
পা#াত% সমােজ ইসলাম 

িজিনসটা আিম আ)ামা হািফজ মাউলানা মুফিতেয় আযম আবদ5র রহমান ‘ইবেন 
খালদ9ন ’ মািলকী ইশিবলী মুহািজের ইি=কী রািহমা>)াহ ?থেক িশেখিছ। 
ইিতহােসর ?CেD ঘটনার গভীরতা ও পািরপািJKকতা িচMা করা । ইিতহাস ?কবল 
ধারািববরণী না। ইিতহােস লুPািয়ত আেছ সুQাতু)াহ বা ‘বাRােদর জনS আ)াহর 
িনধKািরত রীিত ’। ?সটা ?বর করা ?গেলই ইিতহােসর অথK ?বিরেয় আেস। 

মেনর দেরাজা জানালা খুেল িনেয় পড়েত হেব। দ5িনয়ার ?কােনািকছুই সরল ?রখায় 
চেল না। এেককটা িজিনেসর িপছেন ব> ফSাWর কাজ কের। এরপরও আমরা 
সবিকছুেকই কমন ফমুKলায় ?ফিল। ?সই ফমুKলাটা ফেলা কির বা এেভােয়ড কির। 
এটাই আ)াহর রীিত ধের িনই। আর দ5আ কির, যােত আ.াহ 0নপেথ% ি4য়াশীল 
তঁার যত রীিত আেছ সব<েলার মােঝ ফাইন ?উিনঙ কের আমার উেCশ%টা 
পুেরা কের 0দন। ?মাটাদােগ একটা সরলীকৃত ফরেমট আমরা ?বর করেত চাই 
িনেজেদর অনুসরেণর জনS। এবারও আমরা ?সটাই করব। মানবমন ও সমােজর 
একদম সাধারণ আিদম সহজাত Zবৃি[ িনেয় িকছু কথা বলব। 

মানুষ তার পিরেবশ Hারা ভীষণভােব Kভািবত হয় (১)। ভীষণভােব। এটা কারও 
সতSায়েনর দরকার ?নই। আমােদর বা]ব অিভ^তাই এজনS যেথ_। এমনিক 
বািক সব ফSাWর অপিরব`তaত থাকেল (?সেটিরস ?পিরবাস ) ?কবল পিরেবশ 
একজন ?লাকেক ১৮০ িডeী বদেল িদেত পাের। 

খালদ9ন বলেছন- Zথম Zজেfর মােঝ ধমKেবাধ Zবল থােক। আসািবয়Sা তhটা 
আমরা বSিi ?লেভেল খাটােবা। Zিত পরবতj Zজf ?ভাগিবলােসর িদেক ঝঁুকেত 
থােক, ধমjয় উপাদান কমেত থােক, দ5িনয়ামুখীতা বাড়েত থােক। তার মােন Zথম 
পুরlষ যতই ধা`মaক ও ?গাDZীিত (ধের িনিm ধমKZীিত/মুসিলমZীিত ) ওয়ালা ?হাক। 
পেরর দ5ই-িতন পুরlেষ তার জায়গা িনেয় ?নয় ধমKহীনতা ও অসাnদািয়কতা 
( িনজ ধেমKর ?লােকর সােথ দ9রo ও পরধেমKর ?লােকেদর সাহচযKিZয়তা )। এটা 



বাড়েতই থােক Zজেf Zজেf (২) যিদ না আ)াহ অনS ?কােনা ফাইন qউিনঙ 
কেরন। 

পিsমা সমাজটােক বুঝেবা আমরা এখন। এখন এই মুহূেতK  বাংলােদেশ আমরা 
সমাজ সংeােম িলv পিsমা সভSতার িবরlেw। q িভেত ?দখেছন ইউেরাপ 
আেমিরকার ?বেহশত, >র, সুখ, আেয়শ। আবার >জ5র নামক একটা ?xণী ওয়ােজ 
বলেছ qিভ হারাম, শয়তােনর বাকেসা। আবার qিভেতই আেরক >জ5েরর ?Zাeাম 
হয়, ?সটাও না ?দখেল চলেছ না। একটা yz। িনেজর মেধS, সমােজর মেধS। না 
পারেছন পুেরা পিsমী হেত, না পারেছন পুেরা পিsম িডনাই করেত। সবখােন 
একটা HP। Qক এই HPটাই ইউেরাপ-আেমিরকা 0শষ কের এেসেছ অSাদশ-
ঊনিবংশ শতেক। এখন বাংলােদেশ নারীেদর 0য অবVা, 0সটা ইউেরা 
আেমিরকা ৫০-৬০ এর দশেক 0শষ কের এেসেছ। ইউেরাপ সংলZ মুসিলম 
0দশ<েলা তারপর। আমােদর 0দেশ ন[ইেয়র দশেকর িদেক। এখন 0সটা 
0সৗিদেত। এখন পি#ম 0য অবVােন আেছ, আমরা 0সখােন 0পৗ ]ছেবা ২০৪০-৫০ 
এর িদেক (0সেটিরস 0পিরবাস)। উপমহােদেশ 0দওবaী ও 0সৗিদেত সালাফী 
আেaালন না থাকেল আমরা আরও ২০ বছর আেগই 0ভেস 0যতাম 0cােত। 
0যমন 0গেছ িমসর, িতউিনিসয়া, িসিরয়া, 0লবানন, িসিরয়া আমােদর বd 
আেগই। 

