীনা সনদ চনম্ময় নানা ধরম্মনর 
পড়াম্মশানা কম্মর র্া জানম্মত মপম্মরচে, মসটা আমাম্মদর পপুলার আোরস্টযাচেং মথম্মক 
চভন্ন রকম। মসচট হম্মলা, মুহাম্মদ (সা.) র্খন মদীনায় চহজরত করম্মলন, তখন 
আরব, হাচল  ও মাওয়ালীসহ সবচমচলম্ময় মদীনার জনসংখযা চেম্মলা হাজার দম্মশক। 
তারমম্মধয চহজরম্মতর প্রথম চদম্মক মুসলমানম্মদর সংখযা চেম্মলা ৭/৮ শত বা সম্মবযাচ্চ 
হাজারখাম্মনক, অথযাৎ মমাট জনসংখযার এক দশমাংশ। এর মাম্মন হম্মলা মদীনায় 
মুসলমানরা তখন চেম্মলা সংখযালঘু। 

চকন্তু মলাম্মকরা মতা মম্মন কম্মর, ইসলামী রাষ্ট্র মাম্মন হম্মলা মুসচলম মমজচরচট রাষ্ট্র। 
মর্খাম্মন প্রায় সবাই থাকম্মব মুসলমান। অথি মদখা র্াম্মচ্ছ, তৎকালীন মদীনায় 
মুসলমানরা চেম্মলা মমাট জনসংখযার দশভাম্মগর এক ভাগ। অথযাৎ, অতযন্ত িুদ্র 
সংখযালঘু। 

চকেুচদন আম্মগও আমাম্মক একজন কচলগ চজম্মজ্ঞস কম্মরম্মেন, দশভাম্মগর বাচক নয় 
ভাগ সংখযাগুরু অমুসচলমরা মকন মুহাম্মদম্মক (সা.) শাসনকতযা চহম্মসম্মব মমম্মন 
চনম্ময়চেম্মলা? তারা র্চদ তাুঁম্মক নবী চহম্মসম্মব মমম্মন থাম্মক, তাহম্মল মতা they were 
expected to be counted as Muslims. চকন্তু তারা মতা মুসচলম চেম্মলা না। 
তাহম্মল তারা মকন তাুঁম্মক মানম্মলা? আর তারা র্চদ তাুঁম্মক ধমযীয় মনতা চহম্মসম্মব না 
মমম্মন জনপম্মদর মনতা চহম্মসম্মব, অথযাৎ আমরা পচলচটকযাল চল ার বা 
অযা চমচনম্মেটর বলম্মত র্া বুঝাই মস চহম্মসম্মব তাুঁর মনতৃত্বম্মক মমম্মন চনম্ময় থাম্মক, 
তাহম্মল মতা এটা এক ধরম্মনর মসকুযলার  রমযাটই হম্মলা। মর্মন, উনার ধমযীয় 
চবধানগুম্মলা উনার অনুসারীরাই শুধু মানম্মব। চকন্তু মদশ ও জনগম্মণর বৃহির স্বাম্মথয 
প্রচতরিা, অথযনীচত বা সামাচজক ইতযাচদ চবষম্ময় র্া চকেু চতচন বলম্মবন, মসগুম্মলা 
উনার অনুসারী চকংবা অনুসারী নয় এমন সবাই মানম্মব। তাহম্মল আমরা মসকুযলার 



 ইসলামী শরীয়াহর ধারাবাচহকতা, মদীনা সনদ ও উম্মাহর ধারণা 

 রমযাট বলম্মত এখন র্া বুচঝ, এচট মতা মতমন ধরম্মনরই একটা বযাপার হম্মলা। 
তাই নয় চক? 

– িমৎকার একচট পম্ময়ি তুচম বম্মলম্মো। এচট চনম্ময় আচম চলম্মখচে, র্চদও এই 
পম্ময়িচটম্মক মতমন হাইলাইট কচর নাই। আমার একচট মপপার সীরাত চবশ্বম্মকাম্মষ 
প্রকাচশত হম্ময়ম্মে। বনু কাইনুকা মগাত্র চনম্ময় চলখম্মত চগম্ময় সম্ভবত এই কথাটা আচম 
হাইলাইট কম্মরচে। িচব ল জানযাম্মল প্রকাচশত আমার একটা গম্মবষণা প্রবম্মন্ধও 
মদীনা সনদ চনম্ময় চকেু আম্মলািনা এম্মনচে। 

– ওম্মদরম্মক মর্ম্মহতু বচহস্কার করা হম্ময়ম্মে, তাই সনম্মদর প্রসে মতা আসম্মবই। 
ওম্মদরম্মক বচহস্কার করা হম্ময়ম্মে না? 

– আচম মর্ চবষয়টা বলম্মত মিম্ময়চে মসচট হম্মলা, আোহর রাসূল (সা.) মকান 
মপ্রিাপম্মট মদীনায় আসম্মলন? আম্মরা মকাথায় মকাথায় মর্ন চলম্মখচে, এখন চিক 
মম্মন নাই। 

– আকাবার শপম্মথ চনিয়তা মদয়া হয়চন মর্, তাুঁম্মক চনরাপিা মদয়া হম্মব, মনতা 
চহম্মসম্মব মানা হম্মব? Actually, he became leader before he migrated. 

– চকন্তু মসটা মকন হম্ময়ম্মে, মস কথাটাও আচম চলম্মখচে। এখন মুশচকল হম্মলা, মলখা 
মতা অম্মনকগুম্মলা হম্ময়ম্মে…। 

– আমার ধারণা হম্মলা, মদীনার ইহুদীরা বলম্মতা— আমাম্মদর নবী আসার সময় 
হম্ময়ম্মে, চতচন এম্মল তখন আমরাই মনতৃত্ব মদম্মবা। তখন পর্যন্ত মতা তারা আউস–
খার্রাম্মজর আচশ্রত মগাত্র চেম্মলা। তারপর মদীনার মলাম্মকরা মক্কায় হজ্ব করম্মত 
চগম্ময় র্খন শুনম্মলা, একজন নবুয়ম্মতর দাচব করম্মে; তখন তারা র্ািাই কম্মর দাচবম্মক 
সচিক মপম্ময় আম্মগভাম্মবই নবীর…। 

– প্রম্মতযম্মকই প্রম্মতযম্মকর চনজস্ব স্বাথয চিন্তা কম্মরম্মে। 

– এমনচক আব্বাস (রা.) চনম্মজ মুসলমান হওয়ার আম্মগই মতা মকাম্মনা একচট 
আকাবার শপম্মথর রাম্মত অংশগ্রহণ কম্মর বম্মলচেম্মলন— আমার ভাচতজাম্মক মর্ 
মতামরা চনম্মত িাম্মচ্ছা, পুম্মরা আরব চকন্তু মতামাম্মদর চবরুম্মদ্ধ দাুঁড়াম্মব। মতামরা তাম্মক 
চনরাপিা চদম্মত পারবা চকনা। 

– হযাুঁ, চতচন এটা বম্মলচেম্মলন। 

– তারমাম্মন আমরা মর্ভাম্মব ধমযীয় দৃচিম্মত মদচখ, বযাপারটা মস রকম চেম্মলা না। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

– হযাুঁ, মস রকম চেম্মলা না। 

– কারণ, মসম্মিম্মত্র আব্বাস মকন তাহম্মল মধযস্থতা করম্মত র্াম্মবন? 

– শুধু তাই নয়, উনার মর্ রাজবনচতক প্রজ্ঞা (political sagacity) চেম্মলা মসচট 
হম্মলা— এই মর্ আরবম্মদর অথযাৎ, মক্কার মলাকম্মদর শতভাগ আম্ময়র উৎস চেম্মলা 
বযবসাম্মকচন্দ্রক, ইমম্মপাটয-এক্সম্মপাটয। কী এক্সম্মপাটয করম্মতা? ওই মর্ পশু পালন, 
পশুর িামড়া, এটা, ওটা। আর ইমম্মপাটয করম্মতা কী? মক্কায় মখজুর গাে খুব কম 
চেম্মলা। এখম্মনা কম হয়। চকেু গম-টম হম্মতা। বাইম্মর মথম্মক খাবার, গাম্মমযিস 
জাতীয় পণয, সমরাস্ত্র এগুম্মলা তারা চনম্ময় আসম্মতা। এগুম্মলা হম্মলা তাম্মদর ইমম্মপাটয-
এক্সম্মপাম্মটযর পণয সামগ্রী। 

র্া মহাক, বযবসার প্রচত তাম্মদর এই শতভাগ চনভযরতার কারম্মণ পচলচটকযাল 
দৃচিম্মকাণ মথম্মক চহজরম্মতর জনয মদীনাম্মকই উপরু্ি স্থান বম্মল তাুঁর মম্মন হম্মলা। 
চতচন চিন্তা করম্মলন, মদীনা ইচ্ছা করম্মল মক্কাম্মক কলাপ্স কম্মর চদম্মত পাম্মর। 
তৎকালীন সমম্ময় ‘চরহলাতাশ চশতা-ই ওয়াস সাই ’ (শীত ও গ্রীষ্মকালীন বাচণজয 
স র) চেম্মলা ইম্ময়ম্মমন, তাম্ময়  ও চসচরয়া তথা শামম্মকচন্দ্রক। আোহর রাসূল (সা.) 
দুইবার শাম মদম্মশ চগম্ময়চেম্মলন। আর শাম্মম র্াওয়ার বড় পথ হম্মলা মদীনার পাশ্বযস্থ 
পথ। মদীনার এই পথ চদম্ময় শাম্মম মর্ম্মত হয়। 

– হযাুঁ, চতচন মতা খাদীজা (রা.) কতৃযক চনম্ময়াগকৃত কমযকতযা চহম্মসম্মব চগম্ময়চেম্মলন। 
মস চহম্মসম্মব ওই রুটগুম্মলার তাৎপর্য তাুঁর জানা চেম্মলা। 

– চনেক একজন ধমযীয় হুজুর বা মাওলানা সাম্মহবম্মক দাওয়াত চদম্ময়ম্মে, আর চতচন 
মদীনায় িম্মল মগম্মেন— বযাপারটা মস রকম চেম্মলা না। 

– চকংবা, এখান মথম্মক প্রতযাখযাত হম্ময় মসখাম্মন চগম্ময় আশ্রয় চনম্ময়ম্মেন…। 

– না, না, এ রকম চেম্মলা না। এটা একটা চবশাল েযান চেম্মলা। আর ইহুদীম্মদর 
একটা মতলব চেম্মলা। মদীনায় চতনটা গ্রুপ চেম্মলা। একটা গ্রুপ মতা মুসলমান 
হম্মলা। আম্মরকটা গ্রুপ চেম্মলা, র্ারা ধমযকময মানম্মতা না। ওই মর্ জাপানী বা অনযম্মদর 
মম্মতা। এ রকম একটা গ্রুপ চেম্মলা। আম্মরকটা গ্রুপ চেম্মলা হানী  ধম্মমযর অনুসারী। 
দ্বীম্মন হানীম্ম র অনুসারী। এম্মদর মধয মথম্মকই চবশাল একটা সংখযা মুসলমান হম্ময় 
মগম্মলা। আর চকেু ইহুদী চেম্মলা। ইহুদীম্মদর দুই/চতনটা মতলব চেম্মলা।  

একটা হম্মলা: নবী এবং রাসূল মর্ আসম্মেন, তাুঁম্মক র্চদ আমরা আম্মগ মথম্মকই 
কযাপিার করম্মত পাচর, তাহম্মল তা আমাম্মদর জনয লাভজনক হম্মব।  



 ইসলামী শরীয়াহর ধারাবাচহকতা, মদীনা সনদ ও উম্মাহর ধারণা 

দুই নম্বর লাভ হম্মলা: নবী মর্খাম্মন র্ায়, মসখাম্মন একটা সভযতা ও সংসৃ্কচত গম্মড় 
ওম্মি। তাম্মত আমাম্মদর বযবসাচয়ক প্রচ ট হম্মব। এরা মতা বযবসায়ী জাচত। 

– মাম্মন, নবী আমাম্মদর হম্মল আমরাই সবচকেু হম্মবা? 

– আমাম্মদর মদম্মশ গ্রাম্মম একটা মাহচ ম্মলও আমরা মসটা মদচখ মতা। মর্খাম্মন 
মাহচ ল হয়, মসখাম্মন বুটওয়ালা, বাদামওয়ালা এম্মস হাচজর। মর্খাম্মন মানুষ র্াম্মব, 
মসখাম্মন বযবসা জমম্মব। অতএব, নবীম্মক মকন্দ্র কম্মর একচট নতুন সভযতা গম্মড় 
ওিম্মব, এম্মত কম্মর তাম্মদর চবজম্মনস বাড়ম্মব।  

চতন নম্বর বযাপার হম্মলা: আউস-খার্রাম্মজর দ্বম্মির বযাপাম্মর তারা চিন্তা করম্মলা, 
দ্বি মীমাংসার জনয চতচন শাচন্তর বাণী চনম্ময় আসম্মেন, এই শাচন্ত আমাম্মদর দরকার, 
রু্দ্ধ করম্মত আমরা োন্ত-পচরশ্রান্ত হম্ময় মগচে। এই চতনটা টাম্মগযট চেম্মলা তাম্মদর। 

– আউস–খার্রাম্মজর মম্মধয চক  রমাল মকাম্মনা রু্দ্ধ িলচেম্মলা? 

– র্ম্মথি, দীঘযচদন। এবং এটা থামাম্মনার জনযও মকাম্মনা মধযিতা…। 

– ওরাই মতা মনচটভ চেম্মলা। আচ্ছা, ওরা…। 

– এবং এম্মদরম্মক আবার তাল চদম্মতা ইহুদীরা। 

– আচ্ছা, ইহুদীম্মদর মতা চতনচট মগাত্র: বনু কাইনুকা, বনু নজীর এবং…? 

– বনু মকারাইর্া। এই চতনটা হম্মলা বড় মগাত্র। 

– তারমাম্মন, আম্মরা মোট মগাত্র চেম্মলা? 

– মোট মগাম্মত্রর নাম তুচম ইম্ময়র মম্মধয মদখম্মত পাবা। মদীনা সনম্মদ মতা ১০/১২টা 
মগাম্মত্রর নাম আম্মে। 

– আচ্ছা, মসখাম্মন তাহম্মল নাম উম্মেখ করা আম্মে? 

– সবগুম্মলা আম্মে। চকন্তু মদীনা সনম্মদ বনু কাইনুকা, বনু মকারাইর্া ও বনু নজীম্মরর 
নাম চকন্তু নাই। এটা খুবই চসগচনচ ম্মকি। অথি এই চতন মগাত্র চেম্মলা সবম্মিম্ময় 
বড় মগাত্র। 

– চকন্তু এর কারণ মতা মবাধহয় এটাই মর্ এই চতনটা মগাত্র আউস ও খার্রাম্মজর 
আচশ্রত চেম্মলা। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

– মাম্মন হাচল । হাচল  মাম্মন হম্মলা ওম্মদর সাম্মথ এটাি । 

– হযাুঁ, চনরাপিা িুচি। িুচিম্মত বলা আম্মে, এরা হম্মলা একচট পি এবং এম্মদর 
অধীম্মন র্ারা আম্মে, তারাও এম্মদর মম্মধয ইনেুম্ম   হম্মব। 

– মস কথাই বলচে। এত বড় মগাত্র হওয়া সম্মত্ত্বও ওম্মদর নাম চকন্তু ওখাম্মন মনই। 
মকন নাই? মর্ম্মহতু তারা চেম্মলা হাচল । হাচল  মাম্মন হম্মলা মহল্প করার িুচিম্মত…। 

– মাম্মন চমত্রিুচির অধীম্মন…। 

– ইংম্মরচজ help শব্দচট চকন্তু আরবী হাচল  শব্দ মথম্মক এম্মসম্মে। মহল্প মাম্মন কী? 
আচম মতামাম্মক সবযাত্মক সহম্মর্াচগতা করম্মবা। 

– আচ্ছা, এখাম্মন আম্মরকটা বযাপার খুব চসগচনচ ম্মকি। আবু্দোহ ইবম্মন উবাইম্মক 
মর্ আউস–খার্রাম্মজর মলাম্মকরা রাজা বানাম্মনার জনয েযান–মপ্রাগ্রাম কম্মরচেম্মলা, 
মুকুট বাচনম্ময়চেম্মলা, বা এ রকম চকেু একটার বণযনা আমরা পাই। প্রথম্মম এচট 
অম্মথচিক চকনা, মসচট বলম্মবন। র্চদ অম্মথচিক হম্ময় থাম্মক, একজন চবম্মশষজ্ঞ 
চহম্মসম্মব মতা আপনার পড়াম্মশানা আম্মে, সমগ্র আরম্মবর মকাথাও মতা চকংচশপ চেম্মলা 
না। মরামান বা পারসয সাম্রাম্মজযর মম্মতা আরব অঞ্চম্মল মতা মকাম্মনা রাজা–বাদশা 
চেম্মলা না। আরম্মব চেম্মলা মগাত্রতাচন্ত্রক বযবস্থা। 

– মশখ চেম্মলা আরচক। মগাম্মত্রর মশখ বা মগাত্রপ্রধান। 

– মগাম্মত্রর আইম্ম চিচটই হম্মচ্ছ মসখানকার হাইম্ময়স্ট পচলচটকযাল আইম্ম চিচট। 
এটা মথম্মক তারা আম্মরকটা ম ম্মজ মর্ম্মত িাইম্মল মতা তা চকংচশম্মপ র্াওয়ার কথা। 
এবং রাসূল (সা.) মসখাম্মন চগম্ময় এই চকংচশপ বাদ চদম্ময় একটা উম্মাহ চসম্মস্টম 
স্টাবচলশ করম্মলন। চকংচশপও চকন্তু মগাত্রপ্রথা নয়, উম্মাহও মগাত্রপ্রথা নয়। 

– উম্মাহর মতা অম্মনকগুম্মলা অথয আম্মে। 

– হযাুঁ, মদীনা সনম্মদর মম্মধয প্রথমচদম্মক উম্মাহ মর্ভাম্মব আম্মে, তাম্মত এচট একচট…। 

– বহুজাচতক রাম্মষ্ট্রর মম্মতা। 

– বহুজাচতক রাষ্ট্র। আর মুসচলম উম্মাহ বা ধমযীয় উম্মাহ বলম্মত আমরা মর্চট বুচঝ, 
মসচট মতা আলাদা চজচনস। তাহম্মল আবু্দোহ ইবম্মন উবাইম্ময়র এই ঘটনাটা চক 
সচিক? 

– ইবম্মন চহশাম মতা এভাম্মবই চলম্মখম্মেন। 
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– এটা আবার  ুচলম্ময়  াুঁচপম্ময় বড় করা হম্ময়ম্মে চকনা? সীরাম্মত মতা অম্মনক চকেু 
এক্সাজাম্মরম্মট  হম্ময়ম্মে। 

– ইবম্মন চহশাম চলম্মখম্মেন, তাম্মক রাজা কম্মর মুকুট বানাম্মনা…। রাজত্ব চসম্মস্টম্মমর 
পচরবম্মতয বরং চতনটা মগাম্মত্রর সমচন্বত চল ার চহম্মসম্মব আমরা এটাম্মক মূলযায়ন 
করম্মত পাচর। রাজতম্মন্ত্রর ধারণা আলাদা বযাপার। 

– চতনটা মাম্মন কী? দুইটা না? 

– আউস এবং খার্রাজ। এর সাম্মথ ইহুদীরা রু্ি হম্ময়ম্মে। 

– চকন্তু ইহুদীম্মদর মকাম্মনা মগাত্র মতা আউম্মসর সাম্মথ, মকাম্মনাটা খার্রাম্মজর সাম্মথ– 
এভাম্মব ভাগাভাচগ কম্মর চেম্মলা। 

– কারণ হম্মলা, ইহুদীরা এখানকার আচদ অচধবাসী নয়। বাইম্মর মথম্মক আসার 
কারম্মণ এই মলাকগুম্মলা আরম্মবর চনয়ম অনুর্ায়ী কাম্মরা না কাম্মরা সাম্মথ এটাি  
থাকম্মত হম্মব। এম্মদরম্মক দুইভাম্মব এটাি  করা হম্ময়ম্মে। কাউম্মক মাওয়ালী, কাউম্মক 
হাচল । মাওয়ালীরা নন-আরব। বাইম্মর মথম্মক এম্মস কাম্মরা সাম্মথ এটাি  হম্ময়ম্মে। 
মাওয়ালী শব্দটা মকারআম্মন আম্মে। 

– তাহম্মল মাওয়ালীর রুট হম্মচ্ছ মাওলা। 

– হযাুঁ। মাওলা শম্মব্দর অম্মনকগুম্মলা অথয। এর মম্মধয একটা অথয হম্মলা আচশ্রত। 

– মাওলার অথয আচশ্রত, নাচক আশ্রয়দাতা? 

– আশ্রয়দাতা, িািাম্মতা ভাই, মুচনব, চল ার। মাওলার অম্মনকগুম্মলা অথয। আমাম্মদর 
মদম্মশ মমৌলভী, মাওলানা শব্দগুম্মলাও মাওলা শম্মব্দর সাম্মথ চরম্মলম্মট । 

– তাহম্মল মাওয়ালীর অথয কী হম্মব? 

– মাওয়ালীর অথয এখাম্মন আচশ্রত। মাওলা শম্মব্দর ১২চট অথয আম্মে। এমনচক 
িািাম্মতা ভাইও এর একচট অথয। আরবীম্মত আম্মে, ‘সারাহা চমম মাওলায়ী আ ালা 
আসতাচসরুহা’, এই কথাটা আমার িািাম্মতা ভাই মথম্মক এম্মসম্মে। এর সাম্মথ আমার 
মকাম্মনা সম্পকয নাই। এচট আউ  ইবনুল আহওয়াম্মসর কচবতা মথম্মক উদৃ্ধত। 

– তাহম্মল মদীনার আচলয চপচরয় টা আমার কাম্মে মম্মন হয় খুব মবচশ 
চসগচনচ ম্মকি। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

– তুচম আকরাম চজয়া আল উমরীর মলখা ‘রাসূম্মলর (সা.) রু্ম্মগ মদীনার সমাজ’ 
পম্মড়াচন? 

– হযাুঁ, পম্মড়চে। 

– এটা চকন্তু মবশ ভাম্মলা বই। দুই খম্মণ্ড মলখা। 

– আচম বলম্মত িাচচ্ছলাম, রাসূল (সা.) চগম্ময় মর্ ওখাম্মন…। 

– আচ্ছা, আচম মতামাম্মক একটা বই মদই। খুুঁম্মজ মদচখ পাই চকনা। ‘রাসূম্মলর রু্ম্মগ 
মদীনার সমাজ’ নাম্মম আম্মরকটা বই চলম্মখম্মেন আ.  . ম. খাম্মলদ মহাম্মসন। বইচটর 
ভূচমকা চলম্মখচে আচম। 

– আচ্ছা, আমার আলাপটা মশষ কম্মর চনই। কারণ, আমার কাম্মে এটা গুরুত্বপূণয 
বম্মল মম্মন হয়। চবম্মশষ কম্মর আমরা র্ারা ইসলামী আম্মন্দালন কচর, চসম্মস্টম্মমচটক 
ও সাসম্মটইম্মনবল ওম্ময়ম্মত সমাম্মজ ইসলাম কাম্ময়ম করম্মত িাই, মহানবী (সা.) 
কীভাম্মব এই কাম্মজর আঞ্জাম চদম্ময়ম্মেন মসই স্টাচ টা আমাম্মদর জনয খুবই 
গুরুত্বপূণয। আমরা সাধারণত মম্মন কচর, মক্কা মথম্মক চহজরত কম্মর মদীনায় চগম্ময়ই 
চতচন ইসলামী রাষ্ট্র কাম্ময়ম কম্মর ম ম্মলচেম্মলন। কুবা পেীম্মত দু’চতন চদন মথম্মক 
মসখান হম্মত শুক্রবার মদীনার উম্মদ্দম্মশয রওনা হম্মলন। পচথমম্মধয, বতযমাম্মন ‘মসচজম্মদ 
জুমা’ চহম্মসম্মব পচরচিত স্থাম্মন প্রথমবাম্মরর মম্মতা মর্াহম্মরর পচরবম্মতয জুমার নামার্ 
আদায় কম্মরচেম্মলন। চকন্তু… 

– ইসলামী রাষ্ট্র তখম্মনা চেম্মলা না। বরং ইসলাম  চমম্মনম্মট  একটা রাষ্ট্র চেম্মলা। 
এর মাম্মন হম্মলা, সবচকেু রাসূল (সা.)  য়সালা করম্মবন, রু্দ্ধ লাগম্মল এটা করম্মত 
হম্মব, মদীনাম্মক রিা করম্মত হম্মব, তাুঁর চসদ্ধান্তম্মক অনযম্মদর মমম্মন চনম্মত হম্মব। 
এইসব বযাপাম্মর তাুঁর  চমনযাচন্স চেম্মলা। চকন্তু এটা মতা তখনকার সমম্ময়ও অথযাৎ 
চদ্বতীয় চহজরী সম্মন র্খন মদীনা সনদ হয়। এই সনদ স্বািচরত হওয়ার আম্মগ মর্ 
কাজগুম্মলা আোহর রাসূল (সা.) কম্মরম্মেন, এর একচট ধারাবাচহক ইচতহাস আচম 
চলম্মখচে, আমার মলখায় তুচম মদম্মখম্মো। এবং হর্রত আনাম্মসর (সা.) বাচড়ম্মত এই 
িুচিটা হম্ময়চেম্মলা। এবং এই িুচিটা সবাই মমম্মন চনম্ময়চেম্মলা। এর দ্বারা প্রমাচণত 
হয়, তখনকার সমম্ময় ইহুদী, আরব, বনু নজীর, বনু কাইনুকাসহ র্ারা আম্মে, 
সবগুম্মলাম্মক এই িুচির আওতায় চনম্ময় এম্মস মদীনাম্মক বহুজাচতক একচট রাম্মষ্ট্রর 
ধারণা মদয়া হম্ময়ম্মে। এটাম্মক এম্মকবাম্মর ইসলামী রাষ্ট্র বলা র্াম্মব না। 

– তাহম্মল আম্মরকটা চজচনস একটু ইম্ময় হম্মচ্ছ না? মদীনা সনদ মতা এক চসচটংম্ময় 
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বম্মস কমচেটচল মলখা হয় নাই। এটা কাইে অব কম্পাইম্মলশন না?  

– চকেু চকেু চজচনস এ রকম হম্ময়ম্মে বম্মলই মম্মন হম্মচ্ছ। তৎকালীন সমম্ময় চেম্মলা 
মলখক ও মলখার উপকরম্মণর স্বল্পতা। এগুম্মলাসহ নানা কারম্মণ সবগুম্মলা একসাম্মথ 
চলচখতভাম্মব পাওয়া র্ায় না। 

– কাব চবন আশরাম্ম র হতযাকাম্মণ্ডর পর নতুন কম্মর তাম্মদর সাম্মথ আবার একচট 
িুচি হম্মলা। মসচটও মদীনা সনম্মদ অন্তভুযি হম্মলা। অথি এই িুচিচট হম্ময়ম্মে পম্মর। 
তারপর আকাবা শপম্মথর এচগ্রম্মমিগুম্মলার চকেু চকেুও মতা মদীনা সনম্মদ অন্তভুযি 
হম্ময়ম্মে।   

– মর্ মকাম্মনা সনদ র্চদ পড়ম্মত র্াও, সনদ মাম্মন Memorandum of 
Understanding (MOU)। মসইসব সমম্মঝাতা িুচি বা আোরস্টযাচেংম্ময়র একটা 
ধারাবাচহকতা থাকম্মত হয়। হিাৎ কম্মর…। কারণ, তুচম মর্ এখাম্মন বসবা, 
অযা চমশন চনম্ময়ম্মো চিক আম্মে, তার জনয  রম পূরণ করম্মত হম্ময়ম্মে, এক কথায় 
একটা প্রচক্রয়ার মম্মধয আসম্মত হম্মব। পুম্মরা প্রচক্রয়াটাও চকন্তু একটা অংশ। 

– তাহম্মল আপচন মর্ বলম্মলন, আনাস ইবম্মন মাচলম্মকর (রা.) ঘম্মর িুচিটা হয়। 
চতচন মতা মুহাচজর চেম্মলন। 

– না, চতচন মুহাচজর নন। চতচন মতা আোহর রাসূম্মলর (সা.) খাম্মদম চেম্মলন। 

– চতচন মক্কা মথম্মক চহজরত কম্মর মদীনায় র্ানচন? 

– না, চতচন আনসার। 

– আচ্ছা। র্া মহাক, রাসূল (সা.) মক্কা মথম্মক মদীনায় চহজরত করার পর জুমার 
নামার্ িালু করম্মলন। আমরা মর্ ইসলামী রাম্মষ্ট্রর একটা চিন্তা কচর, মর্খাম্মন ঈদ 
আম্মে, জুমা আম্মে, নামার্ আম্মে, মরার্া আম্মে, মাম্মন র্া র্া ইতযাচদ আম্মে। মতা, এই 
আচলয চপচরয়ম্ম , আবার মাঝামাচঝ এবং মশম্মষর চদম্মক, আমরা র্চদ দশ বেরম্মক 
চতন ভাম্মগ ভাগ কচর, তাহম্মল চতন ভাম্মগর মিহারা মতা চতন রকম।  

– চতন ভাগ নয়, প্রচত বেরম্মক তুচম একটা ভাগ ধরম্মত পাম্মরা। একসাম্মথ চতনটা 
চপচরয়ম্ম  সব হম্ময় মগম্মে, তা নয়। ওই মর্ তুচম বম্মলচেম্মল কচিচনউশন, এটা হম্মলা 
কচিচনউশন। তুচম র্চদ আজম্মকও ইসলামী রাষ্ট্র করম্মত িাও, মসম্মিম্মত্র ওই মর্ 
সুন্নাহ অব গ্রযাজুয়াচলচটর কথা বম্মলচে, ওই পন্থায় মর্ম্মত হম্মব। এক চদম্মন সব 
পারবা না। 
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– তাহম্মল গ্রযাজুয়াচলচটর কথাটা একটু বম্মল ম চল। এ প্রসম্মে আপচন মতা মুহাম্মদ 
আল গার্াচলর একচট বই ‘কাই া নাতা’য়ামালু মায়াল মকারআন ওয়া কাই া 
নাতা’য়ামালু মায়াসসুন্নাহ’ চশম্মরানাম্মম একটা বইম্ময়র কথা বম্মলন। এখন কথা হম্মলা, 
গ্রযাজুয়াচলচটর এই কনম্মসেটা মতা খুব িমৎকার। চকন্তু র্খন এর ইমচেম্মকশম্মনর 
প্রে আম্মস, তখন আমরা খুব হযাচসম্মটি হম্ময় পচড়। আচম আপনাম্মক বািবতাটা 
বচল। বািবতা হম্মলা আমরা এমন একটা সমাম্মজ বসবাস কচর, মর্খাম্মন ইসলাম 
র্তটুকু প্রচতচষ্ঠত আম্মে, তারম্মিম্ময় এটার প্রচত এক ধরম্মনর হাইপ তথা প্রবল 
ভাম্মলাবাসা, এক ধরম্মনর উন্মাদনা বা এক ধরম্মনর অচত আম্মবগ, অথবা এ ধরম্মনর 
ইউম্মটাচপয়া আমাম্মদর মম্মধয কাজ কম্মর। চকন্তু র্খনই আমরা ‘তাদাররুজ’ তথা 
ক্রমধারার কথা বলম্মবা, তখন মদখা র্াম্মব মর্ ইসলাচমকযাচল…। 

– তখনই মতামাম্মক ইিাম্মলকিুয়াচলচটর চদম্মক মর্ম্মত হম্মব। হাইম্মপর কথা মর্ 
বম্মলম্মো, এর মম্মধয আর থাকা র্াম্মব না। 

– চকন্তু এটা মতা আবার পাবচলক পারম্মসপশম্মনর সাম্মথ কন্ট্রাচ ি কম্মর। 

– না, কন্ট্রাচ ি কম্মর না। মসটা এই জনয … 

– পাবচলক মম্মন কম্মর, মকারআন-হাদীস, অথযাৎ র্া চকেু নাচর্ল হওয়ার তা মতা 
হম্ময় মগম্মে, কমচেট হম্ময় মগম্মে। আমাম্মদর উপর সমূ্পণয  রর্ হম্ময় মগম্মে। সুতরাং, 
আমরা এখাম্মন মকাম্মনা তাদাররুজ করম্মত পারম্মবা না। 

– না, চিকই আম্মে। আমাম্মদর উপর সমূ্পণয  রর্ হম্ময়ম্মে চিকই। মকারআন র্চদ 
সমূ্পণয  রর্ হম্ময় র্ায়, তাহম্মল এই মুহূম্মতয একটা মলাক ইসলাম কবুল করম্মল তার 
উপর সালাত  রর্ হম্ময় র্াম্মব। সালাত  রর্ হম্ময় মগম্মল সালাম্মতর জনয মকরাত 
পড়া, রুকু করা, মসজদা করা, আিা চহয়যাতু পড়া— সবগুম্মলা  রর্, ওয়াচজব বা 
মুিাহাব হম্ময় র্ায়। মলাকচট চক এগুম্মলা চশম্মখ তারপর ইসলাম কবুল করম্মব? মকউ 
চক এম্মকবাম্মর সবচকেু চশম্মখ তারপর ইসলাম কবুল করম্মব? 

– না, এটা মতা কমনম্মসন্স মথম্মকই বুঝা র্ায়। এটা উচিতও নয়। বরং কনম্মসেটাম্মক 
চনম্ময়ই মস ইসলাম গ্রহণ করম্মব। ঈমান চনম্ময় ইসলাম গ্রহণ করম্মব। তারপর ধীম্মর 
ধীম্মর বাচক চজচনসগুম্মলা জানম্মব।  

– তাহম্মল মতামাম্মক তাদাররুম্মজ মর্ম্মতই হম্মব। 

– এটা মতা একজন বযচির মিম্মত্র। চকন্তু একটা সমাম্মজর মিম্মত্র আপচন…। 



 ইসলামী শরীয়াহর ধারাবাচহকতা, মদীনা সনদ ও উম্মাহর ধারণা 

– সমাম্মজর মিম্মত্রও মসইম বযাপার হম্মব। ধম্মরা, আজম্মক হিাৎ আম্মমচরকা 
চনম্মজম্মদরম্মক ইসলামী রাষ্ট্র চহসাম্মব মঘাষণা চদম্মলা। মতা, এই ইসলামী রাম্মষ্ট্র 
আমাম্মদর একজন আোহর বান্দা মগম্মলন, র্াওয়ার পর তার মকাম্মনা সুম্মর্াগ 
আসম্মলা,  ম্মল চতচন আম্মমচরকাম্মক মদীনা সনম্মদর আম্মলাম্মক কম্মর ম লম্মলন। 
তাহম্মল অযাট অযা টাইম চক সমাজবযবস্থার পচরবতযন সম্ভব? কারণ সমাজ িম্মল 
তাদাররুম্মজর পন্থায়। হিাৎ কম্মর সমাম্মজর র যাচ কযাল মিঞ্জ হয় না। 

– তাোড়া মসাশযাল সাইম্মকালচজরও বযাপার আম্মে। রুলস অযাে মরগুম্মলশন মতা 
হম্মলা বাইম্মরর চদক। আমরা র্াম্মক বচল মহ  অব দযা আইসবাগয। মভতম্মর হম্মলা 
এর কনম্মসেটা। মতা, সমাম্মজর মর্ প্রিচলত ধযানধারণা, মসগুম্মলার পচরবতযন না 
কম্মর শুধু আইনকানুন পচরবতযন করাটা মতা মটকসই হম্মব না। 

– সাসম্মটইম্মনবল হম্মব না। অতএব, মতামাম্মক ওই তাদাররুম্মজ মর্ম্মত হম্মব। এই 
মর্ ইসলামী বযাংক, তারা এখম্মনা ইসলামী বযাংক করম্মত পাম্মর নাই। আচম ওম্মদরম্মক 
চজম্মজ্ঞস করলাম, অনযানয বযাংকসহ বাংলাম্মদশ বযাংম্মকর সাম্মথ প্রচতচদন মর্ মলনম্মদন 
হয়, মসখান মথম্মক মর্ সুদ আম্মস, মসগুম্মলা মতামরা কী কম্মরা? তারা বলম্মলা, আমরা 
এগুম্মলাম্মক সম্মন্দহজনক চহসাম্মব আলাদা কম্মর রাচখ। মসগুম্মলা আমরা বযাংম্মকর 
 াউম্মেশম্মন চদম্ময় মদই জনস্বাম্মথয। এগুম্মলা আমরা মূলধম্মন আচন না। কারণ, তাম্মত 
এগুম্মলা সুদ হম্ময় র্াম্মব। 

মর্ কথাচট গুরুত্বপূণয মসচট হম্মলা, সমাজ পচরবতযন করম্মত হম্মল সমাজ পচরবতযম্মনর 
মর্ অনুষেগুম্মলা, মসগুম্মলাম্মক ধীম্মর ধীম্মর পচরবতযন করম্মত হম্মব। এ চবষম্ময় ইবম্মন 
খালদুনসহ অনযরাও চবিাচরত বম্মলম্মেন। রাতারাচত মতা মটকসই সামাচজক 
পচরবতযন সম্ভব নয়। মদ ও সুদ চনচষদ্ধকরম্মণর ধারাবাচহকতা হম্মতও এচট আমরা 
বুঝম্মত পাচর। 

ইসলামী শরীয়াহ বািবায়ম্মন ক্রমধারা অবলম্বম্মনর অনযতম শচিশালী দলীল ও এর 
পদ্ধচত চনম্ময় মুয়াজ ইবম্মন জাবাল (রা.) কতৃযক বচণযত এই হাদীসচট অতীব 
গুরুত্বপূণয: 

হর্রত ইবম্মন আব্বাস (রা.) হম্মত বচণযত। চতচন বম্মলন, রাসূলুোহ (সা.) 
মুয়াজ ইবম্মন জাবালম্মক ইম্ময়ম্মমম্মন (শাসক চনরু্ি কম্মর) মপ্ররম্মণর সমম্ময় 
বলম্মলন, তুচম অচবলম্মম্ব আহম্মল চকতাবম্মদর মম্মধয র্াম্মব। র্খন তুচম 
তাম্মদর মম্মধয মপৌঁেম্মব তখন তাম্মদরম্মক ‘আোহ োড়া মকাম্মনা উপাসয নাই 
এবং মুহাম্মদ আোহর রাসূল’— এ কথার সািয মদয়ার জনয আহ্বান 
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করম্মব। তারা এচট মমম্মন চনম্মল তাম্মদরম্মক জাচনম্ময় চদম্মব, আোহ 
মতামাম্মদর উপর চদম্মন ও রাম্মত পাুঁি ওয়াি নামার্  রর্ কম্মরম্মেন। র্চদ 
তারা এটাও মমম্মন মনয়, তম্মব তাম্মদরম্মক অবগত করম্মব, আোহ 
মতামাম্মদর উপর র্াকাত  রর্ কম্মর চদম্ময়ম্মেন, র্া ধনীম্মদর চনকট হম্মত 
চনম্ময় গরীবম্মদর মম্মধয বণ্টন কম্মর মদয়া হম্মব। র্চদ তারা এটাও মমম্মন 
মনয়, তম্মব তাম্মদর সম্মবযাৎকৃি সম্পদ (র্াকাত চহম্মসম্মব) গ্রহণ করা হম্মত 
চবরত থাকম্মব। আর মজলুম্মমর অচভশাপম্মক ভয় করম্মব। তার অচভশাপ 
ও আোহর মম্মধয মকাম্মনা পদযা নাই।  

[আবু মূসা আশয়ারী (রা.) ও মুয়াজ ইবম্মন জাবালম্মক (রা.) ইম্ময়ম্মমম্মন মপ্ররণ, 
চকতাবুল মানাচবক, সহীহ বুখারী] 

 – একচদম্মন সম্ভব নয় বুঝলাম, শরীয়াহ বািবায়ম্মন ক্রমধারা অবলম্বন অপচরহার্য, 
এচট অনস্বীকার্য। চকন্তু, ধারাবাচহকতার টাইমম্মেম কী হম্মব? এক একটা পর্যায় চক 
হম্মত পাম্মর চতন মাস, চতন বের, অথবা চতচরশ বের? চকংবা এরম্মিম্ময়ও মবচশ? 
এটা মতা একটা…। 

– এটা হম্মলা ধারাবাচহক প্রচক্রয়া। মকাম্মনাটাই তুচম একচদম্মন বা চনচদযি সময়সীমা 
চিক কম্মর চদম্ময় পারবা না। তাওহীদ চবশ্বাসম্মক অচবলম্মম্ব ও অখণ্ডভাম্মব গ্রহণ করম্মত 
হয়। ইবাদম্মতর চবষয়গুম্মলাম্মক মানম্মত হয় র্থাশীঘ্র। চকন্তু মুয়ামালাম্মতর চবষয়গুম্মলা 
বািবায়ম্মনর চবষয়চট চভন্নতর। মমাট কথা হম্মলা, একজন মুসলমান সবচকেু করম্মব 
তাওহীদম্মক মকম্মন্দ্র মরম্মখ। মর্মন, এই মুহূতয মথম্মক  আোহম্মক এক চহসাম্মব চবশ্বাস 
করম্মত হম্মব, তওহীদচবম্মরাধী মকাম্মনা কাজ করা র্াম্মব না। 

– এটা মতা শুধু মুসলমানম্মদর উপর প্রম্মর্াজয। চকন্তু আমরা র্খন সমাম্মজর কথা 
বলম্মবা, সমাম্মজর সবাই মতা তাওহীদপন্থী নয়। 

– মতামার উপর নামার্ ওয়াচজব। মতামাম্মক এখন মথম্মক এম্মকবাম্মর তারতীব 
সহকাম্মর মরগুলার নামার্ পড়ম্মত হম্মব— এমনচটর জনয সময় চদম্মত হম্মব। মকারআন 
মতামাম্মক অবশযই পড়ম্মত হম্মব। এটার জনয মতামাম্মক, কথার কথা, েয় মাস সময় 
চদম্মত হম্মব। অথযাৎ, মর্টা র্তচদন লাম্মগ ততচদন চদম্মত হম্মব। 

– আমরা মর্মন দুই-িার-পাুঁি বের বা সাত মথম্মক দশ বের চিন্তা কচর, তখন মম্মন 
হয় মর্ন এটা খুবই েচজবল বা সম্ভবপর। চকন্তু সামাচজক বযবস্থাপনাগুম্মলা এমন, 
ওই মর্ জামায়াম্মত ইসলামীর চতন মাম্মসর দাওয়াতী টাম্মগযম্মটর মম্মতা। এ রকম পাুঁি 
বের বা দশ বেম্মর চক সমাজ পচরবতযন সম্ভব? বতযমান মর্ সমাজবযবস্থা…। 



 ইসলামী শরীয়াহর ধারাবাচহকতা, মদীনা সনদ ও উম্মাহর ধারণা 

– এটা মতা কচিচনউশন। এচট একচদম্মনও সম্ভব নয়, দশচদম্মনও সম্ভব নয়। এমন 
চকেু চবষয় আম্মে, মর্গুম্মলা আজীবম্মনও সম্ভব নয়। এমন চকেু চবষয় আম্মে, মর্গুম্মলা 
িলম্মতই থাকম্মব। কারণ…। 

– মসম্মিম্মত্র আম্মলম-ওলামা বা ইয়ংম্মদর মম্মধয র্ারা মকারআন-হাদীস চকেুটা পম্মড় 
এক ধরম্মনর  যাচসম্মনশম্মনর মম্মধয আম্মে, তারা মতা বলম্মব— না, এচট মতা পুরাটাই 
নাচর্ল করা হম্ময়ম্মে। আোহ তায়ালা সবই  রর্ কম্মরম্মেন।  

তাহম্মল মদীনায় চর্চন আজম্মকই মুসলমান হম্ময়ম্মেন, তার জনয গ্রযাজুয়াচলচট কী? 
তাম্মক মতা আজম্মক মুসলমান হওয়ার পর…। প্রম্মতযকম্মকই মতা সমাম্মজ র্া চকেু 
আম্মে তার সবচকেুই করম্মত হয়…। 

– গ্রযাজুয়াচলচট হম্মলা— মর্মন, ইসলাম নামার্  রর্ কম্মরম্মে। তাহম্মল নামাম্মর্র জনয 
মকরাতও  রর্। মকরাত কী মস চশম্মখম্মে? না। তাহম্মল তার জনয গ্রযাজুয়াচলচট হম্মলা 
সম্ভাবয কম সমম্ময়র মম্মধয নামাম্মর্র চবধানগুম্মলা চশম্মখ মনয়া। বুঝাম্মত মপম্মরচে? র্চদ 
একচদম্মনই  রর্ হম্মতা, মসম্মিম্মত্র একটা দলীলই মতামার জনয র্ম্মথি— রাসূম্মলর 
(সা.) উপর মর্ বের হজ্ব  রর্ হম্ময়ম্মে, মস বের চক চতচন তা কম্মরম্মেন? 

– চতচন মতা জীবম্মন একবারই হজ্ব কম্মরম্মেন, মসটা দশম চহজরীম্মত। 

– চতচন চক মসই বেরই হজ্ব কম্মরম্মেন? 

– মক্কা চবজয় হম্ময়চেম্মলা অিম চহজরীম্মত। 

– হজ্ব  রর্ হয় নবম চহজরীম্মত। মস বের চক চতচন হজ্ব কম্মরম্মেন? কম্মরনচন। 
অথি, তাুঁর উপর র্ত চবধান নাচর্ল হম্ময়ম্মে, হজ্ব বযতীত অনয সব চবধান চতচন 
সবযাম্মগ্র তাচমল বা আমল কম্মরম্মেন। তাহম্মল  রর্ হম্মলই মর্ করম্মত হম্মব, বযাপারটা 
এমন নয়। মকন কম্মরনচন? আমার গম্মবষণায় মর্টা ধরা পম্মড়ম্মে, এটা চকতাবী কথা 
নয়, মসচট হম্মলা— মস বের র্চদ আোহর রাসূল (সা.) হজ্ব করম্মতন, তাহম্মল আজ 
পর্যন্ত অমুসচলমম্মদরম্মক মক্কা মথম্মক হিাম্মনা কচিন হম্ময় মর্ম্মতা। এটা একটা সুন্নাহ 
হম্ময় মর্ম্মতা মর্ আোহর রাসূল (সা.) এলাউ কম্মরম্মেন মর্ হম্মজ্বর সময় অমুসচলমরা 
নযাংটা হম্ময় তাওয়া  করম্মব, আর মুসলমানরা এভাম্মব করম্মব। 

– চমক্স  হজ্ব? 

– হযাুঁ, চমক্স  হজ। এবং আমার মম্মন হম্মচ্ছ, আোহর রাসূল (সা.) এই জনয এক 
বের অম্মপিা কম্মরম্মেন। তারপর মকারআম্মনর আয়াত নাচর্ল হম্ময়ম্মে। তারপর 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

চতচন মস বেম্মরর আমীম্মর হজ্ব আবু বকম্মরর (রা.) কাম্মে নতুন ওহীর খবর 
মপৌঁোম্মনার জনয হর্রত আলীম্মক (রা.) পািাম্মলন। আবু বকর (রা.) তাুঁম্মক মদম্মখ 
চজম্মজ্ঞস করম্মলন— তুচম মর্ এম্মসম্মো, এখন আচম চক মতামার আনুগতয করম্মবা, 
নাচক তুচম আমার আনুগতয করম্মব? তুচম চক আমীর চহম্মসম্মব এম্মসম্মো, নাচক 
 ম্মলায়ার চহম্মসম্মব এম্মসম্মো? 

– চতচন মতা  ম্মলায়ার চহম্মসম্মবই চগম্ময়চেম্মলন। 

– না, অত লম্বা ইচতহাস এখাম্মন বলচে না। চতচন মর্ ওহীর খবর চনম্ময় চগম্ময়চেম্মলন 
ওখাম্মন একটা আয়াত চেম্মলা— “ইন্নামাল মুশচরকুনা নাজাসুন”… (মুশচরকরা মতা 
অপচবত্র, এই বেম্মরর পর তারা মর্ন আর না আম্মস)। তারা এচট মানম্মত বাধয 
চেম্মলা। কারণ, মক্কা মুসলমানম্মদর অধীন হম্মলও মসখাম্মন তখম্মনা অম্মনক মুশচরক 
চেম্মলা। মক্কা চবজয় অলম্মরচ  হম্ময় মগম্মে আম্মগর বের। আম্মগর বের চবজয় হওয়া 
সম্মত্ত্বও পম্মরর বের এম্মদরম্মক আসম্মত চনম্মষধ করা হয় নাই, বারণ করা হয় নাই। 
ইচ্ছা করম্মল মসইবারই বম্মল চদম্মত পারম্মতা— মকউ আসম্মত পারম্মব না, র্াও। চকন্তু 
কম্মরন নাই। ওই মর্ গ্রযাজুয়াচল কম্মরম্মেন, মস জনয। কারণ, তখন বাধা চদম্মল 
কাবার িত্ত্বম্মর একটা হাোমা হম্ময় মর্ম্মতা, একটা মারামাচর হম্ময় মর্ম্মতা। 

– কারণ, তখন পর্যন্ত আোরস্টযাচেংটা চেয়ার চেম্মলা না। এখন হাওয়া-বাতাস 
মকানচদম্মক, কাম্মদর এখন মনতৃত্ব-কতৃযত্ব, এচট আম্মগ প্রচতচষ্ঠত মহাক। 

– এরপম্মর র্খন রাসূল (সা.) মগম্মলন, র্াওয়ার পর হজ্ব কমচেট হম্মলা, তারপর 
মকারআম্মনর আয়াত সবাইম্মক পম্মড় মশানাম্মলন— মহ মানুম্মষরা! মতামরা হজ্ব 
কম্মরম্মো, র্ারা মর্খান মথম্মক এম্মসম্মো মতামাম্মদর চনয়ম অনুর্ায়ী… 

– এমচনম্মত হম্মজ্ব আরা াম্মতর মর্ ভাষণ, এচটই মতা হম্মজ্বর  রমযাট। তাহম্মল 
হর্রত আলী (রা.) চক এ ধরম্মনর ইনচবটুইন মকাম্মনা ধরম্মনর একটা জমাম্ময়ত 
কম্মর… চতচন মর্ বম্মলম্মেন…। 

– চতচন বম্মলনচন। চতচন এই মযাম্মসজটা হর্রত আবু বকম্মরর (রা.) কাম্মে মপৌঁম্মে 
চদম্ময়ম্মেন। চল াম্মরর চনকট মপৌঁম্মে চদম্ময়ম্মেন। এবং চল ার সবার মম্মধয তা জাচনম্ময় 
চদম্ময়ম্মেন। 

 

 



 

 

 

 

ইসলামী তিন্তার সংস্কার: ককাথায়, ককন ও কীভাদ্দব? 
মমাঃ আবু্দল মান্নান 

 

 

ইসলাম্মমর বযাপাম্মর র্খন ‘সংস্কার’ শব্দচট উচ্চাচরত হয়, তখন চনষ্ঠাবান মুসলমানরা 
চিচন্তত হম্ময় পম্মড়ন। এর কারণ চতনচট: (১] ইসলাম্মমর সংস্কার বলম্মত ইসলাম্মমর 
আমূল পচরবতযন বম্মল মম্মন করা; (২] মম্মন হম্মত পাম্মর মর্ সংস্কারপন্থীরা আসম্মল 
পচিমা চিন্তা ও সংসৃ্কচতর চবচভন্ন (অবনসলামী) উপাদান ইসলাম্মমর মম্মধয সংম্মর্াজন 
করম্মত িান; (৩] আোহ প্রদি সাবযজনীন ও কাম্মলািীণয জীবনচবধান ইসলাম্মমর 
বযাপাম্মর ‘সংস্কার’ কথাচট স্বচবম্মরাধী। এই ধরম্মনর উম্মদ্বম্মগর  ম্মল ধমযপ্রাণ 
মুসলমানম্মদর মম্মধয দৃশযত সংস্কারচবম্মরাধী মম্মনাভাব সৃচি হয়। 

সংস্কার মকাথায় ও মকন? 

সংস্কারবাদীরা মর্সব চবষম্ময় কথা বলম্মেন মসসম্মবর চদম্মক লিয করম্মল সহম্মজই 
বুঝা র্ায়, উপরু্যি উম্মদ্বগগুম্মলার মকাম্মনাচটই সংস্কাম্মরর কু ল নয়। বরং কচথত 
সংস্কারবাদীগণ এমন চকেু জায়গায় সংস্কাম্মরর কথা বলম্মেন র্া উপরু্যি ঈমানী 
মিতনার সাম্মথ শুধু সংগচতপূণযই নয়, বরং অনুরূপ সংস্কারকার্য এম্মহন মিতনার 
জনয অপচরহার্য দাচব। 

 
অধযাপক তাচরক রমাদাম্মনর চবখযাত বই ‘Radical Reform: Islamic Ethics and 
Liberation’-এর ভূচমকার উপর ২০১৩ সাম্মলর ২৮ নম্মভম্বর চসএসচসএস-এর িট্টগ্রাম 
চবশ্বচবদযালয়স্থ অস্থায়ী কার্যালম্ময় একচট মসচমনার অনুচষ্ঠত হয়। এম্মত িট্টগ্রাম চবশ্বচবদযালম্ময়র 
দশযন চবভাম্মগর অধযাপক  . মমাঃ আবু্দল মান্নান এই প্রবন্ধচট উপস্থাপন কম্মরন। 
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এ মিম্মত্র ‘বৃচি ও োতা’র উদাহরণচট চবম্মবিয। বৃচি মথম্মক বাুঁিার জনয মাথার উপর 
োতা ধরা হয়। মকাম্মনা সময় বৃচির পাচন র্চদ খাড়াভাম্মব না পম্মড় তীর্যকভাম্মব পম্মড়, 
আর তখনও র্চদ োতাচট বৃচির অবস্থা বুম্মঝ মহচলম্ময় না ধম্মর মাথার উপর 
খাড়াভাম্মবই ধম্মর রাখা হয়, তাহম্মল োতা বযবহাম্মরর উম্মদ্দশযচটই বযথয হম্মব। বৃচির 
অবস্থা বুম্মঝ োতার এই চদক পচরবতযম্মনর সাম্মথ োতার চনজস্ব গিন-প্রকৃচতম্মত 
মকাম্মনা পচরবতযন হয় না। 

ইসলাম্মমর নয়, ইসলাম ও জগৎ সম্পম্মকয ইসলাম্মমর দৃচিভচের বযাপাম্মর মুসচলম 
মানম্মসর পচরবতযন 

সংস্কার প্রিাবনামাত্রই ইসলাম্মমর চিরন্তন কািাম্মমার সংস্কার নয়; বরং ইসলাম্মমর 
প্রকৃত রূপ অনুধাবন কম্মর মানবজীবম্মনর পচরবচতযত পচরচস্থচতম্মত ইসলাম্মমর 
অচধকতর উপম্মর্াচগতা প্রমাণ করার জনয মুসচলম মানম্মসর পচরবতযন। 
মুসলমানম্মদর চিন্তার মম্মধয এক পদ্ধচতগত পচরবতযন প্রতযাশা করা হয় এই 
সংস্কাম্মরর মাধযম্মম। মকারআন-সুন্নাহর চিরন্তন সতয ও সুন্দম্মরর অনুসন্ধাম্মন মকাম্মনা 
প্রকার কুসংস্কার (prejudice) ও স্থচবরতা (stagnancy) মর্ন ইসলাম্মমর প্রকৃত 
রূপ তুম্মল ধরার পম্মথ বাধার কারণ হম্মত না পাম্মর। মর্ নদীর মস্রাত সতত প্রবহমান, 
মস মস্রাত মর্ন মথম্মম না র্ায়। 

ইসলাম হম্মলা জীবন সমসযার সমাধান। জীবন এচগম্ময় িলম্মে। জীবম্মনর 
সমসযাগুম্মলাও ক্রম্মম রূপান্তচরত হম্মচ্ছ। এমন পচরবচতযত পচরচস্থচতম্মত ইসলামম্মক 
জাগচতক মর্াগযতা ও প্রোতীত সিমতা চনম্ময় এচগম্ময় আসম্মত হম্মব। চিরন্তন 
ইসলাম্মমর রু্ম্মগাপম্মর্াগী প্রম্ময়াগ উপস্থাপন করার দাচয়ত্ব এর অনুসারীম্মদর উপরই 
বতযায়। 

মখলা ম্মতর দাচয়ত্ব মকবল চবচধবদ্ধ ইবাদম্মতর মম্মধয সীমাবদ্ধ নয়। জীবম্মনর নানা 
চদক ও চবভাগ মখাদা অনথযক সৃচি কম্মরন নাই। তাই আোহর পেম্মন্দর এক মানব 
সভযতা গম্মড় মতালাও মখলা ম্মতর দাচয়ম্মত্বর অন্তভুযি। মকারআম্মনর চবচভন্ন 
আয়াম্মতর মমযাথয এ দাচয়ম্মত্বর কথাই বম্মল। মর্মন: জ্ঞাম্মনর অচধকারী হওয়া, 
জচমম্মনর বুম্মক েচড়ম্ময় পড়া, নযায় প্রচতষ্ঠা করা ইতযাচদ। এটাও মম্মন রাখম্মত হম্মব, 
কাউম্মক মগামরাহ বম্মল দূম্মর সচরম্ময় চদম্মল, মকবল চনম্মজর মলাক ও পচরম্মবম্মশর 
মাম্মঝ চবিরণ সীমাবদ্ধ রাখম্মল, মর্ কাম্মরা চিন্তা সংকুচিত হম্ময় আসম্মব। এর 
চবপরীম্মত র্খন মম্মন করা হয়, ইসলাম চনম্ময় ঐ ‘মগামরাহ’ মলাকম্মদর কাম্মেও মর্ম্মত 
হম্মব, মকবল তখনই সংচিিম্মদর মম্মধয এক প্রাণান্তকর মিিা িালু হম্মব— কীভাম্মব 
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মসই চবভ্রান্ত বযচির কাম্মে মপৌঁো র্ায়।  ম্মল তাম্মক বুঝার জনয, তার জগম্মত প্রম্মবশ 
করার জনয, তাম্মক জয় করার জনয দাওয়াত দানকারী ও সংম্মশাধন প্রম্মিিায় 
চনম্ময়াচজতম্মদর চিন্তায় নমনীয়তা ও চবকল্প চিন্তা আসম্মত থাকম্মব। এচট হম্মলা 
innovative thought। 

ইসলাম ও ইসলামী চিন্তা র্খন কতক আনুষ্ঠাচনক ইবাদত ও আিরম্মণর মম্মধয 
সীমাবদ্ধ থাম্মক এবং জীবম্মনর বৃহির অংম্মশ র্খন ইসলাম্মমর বলার চকেু নাই মম্মন 
করা হয়, তখন সহম্মজই বুঝা র্ায় মর্ মুসচলম মানম্মসর মকাথায় সংস্কার প্রম্ময়াজন। 
জীবম্মনর সকল মিম্মত্র ইসলাম্মমর আম্মলা ম লার মিম্মত্র মর্ মন বাধা হম্ময় দাুঁড়াম্মচ্ছ, 
তার সংস্কার জরুচর। এ প্রসম্মে প্রখযাত ইসলামী চিন্তাচবদ সাইম্ময়দ আবুল আলা 
মওদুদী বম্মলন, ‘প্রবাহমান মস্রাতচস্বনী চনিব্ধ উপতযকায় হিাৎ গচতরুদ্ধ হম্ময় মর্ন 
িুদ্র সম্মরাবম্মর পচরণত হম্ময় মগম্মলা।’ এই অিলায়তন ও স্থচবরতাম্মক প্রগচতর 
মস্রাম্মত পচরণত করাই ইসলাম প্রসম্মে িলমান ও সম্ভাবয সংস্কাম্মরর লিয। 

েিতই এ ধরম্মনর সংস্কারম্মক ইসলাম্মমর সংস্কার না বম্মল মুসচলম চিন্তা ও মনম্মনর 
সংস্কার বলাই মশ্রয়। কারণ, ইসলাম বা মর্ মকাম্মনা মতাদম্মশযর অনুসারীম্মদর চিন্তা 
ও িচরম্মত্রর মম্মধয চবিুযচত থাকা অসম্ভব নয়। মর্মন একজন মাক্সযবাদীর চিন্তা কালয 
মাক্সয মথম্মক চভন্ন (চিন্তার পরবতযী চববতযম্মনর কারম্মণ) হওয়া সম্মত্ত্বও তার চিন্তাম্মক 
মাক্সযবাদী চিন্তাই বলা হয়। মতমচনভাম্মব ইসলাম হম্মলা তাই র্া এর অনুসারী তথা 
মুসলমানরা তুম্মল ধম্মর (portrait)। কাগম্মজর পৃষ্ঠার কাম্মলা অিরগুম্মলা মতা আর 
কথা বম্মল না, কথা বম্মল মানুষ। বস্তু মথম্মক বস্তুর রং মর্ৌচিকভাম্মব আলাদা কম্মর 
চিন্তা করা র্ায়, চকন্তু বািম্মব আলাদা করা র্ায় না। মতমনই সম্পকয ইসলাম ও 
মুসচলমচিন্তার মম্মধয। 

মম্মন করুন, মকাম্মনা ঈমানদারম্মক বতযমান সমম্ময় ইসলামসম্মত জীবম্মনর রূপ মকমন 
হম্মব মম্মময প্রে করা হম্মলা। চতচন বুঝাম্মলন, এচট হম্মব P1। আম্মরকজন ঈমানদারম্মক 
চজজ্ঞাসা করা হম্মল চতচন বলম্মলন, P2 হম্মব। আমরা ধম্মর চনচচ্ছ, এ দুজনই 
মকারআন-সুন্নাহর মটক্সট মথম্মক জবাব মদয়ার মিিা কম্মরম্মেন। তাম্মদর জবাব একই 
লাইম্মনর অথযাৎ P কািাম্মমার মধযকার হম্মলও এতদুভম্ময়র গুণগত পাথযকয লিণীয়। 
এ পাথযকয মকারআন-সুন্নাহর পাথযকয নয়। বরং পািম্মকর জ্ঞান ও অচভজ্ঞতার 
পাথযম্মকযর কারম্মণই একই উৎস অনুসরণ করা সম্মত্ত্বও জবাব চভন্ন হম্ময়ম্মে। একই 
মকারআন-হাদীস পম্মড় মকাম্মনা মকাম্মনা আম্মলম বম্মলচেম্মলন, রাজনীচত হারাম। 
আবার মকাম্মনা মকাম্মনা আম্মলম বম্মলচেম্মলন, এচট  রর্। এক সময় ওলামাগণ মম্মন 
করম্মতন, ইজচতহাম্মদর দরজা বন্ধ। আবার শাহ ওয়াচলউোহ মদহলভীর চিন্তার 
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প্রভাম্মব এখনকার ওলামাগণ মম্মন কম্মরন, ইজচতহাম্মদর দরজা মখালা। এভাম্মব 
সু ীবাদ ও সু ীবাদচবম্মরাধী কথাও আমরা এই মপ্রচিম্মত চবম্মবিনা করম্মত পাচর। 

জবাব নয়, প্রেই প্রথমত জরুচর 

র্া মহাক, মকারআন ও সুন্নাহর মম্মতা প্রতযাচদি (revealed) মটক্সটসমূহ সীচমত 
অিম্মরর মাম্মঝ সীমাহীন ভাব, জ্ঞাম্মনর বহুমাত্রা এবং মিতনার অসীম শচি ধারণ 
কম্মর থাম্মক। পািক তার সামথযয ও জীবনম্মবাধ অনুসাম্মর প্রম্ময়াজনীয় চদক চনম্মদযচশকা 
ঐ পািয মথম্মক গ্রহণ কম্মর থাম্মক। মানুম্মষর জীবনম্মবাম্মধর পচরবতযম্মনর সাম্মথ সাম্মথ 
মকারআন-সুন্নাহ মথম্মক আহচরত জ্ঞানও চভন্ন রকম হয়। জীবন সম্বম্মন্ধ সব মানুম্মষর 
চজজ্ঞাসয চবষয় এক রকম নয়। তাই জীবন সম্বম্মন্ধ সচিক প্রে উপলচব্ধ করাটাই 
সবম্মিম্ময় বড় জ্ঞান। হাজাম্মরা পচরবতযম্মনর মাম্মঝ মকানচট সমসযার মকন্দ্রচবনু্দ তা 
অনুধাবন করম্মত আমাম্মদর গম্মবষণা মর্ন মকাম্মনা চকেুর দ্বারাই সীমাবদ্ধ হম্ময় না 
র্ায়। 

এ প্রসম্মে  . তাচরক রমাদান বম্মলন, আমাম্মদর খুুঁম্মজ মবর করম্মত হম্মব ‘আমাম্মদর 
বতযমান ও ভচবষযম্মতর জনয র্থাথয চজজ্ঞাসয চবষয় মকানচট’। বতযমান ও ভচবষযম্মতর 
মকান প্রেচট আম্মগ চিন্তা করম্মত হম্মব তা অনুধাবন করাটা মকবল চনরলস ববজ্ঞাচনক 
ও দাশযচনক প্রম্মিিার মাধযম্মমই সম্ভব হম্মত পাম্মর। এভাম্মব সমসযার মকন্দ্র চিচেত 
করম্মত না পারম্মল এর সমাধানও  লপ্রসূ হম্মব না। বযচি মর্ ধরম্মনর প্রে চনম্ময় 
অগ্রসর হম্মব, মকারআন তাুঁম্মক মস প্রম্মেরই জবাব সরবরাহ করম্মব। 

গাম্মনর সুম্মরর মর্মন মশষ নাই, মতমচন জীবম্মনর সমসযারও অন্ত নাই। পচবত্র 
মকারআম্মন বলা হম্ময়ম্মে, ‘লাকাদ খালাকনাল ইনোনা চ  কাবাদ’, অথযাৎ, আমরা 
মানুষম্মক সৃচি কম্মর মেম্মড় চদম্ময়চে সমসযার মম্মধয। জীবন সমসযার মর্মন মশষ নাই, 
মকারআম্মনর সমাধান প্রদাম্মনর িমতারও মতমন মশষ নাই। তাই মসখাম্মনই সংস্কার 
দরকার মর্খাম্মন মুসচলম-মানস মথম্মম মর্ম্মত িায়। চনয়ত র্তই সহীহ মহাক না 
মকন, িলমান জীবনম্মক থাচমম্ময় মদয়াটা সৎকাজ হম্মত পাম্মর না। বরং একদৃচিম্মত 
তা একচট অপরাধ। মকারআন শরীম্ম  আম্মে, ‘ক্বাদ আ লাহা মান র্াক্কাহা ওয়াক্বাদ 
খা-বা মান দাছ্োহা’, অথযাৎ, মর্ প্রবৃচিম্মক পচরশুদ্ধ করম্মলা মস স ল হম্মলা, আর 
মর্ কলুচষত করম্মলা মস বযথয হম্মলা। 

মকারআন পাম্মির পদ্ধচত 

অতএব, একজন মুসলমাম্মনর দৃচিম্মত মকারআম্মনর স্থাচয়ত্ব প্রোতীত হম্মলও তাুঁর 



 ইসলামী চিন্তার সংস্কার: মকাথায়, মকন ও কীভাম্মব? 

এবং অপরাপর মানুম্মষর জীবন সমসযার সমাধাম্মন স্থচবরতা গ্রহণম্মর্াগয হম্মত পাম্মর 
না। এই চদকচনম্মদযশনা দানকারী সচিক মিতনা চনম্ময় মকারআন না পড়ম্মল উম্মিা 
‘মগামরাহ’ হওয়ার আশঙ্কা থাম্মক। 

চকন্তু মক বলম্মব কার পাি সচিক মিতনাচভচিক? এখন মতা নবী নাই, সাহাবী নাই, 
তাই এ বযাপাম্মর মকউই িূড়ান্ত কতৃযপি নয়। এম্মহন পচরচস্থচতম্মত মুসচলম 
চিন্তাচবদগণম্মক চক্রচটকযাল  ায়ালম্মগর মাধযম্মম অগ্রসর হম্মত হম্মব। ‘ ায়ালগ’ একচট 
জ্ঞানতাচত্ত্বক পদ। র্ার কথা দাশযচনক সম্মক্রচটস বম্মলচেম্মলন এবং বতযমান জামানায় 
দাশযচনক  চরিা য রচটয বলম্মেন। ‘ ায়ালগ’ বা ‘কনভাম্মসযশন’-এর মর্ৌচিক চভচি 
হম্মলা, মকাম্মনা মানুষই জ্ঞাম্মনর চদক মথম্মক পূণযাে নয়; এমনচক একই চবষম্ময় দুজন 
মানুম্মষর জ্ঞান এক রকম হয় না। আবার একই চবষম্ময়র উপর বহু দৃচিভচে বহুভাম্মব 
মদখম্মলও মখাদার সৃচির রহসয মশষ হবার নয়। এমতাবস্থায় মুসচলম চিন্তাচবদগণ 
 ায়ালম্মগর মাধযম্মম অগ্রসর হম্মল উভয় পিই প্রাচন্তকতা মথম্মক মবুঁম্মি র্াম্মব। এভাম্মব 
মুসচলম মানম্মসর মর্ চবকাশ হম্মব তাম্মক তাচরক রমাদাম্মনর ভাষায় ‘more soul’ 
বলা হয়।  ায়ালম্মগর তাচগদ হাদীম্মসও আম্মে। মর্মন: ‘জ্ঞান হম্মলা জ্ঞানী মলাম্মকর 
হারাম্মনা ধন, মর্খাম্মনই তা পাওয়া র্াম্মব মস তার অচধকারী হম্মব।’ 

সংস্কার কীভাম্মব? 

এ ধরম্মনর  সংস্কার মুসচলমচিন্তার মকাথায় ও কীভাম্মব সম্ভব হম্মব— এ বযাপাম্মর 
এখন আম্মরা সুচনচদযি কম্মর বলম্মত িাই। উদাহরণস্বরূপ বলা র্ায়, এক বযচি একচট 
 ম্মতায়া চজজ্ঞাসা করম্মত িায় বা একচট প্রে করম্মত িায়। আমরা র্চদ মকাম্মনা 
প্রকার সংস্কাম্মরর ধারণা গ্রহণ না কচর, তাহম্মল প্রিচলত চনয়ম অনুসাম্মর আমরা 
মকাম্মনা এক মাদ্রাসার কম্পাউম্মে র্াম্মবা এবং মজম্মন মনম্মবা এই মাদ্রাসার মু চত 
মক। তখন তাুঁর কাম্মে চগম্ময় প্রম্মের উির জানম্মত িাইম্মবা। অপরপম্মি, আমাম্মদর 
র্চদ সংস্কাম্মরর ধারণা পচরস্কার থাম্মক তাহম্মল আমাম্মদর  ম্মতায়া সম্বম্মন্ধ প্রথম 
চবম্মবিয হম্মব, এই সমসযাচট জীবম্মনর মকান চদক বা চবভাম্মগর মম্মধয পম্মড়। অথযাৎ 
এটা চক ইবাদত সম্বম্মন্ধ, না মুয়ামালাত বা সামাচজক আিরম্মণর মকাম্মনা চদক 
সম্বম্মন্ধ। র্চদ ইবাদম্মতর মম্মধয পম্মড়, ধরুন ইসচতস্কার নামাম্মর্র চনয়ম সংক্রান্ত 
মকাম্মনা প্রে হয়, তম্মব আমরা ঐ মু চতর কাম্মে র্াম্মবা চর্চন ইবাদম্মতর চনয়ম কানুন 
(rituals) সম্বম্মন্ধ চবম্মশষজ্ঞ। চকন্তু আমার চজজ্ঞাসয চবষয়চট র্চদ হয় বযাংচকংম্ময়র 
মকাম্মনা জচটলতা সম্বম্মন্ধ, তাহম্মল আমরা এমন এক বযচির কাম্মে র্াম্মবা চর্চন 
মানুম্মষর অথযবনচতক মলনম্মদন সম্পম্মকয আোহ তায়ালার চনম্মদযশগুম্মলা মর্মন জাম্মনন 
ও মাম্মনন, মতমচন বযাংচকংম্ময়র চবষম্ময়ও চতচন চবম্মশষজ্ঞ। বযাংচকংম্ময়র জ্ঞান তাম্মক 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

সমসযার সচিক চবম্মিষণ করম্মত সাহার্য করম্মব এবং মকারআন-সুন্নাহর জ্ঞান তাম্মক 
ঐ সমসযার এমন সমাধান মবর করম্মত সাহার্য করম্মব । 

Knowledge of text এবং Knowledge of context 

তাচরক রমাদাম্মনর ভাষায়, এ দুই প্রকার জ্ঞান হম্মলা Knowledge of text 
(মকারআন ও সুন্নম্মত রাসূলুোহ) এবং Knowledge of context (জীবন ও 
জগম্মতর বািব অবস্থার জ্ঞান)। মর্মন, কমাসয ও বযাংচকং, সমাজ ও সমাজচবজ্ঞান, 
মানুষ ও মানবচবদযা, প্রকৃচতচবজ্ঞান ও প্ররু্চি ইতযাচদ। Knowledge of text র্চদ 
ঔষুধ হয়, তাহম্মল Knowledge of context হম্মলা মরাম্মগর চবম্মিষণ। মরাম্মগর 
চবম্মিষণ োড়া মকাম্মনা ঔষুধই প্রম্ময়াগ করা র্ায় না। কমাসয ও বযাংচকং, সমাজ ও 
সমাজচবজ্ঞান, মানুষ ও মানবচবদযা, প্রকৃচতচবজ্ঞান ও প্ররু্চি ইতযাচদ হম্মলা 
জীবনঘচনষ্ঠ সমসযার জায়গা। অতএব, উি  ম্মতায়ার মিম্মত্র বযাংচকংম্ময়র জ্ঞান 
সমসযার সচিক চবম্মিষম্মণ সাহার্য করম্মব এবং মকারআন-সুন্নাহর জ্ঞান সমসযার 
সম্মবািযম সমাধাম্মন উপনীত হম্মত সাহার্য করম্মব। 

এখাম্মন আম্মরা একচট চবষয় প্রচণধানম্মর্াগয। অথযনীচত বা সংসৃ্কচতর জ্ঞান গচতশীল 
বা পচরবতযনশীল। কারণ, সমসযার প্রকৃচত রু্ম্মগ রু্ম্মগ পচরবতযনশীল। তম্মব সমসযার 
প্রকৃচত পচরবতযনশীল হম্মলও নতুন রূম্মপ আগত সমসযার সমাধানও মকারআম্মনর 
মম্মধয খুুঁম্মজ পাওয়া র্াম্মব। এ চবষম্ময় তাচরক রমাদান বম্মলন, সমসযার প্রকৃচতর 
পুনঃপুন বদম্মলর সাম্মথ মকারআম্মনর পুনঃপুন পাম্মিাদ্ধারই (repeated reading) 
রু্ম্মগর প্রম্ময়াজন মমটাম্মব। প্রচতচট পচরবতযম্মনর সময় পচরবচতযত অবস্থাম্মক মম্মনর 
মম্মধয চনম্ময় মকারআম্মনর পাতায় নজর চদম্মল, পািক অনুধাবন করম্মব মর্ মকারআন 
তার সমসযারই সমাধান উপস্থাপন  কম্মরম্মে। র্া চকনা অবস্থা পচরবতযম্মনর আম্মগ ও 
বতযমান পাম্মির পূম্মবয তার কাম্মে অনুধাবনম্মর্াগয চেল না। এটাই আল-মকারআম্মনর 
অনযতম চিরন্তন মুচজজা। সংচিি মর্ মকাম্মনা সমসযা সমাধাম্মন মকারআম্মনর এরূপ 
বহুমুখী মর্াগযতা সম্বম্মন্ধ অম্মনম্মকই অবগত নয়। এই অজ্ঞতার এমন প্রচতচক্রয়া 
হম্ময়ম্মে মর্ পািাম্মতয নতুন মকাম্মনা জ্ঞান আচবষৃ্কত হম্মল মুসলমানম্মদর একটা অংশ 
বম্মল বম্মস— মকারআম্মন বহু আম্মগই এসব বলা হম্ময়ম্মে! তাহম্মল সদা-সবযদা 
মকারআন মতলাওয়াতকারী মুসলমাম্মনরা স্বতঃপ্রম্মণাচদতভাম্মব মসই আচবষ্কার 
আম্মগভাম্মগই মকন করম্মত পারম্মলা না? হরহাম্মমশাই দাচব করা হয়, অমুক অমুক 
বা সব চবম্মশষাচয়ত জ্ঞান ইম্মতামম্মধযই মকারআম্মন আম্মে। র্চদও মুসলমাম্মনরা মসচট 
বুম্মঝ ওিম্মত পাম্মর সংচিি চবষম্ময় পািাতয পচণ্ডতম্মদর বযাখা-চবম্মিষম্মণর পম্মরই! 
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েিতই মুসলমাম্মনরা মকারআনম্মক মসইভাম্মব পম্মড় না, মর্ভাম্মব পড়ম্মল তারা ঐ 
জ্ঞাম্মনর সন্ধান আম্মগভাম্মগই মপম্মতা। তাচরক রমাদান তাই বম্মলন, মটক্সট ও 
কনম্মটক্সম্মটর একচটম্মক অপরচটর সমমূলযায়ন কম্মর অগ্রসর হম্মল তারা মমৌচলক ও 
নব নব জ্ঞাম্মনর সন্ধান পাম্মব। অনযভাম্মব বলা র্ায়— আধযাচত্মকতা, অথযনীচত, 
প্রকৃচতচবজ্ঞান, চকংবা মানবীয় জ্ঞান-চবজ্ঞাম্মনর অনয মর্ মকাম্মনা শাখায় চর্চন 
চবম্মশষজ্ঞ চতচন র্চদ মকারআম্মনর মূল পাি ও মপ্রচিতচবম্মবিনার জ্ঞাম্মন সমৃদ্ধ মহান, 
তাহম্মল চতচনই হম্মবন ঐ চবষম্ময়র ইসলামী সমাধান প্রদাম্মনর প্রকৃত কতৃযপি।  

অতএব, Knowledge of context-এর মিম্মত্র র্চদ মকউ innovative 
expertise-এর সাম্মথ সাম্মথ Knowledge of revealed text-এর মিম্মত্রও 
প্রজ্ঞাবান হয়, তাহম্মলই মকবল মুসলমানরা ‘মকারআম্মনর আম্মলাম্মক’ নতুন নতুন 
সমসযার সমাধান চদম্ময় চবম্মশ্বর মাম্মঝ জ্ঞান ও কম্মমযর মিম্মত্র মনতৃত্ব প্রদান করম্মত 
সিম হম্মব। গম্মড় উিম্মব শচিশালী ইসলামী সভযতা, র্ার কথা মকারআম্মন বলা 
হম্ময়ম্মে: “চতচনই মসই সিা চর্চন নবীম্মক পাচিম্ময়ম্মেন বািবসম্মত দ্বীন ও পথ-
চনম্মদযশসহ র্াম্মত মসচট অনয সকল দ্বীম্মনর উপর চবজয়ী হয়।” 

উসূম্মল চ কাহর সংস্কার 

এ ধরম্মনর সংস্কাম্মরর বযাপাম্মর মখাদ সনাতনী চ কাহর চকতাবগুম্মলা তাচগদ চদম্ময় 
থাম্মক। ইসলাহ ও তাজদীদ শব্দ দুচট নতুন নয়। প্রথমচট ইসলাম অনুসাম্মর জীবন 
ও সমাজম্মক সংম্মশাধন করার কথা বম্মল। চদ্বতীয়চট মখাদ ইসলাম সম্পচকযত চিন্তার 
সংম্মশাধনম্মক বুঝায়। মর্মন শাহ ওয়াচলউোহ (র) ইজচতহাম্মদর বন্ধ দরজা খুম্মল 
মদয়ার মাধযম্মম চিন্তার সংম্মশাধম্মনর কথা বম্মলম্মেন। 

ইবাদম্মতর পদ্ধচত জানার জনয মকবল Knowledge of the text-ই র্ম্মথি, চকন্তু 
ইবাদম্মতর তাৎপর্য (হাচককত) ও উম্মদ্দশয (মাকাচসম্মদ শরীয়াহ) জানার জনয 
Knowledge of the context-ও দরকার। মর্মন, র্ার মকারআন ও রাষ্ট্রচবজ্ঞান 
উভম্ময়রই জ্ঞান আম্মে চতচন হম্মজ্বর তাৎপর্য ভাম্মলাভাম্মব বুঝম্মবন ঐ বযচির মিম্ময়, 
র্ার জ্ঞান মকবল মকারআম্মনর আিচরক ও চ কহী পাম্মিই সীমাবদ্ধ। মতমচনভাম্মব 
র্াকাম্মতর সাম্মথ অথযনীচতর, নামাম্মর্র সাম্মথ সংসৃ্কচতর, আকীদার সাম্মথ দশযম্মনর 
অনুরূপ ধরম্মনর সম্পকয চবদযমান। 

রাসূম্মলর (সা.) জীবম্মন ইবাদম্মতর সাম্মথ Knowledge of context-এর সম্পকয 

পচবত্র কাবার মভতর মূচতয থাকা সম্মত্ত্বও রাসূল (সা.) একচট পর্যায় পর্যন্ত মসচটম্মক 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

সামম্মন মরম্মখ নামার্ পম্মড়ম্মেন, মানুম্মষর অবস্থা চবম্মবিনা কম্মর রমর্াম্মনর রাম্মত স্ত্রী 
সহবাম্মসর উপর মথম্মক আম্মরাচপত চনম্মষধাজ্ঞা তুম্মল চনম্ময়ম্মেন, বািবতার কারম্মণ 
রাসূলুোহ (সা.) হজ্ব পালন করম্মত এম্মসও তা না কম্মর সচন্ধ কম্মর চ ম্মর র্ান, 
হুদায়চবয়ার সচন্ধম্মত নবীচজর নাম মথম্মক ‘রাসূলুোহ’ শব্দচট বাদ চদম্ময়ম্মেন। এ 
ধরম্মনর বহু উদাহরণ রাসূলুোহ (সা.) এর পুম্মরা চজম্মন্দগীম্মত মদখা র্ায়। ইবাদম্মতর 
মিম্মত্র অবস্থা চবম্মবিনা কম্মর রুখসম্মতর (োড় মদয়া) প্রে গ্রহণম্মর্াগয। র্চদও 
ইবাদম্মতর চনচদযি পদ্ধচতসমূম্মহর সব ক’চটম্মক বাচতল করা বা এসম্মবর মম্মধয মমৌচলক 
পচরবতযন আনার মকাম্মনা সুম্মর্াগ নাই। মর্মন পচরচস্থচতর কারম্মণ মূচতয সামম্মন মরম্মখ 
নামার্ পম্মড়চেম্মলন নবীচজ। চকন্তু এচট নামাম্মর্র চনয়ম চহসাম্মব গণয হয়চন। তুরম্মস্ক 
বহু বের পর্যন্ত আরবী ভাষায় আর্ান মদয়ার উপর রাষ্ট্রীয় চনম্মষধাজ্ঞা চেল। তখন 
মানুষ তাম্মদর পচরচস্থচত মমাতাম্মবকই আমল কম্মরম্মে। চকন্তু এম্মত আর্াম্মনর চনয়ম্মমর 
মকাম্মনা পচরবতযন হম্মব না। 

এখাম্মন আম্মরা একচট চবষয় চবম্মশষভাম্মব প্রচণধানম্মর্াগয। তা হম্মলা ইবাদম্মতর সাম্মথ 
মুয়ামালাম্মতর সম্পকয। মর্মন: মরার্ার মিম্মত্র বলা হম্ময়ম্মে মর্ বযচি মরার্া রাখম্মলা 
চকন্তু চমথযা োড়ম্মত পারম্মলা না, তার উম্মপাস থাকা মখাদার মকাম্মনা দরকার নাই। 
নামাম্মর্র মিম্মত্র বলা হম্ময়ম্মে মর্ নামার্  াম্মহশা ও মুনকার কাজ মথম্মক মানুষম্মক 
দূম্মর রাম্মখ। এখাম্মন মুনকার বলম্মত সকল প্রকার অনযায়-অচবিারম্মক বুঝায়। 
নামাম্মর্র মম্মধয মানুষ মর্ভাম্মব রুকু চসজদার মাধযম্মম আোহর আনুগতয প্রকাশ কম্মর 
বািব জীবম্মনও মসরকম আনুগম্মতযর ভাবধারার মম্মধয মানুষ থাকম্মব— এটাই 
প্রতযাচশত। চকন্তু বািব মিম্মত্র র্চদ মস মখাদার চবম্মদ্রাহী হয় তাহম্মল তার আনুষ্ঠাচনক 
আনুগম্মতযর চক মূলয থাম্মক? কারণ, বািব আিরণ আনুষ্ঠাচনক আিরম্মণর সতযায়ন 
বম্মল পচরগচণত হয়। চবপরীত পম্মি, আনুষ্ঠাচনক আিরণ (formal behavior) 
বািব আিরম্মণর (practical or real behavior) সতযায়ন নয়। বািব আনুগতয 
না থাকম্মল আনুষ্ঠাচনক আনুগতয কতটুকু অথযপূণয? ইবাদত মানুম্মষর মম্মন আোহর 
আনুগম্মতযর ভাবধারা সৃচি কম্মর। আর বািব জীবন মসই আনুগম্মতযরই প্রকাশ ও 
প্রমাণ। 

আধযাচত্মকতা ও কমযতৎপরতা 

এভাম্মব আধযাচত্মকতা ও কমযতৎপরতা অোচেভাম্মব জচড়ত। আত্মা র্চদ পচরশুদ্ধ হয় 
তাহম্মল তার প্রভাব কম্মমযর উপর অবশযই পড়ম্মব। আত্মা দূচষত হম্মল মসচটও কম্মমযর 
মাম্মঝ প্রকাশ পায়। মর্ বযচি রুকু-চসজদার মাধযম্মম মকবল আোহরই আনুগতয 
প্রকাশ কম্মর এবং মকবল তাম্মকই ভয় কম্মর; মস র্চদ বািব জীবম্মনও মকবল 
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আোহরই আনুগতয কম্মর, মকবল তাুঁম্মকই ভয় কম্মর, চবপম্মদ মকবল তার উপম্মরই 
ভরসা রাম্মখ; তাহম্মল অচবিাম্মরর চবরুম্মদ্ধ দাুঁচড়ম্ময় মর্ম্মত তার মকাম্মনা চদ্বধা থাম্মক 
না। তার আচত্মক পচরশুচদ্ধ প্রমাচণত হম্মলা। আর তা র্চদ না হয় তাহম্মল বুঝম্মত 
হম্মব তার আধযাচত্মক সাধনা তথা তার ইবাদত, চর্চকর, নামার্ তার অন্তরম্মক 
মানুম্মষর ভয় মথম্মক পচরশুদ্ধ করম্মত পাম্মর নাই; অম্মনযর আনুগম্মতযর মমাহ মথম্মক 
পচরশুদ্ধ করম্মত পাম্মর নাই। তাই তাচরক রমাদান বম্মলম্মেন, If you are not 
spiritually strong, you cannot be politically courageous. অতএব, 
প্রকৃত ইবাদত বা আধযাচত্মকতার মর্মন রম্ময়ম্মে বািব প্রকাশ মতমচন বািব 
জীবম্মনর স লতা চনভযর কম্মর আধযাচত্মকতার উপর। 

এ পর্যন্ত মর্সব আম্মলািনা করা হম্মলা তা মূলত আত্মসমাম্মলািনামূলক কথা বা 
critical thinking। এরূপ আত্মসমাম্মলািনামূলক চিন্তা এম্মকক জম্মনর জনয 
এম্মকক রকম। জীবম্মনর নানাচবধ কমযর্ম্মজ্ঞ মক কী ধরম্মনর দাচয়ত্ব পালন কম্মর, 
তার উপর এচট চনভযর কম্মর। একজন কৃষক আর একজন  কীহ সমান নয়। 
তাম্মদর আত্মসমাম্মলািনার চবষয়ও সমান নয়। র্চদও কৃষক ও কৃচষ কাজ,  কীহ 
ও চ কাহ, গম্মবষক ও গম্মবষণা পদ্ধচত— মকউই বা চকেুই আত্মসমাম্মলািনা ও 
সংস্কাম্মরর ঊম্মধ্বয নয়। 

Outward looking knowledge এবং inward looking knowledge 

এই চবষয়চটম্মক চস্টম্ম ন টুলচমন এভাম্মব বম্মলন, মানুম্মষর জ্ঞান ও চিন্তাপদ্ধচত দুচট 
ধারার সমন্বম্ময়র মাধযম্মম অগ্রসর হয়। এই ধারা দুচট হম্মলা outward looking 
knowledge এবং inward looking knowledge। প্রথম প্রকার জ্ঞাম্মনর 
চবষয়বস্তু হম্মলা জীবন ও জগৎ (objects out there)। আর চদ্বতীয় প্রকার জ্ঞাম্মনর 
চবষয়বস্তু হম্মলা জ্ঞাম্মনর কতযা ও জ্ঞাম্মনর পদ্ধচত (subjects and methods of 
knowledge)। এতদুভম্ময়র একচট বচহমুযখী চিন্তা অপরচট অন্তমুযখী চিন্তা। প্রথমচট 
জ্ঞাম্মনর বযাচপ্ত ঘটায়, চদ্বতীয়চট জ্ঞাম্মনর গভীরতা সৃচি কম্মর। জ্ঞাম্মনর বযাচপ্তম্মত নতুন 
চকেু রু্ি হম্মল তা জ্ঞাম্মনর গভীরতার মিম্মত্র নতুন চজজ্ঞাসার সূিনা কম্মর। আবার 
জ্ঞাম্মনর গভীরতার মিম্মত্র নতুন চকেু রু্ি হম্মল তা বযাচপ্তর মিম্মত্রও নতুন চজজ্ঞাসার 
সূিনা কম্মর। এভাম্মব পারেচরক প্রভাম্মবর দ্বারা এম্মক অম্মনযর মম্মধয পচরবতযন চনম্ময় 
আম্মস। এভাম্মব জ্ঞান সৃি ও চবকচশত হয় । 

জ্ঞাম্মনর আচধম্মকযর সাম্মথ র্থাথযতার ভারসাময 

জ্ঞান আহরণ বা উৎপাদম্মনর সাম্মথ সাম্মথ এর বৃচদ্ধ ও পচরমাজযন একচট অন্তহীন 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

িলমান প্রচক্রয়া। জ্ঞাম্মনর মিম্মত্র ‘সচিকতা’ চবনা ‘অচধকতা’ চবপদজনক! অচধক 
জ্ঞান কাময নয় র্চদ তা সচিক না হয়। এচট ইসলাম্মমর জনয সবযাচধক প্রম্মর্াজয। 
মকারআম্মন আম্মে, ‘ইউচদ্বেু চবহী কােীরান, ওয়া ইয়াহদী চবহী কােীরা’, অথযাৎ একই 
পাি অম্মনকম্মক চবভ্রান্ত (মগামরাহ) করম্মত পাম্মর, আবার অম্মনকম্মক সচিক পম্মথও 
(মহদায়াত) আনম্মত পাম্মর। তাই আত্মসমাম্মলািনা তথা সংস্কারমূলক চিন্তা ইসলামী 
চিন্তাচবদম্মদর জনয সবযাচধক ও সাবযিচণকভাম্মব প্রম্ময়াজন। 

কালয পপাম্মরর ট্র্ায়াল অযাে এরর মমথ  

একই কথা চভন্নভাম্মব বম্মলম্মেন দাশযচনক কালয পপার। চতচন বম্মলম্মেন, মানুম্মষর 
জ্ঞান trial and error method-এর মধয চদম্ময় অগ্রসর হয়। পুরাতন ধারণার 
ত্রুচট খুুঁম্মজ তা পচরহার করম্মত হম্মব এবং তদস্থম্মল নতুন জ্ঞান উপস্থাপন করম্মত 
হম্মব। এই নতুম্মনর মাম্মঝ র্চদ পূম্মবযকার মম্মতা ত্রুচট মবর হয় তাহম্মল আম্মরা নতুন 
জ্ঞান উপস্থাপন করম্মত হম্মব। এভাম্মব পুনঃপুন সংম্মশাধম্মনর মধয চদম্ময় জ্ঞাম্মনর 
‘বৃচদ্ধ’ এবং ভ্রাচন্তর চনরসন ঘটম্মব। 

একচট ট্র্ায়াল হম্মত পাম্মর এভাম্মব: ধারণা করা হম্মলা, মখাদার ওয়াদা অনুসাম্মর র্ারা 
র্থার্থভাম্মব ঈমান অজযন করম্মব তাম্মদরম্মক চতচন মখলা ত প্রদান করম্মবন। মদখা 
র্াম্মচ্ছ, মুসলমাম্মনরা ঈমাম্মনর দাচব করম্মে অথি তাম্মদর কাম্মে মখলা ত নাই। 
এমতাবস্থায় আত্মসমাম্মলািনা কম্মর মদখম্মত হম্মব, তাম্মদর ঈমাম্মনর মম্মধয মকাথায় 
এবং কী এরর আম্মে। মসই এরর সংম্মশাধন কম্মর আবারও ট্র্ায়াল করম্মত হম্মব মর্ 
ঈমাম্মনর  ম্মল তারা মখলা ম্মতর চদম্মক এগুম্মচ্ছ চকনা। র্চদ হয় তম্মব তাম্মদর ঈমান 
ও ইলম আপাতত  লপ্রসূ। আম্মরা মদখম্মত হম্মব, ভচবষযম্মতর কতদূর পর্যন্ত এই 
জ্ঞান ও কমযপ্রম্মিিা  লপ্রসূ। ভচবষযম্মত র্খন এম্মত বন্ধযাত্ব সৃচি হম্মব তখনই আবার 
সংস্কাম্মরর প্রসেম্মক নতুন আচেম্মক ভাবম্মত (incorporate) হম্মব। এক কথায়, 
ইসলামসহ মর্ মকাম্মনা সামাচজক আম্মন্দালম্মনর মিম্মত্র সংস্কার একচট িলমান 
প্রচক্রয়া। 

ইসলাম্মম বাধযবাধকতা ও স্বাধীনতার সীমাম্মরখা 

এ পর্যাম্ময় ইসলাম্মম বাধযবাধকতা ও স্বাধীনতার সীমাম্মরখা বুঝম্মত হম্মব। চবষয়চট 
সংস্কার ও সংরিণশীলতার দ্বি চহসাম্মব প্রতীয়মান। মকান চবষম্ময় সংরিম্মণর 
বাধযবাধকতা আম্মে আর মকান চবষম্ময় সংস্কাম্মরর স্বাধীনতা আম্মে, তা বুঝম্মত হম্মব। 
ইসলাম মানুম্মষর জনয মহদাম্ময়তস্বরূপ জীবম্মনর প্রচতচট মিম্মত্রর জনয কতক 
মমৌলনীচত প্রদান কম্মরম্মে, র্ার চভচিম্মত জীবন ও সভযতা গম্মড় মতালার দাচয়ত্ব 



 ইসলামী চিন্তার সংস্কার: মকাথায়, মকন ও কীভাম্মব? 

মানুম্মষর। মর্মন: মানুম্মষর অথযনীচতর বযাপাম্মর মখাদা মকবল কম্ময়কচট কথা মমম্মন 
িলার চনম্মদযশ চদম্ময়ম্মেন। র্থা: র্াকাত, সুদ, মজুতদাচর, হালাল, হারাম, আোহ 
সম্পম্মদর মাচলক আর মানুষ তার আমানতদার ইতযাচদ হাম্মতম্মগানা কম্ময়কচট 
মমৌলনীচত চদম্ময় চদম্ময়ম্মেন। এসব হম্মলা বাধযবাধকতা। আর এর চভচিম্মত মকাম্মনা 
মদম্মশর অথযনীচত কীভাম্মব গম্মড় তুলম্মত হম্মব তা চবম্মবিনা করার স্বাধীনতা 
সংচিিম্মদর থাকম্মব। চবষয়চট বুঝার মিম্মত্র  ুটবল মখলার উদাহরণ মদখা মর্ম্মত 
পাম্মর। একজন  ুটবলারম্মক চকেু বাধযবাধকতা মমম্মন িলম্মত হয়। মর্মন, দাম্মগর 
বাচহম্মর র্াম্মব না, হাত বম্মল লাগম্মব না ইতযাচদ। এই কম্ময়কচট বাধযবাধকতা মমম্মন 
িলা সাম্মপম্মি একজন মখম্মলায়াড় মাম্মি স্বাধীনভাম্মব মখলম্মত পাম্মরন। তাই মদখা 
র্ায়, এম্মকক জন মখম্মলায়াড় এম্মকক রকম মখম্মল। তাম্মদর স লতা তাম্মদর প্রম্মিিার 
উপর চনভযর কম্মর। 

একই ধরন বা পযাটানয ইসলাম্মমর মিম্মত্রও প্রম্মর্াজয। ইসলাম মকবল মমৌলনীচতর 
দ্বারা একচট মিৌহচদ্দ চনধযারণ কম্মর মদয়, আর মসই সীমাম্মরখার চভতম্মর মথম্মক বাচক 
সকল কাম্মজর মিম্মত্র মানুষ স্বাধীন। মানুম্মষর স লতাও তার মর্াগযতার উপর 
চনভযর কম্মর। চদ্বতীয় গুরুত্বপূণয চবষয় হম্মলা,  ুটবল চর্চন মখম্মলন তার জনযই 
 ুটবম্মলর চনয়মগুম্মলা প্রম্মর্াজয। চর্চন মখম্মলন না তার জনয নয়। মতমচন মকারআম্মন 
আধযাচত্মকতা, সমাজ, রাষ্ট্র ইতযাচদ সম্পম্মকয মখাদার মমৌলনীচত মঘাষণা করা হম্ময়ম্মে 
শুধুমাত্র তাম্মদর জনয, র্ারা চনম্মজম্মদর পাশাপাচশ সমাজ ও রাষ্ট্রম্মক গম্মড় মতালার 
জনয দাচয়ত্ব পালম্মন অেীকারাবদ্ধ। এই দাচয়ম্মত্বর জনযই মানুষম্মক আোহর খচল া 
বলা হয়। মখলা ম্মতর এই দাচয়ত্ব মকাম্মনা ইচ্ছাধীন বযাপার নয়। আোহ মানুষম্মক 
স্বাধীন চিন্তা ও কম্মমযর িমতা চদম্ময়ম্মেন এই দাচয়ত্ব পালন করার জনযই। ইবাদম্মতর 
সাম্মথ সাম্মথ মখলা ম্মতর এ দাচয়ত্ব অবশয পালনীয়। 

সংস্কাম্মরর উম্মেখম্মর্াগয মিত্র 

১। মকারআন-সুন্নাহর জ্ঞান বযচতম্মরম্মক অনয মর্ মকাম্মনা প্রকার জ্ঞানম্মক চিরস্থায়ী 
মম্মন না করা। 

২। চ কাহসহ অনয সকল শাখার জ্ঞান, জ্ঞাম্মনর কতযা ও জ্ঞাম্মনর পদ্ধচতম্মক 
পর্যাম্মলািনামূলক অনুধাবম্মনর (critical understanding) অন্তভুযি মম্মন 
করা। 

৩। ইসলামী জ্ঞাম্মনর মিম্মত্র মটক্সট ও কনম্মটক্সটম্মক সমগুরুত্ব সহকাম্মর চবম্মবিনা 
করা। 
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৪। আধযাচত্মকতা ও কমযতৎপরতাম্মক পরেম্মরর সমূ্পরক চহম্মসম্মব গ্রহণ করা। 

৫। পচরবচতযত অবস্থার মপ্রচিম্মত মকারআম্মনর দৃচিভচে বুঝার জনয পুনঃপুন পাি 
অবযাহত রাখা। 

৬। নতুন সভযতা গম্মড় মতালার লম্মিয কম্মমযর পাশাপাচশ জ্ঞাম্মনর মিম্মত্রও 
মনতৃত্বদাম্মনর মর্াগযতা অজযম্মনর জনয সম্মিি হওয়া। চবম্মশষত, সৃজনশীল চিন্তা 
ও মানব উন্নয়ম্মনর লিযম্মক সমুন্নত রাখা আবশযক। 

৭। মুসলমানম্মদর সাধনা হম্মত হম্মব সকল মত ও পম্মথর মানুম্মষর কলযাণ চিন্তা। 
এম্মক চনেক মকৌশল চহম্মসম্মব গ্রহণ না কম্মর এ বযাপাম্মর আন্তচরক হম্মত হম্মব। 

৮। সকল প্রকার প্রাচন্তকতাম্মক পচরহার কম্মর ধাম্মপ ধাম্মপ অগ্রসর হওয়ার নীচত 
গ্রহণ করম্মত হম্মব। 

 

 

 



 

 

 

 

ইসলাদ্দম ধমম ও তিন্তার স্বাধীনিা 
ইউসু  আল-কারর্াভী 

অনুবাদ: কাজী চশহান চমজযা 

 

 

ইসলাম স্বাধীনতার মূলনীচতর পম্মি অবস্থান চনম্ময়ম্মে। এ বযাপাম্মর আমীরুল 
মুচমনীন উমর ইবম্মন খািাম্মবর (রা.) চবখযাত উচিচট হম্মলা— “মতামরা কম্মব মথম্মক 
তাম্মদরম্মক ক্রীতদাস বাচনম্ময়ে? তাম্মদর মাম্ময়রা মতা তাম্মদরম্মক স্বাধীন চহম্মসম্মবই 
জন্ম চদম্ময়ম্মে!” আলী ইবম্মন তাচলব (রা.) অসীয়ত কম্মর চগম্ময়ম্মেন, “অম্মনযর 
জীবনম্মক র্াপন কম্মরা না, আোহ মতামাম্মক স্বাধীন চহম্মসম্মব সৃচি কম্মরম্মেন।” 
প্রকৃতপম্মি, আোহর সৃচির চনয়ম ও জম্মন্মর প্রকৃচত অনুর্ায়ী মানুষ স্বাধীন। তাই 
স্বাধীনতা মানুম্মষর অচধকার, মানুষ কাম্মরা দাস নয়। 

ইসলাম এম্মসই স্বাধীনতাম্মক সমথযন কম্মরম্মে। অথি মস রু্ম্মগ চিন্তা, রাজনীচত, 
সমাজ, ধময এবং অথযনীচতর চদক মথম্মক মানুষ পরাধীন চেল। ইসলাম মানুষম্মক 
চবশ্বাস, চিন্তা, মতপ্রকাশ ও সমাম্মলািনা করার অচধকার চদম্ময়ম্মে। মমাটকথা, মানুষ 
মর্সব গুরুত্বপূণয স্বাধীনতা বা অচধকার িায়, তার সবগুম্মলাই ইসলাম তাম্মক 
চদম্ময়ম্মে। 

 
মানুম্মষর চনরংকুশ স্বাধীনতা প্রসম্মে ইসলাম্মমর অবস্থান সম্পম্মকয জানম্মত মিম্ময় চহদায়াহ নাম্মমর 
একজন নারী onislam.net-এ একচট প্রে কম্মরচেম্মলন। শায়খ ইউসু  আল কারর্াভী আরবীম্মত 
প্রেচটর চবিাচরত জবাব মদন, র্া ২০০৫ সাম্মলর ৩ আগস্ট ওম্ময়বসাইটচটম্মত প্রকাচশত হয়। এই 
চনবন্ধচট মসই প্রম্মোিম্মরর পচরমাচজযত অনুবাদ। 
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ধমযীয় স্বাধীনতা 

ইসলাম এমন একচট দ্বীন র্া ধমযীয় তথা চবশ্বাম্মসর স্বাধীনতা চদম্ময়ম্মে। ইসলাম 
কখম্মনাই মানুষম্মক মজার কম্মর ইসলাম বা অনয মকাম্মনা ধম্মময ধমযান্তচরত করার 
অনুমচত মদয় না। আোহর কালাম এ সম্পম্মকয মঘাষণা কম্মরম্মে, 

“(মহ নবী,) মতামার মাচলক িাইম্মল এ জচমম্মন র্ত মানুষ আম্মে তারা 
সবাই ঈমান আনম্মতা; তুচম চক মানুষম্মদর মজার-জবরদচি করম্মব মর্ন 
তারা সবাই মুচমন হম্ময় র্ায়!”  

[সূরা ইউনুস: ৯৯] 

এটা মতা মক্কী রু্ম্মগর কথা। মাদানী রু্ম্মগ নাচর্ল হওয়া সূরা বাকারায় বলা হম্ময়ম্মে, 

“দ্বীম্মনর বযাপাম্মর মকাম্মনা মজার-জবরদচি মনই, সতয চমথযা মথম্মক পচরষ্কার 
হম্ময় মগম্মে।”  

[সূরা বাকারা: ২৫৬] 

এই আয়াত নাচর্ম্মলর মপ্রিাপট মথম্মক আমরা পচরষ্কারভাম্মব বুঝম্মত পাচর, ধমযীয় 
স্বাধীনতাম্মক শ্রদ্ধা করম্মত, এর তাৎপর্যম্মক মর্যাদাপূণয কম্মর তুলম্মত এবং এর 
মূলনীচতম্মক চনচিত করম্মত ইসলাম কতদূর পর্যন্ত চগম্ময়ম্মে। জাম্মহলী রু্ম্মগ আউস 
ও খার্রাজ মগাম্মত্রর নারীরা গভযধারম্মণ অপারগ হম্মল মানত করম্মতা মর্ মেম্মল সন্তান 
হম্মল তাম্মক ইহুদী চহম্মসম্মব গম্মড় তুলম্মব। এভাম্মব এই আরব মগাত্র দুচটর চকেু সন্তান 
ইহুদী চহম্মসম্মব মবম্মড় উম্মি। তারপর ইসলাম্মমর আগমন ঘটম্মল আোহ এসব 
চপতামাতাম্মক এ দ্বীন কবুম্মলর মর্যাদায় ভূচষত কম্মর তাুঁর মনয়ামত দ্বারা পচরপূণয 
করম্মলন। তখন মকাম্মনা মকাম্মনা চপতামাতা তাম্মদর ইহুদী সন্তানম্মদরম্মক ইসলাম্মমর 
চদম্মক চ চরম্ময় আনম্মত িাইম্মলন। তখন ইহুদী ধমযাবলম্বীম্মদর পাচরপাচশ্বযক অবস্থা 
এবং মুসচলম ও ইহুদীম্মদর মম্মধয রু্দ্ধ িলমান থাকা সম্মত্ত্বও ইসলাম মজার কম্মর 
কাউম্মক এক ধময মথম্মক অনয ধম্মময — এমনচক তা ইসলাম্মম হম্মলও — ধমযান্তচরত 
করার অনুমচত মদয়চন। “ধম্মমযর বযাপাম্মর মকাম্মনা জবরদচি মনই”— এই মঘাষণা 
ইসলাম এমন এক সমম্ময় চদম্ময়ম্মে র্খন বাইম্মজিাইম্মনর অনযতম নীচত চেম্মলা— 
হয় চিস্টান হও, নয়ম্মতা চশর মপম্মত দাও। তৎকালীন অপর পরাশচি পারম্মসযর 
ধমযীয় সংস্কারকম্মদর বযাপাম্মরও অনুরূপ জঘনয অচভম্মর্াগ রম্ময়ম্মে। 

সমাজ চবকাম্মশর ধারাবাচহকতা বা মকাম্মনা চবেম্মবর  লা ল চহম্মসম্মব স্বাধীনতার 
এই মূলনীচত আম্মসচন। মানবসভযতার অগ্রগচতর এক পর্যাম্ময় তা এম্মসম্মে, এমনও 
নয়। আসম্মল এটা সমাম্মজর মিম্ময়ও গুরুত্বপূণয। তাই স্বাধীনতার এই মূলনীচত 
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এম্মসম্মে আসমান মথম্মক, র্ার উপর দাুঁচড়ম্ময় মানবজাচত উন্নত চহম্মসম্মব গম্মড় উিম্মত 
পাম্মর। ধমযীয় স্বাধীনতা এবং চবশ্বাম্মসর স্বাধীনতার মূলনীচত প্রচতষ্ঠা করার মাধযম্মম 
মানবতাম্মক সমুন্নত করম্মতই ইসলাম্মমর আগমন ঘম্মটম্মে। 

অবশয ইসলাম্মম স্বাধীনতার এই মূলনীচতম্মক শতযরু্ি কম্মর প্রচতষ্ঠা করা হম্ময়ম্মে, 
র্াম্মত এই দ্বীন মানুম্মষর হাম্মতর মখলনায় পচরণত না হয়। ইহুদীরা সকাম্মল 
ইসলাম্মমর প্রচত ঈমান এম্মন চবম্মকম্মল তা প্রতযাখযান কম্মর বলম্মতা, আমরা মুহাম্মম্মদর 
দ্বীম্মন এমন এমন চবষয় মপম্ময়চে, তাই ঈমান তযাগ করলাম। এমনচক তারা আজ 
ঈমান এম্মন পরচদন বা সপ্তাহখাম্মনক পম্মরই তা বজযন করম্মতা। এভাম্মব তারা এই 
দ্বীম্মনর সাম্মথ মনাংরাচম করম্মতা। এম্মদর বযাপাম্মর আোহ বম্মলম্মেন, 

“আহম্মল চকতাবম্মদর (মধয মথম্মক) একদল তাম্মদর চনজ মলাকম্মদর বম্মল, 
মুসলমানম্মদর উপর র্া চকেু অবতীণয হম্ময়ম্মে মতামরা সকাল মবলায় তার 
উপর ঈমান আম্মনা এবং চবম্মকল মবলায় তা অস্বীকার কম্মরা, (এর  ম্মল) 
তারা সম্ভবত (ঈমান মথম্মক) চ ম্মর আসম্মব।”  

[সূরা আম্মল ইমরান: ৭২] 

এসব কারম্মণ আোহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মিম্ময়ম্মেন এই দ্বীন মর্ন মখলার পাম্মত্র 
পচরণত না হয়। তাই মকউ ইসলাম্মম প্রম্মবশ করার সময় মর্ন চনচিত হম্ময় 
অন্তদৃযচির সাম্মথ সম্মিতনভাম্মব ইসলামম্মক পুম্মরাপুচর ধারণ কম্মর। নয়ম্মতা পরবতযীম্মত 
মকউ ইসলাম মথম্মক মবচরম্ময় মগম্মল স্বধমযতযাম্মগর শাচির জনয তার প্রস্তুত থাকা 
উচিত।  

অতএব, স্বাধীনতার অগ্রাচধকার চবম্মবিনা করম্মল প্রথম্মমই ধমযপালন ও চবশ্বাম্মসর 
স্বাধীনতার প্রসে আম্মস। 

চিন্তার স্বাধীনতা 

চদ্বতীয় প্রকার স্বাধীনতা হম্মচ্ছ চিন্তা ও দৃচিভচের স্বাধীনতা। ইসলাম মানুষম্মক 
চবশ্বজগৎ চনম্ময় গভীর পর্যম্মবিণ ও চিন্তাভাবনা করার আহবান জাচনম্ময়ম্মে। 

“(মহ নবী,) তুচম বম্মলা, আচম মতামাম্মদরম্মক শুধু একচট কথারই উপম্মদশ 
চদচচ্ছ, তা হম্মলা— মতামরা আোহ তায়ালার জনযই (সম্মতযর উপর) 

 
 বিবযচট পচরষ্কার নয়। িতুথয অধযাম্ময় এ সংক্রান্ত চবিাচরত আম্মলািনা করা হম্ময়ম্মে। — অনুবাদ 
সম্পাদক 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

দাুঁচড়ম্ময় র্াও, দুই দুইজন কম্মর, (দুইজন না হম্মল) একা একা; অতঃপর 
ভাম্মলাভাম্মব চিন্তাভাবনা কম্মরা।”  

[সূরা সাবা: ৪৬] 

“(মহ নবী,) তুচম বম্মলা, মতামরা মদম্মখা মর্ আসমানসমূহ ও জচমম্মন কী 
কী চজচনস রম্ময়ম্মে।”  

[সূরা ইউনুস: ১০১] 

“তারা চক জচমম্মন ভ্রমণ কম্মরচন? করম্মল তাম্মদর অন্তরগুম্মলা এমন হম্মতা, 
র্া চদম্ময় তারা বুঝম্মত পারম্মতা; অথবা কানগুম্মলা এমন হম্মতা র্া চদম্ময় 
তারা শুনম্মত মপম্মতা। বস্তুত, মিাখ মতা অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বিচস্থত 
অন্তর।”  

[সূরা হজ্ব: ৪৬] 

তম্মব র্ারা চনম্মজর আন্দাজ-অনুমান ও কল্পনার অনুসরণ কম্মর, ইসলাম তাম্মদরম্মক 
তীিভাম্মব সমাম্মলািনা কম্মরম্মে। আোহ বম্মলম্মেন, 

“আর সম্মতযর মমাকাম্মবলায় (আন্দাজ) অনুমান মতা মকাম্মনা কাম্মজই আম্মস 
না।”  

[সূরা নাজম: ২৮] 

আবার র্ারা চনম্মজর প্রবৃচি, পূবযপুরুষ, সমাম্মজর প্রভাবশালী ও মনতৃস্থানীয়ম্মদর 
অনুসরণ কম্মর তাম্মদর চবরুম্মদ্ধও ইসলাম কম্মিার অবস্থান চনম্ময়ম্মে। তারাই 
মকয়ামম্মতর চদন বলম্মব,  

“মহ আমাম্মদর মাচলক, আমরা আমাম্মদর মনতা ও বড়ম্মদর কথাই মমম্মন 
িম্মলচে, তারাই আমাম্মদরম্মক মতামার পথ মথম্মক মগামরাহ কম্মরম্মে।”  

[সূরা আহর্াব: ৬৭] 

“আমরা আমাম্মদর বাপ দাদাম্মদর এ মতাদম্মশযর অনুসারী (চহম্মসম্মব) 
মপম্ময়চে এবং আমরা তাম্মদর পদাঙ্ক অনুসরণকারী মাত্র।”  

[সূরা রু্খরু : ২২] 

ইসলাম এ ধরম্মনর মলাকম্মদরম্মক পশু চকংবা তারম্মিম্ময়ও চনকৃি চহম্মসম্মব তুলনা 
কম্মরম্মে। অন্ধ অনুসারী ও চনচিয় মনমানচসকতার মলাকম্মদর চবরুম্মদ্ধ শি অবস্থান 
চনম্ময় ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতার  াক চদম্ময়ম্মে। চবম্মবক-বুচদ্ধ ও পর্যম্মবিম্মণর 
চভচিম্মত কাজ করম্মত আহ্বান কম্মরম্মে। মানুম্মষর প্রচত মজার আহ্বান জাচনম্ময় 



 ইসলাম্মম ধময ও চিন্তার স্বাধীনতা 

ইসলাম বম্মলম্মে, 

“র্চদ মতামরা সতযবাদী হও (তাহম্মল) মতামাম্মদর দলীল প্রমাণ চনম্ময় 
এম্মসা!”  

