অিশক্ষা ও কুিশক্ষার নাশকতা –
প্রথম পর্ব
িশক্ষার কুফল –
মানব জীবেনর মূল সাফল্যিট স্েরফ মনুষ্য প্রাণী রূেপ বাঁচায় নয়। েসিট
পিরপূর্ণ ঈমানদার রূেপ বাঁচায়। আর ঈমােনর পুষ্িট কখেনাই খাবােরর প্েলেট,
সম্পেদ বা ঔষেধ েমেল না। েসিট আেস পিবত্র েকারআেনর জ্ঞােন। ফেল েকারআেনর
জ্ঞােনর শূন্যতা িনেয় েয িশক্ষা তার কুফলিট অিত ভয়ংকর। এমন িশক্ষাই মূলতঃ
কুিশক্ষা। এমন কুিশক্ষার ফেলই মানব িশশু অিত িহংস্র ও ইতর দুর্বৃত্েত
পিরণত

হয়।

েস

কুিশক্ষা

পরকােল

জাহান্নােমর

আগুেনও

হািজর

কের।

মানব

ইিতহােসর সবেচেয় বড় বড় ক্ষিতগুেলা েকান কােলই িহংস্র পশু, েরাগজীবাণু,
ঘুর্িণঝড়, ভূিমকম্প বা সুনামীর কারেণ হয়িন। েস বীভৎস বর্বরতাগুেলা ঘেটেছ
এমন সব দুর্বৃত্তেদর হােত যারা েবেড় উেঠেছ অিশক্ষা ও কুিশক্ষার মধ্য
িদেয়।

তাই

মানব

সমােজ

সবেচেয়

বড়

েনক

কর্মিট

অর্থদান,

খাদ্যদান

বা

িচিকৎসা-দান নয়, েসিট সুিশক্ষা-দান। এবং সবেচেয় জঘন্য অপরাধ কর্মিট হেলা
কুিশক্ষা-দান। কুিশক্ষার কারেণ মানব সৃষ্িটর মূল উদ্েদশ্যই ব্যর্থ হেয়
যায়। কুিশক্িষত েস ইতর মানুষিট মহান আল্লাহতায়ালার খিলফা হওয়ার বদেল
শয়তােনর খিলফায় পিরণত হয়। মুসিলম রূেপ েবেড় উঠা দূের থাক, সাধারণ মানুষ
রূেপ েবেড় উঠাও তার পক্েষ অসম্ভব হয়। কুিশক্ষা এভােবই মানব জীবেন সবেচেয়
বড় নাশকতািট ঘটায়। এমন ব্যক্িতর েদেহর পুষ্িটেত নাশকতা বােড় ইসলােমর
িবরুদ্েধ। অপর িদেক শত েকািট টাকা দােনও কাউেক জাহান্নােমর আগুণ েথেক
বাঁচােনা যায় না। দােনর অর্থ গুনােহর কােজ িবিনেয়াগ কের েস ব্যক্িত বরং
জাহান্নােমর বািসন্দা হেত পাের। এজন্যই মহান আল্লাহর সূন্নত, িতিন যখন
কােরা সবেচেয় বড় কল্যানিট কেরন, তােক পিবত্র েকারআেনর জ্ঞান দান কেরন।
েকারআনী জ্ঞান ব্যক্িতেক েযমন মানব-সৃষ্িটর মূল রহস্যিট জানায়, েতমিন
জানায় মানব-জীবেনর মূল িমশনিট। এভােব েস জ্ঞান েযমন প্রকৃত মানব রূেপ
েবেড় উঠেত সাহায্য কের, েতমিন পেদ পেদ জান্নােতর পথও েদখায়। েস জ্ঞােনর
বরকেতই

মানুষ

জাহান্নােমর

পেথ

ধািবত

হওয়ার

মহািবপদ

েথেক

বাঁেচ।

তখন

ব্যক্িত পায় মহান আল্লাহতায়ালার প্িরয় বান্দা রূেপ েবেড় উঠার সামর্থ্য।
এবং েস জ্ঞােনর অভােব অজানা েথেক যায় জীবেনর মূল িমশন, ইবাদেতর সিঠক
িবধান, শিরয়তী আইন, ন্যায়-অন্য়ােয়র সংজ্ঞা এবং জান্নাত-জাহান্নাম –এরূপ
বহু িবষয়। তখন জীবন ভের উেঠ অজ্ঞতার অন্ধকাের ও ব্যর্থতায়। অপরিদেক ওহীর
জ্ঞােন যারা সুিশক্িষত হয় তারা েবেড় উেঠ মহান আল্লাহতায়ালা দািয়ত্ববান
খিলফা

রূেপ।

শ্েরষ্ঠ

এ

মানুষেদর

িনেয়

স্বয়ং

মহান

আল্লাহতায়ালাও

েফেরশতােদর মােঝ গর্ব কেরন। সমগ্র মানব জািতর কল্যােণ মহান আল্লাহতায়ালার
সর্বশ্েরষ্ঠ দানিট তাই েসানা-রূপা, েতল-গ্যাস বা অেঢল সম্পদ নয়; েসিট
হেলা

আল-েকারআেনর

িবশ্বশক্িতেত

জ্ঞান।

পিরণত

েস

জ্ঞােনর

বেলই

এবং

গেড়িছেলন

হেয়িছেলন;

প্রাথিমক

যুেগর

সর্বকােলর

মুসিলমগণ

সর্বশ্েরষ্ঠ

সভ্যতা।
েয িশক্ষায় ওহীর জ্ঞান নাই, েসখােন সুিশক্ষা ও সুসভ্যতা গড়ার উপকরণও নাই।
েসিটই মূলতঃ কুিশক্ষা। েস িশক্ষায় সৃষ্িট হয় না জান্নােতর পথ েচনা ও েস
পেথ চলার সামর্থ্য। মানব জািতর সকল ব্যর্থতার মূল কারণ হেলা এ কুিশক্ষা।
এেত মানব িশশু েবেড় উেঠ িহংস্র পশুর েচেয় বহুগুণ িহংস্র জীব রূেপ। পশুর
হােত

পারমানিবক

েবামা,

রাসায়িনক

েবামা,

ক্লাস্টার

েবামা,

িমজাইল,

ও

ড্েরান থােক না। িকন্তু মানব রূপী এ িহংস্র জীবেদর থােক। তােদর হােত রক্ত
ঝের

েকািট

েকািট

মানুেষর।

এবং

িবধ্বস্ত

হয়

শত

শত

নগর-বন্দর।

তখন

উদ্বাস্তু হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। িসিরয়া, ইরাক, িফিলস্িতন, আফগািনস্তান,
আরাকান, কাশ্িমরসহ পৃিথবীর নানা েদেশ গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চলেছ েতা এসব
িহংস্র জীবেদর হােতই। মানব সভ্যতার সবেচেয় বড় ব্যর্থতা তাই কৃিষ ও িশল্প
খােত নয়, েসিট িশক্ষা খােত। িশক্ষা খােতর এ ব্যর্থতার কারেণই মানব ব্যর্থ
হচ্েছ উচ্চতর মানিবক গুণ িনেয় েবেড় উঠেত। েস কুিশক্ষার কারেণই সৃষ্িট
হেয়েছ

পূিজবাদ,

উপিনেবশবাদ,

সাম্রাজ্যবাদ,

জাতীয়তাবাদ,

কম্যুিনজম,

বর্ণবাদ, বর্ণবাদী িনর্মূলীকরণ, িবশ্বযুদ্ধ ও পারমানিবক অস্ত্েরর ন্যায়
নানািবধ ঘাতক মতবাদ ও নাশকতার উপকরণ।
সুিশক্ষার প্রধান উপকরণিট হেলা, ওহীর জ্ঞান। েস জ্ঞান িভন্ন মুসিলম হওয়া
অসম্ভব। ওহীর জ্ঞানার্জন এজন্যই সর্বপ্রথম ফরজ েঘািষত হেয়েছ। তাই “ইকরা”
তথা

পেড়া

এবং

আল্লাহতায়ালার

পিবত্র
পক্ষ

েথেক

েকারআন

েথেক

নবীজী

(সাঃ)র

জ্ঞানার্জন
উপর

কেরা

নািযলকৃত

-েসিট

প্রথম

মহান

িনর্েদশ।

নামায-েরাযা, হজ-যাকাত ফরজ হেয়েছ প্রায় এক যুগ পর। ব্যক্িতর ঈমান মজবুত
হয় এবং ইবাদত যথার্থ হয় েতা ওহীর জ্ঞােন। অথচ আজেকর মুসিলমেদর সবেচেয় বড়
ব্যর্থতািট

হেলা

পিবত্র

েকারআেনর

জ্ঞানার্জেন।

তারা

েযন

মুসিলম

রূেপ

বাঁচেত চায় ও মহান আল্লাহতায়ালােক খুিশ করেত চায় তাঁর েদয়া গুরুত্বপূর্ণ
িনর্েদশাবিল না পেড় ও না বুেঝই!
অক্ষরজ্ঞান, িলখিনর জ্ঞান বা গিণেতর জ্ঞােন িনরক্ষতা দূর হয় বেট, তেব
তােত অিশক্ষা ও কুিশক্ষা দূর হয় না। বরং অিশক্ষা ও কুিশক্ষার িহংস্র
নাশকতা তােত আেরা ভয়ংকর ও রক্তাক্ত হয়। দুইিট িবশ্বযুদ্ধ বািধেয় যারা
সােড় সাত েকািট মানুষেক হত্যা করেলা, ধ্বংস করেলা হাজার হাজার নগর-বন্দর
এবং

ধুিলস্যাৎ

করেলা

বহু

েকািট

ঘর-বািড়

ও

কল-কারখানা

-তােদর

েকউ

িক

িনরক্ষর িছল? এিশয়া, আফ্িরকা, আেমিরকা ও অস্ট্েরিলয়ার িবশাল ভু-ভাগেক

েযসব ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদীগণ জবর-দখল করেলা, লুন্ঠন করেলা এবং েসসব
েদেশর বহু েকািট আিদবাসীেক হত্যা করেলা বা দাসরূেপ েকনােবচা করেলা –তােদর
েকউ িক িনরক্ষর িছল? আজও েযসব আগ্রাসীেদর হােত িফিলস্িতন, ইরাক, িসিরয়া,
কাশ্িমর, আরাকান ও আফগািনস্তােনর বহু লক্ষ মানুষ িনর্যািতত ও িনহত হচ্েছ
এবং হাজার হাজার নারী ধর্িষতা হচ্েছ তােদর েকউ িক িনরক্ষর? িহটলােরর মত
নৃশংস স্ৈবরাচাির বা েডানাল্ড ট্রাম্েপর ন্যায় বর্ণবািদ ও িমথ্যাবাদী
দুর্বৃত্তেক যারা িনর্বাচেন িবজয়ী কেরেছ তারাও িক িনরক্ষর? শুধু তাই নয়।
এমন িক বাংলােদেশর ন্যায় একিট মুসিলম েদশেক দূর্নীিতেত যারা িবশ্েব ৫ বার
প্রথম

স্থােন

েপৗঁেছ

িদল

এবং

েমৗিলক

মানিবক

অিধকার

হনন

কের

বাকশালী

স্ৈবরাচার প্রিতষ্ঠা িদল -তারাও িক েদশিটর িনরক্ষর সাধারণ মানুষ? বরং
দুর্বৃত্িতর এ নায়কগণ েতা কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র িডগ্িরধারী েনতােনত্রী,
পুিলশ ও প্রশাসিনক কর্মচাির। িনরক্ষরতা দূর হেলও অিশক্ষা ও কুিশক্ষার
নাশকতা েয দূর হয় না -এিট েতা তারই প্রমাণ। অিশক্ষা ও কুিশক্ষার কারেণ
মানুষ শুধু পশু নয়, পশুর েচেয়ও ভয়ংকর জীেব পিরণত হয় –েস প্রমাণ েতা
অসংখ্য। েস ঐিতহািসক সত্য িনেয় মহান আল্লাহতায়ালার িনেজর েঘাষণািট হেলাঃ
“উলা’িয়কা কা’আল আনয়াম, বাল হুম আদাল”। অর্থঃ তারাই হেলা পশু, বরং পশুেদর
েচেয়ও িনকৃষ্ট।
শয়তািন শক্িতর নাশকতা
েকান েদশ যখন মানবরূপী িহংস্র জীবেদর হােত অিধকৃত হয় তখন ভয়ংকর িবপদ
ঘিনেয়

আেস

গণ-জীবেন।

েস

েদেশ

মহান

আল্লাহতায়ালার

নািযলকৃত

ওহীর

জ্ঞানচর্চা েযমন িনিষদ্ধ হয়, েতমিন শিরয়িত আইেনর বদেল প্রিতষ্ঠা পায়
কুফির

আইন।

তখন

শুধু

বর্বর

স্ৈবরাচার,

নৃশংস

িনর্যাতন,

িবনা

িবচাের

হত্যা, সন্ত্রাস, দুর্নীিত, েদেশর রাজস্ব লুন্ঠন ও েমৗিলক অিধকার হননই
এেজন্ডায় পিরণত হয় না, বরং সর্বাত্মক েচষ্টা হয় সত্েযর িবলুপ্িত ও সমগ্র
জনগণেক দ্রুত জাহান্নােমর িদেক েনয়ায়। অতীেত েসরূপ দুর্বৃত্িতেত েনেমিছল
নমরুদ