একটা উদাহরণ িদেল সহজ হেব। ?Zােফসর ?জি= লােঙর আ{সমপKেণর yz বইটা 
আমােক খুব সাহাযS কেরেছ পিsমা সমাজেক বুঝেত। বইটা আিম সবাইেক পড়েত 
িনেষধ করব, ?কন তা পের আসিছ। একটা ইসলািমক ?সিমনােরর ঘটনা উে)খ 
কেরন উিন। একজন মুসিলম ?বান উপি|ত ?গ} আিলমেক িজেগSস কেরন: 
“আmা শায়খ, এই ?য আপনারা নারী-পুরlষ আলাদা কের বিসেয়েছন, এটার yারা 
আমরা অেফে~ড ফীল করিছ। আপনার িক মেন হয়না, একসােথ িমিশেয় বসার 
সুেযাগ িদেল আমরা ?মেয়রা আরও ভােলা �নেত পারতাম?” শায়খ Zে�র জবাব 
না িদেয় পেরর Zে� চেল যান। আমােদর সমােজর সােথ ?মলান এবার। আমােদর 
সমােজ ?মেয়রা এখনও আলাদা বসেতই কমেফাটK িফল কের। এটা ঐ ?বােনর দীনী 



^ােনর কমিত যতটা না, তার ?চেয় ?বিশ আেমিরকার সমাজ বা]বতা। 
সমাজমানেস নারী-পুরlষ সমতা, =ী-িমি�ং এতটাই িনেদK াষ এেতাটাই �াভািবক, 
এেতাটাই। ?য, আলাদা বসেতই তারা আনইিজ িফল করেছ। এটা আেমিরকার 
সমাজ। এটা আমােদর মেতা না। ইসলােমর ?য িবষয়�েলােত আমােদর এখােন, বা 
অনS মুসিলম সমােজ Z� উঠেব না, ওখােন ?স�েলােতও মুসিলমেদর মধS ?থেকই 
Z� ওেঠ। কারণটা কী? 

ইসলাম ব%িeপযfােয় সীমাবg ধমf নয়। ব%িeর িনজi আধ%ািjকতা-সবfi 
ধমf না। ?যমনটা খৃ_ধমK। খৃ_বােদর একমাD �রloপূণK আকীদা হল: ঈসা আ. ?ক 
আ)াহর একমাD ঔরসজাত (begotten) পুD বেল ?মেন ?নয়া এবং এটা ?মেন ?নয়া 
?য িতিন আমােদর পাপেমাচেনর জনS �ুেশ আ{া>িত িদেয়েছন। এরপর আপিন 
কী করেলন না করেলন, তা আর �রloপূণK না। এরপর আপিন চাইেল ?গ হন, 
চাইেল ঈসায়ী মুসলমানও থাকেত পােরন। যা ইেm করেত পােরন, আপনােক ঈসা 
জাহােজ কের ?বেহশেত িনেবন। এজনS ?দেখন খৃ_ান িমশনারীরা ?কাণায় ?কাণায় 
িগেয় উপজািতেদর খৃ_ান বািনেয়েছ। ডন িরচাডK সেনর ‘ইটারিনq ইন ?দয়ার হাটKস ’ 
বইেয় ?দখেবন, পা�ীরা িগেয় সঁাওতালেদর বলেছ, আমরা ?তামােদর ‘ঠাকুর িজউ ’-
এর ?লাক। িবJাস বদেল িদেয় আচার পাবKণ, বSস। িবপরীেত ইসলােমর Zচারটা 
িভQ। ?দেখন, সাহাবীরা যুw কেরন, ?দশ জয় কেরন, এরপর ইসলাম Zচার কেরন। 
মুসিলম খিলফার জনS বছের একবার বা দ5বার ?ফৗজ পা�েয় ইকদামী িজহাদ 
ফরজ। জয় কের Zচার। ?কননা ইসলাম �ধু িবJাস না। যখন আপিন কাউেক 
ইসলাম ?শখােmন, আপিন Zথমত তােক 

– আধSাি{কতা ?শখােmন 
– এরপর আ{শৃ�লা 
– এরপর ?শখােmন সমাজজীবন (আচার-পাবKণ সমাজজীবেনর অংশ ) 
– এরপর অথKবSব|া 
– রা�নীিত 
– যুwনীিত 



– আইন িবচার 

ভূিম জয় না কের নতুন একটা সমাজ, নতুন একটা বাজার-অথfনীিত, নতুন 
একটা রাlিচnা আপিন কখেনাই K%াক?ক%াল 0দখােত পােরন না। 0কউ 
পােরিন, সমাজতo না, গণতo না, 0কউ না। যখন সামেন ব%বহািরক একটা 
কাঠােমা থাকেবনা, তখন জq 0নেব Kr। ?যমন এখন। হদ িনেয় Z�, পদK া িনেয়, 
মুরতােদর শাি] িনেয়, িজিযয়া িনেয়। কারণ, সামেন ?কােনা উদাহরণ ?নই। রা� ও 
আইন ?নই সামেন, তাই মুসিলম অধুSিষত ?দেশও Z� উঠেছ। এখােন আপাত 
একটা সমাজ আেছ, তাই সমাজ িনেয় িকছু উ[র এখনও অবিশ_ আেছ। এখন 
?যখােন মুসিলম সমাজ ?নই (পিsম ), িশCা িদেয় ধুমেস ঢুকেছ তােদর সমােজর 
িবষ, ?সখােন �াভািবকভােব ইসলাম িনেয় মুসিলমেদর আরও Z� থাকেব। 