[সূরা বাকারা: ১১১] 

আকীদা প্রমাম্মণর জনয ইসলাম বুচদ্ধবৃচিক দলীম্মলর উপর চনভযর কম্মরম্মে। এজনযই 
আম্মলমগণ বম্মলম্মেন, “চনিয়ই উদার বুচদ্ধবৃচি সচিক আসমানী প্রতযাম্মদম্মশর 
চভচি।” অথযাৎ রু্চি হম্মলা ওহীর চভচি। আোহর অচিত্ব ও মুহাম্মদ (সা.)-এর 
নবুয়ম্মতর চবষয়গুম্মলা দাুঁচড়ম্ময় আম্মে বুচদ্ধসম্মত রু্চির উপর। চবম্মবক বুচদ্ধই বম্মল 
উম্মি— চতচন আোহর রাসূল, সতযতা এবং মুচজজা হম্মচ্ছ তাুঁর নবুয়ম্মতর সুেি 
প্রমাণ। অনযচদম্মক চবম্মবম্মকর রু্চি বম্মল, অমুক মতা চমথযাবাদী, দাজ্জাল। তার কাম্মে 
সতযও মনই, মুচজজাও মনই। এভাম্মবই ইসলাম বুচদ্ধবৃচি ও চিন্তাশচিম্মক মর্যাদা 
দান কম্মরম্মে। 

জ্ঞাম্মনর জগম্মত স্বাধীনতা 

চিন্তার স্বাধীনতা প্রসম্মে ইসলাম্মমর দৃচিভচে উপম্মরর আম্মলািনায় আম্মলাকপাত করা 
হম্ময়ম্মে। এরপর আম্মস জ্ঞাম্মনর জগম্মত স্বাধীনতার প্রসে। আমরা মদখম্মত পাই, 
আমাম্মদর আম্মলমগণ পরেম্মরর সাম্মথ নানা চবষম্ময় মতাবনকয কম্মরম্মেন। তাুঁরা 
এম্মক অপম্মরর ভুল ধম্মরম্মেন এবং জবাব চদম্ময়ম্মেন। এসবম্মক মকউই সমসযা মম্মন 
কম্মরনচন। আমরা মদখম্মত পাই, ইমাম জামাখশারী রচিত ‘তা সীম্মর কাশশা ’ 
গ্রন্থচটম্মক সুন্নী ও মুতাচজলা উভয় দলই সমাদর কম্মরম্মে। ইমাম জামাখশারী 
মুতাচজলাপন্থী হওয়া সম্মত্ত্বও তাুঁর এই তা সীর মথম্মক সুন্নীরা উপকৃত হম্ময়ম্মে। 
এচটম্মক মকউ মকাম্মনা সমসযা মম্মন কম্মরচন। 

আম্মলমরা এচগম্ময় আসায় এমনটা সম্ভব হম্ময়ম্মে। ইবম্মন মুনীম্মরর মম্মতা প্রখযাত সুন্নী 
আম্মলম তা সীম্মর কাশশাম্ম র উপর ‘আল ইনচতসা  চমনাল কাশশা ’ নাম্মম 
একচট হাচশয়া তথা টীকা গ্রন্থ রিনা কম্মরম্মেন। এ চবষম্ময় হাচ র্ ইবম্মন হার্ম্মরর 
মম্মতা ইমামও এচগম্ময় এম্মসম্মেন। চতচন এই তা সীম্মর বযবহৃত হাদীম্মসর উপর 
আম্মলািনা করম্মত চগম্ময় ‘আল-কা ী আল-শা ী চ  তাখচরচজ আহাদীচসল কাশশা ’ 
নাম্মম একচট পর্যাম্মলািনামূলক গ্রন্থ রিনা কম্মরম্মেন। এভাম্মবই আম্মলমগণ একজন 
আম্মরকজম্মনর গম্মবষণাকময মথম্মক উপকৃত হম্ময়ম্মেন। আমরা মদম্মখচে, পারেচরক 
মতপাথযকয করার মিম্মত্রও  কীহগম্মণর অন্তম্মরর প্রশিতা চেল। এসব উদাহরণ 
মথম্মক ইসলামী উম্মাহর মম্মধয চিন্তা ও জ্ঞাম্মনর স্বাধীনতার প্রমাণ মদখা র্ায়। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

সমাম্মলািনা ও বাকস্বাধীনতা 

ইসলাম বাকস্বাধীনতা এবং সমাম্মলািনার স্বাধীনতাও চদম্ময়ম্মে। এম্মিম্মত্র বরং অম্মনক 
মবচশ স্বাধীনতা মদয়া হম্ময়ম্মে। কারণ, উম্মাহর কলযাণ, িচরত্র ও বনচতকতা 
সংম্মশাধম্মনর স্বাম্মথয মতপ্রকাশ ও সমাম্মলািনা করা কখম্মনা কখম্মনা ওয়াচজব হম্ময় 
র্ায়। সবসময় হক কথা বলম্মত হম্মব, আোহর পম্মথ কাজ করম্মত চগম্ময় মকাম্মনা 
চননু্দম্মকর চনন্দার পম্মরায়া করা িলম্মব না। সৎকাম্মজর আম্মদশ ও অসৎকাম্মজর 
চনম্মষধ করম্মত হম্মব। কলযাম্মণর চদম্মক মানুষম্মক  াকম্মত হম্মব। ভাম্মলা কাম্মজর স্বীকৃচত 
চদম্ময় মানুষম্মক বলম্মত হম্মব, আপচন উিম কাজ কম্মরম্মেন। আর মকউ মন্দ কাজ 
করম্মল বলম্মত হম্মব, আপচন খারাপ কাজ কম্মরম্মেন। 

এসব হক কথা বলার জনয র্খন চনম্মজম্মক োড়া অনয কাউম্মক খুুঁম্মজ পাওয়া র্াম্মব 
না, চকংবা আপনার চনরবতাই র্খন উম্মাহর িচত ও মানুম্মষর চবপর্যম্ময়র কারণ 
হম্ময় দাুঁড়াম্মব, তখন এসব সংম্মশাধনমূলক কাজ অপচরহার্য কতযম্মবয পচরণত হয়। 
এমতাবস্থায় সতয বলা অবশয কতযবয হম্ময় পম্মড়। এম্মত মকাম্মনা চবপম্মদর পম্মরায়া 
করা র্াম্মব না। 

“সৎ কাম্মজর আম্মদশ ও অসৎ কাম্মজ চনম্মষধ কম্মরা। এম্মত চবপদ আসম্মল সবর 
কম্মরা। চনিয়ই তা এক মহান বযাপার।”— এই হম্মলা ইসলাম্মমর অনযতম মমৌচলক 
অনুশাসন। ইসলাম্মম এমন মকাম্মনা সুম্মর্াগ মনই র্াম্মত কম্মর মানুম্মষর টুচট মিম্মপ 
ধম্মর লাগাম পচরম্ময় রাখা হম্মব, মর্ন অনুমচত োড়া মানুষ কথা বলম্মত না পাম্মর বা 
ঈমান আনম্মত না পাম্মর। এচট ম রাউম্মনর ববচশিয। ম রাউন তার র্াদুকরম্মদর 
বম্মলচেল, “মতামরা চক আমার অনুমচত োড়াই তাুঁর উপর ঈমান এম্মন ম লম্মল?” 
মস মিম্ময়চেল মানুষ মর্ন অনুমচত োড়া ঈমান না আম্মন এবং ঊধ্বযতন কতৃযপম্মির 
অনুম্মমাদন োড়া কথা না বম্মল। 

স্বাধীনতা সুরিা 

ইসলাম মানুষম্মক শুধু চিন্তার স্বাধীনতাই মদয়চন, চিন্তা করার চনম্মদযশও চদম্ময়ম্মে। 
মানুষ র্া সতয মম্মন করম্মব তাম্মত চবশ্বাস স্থাপন করম্মব। শুধু তাই নয়, এর অনুসরণ 
করাম্মক ইসলাম কতযবয চহম্মসম্মব ধার্য কম্মর চদম্ময়ম্মে। প্রম্ময়াজম্মন অস্ত্রবম্মল চনম্মজর 
এই আকীদাম্মক রিার চনম্মদযশ চদম্ময়ম্মে। মুসচলমম্মদর আম্মদশ মদয়া হম্ময়ম্মে, তারা 
মর্ন প্রম্ময়াজম্মন স্বশস্ত্রপন্থায় চনম্মজম্মদর স্বাধীনতাম্মক রিা কম্মর, র্তিণ পর্যন্ত চ তনা 
দূর না হয় এবং আোহর সন্তুচির জনয দ্বীন পুম্মরাপুচর কাম্ময়ম না হয়। সবাই জুলুম 
মথম্মক মুচি না পাওয়া পর্যন্ত জাচলমম্মক প্রচতহত করম্মত হম্মব। 



 ইসলাম্মম ধময ও চিন্তার স্বাধীনতা 

চকতাল ও চজহাম্মদর চবধান সংক্রান্ত প্রথম মর্ আয়াতচট নাচর্ল হয়, তাম্মত আোহ 
বম্মলন,  

“তাম্মদরও (এখন রু্দ্ধ করার) অনুমচত মদয়া মগম্মলা, মকননা তাম্মদর উপর 
সচতযই জুলুম করা হচচ্ছম্মলা।”  

[সূরা হজ্ব: ৩৯] 

এর পম্মরর আয়াম্মতই আোহ আবার বলম্মেন, 

“র্চদ আোহ তায়ালা মানবজাচতর একদলম্মক আম্মরক দল চদম্ময় শাম্ময়িা 
না করম্মতন তাহম্মল দুচনয়ার বুক মথম্মক (চিস্টান সনযাসীম্মদর) উপসনালয় 
ও চগজযাসমূহ চবধ্বি হম্ময় মর্ম্মতা, (ধ্বংস হম্ময় মর্ম্মতা ইহুদীম্মদর) 
ইবাদম্মতর স্থান ও (মুসলমানম্মদর) মসচজদসমূহও, মর্খাম্মন মবচশ মবচশ 
পচরমাম্মণ আোহ তায়ালার নাম মনয়া হয়।”  

[সূরা হজ্ব: ৪০] 

অথযাৎ, আোহ তায়ালা র্চদ মুসচলম ও মুচমনম্মদরম্মক স্বশস্ত্রপন্থায় হম্মলও স্বাধীনতা 
রিার অচধকার না চদম্মতন, তাহম্মল কাম্মরা পম্মিই আোহর ইবাদত করা সম্ভব 
হম্মতা না। 

স্বাধীনতার সীমাম্মরখা 

ইসলাম অচধকাম্মরর স্বাধীনতা চদম্ময়ম্মে, চকন্তু ধমযহীনতা ও পাপািাম্মরর স্বাধীনতা 
মদয়চন। আজকাল র্াম্মক বযচি স্বাধীনতা চহম্মসম্মব দাচব করা হয়, ইসলাম্মমর 
স্বাধীনতার স্বরূপ মতমনটা নয়। ‘বযচি স্বাধীনতা’ পচরভাষা বযবহাম্মরর অনযতম 
উম্মদ্দশয হম্মলা ইম্মচ্ছমম্মতা বযাচভিার, মদপান ও সব ধরম্মনর ধ্বংসাত্মক কাজ করার 
সুম্মর্াগ বতচর করা। তম্মব কলযাণ ও সংম্মশাধম্মনর সাম্মথ জচড়ত বযাপারগুম্মলার মকাম্মনা 
স্বাধীনতা মসখাম্মন নাও থাকম্মত পাম্মর। অবস্থাদৃম্মি প্রতীয়মান হম্মচ্ছ, সমাম্মলািনা 
করা র্াম্মব না, র্া চবশ্বাস করা হয় তা বলা র্াম্মব না, উিম কাউম্মক বলা র্াম্মব না 
মর্ ‘তুচম ভাম্মলা কাজ কম্মরে’, মখাুঁড়াম্মক মখাুঁড়া বলা র্াম্মব না। বযচি স্বাধীনতা 
রম্ময়ম্মে শুধু চনম্মজম্মক নি করার মম্মধয, িচরত্র বরবাদ করার মম্মধয, মিতনাম্মক চবকৃত 
করার মম্মধয, ইবাদতম্মক নি করার মম্মধয, পচরবারম্মক ধ্বংস করার মম্মধয। 

এই র্চদ হয় স্বাধীনতার অথয, তাহম্মল ইসলাম এমন স্বাধীনতাম্মক অনুম্মমাদন কম্মর 
না। কারণ, এটা পাপািাম্মরর স্বাধীনতা; অচধকাম্মরর স্বাধীনতা নয়। চিন্তাভাবনা, 
জ্ঞানিিযা, মতামত গিন, মতপ্রকাশ, সমাম্মলািনা, চবশ্বাস ও ধম্মমযর স্বাধীনতাম্মক 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

ইসলাম অনুম্মমাদন কম্মর। এই স্বাধীনতাগুম্মলার উপরই মানবজীবন দাুঁচড়ম্ময় আম্মে। 
অম্মনযর িচতসাধন করম্মব না— এই আইনী শতয ও নীচতর চভচিম্মত ইসলাম 
মানুষম্মক স্বাধীনতা মদয়। ইসলাম্মমর সাধারণ মূলনীচত হম্মলা, “িচতগ্রি হওয়াও 
নয়, িচতগ্রি করাও নয়।” আদম্মত এমন মকাম্মনা স্বাধীনতা চক আম্মে, র্া চনম্মজর 
বা অম্মনযর িচতসাধম্মনর অনুম্মমাদন মদয়? র্চদ থাম্মক তাহম্মল এমন স্বাধীনতাম্মক 
মমাকাম্মবলা করা উচিত, শতযাধীন করা উচিত। কারণ, এ ধরম্মনর বযবস্থায় মর্খান 
মথম্মক অম্মনযর স্বাধীনতার শুরু হয়, আপনার স্বাধীনতা মসখাম্মনই মশষ হম্ময় র্ায়। 
তাই এমন স্বাধীনতার কথা মকউই সমথযন কম্মর না, মর্খাম্মন স্বাধীনতার নাম্মম 
অপরম্মক দমনপীড়ন বা চনম্মেষম্মণর সুম্মর্াগ সৃচি হম্মব। 

রািায় সবার িলাম্ম রার স্বাধীনতা থাকম্মলও রািার আদব-কায়দাও মতা মমম্মন 
িলম্মত হম্মব। আপচন অপম্মরর িলািম্মল চবি ঘটাম্মত পাম্মরন না। র্ানবাহম্মনর পথ 
মরাধ করম্মত পাম্মরন না। ট্র্াচ ক আইন ভে করম্মত পাম্মরন না। লাল বাচত জ্বলম্মল 
আপনাম্মক মথম্মম মর্ম্মত হম্মব, চকংবা চনধযাচরত পম্মথই আপনাম্মক হাুঁটম্মত হম্মব। 
এগুম্মলাই হম্মচ্ছ আপনার স্বাধীনতার শতয বা সীমাম্মরখা। সবার কলযাম্মণর স্বাম্মথযই 
এই চবচধচনম্মষধ চিক করা হম্ময়ম্মে। 

প্রম্মতযক মতাদশয ও বযবহাচরক বযবস্থার মম্মধযই স্বাধীনতার এরূপ সীমাম্মরখা 
চনধযাচরত রম্ময়ম্মে। ইসলামও তাই কম্মরম্মে। মকননা মানবতার জনয এটাই সম্মবযাৎকৃি 
বযবস্থা। 

 

 



 

 

 

 

তিন্তার স্বাধীনিা ও ইসলাম 
মুহাম্মদ চগয়াস উদ্দীন তালুকদার 

 

 

ভূচমকা 

স্বাধীনতা মানুম্মষর জন্মগত অচধকার। মকননা, আোহ মানুষম্মক স্বাধীন কম্মরই সৃচি 
কম্মরম্মেন এবং স্বাধীনতা চনম্ময়ই তার জন্ম হম্ময়ম্মে। রাসূলুোহ (সা.) বম্মলম্মেন, 
“প্রম্মতযক মানবসন্তান চ তরাম্মতর (প্রকৃচত) উপর জন্মগ্রহণ কম্মর।” (বুখারী)। 
আরবী ভাষাতত্ত্ব অনুর্ায়ী, এই চ তরাত শব্দচটর মম্মধয স্বাধীনতার মমযাথয চনচহত 
রম্ময়ম্মে। এ স্বাধীনতার অথয ও তাৎপর্য অতযন্ত চবিৃত, র্া মানুম্মষর জীবম্মনর সাম্মথ 
সংচিি সকল চবষয় ও চদকম্মক অন্তযভুি কম্মর। তার চিন্তা-মিতনায়, মনম্মন, কম্মময; 
এক কথায়, জীবম্মনর সবযম্মিম্মত্র এই স্বাধীনতার উপচস্থচত একচট অপচরহার্য অনুষে। 
মহান আোহ মানুষম্মক তাুঁর খলী া বা প্রচতচনচধ চহম্মসম্মব সৃচি কম্মরম্মেন। চতচন 
বম্মলন: 

نِّي َجاِعلْ  ِفي الْأ َْرضِْ َخِليَفةًْ ذْْ قَالَْ َربُّكَْ ِلْلَملَاِئكَةِْ ا ِ  َوا ِ

“আচম পৃচথবীম্মত খলী া সৃচি করম্মত র্াচচ্ছ।”  
[সূরা বাকারা: ৩০] 

মহান আোহ কতৃযক প্রদি এই মখলা ম্মতর মর্যাদালাম্মভর মপেম্মন রম্ময়ম্মে মানুম্মষর 
জ্ঞান ও চিন্তাজগম্মতর মশ্রষ্ঠত্ব। প্রসেত উম্মেখয, ম ম্মরশতারা আোহর হুকুম-

 
সমাজ ও সংসৃ্কচত অধযয়ন মকন্দ্র কতৃযক ৩১ মািয ২০১৯ তাচরম্মখ আম্ময়াচজত ‘চিন্তার স্বাধীনতা ও 
ইসলাম’ শীষযক মসচমনাম্মর মূল প্রবন্ধ চহম্মসম্মব উপস্থাচপত। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

আহকাম পালম্মন রত থাকম্মলও তাম্মদর ইচ্ছার মকাম্মনা স্বাধীনতা মনই।  

অনযচদম্মক, মহান আোহ সৃচির মসরা জীবরূম্মপ মশ্রষ্ঠম্মত্বর মর্যাদা চদম্ময় মানবজাচতম্মক 
অতযন্ত সম্মাচনত কম্মরম্মেন। চতচন বম্মলন,  

ْلنَاُهمْْ يِّبَاتِْ َوفَضَّ ْمنَْا بَِني ا َدمَْ َوَحَمْلنَاُهمْْ ِفْي اْلبَرِّْ َواْلبَْحرِْ َوَرَزْقنَاُهمْْ ِمنَْ الطَّ  َولََقدْْ كَرَّ
نْْ َخلَْقنَا تَْفِضيلًا   َعلَى كَِثيرْ  ِممَّ

“আচম আদম সন্তানম্মক সম্মাচনত কম্মরচে, তাম্মদর জনয জম্মল-স্থম্মল 
র্ানবাহম্মনর বযবস্থা কম্মরচে, তাম্মদরম্মক পচবত্র চরর্ক চদম্ময়চে আর আচম 
তাম্মদরম্মক আমার অচধকাংশ সৃচির উপর মর্যাদায় মশ্রষ্ঠত্ব দান কম্মরচে।”  

[সূরা বনী ইসরাঈল: ৭০] 

এ আয়াত েিভাম্মব মঘাষণা চদম্মচ্ছ, আোহ মানুষম্মক তার চকেু স্বকীয়তার কারম্মণ 
এই মশ্রষ্ঠত্ব চদম্ময়ম্মেন। ভাম্মলা-মম্মন্দর চবিার-চবম্মবিনা, স্বীয় কলযাণচিন্তা, ইচ্ছা করার 
অচধকার এবং ইচ্ছাশচির প্রম্ময়াগ ইতযাচদ এই স্বকীয়তার অনযতম। 

আোহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চবচভন্ন সৃচির কাম্মে একচট চবম্মশষ চবষয় গ্রহম্মণর 
জনয উপস্থাপন কম্মরন, চকন্তু মকউ তা গ্রহণ করম্মত সম্মত হয়চন। চকন্তু মানুষ তা 
গ্রহণ কম্মরম্মে। এ প্রসম্মে আোহ তায়ালা বম্মলন:  

َماَواتِْ َوالْأ َْرضِْ َواْلِجبَالِْ فَا َبَْينَْ ا َنْْ يَْحِمْلنََهْا َوا َْشَفْقنَْ ِمنَْهْا نَّا َعَرْضنَْا الْأ ََمانَةَْ َعلَْى السَّ  ا ِ
نَّهُْ كَانَْ َظلُومًْا َجُهولًْأ نَْسانُْ ا ِ  َوحََْملََها الْأ ِ

“আচম আসমান, র্মীন ও পবযম্মতর প্রচত (ইসলাম্মমর মবাঝা বহন করার) 
আমানত মপশ কম্মরচেলাম। চকন্তু তারা তা বহন করম্মত অস্বীকৃচত 
জানাম্মলা, তারা তাম্মত আশংচকত হম্মলা, চকন্তু মানুষ মস দাচয়ত্ব চনম্মলা। 
মস বড়ই অনযায়কারী, বড়ই অজ্ঞ।”  

[সূরা আহর্াব: ৭২] 

‘আমানত’ শব্দচট এই আয়াম্মত কী উম্মদ্দম্মশয বযবহৃত হম্ময়ম্মে, মস চবষম্ময় 
মু াসচসরগণ মতম্মভদ কম্মরম্মেন। এর বযাখযায় তারা মর্সব মত বযি কম্মরম্মেন 
তার মম্মধয একচট মতানুর্ায়ী, এখাম্মন ‘আমানত’ অথয হম্মলা ভাম্মলা-মন্দ বাোইম্ময়র 
িমতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা।  

অতএব, চিন্তার স্বাধীনতার চবষয়চট মানুম্মষর সৃচি, তার সম্মান ও দাচয়ত্ব-কতযম্মবযর 
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সাম্মথ ওতম্মপ্রাতভাম্মব জচড়ত। চিন্তার অচধকার তাই মানুম্মষর একচট সহজাত ও 
স্বভাবগত অচধকার। একজন মানুষ স্বাধীনভাম্মব চিন্তা করম্মত পাম্মর। সব মানুষই 
মর্ মকাম্মনা চবষম্ময় ভাবম্মত ও গম্মবষণা করম্মত পাম্মর। তম্মব তা হম্মত হম্মব শরীয়াহ 
চনধযাচরত নীচতমালার আম্মলাম্মক। 

ইসলাম্মম চিন্তার স্বাধীনতা সংক্রান্ত চবিাচরত আম্মলািনাম্মক চনম্মোি কম্ময়কচট অংম্মশ 
চবভি করা র্ায়: 

১। চিন্তার স্বাধীনতা ও দাসত্ব  
২। ধমযীয় স্বাধীনতা 
৩। বুচদ্ধবৃচিিিযা ও ইসলাম 
৪। ইচ্ছার স্বাধীনতা 
৫। চিন্তার স্বাধীনতার শরয়ী নীচতমালা 

১। চিন্তার স্বাধীনতা ও দাসত্ব  

দাসত্ব স্বাধীন চিন্তার মিম্মত্র অন্তরায়। এ কারম্মণ ইসলাম মানুষম্মক একচট স্বাধীন 
সিা চহম্মসম্মব মদখম্মত িায়। ইসলাম্মমর দৃচিম্মত, মকউ তাম্মক তার এ স্বাধীনতা 
মভাম্মগর অচধকার মথম্মক বচঞ্চত করম্মব না এবং মজার-জবরদচি কম্মর তাম্মক 
দাসম্মত্বর শৃঙ্খম্মল বন্দী করম্মব না। এ প্রসম্মে ইসলাম্মমর চদ্বতীয় খচল া উমর ইবম্মন 
খািাম্মবর (রা.) মসই চবখযাত উচিচটও উম্মেখম্মর্াগয। চতচন মঘাষণা কম্মরম্মেন,  

 متى استعبدتم الناْس وقْد ولدتهم ا مهاتهم ا حراراْ؟

“কীভাম্মব তুচম মানুষম্মক ক্রীতদাম্মস পচরণত কম্মরম্মো? অথি তার মা তাম্মক স্বাধীন 
মানুষ রূম্মপই জন্ম চদম্ময়ম্মে।”  

(কানরু্ল উম্মাল, আোর নং ৩৬০১০]  

ইসলাম তাই দাসম্মত্বর শৃঙ্খল মথম্মক মানবতাম্মক মুচির জনয নানাচবধ পদম্মিপ 
গ্রহণ কম্মর। মর্মন: 

ক. দাসত্ব মকবলমাত্র আোহর জনয চনধযারণ করা হম্ময়ম্মে। এক মানুম্মষর জনয অপর 
মানুম্মষর দাসত্ব সমূ্পণযরূম্মপ চনচষদ্ধ করা হম্ময়ম্মে। এমনচক মশ্রষ্ঠতম মানব সন্তান 
নবী-রাসূলগম্মণর মিম্মত্রও এ চবধান পূণযমাত্রায় প্রম্মর্াজয। এ সম্পম্মকয আোহ 
বম্মলন: 

 يَاا َيَُّها النَّاُسْ اْعبُُدوْا َربَّكُمُْ الَِّذْي َخلََقكُمْْ َوالَِّذينَْ ِمنْْ قَْبِلكُمْْ لََعلَّكُمْْ تَتَُّقونَْ
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“মহ মানব জাচত! মতামরা মতামাম্মদর মসই প্রচতপালম্মকর ইবাদত কম্মরা 
চর্চন মতামাম্মদর ও মতামাম্মদর পূবযবতযীম্মদর সৃচি কম্মরম্মেন, র্াম্মত মতামরা 
মুিাকী হম্মত পাম্মরা।”  

[সূরা বাকারা: ২১] 

لَهْ  َغْيُرهُْ ا َفَلَْا تَتَُّقونَْ  فَا َْرَسْلنَا ِفيِهمْْ َرُسولًأ ِمنُْهمْْ ا َنِْ اْعبُُدوا اللَّهَْ َمْا لَكُمْْ ِمنْْ ا ِ

“আর তাম্মদর মাম্মঝ তাম্মদরই একজনম্মক রাসূল কম্মর পাচিম্ময়চেলাম এই 
বম্মল মর্ মতামরা আোহর ইবাদাত কম্মরা, চতচন োড়া মতামাম্মদর মকাম্মনা 
ইলাহ মনই, তবুও চক মতামরা (তাুঁম্মক) ভয় করম্মব না?”  

[সূরা মুচমনুন: ৩২] 

ةَْ ثُمَّْ يَُقولَْ ِللنَّْاسِْ كُونُوْا  َمْا كَانَْ ِلبََشرْ  ا َنْْ يُْؤِتيَهُْ اللَّهُْ اْلِكتَابَْ َواْلُحكْمَْ َوالنُّبُوَّ
 ِعبَاًدْا ِلي ِمنْْ ُدونِْ اللَّهِْ

“মকাম্মনা মানবসন্তাম্মনর পম্মি এটা সম্ভব নয় মর্, আোহ তাম্মক চকতাব, 
জ্ঞান ও নুবুওয়াত দান কম্মরন, অতঃপর মস মলাম্মকম্মদরম্মক বম্মল, ‘মতামরা 
আোহম্মক মেম্মড় আমার বান্দা হম্ময় র্াও’।”  

[সূরা আম্মল ইমরান: ৭৯] 

খ. সকল মানুষম্মক একই চপতা-মাতার সন্তান মঘাষণার মাধযম্মম তাম্মদর মর্যাদাগত 
পাথযকয চবম্মলাপ করা হম্ময়ম্মে। র্াম্মত মকউ কাউম্মক দাস চহম্মসম্মব গ্রহণ না কম্মর। 
আোহ বম্মলম্মেন,  

 يَاا َيَُّها النَّاُسْ اتَُّقوا َربَّكُمُْ الَِّذي َخلََقكُمْْ ِمنْْ نَْفسْ  َواِحَدةْ  َوَخلَقَْ ِمنَْها َزْوَجَها َوبَثَّْ
 ِمنُْهَما ِرَجالًأ كَِثيًرا َوِنَساءًْ

“মহ মনুষয সমাজ! মতামরা মতামাম্মদর প্রচতপালকম্মক ভয় কম্মরা, চর্চন 
মতামাম্মদরম্মক একচট মাত্র বযচি হম্মত পয়দা কম্মরম্মেন এবং তা হম্মত তার 
মজাড়া সৃচি কম্মরম্মেন, অতঃপর মসই দুজন হম্মত বহু নর-নারী েচড়ম্ময় 
চদম্ময়ম্মেন।” 

[সূরা চনসা: ১] 

ْلنَْا الْأ يَاتِْ ِلَقْومْ   َوُهوَْ الَِّذْي ا َنْشَْا َكُمْْ ِمنْْ نَْفسْ  َواِحَدةْ  فَُمْستََقرْ  َوُمْستَْوَدعْ  قَدْْ فَصَّ
 يَْفَقُهونَْ
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“চতচনই মতামাম্মদরম্মক এক বযচি হম্মত সৃচি কম্মরম্মেন। অতঃপর 
(প্রম্মতযম্মকর জনয) একচট স্থান অচধক চদন থাকার জনয এবং একচট স্থান 
অল্প চদন থাকার জনয রম্ময়ম্মে। এই চনদশযনসমূহ আচম তাম্মদর জনয 
সুেিভাম্মব বণযনা করলাম র্াম্মদর বুচদ্ধ চবম্মবিনা আম্মে।”  

[সূরা আনআম: ৯৮] 

গ. একইভাম্মব সমচিগত বা বংশগত মশ্রষ্ঠত্ব চনচষদ্ধ করা হম্ময়ম্মে। র্াম্মত সামচিক 
দাসম্মত্বর ধারণাও চবলুপ্ত হয়। 

نَّْ نَّْا َخلَْقنَاكُمْْ ِمنْْ َذكَرْ  َوا ُنْثَْى َوَجَعْلنَاكُمْْ ُشُعوبًْا َوقَبَاِئلَْ ِلتََعاَرفُوْا ا ِ  يَاا َيَُّهْا النَّاسُْ ا ِ
نَّْ اللَّهَْ َعِليمْ  َخِبيرْ   ا َكَْرَمكُمْْ ِعنْدَْ اللَّهِْ ا َتَْقاكُمْْ ا ِ

“মহ মানুষ! মতামাম্মদরম্মক এক পুরুষ ও এক নারী মথম্মক সৃচি কম্মরচে 
এবং মতামাম্মদরম্মক চবচভন্ন জাচত ও মগাষ্ঠীম্মত চবভি কম্মরচে র্াম্মত মতামরা 
পরেরম্মক চিনম্মত পাম্মরা। মতামাম্মদর মম্মধয আোহর চনকট মসই বযচিই 
অচধক সম্মাচনত মর্ বযচি অচধক মুিাকী। আোহ সবযজ্ঞ, সব খবর 
রাম্মখন।”  

[সূরা হুজরাত: ১৩] 

মহানবী (সা.) বম্মলম্মেন: 

ْ، ا َلَْأ لَْأ فَْضلَْ ِلَعَرِبيْ  َعلَى نَّْ ا َبَاكُمْْ َواِحد  نَّْ َربَّكُمْْ َواِحدْ  َوا ِ  يَا ا َيَُّهْا النَّاسُْ ا َلَأ ا ِ
 ا َْعَجِميْ  َولَْأ ِلَعَجِميْ  َعلَْى َعَرِبيْ  َولَأ ِلأ َْحَمرَْ َعلَى ا َْسَودَْ َولَأ ا َْسَودَْ َعلَى ا َْحَمرَْ

لَّأ ِبالتَّْقَوْى  ا ِ

“মহ মানবমণ্ডলী! মজম্মন রাম্মখা, মতামাম্মদর প্রভু একজন। মতামাম্মদর 
সকম্মলই এক চপতার সন্তান। আম্মরা মজম্মন রাম্মখা, মকাম্মনা অনারম্মবর 
উপর আরম্মবর, অনুরূপ মকাম্মনা আরম্মবর উপর অনারম্মবর মশ্রষ্ঠত্ব বা 
মর্যাদা মনই। একইভাম্মব কাম্মলা বম্মণযর মানুম্মষর উপর লাল বম্মণযর মানুম্মষর 
এবং লাল বম্মণযর মানুম্মষর উপর কাম্মলা বম্মণযর মানুম্মষর মশ্রষ্ঠত্ব বা মর্যাদা 
মনই। তম্মব মকবল তাকওয়ার চভচিম্মত (একজম্মনর উপর অপরজম্মনর 
মশ্রষ্ঠত্ব চনরূচপত হম্মব)।”  

(ইমাম আহমদ; এবং আলবানীর ‘সহীহাহ’, ৬/১৯৯] 

ঘ. রু্দ্ধ দাস সৃচির অনযতম কারণ। তৎকালীন সমম্ময় রু্ম্মদ্ধ পরাচজত বাচহনীর মধয 
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হম্মত আটককৃত নারী-পুরুষ-চশশু দাস চহম্মসম্মবই গণয হম্মতা। ইসলাম দাস সৃচির 
এ উৎসচট বম্মন্ধর জনয এ সংক্রান্ত নতুন চবধান চদম্ময়ম্মে। রু্দ্ধবন্দীম্মদর িমা 
কম্মর চনঃশতয মুচি অথবা মুচিপণ আদাম্ময়র মাধযম্মম মেম্মড় মদয়ার চবধান জাচর 
করা হম্ময়ম্মে। আোহ বম্মলন: 

ا مَّ وا اْلَوثَاقَْ فَا ِ َذا ا َثَْخنْتُُموُهمْْ فَُشدُّ قَابِْ َحتَّى ا ِ َذا لَِقيتُمُْ الَِّذينَْ كََفُروا فََضْربَْ الرِّ  فَا ِ
ْا فَِْداءًْ َحتَّْى تََضعَْ اْلَحْربُْ ا َْوَزاَرَهْا َذِلكَْ َولَوْْ يََشاءُْ اللَّهُْ لَأنْتََصرَْ مَّ  َمنًّْا بَْعدُْ َوا ِ
 ِمنُْهمْْ َولَِكنْْ ِليَْبلُوَْ بَْعَضكُمْْ ِببَْعضْ  َوالَِّذينَْ قُِتلُوْا ِفْي َسِبيلِْ اللَّهِْ فَلَنْْ يُِضلَّْ

 ا َْعَمالَُهمْْ

“অতঃপর র্খন মতামরা কাম্ম রম্মদর সম্মে রু্ম্মদ্ধ অবতীণয হও, তখন 
তাম্মদর ঘাম্মড় আঘাত হাম্মনা, অবম্মশম্মষ র্খন তাম্মদরম্মক পূণযরূম্মপ পরাি 
কম্মরা, তখন তাম্মদরম্মক শিভাম্মব মবুঁম্মধ ম ম্মলা। অতঃপর হয় তাম্মদর 
প্রচত অনুগ্রহ কম্মরা, না হয় তাম্মদর মথম্মক মুচিপণ গ্রহণ কম্মরা। মতামরা 
রু্দ্ধ িাচলম্ময় র্াম্মব, মর্ পর্যন্ত না শত্রুপি অস্ত্র সমপযণ কম্মর। এ চনম্মদযশই 
মতামাম্মদরম্মক মদয়া হম্মলা। আোহ ইম্মচ্ছ করম্মল (চনম্মজই) তাম্মদর মথম্মক 
প্রচতম্মশাধ চনম্মত পারম্মতন। চকন্তু চতচন মতামাম্মদর একজনম্মক অম্মনযর 
দ্বারা পরীিা করম্মত িান (এজনয মতামাম্মদরম্মক রু্দ্ধ করার সুম্মর্াগ মদন)। 
র্ারা আোহর পম্মথ শহীদ হয় চতচন তাম্মদর কময ল কিম্মনা চবনি 
করম্মবন না।”  

[সূরা মুহাম্মদ: ৪] 

উপচরউি আয়াম্মত দুচট মাত্র অপশন রাখা হম্ময়ম্মে। তৃতীয় মকাম্মনা চবকল্প তথা 
দাস বানাম্মনার মকাম্মনা অপশন এখাম্মন রাখা হয়চন। 

ঙ. ইসলাম আগমম্মনর প্রাক্কাম্মল মর্ দাসপ্রথা প্রিচলত চেল, তা মথম্মক মানবতাম্মক 
মুচির জনয ইসলাম্মমর গৃহীত পদম্মিপও এম্মিম্মত্র আম্মলািনার দাচব রাম্মখ। এ 
বযাপাম্মর ইসলাম ধারাবাচহকভাম্মব চবচভন্ন কার্যকর পদম্মিপ চনম্ময়ম্মে। মর্মন: 

▪ পচবত্র মকারআম্মনর মক্কী ও মাদানী উভয় রু্ম্মগর সূরাম্মতই দাস মুচির 
বযাপাম্মর উৎসাচহত করা হম্ময়ম্মে, এর মাহাত্ময ও  চর্লত বণযনা করা 
হম্ময়ম্মে।  

 . فَكُّْ َرقَبَةْ . َوَمْا ا َْدَراكَْ َما اْلَعَقبَةُْ. فَلَا اْقتََحمَْ اْلَعَقبَةَْ
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“(মানুষম্মক এত গুণববচশিয ও মমধা মদয়া সম্মত্ত্বও) মস (ধম্মমযর) দুগযম 
চগচরপম্মথ প্রম্মবশ করম্মলা না। তুচম চক জাম্মনা দুগযম চগচরপথ কী? (তা 
হম্মচ্ছ) দাসমুচি।”  

[সূরা বালাদ: ১১-১৩] 

▪ মাদানী সূরাসমূহ মথম্মক এখাম্মন আমরা একচট আয়াত উদৃ্বত করচে: 

 لَْيَسْ اْلِبرَّْ ا َنْْ تَُولُّوا ُوُجوَهكُمْْ ِقبَلَْ اْلَمْشِرقِْ َواْلَمْغِربِْ َولَِكنَّْ اْلِبرَّْ َمنْْ ا َمنَْ ِباللَّهِْ
 َواْليَْومِْ الْأ ِخرِْ َواْلَملَاِئكَةِْ َواْلِكتَابِْ َوالنَِّبيِّينَْ َوا تَى اْلَمالَْ َعلَْى ُحبِّهِْ
قَابِْ اِئِلينَْ َوِفي الرِّ ِبيلِْ َوالسَّ  َذِوي اْلُقْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكينَْ َوابْنَْ السَّ
اِبِرينَْ ِفي َذا َعاَهُدوا َوالصَّ كَاةَْ َواْلُموفُونَْ ِبَعْهِدِهمْْ ا ِ لَاةَْ َوا تَْى الزَّ  َوا َقَامَْ الصَّ

اءِْ َوِحينَْ اْلبَا ْسِْ ا ُولَِئكَْ الَِّذينَْ َصَدقُوْا َوا ُولَِئكَْ ُهمُْ اْلُمتَُّقونَْ رَّ َساءِْ َوالضَّ  اْلبَا ْ

“মতামরা চনম্মজম্মদর মুখ পূবয চদম্মক কম্মরা চকংবা পচিম চদম্মক, এম্মত 
মকাম্মনা কলযাণ মনই। বরং কলযাণ আম্মে এম্মত মর্ মকাম্মনা বযচি ঈমান 
আনম্মব মহান আোহ, মশষ চদবস, ম ম্মরশতাগণ, চকতাবসমূহ ও 
নবীগম্মণর প্রচত এবং মহান আোহর ভাম্মলাবাসাম্মথয ধন-সম্পদ আত্মীয়-
স্বজন, ইয়াতীম-চমসকীন, মুসাচ র ও র্াচ্ঞাকারীম্মদর এবং দাসত্বজীবন 
মথম্মক চনষৃ্কচত চদম্মত দান করম্মব এবং নামার্ কাম্ময়ম করম্মব ও র্াকাত 
চদম্মত থাকম্মব, ওয়াদা করার পর স্বীয় ওয়াদা পূণয করম্মব এবং অভাম্মব, 
দুঃখ-কম্মি ও সংগ্রাম-সঙ্কম্মট বধর্যধারণ করম্মব। এসব মলাম্মকরাই 
সতযপরায়ণ। আর এ মলাম্মকরাই মুিাকী।”  

[সূরা বাকারা: ১৭৭] 

▪ দাসমুচিম্মক র্াকাত বযম্ময়র অনযতম খাত চহম্মসম্মব চনধযারণ করা হম্ময়ম্মে। 

▪ ভুলক্রম্মম হতযা, শপথভে, চর্হার ইতযাচদ অপরাম্মধর কা  ারা চহম্মসম্মবও 
দাসমুচির চবধান মদয়া হম্ময়ম্মে।  

অতএব বলা র্ায়, ইসলাম মমৌচলকভাম্মব দাসপ্রথাম্মক নাকি কম্মর চদম্ময়ম্মে। 
চদ্বতীয়ত, দাস সৃচির রািা বন্ধ কম্মরম্মে। তৃতীয়ত, মকাম্মনা কারম্মণ মকউ দাসম্মত্বর 
বন্ধম্মন আবদ্ধ হম্ময় মগম্মল তার মুচির বযবস্থা কম্মরম্মে। এমনচক সংচিি দাস ইচ্ছা 
করম্মল চনম্মজর মুচির জনয মাচলম্মকর সাম্মথ অম্মথযর চবচনমম্ময় িুচি করম্মত পাম্মর। 
ঐচতহাচসকগণ মম্মন কম্মরন, র্চদ মখলা ম্মত রাম্মশদা আরও চকেুকাল িলমান 
থাকম্মতা, তাহম্মল ইসলামী সভযতা মথম্মক দাসপ্রথা একবাম্মর চবলুপ্ত হম্ময় মর্ত। 
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২। ধময িিযার স্বাধীনতা 

মানুম্মষর চিন্তার মিম্মত্র তার ধময অম্মনক গুরুত্বপূণয ভূচমকা পালন কম্মর। এ কারম্মণ 
ধমযচবশ্বাস গ্রহম্মণর মিম্মত্র মানুষম্মক স্বাধীনতা মদয়া হম্ময়ম্মে। পচবত্র মকারআম্মনর 
চকেু আয়াতসমূহ মথম্মক এ সম্পচকযত ইসলাম্মমর চনম্মদযশনা েিভাম্মব জানা র্ায়। 

মক্কী জীবম্মন মহানবীর (সা.) উপর অবতীণয আয়াতসমূম্মহ তাুঁম্মক েিভাম্মব জাচনম্ময় 
মদয়া হম্ময়ম্মে মর্ মানুম্মষর ধমযীয় অচধকার সবযাবস্থাম্মতই স্বীকৃত থাকম্মব। ঈমান আনা 
না আনা বযচির ইচ্ছা বা এখচতয়ারভুি চবষয় চহম্মসম্মব গণয হম্মব। এ চবষম্ময় মহান 
আোহ তায়ালা বম্মলম্মেন: 

بِّكُمْْ فََمْن َشاْء فَْليُْؤِمن َوَمْن َشاْء فَْليَكُْفرْْ  َوقُلِْ اْلَحقُّْ ِمن رَّ

“আর বম্মল দাও, সতয এম্মসম্মে মতামাম্মদর রম্মবর চনকট হম্মত, কাম্মজই 
র্ার ইম্মচ্ছ ঈমান আনুক আর র্ার ইম্মচ্ছ সতযম্মক অস্বীকার করুক।”  

[সূরা কাহা : ২৯] 

 َولَوْْ َشاْء َربُّكَْ لأ َمنَْ َمن ِفي الأ َْرضِْ كُلُُّهمْْ َجِميًعْا ا َفَا َنتَْ تُكِْرهُْ النَّاَسْ َحتَّى يَكُونُواْْ
 ُمْؤِمِنينَْ

“মতামার প্রচতপালক ইম্মচ্ছ করম্মল দুচনয়ার সমি মলাক অবশযই ঈমান 
আনম্মতা, তাহম্মল চক তুচম ঈমান আনার জনয মানুষম্মদর উপর জবরদচি 
করম্মব?”  

[সূরা ইউনুস: ৯৯] 

 لَكُمْْ ِدينُكُمْْ َوِليَْ ِدينِْ

“মতামাম্মদর পথ ও পন্থা মতামাম্মদর জনয, আর আমার জনয আমার পথ।”  
[সূরা কাচ রুন: ৬] 

মাদানী সূরায় এম্মস আরও েিভাম্মব জাচনম্ময় মদয়া হম্মচ্ছ: 

ْشدُْ ِمنَْ اْلَغيِّْ ينِْ قَْد تَّبَيَّنَْ الرُّ كَْراهَْ ِفي الدِّ  لأَْ ا ِ

“দ্বীম্মনর মম্মধয জবরদচির অবকাশ মনই, চনিয় চহদায়াত মগামরাহী মথম্মক 
সুেি হম্ময় মগম্মে।”  

[সূরা বাকারা: ২৫৬] 
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এম্মিম্মত্র রাসূম্মলর দাচয়ত্ব শুধুমাত্র প্রিার বা দাওয়াত দান। মানুম্মষর স্বাধীনতায় 
হিম্মিপ রাসূম্মলর দাচয়ত্ব বচহভূযত চবষয়। এই চবষম্ময় মহান আোহ তায়ালা বম্মলম্মেন: 

نََّْمْا َعلَْيكَْ اْلبَلَاغُ َواللَّهُْ بَِصيرْ  ِباْلِعبَادِْ ْوْا فَا ِ نْْ تََولَّ نْْ ا َْسلَُموا فََقدِْ اْهتََدْوا َوا ِ  فَا ِ

“অতঃপর র্চদ তারা আত্মসমপযণ কম্মর তম্মব চনিয়ই তারা পথ পাম্মব; 
আর তারা র্চদ মুখ চ চরম্ময় মনয়, তম্মব মতামার দাচয়ত্ব শুধু প্রিার করা। 
আোহ বান্দাম্মদর সম্পম্মকয সমযক দ্রিা।”  

[সূরা আম্মল ইমরান: ২০] 

ْيتُْمْْ فَاْعلَُموْا ا َنََّما َعلَى َرُسوِلنَا اْلبَلَاغُْ اْلُمِبينُْ نْْ تََولَّ  فَا ِ

“আর র্চদ মতামরা মুখ চ চরম্ময় নাও, তাহম্মল মজম্মন মরম্মখা আমার 
রাসূম্মলর দাচয়ত্ব হম্মলা সুেিভাম্মব (আমার বাণী) মপৌঁম্মে মদয়া।”  

[সূরা মাম্ময়দা: ৯২] 

দাওয়াম্মতর পদ্ধচতও জাচনম্ময় মদয়া হম্ময়ম্মে: 

نَّْ َربَّكَْ لَى َسِبيلِْ َربِّكَْ ِباْلِحكَْمةِْ َواْلَمْوِعَظةِْ اْلَحَسنَةِْ َوَجاِدْلُهمْْ ِبالَِّتي ِهيَْ ا َْحَسنُْ ا ِ  اْدعُْ ا ِ
 ُهوَْ ا َْعلَمُْ ِبَمنْْ َضلَّْ َعنْْ َسِبيِلهِْ َوُهوَْ ا َْعلَمُْ ِباْلُمْهتَِدينَْ

“জ্ঞান-বুচদ্ধ আর উিম উপম্মদম্মশর মাধযম্মম তুচম (মানুষম্মক) মতামার 
প্রচতপালম্মকর পম্মথ আহবান জানাও, আর মলাম্মকম্মদর সাম্মথ চবতকয কম্মরা 
এমন পন্থায় র্া অচত উিম। মতামার প্রচতপালক ভাম্মলাভাম্মবই জাম্মনন 
মক তাুঁর পথ মেম্মড় মগামরাহ হম্ময় মগম্মে। আর মক সচিক পম্মথ আম্মে 
তাও চতচন মবচশ জাম্মনন।” 

[সূরা নাহল: ১২৫] 

মকারআন বরং ধময গ্রহম্মণর জনয বযচির চিন্তার জগম্মত আম্মলাড়ন সৃচি কম্মর এর 
দায়দাচয়ত্ব সমূ্পণযরূম্মপ তার উপর মেম্মড় চদম্ময়ম্মে। এই চবষম্ময় আোহ তায়ালা বম্মলম্মেন: 

 قَدْْ َجاَءكُمْْ بََصاِئرُْ ِمنْْ َربِّكُمْْ فََمنْْ ا َبَْصرَْ فَِلنَْفِسهِْ َوَمنْْ َعِميَْ فََعلَْيَهْا َوَمْا ا َنَْا َعلَْيكُمْْ
 ِبَحِفيظْ 

“মতামাম্মদর কাম্মে মতামাম্মদর প্রচতপালম্মকর চনকট মথম্মক (অন্তম্মরর) 
আম্মলা এম্মস মপৌঁম্মেম্মে, মর্ মলাক (এই আম্মলা চদম্ময়) মদখম্মব তাম্মত তার 
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চনম্মজরই কলযাণ হম্মব, আর মর্ অন্ধ থাকম্মব, তার অকলযাণ তার ঘাম্মড়ই 
পড়ম্মব। (বাণী মপৌঁম্মে মদয়ার দাচয়ত্ব চদম্ময় আমাম্মক পািাম্মনা হম্ময়ম্মে) আচম 
মতামাম্মদরম্মক পাহারা মদয়ার জনয দাচয়ত্বপ্রাপ্ত হইচন।”  

[সূরা আনআম: ১০৪] 

৩। বুচদ্ধবৃচিিিযা ও ইসলাম 

বুচদ্ধবৃচির িিযা োড়া মকাম্মনাভাম্মবই চিন্তার স্বাধীনতা চনচিত হয় না। ধমযীয় স্বাধীনতা 
বা স্বাধীন সিার সু লও মভাগ করা র্ায় না।  

▪ ইসলামী শরীয়ার মূল উম্মদ্দশয বা মাকাচসম্মদ শরীয়াহর একচট হম্মলা, 
মহ জুল আকল বা বুচদ্ধমিার সংরিণ। 

▪ ইসলাম মানুষম্মক তার চিন্তা ও বুচদ্ধ প্রম্ময়াগ করার চনম্মদযশ চদম্ময়ম্মে। 
মকারআম্মনর চবচভন্ন আয়াম্মত تفقه تدبرْ، يتفكرونْ، ْ،تعقلون لعلكم  ইতযাচদ শব্দ 
বযবহার করা হম্ময়ম্মে।  

▪ আোহ তায়ালা মানুষম্মক চিন্তা ও গম্মবষণা করার চনম্মদযশ চদম্ময় বম্মলন: 

نََّما ا َِعُظكُمْْ ِبَواِحَدةْ  ا َنْْ تَُقوُموا ِللَّْهِْ َمثْنَى َوفَُراَدى ثُمَّْ تَتََفكَُّروْا َمْا  قُلْْ ا ِ
لَّأ نَِذيرْ  لَكُمْْ بَْينَْ يََديْْ َعَذابْ  َشِديدْ  نْْ ُهوَْ ا ِ  ِبَصاِحِبكُمْْ ِمنْْ ِجنَّةْ  ا ِ

“(মহ নবী,) তুচম বম্মলা, আচম মতামাম্মদর শুধু একচট কথারই উপম্মদশ 
চদচচ্ছ। তা হম্মচ্ছ, মতামরা আোহ তায়ালার জনযই (সম্মতযর উপর) দাুঁচড়ম্ময় 
র্াও, দুই দুইজন কম্মর, (দুইজন না হম্মল) একা একা; অতঃপর ভাম্মলা 
কম্মর চিন্তাভাবনা কম্মরা।”  

[সূরা সাবা: ৪৬] 

▪ র্ারা চিন্তাশচির প্রম্ময়াগ কম্মর না, মকারআন তাম্মদর চনন্দা কম্মরম্মে: 

 ا َفَلَمْْ يَِسيُروْا ِفْي الْأ َْرضِْ فَتَكُونَْ لَُهمْْ قُلُوبْ  يَْعِقلُونَْ ِبَها ا َوْْ ا َذانْ  يَْسَمعُْونَْ
ُدورِْ نََّها لَأ تَْعَمْى الْأ َبَْصارُْ َولَِكنْْ تَْعَمْى اْلُقلُوبُْ الَِّتْي ِفي الصُّ  ِبَها فَا ِ

“তারা চক র্মীম্মন ভ্রমণ কম্মর না? তাহম্মল তারা হৃদয় চদম্ময় বুঝম্মত 
পারম্মতা, আর তাম্মদর কান শুনম্মত পারম্মতা। প্রকৃতপম্মি মিাখ মতা অন্ধ 
নয়, বরং বুম্মকর চভতর মর্ হৃদয় আম্মে তা-ই অন্ধ।”  

[সূরা হজ্ব: ৪৬] 
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▪ একই কারম্মণ মকাম্মনা চকেুর অন্ধ অনুকরণ চনচষদ্ধ কম্মর বুচদ্ধবৃচিক উপাম্ময় 
চবম্মিষণ কম্মর দ্বীম্মনর চবষয়গুম্মলা গ্রহণ করার চনম্মদযশ মদয়া হম্ময়ম্মে: 

 قُلْْ َهاتُوْا بُْرَهانَكُمْْ ا ِنْْ كُنْتُمْْ َصاِدِقينَْ

“বম্মলা, র্চদ মতামরা সতযবাদী হও, তম্মব চনম্মজম্মদর দলীল মপশ কম্মরা।” 
[সূরা বাকারা: ১১১] 

▪ মকারআন চনধযাচরত দাওয়াম্মতর অনযতম একচট পদ্ধচত হম্মলা 
‘মুজাদালাহ’, র্া চিন্তা-গম্মবষণা োড়া কখম্মনাই সম্ভব নয়। 

▪ চবিারম্মকর জনয চিন্তা ও রু্চি-বুচদ্ধর প্রম্ময়াগম্মক অনুম্মমাদন করা হম্ময়ম্মে। 
মুয়াজম্মক (রা.) ইম্ময়ম্মমম্মন মপ্ররম্মণর প্রাক্কাম্মল রাসূল (সা.) তাুঁম্মক 
চদকচনম্মদযশনা চদম্ময় র্া বম্মলচেম্মলন, মসই হাদীসচট এ চবষম্ময়র অনযতম 
দলীল। 

▪ ইসলাম্মম চিন্তার স্বাধীনতার কারম্মণই বরং একই চবষম্ময় নানা মত, দল 
ও উপদম্মলর সৃচি হম্ময়ম্মে। তা সীর ও চ কাহসহ ওহীর জ্ঞান বযতীত 
অনযানয জ্ঞাম্মনর আম্মলািনাম্মক আমরা মতচবম্মরাম্মধ পূণয মদখম্মত পাই। 
মুজতাচহদগণ চনচদ্বযধায় এম্মক অপম্মরর ভুল ধম্মরম্মেন এবং স্বীয় বুঝজ্ঞান 
মমাতাম্মবক সংচিি চবষম্ময় রু্চিসেত ও দালীলচভচিক জবাব চদম্ময়ম্মেন। 

▪ মতাবনকয সম্মত্ত্বও চভন্ন চিন্তাম্মক আম্মলমগণ সম্মান কম্মরম্মেন। আমরা 
মদখম্মত পাই, ইমাম জামাখশারী রচিত ‘তা সীম্মর কাশশা ’ গ্রন্থচটম্মক 
সুন্নী ও মুতাচজলা উভয় দলই সমাদর কম্মরম্মে। ইমাম জামাখশারী 
মুতাচজলাপন্থী হওয়া সম্মত্ত্বও তাুঁর এই তা সীর মথম্মক সুন্নীরা উপকৃত 
হম্ময়ম্মেন। এচটম্মক মকউ মকাম্মনা সমসযা মম্মন কম্মরন নাই। 

৪। ইচ্ছার স্বাধীনতা 

ইচ্ছার স্বাধীনতার বযাপাম্মর ইসলাম্মমর ইচতহাম্মসর দাশযচনক চিন্তাম্মগাষ্ঠীসমূম্মহর মম্মধয 
মতম্মভদ চবদযমান। তাম্মদর মম্মধয একদল মম্মন কম্মর, মানুম্মষর মকাম্মনা ইচ্ছার 
স্বাধীনতা মনই। অনয দল মম্মন কম্মর, মানুম্মষর ইচ্ছার স্বাধীনতা রম্ময়ম্মে। উভয় 
পম্মির মম্মতর পম্মি পচবত্র মকারআম্মনর আয়াত চবদযমান।  

মানুম্মষর ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পম্মকয পচবত্র মকারআম্মনর কম্ময়কচট আয়াত উম্মেখ করা 
মর্ম্মত পাম্মর: 
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اِكِرينَْ نْيَا نُْؤِتهِْ ِمنَْهْا َوَمنْْ يُِردْْ ثََوابَْ الْأ ِخَرةِْ نُْؤِتهِْ ِمنَْهْا َوَسنَْجِزي الشَّ  َوَمنْْ يُِردْْ ثَوَْابَْ الدُّ

“মর্ বযচি পাচথযব  ল িায়, আচম তা মথম্মক তাম্মক মদই; আর মর্ বযচি 
আম্মখরাম্মতর  ল িায়, আচম তাম্মক তা মথম্মক মদই এবং কৃতজ্ঞম্মদরম্মক 
আচম শীঘ্রই চবচনময় প্রদান করব।  

[সূরা আম্মল ইমরান: ১৪৫] 

نْيَْا َوالْأ ِخَرةِْ َوكَانَْ اللَّهُْ َسِميًعا بَِصيًرْا نْيَا فَِعنْدَْ اللَّهِْ ثََوابُْ الدُّ  َمنْْ كَانَْ يُِريدُْ ثََوابَْ الدُّ

“মর্ বযচি পাচথযব পুরস্কার কামনা কম্মর মস মজম্মন রাখুক মর্ আোহর 
চনকট ইহম্মলৌচকক ও পারম্মলৌচকক পুরস্কার আম্মে। আোহ সবযম্মশ্রাতা, 
সবযদ্রিা।”  

[সূরা চনসা: ১৩৪] 

لَْيِهمْْ ا َْعَمالَُهمْْ ِفيَها َوُهمْْ ِفيَها لَأ يُْبَخُسونَْ نْيَا َوِزينَتََها نَُوفِّْ ا ِ  َمنْْ كَانَْ يُِريدُْ اْلَحيَاةَْ الدُّ

“র্ারা এ দুচনয়ার জীবন আর তার মশাভা মসৌন্দর্য কামনা কম্মর, তাম্মদরম্মক 
এখাম্মন তাম্মদর কম্মমযর পুম্মরাপুচর  ল আচম চদম্ময় মদই, আর তাম্মত তাম্মদর 
প্রচত মকাম্মনা কমচত করা হয় না।”  

[সূরা হুদ: ১৫] 

ْلنَا لَهُْ ِفيَها َمْا نََشاءُْ ِلَمنْْ نُِريدُْ ثُمَّْ َجَعْلنَْا لَهُْ َجَهنَّمَْ يَْصلَاَهْا  َمنْْ كَانَْ يُِريدُْ اْلَعاِجلَةَْ َعجَّ
 َمْذُمومًْا َمْدُحوًرْا

“মর্ মকউ নগদ নগদ মপম্মত িায় তাম্মক আচম এখাম্মনই জলচদ কম্মর চদম্ময় 
মদই র্াম্মক র্া চদম্মত ইম্মচ্ছ কচর, অবম্মশম্মষ তার জনয জাহান্নাম চনধযারণ 
কচর। তাম্মত মস জ্বলম্মব চধকৃত ও রহমত বচঞ্চত অবস্থায়।”  

[সূরা বনী ইসরাঈল: ১৮] 

نْيَا نُْؤِتهِْ ِمنَْها َوَمْا  َمنْْ كَانَْ يُِريدُْ َحْرثَْ الْأ ِخَرةِْ نَِزدْْ لَهُْ ِفي َحْرِثهِْ َوَمنْْ كَانَْ يُِريدُْ َحْرثَْ الدُّ
 لَهُْ ِفي الْأ ِخَرةِْ ِمنْْ نَِصيبْ 

“মর্ মলাক পরকাম্মলর মিত করম্মত িায়, আচম তার জনয তার মিম্মত 
বৃচদ্ধ দান কচর। আর মর্ মলাক দুচনয়ার মিত িায়, আচম তাম্মক তা মথম্মক 
মদই, চকন্তু পরকাম্মল তার অংম্মশ (বা ভাম্মগয) চকেুই মনই।”  

[সূরা শূরা: ২০] 
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نْيَْا َوِزينَتََهْا فَتََعالَْينَْ ا َُمتِّْعكُنَّْ نْْ كُنْتُنَّْ تُِرْدنَْ اْلَحيَاةَْ الدُّ  يَا ا َيَُّهْا النَِّبيُّْ قُلْْ ِلأ َْزَواِجكَْ ا ِ
نَّْ اللَّهَْ ارَْ الْأ ِخَرةَْ فَا ِ ْحكُنَّْ َسَراًحْا َجِميلًا - َوا ِنْْ كُنْتُنَّْ تُِرْدنَْ اللَّهَْ َوَرُسولَهُْ َوالدَّ  َوا َُسرِّ

 ا ََعدَّْ ِلْلُمْحِسنَاتِْ ِمنْكُنَّْ ا َْجًرْا َعِظيًمْا

“মহ নবী! তুচম মতামার স্ত্রীম্মদর বম্মল দাও— মতামরা র্চদ পাচথযব জীবন 
আর তার মশাভাম্মসৌন্দর্য কামনা কম্মরা, তাহম্মল এম্মসা, মতামাম্মদরম্মক 
মভাগসামগ্রী চদম্ময় মদই এবং উিম পন্থায় মতামাম্মদরম্মক চবদায় মদই। 
আর মতামরা র্চদ আোহ, তাুঁর রাসূল ও পরকাম্মলর গৃহ কামনা কম্মরা, 
তম্মব মতামাম্মদর মম্মধয র্ারা সৎকমযশীল তাম্মদর জনয আোহ মহা পুরস্কার 
প্রস্তুত কম্মর মরম্মখম্মেন।”  

[সূরা আহর্াব: ২৮-২৯] 

نَّْ اللَّهَْ لَْأ يَُغيِّرُْ َما ِبَقْومْ  َحتَّْى يَُغيُِّروْا َمْا ِبا َنُْفِسِهمْْ  ا ِ

“আোহ মকাম্মনা সম্প্রদাম্ময়র অবস্থা পচরবতযন কম্মরন না র্তিণ না তারা 
চনম্মজরাই তাম্মদর অবস্থা পচরবতযন কম্মর।”  

[সূরা রাদ: ১১] 

৫। চিন্তার স্বাধীনতা সংক্রান্ত শরয়ী নীচতমালা 

ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতার মিম্মত্র একচট সুসংবদ্ধ নীচতমালা প্রণয়ন কম্মরম্মে। র্ার 
উম্মেখম্মর্াগয কম্ময়কচট চদক হম্মলা: 

▪ চিন্তার মূল উম্মদ্দশয হওয়া উচিৎ দ্বীন জানা, বুঝা ও এর প্রিার-প্রসাম্মরর 
জনয কাজ করা। 

▪ মানবতার কলযাণ, উম্মাহর সমৃচদ্ধ ও উন্নয়ম্মনর জনয চিন্তা করা। 

▪ দ্বীম্মনর বযাপাম্মর চবতকয সৃচি করা মথম্মক দূম্মর থাকা। 

▪ সমাম্মজ চবশৃঙ্খলা সৃচিকারী অকলযাণকর চিন্তা মথম্মক দূম্মর থাকা। 

▪ শরয়ী মকাম্মনা চবষম্ময় গম্মবষণা করম্মল র্থার্থ নীচত ও পদ্ধচত অবলম্বন 
করা। 

▪ মতচবম্মরাধপূণয চবষম্ময় চনেকই সচিক চসদ্ধান্ত বা অচধকতর সহীহ চসদ্ধাম্মন্ত 
মপৌঁোম্মনার চনয়ত মপাষণ করা এবং চভন্ন মতম্মক সবযাবস্থায়ই সম্মান 
করা। 
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▪ চিন্তার মিম্মত্র বনচতকতার দাচবম্মক সমুন্নত রাখা। 

▪ অন্ধ অনুকরণ মথম্মক বাুঁিার জনযই চিন্তা ও গম্মবষণা করা। 

▪ চিন্তার প্রকাম্মশর মিম্মত্র র্থার্থ নীচত মমম্মন িলা। 

উপসংহার 

উপচরউি আম্মলািনা মথম্মক এচট সহম্মজই অনুধাবন করা র্ায়, মহান আোহ মানব 
সিার সাম্মথ স্বাধীনতাম্মক একীভূত কম্মর চদম্ময়ম্মেন। জন্মগতভাম্মব প্রচতচট মানুষ 
স্বাধীন। এ কারম্মণ চবচভন্ন পদ্ধচত অবলম্বন কম্মর দাসপ্রথা চনমূযম্মলর জনয ইসলাম 
সম্মিি হম্ময়ম্মে। মকননা, মুিচিন্তার মিম্মত্র দাসত্ব হম্মলা একচট বড় ধরম্মনর 
প্রচতবন্ধকতা। একমাত্র আোহর জনয দাসত্বম্মক চনচদযি করার পম্মর মানুষম্মক স্বীয় 
পেন্দ মমাতাম্মবক ধময গ্রহম্মণর স্বাধীনতা মদয়া হম্ময়ম্মে। একই সাম্মথ, তাম্মক মুিচিন্তা 
ও স্বাধীন গম্মবষণার মাধযম্মম চসদ্ধান্ত গ্রহম্মণর হুকুম মদয়া হম্ময়ম্মে। প্রবৃচিপূজা, 
অজ্ঞতা, অন্ধ অনুকরম্মণর বশবতযী হম্ময় অথবা দলীল-প্রমাণচবহীন ধারণার চভচিম্মত 
মকাম্মনা চসদ্ধান্ত মনয়া মথম্মক চবরত থাকম্মত বলা হম্ময়ম্মে। বরং, বুচদ্ধবৃচির র্থার্থ 
প্রম্ময়াম্মগর চনম্মদযশ মদয়া হম্ময়ম্মে। সম্মবযাপচর, তাম্মক মদয়া হম্ময়ম্মে ইচ্ছার স্বাধীনতা। 
র্াম্মত কম্মর তারই ইচ্ছার চভচিম্মত সম্পাচদত কম্মমযর কারম্মণ তাম্মক পারম্মলৌচকক 
জবাবচদচহতার মুম্মখামুচখ করা র্ায়। তথাচপ, মানুম্মষর এই চিন্তার স্বাধীনতার জনয 
একচট সাধারণ নীচতমালা চনধযারণ করা হম্ময়ম্মে, র্াম্মত মানব সমাজ এই স্বাধীনতার 
অপবযবহার করম্মত না পাম্মর এবং সমাম্মজ চবশৃঙ্খলা সৃচি না হয়। 

 



 

 

 

 

ট্র্যাতিশনাল ইসলাম, মিার্নিস্ট ইসলাম এবং মধযবিী ম 
অবস্থান 

আচস  চসবগাত ভূঞা 

 

 

ইসলাম চনম্ময় আমাম্মদর চিন্তায় দুচট প্রাচন্তক পি সৃচির মাধযম্মম সুস্থ আম্মলািনার 
দরজাম্মক রুদ্ধ কম্মর মদয়া হম্ময়ম্মে। ইসলাম চরম্মলম্মট  মর্ মকাম্মনা আম্মলািনা মর্ন 
এ দুচট পম্মির একচটম্মক সমথযন না কম্মর হম্মতই পাম্মর না। র্ারাই মাঝপম্মথ থাকম্মত 
িাইম্মবন তারা এ দুই প্রাচন্তক মগাষ্ঠীর মুহুমুযহু আক্রমম্মণর চশকার। 

শাম্ময়খ ইউসু  আল-কারাদাওয়ীর কথা চিন্তা করুন। বতযমান সমম্ময় ইসলাম চনম্ময় 
র্ারা পড়াম্মশানা কম্মরম্মেন ও চিন্তা কম্মরম্মেন তাম্মদর মাম্মঝ এই বযচির মিম্ময় বড় 
কাউম্মক চিন্তা করা কচিন। আবার বহু আম্মলম্মমর কাম্মে চতচন চবতচকযত। বহু আম্মলম 
তাম্মক এখনকার অল্প কজন মুজতাচহদ ইমাম্মমর অনযতম চহসাম্মব গণয কম্মরন। 
তাম্মক অথয ক্স মুসচলমম্মদর অম্মনম্মক ম াচনযস্ট মম্মন কম্মরন, আবার পচিম্মমর অম্মনক 
অমুসচলম স্কলারম্মদর কাম্মে চতচন একজন র যাচ কাল ট্র্যাচ শনাল মমাোর অচধক 
চকেু নন। 

ইউসু  আল-কারাদাওয়ীর সব মম্মতর সাম্মথ আপনাম্মক একমত হম্মত হম্মব এমন 
নয়। চতচন চনম্মজও মসটা িানচন। আচম চনম্মজও বযচিগতভাম্মব তাুঁর সব মম্মতর 
সাম্মথ একমত নই। চকন্তু তাুঁর কথাম্মক এবং ইজচতহাদম্মক না বুম্মঝ এবং অম্মনক 
সময় অম্মনযর কথার উপর চনভযর কম্মর মানুষ তাুঁম্মক অপবাদ চদম্ময়ম্মে। তাুঁর 
ভুলগুম্মলাম্মক জ্ঞান চদম্ময় চবিার না কম্মর মলাম্মকরা চনজ চনজ পি ও দলীয় অবস্থাম্মনর 
আম্মলাম্মক চবিার কম্মরম্মে। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

আল-কারাদাওয়ী চনম্মজ গচণ্ডবদ্ধ থাকার মম্মতা মানুষ নন। এভাম্মব পিভুি হম্ময় 
থাকার অম্মনক উপম্মর তাুঁর বুচদ্ধবৃচিক িমতা ও অবস্থান। কখম্মনা তাুঁর  ম্মতায়া 
আপনার কাম্মে খুবই চলবাম্মরল মম্মন হম্মব। আবার কখম্মনা চতচন অতযন্ত 
র যাচ ম্মকল। প্রচতচট ইসুয তাুঁর কাম্মে একচট নতুন চরসাম্মিযর সম্ভাবনা। মানুম্মষর 
আশা বা আশঙ্কার উপর ভর কম্মর চতচন মত মদন না। চতচন তাুঁর চরসািয অনুর্ায়ী 
কথা বম্মলন। 

একজন মানুম্মষর অবস্থান বুঝম্মত হম্মল তার মমৌচলক মলখাম্মতই চ ম্মর মর্ম্মত হম্মব। 
আল-কারাদাওয়ী তাুঁর চনম্মজর চ ম্মলাসচ  চনম্ময় বহু বইম্মত চলম্মখম্মেন। তাুঁর উসূল 
বা মমৌচলক অবস্থান মবাঝাম্মত চগম্ময় চতচন এটাই বম্মলম্মেন মর্ চতচন মম্মন কম্মরন, 
বতযমান সমম্ময় ইসলাচমক চিন্তাম্মক চতনচট দম্মল ভাগ করা র্ায়। 

প্রথমচট হম্মলা আর্-র্াচহচরয়যাহ আল-জুদুদ (নবয আিচরকতাবাদী)। এরা মসই 
দল র্ারা মকারআন ও হাদীম্মসর আিচরক জ্ঞানম্মক কাম্মজ লাগাম্মত চগম্ময় 
চনম্মজম্মদর বুচদ্ধবৃচিক িমতা, স্থান-কাল-পাম্মত্রর জ্ঞানম্মক চবসজযন চদম্ময়ম্মেন। 
এম্মদরম্মক নবয আিচরকতাবাদী বলা হম্মচ্ছ। মকননা, পূম্মবয র্াচহরী নাম্মম একচট 
মার্হাব চেম্মলা র্াম্মদর চতচন পুম্মরাম্মনা আিচরকতাবাদী বলম্মেন। র্ার পুম্মরাধা 
চেম্মলন ইমাম ইবম্মন হার্ম। ইবম্মন হার্ম চকন্তু নবয আিচরকতাবাদীম্মদর মম্মতা 
এত মগাুঁড়া চেম্মলন না। তাুঁর চনজস্ব আিচরকতাবাম্মদর মম্মধয এক বুচদ্ধবৃচিক 
চজচনয়াম্মসর মোুঁয়া আমরা পাই। ‘আল-মুহাো’ গ্রম্মন্থ চতচন তাুঁর আিচরকতাবাদী 
মার্হাম্মবর পম্মি বহু বুচদ্ধবৃচিক সা াই চদম্ময়ম্মেন। মজাটা এখাম্মনই। এত বুচদ্ধ 
চতচন খরি কম্মরম্মেন এটা মবাঝাম্মত মর্ মকারআন-হাদীস বুঝম্মত মবচশ বুচদ্ধ খরি 
করার দরকার মনই। 

চদ্বতীয়চট হম্মলা আল-মুয়াচিলাহ আল-জুদুদ (নবয চবসজযনবাদী)। পুম্মরাম্মনা 
চবসজযনবাদীম্মদর চিন্তাভাবনা চকেু চবশ্বাসগত চবষম্ময় সীমাবদ্ধ চেম্মলা। তারা আোহর 
চকেু নাম ও গুণাবচলম্মক (র্া মকারআন-হাদীম্মস রম্ময়ম্মে) অস্বীকার করম্মতা, চবসজযন 
চদম্মতা। তাম্মদর ধারণা চেম্মলা, এসব নাম ও গুণাবচল স্বীকার করম্মল আোহর 
এককত্বম্মক অস্বীকার করা হয়। এ রু্চির ভুলটা চনম্ময় আম্মলািনা করার মস্কাপ 
এখাম্মন মনই। ঐচতহাচসকভাম্মব তারা মটম্মকওচন। চকন্তু আল-কারাদাওয়ী মর্ নবয 
চবসজযনবাদীম্মদর কথা বলম্মেন তাম্মদর কমযম্মিত্র চভন্ন। এরা মকারআন ও সুন্নাহম্মক 
চবসজযন চদম্ময় মকবল চনম্মজম্মদর বুচদ্ধ বযবহার কম্মর ইসলামম্মক দাুঁড় করাম্মত িায়। 
তারা সবসময় মর্ মকারআন হাদীসম্মক বাদ মদয়ার কথা বম্মলম্মে, তা নয়। র্খন 
মকারআন-হাদীম্মসর মকাম্মনা ভাষয বুচদ্ধর সাম্মথ সামঞ্জসয রাখম্মে তখন তারা বরং 
খুচশ। চকন্তু র্খনই মকারআন-হাদীম্মসর মকাম্মনা েি চনম্মরট ভাষয তাম্মদর বুচদ্ধর 
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চবরুম্মদ্ধ র্ায় তখনই তারা বুচদ্ধর আদালম্মত মকারআন হাদীসম্মক চববাদীর কািগড়ায় 
খাড়া কচরম্ময় মদয়। এ দম্মলর কথা শুনম্মল মম্মন হওয়া অস্বাভাচবক নয় মর্ মকারআন 
হাদীস আসম্মল এক দুধভাত চজচনস, থাকা না থাকা সমান, বুচদ্ধ চদম্ময় এমচনম্মতই 
মকানটা চিক-মবচিক তা চিক কম্মর ম লা র্াম্মব। সম্মন্দহ মনই পচিমা নীচতচনধযারকরা 
এই ইসলামম্মকই সচিক ইসলাম বা গু  ইসলাম মম্মন কম্মরন। মর্ন মকানটা ভাম্মলা 
ইসলাম আর মকানটা খারাপ ইসলাম, এটা মুসচলমম্মদর অম্মনযর কাম্মে বুম্মঝ চনম্মত 
হম্মব। 

তৃতীয় দলচট — র্া ইউসু  আল-কারাদাওয়ী (ও আমাম্মদর) সমচথযত দল — হম্মলা 
মধযমপন্থা অবলম্বনকারী দল। র্ারা মকারআন-হাদীম্মসর জ্ঞাম্মনর সাম্মথ 
কম্মম্প্রামাইজ মর্মন করম্মত িান না, একইভাম্মব চনম্মজম্মদর বুচদ্ধম্মকও বন্ধক রাখম্মত 
িান না। বরং মকারআন-হাদীম্মসর সচিক জ্ঞান র্চদ সচিক বুচদ্ধমিা চদম্ময় মবাঝা 
র্ায় তাহম্মলই সম্মতযর সন্ধান চমলম্মব বম্মল তারা মম্মন কম্মরন। উলামাম্মদর মম্মত, 
“আল-নাকলুস-সাহীহ লা ইউয়াচরদুল আকলুস সারীহ”। এ চপ্রচন্সপম্মলর অথয 
হম্মলা— র্চদ মকারআন বা হাদীম্মসর মটক্সট সচিক হম্ময় থাম্মক, আর এটা মবাঝার 
জনয মর্ বুচদ্ধম্মক কাম্মজ লাগাম্মনা হম্ময়ম্মে তা র্চদ পচরষ্কার এবং ত্রুচটমুি হম্ময় 
থাম্মক; তাহম্মল এ দুম্ময়র মাম্মঝ  াোম্মমিাচল মকাম্মনা সংঘষয হম্মত পাম্মর না। মর্ম্মহতু 
দুচটই আমাম্মদর চবশ্বাস অনুর্ায়ী ত্রুচটমুি। মকাম্মনা আপাত সম্মন্দহ র্চদ মদখা 
মদয় তাহম্মল দুম্মটা সমসযার মর্ মকাম্মনা একচট বা দুম্মটাই হম্ময় থাকম্মত পাম্মর— 
হয় মকারআন বা হাদীম্মসর মর্ মটক্সটচট আম্মলািয মসচট সচিক নয় (অথযাৎ 
অম্মথচিক বা সহীহ নয় অথবা ভুলভাম্মব মকাট করা হম্ময়ম্মে), অথবা মকারআন-
হাদীম্মসর মটক্সটচট মবাঝার জনয মর্ বুচদ্ধর প্রম্ময়াগ করা হম্ময়ম্মে তাম্মত মগালম্মর্াগ 
রম্ময়ম্মে, অথবা দুম্মটাই। 

মর্ মকউ তাড়াহুম্মড়া কম্মর মত না চদম্ময় র্চদ একটু চিন্তাভাবনা কম্মরন, তাহম্মল 
বুঝম্মবন এই িযাম্মলঞ্জটা খুব সহজ নয়। একই সাম্মথ মর্মন বুঝম্মত হম্মব মকারআন-
হাদীম্মসর মটক্সট সচিক বা অম্মথচিক চকনা বা সচিকভাম্মব মকাট করা হম্ময়ম্মে 
চকনা; চিক মতমচন আমাম্মদর বুচদ্ধ বযবহাম্মর মকাম্মনা ঘাটচত মথম্মক র্াম্মচ্ছ চকনা 
মসটাও চনধযারণ করা দরকার। এজনয দরকার চনরলস জ্ঞানিিযা, চবনম্রতা, চনম্মজর 
চিন্তাম্মক র্ািাই করার িমতা ও চিন্তাম্মক দলবাচজতা মথম্মক মুি রাখার িমতা। 
দলবাচজ করা এবং অনযম্মক গাচলগালাজ করা, চটটকাচর মদয়া, দলবল চনম্ময় কাম্মরা 
চিন্তাম্মক মাত করার মিিা করা – এসবই অলস মলাম্মকর লিণ; র্ারা সতযম্মক 
মবাঝার জনয কি করম্মত িায় না, চকন্তু সতযম্মক চনম্মজর বপচত্রক সম্পচি বানাম্মত 
িায় চিকই। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

আোহ ইউসু  আল-কারাদাওয়ীম্মক আরও হায়াত চদন, তাুঁম্মক ভাম্মলা রাখুন দুচনয়া 
ও আচখরাম্মত। আোহ আমাম্মদর শচি চদন মর্ন এই ইমাম্মমর মম্মতা আমরাও 
মকারআন-হাদীম্মসর প্রচত কচমটম্মমি বজায় মরম্মখই আমাম্মদর বুচদ্ধবৃচিক িিযা 
িাচলম্ময় মর্ম্মত পাচর। আমাম্মদর চনয়ম্মতর বযাপাম্মর আমরা কাউম্মক বকচ য়ত চদম্মত 
বাধয নই। আমাম্মদর পড়াম্মশানা ও চিন্তা আম্মলািনার মটচবম্মল আসুক এবং গৃহীত 
বা বচজযত মহাক। 

 



 

 

 

 

অধ্যায় ২ 

ইসলামমর সামে যুচি ও দর্শমনর সম্পর্শ  
 

  



 

 



 

 

 

 

যুতি পছন্দ নয়? কী করদ্দবন, যুতি কথদ্দক কিা মুতি 
নাই... 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক 

 

 

এক রু্চি চদম্ময় আম্মরক রু্চিম্মক খণ্ডন করা র্ায়। চকন্তু, চবষয় র্া-ই মহাক না মকন, 
রু্চির অপচরহার্যতাম্মক আপচন মকাম্মনাভাম্মবই খণ্ডন করম্মত পারম্মবন না। এমনচক, 
র্চদ তা পাম্মরনও, তাম্মত কম্মরও রু্চি প্রচক্রয়ার মকাম্মনা অসুচবধা নাই। মকননা, 
রু্চির ‘অসারতা’ প্রমাম্মণর জনয আপচন মতা রু্চিম্মকই বযবহার করম্মলন! মসজনযই 
‘মুিবুচদ্ধ িিযা মকন্দ্র’র মিাগান চিক কম্মরচে— ‘রু্চির বাইম্মর চকেু নয়, বুচদ্ধর 
অনুকূম্মল আমরা সবযদা’। 

বযাপারটা মজার চকংবা মমযাচন্তক, রু্চি শুধু উন্নততর রু্চি চদম্ময়ই খচণ্ডত হম্মত পাম্মর। 

আমরা জাচন, সতয আর চমথযার সম্পকয হম্মলা সমতলধমযী বা horizontal। হয়ম্মতা 
সতয হম্মব, না হয় চমথযা হম্মব। এরা পরেরম্মক চরম্মেস কম্মর। অনযচদম্মক উত্থাচপত 
রু্চির সাম্মথ পািা রু্চির সম্পকয হম্মলা ক্রমম্মসাপানমূলক বা hierarchical। 
একইসাম্মথ সব রু্চি চবদযমান থাকম্মত পাম্মর। বযাপার হম্মলা, সব রু্চি মানসম্মত 
বা ভাম্মলা নয়। চকেু রু্চি চনেমাম্মনর। চকেু রু্চি উচ্চমাম্মনর। এনটায়ার লচজম্মক 
তাই সতয-চমথযা না বম্মল সব সমম্ময় বলা হয়, ববধ রু্চি বা অববধ রু্চি, ভাম্মলা 
রু্চি অথবা খারাপ রু্চি, শচিশালী রু্চি চকংবা দুবযল রু্চি। 

‘ঈশ্বরম্মক মক সৃচি কম্মরম্মেন?’ চশম্মরানাম্মম আমার একচট ম ইসবুক মপাম্মস্ট একজন 
পািক মন্তবয কম্মরম্মেন, “without logic Allah Is God & Creator of the 
world.”  



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

উিম্মর আচম চলম্মখচে: আপচন বলম্মেন লচজক োড়াই আোহ তায়ালা সৃচিকতযা। হযাুঁ, 
আপনার কথা একশ ভাগ সচিক। আোহ তায়ালার কাম্মে আোহ তায়ালা সৃচিকতযা 
হওয়ার জনয মকাম্মনা মানুম্মষর স্বীকৃচত পাওয়া না পাওয়ার চবষয়টা অথযহীন ও 
অপ্রাসচেক। এটা সতয। 

চকন্তু আোহর চদক মথম্মক আোহ মকমন হম্মত পাম্মরন তা চনম্ময় আপচন আচম মকন 
মাথা ঘামাম্মবা? আমরা মূলত চনম্মজম্মদর অচিত্ব চনম্ময়ই সমসযাগ্রি ও চিচন্তত। 
আমাম্মদর মম্মধয চিন্তা আম্মস— আমরা মকাথা মথম্মক এলাম? এই জগৎ মকাথা মথম্মক 
এম্মলা? এই জগম্মতর সাম্মথ আমাম্মদর প্রকৃত ও নযার্য সম্পকয কী? শুরু মকাম্মত্থম্মক? 
এসব চকেুর মশষ মকাথায়? 

এসব প্রম্মের উির পাওয়ার জনয আমরা চিচন্তত। আল মকারআন আমাম্মদর এই 
প্রেগুম্মলারই এক রকম উির মদয়। র্াম্মক আমরা সংম্মিম্মপ ইসলাম চহম্মসম্মব জাচন। 
তাই মতা? 

এবার আম্মসন আল-মকারআম্মন এসব চবষম্ময় কী বলা হম্ময়ম্মে, মকমন কম্মর বলা হম্ময়ম্মে, 
মসচদম্মক একটু লি কচর। আমরা মদচখ, আল মকারআম্মনর পাতায় পাতায় আোহ 
তায়ালা নানা চবষম্ময় রু্চির পর রু্চি চদম্ময় মগম্মেন। আপচন জাম্মনন, মকারআম্মনর 
অচধকাংশ সূরা ও আয়াত হম্মলা মক্কী রু্ম্মগর। মসইসব সূরা ও আয়াতসমূম্মহ মকান মকান 
চবষম্ময় কী কী বলা হম্ময়ম্মে, কীভাম্মব বলা হম্ময়ম্মে, একটু স্মরণ কম্মরন। 

তাহম্মলই বুঝম্মবন, ইসলাম্মমর সাম্মথ রু্চির সম্পকয কী বা কতটুকু। আচম শুধু 
আপনাম্মক এ চবষম্ময় চিন্তা করার পথ বাতম্মল চদলাম। সাম্মথ এতটুকুও মম্মন 
রাখম্মবন— র্খন বলম্মবন, ‘রু্চির দরকার নাই’, তখন আপনাম্মক অথবা চর্চন 
এমনটা বলম্মবন তাম্মক মকাম্মনা না মকাম্মনা রু্চি চদম্ময়ই বলম্মত হম্মব মকন চতচন মম্মন 
করম্মেন, রু্চির দরকার নাই। তাহম্মল চদনম্মশম্মষ বযাপারটা চক দাুঁড়াম্মলা? 

 

মন্তবয ও প্রচতমন্তবয 

Rafsan Munsi: যুচির চক সীমাবদ্ধতা আম্মে? থাকম্মল মসটার মদৌড় কতটুকু? 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: ধম্মর চনলাম, যুচির সীমাবদ্ধতা আম্মে। তাই 
এককভাম্মব যুচির উপর চনভধর করা চিক নয়। যুচির সীমাবদ্ধতা মদখাম্মনার 
জনয মতা যুচিই দাাঁড় করাম্মনা হম্মলা। তাহম্মল বযাপারটা মশষ পযধন্ত কী 
দাাঁড়াম্মলা? 



 রু্চি পেন্দ নয়? কী করম্মবন, রু্চি মথম্মক মতা মুচি নাই... 

রুপক ইবরাহীম: যুচির দৃচি চদম্ময় একটা কল্পনাম্মক বাস্তবতায় রূপ মদয়া 
যাক। ধরা যাক, একটা সাপ তার চনম্মজর মলজ হম্মত শুরু কম্মর তার মকামর, 
এরপর তার মপট, এরপর তার গলা চগলম্মত চগলম্মত মশম্মষ এম্মস তার মাথা 
পযধন্ত মপৌঁোম্মলা। চকন্তু সাপটা নাম্মোড়বান্দা। মস চিক করম্মলা, আজ মস তার 
পুম্মরাটা চগম্মল খাম্মব।  

এবার প্রথম মথম্মক পযারাটা আম্মরকবার পড়ুন। তারপর কল্পনায় এম্মক একটা 
চভচিও চিম্মত্র রূপ চদন। ভাবুন, আপচন সাম্মপর চগম্মল খাবার মুহূতধটাম্মক লুচকম্ময় 
লুচকম্ময় পযধম্মবক্ষণ করম্মেন। এবং আমাম্মক জানান ময আপচন কতটুকু পযধন্ত 
মসই কচল্পত চিত্রটাম্মক যুচির মাধযম্মম মদখম্মত মপম্মলন? মসই গলা পযধন্তই এম্মস 
আপচন মথম্মম যাম্মবন। আপনার কল্পনায় জন্ম মনয়া মসই চভচিও চিত্রচট 
মসখাম্মনই অন্ধকাম্মর রূপ চনম্মব। অথি কী আশ্চযধ, আমরা কল্পনায় িাইম্মল 
মহাকাশ মভদ কম্মর সাত আসমাম্মন িম্মল মযম্মত পারম্মবা মকাম্মনা রকম যুচিচবদযা 
োড়াই! অথি সাম্মপর চগম্মল খাবার মুহূতধাটাম্মক যুচি চদম্ময়ও আমরা আর 
কল্পনাম্মক এচগম্ময় চনম্ময় মযম্মত পারলাম না। তখন প্রশ্নটা এমন দাাঁড়াম্মব, মস 
যা চগলম্মব মসটাই মতা তার মুখ তাহম্মল মকান মুখ চদম্ময় তা চগলম্মব? এটাই 
হম্মলা যুচির সীমাবদ্ধতা। এবং কল্পনারও। অতএব, যুচি উভয় প্রচিয়ায় 
মহম্মর মগল। এবং মস চনম্মজম্মক চনম্মজই হারাম্মলা। 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: যুচির সীমাবদ্ধতাম্মক স্বীকার কম্মর মনয়াটা মতা 
যুচিরই দাচব। তাই না? যুচি চবম্মরাচধতার সমসযাটা এখাম্মনই। পযধম্মবক্ষণ 
আমাম্মদরম্মক যুচির চদম্মক মিম্মল মদয়। কারণ, পযধম্মবক্ষম্মণর রম্ময়ম্মে 
সীমাবদ্ধতা। যুচি মস তুলনায় বৃহত্তর পচরসম্মরর। চকন্তু যুচিরও রম্ময়ম্মে 
সীমাবদ্ধতা। মস তুলনায় কল্পনার অবকাশ অম্মনক মবচশ। যুচির চমম্মশম্মল বা 
সমথধম্মন ময কল্পনা, তাম্মক আমরা বচল চবশ্বাস। চবশ্বাম্মসর সমথধম্মন ময যুচিম্মক 
মসট করা হয় তা যচদ দুবধল হয়, তখন চবশ্বাসটা ভুল হম্মব। 

পযধম্মবক্ষণ, যুচি ও কল্পনা— এসব চকেুরই চনজস্ব ধরম্মনর সীমাবদ্ধতা আম্মে। 
চবশ্বাস হম্মলা এসব সীমাবদ্ধতার ঊম্মধ্বয। তাই, চবশ্বাসটা সচিক হওয়া জরুচর। 

Umme Kawsar: যুচির সীমানা মানুম্মষর জানা পযধন্তই সীচমত। এচট আল্লাহর 
জনয নয়। মানুষ ০.৫%-এর মবচশ এখনও জাম্মন না। সুতরাং, যুচির মদাহাই আমরা 
সব মক্ষম্মত্র চদম্মত পাচর না। 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: এই ময আপচন যুচি চদম্ময় বলম্মলন, “মানুষ ০.৫%-
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এর মবচশ এখনও জাম্মন না। সুতরাং...।” মশষ পযধন্ত চক যুচির বাইম্মর মযম্মত 
পারম্মলন? 

Umme Kawsar: আচম মতা তাই বম্মলচে। রু্চির চলচমম্মটশম্মনর কথাই মতা 
বললাম।  

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: যুচির সীমাবদ্ধতা আম্মে, এই যুচিম্মত আমাম্মদর 
উচিত যুচির উপর এককভাম্মব চনভধর না করা। এই ময কথাগুম্মলা আচম 
বললাম, আপচন খুব সম্ভবত এটাই বুঝাম্মত িাম্মেন। তা যচদ হয়, তাহম্মল 
মশষ পযধন্ত আপচন চক যুচির বাইম্মর মযম্মত পারম্মলন? 

আবার মখয়াল কম্মরন। “যুচির সীমাবদ্ধতা আম্মে, এই যুচিম্মত আমাম্মদর 
উচিত যুচির উপর এককভাম্মব চনভধর না করা।” — এইটুকু চনম্মজই একটা 
যুচি নয় চক? 

মসই জনযই বম্মলচে, যুচির মম্মধয আম্মে ভাম্মলা যুচি, খারাপ যুচি, শচিশালী 
যুচি, দুবধল যুচি, ববধ যুচি আর অববধ যুচি। যুচির মমাকাচবলায় যুচি োড়া 
চকেু নাই। হম্মত পাম্মর না। 

যচদ বম্মলন, যুচি বনাম যুচি োড়া আর চকেু। আচম কখম্মনাই ‘যুচি োড়া 
আর চকেু’র পম্মক্ষ যাম্মবা না। যারা যুচিচবম্মরাধী, আচম তাম্মদর চবম্মরাধী। 

একটা উদাহরণ চদচে। চসাঁচড় বা চলফট চদম্ময় আচম োম্মদ উিলাম। মসখান 
হম্মত মহচলকপ্টাম্মর কম্মর আকাম্মশ উড়লাম। মতা, চলফট আমাম্মক আকাম্মশ 
ওড়াম্মত পাম্মর না। তাই বম্মল চক আচম বলম্মত পাচর, চসাঁচড় বা চলফম্মটর দরকার 
নাই? যুচিটা হম্মে চসাঁচড়। আর চবশ্বাস হম্মে কপ্টার। 

একটার পচরবম্মতধ আম্মরকটা হম্মলা এক ধরম্মনর সমতলধমধী সম্পকধ। মম্মন 
কম্মরন, একটা মিয়ার আম্মে। মসখাম্মন আপচন বসম্মবন। অথবা, আচম বসম্মবা। 
এটা হম্মলা সমতলধমধী পারেচরক সম্পম্মকধর ববচশিয। অথবা, হম্মত পাম্মর, 
উপম্মর একটা আসন। আর চনম্মি একটা আসন। মেম্মনর চিচপং বাম্মথধর মম্মতা। 
তাম্মত কম্মর দুজন উপম্মর চনম্মি অবস্থান চনম্ময় একই কম্মক্ষ একই সাম্মথ ভ্রমণ 
করম্মত পাম্মর। চিতীয় ধরম্মনর সম্পকধ হম্মলা িমম্মসাপানমূলক সম্পকধ। 

যুচি আর চবশ্বাম্মসর সম্পকধ িমম্মসাপানমূলক। চবশ্বাম্মসর মম্মধয আম্মে যুচি। 
আর যুচির মম্মধয থাম্মক চবশ্বাস। এই দুম্মটার সম্পকধ নন-বাইনাচর, 
মরচসম্মপ্রাকাল। 



 রু্চি পেন্দ নয়? কী করম্মবন, রু্চি মথম্মক মতা মুচি নাই... 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: যুচির চবম্মরাচধতা করম্মত চগম্ময় মকউ একজন ‘চিম 
আম্মগ না মুরচগ আম্মগ’ চিম্মলমাচট চনম্ময় এম্মসম্মেন। উনাম্মক বম্মলচে— 

‘চিম আম্মগ না মুরচগ আম্মগ’— এই সমসযা সমাধান করম্মত পারচে না চবধায় আমরা 
মম্মন করম্মত পাচর: (১) চিম আম্মগ, মকননা...। অথবা, আমরা মম্মন করম্মত পাচর: 
(২) মুরগী আম্মগ। কারণ...। অথবা, আমরা এও মম্মন করম্মত পাচর: (৩) এচট 
মকাম্মনা সমসযাই নয় বা এর মকাম্মনা উত্তর নাই। এই চতনটা ‘উত্তর’ই ভুল। 

চিম আম্মগ? না, মুরচগ আম্মগ?— এই প্রম্মশ্নর সচিক উত্তর হম্মে: এ চবষয়টা 
আমাম্মদর জ্ঞাম্মনর আওতার বাচহম্মর। অথধাৎ, আমাম্মদর জ্ঞান যতটুকু পযধন্ত জানম্মত 
পাম্মর এচট তার অচতবতধী বা beyond-এ। 

সসীম সত্তা হওয়ার কারম্মণ আমরা সবচকেু জানম্মত পাচর না। তাই আমাম্মদর 
অজানা চবষম্ময় সচিক জ্ঞান লাম্মভর জনয আমরা চনভধরম্মযাগয কাউম্মক খুাঁজম্মবা। 
এরপর চতচন বা মসই কতৃধপক্ষ যা বলম্মব তা-ই আমরা মমম্মন মনব। মযমন কম্মর 
আমরা চবম্মশষজ্ঞম্মদর কথা মিাখ বুাঁম্মজ মমম্মন চনই। 

আমরা যুচির সহায়তায় এভাম্মব আমাম্মদর জ্ঞাম্মনর সীমাবদ্ধতার ত্রুচট কাচটম্ময় উিার 
মিিা কচর। বদনচন্দন জীবন মথম্মক শুরু কম্মর চবজ্ঞান চকংবা ধমধ পর্যন্ত সব চবষম্ময়ই 
আমরা এই মমথিলচজ অনুসরণ কচর। বযাপারটা চসম্পল— “না জানম্মল চযচন 
জাম্মনন তার কাে হম্মত মজম্মন নাও।” 

Shamim Ahsan: আচম এবং আমরা মবাঁম্মি থাকব চক থাকব না— এটার চপেম্মন 
যুচি কী? 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: যুচি হম্মলা জ্ঞাম্মনর হাচতয়ার। আর জ্ঞান হম্মলা 
প্রম্মতযক সত্তার চনজ চনজ সামম্মথধর বযাপার। মকউই সামম্মথধর বাইম্মর জ্ঞানাজধন 
করম্মত পাম্মর না। তাই সব যুচি মদওয়া হম্মলও আপচন সব যুচি ধারণ করম্মত 
পারম্মবন না। মসম্মক্ষম্মত্র আপনার ধারণাতীত যুচিম্মক আপচন যুচি নয় বম্মল 
মম্মন করম্মবন। মসজনয যুচির দাচব হম্মে ঊধ্বযতন কতৃধপক্ষ or higher 
authority-মক স্বীকার কম্মর মনওয়া। মযমন আপনার প্রশ্নটা। আমাম্মদর এই 
জীবন ও জগম্মতর থাকা না-থাকার যুচি কী— মসটা আমরা জাচন না। তার 
মাম্মন এই নয়, এটার মকাম্মনা যুচি নাই। বরং আমাম্মদর সত্তাগত সীমাবদ্ধতার 
কারম্মণ আমরা এইসব বা এই ধরম্মনর চবষয়গুম্মলার সচিক জ্ঞান যুচিম্মত ধারণ 
করম্মত পাচর না। মস জনয এসব চবষম্ময় এনম্মগইজ হওয়া আমাম্মদর জনয 
category mistake। 
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Shamim Ahsan: সযার, অবযশই আচম এটা চবশ্বাস কচর। আচম চশখম্মবা। 
আমার একটা concept যুচি আমাম্মদর চিন্তা-মিতনার পচরচধর উপর চনভধর 
কম্মর! 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: আমাম্মদর চিন্তা-মিতনা তথা আমাম্মদর জ্ঞাম্মনর ময 
সীমাবদ্ধতা মসটা বুঝম্মত পারাটা চকন্তু একটা চবরাট বযাপার। যুচির 
সীমাবদ্ধতা ময আম্মে মসটা আমরা বুঝম্মত পাচর, স্বীকার কচর, তাম্মত আমাম্মদর 
মকাম্মনা চিসম্মিচিট নাই। বরং, চনম্মজর অজ্ঞতাম্মক গাম্ময়র মজাম্মর অস্বীকার 
করা হম্মলা মগাাঁয়াতুধচম ও অন্ধচবশ্বাস। চবজ্ঞানবাদীরা যা কম্মর। 

Sheikh A Ahmed: আচম যুচির পম্মক্ষর মানুষ, চকন্তু ‘যুচিম্মতই মুচি চমলম্মব’ 
এই প্রবিম্মন খুব মবচশ চবশ্বাস রাখম্মত পাচর না। মকন পাচর না তার একচট উদাহরণ 
চদম্ময় পচরস্কার করচে। 

৪০ বের বয়ম্মস আচবষ্কার করম্মলন আপনার মাথার একটা িুল মপম্মক মগম্মে। এখন 
বলুন মদচখ ৮০ বের বয়ম্মস কটা িুল পাকম্মব? 

চকংবা পদ্মা মসতুর একচট েযান বম্মস মগম্মে এবং ৫১ পাম্মসযি কাজ মশষ হম্ময় 
মগম্মে। যুচি চদম্ময় বলম্মল দুম্মটা েযান বসম্মল মতা মসতুর কাজ মশষ হম্ময় যাবার 
কথা! 

আচম চবশ্বাস কচর ‘মুচি’, যাম্মক আমরা ইসলামী পচরভাষায় ‘মহদায়াত’ বচল, মসটা 
গম্ম র পক্ষ মথম্মক একচট চগফট। এটা গি যাম্মক খুচশ তাম্মক মদন। চতচন মকন 
এই চগফট রামম্মক না চদম্ময় রহীমম্মক চদম্মলন এটা যুচি চদম্ময় প্রমাণ করা মবশ 
কচিন বম্মট। 

তম্মব তারপম্মরও বলম্মবা যুচির অনুশীলন আমাম্মদর ভীষণ দরকার। মকননা, মকবল 
যুচি চদম্ময়ই আচম বুঝম্মত পারম্মবা আমার সীমাবদ্ধতা মকাথায়। আমার চনজস্ব 
জ্ঞাম্মনর সীমাবদ্ধতা বুম্মঝ আসার পম্মরই আচম উচ্চতর জ্ঞাম্মনর িারস্থ হম্মবা এবং 
চনম্মজম্মক সমপধণ করার মম্মতা মযাগযতা অজধন করম্মত পারব। মহদাম্ময়ম্মতর মযাগ য 
হবার জনয মসটাও একটা পূবধশতধ বম্মট। 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: ৪০ বের বয়ম্মস আপনার যতগুম্মলা িুল মপম্মকম্মে 
৮০ বের বয়ম্মস মস তুলনায় কতগুম্মলা িুল পাকম্মব মসটা পযধম্মবক্ষম্মণর বযাপার, 
যুচির বযাপার নয়। তম্মব যুচি বলম্মব, আপচন যচদ আম্মরা ৪০ বের মবাঁম্মি 
থাম্মকন অথধাৎ ১২০ বের মবাঁম্মি থাম্মকন তম্মব মসই বয়ম্মস বা তখন মিচফম্মনটচল 



 রু্চি পেন্দ নয়? কী করম্মবন, রু্চি মথম্মক মতা মুচি নাই... 

আপনার সব িুলগুম্মলা মপম্মক যাম্মব। যুচির চবম্মরাচধতা করম্মত চগম্ময় আপনার 
মম্মতা সবাইম্মকই মকাম্মনা না মকাম্মনা যুচির আশ্রয়ই মশষ পযধন্ত চনম্মত হয়। 
যচদও মসগুম্মলা হম্মত পাম্মর ভুল যুচি চকংবা দুবধল যুচি। যুচি বলম্মত কী 
মবাঝায় মসটা না মবাঝাটাও অনযতম যুচির সমসযা। চকেু মম্মন করম্মবন না 
আশা কচর। 

Sheikh A Ahmed: আচম মতা শুরুই করলাম ময আচম যুচির পম্মক্ষর 
মানুষ। যুচির চবম্মরাচধতা করলাম মকাথায়? যুচিম্মত মুচি চমলম্মব ধারণাটা ময 
সবধাংম্মশ সতয নয় মসই চবষম্ময় আচম আম্মলাকপাত কম্মরচে মাত্র। আমার মন্তবয 
মশষ না হম্মতই যুচি মেম্মড় চদম্মলন! যুচিবাদী আজ লাচি-বল্লম-সড়চক সব 
চনম্ময় মাম্মি মনম্মমম্মে। সবাই সাবধান। হা হা। 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: সময় চমলাইয়া মদম্মখন। আপনার কথা মশষ হওয়ার 
পরই মতা আচম মন্তবয করলাম। 

Sheikh A Ahmed: ধনযবাদ। আচম আপনার প্রস্তাচবত মলাগাম্মনর মম্মধয 
চকচিত দুবধলতা খুাঁম্মজ পাচে। 

"যুচির বাইম্মর চকেু নয়, বুচদ্ধর অনুকূম্মল সবধদা।" 

মিাগাম্মনর চিতীয় অংশ চনম্ময় আমার আপচত্ত আম্মে। মকাম্মনা চকেু যচদ বুচদ্ধর 
অনুকূম্মল না হয় তাহম্মল চক করম্মবন, মফম্মল চদম্মবন? নবী মূসা (আ.) ও 
চখচযম্মরর (আ.) ঘটনায় ময বালকচটম্মক মকাম্মনা কারণ োড়াই হতযা করম্মলন 
বম্মল মকারআম্মন উম্মল্লচখত আম্মে তা কীভাম্মব বুচদ্ধর অনুকূম্মল যায়! এটাম্মক 
বযাখযা করম্মত হম্মল আপনাম্মক অবশযই beyond মবাচধর িারস্থ হম্মত হম্মব। যা 
সাধারম্মণর বুচদ্ধর অনুকূম্মল নয়। 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: একজম্মনর জনয যা বুচদ্ধর অনুকূম্মল অনযজম্মনর 
জনয তা অনুকূল নাও হম্মত পাম্মর। এর কারণ হম্মলা, এই দুইজম্মনর সত্তাগত 
চকংবা ক্ষমতার পাথধকয। চখচজর (আ.) যতটুকু জানম্মতন মস আম্মলাম্মক উচন 
যা কম্মরম্মেন তা উনার কাম্মে যুচিসঙ্গত মম্মন হম্ময়ম্মে। সচিক কারণ না জানার 
কারম্মণ মুসার (আ.) কাম্মে একই চবষয় অম্মযৌচিক মম্মন হম্ময়ম্মে। অতএব, 
বযাপারটা এই দাাঁড়াম্মলা, মযটা আমরা জাচন না, প্রম্ময়াজন না থাকম্মল অযথা 
মসটা জানার মিিা করম্মবা না। আমরা জাচন না অথি আমাম্মদর জানা প্রম্ময়াজন, 
বযাপারটা যচদ এমন হয় তাহম্মল আমাম্মদর উচিত জানার মিিা করা। চকন্তু 
বযাপারটা যচদ এমন হয়— আমরা জাচন না অথি জানা দরকার, চকন্তু জানার 
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মিিা করার সময় বা সামথধয আমাম্মদর নাই; তখন আমাম্মদর উচিত এ চবষম্ময় 
মকউ জাম্মন চক না, তা জানার মিিা করা এবং মতমন চনভধরম্মযাগয কাম্মরা 
উপম্মর সংচলি চবষয় ভরসা করা। জ্ঞানতম্মের আম্মলািনায় এটাম্মক বম্মল 
testimonial knowledge। ঘটনািম্মম আগামীকাল সাম্মড় ১১টায় এ চবষম্ময় 
আচম একটা ক্লাস মনম্মবা। মিচভি চহউম্মমর empiricism-এর সাম্মথ 
testimony’র সম্পম্মকধর উপম্মর। মফসবুম্মক ‘দশধন, যুচি ও জীবন’ নাম্মম 
আমার একটা মপইজ আম্মে। মসখাম্মন গতকাল এ চবষম্ময় ১২ চমচনম্মটর একটা 
চভচিও আপ কম্মরচে। সময় থাকম্মল মিক কম্মর মদখম্মত পাম্মরন। 

চবম্মশষম্মজ্ঞর উপর ভরসা করা আমাম্মদর যুচি-বুচদ্ধ দাচব। 

Sheikh A Ahmed: িমৎকার বম্মলম্মেন। আচম চনশ্চয়ই আপনার উম্মেশয 
পূরম্মণ সহায়তা করচে। কারণ, এটাই আপনার অনযতম লক্ষয চেল ময চবচভন্ন 
চবষম্ময় মলাকজন কথা বলম্মব, প্রশ্ন করম্মব, ইসুয তুম্মল আনম্মব এবং সবাই চমম্মল 
আম্মলািনা করম্মব। এটা যারা পড়ম্মব তাম্মদর প্রম্মতযকম্মকই চকেু না চকেু উপকৃত 
হম্মব। মযমন আচম চনম্মজও উপকৃত হচে। 

 

 



 

 

 

 

যুতিবুতির বযবহার তনদ্দয় ইসলামপন্থীদ্দদর স্বতবদ্দরাতধিা 
মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক 

 

 

রু্চিবুচদ্ধর বযবহার চনম্ময় ইসলামপন্থীম্মদর মম্মধয অদু্ভত সব স্বচবম্মরাচধতা কাজ কম্মর। 
একচদম্মক তারা মম্মন কম্মরন ইসলাম হম্মলা রু্চিবুচদ্ধর একমাত্র দাচব। অথি, তারাই 
আবার মম্মন কম্মরন, চবশ্বাস এবং রু্চিবুচদ্ধ পরেরচবম্মরাধী দুচট বযাপার! ঈমাম্মনর 
সাম্মথ মর্ন রু্চিবুচদ্ধর মকাম্মনা ইচতবািক সম্পকয নাই। রু্চি চদম্ময় ঈমান আনম্মল 
মর্ন মসটা ঈমাম্মনর দুবযলতার পচরিয়! 