ও

িফরাউেনর

ন্যায়

স্ৈবরাচাির

শাসকবর্গ।

যুেগ

যুেগ

এরাই

নবী-

রাসূলেদর িমশেনর প্রবল প্রিতপক্ষ রূেপ দাঁিড়েয়েছ। এসব নরপশুেদর কারেণ
হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)র মত মানব
ইিতহােসর অিত শ্েরষ্ঠ ব্যক্িতেদরও িনজ জন্ম ভূিম ছাড়েত হেয়েছ। ইসলােমর
দুশমনেদর হােত েকান েদশ অিধকৃত হওয়ার মূল িবপদ েতা এিটই। েযখােন শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠা নাই এবং িশক্ষাঙ্গেণ েকারআনী জ্ঞােনর চর্চা নাই, বুঝেত হেব েস
েদেশর উপর দখলদািরিট মূলতঃ শয়তানী শক্িতর। মহান আল্লাহতায়ালা মানব জািতেক
শয়তানী

শক্িতর

ঈমানদারেদর

হাত

হােত

অিধকৃিতর

িদেয়।

এজন্যই

এ

মহািবপদ

েথেক

ঈমানদারেদর

মুক্িত

প্রিত

িদেত

মহান

চান।

েসিট

আল্লাহতায়ালার

িনর্েদশ তাঁর আনসার তথা সাহায্যকাির হওয়ার। সুরা সাফ’েয়র ১৪ নম্বর আয়ােত
তাই বলা হেয়েছঃ “েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আল্লাহতায়ালার সাহায্যকাির হও।”

সুরা সাফ’েয়র ১০-১১ আয়ােত তােদর জন্য একিট ব্যবসার কথাও বলা হেয়েছ -যা
মুক্িত

েদয়

জাহান্নােমর

কিঠন

আযাব

েথেক।

বলা

হেয়েছঃ

“েহ

ঈমানদারগণ,

েতামােদর িক এমন এক ব্যবসার কথা বলেবা -যা মুক্িত িদেব কিঠন আযাব েথেক?
েসিট হেলা, েতামরা ঈমান আেনা আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর উপর এবং আল্লাহর
রাস্তায়

িজহাদ

কল্যানকর

যিদ

কেরা

েতামােদর

েতামরা

সম্পদ

বুঝেত।

“তাই

ও

জান

মানব

িদেয়।
জীবেন

এটাই

েতামােদর

শ্েরষ্ঠ

েনক

জন্য

কর্মিট

সন্যাসীেদর ন্যায় ধ্যােন বসা নয়, বরং জাহান্নােমর আগুেন েনয়ার শয়তানী
প্রকল্েপর িনর্মূেল যুদ্েধ নামা। ইসলােম এিটই পিবত্রতম িজহাদ। একমাত্র এ
পেথই সুিশক্ষার প্রিতষ্ঠা ঘেট, এবং মুক্িত ঘেট জাহান্নােমর পথ েথেক।
যুেগ যুেগ মানবরূপী িহংস্র জীবগণ শুধু েয মন্িদর বা িগর্জা গড়ায় পিরচর্যা
িদেয়েছ -তা নয়; বরং অসম্ভব কের তুেলেছ সুিশক্ষার িবস্তারেক। তারা জােন,
িশক্ষার সামর্থ্য িবস্ময়কর। এিট েয শুধু জান্নােতর পথ েদখায় –তা ¬¬¬¬¬নয়।
িশক্ষা প্রিতষ্ঠানগুিল অিত ব্যাপক ভােব ব্যবহৃত হেত পাের ইসলাম িদেক দূের
সরােনার কােজ -তথা জাহান্নােমর পেথ েনয়ায়। তাই প্রিতেদেশ ইসলােমর িবপক্ষ
শক্িতর

এেজন্ডা

িনয়ন্ত্রন

করা

হেলা,
এবং

েকারআনী

ওহীর

জ্ঞান-িভত্িতক

জ্ঞান

িবেরাধী

সুিশক্ষােক

কুিশক্ষার

িবলুপ্ত

প্রিতষ্ঠা

বা

েদয়া।

কম্যুিনস্ট শািসত েদশগুিলেত এজন্যই মসিজদ-মাদ্রাসাগুেলােক েঘাড়ার আস্তাবল
বানােনা হেয়িছল। কুিশক্ষার েদেশ তাই যুদ্ধাস্ত্র, কৃিষ, িশল্প ও িবজ্ঞােন
উন্নয়ন হেলও েস েদশগুিলেত কিঠন হেয় পেড় মহান আল্লাহতায়ালার িনর্েদিশত পেথ
বাঁচা। সমগ্র রাষ্ট্রীয় শক্িত ও তার িবশাল অবকাঠােমা তখন ব্যবহৃত হয়
িমথ্যার প্রসার বাড়ােত ও সত্েযর িনর্মূেল। িমথ্যা যখন প্রবল ভােব িবজয়ী
হয়, িফরাউেনর ন্যায় দুর্বৃত্তগণও তখন ভগবান রূেপ প্রিতষ্ঠা পায়। গণহত্যার
নায়কগণও তখন েদশবাসীর েনতা, িপতা ও বন্ধু রূেপ প্রিতষ্ঠা হয়।
মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীন প্রিতষ্ঠা না েপেল িমথ্যােসবীেদর শক্িত েদশ
জুেড় ভয়ানক নাশকতা ঘটায়। তখন েদশ পিরণত হয় জনগণেক জাহান্নােম েপৗছােনার
বাহেন। িহংস্র পশু, মহামাির, সুনামী বা ভূিমকম্প েসিট কের না। তাই ইসলােম
শ্েরষ্ঠতম কাজিট িহংস্র পশু হত্যা নয়, মশা-মািছ িনর্মূলও নয়। বরং েসিট
রাষ্ট্েরর বুক েথেক মানবরূপী িহংস্র জীবেদর িনর্মূল। মহান নবীজী (সাঃ) ও
তাঁর

সাহাবাগণ

আমৃত্যু

েসিটই

কেরিছেলন।

েসিট

না

হেল

েকারআন

িশক্ষা,

প্রকৃত ইসলাম িনেয় েবেড় উঠা, িসরাতুল মুস্তাকীেম চলা ও ইসলামী রাষ্ট্েরর
প্রিতষ্ঠা

অসম্ভব

হেতা।

মুসিলমগণ

তােত

ব্যর্থ

হেতা

ইসলামী

সভ্যতার

িনর্মােণ –েযমনিট আজ হচ্েছ। ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর িনর্মূেলর কাজিট না
হেল রাষ্ট্র জুেড় যা প্রিতষ্ঠা পায় েসিট হেলা শয়তানী শক্িতর এেজন্ডা।
ইসলােমর িবপক্ষ শক্িত তখন িবজয়ী শক্িত রূেপ আিবর্ভূত হয়। তােত িবলুপ্ত হয়
মহান আল্লাহর েদয়া শিরয়িত িবধান; এবং িনিষদ্ধ হয় পিবত্র েকারআেনর জ্ঞান

িবতরণ। েকান ঈমানদার ব্যক্িত িক এমন অিধকৃিতর মুেখ নীরব বা িনরপক্ষ থাকেত
পাের? মানব সভ্যতার অিত গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হেলা এরূপ অিধকৃিত েথেক মুক্িত
লােভর যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ ইসলােম িজহাদ; এ িজহােদ িনহত হেল শহীদ রূেপ
সরাসির প্রেবশ ঘেট জান্নােত। কবেরর আযাব, পুলিসরাত ও েরাজ হাশেরর কিঠন
দুর্েযাগ েথেক এমন শহীদেদর জীবন হেব মুক্ত। এরূপ িবশাল পুরস্কার অন্য
েকান েনক কর্েম েনই। অপরিদেক ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর কােছ আত্মসমর্পণ ও
তােদর সােথ সহেযািগতার শাস্িতিটও ভয়ানক। এবং েসিট অনন্ত কােলর। েসিট শুরু
দুিনয়ার জীবন েথেকই। দুশমেনর অিধকৃ্িতর িবরুদ্েধ িজহাদ না থাকায় মুসিলম
উম্মাহ বস্তুতঃ আজ েস শাস্িতরই গ্রােস।
বাঙালী মুসিলম জীবেন কুিশক্ষা ও ব্যর্থতা
বাঙালী

মুসিলেমর

জীবেন

আজ

েযরূপ

শিরয়েতর

িবলুপ্িত

ও

ইসলােমর

িবপক্ষ

শক্িতর জয়জয়াকার –েসিটও হঠাৎ সৃষ্িট হয়িন। এিট হেলা ১৭৫৭ সােল কােফর
শক্িতর হােত অিধকৃত ও েগালাম হওয়ারই ধারাবািহকতা। পাপ এখন এক স্থায়ী
আযােব

রূপ

িনেয়েছ।

বাংলার

মািটেত

মুসিলমেদর

এ

দুর্দশা

ও

ইসলােমর

এ

পরাজেয়র িপছেন রেয়েছ বাঙালী মুসিলেমর দািয়ত্ব পালেন প্রচণ্ড ব্যর্থতা।
গাদ্দারীর অপরাধ ঘেটেছ মহান আল্লাহতায়ালার েকারআিন িনর্েদেশর িবরুদ্েধ।
মুসিলম জীবেন অিনবার্য দায়ভার হেলা, কােফর শক্িতর আগ্রাসেনর মুেখ িনজ
েদশেক

প্রিতরক্ষা

েদয়া।

নইেল

অসম্ভব

হয়

প্রকৃত

ইসলাম-পালন

ও

প্রকৃত

মুসিলম রূেপ েবেড় উঠা। দখলদার কােফর শক্িত মুসিলম ভূিমেত নামায-েরাযা
িনিষদ্ধ না করেলও িবলুপ্ত কের েকারআেনর জ্ঞান-চর্চা। িবদ্যািশক্ষার নােম
তারা চালু কের কুিশক্ষা এবং ইসলামী জ্ঞােনর িশকড় কাটার প্রকল্প। এভােব
তারা

অসম্ভব

কের

ঈমােন

পুষ্িটলাভ

ও

ইসলাম

িনেয়

বাঁচা।

অিধকৃত

েদেশর

পরাধীন মুসিলমগণ তখন অন্য মুসিলেমর কল্যােণ আর িক ভূিমকা রাখেব? তারা
ব্যর্থ হয় এমন িক িনেজেদর পার্িথব ও পরকালীন কল্যােণ অবদান রাখেত। এজন্যই
নামায-েরাযা, হজ-যাকােতর পাশাপািশ ইসলােম সর্বশ্েরষ্ঠ ফরজ ইবাদতিট হেলা,
দুশমেনর

হামলার

মুেখ

মুসিলম

ভূিমেক

সর্বশক্িত

িদেয়

প্রিতরক্ষা

েদয়া।

নবীজী (সাঃ)র হাদীসঃ েদেশর সীমান্েত এক মুহুর্েতর পাহারাদারীর সওয়াব সারা
রাত নফল ইবাদেতর েচেয় অধীক।
মু’িমেনর সর্বক্ষেণর প্রস্তুিতিট তাই শুধু ৫ ওয়াক্ত নামােযর নয়, বরং
হানাদার দুশমনেদর িবরুদ্েধ িজহােদরও। েসিটই মহান আল্লাহতায়ালার িনর্েদশ।
তাই ঈমানদারেক শুধু নামাযী হেল চেল না, আমৃত্যু মুজািহদও হেত হয়। নইেল
মুসিলম

েদেশর

স্বাধীনতা

েযমন

বাঁেচ

না,

েতমিন

ঈমান

বাঁেচনা

মুসিলম

সন্তানেদর। পিবত্র েকারআেনর েঘাষণাঃ “েতামরা সর্বশক্িত িদেয় প্রস্তুত হও
তােদর (দুশমনেদর) িবরুদ্েধ। এবং (যুদ্েধর জন্য) েঘাড়ার লাগামেক শক্তভােব
বাঁেধা। এবং ভীত-সন্ত্রস্ত কেরা েতামােদর এবং আল্লাহর দুশমনেদর।”- (সুরা

আনফাল, আয়াত ৬০)। তাই দুশমনেদর সৃষ্ট সন্ত্রােস সন্ত্রস্ত হওয়া ঈমানদােরর
কাজ নয়। বরং ঈমানদার সন্ত্রস্ত কের দুশমনেদর। এমন এক েচতনার কারেণই নবীজী
(সাঃ)র এমন েকান সাহাবী িছেলন না যার জীবেন িজহােদর প্রস্তুিত িছল না।
দুশমেনর পক্ষ েথেক যখনই হামলা হেয়েছ, সােথ সােথ তারা রণাঙ্গেন হািজর
হেয়েছন।

শতকরা

৭০

ভােগর

েবশী

সাহাবী

শহীদও

হেয়েছন।

েকান

ভীরুতা

বা

কাপুষতা তােদর মােঝ েদখা েদয়িন। অথচ েস সময় মুসিলমেদর সংখ্যা বাংলােদেশর
একিট েজলার সমানও িছল না। িবশ্বশক্িত রূেপ মুসিলমেদর উত্থােনর মূেল িছল
তােদর

েস

িজহাদী

েচতনা

ও

েকারবানী।

েসিদন

ঈমানদারেদর

জান

ও

মােলর

েকারবানী মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক সাহায্য নািমেয় এেনিছল। েতমিন এক
প্রস্তুিত

