ে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।
বহুকথা বেল। েকানিট সরব

মানুেষর মেন েস আয়াতগুিল বহুভােব
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 িবরুদ্েধ ৈসিনক রূেপ নামেছ। বাংলােদেশর রাজনীিতেত
ইসলােমর
িবপক্েষ
আজ
েয
িবপুল
বািহনী
এবং
পেথঘােট,অিফসআদালত,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?

বাঙালী
নাশকতা

িহন্দুর

েরেনসাঁ

ও

েরনাসাঁ না আত্মঘাত
বাংলার িহন্দুেদর মােঝ েযমন জাগরন এেসেছ, েতমিন প্রচন্ড আত্মঘাত
এবং নাশকতাও এেসেছ। বাঙালী িহন্দুরা তােদর এ জাগরনেক বেল বাঙালীর
েরেনসাঁ। িকন্তু েস েরেনসাঁ িক সমগ্র বাঙালীর? তােদর আত্মঘাতিট
এেসেছ জাগরেণর িঠক পরপরই। এবং তােদর হাত িদেয় নাশকতািট ঘেটেছ এবং
এখনও ঘটেছ সংখ্যাগিরষ্ঠ বাঙালী মুসলমানেদর িবরুদ্েধ। ঘটনার
পরম্পরা েদেখ মেন হয়, জাগরনিট েযন এেসিছল তােদরেক আত্মঘােতর িদেক
দ্রুত েঠেল েদবার জন্যই। বাঙালী িহন্দুর েস আত্মঘাতিট েষাল কলায়
পূর্ণ হয় ১৯৪৭ সােল বাংলার েদহ খন্িডত করার মধ্য িদেয়। ফেল বাংলা
িনেয় বাঙালী িহন্দুেদর েয িবশাল স্বপ্ন িছল তা েযন হটাৎ মারা
যায়। ফেল ইউেরাপীয় েরেনসাঁ েযমন ইউেরাপীয়েদর িশক্ষা, িশল্প,
রাজনীিত
ও
অর্থনীিতেত
লাগাতর
উন্নয়ন
আেন
এবং
তােদরেক
িবশ্বশক্িতেত পিরনত কের, বাঙালী িহন্দুর জীবেন েসিট ঘেটিন।
িকছুটা েবেড় উঠার পর তােদর েবেড় উঠািট হঠাৎ েথেম যায়। িবশ্বমােঝ
দূের থাক, এমনিক ভারতীয় রাজনীিত, অর্থনীিত ও িশক্ষা-সংস্কৃিতেতও
তারা গুরুত্বপূর্ণ শক্িতও হেত পােরিন।
তেব তােদর আত্মঘাতিট নীরব আত্মহত্যা িছল না, প্রচন্ড নাশকতা
ঘিটেয়েছ বাঙালী মুসলমানেদর িবরুদ্েধ এবং িবপন্ন কেরেছ বাঙালী
মুসলমােনর মুসলমান রূেপ েবেড় উঠািট। িবশ্েবর সর্ব বৃহৎ মুসিলম
েদেশর সংখ্যাগিরষ্ট জনগণ রূেপ শুধু মুসিলম িবশ্েবর রাজনীিতেতই
নয়, িবশ্বরাজনীিতেতও েয গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রাখেত পারেতা েসিট
মারা পেড় একাত্তের। অথচ উনিবংশ শতাব্দী ও িবংশ শতাব্দীর শুরুেত
িশক্ষা, সািহত্য ও িবজ্ঞােন বাঙালী িহন্দুর অর্জনিট কম িছল না।
িকন্তু এখন েসিট িনছক ইিতহাস। রবীন্দ্রনাথ িনেয় বাঙালী িহন্দুর

প্রচন্ড গর্ব, িকন্তু তার িবশাল সািহত্েয বাঙালীর জাগরন েবগবান
না হেয় বরং আত্মঘাত বাড়ায়। বলা হয়, বাঙালীর েরেনসাঁ শুরু হয় রাজা
রামেমাহন েথেক। আর রবীন্দ্রনােথর মরেদেহর সােথ েসিটও শশ্মান ঘােট
িগেয় েপৗঁেছ। তাই রবীন্দ্রনােথর সািহত্যকর্ম বাঙালীর গর্ব
বাড়ােলও আত্মঘাত েথেক বাঁচােত পােরিন। মৃত্যু যখন েকান ঘাতেকর
পক্ষ েথেক আেস তখন েসিট হত্যাকান্ড। আর যখন েসিট িনজ হােতর
কামাই, তখন েসিট আত্মঘাত বা আত্মহত্যা। আর বাঙালীর িহন্দুেদর
জীবেন দ্িবতীয়িটই এেসিছল। এবং েস আত্মঘােতর ঘটনািট শ্রী িনেরাদ
চন্দ্র েচৗধুরীর েচােখও ধরা পেড়িছল। তেব নীরদ বাবুর ভূল হল, িতিন
েসিটেক িহন্দু বাঙালীর আত্মঘাত না বেল তাঁর িলিখত “আত্মঘািত
বাঙালী” বইেত বাঙালীর আত্মঘাত বেলেছন। সম্ভবত িতিন েসিট ইচ্ছাকৃত
ভােবই বেলেছন। কারণ শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জীর মত িতিনও হয়ত বাঙালী
বলেত শুধু বাঙালী িহন্দুেদরই েবাঝােতন। েযমন শরৎচন্দ্র িলেখেছন,
“আমােদর স্কুেল বাঙালী ও মুসলমানেদর মােঝ েখলা।”

িহন্দুেচতনায় মুসিলম িবদ্েবষ
বাংলার ইিতহােস বড় সত্যিট হল, এ েদেশ ইসলােমর আগমন ও মুসিলম
শাসনেক িহন্দুরা কখনই েমেন িনেত পািরিন। েতল আর পািন েযমন একত্ের
েমেশ না, েতমিন বাংলার িহন্দু ও মুসলমানগণ ৮ শত বছেরর েবশী কাল
পাশাপািশ বসবাস করেলও তােদর মােঝ েসৗহাদ্য-সম্প্রীিত গেড় উেঠিন।
মুসলমানগণ িহন্দুেদর কােছ ম্েলছ, েমাছলা, যবন, েনেড় এবং বিহরাগতই
রেয় েগেছ। েসিট েযমন বঙ্িকমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনােথর মত প্রথম
সািরর িহন্দু সািহত্িযেকর েলখায়, েতমিন সাধারণ িহন্দুেদর েচতনায়।
ঘৃনাপূর্ন িহন্দু-মেনর েবদনায়ক েস স্মৃতীিট বাংলার মুসলমানেদর
ঘের ঘের। তারই ক্ষুদ্র িচত্র সম্প্রিত তুেল ধেরেছন বাংলােদশ
সরকােরর সােবক সিচব এবং ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র সােবক িশক্ষক জনাব
আসাফউদ্েদৗলাহ। ঢাকায় আেয়ািজত আেলাচনা সভায় স্মৃতীচারণ করেত িগেয়
িতিন বেলন, “পড়তাম ফিরপুর েজলা স্কুেল। েকানিদন ক্লােস দ্িবতীয়
ছাড়া প্রথম হেত পািরিন। প্রথম হলাম ১৯৪৮ সােল। িহন্দু িশক্ষকেদর
কােছ আমরা িছলাম েমাছলা। পাজামা পড়তাম বেল বলেতা েদানালা। আমার
নাম আসাফউদ্েদৗলাহ, অথচ িহন্দুরা েস নােম না েডেক বলেতা ফসফসা।
িহন্দু বন্ধুেদর বাসায় িগেয়িছ এবং একবার ভূেল বই েফেল আিস। বই
আনেত িগেয় েদিখ আমার বন্ধুর মা তীব্র ভাষায় গালী-গালাজ করেছ।
বলেছ সব অপিবত্র হেয় েগেছ। আিম েযখােন বেসিছলাম েস জায়গা ও েস
েচয়ার পািন েঢেল ধুচ্েছ। হাফইয়ার্লী পরীক্ষার খাতায় বাবরেক

ভারেতর শ্েরষ্ঠ শাসক েলেখিছলাম। েকন চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত বা
অেশাক িলখলাম না েস অপরােধ আমােক েবঞ্েচর উপর দাঁড়ােত বলা হেয়েছ।
িপয়নেক িদেয় হােতর তালুেত েবেতর ঘা মারা হেয়েছ।” (সূত্রঃ
বক্তৃতার ইউিটউব িভিডও)। িহন্দু মেন ঘৃনার মাত্রাটা এতটাই অিধক
িছল েয, মুসলমানেদর পৃতৃদত্ত নামটােকও তারা সিঠক ভােব বলেতা না।
েকালকাতার িহন্দু পত্িরকাগুেলা প্রখ্যাত মুসিলম লীগ েনতা ও ৈদিনক
আজাদ পত্িরকা সম্পাদক জনাব মাওলানা আকরাম খােক বলেতা আক্রমণ খাঁ।
আেরক েনতা জনাব েহােসন শহীদ েসাহেরায়ার্দীেক বলেতা সুরাবর্দী।

প্রিতেবশীেক িবকৃত নােম ডাকা, গালী েদয়া বা ঘৃনা করা ভদ্রতা নয়,
সুরুচীর ও সুশীল মেনর পিরচয়ও নয়। িবেশষ কের েস প্রিতেবশীেক, যার
সােথ একই গ্রাম-গঞ্জ ও মাঠ-ঘাট, একই আেলা-বাতাস, একই নদী-পুকুর,
একই
স্কুল-কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়,
একই
রাস্তাঘাট
ও
হাট-বাজার
ভাগাভািগ কের বসবাস করেত হয়। অথচ িহন্দু মেন মুসলমানেদর িবরুদ্েধ
ঘৃনার মাত্রািট এতটাই অিধক িছল েয, েকান মুসলমান িহন্দুঘের পা
রাখেল গঙ্গাজল ও েগাবর িছিটেয় েস স্থান পিবত্র করত। েস িচত্রিট
েচােখ পেড় রবীন্দ্রনােথর েলখা “েগারা” উপন্যােসও। প্রিতেবশীর
িবরুদ্েধ এমন ঘৃণা এবং এমন িবদ্েবেষর নিজর িবশ্েবর আর েকান েদেশ
নাই। যার সােথ একত্ের বসবাস তার িবরুদ্েধ এমন ঘৃনা িক েস
রাষ্ট্ের বা সমােজ শান্িত আেন? বরং তােত তীব্রতর ও রক্তাত্ব হয়
িবভক্িত ও সংঘাত। আেরা িবপদ হল, ঘৃনার েস বীজেক বাঙালী িহন্দুরা
শুধু বাংলােত সীমাবদ্ধ রােখিন, ছিড়েয় িদেয়েছ সমগ্র ভারত জুেড়। আর
প্রিতেবশীর প্রিত ঘৃনা যখন প্রবলতর হয়, তখন তােদর প্রিত
সহানুভুিত, সুিবচার বা কল্যাণ প্রুিতষ্ঠার িবষয়িট গুরুত্ব পায়
না। বরং তােদর ঠকােনা বা েশাষন করাটাই সামািজক নীিত, রাজনীিত ও
অর্থনীিত হেয় দাঁড়ায়। ফেল েয ঘৃনার উপর িভত্িত কের মুসলমানেদর
েশাষণ ও বঞ্চনার প্রক্িরয়া বাংলােত শুরু হেয়িছল েসিটই এখন সমগ্র
ভারত জুেড়। বাংলার িহন্দু জিমদারগণ মারা েগেছন। িকন্তু তােদর
অিবচারিট েবঁেচ আেছ েখাদ ভারত সরকােরর নীিতেত। ফেল অত্যাচাির
জিমদারগণ মুসলমান প্রজার সােথ করেতা েসিটই হচ্েছ সমগ্র ভারেতর
প্রশাসেন। ভারেত মুসিলম জনসংখ্যা প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ। অথচ
প্রধানমন্ত্রী
মনেমাহন
িসং
কর্তৃক
স্থািপত
তদন্ত
কিমিটর
িরেপার্েট প্রকাশ েপেয়েছ, সরকাির চাকুিরেত তােদর সংখ্যা শতকরা ৩
ভাগও নয়, বড় চাকুিরেত দূের থাক েছাট চাকুিরেত তােদর স্থান েনই।
বঞ্চনা ও ৈবষম্েযর িশকার তারা সর্বত্র। শুধু মাত্র ঢাকা, লােহার

বা করাচীর মত একিট শহের যতজন মুসলমান ডাক্তার, ইঞ্িজনীয়ার,
ব্যবসায়ী, িবচারক, আইনজ্ঞ, কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষক বাস কের
সমগ্র ভারেত ২০ েকািট মুসলমােনর মধ্েযও তা েনই। ভারতীয়
মুসলমানেদর িবরুদ্েধ িহন্দুেদর িবেবকহীন অিবচার ও নাশকতা েয কতটা
গভীর েসিট েবাঝার জন্য িক এ পিরসংখ্যানিটই যেথষ্ট নয়? আেরা ভয়ানক
িবেবকহীনহতা হল, এিট েয প্রচন্ড অন্যায় ও অিবচার েসিটও আজেকর
ভারেত রাজনীিতর েকান বড় িবষয় নয়। ফেল প্রিতকােররও েকান উদ্েযাগ
েনই। দুর্বৃত্িত, অিবচার ও অনাচার প্রিত সমােজও ঘেট। িকন্তু সভ্য
সমােজর পিরচয় হল, েস দুর্বৃত্িত ও অনাচার অপরাধ রুেপ িচত্িরত হয়
এবং তার িবরুদ্েধ প্রিতবাদ উেঠ এবং প্রিতকােররও ব্যবস্থা হয়।
িকন্তু ভারেত হচ্েছ তার উল্েটািট। িদন িদন শুধু অিবচারই বাড়েছ
না, অিবচােরর সােথ মুসলমােনর জানমাল ও ইজ্জেতর উপরও হাত পড়েছ।
বার বার দাঙ্গা বািধেয় মুসিলম-হত্যা হচ্েছ, তােদর নারীরা ধর্িষতা
হচ্েছ, মসিজদও ধ্বংস করা হচ্েছ। আজ েথেক শত বছর আেগ বাবরী
মসিজেদর ন্যায় েকান ঐিতহািসক মসিজদেক গুিড়েয় েদয়া হয়িন। অথচ এখন
েসিট হচ্েছ। এবং অিত উৎসবভের হচ্েছ। েসিট িচত্িরত হচ্েছ না েকান
অপরাধ রূেপ। আর েসজন্য কােরা েকান শাস্িতও হয়িন।

ইংেরজপ্রািত ও মুসিলম িবেরাধীতা
অথচ মুসিলম
িহসাবরক্ষক,

শাসকগণ িহন্দুেদর শুধু প্রশাসিনক আমলা, জিমদার,
তালুকদারই পেদই বসায়িন, তােদরেক মন্ত্রী এবং

েসনাপিতর
পেদও
বিসেয়েছ।
িসরাজুদ্েদৗলার গুরুত্বপূর্ণ

েমাঘল
বাদশাহেদর
ন্যায়
নবার
েসনাপিতও িছেলন িহন্দু। মুসিলম

শাসনামেল েদেশ িহন্দু-মুসলমােনর সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গা হেয়েছ –েস
ইিতহাস িবরল। িকন্তু তােতও িহন্দু মেন মুসিলম িবদ্েবষ ও ঘৃনার
মাত্রা িবন্দুমাত্র কেমিন। বরং েস িবদ্েবষ এতটাই প্রবল িছল েয,
মুসলমানেদর চরম শত্রুেদর তারা পরম বন্ধু রূেপ গ্রহন কেরেছ। তােদর
মােঝ তখন কাজ কেরেছ শত্রুর বন্ধুেক বন্ধু রূেপ গ্রহন করার নীিত।
তাই প্রিতেবশী বাঙালী মুসলমানেদর বাঙালী িহন্দুগণ বন্ধু িহসােব
গ্রহণ না করেত পারেল িক হেব, বহু হাজার মাইল দূেরর অন্য এক
মহােদশ েথেক আগত অবাঙালী ও অিহন্দু ইংেরজেদর তারা িবস্বস্ত বন্ধু
রূেপ গ্রহণ কেরেছ। ইংেরেজর েয গুণিট তােদরেক আকৃষ্ট কেরেছ তা হল
তােদর মুসিলম-িবনাশী নীিত। একই ভাষা ও একই ভূখন্েড বসবাসকাির
বাঙালী মুসলমানেদর প্রিত এই হল তােদর বাঙালীত্েবর নমুনা।
মুসলমানেদর মুসলমান হওয়াটাই তােদর কােছ অপরাধ হেয়েছ। ফেল পল্িলর

িনরীহ কৃষক প্রজািটও িহন্দু জিমদােরর অত্যাচার ও েশাষন েথেক
িনষ্কৃিত পায়িন। মুেখর দাড়ীর জন্যও তােক খাজনা িদেয় হেয়েছ।
মুসিলম-িবেরাধীতা বাঙালী িহন্দুর মেন এতটা প্রবল ভােব বাসা
েবঁেধিছল েয যখনই েকান িকছুেত মুসলমােনর কল্যাণ েদেখেছ তখনই
প্রাণপেন েসিটর িবেরাধীতা কেরেছ। েসিট ১৯০৫েয়র বঙ্গভঙ্গ েহাক, বা
১৯২১ সােল ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্ঠা েহাক, বা ১৯৪৭ সােল
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা েহাক, বা পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর েদশিটর
িটেক থাকার িবষয় েহাক। এমন বীষপূর্ণ েচতনার কারেণই ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ েখাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
েকালকাতার রাস্তায় িমিছল কেরেছন।

প্রেফসর হান্িটংটন তাঁর “Clush of Civilisation” বইেত সভ্যতার
অিনবার্য সংঘােতর কথা বেলেছন। েস সংঘাত ইসলামী সভ্যতার সােথ
পাশ্চাত্য সভ্যতার। তাঁর পরামর্শ, েস লড়াইেয় িজতেত হেল পাশ্চত্য
শক্িতেক িহন্দুভারত ও রািশয়াসহ িবশ্েবর অন্যান্য শক্িতর সােথ
েকায়ািলশন গড়েত হেব। হান্িটংটেনর মেত মুসিলম সভ্যতাই পাশ্চাত্েযর
খৃষ্টান সভ্যতার মূল প্রিতদ্বন্দী। এ পরামর্শিট িতিন এমন এক সময়
িদেয়েছন যখন মুসলমানগণ পরািজত, িবভক্ত ও অধঃপিতত; এবং মুসিলম
রাষ্ট্রগুিলর অিধকাংশই প্রত্যক্ষ বা পেরাক্ষ ভােব পাশ্চাত্য
শক্িতর হােত অিধকৃত। িকন্তু ১৭৫৭ সােল বাংলায় ইংেরজ সাম্রাজ্েযর
প্রিতষ্ঠা যখন শুরু হয় তখন মুসলমানেদর অবস্থা আজেকর মত দুর্বল
িছল না। মুসলমানগণ তখনও প্রধানতম িবশ্বশক্িত। ১৭৫৭ সােল
ব্িরিটশরা িবশ্বশক্িত হওয়া দূের থাক, উল্েলখেযাগ্য সামিরক শক্িতও
িছল না। পলাশীর যুদ্েধ িসরাজুদ্েদৗলার পরাজয় ঘেট িনতান্তই
প্রাসাদ ষড়ন্ত্েরর ফেল, দুর্বল সামিরক শক্িতর কারেণ নয়। তখনও
বাংলা, িবহার ও উিড়ষ্যা ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারত মুসলমানেদর হােত।
উসমািনয়া
েখলাফেতর
দখেল
তখনও
গ্রীস,
বুলিগিরয়া,
বসিনয়া,
সার্িবয়া, সাইপ্রাস, েমিসেডািনয়া, ক্িরিময়া, আলেবিনয়াসহ ইউেরােপর
িবশাল ভূ-ভাগ। ইরান, আফগািসস্তান তখনও শক্িতশালী স্বাধীন
রাষ্ট্র। িঠক এমন অবস্থায় বাংলা েথেক শুরু হয় ব্িরিটশ শক্িতর
মুসিলম ভূিমেত আগ্রাসন। সভ্যতার সংঘাতিট শুরু হয় বস্তুত তখন
েথেকই। প্রেফসর হান্িটংটন েয পরামর্শিট আজ িদচ্েছন, ইংেরজগণ
েসিটর প্রেয়াগ কেরেছ আজ েথেক প্রায় িতন শত বছর আেগই। তারা
জানেতা, মুসিলমেদর িবরুদ্েধ িবজয় অর্জন ও েস িবজয় ধের রাখা তােদর
একার পক্েষ অসম্ভব। ফেল শুরুেতই তারা িবশ্বস্ত পার্টনার খুঁজেত