এ কাম্মজ তারা দুচট ঘটনাম্মক ‘রু্চি’ বা দলীল চহম্মসম্মব মপশ কম্মরন। 

ইবচলশ আোহর কাম্মে রু্চি মপশ কম্মরচেল। মসজনয তারা আোহর হুকুম্মমর 
বযাপাম্মর রু্চি উপস্থাপনম্মক খুব খারাপ মম্মন কম্মর। অথি আমরা মদচখ, চবচভন্ন 
নবী-রাসূল আোহর সাম্মথ ‘তকয’ কম্মরম্মেন, প্রে কম্মরম্মেন, রু্চি উপস্থাপন 
কম্মরম্মেন। মৃতুযর পর পুনজযীবন দাম্মন আোহর িমতা চনম্ময় ইবরাহীম্মমর (আ.) 
জানম্মত িাওয়া, র্াম্মক আমরা পাচখ সংক্রান্ত ঘটনা চহসাম্মব জাচন; চকংবা, মৃতম্মক 
জীচবত করা চনম্ময় উর্াইম্মরর (আ.) সাম্মথ আোহ তায়ালার সওয়াল-জবাব ইতযাচদ 
ঘটনা স্বয়ং মকারআন হম্মতই আমরা জানম্মত পাচর। সাহাবীম্মদর সাম্মথ আোহর 
রাসূম্মলর (সা.), র্াম্মক আমরা বচল ম য়ার চ ম্মবট, মস ধরম্মনর ‘তকয-চবতকয’ ও 
রু্চি উপস্থাপম্মনর অম্মনক নচজর আমরা হাদীস ও সীরাম্মতর গ্রন্থগুম্মলাম্মত মপম্ময় 
থাচক। স্বয়ং আোহ তায়ালা মতা চবম্মরাধীম্মদর সাম্মথ সুন্দরতর উপাম্ময় চবতকয 
করম্মত বম্মলম্মেন। চতচন বম্মলম্মেন, “তাম্মদর সাম্মথ মতামরা চবতকয কম্মরা সম্মবযািম 
পন্থায়।” 
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আোহর সাম্মথ ইবচলম্মশর রু্চি উপস্থাপনটা পদ্ধচতগতভাম্মব ভুল চেল। অধীনি 
চহম্মসম্মব রু্চি উপস্থাপন এবং সমকি চহম্মসম্মব রু্চি উপস্থাপন প্রচক্রয়ার মম্মধয 
পাথযকয আম্মে। থাকাই স্বাভাচবক। আোহ তায়ালা মর্ম্মহতু সব শুদ্ধতার পরম 
মানদণ্ড, তাই তাুঁর হুকুমম্মক মমম্মন মনয়াই রু্চিবুচদ্ধর একমাত্র দাচব। মদখুন, মানুষ 
সৃচির সময় আোহ তায়ালা ম ম্মরশতাম্মদর রু্চিতকয শুম্মনম্মেন এবং মকন তাম্মদর 
রু্চি বা আশংকা ভুল তা বম্মলম্মেন। তারমাম্মন, মানুষ সৃচির আম্মগ এমনচক 
ম ম্মরশতারাও আোহর কাম্মে তাম্মদর বুঝজ্ঞান মমাতাম্মবক রু্চি উপস্থাপন করম্মতা। 
ম ম্মরশতাম্মদর রু্চি প্রচক্রয়া চেল সচিক পদ্ধচতর। 

হর্রত আলীর (রা.) একটা কথাম্মকও রু্চি ও স্বাধীন জ্ঞানিিযার চবপি দলীল 
চহম্মসম্মব উপস্থাপন করা হয়। চতচন বম্মলম্মেন, শচরয়ত র্চদ মানুম্মষর রু্চির উপর 
চনভযর কম্মর চনধযারণ করা হম্মতা তাহম্মল তায়ামু্মম্মম পা মাম্মসহ করার মাসয়ালা 
অনযরকম হম্মতা। অথযাৎ পাম্ময়র উপম্মরর অংশ না মুম্মে পাম্ময়র তলা মুেম্মত বলা 
হম্মতা। রু্চি-বুচদ্ধ চবম্মরাধীম্মদর দাচব অনুসাম্মর, ময়লা লাম্মগ পাম্ময়র তলায়। তাই 
মুেম্মত হম্মল পাম্ময়র তলাম্মতই মাম্মসহ করা রু্চিসেত। 

এখাম্মন তারা পচবত্রতাম্মক বা তাহারাতম্মক পচরষ্কার-পচরচ্ছন্নতার সাম্মথ গুচলম্ময় 
ম ম্মলম্মেন। পচবত্রতা এক চজচনস আর পচরচ্ছন্নতা চভন্ন চজচনস। পচবত্রতার মম্মধয 
চকেুটা পচরচ্ছন্নতা থাকম্মলও পচবত্রতার ধারণা হম্মলা মখাদা কতৃযক আম্মরাচপত। 
প্রম্মতযক অথচরচটই চনম্মজর মম্মতা কম্মর চকেু  রমাচলচট আম্মরাপ কম্মর থাম্মক। আোহ 
তায়ালার পি হম্মত চনধযাচরত  রমাচলচটগুম্মলাম্মক আমরা চরিুয়যাল বা ইবাদত বম্মল 
থাচক। 

মখাদা তায়ালা মর্ভাম্মব করম্মত বম্মলম্মেন মসভাম্মবই আমাম্মদর মসসব করম্মত হম্মব। 
এটাই রু্চিবুচদ্ধর দাচব। মর্ চবষম্ময় আমরা জাচন না, মস চবষম্ময় সব সময়ই আমরা 
সংচিি ঊধ্বযতন কতৃযপম্মির উপর চনভযর কচর। ঊধ্বযতন-অধিন সম্পম্মকযর এই 
অচনবার্যতা চনম্ময়ই আমাম্মদর জগৎ ও জীবম্মনর পথ িলা। ঊধ্বযতম্মনর কাম্মে আপচন 
রু্ু্চি উপস্থাপন করম্মত পারম্মবন। চকন্তু মশষ পর্যন্ত আপনাম্মক ঊধ্বযতম্মনর হুকুমম্মকই 
মমম্মন িলম্মত হয়। নম্মিৎ ‘ঊধ্বযতন-অধিম্মনর সম্পকয’ আর বহাল থাম্মক না। চদ্বরুচি 
কম্মর বলম্মল, চনম্মজম্মক অধিন চহসাম্মব স্বীকার করার পম্মর ঊধ্বযতম্মনর পি মথম্মক 
আসা চনম্মদযশ-চনম্মদযশনাম্মক অমানয করা হম্মলা চনম্মজরই রু্চিবুচদ্ধর চবম্মরাচধতা করা। 
কী বম্মলন? আচম চক ভুল বললাম? 

র্চদও অপচবত্রতার মগাসল আর মগাসম্মলর মাধযম্মম পচরচ্ছন্নতা অজযন এক নয়, 



 রু্চিবুচদ্ধর বযবহার চনম্ময় ইসলামপন্থীম্মদর স্বচবম্মরাচধতা 

তৎসম্মত্ত্বও র্চদ আমরা পাচন চদম্ময় মগাসল করাম্মক পচবত্রতার স্টযাো য বম্মল মম্মন 
কচর, তাহম্মল মতা তায়ামু্মম্মমর পুম্মরা চবষয়টাই বাচতল হম্ময় র্াওয়ার কথা। 
মসম্মিম্মত্র মতা পাম্ময়র উপম্মর মমাোও র্া, চনম্মি মমাোও তা। দুম্মটাই বাচতল হওয়ার 
কথা। 

কথা হম্মলা, মর্সব চবষয়ম্মক আমাম্মদর মানচবক চবম্মবিনায় চিন্তা, রু্চি ও জ্ঞাম্মনর 
আওতা বচহভূযত চবষয় বম্মল মম্মন কচর; মস চবষয়গুম্মলার মিম্মত্র চক আমরা 
চনম্মজম্মদর মানচবক চবম্মবিনা তথা চিন্তা, রু্চি ও জ্ঞানম্মক পচরহার কচর? নাচক, 
মসগুম্মলার চভচিম্মত আমরা চনম্মজম্মদর সীচমত মানচবক চবম্মবিনাপ্রসূত চিন্তা, রু্চি 
ও জ্ঞাম্মনর পূণযতা অজযম্মনর জনয সতয, নযায় ও কলযাম্মণর পরবতযী িম্মরর চদম্মক 
অগ্রসর হই? 

প্রিচলত প্রবল ভুল ধারণাগুম্মলার কারম্মণ লি কম্মর মদম্মখচে, মলাম্মকরা কথাগুম্মলা 
চিক বুম্মঝ না। তাই কথাটা আবাম্মরা বলচে। আমাম্মদর রু্চি র্খন আমাম্মদরম্মক 
বৃহির বা ঊধ্বযতন মকাম্মনা অথচরচটম্মক গ্রহণ কম্মর চনম্মত বম্মল, তখন র্চদ রু্চিবুচদ্ধর 
দাচব অনুসাম্মর মসই ঊধ্বযতন সিাম্মক অথচরচট চহসাম্মব মমম্মন মনই, তখন আমরা 
চক আম্মদৌ রু্চিবুচদ্ধর চবম্মরাচধতা করলাম? নাচক, স্বীয় গািচনক সীমাবদ্ধতার 
মিারাগচলম্মত ঘুরপাক খাওয়ার পচরবম্মতয সামম্মন এচগম্ময় র্াওয়ার মবৌচদ্ধক দাচবম্মক 
মমম্মন চনলাম? 

আসুন, চনম্মজম্মদর মম্মধয অর্থা তকযচবতকয না কম্মর চনম্মজরা মখালামম্মন ভাবম্মত 
থাচক। 

 

মন্তবয 

Masudul Alam: ইসলামপন্থীম্মদর রু্চিতম্মকযর চবম্মরাচধতার রু্চি চহম্মসম্মব আপচন 
ইবচলম্মশর ঘটনা এবং হর্রত আলীর (রা.) মর াম্মরন্স চদম্ময়ম্মেন। আমার ধারণা, 
উপমহাম্মদম্মশর মুসলমানম্মদর মম্মধয আম্মরা একটা কারণ কাজ কম্মর। 

আমাম্মদর একটা প্রবাদ আম্মে: ‘চবশ্বাম্মস মমলায় স্বগয/তম্মকয বহুদূর।’ উপমহাম্মদম্মশর 
চহনু্দ-মুসলমান উভয় ধমযীয় সমাম্মজ প্রবাদটা মবশ প্রিচলত। তম্মব আমার ধারণা, 
চহনু্দ ধময এখানকার আচদধময হওয়ায়, আম্মরা অনয অম্মনক চকেুর মম্মতা এই 
প্রবাদটাও মুসলমানরা মসখান মথম্মক ইনম্মহচরট কম্মরম্মে। 
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সামচগ্রক চবম্মবিনায় নানামাচত্রক ইনকচসসম্মটচন্সর কারম্মণ চহনু্দ ধম্মমযর অনুসারীম্মদর 
‘মর্ৌচিক’ হওয়ার সুম্মর্াগ মনই। ‘অন্ধ চবশ্বাস’ই তাম্মদর অবলম্বন। আমার ধারণা, 
রু্চির পচরবম্মতয অন্ধ চবশ্বাম্মসর মর্ তাচত্ত্বক চবপদ, তা অনুধাবন না কম্মরই এখানকার 
মুসলমানরা অন্ধ চবশ্বাসম্মক মবম্মে চনম্ময়ম্মে। 

 



 

 

 

 

যুতিবুতির পদ্দে আল্লাহ িায়ালা 
মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক 

 

 

আোহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) বম্মলম্মেন, ‘আোহ র্াম্মক কলযাণ দান করম্মত ইচ্ছা 
কম্মরন, তাম্মক দ্বীম্মনর  কীহ বাচনম্ময় মদন।’ এখাম্মন  কীহ বলম্মত র্া বুঝাম্মনা 
হম্ময়ম্মে, হাদীসচট পড়ামাত্র এখনকার একজন মুসচলম্মমর এ সম্পম্মকয মর্ ধারণা হম্মব 
তা হম্মত চভন্নতর। এখন র্াম্মদরম্মক আমরা ইসলামী আইনশাম্মস্ত্রর উপর পচণ্ডত তথা 
 কীহ চহম্মসম্মব জাচন, মহানবীর (সা.) জীবনকাল হম্মত শুরু কম্মর পরবতযী অন্তত 
একশ বেম্মরও  কীহ বলম্মত তা বুঝাম্মনা হম্মতা না। এখনকার সমম্ময়  কীহ কথাটা 
একটা টাময চহসাম্মব গম্মড় উম্মিম্মে। আর তখনকার সমম্ময়  কীহ কথাটাম্মক আিচরক 
অম্মথয গ্রহণ করা হম্মতা। তখন  কীহ বলম্মত এমন বযচিম্মক বুঝাম্মনা হম্মতা, চর্চন 
জীবন, জগৎ, সমাজ, রাষ্ট্র তথা জীবনাদশয সম্পম্মকয সচিক ও গভীর জ্ঞাম্মনর 
অচধকারী। তখনকার  কীহ শম্মব্দর মমযাথয চেম্মলা অচধকতর চ লসচ কযাল তথা 
তত্ত্বগত। এখনকার সমম্ময়  কীহ শম্মব্দর অচধকতর তাৎপর্য হম্মলা আইন ও চবচধ-
চবধান সম্পকযীয়।  

একবার মুহাম্মদুর রাসূলুোহ (সা.) মসচজম্মদ নববীম্মত ঢুম্মক মদখম্মত মপম্মলন, 
সাহাবাগণ দুচট দম্মল চবভি হম্ময় দু’পাম্মশ বম্মসম্মেন। এক গ্রুপ চজচকর করচেম্মলন। 
অপর গ্রুপ জ্ঞানিিযা করচেম্মলন। তখন চতচন বলম্মলন, আমাম্মক চশিক চহসাম্মব 
মপ্ররণ করা হম্ময়ম্মে। তাই আচম আলাপ-আম্মলািনায় র্ারা চনম্ময়াচজত তাম্মদর সাম্মথই 
বসম্মবা।  

এভাম্মব হাদীস ও সীরাম্মত জ্ঞানিিযার উপর মকান মলম্মভম্মল গুরুত্বাম্মরাপ করা হম্ময়ম্মে 
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তা র্চদ আমরা কম্পাইল করম্মত র্াই তা একটা চবরাট ভচলউম হম্ময় র্াম্মব। এমনচক 
উপম্মরর চশম্মরানাম্মমর অধীম্মন মকারআম্মনর বাণীগুম্মলাম্মক কম্পাইল শুরু করার পর 
আমরা বুঝম্মত পাচর— রু্চি, বুচদ্ধ ও জ্ঞানিিযার প্রচত গুরুত্বাম্মরাপ করা সংক্রান্ত 
আয়াতগুম্মলার একটা পূণযাে সংকলন প্রস্তুত করম্মত মগম্মল তা একটা চবরাট 
ভচলউম্মম পচরণত হম্মব। প্রতযিভাম্মব প্রায় সাম্মড় েয়শত মকারআম্মনর আয়াম্মত রু্চি-
বুচদ্ধর কথা বলা হম্ময়ম্মে। রু্চি-বুচদ্ধর পম্মি পম্মরািভাম্মব বলা হম্ময়ম্মে এমন 
আয়াম্মতর সংখযা হম্মব সহস্রাচধক।  

দীঘযকাল হম্মত মুসলমানরা প্রিচলত চ কাহর র্াুঁতাকম্মল পম্মড় ভুম্মলই মগম্মে, রু্চি-
বুচদ্ধর র্থার্থ িিযা না থাকম্মল ইসলাম চটকম্মব না। রু্চি-বুচদ্ধহীন অথি আইন তথা 
শরীয়াহচনভযর ইসলাম হম্মলা দরজা, জানালা, মদয়াল,  াচনযিার, োদ ও  াউম্মেশন 
োড়া একটা চবচডংম্ময়র চপলারসবযস্ব োকিাম্মরর মম্মতা। ভারসামযপূণয একটা 
জীবনবযবস্থাম্মক র্চদ আমরা একটা সুস্থ মানবম্মদম্মহর সাম্মথ তুলনা কচর, তাহম্মল 
মমাটাদাম্মগ বলম্মত পাচর, আইনী চবচধ-চবধানসমূহ হম্মলা শরীম্মরর অচস্থ-কািাম্মমা তথা 
হাম্মড়র মম্মতা। কংকাল মর্মন শরীর নয়, মতমন কম্মর শরীয়াহ মাম্মনই ইসলাম নয়। 
আবার কংকাল োড়া মর্মন শরীর অিল মতমন কম্মর শরীয়াহ োড়া ইসলাম 
অসম্ভব।   

সেত কারম্মণই আমরা এখাম্মন চকেু আয়াতম্মক নমুনা চহসাম্মব মপশ কম্মরচে। 
মসচজদ, মাদ্রাসা ও ইসলামচভচিক ধমযীয়, সামাচজক ও রাজবনচতক সংগিনগুম্মলাম্মত 
প্রিচলত পযাচসভ লাচনযং চসম্মস্টম তথা গুরুবাদী চশিা পদ্ধচতর প্রভাম্মব সাধারণ 
মুসলমানরা মম্মন কম্মর, ইসলাম্মম রু্চিবুচদ্ধর বুচঝবা প্রিলন বা অনুম্মমাদন নাই। 
মর্ন ওহীর জ্ঞান আম্মে, তাই মানবীয় জ্ঞাম্মনর দরকার নাই। ওহীর জ্ঞান বনাম 
মানবীয় জ্ঞান, এই মর্ একটা  লস বাইনাচর করা হম্মচ্ছ, আমরা এর চবম্মরাধী। 
এই সংকলম্মন আমরা মদচখম্ময়চে, ওহীর জ্ঞাম্মনই মানবীয় জ্ঞানপদ্ধচতর স্বীকৃচত প্রদান 
মতা বম্মটই, বরং মসটার র্ম্মথাচিত িিযার কথা বারংবার বলা হম্ময়ম্মে। আমরা জাচন, 
ওহীর জ্ঞাম্মন মানবীয় জ্ঞাম্মনর মদাহাই মদয়া হম্ময়ম্মে, মানবীয় জ্ঞাম্মনর স্বীকৃচত মদয়া 
হম্ময়ম্মে। পিান্তম্মর মানবীয় জ্ঞাম্মনর চভচি, পদ্ধচত, পচরণচত ও পূণযতা হম্মলা ওহীর 
জ্ঞান।  

মসাজা কথায়, জ্ঞাম্মনর প্রিচলত উৎস চহসাম্মব অচভজ্ঞতাবাদ, বুচদ্ধবাদ ও সািয— 
এগুম্মলার স্বরূপ হম্মলা স্বজ্ঞা বা ইিুইশন। আরচবম্মত র্াম্মক বলা হয় ইলহাম। 
বলাবাহুলয, ইলহাম হম্মলা অপচরশীচলত বা অপূণয ওহী। তারমাম্মন, প্রতযাম্মদশ বা 
ওহী হম্মলা পারম্ম ি ইিুইশন। নবী-রাসূলম্মদর ইিুইশন হম্মলা ওহী। অতএব, ওহী 
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ও ইলহাম্মমর মম্মধয পাথযকয গুণ ও মাত্রাগত। অচভজ্ঞতা, বুচদ্ধ, সািয, স্বজ্ঞা ও ওহী— 
এচট ইসলামী জ্ঞানতম্মত্ত্বর সবযজনগ্রাহয কািাম্মমা। পািাতয জ্ঞানতম্মত্ত্ব জ্ঞাম্মনর উৎস 
চনম্ময় মর্ দ্বি রম্ময়ম্মে, তা হরাইজিাল বা  াইম্মকাটচমক। তারা চবতকয কম্মর মূলত 
অচভজ্ঞতা বা বুচদ্ধ, এতদুভম্ময়র মকানচট গ্রহণম্মর্াগয, তা চনম্ময়। ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব 
এই দৃচিম্মত সুসামঞ্জসযপূণয। এচট ক্রমম্মসাপানমূলক হায়ারাচকযকযাল। মুসলমানরা 
এচট র্ত দ্রুত বুঝম্মব, তত দ্রুত তাম্মদর ইমানচসম্মপশন ঘটম্মব। অনযথায়, 
প্রচতচক্রয়াশীলতার ঘুরপাম্মকই তারা জীবন কাটাম্মব। তারা হম্মত পারম্মব না মকৌশলী 
ও মর্াগয। এখন র্া আম্মে তা-ই মথম্মক র্াম্মব। সুম্মখর চবষয় হম্মচ্ছ, বতযমান প্রজম্মন্মর 
একটা উম্মেখম্মর্াগয অংশ রু্ম্মগাপম্মর্াগী ও প্রগচতশীল চিন্তাভাবনার অচধকারী। 
তাম্মদর জনয এই সংকলন।   

১। মুসলমানম্মদর মম্মধয স্থায়ীভাম্মব থাকম্মত হম্মব চথংক-টযাঙ্ক চসম্মস্টম 

ُهوا   نُْهْم َطآِئَفٌة لِّيَتََفقَّ ِفى  َوَما كَاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَنِفُروا كَآفًَّة ۚ فَلَْولَا نََفَر ِمن كُلِّ ِفْرقٍَة مِّ
لَْيِهْم لََعلَُّهْم يَْحَذُرونَ  َذا َرَجُعٓوا ا ِ يِن َوِليُنِذُروا قَْوَمُهْم ا ِ  الدِّ

মুচমনম্মদর সকম্মলর একসম্মঙ্গ অচভযাম্মন মবর হওয়া চিক নয়। তাম্মদর প্রম্মতযক 
দল মথম্মক একচট অংশ মকন মবর হয় না যাম্মত তারা িীন সম্পম্মকধ জ্ঞাম্মনর 
অনুশীলন করম্মত পাম্মর এবং চফম্মর আসার পর তাম্মদর সম্প্রদায়ম্মক সতকধ 
করম্মত পাম্মর যাম্মত তারা (অসদািরণ) মথম্মক চবরত হয়?  

[সূরা তওবা: ১২২] 

২। সুচনচদযি পদ্ধচতম্মত সন্ধান করম্মত হম্মব অখণ্ড সতযম্মক 

ِبَما  َعِليٌمٌۢ  اللََّه  نَّ  ا ِ َشْيـ ًا ۚ  اْلَحقِّ  ِمَن  يُْغِنى  لَا  الظَّنَّ  نَّ  ا ِ َظنًّا ۚ  لَّا  ا ِ ا َكْثَُرُهْم  يَتَِّبُع    َوَما 
 يَْفَعلُونَ 

আসম্মল তাম্মদর মবচশরভাগ মলাকই চনেক আন্দাজ-অনুমাম্মনর মপেম্মন িলম্মে। 
অথি আন্দাজ-অনুমান দ্বারা সম্মতযর প্রম্ময়াজন চকেুমাত্র মমম্মট না। তারা র্া চকেু 
করম্মে তা আোহ ভাম্মলাভাম্মবই জাম্মনন।  

[সূরা ইউনুস: ৩৬] 

৩। বুচদ্ধ-চবরু্ি মকাম্মনা কাজ সচিক হম্মত পাম্মর না 

ْذِن اللَّـهِ  لَّا ِبا ِ ْجَس َعلَى  ْ َوَما كَاَن ِلنَْفٍس ا َن تُْؤِمَن ا ِ  الَِّذيَن لَا يَْعِقلُونَ َويَْجَعُل الرِّ
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আোহর হুকুম োড়া মকউই ঈমান আনম্মত পাম্মর না। আর আোহর রীচত হম্মচ্ছ, 
র্ারা বুচদ্ধ প্রম্ময়াগ কম্মর কাজ কম্মর না তাম্মদর উপর কলুষতা িাচপম্ময় মদন।  

[সূরা ইউনুস: ১০০] 

৪। অচভজ্ঞতা ও চশিা লাম্মভর জনয মদশ-চবম্মদম্মশ স র করম্মত হম্মব 

لَّا ِباْلَحقِّ  ا ََولَْم   ٰمٰوِت َوالْا َْرَض َوَما بَْينَُهَمآ ا ِ ا َخلََق اللَُّه السَّ يَتََفكَُّروا ِفٓى ا َنُفِسِهم ۗ مَّ
ى  َن النَّاِس ِبِلَقآِئ َربِِّهْم لَٰكِفُرونَ  ْ َوا ََجٍل مَُّسمًّ نَّ كَِثيًرا مِّ ا ََولَْم يَِسيُروا ِفى الْا َْرِض    -  َوا ِ

 َن ٰعِقبَُة الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم  فَيَنُظُروا كَْيَف كَا

তারা চক কখম্মনা চনম্মজম্মদর মম্মধয চিন্তাভাবনা কম্মরচন? আোহ পৃচথবী ও আকাশ 
মণ্ডলী এবং তাম্মদর মাঝখাম্মন র্া চকেু আম্মে— সবচকেু সচিক উম্মদ্দম্মশয এবং 
একচট চনচদযি সমম্ময়র জনয সৃচি কম্মরম্মেন। চকন্তু অম্মনম্মকই তাম্মদর রম্মবর 
সািাম্মত চবশ্বাস কম্মর না। 

আর এরা চক কখম্মনা পৃচথবীম্মত ভ্রমণ কম্মরচন? তাহম্মল এম্মদর পূম্মবয র্ারা 
অচতক্রান্ত হম্ময়ম্মে তাম্মদর পচরণাম এরা মদখম্মত মপম্মতা।  

[সূরা আর-রুম: ৮-৯] 

৫। মকবলমাত্র আনুগতযশীল মলাম্মকরাই অচভজ্ঞতা, রু্চি ও বুচদ্ধম্মক কাম্মজ লাগাম্মত 
পাম্মর 

ِنيًرا تَبَاَرَك الَِّذى َجَعَل ِفى   َمآِء بُُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسٰرًجا َوقََمًرا مُّ َوُهَو الَِّذى    -  السَّ
كََّر ا َْو ا ََراَد ُشكُوًرا  َمْن ا ََراَد ا َن يَذَّ ْيَل َوالنََّهاَر ِخْلَفًة لِّ  َجَعَل الَّ

অসীম বরকতসম্পন্ন চতচন, চর্চন আকাম্মশ বুরুজ চনমযাণ কম্মরম্মেন এবং তার 
মম্মধয একচট প্রদীপ ও একচট আম্মলাকময় িাুঁদ উজ্জ্বল কম্মরম্মেন।  

চতচনই রাত ও চদনম্মক পরেম্মরর স্থলাচভচষি কম্মরম্মেন এমন প্রম্মতযক বযচির 
জনয মর্ চশিাগ্রহণ করম্মত অথবা কৃতজ্ঞ হম্মত িায়।  

[সূরা ম ারকান: ৬১-৬২] 

ْوا مُ  َذا َولَّ َعآَء ا ِ مَّ الدُّ نََّك لَا تُْسِمُع اْلَمْوٰتى َولَا تُْسِمُع الصُّ َوَمآ ا َنَت ِبٰهِدى    -  ْدِبِرينَ ا ِ
لَّا َمن يُْؤِمُن ِبـ َايِٰتنَا فَُهم مُّْسِلُمونَ   اْلُعْمِى َعن َضلٰلَِتِهْم ۖ ا ِن تُْسِمُع ا ِ
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তুচম মৃতম্মদরম্মক মশানাম্মত পারম্মব না, বচধরম্মকও মতামার আহ্বান মশানাম্মত 
পারম্মব না— (চবম্মশষত) র্খন তারা মুখ চ চরম্ময় মনয়।  

আর অন্ধম্মদরম্মকও তুচম পথ মদচখম্ময় চবপথগামী হওয়া মথম্মক বাুঁিাম্মত পারম্মব 
না। তুচম মকবল তাম্মদরম্মকই মশানাম্মত পারম্মব, যারা আমার আয়াতগুম্মলার উপর 
ঈমান আম্মন। অতঃপর তারাই মুসলমান বা আত্মসমপযণকারী।  

[সূরা নামল: ৮০-৮১] 

৬। পাশচবক নয়, িাই মুিচিন্তার এক নান্দচনক মানচবক জীবন 

لٰهَ  ا ِ اتََّخَذ  َمِن  َوِكيلًاا ََرَءيَْت  َعلَْيِه  تَكُوُن  ا َفَا َنَت  َهٰوىُه  ا َكْثََرُهْم    -  هُۥ  ا َنَّ  تَْحَسُب  ا َْم 
لَّا كَالْا َنْٰعِم ۖ بَْل ُهْم ا ََضلُّ َسِبيلًا  ْن ُهْم ا ِ  يَْسَمُعوَن ا َْو يَْعِقلُوَن ۚ ا ِ

কখম্মনা চক তুচম মসই বযচির অবস্থা মভম্মব মদম্মখম্মো, মর্ তার চনম্মজর প্রবৃচির 
কামনাম্মক প্রভু রূম্মপ গ্রহণ কম্মরম্মে? তুচম চক এম্মহন বযচিম্মক সচিক পম্মথ চনম্ময় 
আসার দাচয়ত্ব চনম্মত পাম্মরা?  

তুচম চক মম্মন কম্মরা তাম্মদর অচধকাংশ মলাক মশাম্মন ও মবাম্মঝ? তারা মতা পশুর 
মম্মতা, বরং তারও অধম।  

[সূরা  ুরকান: ৪৩-৪৪] 

৭। দলীল প্রমাম্মণর গুরুত্ব 

لَّا َمن   ِتْلَك ا ََماِنيُُّهْم ۗ قُْل َهاتُوا بُْرٰهنَكُْم   ْ كَاَن ُهوًدا ا َْو نَٰصٰرى َوقَالُوا لَن يَْدُخَل اْلَجنََّة ا ِ
ن كُنتُْم ٰصِدِقينَ   ا ِ

তারা বম্মল, ইহুদী বা খৃিান োড়া আর মকউ জান্নাম্মত র্াম্মব না। এচট তাম্মদর 
অবািব আকাঙ্খা মাত্র। তাম্মদরম্মক বম্মল দাও, মতামরা র্চদ মতামাম্মদর দাচবর 
বযাপাম্মর সতযবাদী হম্ময় থাম্মকা, তাহম্মল মতামাম্মদর দলীল-প্রমাণ চনম্ময় এম্মসা।  

[সূরা বাকারা: ১১১] 

ا يَِصُفونَ  لَّا اللَُّه لََفَسَدتَا ۚ فَُسْبٰحَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ  لَْو كَاَن ِفيِهَمآ َءاِلَهٌة ا ِ

র্চদ আকাম্মশ ও পৃচথবীম্মত এক আোহ োড়া চদ্বতীয় মকাম্মনা ইলাহ হম্মতা, 
তাহম্মল (পৃচথবী ও আকাশ) উভম্ময়র বযবস্থা ধ্বংস হম্ময় মর্ম্মতা। কাম্মজই এরা 
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মর্সব কথা বম্মল মবড়াম্মচ্ছ, আরম্মশর রব আোহ তা মথম্মক পচবত্র।  
[সূরা আচম্বয়া: ২২] 

ا تََذكَُّرونَ  ا بَْيَن    -  قَِليلًا مَّ يَٰح بُْشًرٌۢ ا َمَّن يَْهِديكُْم ِفى ُظلُٰمِت اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَمن يُْرِسُل الرِّ
َع اللَّهِ يََدْى َرْحَمِتهِ  ا يُْشِركُونَ  ْ ۦٓ ۗ ا َِءلٌٰه مَّ ا َمَّن يَْبَدُؤا اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُۥ    -  تَٰعلَى اللَُّه َعمَّ

َع اللَِّه ۚ قُْل َهاتُوا بُْرٰهنَكُْم ا ِن كُنتُْم ٰصِدِقينَ  َمآِء َوالْا َْرِض ۗ ا َِءلٌٰه مَّ َن السَّ  َوَمن يَْرُزقُكُم مِّ

… মতামরা সামানযই চিন্তাভাবনা কম্মর থাম্মকা।  

আর মক জলস্থম্মলর অন্ধকাম্মর মতামাম্মদর পথ মদখান? এবং মক চনম্মজর 
অনুগ্রম্মহর পূবযাম্মে বাতাসম্মক সুসংবাদ চদম্ময় পািান? আোহর সাম্মথ অনয 
ইলাহও চক (এ কাজ কম্মর)? এরা মর্ ধরম্মনর চশরক কম্মর, তা মথম্মক আোহ 
অম্মনক ঊম্মধ্বয। 

আর চতচন মক, চর্চন সৃচির সূিনা কম্মরন এবং তারপর আবার এর পুনরাবৃচি 
কম্মরন? আর মক মতামাম্মদর জীচবকা মদন আকাশ ও পৃচথবী মথম্মক? আোহর 
সাম্মথ অনয মকাম্মনা ইলাহও চক (এ কাম্মজ অংশীদার) আম্মে? বম্মলা, আম্মনা 
মতামাম্মদর রু্চি, র্চদ মতামার সতযবাদী হম্ময় থাম্মকা।  

[সূরা নামল: ৬২-৬৪] 

৮। রু্চি, জ্ঞান, চবম্মবক ও বুচদ্ধম্মক কাম্মজ লাগাম্মনার চনম্মদযশ 

ُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوتَنَسْوَن ا َنُفَسكُْم َوا َنتُْم تَْتلُوَن اْلِكٰتَب ۚ ا َفَلَا تَْعِقلُونَ   ا َتَا ْ

মতামরা অনযম্মদরম্মক সৎকমযশীলতার পথ অবলম্বন করম্মত বম্মলা, চকন্তু চনম্মজম্মদর 
কথা ভুম্মল র্াও। অথি মতামার চকতাব পাি কম্মর থাম্মকা। মতামরা চক জ্ঞান-
বুচদ্ধ একটুও কাম্মজ লাগাও না?  

[সূরা বাকারা: ৪৪] 

ا ََولَْو كَا َذا ِقيَل لَُهُم اتَِّبُعوا َما ا َنَزَل اللَّـُه قَالُوا بَْل نَتَِّبُع َما ا َْلَفْينَا َعلَْيِه آبَاَءنَا ۗ  َن  َوا ِ
 آبَاُؤُهْم لَا يَْعِقلُوَن َشْيئًا َولَا يَْهتَُدونَ 

তাম্মদর র্খন বলা হয়, আোহ মর্ চবধান নাচর্ল কম্মরম্মেন তা মমম্মন িম্মলা, 
জবাম্মব তারা বম্মল, আমাম্মদর বাপ-দাদাম্মদর মর্ পম্মথর অনুসারী মপম্ময়চে আমরা 
মতা মস পম্মথ িলম্মবা। আচ্ছা, তাম্মদর বাপ-দাদারা র্চদ একটু বুচদ্ধ খাচটম্ময় কাজ 
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না কম্মর মথম্মক থাম্মক? এবং সতয-সচিক পম্মথর সন্ধান না মপম্ময় থাম্মক? 
তাহম্মলও চক তারা তাম্মদর অনুসরণ কম্মর মর্ম্মত থাকম্মব?  

[সূরা বাকারা: ১৭০] 

لَْيكَ  مَّ َولَْو كَانُوا لَا يَْعِقلُونَ  ْ َوِمنُْهم مَّن يَْستَِمُعوَن ا ِ َوِمنُْهم مَّن    -  ا َفَا َنَت تُْسِمُع الصُّ
لَْيَك ۚ ا َفَا َنَت تَْهِدى اْلُعْمَى َولَْو كَانُوا لَا يُْبِصُرونَ  نَّ اللََّه لَا يَظْ   -  يَنُظُر ا ِ ِلُم النَّاَس  ا ِ

 َشْيـ ًا َولِٰكنَّ النَّاَس ا َنُفَسُهْم يَْظِلُمونَ 

তাম্মদর মম্মধয বহু মলাক আম্মে র্ারা মতামার কথা মশানার ভান কম্মর; চকন্তু তুচম 
বচধরম্মদরম্মক কী মশানাম্মব যচদ তাম্মদর চবম্মবক-বুচদ্ধ না থাম্মক! তাম্মদর মম্মধয বহু 
মলাক আম্মে র্ারা মতামাম্মক মদখার ভান কম্মর। চকন্তু তুচম অন্ধম্মদর কী পথ 
মদখাম্মব, র্চদ তারা চকেু মদখম্মত না পায়? আসম্মল আোহ মানুম্মষর প্রচত জুলুম 
কম্মরন না, মানুষ চনম্মজই চনম্মজর প্রচত জুলুম কম্মর।  

[সূরা ইউনুস: ৪২-৪৪] 

مُّ اْلبُكُْم الَِّذيَن لَا يَْعِقلُونَ  َوآبِّ ِعنَد اللَِّه الصُّ نَّ َشرَّ الدَّ  ا ِ

অবচশয আোহর কাম্মে সবম্মিম্ময় চনকৃি ধরম্মনর জাম্মনায়ার হম্মচ্ছ মসই সব বচধর 
ও মবাবা মলাক, র্ারা চবম্মবক-বুচদ্ধম্মক কাম্মজ লাগায় না।  

[সূরা আন াল: ২২] 

نََّها   ْ ا َفَلَْم يَِسيُروا ِفي الْا َْرِض فَتَكُوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن ِبَها ا َْو آَذاٌن يَْسَمُعوَن ِبَها  فَا ِ
ُدورِ لَا تَْعَمى الْا َبَْصاُر َولَـٰكِ   ن تَْعَمى اْلُقلُوُب الَِّتي ِفي الصُّ

তারা চক জচমম্মন ভ্রমণ কম্মরচন? করম্মল তাম্মদর অন্তরগুম্মলা এমন হম্মতা যা চদম্ময় 
তারা বুঝম্মত পারম্মতা, আর কানগুম্মলা এমন হম্মতা যা চদম্ময় তারা শুনম্মত মপম্মতা। 
মকননা, মিাখ মতা আসম্মল অন্ধ হয় না, বিচস্থত অন্তরই অন্ধ হম্ময় থাম্মক।  

[সূরা হজ্ব: ৪৬] 

 كَٰذِلَك يُبَيُِّن اللَُّه لَكُْم َءايِٰتهِۦ لََعلَّكُْم تَْعِقلُونَ 

মতামাম্মদর জনয মহান আল্লাহ চনম্মজর আহকাম এমনভাম্মব বযাখযা কম্মর বণধনা 
করম্মেন, যাম্মত মতামরা বুঝম্মত পাম্মরা। 

[সূরা বাকারা: ২৪২] 
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بَْراِهيَم َوَما   وَن ِفي ا ِ لَّا ِمن بَْعِدهِ يَا ا َْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُحاجُّ نِجيُل ا ِ  ْ ا ُنِزلَِت التَّْوَراةُ َوالْا ِ
 ا َفَلَا تَْعِقلُونَ 

মহ আহম্মল চকতাব! মতামরা ইবরাহীম্মমর বযাপাম্মর মকন আমার সাম্মথ ঝগড়া 
করম্মো? তাওরাত ও ইনজীল মতা ইবরাহীম্মমর পম্মর নাচর্ল হম্ময়ম্মে। মতামরা 
চক এটুকুও বুম্মঝা না?  

[সূরা আম্মল ইমরান: ৬৫] 

لَّا لَِعٌب َولَْهوٌ َوَما  نْيَا ا ِ لَِّذيَن يَتَُّقونَ  ْ اْلَحيَاةُ الدُّ اُر الْآِخَرةُ َخْيٌر لِّ  ا َفَلَا تَْعِقلُونَ  ْ َولَلدَّ

দুচনয়ার জীবন মতা একচট মখল-তামাশার বযাপার। আসম্মল র্ারা িচতর হাত 
মথম্মক বাুঁিম্মত িায়, তাম্মদর জনয আম্মখরাম্মতর আবাসই ভাম্মলা। তম্মব চক মতামরা 
বুচদ্ধ-চবম্মবিনাম্মক কাম্মজ লাগাম্মব না?  

[সূরা আনআম: ৩২] 

   ۚ قُل لَّْو َشآَء اللَُّه َما تَلَْوتُهُۥ َعلَْيكُْم َولَآ ا َْدٰرىكُم ِبهِۦ ۖ فََقْد لَِبثُْت ِفيكُْم ُعُمًرا مِّن قَْبِلهۦِٓ 
 ا َفَلَا تَْعِقلُونَ 

আর বম্মলা, র্চদ এচটই হম্মতা আোহর ইচ্ছা, তাহম্মল আচম কখম্মনা এ মকারআন 
মতামাম্মদরম্মক মশানাতাম না এবং আোহ মতামাম্মদরম্মক এর খবরও চদম্মতন না। 
আচম মতা এর আম্মগ মতামাম্মদর মম্মধয জীবম্মনর দীঘযকাল অচতবাচহত কম্মরচে, 
তবুও চক মতামরা বুচদ্ধ-চবম্মবিনা কম্মর কাজ করম্মত পাম্মরা না?  

[সূরা ইউনুস: ১৬] 

لَّا  ْن ا َْجِرَى ا ِ  َعلَى الَِّذى فََطَرِنٓى ۚ ا َفَلَا تَْعِقلُونَ  يَٰقْوِم لَآ ا َْسـ َلُكُْم َعلَْيِه ا َْجًرا ۖ ا ِ

মহ আমার সম্প্রদায়! এর চবচনমম্ময় আচম মতামাম্মদর কাম্মে মকান পাচরশ্রচমক 
িাই না। আমার পাচরশ্রচমক মতা তাাঁর চজম্মায় চযচন আমাম্মক সৃচি কম্মরম্মেন, 
তবুও চক মতামরা জ্ঞান-বুচদ্ধ খাটাম্মব না?  

[সূরা হুদ: ৫১] 

لَْيكُ   ْم ِكٰتبًا ِفيِه ِذكُْركُْم ۖ ا َفَلَا تَْعِقلُونَ لََقْد ا َنَزْلنَآ ا ِ

মহ মলাম্মকরা! আচম মতামাম্মদর প্রচত এমন একচট চকতাব অবতীণয কম্মরচে র্ার 
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মম্মধয মতামাম্মদরই কথা আম্মে, মতামরা চক বুঝ না?  
[সূরা আচম্বয়া: ১০] 

৯। ইচন্দ্রয়জ অচভজ্ঞতাম্মক কাম্মজ লাগাম্মনার তাচগদ 

نَّ ِفي َخْلِق   َماَواِت َوالْا َْرِض َواْخِتلَاِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّتي تَْجِري ِفي  ا ِ السَّ
اٍء فَا َْحيَا ِبِه الْا َْرَض بَْعَد   َماِء ِمن مَّ ا َنَزَل اللَّـُه ِمَن السَّ اْلبَْحِر ِبَما يَنَفُع النَّاَس َوَما 

َوتَ  َدابٍَّة  ِفيَها ِمن كُلِّ  َوبَثَّ  َماِء  َمْوِتَها  بَْيَن السَّ ِر  اْلُمَسخَّ َحاِب  يَاِح َوالسَّ الرِّ ْصِريِف 
َقْوٍم يَْعِقلُونَ   َوالْا َْرِض لَآيَاٍت لِّ

(এই সতযচট চিচেত করার জনয র্চদ মকাম্মনা চনদশযন বা আলামম্মতর প্রম্ময়াজন 
হয় তাহম্মল) র্ারা বুচদ্ধ-চবম্মবক বযবহার কম্মর তাম্মদর জনয আকাশ ও পৃচথবীর 
ঘটনাকৃচতম্মত, রাতচদম্মনর অনবরত আবতযম্মন, মানুম্মষর প্রম্ময়াজনীয় ও উপকারী 
সামগ্রী  চনম্ময় সাগর-দচরয়ার িলমান জলর্ানসমূম্মহ, বৃচিধারার মম্মধয, র্া আোহ 
বষযণ কম্মরন উপর মথম্মক, তারপর তার মাধযম্মম মৃত ভূচমম্মক জীবন দান কম্মরন 
এবং চনম্মজর এই বযবস্থাপনার বম্মদৌলম্মত পৃচথবীম্মত সব রকম্মমর প্রাণী েচড়ম্ময় 
চেচটম্ময় মদন, আর বায়ু প্রবাম্মহ এবং আকাশ ও পৃচথবীর মাঝখাম্মন চনয়চন্ত্রত 
মমঘমালায় অসংখয চনদশযন রম্ময়ম্মে।  

[সূরা বাকারা: ১৬৪] 

لَّا ُدَعاًء َوِنَداًء ۚ ُصمٌّ بُكٌْم ُعْمٌي   َوَمثَُل الَِّذيَن كََفُروا كََمثَِل الَِّذي يَنِْعُق ِبَما لَا يَْسَمُع ا ِ
 فَُهْم لَا يَْعِقلُونَ 

আোহ প্রদচশযত পম্মথ িলম্মত র্ারা অস্বীকার কম্মরম্মে তাম্মদর অবস্থা চিক মতমচন 
মর্মন রাখাল তার পশুম্মদর  াকম্মত থাম্মক চকন্তু হাুঁক াম্মকর আওয়াজ োড়া 
আর চকেুই তাম্মদর কাম্মন মপৌঁম্মে না। তারা কালা, মবাবা ও অন্ধ, তাই চকেুই 
বুঝম্মত পাম্মর না।  

[সূরা বাকারা: ১৭১] 

ٰمٰوِت َوالْ  نَّ ِفى َخْلِق السَّ ْيِل َوالنََّهاِر َلَءايٍٰت لِّا ُوِلى الْا َْلٰببِ ا ِ  ا َْرِض َواْخِتلِٰف الَّ

চনঃসম্মন্দম্মহ আসমানসমূহ ও জচমম্মনর সৃচি এবং চদবা-রাচত্রর আবতযম্মনর মাম্মঝ 
জ্ঞানী মলাকম্মদর জনয রম্ময়ম্মে অম্মনক চনদশযন।  

[সূরা আম্মল ইমরান: ১৯০]  



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

َن   نسِ َولََقْد َذَرا ْنَا ِلَجَهنََّم كَِثيًرا مِّ لَُهْم قُلُوٌب لَّا يَْفَقُهوَن ِبَها َولَُهْم ا َْعيٌُن   ْ اْلِجنِّ َوالْا ِ
لَّا يُْبِصُروَن ِبَها َولَُهْم َءاَذاٌن لَّا يَْسَمُعوَن ِبَهآ ۚ ا ُولِٰٓئَك كَالْا َنْٰعِم بَْل ُهْم ا ََضلُّ ۚ ا ُولِٰٓئَك  

 ُهُم اْلٰغِفلُونَ 

বহু জ্বীন ও মানুষ রম্ময়ম্মে, র্াম্মদরম্মক আচম জাহান্নাম্মমর জনযই সৃচি কম্মরচে। 
তাম্মদর হৃদয় আম্মে, চকন্তু তা চদম্ময় তারা উপলচব্ধ কম্মর না। তাম্মদর মিাখ আম্মে, 
চকন্তু তা চদম্ময় তারা মদম্মখ না। তাম্মদর কান আম্মে, চকন্তু তা চদম্ময় তারা মশাম্মন 
না। তারা পশুর মম্মতা, বরং তাম্মদর িাইম্মতও অধম। তারা িরম গাম্ম লচতর 
মম্মধয হাচরম্ময় মগম্মে।  

[সূরা আরা : ১৭৯] 

ِنيَن   السِّ َعَدَد  ِلتَْعلَُموا  َمنَاِزَل  َرهُۥ  َوقَدَّ نُوًرا  َواْلَقَمَر  ِضيَآًء  ْمَس  الشَّ َجَعَل  الَِّذى  ُهَو 
ُل اْلَءايِٰت ِلَقْوٍم يَْعلَُمونَ  لَّا ِباْلَحقِّ ۚ يَُفصِّ نَّ ِفى    -  َواْلِحَساَب ۚ َما َخلََق اللَُّه ٰذِلَك ا ِ ا ِ

َقْوٍم يَتَُّقونَ اْخِتلِٰف  ٰمٰوِت َوالْا َْرِض َلَءايٍٰت لِّ ْيِل َوالنََّهاِر َوَما َخلََق اللَُّه ِفى السَّ  الَّ

চতচন সূযধম্মক কম্মরম্মেন মতম্মজাদীপ্ত, আর িন্দ্রম্মক কম্মরম্মেন আম্মলাকময়। আর 
তার (হ্রাস-বৃচদ্ধর) মনচযলসমূহ সচিকভাম্মব চনধধারণ কম্মরম্মেন, যাম্মত মতামরা 
বৎসর গুম্মণ (সমম্ময়র) চহসাব রাখম্মত পাম্মরা। আল্লাহ এসব অনথধক সৃচি 
কম্মরনচন, চতচন চনদশধনগুম্মলাম্মক চবশদভাম্মব উপস্থাপন কম্মরন জ্ঞানী সম্প্রদাম্ময়র 
জনয। 

চনশ্চয়ই রাত ও চদম্মনর আবতধম্মন, আর আকাশমণ্ডলী ও পৃচথবীর মাম্মঝ আল্লাহ 
যা সৃচি কম্মরম্মেন তাম্মত মুত্তাকী সম্প্রদাম্ময়র জনয অবশযই চনদশধন রম্ময়ম্মে।  

[সূরা ইউনুস: ৫-৬] 

ْمَع َوالْا َبْٰصَر َوَمن يُْخِرُج اْلَحىَّ   َمآِء َوالْا َْرِض ا َمَّن يَْمِلُك السَّ َن السَّ قُْل َمن يَْرُزقُكُم مِّ
فََسيَُقولُوَن اللَُّه ۚ فَُقْل ا َفَلَا   ْ ِمَن اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحىِّ َوَمن يَُدبُِّر الْا َْمرَ 

 تَتَُّقونَ 

তাম্মদরম্মক চজম্মজ্ঞস কম্মরা, “মক মতামাম্মদর আকাশ ও পৃচথবী মথম্মক চরচর্ক 
মদয়? এই মশানার ও মদখার শচি কার চনয়ন্ত্রম্মণ রম্ময়ম্মে? মক মৃত মথম্মক 
জীচবত এবং জীচবত মথম্মক মৃতম্মক মবর কম্মর আম্মন? মক িালাম্মচ্ছ এই চবশ্ব-
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বযবস্থাপনা? তারা চনিয়ই বলম্মব, আোহ। বম্মলা, তবুও চক মতামরা (সম্মতযর 
চবম্মরাধী পম্মথ িলার বযাপাম্মর) সতকয হম্মচ্ছা না?  

[সূরা ইউনুস: ৩১] 

نَّ   ُل بَْعَضَها َعلٰى بَْعٍض ِفى الْا ُكُِل ۚ ا ِ ِصنَْواٌن َوَغْيُر ِصنَْواٍن يُْسٰقى ِبَمآٍء ٰوِحٍد َونَُفضِّ
َقْوٍم يَْعِقلُونَ   ِفى ٰذِلَك َلَءايٍٰت لِّ

আর মদম্মখা, পৃচথবীম্মত রম্ময়ম্মে পরের সংলি আলাদা আলাদা ভূখণ্ড, রম্ময়ম্মে 
আংগুর বাগান, শসযম্মিত, মখজুর গাে–চকেু একাচধক কাণ্ডচবচশি আবার চকেু 
এক কাণ্ডচবচশি, যা একই পাচন িারা চসচিত হয়, চকন্তু স্বাম্মদর মিম্মত্র আচম 
কম্মর মদই তাম্মদর মকাম্মনাটাম্মক মবচশ ভাম্মলা এবং মকাম্মনাটাম্মক কম ভাম্মলা। 
র্ারা বুচদ্ধম্মক কাম্মজ লাগায়, তাম্মদর জনয এসব চজচনম্মসর মম্মধয রম্ময়ম্মে প্রিুর 
চনদশযন।  

[সূরা রাদ: ৪] 

ٰمٰوِت َوالْا َْرِض قُِل اللَُّه ۚ قُْل ا َفَاتََّخْذتُم مِّن ُدوِنِهۦٓ ا َْوِليَآَء لَا يَْمِلكُوَن   بُّ السَّ قُْل َمن رَّ
ا ۚ قُْل َهْل يَْستَِوى الْا َْعٰمى َواْلبَصِ  لُٰمُت  ِلا َنُفِسِهْم نَْفًعا َولَا َضرًّ يُر ا َْم َهْل تَْستَِوى الظُّ

قُِل اللَُّه ٰخِلُق كُلِّ   ْ َوالنُّوُر ۗ ا َْم َجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَآَء َخلَُقوا كََخْلِقهِۦ فَتَٰشبََه اْلَخْلُق َعلَْيِهمْ 
رُ  َمآِء َمآًء فََسالَْت    -   َشْىٍء َوُهَو اْلٰوِحُد اْلَقهّٰ ْيُل  ا َنَزَل ِمَن السَّ ا َْوِديٌَةٌۢ ِبَقَدِرَها فَاْحتََمَل السَّ

ثْلُهُۥ مِّ َزبٌَد  َمٰتٍع  ا َْو  ِحْليٍَة  ابِْتَغآَء  النَّاِر  ِفى  َعلَْيِه  يُوِقُدوَن  ا  َوِممَّ اِبيًا ۚ  رَّ كَٰذِلَك   ْ َزبًَدا 
بَُد فَيَْذَهُب ُجَفآًء ۖ َوا َمَّ  ا الزَّ ا َما يَنَفُع النَّاَس فَيَْمكُُث  يَْضِرُب اللَُّه اْلَحقَّ َواْلٰبِطَل ۚ فَا َمَّ

 ِفى الْا َْرِض ۚ كَٰذِلَك يَْضِرُب اللَُّه الْا َْمثَالَ 

এম্মদরম্মক চজম্মজ্ঞস কম্মরা, আকাশ ও পৃচথবীর রব মক? বম্মলা আোহ! তারপর 
এম্মদরম্মক চজম্মজ্ঞস কম্মরা, আসল বযাপার র্খন এই তখন মতামরা চক তাুঁম্মক 
বাদ চদম্ময় এমন মাবুদম্মদরম্মক চনম্মজম্মদর কার্যসম্পাদনকারী বাচনম্ময় চনম্ময়ম্মো, 
র্ারা তাম্মদর চনম্মজম্মদর জনযও মকাম্মনা লাভ-িচত করার িমতা রাম্মখ না? বম্মলা, 
অন্ধ ও িিুষ্মান চক সমান হম্ময় থাম্মক? আম্মলা ও আুঁধার চক এক রকম হয়? 
র্চদ এমন না হয়, তাহম্মল তাম্মদর বানাম্মনা শরীকরাও চক আোহর মম্মতা চকেু 
সৃচি কম্মরম্মে, মর্ কারম্মণ তারাও সৃচিিমতার অচধকারী বম্মল সম্মন্দহ হম্ময়ম্মে? 
বম্মলা, প্রম্মতযকচট চজচনম্মসর স্রিা একমাত্র আোহ। চতচন একক ও সবার উপর 
পরাক্রমশালী। 
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আোহ আকাশ মথম্মক পাচন বষযণ কম্মরন এবং প্রম্মতযক নদী-নালা চনম্মজর সাধয 
অনুর্ায়ী তা চনম্ময় প্রবাচহত হয়। তারপর র্খন োবন আম্মস তখন পাচনর উপম্মর 
ম না ভাসম্মত থাম্মক। আর মলাম্মকরা অলংকার ও বতজসপত্রাচদ চনমযাম্মণর জনয 
মর্সব ধাতু গরম কম্মর তার উপরও চিক এমচন ম না মভম্মস ওম্মি। এ উপমার 
সাহাম্মর্য আোহ হক ও বাচতম্মলর চবষয়চট সুেি কম্মর মদন। ম নারাচশ উম্মড় 
র্ায় এবং মর্ বস্তুচট মানুম্মষর জনয উপকারী, তা জচমম্মন মথম্মক র্ায়। এভাম্মব 
আোহ উপমার সাহাম্মর্য চনম্মজর কথা বুচঝম্ময় থাম্মকন।  

[সূরা রাদ: ১৬-১৭] 

ْمَس َواْلَقَمرَ  ْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ َر لَكُُم الَّ ٰرٌتٌۢ ِبا َْمِرهِۦٓ ۗ ا ِنَّ ِفى ٰذِلَك   ْ َوَسخَّ َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ
َقْوٍم يَْعِقلُونَ   َلَءايٍٰت لِّ

চতচনই রাত ও চদনম্মক মতামাম্মদর উপকাম্মর চনম্ময়াচজত কম্মরম্মেন। আর সুরুজ 
ও িাাঁদম্মকও; এবং তারকারাচজও তাাঁরই চনম্মদধম্মশ চনয়চিত। চনশ্চয়ই এম্মত 
মবাধশচিসম্পন্নম্মদর জম্মনয চনদশধনাবলী রম্ময়ম্মে।  

[সূরা নাহল: ১২] 

ِفى   يَِسيُروا  ا َفَلَْم  اْلُقٰرٓى ۗ  ا َْهِل  ْن  مِّ لَْيِهم  ا ِ نُّوِحٓى  ِرَجالًا  لَّا  ا ِ قَْبِلَك  ِمن  ا َْرَسْلنَا  َوَمآ 
لَِّذيَن اتََّقْوا ۗ  الْا َْرضِ   فَيَنُظُروا كَْيَف كَاَن ٰعِقبَُة الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم ۗ َولََداُر اْلَءاِخَرِة َخْيٌر لِّ

 ا َفَلَا تَْعِقلُونَ 

মহ মুহাম্মদ! মতামার পূম্মবয আচম মর্ নবীম্মদরম্মক পাচিম্ময়চেলাম তারা সবাই 
মানুষই চেম্মলা, এসব জনবসচতরই অচধবাসী চেম্মলা এবং তাম্মদর কাম্মেই আচম 
অহী পািাম্মত মথম্মকচে। তারা চক পৃচথবীম্মত ভ্রমণ কম্মরচন এবং তাম্মদর পূম্মবয 
মর্সব জাচত িম্মল মগম্মে তাম্মদর পচরণাম মদম্মখচন? চনচিতভাম্মবই আম্মখরাম্মতর 
আবাস তাম্মদর জনয আম্মরা মবচশ ভাম্মলা র্ারা (নবীর কথা মমম্মন চনম্ময়) 
তাকওয়ার পথ অবলম্বন কম্মরম্মে। এখম্মনা চক মতামরা বুঝম্মব না?  

[সূরা ইউসু : ১০৯] 

 

 

 



 রু্চিবুচদ্ধর পম্মি আোহ তায়ালা 

মন্তবয ও প্রচতমন্তবয 

Ibrahim Hossain: “নবী-রাসূলম্মদর ইিুইশন হম্মলা ওহী”— এ কথাচট মানম্মত 
পারলাম না। এ কথা িারা বুঝায়, নবী-রাসূলগণ যুচিবুচদ্ধ িিধার এক পর্যাম্ময় ওহী 
প্রাপ্ত হম্মতন। আসম্মল চক তাই? আমরা যতটুকু জাচন, আল্লাহ তার বান্দাম্মদর মাঝ 
মথম্মক চবম্মশষ কাউম্মক চনবধািন কম্মরন তাুঁর ওহীর প্রিারক চহম্মসম্মব। ওহী 
descends Wahi deals with issues which are above and beyond 
human intuition. 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: ইিুইশন হম্মলা প্রতযক্ষ জ্ঞান। অথধাৎ ময জ্ঞাম্মনর 
মকাম্মনা মাধযম নাই, চবম্মশষ মকাম্মনা কারণও নাই। মকন, কীভাম্মব ইতযাচদর 
মকাম্মনা বযাখযাও এম্মত নাই। চকন্তু চযচন এটা মপম্ময়ম্মেন চতচন চনচশ্চতভাম্মবই 
বুঝম্মত পাম্মরন, এচট সম্মন্দহাতীত ও শতভাগ চনচশ্চত, চনখাুঁদ সতয। মতা, এই 
ধরম্মনর প্রতযক্ষ জ্ঞান যখন মকাম্মনা সাধারণ বযচি প্রাপ্ত হন, তখন তাম্মক 
আমরা বচল ইিুইশন বা ইলহাম। আর এই ইিুইশন যখন নবী-রাসূলম্মদর 
ওপর ঘম্মট, তখন মসটাম্মক আমরা বচল ওহী, মরচভম্মলশন বা প্রতযাম্মদশ। 

সাধারণ মানুষম্মদর ইলহাম বা ইিুইশন অনযম্মদর জনয অনুসরণম্মযাগয নয়। 
মকাম্মনা চকেুর পম্মক্ষ বা চবপম্মক্ষ তা দলীল চহম্মসম্মব বযবহৃত হম্মত পাম্মর না। 
এচট শুধু সংচলি বযচির জনয প্রম্মযাজয। চকন্তু নবীম্মদর উপর নাচযল হওয়া 
এই ধরম্মনর ইচমচিম্ময়ট এন্ড িাইম্মরক্ট নম্মলজ তথা ওহী অনযম্মদর উপম্মরও 
প্রম্মযাজয এবং অনুসরণম্মযাগয। 

আমার এই কথার পম্মক্ষ আপচন প্রমাণ খুাঁম্মজ পাম্মবন যচদ মুহাম্মম্মদর (সা.) 
উপর ওহী নাচযম্মলর পদ্ধচতগুম্মলা সম্পম্মকধ আপচন জাম্মনন। মসখাম্মন আপচন 
মদখম্মবন, ওহী নাচযল হওয়ার অনযতম একচট পদ্ধচত হম্মলা, আল্লাহ রাসূম্মলর 
কাম্মে মতমন দৃঢ়ভাম্মব মম্মন হম্ময়ম্মে ময এচট আল্লাহর পক্ষ মথম্মকই এম্মসম্মে। 

আমরা জাচন, আল্লাহর রাসূম্মলর (সা.) নবুয়ত সংিান্ত সবচকেুই ওহীর 
অন্তভুধি। এর একটা চবম্মশষ ও কু্ষদ্র অংশম্মক আমরা মকারআন চহম্মসম্মব 
জাচন। বাদবাচকগুম্মলাম্মক আমরা হাদীস চহম্মসম্মব জাচন। অথধাৎ হাদীসগুম্মলাও 
এক ধরম্মনর ওহী। শরীয়ম্মতর পচরভাষায় এটাম্মক বলা হয় ‘ওহীম্ময় গাইম্মর 
মাতলু’। অথধাৎ মকারআম্মনর আয়াত চহম্মসম্মব মতলাওয়াত করা হয় না এমন 
ধরম্মনর ওহী। 

তার মাম্মন হম্মলা, সব চবষম্ময় আনুষ্ঠাচনক ওহী না পাওয়া সম্মেও চতচন এক 
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অচনবধিনীয় অন্তগধত মপ্ররণা মথম্মকই সব কাজ কম্মরম্মেন। এই অচনবধিনীয় 
অন্তগধত মপ্ররণাম্মক জ্ঞাম্মনর উৎস চবম্মবিনায় উচ্চতর স্বজ্ঞা বা পারম্ম ক্ট 
ইিুইশন োড়া আর কী বলা যায়? 

স্বজ্ঞা বা প্রতযাম্মদশ হম্মে জ্ঞাম্মনর শতভাগ চনভুধল উৎস। স্বজ্ঞা হম্মলা চনম্নমাম্মনর 
প্রতযাম্মদশ। আর প্রতযাম্মদশ হম্মলা উচ্চ মাম্মনর স্বজ্ঞা। 

Ibrahim Hossain: এইবার বুম্মঝ আসম্মে। ধনযবাদ। 

 

 

 



 

 

 

 

দশমন কী? প্রসঙ্গ: দশমন ও ইসলাম 
মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক 

 

 

‘মানুষ’ মানুষ হম্ময়ম্মে দশযন িিযার মাধযম্মম। মানুষ জানম্মত মিম্ময়ম্মে, অচতক্রম কম্মর 
মর্ম্মত মিম্ময়ম্মে। তাম্মত মস অজযন কম্মরম্মে প্ররু্চি, গম্মড় তুম্মলম্মে চবজ্ঞান। হম্ময়ম্মে 
সভয। মিাখ চদম্ময় আমরা মদচখ। চকন্তু মিাখম্মক মদচখ না, র্চদ না আয়নার সামম্মন 
দাুঁড়াই। মতমচন দশযম্মন  ুম্মব মথম্মক মানুষ দশযন সম্বম্মন্ধ মবখবর হম্ময় থাম্মক। বম্মল— 
চ ম্মলাসচ  ইজ ম  । দশযম্মনর দরকার নাই। দশযম্মনর চবম্মরাচধতা করার বযাপাম্মর 
আচিক, ধমযবাদী, সংশয়বাদী ও নাচিক— সব কযাটাগচরর মলাকম্মদর একাংম্মশর 
মম্মধয এক ধরম্মনর ঐকযমতয লিয করা র্ায়। চস্টম্ম ন হচকংম্ময়র সাড়া জাগাম্মনা 
সবযম্মশষ বইচটর একটা িযাোর হম্মলা দশযম্মনর কচথত মৃতুযর দাচব চনম্ময়। এমনচক 
‘মসানার বাংলাম্মদশ ব্লম্মগর’ একজন অচত সম্মাচনত চবদযজনও সম্প্রচত ইসলাম্মমর 
চদক মথম্মক দশযম্মনর চবম্মরাচধতা কম্মর মপাস্ট চদম্ময়ম্মেন। 

মানুষ র্খন মকাম্মনা চসদ্ধান্ত গ্রহণ কম্মর তখন মস র্থাসম্ভব মিিা কম্মর তার চনকট 
স্বীকৃত মানদণ্ড চদম্ময় র্ািাই কম্মর সম্মবযািমম্মক গ্রহণ করম্মত। এমনচক মানুষ র্খন 
লটাচর কম্মর তখনও মস র যাশনাল চ চসশন গ্রহণ কম্মর। মর্মন– স ম্মর মকান স্ত্রীম্মক 
সাম্মথ চনম্মবন তা চিক করম্মত রাসূল (সা.) লটাচর করম্মতন। মর্ভাম্মব আম্পায়ার বা 
মর াচরগণ লটাচর কম্মর থাম্মকন। মমাদ্দা কথা হম্মচ্ছ, র্খনই আপচন মকাম্মনা চসদ্ধান্ত 
চনম্মবন, মর্ পদ্ধচতম্মতই মহাক না মকন, মসচট অচত অবশয আপনার র যাশনাল 
আোরস্টযচেংম্ময়র মাধযম্মম চনম্মবন। বলাবাহুলয, এচটই হম্মচ্ছ দাশযচনক পদ্ধচত। 
প্রচতচট মানুষই হম্মচ্ছ এক একজন দাশযচনক। 

মানুষ প্রচতচনয়ত পদাথযচবদযার চনয়ম মমম্মন িলাম্ম রা কম্মর, র্চদও মস জাম্মন না 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

মকন মস বাুঁক মনবার সময় একটা চনচদযি মাম্মপ মহম্মল িম্মল। একজন 
পদাথযচবদযাচবদও তাই কম্মরন। অবশয চতচন চনয়মচট জাম্মনন বা জানার মিিা কম্মরন। 
মসজনয চতচন পদাথযচবদযাচবদ। আমাম্মদর শরীম্মর প্রচতচনয়ত শরীরবৃচিয় প্রচক্রয়াচদ 
িলম্মে। এজনয আমরা মবুঁম্মি আচে বম্মট। চকন্তু আমরা জাচন না এসব 
চ চজওলচজকযাল প্রচসচ উর কী বা কীভাম্মব হম্মচ্ছ। একজন শরীরতত্ত্বচবদ মসচট 
জাম্মনন। আর র্া জাম্মনন না, তা জানার মিিা কম্মরন। একজন কৃষক কৃচষচবদযার 
চনয়ম মমম্মনই িাষাবাদ কম্মরন। চকন্তু চতচন জাম্মনন না কৃচষচবদযা চবভাম্মগ এসব 
চবষয় চনম্ময় কী ধরম্মনর জ্ঞানিিযা হম্ময় থাম্মক। মতমচন, র্ারা প্রাচতষ্ঠাচনকভাম্মব দশযন 
িিযা কম্মরন তারা জাম্মন ও জানার মিিায় থাম্মকন সব চবষম্ময়র মমৌচলক জ্ঞান। 
সংচিি জ্ঞানগত শাখাচট মর্সব চবষয়ম্মক স্বতঃচসদ্ধ বা ধ্রুবক চহম্মসম্মব (চনচবযিাম্মর) 
গ্রহণ কম্মর চনম্ময় সামম্মন অগ্রসর হয়, দশযম্মনর কাজ হম্মচ্ছ মসই স্বতঃচসদ্ধ চবষয়গুম্মলা 
চনম্ময় কাজ করা। তাই, চ ম্মলাসচ  ইজ অলওম্ময়জ চ ম্মলাসচ  অ  সামচথং। 

মানুষ মেল গ্রম্মহ নম্মভার্ান পাচিম্ময়ম্মে। আপনারা, চ ম্মলাসচ র মলাম্মকরা কী 
কম্মরম্মেন? একজন নবীন চশিাথযীর এমন এক প্রম্মের জবাম্মব আচম পম্মকট মথম্মক 
কলম মবর কম্মর বললাম, দশযম্মনর মলাম্মকরা এ রকম একচট কলমও বতচর করম্মত 
পাম্মর নাই। নযাশনাল চজচ চপম্মত তাম্মদর মকাম্মনা অবদান নাই। তাহম্মল আমরা এচট 
মকন পড়ম্মবা? বা এচট মকন পড়াম্মনা হম্মব? চবম্মশ্বর নামকরা ১০০চট চবশ্বচবদযালম্ময়র 
অম্মধযম্মকরই চ ম্মলাসচ  চ পাটযম্মমি বম্মল মকাম্মনা চবভাগ নাই। এচট হল  কম্মর বলা 
র্ায়। এ বযাপাম্মর আপচন কী বম্মলন?  

তথাকচথত ভাম্মলা মকাম্মনা সাবম্মজম্মি িান্স না মপম্ময় বাধয হম্ময় দশযন চবভাম্মগ ভচতয 
হওয়া এই সু্টম্ম ম্মির সাম্মথ একমত হম্ময় আচম স্বীকার করলাম, নম্মভার্ান পািাম্মনা 
মতা দূম্মরর কথা একটা সুুঁইও দশযম্মনর মলাম্মকরা বানাম্মত পাম্মর নাই। তাম্মক 
বললাম— আচ্ছা ইরাক, আ গাচনিান ইতযাচদ মদম্মশ না হয় মতম্মলর জনয মগম্মে, 
মেল গ্রম্মহ আম্মমচরকা পাথ  াইোর মকন পািাম্মলা? গুহা ও বনয জীবন মথম্মক 
মানুষ মকন মবর হম্ময় আসম্মলা? মানুষ মকন অজানাম্মক জানম্মত িায়? র্া চকেু 
প্রিচলত, মানুষ মকন মসচটম্মক অচতক্রম কম্মর নতুনম্মক মপম্মত িায়?  

কারণ, চসন্দাবাম্মদর মসই কাুঁম্মধ িম্মড় বসা বুম্মড়া ভূম্মতর মম্মতা দশযনম্মিতনা মানুষম্মক 
প্রচতচনয়ত তাচড়ম্ময় চনম্ময় মবড়ায়। মস বুম্মঝ না— মকন মস বযবসায়ী না হম্ময় চবজ্ঞানী 
হম্মলা। বা, মকন মস চবজ্ঞানী না হম্ময় সাচহতযক হম্মলা। র্খনই আপচন ‘মকন’ প্রেচটর 
মুম্মখামুচখ হম্মবন, তখন এই ‘মকন’র উির আপচন র্া-ই চিক কম্মরন না মকন, 
এমনচক মকাম্মনা উিরম্মকই সচিক মম্মন না করম্মলও, আপচন দশযম্মনর জাম্মল জচড়ম্ময় 
মগম্মলন। দশযনই মানুষম্মক বাুঁচিম্ময় রাম্মখ। জ্ঞান হম্মলা দশযম্মনর পণয। 



 দশযন কী? প্রসে: দশযন ও ইসলাম 

আমরা চবজ্ঞান িিযা করম্মবা প্ররু্চিম্মক কাম্মজ লাচগম্ময় সুখ, কলযাণ বা ভাম্মলাম্মক 
পাওয়ার জনয। ভাম্মলা কথা। চকন্তু সুখ বলম্মত আমরা কী বুঝম্মবা? কার সুখ? 
কীম্মসর সুখ? কীভাম্মব? কীম্মসর চবচনমম্ময়? আসম্মল ‘আমরা’ কারা? সবাই মতা ভাম্মলা 
িাই। চকন্তু ভাম্মলাটা মকাথায়? আম্মদৌ মকাম্মনা পরম ভাম্মলা আম্মে চক? থাকম্মল এর 
রু্চি কী? এ ধরম্মনর সব মমৌচলক প্রম্মের উির গ্রহণ না কম্মর মানুষ বাুঁিম্মত পাম্মর 
না। প্রম্মতযম্মক চনজ চনজ দৃচিম্মত সব মমৌচলক প্রম্মের উির খুুঁম্মজ চনম্ময় মস মমাতাম্মবক 
জীবনর্াপন কম্মর। অচধকাংশ মিম্মত্র র্চদও এসব বযাপার চনতান্ত অবম্মিতম্মন ঘম্মট 
বা চক্রয়াশীল থাম্মক। বযচিম্মক প্রে করম্মল তার অবস্থানটা জানা র্ায়। দশযম্মনর 
ইচতহাস র্ত চদম্মনর, ‘চ ম্মলাসচ  ইজ ম  ’ দাচবচটর ইচতহাসও প্রায় ততচদম্মনর। 
চ ম্মলাসচ র চবরুম্মদ্ধ র্ারা রু্চি মদন, মজার বযাপার হম্মলা তারা মকাম্মনা না মকাম্মনা 
দাশযচনক মগাষ্ঠীর মতামত ও রু্চিম্মকই তুম্মল ধম্মরন। 

দশযম্মনর মকাম্মনা কনচক্রট  াইচেংস নাই। থাকম্মত পাম্মর না। মর্ চবষম্ময় মকাম্মনা 
চবরুদ্ধ মত পাওয়া র্াম্মব না, তা দশযন হম্মত পাম্মর না। আর মকাম্মনা চবষম্ময় বা 
মকাম্মনা চকেু সম্পম্মকয মবতকয পাওয়া মগম্মল মসচট দশযন হম্মত আলাদা হম্ময় একটা 
স্বতন্ত্র চ চসচেন চহম্মসম্মব অগ্রসর হম্মব। মর্ভাম্মব এম্মক এম্মক সব সাবম্মজি দশযন 
হম্মত মবর হম্ময় মগম্মে। সবযম্মশষ মগম্মে মম্মনাচবদযা। এক সময় চ চজক্সও চ ম্মলাসচ  
চহম্মসম্মব চেম্মলা।  

দশযম্মনর মকাম্মনা পি নাই, থাকম্মত পাম্মর না। তম্মব দাশযচনম্মকর অবশযই মকাম্মনা না 
মকাম্মনা পি থাকম্মব। রু্চি-পািারু্চির মম্মধয বযচিমানুষম্মক মকাম্মনা একটা পম্মি 
অবস্থান চনম্মত হয়। সম্মতিনভাম্মব না চনম্মল অবম্মিতন বা সামাচজকভাম্মব মস মকাম্মনা 
না মকাম্মনা পম্মি চনম্মজম্মক আইম্ম চি াই কম্মর। দশযন-চশিম্মকর কাজ হম্মলা 
চবপরীত বা চবকল্প মত ও তৎসংচিি রু্চিসমূহ তুম্মল ধরা। 

তাহম্মল আমরা প্রথম কথায় আবার ম রত আসলাম, অথযাৎ র্খনই আমরা মকাম্মনা 
চসদ্ধান্ত মনই তখন আমরা দাশযচনক পদ্ধচত মমম্মনই তা মনই। মসচট র্া-ই মহাক না 
মকন। ঈশ্বরবাদী, চনরীশ্বরবাদী বা সংশয়বাদী র্া-ই মহান না মকন, আপচন একচট 
দাশযচনক মম্মতরই অনুসরণ করম্মেন। জাতীয়তাবাদী, বা আন্তজযাচতকতাবাদী– র্াই 
মহান না মকন, আপচন একটা প্রচতচষ্ঠত দাশযচনক মতবাদম্মকই সচিক চহম্মসম্মব গ্রহণ 
করম্মেন। মানুষম্মক বলা হয় বুচদ্ধবৃচিক প্রাণী। বুচদ্ধিিযা মতা দাশযচনকতারই নামান্তর। 

তাহম্মল, ইসলাম্মমর সাম্মথ দশযম্মনর কী সম্পকয? আমার দৃচিম্মত, ইসলাম হম্মচ্ছ 
দশযম্মনর সারচনর্যাস। মজার বযাপার হম্মলা দশযম্মনর খুব কম সংখযক মলাম্মকরা এচট 
জাম্মন। এবং ইসলামপন্থীরা মকামর মবুঁম্মধ এ কথার চবম্মরাচধতা করম্মে ও করম্মব! 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

আচ্ছা, মুয়াজ ইবম্মন জাবালম্মক রাসূল (সা.) র্খন বলম্মলন, ‘রা-সূল আমচর আল-
ইসলাম’ (মূল চবষয় হম্মলা ইসলাম)— এ কথা দ্বারা চতচন কী বুচঝম্ময়চেম্মলন? 
ইসলাম্মমর, চবম্মশষ কম্মর ঈমাম্মনর পদ্ধচত কী? দশযন িিযা ইসলাম্মম কতটুকু 
প্রাসচেক? 

এসব প্রম্মের জবাব পাম্মবন পরবতযী চনবম্মন্ধ। 

 

মন্তবয ও প্রচতমন্তবয 

মনামান সাই ুোহ: আপনাম্মক অম্মনক ধনযবাদ। আচম এই চবষয়চট ভাবচেলাম। 
এবং আপনার এক োম্মত্রর সাম্মথ অম্মনক কথা বম্মলচেলাম। চতচন আমাম্মক আপনার 
কথা বম্মলম্মেন। চকন্তু মাম্মঝ অম্মনক চদন আপচন ব্লম্মগ আম্মসনচন। তাই কথা বলম্মত 
পারচেলাম না। ভাম্মলা হম্ময়ম্মে। আমরা ইসলাম্মমর নাম্মম অম্মনক চকেুই 
ইসলামচবম্মরাধী চবষয় উপস্থাপন করচে, র্া মকাম্মনাভাম্মবই উচিত নয়। মর্ মর্ই 
চবষম্ময় জাম্মন না, মস চবষম্ময় মলখা মাম্মনই মবাকামী করা। আপনাম্মক আবারও 
মমাবারকবাদ। আশা করচে চনয়চমত ব্লম্মগ চলখম্মবন। 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: মন্তম্মবযর জনয ধনযবাদ। 

ইসলামপন্থী মলাকজন মর্ চবম্মিষণধমযী চিন্তার চদক মথম্মক অম্মনক সংকীণয 
ও অনাগ্রহী, মন্তম্মবযর অতযল্পতা মসচট প্রমাণ কম্মর। দশযন, চবম্মশষ কম্মর 
নাচিকতা চনম্ময় র্খন আচম সামম্মহায়যাম্মর চলখতাম, তখন অম্মনক মন্তবয 
আসম্মতা। 

এসচব ব্লগ একটা মস্টচরওটাইম্মপ আবদ্ধ হম্ময় আম্মে। অন্তত পািক ও 
মলখম্মকর চদক মথম্মক। 

“আমরা ইসলাম্মমর নাম্মম অম্মনক চকেুই ইসলামচবম্মরাধী চবষয় উপস্থাপন 
করচে, র্া মকাম্মনাভাম্মবই উচিত নয়।”– আপনার এই মন্তম্মবযর আম্মলাম্মক 
আম্মলাকপাত করুন। আলাদা মপাস্ট চদম্মল, আমাম্মক দয়া কম্মর বাতযা 
চদম্মত ভুলম্মবন না। 

নীলু ও প্রজাপচত: “দশযম্মন  ুম্মব মথম্মক মানুষ দশযন সম্বম্মন্ধ মবখবর হম্ময় থাম্মক।” 

এই মবখবম্মর মবখবর হম্ময় থাকা মানুম্মষর খাসলম্মতর একটা অংশ হম্মত পাম্মর। 
চকন্তু মস মবখবরম্মক জাচস্ট াই  করার জনয র্খন মলাম্মক উম্মি পম্মড় লাম্মগ তখন 



 দশযন কী? প্রসে: দশযন ও ইসলাম 

দ্বম্মি পম্মড় র্াই। 

দশযন িিযা মবদাত বা এটা পথভ্রি কম্মর– এই ধরম্মনর কথার মম্মধয বদবতার আুঁশম্মট 
গন্ধ মলম্মগ থাম্মক। অথি, আমরা মদচখ মসই বদবতাম্মক রু্চিসম্মতভাম্মব (অম্মনক 
ধাচমযক রু্চিসম্মত হম্মত না পারাম্মক লজ্জার কারণ মম্মন কম্মরন) উপস্থাপম্মনর কতই 
না মিিা। মকন এই মিিা? 

চকন্তু মসইসব মিিা মকন মানুষ কম্মর? মকন তার এই অন্তচনযচহত তড়পড়ানী মসই 
মখাুঁজ চক চনম্মত িায়? মকাম্মনা মকাম্মনা মিম্মত্র মসই মবখবরম্মক খবর কম্মর মতালার 
মিিাম্মক (দশযন নাম্মম) গলা চটম্মপ মারার মিিা করা হয়। আজকাল মদচখ মসটাম্মক 
চবজ্ঞান নাম্মমও  াকা হয়। অথি শুধুমাত্র র্চদ এই প্রে মতালা হয়– আমরা র্া র্া 
চনম্ময় কথা বলচে, মকন বলচে? তাহম্মল হয়তবা চকেু প্রম্মের উির মমম্মল। 

চকন্তু র্ারা নানা মদাহাইম্ময় চনম্মজরা দরজা বন্ধ রাম্মখ, অনযম্মদরও বন্ধ করার কথা 
বম্মল, তারা মকন একবার চনম্মজর চদম্মক চ ম্মর মদম্মখ না। 

সচর, দশযন চনম্ময় চবপচিকর অচভজ্ঞতার চকেু কথা বললাম। আপনার মলখার পম্মরর 
অংম্মশর অম্মপিায় থাকলাম। 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: দশযন চনম্ময় ইসলামপন্থীম্মদর মম্মনাভাব আপচন 
র্া বম্মলম্মেন মমাটামুচট মসরকমই, মদম্মখচে। এসব ভুল ধারণা। তম্মব, 
প্রচতচষ্ঠত। 

মন্তম্মবযর জনয ধনযবাদ। 

  



 

 

 

 

 

 

“freedom is a combination of liberty and 

authority. absolute freedom is absurd 

and meaningless.” 

— mohammad mozammel hoque 

 

 



 

 

 

 

ইসলাম ও দশমন: প্রিতলি ভুল ধারণার সংদ্দশাধন 
মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক 

 

 

রাসূল (সা.) কীভাম্মব ওহী মপম্ময়ম্মেন? 

ইসলাম হম্মলা দাশযচনকতার উৎকৃিতম  সল। দশযম্মনর মূলকথা হম্মলা ইসলাম। 
রাসূলুোহ (সা.) বম্মলম্মেন, সব বযাপাম্মরর মূল হম্মলা আল-ইসলাম, নামার্ হম্মলা এর 
চভচি এবং চজহাদ হম্মলা এর িূড়া। রাসূল (সা.) র্খন মহরা পবযম্মতর গুহায় ‘ধযান’ 
করম্মতন, তখন আসম্মল চতচন মসখাম্মন কী করম্মতন? চনিয়ই আমরা এখন মর্ভাম্মব 
বুচঝ মসভাম্মব চতচন চজচকর-মমারাকাবা করম্মতন না। মসখাম্মন চতচন ঘুমাম্মতও র্ানচন। 
পাচলম্ময়ও থাম্মকনচন। দারুল আরকাম্মমর মম্মতা একচট চনরাপদ স্থান চহম্মসম্মবও 
মসচটম্মক মবম্মে মননচন।  

বরং চতচন ভাবচেম্মলন, গভীরভাম্মব— একটা সচতযকাম্মরর জীবনাদশয কী হম্মত পাম্মর, 
সতয কী, নযাম্ময়র িূড়ান্ত মানদণ্ড কী হম্মত পাম্মর, মানুম্মষর মুচির পথ কী, এ জগম্মতর 
রহসয কী, এর কচিচনউশন কী হম্মত পাম্মর ইতযাচদ ধরম্মনর সমসযা বা প্রে চনম্ময়। 
এক পর্যাম্ময় চতচন ওহী লাভ কম্মরন। র্ার মম্মধয রম্ময়ম্মে তাুঁর আরাধয মহদাম্ময়ত বা 
চদকচনম্মদযশনা।  

রাসূল (সা.) সতযম্মক জানা ও পাওয়ার জনয প্রিচলত ধযানধারণাম্মক অন্ধভাম্মব গ্রহণ 
না কম্মর স্বীয় রু্চি-বুচদ্ধ চদম্ময় র্ািাই করার মিিা কম্মর বুম্মঝম্মেন– র্া চকেু প্রচতচষ্ঠত 
তার অম্মনক চকেুই চিক নয়। সমাধান কী হম্মব, তা চতচন গভীরভাম্মব ভাবচেম্মলন। 
আোহ তায়ালা তাুঁম্মক নবুয়ম্মতর আম্মলা চদম্ময় পথচনম্মদযশনা চদম্ময়ম্মেন। রাসূল হওয়ার 
কারম্মণ চতচন ওহীপ্রাচপ্ত পর্যন্ত মপৌঁেম্মত মপম্মরম্মেন। সতযম্মক মপম্মত িাইম্মল আমরা 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

সাধারণ মানুষ চহম্মসম্মব ওহী পর্যন্ত মপৌঁেম্মত পারম্মবা না। ইম্মতামম্মধয ওহী এম্মস 
র্াওয়ায় তার দরকারও নাই; তম্মব সতযম্মক জানম্মত িাইম্মল মর্ মকউ তা খুুঁম্মজ পাম্মব। 
িূড়ান্ত ওহী-পরবতযী এই সময়কাম্মলর সতযপ্রাচপ্ত হম্মচ্ছ ওহীর সতযতা সম্পম্মকয সন্তুি 
হওয়া, ওহীর সতযতাম্মক খুুঁম্মজ পাওয়া। 

কুরআন কীভাম্মব মানুষম্মক  াম্মক? 

কুরআন মানুষম্মক বম্মল চিন্তা-গম্মবষণা করম্মত। মর্সব চবষয়ম্মক মপম্মরচনয়যাল প্রবম্মলম 
চহম্মসম্মব চিচেত করা হয় মসসব সম্পম্মকয জানম্মত, র্ািাই করম্মত উৎসাচহত কম্মর। 
আোহ তায়ালা কুরআম্মনর পাতায় পাতায় রু্চি চদম্ময় মানুষম্মক বম্মলম্মেন, র্চদও 
পরমসিা চহম্মসম্মব চতচন শুধু করণীয় সম্পম্মকয হুকুম নাচর্ল করম্মলও তা বাধযতামূলক 
হম্মতা। আোহ তায়ালা স্বীয় রাসূম্মলর মাধযম্মম মদচখম্ময়ম্মেন চনদশযন তথা আয়াত, র্া 
রু্চিবুচদ্ধ তথা চবম্মবক-জ্ঞান চদম্ময় খুুঁম্মজ চনম্মত হয়। জ্ঞানিিযাম্মক, বুচদ্ধর অনুশীলনম্মক 
প্রপাম্মগইট করা হম্ময়ম্মে চনয়চমতভাম্মব। ঈমান বা চবশ্বাস হম্মলা বুঝজ্ঞান অনুসাম্মর 
পাওয়া একটা চসদ্ধান্ত বা উপসংহার। না বুম্মঝ চবশ্বাস করার মকাম্মনা মূলয নাই। 

আমাম্মদর মবাধ-জ্ঞান-চবম্মবিনা-র্ািাইম্ময়র সীমা কতটুকু? 

আমাম্মদর মবাধ-জ্ঞান-চবম্মবিনা-র্ািাইম্ময়র সীমা র্তটুকুই মহাক তা মশষ পর্যন্ত 
সীমাবদ্ধ। এ চবম্মবিনায় শুধুমাত্র স্বীয় বযচিগত বুঝজ্ঞাম্মনর উপর চনভযর করা 
অম্মর্ৌচিক। আবার পরম সতযম্মক পাওয়ার জনয চনজ বুঝজ্ঞানম্মক বাদ চদম্মত হম্মব– 
এচটও অগ্রহণম্মর্াগয একটা প্রাচন্তকতা। র্খন আমরা  ািাম্মরর কাম্মে র্াই তখন 
তার মপ্রসচক্রপশম্মনর উপর আপাতদৃচিম্মত অন্ধভাম্মব চবশ্বাস কচর বম্মট, চকন্তু চতচন 
ভাম্মলা  ািার চকনা তা র্ািাই কম্মরই আমরা তার কাম্মে র্াই। দশযন চবষম্ময় উপম্মরর 
আম্মলািনায় বম্মলচে– র্খনই আমরা মকাম্মনা চসদ্ধান্ত মনই তখন র্ািাই কম্মরই মসই 
চসদ্ধান্ত মনই। আবার র্ািাই করা মাম্মন এম্মকবাম্মর প্রতযি বযচিগত অচভজ্ঞতা চদম্ময় 
র্ািাই করা নয়। আমরা রু্চি ও সাম্মিযর উপর চনভযর কচর। র্খন আমরা মিাম্মখ 
মদচখ তখনও আমরা মিাম্মখর সাম্মিযর উপর চনভযর কচর। 

রাসূলম্মক রাসূল চহম্মসম্মব গ্রহণ করম্মত হম্মল বুঝজ্ঞান লাগম্মব। মরসালাম্মতর সতযতায় 
চনচিত হওয়ার পর বাচকটুকু চবশ্বাম্মসর চবষয়। এবং এচটই মর্ৌচিক। বযবহাচরক 
জীবম্মন মকাম্মনা এক্সপাম্মটযর চবষম্ময় আমরা র্া কম্মর থাচক। গাচড়র ড্রাইভার হম্মত 
শুরু কম্মর  ািার পর্যন্ত সবার সাম্মথ। এসব মিম্মত্র সবযদাই আমরা স্বীয় বুঝজ্ঞাম্মনর 
উপর থাচক, এমনচক র্খন আমরা কাউম্মক মকাম্মনা চবষম্ময় আমাম্মক গাই  করার 
উপরু্ি চবম্মবিনা কম্মর তার চনম্মদযশনাম্মক চবনাবাম্মকয গ্রহণ কচর, তখনও। 
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জ্ঞানতত্ত্ব ও ঈমান তথা ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব 

প্রিচলত পািাতয জ্ঞানতত্ত্ব হম্মলা দ্বিবাদী। ইচন্দ্রয় অচভজ্ঞতা বা বুচদ্ধ— এ দুচট 
পি। কাম্মরা মম্মত, ইচন্দ্রয় অচভজ্ঞতা মর্ জ্ঞান মদয় মসচট অপরাপর মর্ মকাম্মনা 
জ্ঞাম্মনর মিম্ময় অচধকতর গ্রহণম্মর্াগয জ্ঞান। আবার বুচদ্ধবাদীম্মদর মম্মত, কখম্মনা 
কখম্মনা বুচদ্ধর মাধযম্মম আমরা মর্ জ্ঞান পাই তা-ই সচিক বা মবটার নম্মলজ। 
পািাম্মতযর মকউ মকউ স্বজ্ঞার কথা বম্মলম্মেন বম্মট, তম্মব তারা স্বজ্ঞাম্মক র্তটা সম্ভব 
সর্তম্মন এচড়ম্ময় মগম্মেন। কমনম্মসন্স নাম্মম মকউ মকউ এম্মক মবনাম্মম স্বীকার 
কম্মরম্মেন।  

অনযচদম্মক, ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব সমন্বয়বাদী। এর সবযচনে ির হম্মলা ইচন্দ্রয় অচভজ্ঞতা। 
এর উপম্মর বুচদ্ধ। এর উপম্মর স্বজ্ঞা বা ইলহাম। স্বজ্ঞার পূণযতা তথা পারম্ম কশন 
হম্মলা ওহী বা প্রতযাম্মদশ। শুধুমাত্র নবীগণই জ্ঞাম্মনর এই সম্মবযাচ্চ িম্মর মপৌঁেম্মত 
পাম্মরন। আমাম্মদর জ্ঞানতম্মত্ত্ব ওহীর পর্যায় হম্মলা মর্ৌচিক প্রকল্প। এবং একমাত্র 
মর্ৌচিক ও মবৌচদ্ধক (র যাশনাল) সম্ভাবনা হওয়ার কারম্মণ এম্মক প্রমাচণত ও সতয 
চহম্মসম্মব আমরা গ্রহণ কচর। র্চদ প্রতযাম্মদশম্মক স্বীকার করা না হয় তাহম্মল স্বজ্ঞার 
সম্মন্তাষজনক বযাখযা করা র্ায় না।  

মূলকথা হম্মলা, আমরা র্খন প্রতযাম্মদশ-চনঃসৃত চকেু চবশ্বাস কচর তখন আমরা 
আমাম্মদর অচভজ্ঞতা, বুচদ্ধ ও স্বজ্ঞার সাম্মথ সামঞ্জসযপূণয বম্মলই তা চবশ্বাস বা গ্রহণ 
কচর। মকউ র্চদ তা সামঞ্জসযপূণয মম্মন না কম্মরন তখন চতচন চনম্মজম্মক অচবশ্বাসী 
চহম্মসম্মব আইম্ম চি াই কম্মরন।  

চবশ্বাসী তথা ঈমানদারম্মদর মবলায় জ্ঞাম্মনর এই িার িম্মরর মম্মধয সামঞ্জসযতার চদক 
মথম্মক মকাম্মনা সমসযা হওয়ার কথা নয়। মতমনচট হম্মল চতচন ওহীর জ্ঞানম্মক প্রাধানয 
চদম্ময় চনম্মজর অচভজ্ঞতা, বুচদ্ধ ও ওহীবচহভূযত সব সূত্রম্মক পুনমূযলযায়ন করম্মবন। 
এতদসম্মত্ত্বও, একজন মুচমম্মনর এ ধরম্মনর অচভজ্ঞতা ও বুঝজ্ঞান তার জ্ঞাম্মনর উৎস 
চহম্মসম্মব বাচতল (nullified) হম্ময় র্ায় না। কারণ, চতচন স্বীয় অচভজ্ঞতা ও 
বুঝজ্ঞাম্মনর মাধযম্মম প্রতযাম্মদশম্মক সম্মবযাচ্চ মান চহম্মসম্মব মপম্ময়ম্মেন ও গ্রহণ কম্মরম্মেন। 
মর্সব চবষম্ময় মকাম্মনা ঐশী জ্ঞাম্মনর কথা সরাসচর বলা নাই, মসম্মিম্মত্র চতচন চনজ 
অচভজ্ঞতা ও বুচদ্ধ মমাতাম্মবক চসদ্ধান্ত গ্রহণ কম্মরন। এচট দ্বি নয়, সমন্বয়। 

চবশ্বাম্মসর মর্ৌচিকতা ও স্বরূপ 

প্রায় আড়াই হাজার বের আম্মগ মেম্মটার প্রিাবনা অনুসাম্মর পািাতয দশযম্মন জ্ঞাম্মনর 
প্রিচলত সংজ্ঞা হম্মলা: knowledge is justified true belief। ১৯৬৩ সাম্মলর 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

পর মথম্মক এই সংজ্ঞাম্মক মমরামত করার মিিা করা হম্মচ্ছ। মসচট অনয প্রসে। 
মূলকথা হম্মলা, চবশ্বাস োড়া জীবন অসম্ভব, মস চবশ্বাস র্া-ই মহাক না মকন। সকল 
জ্ঞানই মূলত চবশ্বাস হম্মলও চবশ্বাস মাত্রই জ্ঞান নয়। শুধুমাত্র মসসব চবশ্বাসই জ্ঞান 
চহম্মসম্মব গৃহীত হম্মব, র্া র্ািাইকৃত ও সতয হম্মব। এোড়া চনেক চবশ্বাস েিতই 
অন্ধ চবশ্বাস। 

চবশ্বাস হম্মলা র্া জাচন না, মস সম্পম্মকয চনচিত চহম্মসম্মব মকাম্মনা চকেুম্মক স্বীকার 
করা— শুধুমাত্র এটুকু বলম্মল ভুল মবাঝা সম্ভব। আসম্মল চবশ্বাস হম্মলা— র্া জাচন, 
তার চভচিম্মত প্রম্ময়াজনীয় অজানা সম্পম্মকয সম্মবযািম ও মর্ৌচিক অনুমান কম্মর তা 
সতয চহম্মসম্মব গ্রহণ করা। এভাম্মবই আমরা ‘গ  অ  দয গযাপস’ নামক নাচিকতার 
রু্চিম্মক খণ্ডন করম্মত পারম্মবা। আোহর সিাম্মক আমরা জাচন না বম্মট, তম্মব আমরা 
র্া জাচন মসসম্মবর জ্ঞানগত মর্ৌচিক পচরণচত হম্মচ্ছন আোহ। আোহর অচিত্ব 
অথযহীন হম্ময় পম্মড় র্চদ মরসালতম্মক না মানা হয়। এ ধারায় সব চকেু র্া ইসলাম্মম 
আম্মে বা ইসলাম্মমর মূলকথা। 

When the declaration of the Kalima is a rational conclusion then 
it is worthy enough. Mere utterance of Kalima is totally useless. 
Rationality, any sort of rationality is nothing but doing 
philosophy. Where any argument is not working, it has to be 
shown with healthy argument that why argumentation is not 
applicable there. Trust on and submission to authority(ies) is a 
must for our life to continue, no matter what is/are that/those 
authority(ies). 

 

মন্তবয ও প্রচতমন্তবয 

আবু সাই : আপচন বম্মলম্মেন, “ঈমান বা চবশ্বাস হম্মলা বুঝজ্ঞান অনুসাম্মর পাওয়া 
একটা চসদ্ধান্ত বা উপসংহার। না বুম্মঝ চবশ্বাস করার মকাম্মনা মূলয নাই।” 

বযাপারটা আমার বুঝম্মত কি হম্মচ্ছ। পৃচথবীম্মত এমন অসংখয মানুষ আম্মেন র্ারা 
‘মুখচলস’ বম্মট, চকন্তু না বুম্মঝই দ্বীম্মনর অনুসরণ কম্মরন, মবাধশচি খুবই সাধারণ, 
মকাম্মনামম্মত মটম্মনটুম্মন জীবনটা িাচলম্ময় মনন। তাুঁম্মদর ‘চবশ্বাম্মসর মকাম্মনা মূলয নাই’ 
এ কথায় একমত হই কী কম্মর? 
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আসম্মল খুব সংচিপ্ত হম্ময় মগম্মে, আর একটু বযাখযা দরকার। কী জাচন! হয়ম্মতা অনয 
পািকরা সবাই বুঝম্মত পারম্মেন, আচম অধম অিম…। 

ধনযবাদ এমন গুরুত্বপূণয মপাম্মস্টর জনয। 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: জ্ঞানম্মক র্চদ আমরা অিরজ্ঞান ও জচটল 
চবম্মিষম্মণর উপস্থাপনা চহম্মসম্মব না ধম্মর বুঝ তথা আোরস্টযাচেং চহম্মসম্মব 
ধচর তাহম্মল আপাত অবুঝরাও মূলত অবুঝ নন। সবযচনেমাম্মনরও চনম্মির 
অবুঝ হম্মল চতচন ইসলামম্মক বুঝম্মতন না, গ্রহণ করম্মতন না। অবশয, 
শুধুমাত্র জন্মসূম্মত্র মুসচলম র্ারা, তাম্মদর কথা আচম ভাবচে না।  

মন্তম্মবযর জনয ধনযবাদ। 

মনামান সাই ুোহ: আমার একটা চবষয় জানার চেম্মলা। র্ারা ওহীর জ্ঞাম্মন চবশ্বাস 
কম্মরন না। তারা কীভাম্মব সতয লাভ কম্মরন? বা ওহীর জ্ঞান সম্মতযর একমাত্র উৎস 
চকনা? ইসলাম্মমর দাশযচনক বযাখযা আধুচনক দাশযচনকম্মদর মম্মধয কারা কারা 
চদম্ময়ম্মেন? মুসলমানরা বতযমাম্মন দশযন িিযায় মপেম্মন পম্মড় আম্মে মকন? 

“আমাম্মদর কাম্মে জ্ঞান দু’ধরম্মনর– নাচর্লকৃত জ্ঞান বা ওহী (revealed 
knowledge) এবং অচজযত জ্ঞান (acquired knowledge thorough 
scientific method)।” 

এই বিবযচট একটু চবম্মিষণ করুন। 

“দশযন শাম্মস্ত্রর জনক ও অনুসরণকারীম্মদর কাম্মে ওহীর জ্ঞাম্মনর মকাম্মনা প্রম্ময়াজন 
মনই। তারা তাম্মদর চিন্তাপ্রসূত ধারণা চদম্ময় সতয উপলচব্ধ কম্মরন। 

চিক এ কারম্মণই আমাম্মদর উলামারা দাশযচনকম্মদর চবম্মরাচধতা কম্মরম্মেন। অ-বস্তু 
সংক্রান্ত জ্ঞাম্মনর জনয আমরা শুধু ওহীর দ্বারস্থ হই, মকাম্মনা দাশযচনম্মকর নই।” 

এই বিবযচটও একটু চবম্মিষণ করুন। 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: পািাতয দশযম্মন অচভজ্ঞতা ও বুচদ্ধর দ্বম্মির 
মম্মতা চরচভল ও ইচম্পচরকযাল নম্মলম্মজর এই দ্বি অমূলক। ইচম্পচরকযাল 
নম্মলজ মর্খাম্মন অসম্ভব মসখাম্মনই শুধু চরচভল নম্মলম্মজর প্রসে আম্মস। 
জ্ঞান িিযার শুরুম্মত ওহীর জ্ঞান অ-প্রতযি ( াউম্মেশনাল), চকন্তু মশম্মষ 
অবচভয়াস তথা িূড়ান্ত প্রাচপ্ত (কনচক্রট  াইচেংস)। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

আোহ মতা বম্মলম্মেন— তুচম মতামার সকল (ইচম্পচরকযাল) িমতা চদম্ময় 
মদম্মখা আচম আোহ চকনা। মতামার মর্ৌচিকতার দাচব হম্মলা আমাম্মক স্বীকার 
কম্মর মনওয়া। অতএব, আমার কথা মাম্মনা। আমার রাসূলম্মক মাম্মনা। 

মদখুন, আোহ চনম্মজম্মক িাচপম্ময় মদন নাই। বরং চনম্মজর অথচরচটর পম্মি 
মকারআম্মনর েম্মত্র েম্মত্র রু্চি চদম্ময়ম্মেন, চবিার-চবম্মবিনা ও চবম্মবম্মকর কথা 
বম্মলম্মেন। আপচন মখয়াল করম্মল মদখম্মবন, মকবলমাত্র প্রতযি ইবাদত 
তথা চরিুযয়ালম্মসর চবষয়গুম্মলা োড়া সব চবষম্ময় আোহ সুবহানাহু তায়ালা 
সংচিি চনম্মদযশনার পম্মি রু্চিও তুম্মল ধম্মরম্মেন। 

আম্মলমগণ মকন দাশযচনকম্মদর চবম্মরাচধতা কম্মরম্মেন, মসচট চভন্ন প্রসে। 
তম্মব দাশযচনকম্মদর চবম্মরাচধতা কম্মর ‘দশযম্মনর খণ্ডন’ নামক চকতাব চলম্মখ 
আবু হাচমদ আল গার্ালী নাম্মমর একজন আপাদমিক আম্মলম মশ্রষ্ঠতম 
মুসচলম দাশযচনক চহম্মসম্মব পচরগচণত হম্ময়ম্মেন। সুতরাং, সমসযাটা উলামা 
বনাম দাশযচনকম্মদর; দশযন বনাম ইসলাম্মমর নয়। 

মন্তম্মবযর জনয ধনযবাদ। 

মনামান সাই ুোহ: আম্মরকটু েি কম্মর বুচঝম্ময় বলুন। মম্মন করুন, 
মহইম্ম গার বা বাটযাে রাম্মসল– তাুঁরা মতা অমুসচলম, একজন আবার 
নাচিক। এই মিম্মত্র মক কীভাম্মব চবষয়চট চবম্মিষণ করম্মবন। কারণ, 
একজন অমুসচলম বা নাচিক মতা ওহীর জ্ঞাম্মনর উপর চভচি কম্মর সতয 
মখাুঁম্মজ না। 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: ওহী পর্যন্ত মর্ মপৌঁেম্মত পারম্মলা মস পূণযাে 
সতযম্মক মপল। মর্ মপৌঁেম্মত পারম্মলা না তার সতযতাপ্রাচপ্ত খচণ্ডত ও অপূণয 
থাকম্মলা। মস জনয পদ্ধচত অথযাৎ দশযম্মনর চকেু র্ায় আম্মস না। 

ধনযবাদ। 

মনামান সাই ুোহ: চবষয়চট আম্মরকটু চেয়ার হওয়ার জনয বলচে। ধরুন, 
একজন অমুসচলম র্চদ আপনার এ কথাম্মক দশযম্মনর ভাষায় অস্বীকার 
কম্মরন, তার উির কী হম্মব? এই চবষম্ময় আচম খুবই অজ্ঞ। তারপরও 
আচম জানম্মত িাচচ্ছ, মকাম্মনা মুসচলম দাশযচনক চক গম্মবষণায় প্রমাণ কম্মর 
মদচখম্ময়ম্মেন মর্ সম্মতযর মশষ ির ওহী? এবং তা আধুচনক দশযন স্বীকার 
কম্মর চনম্ময়ম্মে? জানাম্মল উপকৃত হতাম। 



 ইসলাম ও দশযন: প্রিচলত ভুল ধারণার সংম্মশাধন 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: চর্চন মানম্মেন না তাম্মক আপনার রু্চি 
বলম্মবন। মানা বা না মানা তার চবম্মবিয। 

মুসচলম দশযম্মন ওহীর স্থান স্বীকৃত। ওহীর স্বরূপ, চবম্মশষ কম্মর বুচদ্ধর 
সাম্মথ এর সম্পকয চনম্ময় বযাপক আম্মলািনা করা হয়। 

ধনযবাদ। 

মলানার: ‘ ালসু া’ হম্মচ্ছ ইসলাম্মমর এচিচথচসস। ইসলামম্মক দশযন চহম্মসম্মব 
মদখাম্মনার মিিা করার জনয আপনাম্মক সম্মিতন মাইনাস!! 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: আম্মগর পম্মবয দশযন সম্পম্মকয প্রদি বিবয ও 
বতযমান পম্মবয উপস্থাচপত বিম্মবযর আম্মলাম্মক আপনার বিবয আশা 
করচে। 

চথচসস, এচিচথচসস ও চসম্মন্থচসম্মসর চথওচরটা মহম্মগম্মলর, র্া তার োত্র 
মাম্মক্সযর নাম্মম প্রিাচরত। আপচন মহম্মগল-মাক্সয অনুসাম্মর ইসলাম ও এর 
সাম্মথ দশযম্মনর সম্পকযম্মক মদখম্মেন। কী আর বলম্মবা! 

মন্তম্মবযর জনয ধনযবাদ। 

আবূসামীহা: “ইসলাম হম্মলা দাশযচনকতার উৎকৃিতম  সল। দশযম্মনর মূলকথা হম্মলা 
ইসলাম।” 

দশযম্মনর জনক গ্রীকরা। তাহম্মল তারাও ইসলাম িিযা করম্মতা! এচরস্টটল, সম্মক্রচটস, 
মেম্মটারাও তাহম্মল আমাম্মদর ইসলাম চশচখম্ময়ম্মেন! 

রাসূলুেলাহ (সা.)  ালসা া (চ ম্মলাসচ ) িিযা কম্মরনচন মহরা গুহায়। চতচন তা াকু্কর 
কম্মরম্মেন। রাসূলুোহর (সা.) জম্মন্মর আম্মগ মথম্মকই  ালসা া প্রিচলত চেম্মলা। 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: পািাতয দশযম্মনর মর্ ইচতহাস পড়াম্মনা হয় 
তাম্মত গ্রীম্মসর আইওচনয়ার অচধবাসী মথচলসম্মক দশযম্মনর জনক বলা হয়। 
আপচন চিকই বম্মলম্মেন। 

চকন্তু র্া আপনার বিম্মবয আম্মসচন তা হম্মচ্ছ প্রািয দশযম্মনর দুচট ধারা 
স্বতন্ত্রভাম্মব চবকচশত হম্ময়ম্মে। একচট চগ্রম্মসর আম্মগ, ভারতীয় দশযন। 
অনযচট আরম্মব ইসলাম্মমর পুনঃপ্রচতষ্ঠার পম্মর হর্রত হাসান বসরীর 
হাম্মত। উনার সহী া চনম্ময় িট্টগ্রাম চবশ্বচবদযালম্ময়র অবসরপ্রাপ্ত প্রম্ম সর 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

 . মমা: বচদউর রহমান একচট সাড়া জাগাম্মনা চথচসস কম্মর মদচখম্ময়ম্মেন 
মর্ মুসচলম দশযন আর ইসলাম একইসাম্মথ এম্মসম্মে। বাচহম্মরর প্রভাম্মব 
তার উৎপচি হয়চন। উনার মলখা বইচট বাজাম্মর পাওয়া র্ায়। 

দশযন হম্মলা চিন্তার একচট পদ্ধচত। র্াম্মত বুচদ্ধ ও মবাম্মধর সম্ভাবয সম্মবযাচ্চ 
প্রম্ময়াগ করা হয়। রু্ু্চি এর হাচতয়ার। আপনার বযবহৃত তা াকু্করম্মক 
বলা র্ায় এর িাচলকাশচি। 

আম্মগর পম্মবয এচট বম্মলচে– দশযন মর্ মকাম্মনা মত বা পম্মথর ভাম্মলা-মন্দ, 
পি-চবপি, রু্চি-পািারু্ু্চিম্মক তুম্মল ধম্মর। তাই দশযন সবযদা চনরম্মপি। 
চকন্তু মর্ মকাম্মনা দশযন িিযাকারী (প্রচতটা বযচিই প্রচত মুহূম্মতয দশযনিিযা 
কম্মর থাম্মকন, র্খনই মস মকাম্মনা চসদ্ধান্ত গ্রহণ কম্মর) কখম্মনা চনরম্মপি 
হম্মত পাম্মর না। চতচন মকাম্মনা না মকাম্মনা রু্চিম্মক অচধকতর গ্রহণম্মর্াগয 
মম্মন করম্মবন। এমনচক চকেু না বলাম্মকও চতচন মপ্র ার করম্মত পাম্মরন। 
মসম্মিম্মত্র সংচিি চবষম্ময় চতচন উইথম্মহাচডংম্ময়র পম্মি! আর দশযন চবষম্ময় 
পািদানকারীর দাচয়ত্ব হম্মচ্ছ পি-চবপিম্মক তুম্মল ধরা ও চনম্মজর 
মপ্র াম্মরন্সম্মক র্থাসম্ভব এচড়ম্ময় র্াওয়া। এ দৃচিম্মত প্রম্ম টরা চ ম্মলাসচ  
চশিা মদন না। কারণ, তাুঁম্মদর সুচনচদযি পি থাম্মক, র্াম্মক তাুঁরা একমাত্র 
সতয চহম্মসম্মব প্রিার কম্মরন। সুতরাং, প্রম্ম টগণ দাশযচনকম্মদর (চশিক 
অম্মথয) মম্মতা চনরম্মপি নন। র্চদও তাুঁম্মদর সতযপ্রাচপ্ত ও তা প্রিার-
প্রচতষ্ঠার পদ্ধচত হম্মচ্ছ দশযম্মনরই পদ্ধচত। 

আপচন ইমাম গার্ালীর উদারহণচটই মদখুন। চতচন কখম্মনা চনম্মজম্মক 
দাশযচনক পচরিয় মদওয়া মতা দূম্মরর কথা, উম্মিা গ্রীকদশযন প্রভাচবত 
তৎকালীন দাশযচনকম্মদর ২০চট দাচবর চবম্মিষণ কম্মর মদচখম্ময়ম্মেন মর্ 
মসগুম্মলা চিক নয়। বইম্ময়র নাম চদম্ময়ম্মেন, তাহা াতুল  ালাচস া। অথি, 
উনাম্মকই মশ্রষ্ঠ মুসচলম দাশযচনক মম্মন করা হয়। মকন? কারণ 
চবষয়গুম্মলাম্মক চতচন চবম্মিষণ কম্মরম্মেন, রু্চি চদম্ময় খণ্ডন কম্মরম্মেন। 
শুধুমাত্র মকারআন-হাদীম্মসর মর াম্মরন্স চদম্ময়ই িযান্ত হনচন। 

মকারআন মকাম্মনা দাশযচনক গ্রন্থ নয়, মর্ভাম্মব আমরা মকাম্মনা দাশযচনম্মকর 
মলখা বই পম্মড় থাচক। এচট ওহী। এই ওহীম্মক স্টাবচলশ  করা হম্ময়ম্মে 
রু্চি-তত্ত্ব ও দাশযচনকসুলভ পদ্ধচত ও প্রমাণ চদম্ময়। 

এম্মত মানুম্মষর পচরচিত জগৎ ও সাদামাটা চবষয়গুম্মলাম্মক বারংবার ও 



 ইসলাম ও দশযন: প্রিচলত ভুল ধারণার সংম্মশাধন 

নানাভাম্মব মর ার করা হম্ময়ম্মে মসসব চনম্ময় মুিমম্মন চিন্তা গম্মবষণা করার 
জনয। এচটই মতা এচম্পচরকযাল স্টাচ । তাই না? মানুম্মষর চিন্তনম্মক গাই  
কম্মর এম্মক ঐশী বািবতার চদম্মক িাচলত করা হম্ময়ম্মে। 

মর্সব দাশযচনক ঐশী িম্মর মপৌঁেম্মত পাম্মরনচন, মসচট তাম্মদর সীমাবদ্ধতা, 
দশযম্মনর নয়। কারণ, র্ারা জ্ঞাম্মনর সম্মবযাচ্চ ির তথা ঐশী জ্ঞাম্মন মপৌঁেম্মত 
মপম্মরম্মেন, তারা সুশৃংখল চিন্তা-পদ্ধচতর মাধযম্মমই মসচট মপম্মরম্মেন। 
আোহর রাসূলও (সা.) এর বযচতক্রম চেম্মলন না। মহরা গুহায় চতচন কী 
করচেম্মলন মস সম্পম্মকয আমরা চকেু জাচন না। শুধু এটুকু জাচন মর্ চতচন 
ভাবচেম্মলন। আচ্ছা, চতচন কী ভাবচেম্মলন? এচট চনচিত মর্ চতচন চনজ 
স্বাথয চনম্ময় ভাবচেম্মলন না। তাুঁর ভাবনার চবষয় চেম্মলা জগৎ, সমাজ, 
সমগ্র। সূরা ইনচশরাহর ২-৩ নং আয়াম্মতর বযাখযায় মাওলানা মওদূদী এ 
কথাই বম্মলম্মেন। তাই না? 