ও

ব্িরিটশেদর

েকারবানীর
দুই

বার

কারেণ

পরািজত

সংখ্যায়

কেরেছ।

ক্ষুদ্র

ব্িরিটশেদর

হেয়ও
তখন

আফগান
িছল

মুসিলমগণ

িবশ্বশক্িতর

মর্যাদা। িবগত শতাব্দীর আিশর দশেক পরািজত কেরেছ আেরক িবশ্বশক্িত েসািভেয়ত
রািশয়ােক। এবং আজ পরািজত করেছ মার্িকনী যুক্তরাষ্ট্রেক। আফগানেদর এরূপ
বার বার িবজেয়র িপছেন েস েদেশর সরকার ও সরকাির েসনাবািহনী িছল না, বরং
পুরা কৃিতত্বিট েসেদেশর মুসিলম জনগেণর।
আযােবর গ্রােস
অিশক্ষা ও কুিশক্ষা েথেকই জন্ম েনয় অজ্ঞতা তথা জািহিলয়াত। জািহিলয়াত েথেক
জন্ম েনয় পথভ্রষ্টতা। এবং পথভ্রষ্টেদর উপর প্রিতশ্রুত আযাব শুধু পরকােলই
আেস

না;

আেস

এ

পার্িথব

জীবেনও।

আযাব

আেস

েযমন

ঘুর্িণঝড়,

ভূিমকম্প,

সুনামী, মহামাির, দুর্িভক্ষ ও প্লাবেনর েবেশ, েতমিন আেস দুশমন শক্িতর
হােত

অিধকৃিত,

পরাধীনতা,

েবামা

বর্ষন,

গণহত্যা,

ধ্বংস

ও

নানা

রূপ

িনর্যাতেনর েবেশ। েসরূপ আযাব অতীেত েযমন বার বার এেসেছ, েতমিন এখেনা
আসেছ। েস আযাব েযন আজেকর মুসিলমেদর চাির িদক িদেয় িঘের ধেরেছ। আযােবর
ন্যায় পথভ্রষ্টতার আলামতগুিলও অদৃশ্য বা বায়বীয় িকছু নয়, খািল েচােখও
েসগুিল েদখা যায়। েস পথভ্রষ্টতা হেলা মহান আল্লাহর সার্বেভৗমত্ব, শিরয়ত,
শুরা, হুদুদ, েখলাফত ও েকারআনী জ্ঞান ছাড়াই জীবন কাটােনা এবং সমাজ ও
রাষ্ট্র পিরচালনা করা।
তেব আযাবেক প্রাকৃিতক দুর্েযাগ বলাটাই ইসলামী েচতনাশূন্যেদর রীিত। তােদর
েসক্য়ুলার দর্শেন আযাব বেল িকছু নাই। তাই আযাবেক প্রাকৃিতক দুর্েযাগ বেল
মহান

আল্লাহতায়ালার

অনুমিত

ছাড়া

েযখােন

অসীম

কুদরতেক

গােছর

একটা

অস্বীকার
পাতাও

পেড়

করা।
না,

মহান

আল্লাহতায়ালার

েসখােন

দুর্িভক্ষ,

ভূিমকম্প, মহামাির ও ঘুর্িণঝেড় লক্ষ লক্ষ মানুেষর মৃত্যু হয় িক কের?
এগুিলেক িক আল্লাহতায়ালার রহমত বলা যায়? প্রকৃিতর িনজস্ব েকান সামর্থ্য
নাই।

প্রকৃিতর

প্রিতিট

উপাদানই

েতা

মহান

আল্লাহতায়ালার

সৃষ্িট।

ফেল,

েসগুিল যা িকছু কের তা স্েরফ মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছােক বাস্তবায়ন করেত।

তাই ব্যক্িতর ঈমানদাির শুধু মহান আল্লাহতায়ালার উপর িবশ্বাস নয়, বরং তাঁর
প্রিতিট আযাবেক আযাব রূেপ েদখােতও। একমাত্র তখনই েস আযাব েথেক িশক্ষা
িনেত পাের।
প্রিতিট েরাগ-েভাগই অসুস্থ মানুষেক ভািবেয় েতােল। অথচ েস ভাবনািট মৃত
মানুেষর থােক না। েতমিন আযােবর ঘটনাও ভািবেয় েতােল প্রিতিট সুস্থ েচতনার
মানুষেক।

েস

ভাবনািট

না

থাকাই

বরং

েচতনার

প্রচণ্ড

অসুস্থততা।

এ

প্েরক্ষাপেট বাঙালী মুসিলমেদর িনেয় ভাবনার িবষয় েযমন অেনক; েতমিন িশক্ষার
িবষয়ও অেনক। তােদর মূল ব্যর্থতািট প্রকৃত মুসিলম রূেপ েবেড় উঠা ও ইসলামী
রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠায়। এবং েস ব্যর্থতা তােদর জীবেন হঠাৎ কের আেসিন। তারও
একিট ঐিতহািসক প্েরক্ষাপট আেছ। তাই বর্তমােনর এ আযাবেক বুঝত হেল অতীেতর
েস প্রক্ষাপটেক অবশ্যই বুঝেত হেব। কারণ, অতীেতর মােঝই েতা বর্তমােনর বীজ।
তাই যােদর জীবেন েস ইিতহােস পাঠ নাই, তারা ব্যর্থ হয় চলমান ব্যর্থতা ও
িবপর্যেয়র কারণ বুঝেত। এবং ব্যর্থ হয় আযাব েথেক েবরুেনার পথ খুঁেজ েপেত।
ইিতহাস পােঠর গুরত্ব ইসলােম এজন্য়ই এেতা অধীক।
মানব জীবেন দুর্েযাগ আেস মূলতঃ দুিট কারেণ। কখেনা েসিট আেস পিরকল্িপত
পরীক্ষা অংশ রূেপ। েস পরীক্ষায় যারা সফলকাম হয়, মহান অআল্লাহতায়ালা তােদর
জান্নাত িদেয় পুরস্কৃত কেরন। জান্নাত প্রাপ্িতর জন্য েতমন একিট পরীক্ষায়
কৃতকার্য হওয়ািট অিনবার্য। কখেনা বা েস িবপর্যয় আেস পূর্েবর পরীক্ষায়
ব্যর্থ হওয়ার আযাব রূেপ। এমন িক নবী-রাসূলেদর জীবেনও এমন পরীক্ষা বার বার
এেসেছ। বাঙালী মুসিলেমর জীবেন েতমিন একিট পরীক্ষা এবং েস পরীক্ষায় ভয়ানক
ব্য়র্থতা এেসিছল ১৭৫৭ সােল। েসিদন কােফর হানদারেদর িবরুদ্েধ প্রিতেরাধ
গেড় েতালার েস দািয়ত্বিট আেদৗ পািলত হয়িন। েস সময় সবেচেয় বড় অপরাধিট ঘেট
হানাদার ইংেরজেদর িবরুদ্েধ ফরজ িজহােদ অংশ না েনয়ায়। েসিট েযমন রাষ্ট্েরর
েসনাবািহনীর পক্ষ েথেক, েতমন জনগেণর কাতার েথেক।
ইংেরজেদর

হামলার

িবরুদ্েধ

েদশ

বাঁচােনার

দািয়ত্বিট

স্েরফ

নবাব

িসরাজুদ্েদৗলার একার িছল না, েস দািয়ত্বিট িছল বাংলার প্রিতিট নাগিরেকর।
তাই পলাশীর যুদ্েধ িবশ্বাসঘাতকতার অপরাধিট শুধু মীর জাফেরর একার নয়।
বাংলার জনগণ েসিদন িজহাদ সংগিঠত না কের পিরচয় িদেয়েছ প্রচণ্ড ভীরুতা ও
কাপুষতার।

তাছাড়া

িজহােদর

ন্যায়

ফরজ

ইবাদত

পািলত

না

হেল

মহান

আল্লাহতায়ালার প্রিতশ্রুত আযাব না আসাটাই েতা অস্বাভািবক। বস্তুতঃ বাংলার
বুেক

েস

আযাবিট

এেসিছল

প্রচণ্ড

ভয়াবহতা

িনেয়ই।

েসিট

েযমন

১৯০

বছেরর

েগালামী িনেয়, েতমন অনাহার, িনর্যাতন এবং েশাষেণ জীবন নােশর মধ্য় িদেয়।
আজও চলেছ েস আযােবর ধারাবািহকতা। অথচ ১৭৫৭ সােল বাংলােদেশর জনসংখ্যা
আফগািনস্তােনর েচেয় কেয়কগুণ অিধক িছল। তখন েদেশ হাজার হাজার আেলম-উলামাও
িছল। ৮০ হাজােরর েবশী মাদ্রাসা িছল।

বাঙালী মুসিলমগণ ব্িরিটেশর িবরুদ্েধ যুদ্ধ েথেক বাঁচেলও দুর্িভক্ষ েথেক
বাঁেচিন। এক-তৃতীয়াংশ বাঙালী ( প্রায় এক েকািট) মারা েগেছ ব্িরিটশেদর
েশাষেণ সৃষ্ট ১৭৬৯ সাল েথেক ১৭৭৩ সাল অবিধ চলমান দুর্িভক্েষ। বাংলার
সমগ্র

ইিতহােস

এতবড়

িবশাল

আকােরর

প্রাণনাশ

েকানকােলই

ঘেটিন।

অথচ

ব্িরিটেশর হােত অিধকৃত হওয়ার আেগ বাংলাই িছল সমগ্র এিশয়ার মােঝ সবেচেয়
সম্পদশালী

েদশ।

খাদ্েয

িছল

স্বয়ংসম্পন্ন।

বস্ত্র

িশল্প

উৎপাদেন

িছল

িবশ্েব েসরা। বাংলার বস্ত্র িবেশষ কের মসিলন তুরস্ক, িমশর, ইউেরাপ, এবং
চীনসহ িবশ্েবর নানা েদেশ েযত। সরকােরর ভাণ্ডার িছল েসানা-রূপায় পিরপূর্ণ।
ইিতহাসিবদেদর

মেত

বাংলার

উপর

িবজেয়র

সােথ

সােথ

েস

গচ্িছত

সম্পদ

ইংল্যান্েড িনেত ২০০িটর েবশী জাহাজ বাংলার তৎকালীন রাজধানী মুর্িশদাবাদ
েথেক

লন্ডন

মুিখ

রওনা

েদয়।

েস

লুন্ঠেনর

ফেল

লর্ড

ক্লাইেভর

মত

ইষ্ট

ইন্িডয়া েকাম্পািনর কর্ণধারগণ রাতারািত িবশ্েবর ধনী ব্যক্িতেত পিরণত হয়।
ডাকাতেদর লুন্ঠেন অভাব ও অনাহার আসেব -েসিটই েতা স্বাভািবক। তেব পার্থক্য
হেলা ডাকাতগণ মানুেষর ঈমােন হাত েদয় না, জ্ঞানচর্চায়ও ব্যাঘাত ঘটায় না।
অথচ কােফর শক্িতর হােত েদশ অিধকৃত হেল সবেচেয় ভয়ানক ক্ষিতিট হয় ঈমােনর
ভূবেন।

ইংেরজ

শাসকেদর

হােত

েস

নাশকতািট

অিত

নৃশংস

ভােবই

ঘেটেছ।

রাজস্বভাণ্ডার ও জনগেণর অর্থভান্ডার শূন্য করার পাশাপািশ প্রচণ্ড নাশকতা
ঘিটেয়েছ ইসলািম জ্ঞান চর্চার ক্েষত্ের। বাংলার মুসিলম জীবেন ইসলাম েথেক
আজ েয িবশাল িবচ্য়ুিত এবং সর্বত্র েয দুর্বৃত্িত তার মূেল হেলা প্রায় দুই
শত

বছেরর

কােফর

িশক্ষানীিতেত
দীর্ঘকালীন
(সাঃ)র

েবেড়

নাশকতার

আমেলর

িনর্েদিশত

শক্িতর

আজও

েস

উঠা

সাম্রাজ্যবাদীেদর

ফেল

বাংলার

ইসলাম

শিরয়ত,

অিধকৃিত।

বুেক

েয

নয়।

েবঁেচ

থাকা

ইসলাম,

শুরা,

িখলাফত

এ

নাশকতা
আদর্িশক

ইসলাম

রেয়েছ

েস

খিলফােদর

হােত।

েস

েবঁেচ

ইসলােম
নাই,

অব্যাহত

েযমন

েতমিন

আেছ

েসিট

পিবত্র

নাই

নবীজী

েকারআেন

িজহােদর

েকান

ধারণা। এভােব
েকারআনী জ্ঞানার্জেন ব্যাঘাত ঘটােত সমর্থ হেল ইসলােম েথেক দূের সরােত
মুসিলম সন্তানেক মন্িদের বা িগর্জায় েনয়ার প্রেয়াজন পেড় না। েদশ তখন
অমুসিলম েদেশর ন্যায় ইসলামশূন্য হয়। েকারআেনর সােথ সম্পর্ক িছন্ন করার
প্রকল্প িনেয়ই লর্ড েমকেল ভারেত িশক্ষার নােম কুিশক্ষার নীিত প্রণয়ন
কেরন।