থােক। পার্টনার তাঁরা েপেয়ও যায়। মুসিলমেদর মধ্য েথেক
জাফরেদর ন্যায় মুষ্িটেময় িকছু িবশ্বাসঘাতকেপেলও তাঁেদর
পার্টনার িছল বাংলার িহন্দুরা।

মীর
মূল

িহন্দুবাঙালীর সািহত্যচর্চা ও বাংলার অন্ধকার যুগ
বাঙ্গালী িহন্দুর মন েয কতটা িবষপূর্ণ ও প্রিতিহংসাপূর্ণ িছল
েসিটর বিহঃপ্রকাশ ঘেট ইংেরজ আমেল রিচত তােদর সািহত্েয। েসিট েযমন
প্রকাশ
পায়
বঙ্িকমচন্দ্র,
ঈশ্বচন্দ্রগুপ্ত,
নবীনচন্দ্র,
েহমচন্দ্েরর মত প্রচন্ড মুসিলম িবদ্েবষী সািহত্িযকেদর েলখায়,
েতমিন প্রকাশ পায় রবীন্দ্র ও শরৎ-সািহত্েযও। শুধু সািহত্েয নয়,
প্রচন্ড মুসিলম িবদ্েবষ ফুেট উেঠ বাঙালী িহন্দুর িশক্ষাব্যবস্থা,
পত্র-পত্িরকা, রাজনীিত ও অর্থনীিতেতও। অথচ এই আমলিটই হল বাঙালী
িহন্দুেদর সবেচেয় আেলািকত ও সবেচেয় েগৗরেবর। তাজ্জেবর িবষয়, এ
আমেল বাংলার িহন্দুেদর মােঝ পাশ্চাত্েযর িশক্ষা, সািহত্য ও
জ্ঞান-িবজ্ঞােনর প্রসার ঘটেলও তােদর মেনর িবদ্েবষপূর্ণ কুৎিসত
অন্ধকারিট এেত দূর হয়িন। বরং েবেড়েছ বহুগুণ। এিদক িদেয় বলা যায়,
বাঙালীর ইিতহােস এিটই সবেচেয় অন্ধকার যুগ। েস সময় যতই েবেড়েছ
িহন্দুর অর্থৈনিতক, রাজৈনিতক ও সামািজক উন্নয়ন, ততই েবেড়েছ তােদর
মেন মুসিলম িবদ্েবষ। িহন্দু-মুসিলেমর ধর্ম ও মেতর অিমলগুেলা শত
শত বছেরর। িকন্তু েকান কােলই িহন্দুেদর কিবতা, গান, প্রবন্ধ,
উপন্যাস ও ছড়ায় মুসলমানেদর িবরুদ্েধ এত ঘৃণা, এত গালী, এত
িমথ্যাচার এতটা তীব্র ভােব ভােব প্রকাশ পায়িন, যা েপেয়েছ তথাকিথত
এ েরেনসাঁ আমেল। মুসিলম িবেরাধী প্রচাের হঠাৎ এমন েজায়ার সৃষ্িটর
অন্যতম কারণ ইংেরজেদর পক্ষ েথেক েদয়া উস্কানী। শুরু েথেকই
ইংেরজেদর নীিত িছল devide and rule অর্থাৎ ভাগ কর এবং শাসন কর।
িনেজেদরেক েসক্িযউলার রূেপ দাবী করেলও তারা এখােন িবেভেদর েরখািট
েটেনেছ ধর্েমর নােম। আর ভাগাভাগীটা েতা তখনই তীব্রতর রূপ েনয় যখন
েসিট
প্রিতষ্িঠত
হয়
গভীর
ঘৃনার
উপর।
িহন্দু-মুসিলেমর
এ
ভাগাভাগীটা না হেল মুষ্িটেময় ইংেরেজর পক্েষ িক ভারত শাসন সম্ভব
হত? ভারেত ব্িরিটেশ শাসেনর প্রিতরক্ষায় এত ইংেরজ লািঠ ধেরিন বা
কলম ধেরিন যত িহন্দু বাঙালী ধেরেছ। এখােন িহন্দুর মেন েয িবষয়িট
প্রবল ভােব কাজ কেরেছ েসিট হল, মুসিলম ভীিত ও মুসলমানেদর েথেক
প্রিতেশাধ েনয়ার ইচ্ছা। এমন এক ভীিতপূর্ণ ও প্রিতেশাধ-পরায়ন
মানিসক অবস্থার কারেণই ইংেরজ শাসন তােদর কােছ আিশর্বাদ মেন
হেয়েছ। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্িকমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তসহ অিধকাংশ

িহন্দুেদর সািহত্েয েস সুরিট প্রবল।

িহন্দুেদর মেন মুসিলম িবেরাধী ঘৃণা সৃষ্িটর মূল দািয়ত্বিট পালন
কের ইংেরজ ওিরেয়ন্টািলস্ট তথা প্রাচ্যিবদগণ। েসিট িমথ্যা ইিতহাস
রচানার
মাধ্যেম।
গেবষণার
নােম
িবকৃত
ইিতহাস
েলখা
তখন
সাম্রাজ্যবাদীেদর হািতয়াের পিরণত হয়। এসব ইংেরজ ওিরেয়ন্টািলস্টগণ
িহন্দুেদর মেন এ িবশ্বাসিট বদ্ধমূল কের েয, অতীেত তােদর সভ্যতা
িছল এবং েস সভ্যতা স্বর্েণাজ্বলও িছল। আেরা বেল, েসিট ধ্বংস
কেরেছ বিহরাগত মুসিলম শাসেকরা। মুসলমানগণ এভােব িচত্িরত হয়
িহন্দুেদর পরম শত্রু রূেপ। এসব ওিরেয়ন্টািলস্টেদর েলখা েসসব বই
বগেল কের আধুিনক িহন্দু েলখকগণ সভা-সিমিত কেরেছ এবং েসগুিলর সােথ
আেরা রং চং েমেখ সারা ভারেতর িহন্দুেদর ঘের েপৗঁেছ িদেয়েছ।
িনেজেদর পূর্বপুরুষেদর যিদ অন্য েদেশর প্রেফসর এেস রাজপুত্র এবং
এক েগৗরবজনক সভ্যতার িনর্মাতা বেল তেব কার না ভাল লােগ? তখন েস
সার্িটিফেকট হােত িনেয় েস েতা নাচেত শুরু করেব। ভারতীয় িহন্দুেদর
েসিটই হেয়িছল। অথচ মুসলমানগণ যখন বাংলা দখল কের তখন এেদেশ
িপরািমেডর ন্যায় েকান িপরািমড, চীেনর েদয়ােলর ন্যায় েকান েদয়াল
বা ব্যািবিলয়েনর উদ্যােনর ন্যায় েকান উদ্যান পায়িন। তখন ভারেত
িদল্িল, লােহার বা আগ্রার ন্যায় েকান শহর বা তাজমহেলর ন্যায় েকান
েসৗধও িছল না। ফেল েসগুেলা ধ্বংস করার প্রেয়াজন েদখা েদয় িক কের?
বরং িছল িকছু মন্িদর যা ভারেতর নানা স্থােন এখনও দাঁিড়েয় আেছ।
বাবরী মসিজদেক েযভােব গুিড়েয় েদয়া হেয়েছ েসরূেপ মন্িদরগুেলােক
তারা ধ্বংস কেরিন।

িমথ্যা অিভেযাগ খাড়া করেত েকান গেবষণা লােগ না, েসিট উৎপািদত হয়
িমথ্যুেকর মগেজ। আর েস কােজ ওিরেয়ন্টািলস্টেদর মগেজর উর্বরতা কম
িছল না। শুধু বাংলা বা ভারেত নয়, ইংেরজগণ েযখােনই েগেছ েসখােনই
িবভক্ত সৃষ্িটর এ কাজিট অিত সুচারু ভােব কেরেছ। তােত ফল
দািড়েয়েছ, েয জনগণ শান্িতপূর্ণ ভােব শত শত বছর পাশাপািশ বসবাস
কেরেছ তােদর পক্েষ একত্ের এক ভূখন্েড বসবাস করাই অসম্ভব হেয় পেড়।
গেবষণার নােম বই েলেখ আরবেদর ক্েষিপেয়েছ তুর্কী ও ইরানীেদর
িবরুদ্েধ, আবার ইরানী ও তুর্কীেদর ক্েষিপেয়েছ আরবেদর িবরুদ্েধ।
অপরিদেক তুর্কী, কুর্দী ও ইরানীেদর েথেক দূের টানার পর আরবেদরেকও
তারা একতাবদ্ধ থাকেত েদয়িন। তােদর মধ্েয িবেভদ গেড়েছ েগাত্র ও

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-ভন্েডর নােম। মধ্যপ্রাচ্য আজ েয ২২টুকরায়
িবভক্ত েসিট েতা সাম্রাজ্যবাদী ঔপিনেবিশকেদর সৃষ্ট। তারা িনেজেদর
সামিরক, অর্থৈনিতক ও রাজৈনিতক স্বার্থ েদেখেছ অন্যেদর িবভক্ত
রাখার মধ্েয।

েয যুদ্ধ পলাশীেত েশষ হয়িন
শত্রু েদেশর আগ্রাসনিট িনছক রণাঙ্গেণ সীমাবদ্ধ থােক না, েসিট
হািজর হয় সাংস্কৃিতক, অর্থৈনিতক ও ধর্মীয় আগ্রাসন িনেয়ও।
মুসলমানেদর িবরুদ্েধ ইংেরজেদর লড়াইিট তাই পলাশীর ময়দােন েশষ
হয়িন। বরং েসিট আেরা তীব্রতর হেয়েছ িশক্ষা, সংস্কৃিত, ধর্ম ও
অর্থনীিতর ময়দােন। েস লড়াইিট তীব্রতর করেত বাংলায় এবং পের ভারেত
তারা শুধু সামিরক েসনা ছাউিনই গেড়িন, গেড়েছ িশক্ষা, ধর্ম, গেবষণা
ও সংস্কৃিতর নােম অসংখ্য প্রিতষ্ঠান। তাই ৈসিনকেদর পাশা বহু
প্রেফসর ও গেবষকও এেনেছ। তাই ঔপিনেবিশক ব্িরিটশরা একিদেক েযমন
েফার্ট উইিলয়াম কেলজ গেড় এেদেশর িহন্দুেদর ব্িরিটশরাজ রক্ষার
সামিরক প্রিশক্ষণ িদেযেছ, েতমিন এিসয়ািটক েসাসাইিট গেড় গেবষণার
নােম িহন্দুেদর মন মুসলমানেদর িবরুদ্েধ িবষাক্ত করার লক্ষ্েয
বইেয়র পর বই িলেখেছ। শুধু সামিরক শক্িতর েজাের েকান শক্িতই েকান
েদশেক েবশী িদন ধের রাখেত পাের না। শক্ত ভােব দাঁিড়েয় থাকেত গাছ
েযমন মজবুত িশকড় গেড়, সরকারও েতমিন েদেশর জনগেণর গভীের ধর্মীয়
সাংস্কৃিতক ও সামািজক সংেযাগ গেড়। এই মজবুত সংেযাগিটর কারেণই
ভারেত মুসিলম শাসন সােড় ছয়শত সাল িটেক থােক। ইংেরজেদর কােছও
এেদেশ সাম্রাজ্য স্থাপেনর লক্ষ্যিট িনছক িকছু বছেরর জন্য িছল না,
িছল শত শত বছেরর জন্য। তারা জানেতা, নব প্রিতষ্িঠত এ সাম্রাজ্েযর
আয়ু বাড়ােত হেল শুধু েদেশর ভূেগােল নয়, মেনর ভূেগােলও অিধকার
জমােত হেব। এেদশবাসীর মধ্য েথেক প্রচুর সংখ্যক দালাল বা
কলােবােরটর গেড় তুলেত হেব। কেয়ক হাজার প্রবাসী ইংেরজেদর দ্বারা এ
িবশাল ভারত দীর্ঘকাল অিধকাের রাখা অসম্ভব িছল। এ লক্ষ্েয
ধর্মান্তর েযমন জরুরী, েতমিন জরুরী বুদ্িধবৃত্িতক ও সাংস্কৃিতক
কনর্ভাশন। তারা এটাও জানেতা, কলােবােরটর বা সহেযাগী েখাঁজার
কাজিট করেত হেব িহন্দুেদর মােঝ। মুসলমানেদর মােঝ েসিট অসম্ভব।
ইংেরজগণ তােদর েথেকই রাজ্য িছিনেয় িনেয়িছল, যার ফেল তােদর ভাগ্েয
েনেম আেস দুর্িবসহ দুর্েযাগ। ফেল মুসলমানেদর কােছ তারা িছল তােদর
স্বাধীনতা, ধর্ম, অর্থনীিত ও সংস্কৃিতর দুষমন। মুসিলম মেন
ইংেরজেদর হােত এ পরাজেয়র েবদনািট িছল প্রিতিদন ও প্রিত

মুহুর্েতর। ব্িরিটশরা েসিট বুঝত। ফেল ভারেত ব্িরিটশ শাসেনর
িবস্তার ও েসিট প্রিতরক্ষার িবরুদ্েধ মুসলমানেদরেকই মূল শত্রু
ভাবেতা। এবং িনর্ভরেযাগ্য পার্টনার ভাবেতা িহন্দুেদর। কৃষক তার
গরুেক ঘাস েদেয় যােত েস লাঙল টানেত পাের। েতমিন ইংেরজগণও িশক্ষার
নােম তােদর কলােবােরটরেদর সামর্থ বািড়েয়েছ -যােত শাসন ও লুন্ঠেন
প্রবল সহায়তা েদয়। এজন্যই মুসলমানেদর িশক্িষত করায় তােদর েকান
আগ্রহ িছল না। ফেল রাজ্য িবস্তােরর পাশাপািশ তােদর কােছ গুরুত্ব
পায় িহন্দুেদর মােঝ ইংেরজী ভাষা, ইংেরেজর দর্শন, সািহত্য ও
সংস্কৃিতর দ্রুত িবস্তার। এবং প্রণীত কের সুপিরকল্িপত এক
িশক্ষানীিত। ভারেত এমন একিট িশক্ষানীিতর উদ্েদশ্য ব্যাখা করেত
িগেয় লর্ড ম্যাকেল ব্িরিটশ পার্লােমন্েট দাঁিড়েয় বেলিছেলন,
“ব্িরিটশ সরকার ভারেত এমন এক িশক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেব যার
মাধ্যেম এমন একদল ভারতীয় সৃষ্িট হেব যারা শুধু রক্েত-মাংেস হেব
ভারতীয়, িকন্তু িচন্তা-েচতনা, মন ও মনেন হেব ব্িরিটশ।” অর্থাৎ
ব্িরিটেশর েসবক। েস স্ট্রােটজীেক সামেন েরেখ ময়দােন নােম উইিলয়াম
েকরীর ন্যায় বহু পাদ্রী। প্রিতষ্িটত হয় শ্রীরাম পুর কেলজ, েফার্ট
উইিলয়াম কেলজ, সংস্কৃত কেলজ, িহন্দু কেলজ
ও েকালকাতা
িবশ্বিবদ্যালয়। গেড় েতালা হয় ছাপা খানা। প্রকাশনা শুরু হয় বহু
পত্র-পত্িরকার। লক্ষ্য, বাংলার িহন্দুেদরেক তােদর প্রিতেবশী
মুসলমানেদর েথেক আলাদা কের মন ও মনেন, েচতনা ও দর্শেন িভন্ন
তােদর কােছর মানুষ রূেপ গেড় েতালা। বাংলার িহন্দুেদর মােঝ তখন
সাজ সাজ রব, িবেশষ কের বর্ণ িহন্দুেদর মােঝ। প্রশাসন, িবচার ও
িশক্ষা েথেক মুসলমানেদর পিরকল্িপত ভােব হিঠেয় িহন্দুেদর জন্য
িবশাল শূণ্যস্থান সৃষ্িট করা হয়। তােদর জন্য সষ্িট করা হয় অর্থ
উপার্জেনর িবপুল সুেযাগও সৃষ্িট করা হয়। ইষ্ট-ইন্িডয়া েকাম্পানীর
েকরানী, এেজন্ট ও িঠকাদার, ব্িরিটশ সরকােরর রাজস্ব কােলক্টর,
আদালেতর মুন্েসফ-ম্যািজস্েটট বা উিকল, ব্িরিটশ গুপ্তচর সংস্থার
এেজন্ট -এগুেলা হেয় দাঁড়ায় েস কােলর বাঙ্গালী িহন্দুেদর কােছ অিত
আকর্ষণীয় েপশা। বঙ্িকম চন্দ্েরর ন্যায় প্রথম সািরর েলখকেদর
জীবেনর িসংহভাগ েকেটেছ ব্িরিটশ সরকােরর রাজস্ব কােলক্টর রূেপ।
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত েকালকাতা েথেক পত্িরকা েবর কেরেছন যার মূল কাজ
িছল ইংেরজেদর বন্দনা করা, মুসিলম চিরত্ের কালীমা েলপন করা, আর
ব্িরিটশ
েসবায়
িহন্দুেদর
অনুপ্রািণত
করা।
রবীন্দ্রনােথর
পূর্বপুরুষেদর জীবন েকেটেছ ইষ্ট-ইন্িডয়া েকাম্পানী ও ব্িরিটশ
সরকােরর অিত িবশ্বাসভাজন এেজন্ট রূেপ। এধরেণর শত শত তাঁেবদার
িহন্দুেদর অর্থৈনিতক িভত্িতটা আেরা মজবুত করেত তােদর হােত তুেল
েদয়া হয় জিমদাির। সারা বাংলার গ্রােম গঞ্েজ ব্িরিটেশর পক্েষ