তােদর রা�িচMা আমােদর রা�িচMা আলাদা, সাংঘ`ষaক। তােদর সমাজিচMা, 
আমােদর সমাজিচMা আলাদা এবং সাংঘ`ষaক। ইসলাম একটা ?টাটািলq, 
?হািল�}ক িসে}ম। যখন আপিন ইসলােমর রাlিচnােক কেsামাইয করেলন, 
0তা সমাজিবধােনর িকছুটাও আপনােক ছাড় িদেত হেব। এরপর তা এেস পড়েব 
পিরবােরর উপর, পািরবািরক ইসলােমও ছাড় িদেত হেব আপনােক। এরপর 
ব%িeগত আচােরও আপনােক ছাড় িদেত হেব। Kিত? ছাড় আপনােক আরও 
ছাড় িদেত বাধ% কের। কীভােব পিsমা রা�িচMা তােদর সমাজিচMােক চািপেয় 
িদেয় মুসিলেমর বSিiক ইসলামেক ন_ কের, তার িকছু উদাহরণ ?দখুন: 

ক. ?ছেলেক LGBT �াস করেত না ?দয়ায় বৃেটেন মুসিলম িপতােক ?জল। কয়িদন 
িদেব জিরমানা এই বাবা। থাকেত ?তা হেব (?) ?সখােনই। (https://metro.co.uk/
2020/02/03/dad-refuses-send-son-school-lgbt-lessons-facing-
jail-12175523/) 

খ. িনকাব িনিষw কের ?দেশ ?দেশ আইন পাশ ও জিরমানার িবধান। (https://
www.dw.com/en/where-are-burqa-bans-in-europe/a-49843292) 
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জিরমানা  �ণ েত  হ েব  ( h t t p s : / / w w w . b b c . c o m / n e w s / w o r l d -
europe-45064237) 

গ. জামKান ?কাটK ?হড�াফK  পরেতও বারণ কেরেছ। (https://www.bbc.com/news/
world-europe-44061723) 

ঘ. ইনিসওের� ইতSািদ সুদী বSব|ার আওতায় সব নাগিরকেক আসেত হয়। (?কেট 
?নয়া টাকা বSােল� করেত অেনক আিলম জমাকৃত টাকার সুদ eহণেক জােয়জও 
বেল থােকন ?সখােন ) 

?সখােন রা�বSব|ায় সমাজবSব|ায় অথKবSব|ায় একথা বলার ?কােনা সুেযাগই ?নই 
?য, আিম ইসলাম পালন করিছ। �ধু নামায পড়েত পারার নামই িক ইসলাম? 
?কােনা না ?কােনাভােব আপিন হাজােরা কবীরা �নােহ িলv হেmন। িকংবা আপিন 
এমন ইসলামেক ‘ভােলাভােব মানেছন ’, 0য ইসলােমর সােথ নবী-সাহাবা ও 
সালাফগেণর 0কােনা সuকf  0নই, এক িরফাইনড ও িরিডফাইw ইসলাম 
আপিন ভােলাভােব মানার দািব করেছন। কািফর সমাজব%বVায় ?েক থাকার 
মাকািসদেক সামেন িনেয় কুরআন-হািদেসর xS িবধানেক ইিনেয় িবিনেয় 
সাইড কের এক আ#যf ইসলাম আপিন পালন করেছন৷ আর আ{তৃিvেত 
ভুগেছন। আজ আপিন ?য পিরমা`জaত ‘�ড ’ ইসলাম মানেছন, আপনার সMান 
?সটুকুও মানেব না, নািত আরও ?ছেড় ?দেব। আমােদর আেগর (১) ও (২) নং ?থেক 
?দখুন, এই Zভাব ২/৩ Zজf পর হয় পুেরা িবJাসেকি�ক মুসিলম (নামায না 
পড়েলও ঈমান �ক আেছ টাইপ ) িকংবা মুরতােদ (এ যুেগ এেদেশ ইসলাম মানা 
স�ব না ) (?য ভাবেব ইসলাম পুরেনা মেডল, আধুিনক রা� মেডেলর সােথ ইসলাম 
যায় না ) পিরণত করেব আপনার বংশধরেদর। এর িপছেন কী আপনার ?কােনা দায় 
?নই? আজ কািফর রাে� আপিন ?সেটল হবার ?য িসwাMটা িনেলন, ?সই িসwােMর 
?কােনা দায় ?নই আপনার Zজf মুরতাদ হবার িপছেন। 

https://www.bbc.com/news/world-europe-45064237
https://www.bbc.com/news/world-europe-45064237
https://www.bbc.com/news/world-europe-44061723
https://www.bbc.com/news/world-europe-44061723


সংখSাগির� আিলম কােফর অধুSিষত ?দেশ ?সেটল হবার িবপেC মত িদেয়েছন। 
বSবসা বা িশCার জনS যাওয়া যােব, তেব |ায়ীভােব থাকা যােব না। হানাফী 
মাযহােব সবেচেয় ?বিশ ছাড় ?দয়া হেয়েছ। ফেতায়া�েলা লCS করেবন, এর ?চেয় 
?বিশ লCS করেবন ফেতায়া চাইবার ভাষাটা। মুসিলম ?দেশ িতিন ইসলাম পালন 
করেত পারেছন না, বরং কািফর রাে� িতিন িনরাপ[ার সােথ ইসলাম পালন করেত 
পারেছন। মােন কী এ�েলার? 0কান 0স ইসলাম যা িতিন মুসিলমেদর মােঝ পালন 
করেত পারেছন না। 0সই ইসলাম পালন করেত তঁােক কািফররাই 0বিশ সহায়তা 
করেছ। অেনেক বলেবন, মুসিলমেদর ?দশ�েলােত যুw চলেছ, জানমােলর 
িনরাপ[া ?নই, বরং কািফরেদর ?দেশ ি|িতশীলতা আেছ, রা� কাঠােমা সুসংহত। 