বাংলােদেশ

আজও

েবঁেচ

আেছ

ইসলামশূন্য

েস

িশক্ষানীিত।

ইসলােমর

প্রিতপক্ষ রূেপ আজ যারা েদেশর উপর দখল জিমেয়েছ তারা েতা েস িশক্ষা নীিতরই
ফসল। ইসলাম েথেক দূের সরা এসব কুিশক্িষত মানুষেদর প্রতারণািটও জঘন্য়।
িনেজেদর ইসলাম িবেরাধী অিভসন্িধ ঢাকেত িনেজেদরেক তারা মুসিলম রূেপ পিরচয়
েদয়। অথচ তােদর মূল যুদ্ধিট ইসলােমর িবরুদ্েধ। এেদর কারেণই ইসলােমর িবজয়
ও শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা রুখেত বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম েদশগুিলেত িবেদশী
কােফরেদর নামেত হচ্েছ না। েস কােজ িনেজরাই যেথষ্ট নৃশংসতার পিরচয় িদচ্েছ।

েস বর্বর নৃশংসতা এবং ইসলােমর িবরুদ্েধ চরম আেপাষহীনতার কারেণই তারা
গৃহীত হচ্েছ ইসলােমর আন্তর্জািতক েকায়ািলশেনর িবশ্বস্ত পার্টনার রূেপ।
৫/২/২০১৮

েদেশর
িশক্ষাঙ্গণ
িশক্ষানীিতর নাশকতা

ও

ইন্ডাস্ট্ির দুর্বৃত্ত উৎপাদেনর
িশক্ষাঙ্গণ শুধু জ্ঞােনর িবকাশই ঘটায় না; জন্ম েদয় অসত্য-অজ্ঞতা,
ঘৃণা-িবদ্েবষ এবং মানবতাধ্বংসী ভয়ানক রুগ্ন ধারণারও। এগুিল পিরণত
হেত পাের দুর্বৃত্ত উৎপাদেনর িবশাল িবশাল ইন্ডাস্ট্িরেত।
স্ৈবরাচার,
ফ্যিসবাদ,
বর্ণবাদ,
জািতয়তাবাদ,
উপিনেবশবাদ,
সাম্রাজ্যবাদ এবং কম্যুিনজেমর ন্যায় মানবতা-নাশক মতবাদগুিলর জন্ম
েকান কােলই বনজঙ্গেল হয়িন, বরং হেয়েছ িশক্ষাঙ্গেন। এবং এ
মতবাদগুিলর নাশকতা িবষাক্ত েরাগ-জীবাণু ও সুনামী-ভূিমকম্েপর
েচেয়ও অধীক। মানব জািতর সমগ্র ইিতহােস সবেচেয় েবশী েলাকক্ষয়
েরাগজীবাণু
বা
সুনামী-ভূিমকম্েপর
হােত
হয়িন।
েসিট
হেয়েছ
িশক্ষাঙ্গেণ েবেড় উঠা মানবরূপী ভয়ানক দানবেদর হােত। িবগত দুিট
িবশ্বযুদ্েধই তারা সােড় সাত েকািট মানুষেক হত্যা কেরেছ এবং শত শত
নগর-বন্দরেক মািটর সােথ িমিশেয় িদেয়েছ। ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদী
শাসনেক প্রিতষ্ঠা িদেত এিশয়া, আফ্িরকা ও ল্যািটন আেমিরকার
েদশগুেলােত যারা গতহত্যা ও গণিনর্মূেল েনতৃত্ব িদেয়েছ তারাও েকান
গুহাবাসী িছল না; তারা িশক্ষা ও প্রিশক্ষণ েপেয়েছ অক্সেফার্ড,
েকম্ব্িরজ ও হার্ভােডর ন্যায় িবশ্বিবদ্যালয়গুেলােত। ভারেতর বুেক
েয েকািট েকািট মানুষ গরুছাগল, শাপ-েপঁচা, পাহাড়-পর্বত ও
মুর্িতেক েদবতা মেন কের, তারা িক েকান বন-জঙ্গেলর বািসন্দা?
তােদর অেনেক েতা কেলজ- িবশ্বিবদ্যালেয়র িডগ্িরধারী। িডগ্ির েনয়া
এবং জ্ঞানী ও িবেবকমান হওয়া েয এক নয় –তার প্রমাণ েতা এ নৃশংসতার
ইিতহাস।

বা্ংলােদেশর ইিতহােসও এরূপ কেলজ িবশ্বিবদ্যালেয়র নাশকতা িক কম?
যারা শাপলা চত্ত্বের মুসল্িলেদর উপর গণহত্যা ঘটােলা -এরা িক বেন
জঙ্গেল েবেড় উেঠেছ? এরাও েবেড় উেঠেছ েদেশর কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়
এবং সামিরক ও পুিলশ এ্যাকােডিমগুিলেত। ক’মাস আেগ এেদরই দলবদ্ধ
ভােব েদখা েগেছ িনরাপদ সড়েকর দাবীেত রাস্তায় নামা যায় িকেশারীেদর
উপর েযৗন সন্ত্রােস। এরাই থার্িট ফার্স্ট নাইেট রাস্তায় নারীেদর
িববস্ত্র কের লালসা পূরণ কের। এেদরই একজন নব্বইেয়র দশেক
জাহাঙ্িগর নগর িবশ্বিবদ্যালেয় ধর্ষেণ েসঞ্চুরীর উৎসব কেরিছল। তখন
েদেশর প্রধানমন্ত্রী িছেলন েশখ হািসনা। একজন নারী সাংবািদকেক
চিরত্রহীন বলায় ব্যািরস্টার মঈনুল েহােসনেক েজেল ঢুকােনা হেয়েছ।
এবং েসিট নারীর সম্ভ্রম রক্ষার নােম। অথচ হািসনা ধর্ষেণ
েসঞ্চুরীকাির ছাত্রলীগ েনতােক শাস্িত না িদেয় িনরাপেদ িবেদেশ
পািড় জমােত িদেয়িছল।
নাশকতা ঐক্য িবনােশ
ইসলােমর

েমৗিলক

েচতনা

িবনােশও

িক

েসক্যুলার

িশক্ষাব্যবস্থার

নাশকতা
িক
কম?
ইসলাম
অিত
েমৗিলক
িশক্ষািট
স্েরফ
মহান
আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূেলর উপর ঈমান আনা নয়; বরং ভাষা, বর্ণ,
ভূেগাল বা অঞ্চেলর উর্দ্েধ উেঠ মুসিলমেদর মােঝ ভাতৃত্েবর বন্ধন
গড়া। েস সােথ বাধ্যতামূলক হেলা মুসিলমেদর মােঝ অৈনক্যেক ঘৃণা করা
এবং পিরহার করা। নামায-েরাযার ন্যায় এিটও ফরজ। পিবত্র েকারআেন
মুসিলমেদর মােঝ সীসাঢালা অটুল েদয়াল গড়ার হুকুমিট এেসেছ মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক। েসিট সুরা সােফর ৪ নম্বর আয়ােত। আর
েযখােন মহান আল্লাহতায়ালার হুকুম, েসিট অমান্য করেল িক ঈমান
থােক? তাই ভাষা,বর্ণ, অঞ্চেলর নােম মুসিলমেদর মােঝ িবভক্িত গড়ািট
মদপান, জ্িবনা ও মানব হত্যার ন্যায় হারাম। মুসিলমেদর মােঝ
িবভক্িত গড়েল মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক আযাব েয অিনবার্য হয়
–েস হুিশয়ািরিটও েশানােনা হেয়েছ। েস েঘাষণািট এেসেছ সুরা ইমরােনর
১০৫ নম্বর আয়ােত। মুসিলমেদর উপর আযােবর েস আলামত িক আজ কম?
অথচ ভাষার নােম শুধু িবভক্িত গড়া নয়, বরং খুেনাখুিন ও অবাঙালীেদর
িনর্মূল করািট হেলা বাঙালী জাতীয়তাবাদী রাজনীিতর মূল কথা। এিদক
িদেয় তােদর ঘিনষ্ট আদর্িশক আত্মীয় হেলা মায়ানমােরর অসভ্য
বার্মীজগণ। জাতীয়তাবাদী এ নৃশংস বর্বরগণ েরািহঙ্গা মুসিলমেদর
িবরুদ্েধ গণহত্যা, ধর্ষণ ও বর্ণবাদী িনর্মূেল েনেমেছ। একই রূপ
জাতীয়তাবাদী বর্বরতায় বাংলার মািটেত সবেচেয় অসভ্য কর্মিট ঘেটেছ
একাত্তের। তখন হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠেনর িশকার হেয়িছল কেয়ক লক্ষ

িবহারী মুসিলম। তারা ভারত েথেক প্রাণ বাঁচােত পূর্ব পািকস্তােন
আশ্রয় িনেয়িছল। ব্যক্িতর ৈদিহক দুর্বলতা জািনেয় েদয়, তার খাদ্েয
পুষ্িটর মান ভাল নয়। েতমিন ব্যক্িতর চিরত্রহীনতা জািনেয় েদয়, তার
িশক্ষায় রেয়েছ প্রচুর কুিশক্ষা। বাংলােদশ দুর্নীিতেত িবশ্েব ৫
বার শীর্ষ স্থান েপেয়েছ েতা কুিশক্ষার কারেণই।
বাংলােদেশ েসক্যুলার িশক্ষা নীিতর মূল নাশকতািট স্েরফ এ নয়, এিট
িবলুপ্ত করেত েপেরেছ মুসিলম মগজ েথেক প্যান-ইসলািমক েচতনা। বরং
েকেড় িনেয়েছ নৃশংস বর্বরতােক ঘৃণা করার সামর্থ্য। েকেড় িনেয়েছ
সুনীিত িনেয় েবেড় উঠার ঈমানী বল। এজন্যই বাংলা সািহত্েয
িবহারীেদর িবরুদ্েধ সংগিঠত নৃশংসতার েকান িববরণ েনই। েলখা হচ্েছ
না শাপলা চত্ত্বেরর গণহত্যার িবরুদ্েধও। একই কারেণ িবশ্বিবদ্যালয়
অঙ্গেণ ধর্ষেণ েসঞ্চুির করার িবষয়িটও ইিতহাস েথেক হািরেয় েগেছ।
েদেহ একবার েরাগ েদখা িদেল বুদ্িধমান ব্যক্িত তা সারা জীবন মেন
রােখ এবং তা েথেক বাঁচার জন্য সব সময় সতর্ক থােক। িবেবকমান
জনেগাষ্িঠও েতমিন িনজেদর ইিতহােসর কােলা অধ্যায়গুিল ভুেল যায় না,
বরং বাঁিচেয় রােখ তা েথেক ভিবষ্যেত বাঁচার আশায়। নইেল আত্মেভালা
েস জনগেণর জীবেন বাকশালী স্ৈবরাচার ও শাপলা চত্ত্বেরর গণহত্যার
ন্যায় নৃশংসতাগুেলা িনত্যৈনিমত্িতক হয় দাঁড়ায়।
সুিশক্ষা শুধু ঈমানই বাড়ায় না, ঈমানদারেদর মােঝ িসেমন্টও লাগায়।
ফেল গেড় উেঠ অটুট ঐক্য। অপর িদেক কুিশক্ষা বাড়ায় িবেভদ ও অৈনক্য।
গেড় েতােল িবভক্িতর েদয়াল। মুসিলমেদর মােঝ অৈনক্য েদেখ অন্ততঃ এ
িবষয়িট িনশ্িচত বলা যায়, তােদর মােঝ সুিশক্ষা নাই। অথচ সুিশক্ষার
কারেণই ইসলােমর েগৗরবকােল আরব, কুর্দী, তুর্কী, ইরানী ও আফ্িরকান
মুসিলমগণ িনেজেদর ভাষা ও বর্েণর কথা ভূেল একতাবদ্ধ উম্মাহর জন্ম
িদেয়িছল। িকন্ত ইসলািম িশক্ষা েথেক যখনই তারা দূের সেরেছ, তখন
শুধু িবভক্িতই বােড়িন, পরাজয় এবং অপমানও েবেড়েছ। একতা ছাড়া
অসম্ভব, ইসলািম রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা। অসম্ভব হয়, শিরয়ত, হুদুদ,
একতা ও েখলাফার ন্যায় ইসলােমর মূল িবধানগুিলর প্রিতষ্ঠা। ব্যর্থ
হয়, ইসলােমর মূল এেজন্ডার বাস্তবায়ন। যােদর মধ্েয ঈমান আেছ তারা
শুধু িভন্ ভাষা, িভন্ বর্ণ ও িভন্ এলাকার ঈমানদার মানুষেদর সােথ
কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় এক জামােত শুধু নামাযই পেড় না; তারা রাষ্ট্র
গেড় এবং একই রণাঙ্গেন যুদ্ধও কের। এিটই েতা ঈমােনর লক্ষণ। েস
ঈমােনর কারেণ বাঙালী, পাঞ্জাবী, িবহারী, িসন্িধ, পাঠান, গুজরািত
ও অন্যান্য ভাষার মুসিলমগণ একত্ের িমেল ১৯৪৭’েয় িবশ্েবর সর্ববৃহৎ
মুসিলম রাষ্ট্র পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা িদেয়িছল। েস অিভন্ন েচতনার