লািঠয়ােলর মূল দািয়ত্বটা পালন কেরেছ তারাই। মুষ্িটেময় ব্িরিটশেদর
তাই রাজ্য শাসেন গ্রােম গ্রােম নামেত হয়িন, বরং তােদর কাজ হয় বড়
বড় শহের বেস শুধু িনর্েদশ েদয়া। এভােব ব্িরিটশ সরকার গেড় েতােল
সুিবধােভাগী ও স্বার্থপর এক কলােবােরটর শ্েরনীর িবশাল েনটওয়ার্ক।

ব্িরিটশ েশাষন ও িবধ্বস্ত মুসিলম অর্থনীিত
েকাম্পানীর লক্ষ্য ব্যবসায়ী মুনাফা লাভ। েকান খয়রািত কাজকর্ম বা
জনকল্যাণ এর লক্ষ্য নয়। ইষ্ট-ইন্িডয়া েকাম্পানী মুনাফা বাড়ােতই
ভারেত এেসেছ, এবং ভারেত এেস নতুন নতুন রাজ্য জয় কেরেছ। েস সব
রাজ্েয দুর্গ গেড়েছ িনছক েশাষনিভত্িতক েস বািণজ্িযক প্রেজক্েটর
অঙ্গ রূেপ। েকাম্পনী জনগণ েথেক উচ্চহাের রাজস্ব িনেয়েছ েস েশাষন
ও শাসন প্রক্িরয়ােক তীব্রতর করেত। এভােবই মুনাফা বািড়েয়েছ এবং
মুনাফার েস অর্থ িবেলেত ব্িরিটশ সরকার ও েকাম্পানীর েশয়ার
েহাল্ডারেদর হােত েপৗেছ িদেয়েছ। বাংলােদেশ ব্িরিটশ শাসন তাই
সর্বার্েথই িছল এক সাম্রাজ্যবাদী ঔপিনেবিশক শাসন। তেব তােদর েস
শাসেনর যতটা না িছল
দস্যৃবৃত্িতিক লুন্ঠন।

ব্যবসায়ীক মুনাফা
তােদর েস সীমাহীন

তার েছেল েবশী িছল
লুন্ঠেনর ফেলই বাংলা

জেয়র িকছু কাল পরই ১৭৭০ সােল ভয়ানক দুর্িভক্ষ েডেক আেন যােত
েদেশর এক-তৃতীয়াংশ জনগণ মারা যায়। ইিতহােসর েসিটই িছয়াত্তেরর
মনন্তর রূেপ পিরিচত। ব্িরিটশ শাসেকরা বাংলার উপর আেরকিট
দুর্িভক্ষ উপহার েদয় ১৯৪৪ সােল। এবং েসিট দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্ধ
চলাকােল। তখন সামিরক িবজয়টাই তােদর কােছ গুরুত্বপূর্ণ িছল,
জনগণেক দুর্িভক্েষ বাঁচােনা নয়। েশষাক্ত এ দুর্িভক্েষও লক্ষ লক্ষ
বাঙালীর মৃত্যু ঘেট। তাছাড়া তােদর ভয়াবহ েশাষেনর ফেল
অিধকাংশ
মুসিলম পিরবাের িফ বছর অনাহার েলেগই থাকেতা। ফেল অিত উচ্চ িছল
িশশু মৃত্যুর হার। ফেল বাংলায় ব্িরিটেশর ১৯০ বছেরর ঔপিনেবিশক
শাসেন মুসিলম জনসংখ্যায় খুব কমই বৃদ্িধ েপেয়েছ। বৃদ্িধ ঘেটেছ
১৯৪৭ সােল পািকস্তান সৃষ্িটর পর।

অথচ সােড় পাঁচ শত বছেরর মুসিলম শাসেন েকান দুর্িভক্ষ বাংলায় বা
ভারেত একিট বারও আেসিন। বরং শােয়স্তাখােনর আমেল খাদ্যপণ্েযর
সস্তা মূল্য িবশ্েব েরকর্ড গেড়িছল। বাংলায় বা ভারেত মুসিলম
শাসনেক তাই েকান অবস্থােতই ঔপিনেবিশক শাসন বলা যায় না।

সাম্রাজ্যবাদী িবেদশী শাসনও নয়। মুসিলমগণ এেদেশ কখনই ব্যবসায়ীক
লক্ষ্েয বা লুন্ঠেনর স্বার্েথ সাম্রাজ্য স্থাপন কেরিন। এেদেশ
আর্য ও অনার্য বহু জািতর মানুষ েযমন বাংলার বাইের েথেক এেস এেদেশ
িমেশ েগেছ েতমিন িমেশ েগেছ মুসলমানগণও। আর েবশীর ভাগ মুসলমান েতা
বাংলার আিদবাসী, তারা মুসলমান হেয়েছ ইসলাম কবুেলর মাধ্যেম। তারা
যা িকছু গেড়েছ তা বাংলােতই গেড়েছ। এখানকার সম্পদ িনেয় ব্িরিটশগণ
েযমন িবেলেত নগর-বন্দর গেড়েছ, েতমন েকান নগর বন্দর বাংলার েকান
মুসিলম শাসক বাংলার বাইের গেড়িন। ঢাকা, েসানার গাঁ, েগৗড়,
মূর্িশদাবাদ, বােগর হাট ও উত্তর বঙ্েগ যা িকছু ঐিতহাসীক কৃর্িত
তা েতা মুসলমানেদরই গড়া। অথচ িহন্দু রাজাও এেদশ বহুকাল শাসন
কেরেছ। িকন্তু তােদর েস িনদর্শন গুেলা েকাথায়? তাছাড়া এেদেশর উপর
বর্গী হামলা, মগ হামলা, মারাঠা হামলা ও ব্িরিটশেদর িবরুদ্েধ
লড়াইেয় যারা প্রাণ িদেয়েছ তারা েতা মুসলমােনরাই। পলাশী রণাঙ্গন,
িততুমীেরর বাঁেশর েকল্লা, মজনু শােহর ফিকর িবদ্েরাহ বা দুদূ
িময়ার ফারােয়জী আন্েদালন –সর্বত্র েতা তারাই। অথচ ব্িরিটশ আমেল
িহন্দুেদর দ্বারা ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর তাঁেবদারীর েয
ইিতহাস িনর্িমত হল েসিটেক বলা হচ্েছ বাংলার েরেনসাঁ যুগ। ইংেরজ
শাসন িচত্িরত হচ্েছ আিশর্বাদ
হচ্েছ অন্ধকার যুগ বেল!

রূেপ।

আর

মুসিলম

শাসনামলেক

বলা

ব্িরিটেশর িবভাজন নীিত ও বাঙালী িহন্দু বুদ্িধজীবীর িবষ-উদিগরণ
বঙ্িকমচন্দ্র,
ঈশ্বরচন্দ্র,
েহমচন্দ্র,
নবীনচন্দ্র,
দ্িবেজন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যরা তােদর সািহত্েয েয
মুসিলম িবেরাধী িবষ উদিগরণ কেরেছন েসিট বাংলার সমাজ ও আেলাবাতাস
েথেক উদ্ভুত হেল তার নমুনা মধ্য যুেগর বা আিদ যুেগর সািহত্েযও
পাওয়া েযত। িকন্তু তা েনই। তােদর মগেজ ঘৃনাপূর্ণ িমথ্যার িবষিট
ঢুিকেয়িছল বস্তুত ইংেরজগণ। তারাই প্রথম আিবস্কার কের, ভারেতর
মুসিলম শাসন শুধু ধ্বংস, বঞ্চনা, িনপীড়ন ও েশাষণ ছাড়া আর িকছুই
েদয়িন। বেলেছ, মন্িদর েভঙ্েগ তার উপর মসিজদ গেড়েছ। তােদর েলখিনেত
িশবাজীর চিরত্র অংিকত হেয়েছ িহন্দু জাগরেনর এক মহান ও আদর্শনীয়
বীর রূেপ, আর েমাঘল বাদশা আওরঙ্গজীব িচত্িরত হেয়েছন কুৎিসত িভেলন
রূেপ। বাংলায় িহন্দুেদর বাস মুসলমানেদর েচেয় অিধক কাল ধের। অথচ
তােদর ব্যর্থতা হল, সমগ্র ইিতহাস েঘঁেট একজন িহন্দুেকও েবর করেত
পাের িযিন স্বাধীনতার লড়াইেয় বাংলার মানুেষর সামেন আদর্শ িহসােব
িচত্িরত হেত পােরন। েতমন চিরত্েরর তালােশ বঙ্িকম ও মাইেকল

মধুসূদন েযমন ব্যর্থ হেয়েছন, রবীন্দ্রনাথও ব্যর্থ হেয়েছন। েস এক
িবশাল শূন্যতা। রবীন্দ্রনাথেক তাই অবাঙালী িশবাজীেক িহেরা রূেপ
েপশ করেত হেয়েছ। কিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর “িশবাজী উৎসব”
কিবতায় িশবাজীর বীরত্েব মুগ্ধ হেয় িলেখেছন,
“েহ রাজ-তপস্বী বীর, েতামার েস উদার ভাবনা
িবধর ভান্ডাের
সঞ্িচত হইয়া েগেছ, কাল কভু তার এক কণা
পাের হিরবাের?
েতামার েস প্রােণাৎসর্গ, স্বেদশ-লকক্ষীর পূজাঘের
েস সত্য সাধন,
েক জািনত, হেয় েগেছ িচর যুগ-যুগান্তর ওের
ভারেতর ধন।”
এই হল রবীন্দ্রনােথর িবচার েবাধ। এই হল রবীন্দ্র মানস ও েচতনা!
তেব এিট শুধু রবীন্দ্রনােথর েচতনার সমস্যা নয়, এিটই মূল সংকট িছল
বাঙালীর েরেনসাঁর কর্ণধারেদর। িকছু দালানেকাঠা ও কলকারখানা গড়া,
িকছু িডগ্িরধাির মানুষ গড়া, িকছু কিবতা-উপন্যাস েলখা, রাজনীিতেত
িকছু আেলাড়ন েতালাই একিট জািতর জীবেন জাগরণ আনার জন্য যেথষ্ট নয়।
এরূপ িবশাল কােজর জন্য উন্নতর একিট দর্শনও লােগ। েস দর্শনিটই আেন
জনগেণর েচতনা রাজ্েয িবপ্লব। িকন্তু বাংলার িহন্দুগণ েস দর্শেনর
েখাঁজ পায়িন। ফেল তােদর মেনর রাজ্েয িবপ্লবও আেসিন। বরং েঘার
অন্ধকারই রেয েগেছ। রামেমাহন রায় ও দ্বারকানাথ েস দর্শেনর েখাঁেজ
িহন্দুর েপৗত্তিলকতা েছেড় একাশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ধর্েমর প্রিতষ্ঠা
িদেয়েছন। মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান হেয় েগেছন। িকছু বঙ্িকমচন্দ্র,
স্বামী িবেবকানন্দ, অরিবন্েদা েঘােষরা িহন্দুেদর আবার সনাতন
েপৗত্তিলকার িদেক িফেরেয় এেনেছন। ফেল িহন্দুেদর আবার িফিরেয়
িনেয়েছন েস স্থানিটেত েযখান েথেক রাম েমাহন, দ্বারকানাথ ও তােদর
সাথীরা যাত্রা শুরু কেরিছেলন। এরই ফল হল, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর
সন্তােনরাও আর েস ব্রাহ্ম ধর্েম স্িথর থাকেত পােরনিন, িফের েগেছন
িহন্দু েপৗত্তিলকতায়। রবীন্দ্রনাথ এমন এক কট্টর িহন্দু হওয়ার
কারেণই িশবাজীেক িহেরা বািনেয়েছন। আর িশবাজীর মত একজন দস্যু
চিরত্েরর মানুষ যখন িহেরা হয় তখন িক েস জাগরণ েবঁেচ থােক? আর

এিটই বাংলার িহন্দুর েরেনসাঁর আদর্িশক ও ৈনতীক সংকট। এমন সংকট
েখাদ েরেনসাঁরই মৃত্যু ঘটায়। বাঙালী িহন্দুর েরেনসাঁও তাই
বাঁেচিন।

েদখা যাক, রবীন্দ্র নাথ যােক “েহ রাজস্বী বীর” বেল মুগ্ধ মেন
কিবতা িলেখেছন তার প্রকৃত পিরচয়িট িক? রবীন্দ্র মানস ও তাঁর
েচতনােক বুঝেত হেল িশবাজীেকও বুেঝেত হেব। এেত বুঝা যােব
রবীন্দ্রনাথভক্তেদর রাজৈনতীক এেজন্ডা। প্রশ্ন হল, িতিন িক আেদৗ
বীর িছেলন? িশবাজীর পিরচয় হল, েমাঘল সম্রাট আওরঙ্গেজবেক িতিন
ব্যস্ত েরেখিছেলন মারাঠা অঞ্চেল লুিকেয় েথেক অতর্িকত হামলার মধ্য
িদেয়। সম্মুখ সমের আসার সামর্থ তার িছল না। যুদ্েধ একবার পরািজত
ও বন্দী হওয়ার পর ফন্িদ কের লুিকেয় পািলেয়িছেলন। আেরক বার সম্রাট
আওরঙ্গেজব েসনাপিত আফজাল খাঁর েনতৃত্েব ১০ হাজার ৈসন্েযর এক
বািহনীেক তার িবরুদ্েধ প্েররণ কেরন। যুদ্েধর বদেল আেলাচনায় েডেক
আফজাল খাঁেক িতিন হত্যা কেরন। েসিট িছল কাপুরুিষত হত্যা। েস সময়
আফজাল খাঁ তােক ইসলামী
উদারতায় আিলঙ্গেন বুেক েটেন িনেয়িছেলন।
েস মুহুর্েত তার বাঁ হােত লুকােনা “বােঘর নখ” িদেয় তার েদহ িছন্ন
কেরন। অথচ এ িনেরট কাপুরুষতা বীরতূল্য গণ্য হেয়েছ রবীন্দ্রনােথর
কােছ, যা িনেয় িবশাল এক কিবতাও িলেখেছন। এ হল রবীন্দ্রনােথর
িবেবচনা ও মানবতার মান! রবীন্দ্রনাথ বরং েস সব ঐিতহািসকেদরও
িনন্দা কেরেছন যােদর দৃষ্িটেত িশবাজী িছেলন এক বর্বর দস্যু।
রবীন্দ্রনাথ তাঁেদরেক িমথ্যাময়ী বেলেছন, এবং তাঁেদর িবদ্রুপ কের
িলেখেছন,
“িবেদশীর ইিতবৃত্ত দস্যু বেল কের পিরহাস
অট্টহাস্য রেব…
তব পুণ্য েচষ্টা যত তস্কেরর িনস্ফল প্রয়াস
এই জােন সেব।
অিয় ইিতবৃত্ত কথা, ক্ষান্তু কেরা মুখর ভাষণ
ওেগা িমথ্যাময়ী,
েতামার িলখন- ‘পের িবধাতার অব্যর্থ িলখন

হেব আিজ জয়ী।
যাহা মিরবার নেহ তাহাের েকমেন চাপা িদেব
তব ব্যঙ্গ বাণী
েয তপস্যা সত্য তাের েকহ বাধা িদেব না ত্িরিদেব
িনশ্চয় েস জািন।”

ঐিতহািসক ডঃ রেমশ চন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্েগ
িলেখেছনঃ “িহন্দু জাতীয়তা জ্ঞান বহু িহন্দু েলখেকর িচত্েত বাসা
েবঁেধিছল, যিদও স্বজ্ঞােন তাঁেদর অেনেকই কখনই এর উপস্িথিত
স্বীকার করেবন না। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্েছ, ভারেতর শ্েরষ্ঠ
কিব
রবীন্দ্রনাথ
যাঁর
পৃিথবীখ্যাত
আন্তর্জািতক
মানিবকতােক
সাম্প্রদািয়ক দৃ্ষ্টভঙ্গীর সঙ্েগ িকছুেতই সুসংগত করা যায় না।
তবুও বাস্তব সত্য এই েয, তাঁর কিবতাসমূহ শুধুমাত্র িশখ, রাজপুত ও
মারাঠাকুেলর বীরবৃন্েদর েগৗরব ও মাহাত্েমই অনুপ্রািণত হেয়েছ,
েকানও মুসিলম বীেরর মিহমা কীর্তেন িতিন কখনও একচ্ছত্রও েলেখনিন
–যিদও তােদর অসংখ্যই ভারেত আিবর্ভূত হেয়েছ। এ েথেকএ প্রমািণত হয়
উিনশ শতকী বাংলার জাতীয়তা জ্ঞােনর উৎসমূল েকাথায় িছল।” –(সূত্রঃ
Dr. Romesh Chandra Majumder, History of Bengal, p 203.)