এবার আেসন, ?দিখ। একটা বই ?দখলাম, নাম ?ডসqিন িডজরাে�ড। মুসিলম 
উ�াহর িনয়িত িনেয় আেমিরকায় বেস িচিMত আেমিরকা-Zবাসী ?লখক। ?যখােন 
তঁার িনেজর ?দেশ ইসলামেক Zিত�া করার জনS Zিত��ত যুw চলেছ। একজন 
ঈমানী গায়রতওয়ালা মুসিলেমর কী করণীয় িছল, ?য আসেলই উ�াহর িনয়িত 
িনেয় িচিMত? ?লখক আেমিরকা-Zবাসী আফগান। আফেসােসর িবষয় হল, এই 
?লখেকর বই আবার ইসলামপ�ীরাই অনুবাদ কের Zচার করেছ ?সাক� ‘দরদ ’। 
এরকম লC লC মুসিলম আপিন পােবন, যারা িনজ ?দেশ কািফরেদর হােত 
িনযKািতত মুসিলমেদর ?রেখ, আ)াহর জিমেন আ)াহর আইন Zিত�ার 
এ}াবিলশড ?মহনতেক ?রেখ ?সই কািফরেদরই িসqেজন হেয় ‘আ)াহ মালুম ’ 
?কান ?স ইসলাম পালেনর দািব করেছন। 

মােঝ িকছু ছিব ?দখলাম। eীক সীমাM ?থেক িসরীয় যুবকেদর ?খিদেয় িদেয়েছ। 
আ~ারপSা� পের শীেত যারা কঁাপেছ, তােদর সবাই যুবক। তােদর ?দেশ অলেরিড 
একটা অংশ ইসলাম কােয়েমর জনS, দীন পালেনর পিরেবশদায়ী শাসন Zিত�ার 
জনS ?মহনত করেছ। আর এরা Zাণভেয় আxয় িনেm কািফর ?দেশ। এমন না ?য, 
সংগ�ত হওয়া ক�ন, অলেরিড সংগ�ত ?মহনত চলেছ। আসল কথা হল, 
কািফররা না; মুসিলমেদর মেধ% িবরাট একটা অংশ ইসলামেক ভয় পায়। 
ইসলামী সমাজ – আইন – িবচার – শাসনেক ভয় পায় কািফেদর 0চেয় 0বিশ। 



এরা ইসলাম চায়, ইসলামী রাl চায় না। 0সকুলার ইসলাম চায়। কািফরেদর 
মনমত ইসলাম পালন করেত চায়। আপনােদর িনেয় যািm ১৪০০ বছর আেগ। 
মদীনা নগররা�। িকছু মানুষ ?সখােন সামেনর কাতাের নামায পেড়, এশা ও ফজেরর 
নামাযও জামােতর সােথ পেড়, কুরআন িতলওয়াত কের আেবগঘন তারতীেল। 
িক� মPার মুশিরকেদর সােথ স�কK  রােখ, সািজশ কের ইয়া>দীেদর সােথ।
?যেকােনা সুেযােগ মুহা�দেক উৎখাত করার জনS। সা)া)া> আলাইিহ ওয়া 
সা)াম। ইসলামেক সহS হয়, সহS হয় না ইসলামী রা� -সমাজ-আইন-বাজার। 
িমিলেয় িনন, এরাও বড় গলায় বলত আমরা মুসিলম, আমােদর ইসলােম ?কােনা 
খাদ ?নই। আ)াহর খাতায় তারা কী? সুতরাং ইসলাম পালেনর নােম সুিবধার ?য 
অজ5হাত দঁাড় করােmন, ?সই ফঁািক আ)াহেক িদেত পারেবন ?তা? 

কািফরেদর মােঝ থাকার সবেচেয় বড় সমস%া হল, তােদর সােথ ওঠাবসার 
ফেল সহমzম{তা |তির হয়। তার কুফরেক িনেদf াষ মেন হয়, িশরকেক তার 
অিধকার মেন হয়। তাওহীদেক আবিশ%ক মেন হয় না। হয় আপনার কােছ, 
নয় আপনার সnােনর কােছ, নয়েতা আপনার নািতর কােছ। দীনী গায়রত 
চেল যায়, দীেনর Kবল িবধান িনেয় হীন}ন%তা, তা 0থেক সংশয়, তা 0থেক 
ইরিতদাদ। একদম সরলেরখা। একসময় এটা হেবই। এবং এজনS এককভােব 
আপিন দায়ী। সামানS দ5িনয়ার চাকিচকS, িনরাপ[া, আরাম, �ি]র জনS আপিন 
অনMকােলর শাি]র রা]া ?বেছ িনেলন। িyতীয় িবJযুেwর পর পিsমা সমাজ-
মানস খুব �lত পিরবতK ন হেয় ?গেছ। পিsম আর ইসলাম খুব �lত ZিতপC হেয় 
?গেছ। বতKমান ?ZCাপেট ‘কািফর ?দেশ |ায়ী বসবাস ’ িনেয় ফকীহেদর আবার 
ভাবার সময় এেস ?গেছ। রা�¡য় পিলিসর কারেণ নারী-উ¢ামতা, সমকািমতা, 
নাি]কতা, ইসলােমর ফরিজয়াত অ�ীকার Zভৃিত বাধSতামূলকভােব সMানেদর 
?শখােত হেm। আর ওয়ালা-বারাআ ?তা এমিনেতও ন_ হয়, খালদ9নীয় ফমুKলায়। 