কারেণই ১৯৭১’েয় েকান আেলম, পীর বা েকান ইসলামী দল পািকস্তান
ভাঙ্গােক সমর্থণ কেরিন। তােদর েকউ ভারেত িগেয় সামিরক প্রিশক্ষণও
েনয়িন।
ঈমান ও একতার প্রিত আগ্রহ সব সময়ই একত্ের চেল। ঈমান িবলুপ্ত হেল
একতাও িবলুপ্ত হয়। তখন ভাষা,বর্ণ ও ভূেগােলর নােম িবভক্িতর
অসংখ্য েদয়াল গেড় উেঠ। জাতীয় রাষ্ট্েরর নােম েস িবভক্িতর েদয়ালেক
সুরক্ষা েদয়া তখন েদশপ্েরম গণ্য হয়। প্রশ্ন হেলা, িবভক্িতর েদয়াল
এবং েস িবভক্িত িনেয় উৎসব িক ঈমােনর লক্ষণ? বরং প্রকৃত ঈমানদােরর
মেন এরূপ িবভক্িত িনেয় মাতম উঠেব -েসিটই েতা স্বাভািবক। িকন্তু
আজ েস মাতম নাই, িবভক্িত িনেয় দুঃখেবাধও নাই। অথচ মুসিলম জাহােন
যখন েকান কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয় িছল না, তখনও একজন িনরক্ষর মুসিলম
একতার গুরুত্ব বুঝেতা। তাই তখন আরব,ইরানী, তুর্কী, কুর্দী,
আফ্িরকান মুসিলম একত্ের যুদ্ধ কেরেছ। অথচ আজ েসিট অসম্ভব।
িশক্ষাব্যবস্থা িসরাতুল মুস্তাকীম েথেক েয কতটা দূের সিরেয়েছ –এ
হেলা তার প্রমাণ।
নাশকতা িচন্তাশূণ্যতার
জ্ঞােনর

অর্থ

শুধু

তথ্য,তত্ত্ব,উপাত্ত,গদ্যপদ্য,পিরসংখ্যান

বা

িকসসা-কািহনী জানা নয়,বরং নানা িবষয় িনেয় িচন্তা-ভাবনা এবং েস
িচন্তা-ভাবনা েথেক সিঠক িসদ্ধান্ত গ্রহেণর সামর্থ্য। েকারআেনর
নানা স্থােন নানা ভােব মহান আল্লাহতায়ালা মানুষেক িচন্তা-ভাবনায়
উৎসািহত কেরেছন। প্রিতিট জীবজন্তু,প্রিতিট উদ্িভদ,প্রিতিট পাহাড়পর্বত,প্রিতিট নদীনালা,আকােশর প্রিতিট নক্ষত্র,প্রকৃিতর প্রিতিট
দৃশ্যপটই মহান আল্লাহর মূল্যবান আয়াত। েকারআেনর ভাষায় তা হেলা
“আয়ািতল িল উিলল আলবাব” অর্থ িচন্তাশীল মানুেষর জন্য িনদর্শন।
িবদ্যািশক্ষার কাজ মূলতঃ মহান আল্লাহর েস আয়াতগুেলা েথেক িশক্ষা
গ্রহেণর সামর্থ্য সৃষ্িট। মানুেষর মেন েস আয়াতগুিল বহুভােব
বহুকথা বেল। েকানিট সরব ভােব,েকানিট নীরব ভােব। ব্যক্িতর
চক্ষু,কর্ণ,িবেবেকর
সামেন
এগুেলা
লাগাতর
সাক্ষ্য
েদয়
সর্বশক্িতমান মহান আল্লাহর অপার অসীম কুদরেতর। িবদ্যািশক্ষার কাজ
হেলা েস সাক্ষ্য বুঝেত ও আল্লাহর পক্েষ সাক্ষ্যদােন সামর্থ্য
সৃষ্িট করা। েস সামর্থ্য অর্জেন িবশ্বিবদ্যালেয়র িডগ্ির লােগ না।
েসজন্য যা জরুরী তা হেলা িচন্তার সামর্থ্য। ইসলােম িচন্তােক তাই
শ্েরষ্ঠ ইবাদত বলা হেয়েছ। িচন্তািশল মনই হেলা জ্ঞােনর সবেচেয় বড়
পাওয়ার হাউস। িচন্তার বেল আল্লাহর অসংখ্য আয়াত েথেক িশক্ষা েনয়ার
েয সামর্থ্য গেড় উেঠ তার গুেণ মানব ইিতহােসর বহু িনরক্ষর

ব্যক্িতও িবখ্যাত দার্শিনেক পিরণত হেয়েছ। অথচ েস সামর্থ্য না
থাকায় বহু িপএইচিড ধািরও প্রচণ্ড আহম্মেক পিরণত হয়।বাংলােদেশ েতা
এমন আহম্মকেদর কােছ গরুছাগল ও শাপশকুন েযমন ভগবান মেন হয় েতমিন
বঙ্গশত্রু,গণশত্রু এবং অিত স্ৈবরাচাির দুর্বৃত্তরাও মহমানব বন্ধু
মেন হয়। িচন্তাশূণ্যতার এিটই হেলা নাশকতা।
বাংলােদেশর িশক্ষাব্যবস্থায় শুধু এমন আহম্মেকর সংখ্যাই বােড়িন,
ভয়ানক দুর্বৃত্েতর সংখ্যাও েবেড়েছ। এ িশক্ষার কাজ হেয়েছ,শুধু
িচন্তার সামর্থ্য েকেড় েনয়া নয়,েকারআেনর সােথ সম্পর্কেক িছন্ন
করারও। পািরবািরক বা সাংস্কৃিতক সূত্ের েকারআেনর সােথ যিদ
েকানরূপ সম্পর্ক গেড়ও উেঠ,বাংলােদেশর িশক্ষার কাজ হেয়েছ েস
সম্পর্ক বহাল রাখােক কিঠন কের েদয়া। িশক্ষাব্যবস্থার কাজ হেয়েছ
ছাত্রেদর ইবাদেতর সামর্থ্য েকেড় েনয়া,এবং েস সামর্থ্য যােত গেড়
না উেঠ তার ব্যবস্থা করা। মুসিলম িশশুর জীবেন ভ্যালু এ্যাড বা
মূল্য সংেযাজন না কের বরং পািরবািরক বা সাংস্কৃিতক সূত্ের
সংেযািজত মূল্যও েকেড় িনেচছ। ফেল কৃষেকর সুেবাধ পুত্রিট কেলজিবশ্বিবদ্যালেয়
ভর্িত
হেয়
ব্যািভচাির,ধর্ষক,েচারডাকাত
ও
সন্ত্রাসী খুিন হেয় েবর হচ্েছ। এবং এরাই রাজপেথ আল্লাহর শিরয়তী
িবধােনর
ইসলােমর

িবরুদ্েধ
িবপক্েষ

ৈসিনক রূেপ নামেছ। বাংলােদেশর রাজনীিতেত
আজ
েয
িবপুল
বািহনী
এবং
পেথঘােট,অিফস-

আদালত,ব্যবসা-বািণজ্েয েয অসংখ্যক দুর্বৃত্ত -তারা িক কােফরেদর
ঘের, মন্িদের বা বেনজঙ্েগেল েবেড় উেঠেছ? তারা েতা েবেড় উেঠেছ
েদশী স্কুল-কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয় েথেক।
দুর্গ ইসলােমর শত্রুপক্েষর
অজ্ঞ েলাকেদর সহেজই িবভ্রান্ত করা যায়। িকন্তু জ্ঞানী ব্যক্িতেদর
ক্েষত্ের িক েসিট অসম্ভব। বাংলােদেশ ইসলাম িবেরাধীেদর শক্িতর মূল
উৎসিট হেলা, েকারআন েথেক জ্ঞানলােভ অসমর্থ জনগণ। তারা চায়,
জনগেণর ইসলাম িনেয় অজ্ঞতা দীর্ঘায়ু পাক। চায়, েসিট আেরা গভীরতর
েহাক। েকারআনী জ্ঞােনর এজন্যই তারা মহাশত্রু। পিবত্র েকারআেনর
জ্ঞান বাড়েল েস জ্ঞান শক্িত েজাগায় ঈমান িনেয় েবেড় উঠায়। তারা
ইসলােমর িবজেয় তখন আেপাষহীন হয়। শিরয়ত প্রিতষ্ঠার আন্েদালন তখন
িবপুল সংখ্যায় আেপাষহীন েমাজািহদ পায়। এখােনই ইসলােমর শত্রু
পক্েষর ভয়। েস ভয় িনেয়ই য়ভয়। ভয়। আরবী ভাষা এবং েস সােথ েকারআেনর
চর্চা রুখা হচ্েছ ইসলােমর িবরুদ্েধ লড়াইেয়র একিট েকৗশল রূেপ।
েদেশর

স্কুল,

কেলজ

ও

িবশ্বিবদ্যালয়গুিল

পিরণত

হেয়েছ

ইসলােমর

শত্রু পক্েষর মূল দুর্েগ। মহান আল্লাহতায়ালার েদয়া শিরয়িত আইন
প্রিতষ্ঠা িনেয় রাজপেথ নামেল তার িবরুদ্েধ অস্ত্র হােত যারা
হামলা কের তারা েকান মন্িদর,গীর্জা বা বনজঙ্গল েথেক আেস না। বরং
আেস
কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়গুেলার
প্রাঙ্গণ
েথেকই।
অথচ
এগুিলর
িনর্মােন ব্যয় ধর্মপ্রাণ মুসিলম নাগিরকেদর েদয়া রাজস্েবর অর্থ।
প্রশ্ন হেলা, িশক্ষার নােম মুসিলমগণ িক এভােব িনজ ধর্ম,িনজ
ঈমান,সর্েবাপির মহান আল্লাহতায়ালার শত্রু পালেন অর্থ েজাগােত
থাকেব? েমেন চলেব িক িশক্ষাঙ্গেণর উপর ইসলােমর শত্রুপক্েষর এ
দখলদাির?

িবপর্যেয়র
পিরবার

মুেখ

পাশ্চাত্েযর

মানব ইিতহােসর সবেচেয় পুরাতন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতষ্ঠান হেলা
পিরবার। মানব-সভ্যতার বয়েসর সমান এর বয়স। সভ্যতার জন্ম ও
অগ্রগিতেত পিরবােরর অবদানই সর্বািধক। িনছক মাতৃর্গেভ জন্ম িনেলই
মানব-িশশু মানব রুেপ েবেড় উেঠনা। েস মানব রূেপ েবেড় উঠার মূল সবক
ও প্রিশক্ষণ পায় পিরবার থেক। পিরবােরর অপিরসীেমর গুরুত্বের কথা
হাদীস শরীেফ বহুভােব র্বণিত হয়েছ। নবী কারীম (সাঃ) বলেছন,
“প্রিতিট মানব িশশুই জন্ম নেয় মুসলমান রূপ, িকন্তু িপতা-মাতা বা
পিরবােরর প্রভােব েবেড় উেঠ ইহুদী, নাসারা বা অমুসলিম রূেপ।”
সভ্যতা িনর্মােনর কাজ একমাত্র মানুেষর, পশুেদর নয়। আল্লাহর খলীফা
হওয়ার কারেণ প্রিতিট মুসলমানই একােজ দায়বদ্ধ। তেব এ লক্ষ্েয
পিরবার অপিরহার্য। কারণ, সভ্যতার যারা িনর্মাতা তােদর িনর্মােনও
েতা প্রিতষ্ঠান চাই। পিরবার বস্তুতঃ েস কাজিটই কের।
মানব ইিতহােসর এই সনাতন প্রিতষ্ঠানিট আজ িবপর্েযর মুেখ। ফেল
িবপন্ন আজ মানবতা। এবং থমেক দাঁিড়েয়েছ সভ্যতার অগ্রগিত। ইট ধ্বেস
েগেল প্রাসাদও ধ্বেস যায়। েতমিন পিরবার িবধ্বস্ত হেল িবধ্বস্ত হয়
সভ্যতা। িনর্জন বেন-বাদােড় বা মরুভূিমেত
েকান মানবিশশুই সভ্য
রূেপ েবেড় উঠেনা, সভ্যতাও েসখােন িনর্িমত হয়না। উদ্িভদ বা পশুপাখীর পক্েষ একাকী েবেড় উঠা সম্ভব হেলও মানুষের পক্েষ তা অসম্ভব।