ব্িরিটেশর বাঙালী কলােবােরটর
বাঙালী িহন্দুর েরেনসাঁ যুেগ সবেচেয় ঘৃণ্য েয কাজিট হেয়েছ তা হল,
ইংেরজেদর কলােবােরটর রূেপ তােদর েযাগদান। সমগ্র উপমহােদেশ তারাই
সর্বপ্রথম এ েপশায় নােম। কেয়ক ডজন নেবল প্রাইজ িদেয়ও িক বাঙালীর
এ কলংক ঢাকা যােব? তখন ব্িরিটশ ভারেতর প্রশাসেন দুই ধরেনর বাবু
েদখা েযত। এক, েগারা বা শ্েবতাঙ্গ বাবু, দুই, বাঙালী বাবু।
বাঙালী বাবুেদর ইংেরজ-েসবা শুধু প্রশাসেন সীমাবদ্ধ থােকিন এবং
শুধু বাংলােতও সীমাবদ্ধ রােখিন। প্রশাসেনর পােশ সািহত্েযও েসিট
প্রবল ভােব প্রকাশ পায়। বাংলার সীমান্ত িডঙ্িগেয় তা ছিড়েয় পেড়
িবহার, আসাম, উিড়ষ্যা, মধ্যপ্রেদশ, উত্তর প্রেদশ, পাঞ্জাব,
রাজস্থান, গুজরাতসহ ভারেতর অন্যান্য প্রেদেশ। িশকারী েযমন িশকারী
ঘুঘুেক িদেয় ঘুঘু ধের, েতমিন ইংেরজগণও বাঙালী িহন্দুেদর িদেয়

সমগ্র ভারেতর অন্যান্য প্রেদেশর িহন্দুেদরও তাঁেবদাের পিরণত কের।
ইংেরজ েসবার েয আদর্শ রবীন্দ্র-পিরবার ও বঙ্িকমচন্দ্র স্থাপন
কেরন, েসিটই ভারতীয় িহন্দুেদর আদর্েশ পিরণত হয়। ফল হল, এমনিক
কংগ্েরস েনতা করম চাঁদ গান্িধও প্রথম িবশ্বযুদ্েধ ব্িরিটেশর
পক্েষ যুদ্েধ েযাগদান ও প্রাণদােনর পক্েষ িনজ প্রেদশ গুজরােত
ৈসন্য সংগ্রেহ েনেমিছেলন।

বাঙালী িহন্দু ও ভারতীয় রাজনীিতেত উগ্র-িহন্দুবাদ
বাঙালী িহন্দুেদর অপরাধ শুধু নয় েয, মুসিলম িবেরাধী িবদ্েবষ
ছিড়েয় বাংলার সমাজ, সংস্কৃিত ও রাজনীিতেক তারা িবষাক্ত কেরেছ।
তারা িবষাক্ত কেরেছ ভারেতর অন্যান্য প্রেদেশর িহন্দুেদর মনও।
ইংেরজ ওিরেয়ন্টািলস্টগণ মুসিলম িবদ্েবষপূণ িমথ্যা িদেয় েযসব
ইিতহাস রচনা কের, েসগুিল সর্বপ্রথম গলধঃকরণ কের বাঙালী িহন্দুগণ।
পের তারা েসগুিলর সােথ িনজ মেনর আেবগ িমিশেয় িনেজরাও ইিতহাস েলেখ
এবং তা সমগ্র ভারেত ছিড়েয় েদয়। বস্তুত এসব িহন্দু বাঙালীেদর েলখা
বইগুেলাই বহুকাল যাবত পিঠত হেয় আসেছ সারা ভারেতর স্কুল-কেলজিবশ্বিবদ্যালেয়র
পাঠ্যবই
রূেপ।
অিহন্দু
ও
অভারতীয়
ইংেরজ
ওিরেয়ন্টািলস্টেদর েলখা ইিতহােসর স্থেল েস বইগুেলার বাড়িত
সুিবধািট হল, বাঙালী িহন্দুেদর হােত রিচত হওয়ার েসগুেলা ভারেতর
অন্য এলাকার িহন্দুেদর কােছ সহেজ িবশ্বাসেযাগ্যতা পায়। েস সমেয়র
ইিতহােস আেরক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, সাম্প্রদািয়ক বুদ্িধবৃত্িতর
পাশাপািশ সাম্প্রদািয়ক রাজনীিতর শুরুও এই বাংলা
বর্ণিহন্দুেদর
হােত।
েসিটর
মূল
নায়ক
িছেলন

েথেক।েসিটও এ
বঙ্িকমচন্দ্র

চট্রপাধ্যায়। িতিন প্রথম বাঙালী জাগরেণর কথা বলেলও পরবর্তীেত
সর্বভারতীয় িহন্দু জাগরেণর অবতাের পিরণত হন। তার উপন্যাস আনন্দমঠ
েস জাগরেণর বািন িনেয় প্রথেম বাংলায় এবং পের সমগ্র ভারেত িহন্দু
জািতয়তাবাদী জাগরণ আেন। তার গান বন্েদমাতরেমর মধ্য িদেয় িবমুর্ত
হয় িহন্দু েরেনসাঁর মূল সুর। কংগ্েরস েস গানেক ভারেতর জাতীয়
সংগীত রূেপ।

এেতা
েগল
সািহত্িযক
বা
বুদ্িধবৃত্িতক
ময়দােন
উগ্র
সাম্প্রদািয়কতার কথা। রাজৈনতীক ময়দােনও মুসিলম িবেরাধী উগ্র
িহন্দু সাম্প্রদায়ীকতার জন্মও বাঙালী িহন্দু বাবুেদর হােত। ভারেত

আজ ভারতীয় িবেজপীর েয মুসিলম িবেরাধী প্রচন্ড সাম্প্রদায়ীক
রাজনীিত েসিটও বালঠ্যাকােরর মহারাষ্ট্ের বা নেরন্দ্র েমাদীর
গুজরােত জন্ম েনয়িন। অেযাধ্যােতও জন্ম েনয়িন। জন্ম িনেয়েছ বাঙালী
বাবুেদর দ্বারা বাংলায়। আজেকর েয িবিজিপ, েসিটই শুরুেত িছল
িহন্দু মহাসভা। আর িহন্দু মহাসভার জন্ম কলকাতায়, এবং এর
প্রিতষ্ঠাতা সভাপিত িছেলন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্িজ। িতিন িছেলন
বাঙালী,
এবং
েকালকাতা
িবশ্বিবদ্যালেয়র
উপাচার্য
আশুেতাষ
মুখার্িজর পুত্র। িতিন িনেজও ১৯৩৪ েথেক ১৯৩৮ অবিধ েকালকাতা
িবশ্বিবদ্যালেয়র উপাচার্য িছেলন।
আততায়ী হােত গান্ধীর মৃত্যু
হেল েদাষ বর্তায় িহন্দু মহাসভার উপর। েস দুর্নাম েথেক বাঁচার
তািগেদ িতিন নতুন দল গেড়ন ভারতীয় জনসংঘ যা পরবর্তীেত নাম
পিরবর্তন কের হয় ভারতীয় জনতা পার্িট, সংক্েষেপ িবেজপী। বার বার
নাম
পিরবর্তন
হেলও
এ
দেলর
মুসিলম
িবদ্েবষপূর্ণ
কট্টর
সাম্প্রদায়ীক নীিতর িবন্দুমাত্র পিরবর্তন হয়িন।
তাই ভারেতর
মুসিলম িনধেনর রাজনীিতর সূত্রপাত আহেমদাবাদ, েমাম্বাই বা িমরােট
হয়িন, হেয়িছল িহন্দু েরেনসাঁর জন্মভূিম েকালকাতায়। এ রাজনীিতর
শুরু বস্িতর গুন্ডা বা ধর্ষনারী দুর্বৃত্তেদর হােতও নয়, বরং
হেযেছ েকালকাতা িবশ্বিবদ্যালেয়র ন্যায় একিট িবশ্বিবদ্যালেয়র
বাঙালী উপাচার্েযর হাত িদেয়। সর্েবাচ্চ িশক্ষাপ্রাপ্ত মানুেষর
মনও কতটা েয বীষাক্ত ও প্রিতিহংসাপূর্ণ করেত পাের এ হল তার
নমুনা। শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্িজ ১৯৪১ সােল িহন্দুেদর এক
জনসভায় বেলিছেলন, মুসলমানরা যিদ
তল্িপতল্পা
েবঁেধ
ভারত
ত্যাগ

পািকস্তান চায় তেব তােদর
করা
উিচত।–(BLCP,
1941)।

পািকস্তােনর জন্ম ও তার েবঁেচ থাকািট তাঁর মত িহন্দুেনতােদর কােছ
েয কতটা অসহ্য িছল এ হল তার নমুনা। তাঁর কােছ অসহ্য হল ভারেত
মুসলমানেদর বসবাসও। বাবরী মসিজদ ধ্বংেসর মধ্য িদেয় ইিতহাস গেড়েছন
িবেজপী েনতা লাল কৃষ্ণ আদভানী। িবিজিপর আেরক েনতা নেরন্দ্র েমাদী
ইিতহাস গেড়েছন গুজরােত মুসিলম হত্যায় েনতৃত্ব িদেয়। তেব েয শহের
মুসিলম হত্যা রাজৈনতীক আচার রূেপ সর্বপ্রথম যাত্রা শুরু কের
েসিটও অন্য েকান শহর নয়, েসিট বাঙালী িহন্দুেদর শহর েকালকাতা।
আহেমদাবাদ, মুম্বাই, মুরাদাবাদ, িবহার ও ভারেতর অন্যান্য স্থােনর
দাঙ্গাগুেলা েতা এেসেছ বাঙ্গালী বাবুেদর সৃষ্ট ১৯৪৬ সােল
েকালকাতার দাঙ্গািটর পর।

মুসিলম িনধেনর সুত্রপােত কলকাতা

েকালকাতার িহন্দুেদর মন েয কতটা মুসিলমিবদ্েবষপূর্ণ ও দাঙ্গাপাগল
েসিটরও প্রকাশ ঘেটিছল ১৯৪৬ সােলর দাঙ্গায়। েস দাঙ্গার িকছু িনজ
েচােখ-েদখা
ভয়াবহ
অবস্থার
বর্ণনা
িদেয়েছন
অক্সেফার্ড
িবশ্বিবদ্যালেয়র সােবক বাঙালী প্রেফসর ড. তপন রায় েচৗধুরী তার
“বাঙাল নামা” বইেত। প্রেফসর ড.তপন রায়েচৗধুির িলেখেছন, “িনেজর
েচােখ েদখা ঘটনার িববরেণ িফের যাই। হস্েটেলর বারান্দা েথেক েদখেত
েপলাম রাস্তার ওপাের আগুন জ্বলেছ। বুঝলাম ব্যাপারটা আমার েচনা
মহাপুরুষেদরই মহান কীর্িত। হস্েটেলর ছােদ উেঠ েদখলাম –আগুন শুধু
আমােদর পাড়ায় না, যতদূর েচাখ যায় সর্বত্র আকাশ লােল লাল। িতন
িদ্ন িতন রাত কলকাতার পেথ ঘােট িপশাচনৃত্য চেল। … দাঙ্গার প্রথম
ধাক্কা থামবার পর িবপজ্জনক এলাকায় েযসব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন
িছেলন, তাঁেদর েখাঁজ িনেত েবর হই। প্রথেমই েগলাম মুন্নুজন হেল।
..িনরঙ্কুশ িহন্দু পাড়ার মধ্েয ওেদর হস্েটল। তেব ভদ্র বাঙািল
পাড়া। সুতরাং প্রথমটায় িকছু দুশ্িচন্তা কিরিন। িকন্তু দাঙ্গা
শুরু হওয়ার িকছুক্ষেণর মধ্েয িশক্িষত বাঙািলর রুিচ-সংস্কৃিতর
েযসব নমুনা েদখলাম, তােত সন্েদহ হল েয, মুন্নুজান হলবািসনী আমার
বন্ধুেদর িগেয় আর জীিবত েদখেবা না। …েহাস্েটেলর কােছ েপৗঁেছ েয
দৃশ্য েদখলাম তােত ভেয় আমার বাক্যেরাধ হল। বাড়ীটার সামেন
রাস্তায় িকছু ভাঙা স্যুটেকস আর েপাড়া বইপত্র ছড়ােনা। বািড়টা
খাঁ খাঁ করেছ। ফুটপেথ এক ভদ্রেলাক দাঁিড়েয়িছেলন। বলেলন – একটু
আেগ পুিলেশর গািড় এেস েমেয়েদর িনেয় েগেছ।…শুনলাম ১৬ই আগষ্ট েবলা
এগােরাটা নাগাদ একদল সশস্ত্র েলাক হঠাৎ হুড়মুড় কের হস্েটেল
ঢুেক পেড়। প্রথেম তারা অশ্রাব্য গািলগালাজ কের যার মূল বক্তব্য
–মুসলমান স্ত্রীেলাক আর রাস্তার গিণকার মধ্েয েকানও তফাৎ েনই।
…হামলাকািররা অিধকাংশই িছেলন ভদ্রশ্েরণীর মানুষ এবং তাঁেদর েকউ
েকউ ওঁেদর িবেশষ পিরিচত, পাড়ার দাদা। ” –(তপন রায়েচৗধুরী,
২০০৭)। িতিন আেরা িলেখেছন, “খুনজখম বলাৎকােরর কািহনী চাির িদক
েথেক আসেত থােক। …বীভৎস সব কািহনী রিটেয় িকছু েলাক এক ধরেনর
িবকৃত আনন্দ পায়। তার েচেয়ও অবাক হলাম যখন েদখলাম কেয়কজন তথাকিথত
উচ্চিশক্িষত েলাক মুসলমানেদর উপর নানা অত্যাচােরর সত্িয বা
কল্িপত কািহিন বেল বা শুেন িবেশষ আনন্দ পাচ্েছন। এঁেদর মধ্েয দুিতনজন রীিতমত িবখ্যাত েলাক। প্রয়াত এক পন্িডত ব্যক্িত, যাঁর নাম
শুনেল অেনক িনষ্ঠাবান িহন্দু এখনও যুক্তকের প্রণাম জানায়, তাঁেক
এবং
সমেবত
অধ্যাপকেদর
কােছ
িনকািশপাড়ার
মুসলমান
বস্িত
েপাড়ােনার কািহিন বলা হচ্িছল। িযিন বলিছেলন িতিন প্রত্যক্ষদর্শী
এবং িবশ্বাসেযাগ্য েলাক। েবড়া আগুন িদেয় বস্িতবাসীেদর পুিড়েয়
মারা হয়। একজনও নািক পালােত পািরিন। েছেলিট বলিছল, কেয়কিট িশশুেক

আগুেনর েবড়া টপেক তােদর মােয়রা আক্রমণকারীেদর হােত েদওয়ার
েচষ্টা কেরিছল, যােত ওেদর প্রাণগুিল বাঁেচ। বাচ্চাগুিলেক
িনর্দ্িবধায় আবার আগুেন ছুঁেড় েদওয়া হয়। আমরা শুেনিছলাম, এই
কুকীর্িতর নায়ক িকছু িবহারী কােলায়ার। তাই ভয়াবহ বর্ণনািট শুেন
সুেশাভনবাবু মন্তব্য কেরন, “এর মধ্েয িনশ্চয়ই বাঙািল েছেলরা িছল
না?” শুেন েসই পন্িডতপ্রবর গর্েজ উঠেলন, “েকন, বাঙািল েছেলেদর
গােয় িক পুরুেষর রক্ত েনই?” –(তপন রায়েচৗধুরী, ২০০৭)।

বাংলার িহন্দুেদর এই হল েচতনার মান ও িবেবক েবাধ। বাংলা িবভক্ত
হয় মূলত এমিন এক িবষাক্ত মেনর প্েরক্ষােপট।
তাই বাংলা িবভক্ত
হেয়িছল ১৯৪৭ সােলর বহু আেগই, ১৯৪৭ সােল েসিট আন্তর্জািতক পিরিচিত
ও স্বীকৃিত পায় মাত্র। েরেনসাঁর নােম বাংলার িহন্দুেদর মােঝ েযিট
আত্মপুজা ও মুসিলম ঘৃনার চর্চা শুরু হেয়িছল েসিটই ধািবত কের এক
মহা আত্মঘােত। েসখােন গুরুত্ব পায় মুসলমানেদর িপছেন েফেল
িহন্দুেদর দ্রুত এিগেয় চলা। পাশাপািশ দুেটা গাছ জন্ম িনেল একিট
অপরিটর জন্য িকছু জায়গা েছেড় েদয়, প্রেয়াজেন দুিট গাছই দুই পােশ
েহেল যায়। িকন্তু িহন্দুগণ মুসলমানেদর জন্য েকান স্থান েছেড় িদেত
রাজী িছল না। তারা দখল িনেত েচেয়িছল অর্থনীিত, রাজনীিত, িশক্ষা ও
প্রশাসেনর সবটুকু জুেড়। অথচ তখন অিবভক্ত বাংলার মুসিলম জনসংখ্যা
িছল েমাট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫%। একিট েদেশর ৪৫% ভাগ মানুষ তার ৫৫%
ভাগ মানুষেক িপছেন েফেল সামেন এগুয় িক কের? মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র
আজ িবশ্বশক্িত। িকন্তু তােদর েবেড় উঠার িপছেন বড় কারণিট হল,
েদশিট সাদা-কালা, ইউেরাপীয়-অইউেরাপীয় সকল নাগিরকেক েবেড় উঠার
জন্য স্থান কের িদেয়েছ। িকন্তু বাংলায় েসিট হয়িন। বাঙালী
িহন্দুেদর েসরূপ উদারতাই িছল না। েদশবন্ধু িচত্তরঞ্জন দাশ
মুসলমানেদর জন্য সরকাির চাকুিরেত িকছু স্থান েছেড় েদয়ার জন্য
িহন্দুেদর সামেন সুপািরশ েরেখিছেলন, িকন্তু েসিটও তােদর পছন্দ
হয়িন। প্রশ্ন হল, দুিট সম্প্রদােয়র মােঝ এত ঘৃনা, এত অিবশ্বাস ও
এত বঞ্চনা িবরাজ করেল েস েদশ িক সামেন এগুেত পাের? এিটেতা সংঘাত
ও আত্মঘােতর পথ।

িহন্দু েরনাসাঁর নায়কঃ তােদর দর্শন ও কীর্িত
েদখা যাক, বাংলায় িহন্দু জাগরেণর নায়ক কারা িছেলন? কী িছল তােদর

রাজৈনিতক, সাংস্কৃিতক ও ধর্মীয় দর্শন? এ জাগরেনর শুরু রাজা েমাহন
েথেক এবং েশষ হ্য় রবীন্দ্রনােথ। এর সময়কাল উনিবংশ শতাব্দীর
মধ্যভাগ েথেক িবংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক অবিধ। প্রশ্ন হল, এ
জাগরনেক িক আেদৗ েরেনসাঁ বলা যায়? েরনাসাঁর অর্থ পুণঃজাগরণ। এ
শব্দিটর প্রথম প্রেয়াগ হয় েষাড়ক ও শপ্তদশ শতেকর ইউেরােপ েয জাগরন
শুরু হয় েসিট েবাঝােত। গ্রীক ও েরামানেদর হােত খৃষ্েটর জন্েমর
আেগ ইউেরাপ এবং পশ্িচম এিশয়ার িবশাল ভূ-ভাগ জুেড় সাম্রাজ্য গেড়
উেঠ। তােদর হােতই প্রিতষ্ঠা ঘেট পাশ্চাত্য সভ্যতার। ইউেরােপর
জাগরনিট িছল মূলতঃ েসিটর পুণঃজন্ম ঘটােনার। আজেকর পাশ্চাত্য
সভ্যতােকও বলা হয় েস গ্রীেকা-েরামান সভ্যতারই পরম্পরা রূপ।
িকন্তু বা্ংলায় িহন্দুেদর মােঝ েয জাগরন আেস েসিটেক েরেনসাঁ বলেল
েমেন িনেত হয় বাংলার িহন্দুেদর দ্বারা এর পূর্েবও একবার সভ্যতা
িনর্িমত হেয়িছল। অর্থাৎ তােদর হােতও িবশাল সাম্রাজ্য গেড় উেঠিছল।
িকন্তু বাঙালী িহন্দুর ইিতহােস েসরূপ জাগরন বা সাম্যাজ্য
িনর্মােণর প্রমাণ েকাথায়? েসিট িক েসন রাজােদর আমল? েসনা রাজারা
িহন্দু হেলও তারা বাঙালী িছল না। এেসিছল ভারেতর কর্নাটাকা েথেক।
েসনেদর পূর্েব েতা িছল েবৗদ্ধ পাল রাজবংশ। বস্তুত উনিবংশ
শতাব্দীর এ বাঙালী িহন্দুর জাগরন েযমন েরেনসাঁ িছল না, েতমিন
সমগ্র বাংলারও িছল না। এিট িছল বাংলার সংখ্যালঘু বর্ণিহন্দু
সম্প্রদােয়র জাগরন, এমনিক সমগ্র িহন্দুেদরও
সংখ্যাগিরষ্ট জনগণ েতা আজেকর ন্যায় েসিদনও

নয়।
িছল

কারণ বাংলার
মুসলমান। েস

সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসলমানেদরেক যখন বাংলার েকান জাগরন েথেক বাদ রাখা
হয় েসিটেক িক সমগ্র বাংলার েরেনসাঁ বলা যায়?