কািফর রাে� মুসিলম মন]o ?কমন হয়, আেরকটা উদাহরণ িদই। আেমিরকােত 
িবিভQ ভা`সaqেত মুসিলম }ুেড�স এেসািসেয়শন আেছ (MSA)। এমনই এক MSA-
র ?Zাeােম, ?খয়াল কইেরন মুসিলম ছাDেদর ?Zাeােম একজন মুসিলম ছাD Z� 



করেলন দাঈ উ]ায ডSািনেয়ল হািককাতজ5-?ক: সমকামীেদর অিধকােরর বSাপাের 
ইসলােমর অব|ান। ?তা উিন হীন�নSতা না ?রেখ £ংিল ইসলােমর অব|ান তুেল 
ধরেলন। পের �নেলন: এমন একজন ক¤রপ�ী দাঈেক ?কন ?Zাeােম আনা হল, তা 
িনেয় মুসিলম ছাDরাই Z� তুেলেছ। 

ইসলাম একটা বুনেনর মত। আিম একটা উদাহরণ িদই। একটা ল¥া সময় আিম 
িখদমাহ হাসপাতােল িডউq করতাম। আপনারা যারা জােনননা, তােদর সুিবধার 
জনS বলিছ, এটা তাবলীেগর সাথী ও আিলমেদর পিরচািলত হাসপাতাল, 
িখলগঁাওেয়। মিহলা-পুরlষ আলাদা ?¦ার। সব িবষেয়র মিহলা ডাiার আেছ 
(অেথKােপিড� মােন হাি§ ছাড়া )। পুরlষ ?¦াের পুরlষ নাসK। আ¨াসেনা ?থেক ©াড 
?য ?নয় ?স পযKM আলাদা, ি�নারও আলাদা। ?মাটামুq ?চ_ার ?কােনা Dlq ?নই 
একটা ইসলামস�ত পিরেবশ বজায় রাখার। }াফেদর-ডাiারেদর সবাই 
তাবলীগ-স�ৃi অবশSই না, �াভািবকভােব ?মজিরqই তাবলীেগর সােথ 
স�কK হীন। িক� আমার আRােজ এখােন শতভাগ }াফ-ডাiারই নামাযী, এবং 
জামাআেতর সােথ নামাযী। একদম ক¤র লীগেঘঁষা কেয়কজন সSার িছেলন, 
তঁারাও নামাযী। একজেনর ভেয় আমরা সবাই তট| থাকতাম, িতিনও। একািধক 
সSারেক }াফেক আিম ?দেখিছ ?চােখর সামেন দািড় ?ছেড় িদেত, টাখনুর উপর 
কাপেড় অভS] হেত। যাক, আিম ?য পেয়ে� আসেত চািm ?সটা হল, এখােন Zায় 
শতভাগ }াফ জামাআেতর সােথ নামাযী, দািড় থাক বা না থাক, পাªজাবী বা টাই-
সুSট পরা ?হাক। এমন না ?য অেথািরq >কুম কেরেছ, বা নামাযী ?দেখ ?দেখ 
িনেয়েছ। এর িপছেন কতৃKপেCর একটা িসwাM জা}। ?সটা হল, ?বসেমে� ?য 
মসিজদ আেছ, ?সখানকার জামাআতটা একদম পােশর িখলগঁাও শাহী মসিজেদর 
জামাআেতর ১৫ িমিনট পর। �ধু এতটুকু। আপনার পােশর ?চয়ােরর সহকমjটা 
মূল মসিজেদর জামাআেতর জনS ?গল, ?স আসার পর আপনার িভতর ?থেকই 
একটা ?ঠলা কাজ করেছ: এখন ?বসেমে� জামাত। এত সুRর সুেযাগ, তারপরও 
যিদ না পিড়, ?কমন হল বSাপারটা। এই িভতেরর তাড়না ?যেকােনা ঈমানওয়ালােক 
নামােয ?টেন ?নেব। 