হযাুঁ,  ালসা া রাসূম্মলর (সা.) জম্মন্মর আম্মগ মথম্মক প্রিচলত চেম্মলা, তম্মব 
এই নাম্মম চেম্মলা না। র্খন মথম্মক মানুষ চনজ বুচদ্ধ-জ্ঞান চদম্ময় মকাম্মনা 
চকেু জানম্মত মিম্ময়ম্মে, প্রে কম্মরম্মে; তখন মথম্মক এই চিন্তা ও জ্ঞানগত 
প্রচক্রয়াও অচিত্ব লাভ কম্মরম্মে। 

চ ম্মলাসচ  মাম্মন ‘জ্ঞাম্মনর প্রচত অনুরাগ’; চ ম্মলাস মাম্মন জ্ঞান, মসাচ য়া 
মাম্মন অনুরাগ। এচট কীভাম্মব ইসলামচবম্মরাধী হম্মত পাম্মর? হম্মত পাম্মর 
চবজ্ঞান, প্ররু্চি এবং অনয অম্মনক চকেুর মম্মতা ইসলাম্মমর পম্মির 
মলাম্মকরা এসব মিম্মত্র এচগম্ময় আসম্মেন না বম্মল ইসলামচবম্মরাধীরা 
উপম্মরর এক মন্তবযকারীর বযবহৃত শব্দ ‘এচিচথচসস’ চহম্মসম্মব এম্মক 
কাম্মজ লাগাম্মচ্ছ। 

ইসলামই হম্মচ্ছ মুিবুচদ্ধ িিযার মূল মিত্র। দাশযচনকতার সম্মবযািম 
পচরণচত হম্মলা ইসলাম। “রা’সুল আমচর আল-ইসলাম”-এর এচটই 
মমযাথয। 

মন্তম্মবযর জনয ধনযবাদ। দীঘয প্রচতমন্তম্মবযর জনয িমাপ্রাথযী। 

 

  



 

 

 

 

 

 

“বিশ্বাসীদদর জনয পৃবিিীদে বনদর্শনািলী রদেদে। এিং 
তোমাদদর বনদজদদর মদযযও। তোমরা বি অনযুািন িদরা না?” 

— আল-কুরআন, সূরা র্াচরয়াত: ২০ 

 

 

 



 

 

 

 

ইসলাদ্দমর দাশমতনক বযাখ্যার সমসযা ও ইসলাদ্দম 
দশমদ্দনর পতরসর 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক 

 

 

ভূচমকা 

ইসলাম আসম্মল কী? অথবা, প্রিচলত অম্মথধ ধমধতাচেক বযাখযার চবকল্প চহম্মসম্মব 
ইসলাম্মমর চক আলাদা মকাম্মনা দাশধচনক বযাখযা হম্মত পাম্মর? হম্মল সমসযা কী? তাহম্মল 
চক ‘ইসলামী দশধন’ কথাটা আদম্মত ভুল? তাই যচদ হয়, এম্মতা এম্মতা মুসচলম 
দাশধচনকরাই বা কী কম্মরম্মেন? ইমাম গাজ্জালী বা আল্লামা ইকবাম্মলর ‘ইসলামী 
দশধন’ চক প্রচমনযান্ট দশধন চহম্মসম্মব স্বীকৃত নয়? এসব প্রম্মশ্নর ‘ইচঙ্গতমূলক’ অথধাৎ 
সংচক্ষপ্ত উত্তর চনম্ময়ই এই চনবন্ধ। 

ইসলামী ধমধতে ও দশধন 

ইসলাম্মমর দাশধচনক বযাখযার প্রসঙ্গ আসম্মল ইসলাম্মমর প্রিচলত বযাখযাপদ্ধচত কী— 
তা চনণধয় করাও প্রাসচঙ্গক হম্ময় দাাঁড়াম্মব। ইসলামম্মক জানা-বুঝা ও এর বযাখযা-ভাষয 
রিনার প্রিচলত পদ্ধচতটা হম্মে ধমধতাচেক পদ্ধচত। আমরা জাচন, মকাম্মনা ধমধ 
সম্পম্মকধ সংচলি ধমধগ্রন্থ ও ধমধগুরুর চসদ্ধাম্মন্তর প্রতীয়মান অথধ অনুসাম্মর ধম্মমধর 
নানা চবষম্ময় বযাখযা মদয়া ও ভাষয রিনার ময পদ্ধচত, তা-ই হম্মলা ধমধতাচেক পদ্ধচত। 
ধমধগ্রম্মন্থ যা বলা আম্মে এবং ধমধম্মবত্তাগণ তা মযভাম্মব বযাখযা কম্মরম্মেন তার মূলগত 
চদকটা অকু্ষণ্ন মরম্মখই ধমধতাচেক ভাষয বতচর হয়। 

ধমধগ্রম্মন্থ বচণধত, প্রিচলত এবং প্রায়শই আক্ষচরক অম্মথধর বাইম্মর ধম্মমধর চবষয়সমূহম্মক 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

(notions or issues) যুচি ও বুচদ্ধর চনচরম্মখ স্বাধীন ও স্বতিভাম্মব যািাই করাম্মক 
ধম্মমধর দাশধচনক বযাখযা চহম্মসম্মব চবম্মবিনা করা মযম্মত পাম্মর। মসাজা কথায়, ধম্মমধর 
চবষয়গুম্মলা চনম্ময় দশধন িিধা বা ধমধম্মক দশধম্মনর আম্মলাম্মক মদখাই হম্মে ধম্মমধর 
দাশধচনক বযাখযাপদ্ধচত। 

বযাপারটা তাহম্মল দশধম্মনর সংজ্ঞায় এম্মস মিকম্মলা। তাই না? মজার বযাপার হম্মলা, 
পৃচথবীর তাবৎ দাশধচনকরা একমত হম্ময়ম্মেন, দশধম্মনর এমন মকাম্মনা সংজ্ঞা নাই। 
বলা যায়, দাশধচনকরা (দাশধচনক চহম্মসম্মব) যা কম্মরন, মযভাম্মব কম্মরন, তা-ই দশধন! 
এক একজন দাশধচনক দশধম্মনর এক একচট চদম্মকর উপর গুরুত্বাম্মরাপ কম্মর দশধম্মনর 
সংজ্ঞা মদয়ার মিিা কম্মরম্মেন। মসসব চবতম্মকধ না চগম্ময় দশধম্মনর লক্ষণগত একটা 
সংজ্ঞা বা পচরিয় এভাম্মব হম্মত পাম্মর: মকাম্মনা মমৌচলক চবষম্ময়র তেগত চদকসমূহম্মক 
যুচি চদম্ময় চবম্মবিনা করা। অনয কথায়, ময মকাম্মনা প্রশ্নম্মক গ্রহণ করা ও তাচেক 
যুচি (logical argument) চদম্ময় চনম্মজর কথা তুম্মল ধরা। 

ধমধতাচেক বযাখযার বাইম্মর ইসলাম্মমর দাশধচনক বযাখযা হম্মত পাম্মর চকনা— এই 
প্রম্মশ্নর সম্ভাবয উত্তর চনম্ময় এবার আম্মলািনা করা যাক। আমার মম্মত, ইসলাম্মমর 
ধমধতাচেক এবং দাশধচনক দু’ধরম্মনর বযাখযাই হম্মত পাম্মর। ইসলাম্মমর চদক মথম্মকও 
তা হম্মত পাম্মর, ইসলাম্মমর বাইম্মরর চদক মথম্মকও তা হম্মত পাম্মর। ইসলাম্মমর মভতর 
মথম্মক ইসলাম্মমর দাশধচনক বযাখযার অনুম্মমাদন থাকার মাম্মন হম্মলা– ইসলাম্মমর 
মমৌচলক চবষয়গুম্মলার পম্মক্ষ বুচদ্ধগ্রাহয যুচিগুম্মলা কী, তা আম্মলািনা করা। মযমন: 
তাওহীদ, মরসালাত, আম্মখরাত ইতযাচদর মপেম্মন কী ধরম্মনর দাশধচনক যুচি রম্ময়ম্মে, 
তা আম্মলািনা করা। এম্মক্ষম্মত্র দাশধচনক বযাখযা ও ধমধতাচেক বযাখযা পরস্পর 
পচরপূরক (complementary) চহম্মসম্মব চবম্মবচিত হম্মব। 

উদাহরণ চহম্মসম্মব ইমাম গাজ্জালীর ‘তাহাফাতুল ফালাচসফা’র কথা উম্মল্লখ করা 
যায়। তাাঁর চবম্মবিনায়, তৎকালীন মুসচলম দাশধচনকম্মদর গৃহীত ‘ইসলাম্মমর সাম্মথ 
সাংঘচষধক’ ২০চট অনুচসদ্ধান্তম্মক চতচন দাশধচনক যুচি চদম্ময় খণ্ডন কম্মরম্মেন। ধম্মমধর 
চবষয়গুম্মলাম্মক চনেক ধমধগ্রম্মন্থর উদৃ্ধচত চদম্ময় প্রমাম্মণর প্রিচলত পদ্ধচতর (ফকীহম্মদর 
পদ্ধচত) পচরবম্মতধ দাশধচনকম্মদর প্রমাণ-পদ্ধচতম্মতই চতচন ইসলাম্মমর মূল চবষয়গুম্মলার 
সমথধম্মন যুচি চদম্ময়ম্মেন। এমন নয় ময, এম্মত চতচন মকারআন ও হাদীম্মসর মরফাম্মরন্স 
মদন নাই। মকারআন-হাদীম্মসর মরফাম্মরন্স উভয় পদ্ধচতম্মতই বযবহৃত হয়। তফাৎ 
হম্মলা, ধমধতাচেক পদ্ধচতম্মত তা ‘ম্মদাহাই’ বা অবশয-মানয চহম্মসম্মব আম্মস, আর 
দাশধচনক পদ্ধচতম্মত সংচলি মরফাম্মরম্মন্সর গুরুত্ব অনুসাম্মর তা ‘যুচি’ চহম্মসম্মব আম্মস। 
ইমাম গাজ্জালী চনম্মজম্মক কখম্মনা দাশধচনক ভাম্মবন নাই। বইম্ময়র নামই চদম্ময়ম্মেন, 



 ইসলাম্মমর দাশযচনক বযাখযার সমসযা ও ইসলাম্মম দশযম্মনর পচরসর 

‘দশধম্মনর খণ্ডন’! অতএব, বুঝা মগম্মলা, মকাম্মনা চকেু দশধন হম্ময় ওিা মসচটর 
উপস্থাপনা-পদ্ধচতর উপর চনভধর কম্মর। ইমাম গাজ্জালীর দশধন এই অম্মথধ একচট 
যথাথধ দশধন। অতএব, ইসলামী দশধন বা এর দাশধচনক বযাখযা আম্মলািয অম্মথধ 
সম্ভবপর এবং তা ইসলাম্মমর চদম্মক মথম্মক গ্রহণম্মযাগযও বম্মট। বরং বলা যায়, 
ইসলামী দশধন ইসলাম্মমর একচট অপচরহাযধ চদক। 

সমসযা হম্মলা ইসলামী ধমধতম্মের আওতাবচহভূধত স্বাধীন ও স্বতি ‘দাশধচনক বযাখযা’র 
গ্রহণম্মযাগযতা চনম্ময়। ধরা যাক, এ রকম একচট দাশধচনক বযাখযা-পদ্ধচতম্মত 
ইসলামম্মক অথধাৎ ইসলাম্মমর চবচভন্ন গুরুত্বপূণধ চবষয়গুম্মলাম্মক মূলযায়ন করা হম্মলা। 
মযম্মহতু এটা ইসলাম্মমর চবচভন্ন চবষয় চনম্ময় দশধন িিধা, তাই এচট এক অম্মথধ ইসলামী 
দশধনও বম্মট। ইসলামম্মক চযচন সমথধন কম্মরন তাম্মকও ইসলাচমস্ট বলা যায়। আবার 
ইসলামম্মক চযচন ইসলাম্মমর মভতরকার চদক মথম্মক মাম্মনন না বা সমথধন কম্মরন না; 
চকন্তু ইসলাম চনম্ময় কাজ কম্মরন চতচনও চনম্মজম্মক ইসলাচমস্ট দাচব করম্মত পাম্মরন। 
অতএব, ইসলাম চনম্ময় িচিধত দশধনমাত্রই ইসলামী দশধন, মহাক তা ইসলামম্মক 
সমথধন কম্মর চকংবা তা না কম্মর। ইসলামম্মক সামচগ্রকভাম্মব গ্রহণ না কম্মর এর 
মকাম্মনা চবম্মশষ চবষয়ম্মক (notion অম্মথধ) গ্রহণ কম্মর বা তাম্মক চভচত্ত ধম্মরও দশধন 
িিধা হম্মত পাম্মর। ইসলামম্মক locate করার সুচনচদধি বা অনচতিময (specific or 
predefined) মকাম্মনা ‘ইসলামী’ পদ্ধচত আম্মে চকনা এবং মসখাম্মন মকান ধরম্মনর 
দাশধচনক পদ্ধচতর স্থান কী রকম– তা চনরূপণ করাই এই আম্মলািনার মূল চবষয়। 

ইসলাম চনম্ময় স্বাধীন ও স্বতি দশধন িিধার সমসযা 

আমরা জাচন, ইসলাম্মমর সবধাচধক গুরুত্বপূণধ চবষয় হম্মলা তাওহীদ বা আল্লাহর 
এককত্ববাদ (unicity of God)। তাওহীম্মদর ধারণা স্রিার অচস্তত্ব, এককত্ব এবং 
তাাঁর মস সমস্ত ববচশিযপূণধ গুণাবচলম্মক অন্তভুধি কম্মর, যা পচবত্র মকারআম্মনর চবচভন্ন 
সূরায় বচণধত। ইসলামী ধমধতম্মে ইসলাম-এর মমৌচলক চবষয়গুম্মলা মযভাম্মব বণধনা 
করা হম্ময়ম্মে, ইসলাম্মমর দাশধচনক বযাখযায় তা যচদ বাচহযক ও মমধগত চদক মথম্মক 
হুবহু স্বীকার ও প্রতযয়ন করা না হয় তাহম্মল দু’ধরম্মনর সমসযা হম্মত পাম্মর: 

১। ধমধতাচেকভাম্মব চনধধাচরত অম্মথধর চবপরীত অথধ সাবযস্ত হম্মত পাম্মর। ইসলাম্মমর 
দৃচিম্মত এচট সরাসচর অস্বীকার করার নামান্তর বা কুফর। 

২। এমন বযাখযা হম্মত পাম্মর, যা দৃশযত ধমধতাচেক বযাখযার সাম্মথ চবপরীত না হম্মলও 
মশষ পযধন্ত তা ধমধতাচেক বযাখযার সাম্মথ সাংঘচষধক। যুু্চি-পদ্ধচতর মযমন নানা 
রকম মান ও মাত্রা রম্ময়ম্মে; মকাম্মনা চবষম্ময়র উপর উপস্থাচপত যুু্চিও নানা 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

রকম মান ও মাত্রার হম্মত পাম্মর। সামচগ্রকভাম্মব না মদখম্মল এবং মপ্রক্ষাপট 
চনধধারণ করা না থাকম্মল একই চবষম্ময়র চবপরীতমুখী ফলাফল হম্মত পাম্মর। 
‘১০-এর মান কত?’ এচট মকাম্মনা প্রশ্নই নয়। কারণ, কত চদম্ময় কী (ম্মযাগ, 
চবম্ময়াগ, গুণ, ভাগ ইতযাচদ) করা হম্মে, তা পূম্মবধই চনধধারণ না করম্মল ১০-এর 
চভচত্তম্মত বহু রকম্মমর ফলাফল হম্মত পাম্মর। 

আম্মরকচট উদাহরণ চদম্মল চবষয়চট পচরষ্কার হম্মব। মম্মন করুন, মকউ যুচি চদম্ময় 
বলম্মলা— মযম্মহতু আল্লাহ বম্মলম্মেন চতচন দয়ালু ও ক্ষমাশীল, অতএব আল্লাহর 
সৃি মকাম্মনা মানুষম্মক চতচন মদাযম্মখ চদম্মত পাম্মরন না। স্থায়ীভাম্মব মদাযম্মখ 
জ্বালাম্মনার কথাগুম্মলা মূলত মরটচরক। চনেক ভয় মদখাম্মনার জনয মসগুম্মলা বলা 
হম্ময়ম্মে! এম্মহন যুচি বা যুচিধারা দশধনসম্মত হম্মলও ইসলামসম্মত নয়। 
আমরা জাচন— নামায, মরাযা, হজ্ব, যাকাত, হুদুদ ইতযাচদসহ ইসলামী 
শরীয়াহর প্রচতচট চবষম্ময়র মপেম্মন মকাম্মনা না মকাম্মনা যুচি, উম্মেশয বা মমধাথধ 
রম্ময়ম্মে, যা মানুষ চিন্তা করম্মল বুঝম্মত পাম্মর। অচধকাংশ মক্ষম্মত্র আল্লাহ ও তাাঁর 
রাসূল (সা.) মসসব কারণ বা যুচির কথা উম্মল্লখও কম্মরম্মেন। মযমন: নামাম্মযর 
বযাপাম্মর বলা হম্ময়ম্মে, এচট মানুষম্মক অলীল ও পাপ কাজ মথম্মক চবরত রাম্মখ। 
এখন এই আয়াতম্মক চভচত্ত ধরম্মল চযচন অলীল ও পাপ কাজ মথম্মক চনম্মজম্মক 
মুি মম্মন কম্মরন, দাশধচনক দৃচিম্মকাণ মথম্মক তার জনয নামায পড়ার 
বাধযবাধকতা বহাল থাম্মক না। অথি, নামায-ম্মরাযাসহ সকল ইবাদম্মতর চবষয় 
এ জনযই ফরয ময আল্লাহ তা হুকুম কম্মরম্মেন। যুচির সমথধন বা উম্মেম্মশযর 
চবষয়গুম্মলা পচরপূরক মাত্র। অতএব, ইবাদম্মতর চবষয়গুম্মলাম্মক মূলত ‘আল্লাহর 
হুকুম, তাই মানয’– এভাম্মব গ্রহণ করা না হম্মল ইসলাম্মমর চদক মথম্মক তা 
গ্রহণম্মযাগয হম্মব না। 

ভাষয বতচরর ববচিত্রয ও ববপরীতয 

ইসলাম্মমর চদক মথম্মক ধমধতাচেক চবষয়গুম্মলার বযাখযা ও ভাষয সদাসবধদা চক অচভন্ন? 
না, তা নয়। তাহম্মল ইসলামসম্মত দাশধচনক বযাখযার সাম্মথ আম্মলািয ইসলাম কতৃধক 
অসমচথধত দাশধচনক বযাখযা-ভাষযদান পদ্ধচতর ফারাকটা মকাথায়? বযাখযা-ধারার 
ববপরীতয অম্মথধ চভন্নতা (contradiction in interpretation) এবং ববচিত্রয অম্মথধ 
চভন্নতার (plurality in interpretation) মম্মধয এই ফারাক চনচহত। ববপচরতয 
এক প্রকাম্মরর চভন্নতা, আবার চভন্নতাম্মকও এক অম্মথধ ববপরীতয বলা যায়। তম্মব 
এখাম্মন চভন্নতা ও ববপরীতযম্মক আমরা আলাদা কম্মরই বুঝম্মবা। একই পম্মথর িান 
পাশ, বাম পাশ ও মাঝখান বরাবর িলা– এই চতন ধরম্মনর মম্মধয ববচিত্রয আম্মে, 



 ইসলাম্মমর দাশযচনক বযাখযার সমসযা ও ইসলাম্মম দশযম্মনর পচরসর 

ববপচরতয মনই। একচট চনচদধি ধারার বযাখযা পদ্ধচতর মম্মধয চবচভন্ন চবষম্ময় বযাখযার 
ববচিত্রয অম্মথধ চভন্নতা হম্মতই পাম্মর। উম্মটাভাম্মব, চভন্ন আচঙ্গক বা চভন্ন যুচিম্মত 
চভন্নতর প্রচিয়ায় অচভন্ন চসদ্ধাম্মন্ত মপৌঁোম্মনা সম্ভব। এসবই হম্মলা ইসলাম্মমর মম্মধয 
দাশধচনকতার মক্ষত্র বা অবকাশ (scope of philosophy in Islam)। 
দাশধচনকতার অবকাশ থাকা মাম্মন দশধন িিধার ইচতবািক সম্ভাবনা। আবার ইসলাম 
‘অনুম্মমাচদত’ অবকাশম্মক অচতিম কম্মর মুিভাম্মব দশধন িিধাও এক প্রকাম্মরর 
ইসলামী দশধন িিধা। এই উভয় প্রকাম্মরর দশধন িিধার পাথধকয সম্পম্মকধ সমযক ও 
স্বে ধারণা বযচতম্মরম্মক ইসলামী দশধম্মনর মক্ষত্র, সম্ভাবনা ও সমসযাগুম্মলাম্মক 
সচিকভাম্মব অনুধাবন করা সম্ভব নয়। 

দশধন ও িগমার চিম্মলমা 

এখাম্মন স্বয়ং দশধন সম্পম্মকধই অচধকতর মমৌচলক একচট প্রশ্ন এম্মস পম্মড়। ইসলাম 
প্রসম্মঙ্গ মহাক বা অনয মকাম্মনা চবষম্ময়ই মহাক, মকাম্মনা ধরম্মনর আপ্তবাকযম্মক 
(dogma) অলংঘনীয় বা ‘ম্মমৌচলক চবষয়’ চহম্মসম্মব অকু্ষণ্ন রাখার শতধ িাচপম্ময় চদম্ময়, 
মসাজা কথায় চিন্তার সীমাম্মরখা মটম্মন চদম্ময় যুচি িিধার নাম্মম যা হম্মব, তা চক আম্মদৌ 
দশধন হম্মব? আপাতদৃচিম্মত এচট অতযন্ত সরল, অতযন্ত জচটল ও অতযন্ত স্বাভাচবক 
একচট প্রশ্ন। চবম্মশষ কম্মর, যারা দশধনম্মক দশধম্মনর মভতর মথম্মক মদম্মখনচন তাম্মদর 
কাম্মে এচট একচট মমৌচলক প্রশ্ন। 

আো, দশধম্মন এমন মকাম্মনা তে, মতবাদ, যুচিধারা বা এমন মকাম্মনা দাশধচনক 
চিন্তাধারা আম্মদৌ চক আম্মে বা হম্মত পাম্মর, যা মকাম্মনা না মকাম্মনা পূবধানুমানম্মক (pre-
supposition) অবলম্বন কম্মর মসচটম্মক বা মসগুম্মলাম্মক স্বয়ং-সচিক (self-justified) 
চহম্মসম্মব গণয না কম্মর দাাঁচড়ম্ময়ম্মে? এর উত্তর হযাাঁ-সূিক হম্মল মসই তেচটর নাম চক? 
আদম্মত এ রকম তে বা এ জাতীয় চকেু নাই। চকেু চবষয়ম্মক স্বতঃচসদ্ধ চহম্মসম্মব 
ধম্মর চনম্ময়ই মকাম্মনা চবষয়ম্মক যািাই করম্মত হয়। বলা যায়, মকাম্মনা না মকাম্মনা 
‘উত্তর’ম্মক ইম্মতামম্মধয বা ময মকাম্মনা প্রকাম্মর গ্রহণ কম্মর চনম্ময়ই ওই চবষম্ময় নতুন 
মকাম্মনা প্রশ্ন করম্মত হম্মব। Every question does have some ‘answers’ and 
every answer does have some questions। এই ময ধম্মর মনয়া, দশধম্মনর 
ভাষায় এটাম্মক বলা হয় চনচবধিারবাদ (dogmatism)। চনচবধিারবাম্মদর চবরুম্মদ্ধ দশধন, 
আবার দশধনই চকেু চনচবধিাম্মরর উপর চনভধর কম্মর। আশ্চম্মযধর বযাপার! তাই না? 
আসুন এ চবষয়ম্মক একটা উদাহরম্মণর মাধযম্মম বুঝার মিিা কচর। 

জ্ঞাম্মনর উৎস সংিান্ত মতবাদগুম্মলার অনযতম প্রধান দুচট হম্মে বুচদ্ধবাদ ও 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

অচভজ্ঞতাবাদ। মূলধারার (পাশ্চাতয) দশধম্মন এ দুচটই মূলত চনচবধিারবাদ 
(dogmatism)। মকউ বুচদ্ধম্মক জ্ঞানলাম্মভর অচধকতর গ্রহণম্মযাগয উৎস চহম্মসম্মব 
মম্মন করম্মল চতচন বুচদ্ধবাদী। আর মকউ পি ইচন্দ্রয় মথম্মক আগত অচভজ্ঞতাম্মক 
জ্ঞাম্মনর মূল বা প্রাথচমক উৎস গণয করম্মল চতচন অচভজ্ঞতাবাম্মদর সমথধক গণয 
হম্মবন। বুচদ্ধবাদ কীভাম্মব চনচবধিারবাদী হয়? জ্ঞাম্মনর উৎস সন্ধান বা যাত্রাপম্মথই 
যচদ ‘ধম্মর মনয়া’ হয় ময, বুচদ্ধই জ্ঞাম্মনর প্রকৃত বা একমাত্র উৎস; তাহম্মল তা পথ 
িলার শুরুম্মতই গন্তম্মবযর মূলযায়ন মশষ করার মম্মতা বযাপার হম্ময় দাাঁড়ায়। একই 
সমসযা বা অচভম্মযাগ অচভজ্ঞতাবাম্মদর মক্ষম্মত্রও প্রম্মযাজয। এ ধারায় আম্মলািনা করম্মল 
মকাঁম্মিা খুাঁড়ম্মত চগম্ময় এক এক কম্মর সাপ মবরুম্মব। 

তাহম্মল দশধনটাই চক সামচগ্রক ও অন্তগধতভাম্মব চনচবধিারবাদী!? অথি আমরা জাচন, 
চনচবধিারবাদ এবং দশধন— উভয়ই পরস্পরম্মক খণ্ডন কম্মর। বযাপার হম্মলা, দশধম্মনর 
মকাম্মনা চিন্তাপদ্ধচতই আদম্মত (in its fundamental level) চনচবধিারবাদমুি 
(non-dogmatic) নয়। বলা যায়, দশধম্মনর চভতরকার এই স্বচবম্মরাধী পচরচস্থচতই 
মানুম্মষর জ্ঞানতাচেক চনয়চত (epistemic predicament)। মকাম্মনা মাপকাচির 
(scale) মাপকাচি হওয়ার জনয মকাম্মনা আদশধ মাপ (standard measurement) 
না থাকা সম্মেও ‘মাপকাচি’ মাপকাচি হম্ময়ম্মে। হওয়াটা চিকই হম্ময়ম্মে। ‘ধম্মর মনয়া’ 
ধ্রুবক চদম্ময়ই আমরা যািাই বা পরীক্ষা কচর, অন্তত শুরুর চদকটা তা-ই। ধ্রুবক 
বা স্বতঃচসদ্ধ, মসাজা কথায়, মাপকাচি সম্পম্মকধ ‘ম্মকন?’ জাতীয় মকাম্মনা প্রশ্ন িম্মল 
না। এ ধরম্মনর সাবধজনীন ও মানচবক চিন্তাপদ্ধচতর কারম্মণই জ্ঞান-গম্মবষণা 
সম্ভবপর হম্ময়ম্মে। এই ধরম্মনর চিন্তাধারার োাঁম্মি মফম্মলই ‘ম্মস্বোিাচরতা’ম্মক 
‘স্বাধীনতা’র ধারণা হম্মত আলাদা কম্মর চবম্মবিনা করা সম্ভব। অতএব, বুচদ্ধবৃচত্তক 
িিধা মাম্মনই মকাম্মনা না মকাম্মনা চবম্মশষ আচঙ্গম্মক িিধা। স্বাধীন মাম্মনই মকাম্মনা না 
মকাম্মনা সীমাবদ্ধ জাতীয় ‘চকেুর’ মপ্রচক্ষম্মত স্বাধীন। 

দশধন, দাশধচনকতা ও দাশধচনক 

দশধন মকাম্মনা চবষম্ময়ই একপাচক্ষক (biased) বা িূড়ান্ত (conclusive) মকাম্মনা 
কথা বম্মল না। মযমন, মখাদার অচস্তত্ব প্রসম্মঙ্গ দাশধচনক যুচি িার রকম্মমর 
(category) হম্মত পাম্মর: 

১। মানুষ ও জগম্মতর স্রিা ‘আম্মে’ বম্মল যারা মম্মন কম্মরন তাম্মদর মতচট হম্মলা— 
আচস্তকতা (theism)। 

২। স্রিা ‘নাই’ যারা মম্মন কম্মরন তাম্মদর মতচট হম্মলা— নাচস্তকতা (atheism)। 



 ইসলাম্মমর দাশযচনক বযাখযার সমসযা ও ইসলাম্মম দশযম্মনর পচরসর 

৩। মানুষ ও জগম্মতর একজন বা একাচধক স্রিার অচস্তত্ব থাকম্মতও পাম্মর, নাও 
থাকম্মতও পাম্মর; এখম্মনা চনচশ্চত নন বা কখম্মনাই চনচশ্চতম্মযাগয নয়, তম্মব 
চবষয়চটম্মক একচট চবম্মবিয চবষয় চহম্মসম্মব যারা মম্মন কম্মরন তাম্মদর মত বা 
অবস্থানম্মক বলা যায়— অম্মজ্ঞয়বাদ (agnosticism)। 

৪। অপরচদম্মক মানুষ ও জগম্মতর স্রিা থাকা চকংবা না থাকা সংিান্ত পুম্মরা চবতকধ 
ও চবষয়চটম্মক যারা অপ্রাসচঙ্গক মম্মন কম্মরন তাম্মদরম্মক আমরা চনচবধকারবাম্মদর 
(irrelevantism) কযাটাগচরম্মত চবম্মবিনা করম্মত পাচর। 

অম্মজ্ঞয়বাম্মদর সাম্মথ চনচবধকারবাম্মদর পাথধকয হম্মলা, অম্মজ্ঞয়বাদ চবষয়চটম্মক (issue) 
স্বীকার কম্মর (to take in cognizance)। চসদ্ধাম্মন্তর মক্ষম্মত্র অম্মজ্ঞয়বাম্মদর এই 
অবস্থানটা হম্মলা ‘not yet’ ধরম্মনর। মখাদার অচস্তত্ব প্রম্মশ্ন এ িারচট অবস্থা বা 
অবস্থান চকংবা মম্মতর সব কয়চটই দশধন-এর অবস্থান, মত বা তে। এগুম্মলার 
আম্মলািনা-পযধাম্মলািনা মশম্মষ বযচিচবম্মশম্মষর একচট অবস্থান মশষ পযধন্ত উম্মি আম্মস। 
মসচট হম্মত পাম্মর আচস্তকতা, নাচস্তকতা, অম্মজ্ঞয়বাদ চকংবা চনচবধকারবাদ। ঈশ্বম্মরর 
অচস্তত্ব সম্পম্মকধ ময মকউ এই সবগুম্মলা তেই পড়ম্মবন। তা সম্মেও, দশধন িিধাকারী 
বযচি তথা একজন দাশধচনম্মকর অবস্থান সব সময়ই মকাম্মনা না মকাম্মনা একচট মম্মতর 
পম্মক্ষ থাম্মক, মযচটম্মক চতচন অচধকতর যুচিসঙ্গত মম্মন কম্মরন। এমনচক জ্ঞানতাচেক 
দৃচিম্মকাণ হম্মত মাঝামাচঝ বা চনরম্মপক্ষ অবস্থানও একচট পক্ষ, সাধারণ ভাষায় যাম্মক 
আমরা abstain করা বচল। মরফাচর টাইম্মপর কাম্মরা জনয মসচটই সবধাচধক যুচিসম্মত 
অবস্থান হম্মত পাম্মর। এ ধরম্মনর চিন্তার সূম্মত্র IBE’র (Inference to the best 
explanation) মম্মতা ‘ম্মমৌচলক সূত্র’ বযবহার কম্মর ঈশ্বম্মরর অচস্তত্ব প্রম্মশ্ন উপম্মরর 
ময মকাম্মনা একচট পক্ষ, অবস্থান বা মতম্মক দশধনসম্মত চকংবা দাশধচনক মত চহম্মসম্মব 
গ্রহণ এবং অপরাপরগুম্মলাম্মক বজধন করা সম্ভব। আসম্মল দশধম্মন মতা মকাম্মনা ‘প্রমাণ’ 
নাই, হম্মত পাম্মর না। অচধকতর গ্রহণম্মযাগয যুচিম্মক (argument) আমরা প্রমাণ 
চহম্মসম্মব গ্রহণ, উপস্থাপন ও অনুসরণ কচর। 

যাম্মহাক, দশধন ও দাশধচনম্মকর এই পাথধকয যচদ আমরা বুচঝ তাহম্মল এতক্ষম্মণ এটা 
খুবই পচরষ্কার ময ইসলামী ধমধতম্মের আওতাবচহভূধত ‘দাশধচনক বযাখযা’ মকন এবং 
মকান্ যুচিম্মত ইসলাম্মমর চদক হম্মত গ্রহণম্মযাগয নয়। ধমধতাচেকভাম্মব চনধধাচরত 
ইসলাম-এর আওতার মম্মধয মথম্মক কীভাম্মব ‘দশধনিিধা’ সম্ভব, তাও উপম্মরর 
আম্মলািনা মথম্মক বুঝা যায়। 

আম্মগই বম্মলচে, ইসলাম্মমর সমথধন এবং চবম্মরাচধতা উভয় প্রকাম্মরর দশধনই ‘ইসলামী 
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দশধন’। মসাজা কথায়, ‘ইসলাম চনম্ময় দশধন িিধা’ মাত্রই তা ইসলামী দশধন চহম্মসম্মব 
গণয হম্মব। মযমন, মম্মনাদশধন। যারা বস্তু অচতচরি একচট স্বাধীন স্বতি সত্তা ‘মন’-
এর অচস্তত্ব থাকার পম্মক্ষ যুচি মদন, তারাও মম্মনাদাশধচনক। আবার এ ধরম্মনর 
মকাম্মনা ‘মন’-এর অচস্তম্মত্বর সম্ভাবনার চবরুম্মদ্ধ যারা যুচি মদন, তারাও মম্মনাদাশধচনক 
চহম্মসম্মব গণয। ধমধদশধন হম্মলা মূলধারার দশধম্মনর একচট পচরচিত শাখা। ধমধম্মক 
প্রচতচষ্ঠত করা বা খণ্ডন করা— এর মকাম্মনাচটই ধমধদশধম্মনর কাজ নয়। আবার 
ধমধদশধম্মনর যত আম্মলািনা তার প্রম্মতযকচট মশষ পযধন্ত ধম্মমধর পক্ষ বা চবপম্মক্ষই 
যাম্মব। বযাপার হম্মলা, ধমধম্মক চনম্ময় দশধন িিধা, তা ধম্মমধর পম্মক্ষও মযম্মত পাম্মর, 
চবপম্মক্ষও মযম্মত পাম্মর। ময মকাম্মনা অবস্থাম্মতই তা দশধন, যচদ তাম্মত যুচির বযবহার 
থাম্মক। এই যুচির উপস্থাপনায় ধমধগ্রম্মন্থর মরফাম্মরন্স আসম্মত পাম্মর। তম্মব তা ধম্মমধর 
পদ্ধচতম্মত অথধাৎ বযচিগতভাম্মব অবশয-মানয (dogma) চহম্মসম্মব নয়। 

ইসলাম বযাখযার ইসলামসম্মত পদ্ধচত 

ইসলাম্মমর উনু্মি বযাখযা-ভাষয পদ্ধচতর বযাপাম্মর ইসলাম্মমর মমৌচলক দুচট উৎস কী 
বম্মল, এবার তা খাচনকটা খচতম্ময় মদখা যাক। ইসলাম স্বয়ং মকারআনম্মক বুঝা, 
ইসলামম্মক মানা বা বুঝা ও ইসলাম্মমর বযাখযাদান পদ্ধচত (way of 
interpretation) পচরষ্কারভাম্মব বম্মল চদম্ময়ম্মে।  

আবু মহারাইরা (রা.) মথম্মক বচণধত। রাসূল (সা.) বম্মলম্মেন,  

“পাাঁিচট চবষম্ময়র উপর মকারআন নাচযল হম্ময়ম্মে: (১) হালাল, (২) হারাম, 
(৩) মুহকাম, (৪) মুতাশাচবহ ও (৫) আমসাল (চবচভন্ন জাচতর উত্থান-
পতম্মনর ঘটনাবচল)। সুতরাং, মতামরা হালালম্মক হালাল জানম্মব। 
হারামম্মক হারাম মানম্মব। মুহকাম্মমর উপর আমল করম্মব। মুতাশাচবম্মহর 
উপর ঈমান রাখম্মব। আর আমসাল মথম্মক চশক্ষা গ্রহণ করম্মব।”  

[চমশকাতুল মাসাচবহ, হাদীস নং ১৮২] 

ইবম্মন আব্বাস (রা.) মথম্মক বচণযত আম্মরকচট হাদীম্মস চতচন বম্মলম্মেন,  

“করণীয় চতন প্রকার: এমন করণীয় যা স্পিতই ভাম্মলা, তা পালন 
কম্মরা। এবং এমন করণীয় যা সুস্পিভাম্মব মন্দ, অতএব তা পচরহার 
কম্মরা। এবং মসই কাজ যা চনম্ময় মতচবম্মরাধ রম্ময়ম্মে, তা মহান ও 
মচহমাচিত আল্লাহর উপর নযস্ত কম্মরা।”  

(চমশকাতুল মাসাচবহ, হাদীস নং ১৮৩) 



 ইসলাম্মমর দাশযচনক বযাখযার সমসযা ও ইসলাম্মম দশযম্মনর পচরসর 

পচবত্র মকারআম্মনর বণধনা মমাতাম্মবক মকারআম্মন দুই ধরম্মনর আয়াত রম্ময়ম্মে: (১) 
আয়াম্মত মুহকাম (সুস্পি আয়াত) এবং (২) আয়াম্মত মুতাশাচবহ (রূপক অম্মথধর 
আয়াত)। এ সংিান্ত পচবত্র মকারআম্মনর আয়াতচট স্ব-বযাখযাত (self-
explanatory)। আল্লাহ বলম্মেন,  

“চতচনই মতামার প্রচত এই চকতাব অবতীণধ কম্মরম্মেন, যার চকেু আয়াত 
‘মুহকাম’, এগুম্মলা চকতাম্মবর মূল; আর অনযগুম্মলা ‘মুতাশাচবহ’, যাম্মদর 
অন্তম্মর সতয-লংঘন প্রবণতা রম্ময়ম্মে শুধু তারাই চফতনা এবং ভুল বযাখযার 
উম্মেম্মশয মুতাশাচবহসমূম্মহর মপেম্মন মলম্মগ থাম্মক। আল্লাহ োড়া অনয মকউ 
এর বযাখযা জাম্মন না। আর যারা গভীর জ্ঞানী তারা বম্মল, ‘আমরা এগুম্মলার 
উপর ঈমান এম্মনচে। এসব চকেুই আমাম্মদর প্রচতপালম্মকর কাে মথম্মক 
আগত। এবং মবাধশচিসম্পন্ন বযচিগণ োড়া অনয মকউ চশক্ষা গ্রহণ 
কম্মর না।”  

[সূরা আম্মল ইমরান: ৭] 

উম্মল্লখয, “বম্মলা, আল্লাহ অচিতীয়, চতচন অমুখাম্মপক্ষী, চতচন কাম্মরা পুত্র নন, কাম্মরা 
চপতাও নন। তার সমকক্ষ মকউ নাই।’’ চকংবা, “মতামরা রুকুকারীম্মদর সাম্মথ রুকু 
কম্মরা’’ ইতযাচদ ধরম্মনর আয়াত হম্মলা মুহকাম আয়াত। আবার “আল্লাহ হম্মলন 
আম্মলার চভতর আম্মলা [নুরুন আলা নুর]’’ এ ধরম্মনর আয়াতগুম্মলা হম্মলা মুতাশাচবহ 
আয়াত। 

তাহম্মল মদখা যাম্মে, মুহকাম আয়াতসমূহম্মক মানয করম্মত হম্মব। চকন্তু মসগুম্মলার 
বযাখযা-চবম্মলষণ করম্মত চগম্ময় ফকীহম্মদর মম্মধয মযসব মতাবনকয হম্ময়ম্মে, তার কী 
হম্মব? আল-ম্মকারআনম্মক সামঞ্জসয (consistent) চহম্মসম্মব মানম্মবা চকনা, তা 
ঈমাম্মনর সাম্মথ সম্পচকধত। জীবন ও জগৎ সম্পম্মকধ স্বীয় যুচি ও বুচদ্ধর দাচবম্মক 
মমম্মন চনম্ময় যারা ইম্মতামম্মধয ঈমান এম্মনম্মে তাম্মদর পরবতধী কাজ হম্মলা আপাত 
চবম্মরাম্মধর আড়াম্মল অন্তচনধচহত সামঞ্জসযতাম্মক খুাঁম্মজ মবর করা। চফকাহর ভাষায় 
যাম্মক ‘তাহকীক’ বলা হয়। অতএব, ইসলামম্মক সামচগ্রকভাম্মব (holistically) 
গ্রহণ করাটা ইসলাম্মমর চদক মথম্মক অবশয কতধবয। ইসলাম্মমর মকাম্মনা একটা বা 
কম্ময়কটা চদকম্মক গ্রহণ কম্মর মকাম্মনা তে চনমধাণ করম্মল তা, এমনচক তার 
সবকচট উপাদান, স্বতিভাম্মব ইসলামসম্মত হওয়ার মম্মতা পচরচস্থচতম্মতও 
সম্মবধাপচর চবষয়চট ইসলামবচহভূধত চহম্মসম্মব চবম্মবচিত হম্মব। এ প্রসম্মঙ্গ আল্লাহ 
তায়ালা বলম্মেন,  
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“… মতামরা চক (তাহম্মল) আল্লাহর চকতাম্মবর একাংশ চবশ্বাস কম্মরা এবং 
আম্মরক অংশ অচবশ্বাস কম্মরা?”  

[সূরা বাকারা: ৮৫] 

মকান বযচিবম্মগধর আন্ডারস্টযাচন্ডংম্মক ইসলাম্মমর মকাম্মনা চবম্মশষ চবষম্ময় সচিক মত 
চহম্মসম্মব চনম্মত হম্মব, মস সম্পম্মকধ ইসলাম্মম পচরষ্কার ভাষায় চদকচনম্মদধশনা মদয়া 
হম্ময়ম্মে। রাসূল (সা.) বম্মলম্মেন,  

“আমার পর মতামাম্মদর মম্মধয মলাম্মকরা শীঘ্রই নানা মতাবনকয মদখম্মত 
পাম্মব। তখন মতামরা আমার সুন্নত এবং সুপথপ্রাপ্ত মখালাফাম্ময় 
রাম্মশদীম্মনর রীচতনীচত দাাঁম্মত কামম্মড় ধরার মম্মতা কম্মর মজবুতভাম্মব 
আাঁকম্মড় ধম্মর থাকম্মব। সাবধান! িীম্মনর বযাপাম্মর মকারআন ও সুন্নাহর 
বাইম্মর নতুন চকেু গ্রহণ করা মথম্মক চবরত থাকম্মব।”  

[আহমদ, আবু দাউদ, চতরমীযী ও ইবম্মন মাজাহ সূম্মত্র চমশকাতুল মাসাচবহ গ্রম্মন্থ 
বচণধত। হাদীস নং ১৬৫] 

রাসূল (সা.) আম্মরা বম্মলম্মেন,  

“আচম মতামাম্মদর মম্মধয দুচট চজচনস মরম্মখ যাচে। ময পযধন্ত মতামরা এ 
দুচট মজবুতভাম্মব ধম্মর থাকম্মব, ততক্ষণ পথ হারাম্মব না। এ দুচট হম্মলা 
আল্লাহর চকতাব ও রাসূম্মলর সুন্নাহ।”  

[মুয়াত্তা সূম্মত্র চমশকাতুল মাসাচবহ গ্রম্মন্থ বচণধত। হাদীস নং ১৮৬] 

ইসলাম অনুসরণ করার বযাপাম্মর বহুত্ব শুধু নয়, ববপচরতযও মকাম্মনা মকাম্মনা মক্ষম্মত্র 
সমভাম্মব অনুম্মমাচদত। সফম্মর মরাযা রাখা না রাখা, বনু কুরাইযাম্মত মপৌঁেম্মত চগম্ময় 
এক দল কতৃধক আসম্মরর নামায পচথমম্মধয পড়া এবং আম্মরক দল কতৃধক কাযা 
করা, অবম্মরাধ িলাকালীন শত্রুপম্মক্ষর ফলবান মখজুর গাে কাটা বা না কাটা ইতযাচদ 
এর উদাহরণ। ইসলাম্মম বযাখযাগত ববচিত্রয মদখা যায় শরীয়াহর মক্ষম্মত্র। চকন্তু 
আকীদার চবষয়চট সমূ্পণধ চভন্ন। আকীদাগত তথা চফম্মলাসচফকযাল আসম্মপম্মক্ট 
ইসলাম মকাম্মনা প্রকার সমম্মঝাতা অনুম্মমাদন কম্মর না। বলা যায়, এই একচট মক্ষম্মত্র 
ইসলাম সাদা-কাম্মলা নীচত অনুসরণ কম্মর। এমনচক আচস্তকতার মকবল একচট 
সুচনচদধি ভাষযম্মকই ইসলাম অনুম্মমাদন কম্মর। 

“চনশ্চয়, আল্লাহর কাম্মে একমাত্র গ্রহণম্মযাগয িীন হম্মলা ইসলাম” অথবা, “মতামরা 
পূণধভাম্মব ইসলাম্মম দাচখল হওয়ার পূম্মবধ মৃতুযবরণ কম্মরা না”— এ ধরম্মনর 
আয়াতসমূম্মহর তাৎপযধ খুবই পচরষ্কার। আমম্মলর মক্ষম্মত্র অপারগ পচরচস্থচতম্মত 
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কমম্মবচশ করার অনুম্মমাদন থাকম্মলও ইসলাম্মমর আকীদা তথা চফম্মলাসচফকযাল 
আন্ডারস্টযাচন্ডংম্ময়র মক্ষম্মত্র এর অনুম্মমাদন নাই। ইসলাম্মমর চফম্মলাসচফকযাল 
আন্ডারস্টযাচন্ডং চনম্মজর মম্মতা কম্মর চনধধারণ করার মকাম্মনা সুম্মযাগ নাই। উপম্মরর 
হাদীসগুম্মলা ভাম্মলা কম্মর পড়ম্মল মদখা যাম্মব আল্লাহর রাসূল (সা.) মযভাম্মব বম্মলম্মেন 
ও সাহাবাগণ মযভাম্মব বুম্মঝম্মেন– তার বাইম্মর চগম্ময় ইসলাম্মমর মকাম্মনা 
‘চফম্মলাসচফকযাল আন্ডারস্টযাচন্ডং’ হাচজর করার এখচতয়ার ইসলাম কাউম্মক মদয় না। 

“একবার উমর (রা.) রাসূম্মলর (সা.) চনকট এম্মস বলম্মলন, ‘আমরা 
ইহুদীম্মদর চনকট তাম্মদর অম্মনক ধমধীয় কথাবাতধা শুম্মন থাচক, যা অতযন্ত 
িমৎকার মম্মন হয়। এগুম্মলার চকেু চলম্মখ রাখম্মত আপচন আমাম্মদর 
অনুমচত মদম্মবন চক?’ রাসূল (সা.) জবাব চদম্মলন, ‘ইহুদী–খৃস্টানম্মদর 
মম্মতা মতামরাও চক িীম্মনর বযাপাম্মর চিধাগ্রস্ত হম্ময় পম্মড়ম্মো? আল্লাহর 
কসম! আচম মতামাম্মদর চনকট অতযন্ত স্পি ও উজ্জ্বল িীন চনম্ময় এম্মসচে। 
মুসাও (আ.) যচদ জীচবত থাকম্মতন, তাহম্মল তাাঁম্মকও আমাম্মক অনুসরণ 
করম্মত হম্মতা।”  

[চমশকাতুল মাসাচবহ, হাদীস নং ১৭৭] 

এই হাদীস অনুসাম্মর মদখা যাম্মে, ইসলাম্মমর আন্ডারস্টযাচন্ডং ইসলাম্মমর উৎস িারাই 
চনয়চিত হম্মত হম্মব। দশধন মতা দূম্মরর কথা, অনয ধম্মমধর মকাম্মনা গ্রন্থম্মকও প্রাইমাচর 
মসাসধ চহম্মসম্মব গণয করা যাম্মব না। 

ইসলাম্মম দশধম্মনর পচরসর 

তাহম্মল আম্মগর মসই কথা আবার এম্মস যায়— ইসলাম্মম দশধন িিধার সুম্মযাগ চকংবা 
পচরসর কী? বুচদ্ধগত জ্ঞানম্মক িূড়ান্ত ধম্মর চনম্ময় মযমন বুচদ্ধবাদ িিধা হম্ময় আসম্মে, 
অচভজ্ঞতাম্মক িূড়ান্ত ধম্মর চনম্ময় মযমন অচভজ্ঞতাবাম্মদর সব তে িিধা হম্ময় আসম্মে; 
মতমচনভাম্মব ইসলাম্মমর মমৌচলক চবশ্বাম্মসর অনুকূম্মল ইসলামী দশধন িিধা সম্ভব। এর 
বাইম্মর ‘ইসলাম’-এর চবষয় চনম্ময় দশধন িিধা হম্মত পাম্মর। তম্মব তা ইসলামসম্মত 
নয়। যচদও তা জানাটা ইসলাম্মমর মভতরকার অবস্থান মথম্মক (ইসলামী) দশধন িিধার 
জনয অপচরহাযধ। উম্মল্লখয, অচধচবদযা, জ্ঞানতে, নীচতচবদযা ও যুচিচবদযার মম্মতা মূল 
শাখাসমূহ বযচতম্মরম্মক দশধম্মনর অপরাপর সব শাখা ‘philosophy of something’ 
পযাটাম্মনধ পচরচিত, পচিত ও িচিধত হয়। মযমন, philosophy of language 
ইতযাচদ। এভাম্মব ইসলামী দশধনও দশধম্মনরই একচট শাখা চবম্মশষ। দশধম্মনর প্রিচলত 
চবষয়বস্তুর মকাম্মনাচটই ইসলামী দশধম্মনর আওতাবচহভূধত নয়। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

ইসলাম সম্পম্মকধ ইসলাম্মমর মমৌচলক গ্রন্থসমূহ তথা মকারআন ও হাদীম্মস বযবহৃত 
মূল পচরভাষা হম্মে ‘িীন’। িীন অচভন্ন ও অচবভাজয। বাংলায় সাধারণত িীনম্মক 
‘ধমধ’ চহম্মসম্মব অনুবাদ করা হয়, আর ইংম্মরচজম্মত religion। ধমধীয় বযাখযা বা 
ধমধচনরম্মপক্ষ বযাখযা– এগুম্মলা আমাম্মদর বলা বা উপস্থাপনাগত বযাপার। ইসলাম্মমর 
মভতর মথম্মক ইসলাম একচট িীন। মকউ মানুক বা না মানুক চকংবা আংচশক 
মানুক, অথবা ‘আদ্-িীন’-এর চকেু চকেু চবষয় চনম্ময় মকাম্মনা ককম্মটল বানাক, 
মসচট সংচলি বযচির বযাপার। িীন চহম্মসম্মব ইসলাম প্রথমত ধমধ, এরপর দশধন 
বা আর যা চকেু। ইসলাম্মমর চদক মথম্মক ধমধতাচেক বযাখযার মমাকাম্মবলায় 
দাশধচনক বযাখযা তাই গ্রহণম্মযাগয নয়। উপম্মর উচল্লচখত মকারআন এবং হাদীম্মসর 
উিৃচতসমূহ এ চবষয়ম্মক চনচশ্চত কম্মর। অবশয ইসলাম্মমর উপর যারা স্বীয় মচজধ-
মমাতাম্মবক একচট বযাখযা িাচপম্ময় দশধম্মনর নাম্মম এম্মক মলচজচটম্মমট করম্মত 
িাইম্মবন, তারা উপম্মরাচল্লচখত সুস্পি ও স্ববযাখযাত সূত্রগুম্মলাসহ এ ধরম্মনর তাবৎ 
দলীল-প্রমাণম্মক চনেক ‘ধমধতাচেক’ চহম্মসম্মব নাকি কম্মর মদয়ার ‘অচধকার’ (?) 
রাম্মখন! 

ধমধ ও দশধম্মনর সমিয় প্রম্মিিা চক আম্মদৌ চনরম্মপক্ষ? 

ধমধ ও দশধম্মনর সমিম্ময়র কথা যারা বম্মলম্মেন, তারা ধম্মমধর উপর দশধনম্মক িাচপম্ময় 
চদম্ময় প্রকারান্তম্মর ধমধম্মক নাকি কম্মরম্মেন। এ ধরম্মনর বযচিবগধ স্পিত ধমধচবম্মরাধী। 
অম্মজ্ঞয়বাদ ও চনচবধকারবাদ মযমন মূলত নাচস্তকতাবাদ, মতমচন যারা ধমধম্মক 
চফম্মলাম্মসাফাইজ করম্মত িান, ধম্মমধর মরফাম্মরন্সমুি ইন্টারচপ্রম্মটশন দাাঁড় করাম্মত িান 
তারা আদম্মত ধম্মমধরই মগাড়া কাটার মলাক। ধম্মমধর সমথধম্মন যচদ দশধন হম্মত না 
পাম্মর, তাহম্মল আল-গাজ্জালীম্মক দাশধচনক গণয করাটা আগাম্মগাড়াই ভুল। স্মরণ করা 
মযম্মত পাম্মর, মুসচলম দশধম্মনর দুচনয়াম্মজাড়া সব পািক-পচণ্ডতই মম্মন কম্মরন, আবু 
হাচমদ আল-গাযালী হম্মলন সবধকাম্মলর সবধম্মশ্রি মুসচলম দাশধচনক। 

যাম্মহাক, ধমধ ও দশধম্মনর সমিয় প্রম্মিিার ইচতহাস অনুসন্ধান করম্মল ইবম্মন রুশম্মদর 
নামচট সবার উপম্মর মভম্মস উম্মি। চতচন চেম্মলন অযাচরস্টটম্মলর অনুসারী। অযাচরস্টটল 
দাশধচনক আম্মলািনা অনুধাবম্মনর সক্ষমতা-অক্ষমতার চনচরম্মখ মানুষম্মক িার ভাম্মগ 
ভাগ কম্মরম্মেন। অযাচরস্টটম্মলর চশক্ষক মেম্মটা তার কচল্পত আদশধ রাম্মের 
নাগচরকম্মদরম্মক িারভাম্মগ চবভি কম্মরম্মেন। চবচশি peripatetic (pro-Greek) 
দাশধচনক চহম্মসম্মব ইবম্মন রুশদও নাগচরকম্মদরম্মক জ্ঞানগত তারতম্মমযর চভচত্তম্মত চতন 
ভাম্মগ ভাগ কম্মরম্মেন: 
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১। আলঙ্কাচরক (rhetoric) পদ্ধচত— জনসাধারম্মণর পদ্ধচত 
২। যুচিচসদ্ধ (dialectical) পদ্ধচত— ধমধতাচেকম্মদর পদ্ধচত 
৩। প্রচতপাদক (demonstrative) পদ্ধচত— দাশধচনকম্মদর পদ্ধচত। 

‘দাশধচনকম্মদর জনয আলাদা ও সম্মবধাচ্চ মযধাদা’— এই পদ্ধচতর দলীল চহম্মসম্মব চতচন 
উপম্মর উিৃত সূরা আম্মল-ইমরাম্মনর ৭ নং আয়াতম্মক একচট মমৌচলক পচরবতধনসহ 
উম্মল্লখ কম্মরন। উি আয়াম্মত ‘আল্লাহ োড়া অনয মকউ এর বযাখযা জাম্মন না’ এরপর 
একচট ওয়াকম্মফ লা’ম্মযম (অতযাবশযকীয় চবরচত চিহ্ন) রম্ময়ম্মে। দুচনয়াম্মত আজ 
পযধন্ত প্রকাচশত মকারআম্মনর সকল কচপম্মতই এচট রম্ময়ম্মে। চকন্তু ইবম্মন রুশম্মদর 
প্রস্তাবনায় এই ওয়াকম্মফ লা’ম্মযম চিহ্নচট হম্মব ‘আর যারা গভীর জ্ঞানী’ এর পম্মর। 
তাম্মত কম্মর আয়াতচটর পাি দাাঁড়ায় এমন: ‘আল্লাহ এবং যারা গভীর জ্ঞানী, তারা 
োড়া অনয মকউ এর বযাখযা জাম্মন না।’ 

ধমধতাচেক বযাখযার চবকল্প চহম্মসম্মব ইসলাম্মমর দাশধচনক বযাখযাম্মক গ্রহণ করম্মল ইবম্মন 
রুশম্মদর এই বযাখযাও মমম্মন চনম্মত হয়! মানুম্মষর মম্মধয জ্ঞানগত পাথধকয চক নাই? 
যচদ থাম্মক তাহম্মল এম্মক চভচত্ত ধম্মর মানুম্মষর মম্মধয মশ্রণীচবভাগ কয় ধরম্মনর হম্মত 
পাম্মর? এসব প্রশ্ন বতচর হওয়া যতটা স্বাভাচবক, এর উত্তরও ততটাই সহজ। 
জ্ঞানগত চদক মথম্মক মানুম্মষ মানুম্মষ মবশকম হওয়া স্বাভাচবক বযাপার। এ চবষয়চট 
সচিক হওয়া সম্মেও এর চভচত্তম্মত মানুম্মষর মশ্রণীচবনযাসকরণ ভুল। 

জ্ঞাম্মনর চভচত্তম্মত মানুম্মষম্মক চতন বা িার ভাম্মগ ভাগ করার পচরবম্মতধ তা িার, পাাঁি, 
েয়, সাত ইতযাচদ অম্মনক ভাম্মগই ভাগ (category) করা সম্ভব। তম্মব এই চবভাজন 
ও প্রম্মতযক গ্রুম্মপর চনম্মজম্মদর মম্মতা কম্মর মটক্সট বযাখযার ববধতা থাকম্মল ইসলাম 
বা অনুরূপ তাৎপযধপূণধ মকাম্মনা চবষম্ময়রই স্বাতিয ও স্বকীয়তা অকু্ষণ্ন থাম্মক না। এ 
চবষম্ময় অথধাৎ বযাখযার ববচিম্মত্রযর সাম্মথ বযাখযার ববপচরম্মতযর পাথধকয প্রসম্মঙ্গ 
ইম্মতামম্মধয আম্মলািনা করা হম্ময়ম্মে। 

মানুম্মষর জ্ঞানগত পাথধকযম্মক ইসলাম বাস্তবসম্মত মম্মন কম্মর। মকারআন ও হাদীম্মসর 
প্রিুর মরফাম্মরন্স রম্ময়ম্মে যাম্মত জ্ঞান, জ্ঞানিিধা ও জ্ঞানীর উচ্চ মযধাদার কথা বলা 
হম্ময়ম্মে। ইসলাম্মমর দৃচিম্মত জ্ঞানগত চদক মথম্মক মানুষ দুই ধরম্মনর: যারা জাম্মন 
আর যারা জাম্মন না। যারা জাম্মন না, তাম্মদর দাচয়ত্ব হম্মলা যারা জাম্মন তাম্মদর কাে 
হম্মত মজম্মন মনয়া। মক জাম্মন আর মক জাম্মন না, তা সংচলি চবষম্ময়র উপর 
চনভধরশীল। অতএব, এমনও হয় চকংবা হম্মত পাম্মর— মকউ মকাম্মনা চনচদধি চবষম্ময় 
অনযম্মদর তুলনায় মবচশ জাম্মন। অথি একই বযচি অনয মকাম্মনা চবষম্ময় কম জাম্মন। 
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অতএব, মক মবচশ জাম্মন আর মক কম জাম্মন তা জানার মকাম্মনা চবষয় ও মপ্রক্ষাপট 
চনরম্মপক্ষ পদ্ধচত নাই। মানুম্মষর জ্ঞানগত মযধাদা চনরূপম্মণর চবষম্ময় ইসলাম 
অচধকতর বস্তুচনষ্ঠ (objective)। চযচন (ম্মবচশ) জাম্মনন চতচন স্বীয় জ্ঞাম্মনর দাচব 
অনুসাম্মর কাজ করম্মবন বা করম্মত িাইম্মবন। সংচলি বাস্তব পচরচস্থচতই প্রমাণ 
করম্মব, তার উি দাচব সচিক চকনা বা কতটুকু সচিক। আম্মলম্মম িীন, ফকীহ, 
মুজতাচহদ ইতযাচদ মযধাদাপূণধ শব্দাবলীর মাধযম্মম মকাম্মনা চবম্মশষ বযচি বা মগাষ্ঠী 
কতৃধক স্বাধীন ও স্বতিভাম্মব ইসলাম্মমর বযাখযা ও ভাষয রিনার অচধকার 
(authority) বুঝায় না। এগুম্মলা বরং চকেু বযচির জ্ঞানগত আচধকয ও পচরশুচদ্ধম্মক 
চনম্মদধশ কম্মর মাত্র। 

 



 

 

 

 

অধ্যায় ৩ 

ইসলামমর দৃষ্টিমত  
চিন্তার স্বাধীনতার সামাচির্ প্রেচিত 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

অনযানয মিাদদ্দশমর সাদ্দথ সম্পদ্দকম র তদক কথদ্দক 
ইসলাদ্দমর ইতিবািক অননযিা 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক 

 

 

ইসলাম একটা মতাদশয। মকারআম্মন এম্মক দ্বীন বলা হম্ময়ম্মে। র্ার অথয হম্মচ্ছ 
জীবনবযবস্থা। এমন এক জীবনবযবস্থা র্ার মম্মধয দশযন, ধময, সংসৃ্কচত, সমাজবযবস্থা, 
অথযনীচত, রাজনীচত ও রু্দ্ধ সংক্রান্ত মূলনীচতসহ রম্ময়ম্মে মানবজীবম্মনর সাম্মথ 
সম্পচকযত সব চবষয়। 

ইসলামম্মক র্ারা সামচগ্রক অম্মথয পূণযাে জীবনবযবস্থা চহসাম্মব দাচব কম্মরন তারা মম্মন 
কম্মরন, ইসলাম এমন একটা ধময র্ার মম্মধয আম্মে রাজনীচতসহ সবচকেু। আচম এ 
ধরম্মনর অবািব দাচবর চবম্মরাচধতা কচর। এ চনম্ময় আমার চবিাচরত মলখা আম্মে। 
আজ সংম্মিম্মপ অনয একটা তম্মতাচধক গুরুত্বপূণয চবষম্ময় আম্মলাকপাত করম্মবা। মসচট 
হম্মলা অনযানয মতবাদ ও আদম্মশযর সাম্মথ ইসলাম্মমর তাচত্ত্বক ও প্রাম্ময়াচগক সম্পকয। 

ইসলামপন্থীরা সাধারণত মম্মন কম্মরন, ইসলাম এমন একটা ধময বা আদশয র্ার 
সাম্মথ অনযানয ধময, মতবাদ ও আদম্মশযর মকাম্মনা চমল নাই। তাম্মদর ধারণা, এই 
ধরম্মনর মনচতবািক তথা exclusionist অম্মথযই ইসলাম অননয। ইসলামম্মক আচমও 
অননয মম্মন কচর। তম্মব আমার ধারণা, অনযানয মত ও পম্মথর সাম্মথ এর কমম্মবচশ 
চমল-অচমল দুম্মটাই রম্ময়ম্মে। অপরাপর প্রম্মতযকটা মতবাম্মদর রম্ময়ম্মে চকেু সদথযক 
চদক, চকেু নঞথযক চদক। ইসলাম্মমর অননযতা এখাম্মনই মর্ এচট অনযানয মতাদম্মশযর 
সদথযক চদকগুম্মলাম্মক র্থার্থভাম্মব ধারণ কম্মর। সাম্মথ সাম্মথ অননয সাধারণ বযঞ্জনায় 
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মসসব মতবাদ ও আদম্মশযর অসামঞ্জসয ও ত্রুচটসমূহম্মক সংম্মশাধন কম্মর। অথযাৎ, 
নঞথযক চদকগুম্মলাম্মক খণ্ডন ও বজযন কম্মর। এ ধরম্মনর গ্রহণ, সংম্মশাধন ও বজযম্মনর 
অচতচরি চহম্মসম্মব, এমন চবম্মশষ চকেু সদথযক ববচশিযম্মক ধারণ কম্মর র্া অনয 
মকাম্মনাটার মম্মধয পাওয়া র্ায় না। আমার চবম্মবিনায়, ইসলাম্মমর অননযতা এইখাম্মন। 

 

আমরা জাচন, একাচধক বৃি র্খন একচট অপরচটর সাম্মথ জচড়ম্ময় থাম্মক, তখন মসই 
বৃিগুম্মলার প্রম্মতযকচট অপরগুম্মলার চকেু অংশ ধারণ কম্মর থাম্মক। অথযাৎ, চকেু অংশ 
হয় অচভন্ন। আবার চকেু স্বাতন্ত্রযও থাম্মক। উপম্মরর চিম্মত্র আমরা এমনচটই মদখচে। 

প্রচতচক্রয়াশীল মন-মানচসকতার মলাম্মকরা অম্মধযক পাচনভচতয গ্লাম্মসর খাচল অংশটুকুই 
মবচশ মদম্মখ। একইভাম্মব মনচতবািক দৃচিভচেসম্পন্ন অনুসারীরা স্বীয় আদম্মশযর সাম্মথ 
‘অপর আদম্মশযর’ মর্টুকু মবচমল, মসটুকুই মবচশ মিাম্মখ পম্মড়। র্ার  ম্মল অচভন্ন 
অংম্মশর চভচিম্মত পরেম্মরর মম্মধয সুসম্পকয, অন্তত ওয়াচকযং চরম্মলশন গম্মড় মতালার 
সম্ভাবনা তাম্মদর কাম্মে বািবসম্মত বম্মল মম্মন হয় না। তাই ঐম্মকযর পচরবম্মতয 
পরেরম্মক চনমূযলকরণম্মকই তারা একমাত্র কতযবয চহম্মসম্মব চবম্মবিনা কম্মর। অগতযা 
একসাম্মথ থাকম্মত বাধয হম্মলও পরেরম্মক তারা ঘৃণা ও সম্মন্দম্মহর দৃচিম্মত মদম্মখ। 

‘অপম্মরর’ প্রচত সম্মন্দহ ও ঘৃণার চভচিমূম্মলর উপর মকাম্মনা আদম্মশযর মটকসই মসৌধ 
চনমযাণ অসম্ভব। সব মানুম্মষর প্রচত আন্তচরকতা ও ভাম্মলাবাসাই হম্মলা মর্ মকাম্মনা 
মানচবক সমাম্মজর চভচি। 

এ চনম্ময় আচম অম্মনক মভম্মবচে। আমার এ কথাগুম্মলা অংম্মকর সূত্র বা জযাচমচতর 
আকাম্মরর মম্মতা সতয। মর্ মকাম্মনা আদম্মশযর চদক মথম্মক আপচন এই ‘মতাদশযগত 
বৃি-সূত্রম্মক’ চমচলম্ময় মদখম্মত পাম্মরন। আমারও ইচ্ছা আম্মে ইসলাম্মমর সাম্মথ বতযমান 
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জমানায় প্রিচলত ধময, মত ও আদশযসমূম্মহর তুলনামূলক চবম্মিষণ তুম্মল ধরার, 
র্াম্মত কম্মর হাম্মতকলম্মম সবাই চবষয়টা ভাম্মলা কম্মর বুম্মঝ চনম্মত পাম্মর। র্ারা 
ষড়র্ন্ত্রতত্ত্ব ও মনচতবািক মানচসকতার কারম্মণ বুচদ্ধচবকল, তাম্মদর কথা মভম্মব লাভ 
নাই। চিন্তাশীলম্মদর জন য এসব কথাবাতযা। 

‘ভাম্মলাভাম্মব’ চলখম্মবা— এই ‘ম তনার’ কবম্মল পম্মড় এতচদম্মনও অতযন্ত মমৌচলক 
এই মলখাটা মলখা হম্ময় ওম্মি নাই। এ জনয প্রায় সমম্ময়ই আ ম্মসাস হয়। ভাবলাম, 
র্া-ই মহাক, মূল কথাটুকু চলম্মখ মদই। আসম্মল প্রম্মতযকটা আদম্মশযর আম্মে একটা 
তাচত্ত্বক চদক। একটা কমযপচরকল্পনার চদক। এর সাম্মথ আম্মে এর অনুসারীগণ 
কতৃযক এম্মক বািবায়ম্মনর ইচতহাস। এসব চকেু চনম্ময়ই একটা আদশয। মকাম্মনা 
মকাম্মনা মতবাদ ও আদম্মশযর মিম্মত্র তত্ত্বটা এক নম্বর চজচনস। আবার মকাম্মনা 
মকাম্মনা আদম্মশযর মিম্মত্র কমযপচরকল্পনাটাই মুখয। তত্ত্বটা ততটা গুরুত্বপূণয নয়। 
সংচিি মতবাদ বা আদশযচটম্মক বািবায়ন করম্মত চগম্ময় এর অনুসারীম্মদর হাম্মত 
ভাম্মলামন্দ চমচলম্ময় মর্ ইচতহাস ও বািবতা বতচর হম্ময়ম্মে, আদশযচবম্মশষম্মক 
মূলযায়ম্মনর মিম্মত্র প্রায়শই তার উপর অচতচরি গুরুত্ব মদয়া হয়। অবুঝ ও 
অতুযৎসাহী অনুসারীম্মদর হাম্মত আদম্মশযর অপবযবহাম্মরর চবষয়চট সব আদম্মশযর 
মিম্মত্রই প্রম্মর্াজয। ইসলামও এর বযচতক্রম নয়। আদশযম্মক তত্ত্ব ও কমযপচরকল্পনার 
মূল প্রিাবনার পচরবম্মতয, অথযাৎ এর তাচত্ত্বক সুসামঞ্জসযতার পচরবম্মতয চনেক 
ঐচতহাচসক বািবতার আম্মলাম্মক মূলযায়ন করার প্রিচলত প্রযাকচটস, আমার দৃচিম্মত, 
ভ্রান্ত ও চবম্মভদমূলক। 

ইসলাম্মমর চদক মথম্মক র্চদ বচল, ইসলাম্মমর সাম্মথ ‘মানব রচিত’ সকল মত, পথ, 
তত্ত্ব ও আদম্মশযর রম্ময়ম্মে অনস্বীকার্য কমন গ্রাউে বা সারু্জযতা। মসচট তত্ত্ব ও 
কমযপচরকল্পনা, উভয় মিম্মত্রই। একটা তত্ত্ব বা আদশয গম্মড় উিার মপ্রিাপট, 
পচরম্মবশ, উপাদান, পর্যায় ও রু্চিধারার সাম্মথ অনয একটা পাচটযকুলার তত্ত্ব বা 
আদশয চনমযাম্মণর মপ্রিাপট, পচরম্মবশ, উপাদান, পর্যায় ও রু্চিধারার মবশ খাচনকটা 
সাদৃশয লি করা র্ায়। আগাম্মনার এক পর্যাম্ময় একটা এক চদম্মক মমাড় চনম্ময়ম্মে, 
অনযটা আম্মরক চদম্মক বাুঁক চনম্ময়ম্মে। অবশয মকাম্মনা দুচট আদশয অচভন্ন মপ্রিাপট, 
পচরম্মবশ, উপাদান, পর্যায় ও রু্চিধারাসম্পন্ন নয়। এসব  যািম্মরর চভন্নতার কারম্মণ 
একই মতবাদ ও আদম্মশযরও চভন্ন চভন্ন ভাষয গম্মড় উম্মি। 

দুচট চভন্ন উপসংহার মাম্মন রিনা দুচট শুরু মথম্মক উপসংহাম্মরর আগ পর্যন্ত সমূ্পণয 
স্বতন্ত্র, এমন নয়। এমনচক, উপসংহাম্মরর চভন্নতা মাম্মনও এই নয় মর্ এর সব 
চবম্মশষ খণ্ডাংশগুম্মলাও স্বতন্ত্র। এমনচক একই কথাবাতযা বা বাকযাংম্মশর চভন্নতর 
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অযাম্মরঞ্জম্মমম্মির কারম্মণ মশষ পর্যন্ত মমযাথয চভন্নতরও হম্ময় মর্ম্মত পাম্মর। 

এসব চনেকই তাচত্ত্বক কথা। ইসলাম্মমর সাম্মথ এক একটা আদম্মশযর স্বতন্ত্র ও 
চবিাচরত তুলনামূলক আম্মলািনা না করম্মল সব পািম্মকর কাম্মে আমার এ কথাগুম্মলা 
পুম্মরাপুচর চেয়ার হম্মব না। বুঝম্মত পারচে। তারপরও কখন নাই হম্ময় র্াই, বলা 
মতা র্ায় না। এই অনুভূচতর  ম্মল বম্মল রাখার জনযই এটুকু বলা।  

 

 



 

 

 

 

ইসলাম, সুতবিার ও রাজনীতি 
আহমদ চবন সাদ হামদান আল-গাচমদী 

অনুবাদ: আচস  চসবগাত ভূঞা 

 

 

মর্খাম্মন সুচবিার, মসটাই আোহর চবধান ( اللْه شرْع ثْم العدْل كاْن حيْث ) 

সুচবিার (আদল): প্রম্মতযকম্মক প্রাপয অনুর্ায়ী বুচঝম্ময় মদয়া এবং তা মথম্মক চকেু না 
কমাম্মনা। মকাম্মনা চনকটজনম্মক স্বজনপ্রীচত মদখাম্মনা র্াম্মব না, আর দূম্মরর কারও 
প্রচত জুলুম করা র্াম্মব না। 

আমাম্মদর রব আর্র্া ওয়া জাে সুচবিার করম্মত আম্মদশ কম্মরম্মেন এবং উৎসাহ 
চদম্ময়ম্মেন। চবপরীতটাম্মকও — অথযাৎ জুলুম করা বা অতযািার-চনপীড়ন করা — 
চনম্মষধ কম্মরম্মেন এবং এ বযাপাম্মর সতকয কম্মরম্মেন। আোহ তায়ালা বম্মলন:  

“চনিয়ই আোহ আম্মদশ কম্মরন সুচবিার, ভাম্মলা আিরণ ও 
চনকটাত্মীয়ম্মদর দান করার বযাপাম্মর এবং চনম্মষধ কম্মরন অবনচতকতা, 
মন্দ িচরত্র ও সীমলংঘন করাম্মক। চতচন মতামাম্মদর উপম্মদশ মদন র্াম্মত 
মতামরা স্মরম্মণ রাম্মখা।”  

[সূরা নাহল: ৯০] 

 
 . আহমদ চবন আল-গাচমদী “তাজদীদুল চ কহুস চসয়াসী  ীল মুজতামায়াল ইসলামী” গ্রম্মন্থ 
রাজনীচতর বযাপাম্মর প্রাসচেক িারচট ইসলাচমক মূলনীচত চনম্ময় আম্মলািনা কম্মরম্মেন। এর মম্মধয 
তৃতীয় মূলনীচতচট এখাম্মন অনূচদত হম্মলা। 
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মানুম্মষর মাম্মঝ সবার আম্মগ র্াম্মদর উপর সুচবিাম্মরর দাচয়ত্ব, তারা হম্মলন মানুম্মষর 
অচধপচত ও মনতারা, র্াম্মদর হাম্মত জাচতর মনতৃত্ব সমচপযত হম্ময়ম্মে।  

আোহ তায়ালা আরও বম্মলন: 

“চনিয়ই আোহ আম্মদশ কম্মরন মর্ মতামরা আমানতসমূহ এর 
প্রাপকম্মদর বুচঝম্ময় মদম্মব এবং র্খন মানুম্মষর মাম্মঝ চবিার করম্মব তখন 
সুচবিার করম্মব। কত উিম র্া চদম্ময় আোহ মতামাম্মদর উপম্মদশ মদন! 
চনিয়ই আোহ সব মশাম্মনন, সব মদম্মখন।” 

[সূরা চনসা: ৫৮] 

সুচবিারকারী অচধপচতম্মদর কতৃযম্মত্ব সমাজ চনরাপদ ও শাচন্তম্মত থাম্মক,  ম্মল জীবন 
চস্থচতশীলভাম্মব এচগম্ময় মর্ম্মত পাম্মর। অপরচদম্মক অতযািারী শাসকম্মদর অধীম্মন 
সমাজ থাম্মক ভয় চবহ্বল,  ম্মল জীবন হয় পরু্যদি এবং অগ্রগচত নসযাৎ হম্ময় র্ায়। 

পচিমা মদশগুম্মলার জীবনর্াত্রার সাম্মথ মুসচলম মদশগুম্মলার জীবনর্াত্রার তুলনা 
করম্মল আমরা মদখম্মবা, পচিমা মদশগুম্মলাম্মত জীবন অম্মনক অগ্রগামী ও উন্নত। 
অপরচদম্মক মুসচলম মদশগুম্মলাম্মত জনজীবন চপচেম্ময় পম্মড়ম্মে এবং মহাুঁিট খাম্মচ্ছ। 
অবস্থা এতটাই সেীন মর্ এই মুসচলম মদশগুম্মলাম্মক এখন জীবম্মনর প্রচতচট মিম্মত্র 
পািাম্মতযর মদশগুম্মলার মুখাম্মপিী হম্ময় থাকম্মত হম্মচ্ছ। কারণ, তাম্মদর মদম্মশ রম্ময়ম্মে 
সুচবিার এবং মুসচলম মদশগুম্মলাম্মত জুলুম। 

আোহ সুবহানাহু সুচবিাম্মরর আম্মদশ চদম্ময়ম্মেন, চকন্তু সুচবিার হাচসম্মলর মকাম্মনা 
চনচদযি পথ বা মাধযম বাতম্মল মদনচন। এ মথম্মক মবাঝা র্ায়, সুচবিার প্রচতষ্ঠার উপায় 
ও পদ্ধচতসমূহ সুচনচদযি নয়। 

র্ারা ধম্মমযর বািবতাম্মক চিকমম্মতা জাম্মনন না তাম্মদর মম্মন একটা ধারণা কাজ কম্মর 
মর্ সুচবিার প্রচতষ্ঠা করার পদ্ধচতর বযাপাম্মর ধম্মমযর সুচনচদযি দলীল বা প্রমাণ থাকম্মত 
হম্মব। এই দলীল চিক কম্মর মদম্মব কীভাম্মব সুচবিার কাম্ময়ম করা র্ায় এবং এভাম্মব 
োড়া সুচবিার প্রচতষ্ঠার আর সকল পদ্ধচতই চনচষদ্ধ। তারা মম্মন করম্মেন, শরীয়ার 
সকল লিয ও মসসব লিয অজযম্মনর মাধযমগুম্মলা শরীয়ার চনচদযি চবধান চদম্ময় 
চনয়চন্ত্রত (তাওকীচ )। এই ধারণা মাথায় চনম্ময় তারা উম্মম্মতর জনয মস 
চজচনসগুম্মলাম্মক সংকুচিত কম্মর চদম্ময়ম্মেন, র্া আদম্মত চেম্মলা চবিৃত। এই সংকীণয 
ধারণার অশুভ প্রভাব পম্মড়ম্মে সুচবিার প্রচতষ্ঠার কাম্মজ। 

শরীয়ার বািবতার বযাপাম্মর জ্ঞাম্মনর এই ঘাটচত আসম্মল নতুন চকেু নয়। হাজার 
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বেরও আম্মগও উম্মম্মতর কচতপয়  ুকাহার (ইসলামী আইনম্মবিা) চিন্তার মাম্মঝ 
বুঝাপড়ার এই সীমাবদ্ধতা মদখম্মত পাওয়া র্ায়। 

চিক এরকম একচট চবষম্ময় ইমাম ইবম্মন আকীল [৪০১ – ৪৯৩ চহ.] ও তাুঁর সমম্ময়র 
কম্ময়কজন  ুকাহার মাম্মঝ আমরা চবতকয হম্মত মদচখ। চবতম্মকযর চবষয়বস্তু হম্মলা— 
মকাম্মনা প্রম্মদম্মশর গভনযর কীভাম্মব তার এলাকায় সুচবিার কাম্ময়ম করম্মবন। ওই 
 ুকাহাম্মদর ধারণা চেম্মলা— সুচবিার কাম্ময়ম্মমর পদ্ধচত অবশযই শরীয়ার মাধযম্মম 
সংজ্ঞাচয়ত হম্মত হম্মব এবং এর মপেম্মন শরীয়ার সুেি প্রমাণ থাকম্মত হম্মব। 

তাম্মদর এই ধারণাম্মক ইবম্মন আকীল নাকি কম্মর মদন এবং বম্মলন: মর্ মকাম্মনা 
পদ্ধচত — র্া চদম্ময় সুচবিার প্রচতষ্ঠা করা র্ায় এবং শরীয়া র্াম্মক চনম্মষধ কম্মরচন — 
শরীয়া সমচথযত; র্চদওবা মস বযাপাম্মর শরীয়ম্মত েি মকাম্মনা ভাষয নাও থাম্মক। 

ইবনুল কাচয়যম এই চবতকযচট তাুঁর মলখায় উম্মেখ কম্মরম্মেন এবং ইবম্মন আকীম্মলর 
মতম্মক সমথযন জাচনম্ময়ম্মেন। 

ইবনুল কাচয়যম [৭৯১ – ৮৫১ চহ.] শরীয়ার চবধানগুম্মলাম্মক কীভাম্মব বুঝম্মত হম্মব তা 
চনম্ময় এক জায়গায় কথা বলচেম্মলন। কট্টরপন্থী অম্মনক আম্মলম্মমর দৃচিভচের মিম্ময়ও 
শরীয়ার চবধানগুম্মলা মর্ আসম্মল আম্মরা মবচশ প্রশি, মস প্রসম্মে বলম্মত চগম্ময় চতচন 
বম্মলন: 

“ইবম্মন আকীল বলম্মলন: রাজনীচত (চসয়াসাহ) করাটা মতা অবধাচরত, মকাম্মনা মনতা 
(ইমাম) তা মথম্মক মুি নন। তখন আম্মরকজন বলম্মলন: শরীয়া মর্টাম্মক সম্মচত 
চদম্ময়ম্মে মসটা োড়া মকাম্মনা রাজনীচত হম্মত পাম্মর না। 

তখন ইবম্মন আকীল বম্মলন: রাজনীচত হম্মলা মসসব কাজ র্ার মাধযম্মম মানুষ 
কলযাম্মণর সবম্মিম্ময় কাম্মে থাম্মক এবং অনযায়-অচবিার মথম্মক সবম্মিম্ময় দূম্মর থাম্মক; 
র্চদও মসটার বযাপাম্মর আোহর রাসূল (সা.) েি চবধান নাও চদম্ময় র্ান এবং এ 
বযাপাম্মর মকাম্মনা ওহী নাচর্ল নাও হম্ময় থাম্মক। সুতরাং, তুচম মর্ কথাটা বলম্মল মর্ 
শরীয়া মর্টাম্মক সম্মচত চদম্ময়ম্মে মসটা োড়া মকাম্মনা রাজনীচত হম্মত পাম্মর না — এই 
কথা চদম্ময় র্চদ তুচম এটা বুচঝম্ময় থাম্মকা মর্ শরীয়ার ভাষয বা মটক্সটম্মক লঙ্ঘন 
করা র্াম্মব না, তাহম্মল চিক আম্মে। 

চকন্তু মতামার কথার মাম্মন র্চদ এটা হম্ময় থাম্মক মর্ শরীয়া মর্ভাম্মব বম্মলম্মে মসভাম্মবই 
রাজনীচত হম্মত হম্মব, তাহম্মল এটা ভুল এবং এর মাধযম্মম সাহাবীম্মদর ভুল প্রচতপন্ন 
করা হম্মচ্ছ। মকননা, খুলা াম্ময় রাচশদীনম্মদর কাে মথম্মক এমন অম্মনক অম্মনক 
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মৃতুযদণ্ড ও শাচির চবধান আমরা পাই, র্া ইচতহাস ও জীবনী চনম্ময় গম্মবষণাকারী 
আম্মলমগণ অস্বীকার কম্মরন না। আর সব বাদ চদম্মলও মকারআম্মনর কচপগুম্মলা 
পুচড়ম্ময় ম লার চসদ্ধান্তচটর কথা অন্তত উম্মেখ করা র্ায়, র্া তারা মকবল কলযাম্মণর 
কথা চিন্তা কম্মরই কম্মরম্মেন। একইভাম্মব আলী (রা.) কতৃযক কচতপয় চর্চন্দক বা 
ধমযম্মদ্রাহীম্মক পুচড়ম্ময় মারা, বা উমর (রা.) কতৃযক নাসর চবন হাজ্জাজম্মক চনবযাচসত 
করার কথাও বলা র্ায়।” 

ইবন আকীম্মলর এই বিবয উম্মেখ কম্মর ইবনুল কাচয়যম বম্মলন: “এটা (রাজনীচত 
সংক্রান্ত চিন্তা) হম্মলা এমন এক জায়গা মর্খাম্মন পা হড়ম্মক র্ায়, চিন্তাভাবনা চবপম্মথ 
িম্মল র্ায়। এ এক সংকীণয জায়গা, কচিন এক লড়াই। বহু মলাক এম্মত বাড়াবাচড় 
কম্মর ম ম্মলম্মে। তারা সীমালঙ্ঘন কম্মরম্মে এবং অচধকারসমূহম্মক খবয কম্মরম্মে। পাপী 
মলাকম্মদর তারা অনািাম্মরর সাহস রু্চগম্ময়ম্মে। তাম্মদর এই সংকীণয চিন্তার  ম্মল 
শরীয়া হম্ময় পম্মড়ম্মে সীচমত র্া বান্দাম্মদর মকাম্মনা কলযাম্মণ আম্মস না। অম্মনযর উপর 
চনভযর কম্মর িলম্মত হয় এই শরীয়াম্মক। এভাম্মব তারা চনম্মজম্মদর জনযই সতযম্মক 
জানা এবং তাম্মক বািবায়ন করার সকল পথ রুদ্ধ কম্মর চদম্ময়ম্মে এবং নাকি কম্মর 
চদম্ময়ম্মে। র্চদও তারা এবং অনযরা জাম্মন মর্ বািবতাটা আসম্মল কী। চকন্তু 
তারপম্মরও তারা মসই সতযম্মক অস্বীকার করম্মে এই মম্মন কম্মর মর্ তা শরীয়ার 
মূলনীচতর চবরুম্মদ্ধ র্ায়। 

আোহর শপথ, আোহর রাসূল (সা.) মর্ শরীয়া আমাম্মদর চদম্ময়ম্মেন তার সাম্মথ 
এর মকাম্মনা চবম্মরাধ মনই, চবম্মরাধ হম্মচ্ছ তারা মর্ভাম্মব শরীয়াম্মক বুম্মঝম্মে ও চিন্তা 
কম্মরম্মে তার সাম্মথ। তাম্মদর এ ভুম্মলর কারণ হম্মলা শরীয়াম্মক মবাঝার বযাপাম্মর 
তাম্মদর সীমাবদ্ধতা এবং একইসাম্মথ বািবতাম্মক মবাঝার বযাপাম্মরও সীমাবদ্ধতা। 
এই ভুম্মলর উপর মথম্মকই তারা একটাম্মক আম্মরকটার উপর প্রম্ময়াগ কম্মর বম্মসম্মে। 

রাজবনচতক হতযাকতযারা র্খন এই বযাপার মদখম্মলা এবং বুঝম্মলা মর্ এই আম্মলমরা 
শরীয়াম্মক মর্ভাম্মব বুম্মঝম্মে মসভাম্মবই মানুষম্মক িলম্মত হম্মব, তখনই তারা সুম্মর্াগ 
বুম্মঝ রাজবনচতক দুচভযসচন্ধ মথম্মক এক চবরাট অকলযাণ ও অরাজকতা চবিার 
করম্মলা। এম্মত পচরচস্থচত হম্ময় মগল সেীন, সমসযার সমাধান হম্ময় পড়ম্মলা অসম্ভব। 
 ম্মল আম্মলমম্মদর পম্মি শরীয়ার জ্ঞান চদম্ময় মানুষম্মক এই অিলাবস্থা মথম্মক উদ্ধার 
কম্মর আনা সম্ভবপর রইম্মলা না। 

এই কট্টর মগাষ্ঠীর আম্মলমম্মদর মুম্মখামুচখ হম্ময় দাুঁড়াম্মলা আম্মরক মগাষ্ঠী, র্ারা আবার 
অচত োড় মদয়ার পম্মি।  ম্মল তারা এমনসব চজচনম্মসর ববধতা মদয়া শুরু করম্মলা, 
র্ার ববধতা আোহ ও তাুঁর রাসূম্মলর (সা.) চবধান নাকি কম্মর চদম্ময়ম্মে। আোহ 
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তার নবীর (সা.) কাম্মে ও তার চকতাম্মবর মাধযম্মম মর্ শরীয়া পাচিম্ময়ম্মেন, তা মবাঝার 
বযাপাম্মর এই উভয় দলই ভুল কম্মরম্মে। আোহ তাুঁর রাসূলম্মদর (আ.) ও 
চকতাবসমূহম্মক এজনযই পাচিম্ময়ম্মেন র্াম্মত মানুষ মসই সুচবিার ও ভারসাময চনম্ময় 
দাুঁড়াম্মত পাম্মর, র্া চদম্ময় সকল আসমান ও জচমন দাুঁড়াম্মত পারম্মে। অতএব, 
মর্খাম্মনই সুচবিাম্মরর চিে চমলম্মব মসখাম্মনই আোহর শরীয়া ও দ্বীন।”  

এই দুই চবরাট আম্মলম্মমর এই চিন্তা মথম্মক এটাই সাবযি হম্মলা মর্ শরীয়ার চকেু 
লিয (মাকাচসদ) রম্ময়ম্মে। এর মাম্মঝ সবম্মিম্ময় গুরুত্বপূণযচট হম্মলা ‘সুচবিার কাম্ময়ম 
করা’। তাই মর্খাম্মনই সুচবিার পাওয়া র্াম্মব মসখাম্মনই আোহর শরীয়া বা চবধান 
চনচহত, মস বযাপাম্মর র্চদ মকারআন-হাদীম্মসর েি মটক্সট বা ভাষয নাও থাম্মক। 

একই সাম্মথ তারা এও বযি করম্মলন মর্ এমন অম্মনক আম্মলম রম্ময়ম্মেন র্ারা 
শরীয়াম্মক সচিকভাম্মব বুম্মঝ উিম্মত পাম্মরনচন।  ম্মল এমন সব  ম্মতায়া বা চসদ্ধান্ত 
তাম্মদর চনকট মথম্মক এম্মসম্মে, র্া শরীয়ার লিযসমূম্মহর চবরুম্মদ্ধ র্ায়। র্চদও তারা 
মভম্মবম্মেন, তাম্মদর এই চসদ্ধান্ত আোহর শরীয়া মমাতাম্মবকই হম্ময়ম্মে।  ম্মল শরীয়ার 
নাম কম্মরই তারা শরীয়াম্মক লঙ্ঘন কম্মরম্মেন। 

প্রম্মতযক রু্ম্মগই উম্মতম্মক এই সমসযার মভতর চদম্ময় মর্ম্মত হম্ময়ম্মে। সব কাম্মলই 
আপচন এমন কাউম্মক পাম্মবন র্ার মকারআন-হাদীম্মসর বুঝজ্ঞান শরীয়ার এই 
লিযগুম্মলার চবপরীত। তারপর মস বযচি এমন  ম্মতায়া চদম্ময়ম্মেন র্া শরীয়াম্মক 
চবকৃত কম্মর এবং মানুষম্মক আোহর দ্বীম্মন আসম্মত বাুঁধা মদয়। অথি চতচন মম্মন 
করম্মেন চতচন দ্বীনম্মক খুব সাহার্য করম্মলন। উম্মত আজ পর্যন্ত মসই সমসযায় ধুুঁকম্মে 
মর্মনটা ইবনুল কাচয়যম বলম্মলন: “ ম্মল আম্মলমম্মদর পম্মি শরীয়ার জ্ঞান চদম্ময় 
মানুষম্মক এই অিলাবস্থা মথম্মক উদ্ধার কম্মর আনা সম্ভবপর রইম্মলা না।” 

ইবম্মন আকীম্মলর কথা অনুর্ায়ী— উম্মম্মতর রাজনীচতর প্রচতচট ইসুযম্মত মকারআন-
হাদীম্মসর ভাষয থাকম্মত হম্মব, এমন নয় মমাম্মটও। মকননা রাজনীচত হম্মলা এমন 
এক পাচথযব চবষয়, র্া প্রচতচট নতুন উদু্ভত পচরচস্থচতর সাম্মথ বদলায়। এম্মত মর্ 
চজচনসটা দরকার তা হম্মলা মানুম্মষর মাম্মঝ সুচবিার প্রচতষ্ঠা করা। এচট মসসব 
উম্মদ্দম্মশযর মাম্মঝই পম্মড় র্ায়, র্া দ্বীন চনম্মজই চনম্ময় এম্মসম্মে এবং এরপর এচট 
অজযম্মনর জনয মকাম্মনা চনচদযি অবয়ব চিক কম্মর মদয়চন, র্া চদম্ময় সুচবিার কাম্ময়ম 
হম্মব। মকননা মানুম্মষর জীবনধারা পচরবতযনশীল। তাই মানুষ মকান উপাম্ময় সুচবিার 
কাম্ময়ম্মমর এই লিযমাত্রায় মপৌঁেম্মব, মস বযাপাম্মর মানুষম্মক স্বাধীনতা চদম্ময় মদয়া 

 
 ই’লামুল মুওয়াচক্কঈন (৪/২০৩); আত-তুরুকুল হুকচময়যাহ (১২)। 
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হম্ময়ম্মে। মর্ পম্মথই এই লিয অচজযত মহাক না মকন মসটাই আোহর চবধান— মসটা 
চনম্ময় র্চদ মকারআম্মনর মকাম্মনা আয়াত নাও থাম্মক বা মকাম্মনা হাদীস নাও পাওয়া 
র্ায়। আমরা সুচবিার প্রচতষ্ঠার এই স ল পদ্ধচতম্মক রাজনীচত বা অনয মর্ মকাম্মনা 
নাম্মম  াকম্মত পাচর— নামটা বড় কথা নয়, কী মবাঝাম্মনা হম্মচ্ছ মসটাই আসল। 
এজনযই ইবম্মন আকীল বম্মলম্মেন: “রাজনীচত হম্মলা মসসব কাজ র্ার মাধযম্মম মানুষ 
কলযাম্মণর সবম্মিম্ময় কাম্মে থাম্মক এবং অনযায়-অচবিার মথম্মক সবম্মিম্ময় দূম্মর থাম্মক— 
র্চদ মসটার বযাপাম্মর আোহর রাসূল (সা.) েি চবধান নাও চদম্ময় র্ান এবং এ 
বযাপাম্মর মকাম্মনা ওহী নাচর্ল নাও হম্ময় থাম্মক।” 

চকন্তু বহু আম্মলমই এই বািবতাটা মবাম্মঝন না এবং মসসব চিন্তাভাবনা বা 
ইজচতহাদম্মক নাকি কম্মর মদন, মর্ চবষম্ময় সরাসচর মকাম্মনা মকারআন-হাদীম্মসর 
ভাষয আম্মসচন। তাম্মদর ধারণা প্রচতচট ইসুযম্মতই মকারআন-হাদীম্মসর একচট চনচদযি 
ভাষয থাকা লাগম্মব। এই ধারণা মথম্মকই আোহর দ্বীম্মন আসার পম্মথ বাুঁধা বতচর 
কম্মর ম লা হয়, মর্মনচট ইবনুল কাচয়যম বলম্মলন: “বহু মলাক এম্মত বাড়াবাচড় কম্মর 
ম ম্মলম্মে। তারা সীমালঙ্ঘন কম্মরম্মে এবং অচধকারসমূহম্মক খবয কম্মরম্মে। পাপী 
মলাকম্মদর তারা অনািাম্মরর সাহস রু্চগম্ময়ম্মে। তাম্মদর এই সংকীণয চিন্তার  ম্মল 
শরীয়া হম্ময় পম্মড়ম্মে সীচমত, র্া বান্দাম্মদর মকাম্মনা কলযাম্মণ আম্মস না। অম্মনযর উপর 
চনভযর কম্মর িলম্মত হয় এই শরীয়াম্মক।” 

এর মপেম্মন কারণটা হম্মলা আোহর শরীয়াম্মক মবাঝার মম্মধয ঘাটচত থাকা, র্চদও 
সংচিি বযচি মম্মন করম্মেন চতচন আোহর শরীয়াম্মক খুব ভাম্মলাই মবাম্মঝন। 

ইবনুল কাচয়যম এই সুচবিারপূণয রাজনীচত চনম্ময় কথা বলম্মত চগম্ময় বম্মলম্মেন: 
“আোহর শপথ, আোহর রাসূল (সা.) মর্ শরীয়া আমাম্মদর চদম্ময়ম্মেন তার সাম্মথ 
এর মকাম্মনা চবম্মরাধ মনই, চবম্মরাধ হম্মচ্ছ তারা মর্ভাম্মব শরীয়াম্মক বুম্মঝম্মে ও চিন্তা 
কম্মরম্মে তার সাম্মথ।” 

তারপর চতচন বম্মলম্মেন: “তাম্মদর এ ভুম্মলর কারণ হম্মলা শরীয়াম্মক মবাঝার বযাপাম্মর 
তাম্মদর সীমাবদ্ধতা এবং একইসাম্মথ বািবতাম্মক মবাঝার বযাপাম্মরও সীমাবদ্ধতা। 
এই ভুম্মলর উপর মথম্মকই তারা একটাম্মক আম্মরকটার উপর প্রম্ময়াগ কম্মর বম্মসম্মে।” 

আোহ আপনাম্মক রহম করুন, মহ ইবনুল কাচয়যম! আজম্মকর রু্ম্মগর বহু মু চতর 
কাণ্ডজ্ঞান র্চদ আপচন মদখম্মতন! 



 

 

 

 

পাপ ও অপরাধ তনদ্দয় কসকুযলার ও ইসলামী দৃতিভতঙ্গ 
মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক 

 

 

অচনরুদ্ধ অচনক নাম্মম একজন ‘ইসলাচমক চথয়লচজম্মত পাপ ও অপরাধ’  চশম্মরানাম্মম 
একচট আচটযম্মকল চলম্মখম্মেন। এই আচটযম্মকলচটম্মত চতচন মদচখম্ময়ম্মেন, মর্গুম্মলা 
হকু্কোহ বা আোহর হক, মসগুম্মলা পাম্মপর চবষয়। আর মর্গুম্মলা হকু্কল ইবাদ তথা 
বান্দার হক, মসগুম্মলা অপরাম্মধর চবষয় হম্মত পাম্মর। অথযাৎ, আোহর হক র্চদ নি 
করা হয়, তাহম্মল পাপ হম্মব। আর র্চদ বান্দার হক নি করা হয়, তাহম্মল মসটা 
অপরাধ হম্মব। আোহর হক র্খন নি করা হয়, তখন অনুম্মশািনার মাধযম্মম আমরা 
তওবা কম্মর মসটার মরম্মমচ  মপম্মত পাচর। আর বান্দার হক নি করা হম্মল আইম্মনর 
মাধযম্মম একটা বযবস্থা করম্মত হম্মব। 

পরবতযীম্মত চতচন বম্মলম্মেন, একচট ঘটনা একই সাম্মথ অপরাধ এবং পাপ দুচটই 
হম্মত পাম্মর। 

তারপর চতচন চলম্মখম্মেন, একজন মানুষ নামার্ আদায় করম্মলা চক না, মরার্া রাখম্মলা 
চক না, এগুম্মলা আদায় না করম্মল মর্ পাপ হয়, চথওলচজ অনুসাম্মর তা চবিাম্মরর 
দায় মকবল আোহর এবং তা হম্মব পরকাম্মল। মানুষ বড়ম্মজার তাম্মক উপম্মদশ চদম্মত 
পাম্মর। দুচনয়ার মকাম্মনা বান্দার িমতা মনই এ পাম্মপর চবিার করার। মতাদচশযক 
সন্ত্রাসীরা মূলত এ কাজচট করার মিিা কম্মর। মর্চট প্রকারান্তম্মর দুচনয়ায় আোহর 
মখলা ম্মতর ভুল বা সংকীণয অথয বুঝ চনম্ময় God play তথা আোহর উপর 
আোহচগচর করার মম্মতা বযাপার (নাউজুচবোহ)। 

 
 মদখুন: https://www.facebook.com/notes/1114879141911915/ 
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তারপর চতচন মানুম্মষর পারম্মসানাল প্রাইম্মভচস চনম্ময় চলম্মখম্মেন, পারম্মসানাল চবশ্বাস 
বা অচবশ্বাস চনম্ময় কথা বলা ইসলাম্মমর চথওলচজচবরুদ্ধ। এখাম্মন হর্রত উমম্মরর 
(রা.) একটা ঘটনার বণযনা তুম্মল ধরা হম্ময়ম্মে— একজন বযচি তার চনম্মজর ঘম্মর 
একটা অপরাধ করচেম্মলা। মসটা মদম্মখ উমর (রা.) তার চবিার করম্মত মিম্ময়চেম্মলন। 
চকন্তু বযচিচট উম্মিা উমরম্মক (রা.) মদাষারূপ কম্মর বসম্মলা মর্ চতচন তার প্রাইম্মভচস 
নি কম্মরম্মেন। 

তারপর চতচন চলম্মখম্মেন, মকাম্মনা মুসচলম্মমর অচধকার থাকম্মত পাম্মর না মকারআন 
পড়ম্মত না পারার কারম্মণ মকাম্মনা নন-মুসচলমম্মক গলা মকম্মট হতযা করার। তারপর 
চলম্মখম্মেন, সন্তাম্মনর মাথার মমারাল গযাম্মপর জায়গাটাম্মক মকউ মর্ন ধম্মমযর নাম 
চদম্ময়, অধময চদম্ময়… মসজনয বশশম্মবই তাম্মক ধমযীয় মূলযম্মবাধ চশিা চদন। 

এই হম্মচ্ছ সাদামাটাভাম্মব আচটযম্মকলচটর মূলকথা। এখাম্মন মদখাম্মনা হম্ময়ম্মে, আসম্মল 
পাপ ও অপরাধ দুচট আলাদা চজচনস। 

পাম্মপর সম্পকয আোহর সাম্মথ এবং অপরাম্মধর সম্পকয বান্দার সাম্মথ— 
সাদামাটাভাম্মব এটুকু চিকই আম্মে। চকন্তু সমসযা হম্মলা র্খন আমরা বচল, এচট হম্মচ্ছ 
পাপ এবং এচট হম্মলা অপরাধ। এভাম্মব র্খন আমরা অম্মনকটা সাদাকাম্মলা 
বাইনাচরর মম্মতা বযাপারটাম্মক মদচখ, তখনই সমসযা। এম্মিম্মত্র মসকুযলার 
পযারা াইম্মমর অবস্থান হম্মলা— বযচির অবনচতক কাজ র্তিণ পর্যন্ত সমাজম্মক 
এম্ম ি না কম্মর, ততিণ পর্যন্ত সমাজ তাম্মত হিম্মিপ করম্মব না। তম্মব বযচির 
মকাম্মনা অনুচিত কাজ র্চদ সমাজ বা রাষ্ট্রম্মক িচতগ্রি কম্মর, তখন সমাজ বা রাম্মষ্ট্রর 
আইন মসখাম্মন প্রম্মর্াজয হম্মব। 

এ চবষম্ময় একজন আগ্রহী মশ্রাতার সাম্মথ কথা বম্মলচেলাম। তার সাম্মথ আমার 
কম্মথাপকথনচট চনেরূপ— 

আচম: আপনার চক মম্মন হয়, মসকুযলার পযারা াইম্মম পাপ বম্মল চকেু আম্মে? 
ধমযচনরম্মপি সমাম্মজ পাপ বা পাপম্মবাধ থাকম্মব মকন? 

মশ্রাতা: ধমযটা মতা চবশ্বাম্মসর বযাপার। ওরা মর্টা চবশ্বাস করম্মে, মসটাও মতা ওম্মদর 
একটা ধমযই… 

আচম: মসকুযলাচরজম একটা ধময, নাচক? মসকুযলাচরজম… 

মশ্রাতা: না, মাম্মন, ওটা মতা ওম্মদর একটা চবশ্বাস। আমরা মর্মন ইসলাম ধম্মময 
চবশ্বাস রাখচে, মকউ মকউ মর্মন চহনু্দ ধম্মময চবশ্বাস রাখম্মে, মতমচন ওটাও মতা 



 পাপ ও অপরাধ চনম্ময় মসকুযলার ও ইসলামী দৃচিভচে 

ওম্মদর একটা চবশ্বাস। মতা, ওখাম্মনও মতা ভাম্মলা-খারাম্মপর ধারণা থাকম্মব। 

আচম: হযাুঁ, ভাম্মলা-খারাম্মপর ধারণা মতা থাকম্মবই। চকন্তু র্খন আমরা পাপ ধারণাচটর 
(sin) কথা বচল, তখন মসচট মতা… 

মশ্রাতা: পাপ মতা মকবল পরকাম্মলর সাম্মথ চরম্মলম্মট । 

আচম: এ জনয মসকুযলার সমাম্মজ পাম্মপর ধারণা থাকার কথা নয়। তাই না? তম্মব 
মসকুযলার সমাম্মজ বনচতকতার ধারণা থাকম্মব। বনচতকতাম্মক র্খন সমাজ বা 
রাষ্ট্রশচি মকায়াচি াই কম্মর মর্ এই পচরমাণ আিরণ হম্মল তা বনচতক হম্মব বা না 
হম্মল তা অবনচতক হম্মব; অথযাৎ একটা চনচদযি পচরমাণ মকায়াচিচটর বাইম্মর মগম্মল 
সমাজ মসচটম্মক আইন চহম্মসম্মব মদম্মখ। বনচতকতার সবগুম্মলা চবষয় মতা সাধারণত 
আইম্মনর চবষয় নয়। র্চদও একদৃচিম্মত আইম্মনর চবষয়গুম্মলা এক ধরম্মনর 
বনচতকতারও বযাপার। তম্মব আইন ও বনচতকতার মম্মধয  ারাক আম্মে, এক ধরম্মনর 
কনচিিও আম্মে। 

তাহম্মল মসকুযলার সমাম্মজ আইন ও বনচতকতার ধারণা থাকম্মব, তম্মব পাম্মপর ধারণা 
থাকম্মব না। পাম্মপর ধারণা থাকম্মব নন-মসকুযলার সমাম্মজ। আমরা একচট ইসলামী 
সমাজ বা ধমযীয় সমাম্মজর কথাই ধচর, মর্খাম্মন পাপ হম্মচ্ছ আোহর চদক মথম্মক 
সংচিি বযাপার, আর অপরাধ হম্মলা সমাম্মজর চদক মথম্মক সংচিি বযাপার। র্চদ 
তাই হয়, তাহম্মল মসকুযলার সমাম্মজ পাম্মপর ধারণা থাকার কথা নয়। রাষ্ট্র ইনভলভ 
হম্মব অপরাম্মধর সাম্মথ, পাম্মপর সাম্মথ নয়। তাহম্মল মকউ নামার্ না পড়ম্মল তা পাপ 
চহম্মসম্মব গণয হম্মব, অপরাধ চহম্মসম্মব নয়। আবার মকউ র্চদ র্াকাত আদায় না কম্মর, 
তাহম্মল তা একইসাম্মথ পাপ ও অপরাধ চহম্মসম্মব গণয হম্মব। তাহম্মল মদখা র্াম্মচ্ছ… 

মশ্রাতা: আচ্ছা, সযার! এম্মকক মদম্মশ মতা এম্মকক রকম চনয়ম। মর্মন: আমাম্মদর 
মদম্মশ নামার্ না পড়ম্মল সরকার হিম্মিপ করম্মে না, চকন্তু মসৌচদ আরম্মব করম্মে। 
তাহম্মল ওই মদম্মশ পাপীম্মদর মিম্মত্র মকন সরকার হিম্মিপ করম্মে? 

আচম: হযাুঁ, এই আচটযম্মকম্মল মলখক মসচটই বলার মিিা কম্মরম্মেন মর্ পাম্মপর 
চবষয়গুম্মলা মতা আোহ পরকাম্মল চবিার করম্মবন এবং পুরস্কার বা শাচি চদম্মবন। 
মসজনয পাম্মপর চবষয়গুম্মলা চনম্ময় রাম্মষ্ট্রর কনসানয হওয়া বা কাউম্মক শাচির আওতায় 
আনা অথবা বাধয করা আম্মদৌ উচিত নয়। তাম্মত কম্মর কী হম্মলা? মর্ ইবাদতচট 
আমার আোহর ভম্ময় করার কথা, মসচট আচম সরকাম্মরর ভম্ময় করচে। এম্মত কম্মর 
মূল বযাপারচটই কম্মম্প্রামাইজ হম্ময় মগম্মলা। মস জনয রাম্মষ্ট্রর চদক মথম্মক পাম্মপর 
চবষম্ময় হিম্মিপ না করার জনয বলা হম্মচ্ছ। রাষ্ট্র শুধু অপরাম্মধর চবষয়গুম্মলা মদখম্মব। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

আর অপরাম্মধর চবষয় হম্মচ্ছ মর্গুম্মলা হকু্কল ইবাদ। 

এখন প্রে হম্মচ্ছ, হকু্কল ইবাদ তথা বান্দার হক নি করা চক পাম্মপর কাজ নয়? 
দুচনয়াম্মত চকন্তু সব পাম্মপর শাচি হম্মচ্ছ না। মর্ পাপগুম্মলা আমাম্মদর সামাচজক 
জীবনম্মক িচতগ্রি কম্মর, শুধু মসগুম্মলারই শাচি হম্মচ্ছ। 

এটুকু পর্যন্ত আম্মলািনা করম্মল আমাম্মদর কাম্মে মম্মন হয় মর্ন আচটযম্মকম্মলর বিবয 
চিকই আম্মে। এখাম্মন র্াম্মদরম্মক িরমপন্থী বলা হম্মচ্ছ, তারা কী করম্মে? তারা পাম্মপর 
চবষয়গুম্মলাম্মক অপরাধ চহম্মসম্মব ধরম্মে এবং সমাম্মজর উপর তা প্রম্ময়াগ করার মিিা 
করম্মে। এচট হম্মচ্ছ এই আচটযম্মকম্মলর বিবয। 

প্রাথচমকভাম্মব এ কথাগুম্মলাম্মক আমার কাম্মে চিকই বম্মল মম্মন হয় আরচক। চকন্তু 
আচম মর্ বম্মলচেলাম এই আচটযম্মকম্মলর চক্রচটক করম্মবা মসচট হম্মচ্ছ: আমরা র্চদ 
একটা মসকুযলার সমাজ বযবস্থার চদক মথম্মক মদচখ, মর্খাম্মন পাম্মপর ধারণার 
পচরবম্মতয থাকম্মব বনচতক মিতনা। তুচম র্চদ মতামার উদৃ্বি সম্পদ চবচলম্ময় দাও, 
মর্ভাম্মব চবল মগটস তার উদৃ্বি সম্পদ চবচলম্ময় চদম্মচ্ছ মমচলো মগটস  াউম্মেশম্মনর 
মাধযম্মম, মসটা ভাম্মলা। চকন্তু না চদম্মল? মস র্চদ বম্মল, আচম শুধু সরকারম্মক টযাক্স 
মদম্মবা, এর বাইম্মর আর মকাম্মনা চকেু মদম্মবা না। তাহম্মল বুঝা মগম্মলা, আইন তাম্মক 
বাধয করম্মে না। চকন্তু বনচতকতার দৃচিম্মত, আমরা বলচে, তার জনয এচট চিক নয়। 
কারণ, এত সম্পদ চদম্ময় মস কী করম্মব? তাই না? 

মস জনয মসকুযলার সমাজবযবস্থার মম্মধয পাম্মপর ধারণা থাকম্মব না। কারণ, এখাম্মন 
মতা সমাজটা প্রচতচষ্ঠত হম্ময়ম্মে ধমযচনরম্মপিভাম্মব। তাহম্মল ধময মর্খাম্মন নাই, মসখাম্মন 
ঈশ্বর বা মখাদার কাম্মে জবাবচদচহতার প্রসেও থাকম্মব না। তম্মব বনচতকতার প্রসে 
থাকম্মব। বনচতকতা ও আইম্মনর মম্মধয চমথচিয়া, ববপচরতয, সমন্বয়, সম্পকয ইতযাচদ 
প্রসে থাকম্মব। তাহম্মল রাষ্ট্র বা সরকার কনসানয হম্মব তার চলগযাল আসম্মপি মথম্মক, 
মমারাল আসম্মপি মথম্মক নয়। রাষ্ট্র মমারাল আসম্মপি ম ম্মভলপ করার জনয 
কচন্ট্রচবউট করম্মব, চকন্তু মকউ র্চদ হাই-মলম্মভল মমারাম্মল না িম্মল মলা-মলম্মভল 
মমারাল মমম্মন িম্মল, তাহম্মল তাম্মক সরকার মকাম্মনা শাচির সমু্মখীন করম্মব না। 

চকন্তু একটা ধমযচভচিক সমাজ বা আমরা র্চদ একটা ইসলামী সমাম্মজর কথা বচল, 
মসখাম্মন চকন্তু পাম্মপর ধারণা থাকম্মব। পাপ ও অপরাধ উভয় ধারণাই থাকম্মব। 
তাহম্মল মসকুযলার পযারা াইম্মমর মম্মধয প্রাইম্মভট ও পাবচলম্মকর মর্ চ চস্টংশন, মসচট 
ইসলামী পযারা াইম বা ইসলামী সমাম্মজর মম্মধয কতটুকু প্রম্মর্াজয? 