বাংলায় িহন্দু জাগরেণর নােম যা িকছু ঘেটেছ েসিটর মূেল যারা িছেলন
তারা হেলন রাজা রামেমাহন রায়, রবীন্দ্রনােথর দাদা দ্বারকনাথ
ঠাকুর, েকশব চন্দ্র েসন, ঈশ্বরচন্দ্র িবদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমান
দত্ত, রামতনু লািহড়ীর ন্যায় ব্যক্িতবর্গ। শুরুেত েয দর্শনটা কাজ
েদয় েসিটও িহন্দু দর্শন িছল না। িছল ব্রাহ্মসমােজর নব আিবস্কৃত
ধর্ম যা িছল েপৗত্তিলকতা িবেরাধী। রাজা রামেমাহন রায় িছেলন েস
ধর্মীয় িবশ্বােসর প্রধান প্রবক্তা। তাঁর েপৗত্তিলকতা িবেরাধী েস
ধারণািট আেস ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্েমর প্রভাব েথেক। মাইেকল
মধুসূদেনর মত অেনেকই েযমন খৃষ্টান ধর্েম দীক্ষা িনেয়েছন েতমিন
রাজা রামেমাহন রায়, দ্বারকনাথ ঠাকুর, েকশব চন্দ্র েসেনর মত
অেনেকই
খৃষ্টান
ধর্েম
দীক্ষা
না
িনেলও
িহন্দুেদর
সনাতন

েপৗত্তিলকতােক বর্জন কেরিছল। তেব েকালকাতা িভত্িতক বুদ্িধজীবীেদর
মােঝ এক ঈশ্বর িভত্িতক ব্রাহ্ম ধর্ম আেলাড়ন তুলেত সমর্থ হেলও
সাধারন িহন্দুেদর মােঝ েস ধর্েমর েতমন িবস্তার ঘেটিন। তারা
ব্যর্থ হেয়েছ ধর্মীয় ইন্সিটিটউশন গেড় তুলেত। তেব তােদর মূল
সমাস্যিট হল তােদর েযমন েকান পয়গম্বর িছল না, েতমিন েকান ধর্মীয়
গ্রন্থও
িছল
না।
শুধু
িচন্তাভাবনা,
বুদ্িধবৃত্িত
বা
ইনেটেলকচুয়ািলজেমর উপর িভত্িত কের ধর্ম প্রিতষ্ঠা পায় না। ফেল
ব্রাহ্ম
ধর্ম
ব্যর্থ
হেয়েছ
দীর্ঘকাল
েবঁেচ
থাকেত¸
এবং
রবীন্দ্রনােথর মত ব্রাহ্মরা তাই অবেশেষ িমেশ েগেছন পুেরান
িহন্দুধর্েমর মূল েদেহ। এর পর আেসন বঙ্িকমচন্দ্র, েহমচন্দ্র,
নবীনচন্দ্র, দ্িবেজন্দ্রলাল, দ্বীনবন্ধু িমত্র, রবীন্দ্রনাথ,
শরৎচন্দ্েরর মত সািহত্িযক। সািহত্েযর পাশাপািশ িহন্দু ধর্েমর
পুণর্জাগরেনর বাণী িনেয় হািজর হািজর হন িবিপন চন্দ্র পাল, স্বামী
িবেবকানন্দ ও অরিবন্দু েঘাষ।
িবজ্ঞােনর ক্েষত্ের এিগেয় আেসন
জগিতশ চন্দ্র েবাস ও সত্যন্দ্র নাথ েবাস। রাজনীিতেত আেসন
সুেরন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, িচত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ েবাস এবং শরৎ
েবাস। এভােবই শুরু হয় তথাকিথত েরেনসাঁ। এিট বাংলায় শুরু হেলও
বাংলার সংখ্যাগিরষ্ট মুসলমানেদর এেত েকান প্রিতিনিধত্ব িছল না।

েয েকান জাগরেণরই একিট উচ্চতর
পশ্চাদপদতা ও কুসংস্কােরর বদেল

মানিবক
মানবতা

লক্ষ্য থােক। অজ্ঞতা,
তখন নতুন প্রাণ পায়।

েরেনসাঁেক তখনই প্রকৃত েরেনসাঁ বা পুনঃজন্ম বলা যায়। িকন্তু েস
বাঙলার িহন্দু েরেনসাঁর মানবতার মান কতটুকু িছল? রবীন্দ্র নাথ
যখন কিবতা েলখা শুরু কেরেছন বাঙালীর তথাকিথত েরেনসাঁ তখন মধ্য
গগেন। অথচ তখনও বাংলায় সিতদােহর নােম িবধবা রমনীেদর িচতায় জ্বলেত
হেচছ। রবীন্দ্রনােথর কিবতায় েসিট প্রশংিসত হয় িবধবার আত্মদান
রূেপ। িতিন েসিটর প্রিত শ্রদ্ধাভের উৎসাহ িদেয় িলেখেছন,
“জ্বল জ্বল িচতা দ্িবগুণ দ্িবগুণ
পরান সিপেব িবধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক িচতার আগুন
জুড়ােব এখিন প্রােণর জ্বালা।”

সিতদাহ প্রথােক আইন কের িবলুপ্ত কের ব্িরিটশ সরকার। িবধবা িহন্দু
রমনীেদর বাঁচােনা িনেয় কিবতা বা প্রবন্ধ না িলখেলও রবীন্দ্রনােথর
নজর পের তােদর েগা’ েদবতা বাঁচােনার িদেক। তখন েস েগা’ েদবতা
বাঁচােনার
িমশন
িনেয়
ময়দােন
নােমন
িশবাজীর
আেরক
ভক্ত
মহারাষ্ট্েরর সাম্প্রদািয়ক েনতা িতলক। িতিন ১৮৯৩ সােল প্রিতষ্ঠা
কেরন “েগারক্িষণী সভা”। তখন গরু বাঁচােত িগেয় তখন ভারত জুেড় শুরু
হয় মুসিলম হত্যা। রবীন্দ্রনাথও িতলেকর এ িমশেন একাত্ম হন এবং
তাঁর জিমদারী এলাকায় গরু েকারবানী িনিষদ্ধ েঘাষণা কেরন। এই হল,
িহন্দু বাঙালীর েরেনসাঁ েচতনা। ঐিতহািসক নীরদ েচৗধুরী তাই
িলেখেছন, “রামেমাহন েথেক রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকেলই জীবনব্যাপী
সাধনা কেরেছন একিট মাত্র সমন্বয় সাধেনর, আর েসিট সমন্বয়িট িহন্দু
ও ইউেরাপীয় িচন্তাধারার। ইসলামী ভাবধারা ও ট্রািডশন তাঁেদর
েচতনাবৃত্তেক কখনও্ স্পর্শ কেরিন। -(সূত্র, Nirod Chandra
Chowdhury, Autobiography of an Unknown Indian, p 196.)
ইংেরজেদর শাসন প্রিতষ্ঠার পরও এেদেশ ইংেরজী ভাষার পাশাপািশ আরবী,
ফারসী, িহন্িদ, সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ভাষাচর্চা িছল। িকন্তু রাজা
রামেমাহন রােয়র মত বাঙালীেদর েসিট পছন্দ হয়িন। তারা েজার েদয়
আরবী ফার্সী বর্জন কের সরকারেক ইংেরজী চর্চার উপর গুরুত্ব িদেত।
রাজা রাম েমাহন রায় যখন লন্ডন যান েসখােন িগেয়ও েসিটই ব্িরিটশ
সরকারেক েবাঝান। অথচ ভারতীয় মুসলমানেদর ধর্ম ও সংস্কৃিতর ভাষা
িছল আরবী ও ফারসী। মুসিলম নর-নারীেদর উপর জ্ঞান িশক্ষা এ জন্য
ফরয নয় েয তা েথেক ব্যবসা-বািণজ্েয ও চাকুিরেত সুিবধা হেব। বরং এ
জন্য েয, িশক্ষার মাধ্যেম এ জীবন ও জগেতর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ
সত্যিটেক জানার সুেযা্গ িমলেব। সুেযাগ িমলেব মহান আল্লাহর
িহদােয়েতর বাণীিট জানার। সুেযাগ িমলেব ইসলামী সংস্কৃিত িনেয় েবেড়
উঠার। একমাত্র তখনই েস িশক্ষার মাধ্যেম মানব জীবেনর সবেচেয় বড়
উপকারিট
হয়।
একজন
মুসলমােনর
জীবেন
িশক্ষার
প্রেয়াজন
ও
িশক্ষািবষয়ক মূল দর্শনিটর েমাদ্দা কথা েতা এটাই। তাই েস
প্রেয়াজনিট না িমটেল েস িশক্ষালােভ অনাগ্রহ জাগাটাই স্বাভািবক।
ব্িরিটশেদর প্রণীত িশক্ষানীিতেত মুসলমানেদর ধর্মীয় ও সাংস্কৃিতক
প্রেয়াজন েমটােনার িবষয়িটেক পিরকল্িপত ভােব বাদ েদয়া হয়। বরং
গুরুত্ব পায় ব্িরিটেশর েকরানী, েসপাই, ট্যাক্স কােলক্টর,
ম্যািজস্েটট তথা সদা অনুগত দাসসৃষ্িটর িবষয়িট। ফেল হািতয়াের
পিরনত
হয়
ব্িরিটেশর
কলােবােরটর
বা
দালাল
সৃষ্িটর।
তাই
আত্মসন্মানেবাধ সম্পন্ন েকান মুসলমান িক এমন িশক্ষায় আগ্রহী হেত
পাের?

ব্িরিটশ এেজন্ডা ও িহন্দু মানস
ব্িরিটশ সাম্রাজীবাদীরা ভারতবাসীেদর িশক্িষত করার জন্য এেদেশ
আেসিন। আেসিন এেদেশ বসবােসর জন্যও। ইস্ট-ইন্িডয়া েকাম্পানী বা
ব্িরিটশ সরকার েকান খয়রািত প্রিতষ্ঠানও িছল না। তােদর দায়বদ্ধতা
ভারতবাসীর প্রিতও িছল না, িছল েকাম্পানীর ব্িরিটশ েশয়ার
েহাল্ডারেদর প্রিত। ফেল তােদর মুখ্য উদ্েদশ্য হয়, বািণজ্েযর নােম
অিধকতর েশাষন ও লুন্ঠন। েশাষণ ও লুন্ঠেনর কাজিট তীব্রতর করার
স্বার্েথই তারা েকাম্পানীর কাজেক শুধু ব্যবসার মধ্েয সীিমত
রােখিন। আত্মিনেয়াগ কের রাজ্যজয় ও রাজ্যশাসেন। এজন্যই েয েকান
সংজ্ঞায় তারা িছল ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদী। সুিশক্ষায় ও সুস্থ্য
েচতনায় েকান মানুষই এরূপ ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদীর েগালামী েমেন
িনেত পাের না। তােদর েসবকও হেত পাের। বরং সুিশক্িষত ব্যক্িত
মাত্রই তােদর শত্রু হেব ও তােদর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহী হেব েসটাই
স্বাভািবক। েয েকান সুস্থ্য মানুেষর ন্যায় ইংেরজরাও এ সত্যিট
বুঝেতা। ইংেরজগণ তাই সুিশক্ষার িবস্তার ঘিটেয় িনজ শত্রুেদর
শক্িতবৃদ্িধ ঘটােব েসিট িক িবশ্বাস করা যায়? িশক্ষার লক্ষ্য যিদ
হয় শত্রুর সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীেক মজবুত করার হািতয়ার তেব তার
সােথ িক েকান স্বেদশপ্েরিমক শািমল হেত পাের? এখােনই িহন্দুমানেসর সােথ তৎকালীন মুসিলম-মানেসর
ব্িরিটশেদর শত্রু ভাবেতা না, বরং

মূল পার্থক্য। িহন্দুরা
ভাবেতা ভগবােনর প্েরিরত

মূক্িতদাতা। েসিট ধরা পেড় িহন্দুেদর রিচত সািহত্েয। বৃিটশ রাজেক
‘জন-গণ-মনঅিধনায়ক, জয় েহ’ বেল রবীন্দ্রনাথ স্তুিতমূলক কিবতা
িলেখেছন। শরৎচন্দ্র তার “পেথর দাবী” উপন্যােস ইংেরজেদর িবরুদ্েধ
ক্েষাভ প্রকাশ কেরিছেলন, িকন্তু রবীন্দ্রনাথ েসিট পছন্দ কেরনিন।
িনন্দা জািনেয় িতিন শরৎচন্দ্রেক িচিঠ িদেয়েছন। িলেখিছেলন,
“কল্যাণীেয়ষু, েতামার পেথর দাবী পড়া েশষ কেরিছ। বইখািন উত্েতজক।
অর্থাৎ ইংেরজেদর শাসেনর িবরুদ্েধ পাঠেকর মনেক অপ্রসন্ন কের
েতােল। …ইংেরজ রাজ ক্ষমা করেবন এই েজােরর উপেরই ইংেরজ রাজেক আমরা
িনন্দা কির এটােত েপৗরুষ েনই। আিম নানা েদেশ ঘুের এলুম। আমার েয
অিভজ্ঞতা হেয়েছ তােত এই েদখলাম একমাত্র ইংেরজ গবর্নেমন্ট ছাড়া
স্বেদশী বা িবেদশী প্রজার বাক্েয বা ব্যবহাের িবরুদ্ধতা আর েকান
গভর্নেমন্ট এতটা ৈধর্য্েযর সঙ্েগ সহ্য কের না।– ইিত েতামােদর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তািরখ ৭/৩/১৩৩৩।
–(সূত্রঃ শ্রী িশিশর কর)।

শরৎচন্দ্েরর কােছ েলখা রবীন্দ্রনােথর এ িচিঠেত েয েপাষমানা
েচতনার প্রকাশ ঘেটেছ েসিট শুধু রবীন্দ্রনােথর একার িছল না। এমন
একিট উপলব্িধ িছল েস আমেলর অিধকাংশ িশক্িষত িহন্দুেদর। আর এখােনই
ব্িরিটশ প্রণীত িশক্ষাব্যবস্থার বড় সাফল্য। িশক্ষার লক্ষ্য শুধু
অক্ষরজ্ঞান, িহসাবজ্ঞান বা কািরগিরজ্ঞান নয়, বরং িশক্ষার মধ্য
িদেয়ই ধর্ম, িচন্তা-েচতনা, দর্শন, রাজনীিত¸ সমাজনীিত, সংস্কৃিত ও
রুচীেবােধ আেস িবপ্লবী পিরবর্তন। মন পায় সিঠক িদকিনর্েদশনা। তেব
িশক্ষা শুধু সুিশক্ষা নয়, কুিশক্ষাও হেত পাের। িফরাউন, নমরুদ,
িহটলার, মুেসািলিনর মত অিত দুর্বৃত্তেদরও একিট িশক্ষা ব্যবস্থা
িছল। আজেকর সাম্রাজ্যবাদী দুর্বৃত্তেদরও আেছ। ভারেত েতমিন
ব্িরিটশ শাসকেদরও িছল। িশক্ষার মধ্য িদেয় িমশনািররা েযমন
ছাত্রেদর িনজ ধর্েমর িদেক টােন, সাম্রাজ্যবাদীরা েতমিন গেড়
িনেজেদর পক্েষ লািঠধরার েলাক। ভারেত তারা এতটা িবপুল সংখ্যায় গেড়
উেঠিছল েয তােদর ১৯০ বছর ঔপিনেবিশক শাসেন তােদর িনেজেদর লািঠ
ধরার প্রেয়াজন খুব একটা েদখা েদয়িন। আর বাঙালী িহন্দুগণ লািঠধরার
কােজ ভারেতর অন্য েয েকান ভাষাভাষীেদর েচেয় অিধক সংখ্যায় িছল তা
িনেয় িক সন্েদহ আেছ?

ঔপিনেবিশক শাসন প্রসঙ্েগ িহন্দু দর্শন ও মুসিলম দর্শন
মুসলমানেদর িবরুদ্েধ অিভেযাগ, তারা ইংেরজী িশেখিন। এিট সত্য,
অিধকাংশ মুসলমানই ইংরাজী েশখায় ও ইংেরজেদর সহেযািগতায় এগুয়িন।
তারও েবাধগম্য কারণ িছল। েসিট েবাঝাও সহজ। ঔপিনেবিশক আগ্রাসীেদর
সহেযাগীতায় হাত বাড়ােনা ইসলােম হারাম। এিট শুধু মুসলমােনর
রাজনীিতর কথা নয়, ধর্েমরও কথা। ইসলােম জ্ঞানার্জন ফরজ। মুসলমান
েযমন নামায-েরাযার ন্যায় ইবাদত েথেক দূের থাকেত পাের না, েতমিন
দূের থাকেত পাের না জ্ঞানার্জন েথেকও। েবঁেচ থাকার জন্যই পানাহার
ফরজ, িকন্তু েস পানাহােরর নােম যিদ হারাম বস্তু েসবেনর ব্যবস্থা
হয় তখন েসিট হারাম। েতমিন িশক্ষার িবষয়িটও। ব্িরিটশগণ িশক্ষার
নােম েসটারই ব্যবস্থা কেরয়িছল।। ভারেতর মুসলমানেদর, িবেশষ কের,
বাংলার মুসলমানেদর েস িশক্ষা েথেক দূের থাকার দূের থাকার এিটই হল
মূল কারণ। ফেল মুসলমানগণ তখন মসিজদ ও মাদ্রাসােকন্দ্রীক িবকল্প
িশক্ষা ব্যবস্থা গেড় েতােল। ব্িরিটশ প্রণীত িশক্ষাব্যবস্থা েথেক
দূের থাকার ফেল মুসলমানগণ চাকুিরবাকুির ও অর্থৈনিতক সুিবধা েথেক
বঞ্িচত হেলও তারা েবঁেচিছল ব্িরিটেশর মানিসক েগালাম হওয়া েথেক।
কতটা েবঁেচিছল তার উদাহরণ েদয়া যাক রবীন্দ্রনােথর েলখা েথেকই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘রাজা রাজা’ প্রবন্েধ িলেখেছন, “িকছুিদন হইল
একদল ইতর শ্েরণীর অিবেবচক মুসলমান কিলকাতার রাজপেথ েলৗহ খন্ড
হস্েত উপদ্রেবর েচষ্টা কিরয়ািছল। তােদর জন্য িবস্মেয়র ব্যাপার এই
েয, উপদ্রেবর লক্ষ্যটা িবেশষরূেপ ইংেরজেদর প্রিত। তাহােদর যেথষ্ট
শাস্িতও হইয়ািছল। …েকহ েকহ বিলল মুসলমানেদর বস্িতগুেলা এেকবাের
উড়াইয়া পুড়াইয়া েদওয়া যাক…।” –রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী, ১০ম খন্ড,
পৃঃ ৪২৮-৪২৯। ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদীরা েয েকান সভ্য েদেশই
প্রিতেরােধর মুেখ পেড়। েসেদেশর শুধু িশক্িষত েলােকরাই এ
দুর্বৃত্তেদর ঘৃনা কেরনা, ঘৃনা কের এমনিক িনরক্ষর মানুেষরাও।
তােদর িবরুদ্েধ িমিছল, লড়াই এমনিক অস্ত্র ধারনও তারা জােয়জ মেন
কের। মানব মেন এমন ঘৃনা ও এমন প্রিতেরাধ গেড় উঠার জন্য বড় মহাত্ম
বা সাধক হওয়ার প্রেয়াজন পেড় না। সুস্থ্য মানুেষর এটাই েতা মানিবক
গুণ। েকালকাতার রাস্তার েয মুসলমান ব্যক্িতিটেক ইংেরজেদর
িবরুদ্েধ প্রিতবােদ রাস্তায় েনেমেছ েস ব্যক্িতিট রবীন্দ্রনােথর
ন্যায় েনােবল িবজয়ী িছল না। িবশ্বিবদ্যালেয়র িডগ্িরধারীও িছল না।
েস িছল রাস্তার মানুষ। িকন্তু ব্িরিটশ সাম্রাজ্যবাদেক ঘৃনা করার
েয ৈনিতক বল েস েদিখেয়েছ, রবীন্দ্রনাথ িক েসিট েপেরেছন? অথচ
রবীন্দ্রনাথ তাঁেক ইতর বেলেছন। অথচ রবীন্দ্রনােথর বই ব্যবহৃত
হেয়েছ সাম্রাজ্যবােদর পক্েষ সাফাই গাওয়ার দিলল রূেপ। তাঁর েলখা
“চার অধ্যায়” উপন্যাসিটর শত শত কিপ ব্িরিটশ সরকার তাঁর অনুমিত
িনেয় ভারেতর িবিভন্ন েজেল রাজবন্দীেদর মােঝ িবতরণ কেরেছ যােত
সাম্রাজ্যবােদর পক্েষ ব্েরইন
(সূত্রঃ অরিবন্দ েপাদ্দার)।