এবার উে¬াটা ভােবন। ধেরন ?বসেমে� মসিজদ আেছ। িক� টাইম দ5ই মসিজেদ 
একই। যারা নামায পেড়, তারা পড়েব। িক� ?য পড়েতা না, ?স আর পড়েব না, 
অজ5হাত খাড়া করেব: সবাই একসােথ ?গেল কী হয়? পােশর জন ?তা ?গেছ, আিম 
পের পেড় ?নব ইতSািদ। নতুন নামাযী তিরর সুেযাগ থাকল না। আবার ধেরন যিদ 
?বসেমে� মসিজদটা না থােক, তাহেল নামাযী ?লাকেদরও অেনেক কােজর মােঝ 
?বিরেয় পােশর মসিজেদ িগেয় জামাআত ধরার আeহ হারােব। হয় িভতের পেড় 
?নেব, বা বাসার জনS জমােব। নতুন কের নামায ধরা ?তা বাদই িদলাম। জামাআেত 
যারা আেগ পড়ত, তােদর সংখSাই কমেত থাকেব। এবার িখদমাহ হাসপাতালটােক 
একটা রা� িচMা কেরন। আর আমল িহেসেব �ধু নামায িচMা কেরন। 0দেখন 
নামােযর একটা রাl~য় বুনন আেছ (মসিজদ-টাইম-সুেযাগ |তির), একটা 
সামািজক বুনন আেছ (নামাযীেদর মােঝ থাকা/0বনামাযীর Kিত সামািজক 
দ��Sভি�), পািরবািরক বুনন আেছ (বাবা-মােয়র 0কয়ার, িতর�ার ইত%ািদ), 
0সই সােথ ব%িeক বুনন (দায়বgতা, অভ%াস ইত%ািদ)। সবক ’টা বুনন িমেল 
‘ইকামােত সালাত ’ হে�, নামায Kিত�া পাে�। নামাযী বাড়েছ, 0বনামাযী 
নামাযী হে�, নামাযী জামাআেতর পাবিa করেছ, নামাযেক জীবেন ধের 
রাখেছ। এভােব দীেনর Kেত%কটা িবধােনই এমন পরেত পরেত বুনন আেছ। এক 
পরত ছুqেয় িদেল বািক�েলাও ছুেট যায়। কতৃKপেCর ?লেভেল নামােযর সহায়তা 
বাদ িদেল ?শেষ িগেয় বSিiজীবেনও নামায িবি®ত হয়। eােমর িদেক এখনও 
?বনামাযীেক অনSেচােখ ?দখা হয়, ���র মেধS িভQ নজের ?দখা হয়। নামােযর মত 
একাM বSিiগত িবষয় িদেয় উদাহরণ িদলাম। তাহেল অেপCাকৃত ?বিশ সামািজক 
বা পািরবািরক িবধান�েলা এখন মুসিলম ?দেশই ?সকুলািরতার কারেণ এেড় যােm। 
?সখােন কােফর ?দেশ কীভােব আপনারা ইসলাম ভােলাভােব পালেনর দািব করেছন, 
আিম বুঝেত পারিছ না। 

যিদ �ধু বSিi/পিরবাের আপিন ইসলাম চচK া করেছন বেল মেনও কেরন, ?সটা 
িন¯মুখী, Cিয়°ু। ?যটা উপেরর উদাহরণ ?থেক ?দখলাম। রা� ?নই (মুসিলম ?দেশও 
রা� ?নই অবশS ), সমাজ ?নই (এটা ?তা মুসিলম ?দেশ আেছ এট লী} িকছুটা ), 
অতএব আপনার পািরবািরক ও বSিiক ইসলাম Cিয়°ু। ইবেন খালদ9নও ?সটাই 



বলেছন। আরাম আেয়শ িনরাপ[া বাড়েব, ধমK কমেব। আপনার যা আেছ, তাও 
থাকেব না, সMােন আরও থাকেব না, নািত আরও না। এটাই পিরেবশ। এমনিক 
পিsেমর আিলমরাও এ ?থেক মুi নন। তারা ?ফেরশতা নন, তাই পিরেবশ-সমাজ-
সাহচেযKর Zভাব ?থেক মুi নন। ?দেখন একজন মুসিলম ?মেয় অপমান ?বাধ করেছ, 
?কন তােক আলাদা বসােনা হল, ?কন ?ছেলেমেয় ?মশােনা হল না। মুসিলম ?ছেলরা 
দাঈেক অপছR করেছ, ?কন তােদর সমকামী ব±ুেদর ?মেন ?নয়া হেব না। এই রকম 
মুসিলম কিমউিন?র কােছ জনিKয় হেত চাইেল/ বা এেদর মােঝ কাজ করেত 
চাইেল িহকমাহর নােম আপনােক অবশ%ই দীেনর িকছু অংশ 0চেপ 0যেত হেব। 
নইেল এরা আপনার কথা �নেব না, আপনােক অপছa করেব। ?মেয়qর Zে� 
?সই আিলম জবাব না িদেয় ?কন পেরর Zে� ?গেলন, এটা ?জি=লােঙর ?লেগেছ। 
?কন হািককাতজ5 ভাই সমকামীেদর অিধকােরর পেC অব|ানেক কুফর বলেলন, 
এটা মুসিলম ছাDেদর ?লেগেছ। এভােব আপিন পিsমা মুসিলম কিমউিনqর কােছ 
পা[া পােবন না। 

এজন%ই পি#মা দাঈ-আিলমেদর উপVািপত ইসলাম অপূণfা� হয়। পুেরাটা 
তঁারা তুেল ধরেত পােরন না, চাইেলও পােরন না। পুেরাটা 0Kেজ� করেত চাইেল 
তঁারা সমস%ায় পড়েবন। ইসলােমর সামািজক বুনন তুেল ধরেল সামািজকভােব 
আপিন বয়কট হেবন, ?যমন হািককাতজ5 ভাই হেলন। রা�¡য় বুনন তুেল ধরেল 
আপিন ?জেল যােবন, ?যমন শাইখ িজবরীল ?গেছন। পিsমা দাঈেদর উপ|ািপত 
ইসলাম হেত হয় পিsমা সমােজর সােথ িমিলেয়, পিsমা রা�িচMার সােথ িমিলেয়। 
‘বSালাি�ং ইসলাম উইথ িসিভল রাইটস ’। এ এক নতুন ইসলাম, এক নতুন ধমK হেয় 
যায় তখন। পিsমা ইসলাম। এখােন ইসলােমর সামািজক ও রাl~য় বুনন থােক 
না। পািরবািরকও না, ব%িeiাধীনতার 0তােড়। ?বিশ ?তড়াবSাড়া করেল সMান 
?কসও কের িদেত পাের। ফেল অিতCিয়°ু এক আজীব ধমK হেয় দঁাড়ায়, ?যখােন 
কুফেরর পােশ দঁাড়ােনা হয় q েক থাকার ?কৗশল, ধেমKর খুঁq। বSিiজীবেনর 
ইসলাম িনিsত করেত আপনােক জগেতর িনকৃ_তম কমKেক অিধকার িহেসেব 
Zিত��ত করার জনS রা]ায় নামেত হেব। অথচ অলেরিড আপিন কুফেরর সীমা 
অিত�ম কের ?ফেলেছন। হািদস: অনSায় হেত ?দখেল হাত িদেয় বাধা দাও, নয়েতা 