পশুকুেল মানব িশশুেক েছেড় িদেল েস শুধু ৈদিহক িনরাপত্তাই
হারায়না, মানিবক গুন িনেয় েবেড় উঠার সুেযাগও হারায়। মানুষ
প্রভািবত হেয় তার আেশ-পােশর অন্যেক েদেখ। েছাট েবলা েথেকই েয
িশশু ধর্েমর নােম িপতামাতা ও প্রিতেবশীেদর শাপ-শকুন, গরু, পাহাড়পর্বত ও মুর্িতর উপসানা েদেখ েস িশশু পরবর্তীেত েনােবল প্রাইজ
েপেলও েছাটেবলার ধর্মীয় িবশ্বাস ও অভ্যাস সহেজ ছাড়েত পাের না।
এজন্যই ভারতীয় িহন্দু িবজ্ঞানীগণ শাপ-শকুন, পাহাড়-পর্বত ও মুর্িত
পূজার মধ্েয মুর্খতা েদখেত পায়না। একই অস্বাািবঅসএকই কারেণ
পাশ্চাত্যের একজন েসরা দার্শিনক বা ধার্িমক ব্যক্িত েকানরূপ
অসভ্যতা েদেখনা উলঙ্গতা, ব্যিভচার, মদ্যপান ও সমকািমতার মধ্েয।
পশু েযমন পােশ উলঙ্গতা বা ব্যিভচার হেলও তােত ভ্রুক্েষপও কের না,
েতমিন অবস্থা পাশ্চাত্য েদেশর এসব িশক্িষতেদর। জঘন্য পাপাচার ও
কদর্য অসভ্যতাও তােদর কােছ অিতশয় স্বাভািবক সভ্য-কর্ম রূেপ গণ্য
হয়। পাপাচােরর প্রকাশ্য প্রদর্শণী এজন্যই সমােজ বন্ধ হওয়া জরুরী।
এজন্যই জরুরী হল, পাপাচারমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্েরর িনর্মান। ইসলােম
এিট র্সবশ্রষ্েঠ ইবাদাত। ঈমানদারের এ কাজিটেতই অন্যরা সবেচেয়
েবশী উপকৃত হয়। পিরবার, রাষ্ট্র ও সমাজ একমাত্র এপেথই
পুতঃপিবত্রতা পায়। এবং েয েকান সমােজ এিটই সবেচেয় ব্যয়বহুল কাজ।
নবীজী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবােয় েকরাম তােদর জীবেনর সবেচেয় বড়
েকারবানীিট েপশ কেরেছন মূলতঃ এ মহান কােজ। রক্তক্ষয়ী িজহাদ
লেড়েছন তারা আমৃত্যূ।এরূপ অর্থ-ব্যয়,রক্তক্ষয় নামায-েরাযা-হজ্জযাকাত বা আল্লাহর অন্য েকান

িবধান পালেন হয় না।

এ িবশ্েব সব জািত সভ্যতা গেড়িন। জন্ম েদয়িন উন্নত রুিচেবাধ বা
মূল্যেবােধর। সুশৃঙ্খল পিরবার, সমাজ ও রাষ্ট্র িনর্মােন যারা
সফল, এ কাজ বস্তুতঃ তােদর। আবর্জনার স্তুেপর পােশর আবাদী েছেড়
মানুষ যখন নগর গেড়েছ, সভ্যতার িনর্মাণও তখন শুরু হেয়েছ। নৃশংস
বর্বরতায় আরবরা এককােল ইিতহাস গেড়িছল। িনেজর জীিবত কণ্যােক তারা
জ্যান্ত দাফন করেতা। িকন্তু এ আরবরাই আবার র্সবকালের সর্বশ্েরষ্ঠ
সভ্যতার জন্ম িদেয়িছল। তােদর এ সফলতার কারণ, আল্লাহর েহদায়ােতর
অনুসরণ। এবং িনেজেদর গেড়েছন নবীজীর (সাঃ)আদর্েশ। েবেদর বস্িত বা
িভখারীর কুেড় ঘর িনর্মােন নকশা বা মেডল লােগনা, িকছু বাঁশ-কঞ্িচ
ও খড়-কুেটা হেলই যেথষ্ট। িকন্তু েসিট অপিরহার্য তাজমহল িনর্মােন।
উন্নত সমাজ ও সভ্যতার িনর্মােন েতমিন অপিরহার্য হেলা উন্নত আদর্শ
বা িনর্েদশনা। ইসলােম েস আদর্শ বা মেড়ল হেলন স্বয়ং নবীজী (সাঃ)।

আর িনর্েদশনা ও মূল নকশািট িদেয়েছন েখাদ আল্লাহতায়লা। এবং
আল্লাহতায়লার েস িনর্েদশনা বা েহদােয়ত এেসেছ পিবত্র েকারআেন।
অসভ্য বসবােস আদর্শ লােগ না। আইয়ােম জািহিলয়াত যুেগর আরবরাই শুধু
নয়, আজও বহুশত েকািট মানুষ বসবাস করেছ আল্লাহর েহদােয়ত ছাড়াই।
এেত সভ্যতর মানব সৃষ্িটর কাজ সামেন এগুয়িন। বরং প্রচন্ড অসুস্থ
েবেড়েছ মানব সভ্যতার। হালাকু-েচংঙ্িগেজর েচেয় বর্বর মানুেষর জন্ম
হেয়েছ সভ্যতার এ অসুস্থ্যতার কারেণ।

আল্লাহর েহয়ােয়ত এবং রাসূল (সাঃ)র আদর্েশর অনুসরেণর ফায়দা েয কত
িবশাল ও কল্যাণকর েসিট প্রমাণ কেরেছন প্রাথিমক কােলর মুসলমােনরা।
এবং েসিট মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা িনর্মােনর মধ্য িদেয়।
আেলার মশাল গভীর অন্ধকােরও পথ েদখায়। েতমিন ব্যক্িত, পিরবার,
সমাজ ও রাষ্ট্েরর িনর্মােন পথ েদখায় নবী-রাসূেলর আদর্শ।
এক্েষত্ের সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ আদর্শ হেলন সর্বেশষ নবী হযরত
মহম্মদ (সাঃ। পিবত্র েকারআেন আল্লাহতায়ালা তাঁেক “উসওয়াতুন
হাসানা” বা উত্তম আর্দশ বেলেছন। মুসলমান হওয়ার অর্থ নবীজী
(সাঃ)েক শুধু আল্লাহর রাসূল িহসােব েমৗিখক স্বীকৃিত েদয়া নয়, বরং
জীবেনর প্রিতপেদ তাঁেক অনুকরণীয় আদর্শ রূেপ কবুল করা। নবীজী
(সাঃ)র সােথ সাহাবােয় েকরােমর আচরণ েসিটই িছল। তাঁেক বাদ িদেয়
অন্য কাউেক উত্তম আদর্শ রূেপ িবশ্বাস করা বা অনুসরণ করাই কুফির।
এিট ইসলাম েথেক িবচ্যুিত। সাহাবােয় েকরাম তােদর সমস্ত কর্ম ও
আচরেণ –তা েস ইবাদত েহাক বা ব্যক্িত-পিরবার-রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন
েহাক – তার অনুসৃত আদর্শেক অনুসরণ কেরিছেলন। আেলার ন্যায় নবীিজ
(সাঃ)র আর্দশও আরেবর ঘরগুেলােক েসিদন আেলািকত কেরিছল। ফেল
দূরীভূত হেয়িছল িমথ্যা ও অজ্ঞতার অন্ধকার। তখন ইিতহােসর শ্েরষ্ঠ
িশক্ষালেয় পরিনত করেছিল মুসলমানেদর প্রিতিট ঘর্ ও প্রিতিট
পিরবার। এবং এভােব অিত দ্রুত অগ্রসর হেয়িছেলন উচ্চতর সভ্যতা
িনর্মােনর িদেক। েস কােল েকান কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয় িছল না, িকন্তু
মুষ্িটেময় সাহাবীেদর ঘর েথেক েয মােপর জ্ঞানবান মানুষ ৈতরী
হেয়িছল তা মুসিলম িবশ্েবর সবগুেলা িবশ্বিবদ্যায় িবগদ হাজার বছের
পােরিন। উচ্চতর সভ্যতা িনর্মােনর কাজ েতা এভােবই ঘর বা পিরবার
েথেক শুরু হয়। একােজ পিরবার িনষ্ক্রীয় হেল ব্যাক্িতর উন্নয়েনর
সােথ উম্মাহর উন্নয়ন থমেক দাড়ায়। সভ্যতা িক? এিট হেলা জাতীয়
জীবেন সভ্যতর ব্যক্িতসমুেহর সৃষ্িটশীল কর্ম ও সভ্যতর পিরবর্তেনর
েযাগফল। ফেল একই রকম কুঁেড় ঘের হাজার বছর বাস করেল তােত সভ্যতা

িনর্িমত হয়না। কারন এিট স্থিবরতা। এমন স্থিবরতায় প্রকাশ পায় আিদম
অজ্ঞতােক আঁকেড় ধের বসবােসর প্রবনতা। অথচ িপরািমড বা তাজমহল গড়েল
েসিট
সভ্যতার
অংশ
হেয়
যায়।
কারন
তাজমহেলর
িনর্মােন
স্থাপত্যিশল্পেক কুঁেড় ঘর িনর্মােনর েকৗশল েথেক বহু পথ পািড় িদেত
হয়। সভ্যতার গুণাগুণ িবচাের েতা েস অগ্রগিতটুকুরই িবচার হয়।
িকন্তু সভ্যতার তুলনামূলক িবচাের কৃিষ, িশল্প, প্রাসাদ বা নগর
িনর্মােনর পাশাপািশ উচ্চতর মানুষ গড়ার িশল্প কতটা সামেন এগুেলা
েসিটই েবশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ েসিট যখন উৎকর্ষ পায় তখনই
শ্েরষ্ঠতর সভ্যতা িনর্িমত হয়। িমশের িবস্ময়কর িপরািমড বা চীেন
িবশাল প্রাচীর িনর্িমত হেলও মানিবকতা সম্পন্ন েস িবশাল মােপর
মানুষ িনর্িমত হয়িন। অথচ েসিট সম্ভব হেয়িছল ইসলােম। অন্য সভ্যতা
েথেক ইসলািম সভ্যতার শ্েরষ্ঠত্ব েতা এখােনই।

নবীজী (সাঃ) বেলেছন, “দুঃখ হয় ঐ ব্যক্িতর জন্য যার জীবেন দুইিট
িদন অিতক্রান্ত হেলা অথচ তার জ্ঞান ও তাকওয়ার েকান পরর্িবতনই
হেলানা”। অথচ আজ মুসিলম িবশ্েব এমন মানুেষর সংখ্যা েকািট েকািট
যােদর জীবেন শুধু শুধু দুিট িদন নয়, হাজােরা িদন -এমন িক সমগ্র
জীবন েকেট েগেছ অথচ তােদর জ্ঞান ও তাকওয়ার ভান্ডাের েকান
পিরবর্তনই আেসিন। সারাটা জীবন বাস করেছ অজ্ঞতার েঘার অন্ধকােরর
মােঝ। অিতবৃদ্ধ বয়েসও
সামর্থ অর্জন কেরিন।

েকারআেনর সামান্য একিট ছুরাও েবাঝবার
একজন মানুেষর কােছও দ্বীেনর দাওয়াত

েপৗছােনার সামর্থ অর্জন কেরিন। েয মুসলমােনর জীবেন পরর্িবতনহীন
দুইিট িদন েযখােন অসহ্য েস ব্যক্িত কাদা-মািট, লতা-পাতা, বাঁশকঞ্িচর ঘের হাজােরা বছর কাটায় িক কের? অথচ বাংলােদেশর ন্যায় েদেশ
মুসলমােনরা েতা েসিটই কেরেছ। একই রূপ ঘর, একই রূপ কৃিষকাজ ও একই
রূপ সংস্কৃিতর মােঝ তােদর বসবাস বহুশত বছেরর। প্রাথিমক যুেগর
মুষ্িটেময় মুসলমানেদর হােত েস সময় উন্নত সভ্যতার জন্ম হয়েছিল
েসিট েতা সামেন চলার প্রবল প্েররণা েথেকই। েযখােন পিরবর্তন েনই
েসখােন সভ্যতাও নাই। িবশ্েব বহু ভাষা ও বহু ধর্েমর বহু জািতর
মানুেষর বাস। িকন্তু সভ্যতার জন্মদান সবার দ্বারা হয়িন। সভ্যতার
জন্ম দােন যারা ব্যর্থ, তােদর েস ব্যর্থতার কারণঃ তারা পিরবার,
সমাজ ও রাষ্ট্রের মত প্রিতষ্ঠানগুেলা সিঠক ভােব গেড় তুলেত
পািরিন। তেব এক্েষত্ের মূল ব্যর্থতা, আদর্শ পিরবার গড়ায়
ব্যর্থতা। কারণ, প্রাসাদ গড়েত েযমন ভাল ইট লােগ েতমিন উচ্চতর
সমাজ ও সভ্যতা গড়েতও ভাল মানুষ ও পিরবার লােগ।

পািরবার গেড় উেঠেছ বস্তুতঃ মানিবক প্রেয়াজেনর তািগেদ। অন্য
প্রানীকূল েথেক মানুেষর শ্েরষ্ঠতম হওয়ার এিটই মূল কারন। পশুেদর
জীবেন সহস্র বছেরও পরর্িবতন আেস না। গবািদ পশুরা হাজার বছর
পূর্েবও েযভােব ঘাস েখত বা জীবন ধারন করেতা এখেনা তাই কের। অথচ
মানুষ সামেন এিগেয়েছ। এর কারণ পিরবার। এ জীবেন িনেজর প্রেয়াজন আর
কতটুকু? কুকুর িবড়ালও সমােজ না েখেয় মের না। কারণ তােদর একার
প্রেয়াজন সব সমােজই পূরণ হয়। অথচ মানুষেক ভাবেত হয় তার পিরবার ও
আপনজনেদর িনেয়। এ ভাবনাই তােক কর্মশীল, গিতশীল ও দুঃসাহসী কের।
পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগরও পািড় দেয়। এরূপ অিবরাম উদ্েযাগ ও
আত্মিনেয়াগই ব্যক্িতর েযাগ্যতা ও সৃজনশীলতা বাড়ায়। মানুষ জীবেন
যা েশেখ তার িসংহভাগই েশেখ কাজ করেত করেত। তাই যার জীবেন কাজ
েনই, তার জীবেন জ্ঞােনর বৃদ্িধও েনই। প্রেয়াজেনর তািগেদই সৃষ্িট
হয় নতুন আিবষ্কার। যার পিরবার নাই তার জীবেন কর্েম প্েররণাও নাই।
কারণ তার প্রেয়াজেনর মাত্রািট অিত সামান্য। পিরবার পিরজনহীন
সাধু-সন্যাসীেদর দ্বারা তাই সভ্যতার িনর্মান দূের থােক একখািন
গৃহ
িনর্মানও
অসম্ভব।
ফেল
এমন
মানুষের
সংখ্যা
বৃদ্িধেত
ক্ষতগ্িরস্থ হয় সমাজ ও রাষ্ট্র। এবং বাধাগ্রস্ত হয় সভ্যতার
িনর্মান বা অগ্রগিত। ইসলােম তাই ৈবরাগ্য জীবেনর েকান স্থান েনই।