ওয়াশ

তথা

মগজ

েধালাই

করা

যায়।

বাঙালী িহন্দুর মুসিলম ভীিত ও আত্মঘাত
েরেনসাঁর নােম বাংলার িহন্দুেদর মগেজ েযিট প্রবল ভােব দানা বাঁেধ
েসিট মুসিলম ভীিত ও ইংেরজেদর প্রিত েসবাদাস মানিসকতা। তােদর ভেয়র
কারণ, ইংেরজেদর চেল যাওয়ার পর না জািন মুসিলমগণ আবার ভারেতর
শাসনকর্তায় পিরণত হয়। অিতিরক্ত ভয় অেনক সময় মানুষ আত্মহত্যায়
ধািবত কের। বাঙালী িহন্দুেদর ক্েষত্ের েসিটই হেয়েছ। েস ভেয়র
কারেণই
তারা
১৯০৫
সােল
েযমন
বাংলার
িবভক্িতর
িবেরাধীতা
কেরেছ,আবার ১৯৪৭েয় এেস বাংলােক ভাগ করার পক্েষ িজদ ধের। েস ভয়
িনেয়ই তারা ইংেরজ শাসনামলেক তারা িনেজেদর অবকাঠােমা মজবুত করার
কােজ ব্যবহার কের। েসিট েযমন িশক্ষাদীক্ষায়, েতমিন রাজনীিত,
অর্থনীিত, সািহত্য ও িশল্েপ। িশক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগিতর সােথ সােথ

বাড়েত থােক তােদর মনবল ও আত্মিবশ্বাস। েস সােথ িনেজেদর মেন
বৃদ্িধ ঘটায় মুসিলম িবদ্েবষ ও ঘৃনা। তােদর মােঝ প্রবলতর হয় অখন্ড
িহন্দু রাজ্য প্রিতষ্ঠার স্বপ্ন। েয স্বপ্ন এক কােল বঙ্িকম ও
রবীন্দ্র সািহত্েয প্রকাশ েপেয়িছল েসিটই পরবর্তীেত িহন্দু
মহাসভা, জনসংঘ, ভারতীয় জনতা পার্িট (িবিজপী) ও ভারতীয় জাতীয়
কংগ্েরেসর েনতােদর নীিতেত পিরণত হয়। বাঙালী িহন্দুর েরেনসাঁ এ
ভােবই জন্ম েদয় ভারত জুেড় িহন্দু জাগরন। েস সােথ মুসিলম শক্িতর
িনর্মূেলর স্বপ্নও। ঘৃনার ফেল তারা সামর্থ হািরেয়েছ প্রিতেবশীেক
বন্ধু রূেপ েদখার।

ঘন আঁধার রােত ভীতু মন দূেরর আেলােক ভূেতর আেলা ভােব। ভেয় েস
বাকশক্িত হারায়। একই অবস্থা বাঙালী িহন্দুর। এটাই তােদর সবেচেয়
বড় দুর্বলতা। অন্যরা না জানেলও তারা ভাল জােন তারা তােদর
প্রিতেবশী সংখ্যাগিরষ্ট বাঙালী মুসলমানেদর কতটা ঘৃনা, কতটা
অিবশ্বাস ও কতটা ভয় কের। পােশর প্রিতেবশীেক অিবশ্বাস ও ভয়ানক
শত্রু ভাবেল েকউ িক রােত ঘুমুেত পাের? ঘুমুেত পাের না বেলই তারা
১৯৪৭ সােল পূর্ব বাংলা েথেক তারা পৃথক হেয় যায়। এভােব বাঙালী
িহন্দুর েরেনসাঁর মৃত্যু হেয়েছ অেনক আেগই। িকন্তু েস েরনাসাঁ
কােল েয ঘৃনা ও িবদ্েবেষর িবষবৃক্ষ েরাপন করা হেয়িছল েসিট মিরিন,
বরং তা প্রকান্ড রূেপ েবেড় উেঠেছ। এখন েসিট িবষময় ফলও ফলাচ্েছ,
এবং অিবরাম ভােব। এবং বাঙালী িহন্দুর মৃত েরেনসাঁর েস মূল সুরিট
এখন প্রিতধ্বিনত হচ্েছ ভারত সরকােরর আগ্রাসী নীিতর মধ্েয। েসিট
সমগ্র দক্িষণ এিশয়া জুেড় িহন্দু আিধপত্য প্রিতষ্ঠার। ফেল ১৯৪৮েয়
কাশ্িমের ভারতীয় আগ্রসন ও জবরদখল, পািকস্তােনর িবরুদ্েধ বার বার
যুদ্ধ, একাত্তেরর পর বাংলােদেশর উপর ২৫ সালা দাসচুক্িত িছল েস
অিভন্ন আিধপত্যবাদী স্ট্রােটজীরই অংশ। ফেল বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার
পর েদশিটর সম্পেদর িনর্মম লুন্ঠন ও লুন্ঠেনর মধ্য িদেয় ১৯৭৪েয়
ভয়ানক দুর্িভক্ষ ঘটােত তােদর িবেবেক সামান্যতম দংশনও হয়িন। তখন
লক্ষ লক্ষ বাংলােদশীর জীবেন ভারত জঠরজ্বালা ও মৃত্যু উপহার
িদেয়িছল। আর এখন েস িবেষর ফল সীমান্ত িঘের কাঁটাতােরর েবড়া,
উজােন পািন অপহরন, সমুদ্রসীমা ও তালপট্িট দখল, িতনিবঘা সহ
সীমান্ত-ভূিম দখল এবং সীমান্েত লাগাতর মানুষ হত্যায় রূপ িনেয়েছ।
একিট জনেগাষ্ঠীর অহংকারপূর্ণ অিভলাষ িকভােব তার িনেজর আত্মঘাত ও
অন্েযর িবরুদ্েধ নাশকতায় রূপ েনয় এ হল তার নমুনা। লন্ডন ১২/০৩/১১
গ্রন্থপঞ্িজঃ

1). Bengal Legislative Council Proceedings (BLCP) 1941, Vol.
LIV No 6, p 216.
২). তপন রায়েচৗধুরী, ২০০৭; বাঙালনামা, আনন্দ পাবিলশার্স প্রাইেভট
িলিমেটড, ৪৫ েবিনয়ােটালা েলন, কলকাতা ৭০০ ০০৯।
৩). শ্রী িশিশর কর, িনিষদ্ধ বাংলা, পৃঃ ২৪,৩২, দরদী শরৎচন্দ্র,
মনীন্দ্র চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্েরর টুকেরা কথা, অিবনাশ চন্দ্র
েঘাষ)।
৪). অরিবন্দ েপাদ্দার, রাজৈনিতক ব্যক্িতত্ব, উচ্চারণ, েকালকাতা,
পৃঃ৩২০)।

ি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 েকারআেনর সামান্য একিট ছুরাও েবাঝবার
সামর্থ অর্জন কেরিন। 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
িবস্তােরর তাড়না

স্বার্থ-িসদ্িধ,
েযৗনিলপ্সা
ও
প্রিতপত্তা
ে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 েথেক নারীদের েবর কের আনেত। পাশ্চাত্েয
বস্তুতঃ েসিটই করা
সবেচেয় ক্ষিতগ্রস্ত

হেয়েছ। ফেল পাশ্চাত্য সংস্কৃিতর
হেয়েছ নারী। র্ধমহীন ও িবেবকহীন

েজায়াের
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

আমার পিরিচিত
জন্ম ও স্কুল-কেলেজর িশক্ষা বাংলােদেশ; লােহােরর িকং এডওয়ার্ড
েমিডেকল কেলজ েথেক এম.িব.িব.এস পাশ; মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর
ইউিনভার্িসিট অব নর্থ ক্যােরািলনা-চ্যােপল িহল েথেক পাবিলক
েহল্েথ
মাষ্টার
িডগ্ির
এবং
লন্ডন
িবশ্বিবদ্যালয়
েথেক
ডার্মােটালিজেত েপাষ্ট গ্রাজুেয়শন িডপ্েলামা; িচিকৎস্যক রূেপ
পািকস্তান, ইরান, বাংলােদশ ও িবেলেত েপশাদািরত্ব; সমাজ িবজ্ঞান ও

ইসলামিবষয়ক গেবষক; ইন্টার ন্যাশনাল ইউিনয়ন অব সােয়ন্িটিফক স্টািড
অব পপুিলেশন (আই.ইউ.এস.এস.িপ)র ১৯৯৭ সােলর চীেনর েবইিজংেয় এবং
১৯৯৮ সােল ব্রািজেল অনুষ্িঠত আন্তর্জািতক সম্েমলেন েযাগদান ও
গেবষণা েপপার েপশ। গেবষণা প্রবন্ধ গৃিহত হয় ১৯৯৯ সােল িনউয়র্েক
পপুেলশন এ্যােসািসয়শন অব আেমিরকার কনফােরন্েস েপেশর জন্য। সমাজ,
রাজনীিত, সংস্কৃিত, িশক্ষা, ধর্ম ও আন্তর্জািতক িবষেয় বাংলা ও
ইংেরজী ভাষায় প্রবন্ধ, পুস্তক ও পত্িরকার কলাম েলখক।

মায়ানমাের পিরকল্িপত েরািহঙ্গা
িনর্মূল
িনর্মূল-প্রক্িরয়া েপৗঁেছেছ চুড়ান্ত পর্যােয়
েরািহঙ্গা মুসিলমেদর িবরুদ্েধ মায়ানমার সরকােরর িজেনাসাইড বা
গণহত্যািট েকান সাম্প্রিতক নৃশংসতা নয়। েসিট চলেছ িতন দশেকর েবশী
কাল ধের, এবং সুপিরকল্িপত এক ব্লু-প্িরন্েটর অংশ রূেপ। সম্প্রিত
েসিট েপৗঁেছেছ তার চুড়ান্ত পর্যােয়। িবশ্েবর
শক্িতবর্গ এ
ঘৃন্যতম িজেনাসাইডেক বন্ধ করা দুের থাক, িনন্দা করেতও ব্যর্থ
হেয়েছ। েসিটই প্রকাণ্ড ভােব ধরা পেড়েছ গত ২৮ই েসপ্েটম্বের
অনুষ্িঠত জািতসংেঘর িনরাপত্তা পিরষেদর ৈবঠেক। েস ৈবঠকিট েকানরূপ
িসদ্ধান্ত ও মায়ানমােরর িবরুদ্েধ িনন্দা প্রস্তাব ছাড়াই েশষ
হেয়েছ। উক্ত ৈবঠেক েরািহঙ্গােদর উপর হামলা ও তােদর িনর্মূেলর
জন্য রািশয়ার প্রিতিনিধ মায়ানমােরর েসনা েচৗিকর উপর েরািহঙ্গা
আরাকান সালেভশন আর্িমর হামলােক দায়ী কেরেছ; এবং সমর্থন কেরেছ
েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ পিরচািলত মায়ানমার সরকােরর সকল নৃশংসতােক।
সমর্থন জািনেয়েছ চীনও। এেহন নব্য ফািসস্টেদর সমর্থন করেছ ভারত ও
জাপােনর মত েদশগুিলও
-গণতন্ত্র িনেয় যােদর প্রচণ্ড গর্ব।
িবশ্েবর প্রধান প্রধান শক্িতগুিল েয কতটা হৃদয়হীন, নীিতহীন ও
ৈনতীকতা শূণ্য -এ হেলা তারই প্রমাণ। এরূপ ৈনতীক শূণ্যতার কারেণই
অতীেত এরা দু’িট িবশ্বযুদ্ধ, ভয়ানক গণহত্যা ও বর্ণবাদী িনর্মূল
উপহার িদেয়েছ।

েকান ব্যক্িতর বর্বরতা ও িবেবকহীনতা শুধু তারা কর্েমর মধ্েয ধরা
পেড় না। ধরা পেড়, অন্েযর দুর্বৃত্িত ও বর্বরতােক সমর্থণ করার
মধ্য িদেয়ও। তাই মায়ানমার সরকােরর নৃশংসক বর্বরতার প্রিত
সমর্থেনর কারেণ রািশয়া, চীন ও ভারতীয় শাসক মহেলর িনজস্ব নৃশংস
রূপিটও আর েগাপন থােকিন । তাছাড়া অিধকৃত মুসিলম ভূিমেত তােদর
িনেজেদর নৃশংসতািটও িক কম? প্েরিসেডন্ট পুিটেনর হাত রক্তাক্ত
েচেচন ও দািগস্তানী মুসিলমেদর রক্েত। আিশর দশেক আফগািনস্তান এবং
১৯৯৯-২০০০ সােল েচচিনয়ায় প্রচণ্ড ধ্বংসযজ্ঞ চালােনার পর রািশয়ার
যুদ্ধ িবমানগুিল এখন হত্যা ও ধ্বংস-যজ্ঞ চািলেয় যাচ্েছ িসিরয়ার
শহরগুিলেত। অপরিদেক চীন িনষ্ঠুর বর্বরতা চালাচ্েছ অিধকৃত
িজনিজয়াংেয় উইগুর মুসিলমেদর উপর। তােদর মসিজদ-মাদ্রাসা িনর্মাণ,
ইবাদত-বন্েদগী ও েকারআন িশক্ষার উপরও চাপােনা হেয়েছ কেঠার িবিধিনেষধ। িবগত ৭০ বছর যাবৎ কাশ্মীের চলেছ ভারতীয় অিধকৃিত এবং েস
সােথ ভারতীয় েসনা বািহনীর পক্ষ েথেক হত্যা, ধর্ষণ ও িনর্যাতেনর
যাঁতাকল। েকান অপরাধেক িনন্দা করার জন্য যা অপিরহার্য তা হেলা
ৈনতীক বল। প্রশ্ন হেলা, িনজ েদেশ যারা মুসিলম-হত্যা ও িনর্যাতেনর
সােথ জিড়ত, তারা িক অন্যেদেশর -িবেশষ কের মায়ানমার সরকােরর
েজেনাসাইডেক
শক্িতবর্েগর

িনন্দা
করার
ৈনতীক
বল
ৈনতীক বেলর েস শূণ্যতািটই

রােখ?
সম্প্রিত
বৃহৎ
প্রকট ভােব ধরা পড়েলা

জািতসংেঘর িনরাপত্তা পিরষেদর ৈবঠেক। ,
েরািহঙ্গা

মুসিলমেদর

িবরুদ্েধ

চলমান

কেয়ক

দশেকর

নৃশংস

িনষ্ঠুরতা্য় তােদর জনসংখ্য দ্রুত কেমেছ। ১৯৫২ সােল েরািহঙ্গা
মুসিলমেদর সংখ্যা িছল ১২ লাখ। (সূত্রঃ েজেনাসাইড ইন মায়ানমার,
লন্ডেনর কুইন েমরী ইউিনভার্িসিটর গেবষণা।) ১৯৫২ সাল েথেক ২০১৭
সাল এ দীর্ঘ ৬৫ বছের বাংলােদশ ও পািকস্তােনর ন্যায় প্রিতিট
মুসিলম েদেশর জনসংখ্যা িতন েথেক চার গুণ েবেড়েছ। িকন্তু িক
িবস্ময়! িবগত ৬৫ বছেরও েরািহঙ্গা মুসিলমেদর সংখ্যা বােড়িন, বরং
দারুন ভােব কমেছ। ২০১৭ সােল এেস এখন বলা হচ্েছ তােদর সংখ্যা ১.১
িমিলয়ন তথা ১১লাখ। তােদর িবরুদ্েধ সরকার পবিরচািলত িনর্মূল
প্রক্িরয়া েয কত্টা সফল এ হেলা তারই দিলল। নইেল েরািহঙ্গােদর
সংখ্যা িনশ্িচত ৩৬ লােখ েপৗঁছেতা। ফল দাঁিড়েয়েছ, মুসিলম সংগিরষ্ঠ
আরাকান বা রাখাইন এখন েবৗদ্ধ সংখ্যাগিরষ্ঠ এলাকায় পিরণত হেয়েছ।
জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই এখন েবৗদ্ধ। তেব িনর্মূল-কর্ম এখন েযরূপ
গিত েপেয়েছ তােত অিচেরই একিট আরাকান মুসিলম-শূণ্য এলাকায় পিরণত
হেব। েরািহঙ্গা িনর্মূল প্রক্িরয়ািট েয শধু গণহত্যার মাধ্যেম
চলেছ তা নয়। েসিট চলেছ আেরা কেয়কিট পেথ। েরািহঙ্গােদর সংখ্যা