মুেখ িনেষধ কেরা। তাও না পারেল অMের ঘৃণা কর। এর িনেচ আর ঈমান ?নই। 
আর আপিন অMের ঘৃণা না কের ?সটােক িসিভল রাইট িহেসেব Zিত�া করার 
সংeাম করেছন। মােন ঈমােনর ?শষ সীমার িনেচ চেল এেসেছন। Zেবশ কেরেছন 
কুফেরর সীমায়। 

এজনS পিsমা দাঈেদর বSাখSা-িবে²ষণ খুব সতকK তার সােথ eহণ করেত হেব। �ক 
?যমন ডাiার জািকর নােয়ক যখন ?কােনা িহR5েক বুঝােনার জনS হয়ত ?কােনা 
একটা িবষয় বSাখSা করেলন, ?যটা আপনার জনS নয়, ?সটা হয়ত ইসলােমর 
বSাখSাও নয়, বা িডেফি�ভ বSাখSা। ?তমিন এসব দাঈর বSাখSা, ?ভেঙ ?ভেঙ িবে²ষণ 
কের লঘুকরণ , এটা আেমিরকান মুসিলমেদর জনS , তােদরেক তােদর 
সমাজবা]বতার ?ZিCেত অেচনা ইসলামী সমােজর বুঝ ?দয়ার জনS। আপনার 
জনS নয়। আেমিরকান একজন মুসিলেমর 0ম�াল 0সট-আপ ও সমাজবা�বতা 
আপনার মত নয়। Qক একই কারেণ কািফর ভূিমেত 0বেড় ওঠা 0কােনা দাঈর 
সামািজক-রাl~য় িবধােনর ব%াখ%া অবশ%ই আপিন িনেবন না। 0কননা একই 
মানস-গঠেনর কারেণ এিলেয়ন (অপিরিচত) ইসলামী সমাজ-রাl-আইনেক 0স 
তার 0চনা সমাজ-রাl-আইেনর সােপে� ব%াখ%া করেব। উদাহরণ যিদ িদই, 
উ]ায ?নামান আলী খান। বড় হেয়েছন, পড়া�না কেরেছন আেমিরকায়। আপিন 
কুরআেনর বSকরিণক িব³য়�েলা তঁার ?থেক িনেলন। িক� যখন িতিন বলেছন: 
সাহাবীরা পিরচেয়র িভি[েত িনেজেদর মােঝ বধ ?কাটKশীপ (?Zম ) করেতন। তখন 
আপনােক ভুর� কঁুচকােত হেব। এই ভুর� কঁুচকােনা আপনােক িশখেত হেব, 
কখন কঁুচকােত হয় জানেত হেব। এটা ইলেমর িবষয় না, কা��ােনর 
আওতায় পড়েব। কারণ ?নামান আলী খান ?য সমােজ বড় হেয়েছন ?সখােন হারাম 
স�কK  পািনভাত। ?সই ?চােখ িতিন বSােল� করেত ?চেয়েছন �াভািবক 
মানবZকৃিতর তাড়নায়। 

সুতরাং বSিiক ও পািরবািরক ইসলাম আপিন পিsমা দাঈেদর কােছ ?পেত 
পােরন। সব আবার পােবন না। অথKৈনিতক অংশটুকুও পিsেমর অথKবSব|ার 
আেলােক বSােল� কের তারা আপনােক জানােব, ঐটুকুই জানােব ?যটুকু আপনার 