প্রাথচমকভাম্মব আমাম্মদর কাম্মে মম্মন হয়, ইসলামী সমাম্মজর মম্মধযও এগুম্মলা 
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প্রম্মর্াজয। এই আচটযম্মকম্মল হর্রত উমম্মরর (রা.) মর্ ঘটনাচটর উম্মেখ করা হম্ময়ম্মে 
মর্ চতচন একজম্মনর ঘম্মরর মভতম্মর ঢুম্মক তাম্মক মদপান করম্মত মদখম্মলন এবং 
তাম্মক শাচির আম্মদশ চদম্মলন। তখন মসই বযচিচট বলম্মলা, অনুমচত োড়া আমার 
ঘম্মরর মভতর আপচন ঢুকম্মলন মকন? আমার ঘম্মর ঢুম্মক আচম কী করচে, তা মদম্মখ 
আপচন অনযায় কম্মরম্মেন। তখন উমর (রা.) ওই বযচির কথাগুম্মলা মমম্মন মনন। 

এই ঘটনা মথম্মক মদখা র্াম্মচ্ছ, প্রাইম্মভট-পাবচলক একটা চ  াম্মরন্স আম্মে। মকউ 
অম্মনক মবচশ ইবাদত করম্মলা, মকউ মতমন ইবাদত করম্মলা না। আবার মকউ 
আসম্মল মরার্া রাখম্মলা না, চকন্তু প্রকাম্মশয খাওয়া-দাওয়াও করম্মলা না, মরার্াদাম্মরর 
মম্মতাই িলাম্ম রা করম্মলা। এমতাবস্থায় আোহর কাম্মে মস গুনাহগার হম্মব, চকন্তু 
আইন তাম্মক চকেু বলম্মব না। পাবচলক-প্রাইম্মভম্মটর মম্মধয এই মর্ পাথযকয, এচট 
ইসলাম্মমর অম্মনক চবষম্ময়ও প্রম্মর্াজয বম্মল মম্মন হয়। এই আচটযম্মকম্মল মর্ বযাখযাচট 
চদম্ময়ম্মে, অথযাৎ হকু্কোহ এবং হকু্কল ইবাদ। আোহর হম্মকর মিম্মত্র হম্মলা পাপ-
পুম্মণযর বযাপার, আর বান্দার হম্মকর মিম্মত্র হম্মলা আইম্মনর বযাপার। 

চকন্তু এখাম্মন সমসযা হম্মলা, ইসলাচমক পযারা াইম তথা ইসলামী চিন্তাভাবনায় 
জীবম্মনর ধারণা মসকুযলার ধারণা মথম্মক চভন্ন। ইসলাচমক পযারা াইম্মম জীবন হম্মলা 
চনরবচচ্ছন্ন ধারাবাচহক একচট বযাপার। এই জগম্মত আসার আম্মগও আমরা চেলাম 
রুহ চহম্মসম্মব এবং এই জগম্মতর পরবতযী জগৎ— আলম্মম বরর্খ (মৃতুয পরবতযী 
জগৎ), তারপর ইয়াওমুল চকয়ামাহ (মকয়ামত চদবস), তারপর জান্নাত বা 
জাহান্নাম্মমর চিরন্তন চিকানা। এই পযারা াইমটা মতা মসকুযলার সমাম্মজ নাই। 

তারপর ধম্মরন, সামাচজক উন্নয়ন প্রসে। অপরাম্মধর শাচি মদয়া হয় সামাচজক 
শৃংঙ্খলা ও সামাচজক উন্নয়ম্মনর জনয। ইসলাম্মমর দৃচিম্মত সামাচজক উন্নয়ম্মনর 
ধারণাটাও একটু চ  াম্মরি। কারণ, মানুষ শুধুমাত্র মখম্ময়-পম্মর মবুঁম্মি থাকম্মলই মতা 
হম্মলা না। ইসলাম্মমর দৃচিম্মত মানুষম্মক ভাম্মলাভাম্মব মখম্ময়-পম্মর মবুঁম্মি থাকার 
পাশাপাচশ আোহর কাম্মে আত্মসমপযণ করম্মত হম্মব, ভাম্মলা মুসলমানও হম্মত হম্মব। 
আমরা র্চদ মুসলমানম্মদর কথা ধচর আর চক। র্চদও রাম্মষ্ট্রর মম্মধয মুসলমান োড়া 
অনয নাগচরকরাও থাকম্মব।  

তাহম্মল মানুম্মষর উন্নয়ম্মনর ইসলামী ধারণা অনযানয ধারণা মথম্মক চভন্ন। চকন্তু 
তারমাম্মন এই নয়— মস মখম্মত পারুক বা না পারুক, উম্মপাস থাকুক, পরম্মনর 
কাপড় থাকুক বা না থাকুক, চশিা ও চিচকৎসার বযবস্থা থাকুক বা না থাকুক; মস 
শুধু নামার্-মরার্া করম্মব এবং উন্নত আধযাচত্মকতার অচধকারী হম্মব— এচটও নয়। 
দুচনয়া ও আম্মখরাম্মতর এই ধরম্মনর বাইনাচর ইসলাম্মম খুব একটা কার্যকরী নয়। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

তাহম্মল মদখা র্াম্মচ্ছ, ইসলামী পযারা াইম্মম সমাজ, বযচি বা জীবন সম্পচকযত ধারণা 
সমূ্পণযভাম্মব চভন্ন। মসই চহশাম্মব এখাম্মন উন্নয়ম্মনর ধারণাও চভন্ন। 

ইসলামী পযারা াইম্মম আোহর সাম্মথ কৃত অপরাধম্মক আমরা পাপ বলচে। আর 
বান্দার সাম্মথ কৃত অপরাধম্মক অপরাধ বলচে। 

অপরাধ চনম্ময় সমাজ কনসানয হয়। চকন্তু সমাজ চক সব ধরম্মনর অপরাধ চনম্ময় 
কনসানয হয়? মসকুযলার সমাম্মজর কথা র্চদ ধম্মরন, মসখাম্মন সমাজ কী কম্মর? 
মসখাম্মন কতগুম্মলা দৃচিভচে মপাষণ করা হয় মর্ এচট এচট হম্মল তা অপরাধ, চকংবা 
এচট এচট হম্মল তা অপরাধ হম্মব না। তাই না? তাহম্মল মসকুযলার সমাম্মজ মকাম্মনা 
অপরাধম্মক কীম্মসর চভচিম্মত চিচেত করা হয়? একচট সামাচজক বনচতকতা তথা 
সবার কাম্মে গ্রহণম্মর্াগয বনচতকতার আম্মলাম্মক অপরাধ চিচেত করা হয়। 

তাহম্মল এই বনচতক মিতনা আমাম্মক মানম্মতই হম্মব মকন? আমার মতা এর সাম্মথ 
চদ্বমত থাকম্মত পাম্মর। আচম মম্মন করম্মত পাচর, মহাম্মমা মসকু্সয়াচলচট খারাপ। চকন্তু 
সমাম্মজর বাদবাচক মলাম্মকরা মম্মন করম্মে মহাম্মমা মসকু্সয়াচলচট খারাপ নয়। তাই এচট 
আপনাম্মক মানম্মত হম্মব। এম্মকবাম্মর আপনার ঘাম্মড়র উপর এম্মস পড়ার আগ পর্যন্ত 
আপচন এটার প্রচতবাদ করম্মত পারম্মবন না। তাহম্মল সমাম্মজর একজন সদসয 
চহম্মসম্মব আমার মতামতচট সমাম্মজর কাম্মে মসচক্র াইস হম্ময় র্াম্মচ্ছ না? 

ইন যাি, আমরা সমাজটা গম্মড় তুচল, পাবচলক ইিাম্মরস্টগুম্মলা গম্মড় তুচল মস 
জনযই। প্রম্মতযম্মক র্চদ সবসময় তার পারম্মসানাল ইিাম্মরস্ট চনম্ময়ই থাম্মক, তাহম্মল 
মতা আর সমাজ গচিত হম্মব না। সমাজ মাম্মন হম্মলা একচট মসচক্র াইম্মসর বযাপার, 
মমম্মন মনয়ার বযাপার। আমরা র্চদ শুধু চনম্মজরটা চনম্ময়ই থাচক, তাহম্মল সমাম্মজর 
কার্যকাচরতা থাম্মক না। অতএব, সমাম্মজর স্বাথযটা আমাম্মদর মানম্মত হয়। চকন্তু 
আমরা কী মানম্মবা, তা মক চিক করম্মব? 

আচম সমাম্মজর সদসয হম্মল সমাম্মজর কথাম্মক মানম্মত হম্মব। সমাজ কারা বতচর 
কম্মর? সবাই চমম্মল বতচর কম্মর। তাহম্মল মদখা র্াম্মচ্ছ, একচট মসকুযলার সমাম্মজ অনয 
আম্মরকচট মসকুযলার সমাম্মজর চবম্মবচিত অপরাধম্মক অপরাধ চহম্মসম্মব মদখা হয় না 
বা একই মাত্রার অপরাধ চহম্মসম্মব চবম্মবিনা কম্মর না। অথযাৎ মসকুযলার 
সমাজগুম্মলাম্মতও অপরাম্মধর চবষয়গুম্মলা সমান নয়।  

তাহম্মল মদখা র্াম্মচ্ছ, বযচি ও সমাম্মজর এই মর্ পাথযকয, মসচটর অবস্থান মসকুযলার 
সমাম্মজ। মসকুযলার বা ইসলামী সমাজ, র্াই মহাক না মকন, সবগুম্মলা অপরাধই চক 
রাষ্ট্র মদখম্মত পায়? মর্মন, আইন মতা কাজ কম্মর সাম্মিযর চভচিম্মত। সািযটা 
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কীম্মসর? সতযতার। মাম্মন, ঘটনার বািবতার আর চক। চকন্তু সািয ও বািবতা বা 
সতযতা চক এক? আমরা চকন্তু মদচখ, সািয ও সতযতা চ  ার কম্মর। তাই না? 
তাহম্মল আইন মর্ভাম্মব প্রম্ময়াগ করা হয়, অপরাধম্মক মর্ভাম্মব মদখা হয়, এর চভচিম্মত 
অপরাধী মর্ সচতযই অপরাধী, তার মকাম্মনা চনিয়তা নাই। র্চদও আমরা আইম্মনর 
মাধযম্মম তা সাবযি কচর। 

তাহম্মল আমরা মর্ বচল, এটা হম্মলা পাপ; এর মাম্মন হম্মলা এচট অবনচতক ও অনযায়। 
তাই না? আোহর দৃচিম্মত পাম্মপর মাম্মন হম্মচ্ছ বনচতকতার মখলাপ। আইন ও 
বনচতকতার মম্মধয মর্ পাথযকয, মসচট মতা আমাম্মদর দৃচিম্মকাণ মথম্মক। চকন্তু আোহর 
চদক মথম্মক সবই বনচতকতার বযাপার। আোহর দৃচিম্মত, আপচন ভাম্মলা কাজ করম্মল 
পুণয হম্মব, খারাপ কাজ করম্মল পাপ হম্মব। তাই আোহর কাম্মে পাপ ও অপরাম্মধর 
মম্মধয পাথযকয নাই। তাহম্মল আোহ মর্চটম্মক ভাম্মলা বলম্মেন, মসচটম্মক প্রম্ময়াগ করাই 
মতা সমাম্মজর কাজ। এখন প্রে হম্মলা, কীভাম্মব সমাজ তা প্রম্ময়াগ করম্মব? এই 
প্রম্ময়াগ করার মিম্মত্র আইন বা শাচির প্রসে মতা আম্মপচিক বযাপার। 

তাহম্মল মকাম্মনা একটা পাপ কাজ অপরাধ চহম্মসম্মব গণয হম্মব না মকন? মর্মন, মকউ 
নামার্ পড়ম্মে না। এ জনয রাষ্ট্র কী করম্মব? রাম্মষ্ট্র র্চদ নামার্ পড়ার উপরু্ি 
পচরম্মবশ থাম্মক এবং সংচিি বযচি র্চদ চনম্মজম্মক মুসলমান দাচব কম্মর, তাহম্মল মস 
নামার্ পড়ম্মব। আর র্চদ নামার্ না পম্মড়, তাহম্মল মস চনম্মজম্মক মুসলমান দাচব 
করম্মব না। বযাপারটা মতা এমন নয়— চনম্মজম্মক মুসলমান দাচব না করম্মল মকউ 
রাম্মষ্ট্র থাকম্মতই পারম্মব না। ধরুন, মকউ মুসলমান হম্মলা, চকন্তু ইসলামম্মক মানম্মলা 
না; মসম্মিম্মত্র কতৃযপি তাম্মক চকেু করম্মত পারম্মব চকনা? এই আচটযম্মকম্মলর বিবয 
অনুসাম্মর কতৃযপি তাম্মক চকেু করম্মত পারম্মব না। তাই র্চদ হয়, তাহম্মল মতা 
অনযানয মিম্মত্রও এচট হম্মত পাম্মর। মর্মন, র্াকাত। মকউ র্চদ বম্মল, আচম জনকলযাণ 
করম্মবা, চকন্তু র্াকাত মর্ভাম্মব চহসাব-চনকাশ কম্মর চদম্মত হয়, মসভাম্মব মদম্মবা না। 
এমচনম্মতই মদম্মবা। তাহম্মল মতা মসটা র্াকাত হম্মব না। তখন মস বলম্মত পাম্মর, 
পাবচলক ইিাম্মরম্মস্টর কারম্মণ আচম আমার ইনকাম্মমর ৫ পাম্মসযি চদচচ্ছ। এই ৫ 
পাম্মসযি মর্ মস চদম্মলা, তাম্মত সমাম্মজর উপকার হম্মলা, চকন্তু শরীয়ত পালন মতা 
হম্মলা না। এ রকম পচরচস্থচতম্মত ইসলামী কতৃযপি চক তাম্মক বাধয করম্মত পারম্মব? 
এভাম্মব নামার্, র্াকাত, মরার্া ইতযাচদ মিম্মত্র র্চদ বাধয করম্মত না পাম্মর, তাহম্মল 
অনয মিত্রগুম্মলাম্মত মকন পারম্মব? 

মশ্রাতা: অনয মিত্রগুম্মলা বলম্মত? 

আচম: মাম্মন, সমাম্মজর আম্মরা র্ত চবষয়গুম্মলা আম্মে আর চক। ধরুন, মকউ র্চদ 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

চলচভং টুম্মগদার কম্মর উইথ মরচজম্মেশন ইন দযা মরচজচে অচ স। অথযাৎ, চবম্ময় 
োড়াই শুধু মরচজচে করম্মলা। আসম্মল মরচজম্মেশম্মনর মাধযম্মম এক ধরম্মনর আকদ 
কাম্ময়ম হয়, মাম্মন সম্মচতটা প্রকাশ পায়। চকন্তু প্রকৃতপম্মি আকদ ও মরচজম্মেশন 
চকন্তু এক চজচনস নয়। দুচট আলাদা বযাপার। এভাম্মব ইসলাম্মমর সবগুম্মলা চবষয়ম্মকই 
র্চদ মকউ তার চনম্মজর মম্মতা কম্মর মাম্মন, মর্খাম্মন মুসলমানরাই ইসলাম মানার 
মিম্মত্র বাধয নয়, মসচট কীভাম্মব ইসলামী সমাজ হয়? এটা খুব ভযাচল  একটা প্রে 
নয় চক? 

মম্মন কম্মরন, র্াম্মদর টাকা পয়সা আম্মে, অথযাৎ হজ্ব করার সামথযয আম্মে, তারা হজ্ব 
করম্মব। এটা ধমযীয় বাধযবাধকতা। এখন মকাম্মনা ধনী মুসলমান র্চদ হজ্ব করম্মত 
না র্ায় এবং আরজ আলী মাতুবু্বম্মরর মম্মতা র্চদ মস বম্মল মর্ আচম হজ্ব করম্মবা 
মকন, কুরবানী করম্মবা মকন? এসব অথয বরং আচম সাধারণ গরীব মলাকম্মদর মম্মধয 
চবচলম্ময় মদম্মবা। ধমযীয় দৃচিম্মকাণ মথম্মক চবম্মবিনা না কম্মর অনযভাম্মব মদখম্মল, তার 
এই কাজটা মতা বরং আম্মরা ভাম্মলা। একজম্মনর হজ্ব করার কম্ময়ক লাখ টাকার 
খরি চদম্ময় একজন সু্টম্ম ম্মির ৩/৪ বেম্মরর পড়াম্মশানার খরি অনায়াম্মসই িালাম্মনা 
র্ায়। তাহম্মল সামথযযহীন একজন োত্রম্মক পড়াম্মলখার আচথযক মর্াগান মদয়া ভাম্মলা, 
নাচক মসখান মথম্মক ঘুম্মর আসা ভাম্মলা, র্ার মকাম্মনা মপ্রা াচিচভচট নাই? এমচনম্মত 
চকেু মপ্রা াচিচভচট মতা থাম্মকই। আমরা র্চদ এখাম্মন একটা গানবাজনার অনুষ্ঠান 
কচর, মসখাম্মন চকেু মলাক িানািুর মবিম্মব, চকেু চটম্মকট চবচক্র হম্মব, চকেু মলাক 
গাচড়ম্মত কম্মর আসম্মব,  ম্মল গাচড়ওয়ালারা ভাড়া পাম্মব। মানুষ র্খনই নড়ািড়া 
কম্মর, তখনই মসখাম্মন একটা অথযবনচতক কমযকাণ্ড বতচর হয় এবং অথযবনচতক 
কমযকাম্মণ্ডর একটা উপম্মর্াচগতাও বতচর হয়। চকন্তু আসম্মল মপ্রা াচিচভচট বলম্মত মর্ 
উৎপাদম্মনর বযাপারটা বুঝায়, এচট মতা মসচট নয়। র্চদ তা না হয়, মসম্মিম্মত্র মকউ 
র্চদ মকারবানী না চদম্ময় বা হম্মজ্বর টাকা চদম্ময় জনকলযাণ করম্মত িায়, মসচট মতা 
মপ্রা াচিচভচট চহম্মসম্মব মবটার। র্চদও হজ্ব বা মকারবানীর একচট অথযবনচতক চদক 
আম্মে। ইন যাি, মানুষ এমন এক অথযবনচতক জীব, এর ইম্মকাম্মনাচমক আসম্মপি 
োড়া মকাম্মনা চকেু হম্মতই পাম্মর না। র্খনই মানুষ মকাম্মনা চকেু কম্মর, তখনই একটা 
অথযবনচতক বযাপার ঘম্মট। 

তাহম্মল একচট ইসলামী সমাম্মজ শরীয়ত মানা বা না মানার বযাপাম্মর মুসলমানরা 
র্চদ পুম্মরাপুচর স্বাধীন হয়, তাহম্মল মগাড়াম্মতই ওই প্রেটা িম্মল আম্মস— ইসলামটা 
মকন? মসচটই মানার আর দরকার কী? আমরা চনম্মজরাই মতা চনম্মজম্মদর ভাম্মলামন্দ 
চনধযারণ করম্মত পাচর। র্খন আমাম্মদর গরম লাম্মগ, তখন আমরা বুচঝ একটু িাণ্ডা 
হওয়া উচিত। আবার র্খন আমাম্মদর িাণ্ডা লাম্মগ, তখন বুচঝ এখন আমাম্মদর একটু 



 পাপ ও অপরাধ চনম্ময় মসকুযলার ও ইসলামী দৃচিভচে 

উষ্ণতা দরকার। তাহম্মল আমাম্মদর বশতয বা উষ্ণতার মর্ িাচহদা, তা মতা আমরা 
সবাই বুচঝ। ভাম্মলা এবং মম্মন্দর বনচতকতার ধারণাও মতা মস রকমই। সব মানুম্মষর 
জনয খাবার, বাসস্থান, চশিা, চিচকৎসার বযবস্থা করার প্রম্ময়াজনীয়তা তথা কীভাম্মব 
মানুম্মষর কলযাণ হয়, মসচট মতা আমরা বুচঝ। মমাটাদাম্মগ মানুম্মষর মর্সব কলযাণ 
তথা মমৌচলক অচধকাম্মরর বযাপারগুম্মলা বুঝার জনয মতা আমাম্মদর কাম্মে আসমান 
মথম্মক ওহী নাচর্ল করার প্রম্ময়াজন নাই। 

তাহম্মল মদখা র্াম্মচ্ছ, মর্ চভচির উপর দাুঁচড়ম্ময় আমরা পাপ ও অপরাম্মধর মম্মধয 
পাথযকয করচে, মসই চভচিটা চকন্তু আচিম্মমটচল আমাম্মদরম্মক ইসলামী পযারা াইম 
মথম্মক সচরম্ময় মসকুযলার পযারা াইম্মম চনম্ময় র্ায়। কারণ, আমরা আমাম্মদর ভাম্মলামন্দ 
চনম্মজরা চনধযারণ করম্মত পারচে। ওম্ময়লচবং বা ওম্ময়লম্ম য়ার ম ম্মভলপম্মমি কী, 
আমরা তা বুচঝ। তাই র্চদ হয়, তাহম্মল প্রে হম্মচ্ছ— সব মানুষ চক খাবার, 
বাসস্থানসহ অনযানয সব সুচবধা মপম্ময়ম্মে? পায়চন। সব মানুষ র্চদ সব সুচবধা না 
মপম্ময় থাম্মক, তাহম্মল আসুন মসটার জনয কাজ কচর, পচরশ্রম কচর, কি কচর। 
মানুম্মষর অচধকার প্রচতষ্ঠার জনয িলুন প্রম্ময়াজম্মন লড়াই কচর। এখাম্মন ধময আসম্মব 
মকন? ধময মতা একটা বযচিগত বযাপার। 

ধময একটা বযচিগত বযাপার, আর সামাচজক চবষয়গুম্মলা হম্মলা ধমযচনরম্মপি। মতা, 
এটা হম্মচ্ছ আচিম্মমটচল একটা ধমযচনরম্মপি পযারা াইম। মকউ মসই পযারা াইম্মমর 
পম্মি থাকম্মতই পাম্মর। অনয একচট আম্মলািনায় আচম মদচখম্ময়চে, ইসলামী সমাজ 
বলম্মত আমরা প্রিচলত অম্মথয র্া বুম্মঝ থাচক, আসম্মল তা নয়। ইসলামী সমাজটা 
ধমযচনরম্মপি মলাকম্মদর কাম্মে একচট ধমযচনরম্মপি সমাজ, আর ইসলাম্মমর পম্মির 
মলাকম্মদর কাম্মে মসচট হম্মলা একচট ইসলামী সমাজ। এটা কীভাম্মব সম্ভব? এই 
প্রেচট চনম্ময় আচম অনয সময় আম্মলািনা কম্মরচে, প্রম্ময়াজম্মন পম্মর আবার করম্মত 
পারম্মবা। 

তাহম্মল পাপ হম্মলা বযচিগত, আর অপরাধ হম্মলা সামাচজক— এই ধারণাচট 
আচিম্মমটচল মসচদম্মকই চনম্ময় র্ায় মর্ ধময হম্মলা বযচিগত, আর সমাজ হম্মলা 
ধমযচনরম্মপি, মর্খাম্মন ধময মকাম্মনাভাম্মবই সমাজম্মক প্রভাচবত করম্মত পারম্মব না, 
সমাম্মজর মম্মধয ধম্মমযর মকাম্মনা প্রভাব থাকম্মব না। এই চজচনটা চকন্তু আসম্মল ইসলামী 
সমাজম্মক আর কমোই কম্মর না। মাম্মন ধময সবচকেুম্মক চনয়ন্ত্রণ করম্মব, এটাও 
একটা এক্সচট্র্ম; আর ধময শুধুমাত্র বযচিগত িম্ময়ম্মসর মম্মধয থাকম্মব, এচট হম্মলা 
আম্মরকচট এক্সচট্র্ম। 

তাহম্মল মকউ হজ্ব না কম্মর জনকলযাণ করম্মত িাইম্মল পাপ হওয়ার কথা, অপরাধ 
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নয়। মকউ র্চদ মকারবানীর চনয়ম না মমম্মনই মকারবানী কম্মর, ধরুন চবসচমোহ না 
বম্মলই জবাই কম্মর, অথবা জবাই-ই করম্মলা না, তাম্মত অসুচবধা কী? 

সমাম্মজ মতা অমুসচলমরাও নাগচরক চহম্মসম্মব থাম্মক। ইসলামী সমাজ মাম্মন মতা আর 
মনম্মসসাচরচল মুসচলম মমজচরচট সমাজ নয়। র্চদও পপুলার একচট চমথ হম্মলা, 
ইসলামী সমাজ মাম্মন মুসচলম মমজচরচট সমাজ, বা মুসচলমম্মদর সমাজ, অথবা 
মুসলমানরা মসখাম্মন প্রথম মশ্রণীর নাগচরক, বাচকরা মসখাম্মন কাইে অব মসম্মকে 
োস চসচটম্মজন। এচট আসম্মল মভচর রং কনম্মসে। কারণ, প্রম্ম ট মুহাম্মদ (সা.) 
মদীনায় মর্ সমাজ বা রাষ্ট্রবযবস্থা কাম্ময়ম কম্মরচেম্মলন, মসখাম্মন মতা মুসলমানরা খুব 
অল্পসংখযক চেম্মলা। চহজরম্মতর পর মদীনায় আনসার-মুহাচজর চমচলম্ময় মুসলমানম্মদর 
সংখযা এক দশমাংম্মশরও কম চেম্মলা। মমাট জনসংখযার সম্মবযাচ্চ এক দশমাংশ 
মুসলমান চেম্মলা। অবশয পরবতযীম্মত খুব দ্রুত তা বাড়ম্মত থাম্মক। তাহম্মল মুসচলম 
মসাসাইচট বলম্মত not society or a state which is for the Muslims 
only, or not that Muslims are the first-class citizen and rest of 
all others are second class citizen. তা র্চদ হয়, তাহম্মল নাগচরক সুম্মর্াগ-
সুচবধার চদক মথম্মক রাম্মষ্ট্রর অনযানয নাগচরকরাও সবচকেু সমানভাম্মব পাম্মব। 

উদাহরণ চহম্মসম্মব বলা র্ায়, মুসলমানরা ধমযীয় মিতনা মথম্মক মর্ কাজগুম্মলা করম্মব 
(মর্মন: হকু্কল ইবাদ তথা বান্দার হক), মস কাজগুম্মলাই চকন্ত অনযরা বযচিগত, 
সামচিক বা সামাচজক মিতনা মথম্মক করম্মব। মর্মন: মুসলমানরা নামার্ পম্মড়। 
তাহম্মল অনযরা কী করম্মব? অনযরা মমচ ম্মটশন করম্মব। তাহম্মল ইসলামী সমাম্মজ কী 
অমুসচলম সবাইম্মক বাধযতামূলকভাম্মব মমচ ম্মটশন করম্মত হম্মব? না, নট দযাট। চকন্তু 
র্ারা মমচ ম্মটশন করম্মব না, তারা চনম্মজম্মদরম্মক সাইম্মকালচজকযাচল কুল অযাে কা’ম 
রাখম্মব, ইন চ  াম্মরি ওম্ময়জ, হুইি ইজ অযা কাইে অব মমচ ম্মটশন। এমন মতা 
বলম্মত হয় না মর্ হযাুঁ, আচম মমচ ম্মটশন করচে। কাম্মজর  াুঁম্মক আপচন চকেুিণ 
িুপ কম্মর থাকম্মলন, এটাও এক ধরম্মনর মমচ ম্মটশন। হম্মত পাম্মর আপচন জাম্মননই 
না মর্ এটা একচট মমচ ম্মটচটভ প্রম্মসস। তাই না? 

তাহম্মল র্ারা ইবাদত কম্মর না, তারাও মকাম্মনা না মকাম্মনাভাম্মব ইবাদম্মতর সামাচজক 
তাৎপর্য হাচসল কম্মর। কথার কথা, র্ারা ভাত খায় না, তারা রুচট খায়। শরীর মতা 
দুচট মথম্মক একই ধরম্মনর পুচি গ্রহণ কম্মর। তাই না? মুসচলম সমাম্মজ আমরা মরার্া 
রাচখ। চকন্তু র্ারা রাম্মখ না, তারা কী করম্মব? তারা চক সকাল-চবকাল মখম্মতই 
থাকম্মব? না, তারাও চকন্তু এক ধরম্মনর  াচস্টং কম্মর… এবং মস জনয সকাল মবলার 
নািার নামই হম্মলা মিক াস্ট। সারারাত আমরা না মখম্ময় থাচক, সকালম্মবলায় 
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আমরা এক ধরম্মনর ই তাচর কচর, সামচথং লাইক চদস।  াচস্টংম্মক মিক করা 
হয়। তাহম্মল  াচস্টং ইজ অযা মাস্ট। তাই না? মলাম্মকরা চক শুধু মখম্মত থাকম্মব, 
মখম্মত মখম্মত মমাটা হম্ময় মারা র্াম্মব? একচট ভাম্মলা রাম্মষ্ট্রর জনয ওম্মবচসচট ইজ নট 
অযা গু  চথং। ওম্মবচসচট চনয়ন্ত্রণ করার জনয প্রথম পদ্ধচতই হম্মলা খাবার চনয়ন্ত্রণ 
করা। তাই না? 

মতা, এখন আমরা মর্ভাম্মব বেম্মর একমাস সকাল-সন্ধযা মরার্া রাচখ, এোড়াও চকন্তু 
মুসলমানরা মরার্া রাখম্মত পাম্মর বা রাম্মখও। শারীচরক অসুচবধার কারম্মণ মুসচলম 
মচহলাম্মদর (র্ারা সংখযায় মুসলমানম্মদর প্রায় অম্মধযক) মর্সব মরার্া রমর্ান মাম্মস 
েুম্মট র্ায়, মসগুম্মলা তারা অনয সময় পূরণ কম্মর। অথযাৎ, রমর্াম্মনর বাইম্মরও তারা 
বাধযতামূলকভাম্মব মরার্া রাম্মখ। এচট আপচন আজম্মক রাখম্মবন না কালম্মক রাখম্মবন, 
মসচট চভন্ন কথা; চকন্তু আপনাম্মক মতা রাখম্মতই হম্মচ্ছ। তারমাম্মন, মুসলমানরাও মর্ 
এম্মকবাম্মর শুধু একচট চনচদযি সমম্ময়ই  াচস্টং কম্মর, মসচটও নয়। আবার ধম্মরন 
ন ল মরার্ার কথা। আপচন ন ম্মলর চনয়ম্মত মরার্া রাখম্মলন…। আমাম্মদর এক 
কচলগ বযাম্মিলর  রম্মমটচরম্মত থাকম্মতন। চতচন করম্মতন কী, সকালম্মবলা ন ল 
মরার্ার চনয়ত কম্মর ম লম্মতন। পম্মর বাইম্মর মকাথাও ভাম্মলা খাবার-দাবার মপম্মল 
তা মভম্মে ম লম্মতন। হা হা হা। ন ল মরার্ার মিম্মত্র চকন্তু এচট করা র্ায়। 

মশ্রাতা:  রর্ মরার্ার মিম্মত্র চক সকাল মবলায়ও চনয়ত করা র্ায়? 

আচম: অবশযই। চনয়ত করা মাম্মন কী? শুধুমাত্র চনয়ম্মতর কথাগুম্মলা উচ্চারণ করা 
মতা আর চনয়ত করা বুঝায় না। 

মশ্রাতা: মাম্মন, ইচ্ছাটা থাকা? 

আচম: হযাুঁ, মসটাই। নামার্ ও মরার্ার প্রসে বললাম। এবার হম্মজ্বর কথা ধম্মরন। 
আমরা মক্কা শরীম্ম  চগম্ময় হজ্ব কচর। মদীনায় র্াওয়া মতা হম্মজ্বর অংশ নয়। এচট 
এক ধরম্মনর টুযর। এোড়া আোহ তায়ালা মতা বম্মলম্মেন, মতামরা জচমম্মন ঘুম্মর 
মবড়াও। আমার চনদশযন ইতযাচদ মদম্মখা। তাহম্মল অনযানয নাগচরকরাও টুযর করম্মব। 
চকন্তু তাম্মদর মম্মধয ওই ধমযীয় মিতনা থাকম্মব না। তারা একজািচল মক্কাম্মতই র্াম্মব, 
এমন নয়। আমরাও মতা একজািচল মক্কাম্মত র্াই, এমন মতা না। মক্কাম্মত র্ারা 
র্ায়, তারা মদীনা মথম্মকও ঘুম্মর আম্মস। হজ্ব করার সময় িাইট র্চদ অনয মকাথাও 
থাম্মম, মসখাম্মনও তারা ঘুরাম্ম রা কম্মর। 

মশ্রাতা: অম্মনম্মক মতা শচপংও কম্মর চনম্ময় আম্মস। 
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আচম: হযাুঁ, এবং মসচট জাম্ময়র্। আচম বলম্মত িাচচ্ছ, একচট ইসলামী সমাম্মজ 
মুসলমানরা ধমযীয় মিতনা মথম্মক র্া চকেু কম্মর, মসচট হকু্কোহ মহাক বা হকু্কল ইবাদ 
মহাক, অনযানয নাগচরকও চকন্তু মস কাজগুম্মলা কম্মর। মস কাজগুম্মলা তারা তাম্মদর 
মম্মতা কম্মর কম্মর। মর্মন: আমরা র্াকাত মদই। র্াকাত হম্মলা শতকরা আড়াই 
শতাংশ। অনযানয ধনীরা চক গরীবম্মদর জনয বযয় করম্মব না? 

এই মর্ চসএসআর (করম্মপাম্মরট মসাশযাল মরসপচন্সচবচলচট), এই টামযটা চকন্তু মকাম্মনা 
ইসলামী টাময নয়। এচট ওম্ময়স্টানয করম্মপাম্মরট কালিার মথম্মক উদু্ভত হম্ময়ম্মে। 
বহুজাচতক মকাম্পাচনগুম্মলা তাম্মদর ইনকাম্মমর একটা অংশ সমাম্মজর জনয বযয় 
কম্মর। মকাম্মনা মকাম্মনা রাষ্ট্র আম্মে, আচম মগ্রট চিম্মটম্মনর কথা জাচন, র্ারা তাম্মদর 
মটাটাল জাতীয় ইনকাম্মমর এক বা দুই শতাংশ তৃতীয় চবম্মশ্বর জনয বযয় কম্মর। 
তারা মর্ নানা ধরম্মনর সাহার্য-সহায়তা কম্মর, মসগুম্মলা চকন্তু ওই  াে মথম্মক কম্মর। 
তাহম্মল মদখা র্াম্মচ্ছ, র্ার সম্পদ মনই বা ঘাটচত আম্মে, তার জনয সম্পদশালীরা 
বযয় কম্মর। 

র্াকাত হম্মলা একচট চনচদযি  রমযাট। আড়াই শতাংম্মশর পচরবম্মতয এচট চতন শতাংশ 
হম্মলও মকাম্মনা অসুচবধা মনই, মিত্রচবম্মশম্মষ এক বা দুই শতাংশ হম্মলও মকাম্মনা 
অসুচবধা মনই। এচট ১০ শতাংশও হম্মত পাম্মর। র্া মহাক, এই আড়াই শতাংশ 
র্াকাত মদয়ার পর বাচক সাম্মড় ৯৭ শতাংশ অথয একজন মুসলমান কী কাম্মজ বযয় 
করম্মব? আচম অম্মনক আম্মলম্মমর সাম্মথ চবষয়চট চনম্ময় কথা বম্মলচে। তাম্মদর ধারণা 
হম্মলা, র্াকাত আদাম্ময়র পর বাচক অথয মস মর্ মকাম্মনা জাম্ময়র্ কাম্মজ বযবহার করম্মত 
পারম্মব। এচট তার অচধকার। চকন্তু এ কথাচট চিক নয়। রাষ্ট্র িাইম্মল এখান মথম্মক 
আম্মরা শতকরা ১০-২০ টাকা বা মর্ মকাম্মনা পচরমাণ অথয মকম্মট রাখম্মত পাম্মর। 
কথাটা বুঝার মিিা কম্মরন, র্াকাম্মতর টাকা মতা গরীবম্মদরম্মক মদয়া হম্মব। তাহম্মল 
সরকার িলম্মব কীভাম্মব? রািাঘাট কীভাম্মব হম্মব? 

মশ্রাতা: সরকারী  াে মথম্মক। 

আচম: সরকারী  াে মকাম্মত্থম্মক আসম্মব? 

মশ্রাতা: টযাক্স মথম্মক। 

আচম: মসটাই মতা বলচে। তাহম্মল মদখা র্াম্মচ্ছ, র্াকাত হম্মলা ধমযীয় টযাক্স বা ধনীর 
উপর গরীম্মবর টযাক্স। তাহম্মল ধনীর উপর সরকাম্মরর টযাক্স মকাথায়? ওটার মকাম্মনা 
পচরমাণ মতা মকারআন-হাদীম্মস চনধযারণ করা মনই। এম্মক  রর্ও করা হয়চন, 
হারামও করা হয়চন। তারমাম্মন এচট মুবাহ। প্রম্ময়াজম্মনর মপ্রচিম্মত আপচন এম্মক 



 পাপ ও অপরাধ চনম্ময় মসকুযলার ও ইসলামী দৃচিভচে 

আম্মরাপও করম্মত পাম্মরন, প্রম্ময়াজন না থাকম্মল এচট সমূ্পণয বাদও চদম্মত পাম্মরন। 
র্চদ তাই হয়, তাহম্মল র্াকাম্মতর চবষয়টাও চকন্তু অনযানয নাগচরকরা তাম্মদর মম্মতা 
কম্মর করম্মব। 

তারপর চবম্ময়র বযাপারচটই মদম্মখন। আমাম্মদর সবচকেুরই মতা আোহ সািী 
আম্মেন। তারপরও চববাহম্মর্াগয নরনারী নূযনতম সািী বা শতযগুম্মলা পালন করার 
মাধযম্মম পরের বববাচহক সম্পম্মকয আবদ্ধ হয় এবং পাচরবাচরক জীবনর্াপন কম্মর। 
এরমম্মধযও মর্ ধমযীয় মিতনা কাজ কম্মর, মসচট মতা একচট হকু্কল ইবাদ। রাম্মষ্ট্রর 
অমুসচলম নাগচরকরা এচট কীভাম্মব  ম্মলা করম্মব? তারা চক মর্ মকউ, মর্ কাম্মরা 
সাম্মথ, মর্ মকাম্মনা সময় সম্পকয করম্মব, মকাম্মনা দায়দাচয়ত্ব থাকম্মব না— এমন? 
অথযাৎ, ধমযীয় বন্ধম্মনর বাইম্মর র্ারা জীবনর্াপন করম্মব, তারা সংখযাগচরষ্ঠ মহাক বা 
সংখযালচঘষ্ঠ মহাক, তারা চক অবাধ জীবনর্াপন করম্মব? চনিয় নয়। তারা একচট 
পাচরবাচরক জীবনর্াপন করম্মব। এ জনয তারা একচট বববাচহক সম্পকয তথা 
সামাচজক স্বীকৃচত বা সমাম্মজর অবগচতর মাধযম্মম তা করম্মব। 

তাহম্মল আমরা এমন মকান হকু্কল ইবাদ চক খুুঁম্মজ পাই, র্া শুধু মুসলমানম্মদর 
বযাপার? মর্মন: রু্দ্ধ। মুসলমানরা চজহাদ চ  সাচবচলোহ করম্মব। চকন্তু মদশ আক্রান্ত 
হম্মল অমুসচলম নাগচরকরা চক হাত-পা গুচটম্ময় বম্মস থাকম্মব? না, তারাও চকন্তু 
লড়াই করম্মব। তাহম্মল মদখা র্াম্মচ্ছ, আমরা র্ত কাজই ধমযীয় মিতনা মথম্মক কচর, 
এই সবগুম্মলা কাজই রাম্মষ্ট্রর অনযানয নাগচরকরা ধমযীয় মিতনা োড়াই করম্মব, করম্মত 
তারা মকাম্মনা না মকাম্মনাভাম্মব বাধয। কারণ, মানুষ চহম্মসম্মব আমাম্মদর সবাইম্মকই 
মখম্মত হয়। শুধু মুসলমানরা খায়, বাচকরা বাতাস খায়, তা নয়। 

আমাম্মদর শারীচরক ও মানচসক চকেু মমৌচলক চদক জাচত-ধময-বণয চনচবযম্মশম্মষ সবার 
জনযই সমান। আচম বলম্মত িাচচ্ছ, হকু্কোহ চহম্মসম্মব আমরা র্া চকেু কচর, তা মতা 
আমাম্মদর চনজস্ব পাপ-পুম্মণযর বযাপার। আর হকু্কল ইবাদম্মক পাপ-পুণয চহম্মসম্মব 
চবম্মবিনার সাম্মথ সাম্মথ আমরা আইন ও বনচতকতার বযাপার চহম্মসম্মবও ধরম্মত পাচর। 
একজন মুসলমাম্মনর কাম্মে ইবাদম্মতর চবষয়গুম্মলা র্চদ বযচিগত হয়, আর 
মুয়ামালাম্মতর চবষয়গুম্মলা র্চদ সামাচজক হয়…। 

মশ্রাতা: মুয়ামালাত বলম্মত কী বুঝায়? 

আচম: মুয়ামালাত হম্মলা হকু্কল ইবাদ। মাম্মন সামাচজক সম্পম্মকযর বযাপারগুম্মলা। এচট 
আরবী শব্দ। এর শাচব্দক অথয হম্মলা মলনম্মদন। পারেচরক ইিার যাকশম্মনর মর্ 
বযাপারটা, মসটাই আর চক। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

হকু্কল ইবাদ বা মুয়ামালাম্মতর চবষয়গুম্মলা একজন মুসলমান বযচিগত চহম্মসম্মব পালন 
করম্মত অসুচবধা কী? একই কাজ মতা ধমযীয় মিতনা ও পদ্ধচত বাদ চদম্ময় অমুসচলম 
নাগচরকরাও করম্মে। তাহম্মল একজন মুসলমান মকন ধমযীয় মিতনা ও পদ্ধচত বাদ 
চদম্ময় এসব কাজ করম্মত পারম্মব না? 

মশ্রাতা: তাহম্মল মর্মন ধম্মরন, হজ। হজ্ব, র্াকাত— এগুম্মলার মতা একটা চনচদযি 
চনয়ম ইসলাম্মম আম্মে। 

আচম: শুধু চনয়ম নয়, এগুম্মলার মম্মধয একটা মসচিম্মমি বা চনয়ম্মতর বযাপার আম্মে। 
এটাও মাস্ট। চনয়ত ও কাম্মজর পদ্ধচত, দুম্মটাই চকন্তু ইসলাম মমাতাম্মবক হম্মত হম্মব। 

মশ্রাতা: তাোড়া এগুম্মলা মতা আম্মখরাম্মতর সাম্মথ সম্পচকযত। আপচন র্চদ এগুম্মলা 
ইসলাম মমাতাম্মবক না কম্মরন, তাহম্মল মতা পাপ হম্মব। 

আচম: হযাুঁ, পাপ হম্মব। চকন্তু রাষ্ট্র মকন মস বযাপাম্মর আমাম্মক কনসানয করম্মব? 

মশ্রাতা: হজ্ব ও র্াকাম্মতর মবলায় মতা রাষ্ট্র কনসানয করম্মে না। 

আচম: তাহম্মল ধনীরা হজ্ব না করম্মলও রাষ্ট্র তাম্মদরম্মক চকেু বলম্মব না। আচ্ছা, তারা 
র্চদ মকারবানী না কম্মর? মকউ র্চদ এমচনম্মত আড়াই শতাংম্মশর মবচশ চসএসআর 
কম্মর, চকন্তু র্াকাত না মদয়, এই আচটযম্মকম্মলর মলখক অচনরুদ্ধ অচনম্মকর বিবয 
অনুসাম্মর, রাষ্ট্র তাম্মক চক বাধা চদম্মত পারম্মব? পারম্মব না। তাহম্মল একজন মুসলমান 
নামার্, মরার্া, হজ্ব, র্াকাত ইতযাচদর মিম্মত্র স্বাধীন। ইসলাম মর্ভাম্মব চজহাদ চ  
সাচবচলোহ করম্মত বম্মল, মস র্চদ মসটা করম্মত অস্বীকার কম্মর; তম্মব এমচনম্মত 
সাধারণ নাগচরকরা মদম্মশর চনরাপিার জনয মর্ভাম্মব কাজ কম্মর, মসভাম্মব মস কাজ 
করম্মব। এম্মত সমসযা কী? অনযানয নাগচরকরাও মতা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিচকৎসা 
ও চশিাসহ মমৌচলক নাগচরক অচধকারগুম্মলা চনম্মচ্ছ। তাম্মদরও এক ধরম্মনর 
আধযাচত্মকতা আম্মে। তাম্মদর এক ধরম্মনর সামাচজক দায়বদ্ধতা আম্মে। মদম্মশর 
প্রচতরিার মম্মধযও তাম্মদর এক ধরম্মনর অংশগ্রহণ আম্মে। অথযনীচতর মম্মধযও তাম্মদর 
অবদান আম্মে। জনকলযাম্মণ তাম্মদর কচন্ট্রচবউশন আম্মে। তাই না? রাম্মষ্ট্রর অপরাপর 
নাগচরকরা এই সুচবধাগুম্মলা পাম্মচ্ছ এবং তারা এই কাজগুম্মলা করম্মে। তাহম্মল 
একজন মুসচলম নাগচরক করম্মত পারম্মব না মকন? 

এখন আমরা র্চদ মম্মন কচর, তার করম্মত না পারার মকাম্মনা কারণ আমরা খুুঁম্মজ 
পাচচ্ছ না, তারমাম্মন মস করম্মত পারম্মব। রাম্মষ্ট্রর মকাম্মনা নাগচরকই র্চদ ইসলামী 
শরীয়াহম্মক শরীয়াহ চহম্মসম্মব মানম্মত বাধয না হয়, তাহম্মল এখন আমরা মকান 
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পর্যাম্ময় িম্মল আসলাম? আমরা এ পর্যাম্ময় আসলাম মর্ ধমযটা হম্মচ্ছ একচট বযচিগত 
বযাপার। আর সমাজটা হম্মচ্ছ একটা ধমযচনরম্মপি বযাপার। 

তাহম্মল ধমযটা বযচিগত বযাপার।  ম্মল আপচন িাইম্মল এচট করম্মত পাম্মরন। সমাজ 
আপনাম্মক মসচট এলাউ করম্মে। এচট এমন মসকুযলাচরজম নয়, মর্খাম্মন আপচন ধময 
মানম্মত পারম্মবন না। 

এই মর্ আপচন মবারকা ও স্কা য পম্মরম্মেন, এচট মকন করম্মেন? আপচন হয়ম্মতা 
মম্মন করম্মেন— আোহ তায়ালা পদযা করার হুকুম চদম্ময়ম্মেন, মসজনয আচম তা 
পালন করচে। এই হুকুম পালন করম্মত চগম্ময় আপনার অম্মনক ধরম্মনর অসুচবধা 
হম্মচ্ছ। অনযচদম্মক, মকউ মম্মন করম্মত পাম্মর— মরাদ, ধূলাবাচল অথবা আনএক্সম্মপম্মি  
এম্মটনশন ইতযাচদ মথম্মক বাুঁিার জনয আচম মবারকা বা চহজাব পরচে। এমনচট মকউ 
মম্মন করম্মত পাম্মর না? একই কাজ চভন্ন চভন্নভাম্মব করম্মত পাম্মর। 

তাহম্মল মুসলমানরা তাম্মদর ধমযীয় দায়দাচয়ত্ব পালন করম্মত পারম্মব, রাষ্ট্র এ বযাপাম্মর 
মকাম্মনা হিম্মিপ করম্মব না। রাষ্ট্র র্চদ তাম্মদর মকাম্মনা বযাপাম্মরই হিম্মিপ না কম্মর, 
তাহম্মল ইসলামটা মসখাম্মন থাকম্মব মকন? এচট অম্মহতুক একচট মলজুম্মড়র মম্মতা 
হম্ময় পড়ম্মব না? এটা একটা চর ানম্ম চন্স হম্মলা না? মর্ চজচনসটা োড়াই আপনার 
সবচকেু িম্মল, মস চজচনসটা থাকার দরকারটা চক? তাই না? 

তারমাম্মন আমরা ইসলাচমক পযারা াইম মথম্মক চশ ট কম্মর মসকুযলার পযারা াইম্মম 
িম্মল আসলাম। অথি প্রথম্মম আমরা স্বীকার কম্মর চনম্ময়চেলাম, ইসলাচমক 
পযারা াইম ও মসকুযলার পযারা াইম আলাদা দুচট চবষয়। তাহম্মল প্রািীনকাম্মল বা 
মধযরু্ম্মগ মুসচলম চিন্তাচবদ,  কীহ ও মুসচলম দাশযচনকরা ইসলামী রাম্মষ্ট্রর মর্ চিত্র, 
িচরত্র, প্রকল্প বতচর কম্মরম্মেন, মস অনুর্ায়ী চকন্তু রাষ্ট্র মানুষম্মক আধযাচত্মকভাম্মবও 
চনয়ন্ত্রণ করম্মব, উদু্বদ্ধ করম্মব। তম্মব সব চবষম্ময় রাষ্ট্র তার চনজস্ব আইন চনম্ময় হাচজর 
হম্মব না এবং রাম্মষ্ট্রর আইনও চকন্তু এক রকম নয়। মর্মন: মর্ মকাম্মনা অপরাম্মধর 
মিম্মত্র শাচি প্রদাম্মনর চবচভন্ন মাত্রা আইম্মন মদয়া থাম্মক। মস অনুর্ায়ী একজন 
চবিারক সম্মবযাচ্চ শাচিও চদম্মত পাম্মরন, আবার সবযচনে শাচিও চদম্মত পাম্মরন। 

তাহম্মল বনচতক চবষয়গুম্মলার বযাপাম্মর মসকুযলার রাষ্ট্র কী করম্মব? রাষ্ট্র মসভাম্মব 
চনয়ন্ত্রণ করম্মব না। মর্ চবষয়গুম্মলাম্মক চ ক্স কম্মর মদয়া আম্মে, মসগুম্মলাম্মক রাষ্ট্র 
সরাসচর চনয়ন্ত্রণ করম্মব। ইসলামী রাম্মষ্ট্রর মিম্মত্রও মস রকম। বনচতকতার মর্ 
চবষয়গুম্মলা মমার পারম্মসানাল, মমার মমারাল, মসগুম্মলা হম্মব মলস চলগযাল, মলস 
মলচজসম্মলচটভ। এর আইনগত চদকটা র্থাসম্ভব কম হম্মব। বনচতকতা মর্খাম্মন 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

বাড়ম্মব, আইনগত বযাপার মসখাম্মন কমম্মব। আর আইনগত চবষয় মর্খাম্মন র্ত মবচশ 
বাড়চত হম্মব, বনচতকতার অবকাশ মসখাম্মন তত কমম্মত থাকম্মব। আইন র্ত শি 
হম্মব, স্বাধীনতা তত সীচমত হম্মব। আর স্বাধীনতা বা চবকল্প মবম্মে মনয়ার বযাপার 
র্ত মবচশ হম্মব, আইনটা তত মিচক্সবল হম্মব। এবং মটাটাচল চে একটা চসিুম্ময়শম্মন 
চকন্তু মকাম্মনা আইন থাকম্মব না। আর মর্খাম্মন আইন প্রম্ময়াগম্মর্াগয মসখাম্মন আইম্মনর 
মকাম্মনা অনযথা বা আদার অপশন হম্মত পাম্মর না। আইম্মনর প্রম্ময়াগম্মর্াগযতা মর্খাম্মন 
বলবৎ মসখাম্মন আইন োড়া অনয মকাম্মনা প্রসে থাকম্মব না। Either you do it, 
or don’t do it. If you do it, it’s OK. Or, if you don’t do it, you 
will be punished. এচটই হম্মলা আইম্মনর অচভন্ন ভাষা। 

তাহম্মল মানুম্মষর পাপ কাজ চনম্ময় র্খন ইসলামী রাষ্ট্র কনসানয হম্মব, তখন এসব 
চবষয়ম্মক মস ধরম্মনর বযাপার মম্মন করা হম্মব না, মর্গুম্মলার জনয শাচি চনধযাচরত 
রম্ময়ম্মে। মর্মন: বযচভিার বা চজনার চনধযাচরত শাচি আম্মে। িুচরর একটা শাচি 
আম্মে। এখন মকউ িুচর করম্মলা, চকন্তু ধরা পড়ম্মলা না, তখন কী হম্মব? রাষ্ট্র কাম্মক 
শাচি মদম্মব? 

মশ্রাতা: কাউম্মক চদম্মব না। 

আচম: কাউম্মক চদম্মব না। তাই মতা? চকন্তু অপরাধ মতা সংঘচটত হম্ময়ম্মে। মস 
বযাপাম্মর রাষ্ট্র কী বযবস্থা করম্মে? মকাম্মনা বযবস্থা কম্মরচন। আসম্মল করম্মত পাম্মরচন। 
মম্মন কম্মরন, মকউ চনহত হম্মলা। হতযাকারীম্মক খুুঁম্মজ পাওয়া র্ায়চন। তাহম্মল কাম্মক 
শাচি মদম্মব? মদম্মব না। তাই না? মকন মদম্মব না? কারণ, রাষ্ট্র চদম্মত পারম্মে না। 
তাহম্মল একচট অপরাধ হম্ময়ম্মে, চকন্তু অপরাধচটম্মক রাষ্ট্র মট্র্স করম্মত পাম্মরচন। 

মতমচন পাম্মপর চবষয়গুম্মলাও, মর্গুম্মলা আোহর সাম্মথ সম্পচকযত, মসগুম্মলা রাষ্ট্র মট্র্স 
করম্মত পাম্মর না। হতযা করাও একটা পাপ, চমথযা কথা বলাও একচট পাপ। এখন 
চকেু চমথযা কথা আম্মে, মর্গুম্মলা বলম্মল িুচি ভে হয়। রাষ্ট্র মসগুম্মলা ধম্মর থাম্মক। 
আবার চকেু চমথযা আম্মে, মর্গুম্মলা বলার মাধযম্মম িুচি ভে হয় না, বা হম্মলও রাষ্ট্র 
তা ধরম্মত পারম্মলা না, চকংবা আচম মর্ চমথযা বম্মলচে তা প্রমাণ করা মগম্মলা না। 
মসম্মিম্মত্র রাষ্ট্র চকন্তু ধরম্মলা না। তাহম্মল মানুম্মষর ভাম্মলা-মন্দ, পাপ-পুণয ইতাচদ 
চনয়ন্ত্রণ করার মিম্মত্র রাম্মষ্ট্রর সীমাবদ্ধতা আম্মে। 

তাহম্মল মদখা র্াম্মচ্ছ, মর্ পাপগুম্মলাম্মক রাষ্ট্র আইম্ম চি াই করম্মত পাম্মর না, 
মসগুম্মলাম্মক আমরা পাপ বলচে; আর মর্ পাপগুম্মলাম্মক চিচেত করম্মত পাম্মর, 
মসগুম্মলাম্মক অপরাধ বলচে। তাহম্মল আদম্মত পাপ ও অপরাম্মধর এই বাইনাচরটা 
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আর থাম্মক না। 

মশ্রাতা: মসকুযলার পযারা াইম্মম মর্মনটা বলা হয়, ধমযটা হম্মলা বযচিগত, আর রাষ্ট্রটা 
হম্মলা সবার। তাহম্মল ইসলামী পযারা াইম্মম  াইনাচল বযাপারটা কী রকম দাুঁড়াম্মলা? 

আচম: ইসলামী রাম্মষ্ট্রর বযাপাম্মর র্চদ আমরা চিন্তা কচর— এচট হম্মলা মুসলমানম্মদর 
রাষ্ট্র। ইসলাম অনুসারীরাই মসখাম্মন মূলত নাগচরক। বাচকরা হম্মলা তাম্মদর চজচম্ম 
বা আচশ্রত, তারা আসম্মল সমান নাগচরক অচধকারপ্রাপ্ত নয়। ইসলামী রাষ্ট্রম্মক র্চদ 
আমরা এভাম্মব চিন্তা কচর, তাহম্মল মসখাম্মন ধময আর বযচিগত চবষয় চহম্মসম্মব থাকম্মে 
না। এখাম্মন রাষ্ট্রটাই হম্মলা ধমযচভচিক রাষ্ট্র। 

মশ্রাতা: মুহাম্মম্মদর (সা.) সময় চক এমন চেম্মলা? 

আচম: না। আমরা র্চদ মম্মন কচর, ইসলামী রাষ্ট্রটা হম্মলা মুসলমানম্মদর রাষ্ট্র, তাহম্মল 
রাম্মষ্ট্রর ধরন এক রকম হম্মব। আর র্চদ মম্মন কচর, ইসলামী রাষ্ট্র হম্মলা এমন রাষ্ট্র, 
মর্চট শুধু মুসলমানম্মদর নয়, তম্মব মুসলমান সংখযাগচরম্মষ্ঠর রাষ্ট্র। তাহম্মলও মসচট 
এক ধরম্মনর ধমযচভচিক রাষ্ট্র হম্মব। আর আমরা র্চদ মম্মন কচর, ইসলামী রাষ্ট্র শুধু 
মুসলমানম্মদর রাষ্ট্র নয়, মুসচলম সংখযাগচরষ্ঠ রাষ্ট্রও নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্র হম্মলা 
এমন রাষ্ট্র, মর্খাম্মন রাষ্ট্র সংক্রান্ত ইসলাম্মমর দৃচিভচের প্রচত লন ঘম্মট। তাহম্মল 
এচট প্রথম দুই প্রকাম্মরর ধমযীয় রাম্মষ্ট্রর মম্মতা হম্মব না। ধমযীয় রাষ্ট্র র্চদ না হয়, 
তাহম্মল ধমযীয় বনাম ধমযচনরম্মপি, এম্মহন বাইনাচরর চহম্মসম্মব এচট এক ধরম্মনর 
ধমযচনরম্মপি রাষ্ট্রই হম্মব। 

এ জনয এই কথাটা খুব প্রাসচেক মর্ ইসলামী রাম্মষ্ট্রর একক মকাম্মনা মম্ম ল মনই, 
মর্চট  ম্মলা করম্মল তা ইসলামী রাষ্ট্র হম্মব। কথাটা সহম্মজ বুঝাম্মনার জনয মপাশাম্মকর 
কথা বলা মর্ম্মত পাম্মর। নারীম্মদর মপাশাক বা পুরুষম্মদর মপাশাক, মর্ ধরম্মনরই 
মহাক না মকন, মপাশাম্মকর মমৌচলক উম্মদ্দশয পূরণ হম্মলই হম্মলা। তাহম্মল একজন 
পুরুষ চহম্মসম্মব আচম র্চদ শুধু একটা চি-মকায়াটযার পম্মর থাকতাম, তাহম্মলই মবাধহয় 
ভাম্মলা হম্মতা। নাচক? 

মশ্রাতা: না। 

আচম: মকন নয়? 

মশ্রাতা: ওটা ইনচ ম্মসি। 

আচম: চকন্তু ওটা মতা চরম্মকায়ারম্মমি পূরণ করম্মে। 
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মশ্রাতা: তা সম্মত্ত্বও মসটা ইন রমাল। 

আচম:  রমাল চরম্মকায়ারম্মমি মতা মসটা চ লাপ করম্মে। তাহম্মল মসটা  রমাল 
হম্মব না মকন? 

মশ্রাতা: চকন্তু সমাজ মসচট মমম্মন চনম্মচ্ছ না। মাম্মন, ওভাম্মব… 

আচম: সমাম্মজর চিন্তাটা বাদ মদন, আমরা র্চদ আইচ ম্ময়ল চিন্তা কচর— একজন 
পুরুষ মানুষ র্চদ মকামর মথম্মক হাুঁটু পর্যন্ত মঢম্মক মপাশাক পম্মর, আর বাদবাচক 
মকাম্মনা চকেু না পম্মর, তাহম্মল মতা তার মপাশাক পরার দাচয়ত্ব পালন হম্মচ্ছ। আপচন 
এটাম্মক ইন রমাল, ইনচ ম্মসি বলম্মেন মকন? 

আচ্ছা, আমরা র্চদ নারীম্মদর মপাশাম্মকর মিম্মত্র আচস, তাহম্মল আম্মলািনাটা আম্মরা 
একটু সুন্দরভাম্মব করম্মত পারম্মবা। নারীম্মদর মপাশাম্মকর মিম্মত্র ঘম্মরর বাইম্মর এক 
ধরম্মনর চরম্মকায়ারম্মমি, ঘম্মরর মভতর পাচরবাচরক পচরম্মবম্মশ আম্মরক ধরম্মনর 
চরম্মকায়ারম্মমি। আবার মর্খাম্মন মকাম্মনা পুরুষ নাই, শুধু নারীরাই রম্ময়ম্মে, মসখাম্মন 
চরম্মকায়ারম্মমি আম্মরা চশচথল। 

ইসলামী রাম্মষ্ট্রর মিম্মত্রও বযাপারচট মস রকম। ইসলামী রাষ্ট্র এমন মকাম্মনা চসম্মেল 
এচিচট নয় মর্ এই এই চনয়মকানুনগুম্মলা সম্মবযাচ্চভাম্মব বজায় থাকম্মল মসটা ইসলামী 
রাষ্ট্র হম্মব, অনযথায় নয়। এ প্রসম্মে আমরা আম্মরকচদন চবিাচরত আম্মলািনা 
কম্মরচেলাম— শরীয়াহ বািবায়ম্মন ক্রমধারার অপচরহার্যতা চনম্ময়। অথযাৎ মহানবী 
(সা.) মদীনায় চহজরত করার পর পরই মর্ রাষ্ট্র গম্মড় তুম্মলচেম্মলন, মসখাম্মন এমন 
অম্মনক চনয়মকানুন চেম্মলা না, মর্গুম্মলা পম্মর এম্মসম্মে। তৎসম্মত্ত্বও মসচট চকন্তু ইসলামী 
রাষ্ট্রই চেম্মলা। 

তাহম্মল ইসলামী রাষ্ট্র শুধু মুসলমানম্মদর রাষ্ট্র নয়। ইসলামী রাষ্ট্র মুসচলম সংখযাগচরি 
রাষ্ট্র নয়। ইসলামী রাষ্ট্র হম্মলা মসচট, মর্খাম্মন ইসলাম্মমর রাষ্ট্রীয় মূলনীচতগুম্মলা 
প্রচত চলত হয়। এখন ইসলাম্মমর রাষ্ট্রীয় মূলনীচত মতা একচটমাত্র চজচনস নয় মর্ 
এচট চনলাম, তাই ইসলামী রাষ্ট্র হম্ময় মগম্মলা, চকংবা এচট চনলাম না, তাই এচট 
সমূ্পণয বাদ মগম্মলা। ইসলাম্মমর রাষ্ট্রীয় বা সামাচজক নীচতমালাগুম্মলা মতা অম্মনক 
হায়ারাচকযকাল। চহজরম্মতর পর মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় মর্ ১০ বের মবুঁম্মিচেম্মলন, 
মসই সময়টার কথা র্চদ বচল, প্রথম চহজরীর ইসলামী রাষ্ট্র, পঞ্চম চহজরীর ইসলামী 
রাষ্ট্র এবং দশম চহজরীর ইসলামী রাম্মষ্ট্রর মিহারা চকন্তু এক নয়। তাই না? তাহম্মল 
মকান সময়কালটা আসম্মল ইসলামী রাষ্ট্র হম্মব? 



 পাপ ও অপরাধ চনম্ময় মসকুযলার ও ইসলামী দৃচিভচে 

এই চবষম্ময় আমার এক মলখায় একচট মস্কল বতচর কম্মর আচম মদচখম্ময়চে— মর্খাম্মন 
ইসলাম্মমর মূল চবষয়গুম্মলাম্মক বযচিগত ও পাচরবাচরক পর্যাম্ময় বাধাচবিহীনভাম্মব 
মানা র্ায় এবং সামাচজক চবষয়গুম্মলাম্মত ইসলাম্মমর সবম্মিম্ময় ভাম্মলা অপশনটা মানা 
না মগম্মলও মলাম্ময়স্ট অপশন চদম্ময় িলা র্ায়, মসচটম্মক র্চদ আমরা চসচভল 
ম ম্মমাম্মক্রচটক মস্টট ধচর, মর্ মস্টটটা টলাম্মরি, ইনেুচসভ, ওইটাও এক ধরম্মনর 
ইসলামী রাষ্ট্র। তম্মব এচট খুব মলায়ার মলম্মভম্মলর ইসলামী রাষ্ট্র। মর্মন, একজন 
পুরুষ চহম্মসম্মব আচম র্চদ শুধুমাত্র একচট চি-মকায়াটযার পযাি পম্মর বম্মস থাচক, এচট 
আমার চমচনমাম চরম্মকায়ারম্মমিম্মক  ুলচ ল কম্মর, চকন্তু আমার জনয এচট চ ম্মসি 
হম্মতা না। একইভাম্মব, ইসলাম্মমর সামাচজক ও রাষ্ট্রীয় চনয়মকানুনগুম্মলা র্ত 
ভাম্মলাভাম্মব পালন করা র্াম্মব, এগুম্মলা সমাম্মজ র্ত ভাম্মলাভাম্মব প্রচতচষ্ঠত থাকম্মব, 
মসই রাষ্ট্রটা তত উন্নতমাম্মনর ইসলামী রাষ্ট্র। 

 

তাহম্মল ইসলামী রাষ্ট্র চকন্তু একটা ধমযচনরম্মপি রাষ্ট্র। তম্মব এচট মর্ অম্মথয 
ধমযচনরম্মপি, প্রিচলত রাষ্ট্রগুম্মলার সাম্মথ এর একচট পাথযকয হম্মলা, মুসলমানরা ওই 
রাম্মষ্ট্র নাগচরক চহম্মসম্মব বসবাম্মসর মাধযম্মম সবচকেু করম্মব আোহর চনয়ম্মত এবং 
র্থাসম্ভব আোহর ইবাদম্মতর  রম্মমম্মট। র্থাসম্ভব বললাম এই জনয মর্ মম্মন 
কম্মরন, র্াকাত আদায়কারী মকাম্মনা প্রচতষ্ঠান ওই রাম্মষ্ট্র মনই। একচট চসচভল 
ম ম্মমাক্রযাচটক মস্টম্মটর কথাই ধম্মরন। একচট ইনেুচসভ রাষ্ট্র। মুসলমানরা মসখাম্মন 
বযচিগতভাম্মব র্াকাত মদম্মব, রাষ্ট্র তাম্মত বাধা চদম্মচ্ছ না। 

রাষ্ট্র র্চদ বম্মল, তুচম এভাম্মব চহসাব কম্মর আড়াই শতাংশ কাউম্মক চদম্মত পারম্মব না, 
তাহম্মল মতা এচট আর ইনেুচসভ, টলাম্মরি মস্টট হম্মলা না। মসই মতা এম্মগ্রচসভ 
একচট রাষ্ট্রই হম্মলা। তুরম্মস্ক বম্মলম্মে না মর্ তুচম মাথায় কাপড় চদম্মত পারম্মব না। 
মকন, মকউ মরাদ মথম্মক বাুঁিার জনযও মতা মাথায় কাপড় চদম্মত পাম্মর। অথবা, মকউ 
আোহর ইবাদম্মতর চনয়ম্মত পদযা কম্মরম্মে, চকন্তু মকউ তাম্মক চজম্মজ্ঞস করম্মল মস 
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বলম্মত পাম্মর মর্ এচট আমার পাম্মসযানাল চলবাচটয। এবং আই চ ল মবটার ইন দযাট। 
মসটা মস বলম্মতই পাম্মর। এবং মসচট ইসলাম্মমর দৃচিম্মতও মকাম্মনা সমসযা নয়। 

তাহম্মল মর্ চনয়মগুম্মলা একজন মুসলমান সমাম্মজ পালন করম্মত পারম্মে, মসগুম্মলা 
মস করম্মলা। এবং সবচকেুই মস ইবাদম্মতর চনয়ম্মত করম্মলা। সমাম্মজ মর্গুম্মলা খুব 
একটা োকিারাল  রম্মমম্মট নাই, মসগুম্মলা মস পাম্মসযানাচল করম্মলা, র্থাসম্ভবভাম্মব 
করম্মলা। তাহম্মল ইসলামী চবষয়গুম্মলা ইসলাম মর্ভাম্মব করম্মত বম্মলম্মে, চিক মসভাম্মব 
মুসলমানরা র্ত মবচশ পালন করম্মত পারম্মব, মসচট হম্মচ্ছ তত মবচশ ইসলামী রাষ্ট্র। 
মকাম্মনা একচট রাম্মষ্ট্র র্চদ মাত্র একজন মুসলমান থাম্মক এবং ইসলাম্মমর সকল 
চনয়মম্মক মস র্চদ স্বাধীনভাম্মব মানম্মত পাম্মর, তাহম্মল মসচট ইসলামী রাষ্ট্র না হওয়ার 
মকাম্মনা কারণ মনই। আমাম্মদর মম্মধয একটা বযাপক চমসকনম্মসে আম্মে। কথাগুম্মলা 
শুম্মন আপচনও অবাক হম্ময় র্াম্মচ্ছন মর্ কথাগুম্মলা কত র যাচ কযাল! এবং আমার 
মম্মতা মলাক না বলম্মল অনযরা মতা বযাপক প্রচতচক্রয়া মদখাম্মতা মর্ কী কথা বলম্মে! 

আর মকাম্মনা ইসলামী রাম্মষ্ট্র মুসলমানরা র্চদ মমজচরচট হয়, তাহম্মল মাইনচরচটরা 
মসখাম্মন মুসলমানম্মদর সমান নাগচরক অচধকার মভাগ করম্মব। রাষ্ট্র অমুচসলমম্মদর 
উপর ধমযীয় কতৃযত্ব  লাম্মব না। চকন্তু প্রম্মতযক বযচির ধমযীয় বা বনচতক মান বজায় 
রাখার মিিা করম্মব। তাহম্মল ধমযীয় মানটাও চকন্তু এক ধরম্মনর বনচতক মান। 
বনচতকতার জনয রাষ্ট্র শাচি মদম্মব না। চকন্তু বনচতকতা গম্মড় মতালার জনয চক রাষ্ট্র 
কচন্ট্রচবউট করম্মব না? বনচতকতা গম্মড় মতালার জনয রাষ্ট্র এক ধরম্মনর মমকাচনজম 
 রমযাট করম্মব না? 

কথার কথা, বাচ্চাম্মদরম্মক সু্কম্মল আমরা মকন মশখাই? স্বাধীনভাম্মব মকাম্মনা চকেু 
মশখার মর্াগয নয় বম্মলই মতা তারা বাচ্চা। এখন এই বাচ্চা বয়ম্মস আমরা র্চদ 
তাম্মদরম্মক নীচত-বনচতকতা ও মূলযম্মবাম্মধর চবষয়গুম্মলা না বচল, তাহম্মল বড় হম্ময় মস 
চকন্তু মসগুম্মলা অজযন করম্মত বযথয হম্মব।  ম্মল সমাম্মজ মস কচন্ট্রচবউট করম্মত পারম্মব 
না। সভয নাগচরক চহম্মসম্মব চনম্মজম্মক গম্মড় তুলম্মত পারম্মব না। 

বাচ্চারা চক ধময বুম্মঝ, চবজ্ঞান বুম্মঝ, বা অনয চকেু? চকেুই বুম্মঝ না। চবজ্ঞাম্মনর 
চনয়মগুম্মলা ধম্মমযর চনয়মগুম্মলার মম্মতাই চক মস মুখি কম্মর না? মস চক এগুম্মলা 
মটস্ট কম্মর কম্মর মদম্মখম্মে? কথার কথা আর চক। মতা, তাম্মক র্চদ ধময চশিা না 
মদয়া র্ায়, তাহম্মল চবজ্ঞান চশিা মকন মদয়া হম্মব? আপচন মম্মন করম্মেন, চবজ্ঞানটা 
উপকারী, ধমযটা অপকারী। এটা আপনার মম্মন করার চবষয়। আচম মম্মন করম্মত 
পাচর, ধমযটা উপকারী, একইসাম্মথ চবজ্ঞানটাও উপকারী। ধম্মমযর পাশাপাচশ চবজ্ঞানও 
থাকা উচিত, এটা আচম মম্মন করম্মত পাচর। 



 পাপ ও অপরাধ চনম্ময় মসকুযলার ও ইসলামী দৃচিভচে 

তাহম্মল মুসলমানরা মমজচরচট হম্মলও মাইনচরচটরা সমান অচধকার পাম্মব। ওই 
নাগচরকম্মদরম্মক বনচতকভাম্মব গম্মড় মতালার জনয রাষ্ট্র মিিা করম্মব। চকন্তু আমাম্মদর 
সমাম্মজ মূল গণ্ডম্মগালটা পাচকম্ময়ম্মে এখাম্মন মর্ আমরা মুসলামান চবম্মবিনা কচর 
আদমশুমাচরর গণনা মদম্মখ। মর্ম্মহতু তারা মুসচলম নাম ধারণ কম্মর, চকেু ইসলামী 
সংসৃ্কচতও পালন কম্মর, তাই তারা মুসলমান। চকন্তু ইসলাম মতা আসম্মল মসই 
ধরম্মনর চবষয় নয়। তাহম্মল চক মুসচলম রাম্মষ্ট্র চিিানম্মদর বযাচেজম করার মম্মতা… 

মশ্রাতা: বযাচেজম মাম্মন? 

আচম: বযাচেজম মাম্মন হম্মলা, একটু বড় হওয়ার পর একজন চিিানম্মক চগজযায় 
চনম্ময় র্াওয়া হয়। তারপর তার মাথার িুল কাচমম্ময় চদম্ময় মাথায় পচবত্র জল ঢালা 
হয়। এ সময় মন্ত্রপাি করা হয়। এর  ম্মল এখন মথম্মক মস চিিান হম্ময় মগম্মলা। 
এই হম্মলা বযাচেজম। মুসলমানম্মদর মম্মধয মতা এ ধরম্মনর মকাম্মনা বযাচেজম নাই।  

তাহম্মল চক ইসলামী রাম্মষ্ট্রর মম্মধয এমন একচট বযবস্থা থাকম্মব, মর্খাম্মন মলাকজন 
চ োম্মরশন চদম্মব মর্ হযাুঁ, আচম ইসলাম গ্রহণ করলাম? আপনার কাম্মে মকানটা 
েচজবল মম্মন হয়? এগুম্মলার প্রম্মতযকটাম্মকই আপনার কাম্মে চপচকউলার বম্মল মম্মন 
হম্মব।  

জন্মগতভাম্মব মুসলমানম্মদরম্মক মুসচলম চহম্মসম্মব চবম্মবিনা করা চিক হম্মচ্ছ না বম্মল 
র্চদ মম্মন কম্মরন, তাহম্মল চিস্টানম্মদর মম্মতা এক সময় মকাথাও চগম্ময় মস একটা 
চ োম্মরশন মদম্মব— হযাুঁ, এখন মথম্মক আচম মুসলমান, ইসলাম গ্রহণ করলাম। 
আপচন তাম্মক এই রু্চিম্মত ধমযীয় বনচতকতা মশখাম্মনার জনয বাধয করম্মবন, মর্ম্মহতু 
মস ইসলাম্মমর অনুসারী। মস র্চদ ইসলাম্মমর অনুসারী হম্ময় থাম্মক, তাহম্মল মকন মস 
ইসলাম্মমর অনুসরণ করম্মব না? চকন্তু মস কখন মথম্মক ইসলাম্মমর অনুসারী হম্মলা? 
কখন মস বলম্মলা মর্, হযাুঁ, আচম এখন মথম্মক ইসলাম্মমর অনুসারী? 

তাহম্মল, তার মঘাষণা মদয়া র্চদ গ্রহণম্মর্াগয না হয়, জন্মগত পচরিয়ও র্চদ 
গ্রহণম্মর্াগয না হয়, তাহম্মল গ্রহণম্মর্াগয পন্থা কী? আপনার কাম্মে কী মম্মন হয়? 

আমার কাম্মে মম্মন হয়, ধমযগ্রহণ করা বা না করার অবাধ স্বাধীনতা থাকা উচিত। 
মকউ মর্ন িাম্মপ পম্মড় বাধয হম্ময়, বা মকাম্মনা সুচবধা পাওয়ার জনয, বা মকাম্মনা 
অসুচবধা মথম্মক বাুঁিার জনয ধম্মমযর অনুসারী না হয়। মসম্মিম্মত্র বযাচেজম বা 
মরচজম্মেশন জাতীয় চকেু না কম্মর বরং একটা সামাচজক আবহ বা সংসৃ্কচত গম্মড় 
মতালা দরকার। মকউ িাইম্মল এচট মানম্মব বা মানম্মব না। তম্মব র্ারা মসচট মানম্মব, 
রাষ্ট্র তাম্মদরম্মক মসচট মানার জনয বাধয করম্মব। এখাম্মন এম্মস মদখা র্াম্মচ্ছ, অপরাধ 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

ও পাম্মপর পাথযকযচট আর থাকম্মে না। 

সমসযা হম্মলা, রাষ্ট্র কতৃযক বাধয করার অথযম্মক আমরা ধম্মর চনচচ্ছ, মসৌচদ আরম্মবর 
মম্মতা সবাই নামাম্মর্র সময় লাচি চনম্ময় দাুঁচড়ম্ময় থাকম্মব এবং মপটাম্মনা শুরু করম্মব। 
এই আচটযম্মকম্মল মর্টাম্মক বলা হম্ময়ম্মে ‘মমারাল পুচলচশং’। আসম্মল বযাপারটা মস 
রকম নয়। রাষ্ট্র মর্ আমাম্মদরম্মক বাধয কম্মর, মসচট কীভাম্মব কম্মর? রাষ্ট্র আমাম্মদরম্মক 
রািার  ান পাশ চদম্ময় মর্ম্মত বম্মল। আমরা মতা বাম পাশ চদম্ময়ও র্াই। রাষ্ট্র 
আমাম্মদরম্মক  ুটপাথ চদম্ময় হাুঁটম্মত বম্মল। আমরা মতা রািার উপর চদম্ময়ও হাুঁচট। 
রাম্মষ্ট্রর চনয়ম মতা আমরা কতই ভে করচে। এখন মকউ বলম্মত পাম্মর, বাংলাম্মদম্মশর 
মম্মতা রাম্মষ্ট্র মর্খাম্মন আইম্মনর বািবায়ন মনই, মসখাম্মন হয়ম্মতা আপচন তা করম্মত 
পারম্মেন। চকন্তু বাচক জায়গায় মগম্মল খবর আম্মে। 

আসম্মল মকাথাও চকন্তু রাষ্ট্র মানুষম্মক সবযাংম্মশ চনয়ন্ত্রণ কম্মর না, করম্মত পাম্মরও না, 
বা করম্মত িায়ও না। রাষ্ট্র র্খন মানুষম্মক চনয়ন্ত্রণ করম্মত িায়, তখন চকন্তু রাষ্ট্র 
চবিারকম্মদরম্মক বা র্ারা আইন প্রম্ময়াগ করম্মব, তাম্মদরম্মক একাচধক অপশন চদম্ময় 
রাম্মখ। আমাম্মদর মদম্মশর আইম্মনর কথাই ধম্মরন। পুচলশ, মযাচজম্মেট অথযাৎ, আইন 
শৃঙ্খলা রিাকারী কতৃযপম্মির একচট চবরাট স্বাধীনতা থাম্মক মর্ তারা কীভাম্মব তা 
বািবায়ন করম্মব। তাম্মদর একচট চবম্মবিনাম্মবাধ বা স্বাধীনতা থাম্মক। আবার একচট 
 রমাল শুনাচনর মাধযম্মম চবিাচরক প্রচক্রয়ার মম্মধয মগম্মল, তখনও চকন্তু চবিারম্মকর 
এক ধরম্মনর চবম্মশষ িমতা থাম্মক। তাহম্মল রাষ্ট্র আমাম্মক চনয়ন্ত্রণ কম্মর রাম্মষ্ট্রর মম্মতা 
কম্মর। রাষ্ট্রও মতা সব অপরাধ ধরম্মত পাম্মর না। 

তাহম্মল মূল কথা হম্মলা, ইসলাম্মমর দৃচিম্মত পাপ ও অপরাম্মধর মম্মধয একটা পাথযকয 
আম্মে। চকন্তু এইসব মলখার মম্মধয ওম্ময়স্টানয পযারা াইম্মমর আম্মলাম্মক মর্ রকম 
পাথযকয তুম্মল ধরা হম্ময়ম্মে, বযাপারটা আসম্মল মতমন নয়। ইসলাম্মমর দৃচিম্মত আদম্মত 
পাপ ও অপরাম্মধর মম্মধয মকাম্মনা মমৌচলক পাথযকয মনই। সকল ভাম্মলা হম্মচ্ছ পুণয, 
আর সকল খারাপ হম্মচ্ছ পাপ। সকল পাপই হম্মচ্ছ অপরাধ, আর সকল অপরাধই 
হম্মচ্ছ পাপ। তম্মব আমরা র্খন পাপ বচল, তখন আমরা মসই ধরম্মনর অপরাধম্মক 
বুচঝম্ময় থাচক মর্চটর চবিার শুধু আোহ করম্মবন। আর অপরাধ বলম্মত বুচঝম্ময় থাচক, 
র্ার চবিার বান্দাহগণও করম্মত পাম্মর বা কম্মর বা করার কথা। চকন্তু ওম্ময়স্টানয 
পযারা াইম্মম ‘পাপ’ নামক অপরাধম্মক চনেকই বযচিগত বযাপার চহম্মসম্মব চবম্মবিনা 
করা হয়। নামার্, মরার্া, হজ্ব, র্াকাত, চবম্ময়শাচদ— সবচকেু র্চদ বযচিগত হয়, 
তাহম্মল ধমযটাই থাকার দরকার কী? 

আসল চজচনসটা হম্মলা বনচতকতা ও আইম্মনর মধযকার বযাপারচট। বনচতকতার সব 



 পাপ ও অপরাধ চনম্ময় মসকুযলার ও ইসলামী দৃচিভচে 

চবষয় আইম্মন থাম্মক না। আর বনচতকতা সংক্রান্ত ইসলাম্মমর ধারণা চকন্তু জগম্মতর 
চবিৃচতর সাম্মথ সম্পচকযত। 

মসকুযলার পযারা াইম্মম জগৎটা হম্মলা আমরা র্তটুকু মদচখ ততটুকু। এখাম্মন 
জীবনটা হম্মলা আমরা র্তটুকু মবুঁম্মি আচে ততটুকু। আর ইসলামী পযারা াইম্মম 
জগম্মতর ধারণা হম্মলা— আোহর সৃচি অম্মনক বড়। আোহ আমাম্মদর জনয অম্মনক 
মাখলুকাত বতচর কম্মর মরম্মখম্মেন। এবং এরমম্মধয মানুষ হম্মলা মসরা। মানুম্মষর এই 
জীবনটা হম্মলা একটা কচিচনউশন। দুইটা পযারা াইম্মমর মম্মধয ধারণাগত এ রকম 
চবরাট পাথযকয রম্ময়ম্মে। তাই তাম্মদর ‘প্রাইম্মভট-পাবচলক চ চস্টংশম্মনর’ ধারণাচট 
এখাম্মন হুবহু প্রম্মর্াজয হম্মব না। এটা হম্মলা মূল বযাপার। 

 

  



 

 

 

 

 

 

“িিা িলদে বদদে হদি, চাই 
প্রশ্ন িরার অবযিার।” 

— মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক 

 

 



 

 

 

 

অনযানয কতমউতনটির সাদ্দথ মুসলমানদ্দদর সম্পকম  
জামাল বাদাবী 

অনুবাদ: আইয়ুব আলী 

 

আজম্মকর খুতবার চবষয় হম্মচ্ছ অনযানয কচমউচনচটর সাম্মথ মুসচলমম্মদর সম্পকয। এ 
আম্মলািনায় দুচট চবষম্ময়র উপর আমরা দৃচিপাত করম্মবা। এই সম্পম্মকযর চভচি কী? 
(১) এটা চক কাম্মরা দাচব চকংবা কাম্মজর উপর চনভযরশীল? নাচক, (২) এ চবষম্ময় 
মকারআন ও সুন্নাহর চদম্মকই আমরা চ ম্মর র্াম্মবা? এ জনয প্রাথচমকভাম্মব ইসলাম্মমর 
মমৌচলক চবশ্বাস সম্পম্মকয ধারণা লাভ করম্মত হম্মব। তারপর এগুম্মলা চনম্ময় আম্মরা 
চবিাচরত জানম্মত হম্মব। মশম্মষািচটম্মক আচম ‘ইসলামী চবশ্বজনীন মূলযম্মবাধ’ চহম্মসম্মব 
বলম্মত িাই। এটা অম্মনক লম্বা সমম্ময়র বযাপার। এই সম্পকয চনম্ময় ইসলাম্মম মকাম্মনা 
অসেচত মনই। শুধু মুসলমানম্মদর উম্মদ্দম্মশয মকারআম্মন মর্মন বিবয রম্ময়ম্মে, মতমচন 
সমগ্র মানবজাচতর উম্মদ্দম্মশযও বিবয রম্ময়ম্মে। ‘ইয়া আইয়ুহান নাস’ (মহ মানুষ!) 
চকংবা ‘মহ আদম্মমর সন্তাম্মনরা!’— মকারআম্মনর এ জাতীয় সম্মম্বাধনগুম্মলা প্রম্মতযক 
কচমউচনচটম্মক অন্তভুযি কম্মর। 

চতনচট মমৌচলক চবশ্বাস 

শুরুম্মত আচম ইসলাম্মমর চতনচট মমৌচলক চবশ্বাস চনম্ময় সংচিপ্ত আম্মলািনা করম্মবা। 

১। তাওহীদ 

তাওহীদ বলম্মত এম্মকশ্বরবাম্মদর মিম্ময়ও মবচশ চকেু বুঝায়। তাওহীম্মদর ধারণা 

 
এচট  . জামাল বাদাবীর একচট খুতবার অনুবাদ। ২০১৫ সাম্মলর ২৭ মািয বৃম্মটম্মনর ইস্ট লেন 
মসচজম্মদ চতচন খুতবাচট প্রদান কম্মরন। মদখুন: https://youtu.be/QLHYvtiDTak 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

অনুর্ায়ী— চবশ্বজগম্মতর একমাত্র সৃচিকতযা, রিাকতযা ও পালনকতযা চহম্মসম্মব 
আোহর এককত্বম্মকই বুঝায়। তাই আোহ তায়ালাই আমাম্মদর উপাসনা ও পূণয 
আনুগতয সমপযম্মণর একমাত্র প্রাপয সিা। আোহর মকাম্মনা অংশীদার মনই। অথযাৎ 
‘আসমা ওয়াস চস াত’ তথা আোহর গুণাবচল ও িমৎকার নামসমূহ এমন মকাম্মনা 
সিার অংশ নয়, র্া চনম্মজই অনয মকাম্মনা রূপ বা প্রচতমূচতয চহম্মসম্মব চবম্মবচিত। এ 
কারম্মণই তাওহীম্মদর ধারণা এম্মকশ্বরবাম্মদর ধারণাম্মক োচড়ম্ময় র্ায়। এ ধারণা 
অনুর্ায়ী, আোহ একজন। আোহ তায়ালার গুণাবচল ও িমৎকার নামসমূম্মহর চদম্মক 
তাকাম্মল আমরা মদখম্মবা, চতচন হম্মচ্ছন িূড়ান্ত হুকুমদাতা ও পরমসিা। তাই মক 
কী বলম্মলা বা দাচব করম্মলা তা চবম্মবিয নয়। কারণ, পরম সিা আোহ তায়ালাই 
আমাম্মদরম্মক বম্মল চদম্ময়ম্মেন— মকানটা সচিক, মকানটা ভুল; মকানটা সতয, মকানটা 
চমথযা। আোহর প্রচত আনুগম্মতযর চভচি হম্মচ্ছ— তাুঁর পরম প্রজ্ঞার প্রচত গভীর 
আস্থা, তাুঁর প্রচত ভাম্মলাবাসা, তাুঁর সন্তুচির প্রতযাশা ও জান্নাম্মতর আকাঙ্খা; 
পাশাপাচশ তাুঁর অবাধযতাম্মক পচরহার করা, র্া পরকাম্মল মানুষম্মক িূড়ান্ত িচতর 
চদম্মক চনম্ময় র্ায়।  

আপাতদৃচিম্মত মম্মন হম্মত পাম্মর, এগুম্মলা চবশাল ধমযতাচত্ত্বক বযাপার চকংবা চনেক 
চবমূতয চকেু কথাবাতযা। প্রকৃতপম্মি বযাপারটা তা নয়। মুসলমানরা র্খন 
অমুসচলমম্মদর সাম্মথ মমলাম্মমশা কম্মর তখন এর বািব প্রম্ময়াগ মদখা র্ায়। ধন-
সম্পদ বা প্রভাব-প্রচতপচি থাকা সম্মত্ত্বও একজন সচতযকাম্মরর মুসলমান অহংকারী 
ও উদ্ধত হম্ময় ওম্মি না, মানুম্মষর চবরুম্মদ্ধ মকাম্মনা ধরম্মনর অনযাম্ময় চলপ্ত হয় না। 
কারণ মস জাম্মন, পরকাম্মল এসব কৃতকম্মমযর জনয কম্মিার শাচি রম্ময়ম্মে। 

২। নবুয়ত 

রু্ম্মগ রু্ম্মগ আগত নবী-রাসূলগণ এবং তাুঁম্মদর মাধযম্মম আোহর মপ্রচরত বাণীর প্রচত 
আমরা চবশ্বাস রাচখ। নবুয়ম্মতর ধারণা এবং পূম্মবযকার নবী-রাসূলগম্মণর চনকট 
মপ্রচরত বাণীর মূলকথা একই। আমরা শুধু মস অংশগুম্মলার উপর গুরুত্ব মদম্মবা, 
মর্গুম্মলা এখম্মনা অচবকৃত রম্ময়ম্মে। আোহর মস সমি বাণীর মকান অংশগুম্মলা 
অচবকৃত, তা জানার একমাত্র উপায় হম্মচ্ছ মকারআন। কারণ, আোহ তায়ালা 
মুসলমানম্মদর জনয অনয মকাম্মনা চকেু চবম্মবিনার মানদণ্ড চহম্মসম্মব মকারআনম্মক গ্রহণ 
করার জনয বম্মলম্মেন। চতচন বম্মলম্মেন,  

َمْا بَْينَْ يََديْهِْ ِمنَْ اْلِكتَابِْ َوُمَهْيِمنًْا َعلَْيهِْ قًْا لِّ لَْيكَْ اْلِكتَابَْ ِباْلَحقِّْ ُمَصدِّ  َوا َنَزْلنَا ا ِ

আচম আপনার প্রচত অবতীণয কম্মরচে সতযগ্রন্থ, র্া পূবযবতী গ্রন্থসমূম্মহর 



 অনযানয কচমউচনচটর সাম্মথ মুসলমানম্মদর সম্পকয 

সতযায়নকারী এবং মসগুম্মলার চবষয়বস্তুর রিণাম্মবিণকারী। 
[সূরা মাম্ময়দা: ৪৮] 

পূম্মবয নাচর্লকৃত ওহীর মর্ অংশটুকু অিুণ্ন ও অপচরবচতযত রম্ময়ম্মে মসগুম্মলাম্মক 
অনুম্মমাদন চদম্মতই মকারআন এম্মসম্মে। তাই মকারআন হম্মচ্ছ ‘মমাহাইচমন’ তথা 
িূড়ান্ত  য়সালাকারী বা মানদণ্ড। এ কারম্মণ এম্মক ‘আল ম ারকান’ও বলা হয়। 
র্ার অথয হম্মচ্ছ, চবকৃত ও অচবকৃত চবষম্ময়র মম্মধয পাথযকয চনম্মদযশ করার মানদণ্ড। 

তাই একজন প্রকৃত মুসলমান কখম্মনাই পূম্মবয নাচর্লকৃত সব ওহীম্মক চনচবযিাম্মর 
গ্রহণ বা বজযন কম্মর না। মকারআন মর্ বযাপাম্মর একমত মপাষণ কম্মর, মুসলমানরা 
তা গ্রহণ কম্মর। মর্ম্মহতু তা মকারআম্মনর মমযবাণীর সাম্মথ সাদৃশযপূণয।  

এর তাৎপর্য হম্মলা এই— এখাম্মন একাচধক স্রিার মম্মধয প্রচতম্মর্াচগতা বা দ্বি মনই, 
কারণ, স্রিা মতা একজনই। চকেু চকেু বযাপাম্মর আমরা চভন্ন চবশ্বাস ধারণ করম্মলও 
প্রকৃতপম্মি অনযানয নবী-রাসূল বা তাুঁম্মদর উম্মতম্মদর চবপম্মিও আমাম্মদর মকাম্মনা 
অবস্থান মনই। সচতযকার অম্মথয এচট বরং চবদযমান মুসচলম কচমউচনচটম্মক আম্মরা 
বৃহির ঈমানদার কচমউচনচট তথা সমাম্মজ উন্নীত করার পথ প্রশি কম্মর। কারণ, 
পূবযবতযী নবী-রাসূলগণ শুধু তাম্মদরই নয়, আমাম্মদরও। মকারআম্মনর ভাষয হম্মচ্ছ,  

ُسِلهِْ قُْ بَْينَْ ا ََحدْ  مِّن رُّْ  لَأ نَُفرِّْ

আমরা তাুঁর পয়গম্বরম্মদর মম্মধয মকাম্মনা তারতময কচর না। 
[সূরা বাকারা: ২৮৫] 

৩। আম্মখরাম্মত বযচিগত জবাবচদচহতা 

আম্মখরাম্মত আোহ তায়ালার চনকট প্রম্মতযকম্মক বযচিগতভাম্মব জবাবচদচহ করম্মত 
হম্মব। অথযাৎ প্রম্মতযক মানুষই তার কথা ও কাজ তথা সবচকেুর জনয আোহর 
চনকট দায়বদ্ধ। মকউ মম্মন করম্মত পাম্মর, মকাম্মনা বযাপাম্মর মস দুচনয়ার শাচি মথম্মক 
মরহাই মপম্ময় র্াম্মব। বািম্মব হম্মচ্ছও তাই। খুন-খারাচবর মম্মতা অপরাধ কম্মরও মকউ 
মকউ মরহাই মপম্ময় র্াম্মচ্ছ। চকন্তু পরকাম্মল আোহর কাম্মে জবাবচদচহতা ও শাচি 
মথম্মক মকউ মরহাই পাম্মব না।  

এই মমৌচলক চবশ্বাম্মসরও একটা বািব প্রম্ময়াগ রম্ময়ম্মে। মসচট হম্মলা— র্চদ মকাম্মনা 
মুসলমান বা মুসচলম মগাষ্ঠী দুঃখজনকভাম্মব আোহ বা ইসলাম্মমর নাম্মম অনযম্মদরম্মক 
হয়রানী, দুবযযবহার, মকারআম্মনর চশিার চবপরীম্মত চগম্ময় ইসলাম গ্রহম্মণ বাধযকরণ 
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চকংবা ববযরভাম্মব হতযা কম্মর; তাহম্মল পরকাম্মল তাম্মদর জনয চনকৃি পচরণচত অম্মপিা 
করম্মে। এ চবষম্ময় মাওলানা মওদূদী বম্মলম্মেন— পরকাল, জবাবচদচহতা, শাচি ও 
পুরস্কাম্মর চবশ্বাম্মসর ধারণাগুম্মলা চনম্মরট তত্ত্বকথা চকংবা মখাদার প্রচত অন্ধচবশ্বাস 
মাত্র নয়। তাুঁর মম্মত, এচট হম্মচ্ছ একজন মুসলমাম্মনর র্াবতীয় বনচতকতা ও বনচতক 
আিার-আিরম্মণর চভচি। ইচ্ছা করম্মল মকাম্মনা বযচি আম্মখরাম্মত চবশ্বাস না কম্মর 
আোহর অবাধযতাম্মক উপম্মভাগ করম্মত পাম্মর।  

র্াইম্মহাক, এবার মূল প্রসম্মে ম রা র্াক। অনযানয কচমউচনচটর সাম্মথ মুসলমানম্মদর 
সম্পম্মকযর কথা পচরস্কার করম্মত চগম্ময় আমরা এইসব মমৌচলক আকীদা-
চবশ্বাসগুম্মলা োড়াও আম্মরা চকেু সহজ চবষয় তুম্মল ধরম্মত পাচর, র্াম্মত সব ভুল 
বুঝাবুচঝ দূর হম্ময় র্ায়। তাই আমরা মকারআন-সুন্নাহ ও চপ্রয় নবীর (সা.) জীবনী 
মথম্মক চকেু গুরুত্বপূণয মূলযম্মবাধ সম্পম্মকয আম্মলািনা করম্মবা। এগুম্মলা অনয কাম্মরা 
মতামত নয়।  

সাবযজনীন ইসলামী মূলযম্মবাধ 

আপনারা লি কম্মর থাকম্মবন, মকারআম্মন দুই ধরম্মনর সম্মম্বাধন রম্ময়ম্মে। 
ঈমানদারগণম্মক সম্মম্বাধন করা হম্ময়ম্মে ‘ইয়া আইয়ুহাোর্ীনা আমানু’ (মহ 
ঈমানদারগণ!) বম্মল। তারমাম্মন চক অনযানয মানুষম্মক বাদ মদয়া হম্ময়ম্মে? না। মখয়াল 
করম্মল মদখম্মত পাম্মবন— নামার্, মরার্া, হজ্ব ইতযাচদর মম্মতা মুসলমানম্মদর জনয 
অবশয পালনীয় চবষম্ময় র্খন কথা বলা হম্ময়ম্মে তখনই মকবল ‘মহ ঈমানদারগণ’ 
সম্মম্বাধন করা হম্ময়ম্মে। র্ারা এখম্মনা ইসলাম গ্রহণ কম্মরচন তাম্মদরম্মক ইসলাম 
গ্রহম্মণর আম্মগই এসব চবষম্ময় চনম্মদযশ মদয়ার মর্ৌচিকতা মনই। বরং এসব চনম্মদযশনা 
তাম্মদর জনয, র্ারা ইসলাম গ্রহণ কম্মরম্মে। 

একইসাম্মথ সমগ্র মানবজাচতম্মক সম্মম্বাধন কম্মর মদয়া বিবযও মকারআম্মন রম্ময়ম্মে। 
মস কারম্মণই আমরা এম্মক সাবযজনীন মূলযম্মবাধ বলচে। এ মূলযম্মবাধগুম্মলা একইসাম্মথ 
ইসলামী ও সাবযজনীন। মকারআম্মন র্খন বলা হয় ‘ইয়া আইয়ুন নাস’ (মহ মানুষ!), 
তখন চক শুধু মুসলমান চকংবা আসমানী চকতাবধারীম্মদর কথাই বলা হয়? 
‘আইয়ুহান নাস’ মাম্মন হম্মলা সমগ্র মানবজাচত। আবার বলা হম্ময়ম্মে, ‘ইয়া বনী 
আদম’ অথযাৎ মহ আদম্মমর সন্তাম্মনরা! মকউই আদম্মমর সন্তান চহম্মসম্মব চনম্মজম্মক 
অস্বীকার করম্মত পাম্মর না। আোহর অনুগত চকংবা অবাধয তথা চবশ্বাস র্াই মহাক 
না মকন, সমগ্র মানবজাচতই আদম্মমর সন্তান। এই কথাগুম্মলা চবম্মবিনায় মরম্মখ 
মকারআম্মনর বিম্মবযর আম্মলাম্মক এখাম্মন চকেু মূলযম্মবাধ সম্পম্মকয আম্মলািনা করচে। 



 অনযানয কচমউচনচটর সাম্মথ মুসলমানম্মদর সম্পকয 

১। মানচবক মর্যাদার সাবযজনীনতা 

এই মূলযম্মবাধগুম্মলার প্রথমচট হম্মলা মানচবক মর্যাদার সাবযজনীনতা। আোহ 
বম্মলম্মেন,  

ْمنَْا بَِني ا َدمَْ  َولََقدْْ كَرَّ

চনিয় আচম আদম সন্তানম্মক মর্যাদা দান কম্মরচে।  
[সূরা বনী ইসরাইল: ৭০] 

এর অথয দাুঁড়ায়, মুসচলম-অমুসচলম মর্ কাউম্মক ভীচত প্রদশযন বা অপদি করা 
চকংবা মকাম্মনা ধরম্মনর অমানচবক আিরণ করা নীচতগতভাম্মব সমথযনম্মর্াগয নয়। এ 
ধরম্মনর কাজ মকাম্মনা ঈমানদার বযচির আিরণ হম্মত পাম্মর না। মকাম্মনা মর্ৌচিক 
কার ণ োড়াই র্ারা এসব কম্মর, তারা আোহর কাে মথম্মক অম্মনক দূম্মর সম্মর র্ায়। 
মর্ বযচি ঈমানদার নয়, পরবতযী মকাম্মনা এক সমম্ময় মস ঈমানদার হম্মতও মতা 
পাম্মর! মকউ মকাম্মনা অনযায় কম্মর থাকম্মল উপরু্ি শাচি তার প্রাপয, চকন্তু 
মকাম্মনাভাম্মবই সংচিি বযচির মানচবক মর্যাদার অবনমন করা র্াম্মব না।  

২। মানব জীবম্মনর অলঙ্ঘনীয়তা (Sanctity) 

মানব জীবম্মনর গুরুত্ব চনম্ময় মকারআম্মন একাচধক আয়াত রম্ময়ম্মে। এ আয়াতগুম্মলা 
শুধু মুসলমান নয়, সবার জনযই প্রম্মর্াজয। প্রম্মতযক মানুম্মষরই জীবম্মনর মূলয ও এর 
পচবত্রতা রম্ময়ম্মে। এম্মক সম্মান করম্মত হম্মব। উদাহরণ চহম্মসম্মব সূরা মাম্ময়দার 
একটা আয়াম্মতর কথা বলা র্ায়। মকারআম্মনর এই আয়াম্মতর চশিা পূবযবতযী 
ইসরাইলী নবীম্মদর কাম্মেও নাচর্ল হম্ময়চেল। মকারআন বলম্মে,  

ْسَراِئيلَْ ا َنَّهُْ َمْن قَتَلَْ نَْفًسا ِبَغْيرِْ نَْفسْ  ا َوْْ فََسادْ  ِفْي ِلكَْ كَتَْبنَا َعلَىْ  بَِني ا ِ  ِمنْْ ا َْجلِْ َذَٰ
 الْأ َْرضِْ فَكَا َنََّمْا قَتَلَْ النَّاسَْ َجِميًعْا َوَمنْْ ا َْحيَاَهْا فَكَا َنََّمْا ا َْحيَا النَّاسَْ َجِميًعْاْ ْ َولََقدْْ

ِلكَْ ِفي الْأ َْرضِْ لَُمْسِرفُونَْ نُْهْم بَْعدَْ َذَٰ نَّْ كَِثيًرْا مِّ  َجاَءتُْهمْْ ُرُسلُنَْا ِباْلبَيِّنَاتِْ ثُمَّْ ا ِ

এ কারম্মণই বনী ইসরাঈম্মলর জনয আচম মর্ চবধান চনচদযি কম্মর চদম্ময়চে 
তা হম্মলা, মকউ র্চদ মকাম্মনা মানুষ হতযার প্রচতম্মশাধ োড়া চকংবা 
পৃচথবীম্মত অশাচন্ত সৃচির অচভম্মর্াগ োড়া কাউম্মক হতযা কম্মর মস মর্ন সব 
মানুষম্মকই হতযা করম্মলা। আবার মকউ র্চদ কাম্মরা জীবন রিা কম্মর মস 
মর্ন সব মানুম্মষরই জীবন রিা করম্মলা। আমার রাসূলগণ মতা তাম্মদর 
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কাম্মে েি প্রমাণ চনম্ময় এম্মসচেম্মলা। তারপরও তাম্মদর অম্মনম্মকই 
পৃচথবীম্মত সীমালঙ্ঘন কম্মর িম্মলম্মে। 

[সূরা মাম্ময়দা: ৩২]   

এই প্রসম্মে এর পূম্মবযর কম্ময়কচট আয়াম্মত আদম্মমর (আ.) দুই পুত্র হাচবল ও 
কাচবম্মলর কথা বলা হম্ময়ম্মে।  এই দুই ভাইম্ময়র মধযকার রিপাম্মতর ঘটনাই হম্মলা 
পৃচথবীর প্রথম নরহতযার ঘটনা। দুঃখজনক হম্মলও সতয, আম্মজা একইভাম্মব 
মুসলমানরা পরেরম্মক হতযা করম্মে। ইসলাম্মমর প্রকৃত চশিা মথম্মক চবিুযচতর 
 ম্মলই এমনটা ঘটম্মে। চকসাম্মসর চবধান অনুর্ায়ী শাচিপ্রাপ্ত নয়, এমন কাউম্মক 
মকউ হতযা করম্মল হতযাকারীম্মক অবশযই পূবযপচরকচল্পত হতযার দাম্ময় শাচি মপম্মত 
হম্মব। চনহত বযচিচট মুসচলম চকংবা অমুসচলম মর্-ই মহাক না মকন, তাম্মত চকেু 
আম্মস র্ায় না। মকারআম্মনর চবধান মম্মত, চনহম্মতর অচভভাবকরা িাইম্মল 
হতযাকারীম্মক িমা কম্মর চদম্মত পাম্মরন। এর  ম্মল মস মৃতুযদণ্ড মথম্মক মরহাই মপম্ময় 
র্াম্মব। এম্মিম্মত্র তারা আচথযক িচতপূরণ চনম্মত পাম্মরন চকংবা নাও চনম্মত পাম্মরন। 

চকসাম্মসর চবধানচট ইসলাম্মমর এক অননয ববচশিয। আধুচনক পচিমা আইম্মনও এর 
োপ পাওয়া র্ায়। মকাম্মনা অপরাধী র্চদ আন্তচরকভাম্মব অনুতপ্ত হয়, তাহম্মল তাম্মক 
একটা সুম্মর্াগ মদয়ার চবধান এসব আইম্মনও রম্ময়ম্মে। 

 
 “ওম্মদরম্মক আদম্মমর দুই পুম্মত্রর (হাচবল ও কাচবল) ঘটনা চিকচিকভাম্মব শুচনম্ময় দাও। র্খন 
তারা (আোহর উম্মদ্দম্মশয) একচট কম্মর কুরবানী কম্মরচেম্মলা। তাম্মদর একজম্মনর কুরবানী কবুল 
হম্মলা, অনযজম্মনর হম্মলা না। তখন চদ্বতীয়জন (প্রথমজনম্মক) বলম্মলা, ‘আচম মতামাম্মক খুন কম্মর 
ম লব।’ প্রথমজন বলম্মলা, ‘আোহ মতা মকবল মুিাকীম্মদর কুরবানী কবুল কম্মরন।’  

‘তুচম আমাম্মক মমম্মর ম লার জনয হাত উিাম্মলও আচম মতামাম্মক মমম্মর ম লার জনয হাত উিাম্মবা 
না। আচম চবশ্বজাহাম্মনর প্রভু আোহম্মক ভয় কচর।’ 

‘আচম িাই, আমার ও মতামার পাম্মপর ভার তুচম একাই বহন কম্মর জাহান্নাম্মমর অচধবাসীম্মদর 
অন্তভুযি হও। আর মসটাই জাম্মলমম্মদর শাচি।’ 

অবম্মশম্মষ প্রবৃচির কুপ্রম্মরািনা ভাইম্মক মমম্মর ম লা তার জনয সহজ কম্মর চদম্মলা এবং তাম্মক হতযা 
কম্মর মস িচতগ্রিম্মদর অন্তভুযি হম্ময় মগম্মলা। 

তারপর আোহ একচট কাক পািাম্মলন। হতযাকারী তার ভাইম্ময়র মৃতম্মদহ কীভাম্মব লুকাম্মব তাম্মক 
তা মদচখম্ময় মদয়ার জনয কাকচট মাচট খুুঁড়ম্মত লাগম্মলা। এটা মদম্মখ মস বলল, ‘হায়ম্মর! আচম চক 
আমার ভাইম্ময়র মৃতম্মদহচট লুকাম্মত এই কাকচটর মম্মতাও বুচদ্ধ খাটাম্মত পারলাম না?’ এরপর 
চনম্মজর কৃতকম্মমযর জনয মস অনুতপ্ত হম্মলা।” (সূরা মাম্ময়দা: ২৭-৩১) 



 অনযানয কচমউচনচটর সাম্মথ মুসলমানম্মদর সম্পকয 

অনযচদম্মক, বস্বরশাসকরা তাম্মদর চনয়মতাচন্ত্রক চবম্মরাধী রাজবনচতক দলম্মক চনমূযল 
করার উম্মদ্দম্মশয উপম্মরাি আয়াম্মত বচণযত ‘ াসাদ’  শব্দচটর মনগড়া বযাখযা দাুঁড় 
করায়। চবম্মরাধীম্মদর প্রচতবাদ মদখম্মলই তারা বম্মল ওম্মি, এই মতা তারা  াসাদ 
(চবশৃঙ্খলা) করম্মে। আসম্মল এ ধরম্মনর বযাখযা মকারআম্মনর উম্মদ্দম্মশযর পচরপন্থী। 
অথি  াসাদপূণয কাজ মকানগুম্মলা, তা মকারআম্মন েিভাম্মবই বলা আম্মে। এসব 
কাজ ‘চহরাবা’  চহম্মসম্মব গণয। মর্মন: সন্ত্রাসী কার্যক্রম,  াকাচত, মানুষ খুন ইতযাচদ। 
অপরাম্মধর মাত্রা অনুসাম্মর এসব অপরাধীম্মক চবচভন্ন ধরম্মনর শাচিদাম্মনর কথা বলা 
আম্মে। 

র্ারা শাচন্তপূণযভাম্মব চভন্নমত প্রকাশ কম্মর, জাচলম শাসকম্মক জাচলম চহম্মসম্মব 
অচভচহত কম্মর, নযায়চবিাম্মরর আহ্বান জানায়; তাম্মদরম্মক হয়রানী বা চনমূযল করার 
জনয ‘ াসাদ’ শম্মব্দর অপবযবহার একটা চবকৃচত মাত্র। এসব ‘চভন্ন মতাবলম্বীম্মদর’ 
মম্মধয মকউ চনহত হম্মল তারা মশ্রষ্ঠ শহীদম্মদর একজন চহম্মসম্মবই গণয হম্মবন। মর্ম্মহতু 
মুহাম্মদ (সা.) বম্মলম্মেন, “সবযম্মশ্রষ্ঠ শহীদ হম্মচ্ছন আবু্দল মুিাচলম্মবর পুত্র হামর্া 
এবং মসই বযচি মর্ জাচলম শাসম্মকর মুম্মখামুচখ হয়।” এ ধরম্মনর বযচি টযাংক, 
চমসাইল বা মকাম্মনা প্রকার অস্ত্র চনম্ময় নয়, বরং চনরস্ত্র অবস্থায় শাসম্মকর মুম্মখামুচখ 
দাুঁচড়ম্ময় মকারআন-হাদীস অনুর্ায়ী তার কী করা উচিত বা কী করা উচিত নয়— 
মসই সতয কথাগুম্মলা বম্মল থাম্মকন। অচধকাংশ মিম্মত্র এ ধরম্মনর শাসম্মকরা একই 
রকম প্রচতচক্রয়া মদচখম্ময় থাম্মক। এমনচক এসব শাসম্মকর চবরুম্মদ্ধ মকউ একটা 
আচটযম্মকল চলখম্মলও তাম্মক হতযা করার জনয উদযত হয়।  

বতযমাম্মন ইসলাম্মমর নাম্মম মুসচলম ও অমুসচলমম্মদর সাম্মথ মর্সব দুঃখজনক ঘটনা 
ঘম্মট িলম্মে, তা বুঝম্মত হম্মল এ বযাপারগুম্মলা মম্মন রাখা খুবই জরুচর। মুসচলম 
নাম্মমর জুলুমবাজরা হাজার হাজার চনরপরাধ রাজবনচতক প্রচতপিম্মক হতযা করম্মত 
মমাম্মটও চদ্বধা করম্মে না। তাম্মদরম্মক চনর্যাতন করা হম্মচ্ছ, মজম্মল আটক রাখা হম্মচ্ছ। 
এভাম্মব তাম্মদর ও তাম্মদর চপ্রয়জনম্মদর জীবনম্মক ধ্বংস কম্মর মদয়া হম্মচ্ছ। 

৩। মানুম্মষর সমতা 

তৃতীয় মূলযম্মবাধচট হম্মচ্ছ আোহ তায়ালার চনকট সকল মানুষ সমান। র্চদও 

 
 ‘ াসাদ’-এর শাচব্দক অথয চবশৃঙ্খলা বা অনথয সৃচি করা। চকেুটা পচরবচতযত হম্ময় বাংলা ভাষায় 
এচট ‘ যাসাদ’ চহম্মসম্মব িালু রম্ময়ম্মে। — অনুবাদ সম্পাদক 