যােত না বােড় েস জন্য সরকা্েরর পক্ষ েথেক চাপােনা হেয়েছ িববােহর
উপর িনয়ন্ত্রণ। িববািহতেদর বাধ্য করা হচ্েছ জন্মিনয়ন্ত্রণ পদ্ধিত
গ্রহেণ। অপরাধ হেলা, দু’িটর অধীক িশশু জন্ম েদয়ােক। েস সােথ
বাধ্য করা হচ্েছ েদশত্যােগ। সুদুর েসৗিদ আরেবই বসবাস করেছ েদড়
লাখ। তারা েসখােন িগেয়িছল ষােটর দশেক। লক্ষািধক েরািহঙ্গার বাস
মালেয়িশয়া।
জন্মহার কমােনার সােথ মায়ানমার সরকােরর লক্ষ্য হেলা মৃত্যুহার
বাড়ােনা। তাই েরািহঙ্গা িশশু, নারী ও পুরুষেদর বঞ্িচত করা হচ্েছ
িচিকৎসা-েসবা
েথেক।
মায়ানমােরর
েকান
হাসপাতােল
তােদর
প্রেবশাধীকার নাই। ফেল তােদর মােঝ মৃত্যুর হার, িবেশষ কের
িশশুেদর মৃত্যুর হার, মায়ানমােরর অন্যান্য এলাকা েথেক অধীক।
হাসপাতােলর িচিকৎসা েথেক বঞ্িচত রাখার পাশাপািশ তােদরেক বঞ্িচত
করা হেয়েছ িশক্ষা েথেকও। কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষা দূের থাক,
েরািহঙ্গা মুসিলমগণ বঞ্িচত হচ্েছ এমন িক প্রাথিমক িবদ্যালেয়র
িশক্ষা েথেকও। সম্ভবতঃ তােদর ধারণা, িদন িদন দুর্বল হেয় িনর্মূল
হওয়ার পথিট যােদর জন্য সরকাির িনর্িদষ্ট তােদর আবার চাকুিরবাকুির, িশক্ষা ও িচিকৎসা-েসবার প্রেয়াজন িক? লন্ডেনর কুইন েমরী
ইউিনভার্িসিটর গেবষণায় প্রমাণ েমেলেছ, আরাকােন মুসিলম িনর্মূলকরণ
প্রকল্প েযভােব এ অবিধ কার্যকর করা হেয়েছ এবং এখেনা হচ্েছ তা
মূলতঃ ৬িট পিরকল্িপত স্তের। প্রখ্যাত সমাজিবজ্ঞানী ফায়ারস্টাইেনর
মেত প্রিতেদেশ এিটই হেলা েজনাসাইেডর সনাতন পদ্ধিত। ৫িট স্তর পািড়
িদেয় মায়ানমাের েসিট েপৗঁেছেছ এখন সর্বেশষ স্তের। েস স্তরগুিলর
িববরণ হেলা িনম্নরূপঃ

প্রথম স্তর: স্িটগমাটাইেজশন
েয েকান েদেশ েজেনাসা্ইড বা গণিনর্মূলকরণ প্রকল্েপর এিটই হেলা
প্রথম ধাপ। এ স্তরিটেত টার্েগট জনেগাষ্িটেক নানা ভােব িডিহউম্যানাইজড ও েদেশর সকল ব্যর্থতার জন্য বিলর পাঠা বানােনা হয়।
েযমন জার্মানীর সকল পরাজয় ও ব্যর্থতার জন্য িহটলার ইহুদীেদর দায়ী
করেতা। একই অবস্থা মায়ানমােরর েরািহঙ্গা মুিসলমেদর। তােদর গােয়
ইচ্ছামত সর্বপ্রকার অপবাদ েলপন করা হচ্েছ। তােদরেক িচত্িরত করা
হচ্েছ কােলা, কালার, কুৎিসত ও বাংলােদশ েথেক অৈবধ অনুপ্রেবশকাির

রূেপ। পেথ ঘােট গরু-ছাগেলর গলায় ছুির চালােল তার িবরুদ্েধ েকান
জনপেদই প্রিতবাদ উেঠ না। কারণ, যােদর হত্যা করা হচ্েছ তারা েতা
পশু। েতমিন কাউেক মানব েথেক মানেবতর
স্তের নামােত পারেল তােদর
িনর্মূেলর িবরুদ্েধও েকউ প্রিতবাদ কের না। তারা েয িনর্মূলেযাগ্য
ও হত্যােযাগ্য েসিটই তখন সমােজ প্রিতষ্ঠা েপেয় যায়। েস কাজিটই
অিত পিরকল্িপত ভােব হচ্েছ েরািহঙ্গা মুসিলমেদর িবরুদ্েধ। অতীেত
জার্মান েথেক ইহুদী, আেমিরকা েথেক েরড ইন্িডয়ান, অস্ট্েরিলয়া
েথেক অ্যাবঅিরিজন এবং বসিনয়া েথেক মুসিলমেদর িনর্মূেলর লক্ষ্েয
তােদরেকও এরূপ মানেবতর এক ঘৃণীত জীব রূেপ িচত্িরত করা হেয়িছল।
িড-িহউম্যানাইেজশেনর এ স্তরিট অিতক্রান্ত হেলই রাজৈনতীক দেলর
ক্যাডার, েদেশর পুিলশ, েসনাসদস্য, সরকাির প্রশাসেনর কর্মকর্তা,
িবচার িবভােগর িবচারকগণও তখন িনজ িনজ ক্ষমতা িনেয় িনর্মূেলর কােজ
েলেগ যায়। ১৯৭১েয় েতমন একিট জঘন্য প্রক্িরয়ার িশকার হেয়িছল
বাংলােদেশ বসবাসকাির কেয়ক লক্ষ অবাঙালী নারী, পুরুষ ও িশশু। ফেল
অবাঙালী হত্যা, অবাঙালী নারী ধর্ষণ এবং তােদরেক িনজ িনজ ঘর েথেক
উৎখাত কের কনেসন্ট্েরশন ক্যাম্েপ পাঠােনার িবরুদ্েধ বাংলােদেশর
জনগণ, রাজৈনতীক েনতাকর্মী ও বুদ্িধজীবীেদর মােঝ েকান রূপ
প্রিতবাদ উেঠিন। গণহত্যার নায়কগণ প্রিতেদেশই এভােব হত্যাকাণ্ড
ঘটােনার আেগ িবেবেকর মৃত্যু ঘটায়। বাংলােদেশ েতমন একিট প্রক্িরয়া
এখনও সুপিরকল্িপত ভােব চলেছ তােদর িবরুদ্েধ যারা একাত্তের
পািকস্তান ভাঙ্গার িবরুদ্েধ দাঁিড়েয়িছল। েসিট গভীর হওয়ার কারেণ
তােদর িবরুদ্েধ েদয়া রায়েক আেরা কেঠারতর করেত বাধ্য হয় েদেশর
সর্েবাচ্চ আদালেতর িবচারকগণও। বাংলােদেশর মািটেত ইসলামপন্িথেদর
িনর্মূেল এ
শত্রুপক্েষর

হেলা
অিত

ভারত ও ভারতীয় অর্েথ প্রিতপািলত ইসলােমর
সুপিরিচত
েকৗশল।
মায়ানমাের
েতমন
একিট

িনর্মূলমুিখ পদ্ধিতর িশকার হেলা েরািহঙ্গা মুসিলমগণ।

দ্িবতীয় স্তর: হয়রািন,সিহংসতা ও সন্ত্রাস
যখন েকান সরকার একিট জনেগাষ্িঠর িনর্মূল চায়, তােদর িবরুদ্েধ
িনেজেদর কর্মেক শুধু ঘৃণা সৃষ্িটর মধ্েয সীিমত রােখ না। েসগুিল
আেরা সিহংস ও আেরা বর্বরতর কের। তখন রাজৈনতীক দেলর ক্যাডার,
সরকাির প্রিতষ্ঠান সমুহ
ও সরকাির কর্মচািরগণ পিরণত হয় তােদর
িবরুদ্েধ
নানারূপ
হয়রািন,
সিহংসতা
ও
সন্ত্রােসর
প্রচণ্ড
হািতয়াের। তখন সরকােররর সহয়তায় েস জনেগাষ্িঠর িনর্মূেলর দািব
িনেয় শহের শহের িনর্মূল কিমিট গেড় উেঠ এবং তারা িনর্মূেল সিহংস

পেথও নােম –েযমনিট একাত্তের বাংলােদেশ িবহারীেদর িবরুদ্েধ
েনেমিছল। মায়ানমাের আজ েয বার্মীজ জাতীয়তাবাদীগণ েরািহঙ্গােদর
িনর্মূেল েনেমেছ তারােদর জন্ম ও েবেড় উঠািটও মূলত বাঙালী
জাতীয়তাবাদীেদর ন্যায় একই রূপ সিহংস েচতনা িনেয়। ফেল তারা
আদর্িশক সেহাদর হেলা বাঙালী জাতীয়তাবাদীেদর। একারেণই বার্মীজ
সরকার যখন েরািহঙ্গােদর গ্রামগুিল এেকর পর জ্বািলেয় িদেত ব্যস্ত,
বাংলােদেশর প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার কােছ েসিট িনন্দনীয় গণ্য
হয়িন। িতিন েসিটেক িনন্দা কের েকান িববৃিতও েদনিন। বরং িনেজর
খাদ্যমন্ত্রীেক মায়ানমাের পািঠেয়িছেলন েসখান েথেক চাউল িকনেত।
এবং মায়ানমার সরকারেক প্রিতশ্রুিত েদন, েরািহঙ্গা মুসিলমেদর পক্ষ
েথেক েকান সশস্ত্র লড়াই শুরু হেল বা্ংলােদেশর েসনাবািহনী েসেদেশর
সরকােরর পাশাপািশ তােদর িবরুদ্েধ লড়েব। মায়ানমার সরকােরর এরূপ
মুসিলম-িনর্মূল নীিতর প্রিত গভীর আিশর্বাদ রেয়েছ ভারত সরকােররও।
েসিট জানােতই ভারেতর প্রধানমন্ত্রী নেরন্দ্র েমাদী ছুেট যান
মায়ানমাের। এবং েঘাষণা েদন, মুসিলমেদর িবরুদ্েধ সকল িনর্মূল
কর্েম ভারত সরকার মায়ানমার সরকােরর পােশ থাকেব। সম্প্রিত প্রচণ্ড
মুসিলম িবদ্েবষী ভারতীয় সংগঠন আর. এস. এস.েয়র েনতাগণও মায়ানমাের
ছুেটিছল একই কথা জানােত।
মায়ানমাের েরািহঙ্গা-িনর্মূলকামী সংগঠনগুেলার সংখ্যা অেনক। তেব
তােদর মধ্েয প্রধান হেলা ‘মা বা থা’ এবং ‘৯৬৯ ন্যাশনািলস্ট
মুভেমন্ট’। েরািহঙ্গােদর েরািহঙ্গা বলা েহাক -তােতও এসব সংগঠেনর
প্রচণ্ড আপত্িত। তােদর দািব, েরািহঙ্গা বেল মায়ানমাের েকান
জনেগাষ্িঠ নাই। যারা আেছ তারা হেলা বাংলােদশ েথেক আগত বাঙালী।
অতএব দাবী, তােদর একমাত্র বাঙালীই বলেত হেব এবং বাংলােদেশই তােদর
িফের েযেত হেব। েযমন বাংলােদেশর িনর্মূল কিমিটর দািব, সকল
অবাঙালীেদর পািকস্তােন চেল েযেত হেব। জািতসংেঘর সােবক েসক্েরটাির
েজনােরল বান িক মুন যখন তার বক্তৃতায় েরািহঙ্গােদর েরািহঙ্গা
বেলিছেলন, তাঁর িবরুদ্েধও এরা িবক্েষাভ কেরিছল। েরািহঙ্গােদর এ
ভয়াবহ িবপদ কােল তারা জািতসংেঘর ত্রাণসামগ্রীও েরািহঙ্গা গ্রােম
েপৗঁছেত বাধা িদচ্েছ। বাধা িদচ্েছ, িবেদশী েকান সাংবািদকেক
ঢুকেতও। েরািহঙ্গা সমাস্যার সমাধান খুঁজেত জািতসংেঘর সােবক
েসক্েরটাির েজনােরল কিফ আনান যখন মায়ানমাের যান, তাঁর িবরুদ্েধও
তারা িমিছল কেরিছল। মায়ানমাের ১৩০িটর েবশী জািতসত্ত্বা আেছ।
িকন্তু স্বীকৃিত নাই েরািহঙ্গােদর। শত শত বছর েস েদেশ বসবাস করেল
িক হেব, আইন কের তােদর নাগিরকত্ব েকেড় েনয়া হেয়েছ। িচত্িরত হেয়েছ
অৈবধ অনুপ্রেবশকাির রূেপ। তােদর দাবী, এ অৈবধেদর েথেক তােদর বসত

িভটা্, ঘরবািড়, ব্যবসা-বািণজ্য, জিম-জমা, চাকুির-বাকুিড়
িছিনেয়
েনয়া েহাক। ইিতমধ্েয সরকােরর পক্ষ েথেক েসিট কার্যকরও করা হেয়েছ।
তৃতীয় স্তর: আইেসােলশন ও পৃথকীকরণ
জািতগত িনর্মূেলর এ হেলা তৃতীয় পর্যায়। যতিদন পর্যন্ত সম্পূর্ণ
িনর্মূল বা েদশত্যােগ বাধ্য করার সুেযাগ সৃষ্িট না করা যায়,
ততিদন পর্যন্ত তােদর পিলিস হেলা, িচহ্িনত জনেগাষ্িঠেক েদেশর
বৃহত্তর জনেগাষ্িঠ েথেক পৃথক করা। িহটলার েস লক্ষ্েযই ইহুদীর
জন্য গেড়িছল কনেসন্ট্েরশন কাম্প। গ্যাস েচম্বার িনেয় হত্যা করার
পূর্ব পর্যন্ত েস ক্যাম্পগুেলার নানা রূপ কষ্ট, অপুষ্িট ও িবনা
িচিকৎসায় মৃত্যুর জন্য িনহত হওয়ার জন্য তােদরেক প্রস্তুত করা।
১৯৭১ সােল বাংলােদেশ একই নীিতর প্রেয়াগ করা হয় অবাঙালীেদরেক
িবরুদ্েধ। তােদরেক িনজ িনজ ঘর-বাড়ী েথেক উিঠেয় মহম্মদপুেরর
েজেনভা কাম্েপর ন্যায় কনেসন্ট্েরশন কাম্পগুেলােত িনেয় যায়। েতমিন
িময়ানমােরও েরািহঙ্গােদর জন্য গেড় েতালা হেয়েছ বহু কনেসন্ট্েরশন
ক্যাম্প। এরূপ নতুন নতুন ক্যাম্প গেড় েতালার লক্ষ্েয অথবা
বাংলােদেশ েঠেল েদয়ার জন্য কেয়ক বছর পর পরই েরািহঙ্গা
গ্রামগুেলার ঘরবািড়েত আগুণ েদয়া হয়। এবং েসসব ক্যাম্প িঘের পুিলশ
বা েসনাবািহনীর ফাঁিড় বসােনা হয় যােত েস ক্যাম্েপর বন্িদদশা েথেক
েরািহঙ্গা মুসিলমগণ বাইের আসেত না পাের বা েকাথাও িগেয় আবার েযন
েকান আবাদী গেড় না তুেল।
এরূপ

আইেসােলশন

বা

পৃথকীকরণ

প্রক্িরয়া। সংঘবদ্ধতা
শক্িত। আইেসােলশন বা

হেলা

মানুষেক

শক্িতহীন

ও সমাজবদ্ধতার মধ্েযই
পৃথককরেণর মধ্য িদেয়

একিট
একিট

করার

সফল

জনেগাষ্িঠর
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পারস্পািরক সংেযাগ িবলীন করা হয়। এভােব তােদর দুর্বল করা হয়।
েদেশর সামািজক, রাজৈনতীক, ধর্মীয়, সাংস্কৃিতক ও মতাদর্েশর অঙ্গণ
েথেক তােদরেক েজারপূর্বক িবচ্ছন্ন করা হয়। একারেণ বস্তুবাসী
েরািহঙ্গা মুসিলমগণ আজ েনতাশূণ্য ও সংগঠনশূণ্য। েকান মুসিলম
সমােজ সংঘবদ্ধতা ও সমাজবদ্ধতা গেড় েতালার সবেচেয় শক্িতশালী
প্রিতষ্ঠান হেলা মসিজদ। এিটই ইসলােমর সনাতন সামািজক ইন্সিটিটউশন।
জিমেনর উপর এিটই মহান আল্লাহতায়ালার প্রিতষ্ঠান। েসিট ইসলাম ও
মুসিলেমর শত্রুেদর অজানা নয়। ফেল প্রিতেদেশই ইসলােমর শত্রুপক্ষ
শুধু রাষ্ট্েরর দখলদািরই হােত েনয় না,
দখলদাির প্রিতষ্ঠা কের
এবং পিরকল্িপত ভােব ধ্বংস কের েদেশর মসিজদগুিলও। রািশয়া ও চীেন
তাই হাজার হাজার মসিজদেক কম্যুিনষ্টগণ আস্তাবল বািনেয়িছল। একই
ভােব মায়ানমাের শত শত মসিজদেক ধ্বংস করা হেয়েছ, অথবা েসগুিলর

দরজায় তালা লাগােনা হেয়েছ। মুসিলম িনর্মূলকামী ‘মা বা থা’ এবং
‘৯৬৯ ন্যাশনািলস্ট মুভেমন্ট’এর েনতাগণ মসিজদেক বেল মুসিলমেদর
দুর্গ। তাই মসিজদেক তারা েযমন িনেজরা ধ্বংস কের, েতমিন সরকােররর
কােছও দাবী কের েসগুেলা দ্রুত বন্ধ কের েদয়ার। েকান চােয়র
েদাকােন েবশী মুসিলম জেড়া হেল তদন্ত শুরু হয়, েসিট মসিজদ িকনা।

চতুর্থ স্তর: পিরকল্িপত ও পর্যায়ক্রমীক দুর্বলীকরণ
েরািহঙ্গা মুসিলমেদর িনর্মূল করেণ েয েরাডম্যাপিট হুবহু অনুসরণ
করা হচ্েছ তার একিট নৃশংস পর্যায় হেলা, টার্েগট কের ক্রমান্বেয়
তােদরেক ৈদহীক, ৈনতীক, অর্থৈনতীক, আদর্িশক ও সাংস্কৃিতক িদক িদেয়
দুর্বল ও িনর্জীব করা। এজন্য তারা েযমন তােদরেক কনেসন্ট্েরশন
ক্যাম্েপ ঠাসাঠাসী কের জেড়া কের, েতমিন ক্যাম্েপ েরেখ তােদরেক
আেলা-বাতাস, িশক্ষা-দীক্ষা, ধর্মকর্ম, রাজনীিত, সমাজকর্ম ও
পরস্পের েমলােমশার ন্যায় অপিরহার্য িবষয়গুেলা েথেকও বঞ্িচত কের।
েস সােথ তােদর উপর চািপেয় েদয়া হয় লাগাতর অপমান, অবমাননা, ও
িনর্যাতন। পিরকল্িপত ভােব অপুষ্িট, মহামাির ও িচিকৎসাহীনতা তােদর
জন্য িনত্য সহচর করা হয়। েযসব েরািহঙ্গাগণ এক সময় স্বচ্ছল
গৃহস্থ্য, চাকুিরজীবী বা ব্যবসায়ী িছল, তােদর ঘর-বািড়, েদাকানপাঠ ও চাকুির-বাকুিড় েকেড় িনেয় িনঃস্ব বস্িতবাসী করা হেয়েছ। যারা
এক সময় মসিজেদর ইমাম, স্কুল-কেলেজর িশক্ষক বা রাজৈনতীক দেলর েনতা
িছল তারা এখন িনঃস্ব বস্িতবাসী। তােদর েযমন শহের প্রেবশাধীকার
েনই, েতমিন েনই হাট-বাজার, হাসপাতাল, িবদ্যালেয় প্রেবেশর অধীকার।
অধীকার েনই এমনিক মসিজেদ যাওয়ার। বস্িতর ঘেরর আেলা-বাতাসহীন
স্যাঁত-েসঁেত েমেঝেত েরাগাগ্রস্ত দুর্বল েদহ িনেয় রাত-িদন শুেয়
থাকা ও ধুেক ধুেক মৃত্যুর িদেক ধািবত হওয়া ছাড়া তােদর সামেন েকান
িবকল্প পথ েখালা রাখা হয়িন। চাকু চািলেয় জবাই করা বা বন্দুেকর
গুিলেত হত্যাই একমাত্র গণহত্যা নয়। গণহত্যার আেরক নৃশংস রূপ হেলা
এভােব মৃত্যুর িদেক েজারপূর্বক েঠেল েদয়া।