পিsেম থাকার ?CেD বাধা হেয় দঁাড়ােব না। ঐটুকুই আপিন �নেত চান, বািকটুকু 
�নেত চান না। কারণ যােদর উে¢েশS উিন বলেছন, তােদরেক থাকেতই হেব 
পিsেম। পি#েম থাকেত অসুিবধা হয়, ইসলােমর এমন অংশটুকু তােদর কােছ 
অিKয়। অিKয়টুকু আপনােক তারা 0শানােব না। সামািজকও পােবন না। তাহেল 
?কাথায় পােবন। ?সটা পােবন মুসিলমZধান ?দেশ, ?যখােন ইসলােমর সামািজক 
িদক�েলা এখনও রেয়েছ, আংিশক রেয়েছ, বা আিলমরা িনভK েয় সামািজক 
িদক�েলা বলেছন। ?যমন বাংলােদেশর কথাই ধির। অথKৈনিতক ও সামািজক 
িদক�েলার আেলচনা কেম ?গেলও এখনও ?শষ হেয় যায়িন। সুদ, পদK া, মাহরাম 
িবষয়�েলার আেলাচনা এেল পরিদন ইমােমর চাকির নাই। তারপরও িকছু 
আেলাচনা আেছ। এ�েলা জােয়জ বা ইিনেয়িবিনেয় জােয়জ ?তা বানােm না 
এটলী}। আবার রা�¡য় িবধান�েলােত তঁারা কেnামাইজ করেছন, তঁােদর মুেখ 
‘ধমKিনরেপCতা ইসলামী িজিনস ’, ‘শাসেকর আনুগতS না করেল খােরজী ’ এসব 
বয়ান ?পেল আপনার ভুরl কঁুচকােত হেব। 0কননা তঁােদর রাl~য় পৃ�েপাষকতা 
0নই, ফেল রাlিচnা<েলাও তঁােদর Kভািবত, 0যমনটা পি#মা দায়ীেদর 
সমাজিচnা Kভািবত। এটা আবার ?কাথায় পােবন? এটা ?পেত হেল আপনােক 
তাকােত হেব, ?কথায় ইসলাম রা�¡য়ভােব আেছ। ?সখােন আপিন ইসলােমর রা�¡য় 
>কুম�েলা িনেভK জাল বSাখSা পােবন। ?তমিন িজ.হাদ এমন একটা িবষয় যার স�ক 
আনইে�রাে�ড আনবায়াসড িপওর >কুম ও বSাখSা আপিন এ যুেগ ?সখােনই 
পােবন, ?যখােন ?সটার আমল হেm। সুিবধার জনS, িহকমাহর নােম, কারও >মিক 
?থেক বঁাচেত ?কােনা কাটছঁাট করা হেm না। িবকৃিতর জনS Zভাবক ?থেক তারা 
মুi। ইসলােমর ব%িeক-পািরবািরক-সামািজক-অথfৈনিতক-িবচািরক-রাl~য়-
আnজf ািতক সকল dকুেমর ব%াখ%া ও দশfন যিদ একসােথ চান, আপনােক 0সই 
ভূিমর িদেক তাকােত হেব, 0যখােন ইসলাম জয়ী, ইসলাম 0যখােন িমন িমন 
কের চেলনা, বুক িচিতেয় চেল 0সখােন আ.াহর dকুম। এজন% ইমাম শািফঈ 
বলেতন: যখন আিম ?কােনা মাসআলায় আটেক যাই, আিম ?দিখ মু.জািহদীনরা 
?সটার কী বSাখSা করেছন, ?সটাই Zকৃত বSাখSা। 



এখন আপিন যিদ আেমিরকায় অব|ানকারী ?কােনা দাঈ ?থেক বা আেমিরকায় 
?বেড় ওঠা ?কােনা দাঈ ?থেক িজ.হােদর মত ইসলােমর আMজK ািতক দশKেনর বSাখSা 
চান, ?সটা হেব আপনার ভুল। ?যখােন ?স পাsাতS সমােজর Zভােব ইসলােমর 
সামািজক দশKনই তুেল ধরেত অপারগ, ?সখােন আMজK ািতক দশKন ি�য়ার করা 
আপিন কীভােব আশা কেরন। হেত পাের তার ^ান স�েকK  আপনার অগাধ 
িবJাস। এটা ^ােনর িবষয় নয়, এটা qেক থাকার ইসুS। ?স সমােজ qেক থাকেত হেল 
?স এ�েলা আপনােক ি�য়ার করেত পারেব না। সnিত ?নামান আলী িজ.হাদ 
স�েকK  যা বেলেছন, তা তার জনS অতSM �াভািবক। আপিন এই িবষেয় তঁার উপর 
আ|া রাখেছন এটা আমার আপনার ভুল। Qক একারেণই পিরপূণf ইসলামেক 
বুঝেত আপনােক পূবfবত� আিলমেদর বeব% িনেত হেব 0যসময় ইসলাম 
িবজয়ী িছল, তাহেল আপিন পুেরা বুননটা পােবন। আধুিনক সমেয় মুসিলমরা 
পরািজত, মানিসকতাও পরািজত। আধুিনক যুেগর �লাররেদর কথা যিদ 
জমdর (অিধকাংশ) �%ািসক%াল �লারেদর িবর�েg যায়, আপনােক বুঝেত 
হেব তার সীমাবgতা, 0যটা �%ািসক%ালেদর িবজেয়র যুেগ সীমাবgতাটা িছল 
না। তেবই আপিন আংিশক ইসলােমর হাত ?থেক মুিi পােবন। ” তেব িক তারা 
িকতােবর িকছু অংশ মােন, িকছু অংশ মােননা ’র অিভেযাগ ?থেক মুিi পােবন। 
নবীজী সা)া)া> আলাইিহ ওয়া সা)াম ?তা µ_ িনেদK শনা আমােদর িদেয়ই 
?গেছন: সেবKা[ম আমার যুগ, এর পেরর যুগ, তার পেরর যুগ, তার পেরর যুগ। এরপর 
িমথSা Zকাশ পােব। (হািদস )। 

Zথম চার যুেগর ?চােখ ইসলামেক জানুন, পুেরা বুননটা পােবন। আর এখনকার 
?চােখ িনেল পােবন সুেতােছঁড়া বুনন-এেড় যাওয়া শতিmQ এক ইসলাম, যােত 
সতরই ঢােক না। 

আ)াহ আমােদর �নাহ�েলা ?ঢেক রাখুন। ইয়া সা[ার। 
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