 ‘চহরাবা’ হম্মলা ইসলামী দণ্ডচবচধ। প্রকাশয  াকাচত, খুন, সশস্ত্রপন্থায় মজারপূবযক সম্পচি দখল, 
সরকারী সুম্মর্াগ-সুচবধা ধ্বংস করা ইতযাচদ অপরাধ এর আওতাভুি। — অনুবাদ সম্পাদক 
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পরকাম্মল ঈমানদার ও অনযানযম্মদর মম্মধয একটা পাথযকয থাকম্মব। অচবশ্বাসীম্মদর 
জনয পরকাম্মল কী পচরণচত রম্ময়ম্মে, মকারআম্মনর বণযনা অনুর্ায়ী তা েি। চকন্তু 
আমরা মানুষম্মক চবিার করার মকউ নই। মকন তারা এই পৃচথবীম্মত জীবনর্াপন 
করম্মে? কারণ, সমতা শুধু মুসলমান চকংবা চবশ্বাসীম্মদর জনয নয়, সকম্মলর জনয। 
মানুষ মর্ সৃচির মসরা জীব, তা শুধু মুসলমানম্মদর মিম্মত্রই প্রম্মর্াজয নয়, সকম্মলর 
জনযই সমভাম্মব প্রম্মর্াজয। আোহ তায়ালা মকারআম্মন মুসচলম-অমুসচলম সবাইম্মক 
সম্মম্বাধন কম্মর বম্মলম্মেন, ইয়া আইয়ুহান নাস (মহ মানুষ সকল!)। এখাম্মন চক শুধু 
মুসলমানম্মদরম্মকই সম্মম্বাধন করা হম্ময়ম্মে? না। বরং ইসলামী চবশ্বজনীন মূলযম্মবাধ 
চহম্মসম্মব ‘আন নাস’ তথা সকলম্মকই সম্মম্বাধন করা হম্ময়ম্মে। আোহ বলম্মেন, 

نَّْ ْن َذكَرْ  َوا ُنثَىْ  َوَجَعْلنَاكُمْْ ُشُعوبًْا َوقَبَاِئلَْ ِلتََعارَْفُواْ ْ ا ِ نَّْا َخلَْقنَاكُْم مِّ  يَا ا َيَُّهْا النَّاسُْ ا ِ
نَّْ اللَّـهَْ َعِليمْ  َخِبيرْ   ا َكْرََْمكُمْْ ِعنْدَْ اللَّـهِْ ا َتَْقاكُمْْْ  ا ِ

মহ মানবজাচত! আচম মতামাম্মদরম্মক এক পুরুষ ও এক নারী মথম্মক সৃচি 
কম্মরচে এবং মতামাম্মদরম্মক চবচভন্ন জাচত ও মগাম্মত্র চবভি কম্মরচে, র্াম্মত 
মতামরা পরের পচরচিত হম্মত পাম্মরা। চনিয় আোহর কাম্মে মস-ই 
সবযাচধক সম্ভ্রান্ত, মর্ সবযাচধক পরম্মহর্গার। চনিয় আোহ সবযজ্ঞ, 
সবচকেুর খবর রাম্মখন। 

[সূরা হুজরাত: ১৩] 

এ আয়াম্মতর বিবয অতযন্ত পচরস্কার। র্ারা প্রিুর অথয, অস্ত্র, িমতা, মকৌশল 
ইতযাচদর অচধকারী হম্ময় অহংকারী বা উদ্ধত হম্ময় পম্মড় এবং এগুম্মলার অপবযবহার 
কম্মর, অথযাৎ আোহর পি মথম্মক চনধযাচরত সকল মানুম্মষর সমতার নীচতম্মক অমানয 
কম্মর; তখন তারা আসম্মল আোহর কাে মথম্মক অম্মনক দূম্মর সম্মর র্ায়। রাসূল (সা.) 
বম্মলম্মেন, “অনারম্মবর উপর আরম্মবর মকাম্মনা মশ্রষ্ঠত্ব মনই, কাম্মলার উপর সাদার 
মকাম্মনা মশ্রষ্ঠত্ব মনই। মকবল তাকওয়ার চভচিম্মত মশ্রষ্ঠত্ব লাভ করা র্ায়।”  

এ মথম্মক বুঝা র্ায়, মকারআন ও হাদীম্মসর মাম্মঝ অচবম্মচ্ছদয সম্পকয রম্ময়ম্মে। র্ারা 
চনম্মজম্মদরম্মক ‘আহম্মল মকারআন’ তথা ‘মকারআম্মনর অনুসারী’ বম্মল দাচব কম্মর চকন্তু 
হাদীসম্মক অস্বীকার কম্মর, তারা কখম্মনাই ‘আহম্মল মকারআন’ হম্মত পাম্মর না। কারণ, 
স্বয়ং মকারআম্মনই সুন্নাহম্মক অনুসরণ করার চনম্মদযশ মদয়া হম্ময়ম্মে:  

نْْ كُنْتُمْْ تُْؤِمنُونَْ ِباللَّـهِْ َواْليَْومِْ الْأ ِخرِْ ُسولِْ ا ِ لَى اللَّـهِْ َوالرَّْ وهُْ ا ِ  فَا ِْنْْ تَنَاَزْعتُمْْ ِفْي َشْيءْ  فَرُْدُّ

আর র্চদ মকাম্মনা বযাপাম্মর মতামাম্মদর মম্মধয চবম্মরাধ মলম্মগ র্ায় তাহম্মল 
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তা মীমাংসার ভার আোহর ও রাসূম্মলর উপর মেম্মড় দাও, র্চদ মতামরা 
আোহ ও পরকাম্মল চবশ্বাসী হম্ময় থাম্মকা। 

[সূরা চনসা: ৫৯] 

এ চবষম্ময় আম্মরা অম্মনক প্রমাণ রম্ময়ম্মে। মকাম্মনা চবষম্ময় ইসলাম্মমর প্রকৃত বিবযম্মক 
গুচলম্ময় ম লার প্রবণতা খুবই ভয়ংকর। এর  ম্মল ইসলাম্মমর মকাম্মনা না মকাম্মনা 
মূলনীচত লচঙ্ঘত হম্ময় মর্ম্মত পাম্মর। 

৪। ধমযীয় স্বাধীনতা 

র্চদও এচট সরাসচর আোহম্মক প্রতযাখযান করার শাচমল বম্মল মকারআম্মন বলা 
হম্ময়ম্মে, তথাচপ মানুষম্মক পেন্দ অনুর্ায়ী ধময বা দশযন বাোই করার অচধকার মদয়া 
হম্ময়ম্মে। আমরা জুমার চদম্মন মর্ সূরাচট সিরাির পাি কচর, মসই সূরা কাহাম্ম  
আোহ বম্মলম্মেন,  

 َوقُلِْ اْلَحقُّْ ِمنْْ رَْبِّكُمْْْ  فََمنْْ َشاءَْ فَْليُْؤِمنْْ َوَمنْْ َشاءَْ فَْليَكُْفرْْ

বলুন, সতয মতামাম্মদর পালনকতযার পি মথম্মক আগত। অতএব, র্ার 
ইচ্ছা, চবশ্বাস স্থাপন করুক এবং র্ার ইচ্ছা অমানয করুক।  

[সূরা কাহা : ২৯] 

অথযাৎ মকউ িাইম্মল আোহর সতয বাণীর উপর চবশ্বাস স্থাপন করম্মত পাম্মর, আবার 
তা অমানযও করম্মত পাম্মর। মকাম্মনা মিম্মত্রই জবরদচি করা র্াম্মব না। বযচি তার 
স্বাধীন ইচ্ছায় চসদ্ধান্ত চনম্মব। তম্মব সতয অমানয করার পচরণচত সম্পম্মকয সতকয 
করার কথা বলা হম্ময়ম্মে। এসব বযাপাম্মর অম্মনক তাৎপর্যপূণয আয়াত রম্ময়ম্মে। মর্মন 
আোহ তায়ালা বম্মলম্মেন,   

ْ  فََمْن يَكُْفرْْ ِبالطَّاُغوتِْ َويُْؤِمْن ِباللَّهِْ فََقدِْ ْشدُْ ِمنَْ اْلَغيِّْ ينِْْ  قَد تَّبَيَّنَْ الرُّ كَْراهَْ ِفي الدِّ  لَأ ا ِ
 اْستَْمَسكَْ ِباْلُعْرَوةِْ اْلُوثَْقىْ  لَأ انِفَصامَْ لََهاْ ْ َواللَّهُْ َسِميعْ  َعِليمْ 

দ্বীম্মনর বযাপাম্মর মকাম্মনা জবরদচি বা বাধযবাধকতা মনই। চনঃসম্মন্দম্মহ 
মহদায়াত মগামরাহী মথম্মক পৃথক হম্ময় মগম্মে। অতএব, মর্ তাগুতম্মক 
অমানয করম্মব এবং আোহর প্রচত ঈমান আনম্মব, মর্ দৃঢ়তম রজু্জম্মক 
আুঁকম্মড় ধরম্মলা, র্া কখনও চেন্ন হবার নয়। আোহ সবচকেু শুম্মনন, 
সবচকেু জাম্মনন।  

[সূরা বাকারা: ২৫৬] 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

এচট মকারআম্মনর একচট মুহকাম তথা সুেি আয়াত। তাই এর চভন্ন মকাম্মনা বযাখযা 
করার সুম্মর্াগ মনই। এচট মকারআম্মনর একচট সাবযজনীন ধারণা। আম্মরকচট আয়াম্মত 
আোহ তায়ালা মহানবীম্মক (সা.) উম্মদ্দশয কম্মর বম্মলম্মেন, 

لَّْأ اْلبَلَاغُْ نْْ َعلَْيكَْ ا ِ نْْ ا َْعرَُْضوا فََمْا ا َرَْْسْلنَاكَْ َعلَْيِهمْْ َحِفيظًاْ ْ ا ِ  فَا ِ

র্চদ তারা মুখ চ চরম্ময় মনয়, তম্মব (মজম্মন রাম্মখা) আচম মতামাম্মক তাম্মদর 
রিক কম্মর পািাইচন। মতামার কতযবয মকবল প্রিার কম্মর র্াওয়া।  

[সূরা আশ-শুরা: ৪৮] 

এর মাম্মন হম্মচ্ছ, মকউ ইসলাম তথা সতয মথম্মক মুখ চ চরম্ময় চনম্মলও তাম্মদরম্মক 
মকউ আসামী সাবযি করম্মত পাম্মর না। স্বয়ং নবীর (সা.) মিম্মত্রও এচট প্রম্মর্াজয! 
তাহম্মল বযাপারটা কী দাুঁড়াম্মচ্ছ? ইসলাম সম্পম্মকয মর্ চকেুই জাম্মন না অথবা ইসলাম 
সম্পম্মকয র্ার সচিক বুঝজ্ঞান মনই, তাম্মক ইসলাম গ্রহম্মণ বাধয করা বা হতযা করার 
মকাম্মনা সুম্মর্াগ চক কাম্মরা আম্মে? অবশযই না। আোহ তায়ালা আমাম্মক-আপনাম্মক 
তাম্মদর অচভভাবক কম্মর পািানচন। চতচন মকারআম্মন কী বম্মলম্মেন মদখুন: 

- لَْستَْ َعلَْيهِْمْْ ِبُمَصْيِطرْ  نََّما ا َنْتَْ ُمَذكِّرْ   فََذكِّرْْ ا ِ

অতএব, (মহ নবী!) আপচন উপম্মদশ চদম্মত থাকুন, আপচন মতা একজন 
উপম্মদশদাতা মাত্র। আপচন মতা তাম্মদর চজম্মাদার নন।  

[সূরা গাচশয়াহ: ২১-২২] 

মকারআম্মন এ রকম অসংখয আয়াত রম্ময়ম্মে, মর্খাম্মন মানুম্মষর চবশ্বাম্মসর স্বাধীনতাম্মক 
চনচিত করা হম্ময়ম্মে। কাম্মরা চবশ্বাসম্মক ভুল মম্মন করম্মলও আপচন চনম্মজই তাম্মদরম্মক 
চবিাম্মরর কািগড়ায় দাুঁড় করাম্মত পাম্মরন না, এটা আপনার দাচয়ত্ব নয়। বরং তাম্মদর 
সাম্মথ আিরম্মণর মিম্মত্র আপনাম্মক মকারআম্মনর চনম্মদযশনাই মমম্মন িলম্মত হম্মব। শুধু 
অনয ধম্মময চবশ্বাস করাই নয়, বরং মসই ধম্মমযর আিার-অনুষ্ঠান পালম্মনর 
অচধকারম্মকও মকারআন সম্মান কম্মর; র্তিণ পর্যন্ত তা অম্মনযর অচধকার লঙ্ঘন 
না কম্মর। মকারআম্মন বলা হম্ময়ম্মে,  

َمتْْ َصَواِمعُْ َوِبيَعْ  َوَصلََواتْ  َوَمَساِجدُْ يُْذكَرُْ  َولَْولَأ َدْفعُْ اللَّهِْ النَّاَسْ بَْعَضُهْم ِببَْعضْ  لَُّهدِّ
 ِفيَها اْسمُْ اللَّهِْ كَِثيًرْا

আোহ র্চদ মানবজাচতর একদলম্মক আম্মরক দল চদম্ময় শাম্ময়িা না 
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করম্মতন তাহম্মল দুচনয়ার বুক মথম্মক মি, িািয, চসনাগগ ও মসচজদগুম্মলা 
ধ্বংস হম্ময় মর্ম্মতা; মর্খাম্মন মবচশ মবচশ পচরমাম্মণ আোহর নাম স্মরণ 
করা হয়।  

[সূরা হজ্ব: ৪০]  

এই আয়াম্মতর চশিা হম্মলা, মকাম্মনা ধরম্মনর ধমযীয় চনপীড়ন িালাম্মনা চনকৃি কাজ। 
মুসলমান মহাক চকংবা অনয ধমযাবলম্বী মহাক, প্রম্মতযম্মকই স্ব স্ব ধমযম্মক হৃদয় চদম্ময় 
ভাম্মলাবাম্মস। এচট মানুম্মষর শুদ্ধ আত্মপচরিয়ম্মক চনণযয় কম্মর। মস কারম্মণ এই 
আয়াম্মত বলা হম্ময়ম্মে, আোহ র্চদ অতযািারীম্মদরম্মক দমন না করম্মতন, তাহম্মল 
মর্সব উপসনালম্ময় আোহর নাম স্মরণ করা হয় মসগুম্মলা ধ্বংস হম্ময় মর্ত।  

এখন মদখুন, বতযমাম্মন কী ঘটম্মে। চকেু চকেু মুসচলম নামধারী বযচি এমনচক চভন্ন 
মতাবলম্বীম্মদর মসচজদগুম্মলাম্মত পর্যন্ত মবামা মারম্মে। এসব কমযকাণ্ড আোহ সমথযন 
কম্মরন না, এমনচক অনয ধম্মমযর উপসনালয় ধ্বংম্মসর বযাপার হম্মলও। এ কারম্মণ 
চনষ্ঠাবান মুসলমানম্মদর ইচতহাস হম্মচ্ছ উপাসনালয়গুম্মলার পূণয চনরাপিা চবধান 
করার ইচতহাস। এমনচক ইবাদম্মতর ধরম্মনর পাথযকয চকংবা চভন্ন মকাম্মনা ধম্মমযর 
উপাসনালম্ময়র মিম্মত্রও তারা চনরাপিা চদম্ময়ম্মেন। 

৫। ধমযীয় চভন্নতার বািবতা 

ধমযীয় চভন্নতার বািবতাম্মক আমাম্মদর গ্রহণ করম্মত হম্মব। তারমাম্মন সব ধময একই 
রকম্মমর নয়। বািবতা হম্মচ্ছ, মলাকজন নানা ধম্মময চবভি। এই পচরচস্থচতম্মত আপচন 
দাওয়াতী কাজ করম্মত পাম্মরন, তথয আদান-প্রদান করম্মত পাম্মরন। চকন্তু মকউ এ 
কথা বলম্মত পাম্মর না, ‘আচম আমার মচজয মম্মতা সমাজম্মক পচরশুদ্ধ করম্মবা।’ মকউ 
মকউ এ ধরম্মনর কাম্মজর দলীল চহম্মসম্মব মকারআম্মনর চনম্মোি দুচট আয়াম্মতর ভুল 
বযাখযা কম্মরন: 

ينُْ ِللَّـهِْ   َوقَاِتلُوُهمْْ َحتَّىْ  لَْأ تَكُونَْ ِفْتنَةْ  َويَكُونَْ الدِّ

ম তনা- াসাদ দূর হম্ময় আোহর দ্বীন প্রচতচষ্ঠত না হওয়া পর্যন্ত মতামরা তাম্মদর 
সাম্মথ রু্দ্ধ কম্মরা।  

[সূরা বাকারা: ১৯৩] 

চকংবা, 

ينُْ كُلُّهُْ ِللَّـهِْ   َوقَاِتلُوُهمْْ َحتَّىْ  لَْأ تَكُونَْ ِفْتنَةْ  َويَكُونَْ الدِّ
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আর মতামরা তাম্মদর চবরুম্মদ্ধ লড়াই করম্মত থাম্মকা, র্তিণ না ম তনার 
অবসান হয় এবং দ্বীন সমূ্পণযরূম্মপ আোহর জনযই হম্ময় র্ায়।  

[সূরা আন াল: ৩৯] 

তারা বলম্মত িান, এসব আয়াম্মত অনযম্মদর অচধকার হরম্মণর কথা বলা হম্ময়ম্মে। 
এটাই বািবতা। তাই আমাম্মদর অনয চকেু করার মনই।  

অথি, এ ধরম্মনর বযাখযার চবপরীম্মত মকারআম্মন অন্তত দুচট আয়াত রম্ময়ম্মে: 

ةًْ َواِحَدةًْْ  َولَأ يََزالُونَْ ُمْختَِلِفينَْ  َولَوْْ َشاءَْ رَْبُّكَْ لََجَعلَْ النَّاسَْ ا ُمَّ

মতামার প্রভু র্চদ ইচ্ছা করম্মতন তাহম্মল চতচন সব মানুষম্মক অবশযই এক 
জাচতম্মত পচরণত করম্মত পারম্মতন, চকন্তু তাম্মতও তারা মতম্মভদ করম্মতই 
থাকম্মব। 

[সূরা হুদ: ১১৮] 

 َولَوْْ َشاءَْ رَْبُّكَْ لَأ َمنَْ َمنْْ ِفي الْأ َرْْضِْ كُلُُّهمْْ َجِميًعْاْ  ا َفَا َنْتَْ تُكْرِْهُْ النَّاَسْ َحتَّىْ  يَكُونُوْا
 ُمْؤِمِنينَْ

আর মতামার প্রভু র্চদ িাইম্মতন তাহম্মল মতা পৃচথবীর সবাই একসাম্মথই 
ঈমান আনম্মতা। এখন, তুচম চক ঈমান আনার জনয মানুষম্মক জবরদচি 
করম্মব? 

[সূরা ইউনুস: ৯৯] 

এটা চিক, আমরা চবশ্বাস কচর ইসলাম হম্মচ্ছ সতয ধময। এটাই চেল মহানবীর (সা.) 
দাওয়াম্মতর মূলকথা। এচটই শুদ্ধ ধময, মর্চট সুসংরচিত এবং ক্রমাগতভাম্মব চবিৃচত 
লাভ করম্মে। চকন্তু তারমাম্মন এই নয় মর্ পৃচথবীম্মত অনয ধমযাবলম্বীম্মদর মকাম্মনা স্থান 
মনই। আোহর ইচ্ছার  ম্মলই ধম্মমযর এই ববচিত্রযতা চবদযমান। অনযম্মদর দায়দাচয়ত্ব 
একান্তই তাম্মদর বযচিগত। আমাম্মদর কতযবয হম্মলা, সবার সাম্মথ নযার্য আিরণ 
করা।  

৬। সাবযজনীন ভ্রাতৃত্ব 

অনয ধমযাবলম্বীম্মদর জীবনর্াপন বা উপাসনা চকংবা মুসচলম কতৃযম্মত্বর অধীন 
উপাসনালয় রিা করার অচধকাম্মরর প্রচত শ্রদ্ধাশীল থাকম্মলই মুসলমান চহম্মসম্মব 
দাচয়ত্ব মশষ হম্ময় র্ায় না। বরং সাবযজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রচতষ্ঠার মর্ মহান বিবয 
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ইসলাম্মমর রম্ময়ম্মে, তাও প্রচতষ্ঠা করম্মত হম্মব। এ বযাপাম্মর মকারআম্মন কমপম্মি দুচট 
আয়াত রম্ময়ম্মে। সূরা চনসার প্রথম চদম্মক এ সংক্রান্ত একচট আয়াত রম্ময়ম্মে, র্া 
চবম্ময়র অনুষ্ঠাম্মনও সাধারণত পাি করা হয়। আোহ বম্মলম্মেন,  

 يَا ا َيَُّها النَّاُسْ اتَُّقوا رَْبَّكُمُْ الَِّذي َخلََقكُمْْ ِمنْْ نَْفسْ  َواِحَدةْ  َوَخلَقَْ ِمنَْهْا َزْوَجَها َوبَثَّْ
نَّْ اللَّـهَْ كَانَْ  ِمنُْهَما رَِْجالًأ كَِثيرًْا َوِنَساءًْْ  َواتَُّقوْا اللَّـهَْ الَِّذْي تََساَءلُونَْ ِبهِْ َوالْأ َرَْْحامَْْ ْ ا ِ

 َعلَْيكُمْْ رَِْقيبًا

মহ মানবজাচত! মতামরা মতামাম্মদর পালনকতযাম্মক ভয় কম্মরা, চর্চন 
মতামাম্মদরম্মক এক বযচি মথম্মক সৃচি কম্মরম্মেন এবং চর্চন তার মথম্মক 
তার সেীনীম্মক সৃচি কম্মরম্মেন; আর চবিার কম্মরম্মেন তাম্মদর দুজন মথম্মক 
অগচণত নারী-পুরুষ। আর আোহম্মক ভয় কম্মরা, র্াুঁর নাম্মম মতামরা এম্মক 
অপম্মরর চনকট অচধকার দাচব কম্মর থাম্মকা এবং রম্মির সম্পম্মকযর 
বযাপাম্মর সতকযতা অবলম্বন কম্মরা। চনিয় আোহ মতামাম্মদর বযাপাম্মর 
সম্মিতন রম্ময়ম্মেন।  

[সূরা চনসা: ১] 

এখাম্মন ‘ইয়া আইয়ুহান নাস’ তথা ‘মহ মানবজাচত’ সম্মম্বাধন করার মাধযম্মম শুধু 
মুসলমানম্মদরম্মকই আহ্বান করা হম্মচ্ছ না, বরং সমি মানুম্মষর উম্মদ্দম্মশয আোহ 
তায়ালা বিবয চদম্মচ্ছন। বিম্মবযর শুরুম্মতই সমগ্র মানবজাচতম্মক বলা হম্মচ্ছ, তারা 
মর্ন আোহম্মক ভয় কম্মর। অথযাৎ শুধু মুসলমানম্মদর বলা হম্মচ্ছ না মর্— র্াও, 
মলাকম্মদর বম্মলা, তারা মর্ন আোহম্মক ভয় কম্মর। এমনচক ইসলাম্মমর কাোকাচে 
মকাম্মনা ধম্মমযর (মর্মন: ইহুদী ধময) কাউম্মকও চবম্মশষভাম্মব বলা হম্মচ্ছ না। আবার 
এই বিবযম্মক মানবজাচতর প্রচত এক ধরম্মনর হুমচক চহম্মসম্মবও চবম্মবিনা করার 
সুম্মর্াগ মনই। কারণ, চর্চন সবম্মিম্ময় বড় মুিাকী মসই মুহাম্মদম্মকও (সা.) মকারআম্মন 
তাকওয়া অজযন করার জনয বলা হম্ময়ম্মে, 

  يَا ا َيَُّهْا النَِّبيُّْ اتَّقِْ اللَّـهَْ

মহ নবী! আোহম্মক ভয় করুন।  
[সূরা আহর্াব: ১] 

এই আয়াত আমাম্মদরম্মক চবনয়ী হম্মত চশিা মদয়। স্বয়ং নবী (সা.), চর্চন মশ্রষ্ঠ 
মুিাকী, তাুঁম্মকও র্চদ এ বযাপাম্মর মকারআম্মন দৃচি আকষযণ করা হয়; তাহম্মল 
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“মতামরা ভয় কম্মরা মতামাম্মদর পালনকতযাম্মক, চর্চন মতামাম্মদরম্মক এক বযচি মথম্মক 
সৃচি কম্মরম্মেন…” এই আহ্বাম্মন আমাম্মদর চবিত হওয়ার কী আম্মে! 

এ চবষম্ময় প্রাসচেক আম্মরকচট আয়াত রম্ময়ম্মে, র্া একটু আম্মগও আচম বম্মলচে। 
আোহ তায়ালা বম্মলম্মেন,  

نَّْ ْن َذكَرْ  َوا ُنثَْىْ  َوَجَعْلنَاكُمْْ ُشُعوبًْا َوقَبَاِئلَْ ِلتََعارَْفُواْ ْ ا ِ نَّْا َخلَْقنَاكُْم مِّ  يَا ا َيَُّهْا النَّاسُْ ا ِ
نَّْ اللَّـهَْ َعِليمْ  َخِبيرْ   -ا َكْرََْمكُمْْ ِعنْدَْ اللَّـهِْ ا َتَْقاكُمْْْ  ا ِ

মহ মানবজাচত! আচম মতামাম্মদরম্মক এক পুরুষ ও এক নারী মথম্মক সৃচি 
কম্মরচে এবং মতামাম্মদরম্মক চবচভন্ন জাচত ও মগাম্মত্র চবভি কম্মরচে, র্াম্মত 
মতামরা পরের পচরচিত হম্মত পাম্মরা। চনিয় আোহর কাম্মে মস-ই 
সবযাচধক সম্ভ্রান্ত, মর্ সবযাচধক পরম্মহর্গার। চনিয় আোহ সবযজ্ঞ, 
সবচকেুর খবর রাম্মখন।  

[সূরা হুজরাত: ১৩] 

আোহ মানুষম্মক চবচভন্ন জাচত ও মগাম্মত্র ভাগ কম্মরম্মেন। এর কারণ কী হম্মত পাম্মর? 
মকাম্মনা জাচত বা মগাত্র চনম্মজম্মদরম্মক অনযম্মদর মথম্মক মশ্রষ্ঠ দাচব করার জনয? নাচক, 
অনযম্মদর উপর চনম্মজম্মদর অনযায় শাসন প্রচতষ্ঠা করার জনয? এর মকাম্মনাটার জনযই 
আোহ এচট কম্মরনচন। আসম্মল এই চবভাজন না হম্মল আমরা অনযম্মক চিনতাম না, 
আমাম্মদরম্মকও অনযরা চিনত না। এম্মক অপরম্মক মিনা তথা পারেচরক স্বীকৃচতর 
জনয আোহ এচট কম্মরম্মেন। এবং চতচন বম্মল চদম্ময়ম্মেন, আোহভীচতর উপরই 
চনভযর করম্মব মর্যাদাগত মশ্রষ্ঠত্ব। 

আচম িযাম্মলঞ্জ কম্মর বলম্মত পাচর, মকারআম্মনর এই আয়াম্মত সাবযজনীন ভ্রাতৃত্বম্মক 
বযাখযা করার জনয ধময ও মতাদম্মশযর বযাপাম্মর চনরম্মপি মথম্মক অচত সংম্মিম্মপ মর্ 
িমৎকার বিবয মদয়া হম্ময়ম্মে, তা অনয মকাম্মনা ধময বা দশযন চদম্মত পাম্মরচন।  

উপম্মরাি আয়াতচট মতলাওয়াত করার সময় আচম এমন একচট  ুম্মলর মতাড়ার 
কথা কল্পনা কচর, র্ার  ুলগুম্মলা লাল, সাদা, মগালাপীসহ চবচভন্ন রম্মঙর। এককভাম্মব 
প্রম্মতযকচট  ুলই সুন্দর, চকন্তু সবগুম্মলা  ুল চমম্মল বতচর হওয়া মতাড়াচটর মসৌন্দর্যই 
মবচশ। বহু রম্মঙর ববচিত্রয থাকায় এম্মত চবরচি আম্মস না। চিক এভাম্মবই আোহ 
তায়ালা মানুষ,  ুল, পশুপাচখসহ র্াবতীয় সৃচির মম্মধযও ববচিত্রযতা চদম্ময়ম্মেন। 
এমনচক মকারআম্মন চভন্ন চভন্ন রম্মঙর পাহাম্মড়র কথা বলা হম্ময়ম্মে,  
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ْ َوُحْمرْ  مُّْختَِلف ْ ا َْلَوانَُْهْا َوَغَراِبيبُْ ُسودْ    َوِمنَْ اْلِجبَالِْ ُجَددْ  ِبيض 

পবযতসমূম্মহর মম্মধয রম্ময়ম্মে চবচভন্ন বম্মণযর চগচরপথ— সাদা, লাল ও চনকষ 
কাম্মলা।  

[সূরা  াচতর: ২৭] 

৭। নযায়চবিার 

শুধু মুসলমানম্মদর সাম্মথই নয়, সকম্মলর সাম্মথই নযায়চবিার করম্মত হম্মব। এ বযাপাম্মর 
মকারআম্মন দুইচট গুরুত্বপূণয আয়াত রম্ময়ম্মে। প্রথমচটম্মত বলা হম্ময়ম্মে,  

اِمينَْ ِباْلِقْسطِْ ُشَهَداءَْ ِللَّـهِْ َولَوْْ َعلَىْ  ا َنُْفِسكُمْْ ا َوِْ اْلَواِلَديْنِْ  يَا ا َيَُّها الَِّذينَْ ا َمنُوا كُونُوا قَوَّ
ْا ا َوْْ فَِقيرًْا فَاللَّـهُْ ا َْولَىْ  ِبِهَمْاْ  فَلَا تَتَِّبُعوْا اْلَهَوىْ  ا َنْْ تَْعدِْلُوْا نْْ يَكُنْْ َغِنيًّ  ْ َوالْأ َْقرَِْبينَْْ ْ ا ِ

نَّْ اللَّـهَْ كَانَْ ِبَما تَْعَملُونَْ َخِبيرًْا نْْ تَْلُووْا ا َوْْ تُْعرُِْضوْا فَا ِ  َوا ِ

মহ ঈমানদারগণ! মতামরা নযাম্ময়র উপর প্রচতচষ্ঠত থাম্মকা এবং আোহর 
ওয়াম্মি নযায়সেত সািয প্রদান কম্মরা, তাম্মত মতামাম্মদর চনম্মজর বা চপতা-
মাতার অথবা চনকটবতযী আত্মীয়-স্বজম্মনর র্চদ িচত হয় তবুও। তাম্মদর 
মকউ র্চদ ধনী বা দচরদ্র হয়, তবুও তাম্মদর বযাপাম্মর মতামাম্মদর িাইম্মত 
আোহই অচধক শুভাকাঙ্খী। অতএব, মতামরা চবিার করম্মত চগম্ময় 
প্রবৃচির কামনার অনুসরণ কম্মরা না। আর র্চদ মতামরা ঘুচরম্ময়-মপুঁচিম্ময় 
কথা বম্মলা চকংবা পাশ কাচটম্ময় র্াও, তম্মব মজম্মন মরম্মখা, আোহ 
মতামাম্মদর র্াবতীয় কাজকময সম্পম্মকযই অবগত।  

[সূরা চনসা: ১৩৫] 

র্া সতয, চবিার করম্মত চগম্ময় তার পম্মিই থাকম্মত হম্মব। কার বযাকগ্রাউে কী, মক 
মকান ধম্মমযর অনুসারী— চবিাম্মরর মিম্মত্র এ ধরম্মনর মকাম্মনা চকেুম্মক চবম্মবিনায় 
মনয়া র্াম্মব না। এ সংক্রান্ত অপর আয়াতচট আম্মরা িমৎকার। আোহ বম্মলম্মেন, 

اِمينَْ ِللَّـهِْ ُشَهَداءَْ ِباْلِقْسطِْْ  َولَأ يَْجرَِْمنَّكُمْْ َشنَا نُْ قَْومْ   يَا ا َيَُّها الَِّذينَْ ا َمنُوا كُونُوا قَوَّ
نَّْ اللَّـهَْ َخِبيرْ  ِبَما تَْعَملُْونَْ ْ  َواتَُّقوْا اللَّـهَْْ  ا ِ  َعلَىْ  ا َلَّأ تَْعِدلُوْاْ  اْعِدلُوْا ُهوَْ ا َْقرَْبُْ ِللتَّْقَوىْ 

মহ মুচমনগণ, মতামরা আোহর উম্মদ্দম্মশয নযায়চভচিক সািযদাম্মনর বযাপাম্মর 
অচবিল থাকম্মব এবং মকাম্মনা সম্প্রদাম্ময়র শত্রুতার কারম্মণ তাম্মদর 
বযাপাম্মর কখনও নযায়চবিার পচরতযাগ কম্মরা না। সুচবিার কম্মরা, এটাই 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

মখাদাভীচতর অচধক চনকটবতযী। আোহম্মক ভয় কম্মরা। মতামরা র্া কম্মরা, 
চনিয় আোহ মস চবষম্ময় অচধক জ্ঞাত।  

[সূরা মাম্ময়দা: ৮] 

এ রকম অসাধারণ বিবয দুচনয়ার আর মকাথায় আম্মে? মলাকজন মতা বরং বম্মল 
থাম্মক— শত্রুম্মক ধ্বংস কম্মর দাও, র্ত পাম্মরা হতযা কম্মরা, ভূলুচণ্ঠত কম্মর দাও। 
র্চদও মকারআম্মন মকাম্মনা মকাম্মনা সময় নযায়সেত আত্মরিার কথা বলা হম্ময়ম্মে, 
চকন্তু একইসাম্মথ মীমাংসার দরজা মখালা রাখার কথাও বলা হম্ময়ম্মে। আোহ 
বম্মলম্মেন,  

ْ  َواللَّـهُْ ةًْْ ْ َواللَّـهُْ قَِديرْ   َعَسى اللَّـهُْ ا َنْْ يَْجَعلَْ بَْينَكُمْْ َوبَْينَْ الَِّذينَْ َعاَديْتُمْْ ِمنُْهمْْ َمَودَّ
 َغُفورْ  رَِْحيمْ 

এটা অসম্ভব চকেু নয়, আোহ মতামাম্মদর এবং র্াম্মদর সাম্মথ আজ 
মতামাম্মদর শত্রুতা সৃচি হম্ময়ম্মে তাম্মদর মাম্মঝ একচদন সুসম্পকয বতচর কম্মর 
মদম্মবন; আোহ মতা সবই করম্মত পাম্মরন; আোহ িমাশীল ও পরম দয়ালু।  

[সূরা মুমতাচহনা: ৭] 

এই আয়াম্মত আোহ বলম্মেন, মতামরা র্ারা এখন পরেম্মরর শত্রু, মতামাম্মদর মম্মধয 
আোহ মুওয়াদ্দাহ তথা গভীর আন্তচরকতার সম্পকয বতচর কম্মর চদম্মবন। এটা চনেক 
ভাম্মলাবাসা নয়, তার মথম্মকও মবচশ চকেু। আমাম্মদর চপ্রয় নবীর (সা.) জীবম্মন এ 
রকম অম্মনক উদাহরণ রম্ময়ম্মে। চতচন তাম্ময় বাসীম্মক িমা কম্মর চদম্ময়চেম্মলন। 
আঘাম্মতর জবাম্মব তাম্মদরম্মক মমতায় চসি কম্মরম্মেন। মৃতুযদণ্ড র্াম্মদর প্রাপয চেল, 
মক্কা চবজম্ময়র শুরুম্মতই তাম্মদর বযাপাম্মর সাধারণ িমা মঘাষণা কম্মরচেম্মলন। এ 
রকম আম্মরা অম্মনক উদাহরণ রম্ময়ম্মে। 

আসল কথা হম্মচ্ছ, নযায়চবিার করম্মত হম্মব। অথযাৎ মকাম্মনা সাধারণ মানুষ মতা দূম্মর 
থাক, শত্রুর সাম্মথও অচবিার না করা; এমনচক আত্মরিার মিম্মত্রও তা করা র্াম্মব 
না। মকউ র্চদ এমন মকাম্মনা কাম্মজর পম্মি সা াই গায়, র্া মকারআন-হাদীম্মসর 
চশিার পচরপন্থী; তাহম্মল মস েিত পথভ্রি। 

৮। মধযপন্থা। 

মকারআম্মন আমাম্মদরম্মক ‘গুলু’ তথা বাড়াবাচড় করার বযাপাম্মর সাবধান কম্মর মদয়া 
হম্ময়ম্মে। এটা উগ্রপন্থার পচরিায়ক। মকারআম্মন এম্মক িরম মন্দ কাজ চহম্মসম্মব 
চবম্মবিনা কম্মর বলা হম্ময়ম্মে,   
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 لَأ تَْغلُوْا ِفي ِديِنكُمْْ

মতামরা দ্বীম্মনর বযাপাম্মর বাড়াবাচড় কম্মরা না।  
[সূরা চনসা: ১৭১, সূরা মাম্ময়দা: ৭৭] 

এমনচক ইবাদম্মতর মিম্মত্রও বাড়াবাচড় করম্মত ইসলাম চনম্মষধ কম্মরম্মে। এ বযাপাম্মর 
বচণযত একচট হাদীম্মস স্বাভাচবক জীবনর্াপম্মনর পচরবম্মতয সদাসবযদা ইবাদম্মত 
চনম্ময়াচজত থাকম্মত চনম্মষধ করা হম্ময়ম্মে। কারণ, মানুম্মষর স্বাভাচবক জীবনর্াপনই 
ইবাদম্মত পচরণত হম্মত পাম্মর, র্চদ কাম্মরা সৎ চনয়ত থাম্মক এবং আোহ চনম্মদযচশত 
পম্মথ িম্মল। 

মকারআম্মন ‘ওয়াসাচতয়া’ তথা মধযপন্থা অবলম্বন করম্মত বলা হম্ময়ম্মে। ওয়াসাচতয়ার 
মাম্মন ইসলাম অনুসরম্মণর বযাপাম্মর গা লচত নয়। র্চদও মকউ মকউ ভুলবশত 
এমনটা মম্মন করম্মত পাম্মর। মকবলা সংক্রান্ত সূরা বাকারার চনম্মোি আয়াম্মত আোহ 
বলম্মেন,  

ُسولُْ َعلَْيكُمْْ ةًْ َوَسطًا ِلتَكُونُوا ُشَهَداءَْ َعلَْى النَّاسِْ َويَكُونَْ الرَّْ ِلكَْ َجَعْلنَاكُمْْ ا ُمَّ  َوكََذَٰ
 َشِهيًدْا

এমচনভাম্মব আচম মতামাম্মদরম্মক মধযপন্থী উম্মাহ কম্মরচে র্াম্মত কম্মর 
মতামরা সািযদাতা হও মানবজাচতর জনয এবং রাসূল সািযদাতা হন 
মতামাম্মদর জনয।  

[সূরা বাকারা: ১৪৩] 

আমারম্মদরম্মক মধযপন্থী উম্মাহ চহম্মসম্মব আোহ পাচিম্ময়ম্মেন। এই আয়াম্মত বচণযত 
‘ওয়াসাতান’ শম্মব্দর অথয হম্মচ্ছ— র্থার্থ ভারসামযপূণযতা, বাড়াবাচড় ও বশচথলয 
প্রদশযম্মনর মাঝামাচঝ অবস্থান, মধযপন্থা অবলম্বন করা ইতযাচদ। চনেক রাজবনচতক 
অম্মথয মধযপন্থা নয়, বরং ওয়াসাচতয়ার আম্মলাম্মক মধযপন্থা। এর মপেম্মন র্থাথয কারণ 
রম্ময়ম্মে। তাহম্মলা আমরা র্াম্মত আোহর পি মথম্মক মানুম্মষর কাম্মে সািয চহম্মসম্মব 
দাুঁড়াই, মর্ভাম্মব মহানবী (সা.) আোহর পি মথম্মক আমাম্মদর চনকট সািয চহম্মসম্মব 
মপ্রচরত। এচট খুব গুরুত্বপূণয একচট বযাপার।  

৯। রহমত 

নবম মূলযম্মবাধচট হম্মচ্ছ রহমত তথা সকম্মলর প্রচত দয়া করা। আমরা জাচন, এচট 
আোহর ববচশিয ও গুণাবচলর মম্মধয সচবম্মশষ তাৎপর্যপূণয একচট গুণ। আমরা ভাম্মলা 
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কম্মর মকারআন পড়ম্মল মদখম্মত পাম্মবা, রহমত এবং এ ধরম্মনর আম্মরা অসংখয শব্দ 
মকারআম্মন রম্ময়ম্মে। এগুম্মলাই হম্মচ্ছ মহানবীর (সা.) দাওয়াম্মতর মূলকথা। আোহ 
বম্মলম্মেন,  

ْلَعالَِمينَْ لَّأ َرْحَمةًْ لِّ   َوَمْا ا َْرَسْلنَاكَْ ا ِ

আচম আপনাম্মক চবশ্বজগম্মতর জনয রহমত চহম্মসম্মবই মপ্ররণ কম্মরচে।  
[সূরা আচম্বয়া: ১০৭] 

এই আয়াম্মত ‘আলম’ (চবশ্ব) শম্মব্দর বহুবিন ‘আলামীন’ শব্দচট বযবহৃত হম্ময়ম্মে। 
এর মাম্মন হম্মচ্ছ জগৎ সম্পম্মকয মানুম্মষর মর্ গতানুগচতক ধারণা, শুধু মসগুম্মলাই নয়; 
বরং মনুষয জগৎ, জ্বীনম্মদর জগৎ (কারণ, তাম্মদর মকউ মকউ মকারআন মশানার 
পর ইসলাম গ্রহণ কম্মরচেম্মলা), প্রাণীজগৎ, উচদ্ভদজগৎ, পচরম্মবশ জগৎসহ সবার 
জনযই রাসূল (সা.) রহমত চহম্মসম্মব মপ্রচরত হম্ময়ম্মেন।  

তাহম্মল মস্র  চভন্নমত মপাষণ করার কারম্মণ র্খন মানুষম্মক চনর্যাতন করা হয়, 
চশরম্মচ্ছদ বা মৃতুযদণ্ড মদয়া হয়, অসহায় নারী-পুরুষ ও চশশুম্মদরম্মক পাইকারীভাম্মব 
হতযা করা হয়, তখন রহমম্মতর কার্যকাচরতার কী হম্মব? এটা খুবই গুরত্বপূণয প্রে। 
এ চবষয়চট হম্মচ্ছ মুসলমানম্মদর সাম্মথ অনযানয কচমউচনচটর সম্পম্মকযর মূলচভচি। 
এটা শুধু শাচন্তর সমম্ময় নয়, রু্দ্ধম্মিম্মত্রও প্রম্মর্াজয।  

এ চবষম্ময় এখন শুধু এটুকু বম্মল রাচখ, চকেু মলাক মকারআম্মনর এ সংক্রান্ত মকাম্মনা 
মকাম্মনা আয়াম্মতর অপবযাখযা কম্মর। তারা এসব আয়াম্মতর ঐচতহাচসক এবং 
প্রাসচেক ঘটনা না মজম্মন বা এ সম্পম্মকয ভুল বুম্মঝ জঘনয সব কাজ কম্মর মবড়ায়। 
তারা মকারআন মথম্মক চনম্মজম্মদর সুচবধা মম্মতা চকেু আয়াত বাোই কম্মর (cherry 
picking) মসগুম্মলার অপবযবহার কম্মর। 

১০। সহাবস্থান ও সদািরণ 

মকউ মুসলমানম্মদর সাম্মথ শাচন্তম্মত বসবাস করম্মত িাইম্মল মসম্মিম্মত্র ইসলাম্মমর 
মূলনীচত হম্মচ্ছ, আমাম্মদরম্মক র্ম্মথাচিত ভূচমকা পালন করম্মত হম্মব। এ চবষম্ময় আোহ 
বম্মলম্মেন,  

وُهمْْ ينِْ َولَمْْ يُْخرُِْجوكُمْْ ِمنْْ ِديَارِْكُمْْ ا َنْْ تَبَرُّْ  لَأ يَنَْهاكُمُْ اللَّـهُْ َعنِْ الَِّذينَْ لَمْْ يَُقاِتلُوكُمْْ ِفي الدِّ
نَّْ اللَّـهَْ يُِحبُّْ اْلُمْقِسِطينَْ لَْيِهمْْْ  ا ِ  َوتُْقِسُطوْا ا ِ
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র্ারা দ্বীম্মনর বযাপাম্মর মতামাম্মদর চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ কম্মরচন এবং কখম্মনা 
মতামাম্মদরম্মক বাচড়ঘর মথম্মক মবর কম্মর মদয়চন, তাম্মদর প্রচত সদািরণ 
ও নযায়চবিার করম্মত আোহ কখম্মনা চনম্মষধ কম্মরন না; অবশযই আোহ 
নযায়পরায়ণম্মদর ভাম্মলাবাম্মসন। 

[সূরা মুমতাচহনা: ৮] 

রু্দ্ধ না করা এবং বাচড়ঘর মথম্মক তাচড়ম্ময় না মদয়া— এটুকু চক খুব মবচশ িাওয়া? 
এটা চক মুসলমানম্মদর অবািব মকাম্মনা িাচহদা? এটা চক প্রম্মতযক মানুম্মষর প্রাপয 
অচধকার নয়? এটা খুবই সহজ একচট দাচব র্া সবার জনযই জরুচর। তাহম্মল এ 
িাচহদাটুকু পূরণ হম্মল মুসলমানরা অনযম্মদর সাম্মথ মকমন আিরণ করম্মব? অবশযই 
‘সদািারণ ও নযার্য আিরণ’ করম্মব। উপম্মরাি আয়াম্মত এ সংক্রান্ত শব্দচট হম্মলা 
‘তাবাররুহুম’, র্া সদািরণ বা সহৃদয়তা মথম্মকও মবচশ চকেু বুঝায়। এটা অম্মনকটা 
মা-বাবা ও সন্তাম্মনর সম্পম্মকযর মম্মতাই সহৃদয়তাপূণয সম্পকয, মর্খাম্মন আম্মে সদািারণ, 
সম্মান ও ভাম্মলাবাসা। এমনচক মা-বাবা অমুসচলম হম্মলও তাম্মদরম্মক ভাম্মলাবাসম্মত 
হম্মব। কারণ, মানুষ চহম্মসম্মব মা-বাবার কাম্মে কৃতজ্ঞ থাকার সহজাত বযাপার মথম্মকই 
তাম্মদরম্মক আমরা ভাম্মলাবাচস। র্চদও আোহ প্রম্মতযম্মকর কৃতকম্মমযর চহসাব চনম্মবন। 

তাই আমাম্মদর উচিত ‘চকি’ তথা নযায়চবিার করা। মকাম্মনা মকাম্মনা আম্মলম্মমর মম্মত, 
‘চকি’ হম্মচ্ছ ‘আদল’ বা নযায়চবিাম্মরর মিম্ময়ও মবচশ চকেু। ‘আদল’ হম্মচ্ছ কাউম্মক 
তার প্রাপয র্তটকু, চিক ততটুকু প্রদান করা; কমও নয়, মবচশও নয়। চকন্তু ‘চকি’ 
হম্মচ্ছ প্রাম্মপযর মিম্ময়ও মবচশ চকেু মদয়া। উদাহরণ চহম্মসম্মব বলা র্ায়, অমুসচলম 
প্রচতম্মবশীম্মক উপহার প্রদান করা। আম্মলমম্মদর কাম্মরা কাম্মরা মম্মত, অমুসচলমম্মদর 
অনুু্ষ্ঠান উপলম্মিয শুম্মভচ্ছা জানাম্মনাও এর মম্মধয পম্মড়। মর্মন: ইস্টার সানম্ম ম্মত 
শুম্মভচ্ছা জানাম্মনা। তম্মব শুম্মভচ্ছা জানাম্মনার মিম্মত্র আচম চনরম্মপি মকাম্মনা শব্দ 
বযবহার করার পম্মি। মর্মন: হযাচপ হচলম্ম । কারণ, হচল শব্দচট এখন আর পচবত্র 
অম্মথয বযবহৃত হয় না। এটা এখন অম্মনকটাই বাচণচজযক পম্মণয পচরণত হম্ময়ম্মে। 
কাম্মরা কাম্মরা মম্মত, এম্মত মকাম্মনা সমসযা মনই। তাই বম্মল চবধমযীম্মদর র্াবতীয় 
আকীদা-চবশ্বাসই সচিক, এমনচট মম্মন করার অবকাশ মনই। এই ইসুযম্মত পম্মি ও 
চবপম্মি অম্মনম্মকই র্ম্মথি রু্চি চদম্ময়ম্মেন। 

এতিম্মণর আম্মলািনায় আমরা র্া জানলাম, ইসলাম্মমর এই বুঝজ্ঞান ও মূলযম্মবাধ 
চবম্মবিনায় মরম্মখ চবম্মশ্বর চদম্মক তাকাম্মল আমরা কী মদখম্মত পাই? আমরা মদচখ, 
চকেু িুদ্র মগাষ্ঠী তাম্মদর কাজকম্মমযর মাধযম্মম মানুম্মষর কাম্মে ইসলাম ও মুসলমানম্মদর 
একটা ভয়াবহ চিত্র তুম্মল ধরম্মে। তারা দাচব কম্মর, মকারআন-সুন্নাহর আম্মলাম্মকই 
তারা এসব করম্মে। অথি এতিণ আচম র্া বম্মলচে, তা মকারআন-সুন্নাহর 
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আম্মলাম্মকই বম্মলচে। এগুম্মলা তারা ভুল প্রমাণ করুক। তারা প্রমাণ করুক মর্ আচম 
মকারআম্মনর মর্সব আয়াত উম্মেখ কম্মরচে, মসগুম্মলা আোহর কথা নয়, মকারআম্মনর 
মকাম্মনা সূরার আয়াত নয়!  

মহান আোহ তায়ালা আমাম্মদরম্মক এবং তাম্মদরম্মক সচিক পম্মথ পচরিালনা করুন। 
আমরা মর্ন অনযানয কচমউচনচটর মলাকজনসহ আোহর সমি সৃচির সাম্মথ 
শাচন্তপূণযভাম্মব বসবাস করম্মত পাচর, মহান আোহ আমাম্মদরম্মক মস তওচ ক দান 
করুন। আমীন। 

আমাম্মদর করণীয় 

আম্ময়াজক ভাইম্মদর পি মথম্মক আমাম্মক অনুম্মরাধ করা হম্ময়ম্মে, আচম মর্ন বতযমান 
সমম্ময় মুসলমানম্মদর জনয অগ্রাচধকার চভচিম্মত করণীয় চতনচট কাম্মজর কথা বচল। 
আচম খুব সংম্মিম্মপ এ বযাপাম্মর আমার িুদ্র মতামত বযচি করচে। 

১। ঈমানম্মক শচিশালী করা 

আমাম্মদর ঈমানম্মক শচিশালী এবং অন্তরম্মক পচরশুদ্ধ করম্মত হম্মব। কারণ, অন্তর 
মথম্মক অনুভব না করম্মল চনেক ইবাদত আমাম্মদরম্মক পচরবতযন করম্মত পারম্মব না 
এবং আমরা আোহর বনকটযও লাভ করম্মত পারম্মবা না। অথযাৎ, এই ইবাদত 
আমাম্মদর কাম্মজ আসম্মব না। হযাুঁ, ইবাদত একচট গুরুত্বপূণয চবষয়; চকন্তু তা ঈমাম্মনর 
চভচিম্মত হম্মত হম্মব। তাই প্রথম্মম আমাম্মদর অন্তরম্মক পচরশুদ্ধ করম্মত হম্মব। তাহম্মল 
আমরা র্াবতীয় মন্দ কাজ মথম্মক চনম্মজম্মক চবরত রাখম্মত পারম্মবা।   

২। ইসলাম্মমর সচিক বুঝজ্ঞান অজযন করা 

আোহ মকারআম্মন র্া বম্মলম্মেন চিক মসভাম্মব অথযাৎ পচরপূণয ভারসামযতা সহকাম্মর 
ইসলাম্মমর সচিক বুঝজ্ঞান আমাম্মদর অজযন করম্মত হম্মব। কট্টরপন্থী হওয়া র্াম্মব 
না। মধযপন্থা সংক্রান্ত ইসলাম্মমর ধারণাম্মক চনেক রাজবনচতক অম্মথয না চনম্ময় র্থাথয 
অম্মথয এম্মক গ্রহণ করম্মত হম্মব। আমরা জাচন, ইসলাম্মমর প্রাথচমক রু্ম্মগ উদূ্ভত 
খাম্মরচজ সম্প্রদায় চেল অতযন্ত ধমযভীরু। নামার্, মরার্াসহ মর্ মকাম্মনা ইবাদম্মত 
অতযন্ত তৎপর থাকা সম্মত্ত্বও ইসলাম্মমর ভারসামযপূণয জ্ঞাম্মনর অভাম্মব তারা মগামরাহ 
হম্ময় চগম্ময়চেল। মহানবী (সা.) তাম্মদর সম্পম্মকয ভচবষযতবাণী কম্মরচেম্মলন, তীর 
মর্মন ধনুক মথম্মক মবচরম্ময় র্ায়, তারাও মতমচন দ্বীন মথম্মক মবচরম্ময় র্াম্মব। তাম্মদর 
কাজকময পুম্মরাপুচর ইসলাম পচরপন্থী। মর্সব মুসলমান খাম্মরচজম্মদর মনগড়া বযাখযা 
গ্রহম্মণ অস্বীকার করম্মতা, তাম্মদর হতযা করা খাম্মরচজরা ববধ মম্মন করম্মতা। 



 অনযানয কচমউচনচটর সাম্মথ মুসলমানম্মদর সম্পকয 

৩। জ্ঞানম্মক বািম্মব কাম্মজ লাগাম্মনা 

ঈমান এবং এর সচিক বুঝজ্ঞানম্মক শুধু মকতাবী চবদযা মম্মন করা র্াম্মব না। বরং 
এসবম্মক কাম্মজ লাচগম্ময় অনযানয মানুম্মষর সাম্মথ সম্পম্মকযান্নয়ম্মন সম্মিি হম্মত হম্মব। 
এম্মিম্মত্র মহানবী (সা.) আমাম্মদর জনয অনুকরণীয় আদশয। চতচন অমুসচলম 
প্রচতম্মবশীম্মদর সাম্মথ অতযন্ত সদয় আিরণ করম্মতন। অথি এম্মদর মকউ মকউ তাুঁর 
বাচড়র সামম্মন ময়লা-আবজযনা েুুঁম্মড় ম লত। প্রচতম্মবশী মুসচলম নাচক অমুসচলম, 
মস প্রে না তুম্মল তাম্মদর প্রচত সদয় হওয়ার বযাপাম্মর মকারআম্মনও বলা হম্ময়ম্মে।  

আমরা মর্ন ইসলাম্মমর উিম আদশয হম্মত পাচর, অনযানয মানুম্মষর সাম্মথ সম্পম্মকযর 
মিম্মত্রও মর্ন উিম আদশয হম্মত পাচর; আোহ আমাম্মদরক মসই তওচ ক দান 
করুন। আমীন। 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

ইমাম শাদ্দেয়ী এবং তভন্নমদ্দির কপপইস তিতর 
আচস  চসবগাত ভূঞা 

 

 

ইসলাম্মমর চ সম্মকাসযগুম্মলাম্মত আমরা পরমতসচহষু্ণতা খুুঁম্মজ পাই না। সাধারণত 
দুচট প্রাচন্তক অবস্থান মদখা র্ায়। চনম্মজর পম্মির মকউ র্চদ অনয পিম্মক চভচিহীন 
কটু মন্তবয কম্মর নািানাবুদও কম্মর, মসটাম্মত আমরা মদাষ খুুঁম্মজ পাই না। এম্মিম্মত্র 
মর্ বলম্মে তার কথায় মর্ ভাম্মলা রু্চি মনই মসচদম্মক মতা আমাম্মদর মখয়াল থাম্মকই 
না, বরং মর্ কটু কথা বযবহার করা হম্ময়ম্মে মসটাম্মকও মবশ বীরত্বপূণয বম্মল মম্মন 
কচর। আবার অনয পম্মির মকউ র্চদ খুব মর্ৌচিকভাম্মব আমাম্মদর সমাম্মলািনা কম্মর 
(চকেুটা কড়া কথা বযবহার কম্মর হম্মলও), মসম্মিম্মত্রও আমরা মসই রু্চিম্মক পরখ 
করম্মত উদগ্রীব নই এবং সামানয মর্ তীর্যক কথা তার সমাম্মলািনায় পাওয়া মগম্মে 
মসটাম্মত খুব ম াকাস কচর। েিতই এচট  াবল স্টযাো য। 

এই সমসযার মূম্মল রম্ময়ম্মে আমাম্মদর মপ্রসচক্রপচটভভাম্মব  ম্মতায়া চদম্ময় ইসলাম 
মবাঝার সমসযা। সাধারণ জীবম্মন আমাম্মদর  ম্মতায়ার প্রম্ময়াজন রম্ময়ম্মে। কারণ, 
প্রচতচট ইসুযম্মত িুলম্মিরা জ্ঞানগত চবম্মিষম্মণর িমতা মবচশরভাগ মানুষই রাম্মখ না। 
আর িমতা থাকম্মলও সব চবষম্ময় গম্মবষণা করার মম্মতা সময় থাম্মক না, ইন্সটযাি 
চ চসশন চনম্মত হয়। এরকম পচরচস্থচতম্মত  ম্মতায়ার প্রম্ময়াজন মকউ অস্বীকার কম্মর 
না। 

সমসযাটা হম্মচ্ছ র্খন  ম্মতায়া একচট িলচত সমসযার সমাধান চহম্মসম্মব বযবহৃত না 
হম্ময় ইসলামম্মক সমযকভাম্মব মবাঝার মাধযম হম্ময় র্ায়। এটাম্মক আমরা  ম্মতায়া 
মমিাচলচট বলম্মত পাচর।  ম্মতায়া মমিাচলচটর িচরত্রটা হম্মলা র্খন একজন মুসচলম 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

মম্মন করা শুরু কম্মর মর্ একজন বযচি বা একচট চনচদযি মগাষ্ঠীর মদয়া ইসুযচভচিক 
একক মতগুম্মলাই সচিক মত। তার ধারণা— একচট একধারার সূত্র রম্ময়ম্মে মর্খান 
মথম্মক বা মর্খাম্মন পুম্মরা ইসলামটাম্মক সমূ্পণয সচিক  ম্মময উদ্ধার করা র্াম্মব। তাই 
মস এই একচট চনচদযি ধারার বা সূম্মত্রর সকল আম্মলম, প্রকাশনী, চভচ ও িযাম্মনম্মলর 
মমম্মটচরয়াল ইতযাচদ অনুসরণ করম্মত থাম্মক। এটা করার মাধযম্মম মস মগাটা 
ইসলাম্মমর মশািনীয় রকম স্বল্প চজচনসই পায়। চকন্তু মস মম্মন করম্মত থাম্মক— তার 
সমযক গম্মবষণা না থাকম্মলও এই মর্ একচট চবশ্বি সূত্র মস মপম্ময় মগম্মে, এটা 
চদম্ময়ই মগাটা ইসলামটা ধম্মর ম লা র্াম্মচ্ছ। তার জানাটা শুধু সচিকই নয়, মসটা 
সমূ্পণযও বম্মট। শুধু সচিক ইসলামই জানা আম্মে তাই নয়, মমাটামুচট পুম্মরা 
ইসলামটাই তার জানা। ইসলাম্মমর মূল কািাম্মমা তার আয়ম্মি। র্চদ অল্প চকেু বাদ 
মথম্মকও থাম্মক, ওটা খুব গুরুত্বপূণয নয়। 

অথি একচট চনচদযি সূত্র বা ধারা — র্ার উপর তার আস্থা রম্ময়ম্মে — মসখান 
মথম্মক ইসলাম পালম্মনর জনয তার মর্ প্রেগুম্মলা, মসগুম্মলার উির জানম্মত মকানও 
সমসযা চেম্মলা না। মসটা করাটাই লচজকযাল। অচধকাংশ মানুষ তাই করম্মব। মূল 
সমসযা এটা নয় মর্ আমরা সবার মতামত মজম্মন গম্মবষণা কম্মর চসদ্ধাম্মন্ত আসচে 
না, কারণ মসটা সম্ভব নয়। চকন্তু সমসযাটা হম্মলা— আচম মর্ আম্মলম্মমর মত শুনচে, 
মর্ বই পড়চে, মর্ চভচ ও মলকিার মদখচে; মসটা মর্ মকবল একজন বিা বা 
মলখক বা চনম্মদনপম্মি একচট চনচদযি ঘরানা বা সু্কম্মলর চিন্তা, তা র্খন আচম 
অযাচপ্রচশম্ময়ট কচর না। সময় ও গম্মবষণাশচির ঘাটচতর কারম্মণ আচম মসটাম্মক 
অনুসরণ করম্মত পাচর বম্মট, চকন্তু একইসাম্মথ আমার মম্মন মিতনা কাজ করা 
দরকার মর্ আমার এই জানা কতটা সংকীণয, সীচমত  ও একম্মপম্মশ। অনয মকাম্মনা 
ঘরানার অনুসারীর জানাটা চিক হবার সম্ভাবনা র্তটুকু, আমার জানাবুঝা চিক 
হবার সম্ভাবনা ততটুকুই। অথি, বহু ঘরানার মাম্মঝ মাত্র একচট ঘরানাম্মক আচম 
অনুসরণ করচে— এই কনশাসম্মনস আমার মাম্মঝ থাকম্মলও আচম মকবল 
চনম্মজম্মকই চিক মম্মন কচর। কারণ, আমার বদ্ধমূল ধারণা, আচম ও আমার বনু্ধরাই 
সচিক ঘরানাম্মক মবম্মে চনম্মত মপম্মরচে। 

 ম্মল একজন সালাচ /আহম্মল হাদীস মম্মন করম্মে, মস মর্ভাম্মব ইসলাম  ম্মলা 
করম্মে মসটাই এম্মকবাম্মর মকারআন-সুন্নাহ মমাতাম্মবক হম্মচ্ছ। র্চদও মস চনম্মজ খুব 
অল্পই মকারআন-হাদীস পম্মড়ম্মে, এর বযাখযাও তার অল্পই জানা, এবং মসটা 
আসম্মেও মূলত অনয কাউম্মক অনুসরণ করার মাধযম্মমই। একজন মার্হাচব মম্মন 
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করম্মে, তার মার্হাব অনুসরম্মণর মাধযম্মম মগাটা ইসলাম পালন হম্ময় র্াম্মচ্ছ, অনয 
সকল মার্হাব তার মার্হাম্মবর মম্মতা মপাি নয়। একজন জামাচত মম্মন করম্মে, 
ইসলাম্মমর রাজনীচতম্মক মস সবম্মিম্ময় ভাম্মলা ধারণ করম্মে। র্চদও ইসলাম্মমর 
রাজবনচতক আম্মলািনা তার খুব কমই জানা, এবং এ বযাপাম্মর মস একচট চনচদযি 
সু্কম্মলর মমম্মটচরয়ালই অনুসরণ কম্মর। একজন তাবলীগী মম্মন কম্মর, তার তাবলীগই 
হম্মচ্ছ আোহর রাসূম্মলর (সা.) তাবলীম্মগর সবম্মিম্ময় চপউর  ময, র্চদও তার সব 
জানাম্মশানা তার চনম্মজর গ্রুম্মপই ঘুরপাক খায়। 

অথি একজন বযচির সালাচ , মার্হাচব, জামাচত, তাবলীগী বা সুচ  হওয়াম্মত 
মকানও সমসযা চেম্মলা না প্রথম চবিাম্মর। মর্ আম্মলম্মমর বা মর্ সু্কম্মলর বযাখযায় আপচন 
আস্থা মপম্ময়ম্মেন মসটা অনুর্ায়ী আপচন আপনার ধমযম্মক এচক্সচকউট করম্মবন, মসটাই 
স্বাভাচবক। চকন্তু মগাল বাুঁম্মধ তখনই, র্খন আপচন আপনার দুবযলতাম্মক আপনার 
শচি ভাবা শুরু কম্মরন। আপচন মকবলই একজন সালাচ  বা সুচ  বা জামাচত বা 
তাবলীগী— এটা চকন্তু আপনার বযচিদুবযলতার কারম্মণই। আপনার জ্ঞান ও বুচদ্ধর 
সীমাবদ্ধতার কারম্মণই চকন্তু আপচন মর্ মকানও ইসলাচমক প্রম্মে চনম্মজ চসদ্ধান্ত বতচর 
করম্মত পাম্মরন না,  ম্মল আপচন একচট মগাষ্ঠীম্মক অনুসরণ কম্মরন। এমনচক কাম্মক 
অনুসরণ করম্মবন, মসটাও চকন্তু চিক হয় আপনারই চসদ্ধাম্মন্ত; মসই আপচন, র্ার 
জ্ঞান ও বুচদ্ধ সীমাবদ্ধ। চকন্তু এই অনুসরণ করার পম্মথ আপচন অদু্ভতভাম্মব চনম্মজর 
মকানও ঐশী মশ্রষ্ঠত্ব খুুঁম্মজ পান! র্ার কারম্মণ আপনার মম্মন হম্মত থাম্মক মর্ কাম্মক 
অনুসরণ করম্মবন মস বযাপাম্মর আপনার চসদ্ধান্ত মনয়া এম্মকবাম্মর ওহী নাচর্ল হওয়ার 
মম্মতা বযাপার! একবার র্খন সচিক মুরচশদ আপচন মবম্মে চনম্ময়ম্মেন, এখন মুচরদ 
চহম্মসম্মব আপনার আর চিন্তা মনই! 

এই মম্মনাভাব প্রকাশ পায় র্খন আপনার জ্ঞান এত পরচনভযরশীল হওয়ার পরও 
মসই জ্ঞান চদম্ময়ই আপচন অনয পরচনভযরশীল কারও ‘ভুল’ — অথযাৎ মর্টা আপনার 
মিাম্মখ ভুল — মসটাম্মক দ্বযথযম্মবাধকভাম্মব ভুল প্রমাণ করম্মত উম্মি পম্মড় লাম্মগন। 
র্চদও আপনার চনম্মজর অনুসৃত মতটাও মর্ ভুল হম্মত পাম্মর মস মিতনা আপনার 
কাজ কম্মর না। শুধু তাই নয়, আপনার চনম্মজর মত ভুল হম্মল মসটা মবাঝার িমতাই 
আপনার নাই। 

এই সমসযা বতচরর মপেম্মন অনুসারীরা মর্মন দায়ী, মতমচন দায়ী র্াম্মদর অনুসরণ 
করা হম্মচ্ছ তারাও। মর্সব আম্মলম বা ইসলাচমক চিন্তাচবদম্মদর মানুষ অনুসরণ 
করম্মে, তারা চকন্তু অন্তত জাম্মনন— মবচশরভাগ ইসুযম্মতই ইসলাম্মমর মতগুম্মলা এত 
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মসাজাসাো নয়। তারা চনম্মজরা গম্মবষণা কম্মর একটা চসদ্ধাম্মন্ত এম্মসম্মেন বম্মট, চকন্তু 
একই রকম তুমুল গম্মবষণা কম্মরও আম্মরকজন সমমাম্মনর মমধাবী চিন্তাচবদ 
আম্মরকচট চবপরীত চসদ্ধাম্মন্ত এম্মসম্মেন। চকন্তু আমাম্মদর সমম্ময় খুব কম আম্মলম বা 
স্কলারম্মকই আপচন অম্মনযর মতম্মক মেইস চদম্মত মদখম্মবন। 

মেইস মদয়ার অথয এই নয় মর্ আপচন আপনার চনম্মজর মত মথম্মক সম্মর আসম্মবন। 
আপচন র্খন একবার গম্মবষণা কম্মর একচট চসদ্ধাম্মন্ত এম্মসম্মেন, মসটাম্মত মকবল 
আম্মরকজন আম্মরকচট মত চদম্মচ্ছ বম্মল আপনাম্মক চনম্মজর মত োড়ম্মত হম্মব তা নয়। 
চকন্তু চনম্মজর মতম্মক  ামযচল জানাম্মনার পাশাপাচশ অম্মনযর মত মদয়ার অচধকার ও 
মসটাও মর্ সচিক হবার একই অচধকার রাম্মখ, এই বযাপারটা মাথায় রাখা এবং 
মানুম্মষর কাম্মে তা েি কম্মর মদয়াটাই হম্মলা মেইস মদয়া। 

এখনকার অম্মনক স্কলাম্মরর এরকম মরম্মটাচরকযাল ‘চবনা রু্ম্মদ্ধ নাচহ চদব সূিযগ্র 
মমচদনী’ টাইম্মপর মম্মনাভাব মদম্মখ মম্মন হম্মত পাম্মর— আম্মলমরা বুচঝ সবসময় 
এরকম রু্দ্ধংম্মদহী চেম্মলন, চনম্মজর মতম্মকই শুধু চিক মম্মন করম্মতন, অনযম্মদর তুচড় 
মমম্মর উচড়ম্ময় চদম্মতন, চনম্মজর  ম্মতায়ার চবপরীম্মত র্াওয়া অনযানযরা কত অসৎ, 
খারাপ, চবপম্মথ র্াওয়া — মসটা মম্মন কচরম্ময় চদম্মতন। 

এই উম্মদ্দম্মশয আচম ইমাম শাম্ম য়ীর একচট উপরু্ি উচি উম্মেখ করচে এখাম্মন। 
চতচন তাুঁর ‘আল-উম্ম’ গ্রম্মন্থ বম্মলম্মেন: 

“মর্ বযচি মুতা  চবম্ময়ম্মক ববধ কম্মর, ববধ বম্মল  ম্মতায়া মদয় এবং চনম্মজ 
মুতা চবম্ময় কম্মর, তার সািয মদয়ার অচধকারম্মক িুণ্ন করা র্াম্মব না। 
একইভাম্মব মর্ বযচি চনম্মজ সচ্ছল হম্ময়ও মকাম্মনা ক্রীতদাসীম্মক চবম্ময় কম্মর 
ও মসই চবম্ময়ম্মক ববধ মম্মন কম্মর, তার সািয মদয়ার অচধকারও মকম্মড় 
মনয়া র্াম্মব না। মকননা আমরা এমন মু চত ও স্কলারম্মদরও পাই, র্ারা 
এসবম্মক হালাল কম্মরম্মেন। একইভাম্মব হাম্মত হাম্মত এক চদনাম্মরর বদম্মল 
দুই চদনার বা এক চদরহাম্মমর বদম্মল দুই চদরহাম আদানপ্রদান করাম্মক 
মর্ হালাল মম্মন কম্মর এবং এরকম মলনম্মদম্মন রু্ি হয় (তার বযাপাম্মরও 

 
 মুতা চবম্ময় হম্মলা এক ধরম্মনর চ ক্স  চপচরয়  চবম্ময়, র্াম্মত চবম্ময়চট কতচদন ভযাচল  থাকম্মব 
মস বযাপাম্মর চবম্ময়র আকম্মদ একচট চনচদযি সময় চিক কম্মর মদয়া হয়। ঐ সময় অচতক্রান্ত হম্ময় 
মগম্মল িুচি অনুর্ায়ী চবম্ময় বাচতল হম্ময় র্ায়। এই চবম্ময়ম্মত মকানও উিরাচধকার থাম্মক না। সুচন্ন 
আম্মলমম্মদর অচধকাংশই এই চবম্ময়ম্মক হারাম মম্মন কম্মরন। 
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একই কথা খাম্মট)। মর্ বযচি মম্মন কম্মর স্ত্রীম্মদর মপেন মথম্মক আসা র্ায় 
(অযানাল মসক্স) তার বযাপাম্মরও একই কথা। এসবই চকন্তু আমাম্মদর 
কাম্মে চনতান্ত অপেন্দনীয় ও অববধ (মাকরুহ মুহাররাম) র্চদওবা চকেু 
মানুষ আমাম্মদর সাম্মথ চদ্বমত মপাষণ কম্মর— তাম্মদর মতম্মক আমরা 
প্রতযাখযান কচর। চকন্তু তার মাম্মন এই নয়— আমরা তাম্মদর বলম্মবা: 
আোহ র্া হারাম কম্মরম্মেন মতামরা তাম্মক হালাল করম্মো এবং খুব গচহযত 
কাজ করম্মো। মকননা তারাও আমাম্মদরম্মক একইভাম্মব অচভরু্ি করম্মত 
পাম্মর, মর্ভাম্মব আমরা তাম্মদর করচে। তারাও আমাম্মদর মম্মতর 
অনুসারীম্মক বলম্মত পাম্মর— আোহ র্া হালাল কম্মরম্মেন মস তাম্মক হারাম 
করম্মে।”  

[আল-উম্ম, ৬/২০৬] 

এখাম্মন মর্ কাজগুম্মলার কথা ইমাম শাম্ম য়ী বম্মলম্মেন— এসব শুধু তার কাম্মেই 
হারাম নয়, মমাটামুচট সুচন্ন মুসচলমম্মদর প্রায় সবার কাম্মেই হারাম। চকেু চকেু 
কাজ মকারআন-হাদীস চদম্ময় অযাপাম্মরিচল অববধ মঘাচষত বম্মলই আমরা জাচন। 
মর্মন: হাম্মত হাম্মত এক টাকার বদম্মল দুই টাকার মলনম্মদম্মনর মর্ উদাহরণ, তা 
হাদীস চদম্ময় েি সুদ চহম্মসম্মব পচরচিত। অযানাল মসক্স মকারআম্মন েি ভাষায় 
চনচষদ্ধ। এবং ইমাম শাম্ম য়ী চনম্মজও এখাম্মন েি কম্মর বম্মল চদম্ময়ম্মেন মর্ 
এগুম্মলা তার কাম্মে পচরষ্কার হারাম। চকন্তু তাই বম্মল অনয বযচির মত মদয়ার 
বা চভন্নভাম্মব চিন্তা করার মর্ মস্কাপ রম্ময়ম্মে, মসটাম্মক চতচন অস্বীকার করম্মেন 
না। এমনচক মসসব চবষম্ময়ও, মর্সব চবষম্ময় আমাম্মদর ধারণা হম্মলা— এগুম্মলাম্মত 
মতপাথযম্মকযর মকানও সুম্মর্াগ মনই। এবং এ বযাপারগুম্মলাম্মত চনম্মজর েি ধারণা 
থাকার পরও ইমাম শাম্ম য়ী কতটা প্রজ্ঞাবান মর্ চনম্মজর মম্মত চতচন অটল 
থাকম্মলও, অম্মনযর মতম্মক এবং অনযম্মক স্বীয় মম্মত অটল থাকার মেইস চতচন 
চদম্মচ্ছন। এটুকু অনুধাবনও তার মম্মন চিকই কাজ করম্মে মর্ চতচন র্চদ অনযম্মক 
মদাষাম্মরাপ কম্মরন, তাহম্মল অনযরাও চিক একইভাম্মব তাম্মক মদাষাম্মরাপ করম্মত 
পাম্মর। 

অথি আমাম্মদর সমম্ময় বহু স্কলার বা তাম্মদর অনুসারীম্মদর এরকম বহু চবষম্ময় েি 
চ সচমচসভ কথা বলম্মত মশানা র্ায়, মর্ন এ বযাপাম্মর মকানও চদ্বতীয় মত থাকম্মত 
পাম্মর না। র্ারা অনয মত চদম্মচ্ছ তারা বক্র, পথভ্রি, কুচটল মলাক, শয়তাম্মনর 
মদাসর। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

সম্মক্রচটম্মসর ‘মনা দাইম্মসল ’ কথাচট খুবই দাচম একচট কথা। চকন্তু মর্ মুসচলম 
অনয মুসচলম্মমর কথাই শুনম্মত পাম্মর না, মস সম্মক্রচটম্মসর কথা শুনম্মব এমনটা আশা 
না করাই ভাম্মলা। 

 

 



 

 

 

 

ধমী ময় িরমপন্থীদ্দদর উদ্দেদ্দশয কখ্ালা তিটি 
মমা. জাচকর মহাম্মসন 

 

 

রিমূম্মলয মকনা বাংলার সবুজ-শযামল প্রান্তর ইসলাম ধম্মমযর নাম্মম িালাম্মনা 
সন্ত্রাম্মস রিাি হম্মচ্ছ। ধম্মমযর মদাহাই চদম্ময় চপ্রয় বাংলাম্মদশম্মক কৃচত্রমভাম্মব 
অচস্থর, অশান্ত করার অপপ্রয়াস িালাম্মনা হম্মচ্ছ। একজন সচতযকাম্মরর মুসচলম 
কখম্মনা অম্মনযর জনয ভম্ময়র, ত্রাম্মসর কারণ হম্মত পাম্মর না। একজন সচতযকাম্মরর 
মুসচলম সমাম্মজর জনয আশীবযাদ, অচভশাপ নয়। মহান আোহ পচবত্র মকারআম্মন 
মঘাষণা কম্মরম্মেন, 

“আপন পালনকতযার পম্মথর প্রচত আহ্বান করুন জ্ঞাম্মনর কথা বুচঝম্ময় ও 
উপম্মদশ শুচনম্ময় উিমরূম্মপ এবং তাম্মদর সম্মে চবতকয করুন সবম্মিম্ময় 
উিম পন্থায়। চনিয় আপনার পালনকতযা ওই বযচি সম্পম্মকয চবম্মশষভাম্মব 
জ্ঞাত রম্ময়ম্মেন, মর্ তাুঁর পথ মথম্মক চবিুযত হম্ময় পম্মড়ম্মে এবং চতচনই 
ভাম্মলা জাম্মনন তাম্মদরম্মক, র্ারা সচিক পম্মথ আম্মে।”  

[সূরা নাহল: ১২৫] 

শাচন্ত, দয়া ও করুণার ধময ইসলাম কখম্মনা সন্ত্রাসী কার্যক্রম্মমর অনুমচত মদয় না। 
মহান আোহ আল-মকারআম্মন একাচধকবার দ্বযথযহীন ভাষায় বম্মলম্মেন মুসলমানম্মদর 
আম্মগ আক্রমণ না করম্মত, আগ্রাসন না িালাম্মত, শত্রু র্তটুকু শচি প্রম্ময়াগ কম্মরম্মে 
তার মিম্ময় মবচশ শচি প্রম্ময়াগ না করম্মত। আোহ বম্মলম্মেন, 

“ধম্মমযর বযাপাম্মর র্ারা মতামাম্মদর চবরুম্মদ্ধ লড়াই কম্মরচন ও মতামাম্মদর 
মদশ মথম্মক বচহষৃ্কত কম্মরচন, তাম্মদর প্রচত সদািরণ ও ইনসা  করম্মত 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

আোহ মতামাম্মদর চনম্মষধ কম্মরন না। চনিয় আোহ ইনসা কারীম্মদর 
ভাম্মলাবাম্মসন।”  

[সূরা মুমতাচহনা: ৮] 

শুধু মানুম্মষর প্রচত নয়, একজন মুসলমানম্মক পশু-পাচখর প্রচতও দয়াবান হম্মত বলা 
হম্ময়ম্মে। এম্মদর কি চদম্মত হাদীম্মস চনম্মষধ করা হম্ময়ম্মে। রাসূলুোহ (সা.) বম্মলম্মেন, 

“জবনক মচহলাম্মক এ জনয শাচি মদয়া হম্ময়ম্মে মর্ মস একচট চবড়ালম্মক 
মৃতুয পর্যন্ত আটম্মক মরম্মখম্মে। মস র্খন চবড়ালম্মক আটম্মক মরম্মখম্মে খাবার 
ও পানীয় মথম্মক তাম্মক বচঞ্চত মরম্মখম্মে। মুি হম্ময় মপাকামাকড় খাম্মব মস 
সুম্মর্াগ মথম্মকও তাম্মক বচঞ্চত করা হম্ময়ম্মে।” 

 আম্মরক হাদীম্মস রাসূল (সা.) বম্মলম্মেন, 

“এক বযচি এক চপপাসাতয কুকুরম্মক পাচন পান কচরম্ময়ম্মে, এর প্রচতদাম্মন 
আোহ তায়ালা তার গুনাহ িমা কম্মর চদম্ময়ম্মেন।” 

মবামাবাচজ করা, আত্মঘাতী হম্ময় চনরস্ত্র মানুষম্মক আতচঙ্কত করা, হতযা-জখম করা, 
ঘরবাচড়, সম্পদ, স্থাপনা ধ্বংস করা দয়া ও িমার ধময ইসলাম্মমর চিরায়ত আদম্মশযর 
চবপরীত। 

স্বভাবতই প্রে জাগম্মত পাম্মর, তাহম্মল ইসলাম্মম চক অস্ত্র ধারণ করার, রু্দ্ধ করার 
চবধান মনই? 

অবশযই রম্ময়ম্মে। চকন্তু কখন মকান অবস্থায় প্রচতম্মরাধ রু্দ্ধ করা র্াম্মব মস চবষম্ময় 
চবভ্রাচন্তমূলক ও অপবযাখযা চদম্ময় অম্মনকম্মকই ইসলাম ধম্মমযর নাম্মম সবযনাশা সন্ত্রাসী 
কমযকাম্মণ্ড জচড়ত করা হম্মচ্ছ। ইসলাম্মম মকন অস্ত্র ধারণ করার অনুমচত রম্ময়ম্মে মস 
চবষম্ময় আোহ মকারআম্মন বম্মলন, 

“আর আোহ র্চদ মানুম্মষর কতকম্মক কতম্মকর দ্বারা প্রচতহত না 
করম্মতন, তম্মব অবশযই জচমন  যাসাদপূণয (চবপর্যয়পূণয) হম্ময় মর্ত। চকন্তু 
আোহ চবশ্ববাসীর উপর অনুগ্রহশীল।”  

[সূরা বাকারা: ২৫১] 

মকারআম্মনর অনয এক আয়াম্মত আোহ বম্মলন, 

“আোহ র্চদ মানবজাচতর একদলম্মক অপর দল দ্বারা প্রচতহত না 
করম্মতন, তম্মব চিস্টান সংসার চবরাগীম্মদর উপাসনা স্থান, চগজযা 



 ধমযীয় িরমপন্থীম্মদর উম্মদ্দম্মশয মখালা চিচি 

(ইহুদীম্মদর), উপাসনালয় ও মসচজদগুম্মলা চবধ্বি হম্ময় মর্ত, মর্গুম্মলাম্মত 
আোহর নাম অচধক স্মরণ করা হয়। আোহ চনিয়ই তাম্মদর সাহার্য 
করম্মবন, র্ারা আোহম্মক সাহার্য কম্মর। চনিয়ই আোহ পরাক্রমশালী, 
শচিধর।”  

[সূরা হজ্জ্ব: ৪০] 

মকান পচরচস্থচতম্মত একজন মুসচলম অস্ত্র ধারণ করম্মত পারম্মব মস চবষম্ময় মকারআম্মন 
উম্মেখ করা হম্ময়ম্মে। আত্মরিার জনয রু্দ্ধ করার অনুমচত রম্ময়ম্মে। আোহ বম্মলন, 

“রু্ম্মদ্ধর অনুমচত মদয়া হম্মলা তাম্মদরম্মক র্ারা আক্রান্ত হম্ময়ম্মে; কারণ 
তাম্মদর প্রচত অতযািার করা হম্ময়ম্মে, আোহ চনিয় তাম্মদর সাহার্য করম্মত 
সিম।”  

[সূরা হজ্জ্ব: ৩৯] 

আোহ আম্মরা বম্মলন, 

“এবং র্ারা মতামাম্মদর সম্মে রু্দ্ধ কম্মর, মতামরাও তাম্মদর সম্মে আোহর 
পম্মথ রু্দ্ধ কম্মরা এবং সীমা অচতক্রম কম্মরা না; চনিয়ই সীমা 
লঙ্ঘনকারীম্মদর আোহ ভাম্মলাবাম্মসন না।”  

[সূরা বাকারা: ১৯০] 

ইসলাম ধময পালম্মন, আোহর পম্মথ িলম্মত র্ারা বাধা সৃচি কম্মর এবং র্ারা 
মুসলমানম্মদর ধমযীয় স্বাধীনতা খবয কম্মর তারা ইসলাম্মমর চবরুম্মদ্ধ অপরাধ কম্মর। 
তাই এই অবস্থায় রু্দ্ধ করার অনুমচত আম্মে। আোহ মকারআম্মন বম্মলন, 

“আর তাম্মদর হতযা কম্মরা মর্খাম্মন পাও মসখাম্মনই এবং তাম্মদর মবর কম্মর 
দাও মসখান মথম্মক, মর্খান মথম্মক তারা মবর কম্মরম্মে মতামাম্মদরম্মক। বস্তুত 
ম তনা- যাসাদ বা দাো-হাোমা সৃচি করা হতযার মিম্ময়ও কচিন 
অপরাধ।”  

[সূরা বাকারা: ১৯১] 

অমুসচলম ভূখম্মণ্ড মুসলমানরা চনর্যাচতত-চনপীচড়ত হম্মল তাম্মদর সাহাম্মর্য অস্ত্র ধারণ 
করার অনুমচত আম্মে। পচবত্র মকারআম্মন এ চবষম্ময় উম্মেখ রম্ময়ম্মে, 

“আর মতামাম্মদর কী হম্মলা মর্ মতামরা আোহর পম্মথ রু্দ্ধ করে না দুবযল 
মসই পুরুষ, নারী ও চশশুম্মদর পম্মি, র্ারা বম্মল, মহ আমাম্মদর পালনকতযা! 
আমাচদগম্মক এই জনপদ মথম্মক চনষৃ্কচত দান করুন; এখানকার 
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অচধবাসীরা মর্ অতযািারী! আর আপনার পি মথম্মক আমাম্মদর জনয 
পিালম্বনকারী চনধযারণ কম্মর চদন এবং আপনার পি মথম্মক আমাম্মদর 
জনয সাহার্যকারী চনধযারণ কম্মর চদন।”  

[সূরা চনসা: ৭৫] 

মসসব অভযন্তরীণ শত্রুর চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ করার চনম্মদযশ রম্ময়ম্মে, র্ারা মমানাম্ম ক 
(কপট), চবম্মদ্রাহী, সন্ত্রাসী, র্াকাত ও অনযানয কর পচরম্মশাম্মধ অস্বীকৃচত জানায়, 
প্রকাম্মশয ইসলাম্মমর আইন অবমাননা কম্মর, শাচন্ত, চনরাপিা ও আইন-শৃঙ্খলার 
প্রচত হুমচক সৃচি কম্মর, রাম্মষ্ট্রর অখণ্ডতা ও আদচশযক চভচির উপর হুমচক সৃচি কম্মর। 
আোহ মকারআম্মন ইরশাদ কম্মরন, 

“মহ নবী, কাম্ম র ও মমানাম্ম কম্মদর চবরুম্মদ্ধ চজহাদ করুন এবং তাম্মদর 
প্রচত কম্মিারতা মদখান। তাম্মদর চিকানা জাহান্নাম। তা অতযন্ত চনকৃি 
চিকানা।”  

[সূরা তাহরীম: ৯] 

র্ারা মুসলমানম্মদর চবরুম্মদ্ধ আগ্রাসন িালায় তাম্মদর চবরুম্মদ্ধ অস্ত্র হাম্মত রু্দ্ধ করম্মত 
বলা হম্ময়ম্মে। তম্মব মুসলমানম্মদর আগ্রাসন িালাম্মত চনম্মষধ করা হম্ময়ম্মে। আল-
মকারআম্মন আোহ বম্মলন, 

“আর লড়াই কম্মরা আোহর ওয়াম্মি তাম্মদর সম্মে, র্ারা লড়াই কম্মর 
মতামাম্মদর সম্মে। অবশয কাম্মরা প্রচত বাড়াবাচড় কম্মরা না। চনিয়ই আোহ 
সীমালঙ্ঘনকারীম্মদর পেন্দ কম্মরন না।” 

[সূরা বাকারা: ১৯০] 

ধম্মমযর নাম্মম আপনারা র্ারা আত্মহনম্মনর পথ মবম্মে চনম্ময়ম্মেন, আত্মঘাতী হম্ময় 
চনরপরাধ, চনরস্ত্র মানুষম্মক হতযা, সম্পদ ধ্বংস, সমাম্মজ চবশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক সৃচির 
পথ মবম্মে চনম্ময়ম্মেন, তাম্মদর কম্ময়কচট চবষয় মভম্মব মদখার জনয আচম চনম্মবদন 
করচে। 

এক. 

আপনাম্মদর কাম্মজর দ্বারা ইসলাম্মমর কী উপকার হম্মচ্ছ? আপনাম্মদর কমযকাম্মণ্ড 
মদম্মশ-চবম্মদম্মশ টুচপ-দাচড়ওয়ালা মানুষ শুধু সম্মন্দহ আর অচবশ্বাম্মসরই চশকার হম্মচ্ছ 
না; বরং অম্মনক মিম্মত্র হামলা, অপমান, অবম্মহলা ও চবদ্রূম্মপর চশকার হম্মচ্ছ। 
আপনাম্মদর মবামাবাচজ, হতযা, সন্ত্রাস আর আত্মহনম্মনর কারম্মণ মসচজম্মদ প্রম্মবম্মশ 
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কড়াকচড় আম্মরাপ করা হম্ময়ম্মে, সীচমত সমম্ময়র জনয মসচজদ মখালা থাকম্মে,  ম্মল 
মসচজদচভচিক ইসলামী জ্ঞানিিযা বন্ধ হম্ময় মগম্মে। 

দুই. 

ধম্মমযর জনয র্চদ সন্ত্রাস হম্ময় থাম্মক, তম্মব ইসলাম্মম তা সমূ্পণয চনচষদ্ধ। আোহ 
তায়ালা মকারআম্মন মঘাষণা কম্মরম্মেন, 

“দ্বীন গ্রহম্মণর বযাপাম্মর মকাম্মনা জবরদচি মনই। চনিয় মহদায়াত েি 
হম্ময়ম্মে ভ্রিতা মথম্মক। অতএব, মর্ বযচি তাগুতম্মক (সীমালঙ্ঘনকারী, 
আোহম্মদ্রাহী, চবপথগামী) অস্বীকার কম্মর এবং আোহর প্রচত ঈমান 
আম্মন, অবশযই মস মজবুত রচশ আুঁকম্মড় ধম্মর, র্া চেন্ন হওয়ার নয়। আর 
আোহ সবযম্মশ্রাতা, সবযজ্ঞ।”  

[সূরা বাকারা: ২৫৬] 

এ প্রসম্মে আোহ আম্মরা বম্মলম্মেন, 

“এবং র্চদ মতামার প্রভু ইচ্ছা করম্মতন তাহম্মল পৃচথবীর বুম্মক 
বসবাসকারী সব মানুষম্মকই একসম্মে চবশ্বাসী বাচনম্ময় ম লম্মত পারম্মতন। 
সুতরাং (মহ মুহাম্মদ) আপচন চক তাহম্মল চবশ্বাস স্থাপম্মনর জনয মলাকম্মদর 
জবরদচি করম্মত িান?”  

[সূরা ইউনুস: ৯৯] 

চতন. 

আপনারা কাম্মরা চনম্মদযম্মশ আত্মঘাতী হম্মচ্ছন। চকন্তু আপনারা চক এ চবষম্ময় রাসূম্মলর 
(সা.) হাদীস মশাম্মননচন? 

“রাসূলুোহ (সা.) মসনাবাচহনী মপ্ররণ কম্মরন এবং এক বযচিম্মক তার 
আচমর চনরু্ি কম্মর মদন। মস একচট আগুন প্রজ্বলন করল এবং তাম্মদর 
তাম্মত ঝাুঁপ চদম্মত চনম্মদযশ চদল। একদল মলাক তাম্মত ঝাুঁপ চদম্মত উদযত 
হম্মলা এবং অপর একদল বলল, আমরা (ইসলাম গ্রহম্মণর মাধযম্মম মতা) 
আগুন মথম্মকই আত্মরিা কম্মরচে (তাই আগুম্মন ঝাুঁপ মদয়ার প্রেই ওম্মি 
না)। র্থাসমম্ময় রাসূলুোহর (সা.) দরবাম্মর মস প্রসে উত্থাচপত হম্মলা। 
তখন চতচন র্ারা আগুম্মন ঝাুঁপ চদম্মত উদযত হম্ময়চেল তাম্মদর লিয কম্মর 
বলম্মলন, তখন মতামরা র্চদ সচতয সচতয আগুম্মন ঝাুঁপ চদম্মত, তম্মব 
মকয়ামম্মতর চদন পর্যন্ত তাম্মতই অবস্থান করম্মত। পিান্তম্মর অপর দলম্মক 
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লিয কম্মর চতচন উিম কথা বলম্মলন। চতচন বলম্মলন, আোহর অবাধযতায় 
আনুগতয মনই। আনুগতয শুধুই সৎ কাম্মজ।” 

িার. 

আপনারা র্ারা ইসলাম্মমর নাম্মম িরমপন্থা তথা উগ্রতার পথ মবম্মে চনম্ময়ম্মেন তাম্মদর 
উম্মদ্দম্মশ দুচট চনবযাচিত হাদীস উম্মেখ করচে, 

“মর্ বযচি কাচিনয বা উগ্রতার পথ অবলম্বন করম্মব আোহও তার জনয 
কাচিনয অবলম্বন করম্মবন। মকউ র্চদ মকাম্মনা মানুম্মষর হাম্মতর তালুম্মত 
রাখার মম্মতা সামানয রিও প্রবাচহত কম্মর, তম্মব মসই রি তার ও 
জান্নাম্মতর মম্মধয বাধা হম্ময় দাুঁড়াম্মব (মস জান্নাত মদখম্মত পাম্মব; চকন্তু মসই 
রি তাম্মক জান্নাম্মত প্রম্মবশ করম্মত মদম্মব না)। কাম্মজই র্চদ মকউ পাম্মর 
এ ধরম্মনর রিপাত মথম্মক আত্মরিা করম্মত, তম্মব মস মর্ন আত্মরিা 
কম্মর।” 

অনয হাদীম্মস বচণযত আম্মে, 

“মতামাম্মদর মম্মধয এমন একচট সম্প্রদায় মবর হম্মব, র্াম্মদর নামাম্মর্র 
পাম্মশ মতামাম্মদর নামার্ মতামাম্মদর কাম্মেই নগণয ও অপেন্দনীয় বম্মল 
মম্মন হম্মব, র্াম্মদর মরার্ার পাম্মশ মতামাম্মদর মরার্া মতামাম্মদর কাম্মেই 
নগণয ও অপেন্দনীয় বম্মল মম্মন হম্মব, র্াম্মদর মনক কম্মমযর পাম্মশ 
মতামাম্মদর কময মতামাম্মদর কাম্মেই নগণয ও অপেন্দনীয় বম্মল মম্মন হম্মব, 
র্ারা মকারআন পাম্মি রত থাকম্মব, চকন্তু মকারআন তাম্মদর কণ্ঠনাচল 
অচতক্রম করম্মব না। তীর মর্মন চশকাম্মরর মদম্মহর মম্মধয প্রম্মবশ কম্মর 
অনয চদক চদম্ময় মবচরম্ময় র্ায়, মতমচনভাম্মব তারা দ্বীম্মনর মম্মধয প্রম্মবশ 
কম্মর আবার মবচরম্ময় র্াম্মব।” 

পাুঁি. 

আপনার কারম্মণ র্াুঁরা চনহত হম্মলন মসই চনহত বযচি ও তাুঁম্মদর পচরবার-পচরজন, 
আত্মীয়-স্বজন ও বনু্ধ-বান্ধম্মবর মর্ হক (অচধকার) নি হম্মলা, তাম্মদর বযাপাম্মর 
সৃচিকতযার কাম্মে আপনারা কী জবাব মদম্মবন? আপনারা চক আোহর হুুঁচশয়াচর 
মশাম্মননচন? মকাম্মনা বান্দার হক নি করা হম্মল স্বয়ং আোহও তাম্মক িমা করম্মবন 
না, র্তিণ না র্াম্মদর হক নি করা হম্ময়ম্মে তারা িমা কম্মর। রাসূম্মলর (সা.) হাদীস 
চক মশাম্মননচন? অম্মনযর হক নি করম্মল, হকদাম্মরর হক চ চরম্ময় না চদম্ময়, তার 



 ধমযীয় িরমপন্থীম্মদর উম্মদ্দম্মশয মখালা চিচি 

মথম্মক িমা না চনম্ময় মারা মগম্মল হক নিকারীর মনক আমল হকদারম্মক চদম্ময় চনম্মজ 
মর্ম্মত হম্মব জাহান্নাম্মম। হক নিকারীর মনক আমল হকদারম্মদর দাচবর মিম্ময় কম 
হম্মল হকদারম্মদর গুনাহ হক নিকারীর উপর িাচপম্ময় মদয়া হম্মব। সারা জীবম্মনর 
নামার্, মরার্া, হজ্ব, র্াকাত, র্াবতীয় মনক আমল হকদারম্মক চদম্ময় চনম্মজ চনঃস্ব, 
সবযস্বান্ত, চরি হম্ময় জাহান্নামী হম্মত হম্মব। 

েয়. 

আপনাম্মদর চবম্মবিনায় বাংলাম্মদম্মশ তাগুম্মতর শাসন পচরিাচলত হম্মচ্ছ। র্চদ ধম্মর 
চনই আপনার বিবয সতয, তাহম্মল প্রে হম্মলা রাসূল (সা.) র্খন পৃচথবীম্মত আম্মসন 
তখন জাম্মহচল তথা অন্ধকাম্মরর রু্গ চেল, তাগুম্মতর শাসন চেল। আোহর রাসূল 
(সা.) চক তাগুম্মতর শাসন পচরবতযম্মনর জনয মজার কম্মর, মনচতবািক পন্থায়, বনরাজয 
ও ধ্বংসাত্মক পন্থা অবলম্বন কম্মরচেম্মলন? রাসূল (সা.) তাুঁর সাহাবীম্মদর আত্মঘাতী 
হওয়ার, মিারাম্মগাপ্তা হামলার চশিা চদম্ময়চেম্মলন, নাচক সুন্দর বযবহার, উিম িচরত্র, 
আোহর পম্মথ আহ্বান, আত্মগিন ও সমাজ-সংস্কাম্মরর মাধযম্মম পচরবতযন 
ঘচটম্ময়চেম্মলন? আপনারা তাহম্মল কার অনুসরণ করম্মেন? আোহর আইন বা 
ইসলাম প্রচতষ্ঠার কাজ করম্মত হম্মল তা শুধু আোহর মকারআন ও রাসূম্মলর মদখাম্মনা 
পম্মথই করম্মত হম্মব। ইসলাম্মমর নাম্মম মকাম্মনা শায়ম্মখর খামম্মখয়াচলপনা চকংবা 
ইসলাম্মমর চশিা ও আদশযচবম্মরাধী পন্থায় ইসলাম প্রচতচষ্ঠত হম্মত পাম্মর না। পচবত্র 
মকারআম্মন আোহ অতযন্ত সুেি ভাষায় বম্মল চদম্ময়ম্মেন, 

“মহ নবী, মলাকম্মদর বম্মল চদন, মতামরা র্চদ আোহম্মক ভাম্মলাবাসম্মত 
িাও, তম্মব আমাম্মক অনুসরণ কম্মরা। তাহম্মল আোহ মতামাম্মদর 
ভাম্মলাবাসম্মবন এবং মতামাম্মদর গুনাহ মা  কম্মর মদম্মবন। চতচন বড়ই 
িমাশীল ও অসীম দয়াবান। তাম্মদর বলুন আোহ ও রাসূম্মলর আনুগতয 
প্রকাশ কম্মরা। এরপর বস্তুত র্চদ তারা চবমুখতা অবলম্বন কম্মর, তাহম্মল 
আোহ কাম্ম রম্মদরম্মক ভাম্মলাবাম্মসন না।”  

[সূরা ইমরান: ৩১-৩২] 

 মকারআম্মনর অনয এক আয়াম্মত আোহ বম্মলন, 

“চনঃসম্মন্দম্মহ রাসূম্মলর জীবম্মন মতামাম্মদর জনয রম্ময়ম্মে উিম আদশয। 
অবশয তাম্মদর জনয, র্ারা আোহর সম্মে সািাম্মতর ও পরকালীন মুচির 
বযাপাম্মর আশা রাম্মখ এবং র্ারা আোহম্মক অচধক পচরমাম্মণ স্মরণ কম্মর।”  

[সূরা আহর্াব: ২১] 
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সাত. 

চজহাম্মদর আহ্বান মক করম্মত পাম্মর? 