মানব িশশু তার পিরবার েথেক শুধু প্রিতপালনই পায় না, জীবেনর মূল
পাঠগুেলাও পায়। েশেখ, িক ভােব তােক েবেড় উঠেত হয়। েশেখ
কর্মকুশলতা। েশেখ িকভােব অন্যেদর দূঃেখ দূঃখী এবং সুেখ সুখী হেত
হয়। পিরবার েথেকই ব্যক্িত পায় উন্নত রুিচেবাধ, মূল্যেবাধ ও
বাঁচবার সংস্কৃিত। মানুষ যখন কলেজ-িবশ্বিবদ্যালয় গেড়িন তখনও
জীবেনর সর্েবাচ্চ িশক্ষা েপত িপতা-মাতা, ভাই-েবান, দাদা-দাদী ও
অন্যান্য আপনজনেদর েথেক। িপরািমড বা তহজমহেলর ন্যায় শ্েরষ্ঠ
স্থাপত্যিশল্পগুেলা যারা গড়েছিলেন তারাও েকান িবশ্বিবদ্যালয় েথেক
িবদ্যা হািসল কেরনিন।েস উচ্চতর িবদ্যা েপেয়েছিলেন িনেজেদর পিরবার
েথেক। পিরবারই েয মানব জািতর শ্েরষ্ঠ িবদ্যালয় – েস প্রমান তাই
প্রচুর। অথচ আজ েসিটই ভয়ানক িবপর্যেয়র মুেখ। িবশাল িবশাল কলকারখানা বৃদ্িধর সােথ েযমন িবলুপ্ত হেয়েছ পিরবার িভত্িতক কুিঠর
িশল্প, যান্ত্রীকতা বৃদ্িধর সােথ েতমিন িবলুপ্ত হচ্েছ পিরবার ও
পিরবার িভত্িতক িশক্ষালয়। ফেল মানুেষর েকতাবী বা কািরগির জ্ঞান
বাড়েলও িবধস্ত হচ্েছ মূল্যেবাধ। সম্পদ বাড়েলও মানুষ িনঃস্ব হচ্েছ

মানিবক গুনাবলীত।

একমাত্র পািরবারীক শান্িতই ব্যক্িতেক েদয় প্রকৃত শান্িত। পিরবার
হেলা জীবেনর েকন্দ্রিবন্দু। ব্যক্িতর সকল ব্যস্ততাই শুধু নয়, তার
সকল স্বপ্ন ও আশা-ভরসা েদাল খায় এ পিরবারেক িঘের। ক্লান্তপিরশ্রান্ত মানুষ েযখােন শান্িত খুঁেজ পায় েসিট তার অিফস নয়,
কারখানা বা অন্যেকান কর্মক্েষত্রও নয়। বরং েসিট হেলা তার পিরবার।
অশান্িত একবার পিরবাের বাসা বাঁধেল েসিট েকান ঔষধ্ই দূর হবার নয়।
অশান্িতর েস আগুন তখন গৃেহর সীমানা িডঙ্িগেয় রাজপেথ, েলাকালেয় বা
কর্মস্থেল গিড়েয় পেড়। তখন সামািজক অশান্িত বােড় সর্বত্র জুেড়।
ক্রমঃর্বধমান মাদকাসক্িত, গ্যাংফাইট ও সন্ত্রাস – এসব েতা জন্ম
পায় পািরবারীক অশান্িত েথেকই। উলঙ্গতা, মদ্যপান, ব্যািভচার ও
নানা পাপাচার পিরবাের প্রিতপালন েপেল তখন তােত সমাজও পিরপূর্ণ
হেয় উেঠ। মানুষ তার ন্যায়েবাধ, রুিচেবাধ, মূল্যেবাধ ও আচার-আচরন
িনেয় জন্মায়না, এগুেলা েস পায় পিরবার েথেক। আর এগুেলা িনেয়ই তার
সর্বত্র িবচরন। অপর িদেক বাইেরর জগেত যতই সমৃদ্িধ েহাক, তােত
পিরবাের শান্িত আেসনা। একাজ ব্যক্িতর একান্তই িনজস্ব। পিরবারেক
িঘেরই শান্িতর িনরাপদ দুর্গিট গেড় উেঠ প্েরম-প্রীিত ,ভালবাসা ও
উচ্চতর মূল্যেবাধের ভত্িতিত। িনছক পানাহার, েযৗনতা বা েযৗথবাসই
পিরবােরর িভত্িত নয়। এিট িনছক পশু সুলভ। পিরবার গেড় উেঠ উচ্চতর
এক উদ্েদশ্যেক সামেন েরেখ। েদহ-িভত্িতক বা েযৗনতা-িভত্িতিক
সম্পর্ক প্রাধান্য েপেল মানুষ তখন আর পশু েথেক শ্েরষ্ঠতর থােক
না। এর জন্য পিরবােরর প্রেয়াজনও পড়েনা। ঘরবািড় ও পিরবার ছাড়াই
জীব-জন্তু যুগ যুগ েবঁেচ আেছ। তােদর বংশিবস্তারও হেয়েছ। পশুর মত
বসবাস, পানাহার বা অবাধ েযৗনতা এ িবশ্েব েকান কােলই কম িছল না।
এরপরও মানুষ ঘর েবঁেধেছ, পিরবার গেড়েছ। শুধু িনেজর নয়, সমগ্র
পিরবার ও পিরবােরর সােথ সংশ্িলষ্ট অন্যদের দায়-দািয়ত্বও মাথায়
তুেল িনেয়েছ। শুধু েভাগ নয়, দায়ত্ব-পালনও েয বাঁচবার অন্যতম িমশন
– মানুষ এ ভােবই তার স্বাক্ষর েরেখেছ। সমাজ ও রাষ্ট্র িনর্মান
দুের থাক একাকী একখািন ঘরও উঠােনা যায়না। এর জন্য পারস্পািরক
সহেযািগতা ও সহমর্িমতা চাই। পিরকার েতা িশশুকাল েথেক েসিটরও
অভ্যাস গেড় তুেল। প্রাকিটেসর জন্য েদয় একিট অবকাঠােমা। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্েকর মাধ্যেম েয সংেযাগ গেড় উেঠ েসিট িনছক দুিট
ব্যক্িতর নয়, বরং েসিট দুিট পিরবার, দুিট েগাত্র বা দুিট জনপেদর
মােঝ। সৃষ্িট হয় েসৗর্হাদ-সম্প্রীিতর অভ্যাস। রাষ্ট্র ও সমাজ

গঠেন এসম্পর্ক িসেমন্েটর কাজ কের। মানব সমাজ এেত সংঘবদ্ধতা বা
সামািজক বন্ধন পায়। বৃদ্িধ পায় পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধােবাধ।
পিরবােরর মূল িভত্িত শুধু আইন নয় বরং এ মূল্যেবাধ। ফেল এ
মূল্যেবাধ িবলুপ্ত হেল িবলুপ্ত হয় পিরবার। বস্তবাদী জীবন দর্শেন
যা িকছু দর্শনীয় ও িচত্তাকর্ষক, যােত থােক নগদপ্রাপ্িত েস গুেলাই
গুরুত্ব পায়। তখন গুরুত্ব হারায় নীিত-ৈনিতকতা, র্ধমীয় মূল্যেবাধ,
পরকালীন
ভয়
ইত্যািদ
অদৃশ্য
িবষয়।
এমন
েসকুলার
পিরবাের
স্বার্থপরতাও ন্যায্য কর্েম পিরনত হয়। পিরবার তখন পিরনত হয়
দুর্বৃত্তেদর
দুর্েগ।
পাপাচারী
দুবৃত্তরা
েসখােন
শুধু
প্রিতরক্ষাই পায় না, সম্মানও পায়। তখন পিরবারগুেলা পিরণত হয়
দুর্বৃত্তেদর পাঠশালায়। তখন েদেশ স্কুল-কেলজ ও িবশ্বিবদ্যােলর
সংখ্যা বাড়েলও দুর্বৃত্িত কেম না। বরং আকাশচুম্িব হয়। েচারডাকাত, ঘুষ-েখার, সূদ-েখার, ব্যািভচাির, সন্ত্রাসী এমন ঘের
িতরস্কৃত না হেয় নন্িদত হয়। পায় নতুন দুর্বৃত্িতর অনুপ্েররণা।
একারণ্ই আধুিনক মানুষ দুর্বৃত্িত ও মানব-হত্যায় অতীেতর সকল
েরকর্ড ভঙ্গ কেরেছ। এমন মানুষ তার কর্েম ও উদ্েযােগ অনুপ্েররণা
পায়
অর্থৈনিতক
স্বার্থ-িসদ্িধ,
েযৗনিলপ্সা
ও
প্রিতপত্তা
িবস্তােরর তাড়না েথেক। েযখােনই িশকার, িশকারী পশুর েসখােনই
পদচারনা। অনুরূপ অবস্থা বস্তুবাদী ও েভাগবাদী স্বার্থিশকারীেদরও।
এমন এক স্বার্থিশকাির েচতনায় নতুন েযৗন িশকার ধরেত নানা বাহানায়
িবচ্িছন্ন হচ্েছ পুরেনা িশকারী েথেক। এেত িবচ্েছদ েনেম আসেছ
িববাহবন্ধেন। গাড়ী পাল্টােনার েচেয় স্ত্রী বা স্বামী পাল্টােনা
এজন্যই রুিটেন পিরণত হেয়েছ। আর এেত বাড়েছ পািরবারীক িবপর্যয়।

িনেজেদর েভাগ-িবলাস ও আনন্দ-উল্লাস বাড়ােত পাশ্চাত্যের মানুষ
িনেজর ঘাড় েথেক দািয়ত্েবর েবাঝা কিমেয়েছ। আর মানুেষর ঘােড় েতা
সবেচেয় বড় দািয়ত্ব হেলা তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রিতপালেনর
দািয়ত্ব। েস দািয়ত্ব কমােত িগেয় িবধ্বস্ত কেরেছ পিরবার। অিধকাংশ
নারী হািরেয়েছ সন্তান জন্মদােনর আগ্রহ। অথচ স্বামী-স্ত্রীর মােঝ
সন্তান বন্ধেনর কাজ কের। তাছাড়া পিরবার গড়েত হেল ৈববািহক জীবেনর
স্থায়ীত্বিট জরুরী। েচারাবালীর উপর েযমন িবল্িডং গড়া যায়না,
েতমিন নড়বেড় ৈববািহক সম্পর্েকর উপর িনভর কের পিরবার গেড় উেঠ না।
এজন্য স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক ও েটকসই সম্প্রীিত প্রেয়াজন।
িববােহর পর স্বামী-স্ত্রীর মােঝ এেক অপরের উপর শুধু অিধকারই
প্রিতষ্িঠত হয়না, দািয়ত্বও অর্িপত হয়। েস দায়ত্িব এড়ােত

পাশ্চাত্যের মানুষ িববাহ এিড়েয় যাচ্েছ। এমন অসুস্থ্য েচতনায়
মজবুত পিরবার গেড় উঠেব েসিট িক আশা করা যায়? ফেল িবধস্ত হচ্েছ
পািরবারীক শান্িত। শান্িতর েখাঁেজ পাশ্চাত্েযর অশান্ত মানুষ এখন
িবকল্প পথ ধেরেছ। েবেড়েছ প্রেমাদ-ভ্রমন, েবেড়েছ মদ্যপান,
েবশ্যাবৃত্িত, েযৗনতা ও ড্রােগর আসক্িত। এমন স্েবচ্ছাচাির জীবনউপেভােগ পািরবারীক বন্ধনেক এরা পােয়র েবড়ী মেন কের, একারেণই
শত্রুতা এিটর িবরুদ্েধও। সন্তান েযৗন-বাজাের বাজার-দর কমােব এ
ভেয় গর্ভপােতর নােম অবােধ িশশু হত্যা হচ্েছ। এভােব পিরবার পিরনত
হেয়েছ মানব-হত্যার প্রিশক্ষণ ক্েষত্ের।