র্চদ মর্ মকউ চজহাম্মদর আহ্বান ও মনতৃত্ব চদম্মত পারত, তাহম্মল মুসলমানরা নানা 
দম্মল চবভি হম্ময় চজহাম্মদর  াক চদত, আর মস মিম্মত্র চনচিত চবশৃঙ্খলা, চনম্মজম্মদর 
মম্মধয দাো-হাোমা মলম্মগ মর্ত। ইসলাম্মম চবশৃঙ্খলা, চবপর্যয় সৃচির মকাম্মনা সুম্মর্াগ 
মনই, বরং চবশৃঙ্খলা, চবপর্যয়ম্মক মকারআম্মন হতযার মিম্ময়ও জঘনয অপরাধ চহম্মসম্মব 
আখযাচয়ত করা হম্ময়ম্মে। ইসলাম্মম একমাত্র মম্মনানীত মনতাই চজহাম্মদর আহ্বান ও 
মনতৃত্ব চদম্মত পাম্মরন। রাসূলুোহ (সা.) বম্মলন, 

“রাষ্ট্রপ্রধান হম্মলন ঢাল, র্াম্মক সামম্মন মরম্মখ চকতাল বা রু্দ্ধ পচরিাচলত 
হম্মব।” 

অনয হাদীম্মস বলা হম্ময়ম্মে, 

“রাষ্ট্রপ্রধান ধাচমযক মহাক আর অধাচমযক মহাক, উভয় মিম্মত্রই তার 
আনুগম্মতয চজহাদ করা মতামাম্মদর উপর ওয়াচজব।” 

মকউ চবভ্রান্ত কম্মরম্মে বম্মল অনযায় কম্মরচে— এমন মকাম্মনা ওজর মশষ চবিাম্মরর 
চদন গ্রহণ করা হম্মব না বম্মল মকারআম্মন মঘাষণা মদয়া হম্ময়ম্মে। কাম্মজই সময় 
থাকম্মত চবভ্রাচন্ত মেম্মড় মকারআন-হাদীম্মসর পথ অনুসরণ করুন, সব সন্ত্রাসী কাজ 
বজযন করুন। 

 



 

 

 

 

অধ্যায় ৪ 

চিহাদ, হুদুদ ও মুরতামদর র্াচি েসমে 
 

 

  



 

 



 

 

 

 

শুরা বযবস্থা, উতলল আমর, নাগতরকদ্দের ধারণা ও 
‘ইসলামী রাষ্ট্র’ প্রসদ্দঙ্গ 
মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক 

 

 

শুরা বযবস্থা 

আমরা জাচন, আোহ তায়ালা পারেচরক সব চবষম্ময় পরেম্মরর সাম্মথ পরামশয 
কম্মর চসদ্ধান্ত গ্রহম্মণর কথা বম্মলম্মেন। এম্মত মম্মন হম্মত পাম্মর, অচধকাংম্মশর পরামশয 
তথা মমজচরচট অচপচনয়নম্মক গ্রহণ করা বাধযতামূলক করা হম্ময়ম্মে। সীরাম্মত আমরা 
এর পম্মি অম্মনক উদাহরণ মদখম্মতও পাই। অপরচদম্মক, মকারআম্মনর মম্মধয র্ত 
জায়গায় ‘অচধকাংশ’ (আকোর) শব্দটা এম্মসম্মে প্রম্মতযক মিম্মত্রই এম্মক মনচতবািক 
অম্মথয বযবহার করা হম্ময়ম্মে। এমনচক রাসূলম্মক (সা.) আোহ তায়ালা সতকয কম্মর 
চদম্ময় বম্মলম্মেন— ‘মহ নবী, আপচন র্চদ অচধকাংম্মশর কথা অনুসাম্মর িলম্মত থাম্মকন 
তাহম্মল আপচন চবভ্রান্ত হম্ময় র্াম্মবন।’ 

এই আপাত চবম্মরাম্মধর মপেম্মন সামঞ্জসযতার চবষয়টা বুঝম্মত হম্মব। মর্সব চবষয় 
নীচতগত ও মমৌচলক মসসব চবষয়ম্মক গুণগতভাম্মব মদখা হম্ময়ম্মে। আর মর্সব চবষয় 
প্রাম্ময়াচগক তথা বািবায়ম্মনর চবষয়, চবম্মশষত মুয়ামালাত তথা সামাচজক সম্পম্মকযর 
চবষয়, মসসবম্মক প্রধানত পচরমাণগতভাম্মব চবম্মবিনা করা হম্ময়ম্মে। বলাবাহুলয, 
গুণগত পচরমাম্মপ ‘অচধকাংশ-নীচত’ অিল। র্চদও তা পচরমাণগত পচরমাম্মপর জনয 
অপচরহার্য। 

গণতন্ত্রম্মক একটা প্রাম্ময়াচগক পদ্ধচত চহসাম্মব মদখম্মল তা ইসলাম্মমর শুরা বযবস্থার 
সাম্মথ সামঞ্জসযপূণয। পািাতয পযারা াইম্মম গণতন্ত্রম্মক চনেক পদ্ধচত চহসাম্মব মদখা 
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হয় না। আমার পর্যম্মবিম্মণ, তারা গণতন্ত্রম্মক একটা পচরপূণয আদশয চহসাম্মব গণয 
কম্মর। কথাটা ইংম্মরচজম্মত বলম্মল, গণতন্ত্রম্মক আমরা as a means চহসাম্মব চনচচ্ছ, 
নাচক as an end চহসাম্মব চনচচ্ছ, তা গুরুত্বপূণয। আপাতদৃচিম্মত এই পাথযকয গ্রাউে 
মলম্মভম্মল মতমন মিাম্মখ না পড়ম্মলও বািম্মব হায়ার মলম্মভম্মল চগম্ময় এচট বযাপক 
 ারাক বতচর কম্মর। ইসলাম্মমর সাম্মথ র্ারা গণতম্মন্ত্রর চবম্মরাধ মদখম্মত পান তারা 
গণতন্ত্রম্মক as an end in itself চহসাম্মব মদম্মখন। 

মতা, গণতন্ত্রম্মক আপচন end চহসাম্মব মদখম্মবন, নাচক means চহসাম্মব মদখম্মবন, 
গণতন্ত্র স্বয়ং চকন্তু তা বম্মল মদয় না। 

শুরা বযবস্থার সবম্মিম্ময় গুরুত্বপূণয অংশ হম্মলা কারা কারা সংচিি পরামশয সভার 
সদসয হম্মবন, কীভাম্মব তারা মতামত মপশ করম্মেন, তাম্মদর মাি পর্যাম্ময়র দায়বদ্ধতা 
তথা constituency আম্মে চকনা, গাম্মের চশকড় হম্মত  ালপালায় রস সঞ্চালম্মনর 
মম্মতা তৃণমূল তথা আমজনতার িাওয়া না-িাওয়ার চবষয়গুম্মলা র্থার্থভাম্মব উপম্মর 
মপৌঁোর বযবস্থা আম্মে চকনা, এসব। বলা হয় মর্ the last member can turn-
down the whole set। 

র্ারা রসায়নচবদযার বযবহাচরক োস কম্মরম্মেন তারা এচট ভাম্মলা বুঝম্মবন। মদখা 
র্ায়, আর একটা মাত্র ম াুঁটা মবচশ ঢালার কারম্মণ পুম্মরা দ্রবণচটর গুণগত মাম্মন 
বযাপক পচরবতযন ঘম্মট মগম্মে। মহম্মগল মর্টাম্মক পচরমাম্মণর গুম্মণ রূপান্তর চহসাম্মব 
বম্মলম্মেন। রাম্মসল মর্টাম্মক মুরগীর উদারহণ চহসাম্মব বম্মলম্মেন। প্রচতচদন আমরা 
মুরগীম্মক খাওয়াই। একচদন আমরা মুরগীটাম্মকই মখম্ময় ম চল। 

তাই, পরামশয সভায় উপরু্ি বযচিম্মদর সমাহার না ঘটম্মল, তারা ভাম্মলা কম্মর রু্চি 
উপস্থাপন করার পর্যাপ্ত সময় ও সুম্মর্াগ না মপম্মল, পুম্মরা শুরা বযবস্থাটাই মভংম্মগ 
পড়ম্মব। মশষ পর্যন্ত উপম্মর উপম্মর শুরা বযবস্থা চহসাম্মব বহাল থাকম্মলও বা দাচব 
করা হম্মলও বািম্মব তা বযচিচবম্মশষ বা চবম্মশষ মকাম্মনা চসচেম্মকম্মটর বস্বরতন্ত্র 
চহসাম্মবই আচবভূযত হম্মব। প্রিচলত সব ইসলামী সংগিন ও রাষ্ট্রীয় বযবস্থাপনায় এ 
মুহূম্মতয গণহাম্মর র্া হম্মচ্ছ। 

উচলল আমর প্রসম্মে 

আোহ তায়ালা বম্মলম্মেন, মতামরা আনুগতয কম্মরা আোহর এবং তাুঁর রাসূম্মলর 
(সা.) এবং মতামাম্মদর মধযকার উচলল আমম্মরর। মতা, এই উচলল আমর কারা? 
উচলল আমর হম্মচ্ছ র্াম্মদরম্মক আমরা চসচভল সাম্মভযি বচল তারা। অথযাৎ রাষ্ট্রীয় 
কমযিারীবৃন্দ। উচলল আমম্মরর শাচব্দক মাম্মন হম্মচ্ছ মকাম্মনা সামচিক চবষম্ময় 
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হুকুমদাম্মনর জনয িমতাপ্রাপ্ত বযচি বা কতৃযপি। ইসলামসম্মত মকাম্মনা রাষ্ট্র বা 
রাজবনচতক বযবস্থাপনায় র্ারা িমতা ও কতৃযম্মত্বর অচধকারী তারা হম্মলন 
নাগচরকম্মদর জনয উচলল আমর। 

মর্মন, আোহর রাসূল (সা.) ইম্মন্তকাম্মলর পম্মর র্ারা খচল া হম্ময়ম্মেন তারা চেম্মলন 
উচলল আমর। খচল ার অধীনি সকল স্টা ই হম্মচ্ছন উচলল আমর। এচট শুধু 
ভাষাগত পাথযম্মকযর বযাপার। মর্মন, এখনকার রাম্মষ্ট্রর একজন সবযচনে মশ্রণীর 
কমযিারীও রাম্মষ্ট্রর প্রচতচনচধ। এই কথাটাই আোহর রাসূল (সা.) বম্মলম্মেন এভাম্মব, 
মর্ আমাম্মক মানম্মব মস আোহম্মক মানম্মব, মর্ আমার প্রচতচনচধম্মক মানম্মব মস 
আমাম্মক মানম্মব। অতএব, এচট পচরষ্কার, উচলল আমর তথা রাষ্ট্রীয় দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 
বযচির চজম্মাদারী বা মনতৃত্ব হম্মচ্ছ মূলত একটা প্রশাসচনক বযাপার (legal 
jurisdiction)। 

প্রিচলত ইসলামী দলগুম্মলা, চবম্মশষ কম্মর রাজবনচতক ইসলামপন্থীরা দাচব কম্মর, 
তাম্মদর সাংগিচনক মনতৃবৃন্দই হম্মচ্ছন এ সময়কার উচলল আমর। তাই তাম্মদর পূণয 
আনুগতয করম্মত হম্মব। ইসলামী সংগিম্মনর দাচয়ত্বশীলবৃম্মন্দর উচলল আমর চহসাম্মব 
মর্যাদা লাম্মভর দাচবর সাম্মথ আচম একমত। মর্ভাম্মব বলা হয়, র্ারা দুঘযটনায় মারা 
মগম্মে, র্ারা সন্তান জন্মদান করম্মত চগম্ময় মারা মগম্মে, র্ারা দুরাম্মরাগয বযাচধম্মত ভুম্মগ 
মারা মগম্মে তারাও শহীদ। র্চদ তারা আদম্মত মুচমন-মুসলমান হম্ময় থাম্মকন। মর্ভাম্মব 
রু্ম্মদ্ধর মাম্মির বাইম্মরও মর্ মকাম্মনা সৎ কাম্মজর আন্তচরক ও প্রবল মিিা চজহাম্মদর 
সমতুলয। মর্ভাম্মব দূরবতযী বা বৃহির অম্মথয একজন মুচমম্মনর সকল কাজই ইবাদত 
চহসাম্মব গণয। 

তাহম্মল বুঝম্মতই পারম্মেন, উচলল আমর মকবল একটা জনপম্মদ একটা দল মথম্মকই 
হম্মব, এমন নয়। হকপন্থী মর্ মকউ উচলল আমর হম্মত পাম্মরন, র্চদ চতচন মতমন 
মকাম্মনা দাচয়ম্মত্ব চনম্ময়াচজত থাম্মকন র্াম্মত আপচন মস্বচ্ছায়  ম্মলায়ার চহসাম্মব অন্তভুযি 
হম্ময়ম্মেন। জামায়াম্মত নামার্ আদাম্ময়র মিম্মত্র ইমাম সাম্মহবই সংচিি মুসেীম্মদর 
উচলল আমর। এভাম্মব স্ত্রী-সন্তান ও অধীনি গৃহকমযীম্মদর উপর উচলল আমর হম্মচ্ছ 
পচরবাম্মরর কতযা। আবার সন্তানাচদ ও গৃহকমযীম্মদর উপর উচলল আমর হম্মচ্ছ স্ত্রী। 
এভাম্মব আপচন উচলল আমম্মরর মাসলাটা সহম্মজই মপম্ময় র্াম্মবন। এচট কচিন বা 
চবম্মশষ মকাম্মনা চকেু নয়। সাধারণ বুচদ্ধ বা কাণ্ডজ্ঞাম্মনর চবষয়। কাজটা পচরচিত ও 
পুরম্মনা। পচরভাষাটাই শুধু কাম্মরা কাম্মরা কাম্মে নতুন। 

আোহর রাসূল (সা.) বম্মলম্মেন, সাবধান, মতামরা প্রম্মতযম্মকই দাচয়ত্বশীল। এবং 
মতামাম্মদর প্রম্মতযকম্মকই চনজ চনজ দাচয়ত্ব সম্পম্মকয চজজ্ঞাসাবাদ করা হম্মব। ‘রা-ঈ’ 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

তথা দাচয়ত্বপ্রাপ্ত আর উচলল আমর তথা সামচিক চবষম্ময় দাচয়ত্বশীল — দুম্মটা একই 
অথয বহন কম্মর। িলার সমম্ময় র্াম্মক গাই  চহসাম্মব মানা হয় মসও উচলল আমর। 

উচলল আমম্মরর আনুগতয আর আোহ ও তাুঁর রাসূম্মলর (সা.) আনুগম্মতযর মম্মধয 
পাথযকয হম্মচ্ছ আোহ ও তাুঁর রাসূম্মলর (সা.) আনুগতয হম্মলা শতযহীন। আর উচলল 
আমম্মরর আনুগতয হম্মলা শতযসাম্মপি। আোহ তায়ালা বম্মলম্মেন, মতামরা ভাম্মলা ও 
কলযাণজনক কাম্মজ পরেরম্মক সহম্মর্াচগতা কম্মরা। গুনাহ ও সীমালংঘনমূলক 
কাম্মজ পরেরম্মক সহম্মর্াচগতা কম্মরা না। 

সাধারণ সামাচজক ও নাগচরক জীবম্মন উচলল আমম্মরর তাৎপর্য হম্মলা— ইসলাম্মমর 
নীচত ও হুকুম্মমর সাম্মথ সাংঘচষযক নয় এমন মর্ মকাম্মনা সামচিক কলযাম্মণর কাম্মজ 
র্ারা দাচয়ত্ব পালন করম্মে তাম্মদরম্মক মমম্মন িলা। হাসম্মবন না চেজ, আচম র্া 
বুম্মঝচে, রািায় িলার সমম্ময় ট্র্াচ ক পুচলশই পথিারীম্মদর উচলল আমর। কথাটা 
এজনয বললাম, িাচরচদম্মক এত ‘ইসলাম, ইসলাম’ চজচগর িলম্মে তাম্মত মকউ মকউ 
মম্মন কম্মর শুধু নামার্, মরার্া, হজ্ব, র্াকাত, নারীম্মদর পদযা, সুদ-ঘুষ বজযন ইতযাচদ 
চনচদযি চকেু করণীয়-বজযনীয়ই হম্মলা ইসলাম। মম্মন হম্মব মর্ন এগুম্মলাই শুধু ইসলামী 
কাজ। িাষাবাদ করা, িাকচর করা, পড়াম্মলখা করা চকংবা রািায় হাুঁটািলার মম্মতা 
বনচমচিক কাজ বুচঝ ইসলামী চকেু নয়। 

প্রকৃতপম্মি, মানব কলযাম্মণর জনয র্া চকেু করণীয় তা সবই ইসলামী হম্মত পাম্মর 
বা হম্মব, র্চদ তাম্মত ‘ইসলাম’ নামক চসল বা মলাম্মগা লাগাম্মনা নাও থাম্মক। র্চদ না 
তা ইসলাম্মমর মকাম্মনা সুেি হুকুমম্মক ভে কম্মর। 

সম্ভাবয মকাম্মনা ‘ইসলামী রাম্মষ্ট্রর’ প্রশাসচনক কমযিারীগম্মণর বাইম্মর মসখানকার 
চবম্মরাধী রাজবনচতক দম্মলর মনতৃবৃন্দ ও সামাচজক সংগিম্মনর দাচয়ত্বশীলবৃন্দও 
উচলল আমর চহসাম্মব গণয হম্মবন। র্তিণ তারা হক পম্মথ থাকম্মবন ও হক কথা 
বলম্মবন। দলীয় উচলল আমরম্মক তাম্মদর অনুসারীরা মানয করম্মবন, র্চদ তা রাষ্ট্রীয় 
উচলল আমর চহসাম্মব র্ারা চনম্ময়াচজত আম্মেন তাম্মদর চবম্মরাচধতার শাচমল না হয়। 

আোহ তায়ালা পচবত্র মকারআম্মন বার বার বম্মলম্মেন, মতামরা র্চদ মকাম্মনা চকেু না 
জাম্মনা, তাহম্মল র্ারা জাম্মন তাম্মদর কাে মথম্মক মজম্মন নাও। মতা, র্ারা জাম্মন, সংচিি 
চবষম্ময় মতামত মদয়ার জনয তারাই উপরু্ি তথা উচলল আমর। এই অম্মথয আম্মলম 
সমাজও উচলল আমর, র্চদ তারা প্রশাসচনক মকাম্মনা দাচয়ম্মত্ব নাও থাম্মক। 

নাগচরকম্মত্বর ধারণা 

নাগচরকত্ব হম্মলা এক ধরম্মনর িুচি। মকউ মকাম্মনা িুচি করম্মল তা পালন করা 



 শুরা বযবস্থা, উচলল আমর, নাগচরকম্মত্বর ধারণা ও ‘ইসলামী রাষ্ট্র’ প্রসম্মে 

ধমযীয় কতযবযও বম্মট। তাই রাম্মষ্ট্রর নাগচরক চহসাম্মব বসবাস করার মাম্মনই হম্মলা 
িুচিম্মত আবদ্ধ থাকা। এক ধরম্মনর আনুগম্মতযর অধীম্মন থাকা। এই দৃচিম্মত একজন 
নাগচরক চহসাম্মব আপচন র্াম্মদর মমম্মন িম্মলন চতচন মকাম্মনা না মকাম্মনা ধরম্মনর উচলল 
আমর বম্মট। বযস, এটুকুই। এই িুচির পচরচধ কতটুকু, তা বযাখযাসাম্মপি। 

শুধু এটুকু বম্মল রাচখ, নাগচরকগম্মণর সাম্মথ রাম্মষ্ট্রর অপচরহার্য এই িুচি-প্রথার 
বাচহযক রূপ সাংচবধাচনক চবচধমালা হম্মলও এর অন্তগযত মূল চভচিটা হম্মলা সামাচজক 
মবতকয বা founding social contract। মসটা এক ধরম্মনর নীরব মবতম্মকযর 
(tacit agreement) বযাপার। এম্মককটা জাচতর দীঘয সংগ্রাম, ঐচতহয, সংসৃ্কচত, 
অথযনীচত, ধময এমনচক জলবায়ুগত চবষয়গুম্মলাও এই সামাচজক মবতকয গম্মড় উিার 
মিম্মত্র কচন্ট্রচবউট কম্মর। এই পম্ময়ম্মি মূল আম্মলািনা এখাম্মনই মশষ। এবার পম্মরর 
আম্মলািনাম্মত আম্মসন। 

‘ইসলামী রাষ্ট্র’ প্রসম্মে বহুত্ববাম্মদর ধারণা 

আোহর মহান সিাগত এককত্ব (unicity) র্াম্মক আমরা তাওহীদ বচল, এচট োড়া 
ইসলাম্মমর সব বযাপারই মকাম্মনা না মকাম্মনাভাম্মব বহুত্ববাদী (pluralistic)। সেত 
কারম্মণই তাই সমাজ ও রাষ্ট্র ধারণার চদক মথম্মক কিকল্পনার (utopia) পচরবম্মতয 
ইসলামী জীবনচবধান হম্মলা প্রম্ময়াগধমযী ও বািববাদী তথা বহুত্ববাদী। 

কম্ময়ক বের আম্মগ ইসলাম্মমর চদক মথম্মক রাষ্ট্র ধারণার উপর চনম্মোি মস্কলচট বতচর 
কম্মরচেলাম:  

 

বুঝম্মতই পারম্মেন, ইসলামী রাষ্ট্র একক মকাম্মনা বযাপার নয়। এচট চিক এভাম্মব হম্মল 
আম্মে বলা র্াম্মব, এর খাচনক বযতযয় হম্মলই তা অবনসলাচম হম্ময় মগম্মলা— বযাপারটা 
এমন নয়। ইসলাম্মমর মমৌচলক চবচধচবধানগুম্মলা মর্ রাম্মষ্ট্রর অচধবাসী চহসাম্মব অবাম্মধ 
পালন করা র্ায়, তা-ই এক ধরম্মনর ইসলামী রাষ্ট্র। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

মতা, এই ‘ইসলাম্মমর মমৌচলক চবচধচবধান’ বলম্মত আমরা কী বুঝম্মবা? মক্কী রু্ম্মগর 
ইসলামম্মক র্চদ ইসলামই মম্মন কচর তাহম্মল ইসলামী রাষ্ট্র ধারণার বযাখযা হম্মব 
প্রশি। এই অম্মথয, মর্ রাম্মষ্ট্র মুসলমানরা তাওহীদ, মরসালাত ও আম্মখরাতচভচিক 
ঈমানী পচরিয় চনম্ময় নামার্-মরার্া করম্মত পাম্মর, মস ধরম্মনর রাষ্ট্রও অবনসলামী রাষ্ট্র 
নয় অম্মথয ইসলামী রাষ্ট্র। উম্মেখয, মক্কী রু্ম্মগ মুসলমাম্মনরা স্বাধীনভাম্মব ইসলাম পালন 
করম্মত পারম্মতা না। মুসলমান পচরিয় চনম্ময় তারা চেম্মলা চবপদগ্রি। তাই, মক্কী 
রু্ম্মগর ইসলাম বযচিগত পর্যাম্ময়র ইসলাম। 

মাদানী চজম্মন্দগীর শুরুর চদকটাম্মক র্চদ আমরা ইসলামী রাম্মষ্ট্রর নূযনতম মান চহসাম্মব 
চবম্মবিনা কচর, তাহম্মল মর্ রাম্মষ্ট্রর মুসলমানরা জুমা ও ঈম্মদর নামার্ পড়ম্মত পাম্মর 
এবং মর্ রাম্মষ্ট্র মুসলমানম্মদর মনতাই হম্মলা রাম্মষ্ট্রর কণযধার মসচট ইসলামী রাষ্ট্র। 
রাসূলুোহর (সা.) মাদানী চজম্মন্দগীর মশষ পর্যায়, চবম্মশষ কম্মর মক্কা চবজম্ময়র পরবতযী 
অবস্থাম্মক র্চদ আমরা ইসলামী রাম্মষ্ট্রর (একমাত্র) স্টযাো য চহসাম্মব চবম্মবিনা কচর, 
তাহম্মল মসই ধরম্মনর রাষ্ট্র কাম্ময়ম করা মকয়ামত পর্যন্ত অসম্ভব। কারণটা পচরষ্কার। 
মর্ রাম্মষ্ট্রর রাষ্ট্রপ্রধান চেম্মলন একজন নবী, নবী মর্ম্মহতু আর আসম্মবন না, তাই মসই 
ধরম্মনর রাষ্ট্রও আর কাম্ময়ম করা র্াম্মব না। বাহযত অনুরূপ মম্মন হম্মলও গুণগতভাম্মব 
পরবতযী মর্ মকাম্মনা রাষ্ট্র মসই আদশয রাম্মষ্ট্রর তুলনায় ইনম্ম চরয়রই হম্মব। 

চবষয়টা খাচনকটা বযাখযাসাম্মপি। রাজবনচতক ইসলামপন্থীরা বযাপারটাম্মক 
তাচত্ত্বকভাম্মব র্তটা সহজ ও চনেক বািবায়ম্মনর বযাপার বম্মল মম্মন কম্মরন, বািম্মব 
তা ততটা সাদা-কাম্মলা ধরম্মনর নয়। এ চনম্ময় আমার “ইসলামী শরীয়াহ বািবায়ম্মন 
ক্রমধারার অপচরহার্যতা”  চশম্মরানাম্মম একটা গুরুত্বপূণয চনবন্ধ আম্মে। তাম্মত চবষয়টা 
চবিাচরতভাম্মব চবম্মিষণ করার মিিা কম্মরচে। 

মমাদ্দাকথা হম্মলা, মর্ মকাম্মনা আধুচনক গণতাচন্ত্রক চকংবা বস্বরতাচন্ত্রক রাষ্ট্র, অতযন্ত 
চনেম্মশ্রণীর হম্মলও, চদনম্মশম্মষ তা এক প্রকাম্মরর ইসলামী রাষ্ট্রই বম্মট; র্চদ মসখানকার 
মুসলমানরা মুসচলম পচরিয় (identity) তথা ঈমান-আকীদা চনম্ময় নামার্-মরার্া-
হজ্ব-র্াকাত আদায় কম্মর বসবাস করম্মত পাম্মর। ইসলামী রাষ্ট্র চনম্ময় প্রিচলত ধারণার 
সাম্মথ সাংঘচষযক মম্মন হম্মলও রাষ্ট্র চনম্ময় ইসলাম্মমর তরম্ম  এটাই সচিক ধারণা। 
ইসলামী রাষ্ট্র মাম্মন এমন রাষ্ট্র র্ার সবচকেু পচরপূণযভাম্মব ইসলামসম্মত, র্া 
মবচসম্মকচল মুসলমানম্মদর রাষ্ট্র, মুসলমাম্মনরা মর্ রাম্মষ্ট্র সংখযাগচরি অথবা মর্খাম্মন 
মুসলমাম্মনরা প্রথম মশ্রণীর নাগচরক— ইসলামী রাষ্ট্র সম্পম্মকয এমন সব ভুল ধারণা 
লি করা র্ায়। 

 
 মদখুন: https://mozammelhq.com/post/1491 
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ইসলামী শরীয়াহ পূণযােভাম্মব বািবায়ম্মনর আম্মগ মকাম্মনা রাষ্ট্র র্চদ ইসলামী চহসাম্মব 
গণয না হয়, তাহম্মল, আোহ মা  করুক, চহজরম্মতর পর পরই মসচজম্মদ কুবায় 
জুমার নামার্ আদাম্ময়র মাধযম্মম মর্ রাষ্ট্রবযবস্থার পিন আোহর রাসূল (সা.) 
কম্মরচেম্মলন তাম্মক আর ইসলামী রাষ্ট্র বলা র্াম্মব না। রাসূল (সা.) পচরিাচলত 
রাষ্ট্রবযবস্থাম্মক ইসলামী নয় বলার দুঃসাহস মকউ করম্মব না, জাচন। চকন্তু top-
down অযাম্মপ্রাম্মি (বাংলা কথায়, গাম্ময়র মজাম্মর) র্ারা দ্বীন কাম্ময়ম করম্মত িান তারা 
হয়ম্মতা বলম্মবন— মদীনায় প্রচতচষ্ঠত রাষ্ট্র বা রাজবনচতক বযবস্থা প্রাথচমকভাম্মব 
‘পূণযাে’ চেম্মলা না। মকননা, তখম্মনা শরীয়াহর চবচধচবধান সব নাচর্ল হয় নাই। 

আচম মতা এ কথাটাই বলার মিিা করচে, আোহ িাইম্মল মূসার (আ.) উপর 
নাচর্লকৃত ten commandments-এর মম্মতা সবচকেু একসাম্মথ চদম্ময় চদম্মত 
পারম্মতন। বািবায়ন না হয় ধাম্মপ ধাম্মপ হম্মতা। মসম্মিম্মত্র রাসূল (সা.) অবনসলামী 
বযবস্থা হম্মত সরাসচর পূণযাে ইসলামী বযবস্থা প্রচতষ্ঠার মিিা করম্মত পারম্মতন। তা 
মতা হয় নাই। মকন আোহ তায়ালা ও রাসূল (সা.) তা কম্মরন নাই? র্াম্মদর মম্মধয 
চতচন কাজ করচেম্মলন তারা (আোহ মা  করুক) চক তুলনামূলকভাম্মব খারাপ ও 
অম্মর্াগয মলাক চেম্মলা বম্মল? বযাপারটা মতা বরং এর চিক উিা। 

র্াম্মহাক, এখাম্মন আচম এ চনম্ময় চবিাচরত বলম্মত িাচচ্ছ না। শুধু এটুকু বম্মল রাচখ, 
দ্বীন কাম্ময়ম একটা ধারাবাচহক ও চনরবচচ্ছন্ন প্রম্মিিা। এমন মকাম্মনা পর্যায় আমাম্মদর 
সামম্মন নাই র্াম্মত মপৌঁেম্মত পারম্মল বলা র্াম্মব— হযাুঁ, দ্বীন কাম্ময়ম সুসম্পন্ন হম্ময়ম্মে। 

তারমাম্মন অবনসলাচমক রাষ্ট্র বম্মল চক চকেু নাই? হযাুঁ, আম্মে। অম্মনক আম্মে। ববচশিয 
মদম্মখ তা চিচেত করা র্াম্মব। 

বাংলাম্মদশ চক ইসলামী রাষ্ট্র, নাচক অবনসলামী রাষ্ট্র? 

কথাটা চপেন চদক মথম্মক র্চদ আমরা শুরু কচর, তম্মকযর খাচতম্মর ধম্মর চনলাম 
বাংলাম্মদশ অবনসলামী রাষ্ট্র। তাই “এখাম্মন দ্বীন কাম্ময়ম করম্মত হম্মব। অথযাৎ এম্মক 
ইসলামী রাষ্ট্র চহসাম্মব গম্মড় তুলম্মত হম্মব। মহাক মসটা চবেম্মবর মাধযম্মম, অথবা 
গণতাচন্ত্রক পদ্ধচতম্মত অথবা অনয মকাম্মনা পদ্ধচতম্মত। এবং এটাই হম্মলা ইসলামী 
আম্মন্দালম্মনর প্রাসচেকতা ও অপচরহার্যতা।” এমনটা র্ারা মম্মন কম্মরন, তাম্মদর 
কাম্মে আমার প্রে, একটা অবনসলামী রাষ্ট্র তথা দারুল হরম্মব এত মসচজদ-মাদ্রাসা, 
ঈদ-জুমা, আক্বদ-র্াকাত ইতযাচদ হয় কী কম্মর? দারুল হরম্মবর মলাম্মকরা এত চবপুল 
সংখযক, এমনচক রাষ্ট্রীয় বযবস্থাপনায় হজ্বও কম্মর কীভাম্মব? 

র্দু্দর জাচন, োচসকযাল চ কাহ অনুসাম্মর রাষ্ট্র দুই ধরম্মনর: (১) দারুল ইসলাম বা 
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ইসলামী রাষ্ট্র ও (২) দারুল হরব বা র্াম্মদর চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ করা র্ায় বা র্াম্মদর সাম্মথ 
রু্দ্ধ িলম্মে এমন রাষ্ট্র, র্াম্মক আমরা ইসলামচবম্মরাধী বা অবনসলামী রাষ্ট্র বলম্মত 
পাচর। দারুল ইসলামও নয়, দারুল হরবও নয়— এমন রাষ্ট্রগুম্মলা মর্ পম্মির সাম্মথ 
চলচখতভাম্মব বা সমম্মঝাতার চভচিম্মত বমত্রীম্মত আবদ্ধ হম্মব তারা মসই পিভুি 
চহসাম্মব চবম্মবচিত হম্মব। 

এবার বলুন, বাংলাম্মদশ মতা দারুল ইসলামও নয়, দারুল হরবও নয়। এ মিম্মত্র 
র্চদ বম্মলন, বাংলাম্মদশ দারুল ইসলাম্মমর চমত্রপি, তাহম্মল আমার প্রে থাকম্মব, 
বাংলাম্মদশম্মক দারুল ইসলাম্মমর পিভুি মম্মন করার কারণ কী? দুচনয়ার মকান 
রাষ্ট্রচট আপনাম্মদর চহসাম্মব ইসলামী রাষ্ট্র (প্রে নং—১)? এবং মসই কচথত ইসলামী 
রাম্মষ্ট্রর সাম্মথ বাংলাম্মদম্মশর চলচখত িুচি বা অচলচখত সমম্মঝাতাটা কখন, মকাথায় ও 
কীভাম্মব হম্ময়ম্মে (প্রে নং—২)? 

জাচন, এখানকার ইসলামী রাষ্ট্র কাম্ময়ম্মম স্বপ্নগ্রিম্মদর কাম্মে এ ধরম্মনর জরুচর চকন্তু 
চক্রচটকযাল প্রম্মের মকাম্মনা সদুির নাই। বাংলাম্মদশম্মক দারুল হরব তারা বলম্মত 
পারম্মবন না। তার কারণ উপম্মরই উম্মেখ কম্মরচে। মকাম্মনা ইসলাচমস্ট বযচি বা দল 
এমন অ াচসচট করম্মল তাম্মদর ‘ইসলাম ইন বাংলাম্মদশ’ নামক অচত চপ্রয় অথচরচট-
মকাম্ময়িনটা ধপাস কম্মর ধ্বম্মস পড়ম্মব। নব্বই পাম্মসযি মুসলমাম্মনর মদশ বম্মল 
মলচজচটম্মমচস তারা হরহাম্মমশা মেইম কম্মরন, তা আর চটকম্মব না। 

এসব কথার মাম্মন হম্মলা, সমকালীন চ কাহ বম্মল একটা চজচনসম্মক বুঝম্মত হম্মব। 
পম্মড় র্দু্দর বুম্মঝচে, শায়খ কারর্াভী হম্মত শুরু কম্মর তাচরক রমাদান পর্যন্ত সবাই 
এ ধরম্মনর কথাগুম্মলাই বার বার বলম্মেন। তারা বলম্মেন, দুচনয়ার তাবৎ রাষ্ট্র বা 
রাজযম্মক দারুল ইসলাম বনাম দারুল হরম্মব পৃথকীকরম্মণর এই নীচত হম্মত সম্মর 
আসম্মত হম্মব। মতা, সম্মর এম্মস কী করম্মত হম্মব, মকান ধরম্মনর রাম্মষ্ট্রর মান ও নাম 
কী হম্মব তা চনম্ময় তাম্মদর মম্মধয ততটা মবতকয নাই। মসসম্মব আমার আগ্রহও নাই। 
মসসব পচণ্ডতম্মদর গম্মবষণা ও এক্সপাটয অচপচনয়ন মদয়ার চবষয়। 

আমাম্মদর চবম্মবিনা ও এনম্মগইজম্মমম্মির মিত্র হম্মলা— একজন মুসলমান চহসাম্মব 
দ্বীন কাম্ময়ম্মমর  রচজয়াতম্মক আচম-আপচন কীভাম্মব আঞ্জাম চদম্মবা, তাই মুখয চবষয় 
চহসাম্মব গণয হওয়া উচিত। এই পম্ময়ম্মির শুরুম্মত মর্ কথাগুম্মলা বম্মলচে তা আবার 
স্মরণ কচরম্ময় চদম্মত িাচচ্ছ। অথযাৎ মুসলমান পচরচিচত চনম্ময় বাস করা অসম্ভব এমন 
রাষ্ট্রগুম্মলাম্মক অবনসলামী রাষ্ট্র চবম্মবিনা কম্মর বাদবাচক সব রাষ্ট্রম্মক ইসলামসম্মত 
চহসাম্মব চবম্মবিনা করম্মত হম্মব। এম্মিম্মত্র আচম পাস মাকয ধম্মরচে শতকরা ৫০ 
নম্বরম্মক। অথযাৎ মর্ রাষ্ট্র ইসলামম্মক রাষ্ট্রীয় নীচত চহসাম্মব মাম্মন না, আবার 



 শুরা বযবস্থা, উচলল আমর, নাগচরকম্মত্বর ধারণা ও ‘ইসলামী রাষ্ট্র’ প্রসম্মে 

মুসলমানম্মদরম্মক ইসলাম্মমর মমৌচলক হুকুম-আহকাম পালম্মন বাধাও মদয় না, মসই 
ধরম্মনর রাষ্ট্র হম্মলা কানায় কানায় পাস নম্বর পাওয়া দুবযলতম ইসলামী রাষ্ট্র। এখান 
হম্মত শুরু কম্মর ইসলাম্মমর হুকুম-আহকাম পালম্মনর সুম্মর্াগ র্ম্মতা চবিৃত, অবাধ ও 
শুদ্ধতর (perfection অম্মথয) হম্মব ইসলাম্মমর চদক মথম্মক অনুম্মমাদনম্মর্াগয রাষ্ট্র 
চহসাম্মব এচটর পম্ময়ি বা মগ্র ও তত বাড়ম্মত থাকম্মব।  

অবশয আমার একটা আোরস্টযাচেং সম্পম্মকয চেয়ার না থাকম্মল পািম্মকর কাম্মে 
আমার কথাগুম্মলাম্মক মশষ পর্যন্ত গ্রহণম্মর্াগয মম্মন হম্মব না। তা হম্মলা, ইসলামী রাম্মষ্ট্র 
ইসলাম্মমর পচজশন কী হম্মব, তা চিকমম্মতা বুঝম্মত পারা। মদখুন, একটা হম্মলা 
কাম্মজর ইসলাম, অনযটা হম্মলা নাম ও কাম্মজর ইসলাম। ইসলাম্মমর চকেু কাজ আম্মে 
র্া নাম্মমও থাকম্মত হয়, কাম্মজও থাকম্মত হয়। এগুম্মলাম্মক ইবাদত বম্মল। মর্মন, 
নামার্, মরার্া, হজ্ব ইতযাচদ। এ ধরম্মনর গুচটকম্মতক চবষয় বাম্মদ অবচশি সব 
সামাচজক কমযকাম্মণ্ড ইসলাম্মমর নীচত ও সংচিি বযচির চনয়ত ইসলাম অনুসাম্মর 
হম্মলই তা ইসলামী হম্ময়ম্মে বম্মল মম্মন করম্মত হম্মব। এই কযাটাগচরর কাজগুম্মলাম্মক 
বম্মল মুয়ামালাত। 

সমাম্মজর ঊধ্বযতন কািাম্মমা বা এক্সম্মটনশান অব অথচরচট চহসাম্মব রাষ্ট্রবযবস্থাও 
মুয়ামালাম্মতর অন্তভুযি। তাই মকাম্মনা রাষ্ট্র, ইসলাম মমাতাম্মবক হওয়ার জনয তাম্মত 
‘ইসলামী রাষ্ট্র’ মঘাষণা থাকা অপচরহার্য নয়। সতয কথা বলার সমম্ময় তা ইসলাম 
মমাতাম্মবক বা আোহর হুকুম অনুসাম্মর বলা বা করা হম্মচ্ছ— এমনটা দাচব করা বা 
মঘাষণা মদয়ার দরকার নাই। কথাটা সতয বা কাজটা সচিক হওয়া এবং বযচির 
চনয়ম্মত আোহর বম্মন্দগীর অনুভূচত থাকাই র্ম্মথি। রাষ্ট্র মর্ম্মহতু বযচি নয়, তাই 
রাম্মষ্ট্রর মকাম্মনা অন্তরও নাই, আম্মখরাতও নাই। তাই রাষ্ট্রসিার ‘বম্মন্দগীর অনুভূচত’ 
থাকারও প্রসে নাই। রাম্মষ্ট্রর কমযকাণ্ড ইসলাম্মমর সংচিি উম্মদ্দশয ও নীচতমালার 
সাম্মথ কতটুকু সামঞ্জসযপূণয হম্মলা, তা-ই চবম্মবিয। 

 

মন্তবয ও প্রচতমন্তবয 

S M Riaz: আলহামদুচলোহ, উচলল আমম্মরর বযাপারটা খুব সুন্দর বম্মলম্মেন। 
‘কাজ’ করম্মত চগম্ময় এই ধরম্মনরই একটা দৃচিভচে এম্মসচেল। 

‘শূরা’মক র্তটুকু বুম্মঝচে, এখাম্মন চবজ্ঞজনম্মদর মতামত চনম্ময় ইমাম মর্টা সচিক 
মম্মন কম্মরন মসটাই চসদ্ধান্ত মনন। মসটা অম্মনক সময় অচধকাংম্মশর মতামত হম্মত 
পাম্মর অথবা নাও হম্মত পাম্মর। আবার সবার মতামম্মতর চবপম্মিও হম্মত পাম্মর। 
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র্াকাত অস্বীকারীম্মদর চবরুম্মদ্ধ রু্ম্মদ্ধ আবু বকর (রা.) প্রায় সবার মম্মতর চবপম্মি 
চগম্ময়ই চসদ্ধান্ত চনম্ময়ম্মেন। 

চকন্তু গণতম্মন্ত্র অচধকাংম্মশর মতামতম্মকই প্রাধানয মদয়া হয়। অম্মনক মিম্মত্র 
অচধকাংম্মশর মতামতম্মক একই লাইম্মন আনার জনয চবচভন্ন কযাম্মম্পইন করা হয়। 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক: একটা চবরাট সমসযা হম্মলা, মর্ মকাম্মনা চবষম্ময় 
সুন্নাহর দাচব বুঝম্মত চগম্ময় আমরা ‘খাইরুল কুরুন’ তথা প্রথম চতন রু্ম্মগর 
কথা বচল। অথি, মস সময়কার রাজবনচতক কািাম্মমা ও অবস্থা এখন আর 
নাই। 

তাোড়া, ইসলামী শরীয়াহর দাচব হম্মলা, মুয়ামালাম্মতর চবষয়গুম্মলার মিম্মত্র 
তৎকালীন কািাম্মমার মিম্ময় মসখানকার চশিাম্মক প্রাধানয মদয়া। 

মস চহসাম্মব একম্মকচন্দ্রক মখলা ত বযবস্থায় ইমাম বা খচল ার মর্ িমতা তা 
বতযমান অবস্থায়ও প্রম্মর্াজয হম্মব না। মর্ম্মহতু মসরকম বযাপক ও সমচন্বত 
একক মখলা ত বযবস্থা এখন আর নাই। কখম্মনা মসরকম চকেু হম্মল তখন 
মসটার প্রাসচেকতা থাকম্মব। 

মখয়াল করম্মল মদখম্মবন, বতযমান গণতাচন্ত্রক বযবস্থাম্মতও এক নম্বর পচজশাম্মন 
চর্চন থাম্মকন, তার চবম্মশষ চকেু একক িমতা থাম্মক। আবার রাজতাচন্ত্রক বা 
বস্বরতাচন্ত্রক বযবস্থাম্মতও শাসক িাইম্মল মর্ মকাম্মনা সমম্ময় মর্ মকাম্মনা চকেু কম্মর 
ম লম্মত পাম্মর না। ইচতহাস এর সািী। 

বযচিম্মকচন্দ্রক মনতৃত্ব-বযবস্থার ধারণা হম্মলা ইসলামী প্রশাসচনক বযবস্থার এক 
ধরম্মনর ভাষয। বযচি প্রধান থাকম্মলও সমচির হাম্মতই আসম্মল িমতার লাগাম, 
এমন ইিারচপ্রম্মটশানও চকন্তু ইসলাম্মমর প্রশাসচনক বযবস্থাপনার মম্মধয 
গ্রহণম্মর্াগয। র্খন মর্খাম্মন মর্ ধরন উপম্মর্াগী হয় বা কাম্মজ লাম্মগ। 

মসই পুরম্মনা কথাই আবার বলম্মত হয়, রাজবনচতক ও প্রশাসচনক বযাপারসহ 
মুয়ামালাম্মতর চবষয়সমূম্মহ ইসলাম বাচহযক ধরন ও পদ্ধচতর মিম্ময় নযায়, 
কলযাণ, উন্নয়ম্মনর মম্মতা মূলনীচতগুম্মলার উপর মবচশ গুরুত্ব মদয়। 

বলাবাহুলয, নযায়, কলযাণ ও উন্নয়ম্মনর ইসলামী ধারণা তাওহীদচভচিক। তাই, 
মসগুম্মলার বযাচপ্ত ও চবম্মবিনার পচরচধ আম্মখরাত পর্যন্ত চবিৃত। 
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ইউসু  আল-কারর্াভী 

অনুবাদ: শাইখুল আজম আবরার 

 

 

চজহাদ চনম্ময় অম্মনম্মকই মলখাম্মলচখ কম্মরম্মেন। চবচভন্ন ইসলামী ও পাবচলক 
চবশ্বচবদযালয়গুম্মলার মাস্টাসয ও চপএইিচ  পর্যাম্ময় এ চবষম্ময় প্রিুর চথচসস মলখা 
হম্ময়ম্মে। গম্মবষকরাও এ চনম্ময় কম মলখাম্মলচখ কম্মরনচন। অনযচদম্মক, এ চবষম্ময় জানা 
ও মানা, প্রিার ও প্রম্ময়াম্মগর বযাপাম্মর চবচভন্ন ইসলামী দল ও আম্মন্দালন আকৃিই শুধু 
হয়চন, চনম্মজম্মদর নাম্মমর মম্মধয পর্যন্ত চজহাদ শব্দচট জুম্মড় চদম্ময়ম্মে। মর্মন, অম্মনক 
আরব ও মুসচলম মদম্মশ ‘জামায়াতুল চজহাদ’ জাতীয় নাম্মমর একাচধক দল রম্ময়ম্মে। 

চকন্তু চজহাম্মদর মম্মতা বযাপক চবিৃত এই চবষয়চটর মিম্মত্র সমসযা হম্মলা, বাড়াবাচড় 
ও চশচথলতার মম্মতা উভয় ধরম্মনর প্রাচন্তক অবস্থাম্মনর মাম্মঝ প্রকৃত বািবতা হাচরম্ময় 
মগম্মে। এই দুই প্রাচন্তকতাম্মক মকারআম্মন ‘ত্বগয়ান’ ও ‘ইখসার’ চহম্মসম্মব অচভচহত 
করা হম্ময়ম্মে। আোহ তায়ালা বম্মলম্মেন, 

َّْأ تَْطَغْوا ِفي اْلِميَزانِْ- َوا َِقيُموا اْلَوْزنَْ ِباْلِقسْْطِْ َولَْأ َماءَْ َرفََعَها َوَوَضعَْ اْلِميَزانَْ- ا َل  َوالسَّ
 تُْخِسُروا اْلِميَزانَْ

 
২০০৯ সাম্মল প্রকাচশত ‘চ কহুল চজহাদ’ ইউসু  আল-কারর্াভীর অনযতম মমৌচলক কাজ। মদড় 
সহস্রাচধক পৃষ্ঠার সুচবশাল এই গ্রন্থচটম্মত চজহাদ সম্পম্মকয প্রিচলত বযাখযাগুম্মলার পর্যাম্মলািনাপূবযক 
চজহাম্মদর ধারণাম্মক চতচন র্থার্থভাম্মব বযাখযা কম্মরম্মেন। এই চনবন্ধচট গ্রন্থচটর িতুথয সংস্করম্মণর 
২৪-২৮ পৃষ্ঠার অনুবাদ। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

“আসমানম্মক চতচন সমুন্নত কম্মর মরম্মখম্মেন এবং ভারসাময প্রচতষ্ঠা 
কম্মরম্মেন। মতামরা মর্ন এই ভারসাম্মমযর বযাপাম্মর সীমালঙ্ঘন না কম্মরা। 
এবং মতামরা নযার্যতার সাম্মথ পচরমাপ বা র্ািাই কম্মরা, ভারসাময হাচরম্ময়া 
না।”  

[সূরা রহমান: ৫-৭] 

র্াইম্মহাক, চজহাদ চনম্ময় আমরা মমাটাদাম্মগ চতনচট মগাষ্ঠী মদখম্মত পাই: 

১) র্ারা চজহাদ ধারণাচটর চবম্মলাপ িায় 

এই গ্রুপচট চজহাম্মদর চবলুচপ্ত কামনা কম্মর। তারা িায় মুসলমানম্মদর জীবন মথম্মক 
চজহাম্মদর ধারণা হাচরম্ময় র্াক। তাম্মদর ধযানজ্ঞাম্মন সবম্মিম্ময় গুরুত্বপূণয হম্মলা, 
মুসলমানম্মদরম্মক আধযাচত্মকতা, উন্নত িচরত্র ও মূলযম্মবাম্মধর দীিা মদয়া, মর্মনটা 
তারা বম্মল থাম্মক। এই বযাপারচটম্মক তারা ‘ন স ও শয়তাম্মনর চবরুম্মদ্ধ চজহাদ’ 
চহম্মসম্মব চবম্মবিনা কম্মর এম্মক ‘চজহাম্মদ আকবর’ (উচ্চতর চজহাদ) দাচব কম্মর। 

অবাক করা বযাপার হম্মলা, এই গ্রুপচটর সাম্মথ মসইসব সু ী ধমযপ্রিারম্মকর 
দৃচিভচের চমল রম্ময়ম্মে, পিাৎমুখী ও পতম্মনর রু্গ মথম্মকই চজহাম্মদর বযাপাম্মর র্ারা 
মনচতবািক ধারণা মপাষণ কম্মর আসম্মে (অবশয সুন্নী ধারার মর্সব সু ী ধমযপ্রিারক 
চজহাম্মদর বযাপাম্মর ইচতবািক চেম্মলন এবং চজহাম্মদর ময়দাম্মন র্াম্মদর গুরুত্বপূণয 
অবদান রম্ময়ম্মে, তাম্মদর কথা আলাদা। মর্মন: আলম্মজচরয়ার আমীর আবু্দল কাম্মদর, 
চলচবয়ার উমর মুখতার এবং মসনুসী ধারা প্রমুখ)। মসকুযলার ও পািাতযপন্থীম্মদর 
সাম্মথও এই গ্রুপচটর দৃচিভচের চমল রম্ময়ম্মে। এম্মদর সাম্মথ রম্ময়ম্মে প্রািয ও 
পািাম্মতযর  ান-বাম চনচবযম্মশম্মষ উপচনম্মবশবাদী শচির দালাম্মলরা। 

এরা সবাই উম্মাহম্মক চনরস্ত্র কম্মর রাখম্মত িায়। মর্ন শত্রুর সামম্মন মুসলমানরা 
একদম খাচল হাম্মত দাুঁড়াম্মত বাধয হয়। চজহাম্মদর ধারণা এবং নতুন-পুরম্মনা সব 
ধরম্মনর চজহাদী আম্মন্দালনম্মক তারা এক মিাট মদম্মখ মনয়। চজহাদম্মক ‘আক্রমণাত্মক 
শত্রুতা’ বম্মলও তারা অচভম্মর্াগ কম্মর থাম্মক। 

উম্মেচখত এই সকল মগাষ্ঠীম্মক নতুন-পুরম্মনা সকল উপচনম্মবশবাদী শচি স্বাগত 
জানায়। এসব মগাষ্ঠীম্মক তারা আশ্রয়-প্রশ্রয় চদম্ময় থাম্মক। মর্ন তারা শচিশালী হম্ময় 
উিম্মত পাম্মর এবং উপচনম্মবশবাদীম্মদর স্বাথযচসচদ্ধর জনয মর্ মকাম্মনা ধরম্মনর 
সহম্মর্াচগতা করম্মত পাম্মর। চিচটশ ঔপচনম্মবচশকরা ভারতীয় উপমহাম্মদম্মশ 
‘কাচদয়ানী’ নাম্মম এ ধরম্মনর একটা সম্প্রদায় গম্মড় তুম্মলচেল। চজহাম্মদর ধারণাম্মক 
চনমূযল করার জনয এম্মদর তৎপরতার কথা সবযজনচবচদত। এই তৎপরতার উম্মদ্দশয 
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চেল উপচনম্মবশবাম্মদর পথ পচরষ্কার করা। মর্ন মুসলমানম্মদর পি মথম্মক মকাম্মনা 
প্রচতম্মরাধ োড়াই তারা শাসন-কতৃযত্ব িাচপম্ময় চদম্মত পাম্মর। 

আম্মরা দুঃখজনক বযাপার হম্মলা, মকাম্মনা মকাম্মনা আম্মলম ও দাঈ আধুচনক রু্ম্মগর 
ভাম্মলা-মন্দ, সচিক-মবচিক, নযার্য-অনযার্য সকল প্রকার চজহাম্মদর চনন্দা কম্মর থাম্মকন। 
অথি মখাদাম্মদ্রাহী শাসকম্মদর দ্বারা সংঘচটত আইম্মনর শাসম্মনর বযতযয়, অবনচতকতার 
সয়লাব এবং র্াবতীয় অনযায়-অপকময মর্ন সমথযনম্মর্াগয! কত মানুম্মষর খুন ঝরাম্মনা 
হম্ময়ম্মে, কত ইজ্জত-আব্রু লুণ্ঠন করা হম্ময়ম্মে, কত শত ‘হুরমত’  লঙ্ঘন করা হম্ময়ম্মে, 
কত অচধকার মকম্মড় মনয়া হম্ময়ম্মে, কত মানুম্মষর মর্যাদাম্মক ধুচলসযাৎ কম্মর মদয়া 
হম্ময়ম্মে, কত হাজাম্মরা মানুষম্মক অপহরণ কম্মর চনম্ময় গুম কম্মর ম লা হম্ময়ম্মে— র্ারা 
মবুঁম্মি আম্মে নাচক মারা মগম্মে চকেুই জানা র্ায় না, কত মানুষম্মক মজম্মলর মভতর 
প্রকাম্মশয বা মগাপম্মন মমম্মর ম লা হম্ময়ম্মে, এভাম্মব কত শত অনযায় সাচধত হম্ময়ম্মে 
তার মকাম্মনা সীমা পচরসীমা মনই। এই সবচকেু বুচঝ ববধ ও সমথযনম্মর্াগয! অনযচদম্মক, 
চনপীচড়ত মকউ এইসব অনযাম্ময়র চবরুম্মদ্ধ রুম্মখ দাুঁড়াম্মল তা হম্ময় র্ায় অপরাধ, তারা 
হম্ময় র্ায় অপরাধী, আর তাম্মদর কাজ হম্ময় র্ায় অববধ! 

হযাুঁ, এটা চিক, তাম্মদর মকউ মকউ প্রচতম্মরাধ করম্মত চগম্ময় বাড়াবাচড় কম্মর ম ম্মল। 
তম্মব তাম্মদর মতা অন্তত একটা বকচ য়ত আম্মে। অথি তাম্মদর উপর র্ারা অতযািার 
কম্মর, দ্বীম্মনর চবম্মরাচধতা কম্মর, জাচতর চবরুম্মদ্ধ ষড়র্ন্ত্র কম্মর এবং মদম্মশ মদম্মশ 
সীমালঙ্ঘন ও চবপর্যয় সৃচি কম্মর, তাম্মদর মতা মসই বকচ য়তটুকুও থাম্মক না। 

২) র্ারা পুম্মরা দুচনয়ার চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ মঘাষণা কম্মর বম্মস আম্মে 

প্রথম গ্রুপচটর এম্মকবাম্মর চবপরীতধমযী আম্মরকটা গ্রুপ আম্মে। এম্মদর বুঝ অনুর্ায়ী 
চজহাম্মদর মাম্মন হম্মলা পুম্মরা দুচনয়ার চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ করা। একচট পি মুসলমানম্মদর 
চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ কম্মরম্মে, দাওয়াতী কাম্মজ বাধা চদম্ময়ম্মে, দ্বীন পালন মথম্মক চবরত 
মরম্মখম্মে; আম্মরকচট পি মুসলমানম্মদরম্মক চনরাপিা চদম্ময়ম্মে, শাচন্তপূণয সমম্মঝাতার 
হাত বাচড়ম্ময় চদম্ময়ম্মে, মুসলমানম্মদর চবরুম্মদ্ধ অস্ত্র ধারণ কম্মরচন, শত্রুতাও কম্মরচন—
এই দুই পম্মির মম্মধয তারা মকাম্মনা পাথযকয কম্মর না। 

এই গ্রুপচট মম্মন কম্মর, প্রম্মতযক সিম মুসলমাম্মনরই কাম্ম রম্মদর চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ করা 
অবশয কতযবয। অমুসচলমম্মদরম্মক হতযা করার কারণ চহম্মসম্মব চনেক তাম্মদর কু রই 

 
 মান-মর্যাদা, আশ্রয়, চনরাপিা, স্ত্রী, নারী— এসবম্মক একম্মত্র ‘হুরমত’ চহম্মসম্মব অচভচহত করা 
হয়। এর শাচব্দক অথয হম্মলা চনচষদ্ধতা। ইসলাম্মম মর্ম্মহতু উম্মেচখত চবষয়গুম্মলা অনযায়ভাম্মব লঙ্ঘন 
করা চনচষদ্ধ, তাই এগুম্মলাম্মক একম্মত্র ‘হুরমত’ বলা হয়। — অনুবাদক 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

(ইসলামম্মক অস্বীকার করা) নাচক র্ম্মথি! 

তারা মম্মন কম্মর, মুসলমানম্মদরম্মক র্ারা চনরাপিা চদম্ময়ম্মে তাম্মদর চনরাপিা প্রদান 
করা, র্ারা আমাম্মদর চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ কম্মরচন বা আমাম্মদর ঘরোড়া কম্মরচন চকংবা 
আমাম্মদর ঘরোড়া করার চবরুম্মদ্ধ প্রচতবাদ কম্মরম্মে,তাম্মদর সাম্মথ ভাম্মলা ও নযার্য 
আিরণ করা সংক্রান্ত মকারআম্মনর আয়াত ও রাসূম্মলর (সা.) হাদীসগুম্মলা বা এরূপ 
র্া চকেু আম্মে, সবই নাচক অস্থায়ী! এগুম্মলার কার্যকাচরতা নাচক মশষ হম্ময় মগম্মে! 
মুসহা  তথা মকারআম্মনর কচপগুম্মলাম্মত এগুম্মলা নাচক মস্র  চলচখত আকাম্মর আম্মে, 
চকন্তু মকাম্মনা তাৎপর্য নাচক আর অবচশি মনই! তাম্মদর দাচব মম্মত, এ ধরম্মনর প্রায় 
একশ িচেশ মথম্মক দুই’শর মম্মতা আয়াম্মতর কার্যকাচরতা মাত্র একচট আয়াম্মতর 
দ্বারা রচহত হম্ময় মগম্মে! এই আয়াতচটম্মক তারা ‘আয়াতুস সাই ’ বা ‘তরবাচরর 
আয়াত’ বম্মল অচভচহত কম্মর থাম্মক। 

তম্মব সবম্মিম্ময় অবাক বযাপার হম্মলা, চিক মকানচট ‘তরবাচরর আয়াত’, মসচট তারা 
আজ অচব্দ চিক কম্মর উিম্মত পাম্মরচন। 

তারা জাচতসম্মঙ্ঘর সনদ মাম্মন না। কারণ, তা নাচক উম্মাহম্মক চজহাদ মথম্মক চনবৃত 
রাম্মখ, সাবযম্মভৌম রাম্মষ্ট্রর চনজস্ব সীমানাম্মক স্বীকৃচত চদম্মত বাধয কম্মর এবং আঞ্চচলক 
চববাদ-চবসম্বাদম্মক শাচন্তপূণয উপাম্ময় চবচহত করম্মত তাচগদ মদয়। 

এোড়া রু্দ্ধবন্দী চবষয়ক আন্তজযাচতক িুচিম্মকও তারা অস্বীকার কম্মর। কারণ, 
তাম্মদর দৃচিম্মত মকাম্মনা চবচধচনম্মষধ বা শতয োড়াই বন্দীম্মদরম্মক হতযা করা র্ায়। 
চকন্তু এ সংক্রান্ত আন্তজযাচতক িুচি তাম্মদর অমনটা করম্মত বাধা মদয়। 

এমচনভাম্মব দাস প্রথার চবম্মলাপ সংক্রান্ত ববচশ্বক ঐকমতযম্মকও তারা প্রতযাখযান 
কম্মর। তাম্মদর দৃচিম্মত, এচট মমম্মন চনম্মল আোহ কতৃযক হালাল চবধানম্মক হারাম 
কম্মর মনয়া হয়, র্া আোহর চবধানম্মক বাচতল করার নামান্তর! 

তারা আম্মরা মম্মন কম্মর, তরবাচর ও চজহাম্মদর মাধযম্মমই দুচনয়া জুম্মড় ইসলাম্মমর 
প্রসার ঘম্মটম্মে। দাওয়াতী কাজ, রু্চি-প্রমাণ উপস্থাপন, মানুষম্মক বুঝাম্মনা এবং 
মুসলমানম্মদর িাচরচত্রক মাধুম্মর্যর মাধযম্মম ইসলাম্মমর চবিৃচত ঘম্মটম্মে, তম্মলায়ার চকংবা 
বশযা, অথযাৎ রু্ম্মদ্ধর মাধযম্মম নয় বম্মল র্ারা মম্মন কম্মর — চিচটশ ঐচতহাচসক  ও 
প্রািযচবদ থমাস আনযড The Preaching of Islam বইম্ময় মর্মনটা উম্মেখ 
কম্মরম্মেন — এই গ্রুপচটর মম্মত, তারা হম্মলা চবপথগামী। কারণ, তারা নাচক 
মুসলমানম্মদরম্মক চজহাদ মথম্মক দূম্মর সচরম্ময় রাখম্মত িায়। র্ারা এসব প্রািযচবম্মদর 
মতামতম্মক সমথযন কম্মর, তারা নাচক ইসলাম্মমর প্রকৃত জ্ঞান সম্বম্মন্ধ এম্মকবাম্মরই 



 চজহাদ চনম্ময় ভুল বুঝাবুচঝ 

অজ্ঞ। ইসলামী জ্ঞাম্মন এম্মদর মদৌড় নাচক খুবই সীচমত। এরা নাচক শয়তান 
প্রািযচবদম্মদর চশষয! 

এ ধরম্মনর চিন্তার মবশ খারাপ প্রভাব আম্মে। এই জাতীয় চিন্তাভাবনা লালম্মনর 
পচরণচতম্মত একচনষ্ঠ চনয়ম্মতর রু্বম্মকরা স্বজাচত ও পচরবার-পচরজনম্মদর চবরুম্মদ্ধ 
অস্ত্র হাম্মত তুম্মল মনয়, তাম্মদর চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ কম্মর ও তাম্মদরম্মক হতযা কম্মর। এরা 
তাম্মদরম্মক ঐসব কাম্ম রম্মদর দম্মল গণয কম্মর, র্াম্মদর চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ করাটা আবশযক। 
কারণ, তারা নাচক ইসলাম মথম্মক মবর হম্ময় মগম্মে! আর র্ারাই এম্মদর সাম্মথ চভন্নমত 
মপাষণ কম্মর, তাম্মদরম্মক তারা চনচবযিাম্মর কাম্ম র অপবাদ চদম্ময় থাম্মক। এমনচক 
আম্মলমগণও এই অপবাদ মথম্মক মরহাই পান না। এই সশস্ত্র তৎপরতায় মকাম্মনা 
চনরপরাধ বযচি মারা মগম্মলও তারা পম্মরায়া কম্মর না। তাম্মদর এইসব কাম্মজর  ম্মল 
ইসলাম্মমর উপর ‘সচহংসতার’ কলঙ্ক মিম্মপ বম্মস। 

এম্মদর মম্মধয মকউ মকউ আম্মরা এক ধাপ এচগম্ময় এমনসব বযচিম্মক হতযা কম্মর 
র্াম্মদর সাম্মথ তাম্মদর মকাম্মনা সম্পকযও মনই, সমসযাও মনই। মর্মন: পর্যটক, 
চবমানর্াত্রী বা এ জাতীয় মকউ। এসব মানুষম্মক হতযা, অপহরণ চকংবা পণবন্দী 
করার মাধযম্মম তারা সমাম্মজ আতঙ্ক বতচর করম্মত িায়। এসব তৎপরতার মাধযম্মম 
তারা ইসলাম্মমর চবরুম্মদ্ধ ‘সচহংসতার’ পাশাপাচশ ‘সন্ত্রাসবাম্মদর’ অচভম্মর্াগ মতালার 
সুম্মর্াগও কম্মর মদয়। 

৩) মধযপন্থী ও ভারসামযপূণয দল 

তৃতীয় গ্রুপচট হম্মলা মধযপন্থী দল (উম্মাতুল ওয়াসাতু)। এম্মদরম্মক আোহ তায়ালা 
মধযপন্থার পথ মদচখম্ময়ম্মেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা চদম্ময়ম্মেন এবং শরীয়াহ ও বািবতা 
উভম্ময়র তাৎপর্য উপলচব্ধর দূরদচশযতা প্রদান কম্মরম্মেন।  ম্মল র্ারা িায় উম্মাহর 
অচধকারগুম্মলা শচিহীন থাকুক, মুসহা  বা মকারআম্মনর কচপ চজহাদমুি থাকুক, 
উম্মাহর সীমানা পাহারাচবহীন পম্মড় থাকুক এবং জান-মাল-আব্রু অরচিত অবস্থায় 
থাকুক— এম্মহন প্রথম গ্রুপচটর বশচথলয মথম্মক তারা মুি থাম্মক। 

একইভাম্মব তারা চদ্বতীয় গ্রুম্মপর বাড়াবাচড় ও মগাুঁড়াচম মথম্মকও মুি থাম্মক। চদ্বতীয় 
গ্রুপচট মুসলমানম্মদর চবরুম্মদ্ধও রু্দ্ধ করম্মত িায়, দুচনয়ার সবার উপর আক্রমণ 
করম্মত িায় এবং সাদা-কাম্মলা, প্রািয-প্রতীিয সবার চবরুম্মদ্ধই রু্দ্ধ মঘাষণা কম্মর। 
তারা দাচব কম্মর, এসব কাজকম্মমযর মাধযম্মম তারা আোহর বনকটয লাভ করম্মব এবং 
জান্নাম্মত মর্ম্মত পারম্মব। এ কারম্মণ তারা মম্মন কম্মর, তাম্মদর সাম্মথ িলম্মল সরল 
সচিক পম্মথর চদশা পাওয়া র্াম্মব এবং তাম্মদর সামম্মন অতযািারী শাসকম্মদর বতচর 
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বাধার পাহাড় দূর হম্ময় র্াম্মব। মকাম্মনা রকম চবকৃচত ও প্রপাগাো না কম্মর েিভাম্মব 
আোহ ও তাুঁর রাসূম্মলর (সা.) দাওয়াত মানুম্মষর কাম্মে মপৌঁম্মে মদয়াটা এম্মদর জনয 
মর্ন মবজায় কিসাধয ও অসম্ভব বযাপার। 

এটা চিক, অতীতকাম্মল চজহাম্মদর এই পদ্ধচতচট চিকই চেল। কারণ, তখন কায়সার 
ও চকসরা চকংবা তাম্মদর মম্মতা অতযািারী শাসম্মকরা তাম্মদর জাচতর সামম্মন 
প্রচতবন্ধক হম্ময় থাকম্মতা। তাই তাম্মদরম্মক পরাচজত ও মজারপূবযক চবতাচড়ত না 
কম্মর মানুম্মষর কাম্মে ইসলাম্মমর দাওয়াত মপৌঁোম্মনা অসম্ভব চেল। এই বািবতার 
কারম্মণই সাহাবী ও তৎকালীন মুসলমানরা এই পন্থা অবলম্বন কম্মরচেম্মলন। 

চকন্তু বতযমাম্মন আমাম্মদর জনয এই পন্থা অবলম্বম্মনর আর দরকার মনই। কারণ, 
আধুচনক চমচ য়ার কলযাম্মণ আমরা ইসলাম্মমর দাওয়াতম্মক চবশ্ব জুম্মড় েচড়ম্ময় চদম্মত 
পারচে, আমাম্মদর বিবযগুম্মলা মশানাম্মত পারচে। মকাম্মনা কতৃযপি এই কাজম্মক 
থাচমম্ময় চদম্মত পারম্মে না। 

দাওয়াতী কাম্মজর জনয এখন আমাম্মদর হাম্মত রম্ময়ম্মে চবশ্ববযাপী প্রিার িমতাসম্পন্ন 
সযাম্মটলাইট চটচভ িযাম্মনল, মরচ ও মস্টশন এবং ইিারম্মনট। কাম্মরা অনুমচতর 
অম্মপিা না কম্মরই এই প্রিারমাধযমগুম্মলা সবার ঘম্মর ঢুম্মক পম্মড়। এোড়া রম্ময়ম্মে 
আন্তযজাচতক ভাষায় চলচখত চবচভন্ন প্রবন্ধ ও পুচিকা। এইসব উপকরণ ও মাধযমই 
আমাম্মদর রু্ম্মগর চজহাম্মদর জনয শচিশালী ও কার্যকর অস্ত্র। তম্মব এগুম্মলাম্মক কাম্মজ 
লাগাম্মত হম্মল আমাম্মদর দরকার একদল দি, চবশ্বি ও শচিশালী দাঈ, প্রচশিক 
ও চমচ য়াকমযী। তাম্মদরম্মক সমম্ময়াপম্মর্াগী পদ্ধচতম্মত নানা ভাষাভাষী মানুম্মষর কাম্মে 
ইসলাম্মমর বিবয তুম্মল ধরম্মত সিম হম্মত হম্মব। মর্ন তারা মানুষম্মক ভাম্মলাভাম্মব 
বুঝাম্মত পাম্মরন এবং তাম্মদর চিন্তাভাবনাম্মক প্রভাচবত করম্মত পাম্মরন। 

চকন্তু দুঃখজনক সতয হম্মলা, এই গুরুত্বপূণয ময়দাম্মন প্রচত দশজম্মন একজন, এমনচক 
হাজাম্মর একজন মলাকও আমাম্মদর মনই। 

ইিারম্মনম্মট আমাম্মদর ববচশ্বক ওম্ময়বসাইট (www.Islamonline.net) উম্মদ্বাধম্মনর 
চদন আচম বম্মলচেলাম, চনিয় এই কার্যক্রমগুম্মলা এখনকার সমম্ময়র চজহাদ। র্ারা 
মুজাচহদ হম্মত ইচু্ছক, র্ারা আত্মতযাগ, ধনসম্পদ বা শ্রম মদয়ার মাধযম্মম আোহর 
পম্মথ চজহাম্মদর মর্যাদা লাভ করম্মত িান, তাম্মদর জনয এচটই হম্মলা আজম্মকর রু্ম্মগর 
চজহাদ। এখনকার জনয এচটই হম্মলা বড় ও দীঘযম্মময়াদী চজহাদ।  
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মুহাম্মদ ইউনুস: চপ্রয় দশযক! ‘মব চটচভ’র এই অনুষ্ঠাম্মন আমাম্মদর সাম্মথ থাকার 
জনয ধনযবাদ। ‘মলটস টক’ অনুষ্ঠাম্মনর উপস্থাপক চহম্মসম্মব আপনাম্মদর সাম্মথ আচে 
আচম জাহাম্মবরদীন মুহাম্মদ ইউনুস। 

এই মুহূম্মতয গুরুত্বপূণয প্রেচট হম্মলা, মালম্ময়চশয়ায় ইসলামী আইম্মনর পচরচধ আম্মরা 
বাড়াম্মনার দরকার আম্মে চকনা? চবদযমান িুচি আইন, দণ্ডচবচধ, সড়ক পচরবহন 
আইন প্রভৃচত ইসলামী আইন চক র্ম্মথি নয়? এগুম্মলা চক ইসলামী আইন নয়? 

আমরা মদচখ, মালম্ময়চশয়ার প্রচতচট চনবযািনী প্রিারণায় হুদুদ আইম্মনর চবষয়চট 
রাজবনচতক আম্মলািনার প্রধান চবষম্ময় পচরণত হয়। এম্মক অম্মনক মবচশ 
রাজবনচতকীকরণ কম্মর ম লা হম্ময়ম্মে। র্ার  ম্মল মুসচলম-অমুসচলম চনচবযম্মশম্মষ 
মালম্ময়চশয়ার নাগচরকরা সামচগ্রকভাম্মব চবষয়চট চনম্ময় কনচ উজ । অথি, হুদুদ 
আইন মকাম্মনা রাজবনচতক ইসুয নয়। এচট একচট আইনী বযাপার। আম্মরা েি 
কম্মর বলম্মল, ইসলামী আইনী বযাপার। 

এসব চবষয় চনম্ময় আম্মলািনার জনয আজম্মক আমাম্মদর সাম্মথ রম্ময়ম্মেন আন্তজযাচতক 
খযাচতসম্পন্ন ইসলামী স্কলার প্রম্ম সর  . মুহাম্মদ হাচশম কামালী। ইসলামী আইন 
ও আইনশাস্ত্র (চ কাহ) চনম্ময় চতচন অম্মনকগুম্মলা বই চলম্মখম্মেন। বতযমাম্মন চতচন 

 
২০১১ সাম্মলর ৩ অম্মিাবর ‘মালম্ময়চশয়ান অবজারভার’ চটচভর ‘মলট’স টক’ অনুষ্ঠাম্মন  . হাচশম 
কামালী একচট সািাৎকার মদন। এচট তার অনুবাদ। 
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‘ইিারনযাশনাল ইন্সচটচটউট অব অযা ভান্স  ইসলাচমক স্টাচ ম্মজর’ মিয়ারমযান 
এবং চসইও চহম্মসম্মব দাচয়ত্ব পালন করম্মেন। 

আজম্মকর অনুষ্ঠাম্মন আপনাম্মক স্বাগতম, প্রম্ম সর। 

হাচশম কামালী: ধনযবাদ। 

মুহাম্মদ ইউনুস: প্রায় বের চতম্মনক আম্মগ আপনার মলখা ‘Islamic Law in 
Malaysia: Issues and Developments’ বইচট এখন আমার হাম্মত রম্ময়ম্মে। 
এখাম্মন পুম্মরা একচট িযাোর জুম্মড় আপচন হুদুদ আইম্মনর উপর চবিাচরত আম্মলািনা 
কম্মরম্মেন। দশযকম্মদর জানার জনয আপচন চক বলম্মবন, হুদুদ আইন আসম্মল কী? 

হাচশম কামালী: হুদুদ আইন হম্মচ্ছ এমন আইন, মর্গুম্মলা মকারআন ও সুন্নাহর 
মাধযম্মম সুচনচদযি। চবম্মশষ কম্মর মর্সব অপরাম্মধর শাচি মকারআম্মন সুচনচদযি বলা 
আম্মে, মসগুম্মলা হুদুদ আইম্মনর আওতাভুি। অবশয মকাম্মনা মকাম্মনা মিম্মত্র সুন্নাহ 
মথম্মকও দৃিান্ত মনয়া হয়। র্চদও হুদুম্মদর মম্মতা বড় ধরম্মনর শাচি চনধযারম্মণর মিম্মত্র 
মকারআম্মনর চনম্মদযশই সম্মবযাচ্চ। 

মুহাম্মদ ইউনুস: হুদুদ আইম্মনর প্রকৃত উম্মদ্দশয কী? আমরা আসম্মল জানম্মত িাই, 
হুদুদ আইম্মনর প্রকৃত উম্মদ্দশয বািবায়ম্মনর জনয এম্মক চক একচট মদম্মশর ‘ল অব 
দযা লযাে’ চহম্মসম্মব প্রচতষ্ঠা করম্মতই হম্মব? 

হাচশম কামালী: মর্ মকাম্মনা ম ৌজদারী আইম্মনর উম্মদ্দশয হম্মচ্ছ নযায়চবিার প্রচতষ্ঠা 
করা। শাচি প্রদাম্মনর আম্মরকচট উম্মদ্দশয চনিয় অপরাধ দমন করা। এখন চবচধবদ্ধ 
আইনী কািাম্মমার মাধযম্মমই হুদুদ প্রম্ময়াগ করা জরুচর চকনা তা চনভযর কম্মর 
িমতাসীন কতৃযপম্মির উপর। ইসলাম্মম রাষ্ট্রীয় আইন (চসয়াসাহ শরীয়াহ) প্রণয়ম্মনর 
বযাপাম্মর শাসম্মকর চসদ্ধান্ত বা মতামত অনুম্মমাচদত। চবম্মশষ কম্মর, অপরাধ দমন ও 
অপরাধীম্মদর শাচির আওতায় আনা এবং নযায়চবিার ও সুশাসন প্রচতষ্ঠা করার জনয 
সম্মবযািম পদ্ধচত গ্রহণ করার অনুম্মমাদন শাসকম্মক মদয়া হম্ময়ম্মে। 

মুহাম্মদ ইউনুস: চসয়াসাহ শরীয়াহ চনম্ময় আপনার কথাগুম্মলা খুবই ইিাম্মরচস্টং। 
কারণ আপনার মম্মত, অপরাধ দমম্মনর জনয সম্ভাবয সম্মবযািম পন্থা গ্রহম্মণর স্বাধীনতা 
শাসক চকংবা সরকাম্মরর রম্ময়ম্মে। চকন্তু প্রিচলত দৃচিভচে সমূ্পণযরূম্মপ এর চবপরীত। 
প্রিচলত দৃচিভচে অনুর্ায়ী, হুদুদ আইন সমাম্মজ, চবম্মশষত মুসচলম সমাম্মজ, 
বািবায়ন করা আবশযক। কারণ, মর্ মকাম্মনা মুসচলম সমাম্মজর উপর হুদুদ আইন 
বাধযতামূলক বম্মল অম্মনম্মকর ধারণা। এ বযাপাম্মর … 
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হাচশম কামালী: হযাুঁ, হুদুদ প্রম্ময়াগ শরীয়াহ বািবায়ম্মনর একচট শতয। চকন্তু হুদুদ 
প্রম্ময়াম্মগর সম্মবযািম উপায়টা কী? হুদুদ প্রম্ময়াম্মগর চভন্ন চভন্ন উপায় আম্মে। একচট 
হম্মলা, চনেক বািবায়ন করার জনযই হুদুদ প্রম্ময়াগ করা। এটা হম্মলা এ সংক্রান্ত 
চনম্মদযশনাগুম্মলাম্মক আিচরক অম্মথয চবম্মবিনা করার  ল। আম্মরকটা পদ্ধচত হম্মলা 
নযায়চবিাম্মরর উম্মদ্দশযম্মক বািবায়ম্মনর লম্মিয হুদুদ কার্যকর করা। এখন, সরকার 
চকংবা িমতাসীন কতৃযপম্মির দাচয়ত্ব হম্মচ্ছ সম্মবযািম উপায়চট খুুঁম্মজ মবর করা। 
আইন, পচলচস  কুম্মমিস চকংবা অনয মকাম্মনা মানদম্মণ্ডর আম্মলাম্মক হুদুদ 
বািবায়ম্মনর সম্মবযািম উপায়চট চিক কম্মর মনয়ার অনুম্মমাদন ইসলাম্মম রম্ময়ম্মে। তম্মব 
এম্মিম্মত্র মমৌচলক শতয হম্মলা অপরাম্মধর শাচি এবং নযায়চবিার প্রচতষ্ঠার বযাপারচট 
চনচিত করা। এ দুচট চবষয় চনচিত করার জনযই মকারআন সুচনচদযি কম্ময়কচট 
শাচির চবধান তথা হুদুদ চনধযারণ কম্মর চদম্ময়ম্মে। 

মুহাম্মদ ইউনুস: তারমাম্মন আপনার মম্মত, এখাম্মন দুচট পরেরচবম্মরাধী চবষয় 
রম্ময়ম্মে। একচট হম্মচ্ছ চনেক বািবায়ম্মনর জনযই হুদুদ বািবায়ন করা। অপরচট 
হম্মলা নযায়চবিার প্রচতষ্ঠা ও অপরাধ দমম্মনর উম্মদ্দম্মশয বািবায়ন করা, র্া অচধক 
গুরুত্বপূণয। তাহম্মল মতা চদ্বতীয়চট প্রথমচটম্মক খাচরজ কম্মর মদয়। 

হাচশম কামালী: চিক বম্মলম্মেন। মালম্ময়চশয়ার সাধারণ মানুম্মষর কাম্মে হুদুদম্মক 
মর্ভাম্মব চিচত্রত করা হয়, আচম তার সমাম্মলািনা কচর। হুদুদম্মক অম্মনক মবচশ 
রাজবনচতকীকরণ কম্মর ম লা হম্ময়ম্মে, র্া একটু আম্মগ আপচনও বম্মলম্মেন। হুদুম্মদর 
প্রকৃত উম্মদ্দশয জনগম্মণর কাম্মে তুম্মল ধরার পচরবম্মতয এচটম্মক দলীয় রাজবনচতক 
স্বাথযচসচদ্ধর হাচতয়াম্মর পচরণত করা হম্ময়ম্মে। 

শাচব্দক অম্মথযর চদক মথম্মকই হুদুম্মদর আওতাধীন হম্মলা স্বল্পসংখযক ও সুচনচদযি চকেু 
শাচি। শরীয়াহ ও চ কাহর আম্মলািনায় র্ম্মথি সাবধানতার সাম্মথ এইসব শাচির 
প্রচক্রয়াগুম্মলা চনধযারণ করা হম্ময়ম্মে। এরমম্মধয চকেু চকেু শাচির উম্মদ্দশয হম্মচ্ছ 
সমাজম্মক বনচতকতার সম্মবযাচ্চ চশখম্মর চনম্ময় র্াওয়া। উদাহরণ চহম্মসম্মব বযচভিাম্মরর 
শাচির কথা বলা র্ায়। এই অপরাম্মধর শাচি চহম্মসম্মব মকারআম্মন ১০০ মবত্রাঘাম্মতর 
কথা বলা হম্ময়ম্মে। তম্মব এচট কার্যকম্মরর পূবযশতয হম্মলা— এই ঘটনা প্রতযি কম্মরম্মে, 
এমন িারজন সািীম্মক সািয চদম্মত হম্মব। মকউ র্চদ এম্মকবাম্মর মাম্মকযটম্মেম্মসর 
মম্মতা উনু্মি মকাম্মনা স্থাম্মন এ ধরম্মনর কাজ না কম্মর থাম্মক, তাহম্মল মতা িারজন 
প্রতযিদশযী পাওয়া খুবই কচিন বযাপার! 

মকারআম্মন এ ধরম্মনর কচিন শতযাম্মরাপ মথম্মক বুঝা র্ায়, হুদুদ প্রম্ময়াগ করার জনযই 
হুদুম্মদর চবধান নয়। সম্মবযাচ্চ শাচি চহম্মসম্মব হুদুম্মদর কথা বলা হম্ময়ম্মে বম্মট। তম্মব 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

আম্মরা নমনীয় শাচি প্রম্ময়াম্মগর কথাও বলা হম্ময়ম্মে। এম্মক বলা হয় ‘তাজীর’। হুদুদ 
প্রম্ময়াম্মগর জনয প্রম্ময়াজনীয় সকল পূবযশতয র্থার্থভাম্মব পূরণ করা না মগম্মল আম্মরক 
ধাপ চনম্মির শাচি তাজীর প্রম্ময়াম্মগর কথা বলা হম্ময়ম্মে। আচম মম্মন কচর, দণ্ডচবচধসহ 
মালম্ময়চশয়ায় প্রিচলত মর্সব আইম্মনর কথা একটু আম্মগ আপচন বম্মলম্মেন, মসগুম্মলা 
তাজীম্মরর অন্তভুযি। 

মুহাম্মদ ইউনুস: আপনার কথার সারমময হম্মলা, রাষ্ট্রীয় আইম্মনর (চসয়াসাহ শরীয়াহ) 
মিম্মত্র নযায়চবিাম্মরর বাচহযক কািাম্মমার মিম্ময় নযায়চবিাম্মরর অন্তগযত মপ্ররণা প্রচতষ্ঠা 
করাই হম্মলা ইসলাম্মমর িূড়ান্ত উম্মদ্দশয। মসম্মিম্মত্র আপচন বলম্মত িাম্মচ্ছন, িুচর, 
প্রতারণা ও আত্মসাৎসহ চবচভন্ন অপরাম্মধর জনয মর্সব দণ্ডচবচধ রম্ময়ম্মে, মসসব র্চদ 
নযায়চবিাম্মরর ইসলামী মূলনীচতর সাম্মথ সেচতপূণয থাম্মক, তাহম্মল এগুম্মলাম্মক তাজীর 
চহম্মসম্মব মশ্রণীভুি করা র্াম্মব? 

হাচশম কামালী: হযাুঁ। আচম মম্মন কচর তাজীর একচট সাধারণ আইন। আপচন মর্সব 
আইম্মনর কথা বম্মলম্মেন, মসগুম্মলা মালম্ময়চশয়ার পালযাম্মমি ও সংচিি কতৃযপি 
চনধযারণ কম্মরম্মে। চনচদযি প্রচক্রয়ার মাধযম্মম তারা এগুম্মলাম্মক আইম্মন পচরণত 
কম্মরম্মে। ‘উচলল আমর’, অথযাৎ সংচিি দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কতৃযপম্মির মাধযম্মম এগুম্মলা 
হম্ময়ম্মে।  ম্মল মালম্ময়চশয়ার আইনকানুন চসয়াসাহ শরীয়াহর আওতার মম্মধযই 
রম্ময়ম্মে। 

মুহাম্মদ ইউনুস: প্রিচলত দণ্ডচবচধ বা িুচি আইন ইতযাচদ মতা ইসলামী আইন 
চবশারদগণ ( কীহ) প্রণয়ন কম্মরনচন। এগুম্মলা ‘চসচভল চসম্মস্টম’ তথা পালযাম্মমম্মির 
মাধযম্মম হম্ময়ম্মে। আমার প্রে হম্মলা, মকাম্মনা আইনম্মক ‘ইসলামী’ হম্মত হম্মল চক তা 
চ কাহচবদম্মদর চনকট মথম্মকই আসম্মত হম্মব? নাচক মকারআন ও সুন্নাহর মম্মধয 
মর্সব মূলনীচত পাওয়া র্ায়, তার সাম্মথ সেচতপূণয হওয়াটাই র্ম্মথি? 

হাচশম কামালী: প্রচতচট আইনম্মক আবচশযকভাম্মব মটক্সট মথম্মকই আসম্মত হম্মব— 
এমন মকাম্মনা বাধযবাধকতা মনই। ইসলাম্মমর ইচতহাম্মসর চদম্মক তাকাম্মল আমরা 
মদখম্মবা, শাসক, গভনযর, খচল া চকংবা সুলতানগণ মর্সব অচ যনযান্স, পচলচস 
 কুম্মমিস ও আইন প্রণয়ন কম্মরম্মেন মসগুম্মলার মপেম্মন সুশাসন ও নযায়চবিার 
প্রচতষ্ঠার মম্মতা সুচনচদযি ও গ্রহণম্মর্াগয উম্মদ্দশয চেল। এই উম্মদ্দশয বািবায়ম্মনর জনয 
গৃহীত মর্ মকাম্মনা পদম্মিপই শরীয়াহ তথা ইসলাম্মমর উম্মদ্দম্মশযর আওতাভুি। 

ইবম্মন কাইয়ুম (রহ.) তাুঁর চবখযাত ‘চসয়াসাহ আস-শরীয়াহ’ গ্রম্মন্থ মতা আসম্মল এ 
কথাই বম্মলম্মেন। চতচন বম্মলম্মেন, সকল আইম্মনর িূড়ান্ত লিয হম্মচ্ছ নযায়চবিার 
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প্রচতষ্ঠা, জনগম্মণর কলযাণ সাধন, তাম্মদরম্মক দুনযীচত ও িচতকর মকাম্মনা চকেু মথম্মক 
দূম্মর রাখা। এই উম্মদ্দশয বািবায়ম্মনর লম্মিয গৃহীত মর্ মকাম্মনা উপায় চকংবা পদ্ধচতই 
ইসলাম ও শরীয়াহর অন্তভুযি। 

মুহাম্মদ ইউনুস: তারমাম্মন, হুদুদ এবং ইসলামী আইম্মনর আইম্মনর বাচহযক 
কািাম্মমার মিম্ময় এর মাধযম্মম নযায়চবিার প্রচতষ্ঠা হওয়াটাই অচধক গুরুত্বপূণয। তাই 
নয় চক? 

হাচশম কামালী: আপচন র্চদ আমাম্মক এমন প্রচক্রয়ায় হুদুদ প্রম্ময়াগ করম্মত বম্মলন, 
র্া েিত জুলুম; তাহম্মল আচম তা করম্মত রাজী নই। বরং আচম এমন একটা পথ 
খুুঁম্মজ মবর করার মিিা করম্মবা, র্ার মাধযম্মম অপরাম্মধর চবরুম্মদ্ধ লড়াই করা র্ায় 
এবং নযায়চবিার প্রচতষ্ঠা করা র্ায়। চবম্মশষ কম্মর সমাম্মজর বািবতা র্চদ এমন হয়, 
মর্মন রু্দ্ধাবস্থা ইতযাচদ। মহানবী (সা.) ও মখলা ম্মত রাম্মশদার রু্ম্মগ রু্দ্ধাবস্থায় 
হুদুদ প্রম্ময়াগ স্থচগত রাখা হম্মতা। 

মুহাম্মদ ইউনুস: মভচর ইিাম্মরচস্টং! 

হাচশম কামালী: হযাুঁ। স্থচগত রাখার কারণটা বচল। মর্মন, একবার এক রু্দ্ধম্মিত্র 
মথম্মক খবর আসম্মলা মর্ চকেু বসনয মদযপান করম্মে। তাম্মদরম্মক শাচি মদয়া উচিত 
হম্মব চক না, তা জানম্মত িাওয়া হম্মলা। এই চজজ্ঞাসার মর্ জবাব মদয়া হম্ময়চেল তার 
সারকথা হম্মলা, মদযপাম্মনর শাচি কার্যকম্মরর মিম্ময় শত্রুপম্মির চনকট একজন 
বসচনম্মকর পরাচজত হওয়াটা ইসলাম্মমর জনয মবচশ িচতকর। 

মুহাম্মদ ইউনুস: খুবই ইিাম্মরচস্টং! তারমাম্মন অনুম্মশািনা ও িমার একচট চদকও 
রম্ময়ম্মে। চকন্তু রাজনীচতচবদরা র্খন হুদুদ চনম্ময় কথা বম্মলন, তখন তারা অনুম্মশািনা 
ও িমার চদকচট পুম্মরাপুচর এচড়ম্ময় র্ান।  ম্মল সাধারণ মানুম্মষর ধারণা, হুদুদ খুবই 
কম্মিার ও চনষু্ঠর একচট শাচি। এ বযাপাম্মর চকেু বলুন, চেজ। 

হাচশম কামালী: চনিয়। মকারআম্মনর বণযনার আম্মলাম্মকই এচট হুদুম্মদর একচট 
গুরুত্বপূণয চদক। ‘Punishment in Islamic Law: An Enquiry into the 
Hudud Bill of Kelantan’ চশম্মরানাম্মম আমার মলখা একচট বই ১৯৯৫ সাম্মল 
প্রকাচশত হম্ময়চেল। বইচটম্মত আচম মকলান্তান প্রম্মদম্মশর হুদুদ চবম্মলর উপর একচট 
পর্যাম্মলািনা কম্মরচে। হুদুদ চনম্ময় মকারআম্মনর বণযনার সাম্মথ ওই চবলচট মমাম্মটও 
সামঞ্জসযপূণয চেল না। 

িলুন মদখা র্াক অনুম্মশািনা  প্রসম্মে মকারআন কী বম্মলম্মে। হুদুদ চনম্ময় মকারআম্মন 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

৪/৫চট আয়াত রম্ময়ম্মে। অপরাধ ও অপরাম্মধর শাচির চবধান একইসাম্মথ সুচনচদযি 
কম্মর মদয়া হম্ময়ম্মে। তারপর বলা হম্ময়ম্মে, অপরাধী র্চদ অনুম্মশািনা কম্মর এবং 
চনম্মজম্মক সংম্মশাধন কম্মর মনয়, তাহম্মল আোহও তাম্মক িমা কম্মর মদন, চতচনও 
মানুম্মষর অনুম্মশািনা মশাম্মনন। এটাই হম্মলা হুদুদ চনম্ময় মকারআম্মনর আয়াতগুম্মলার 
সাধারণ ববচশিয। মর্খাম্মনই খুুঁম্মজন, এ ধরম্মনর কথাই মকারআম্মন পাম্মবন। 

এখাম্মন আমার একচট প্রে আম্মে। হুদুদ সম্পচকযত মকারআম্মনর এই দৃচিভচের 
বািব প্রচত লন মকাথায়? আমাম্মদর আইনশাম্মস্ত্রর পুম্মরা ইচতহাস ঘাটম্মল আমরা 
মদখম্মবা, হুদুদম্মক আমরা একচট চনধযাচরত ও বাধযতামূলক শাচি চহম্মসম্মব চবম্মবিনা 
কম্মরচে। অথি মকারআনম্মক একচট সামচগ্রক দৃচিভচের জায়গা মথম্মক মদখম্মল বুঝা 
র্াম্মব, অনুম্মশািনা, সংম্মশাধন ও িমার সুম্মর্াগ মসখাম্মন আম্মে। চকন্তু হুদুদ আইম্মনর 
মিম্মত্র মকারআম্মনর এই প্রশিতাম্মক চবম্মবিনা করা হয়চন। প্রিচলত আইন অনুর্ায়ী, 
অপরাধ প্রমাণ হওয়ার পর র্থাসম্ভব দ্রুততার সাম্মথ হদ প্রম্ময়াগ করা হয়। এম্মিম্মত্র 
চবিারম্মকর সতকযতাম্মক উম্মপিা করা হয়। হুদুদ সম্পম্মকয মকারআম্মন আচম র্া 
মপম্ময়ম্মে, তার সাম্মথ এচট সেচতপূণয নয়। 

মুহাম্মদ ইউনুস: এসব চনম্ময় আসম্মল সমাম্মজ অম্মনক ভুল ধারণা প্রিচলত রম্ময়ম্মে। 
মদম্মশর চসচভল আইন তথা দণ্ডচবচধ পর্যাম্মলািনা করম্মল আপচন মদখম্মত পাম্মবন, 
তাম্মত মকাম্মনা অপরাম্মধর সম্মবযাচ্চ ও সবযচনে শাচির চবধান রাখা আম্মে। এর 
পাশাপাচশ চবিারকম্মকও চনজস্ব চবম্মবিনা প্রম্ময়াগ কম্মর শাচি চনধযারম্মণর এখচতয়ার 
মদয়া হয়। উদাহরণ চহম্মসম্মব িুচরর কথাই বলা র্াক। অপরাধী অনযায়চট প্রথমবাম্মরর 
মম্মতা কম্মর থাকম্মল, চকংবা অপরাধী অল্পবয়স্ক হম্মল চবিারক চনজস্ব চবম্মবিনায় রায় 
চদম্মত পাম্মরন। 

চকন্তু সবম্মিম্ময় ভাম্মলা হম্মচ্ছ আপচন মর্টা বম্মলম্মেন, অথযাৎ নযায়চবিাম্মরর এইসব 
মূলনীচত ও ধারণাসমূহ মকারআম্মন ইম্মতামম্মধযই বলা আম্মে। মকারআম্মন একচদম্মক 
কম্মিার শাচির কথা মর্মন বলা হম্ময়ম্মে, অনযচদম্মক িমার কথাও বলা হম্ময়ম্মে। 
তাহম্মল আপনার উপসংহার হম্মলা, চনজস্ব চবিার-চবম্মবিনা প্রম্ময়াগ কম্মর অপরাম্মধর 
মাত্রা অনুর্ায়ী রায় চনধযারম্মণর সুম্মর্াগ মকারআম্মন আোহ তায়ালা আমাম্মদরম্মক 
চদম্ময়ম্মেন। তাই মতা? 

হাচশম কামালী: ‘হদ’ শম্মব্দর অথয হম্মচ্ছ সম্মবযাচ্চ সীমা। এর চনম্মির পর্যায়ম্মক ‘তাজীর’ 
বলা হয়। হদ প্রম্ময়াম্মগর সবগুম্মলা পূবযশতয র্চদ র্থার্থভাম্মব পূরণ করা র্ায়, 
সম্মন্দহাতীতভাম্মব র্চদ অপরাধ প্রমাণ করা র্ায়, তাহম্মল তা প্রম্ময়াগ করা র্াম্মব। 
চকন্তু অচধকাংশ মিম্মত্রই হদ প্রম্ময়াম্মগর পূবযশতযগুম্মলা পূরণ করা অতযন্ত কচিন। 
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তখন হদ প্রম্ময়াগ না কম্মর তাজীর প্রম্ময়াগ করম্মত হয়। শাচির মর্ চবচভন্ন মাত্রা 
রম্ময়ম্মে, এ কথাচটই আমরা মজার চদম্ময় বম্মল আসচে। মসম্মিম্মত্র হদ হম্মচ্ছ সম্মবযাচ্চ 
শাচি। আর শাচির অনযানয পর্যায়গুম্মলার মম্মধয নমনীয়তা রম্ময়ম্মে। 

মুহাম্মদ ইউনুস: মমাটকথা হম্মলা, নযায়চবিার প্রচতষ্ঠা এবং… 

হাচশম কামালী: মসটাই। তাজীম্মরর মিম্মত্র চবিারকম্মদর চনজস্ব চবম্মবিনা কাম্মজ 
লাচগম্ময় চসদ্ধান্ত গ্রহণ করার স্বাধীনতা রম্ময়ম্মে। অপরাধীর সাচবযক অবস্থা ও 
পাচরপাচশ্বযকতা চবম্মবিনা কম্মর চবিারক মতমন ধরম্মনর শাচি চনধযারণ করম্মত পাম্মরন, 
র্ার মাধযম্মম অপরাধীম্মক অপরাধকময মথম্মক চবরত থাকার বযাপারচট চনচিত করা 
সম্ভব হয়। 

মুহাম্মদ ইউনুস: হুদুদ চনম্ময় আম্মরকটা অেিতা রম্ময়ম্মে। আপচন সম্ভবত এচট দূর 
করম্মত পারম্মবন। মকারআন পম্মড় আচম র্া বুম্মঝচে, িারচট সুচনচদযি অপরাম্মধর 
মিম্মত্রই শুধু হুদুম্মদর চবধান রম্ময়ম্মে। ‘Freedom, Justice and Equality in 
Islam’ এবং ‘Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments’ 
শীষযক দুচট বইম্ময় আপচনও তা বম্মলম্মেন। চকন্তু চ কহী আম্মলািনায় চ কাহচবদরা 
মকারআম্মন বচণযত এই িারচট অপরাম্মধর বাইম্মরও অনযানয অপরাধম্মক হুদুম্মদর 
আওতায় চনম্ময় আসম্মেন। র্চদ আমার ভুল না হম্ময় থাম্মক, আচম এচট মখয়াল 
কম্মরচে। প্রে হম্মচ্ছ, এটা মকন? 

হাচশম কামালী: হযাুঁ, সচতযই এমনচট ঘটম্মে। অথি মকারআম্মন মর্ িারচট চনচদযি 
অপরাম্মধর কথা বলা হম্ময়ম্মে, এরমম্মধয একচট অপরাম্মধর মিম্মত্র আবার সম্মন্দহ 
রম্ময়ম্মে মর্ তা আসম্মলই হদ প্রম্ময়াম্মগর আওতায় পম্মড় চক না। মসই অপরাধচট হম্মচ্ছ 
মদপান। মকারআম্মন মদপানম্মক অপরাধ চহম্মসম্মব বণযনা করা হম্ময়ম্মে বম্মট। তম্মব 
চনচদযি মকাম্মনা শাচির কথা বলা হয়চন। 

মুহাম্মদ ইউনুস: মসই িারচট অপরাধ কী কী? 

হাচশম কামালী: মসগুম্মলা হম্মচ্ছ িুচর, বযচভিার, বযচভিাম্মরর অপবাদ এবং মদপান। 
মদপাম্মনর বযাপাম্মর মকারআম্মন বলা হম্ময়ম্মে, 

ْيَطانِْ نْْ َعَملِْ الشَّ ْ مِّ  يَا ا َيَُّهْا الَِّذينَْ ا َمنُوا ا ِْنََّمْا اْلَخْمرُْ َواْلَمْيِسرُْ َوالْأ َنَصابُْ َوالْأ َْزلَأمُْ ِرْجس 
 فَاْجتَِنبُوهُْ لََعلَّكُمْْ تُْفِلُحونَْ

“মহ ঈমানদার মলাম্মকরা! মদ, জুয়া, মবদী ও ভাগয চনণযয়কারী শর হম্মচ্ছ 
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ঘৃচণত শয়তাম্মনর কাজ, অতএব মতামরা তা বজযন কম্মরা, আশা করা র্ায় 
মতামরা মুচি মপম্ময় র্াম্মব।” 

[সূরা মাম্ময়দা: ৯০] 

মদ, জুয়া ইতযাচদম্মক ঘৃচণত কাজ অচভচহত কম্মর এগুম্মলা মথম্মক দূম্মর থাকম্মত বলা 
হম্ময়ম্মে। চকন্তু মকাম্মনা শাচির কথা এখাম্মন বলা হয়চন। মকউ র্চদ হুদুম্মদর চবধান 
ভাম্মলা কম্মর বুম্মঝ থাম্মক তাহম্মল সহম্মজই মস ধরম্মত পারম্মব, মদপাম্মনর অপরাধ 
হুদুম্মদর আওতাধীন নয়। র্চদও চ কাহচবদরা এম্মক হুদুম্মদর আওতাভুি কম্মরম্মেন। 
এর কারণ খুুঁজম্মত মগম্মল মদখা র্ায়, উমর ইবম্মন খািাম্মবর (রা.) শাসনামম্মল 
মদপাম্মনর জনয িচেশচট মবত্রাঘাত চনধযারণ করা হম্ময়চেল। র্া পরবতযীম্মতও…। এম্মক 
রাষ্ট্রীয় আইন (চসয়াসাহ শরীয়াহ) বলা র্ায়। চকন্তু এচট হুদুদ নয়। এচট তাজীম্মরর 
পর্যাম্ময় পম্মড়। 

মুহাম্মদ ইউনুস: আচ্ছা, ধমযতযাম্মগর বযাপাম্মর কী বলম্মবন? এচট চক হুদুম্মদর 
আওতাভুি? 

হাচশম কামালী: না। এচট হুদুম্মদর আওতাভুি নয়। ইদানীং ধমযতযাগ চনম্ময় প্রিুর 
চবতকয হম্মচ্ছ। চকন্তু মকারআম্মন আপচন মদখম্মবন, ধমযতযাম্মগর চভন্ন চভন্ন মপ্রিাপম্মট 
২০/২১চট আয়াত রম্ময়ম্মে। র্ারা ইসলাম বা ঈমান তযাগ কম্মরম্মে, মসইসব 
অচবশ্বাসীম্মদর চবপম্মি মকারআন চনরবচচ্ছন্নভাম্মব বম্মল মগম্মে। চকন্তু মকারআম্মনর 
মকাথাও চনচদযি মকাম্মনা শাচির কথা বলা হয়চন। 

মুহাম্মদ ইউনুস: চকন্তু এ বযাপাম্মর প্রিচলত দৃচিভচে হম্মলা— ধমযতযাম্মগর শাচি 
মৃতুযদণ্ড! 

হাচশম কামালী: এ বযাপাম্মর একটা হাদীস আম্মে, মর্খাম্মন চসম্পচল বলা হম্ময়ম্মে, من 
فاقتلوه دينه بدل  (মকউ র্চদ তার ধময পচরবতযন কম্মর, তাম্মক হতযা করা উচিত)। আচম 

হাদীসচট পুঙ্খানুপুঙ্খভাম্মব চবম্মিষণ কম্মরচে। হাদীসচটম্মত সুচনচদযি মকাম্মনা বিবয 
মনই। মর্মন, ‘মকউ র্চদ তার ধময পচরবতযন কম্মর’ হাদীম্মসর এই বণযনা আমম্মল 
চনম্মল বলম্মত হয়, একজন ইহুদী র্চদ চহনু্দ ধম্মময দীচিত হয়, তাহম্মল তাম্মকও হতযা 
করা উচিত! অথি এ ধরম্মনর উম্মদ্দশয মর্ হাদীসচটর চেল না, তা সহম্মজই মবাধগময। 
তাোড়া এচট ‘মুতাওয়াচতর’ হাদীস নয়। এচট একচট ‘আহাদ’ হাদীস। মৃতুযদণ্ড 
প্রদাম্মনর শতয পূরম্মণর জনয এ ধরম্মনর হাদীস র্ম্মথি নয়। 

মুহাম্মদ ইউনুস: তাোড়া মকারআম্মনও মতা ধমযতযাগীর জনয মৃতুযদম্মণ্ডর চবধান 
মনই…। 



 ইসলামী আইন চহম্মসম্মব হুদুম্মদর প্রম্ময়াগম্মর্াগযতা 

হাচশম কামালী: হযাুঁ, মকারআম্মনও তা বলা মনই। আসম্মল উম্মেচখত হাদীসচটর চভন্ন 
একচট মপ্রিাপট রম্ময়ম্মে। আচম খুব সংম্মিম্মপ তা বলচে। মহানবীর (সা.) 
জীবনকাম্মলর মশষ ৯/১০ বেম্মর মোট-বড় চমচলম্ময় ২৬/২৭চট রু্দ্ধ সংঘচটত হম্ময়ম্মে। 
সময়টা তখন রু্ম্মদ্ধর  ামাম্মঢাম্মলর মম্মধযই চেল। মকাম্মনা চনরম্মপি অবস্থান মনয়ার 
সুম্মর্াগ তখন চেল না। এমতাবস্থায় মদখা মগম্মলা, মদীনার চকেু মলাক ইসলাম তযাগ 
কম্মর মক্কায় িম্মল র্াম্মচ্ছ। মসখাম্মন চগম্ময় তারা মুসলমানম্মদর চবরুম্মদ্ধ রু্ম্মদ্ধ মর্াগ 
চদম্মচ্ছ।  ম্মল এই ধরম্মনর মলাকম্মদরম্মক মহানবী (সা.) চনচষদ্ধ করম্মলন। কারণ, 
এটা চেল সুেি রাষ্ট্রম্মদ্রাচহতা। 

মুহাম্মদ ইউনুস: হযাুঁ, এটা মতা রাষ্ট্রম্মদ্রাচহতা। তাহম্মল আপনার কথার সারমময 
হম্মলা— চনেক ধমযতযাম্মগর কারম্মণ মৃতুযদম্মণ্ডর মকাম্মনা চবধান মকারআম্মন মনই। তম্মব 
হাদীম্মস এচটম্মক তখনকার মপ্রিাপম্মট রাষ্ট্রম্মদ্রাচহতা চবম্মবিনা কম্মর মৃতুযদম্মণ্ডর চবধান 
মদয়া হম্ময়চেল। 

র্াই মহাক, আম্মরকচট শাচি চনম্ময় মলাকম্মদর মাম্মঝ চবভ্রাচন্ত লি করা র্ায়। মসচট হম্মলা 
চর্না তথা বযচভিাম্মরর শাচি। মকাম্মনা চববাচহত নারী বা পুরুষ বযচভিার করম্মল তাম্মক 
পাথর মমম্মর হতযা করম্মত হম্মব বম্মল একটা ধারণা প্রিচলত আম্মে। অম্মনম্মকই এম্মক খুব 
চনষু্ঠর বম্মল সমাম্মলািনা কম্মরন। মকারআম্মন চক এই শাচির বযাপাম্মর চকেু বলা আম্মে? 

হাচশম কামালী: মকারআম্মন একচট শাচির কথাই বলা আম্মে। মসটা হম্মচ্ছ ১০০ 
মবত্রাঘাত। পাথর চনম্মিম্মপ হতযা তথা রজম্মমর চবধানচট হাদীম্মস পাওয়া র্ায়। 
মহানবীর (সা.) সমম্ময় মসটা কার্যকর চেল। তম্মব এটা চনম্ময় আম্মরা কথা আম্মে। 
সূরা নূম্মর বযচভিাম্মরর শাচির চবধান বণযনা করা হম্ময়ম্মে। আর এই সূরাচট নাচর্ল 
হম্ময়ম্মে একদম মশষ পর্যাম্ময়, মহানবীর (সা.) ও াম্মতর ২/১ বের আম্মগ। 

এই সূরা নাচর্ম্মলর আম্মগ চর্নার অপরাম্মধর জনয মহানবী (সা.) পূবযবতযী 
চকতাবসমূম্মহর চবধান প্রম্ময়াগ কম্মরম্মেন। পাথর চনম্মিম্মপ হতযার চবধানচট তাওরাম্মত 
বচণযত। আর তাওরাত ও বাইম্মবম্মলর বণযনাম্মক আোহর চবধান চহম্মসম্মব মকারআন 
স্বীকৃচত চদম্ময়ম্মে। তাই মকারআম্মন এই অপরাম্মধর শাচির চবধান আসার আগ পর্যন্ত 
তাওরাতম্মক মর াম্মরন্স চহম্মসম্মব গ্রহণ করা মহানবীর (সা.) জনয অস্বাভাচবক চেল 
না। চকন্তু সূরা নূর নাচর্ম্মলর পর মকারআম্মনর চবধান চহম্মসম্মব ১০০ মবত্রাঘাত 
চনধযাচরত হম্ময়ম্মে। 

মুহাম্মদ ইউনুস: তাহম্মল পাথর চনম্মিম্মপর পচরবম্মতয ১০০ মবত্রাঘাতই হম্মলা চনধযাচরত 
শাচি? 
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হাচশম কামালী: হযাুঁ, তম্মব মহানবীর (সা.) মৃতুযর পর খচল াগণও বযচভিাম্মরর শাচি 
চহম্মসম্মব রজম প্রম্ময়াগ কম্মরম্মেন চকনা, তা চনম্ময় অবশয চবতযক রম্ময়ম্মে। র্চদও সহীহ 
বুখারীম্মত প্রাসচেক একচট হাদীস রম্ময়ম্মে। একবার সাহাবী আবু্দোহ ইবম্মন আবু 
আও ম্মক (রা.) একজন তাম্মবয়ী চজম্মজ্ঞস করম্মলন, মাম্ময়জ (রা.) এবং গাম্মমদী 
মগাম্মত্রর ওই মচহলার (রা.) ঘটনা চক সূরা নূর নাচর্ম্মলর আম্মগ চেল, নাচক পম্মর 
চেল? উম্মেখয, তাম্মদরম্মক পাথর চনম্মিম্মপ মৃতুযদণ্ড প্রদান করা হম্ময়চেল। সাহাবী 
জবাব চদম্মলন, আচম জাচন না। আচম চনচিত নই। 

সুতরাং, এখন এ ধরম্মনর চবিাম্মরর মিম্মত্র পূম্মবযর চবধাম্মনর পচরবম্মতয মকারআম্মন 
বচণযত ১০০ মবত্রাঘাম্মতর শাচিই প্রম্মর্াজয হম্মব। আচম মম্মন কচর, মকাম্মনা চবষম্ময় 
সংশয় মদখা চদম্মল আমাম্মদরম্মক মকারআম্মনর চদম্মকই চ ম্মর মর্ম্মত হম্মব। মর্ম্মহতু 
এচট সবম্মিম্ময় মবচশ চনভযরম্মর্াগয। তাোড়া এ প্রসম্মে মহানবীর (সা.) একচট হাদীসও 
রম্ময়ম্মে। চতচন বম্মলম্মেন, بالشبهات الحدود ادرئوا  (নূযনতম সংশয় থাকম্মলও হুদুদ 
প্রম্ময়াগ মথম্মক চবরত থাম্মকা)। 

উম্মেচখত মাম্ময়ম্মজর (রা.) ঘটনার মিম্মত্র মর্টা চনম্ময় সম্মন্দম্মহর সৃচি হম্ময়ম্মে মসটা 
হম্মলা, ঘটনাচট সূরা নুর নাচর্ম্মলর আম্মগ নাচক পম্মর। আম্মরকচট চবষয় হম্মলা 
ইজচতহাদ অবলম্বন না কম্মর চনেক আিচরক অম্মথয হুদুদ প্রম্ময়াগ করম্মল একটা 
সংশয় মথম্মকই র্ায়। অথি মকারআন ও সুন্নাহর দাচব হম্মলা, সমাজ ও সমম্ময়র 
বািবতার সাম্মথ শরীয়াহ আইনম্মক সমন্বয় করা। র্চদও এই বযাপারচট এখন করা 
হম্মচ্ছ না। মকলান্তান প্রম্মদম্মশর প্রিাচবত হুদুদ আইম্মনর কথাই ধরা র্াক। মসখাম্মন 
েয়চট শাচিম্মক হুদুদ চহম্মসম্মব চনধযারণ করা হম্ময়ম্মে। তম্মব আমার মম্মত, সরকাম্মরর 
চবরুম্মদ্ধ চবম্মদ্রাহ, ধমযতযাগ এবং মদপান— এই শাচিগুম্মলা হুদুম্মদর আওতায় পম্মড় 
না। 

মুহাম্মদ ইউনুস: তারমাম্মন এই হুদুদ চবলচট চনম্ময় আম্মরা আলাপ-আম্মলািনার 
প্রম্ময়াজন রম্ময়ম্মে? 

হাচশম কামালী: আচম বলম্মবা, মকাম্মনা ধরম্মনর ইজচতহাদ না কম্মর চনেক চ কাহর 
বইপত্র মঘুঁম্মট এই চবলচট প্রস্তুত করা হম্ময়ম্মে। এ জনয আচম বম্মল থাচক, হুদুদ 
প্রম্ময়াম্মগর মর্ নানান ধরন ও মপ্রিাপট রম্ময়ম্মে, তার উপর আমাম্মদর নজর ম রাম্মত 
হম্মব। আমরা সচতযকার অম্মথয ইসলাম্মমর দশযন ও দৃচিভচের বািবায়ন করম্মত 
িাইম্মল মহানবীর (সা.) মসই নীচত অনুসরণ করম্মত হম্মব, মর্খাম্মন শাচি প্রম্ময়াম্মগর 
মবলায় নূযনতম চবকল্প গ্রহণ করার কথা বলা হম্ময়ম্মে। অথি এখন সম্মবযাচ্চ 
চবকল্পটাই গ্রহণ করা হম্মচ্ছ! 



 ইসলামী আইন চহম্মসম্মব হুদুম্মদর প্রম্ময়াগম্মর্াগযতা 

মুহাম্মদ ইউনুস: আমাম্মদর সময় খুব সংচিপ্ত। তারপরও আপনাম্মক আম্মরা চকেু 
প্রে করম্মত িাই। হুদুদ আইন চক ঈমাম্মনর অে? এচট চক আকীদার অংশ? এই 
অম্মথয মর্ একজন মুসচলম চহম্মসম্মব আমাম্মক এচট প্রচতষ্ঠা করম্মতই হম্মব? 

হাচশম কামালী: না, তা নয়। ইসলাম্মমর মূলচভচি হম্মলা এর পাুঁিচট িম্ভ (আরকান)। 
আমরা সবাই মসগুম্মলা জাচন। তাোড়া একচট শাচির চবষয় কখম্মনা আকীদার অংশ 
হম্মত পাম্মর না। হুদুদ ইসলাম্মমর মকাম্মনা রুকন নয়। এচট ঈমাম্মনর অেও নয়। 

তারম্মিম্ময়ও বড় কথা হম্মলা একচট হাদীম্মস বলা হম্ময়ম্মে, মকাম্মনা মুসলমানম্মক র্চদ 
শাচি মথম্মক বাুঁচিম্ময় মদয়ার উপায় থাম্মক, তাহম্মল প্রথম্মম মসই উপায়চট খুুঁম্মজ মবর 
কম্মরা। 

ইসলাম্মমর প্রাথচমক রু্ম্মগর ইচতহাস মখয়াল করম্মল আপচন মদখম্মত পাম্মবন, হুদুদ 
সংচিি মকাম্মনা চবষয় চনম্ময় মহানবী (সা.) ও সাহাবীম্মদর চনকট মকউ আসম্মল চতচন 
বার বার প্রে কম্মর জানম্মত িাইম্মতন, ঘটনার বযাপাম্মর সংচিি বযচি পুম্মরাপুচর 
চনচিত চক না। এমন একচট ঘটনার বণযনাও হাদীম্মস পাওয়া র্ায়। আমার বইম্ময় 
ঘটনাচট উম্মেখ কম্মরচে। একবার এক বযচি মহানবীর (সা.) কাম্মে এম্মস বলম্মলা— 
আমাম্মক শাচি চদন, কারণ আচম চর্না কম্মরচে। এ ঘটনার জনয আমার তীি 
অনুম্মশািনা হম্মচ্ছ। তখন নামাম্মর্র সময় হম্ময় চগম্ময়চেল। মহানবীর (সা.) মপেম্মন 
দাুঁচড়ম্ময় সবাই নামার্ আদায় করম্মলন। নামাম্মর্র পর মলাকচট মহানবীম্মক (সা.) 
আবার বলম্মলা— আচম শাচি মপম্মত িাই। জবাম্মব মহানবী (সা.) বলম্মলন— তুচম 
চক আমার মপেম্মন দাুঁচড়ম্ময় নামার্ পম্মড়াচন? আোহ মতামাম্মক িমা কম্মর চদম্ময়ম্মেন। 

এ বযাপাম্মর এটাই চেল মহানবীর (সা.) কমযনীচত। চতচন সবসময় ৩/৪ বার চজম্মজ্ঞস 
করম্মতন— তুচম চক ঘটনার বযাপাম্মর চনচিত? মতামার মবাধহয় মকাম্মনা ভুল হম্মচ্ছ। 
তুচম হয়ম্মতা…। এভাম্মব নূযনতম মকাম্মনা সংশয় থাকম্মলও চতচন হুদুদ প্রম্ময়াগ না 
করার মিিা করম্মতন। 

মুহাম্মদ ইউনুস: খুবই ইিাম্মরচস্টং চবষয়। এচট চনম্ময় আমাম্মদর আম্মরা আম্মলািনার 
অবকাশ রম্ময়ম্মে। র্াই মহাক, হুদুদ চনম্ময় িলমান চবতম্মকয আমাম্মদর ভারসামযপূণয 
অবস্থান মকমন হওয়া উচিত? এ বযাপাম্মর সংম্মিম্মপ র্চদ আপনার অচভমত 
জানাম্মতন। 

হাচশম কামালী: ভারসামযপূণয অবস্থাম্মনর জনয গুরুত্বপূণয হম্মলা হুদুদম্মক 
রাজবনচতকীকরণ না করা। হুদুদম্মক বুঝম্মত হম্মল প্রথম্মম মকারআম্মনর মমযাথযম্মক 
সামচগ্রক অম্মথয বুঝার মিিা করম্মত হম্মব। তারপম্মরই বুঝা র্াম্মব, হুদুদ প্রকৃতপম্মি 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

অপচরবতযনম্মর্াগয মকাম্মনা বযাপার নয়। বরং অনুম্মশািনা ও সংম্মশাধন ইতযাচদম্মক 
চবম্মবিনায় চনম্ময় হুদুম্মদর প্রিচলত ধারণার মম্মধয সংস্কার আনার সুম্মর্াগ রম্ময়ম্মে। 
এই দৃচিভচেম্মক হুদুম্মদর তাৎপর্য চহম্মসম্মব চবম্মবিনা করম্মত হম্মব। এই দৃচিভচের 
মূল কথা হম্মলা, মকারআম্মনর চনম্মদযশনা মমাতাম্মবকই মর্ হুদুদ প্রম্ময়াগ করম্মত হম্মব, 
এ বযাপাম্মর মকাম্মনা প্রে মনই। এর পাশাপাচশ হুদুম্মদর প্রকৃত উম্মদ্দশয মর্ন পূরণ 
করা র্ায়, মস জনযই আমাম্মদরম্মক সম্মবযািম পন্থা অবলম্বন করম্মত হম্মব। নযায়চবিার 
চকংবা অপরাধ দমন নয়, চনেক হুদুম্মদর জনযই হুদুদ প্রম্ময়াগ করম্মত হম্মব, মর্ন 
এচট আকীদার অংশ— এ ধরম্মনর মানচসকতা মথম্মক আমাম্মদর মবচরম্ময় আসম্মত 
হম্মব। মকাম্মনা ধরম্মনর শাচি বা র্ন্ত্রণা প্রদানম্মক ইসলাম কখম্মনাই ঈমাম্মনর অে 
চহম্মসম্মব চবম্মবিনা কম্মরচন। 

ইসলাম মানুম্মষর জনয রহমত, দয়া, িমা, এমনচক এগুম্মলার মিম্ময়ও মবচশ চকেু। 
আমাম্মদর সমাজ চকংবা মিত্রচবম্মশম্মষ আম্মলমগণ হুদুদম্মক মর্ভাম্মব বুম্মঝ থাম্মকন, মস 
ধরম্মনর শাচি আম্মরাপ করা ইসলাম্মমর উম্মদ্দশয নয়। 

 

 

 

  



 

 

 

 

মৃিুযদণ্ডই তক মুরিাদ্দদর একমাত্র শাতি? 
তাচরক রমাদান 

অনুবাদ: আইয়ুব আলী 

 

 

মুসলমানরা সিরাির এমন চকেু ইসুযর মুম্মখামুচখ হম্ময় থাম্মক, মর্গুম্মলা চনম্ময় কথা 
বলম্মত তারা প্রস্তুত নয় চকংবা চবিতম্মবাধ কম্মর। উদাহরণ চহম্মসম্মব ধমযতযাম্মগর 
চবধান তথা ‘হুকমুর চরদ্দা’র কথা বলা র্ায়। ‘মকাম্মনা মুসলমান ধমযতযাগ করম্মত 
পাম্মর না’— এমনটা বলা কতটুকু রু্চিসেত? 

অস্বীকার করার সুম্মর্াগ মনই মর্ অচধকাংশ আম্মলমই এর পম্মি মতামত চদম্ময়ম্মেন। 
তাম্মদর মতামম্মতর পম্মি দলীল হম্মচ্ছ একচট হাদীস— ‘মর্ বযচি ধমযতযাগ করম্মব 
তাম্মক হতযা কম্মরা।’ আম্মরকচট হাদীম্মস বলা হম্ময়ম্মে, ‘মর্ বযচি (মুসচলম) সম্প্রদায় 
মথম্মক মবচরম্ময় র্ায়, তাম্মক হতযা করা ববধ।’ এই হাদীসগুম্মলার উপর চভচি কম্মর 
চকেু আম্মলম বম্মল থাম্মকন, ‘এটা পচরষ্কার মর্ আপচন ধমযতযাগ করম্মত পাম্মরন না।’  

আচম এ চবষয়গুম্মলা চনম্ময় সম্মিতন। তারপরও মম্মন কচর, এই মতামত সচিক নয়। 

অিম শতাব্দীর প্রখযাত মুসচলম স্কলার সুচ য়ান আস-সাওরীও এই মতামতম্মক 
সচিক নয় বম্মল উম্মেখ কম্মরম্মেন।  

 
২০০৯ সাম্মল প্রদি ‘The Scope and Limits of Reforming Islam’ শীষযক একচট 
বিৃতা অনুষ্ঠাম্মন একজম্মনর প্রম্মের উিম্মর ধমযতযাগীম্মদর বযাপাম্মর ইসলাম্মমর চবধান 
সম্পম্মকয অধযাপক তাচরক রমাদান মর্ মতামত প্রদান কম্মরচেম্মলন, এচট তার অনুবাদ। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

প্রথমত, ধমযতযাম্মগর কারম্মণ রাসূল (সা.) কখম্মনাই কাউম্মক হতযা কম্মরনচন।  

চদ্বতীয়ত, বযাপারচট রু্ম্মদ্ধর সাম্মথ সম্পচকযত। রু্দ্ধ িলাকালীন সমম্ময় শত্রুপম্মির 
মকউ মকউ মুসচলম চশচবম্মরর তথয সংগ্রম্মহর উম্মদ্দম্মশয ইসলাম গ্রহণ করম্মতা। 
তারপর চনম্মজম্মদর চশচবম্মর চ ম্মর মর্ম্মতা। তারা চেম্মলা মূলত চবশ্বাসঘাতক। তাম্মদর 
এই তৎপরতার সাম্মথ প্রিচলত ধমযতযাম্মগর মকাম্মনা সম্পকয মনই। 

মহানবীম্মক (সা.) চনম্ময় আচম একচট বই চলম্মখচে। মসচট মলখম্মত চগম্ময় আচম 
রাসূম্মলর (সা.) জীবদ্দশায় ধমযতযাগ সংক্রান্ত চতনচট ঘটনা খুুঁম্মজ মপম্ময়চে। এগুম্মলা 
মথম্মক আমরা মদখম্মত পাই, চনেক ধমযতযাম্মগর কারম্মণ চতচন কাউম্মক হতযা 
কম্মরনচন।  

প্রায় চবশ বের ধম্মর আচম এসব কথা বম্মল আসচে। এ কারম্মণ মকউ মকউ, চবম্মশষ 
কম্মর মচরশাম্মসর মু চত আমার বযাপাম্মর বম্মলম্মেন, ‘তাচরক রমাদান একজন 
কাম্ম র, মুরতাদ।’ তখন ইসলাম্মমর ট্র্যাচ শন মথম্মক উদাহরণ চদম্ময় আচম বললাম, 
‘আপচন কী বলম্মত িাম্মচ্ছন? আচম মতা চনজ মথম্মক চকেু বচলচন। অিম শতাব্দীর 
আম্মলমগণ র্া বম্মল মগম্মেন, আচম মসগুম্মলাই বলচে মাত্র। আচম মতা দলীল 
চদম্ময়চে। আমাম্মক বলুন, ধমযতযাম্মগর কারম্মণ রাসূল (সা.) কাউম্মক হতযা কম্মরচেম্মলন 
চকনা। আমাম্মক মদখান। আচম মদখম্মত িাই।’ এখন পর্যন্ত আচম এর জবাব 
পাইচন। 

চমশম্মরর গ্রযাে মু চত শায়খ আলী জুমা সম্প্রচত ওয়াচশংটন মপাম্মস্টর সহম্মর্াগী 
প্রকাশনা চনউজউইম্মক ‘ধমযচবশ্বাস’ (faith) সম্পম্মকয চিক এই কথাই বম্মলম্মেন। 
চতচন বম্মলম্মেন, ‘মকউ সজ্ঞাম্মন ধমযতযাগ করম্মল তাম্মক হতযা করম্মত হম্মব— এমনটা 
আপচন বলম্মত পাম্মরন না। এটা একান্তই একটা বযচিগত বযাপার। আপচন এমন 
কাউম্মক হতযা করম্মত পাম্মরন না।’ এই বিবয প্রকাম্মশর দুইচদন পর চমশম্মরর দারুল 
ই তা কাউচন্সল তাম্মদর চনকট একটা চববৃচত পািায়। এম্মত বলা হয়, ‘তার বিম্মবযর 
ভুল বযাখযা করা হম্ময়ম্মে।’ তারপম্মরর ঘটনা মবশ মজার। এর পরচদন শায়খ জুমা 
একচট চববৃচত পািান, র্াম্মত বম্মলন, ‘না (ভুল বযাখযা করা হয়চন), আচম চনম্মজই এই 
বিবয চদম্ময়চে।’ 

আচম মম্মন কচর, এ ধরম্মনর েশযকাতর চবষম্ময় কথা বলার মিম্মত্র আম্মলমম্মদর 
এচগম্ময় আসা উচিত। ইসলামী ট্র্যাচ শম্মনর অচধকাংশ আম্মলম ধমযতযাগীম্মদরম্মক 
হতযা করার কথা বম্মলম্মেন, এটা সতয। চকন্তু মসই অিম শতাব্দীর একজন 
আম্মলমও এর সাম্মথ চদ্বমত মপাষণ কম্মরচেম্মলন। র্চদও এ ধরম্মনর আম্মলমম্মদর 



 মৃতুযদণ্ডই চক মুরতাম্মদর একমাত্র শাচি? 

সংখযা কম চেম্মলা; চকন্তু আমাম্মদর অবস্থান হওয়া উচিত ইসলাম্মমর প্রামাণয উৎস 
ও দলীম্মলর চভচিম্মত। 

আচম চনম্মজ চিক এটাই করার মিিা কচর। এ বযাপাম্মর আমার বিবয হম্মলা— 
স্বাধীনতার প্রম্মে বযচিম্মকই চসদ্ধান্ত মনয়ার সুম্মর্াগ চদম্মত হম্মব। মকউ ইসলাম তযাগ 
করম্মল অবশযই আচম খুচশ হম্মবা না। চকন্তু চদনম্মশম্মষ এটা বযচির চনজস্ব পেম্মন্দর 
বযাপার। বরং আমার চনম্মজম্মকই প্রে করা উচিত, ‘তাম্মদরম্মক আমরা কী ধরম্মনর 
চশিা চদম্ময়চে!’ মুসলমানম্মদর এটা পচরষ্কার কম্মর বলা উচিত। চকন্তু তারা তা করম্মে 
না। তারা চিস্টানম্মদর ইসলাম গ্রহম্মণর স্বাধীনতা থাকা উচিত বম্মল মম্মন কম্মর। 
অথি চনম্মজম্মদর জনয প্রম্মর্াজয অনুরূপ চবষম্ময় তারা চনিুপ। এচট এক ধরম্মনর 
স্বচবম্মরাচধতা। 

ভচবষযম্মত আমাম্মদর জনয সবম্মিম্ময় গুরুত্বপূণয চবষয় হম্মলা চনম্মজম্মদর ধময সম্পম্মকয 
চনঃসংশয় হওয়া। এম্মত আশচঙ্কত হওয়ার চকেু মনই…। এচট র্চদ হক হয়, তাহম্মল 
এম্মত অসুচবধারও চকেু মনই। উসূল বা মূলনীচত চনম্ময় স্বচবম্মরাচধতা মথম্মক আমাম্মদর 
মবচরম্ময় আসা দরকার, র্া আজকাল হম্মচ্ছ না। 

 

 

  

  



 

 



 

 

 

 

ইসলাদ্দমর দৃতিদ্দি ধমমিযাগ তক মৃিুযদণ্ডদ্দযাগয 
অপরাধ? 
জামাল বাদাবী 

অনুবাদ: মাসউদুল আলম 

 

 

১. ভূচমকা 

চরদ্দা একচট আরবী পচরভাষা, র্ার শাচব্দক অথয দল বা ধময তযাগ করা, অথবা 
পূম্মবযর অবস্থায় চ ম্মর র্াওয়া।  মকাম্মনা প্রাপ্তবয়স্ক মুসচলম র্চদ ইসলাম্মমর প্রচত 
চবশ্বাস মথম্মক সম্মর আসার মঘাষণা মদয়, তাহম্মল মসচট বুঝাম্মত ইসলামী আইনশাম্মস্ত্র 
এই পচরভাষাচট বযবহৃত হয়। চরদ্দার শাচির বযাপাম্মর গত প্রায় মিৌদ্দশত বের ধম্মর 
 কীহম্মদর মম্মধয বযাপক মতচবম্মরাধ মদখা মগম্মে। অচধকাংশ চ কাহচবম্মদর মম্মত, 
মুসচলম সমাজ ও রাম্মষ্ট্রর সংহচত ও চস্থচতশীলতার জনয হুমচক হওয়ার কারম্মণ চরদ্দা 
একচট মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ। এই প্রবন্ধচটর উম্মদ্দশয হম্মচ্ছ, মকারআন ও হাদীম্মসর 
আম্মলাম্মক উি অচভমতসমূম্মহর পর্যাম্মলািনা ও মূলযায়ন করা। প্রবন্ধচটর শুরুম্মত 
গম্মবষণা পদ্ধচত সম্পম্মকয চকেু কথা বলা হম্ময়ম্মে। তারপর ইসলামী শরীয়াহর 
প্রাথচমক উৎসদ্বয় তথা মকারআন ও চনভযরম্মর্াগয হাদীম্মসর সংচিি দলীল-
প্রমাণসমূহ পর্যাম্মলািনা করা হম্ময়ম্মে। মহানবীর (সা.) ইম্মন্তকাম্মলর পর তাুঁর 
সাহাবীগণ এ চবষম্ময় মর্সব পদম্মিপ গ্রহণ কম্মরচেম্মলন, মসগুম্মলাও সংম্মিম্মপ বলা 

 
 বায়ালবাকী, রুহী, আল-মাওচরদ: অযা ম ানয অযারাচবক-ইংচলশ চ কশনাচর, দারুল ইলম চলল-
মালায়ীন, ববরুত, পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ৫৮২। 
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হম্ময়ম্মে। পচরম্মশম্মষ এ কথা বম্মল উপসংহার টানা হম্ময়ম্মে মর্ চনেক ইসলাম 
পচরতযাগই মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ— এমন দাচবর পম্মি িূড়ান্ত মকাম্মনা প্রমাণ পাওয়া 
র্ায়চন। 

২. গম্মবষণার পদ্ধচত 

ধমযতযাগ বা ইসলামী আইনশাম্মস্ত্রর সাম্মথ সম্পচকযত মকাম্মনা চবষয় চবম্মিষণ ও 
মূলযায়ম্মনর সুেি ও কার্যকর একচট মমথ লচজ চিক করা মবশ জচটল কাজ। 
উপরন্তু, ধমযতযাগ বা চরদ্দার চবষম্ময় মতচবম্মরাম্মধর পচরচধ মবশ চবিৃত। আইনী 
রু্চিসমূহ চবম্মিষণ ও মূলযায়ম্মনর লম্মিয ইসলামী আইনশাস্ত্র কম্ময়ক শত বেম্মরর 
িিযার মাধযম্মম চনজস্ব মমথ লচজ গম্মড় তুম্মলম্মে। অতযন্ত সমৃদ্ধ এই শাস্ত্রচট ‘উসূম্মল 
চ কাহ’  বা চ কাহ শাম্মস্ত্রর মূলনীচত চহম্মসম্মব পচরচিত। গভীর আম্মলািনায় না চগম্ময় 
উসূম্মল চ কাহর শুধু উম্মেখম্মর্াগয ও মমৌচলক চকেু সাধারণ চনয়ম তুম্মল ধরা হম্মলা: 

ক) মুসলমানম্মদর মকাম্মনা তৎপরতাই প্রকৃত ইসলাম্মমর সমমান সম্পন্ন নয়। 
এমনচক তা ইসলাম্মমর নাম্মম বা আোহর নাম্মমও র্চদ করা হয়। এম্মিম্মত্র প্রকৃত 
ইসলামম্মক শুদ্ধতা চনরূপম্মণর মানদণ্ড চহসাম্মব গ্রহণ করম্মত হম্মব। 

খ) প্রকৃত ইসলাম্মমর চবশুদ্ধ চশিার এক নম্বর চভচি হম্মলা ইসলাম্মমর সবযপ্রধান 
উৎস আল-মকারআন। মকারআম্মনর পম্মরই চদ্বতীয় উৎস চহম্মসম্মব রম্ময়ম্মে হাদীস, 
‘সুন্নাহ’  পচরভাষা চদম্ময়ও র্াম্মক বুঝাম্মনা হয়। ইসলামী চশিার মময অনুধাবন 
ও বািবায়ম্মনর চদক মথম্মক মহানবীর (সা.) কথা, কাজ ও অনুম্মমাদনম্মক হাদীস 
বলা হয়।  হাদীসম্মক মর াম্মরন্স চহম্মসম্মব মনয়ার মিম্মত্র এর চবশুদ্ধতাম্মক র্থার্থ 
সতকতযার সাম্মথ চবম্মবিনায় মনয়া আবশযক। 

 
 এ চবষম্ময় আম্মরা চবিাচরত আম্মলািনার জনয মদখুন: কামালী, মমাহাম্মদ হাচশম, চপ্রচন্সপালস অব 
ইসলাচমক জুচরসপ্রুম্ম ন্স, ইসলাচমক মটক্সটস মসাসাইচট, কযামচিজ, ১৯৯১। 

 হাদীস ও সুন্নাহর মাম্মঝ মবশ পাথযকয রম্ময়ম্মে বম্মল মকাম্মনা মকাম্মনা আম্মলম্মমর অচভমত থাকম্মলও 
অচধকাংশই এ দুচট পচরভাষাম্মক সমাথযক চহম্মসম্মব চবম্মবিনা কম্মরন। এ চবষম্ময় চবিাচরত জানম্মত 
মদখুন: আল-সাম্মলহ, সুবচহ, উলুমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহ (আরবী), দারুল ইলম চলল-
মালায়ীন, ববরুত, ত্রম্ময়াদশ সংস্করণ, ১৯৮১, পৃ. ৩, ১১। 

 আইন চবষয়ক সুন্নাহ (আস-সুন্নাহ আত-তাশচরয়যাহ) ও আইন চনরম্মপি সুন্নাহর পাথযকয জানম্মত 
মদখুন: কামালী, প্রাগুি, পৃ. ৫০-৫৭। আম্মরা মদখুন: আল-সাম্মলহ, সুবচহ, মাবাচহত চ  উলুমুল 
মকারআন, দারুল ইলম চলল-মালায়ীন, ববরুত, িতুদযশ সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ. ৩৪-৩৫। 



 ইসলাম্মমর দৃচিম্মত ধমযতযাগ চক মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ? 

ইসলামী চশিার উৎসগুম্মলার এই ক্রমম্মসাপান চবম্মবিনায় মরম্মখ আমরা আমাম্মদর 
প্রথম চক্রচটকযাল প্রেচটর জবাব মখাুঁজা শুরু করম্মত পাচর। প্রেচট হম্মলা— ধমযতযাগীর 
সম্মবযাচ্চ শাচি তথা মৃতুযদম্মণ্ডর বযাপাম্মর মকারআম্মন মকাম্মনা দলীল আম্মে চক? 

৩. মকারআম্মনর দলীল-প্রমাণ র্ািাই 

ধমযতযাগীম্মক দুচনয়াবী শাচি প্রদান সংক্রান্ত মকাম্মনা আয়াত মকারআম্মন মনই। 
ধমযতযাগীম্মদর বযাপাম্মর মকারআম্মন বচণযত আয়াতগুম্মলাম্মত মকবল পরকাম্মল আোহ 
কতৃযক শাচি প্রদাম্মনর কথা বলা হম্ময়ম্মে। এ প্রসম্মে চনম্মির আয়াত দুচট মদখুন: 

نْيَْا  َوَمن يَْرتَِددْْ ِمنكُمْْ َعن ِديِنهِْ فَيَُمتْْ َوُهوَْ كَاِفرْ  فَا ُولَـَِٰئكَْ َحِبَطتْْ ا َْعَمالُُهمْْ ِفي الدُّ
 َوالْأ ِخَرةِْْ ْ َوا ُولَـَِٰئكَْ ا َْصَحابُْ النَّارِْْ ْ ُهمْْ ِفيَهْا َخاِلُدونَْ

“মতামাম্মদর মম্মধয র্ারা চনম্মজর দ্বীন মথম্মক চ ম্মর দাুঁড়াম্মব এবং কাম্ম র 
অবস্থায় মৃতুযবরণ করম্মব, দুচনয়া ও আম্মখরাম্মত তাম্মদর র্াবতীয় আমল 
চবনি হম্ময় র্াম্মব। আর তারাই হম্মলা মদার্খবাসী। মসখাম্মন তারা চিরকাল 
থাকম্মব।”   

[সূরা বাকারা ২:২১৭] 

نَّْ الَِّذينَْ َءاَمنُوا ثُمَّْ كََفُروا ثُمَّْ َءاَمنُوْا ثُمَّْ كََفُروا ثُمَّْ اْزَداُدوا كُْفًرا لَّمْْ يَكُنِْ اللَّهُْ ِليَْغِفرَْ لَُهمْْ  ا ِ
ا  َولَأ ِليَْهِديَُهمْْ َسِبيلًًۢ

“র্ারা একবার মুসলমান হম্ময় পম্মর কাম্ম র হম্ময় মগম্মে, তারপর পুনরায় 
মুসলমান হম্ময়ম্মে এবং আবাম্মরা কাম্ম র হম্ময় মগম্মে এবং চদন চদন 
কু ুরীর পচরমাণ বাচড়ম্ময়ই িম্মলম্মে, আোহ তাম্মদরম্মক কখনও িমা 
করম্মবন না, সচিক পথও মদখাম্মবন না।”  

[সূরা চনসা ৪:১৩৭] 

উপম্মরর আয়াত মথম্মক একচট চবষয় লিযণীয়, মকারআন র্চদ ধমযতযাম্মগর জনয 

 
 মলখক মকারআম্মনর ইংম্মরচজ অনুবাদ চনম্ময়ম্মেন মূলত মুহাম্মদ আসাম্মদর ‘দযা মযাম্মসজ অব দযা 
মকারআন’, দারুল আন্দালুস, চজিািার, ১৯৮৪ সংস্করণ মথম্মক। মবাধগমযতার স্বাম্মথয চতচন সামানয 
চকেু পচরমাজযনও কম্মরম্মেন। আমরা মাওলানা মুচহউদ্দীন খান, মাওলানা মুচজবুর রহমান ও 
হাম্ম জ মুচনর উদ্দীন আহমদ কৃত বাংলা অনুবাদ গ্রহণ কম্মরচে। মলখম্মকর মম্মতা আমরাও 
অনুবাম্মদর ভাব চিক মরম্মখ মবাধগমযতার স্বাম্মথয ভাষাগত চকেু পচরমাজযন কম্মরচে। — অনুবাদক 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

মৃতুযদণ্ড প্রদাম্মনর চনম্মদযশনা চদম্মতা, তাহম্মল প্রথমবার ধমযতযাম্মগর পম্মরই ধমযতযাগীম্মক 
হতযা করা হম্মতা।  ম্মল “তারপর পুনরায় মুসলমান হম্ময়ম্মে এবং আবাম্মরা কাম্ম র 
হম্ময় মগম্মে এবং চদন চদন কু ুরীর পচরমাণ বাচড়ম্ময়ই িম্মলম্মে”— এ ধরম্মনর মকাম্মনা 
সুম্মর্াগই মকউ মপম্মতা না। আম্মরা উম্মেখয, উপম্মর বচণযত আয়াম্মত বার বার 
ধমযতযাম্মগর মর্ উদাহরণ মদয়া হম্ময়ম্মে, এমনচট মকউ করম্মলও মৃতুযদণ্ড প্রদাম্মনর 
জনয বনচতক বা আইনগতভাম্মব ববধ মকাম্মনা চনম্মদশযনা বা চনম্মদযশ মদয়া হয়চন।   

ধমযতযাম্মগর জনয কাউম্মক মৃতুযদণ্ড প্রদাম্মনর বযাপাম্মর মকারআম্মনর এই নীরবতা মবশ 
তাৎপর্যপূণয। আম্মরা ইিাম্মরচস্টং বযাপার হম্মচ্ছ চবম্মবক, চবশ্বাস ও উপাসনার 
স্বাধীনতার পম্মি মকারআম্মন অসংখয দলীল রম্ময়ম্মে। উদাহরণ চহম্মসম্মব কম্ময়কচট 
আয়াত তুম্মল ধরা হম্মলা: 

بِّكُمْْْ ْ فََمن َشا ءَْ فَْليُْؤِمن َوَمْن َشا ءَْ  َوقُلِْ اْلَحقُّْ ِمن رَّ

“আর বম্মল দাও, সতয এম্মসম্মে মতামাম্মদর রম্মবর চনকট হম্মত, কাম্মজই 
র্ার ইম্মচ্ছ ঈমান আনুক আর র্ার ইম্মচ্ছ সতযম্মক অস্বীকার করুক।”  

[সূরা কাহা  ১৮:২৯] 

ينِْ كَْراهَْ ِفى الدِّ  لَأ ْ ا ِ

“দ্বীম্মনর বযাপাম্মর মকাম্মনা জবরদচি বা বাধযবাধকতা মনই।”  
[সূরা বাকারা ২:২৫৬] 

نََّما ْ ا َنتَْ ُمَذكِّرْ  - لَّْستَْ َعلَْيِهْم ِبُمَصْيِطرْ    فََذكِّرْْ ا ِ

“কাম্মজই তুচম তাম্মদরম্মক উপম্মদশ দাও, তুচম একজন উপম্মদশদাতা মাত্র। 
তুচম তাম্মদর উপর জবরদচিকারী নও।”  

[সূরা গাচশয়াহ ৮৮:২১-২২] 

يِّينَْ وكَْ فَُقلْْ ا َْسلَْمتُْ َوْجِهيَْ ِللَّهِْ َوَمنِْ اتَّبََعنِْْ  َوقُلْْ ِللَِّذينَْ ا ُوتُوْا اْلِكتَابَْ َوالْأ ُمِّ نْْ َحاجُّ  فَا ِ
نََّما َعلَْيكَْ اْلبَلَاغُْْ ْ َواللَّهُْ بَِصيرْ  ْوا فَا ِ نْْ تََولَّ نْْ ا َْسلَُموا فََقدِْ اْهتََدْوْاْ  َوا ِ  ا َا َْسلَْمتُمْْْ  فَا ِ

 ِباْلِعبَادِْ
 

 ধমযতযাগ সংক্রান্ত অনযানয আয়াম্মতর জনয মদখুন: সূরা ইমরান: ৩:৬২, ৮৬, ৯০; সূরা মাম্ময়দা: 
৫: ৫৪; সূরা তওবা: ৯: ৭৩-৭৪; সূরা নাহল: ১৬:১০৬ এবং সূরা মুহাম্মদ: ৪৭:২৫। 



 ইসলাম্মমর দৃচিম্মত ধমযতযাগ চক মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ? 

“র্চদ এরা মতামার সাম্মথ চবতম্মকয চলপ্ত হয়, তাহম্মল তুচম বম্মলা— আচম 
এবং আমার অনুসরণকারীগণ আোহর কাম্মে আত্মসমপযণ কম্মর চনম্ময়চে; 
তারপর চকতাবধারী ও মূখযম্মদরম্মক (মুশচরক) চজম্মজ্ঞস কম্মরা— মতামরা 
চক সবাই আত্মসমপযণ করম্মো? র্চদ আত্মসমপযণ কম্মর তাহম্মল মতা তারা 
সচিক পথ মপম্ময়ই মগম্মলা; আর র্চদ তারা মুখ চ চরম্ময় মনয়, তাহম্মল 
মতামার দাচয়ত্ব হম্মচ্ছ মকবল (আমার কথা) মপৌঁম্মে মদয়া। আোহ 
বান্দাম্মদর সবচকেু পর্যম্মবিণ করম্মেন।”  

[সূরা আম্মল ইমরান ৩:২০] 

এগুম্মলাসহ মকারআম্মনর আম্মরা অম্মনম্মক আয়াত রম্ময়ম্মে, মর্গুম্মলা মানুম্মষর স্বাধীন 
সিার সাম্মথ সারু্জযপূণয, র্তিণ পর্যন্ত বযচি চনজস্ব মখয়াল-খুচশ মম্মতা আইন ভে 
বা অপরাধ না কম্মর। এই আয়াতগুম্মলা ‘ইসলাম’ শব্দচটর বুৎপচিগত অম্মথযর সাম্মথও 
সামঞ্জসযপূণয। অথযাৎ, স্বাধীন ইচ্ছা ও চসদ্ধান্ত মথম্মক আোহর কাম্মে চনম্মজম্মক সমপযণ 
করার মাধযম্মম এবং তাুঁর রহমত ও পথচনম্মদযশ লাম্মভর মাধযম্মম শাচন্ত অজযন করা, 
অন্তম্মরর প্রশাচন্ত লাভ করা এবং আোহর সমি সৃচিকূল তথা মানুষ, প্রাণীজগৎ, 
উচদ্ভদজগৎ এবং প্রাকৃচতক সম্পম্মদর সাম্মথ শাচন্ত ও মসৌহাম্মদযযর সম্পকয স্থাপন 
করা।  

র্চদ কাউম্মক মজার কম্মর মুসচলম বানাম্মনা হয়, চকংবা ইচ্ছার চবরুম্মদ্ধ মুসলমান 
চহসাম্মব থাকম্মত বাধয করা হয়, তাহম্মল এই শাচন্ত লাভ করা রীচতমম্মতা অসম্ভব।  

হযাুঁ, কাউম্মক মজার কম্মর মুসলমান বানাম্মনা হয়চন, তম্মব মকউ মস্বচ্ছায় একবার 
ইসলাম গ্রহণ কম্মর ম লম্মল তা পচরতযাগ করা চনচষদ্ধ— এ ধরম্মনর কথা বলাটাও 
অসেত। চবশ্বাম্মসর স্বাধীনতা সংক্রান্ত মকারআম্মনর অসংখয আয়াম্মতর সাম্মথ এ 
ধরম্মনর রু্চি মকাম্মনাভাম্মবই সেচতপূণয নয়। কারণ, চবশ্বাস হম্মলা হৃদম্ময়র গভীর 
মথম্মক মকাম্মনা চকেু গ্রহণ করা বা মকাম্মনা চকেুর উপর আস্থা স্থাপন করার স্বতসূ্ফতয 
এক অনুভব। র্চদ চনেক বযচিগতভাম্মব ধমযতযাম্মগর জনয মৃতুযদণ্ড প্রদাম্মনর কথা 
বলা হয়, তাহম্মল এচট হম্মব ধম্মমযর ‘বলপূবযক’ চনয়মগুম্মলার মম্মধয সবম্মিম্ময় ভয়ানক 
চনয়ম। এচট চবম্মবম্মকর স্বাধীনতার সুেি ও িূড়ান্ত লঙ্ঘন, র্া মকারআম্মন েিভাম্মব 
চনচষদ্ধ করা হম্ময়ম্মে। 

তাোড়া, এ ধরম্মনর শাচির ভয় অম্মনকম্মক মুনাম্ম কীর চদম্মক চনম্ময় মর্ম্মত পাম্মর। 
অথযাৎ এর  ম্মল এ ধরম্মনর মলাম্মকরা চনম্মজর জীবন বাুঁিাম্মনার জনযই শুধু চনম্মজম্মক 
মুসচলম বম্মল পচরিয় মদম্মব। িূড়ান্ত চবিাম্মর— ইসলামী দৃচিম্মকাণ মথম্মক মতা বম্মটই— 
সমাম্মজর জনয ধমযম্মদ্রাচহতার মিম্ময় মুনাম্ম কী আম্মরা মবচশ চবপজ্জনক সমসযা। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

মুসচলম পচরিয়দানকারী মুনাম্ম ক দ্বারা মুসলমানম্মদর িচত হওয়ার সম্ভাবনা আম্মরা 
মবচশ। 

আম্মরকচট অদূ্ভত রু্চি মদয়া হয় মর্ “দ্বীম্মনর বযাপাম্মর মকাম্মনা জবরদচি বা 
বাধযবাধকতা মনই” [সূরা বাকারা ২:২৫৬] শীষযক আয়াতচট নাচক রচহত করা 
হম্ময়চেম্মলা। অথি আমরা জাচন, অনয আম্মরা অম্মনক আয়াম্মতর মম্মতা এই আয়াতচটও 
বযচিগত চবশ্বাম্মসর মিম্মত্র স্বাধীনতা থাকার মূলনীচতম্মক চনচিত কম্মর। তাই 
কট্টরপন্থীম্মদর পি মথম্মক দাচব করা হয়, এই আয়াতচটর ‘রচহতকরম্মণর’ মাধযম্মম 
এ ধরম্মনর অনয সকল আয়াতও রচহত হম্ময় মগম্মে। 

চকন্তু এ প্রসম্মে সবম্মিম্ময় গুরুত্বপূণয চবম্মবিয চবষয় হম্মলা, মর্ মকাম্মনা ধরম্মনর নাসম্মখর 
(নাসখ অথয বাচতল, আম্মরা সচিকভাম্মব বলম্মল স্থলাচভচষিকরণ) দাচবম্মক অচত 
অবশযই সতকযতার সাম্মথ খচতম্ময় মদখা উচিত। সমূ্পণয মকারআন চনচিতভাম্মবই 
অম্মথচিক এবং অচবকৃতভাম্মব সুসংরচিত (ক্বাতঈ েুবুত)। তাই মর্ মকাম্মনা নাসম্মখর 
দাচবম্মক অচত অবশযই সুচনচিত হম্মত হম্মব। চনেক মতামত বা আন্দাজ-
অনুমানচনভযর হম্মল হম্মব না। ইবম্মন হাজার আসকালানীর একচট কথা ইমাম সুয়ূতী 
উদৃ্ধত কম্মরম্মেন,  

“নাসম্মখর মিম্মত্র মকারআম্মনর মকাম্মনা বযাখযাকাম্মরর দাচব গ্রহণম্মর্াগয নয়। এমনচক 
র্ারা চবশুদ্ধ বণযনা ও সুেি দলীল োড়া ইজচতহাদ কম্মরম্মেন তাও গ্রহণম্মর্াগয নয়। 
মর্ম্মহতু, মহানবীর (সা.) জীবদ্দশায় মকাম্মনা চবধান বাচতল কম্মর এর পচরবম্মতয অনয 
আম্মরকচট চবধান িালু করার সাম্মথ নাসম্মখর চবষয়চট সম্পচকযত। তাই, এম্মিম্মত্র 
সংচিি হাদীস ও ইচতহাসই মকবল গ্রহণম্মর্াগয। এোড়া কাম্মরা মতামত বা 
ইজচতহাদ গ্রহণম্মর্াগয নয়।”    

মকারআম্মনর কম্ময়ক  জন আয়াত রচহত করা হম্ময়চেম্মলা বম্মল কম্ময়কজন স্কলার 
দাচব করম্মলও অচধকাংশ স্কলার এই দাচব প্রতযাখযান কম্মরম্মেন। উসূম্মল মকারআম্মনর 
চবখযাত স্কলার জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রচহত আয়াম্মতর সংখযা ১৯-এ কচমম্ময় 
এম্মনম্মেন। অনযচদম্মক, শাহ ওয়াচলউোহ মদহলভী এবং সুবচহ আল-সাম্মলম্মহর মম্মতা 
স্কলারগণ রচহতকৃত আয়াম্মতর সংখযা আম্মরা কচমম্ময়ম্মেন।  সুয়ূতী, শাহ 

 
 আল-সুয়ূতী, জালাল উদ্দীন, আল-ইতক্বান চ ল উলুমুল মকারআন, আল-হালাবী, কায়ম্মরা, িতুথয 
মুদ্রণ ১৯৭৮, খণ্ড ২, পৃ, ৩২। 

 মদখুন: আল-সাম্মলহ, সুবচহ, মাবাচহেু চ  উলুচমল মকারআন, দারুল ইলচম চলল-মালায়ীন, 
ববরুত, িতুদযশ সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ. ২৭২-২৭৪। 



 ইসলাম্মমর দৃচিম্মত ধমযতযাগ চক মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ? 

ওয়াচলউোহ, বা আল-সাম্মলহ কতৃযক উম্মেচখত এসব রচহত আয়াম্মতর তাচলকার 
মকাম্মনাচটম্মতই ধম্মময জবরদচি না থাকা সম্পচকযত আয়াতচট মনই।  

ইসলামী আইনশাম্মস্ত্রর একচট প্রাথচমক মূলনীচত হম্মলা মকারআম্মনর মকাম্মনা আয়াত 
বাচতল হম্মত পাম্মর শুধু মকারআম্মনরই অনয মকাম্মনা আয়াত দ্বারা, চকংবা রাসূম্মলর 
(সা.) চশিার আম্মলাম্মক সরাসচর, অতযন্ত চবশুদ্ধ ও সুেি মকাম্মনা সুন্নাহ অনুর্ায়ী। 

এটা একদম সুেি মর্ এ বযাপাম্মর মকাম্মনা িূড়ান্ত দলীল মনই। চনেক ধমযতযাগ 
করার কারম্মণই কাউম্মক শাচি মদয়া উচিত— এমন দাচবর পম্মি অন্তত মকারআম্মন 
মমাম্মটও মকাম্মনা দলীল মনই।  ধমযতযাগ মর্ মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ নয়— মকারআম্মন 
দলীল না থাকার বযাপারচটই এই অনুমানম্মক ববধতা প্রদান কম্মর।  

পরবতযী চক্রচটকযাল প্রেচট হম্মলা এ বযাপাম্মর হাদীম্মস সুেি মকাম্মনা দলীল আম্মে 
চকনা। এই ইসুযচট এখন আম্মলািনা করা হম্মব। 

৪. হাদীম্মসর দলীল-প্রমাণ র্ািাই 

মহানবীর (সা.) কথা, কাজ ও অনুম্মমাদনম্মক হাদীস বলা হয়। আম্মগই বলা হম্ময়ম্মে, 
মকারআম্মনর পম্মরই ইসলাম্মমর চদ্বতীয় প্রধান উৎস হম্মলা চবশুদ্ধ হাদীস। তাই 
আম্মলািয চবষম্ময় জরুচর প্রেগুম্মলা হম্মলা: 

ক. মহানবীর (সা.) জীবদ্দশায় ধমযতযাম্মগর মকাম্মনা বণযনা চক পাওয়া র্ায়? 

খ. এ ধরম্মনর মকাম্মনা বণযনা মথম্মক থাকম্মল মসগুম্মলার চবশুদ্ধতার মাত্রা কতটুকু? 

গ. র্চদ মকাম্মনা চবশুদ্ধ বণযনা পাওয়া র্ায়, তাহম্মল মহানবী (সা.) চক মসম্মিম্মত্র 
সংচিি আইন প্রম্ময়াগ ও বািবায়ন করম্মত মিম্ময়চেম্মলন? 

ঘ. মহানবী (সা.) এ ধরম্মনর ঘটনা কীভাম্মব সামম্মলম্মেন? এম্মিম্মত্র তাুঁর বিবয বা 
পদম্মিপ কী চেম্মলা? 

 
 মকউ রু্চি চদম্মত পাম্মরন মর্ দুচনয়া ও পরকাম্মল আোহ কতৃযক শাচি প্রদাম্মনর কথা মকারআম্মন 

(সূরা তওবা: ৯:৭৪) বলা হম্ময়ম্মে। তম্মব মকারআন-হাদীম্মসর পাি এবং ঐচতহাচসক মপ্রচিত উভয় 
চদক মথম্মকই আয়াতচটর উম্মদ্দশয মুনাচ করা, ধমযতযাগীরা নয়। ঈমাম্মনর ত্রুচট থাকা সম্মত্ত্বও 
মুনাচ করা চনম্মজম্মদরম্মক ঈমানদার বম্মল দাচব কম্মর মর্ম্মতা। তাই তাম্মদরম্মক ‘ধমযতযাগী’ বলা হম্মতা 
না। এম্মিম্মত্র মমৌচলক নীচত হম্মলা, মুনাচ কম্মদর ঈমান গ্রহম্মণর দাচব মমম্মন মনয়া এবং ইহজগত 
ও পরজগম্মত তাম্মদর শাচির চবষয়চট একান্তভাম্মব আোহর উপর মেম্মড় মদয়া। 
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ঙ. মহানবী (সা.) কতৃযক গৃহীত মসইসব বযবস্থা গ্রহণম্মক কীভাম্মব বযাখযা করা হম্মচ্ছ? 
এ মিম্মত্র বযাপকভাম্মব স্বীকৃত চকেু চনয়মম্মক আমাম্মদর চবম্মবিনায় রাখম্মত হম্মব। 
এরমম্মধয একচট চনয়ম হম্মলা— মকাম্মনা হাদীস র্চদ সচতযকার অম্মথয মকারআম্মনর 
সাম্মথ চকংবা আম্মরা চবশুদ্ধ মকাম্মনা হাদীম্মসর সাম্মথ সাংঘচষযক হয়, তাহম্মল তা 
গ্রহণ করা উচিত হম্মব না।  

এই প্রেগুম্মলার এক ধরম্মনর সমচন্বত জবাব চনম্মি মদয়া হম্মলা। 

তওবা করম্মত অস্বীকারকারী কম্ময়কজন ধমযতযাগীম্মক আোহর রাসূল (সা.) হতযা 
করার চনম্মদযশ চদম্ময়চেম্মলন মম্মময চকেু বণযনা পাওয়া র্ায়। তম্মব এই সবগুম্মলা 
বণযনাম্মকই হাদীস চবশারদগণ দুবযল (অচবশুদ্ধ) বম্মল মম্মন কম্মরন। উদাহরণ চহম্মসম্মব 
বলা র্ায়, চবখযাত হাদীস চবশারদ মুহাম্মদ আল-শাওকানী [মৃতুয: ১২৫৫ চহজরী] 
এই হাদীসগুম্মলার ইসনাম্মদর (হাদীম্মসর বণযনাকারীম্মদর ধারাবাচহক পরম্পরা) 
সমসযা চনম্ময় আম্মলািনা কম্মরম্মেন। এ কারম্মণ এই হাদীসগুম্মলা, চবম্মশষত মৃতুযদম্মণ্ডর 
শাচির মম্মতা গুরুতর চবষম্ময় চনভযরম্মর্াগয নয়।  এই হাদীসগুম্মলার মকাম্মনাচটই 
পূবযবতযীম্মদর কতৃযক বচণযত হয়চন এবং বুখারী ও মুসচলম্মমর মম্মতা তুলনামূলকভাম্মব 
অচধক চনভযরম্মর্াগয হাদীম্মসর উৎসগুম্মলা মথম্মক এ সমি হাদীম্মসর অবস্থান মবশ 
দূম্মর। 

তম্মব ধমযতযাম্মগর ঘটনা সংক্রান্ত একচট হাদীস সবম্মিম্ময় চনভযরম্মর্াগয হাদীম্মসর গ্রন্থ 
সহীহ বুখারীম্মত আম্মরা এক ধাপ মবচশ চনভযরম্মর্াগয ও শচিশালী ইসনাদ কতৃযক 
বচণযত হম্ময়ম্মে। এচট ধমযতযাগ সংক্রান্ত সবম্মিম্ময় গুরুত্বপূণয হাদীস। ধমযতযাগীম্মদর 
মৃতুযদণ্ড মদয়ার পম্মির মলাম্মকরাও বরাবর এই হাদীসচটর উদৃ্ধচত মদয়। চনম্মি এর 
অনুবাদ ও এ সংক্রান্ত আম্মলািনা তুম্মল ধরা হম্মলা। 

প্রথম হাদীস: 

জাম্মবর ইবম্মন আবু্দোহ বণযনা কম্মরম্মেন, এক মবদুইন ইসলাম্মমর জনয 
আোহর রাসূম্মলর (সা.) প্রচত অনুগত থাকার বাইয়াত গ্রহণ করম্মলা 
(অথযাৎ, ইসলাম গ্রহণ করম্মলা)। তারপর মস জ্বম্মর আক্রান্ত হম্মল রাসূলম্মক 
(সা.) বলম্মলা, “আমার বাইয়াত বাচতল কম্মর চদন।” চকন্তু রাসূল (সা.) 
সম্মত হম্মলন না। মবদুইনচট আবার তাুঁর কাম্মে এম্মস বলম্মলা, “আমার 

 
 আল-শাওকানী, মুহাম্মদ চবন আলী, নাইলুল আওতার, দারুল জীল, ববরুত, ১৯৭৩, খণ্ড-৮, 
পৃ. ২-৩। 



 ইসলাম্মমর দৃচিম্মত ধমযতযাগ চক মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ? 

বাইয়াত বাচতল কম্মর চদন।” চকন্তু রাসূল (সা.) সম্মত হম্মলন না। তারপর 
মবদুইনচট মদীনা তযাগ করম্মলা। তখন আোহর রাসূল (সা.) বলম্মলন, 
“মদীনা হম্মলা এক মজাড়া হাপম্মরর মম্মতা। এচট তার দূচষত উপাদানগুম্মলা 
মবর কম্মর মদয় এবং কলযাণগুম্মলাম্মক আম্মরা বৃচদ্ধ কম্মর মদয়।”  

মকউ মকউ রু্চি চদম্ময়ম্মেন— মদীনা পচরতযাগ নয়, বরং বাইয়াত মথম্মক মুি 
হওয়াই সম্ভবত মলাকচটর ইচ্ছা চেম্মলা। এই রু্চির পম্মি মকাম্মনা মটক্সটিুয়যাল 
সাম্মপাটয বা অনয মকাম্মনা দলীল মনই। এই হাদীসচটর শব্দিয়ন মথম্মক েিত বুঝা 
র্ায়, মস্বচ্ছায় ইসলাম গ্রহণটাই চেম্মলা তার বাইয়াত। সুতরাং, বাইয়াত মথম্মক 
মুি কম্মর মদয়া সংক্রান্ত অনুম্মরাম্মধর মাম্মন হম্মলা, মস ধমযতযাগ করম্মত িায়। এই 
ঘটনা মদীনায় সংঘচটত হম্ময়চেম্মলা। মুসলমানরা তখন মদীনায় একচট স্বাধীন 
ইসলামী ‘রাম্মষ্ট্র’ বসবাস করম্মতা, মর্খাম্মন শরীয়াহ আইন বািবায়ম্মনর পূণয কতৃযত্ব 
চেম্মলা মহানবীর (সা.) হাম্মত। র্চদ সচতযই ধমযতযাম্মগর শাচি চহম্মসম্মব মৃতুযদম্মণ্ডর 
চবধান ‘নাচর্ল’ হম্মতা, তাহম্মল মহানবীই (সা.) মসচট বািবায়ম্মনর মিম্মত্র প্রথম 
বযচি হম্মতন। বািবতা হম্মলা, মসই মবদুইম্মনর চবরুম্মদ্ধ চতচন মকাম্মনা ধরম্মনর 
শাচির বযবস্থাই গ্রহণ কম্মরনচন। পরবতযীকাম্মলর চ কাহচবদরা একমত হম্ময়ম্মেন 
মর্ মসই ‘ধমযতযাগীম্মক’ মগ্র তার করার জনয চতচন কাউম্মক পািানচন, তাম্মক আটক 
কম্মরনচন, চসদ্ধান্ত প্রতযাহার বা পুনচবযম্মবিনা করার জনয তাম্মক অনুম্মরাধও 
কম্মরনচন।  

অনযচদম্মক, এই হাদীসচট বা এ ধরম্মনর অনয হাদীসগুম্মলার ‘রচহত’ হম্ময় র্াওয়ার 
দাচবর বযাপাম্মরও সচতযকাম্মরর মকাম্মনা চভচি মনই। প্রকৃতপম্মি, এই হাদীসগুম্মলা 
হম্মচ্ছ এ সংক্রান্ত মকারআম্মনর আয়াম্মতর সাম্মথ সেচতপূণয এবং চবশ্বাম্মসর মিম্মত্র 
মজার-জবরদচিম্মক প্রতযাখযান ও চবম্মবম্মকর স্বাধীনতা সংক্রান্ত ইসলাম্মমর 
মূলযম্মবাম্মধর সাম্মথ সামঞ্জসযশীল। এ প্রসম্মে সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতচট মদখা 
মর্ম্মত পাম্মর। 

উপম্মর বচণযত ঘটনাচট রাসূল (সা.) কতৃযক গৃহীত ‘হুদাইচবয়ার সচন্ধর’ একচট শম্মতযর 
সাম্মথ সামঞ্জসযপূণয। শতযচট চেম্মলা, র্চদ মদীনায় চহজরতকারী মকাম্মনা মুসলমান 
ধমযতযাগ কম্মর পূম্মবযর মপৌিচলকতায় চ ম্মর মর্ম্মত িায়, তাহম্মল তার মক্কায় চ ম্মর 
র্াওয়ার মিম্মত্র মহানবী (সা.) বাধা চদম্মত পারম্মবন না। এটা সতয মর্ মক্কা চবজয় 

 
 সহীহ বুখারী (মুহাম্মদ মুহসীন খান অনূচদত), মাকতাবাতুল চরয়াদ আল-হাদীসাহ, চরয়াদ, 
১৯৮২, খণ্ড ৯, হাদীস নং ৩১৬, পৃ. ২৪১। একই ধরম্মনর আম্মরা হাদীস অনযানয বণযনাসূম্মত্র বচণযত 
হম্ময়ম্মে, মর্মন: হাদীস নং ৩১৮, পৃ. ২৪২; হাদীস নং ৩২৩, পৃ. ২৪৬। 
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ও চবজয়ী মবম্মশ মহানবীর (সা.) মক্কায় প্রম্মবম্মশর আম্মগ এই ঘটনা সংঘচটত 
হম্ময়চেম্মলা। র্া মহাক, মকউ মকউ আশা কম্মরচেম্মলা, মহানবী (সা.) এই শতযচট 
প্রতযাখযান করম্মবন, র্াম্মত এ ধরম্মনর সম্ভাবয ধমযতযাগীম্মক শাচি প্রদান করা র্ায়। 
চকন্তু তা হয়চন। 

একচট ইিাম্মরচস্টং চবষয় মম্মন রাখা দরকার, মুরতাম্মদর মৃতুযদম্মণ্ডর পম্মির 
আম্মলমম্মদর মকউ মকউ চনম্মজম্মদর মতামম্মতর নযার্যতা বতচর করম্মত মুসচলম 
সমাম্মজর বাহযত জরুচর সুরিার মদাহাই মদন এবং মুসচলম সমাম্মজর রাজবনচতক 
চবম্মভদ ও মুসলমানম্মদর ঈমান পচরতযাগ মিকাম্মনার রু্চি মদন। অথি এ ধরম্মনর 
জাচস্টচ ম্মকশন রাসূম্মলর (সা.) রু্ম্মগ আম্মরা মবচশ প্রাসচেক চেম্মলা। চকন্তু চতচন 
মস্বচ্ছায় হুদায়চবয়ার সচন্ধম্মত মসই শতযচট মমম্মন চনম্ময়চেম্মলন এমন এক সময়, র্খন 
মুসচলমরা আম্মরা মবচশ অরচিত চেম্মলা এবং এই িুচির পরও তুলনামূলকভাম্মব 
মবচশ অচনরাপদ চেম্মলা।  

উপরু্যি হাদীসচট এবং এ ধরম্মনর অনয বণযনাচট সম্মবযাচ্চ পর্যাম্ময়র চবশুদ্ধ, চনভযরম্মর্াগয 
এবং অতযন্ত সুেি। এ চবষম্ময় অনযানয সহীহ হাদীস চবম্মবিনা করার সময় 
এগুম্মলাম্মকও সমভাম্মব চবম্মবিনা করম্মত হম্মব। 

চদ্বতীয় হাদীস: 

আবু্দোহ (রা.) কতৃযক বচণযত। আোহর রাসূল (সা.) বম্মলম্মেন, “মর্ বযচি 
মঘাষণা চদম্ময়ম্মে— আোহ োড়া মকাম্মনা মাবুদ মনই এবং আচম তাুঁর 
রাসূল, চতনচট মিত্র বযতীত এই মুসলমাম্মনর রি প্রবাচহত করা র্াম্মব 
না: খুম্মনর ঘটনায় চকসাস, চববাচহত বযচির বযাচভিার এবং মসই বযচি, 
মর্ ইসলাম মথম্মক চ ম্মর মগম্মে (মুরতাদ) এবং মুসচলম সমাজ পচরতযাগ 
কম্মরম্মে।”  

এই হাদীসচট প্রায়শ হাদীস বযাখযার চনচদযি পদ্ধচতর বাইম্মর চগম্ময় বযাখযা করা হম্ময় 
থাম্মক। মহানবী (সা.) এখাম্মন চতনচট অপরাম্মধর সম্মবযাচ্চ শাচির চবষম্ময় কথা 
বম্মলম্মেন। এর মম্মধয তৃতীয়চট হম্মলা মুরতাদ হম্ময় র্াওয়া এবং মুসচলম সমাজ 
পচরতযাগ করা সংক্রান্ত। র্চদ চনেক ধমযতযাগ ও চবশ্বাসঘাতকতাপূণয কাজ না কম্মর 
শাচন্তপূণযভাম্মব মুসচলম সমাজ পচরতযাগ করা সম্মত্ত্বও কাউম্মক মৃতুযদম্মণ্ড দচণ্ডত করা 

 
 আল-আসকালানী, ইবম্মন হাজার,  াতহুল বারী চব শরহান সহীহুল বুখারী (আরবী), এম. 
আবু্দল বাকী এবং এম. আল-খতীব কতৃযক সম্পাচদত, দারুল রাইয়যান চলততুরাস, কায়ম্মরা, 
চদ্বতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৭, খণ্ড ১২, বাম্মব চদয়াত, হাদীস নং ৬৮৭৮, পৃ. ২০৯, মলখক কতৃযক অনূচদত। 



 ইসলাম্মমর দৃচিম্মত ধমযতযাগ চক মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ? 

ববধ হম্মতা, তাহম্মল মহানবী (সা.) মকন উপম্মর উম্মেচখত প্রথম হাদীম্মস বচণযত 
বযচিচটম্মক চনচবযম্মি িম্মল মর্ম্মত চদম্মলন? আসম্মল তখন মুসচলম সমাজ পচরতযাগ 
করা বলম্মত বুঝাম্মনা হম্মতা, ধমযতযাম্মগর সাম্মথ সাম্মথ মুসলমানম্মদর চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধরত 
শত্রুম্মদর সাম্মথ মর্াগদান করা।  

মর্ম্মহতু ইসলাম একই সাম্মথ ধমযীয় ও রাজবনচতক সিা, তাই ধমযতযাগ মাত্রই 
চবশ্বাসঘাতকতা— এই রু্চিচট কম্ময়কচট চদক মথম্মক প্রেসাম্মপি।  

প্রথমত, মকারআম্মনর চনম্মদযশ হম্মলা, অনযানয ধমযচবশ্বাম্মসর মলাকজন মুসলমানম্মদর 
সাম্মথ শাচন্তপূণযভাম্মব সহাবস্থান করম্মল তাম্মদর সাম্মথ অবশযই নযায়সেত ও সদয় 
আিরণ করম্মত হম্মব [সূরা মুমতাচহনা ৬০:৮]। ইচ্ছার চবরুম্মদ্ধ তাম্মদরম্মক ইসলাম 
গ্রহম্মণ বাধয করা বা িাপ প্রম্ময়াগ করা উচিত নয়। মকউ মুরতাদ হম্ময় মর্ম্মত িাইম্মল 
মুসলমানম্মদর দৃচিম্মত তা হম্মব অতযন্ত দুঃখজনক বযাপার। তম্মব মসম্মিম্মত্র প্রাসচেক 
প্রে হম্মলা— এ ধরম্মনর ধমযতযাগ রাষ্ট্রচবম্মরাধী অনযানয অপরাম্মধর সাম্মথ সংচিি চক 
না?  

তারম্মিম্ময়ও মমৌচলক প্রে হম্মলা, বযচিগতভাম্মব ধমযতযাগ মাত্রই শাচিম্মর্াগয একচট 
অপরাধ চক না (আরবীম্মত র্াম্মক ‘জারীমাহ’ বলা হয়)?  

(১) এচট র্চদ অপরাধ হম্ময়ই থাম্মক, তাহম্মল তা একান্তই আোহর চবরুম্মদ্ধ কৃত 
একচট অপরাধ (আর আোহর সাম্মথ সম্পচকযত মকাম্মনা বযাপাম্মর সংচিি বযচিম্মক 
মকয়ামম্মতর চদন জবাবচদচহর মুম্মখামুচখ হম্মত হম্মব)।  

(২) চকংবা এচট এমন এক অপরাধ— মর্চট এই দুচনয়াম্মতই স্বয়ংচক্রয়ভাম্মব 
মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয চহম্মসম্মব চবম্মবচিত, র্ার জনয চবম্মশষ মকাম্মনা পচরচস্থচত বা শতয পূরম্মণর 
প্রম্ময়াজন মনই।  

ধমযতযাগ অনযানয শাচিম্মর্াগয অপরাম্মধর মম্মতা চকনা, তা বলা মবশ দুরূহ বযাপার। 
ধমযতযাম্মগর কারম্মণ মুসচলম সমাজ বা ইসলামী রাম্মষ্ট্রর সম্ভাবয িচতম্মক মগৌণ কম্মর 
মদখা এই পর্যাম্মলািনার উম্মদ্দশয নয়। ধমযতযাম্মগর পচরণচতম্মত মুসচলম সমাম্মজ 
সাধারণ মানুম্মষর মম্মনাবম্মলর উপর সম্ভাবয প্রভাবম্মক উম্মপিা করাও এর উম্মদ্দশয 
নয়।  . ইউসু  কারর্াভী ‘ইসলাম অনলাইম্মন’ চলচখত এক চনবম্মন্ধ এই সমসযা ও 
িচতগুম্মলা সুন্দর ও বচলষ্ঠভাম্মব তুম্মল ধম্মরম্মেন।  চবম্মশষত র্খন মুসলমানরা মম্মন 
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১৪ এচপ্রল, ২০০৬ তাচরম্মখ আপম্ম টকৃত। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

করম্মে মর্ ইসলাম ও মুসলমানম্মদর উপর সামচরক, রাজবনচতক, অথযবনচতক, 
সামাচজক, এমনচক ধমযীয়ভাম্মব পচিমা আক্রমণ িলম্মে, তখন তাুঁর এই বিবয 
আম্মরা মবচশ প্রাসচেক। চকন্তু এই একই মুসচলম সমাম্মজর মম্মধয এমন চকেু 
মুসলমান রম্ময়ম্মে, র্ারা ইসলাম ও মুসলমানম্মদর চবরুম্মদ্ধ এই রু্ম্মদ্ধ চলপ্ত হওয়ার 
পরও চনম্মজম্মদরম্মক মুসলমান চহম্মসম্মব দাচব কম্মর।  . কারর্াভী এ ধরম্মনর 
কমযকাণ্ডম্মক ‘বুচদ্ধবৃচিক মুরতাদী কাজ’ চহম্মসম্মব অচভচহত কম্মরম্মেন।  অথি, 
তুলনামূলকভাম্মব মবচশ ভয়ংকর, ধ্বংসাত্মক ও প্রপাগাোমূলক এই ‘মুরতাদী 
কমযকাণ্ড’ শাচির আওতার বাইম্মর মথম্মক র্ায়।  

উপম্মর উদৃ্ধত চদ্বতীয় হাদীসচটর অনয একচট ভাম্মষয আম্মরা েি বণযনা পাওয়া র্ায়। 
এচট সম্ভবত এই প্রেগুম্মলার জবাব মপম্মত আমাম্মদরম্মক সহায়তা করম্মব। 

উমু্মল মুচমনীন আম্ময়শা (রা.) মথম্মক বচণযত। রাসূল (সা.) বম্মলম্মেন, 
“মকাম্মনা মুসলমান র্চদ মঘাষণা মদয় মর্ আোহ োড়া আর কাম্মরা উপাসনা 
লাম্মভর অচধকার মনই এবং আচম তাুঁর রাসূল, তাহম্মল তার রি ঝরাম্মনা 
র্াম্মব না। তম্মব চতনচট বযচতক্রম বাম্মদ: মকাম্মনা চববাচহত বযচি বযচভিার 
করম্মল তাম্মক পাথর মারম্মত হম্মব; মকউ আোহ ও তাুঁর রাসূম্মলর চবরুম্মদ্ধ 
রু্ম্মদ্ধ অংশগ্রহণ করম্মল তাম্মক হয় হতযা করম্মত হম্মব বা শূম্মল িড়াম্মত 
হম্মব, আর নয়ম্মতা মদশ মথম্মক বচহষ্কার করম্মত হম্মব; এবং মকাম্মনা বযচির 
হতযাকারীম্মক বদলা চহম্মসম্মব হতযা করম্মত হম্মব।”    

এই হাদীসচটর বযাপাম্মর চনম্মি চকেু মন্তবয তুম্মল ধরা হম্মলা: 

(১) বযচভিার এবং চনম্মদযাষ বযচিম্মক পচরকচল্পত হতযা— এই দুচট কযাটাগচরম্মত 
উপম্মর উম্মেচখত বুখারীর হাদীসচটর সাম্মথ এই হাদীসচটর অম্মনক চমল রম্ময়ম্মে। 
তম্মব বুখারীর হাদীম্মস বচণযত তৃতীয় কযাটাগচরর বযাপাম্মর এই হাদীম্মস মকাম্মনা 
মুসলমান কতৃযক ‘আোহ ও তাুঁর রাসূম্মলর চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ করা’র চবষয়চট আম্মরা 
েিভাম্মব বলা হম্ময়ম্মে। মকাম্মনা মুসলমাম্মনর পম্মি ধমযম্মদ্রাহী হওয়াটা অকল্পনীয় 
হম্মলও হাদীম্মস মতমনচটই বলা হম্ময়ম্মে। 
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হাদীস নং ৪৩৫৩, পৃ. ১২৬, মলখক কতৃযক অনুচদত। 



 ইসলাম্মমর দৃচিম্মত ধমযতযাগ চক মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ? 

(২) আম্ময়শা (রা.) কতৃযক বচণযত এই হাদীসচটর অচভবযচি এবং মকারআম্মন বচণযত 
অচভবযচি হুবহু এক। মকারআম্মন বলা হম্ময়ম্মে:  

ْا ا َوْْ ُؤْا الَِّذينَْ يَُحاِربُونَْ اللَّهَْ َوَرُسولَهُۥ َويَْسَعْونَْ ِفى الْأ َْرضِْ فََساًدْا ا َْن يَُقتَّلُو  نََّما َجزَٰ   ا ِ
ِلكَْ لَُهمْْ ِخْزىْ  نْْ ِخلَٰفْ  ا َوْْ يُنَفْوا ِمنَْ الْأ َْرضِْْ ْ ذَٰ ا ا َوْْ تَُقطَّعَْ ا َيِْديِهمْْ َوا َْرُجلُُْهم مِّ  يَُصلَّبُو 

نْيَاْ ْ َولَُهمْْ ِفْى اْلَءاِخَرةِْ َعَذابْ  َعِظيمْ   ِفى الدُّ

“র্ারা আোহ ও তাুঁর রাসূম্মলর চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ কম্মর, আর ভূপৃম্মষ্ঠ অশাচন্ত 
সৃচি কম্মর মবড়ায়, তাম্মদর শাচি এটাই মর্ তাম্মদরম্মক হতযা করা হম্মব 
অথবা শূম্মল িড়াম্মনা হম্মব, অথবা এক চদম্মকর হাত ও অপর চদম্মকর পা 
মকম্মট ম লা হম্মব, অথবা তাম্মদরম্মক মদশ মথম্মক বচহষ্কার করা হম্মব; এটা 
মতা দুচনয়ায় তাম্মদর জনয ভীষণ অপমানজনক বযাপার, আর আচখরাম্মতও 
তাম্মদর জনয ভীষণ শাচি রম্ময়ম্মে।”  

[সূরা মাম্ময়দা ৫:৩৩] 

এই আয়াত এবং আম্ময়শা (রা.) কতৃযক বচণযত হাদীসচট চনেক ধমযতযাম্মগর সাম্মথ 
সম্পচকযত নয়; বরং ‘চহরাবা’ তথা হতযা ও সশস্ত্র  াকাচতর মম্মতা সংঘবদ্ধ অপরাধ 
এবং জনজীবম্মন ত্রাস সৃচিকারী অপরাম্মধর সাম্মথ সম্পচকযত। এ ধরম্মনর অপরাম্মধর 
মাত্রা চনণযয় কম্মর অপরাধীম্মক কী ধরম্মনর শাচি মদয়া হম্মব, তা চনভযর কম্মর 
আদালম্মতর উপর। বুখারীম্মত বচণযত এই তৃতীয় ক যাটাগচর তথা ধমযতযাম্মগর চবষয়চট 
মূলত অনযানয অপরাম্মধর সাম্মথ সংচিি, মর্গুম্মলার মকাম্মনা মকাম্মনাচট মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয 
অপরাধ। এ রকম রু্চিসেত একচট সম্ভাবনার কথা ইবম্মন তাইচময়া (রহ.) 
চবম্মবিনা কম্মরচেম্মলন।   

তৃতীয় হাদীস: 

ইবম্মন আব্বাস (রা.) বণযনা কম্মরম্মেন। রাসূল (সা.) বম্মলম্মেন, “মর্ বযচি 
তার ধময তযাগ কম্মর, তাম্মক হতযা কম্মরা।”  

ধমযতযাগম্মক র্ারা মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ বম্মল মম্মন কম্মর, তারা এই হাদীসচট 
সবম্মিম্ময় মবচশ উদৃ্ধত কম্মর। এই চবষম্ময় র্চদ এই একটা হাদীসই থাকম্মতা, তাহম্মল 

 
 ইসলাম অনলাইন, পূম্মবযাি। 

 সহীহ বুখারী, পূম্মবযাি, খণ্ড ৯, হাদীস নং ৫৭, পৃ. ৪৫। 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

তাম্মদর রু্চিচট হয়ম্মতা অচধকতর চবশ্বাসম্মর্াগয হম্মত পারম্মতা। চকন্তু হাদীসচট বযাখযার 
পদ্ধচত প্রসম্মে মবশ চকেু প্রে রম্ময়ম্মে, চবম্মশষত চনম্মোি চবষয়গুম্মলা র্চদ চবম্মবিনায় 
মনয়া হয়: 

১) মকারআম্মনর চবচভন্ন স্থাম্মন ধমযতযাম্মগর প্রসে রম্ময়ম্মে বম্মট, চকন্তু মকাথাও দুচনয়াবী 
শাচির কথা বলা মনই। 

২) চবম্মবম্মকর স্বাধীনতা এবং চবশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতার কথা মকারআম্মন বার 
বার দৃঢ়তার সাম্মথ বলা হম্ময়ম্মে। 

৩) পূম্মবয আম্মলাচিত বুখারীর হাদীসচটম্মত মদখা মগম্মে, তৎকালীন মদীনায় এক বযচি 
র্খন ধমযতযাগ করম্মলা এবং এর ধারাবাচহকতায় মদীনা তযাগ করম্মলা, তখন 
তার বযাপাম্মর স্বয়ং মহানবী (সা.) শাচিমূলক মকাম্মনা বযবস্থা গ্রহণ কম্মরনচন। 

৪) মহানবী (সা.) তাুঁর জীবদ্দশায় ধমযতযাম্মগর জনয কাউম্মক মৃতুযদণ্ড চদম্ময়ম্মেন মম্মময 
মকাম্মনা সহীহ হাদীস মনই।  

৫) এ বযাপাম্মর  . আল-আওয়া মতামত চদম্ময়ম্মেন— “তাম্মক হতযা কম্মরা” বলম্মত 
অপচরহার্যভাম্মব বাধযতামূলক আম্মদশ বুঝায় না।  বািচবক অম্মথয, ইসলামী 
আইনশাম্মস্ত্রর মমৌচলক নীচত অনুর্ায়ী অনুজ্ঞাসূিক চক্রয়াচট বাধযতামূলক চনম্মদযশ 
অম্মথযও হম্মত পাম্মর (মর্মন: নামার্, মরার্া ও র্াকাত); আবার মকাম্মনা ঐচচ্ছক 
কাজম্মকও বুঝাম্মত পাম্মর (মর্মন: তাহাজু্জম্মতর নামার্); চকংবা মকাম্মনা কাম্মজর 
অনুম্মমাদন অম্মথযও বুঝাম্মনা হম্মত পাম্মর। এভাম্মব অনুজ্ঞাসূিক চক্রয়ার আম্মরা 
অনযানয অথযও হম্মত পাম্মর। এ ধরম্মনর বিম্মবযর বযাপাম্মর অচধকতর দলীল-
প্রমাম্মণর সমথযন থাকা বা না থাকার উপর এর প্রাসচেক অথয চনভযর কম্মর। 
উপম্মর আম্মলাচিত দলীল-প্রমাম্মণর চভচিম্মত বলা র্ায়, এম্মিম্মত্র রাসূম্মলর (সা.) 
চনম্মদযশ মৃতুযদম্মণ্ডর অনুম্মমাদন অম্মথয চেম্মলা বম্মল মম্মন হয়। তাও র্খন ধমযতযাম্মগর 
সাম্মথ মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অনযানয অপরাধ রু্ি থাম্মক তখন। মর্মন: মুসচলম সমাম্মজর 
চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ মঘাষণা করা।  

৬)  . কারর্াভী এই হাদীসচটর সম্ভাবয আম্মরকচট অম্মথযর কথা বম্মলম্মেন: “... ‘মর্ 
বযচি তার ধময তযাগ কম্মর, তাম্মক হতযা কম্মরা’ মহানবীর (সা.) এ কথাচটম্মক 
উমর (রা.) মর্ভাম্মব বুম্মঝম্মেন, মসচট এর সম্ভাবয একচট অথয হম্মত পাম্মর। তা 
হম্মলা, সমাজ ও রাম্মষ্ট্রর প্রধান চহম্মসম্মব এচট চেম্মলা একচট চনবযাহী চসদ্ধান্ত 

 
 ইসলাম অনলাইন, পূম্মবযাি। 



 ইসলাম্মমর দৃচিম্মত ধমযতযাগ চক মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ? 

সম্পচকযত বযাপার, র্া চসয়াসম্মত শরীয়ম্মতর আওতাভুি। এচট মকাম্মনা  ম্মতায়া 
চেম্মলা না। চকংবা, আোহর পি মথম্মক আসা এমন মকাম্মনা চসদ্ধান্তও চেম্মলা না, 
র্া স্থান-কাল-পাত্র চনচবযম্মশম্মষ মুসচলম উম্মাহ মানম্মত বাধয থাকম্মব।”  এ মথম্মক 
বুঝা র্ায়, ধমযতযাম্মগর জনয র্চদ মকাম্মনা শাচি মথম্মকও থাম্মক (মর্ম্মহতু স্বয়ং 
মহানবী (সা.) মদীনা মেম্মড় িম্মল র্াওয়া এক ধমযতযাগীম্মক মকাম্মনা শাচি প্রদান 
কম্মরনচন), তাহম্মল তা বাধযতামূলকভাম্মব চনধযাচরত শাচি তথা ‘হদ’ নয়।  . 
আল-আওয়া এই মতামম্মতর পম্মি অনযানয প্রামাচণক তথয আম্মরা চবিাচরতভাম্মব 
তুম্মল ধম্মরম্মেন।   

িতুথয হাদীস: 

ধমযতযাম্মগর জনয মৃতুযদণ্ড প্রদাম্মনর ববধতা মদয়ার লম্মিয মকউ মকউ মহানবীর (সা.) 
জীবদ্দশায় সংঘচটত একচট ঘটনার সাম্মথ সম্পচকযত একচট হাদীম্মসর একাচধক 
ভাষযম্মক তুম্মল ধম্মরন। উকল ও উরাইনা মগাত্র মথম্মক একদল মলাক মদীনায় এম্মস 
ইসলাম গ্রহণ কম্মর। চকেুচদন পর তারা ধমযতযাগ কম্মর। তারপর একজন রাখালম্মক 
(অনয বণযনা মম্মত কম্ময়কজন রাখালম্মক) চনর্যাতম্মনর মাধযম্মম হতযা কম্মর এবং তাম্মদর 
মদহ চবকৃত কম্মর ম ম্মল। মহানবীর (সা.) চনম্মদযম্মশ তাম্মদরম্মক মগ্র তার ও হতযা 
করা হয়। প্রে হম্মলা, তাম্মদরম্মক কী ধমযতযাম্মগর জনয হতযা করা হম্ময়চেম্মলা, নাচক 
চনরীহ মানুষম্মক নৃশংসভাম্মব হতযা করার দাম্ময়? চদ্বতীয় কারম্মণই তাম্মদরম্মক হতযা 
করা হম্ময়চেম্মলা, এটা চনচিতভাম্মবই জানা র্ায়।  

৫. সাহাবী ও তাম্মবয়ীম্মদর কময ও বযাখযা সংক্রান্ত দলীল-প্রমাণ র্ািাই 

মহানবীর (সা.) মুখ চনঃসৃত বাণীর সরাসচর বণযনা, চকংবা মহানবীর (সা.) চশিার 
আম্মলাম্মক সাহাবীম্মদর কমযকাম্মণ্ডর বণযনাগুম্মলা হাদীস গ্রন্থসমূম্মহর অন্তভুযি চবষয়। 
আমরা জাচন, সাহাবীম্মদর ঐকযমতযম্মক (ইজমা) শরীয়ম্মত উৎস চহসাম্মব গণয করা 
হম্মব চকনা, তা চনম্ময় চকেু মতচবম্মরাধ রম্ময়ম্মে। তা সম্মত্ত্বও আমরা এচটম্মক একচট 
ববধ উৎস মম্মন করম্মত পাচর। চবম্মশষ কম্মর, অনযানয দলীল-প্রমাণ র্চদ এম্মক সমথযন 
কম্মর। সম্মবযাপচর, আমাম্মদর মম্মন রাখম্মত হম্মব— ইসলামী শরীয়ম্মত রাসূম্মলর (সা.) 
কথা ও কাজই হম্মচ্ছ প্রধান চবম্মবিয চবষয়। মকননা, ঈমাম্মনর চবষয়গুম্মলা কী হম্মব, 

 
 ইসলাম অনলাইন/আরবী মপজ, মলখক কতৃযক অনূচদত। 

 প্রাগুি 

 সহীহ বুখারী, পূম্মবযাি, খণ্ড ৮, হাদীস নং ৭৯৪, ৯৭৫, ৭৯৬, ৭৯৭, পৃ. ৫১৯-৫২২। 
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তা আমরা জানম্মত পাচর মহানবীর (সা.) উপর নাচর্লকৃত ওহীর মাধযম্মম। 

আলী (রা.), মুয়াজ (রা.) ও আবু মুসা (রা.) ধমযতযাগীম্মদর জনয মৃতুযদম্মণ্ডর শাচি 
চনধযারণ কম্মরচেম্মলন বম্মল কম্ময়কচট হাদীস মথম্মক জানা র্ায়। মর্মন একচট হাদীম্মস 
মুয়াজম্মক (রা.) উদৃ্ধত করা হম্ময়ম্মে, মর্খাম্মন চতচন বম্মলম্মেন— “এচট আোহ ও তাুঁর 
রাসূম্মলর চবিার।” র্া মহাক, এসব ঘটনার উদাহরণ মথম্মক মৃতুযদম্মণ্ডর বযাপাম্মর 
িূড়ান্ত মকাম্মনা প্রমাণ পাওয়া র্ায় না। কারণ, 

১) চবশুদ্ধ হাদীসগুম্মলা মথম্মক জানা র্ায়, রাসূল (সা.) চনম্মজ এই শাচি চনধযারণ 
কম্মরনচন। চতচন অগ্রাচধকাম্মরর চভচিম্মত বযবস্থা গ্রহণ কম্মরম্মেন।  

২) শাচি সংক্রান্ত অনযানয চবশুদ্ধ হাদীসগুম্মলার চভন্ন বযাখযা রম্ময়ম্মে, র্া উপম্মর 
আম্মলািনা করা হম্ময়ম্মে। 

৩) মুয়াম্মজর (রা.) মম্মতা সাহাবী র্খন বম্মলন, “এচট আোহ ও তাুঁর রাসূম্মলর 
চবিার”, তখন চতচন এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসগুম্মলার মর্ বযাখযা উপম্মর মদয়া 
হম্ময়ম্মে, মসভাম্মবও বুচঝম্ময় থাকম্মত পাম্মরন বম্মল মম্মন করা সম্ভব। 

৪)  . আল-আওয়া এবং  . কারর্াভীর মত হম্মলা, মৃতুযদণ্ড সংক্রান্ত এই বণযনাগুম্মলা 
বাধযতামূলক আজ্ঞা অম্মথয চেম্মলা না। তম্মব সামচগ্রক পচরচস্থচত চবম্মবিনায় তখন 
মিত্রচবম্মশম্মষ চনবযাহী চসদ্ধান্ত মনয়া হম্ময়চেম্মলা। স্থান-কাল চবম্মবিনায় বতযমাম্মনও 
চভন্ন চভন্ন চসদ্ধান্ত গ্রহণ করা মর্ম্মত পাম্মর।  ম্মতায়া মকাম্মনা ‘ধমযীয় চসদ্ধান্ত’ নয়, 
র্া ‘মর্ মকাম্মনা স্থান, কাল ও পচরচস্থচতম্মত সদাসবযদা উম্মাহ মানম্মত বাধয 
থাকম্মব’।   

উম্মেখয, একবার একজন ধমযতযাগীম্মক হতযা করার ঘটনা জানম্মত মপম্মর উমম্মরর 
(রা.) মম্মতা মনতৃস্থানীয় সাহাবী অসন্তুি হম্ময়চেম্মলন। তাুঁর কাম্মে র্খন জানম্মত িাওয়া 
হম্মলা, এমতাবস্থায় চতচন কী করম্মতন? তখন তাুঁর প্রিাব চেম্মলা, ধমযতযাগীম্মক বন্দী 
কম্মর রাখা উচিত এবং তাম্মক চনম্মজর চসদ্ধান্ত পুনচবযম্মবিনার সুম্মর্াগ মদয়া উচিত। 
উম্মেখয, চতচন মকাম্মনা সময়সীমার কথা উম্মেখ কম্মরনচন। উমম্মরর (রা.) এই মতামত 
বাধযতামূলক মৃতুযদম্মণ্ডর ধারণাম্মক বাচতল কম্মর মদয়।  

তাম্মবয়ীম্মদর মধয মথম্মকও দুজনম্মক পাওয়া র্ায়, র্ারা একই ধরম্মনর দৃচিভচে মপাষণ 
করম্মতন। তাুঁরা হম্মলন ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) এবং সুচ য়ান আস-সাওরী (রহ.)।  

 
 ইসলাম অনলাইন, পূম্মবযাি। 



 ইসলাম্মমর দৃচিম্মত ধমযতযাগ চক মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ? 

মকাম্মনা মকাম্মনা স্কলার রু্চি চদম্ময়ম্মেন, ইসলাম্মমর প্রাথচমক রু্ম্মগ ধমযতযাম্মগর কারণ 
চেম্মলা চনরাপিার অভাব ও রু্দ্ধ পচরচস্থচত। মর্মন জামাল আল-বান্নার অচভমত 
হম্মলা: “রাসূম্মলর (সা.) রু্ম্মগ ধমযতযাম্মগর চবয়ষচট চেম্মলা ইসলাম্মমর চবরুম্মদ্ধ চবম্মদ্রাহ 
এবং রু্দ্ধ মঘাষণার শাচমল। তাই, রাসূম্মলর (সা.) উপর ঈমান আনার মাম্মন চেম্মলা 
তাুঁম্মক সমথযন করা এবং ধমযতযাগী হম্ময় র্াওয়ার মাম্মন চেম্মলা তাুঁর চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ 
মঘাষণা করা এবং মপৌিচলকম্মদর সাম্মথ মর্াগ মদয়া।”  তারপর চতচন একচট 
উদাহরণ মদন। এচট হম্মলা আবু্দোহ ইবম্মন আবু আস-সারম্মহর ঘটনা। চতচন ইসলাম 
গ্রহণ কম্মরচেম্মলন। পম্মর ইসলাম তযাগ কম্মরন এবং মক্কায় চগম্ময় মকারাইশম্মদরম্মক 
মহানবীর (সা.) চবরুম্মদ্ধ রু্দ্ধ করার জনয প্রম্মরাচিত কম্মরন। এ চবষম্ময় একই ধরম্মনর 
দৃচিভচে মপাষণ করম্মতন শায়খ আবু্দল মাচজদ সুবহ।   

৬. উপসংহার: 

এ চবষম্ময় উপরু্যি আলাপ-আম্মলািনার মপ্রচিম্মত বলা র্ায়: 

১। মকারআন ও সুন্নাহর সংচিি দলীলসমূহ পর্যাম্মলািনা কম্মর মদখা র্ায়— ধমযতযাগ 
মাত্রই মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয শাচি, এমন দাচবর পম্মি মতমন মকাম্মনা শি চভচি মনই। 

২। রাসূম্মলর (সা.) নবুয়তী চজম্মন্দগীর প্রথম চদম্মক ধমযতযাম্মগর জনয মৃতুযদণ্ড 
প্রদাম্মনর মর্সব ঘটনা সম্পম্মকয জানা র্ায়, মসগুম্মলা চনেক ধমযতযাম্মগর জনয 
চেম্মলা না। বরং সংচিি মুরতাদরা ধমযতযাম্মগর পাশাপাচশ মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অনযানয 
অপরাধও কম্মরচেম্মলা। 

৩। প্রাথচমক রু্ম্মগ িতুমুযখী আক্রমম্মণ আক্রান্ত হওয়ার মপ্রচিম্মত উদীয়মান মুসচলম 
সমাম্মজর জনয ধমযতযাগ চেম্মলা একচট বড় ধরম্মনর হুমচক। তাই এ বযাপাম্মর 
তখন নমনীয় দৃচিভচে মদখাম্মল মুসচলম সমাম্মজর উত্থানই ঝুুঁচকম্মত পম্মড় মর্ম্মতা। 
ধমযতযাগম্মক একচট অপরাধ চহম্মসম্মব চবম্মবিনার করার বযাপাম্মর আম্মলমম্মদর মম্মধয 
ঐকযমতয হওয়ার মপেম্মন এচট সম্ভবত একচট কারণ। র্চদও চরদ্দার উপরু্ি 
শাচির বযাপাম্মর নানা ধরম্মনর মত রম্ময়ম্মে।  

৪। স্থান-কাল-পাত্র ও সামাচজক রীচতনীচতর পচরবতযম্মনর সাম্মথ সাম্মথ  ম্মতায়ারও 

 
 ইসলাম অনলাইন/আরবী মপজ। জামাল আল-বান্না কতৃযক চলচখত একচট চনবন্ধ, মলখক 

কতৃযক অনূচদত। 

 ইসলাম অনলাইন, পূম্মবযাি। 
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পচরবতযন ঘম্মট। তাই ইসলামী আইনশাম্মস্ত্রর প্রাথচমক সীমাম্মরখার মম্মধয মথম্মক 
এই চবষয়চটম্মক পর্যাম্মলািনা করা জরুচর। তম্মব চনেক অনযম্মদর িাম্মপর কারম্মণ 
এচট করা উচিত নয়। অনযম্মদরম্মক খুচশ করম্মত, চকংবা ‘ম াম্মরট’ বা ‘ওম্মপন 
মাইম্মে ’ উপাচধ পাওয়ার জনয শরীয়ম্মতর প্রোতীত, অপচরবতযনীয় এবং স্থায়ী 
চবষয়গুম্মলা পচরবতযন করার এখচতয়ার কাম্মরা মনই। অনযচদম্মক, পচরবতযনীয় 
চবষয়গুম্মলার বযাপাম্মর ইম্মতাপূম্মবয প্রদি চ কহী মতামত ও বযাখযাগুম্মলাম্মক স্থায়ী 
চহসাম্মব চবম্মবিনা করারও অবকাশ মনই।  

৫। এ ধরম্মনর মর্ মকাম্মনা প্রম্মিিার মিম্মত্র ইসলামী আইনশাম্মস্ত্রর চকেু মূলনীচত 
সহায়ক হম্মত পাম্মর। মর্মন– 

ক. “মায়ালাতুল আ য়াল” তথা একচট চনচদযি বযাখযা গ্রহণ করার পচরণচতম্মক 
চবম্মবিনা করা। এমনচক অনুম্মমাচদত বা পেন্দনীয় মকাম্মনা চবষয় পালন 
করম্মত মগম্মল র্চদ ইসলাম্মমর িচত হওয়ার আশংকা থাম্মক, তাহম্মল তা 
এচড়ম্ময় র্াওয়া উচিত। এর উদাহরণ চহম্মসম্মব বলা র্ায়, ইসলাম ও এর 
সুনাম রিা করার বযাপাম্মর আোহর রাসূল (সা.) অতযন্ত সম্মিতন চেম্মলন। 
অথি তাুঁম্মক র্খন পরামশয মদয়া হম্মলা— মদীনায় চবম্মভদ ও চবশৃঙ্খলা বতচর 
করম্মত থাকায় আবু্দোহ ইবম্মন আবু সলুলম্মক হতযা করা উচিত, মহানবী 
(সা.) তখন জবাব চদম্মলন— চতচন আশংকা করম্মেন মর্ মলাম্মকরা বলাবচল 
করম্মব, “মুহাম্মদ তার সাথীম্মদরম্মক হতযা করম্মে।” 

খ. প্রচতচট চনচদযি কাম্মজর ভাম্মলা-মন্দ (আলাদাভাম্মব) চবিার করা। অবশয বড় 
ধরম্মনর িচতর কারণ হম্ময় দাুঁড়াম্মল মকাম্মনা ভাম্মলা কাজও অথযহীন হম্ময় 
পম্মড়। 

অতীম্মতর তুলনায় আমাম্মদর সমসামচয়ক চবম্মশ্বর পাথযকয অম্মনক মবচশ। তাই, 
বতযমাম্মন এই নীচতমালা প্রম্ময়াগ করম্মত মগম্মল চকেু প্রে িম্মল আম্মস। মর্মন: 

ক. ইসলামী আইনশাম্মস্ত্র প্রিচলত একচট সনাতনী দৃচিভচেম্মক আুঁকম্মড় ধরম্মল 
চক মুসলমানম্মদর এবং ইসলাম্মমর সুনাম মবম্মড় র্াম্মব? চকংবা তাম্মদর উপর 
অনযায়ভাম্মব আম্মরাচপত অচভম্মর্াগসমূহ খচণ্ডত হম্ময় র্াম্মব? 

খ. মহানবী (সা.) ও প্রাথচমক রু্ম্মগর মুসলমানগণ তাম্মদর সময়কাম্মল 
পচরবতযনম্মর্াগয চবষয়গুম্মলাম্মক (গাইম্মর সাচবত) মর্ভাম্মব চবম্মবিনা কম্মরম্মেন, 
বতযমানকাম্মলর আম্মলমম্মদরও চক মসভাম্মব চবম্মবিনা করা উচিত নয়? 



 ইসলাম্মমর দৃচিম্মত ধমযতযাগ চক মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ? 

গ.  . কারর্াভী ও অনযম্মদর মতামত র্াই মহাক না মকন, ধমযতযাম্মগর চবষম্ময় 
উত্থাচপত মকাম্মনা অচভম্মর্াগম্মক সমাধা করার বযাপাম্মর অতযন্ত সতকযতা 
অবলম্বন করা উচিত। কারণ, ধমযতযাম্মগর আইনগত পচরণচতর সাম্মথ অম্মনক 
চদক মথম্মক ইসলাম্মমর পাচরবাচরক আইম্মনর সম্পকয রম্ময়ম্মে। সংচিি 
অচভরু্িম্মক অবশযই মবচনচ ট অব  াউট চদম্মত হম্মব। এবং শুধুমাত্র ববধ 
কতৃযপি ও চবম্মশষজ্ঞগণই এ ধরম্মনর সমসযার সমাধান করম্মত পাম্মর। 
মকননা, মকাম্মনা অবস্থায়ই আইন চনম্মজর হাম্মত তুম্মল মনয়ার অনুমচত 
কাউম্মক মদয়া হয়চন। 

এই চনবম্মন্ধ র্চদ সচিক চকেু মথম্মক থাম্মক, তাহম্মল তা একান্তই আোহর চবম্মশষ 
অনুগ্রহ এবং আমাম্মদর আম্মলমগম্মণর চনকট মথম্মক চকেু চশখম্মত পারার  ল। তাুঁম্মদর 
প্রচত অ ুরন্ত শ্রদ্ধা ও ভাম্মলাবাসা, র্চদও আচম তাুঁম্মদর একজন নই। আর ভুল চকেু 
মথম্মক থাকম্মল এর দায় একান্তই আমার এবং এ জনয আচম আোহর চনকট পানাহ 
িাই। এই চনবম্মন্ধ বলা এ চবষম্ময় আমার প্রাথচমক চিন্তাভাবনাগুম্মলার সাম্মথ মকউ 
চদ্বমত করম্মতই পাম্মরন। মসম্মিম্মত্র বস্তুচনষ্ঠ ও ভ্রাতৃত্বপূণয আম্মলািনায় মকাম্মনা 
অসুচবধা মদচখ না। একইসাম্মথ আোহ তায়ালার চনকট চবনীত প্রাথযনা, চতচন মর্ন 
আমাম্মদরম্মক সমূ্পণয সতয উপলচব্ধ এবং এর উপর আমল করার মতৌচ ক দান 
কম্মরন।  

 

[‘Is Apostasy a Capital Crime in Islam?’ চশম্মরানাম্মম  . জামাল বাদাবীর 
একচট চনবন্ধ প্রথম্মম ‘ইসলাম অনলাইন’ ওম্ময়বসাইম্মট প্রকাচশত হয়। পরবতযীম্মত 
এর চকেুটা পচরমাচজযত সংস্করণ প্রকাচশত হয় ‘দযা চ কহ কাউচন্সল অব নথয 
আম্মমচরকা’র ওম্ময়বসাইম্মট। এই চনবন্ধচট তার অনূচদত সংস্করণ।] 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

সমকালীন বাংলাদ্দদদ্দশ অসতহষু্ণিা বৃতির কারণ 
মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক 

 

 

বাংলাম্মদম্মশ সাম্প্রচতককাম্মল ধমযীয়, সামাচজক ও রাজবনচতক অসচহষু্ণতা 
মাত্রাচতচরি হাম্মর বৃচদ্ধ মপম্ময়ম্মে। এ চনম্ময় সবারই র্ম্মথি উম্মদ্বগ লি করচে। এর 
মপ্রচিম্মত ‘সমাজ ও সংসৃ্কচত অধযয়ন মকন্দ্র’ (চসএসচসএস) “মৃতুযদণ্ডই চক 
মুরতাম্মদর একমাত্র শাচি?” চশম্মরানাম্মম  . তাচরক রমাদাম্মনর একটা বিৃতার 
সংচিি অংশ ট্র্ান্সচক্রে কম্মর অনুবাদ প্রকাশ কম্মরম্মে। “ইসলাম্মমর দৃচিম্মত ধমযতযাগ 
চক মৃতুযদণ্ডম্মর্াগয অপরাধ?” চশম্মরানাম্মম  . জামাল বাদাবীর একচট চনবম্মন্ধর 
অনুবাদও চসএসচসএস প্রকাশ কম্মরম্মে। এর আম্মগ চসএসচসএস তাুঁর “অনযানয 
কচমউচনচটর সাম্মথ মুসলমানম্মদর সম্পকয” শীষযক একচট খুতবার অনুবাদ 
োচপম্ময়ম্মে।  

এইসব মলখাম্মলচখ পম্মড় মকউ চক মকাম্মনা চশিা মনয়? মিঞ্জ হয়? আমার মম্মন হয় 
না। বরং মলাকম্মদরম্মক কথায় কথায় কাম্ম র বলায় অভযি তথা তাকচ চর 
মুভম্মমিম্মক র্ারা ভুল মম্মন কম্মর, তারা এসব মলখা হম্মত চনজ চনজ চলবাম্মরল 
অবস্থাম্মনর পম্মি রু্চি ও তথয খুুঁম্মজ পায়।  

এর চবপরীত অবস্থাম্মন আম্মে স্বম্মঘাচষত চজহাদী গ্রুপ। তারা একই মকারআন-হাদীস 
হম্মত সমূ্পণয চবপরীত উদাহরণ ও দলীল খুুঁম্মজ পায়। মর্মন কম্মর ইচ্ছার স্বাধীনতার 
পম্মি জাবাচরয়া ও কাদাচরয়া সম্প্রদায় পরের ১৮০ চ চগ্র উিা দলীল মকারআন 
ও হাদীস হম্মত উদৃ্ধত কম্মর। তাহম্মল, নাউরু্চবোহ, মকারআন চক পরেরচবম্মরাধী 
আয়াম্মতর সমচি মাত্র? চকেু চবজ্ঞানবাদী নাচিক-পাগল োড়া এমন দাচব মকউ কম্মর 
না।  



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

তাহম্মল, দৃশযমান মতচবম্মরাম্মধর সমাধান চক? উিরটা খুবই সহজ, কাণ্ডজ্ঞান তথা 
আক্বম্মল সলীম। 

র্ারা কথায় কথায় দলীল খুুঁম্মজন তারা প্রায়শই ভুম্মল র্ান মর্ দলীল জ্ঞান মদয় না, 
সহায়তা কম্মর মাত্র। দলীল হম্মলা নক্বল। এ দৃচিম্মত মকারআন, হাদীস, সীরাত, 
চ কাহ সবই নক্বল তথা মর াম্মরন্স। জ্ঞাম্মনর মূল উৎস হম্মত সচিক জ্ঞান লাভ 
করার মিম্মত্র আমাম্মদরম্মক এসব নক্বল-এর জ্ঞান গাই  কম্মর। জ্ঞাম্মনর মূল উৎসচট 
হম্মলা আক্বল, র্াম্মক আমরা কমনম্মসন্স বচল। এচট প্রকৃচতগতভাম্মব সব মানুম্মষর 
মম্মধয আোহ তায়ালা চদম্ময় চদম্ময়ম্মেন। আদম্মমর (আ.) সন্তান চহসাম্মব আমরা তা 
উিরাচধকার সূম্মত্র অথযাৎ প্রকৃচতগতভাম্মব লাভ কম্মরচে।  

এই রু্চি-বুচদ্ধ তথা কাণ্ডজ্ঞাম্মনর প্রম্ময়াগ বযচতম্মরম্মক মকারআন-হাদীস বুঝার মিিা 
করম্মল চনজ চনজ মর্ মকম্মনা প্রকাম্মরর ভুল চিন্তা ও অপকম্মমযর পম্মি মকারআন-
হাদীম্মসর দলীল মবর করা সম্ভব (!)। মকারআন-হাদীস বুঝার সময়, চবম্মশষ কম্মর 
এতদুভম্ময়র মকাম্মনা সূত্র উম্মেখ করার সময় আমরা এর মপ্রিাপট সম্পম্মকয সম্মিতন 
হই না।  ম্মল উম্মদার চপচণ্ড বুম্মধার ঘাম্মড় িাচপম্ময় আমরা তৃচপ্তর মঢুঁকুর তুচল। মক্কী 
রু্গ, মাদানী রু্ম্মগর কথা আমরা ভাসাভাসাভাম্মব শুম্মনচে বম্মট। চকন্তু এর তাৎপর্য 
বুচঝ না। মাচন মতা না-ই। এক পি সবচকেুম্মক চনেক দাওয়াতী দৃচিম্মত মদম্মখন। 
আম্মরক পি সবচকেুম্মক রাজবনচতক দৃচিম্মত মদম্মখন। রাজবনচতক দৃচিম্মকাম্মণর মম্মধয 
প্রশাসচনক ও সামচরক চদক অনস্বীকার্যভাম্মব ইনেুম্ম  । 

আমরা, বতযমান বাংলাম্মদশ, চক মক্বী রু্ম্মগ নাচক মাদানী রু্ম্মগ? মকারআন-হাদীম্মসর 
মুয়ামালাতগত মর্ মকাম্মনা চকেু চনম্ময় চ ল করম্মত মগম্মল এই প্রম্মের সুরাহা করাটা 
অতীব জরুচর। দুঃখজনক হম্মলা, র্ারা ইসলাম চনম্ময় কাজ কম্মরন তাম্মদর মকাম্মনা 
পিই এই প্রে প্রপারচল এম্মড্রস কম্মর না। আমার ধারণায়, তারা এই মমৌচলক 
প্রম্মের গুরুত্বই বুম্মঝ না। র্ারা ইসলামী আম্মন্দালম্মনর অনুসারী হওয়ার দাচব কম্মরন, 
তাম্মদর মরটচরম্মক র্া-ই থাকুক না মকন, বািব কমযকাম্মণ্ড তারাও এই পর্যায় বা 
ধারাক্রমম্মক মাম্মনন না, মসচট েি। 

র্াম্মহাক, সূরা চনসার ১৩৭ নং আয়াতচট র্ারা বুম্মঝম্মেন তাম্মদর মুরতাম্মদর শাচি 
চবষম্ময় মকাম্মনা মবচসক চমসআোরস্টযাচেং থাকার কথা নয়। মকারআম্মনর এই 
মুহকাম আয়াম্মতর আম্মলাম্মকই বাদবাকী সবচকেুম্মক বুঝম্মত হম্মব। র্তটুকু আচম 
বুচঝ। এই আয়াম্মত আোহ তায়ালা বলম্মেন, 

نَّْ الَِّذينَْ ا َمنُوْا ثُمَّْ كََفُروْا ثُمَّْ ا َمنُوْا ثُمَّْ كََفُروا ثُمَّْ اْزَداُدوا كُْفًرْا لَمْْ يَكُنِْ اللَّهُْ ِليَْغِفرَْ لَُهمْْ  ا ِ



 সমকালীন বাংলাম্মদম্মশ অসচহষু্ণতা বৃচদ্ধর কারণ 

 َولَأ ِليَْهِديَهُْمْْ َسِبيلًا

“র্ারা একবার মুসলমান হম্ময় পম্মর পুনরায় কাম্ম র হম্ময় মগম্মে, আবার 
মুসলমান হম্ময়ম্মে এবং আবাম্মরা কাম্ম র হম্ময়ম্মে এবং কু রীম্মতই উন্নচত 
লাভ কম্মরম্মে, আোহ তাম্মদরম্মক না কখনও িমা করম্মবন, না পথ 
মদখাম্মবন।” 

িরমপন্থী হওয়া সহজ। মধযপন্থী হওয়া কচিন। ইসলাম্মম মকাম্মনা প্রকাম্মরর 
এক্সচট্র্চমজম নাই। একমাত্র এক্সচট্র্মচল বযাম্মলন্স করা বযতীত।  . ইউসু  
কারর্াভীর ভাষায় ‘ওয়াসাচতয়যা’ বা মধযপন্থা। এচট মকারআম্মনরই ভাষা। আমরা 
চনমূযলকরণ িাই না, মধযপন্থা িাই। চমম্মল-চমম্মশ থাকম্মত িাই। চদ্বমম্মতর মম্মধয ঐকয 
তথা ইম্মিহাদ মায়াল ইখম্মতলা  িাই। এসব নতুন কথা নয়। র্চদও চকেু মমৌচলক 
কথা বার বার বলম্মত হয়। সদা স্মরম্মণ রাখম্মত হয়। সমাজ হম্মলা ববচিম্মত্রর জায়গা, 
সবাইম্মক এক কম্মর ম লার জায়গা নয়। আমাম্মদর ঐকয চবশ্বাম্মস, কম্মময নয়। এই 
চবশ্বাম্মসরও চবচভন্ন মাত্রা ও ির আম্মে। চবচভন্ন ধরম্মনর উপলচব্ধ আম্মে। আসম্মল 
উপলচব্ধ মাত্রই ববচিত্রযপূণয। চবশ্বাম্মসর স্বাধীনতা সমাজ গিম্মনর পূবযশতয, আচম-
আপচনসহ প্রম্মতযম্মকর মবুঁম্মি থাকার উপায়। মজার কম্মর চবশ্বাস করাম্মনা র্ায় না। 
চবশ্বাস গম্মড় উম্মি। রু্চির মমাকাচবলায় তম্মলায়ার, িাপাচত, মবামা বা গুচল র্ম্মথি 
শচিশালী নয়। এচট বুঝম্মত হম্মব। 
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িাই তবশ্বাস িিম ার অতধকার, িাই তবশ্বাস িিম ার 
স্বাধীনিা 
মহাসাইন কচবর 

 

 

মানুষ আদম্মত চবশ্বাসী; চবশ্বাসী হম্মত পাম্মর প্রিচলত প্রাচতষ্ঠাচনক ধম্মময, চবশ্বাসী হম্মত 
পাম্মর রু্চি-দশযন-চবজ্ঞান চকংবা প্রাকৃচতক মকাম্মনা চবষম্ময়। আবার প্রিচলত ধম্মময 
র্চদ মকউ আস্থাশীল না হম্ময় সমাম্মজর অপরাপর মত-পথম্মক সম্মান কম্মর চনম্মজর 
চবশ্বাম্মস পথ িম্মল, তাও মতা তার চবশ্বাস। আর তাই সমাজ ও রাম্মষ্ট্র আজ চবশ্বাস 
িিযার স্বাধীনতাই জরুচর চবষয়। 

বাংলাম্মদম্মশও আসম্মল আজ দরকার ‘চবশ্বাস’ িিযার স্বাধীনতা, আর তাম্মত মানুষ 
প্রিচলত ধম্মময চবশ্বাসী হম্মত পাম্মরন, নাও হম্মত পাম্মরন চকংবা মর্ মকাম্মনা রু্চি-দশযন-
চবজ্ঞান অথবা প্রাকৃচতক চবষয়বস্তু/তম্মন্ত্র-মম্মন্ত্রও আস্থাশীল হম্মত পাম্মরন। সবাই মতা 
একই রূম্মপ ধময িিযা চকংবা চবশ্বাস কম্মরন না। চবশ্বাম্মসরও রম্ময়ম্মে রূপম্মভদ, একই 
ধময িিযা কম্মরও চকংবা রু্চি-দশযন-চবজ্ঞাম্মনর িিযা কম্মরও মানুষ কতভাম্মব কতরূম্মপ 
তা ধারণ কম্মরন এবং িিযা কম্মরন। 

আমরা র্া িিযা বা চবশ্বাস কচর তার মশ্রষ্ঠত্ব জাচহর করবার লম্মিয অম্মনযর উপর 
জবরদচি কচর চকংবা গাম্ময়র মজার খাটাই। সংখযাগচরষ্ঠতার দাপম্মট এ কমযচট মর্ 
মন্দ তাও অম্মনক সময় উপলচব্ধ কচর না; িাচপম্ময় মদয়ার, জবরদচি করার এ 
মানচসকতার পচরবম্মতয অপম্মরর চবশ্বাম্মসর প্রচত শ্রদ্ধাশীল হওয়াটা আজ জরুচর 
চবষয়। আমাম্মদর চনম্মজর ধময-চবশ্বাস-সংসৃ্কচত মর্মন মানব সভযতারই অংশ এবং 
সম্পদ; সমাম্মজর অপরাপর মানুম্মষর ধময-চবশ্বাস-সংসৃ্কচতও মানব সভযতার 



 চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম 

ঐচতম্মহযরই অংশ এবং সম্পদ— এটা আমাম্মদর মানম্মত হম্মব। চকন্তু র্ারা সমাজ ও 
রাম্মষ্ট্রর িমতা দখম্মলর রাজনীচত কম্মরন তারা ধমযম্মক প্রম্ময়াজন সাম্মপম্মি কখম্মনা 
রিাবময, কখম্মনা জবরদচির হাচতয়ার বাচনম্ময় থাম্মকন। তাই সমসযার মূম্মল দায়ী 
চক্রয়াশীল সমাজ-রাম্মষ্ট্রর চনয়ন্ত্রম্মণর চনয়ামক শচি— িমতা দখম্মলর রাজনীচত এবং 
রাজবনচতক মম্মনাভাব। রাম্মষ্ট্র বসবাসরত মানুষ আইম্মনর মিাম্মখ সমান বম্মল চবম্মবচিত 
হম্মব, চবম্মশষ মকাম্মনা মগাত্র চকংবা সম্প্রদাম্ময়র প্রচত পিপাত আথবা ববষম্মমযর 
আিরণও রাম্মষ্ট্রর কাে মথম্মক প্রতযাচশত নয়। 

ধমযচবশ্বাস-ভাবনা-সংসৃ্কচত মানব সভযতারই অংশ, আমাম্মদর মম্মন রাখা উচিত, 
তাই বম্মল দুচনয়ার সব মানুষ মতা এক ধম্মমযর িিযা কম্মর না, একরূপ চবশ্বাম্মস 
পথও িম্মল না। আমাম্মদর সচম্মচলত মানব সভযতা বহু-মত-পথ ও ববচিত্রময় 
চবশ্বাস-ভাবনার আম্মলায় আম্মলাচকত হম্ময় আগামীর পম্মথ এচগম্ময় র্াম্মচ্ছ, আমরা 
সকম্মলই তার অনুঘটক। তাই পরমতসচহষু্ণতা পরমম্মতর প্রচত শ্রদ্ধার মম্মনাভাব 
মপাষণ আমাম্মদর করম্মতই হম্মব। প্রসেত উম্মেখয মর্, সংখযার চবম্মবিনায় তাবৎ 
দুচনয়ার প্রায় ২৩ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধম্মমযর অনুসারী, বাচক ৭৭ শতাংশ মানুষ 
মতা অপরাপর ধম্মমযর এবং চবশ্বাম্মসর। আবার আিচরক অম্মথয এ ২৩ শতাংম্মশর 
মত/পথও এক নয়। নানা তচরকায়, মগাষ্ঠী-উপম্মগাষ্ঠীম্মত মুসচলম সম্প্রদায় 
চবভি। তারপরও এ দুচনয়াটা মতা শুধুমাত্র ২৩ শতাংম্মশর নয়, বাচক ৭৭ শতাংশ 
মানুম্মষর ধময, সংসৃ্কচত, চবশ্বাস ও মতামম্মতর চহসযার কথা চবম্মবিনায় মতা থাকম্মত 
হম্মব! সমাম্মজ রাম্মষ্ট্র ধম্মমযর নাম্মম, ধম্মমযর গাম্ময় কাচলমা মলপন কম্মর চকেু মানুষম্মক 
খুন করম্মলই চবজম্ময়র পতাকা উচিন হম্মব— এমনচট ভাববার মকাম্মনা কারণ 
মনই। বরং এ কময তাবৎ দুচনয়ায় বসবাসরত স্বধম্মমযর মানুষজনম্মক নানা প্রম্মের 
মুম্মখামুচখ দাুঁড় কচরম্ময় মদয়া হম্মচ্ছ, চনরাপরাধ স্বধম্মমযর মানুষজনম্মক চবপম্মদর 
মুম্মখামুচখ দাুঁড় কচরম্ময় মদয়া হম্মচ্ছ। 

‘মানুষ মতা মানুষই’। চকন্তু আজকাল মদম্মশ মদম্মশ ধময-পচরিম্ময়র তবকচট বি 
মবচশ মুখয হম্ময় উিম্মে। মানুষম্মক মনুষযত্ব ও মানচবকতার মানদম্মণ্ড মূলত মানুষ 
চহম্মসম্মব নয়, বরং মকাম্মনা মকাম্মনা মিম্মত্র মকবল চহনু্দ, মকবল মুসচলম, মকবল 
খৃিান, মকবল ইহুচদ ইতযাচদ মপাশাচক আলম্মখোর পচরিম্ময় উপস্থাপন করা হয়। 
এচট মকাম্মনাভাম্মব মানুম্মষর জনয, মানুষ পচরিম্ময়র জনয কাচিত নয়। সম্মানজনকও 
নয়। 

ববচশ্বক আর বদচশক রাজনীচতর নানা কূটিাম্মল— হাচতয়ার চহম্মসম্মব ধম্মমযর 
অপবযবহার, ধম্মমযর চভচিম্মত মানুম্মষ মানুম্মষ চবভাজন, অচবশ্বাস, উগ্র সাম্প্রদাচয়কতা 



 িাই চবশ্বাস িিযার অচধকার, িাই চবশ্বাস িিযার স্বাধীনতা 

আর সন্ত্রাস-জচে-তৎপরতায় মদম্মশ মদম্মশ মানুম্মষর স্বাভাচবক জীবন ও জনপদ আজ 
চবপন্ন। তবু আমাম্মদর প্রতযয়ী হম্মত হম্মব, আশাবাদী হম্মত হম্মব। কারণ, এ পৃচথবী 
মানুম্মষর। এ পৃচথবী প্রজ্ঞাবান মানুম্মষর। আমাম্মদর। সমাম্মজ ও রাম্মষ্ট্র মদ্বষ-চবম্মদ্বষ 
উৎপন্নকারী সাম্প্রদাচয়কম্মদর নয়। 

আজম্মকর এ আত্মপ্রতযয়হীন চবপন্ন সমম্ময় বাঙাচলর গবয ববষ্ণব কচব িচণ্ডদাম্মসর 
অম্মমাঘ সতযবাণী বারবার উচ্চাচরত মহাক: 

“শুন মহ মানুষ ভাই,  
সবার উপর মানুষ সতয  
তাহার উপর নাই।” 
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কলখ্ক পতরতিতি 
 

 

আ. ক. ম. আবু্দল কাম্মদর 
িট্টগ্রাম চবশ্বচবদযালম্ময়র আরবী চবভাম্মগর অধযাপক ও সাম্মবক মিয়ারমযান। ইসলামী 
শরীয়াহ চবম্মশষজ্ঞ চহম্মসম্মব চতচন মদম্মশ-চবম্মদম্মশ সুপচরচিত। চবচবধ ইসলামী চবষম্ময় 
মমৌচলক ও অনূচদত গ্রন্থ চমচলম্ময়  জনখাম্মনক গ্রন্থ রিনা কম্মরম্মেন। এোড়া 
চলম্মখম্মেন অসংখয প্রবন্ধ-চনবন্ধ। নানামুখী প্রচতষ্ঠাম্মন দাচয়ত্ব পালন কম্মরম্মেন। 
বাংলাম্মদশ ইন্সচটচটউট অব ইসলাচমক থট-এর ভারপ্রাপ্ত মপ্রচসম্ম ম্মির দাচয়ত্ব পালন 
কম্মরম্মেন। এোড়া চবচভন্ন প্রচতষ্ঠাম্মনর শরীয়াহ মবাম্ম যর সদসয চহম্মসম্মব চবচভন্ন সময় 
দাচয়ত্ব পালন কম্মরম্মেন।  

 

আচস  চসবগাত ভূঞা 
ঢাকা চবশ্বচবদযালম্ময়র আইচবএ মথম্মক চবচবএ সম্পন্ন কম্মরম্মেন। আইচবএম্মত পড়ার 
সময় ইসলাম সম্পম্মকয তাুঁর জানার আগ্রহ বতচর হয়। ২০০৯ সাম্মল চতচন কাতাম্মর 
চগম্ময় কাতার ইউচনভাচসযচট মথম্মক এক বের মময়াদী আরবী ভাষার একচট মকাসয 
সম্পন্ন কম্মরন। তারপর চমশকাহ ইউচনভাচসযচট নামক একচট অনলাইন চবশ্বচবদযালয় 
মথম্মক ইসলাচমক স্টাচ জ চনম্ময় বযাম্মিলর মকাসয পম্মড়ম্মেন। সাপ্তাচহক 
মসচমনারচভচিক ‘তাকওয়া সু্কল’ নামক একচট প্রচতষ্ঠাম্মনর চতচন প্রচতষ্ঠাতা 
মপ্রচসম্ম ি। ‘সহজ কুরআন’ নাম্মম একচট চসচরজ বই চলখম্মেন, এ পর্যন্ত র্ার 
চতনচট খণ্ড প্রকাচশত হম্ময়ম্মে। 
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আহমদ চবন সাদ হামদান আল-গাচমদী 
আল-গাচমদী (১৯৪৮ ২০১৩) চেম্মলন মক্কার উমু্মল কুরা চবশ্বচবদযালম্ময়র স্বনামধনয 
অধযাপক। ইসলামী শরীয়াহ চবম্মশষজ্ঞ চহম্মসম্মব পচরচিত চেম্মলন। ইসলাম্মমর চবচভন্ন 
চবষম্ময় ২৫চট বইম্ময়র রিচয়তা। জীচবতকাম্মল চতচন বাংলাম্মদম্মশ আরবী ভাষা চশিার 
একচট মকাসয তত্ত্বাবধান করম্মতন। 

 

ইউসু  আল-কারর্াভী 
সাম্প্রচতক কাম্মলর শীষযস্থানীয় ইসলামী চিন্তাচবদ ও পচণ্ডত। ইসলামী জ্ঞাম্মন গভীরতা 
এবং সমসামচয়ক চবম্মশ্ব ইসলাম ও মুসলমানম্মদর করণীয় সম্পম্মকয 
চদকচনম্মদযশনামূলক মতামত প্রদাম্মনর জনয চতচন চবশ্ববযাপী সম্মান, শ্রদ্ধা ও 
ভাম্মলাবাসার পাত্র। চমশরীয় এই আম্মলম পড়াম্মশানা কম্মরম্মেন আল-আর্হার 
চবশ্বচবদযালম্ময়। োত্রজীবম্মনই চশিকম্মদর চনকট হম্মত আোমা মখতাম্মব ভূচষত 
হম্ময়চেম্মলন। নারী চশিা ও িমতায়ন এবং মানবাচধকাম্মরর সপম্মি চতচন মসাচ্চার। 
এ পর্যন্ত শতাচধক বই চলম্মখম্মেন। বতযমাম্মন কাতাম্মর চনবযাচসত জীবনর্াপন করম্মেন। 

 

জামাল বাদাবী 
চমশরীয় বংম্মশাদূ্ভত কানা ীয় ইসলামী স্কলার। কানা ার মসইি মমচর 
ইউচনভাচসযচটর সাম্মবক অধযাপক। মলখক, অযাচিচভস্ট ও বিা চহম্মসম্মবও সুপচরচিত। 
ইসলাম্মমর সামাচজক চদক চনম্ময় তাুঁর অম্মনক কাজ রম্ময়ম্মে।  

 

তাচরক রমাদান 
একজন সুইস চশিাচবদ, বুচদ্ধজীবী, মলখক ও চিন্তক। টাইম মযাগাচজম্মনর ২০০৪ 
সাম্মলর জচরপ অনুর্ায়ী একুশ শতম্মকর চবশ্বম্মসরা ১০০ জন চবজ্ঞানী ও চিন্তাচবম্মদর 
মম্মধয চতচন অনযতম। চতচন অক্সম্ম া য ইউচনভাচসযচটর কনম্মটম্মম্পারাচর ইসলাচমক 
স্টাচ জ এবং ধমযতত্ত্ব চবভাম্মগর অধযাপক। পাশাপাচশ কাতাম্মরর মদাহায় অবচস্থত 
‘চরসািয মসিার অ  ইসলাচমক মলচজসম্মলশন অযাে এচথক্স’-এর প্রচতষ্ঠাতা 
পচরিালক। চিন্তা-গম্মবষণা বা ইজচতহাম্মদর মাধযম্মম মুসচলম জীবম্মনর সমসামচয়ক 
সমসযাগুম্মলা সমাধাম্মনর জনয চতচন কাজ কম্মর র্াম্মচ্ছন। চত্রম্মশর অচধক বই 
চলম্মখম্মেন। পৃচথবীর অসংখয চবশ্বচবদযালম্ময় বিৃতা কম্মরম্মেন। 



 মলখক পচরচিচত 

মুহাম্মদ চগয়াস উচদ্দন তালুকদার 
িট্টগ্রাম চবশ্বচবদযালম্ময়র আরবী চবভাম্মগর অধযাপক। পাশাপাচশ মসন্ট্রাল শরীয়াহ 
মবা য  র ইসলাচমক বযাংকস  র বাংলাম্মদশ-এর মিয়ারমযান চহম্মসম্মব দাচয়ত্ব পালন 
করম্মেন। এোড়া চতচন িট্টগ্রাম শহম্মরর মমম্মহচদবাগ চসচ এ জাম্মম মসচজম্মদর 
খচতব। 

 

মমা. জাচকর মহাম্মসন 
িট্টগ্রাম চবশ্বচবদযালম্ময়র আইন চবভাম্মগর অধযাপক চহম্মসম্মব কমযরত। একই 
অনুষম্মদর চ ন চহম্মসম্মবও দাচয়ত্ব পালন কম্মরম্মেন। এোড়া মনপাম্মলর কািমােু সু্কল 
অব ল-এর চভচজচটং প্রম্ম সর চহম্মসম্মব চশিকতা করম্মেন। চতচন গণপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাম্মদশ সরকাম্মরর জুচ চশয়াল সাচভযস কচমশম্মনরও সদসয চেম্মলন। চবচভন্ন 
জাতীয় সংবাদমাধযম্মম চনয়চমত কলাম মলম্মখন। 

 

মমাঃ আবু্দল মান্নান 
িট্টগ্রাম চবশ্বচবদযালম্ময়র দশযন চবভাম্মগর অধযাপক চহম্মসম্মব কমযরত। জাহােীর নগর 
চবশ্বচবদযালয় মথম্মক গ্রযাজুম্ময়শন কম্মরম্মেন। চবজ্ঞাম্মনর দশযন চনম্ময় চপএইিচ  
কম্মরম্মেন ভারম্মতর আলীগড় চবশ্বচবদযালয় মথম্মক। 

 

মমাহাম্মদ অলী উলযাহ 
ইসলামী চবশ্বচবদযালয়, কুচিয়ার দাওয়াহ অযাে ইসলাচমক স্টাচ জ চবভাম্মগর 
অধযাপক। ইসলামী শরীয়াহ ও চ কাহ চনম্ময় একাচধক বইম্ময়র রিচয়তা। 

 

মমাহাম্মদ মমাজাম্মম্মল হক 
িট্টগ্রাম চবশ্বচবদযালম্ময়র দশযন চবভাম্মগর সহম্মর্াগী অধযাপক চহম্মসম্মব কমযরত। ‘সমাজ 
ও সংসৃ্কচত অধযয়ন মকন্দ্র’ এবং ‘মুিবুচদ্ধ িিযা মকন্দ্র’-এর প্রচতষ্ঠাতা পচরিালক। 
চনম্মজম্মক জীবনবাদী সমাজকমযী চহম্মসম্মব পচরিয় চদম্মত স্বাচ্ছন্দযম্মবাধ কম্মরন। 
সাধারণ মানুম্মষর কাম্মে দশযনম্মক জনচপ্রয় কম্মর মতালার জনয কাজ করম্মেন। 
‘চ ম্মলাসচ : প্রাথচমক ধারণা’সহ একাচধক গ্রন্থ রিনা ও সম্পাদনা কম্মরম্মেন। 
বযচিগত ওম্ময়বসাইট: mozammelhq.com 
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মমাহাম্মদ হাচশম কামালী 
আ গান বংম্মশাদূ্ভত  . কামালী ইিারনযাশনাল ইসলাচমক ইউচনভাচসযচট অব 
মালম্ময়চশয়ার আইন চবভাম্মগর সাম্মবক অধযাপক। বতযমাম্মন মালম্ময়চশয়ার 
ইিারনযাশনাল ইন্সচটচটউট অব অযা ভান্স  ইসলাচমক স্টাচ ম্মজর প্রধান চহম্মসম্মব 
দাচয়ত্ব পালন করম্মেন। ইসলামী আইম্মনর উপর জীচবতম্মদর মম্মধয ইংম্মরচজ ভাষায় 
তাুঁর মলখাই সবম্মিম্ময় মবচশ পড়া হয়।  

 

মহাসাইন কচবর 
িট্টগ্রাম চবশ্বচবদযালম্ময়র সামাচজক চবজ্ঞান অনুষম্মদর সাম্মবক চ ন ও মলাকপ্রশাসন 
চবভাম্মগর অধযাপক। কচব, প্রাবচন্ধক ও প্রগচতশীল চিন্তাচবদ চহম্মসম্মব পচরচিত। 
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