পিরবার িবধস্ত হওয়ায় সবেচেয় েবশী অসহায় ও ক্ষিতগ্রস্ত হেয়েছ
নারী। পাশ্চাত্য সমােজ তােদর কদর েবেড়েছ িবজ্ঞাপন, পর্ণ-িফল্ম ও
নাচ-গােনর মত িবনাদন িশল্েপ। অথচ আবহমান কাল েথেকই নারীেদর জন্য
পিরবার িছল সুরক্িষত দুর্গ। েসখােন মা িহসােব সন্তানেদর গভীর
সম্মান, কন্যা ও েবানরূেপ আদর ও স্েনহ এবং স্ত্রী িহসােব ভালবাসা
তারা যুগ যুগ েপেয় এেসেছ। অথচ নারী স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন ও
সম-অিধকার ইত্যািদ নানা বাহানায় েসখান েথেক েবর কের তাদরেক অসহায়
ও অরক্ষিত করা হেয়েছ। ফেল তারা আজ ধর্ষণ, হত্যা ও নানাবিধ পাশবিক
অত্যাচারের িশকার। সুরক্িষত পিরবার েথেক েবর কের তাদরেক েযন
ক্ষুধার্ত ও িহংস্র পশুর সামেন েফলা হেয়েছ। এমন অরক্িষত অবস্থান
েথেক নারীর পক্েষ সন্তান পালেনর মত দািয়ত্ব-পালন িক সম্ভব?
তাছাড়া সন্তান পালন েকান লঘু-দািয়ত্ব নয়, খন্ডকালীন কাজও নয়। এ
কাজ িনেজই রাতিদেনর এক সার্বক্ষিনক ব্যস্ততা। কল-কারখানা, অিফসআদালত, েসনা বা পুিলশ বািহনীেত গুরুদািয়ত্ব পালেনর পর িক এ কােজর
আর সামর্থ থােক? নারীর মর্যাদা বাড়ােত িগেয় এভােব িবপর্যয়
বাড়ােনা হেয়েছ। পণ্েযর ন্যায় নারীেকও
বাজাের তুলা হেয়েছ।

নারীর দুিট সত্বা। একিট তার নারীত্ব। অপরিট েযৗনতা। পর্দা
েযৗনতােক আড়াল কের, আর প্রকাশ কের তার মহান নারীত্বেক। তখন েস
সমােজ মা-েবান বা স্ত্রীর সম্মানজনক মর্যাদা পায়। মােয়র পােয়র
নীেচ সন্তােনর জান্নােতর েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ। নারীত্েবর বদেল যথন
েযৗনতা প্রাধান্য েপেয়েছ তখনই নারীর জীবেন প্রচন্ড িবযর্যয় েনেম
এেসেছ। তখন িবধ্বস্ত হেয়েছ পিরবার। েযৗনতা িনেয় বািণজ্য জেম,
িকন্তু তােত পিরবার প্রিতষ্ঠা পায় না। এজন্যই পিততােদর েকান

পিরবার থােক না। পাশ্চাত্েয নারীর েযৗন সত্ত্বা িনেয় ব্যিণজ্েয
েয কতটা রমরমা ভাব, েসিটর প্রমাণ েমেল অিলেত গিলেত নাইট ক্লাব,
মদ্যশালা বা পাব ও পিততাপল্িলর সংখ্যা েদেখ। পণ্েযর বাজারজাত
করেণ গুরুত্বপূর্ণ হেলা আর্কষনীয় প্যােকিজং। েতমনিট ঘেটেছ নারীর
ক্েষত্েরও। এবং েসিট ঘেটেছ িনত্য-নতুন ফ্যাশােনর নােম। ফ্যাশােনর
প্রেকােপ িবলুপ্ত হেয়েছ পর্দা ও শালীন েপাষাক। অথচ পর্দা যুগ যুগ
ধের নারীর েযৗনতােক েঢেক েরেখেছ এবং িনরাপত্তা িদেয়েছ এবং মহীয়ান
কেরেছ তার নারীত্বেক। জািত-ধর্ম িনর্িবেশেষ পর্দা িচহ্িনত হেয়
এেসেছ সভ্যতা ও িশষ্ঠতার প্রতীক রূেপ। মানব জািতর এিট অিত সনাতন
প্রথা। যখন বস্ত্র ছিলনা তখনও মানুষ গােছর পাতা বা ছাল, চামড়া
ইত্যািদ িদেয় লজ্জা িনবারেনর েচষ্টা কেরেছ।
বাংকার বা পিরখার িনরাপদ আশ্রয় েথেক কাউেক েবর কের েখালা ময়দােন
গুলীর লক্ষ্যবস্তু বানােনা সহজ। স্বার্থিশকারী পুরুেষরাও চায় চায়
ঘেরর িনরাপদ আশ্রয়
বস্তুতঃ েসিটই করা

েথেক নারীদের েবর কের আনেত। পাশ্চাত্েয
হেয়েছ। ফেল পাশ্চাত্য সংস্কৃিতর েজায়াের

সবেচেয় ক্ষিতগ্রস্ত হেয়েছ নারী। র্ধমহীন ও িবেবকহীন মানুেষর
েশাষন, শাসন ও িনর্যাতেনর িশকার েযমন দুর্বল মানুষ, েতমিন েযৗন
েশাষেনর িশকার হেলা দুর্বল নারী। অথচ নারী স্বাধীনতা ও সমঅিধকােরর গলাবাজী ও প্রেলাভেন তাদেরেক আত্মেভালা কের রাখা হেয়েছ।

স্বামী-স্ত্রীর ৈববািহক সর্ম্পেক আেপাষ চলেনা। তােদর সর্ম্পেক
অন্য েকউ ভাগীদার হেব েসিটও অকল্পনীয়। িকন্তু েভাগবাদীেদর কােছ
এমন আেপাষহীনতা কুসংস্কার। মদমত্ত নােচর তােল অন্েযর স্ত্রীেক
েযমন তারা কােছ টােন, েতমিন িনেজর স্ত্রীেক সঁেপ েদয় অন্েযর
আলঙ্িগেন। এরূপ সংস্কৃিতর পিরচর্যা বাড়ােতই পাশ্চাত্েয প্রিত
েলাকালেয় গেড় উেঠেছ নাইট ক্লাব। আর
এিটই
হেলা আধুিনক
পাশ্চাত্য
সংস্কৃিত।
এ
সংস্কৃিতেত
েযিট
বােড়
েসিট
পাপ।
প্রেসিডন্েট, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজৈনিতক দেলর কর্মী,
উচ্চ পদস্থ কর্মচারী, এমনিক গীর্জার পাদ্রীও আক্রান্ত এ
পাপাচাের। ফেল িবপন্ন হেয়েছ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আস্থা ও
সর্ম্পক। এেত েভঙ্েগ যাচ্েছ পিরবার এবং সুফল িমলেছ না
িমলিশমিশেনা বার বার িববাহেতও। আর িববািহত জীবন ব্যর্থ হেল েযিট
বােড় েসিট হেলা ব্যািভচার। পাশ্চাত্েয েসিটই হেয়েছ। আর েকান
রাষ্ট্র বা সমা পাপাচাের প্লািবত হেল পােপর সংজ্ঞাই পাল্েট যায়।
তখন পাপ আর পাপ রূেপ গণ্য হয় না। গণ্য হয় িশষ্ঠ কর্ম রূেপ। এমন

পাপেক পাপীষ্ঠরা অতীেত র্ধম-র্কমও বলেছ। েযমন কা’বােক িঘের
েপৗত্তিলক কােফরেদর উলঙ্গ েতায়াফ বা ভারতীয় মন্িদের েযৗন দাসীেদর
সােথ ব্যাভীচার। ব্যাীব্যভববববববিচার। পাপেতা তাই যা নীিত ও
ৈনিতকতা িবেরাধী, যা িশষ্ঠতার েখলাপ। েস নীিত ও ৈনিতকতাই যিদ
পাল্েট যায় তেব েস গুেলা িক আর পাপ রূেপ গন্য হয়? ব্যািভচার,
সমকািমতা বা েহােমােসক্সুয়ািলিট এ কারেনই পাশ্চাত্য সমােজ আজ আর
অপরাধ নয়, বরং আইনিসদ্ধ ৈবধ কর্ম। এখন এ পাপ গুেলােকই তারা
িবশ্বব্যাপী িসদ্ধ করেত চাচ্েছ। এরা এ পাপাচারেকই এখন নাগিরক
অিধকাের পিরণত করেত চায়। এ কােজ তারা ব্যাবহার করেছ জািতসংঘেক।
পিরবার েভঙ্েগ যারা পিততার পল্লীেত আশ্রয় িনেয়েছ তােদরেক বলেছ
েসক্স ওয়ার্কার। ব্যািভচােরর ন্যায় পাপাচােরর িবরুদ্েধ এতকাল েয
ঘৃনােবাধ িছল এখন েসিটই িবলুপ্ত করেছ। প্রশ্ন হেলা, েয
মূল্যেবােধ এমন পাপাচার প্রশ্রয় পায় েস মূল্যেবােধ িক পিরবার
বাঁেচ?

প্রশ্ন হেলা এ িবনাশী িবপর্যয় েথেক উদ্ধার েকান পেথ? পথ একিটই,
আর তা হেলা ইসলােমর পূর্ণ অনুসরণ। েস সােথ পাশ্চাত্েযর
মূল্যেবাধ, জীবনেচতনা ও সংস্কৃিতেক বর্জন করা। িচন্তা-েচতনার
মেডল না পাল্টােল কর্ম ও আচরেনও েকান পরর্িবতন আেস না। নবীিজ
(সাঃ) েস কাজিটই কেরিছেলন। িবপর্যস্ত পিরবার বস্তুতঃ েরাগাগ্রস্ত
েচতনার িসম্পটম মাত্র। মূল েরাগ আেরা গভীর। আর েসিট হেলা ইসলােম
অজ্ঞতা। অজ্ঞতায় েযিট বােড় েসিট আল্লাহ ও তাঁর দ্বীেনর িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ। মানব-সভ্যতা েকান কােলই
সম্পেদর কমিতর কারেণ
িবপর্যস্ত হয়িন। িবপর্যস্ত হেয়েছ ৈনিতক িবপর্যেয়র কারেণ।
দুর্িভক্েষ যিদও প্রান নাশ হয় তেব তােত সভ্যতার িবনাশ হয় না।
প্রচীন কােল পাহাড় েকেট েকেট সামুদ জািত সুরম্য প্রাসাদ গড়েছিল।
তারা িনশ্িচহ্ন হেয়িছল। িনশ্িচহ্ন হেয়িছল নমরূদ িফরাউন। এর কারণ
আল্লাহর অবাধ্যতা। অথচ িফেরাউন বহু হাজার বছর আেগ স্থাপত্েয
িবস্ময়কর ইিতহাস গেড়িছল।

পাশ্চাত্েযর ঘােড় এই একই েরাগ েচেপেছ। প্রাচুর্েযর অহংকার শুধু
সত্যেক েমেন িনেতই অমেনােযাগী কেরিন। বরং েসিট আল্লাহর দ্বীেনর
িবরুদ্েধ তােদরেক যুদ্ধাংেদহীও কেরেছ। উদ্ধত ও প্রচন্ড অহংকারী
কেরেছ েহােমােসক্সুয়ািলিট, মদ্যপান, উলঙ্গতা, পর্েনাগ্রাফী এসব

পাপ কর্ম িনেয়ও। এমন পােপর অিধকারেক তারা মানবািধকার বলেছ। অতীেত
েয দুর্েভাগ হেয়েছ েরাগ-ব্যািধর কারেণ, এখন তার েচেয়ও েবশী
দুর্েভাগ হচ্েছ এরূপ িবধ্বস্ত মূল্যেবাধ ও িবপর্যস্ত পিরবােরর
কারেণ। পাশ্চাত্েযর মূল িবপদ এখােনই। গাড়ীর মডল িনেয় তাদের যতটা
ব্যস্ততা, পেথর িডেরকশন িনেয় ততটা নয়। এ অবস্থায় েরাগ েযমন বাড়েছ
েতমিন তীব্রতর হচ্েছ িসম্পটম। এমন িবপর্যেয়র মুেখ পাশ্চাত্েযর
সমাজ-িবজ্ঞানী বা দার্শিনকগণ অসহায়। েয স্েরােতর টােন তারা গা
ভািসেয় িদেয়েছ েসিটেয় তােদর ভািসেয় িনেয় ছাড়েব। এ অসুস্থ্য
সভ্যতােক বাঁচােত তােদর সকল সামর্থ িনঃেশষ। িবশ্েবর অন্য র্ধম ও
মতবাদগুেলারও একই রূপ েবহাল অবস্থা। তাছাড়া এসব অৈনিতক েচতনা ও
জীবন-েবাধ পিরবাের শান্িত এেনেছ -সমগ্র ইিতহােস তার নিজর েনই।
এমন ৈনিতক িবপর্যেয়র েমাকােবলায় একমাত্র ইসলামই েশষ ভরসা। তাছাড়া
এমন িবপর্যেয়র মুেখ মানব জািতর উদ্ধাের একমাত্র ইসলামই অতীেত
সফলতা েদিখেয়েছ। েসিট একবার নয়, বহুবার। শুধু একিট জনপেদ নয়,
অসংখ্য জনপেদ। ইসলােমর েস সার্মথ এখনও অম্লান। আল্লাহর প্রদর্িশত
এ পথিট এখনও অক্ষত তার িবস্ময়কর িনর্ভূলতা িনেয়। স্রষ্টার পক্ষ
েথেক বস্তুতঃ এিটই একমাত্র প্েরসক্িরপশন। এ প্েরসক্িরপশন
অপিরহার্য শুধু সমাজ ও রাষ্ট্েরর সুস্থ্যতা িবধােনই নয়,
িবপর্যস্ত পিরবারেক বাঁচােতও। বর্তমােনর পািরবািরক িবপর্যয় েথেক
উদ্ধােরর এিটই একমাত্র পথ। লন্ডন, ১৯/০৭/২০০৯