পঞ্চম স্তর: মূেলাৎপাটন
এিট হেলা টার্েগট জনেগাষ্িঠ িনর্মূেলর চুড়ান্ত পর্যায়। এ পর্যােয়
শুরু হয় হয় হত্যা ও বলপূর্বক েদশ েথেক বিহস্কােরর ন্যায় ভয়ানক
নৃশংসতা। মায়ানমাের েসিটই এখন তীব্র রূপ ধারণ কেরেছ। েরািহঙ্গা

মুসিলমেদর মূেলাৎপাটেনর েস লক্ষ্যেক সামেন েরেখই অর্েধেকর েবশী
েরািহঙ্গা মুসিলম গ্রামেক ইিতমধ্েযই মুসিলম শূণ্য করা হেয়েছ।
গ্রামগুিলেত আগুণ িদেয় তােদর ঘর-বািড়র িচহ্নপর্যন্ত িবলুপ্ত করা
হেয়েছ। শুধু ঘর-বাড়ীই নয়, মুসিলম সভ্যতা ও সংস্কৃিতর যা িকছু
িনদর্শন -েযমন মসিজদ-মাদ্রাসা, েসগুিলেকও িনশ্িচহ্ন করা হেয়েছ বা
হচ্েছ্। িবগত িতন সপ্তােহ ৫ লােখর েবশী েরািহঙ্গা মুসিলমেক
মায়ানমার
ত্যােগ
বাধ্য
করা
হেয়েছ।
জািতসংেঘর
েসক্েরটারী
েজনােরেলর ভাষায় এিটই হেলা মানব ইিতহােসর সবেচেয় দ্রুত িরিফউজীকরেণর ইিতহাস। যােদরেক েদশ ছাড়েত বাধ্য করা হেয়েছ তােদর েফরত
েনয়া েতা দূেরর কথা, প্রিতিদন অবিশষ্ঠ েরািহঙ্গােদরও েদশত্যােগ
বাধ্য করা হচ্েছ। এখেনা যারা ঘর-বাড়ী ছােড়িন, পিরকল্িপত ভােব
তােদর গ্রামগুিলেত িগেয় েসনা হামলার ভয় েদখােনা হচ্েছ। ফেল তারাও
প্রাণ ভেয় দ্রুত েদশ ছাড়েছ। প্রশ্ন হেলা, এই যখন প্রিতেবশীেদর
আচরণ, তখন েস ভূিমেত েরািহঙ্গা মুসিলমগণ ভিবষ্যেত িফের যাওয়ার
সাহসই বা পােব েকাত্েথেক? কারণ, েকান েদেশ শুধু ঘরবািড়র িনর্মাণই
বড় কথা নয়, সন্মান িনেয় বাঁচার পিরেবশও েতা জরুরী। েসিট িক কখেনা
আবার িফের আসেব? যােদর মন এতটা িবষপূর্ণ তােদর িক সামর্থ থােক?

ষষ্ঠ স্তর: মুসিলম-মূক্ত আরাকান
গণহত্যার এিটই হেলা সর্বেশষ স্তর। েরািহঙ্গা মুসিলম িনর্মূেলর
প্রকল্পিট এ স্তের েপৗঁছেল আরকােন েয মুসিলম জনবসিত িছল, মুসিলম
শাসন ও সভ্যতা িছল, এবং েসখােন েয শত শত মসিজদ ও মাদ্রাসা িছল তার েকান আলামতই আর থাকেব না। েযমন েনই সাতশত বছেরর অধীক কাল
মুসিলম শাসেন থাকা স্েপেন। অথচ মুসিলম শাসনামেল স্েপন িছল জ্ঞানিবজ্ঞােনর েকন্দ্রভূিম। সর্বত্র ছিড়েয় িছল মুসিলম তাহিজব ও
তমুদ্দন। বহু িবখ্যাত মুসিলম আেলম ও মিনষীর জন্ম হেয়েছ স্েপেন।
জ্ঞান-িবজ্ঞােনর নানা শাখায় িবদ্যার্জেনর লক্ষ্েয ইউেরােপর নানা
েদশ েথেক ছাত্রগণ তখন স্েপেনর িশক্ষা েকন্দ্রগুেলােত িভড় করেতা।
অথচ েস েদশ েথেক লক্ষ লক্ষ মুসিলম নারী, পুরুষ, িশশুই শুধু
িবলুপ্ত হেয় যায়িন, িবলুপ্ত হেয় েগেছ তােদর ঘর-বািড়, মসিজদমাদ্রাসা ও িশক্ষা-সংস্কৃিতও। মুসিলমেদর েস অতীত ইিতহাস খুঁজেত
এখন যাদুঘর ও লাইব্েররীেত েযেত হয়। আরাকােন দ্রুত েসিটই হেত
যাচ্েছ। প্রশ্ন হেলা, িবশ্েবর ১.৬ িবিলয়ন মুসিলম িক েরািহঙ্গা
মুসিলমেদর েতমন একিট িবলুপ্িত-করণ প্রক্িরয়া নীরেব েদখেব? েসরূপ
নীরবতা িক কখেনা ঈমােনর আলামত হেত পাের? ৩/১০/২০১৭

ড.
হাসান
রুহানীর
িকছুক্ষেণর স্মৃিত

সােথ

ড. হাসান রুহানী আজ ইরােনর িনর্বািচত প্েরিসেডন্ট।
নানা কারেণ
িতিন আজ িবশ্েবর বহু আেলািচত ব্যক্িত। ক’িদন আেগ জািতসংেঘর
সাধারণ
েগেছন।

পিরষেদ ভাষণ িদেয়
সম্প্রিত মার্িকন

িতিন আেলাচনার শীর্ষিবন্দুেত েপৗেছ
প্েরিসেডন্ট ওবামার সােথ েটিলেফান

সংলােপর মধ্য িদেয় ইরান-মার্িকন সম্পর্েক এতকাল েয িবচ্েছদ িছল
েস ক্েষত্ের নতুন সংেযাগ গেড়েছন। ইরােন অবস্থান কােল আমার িবরল
সুেযাগ িমেলিছল জনাব রুহানীর সােথ প্রায় ৫-৬ ঘন্টা কাটােনার। েস
স্মৃিত ভূলবার নয়। েস স্মৃিতর বহুিকছু শুধু িবস্ময়করই নয়,
েশখবারও।তাঁর সােথ সাক্ষােতর ফেল সুেযাগ েমেল েস সময় যারা
িবপ্লেবর কান্ডাির িছল তােদর িচন্তা-েচতনা সােথ িকছু পিরচয়
লােভর। তখন উনার বয়স বত্িরশ। সময়টা িছল ১৯৮০ সােলর জুন মাস। আিম
সেবমাত্র ইরােন এক সরকাির েজলা হাসপাতােল িচিকৎস্যক রূেপ েযাগ
িদেয়িছ,িবপ্লেবর বয়স তখন এক বছর চার মাস। মহম্মদ েরজা শাহ পাহলিভ
ইরান েছেড় পলায়ন কের ১৯৭৯ সােলর ১৬ই জানুয়ািরেত।তার পলায়েনর পর
পরই আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ েখােমনী বহু বছেরর িনর্বাসন েশেষ
প্যািরস েথেক েতহরােন িফের আেসন। েফব্েরয়াির মােসর ১১ তািরেখ
শােহর
সমর্থণপুষ্ট
শাহপুর
বখিতয়ার
সরকােরর
পতন
ঘেট
এবং
প্রিতষ্িঠত হয় ড.েমেহদী বাজারগােনর েনতৃত্েব িবপ্লবী সরকার।
আিম ইরােন েপৗিছ ১৯৮০ সােলর েম মােস। ইরােনর আজেকর প্েরিসেডন্ট
জনাব ড. হাসান রুহানী তখন মজিলেশ শুরার সদস্য। ইরানীরা
পার্লােমন্টেক বেল মজিলেশ শুরা অর্থাৎ পরামর্শ সভা। আমার
কর্মস্থল েতহরান েথেক ১০৫ মাইল পূর্েব গরমসার নামক একিট েজলার
েজলা হাসপাতােল। গরমসার েসমনান প্রেদেশর পূর্বাঞ্চলীয় একিট েজলা
শহর। ড.হাসান রুহানী তখন েসমনান েজলার এমিপ।৫ বার িতিন েস পেদ
িনর্বািচত হেয়েছন;১৯৮০ সাল েথেক ২০০০ সাল অবিধ ২০ বছর যাবত িতিন
মজিলেশ শুরার সদস্য িছেলন।চতুর্থ ও পঞ্চম েময়াদ কােল িতিন

পার্লােমন্েটর িডপুিট স্পীকারও িছেলন। আিম আমার ইরােন কর্মজীবেনর
পুরা ১০িট বছর কািটেয়িছ গরমসার েজলােত। এত দীর্ঘকাল একই েজলােত
ডাক্তার রূেপ কাজ করার ফেল েজলার সর্বস্তেরর মানুেষর সােথ গেড়
উেঠ ব্যাপক পিরিচিত। অেনেকর সােথ গভীর বন্ধুত্বও গেড় উেঠ। েভড়ার
রাখাল েথেক শুরু কের সাধারণ কৃষক,িশক্ষক,ব্যবসায়ী, সরকাির
কর্মকর্তা, জুম্মার ইমাম, এমিপ, ধর্মীয় ও রাজৈনতীক েনতাকর্মীেদর
সােথ পিরিচিতও গেড় উেঠ। সুেযাগ েমেলেছ বহু বামপন্িথ, শাহপন্িথ,
েমাজািহদীেন খালেকর ন্যায় প্রচন্ড িবপ্লব িবেরাধীেদর সােথ কথা
বলারও। এরা আমার কােছ এেসেছ েরাগী িহসােব। এেদর অেনেকর বাসায়
েমহমান রূেপও বহুবার আমন্ত্িরত হেয়িছ।
িবেদশী হওয়ার কারেণ এরা আমার সােথ কথা বলেতা িনর্ভেয়। েস এক
িবিচত্র অিভজ্ঞতা। ডাক্তাির েপশার এিট এক বাড়িত সুিবধা। এ েপশায়
নানা স্তেরর মানুেষর সােথ েমলােমশায় েকান প্রাচীর থােক না।
িবেলেতও েসিট অনুভব কির। শুধু েদেহর কথাই নয়, মেনর কথাও তারা
িনর্ভেয় বেল। ইরােনর স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় েথেক চাকুিরর প্রস্তাব
পাওয়ার সােথ সােথ আিম ফার্িস ভাষা েশখায় তাড়াহুড়া শুরু কের েদই।
তখন দুশ্িচন্তা িছল ফার্িস না জানেল আিম েরাগীেদর সােথ কথা বলেবা
িক কের? তােদর েরাগই বা জানেবা িক কের? ইরােন েপৗছার পর ফার্িস
ভাষা েশখার েস আগ্রহটা আেরা তীব্রতর হয় ফারসী সািহত্য ও ইরােনর
পত্র-পত্িরকায় প্রকািশত েস েদেশর বুদ্িধজীবীেদর েলখােলিখর সােথ
পিরিচিত লােভর জন্য। কারণ পত্র-পত্িরকা হেলা জািতর িচন্তা-েচতনার
প্রিতচ্ছিব।
েসখােন
সন্ধান
েমেল
একিট
েদেশর
িচন্তাশীল
ব্যক্িতবর্গ ও রাজৈনতীক কর্ণধারগণ েদশবাসী ও িবশ্ববাসীেক িনেয় িক
ভাবেছন তার পিরচয়। তাই েকান েদেশর মানুেষর মন ও মনন এবং তােদর
রাজৈনতীক অিভলােষর েখাঁজখবর েপেত হেল েস েদেশর পত্র-পত্িরকা
পােঠর িবকল্প েনই। তাছাড়া মুসিলম জগেত আরবীর পরই ফার্িস হেলা
দ্িবতীয় সমৃদ্ধ ভাষা। তাই যতিদন ইরােন িছলাম ততিদন েচষ্টা কেরিছ
ফার্িস ভাষা েশখার।ফার্িসেত কথা বলায় প্রথম িতন-চার মাস সমস্যা
হেলও পের আর েস সমস্যা থােকিন। তাছাড়া ফার্িস ভাষািট অিত
সহজ,উর্দু জানা থাকেল েসিট আেরা সহজ হেয় যায়। কারণ এ দুিট ভাষার
শব্দভান্ডাের রেয়েছ বহু হাজার অিভন্ন শব্দ। ফার্িস বহু শত বছর
ভারেতর রাষ্ট্র ভাষাও িছল। বহু ফার্িস শব্দ বাংলা ভাষােতও রেয়েছ।
ফারসী জানা থাকেল সহজ হেয় যায় আরবী ভাষা িশক্ষাও। কারণ ফার্িসর
প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ শব্দই আরবী ভাষা েথেক েনয়া। ইরােন েপৗঁছার
িকছু িদেনর মধ্েযই আিম ফার্িস ৈদিনক পত্িরকা পড়া শুরু কের েদই।
কারণ আধুিনক ভাষা েশখার এিটই সবেচেয় সফল উপায়। িশক্ষাসূত্ের

লােহাের থাকা কােল আিম উর্দু ভাষা িশিখ এ পত্িরকা পেড়ই। আর ভাষা
হেলা
মানুেষ
মানুেষ
মেনর
সংেযােগর
সবেচেয়
সুন্দর
বাহন।
অন্যভাষীরা খুব খুিশ হয় যখন অন্যেদর তােদর ভাষায় কথা বলেত েদেখ।
তখন তারাও মেনর দরজা খুেল েদয়। ফেল সহজ হয় তােদর মেনর অিত
কাছাকািছ েপৗঁছার।

গরমসার েজলািট একিট ক্ষুদ্র ও জনিবরল েজলা হেলও এ েজলার মানুেষরা
অন্য েজলাবাসীর তুলনায় িনেজেদরেক চালাক-চতুর বা বুদ্িধমান মেন
কের। এবং তা িনেয় গর্বও কের। সম্ভবত তার িকছু কারণও রেয়েছ।
িশক্ষাদীক্ষােত এ েজলাবাসীরা অন্যান্য েজলার তুলনায় অেনক েবশী
অগ্রসর। এ েজলার বহু িশক্িষত মানুষ অন্য েজলায় িগেয় িশক্ষাকতা
কেরন। িবশ্বিবদ্যাদেয়র িশক্ষক বা নামকরা ডাক্তার উেঠ এেসেছ গ্রাম
েথেক।ইরােনর সােবক প্েরিসেডন্ট ড. আহেমদী েনজাদও এ েজলারই এক
ক্ষুদ্র গ্রােমর সন্তান। গরমসােরর অবস্থান ইরােনর সবেচেয় বড়
মরুভূিম “দাশেত কবীর”এর উত্তর ভােগ। ফারসীেত “দাশত” বলেত বুঝায়
প্রান্তর,মাঠ বা ক্েষত্র। “কবীর” অর্থ বড় বা িবশাল। মরুভূিমর
পােশ অবস্থান হওয়ায় েজলার আবহাওয়া গ্রীষ্মকােল হেয় পেড় অত্যন্ত
গরম; ইয়ার-কুলার বা ইয়ার-কন্িডশনার ছাড়া ঘের বসবাস করাই কিঠন।
িকন্তু শীত কােল আবার প্রচন্ড শীত, মােঝ মধ্েয বরেফ েঢেক
যায়।গরমসার শহর েথেক প্রায় ১১০ মাইল পূর্ব িদেক হেলা প্রােদিশক
শহর
েসমনান।
গরমসােরর
অবস্থান
েসমনান
ও
েতহরােনর
প্রায়
মাঝামািঝেত। েসমনান প্রেদেশর পূর্েব প্রিসদ্ধ েখারাসান প্রেদশ
এবং উত্তের িবশাল আল েবারজ পর্বতমালা এবং পর্বেতর ওপােরই
কাস্িপয়ান সাগর তীরবর্তী নয়নািভরাম মােজন্দারান প্রেদশ। আর
পশ্িচেম হেলা েকন্দ্রীয় প্রেদশ েতহরান। গরমসার েজলািট িবখ্যাত
উন্নত মােনর েখারবুজা, ডুমুর,আনার ও তুলা উৎপাদেনর জন্য। ১৯৯০
সােল ইরান েথেক চেল আসার জানেত পাির েজলার দক্িষণ ভােগ বড় ধরেণর
একিট িবমান ঘাঁিট িনর্িমত হেয়েছ।

ড. রুহানীর সােথ সাক্ষােতর পূর্েব তাঁর সােথ আমার েকান পিরিচিত
িছল না। তার নামও আেগ শুেনিন। ড. হাসান রুহানীর সােথ প্রায় ৫ -৬
ঘন্টা কাটােনা কােল আেদৗ বুঝেত পািরিন এ ব্যক্িতিট ইরােনর
প্েরিসেডন্ট হেবন এবং ইিতহােস একজন িবখ্যাত ব্যক্িত রূেপ
প্রিতষ্ঠা পােবন। েসরূপ ধারণা না থাকায় হয়েতা ভালই হেয়েছ। কারণ,

েসরূপ ধারণা থাকেল হয়েতা আমােদর কেয়ক ঘন্টার আেলাচনা এতটা
েখালােমলা ও স্বাভািবক হেতা না। আমােদর আেলাচনা হেয়িছল একই
সমতেল, েক কত বড় তা িনেয় অন্তত আমার মেন েকান ধারণাই আেসিন।
হয়েতা তার মেনও নয়। সম্ভবত েস কারেণ আিম েযমন উনার সােথ
িনঃসংেকােচ কথা বেলিছ, েতমিন উিনও বেলেছন। েসিদন উনার মােঝও
েকানরূপ কৃত্িরমতা বা অহংকার েদিখিন। ক’িদন আেগ জািতসংেঘর সাধারণ
পিরষেদ ফার্িসেত েদয়া তাঁর ভাষণিট মনেযাগ সহকাের শুনলাম। বহু
েদেশর বহু প্েরিসেডন্ট এবং বহু প্রধানমন্ত্রীই জািতসংেঘ ভাষন
িদেয়েছন। প্েরিসেডন্ট ওবামাও িদেয়েছন। িকন্তু আন্তর্জািতক প্রচার
মাধ্যেম এবার সবেচেয় েবশী গুরুত্ব েপেয়েছ ড. রুহানীর ভাষণ। আল
জািজরা তারা পুরা ভাষণিট প্রচার কেরেছ। শুধু আল জািজরা নয়,
িবিবিসসহ িবশ্েবর নানা গুরুত্বপূর্ণ িটিভ চ্যােনল তাঁর ভাষেণর
উপর িবিভন্ন রাজৈনতীক িবেশষজ্ঞেদর মন্তব্যও প্রচার কেরেছ। সবাই এ
ব্যাপাের একমত েয প্েরিসেডন্ট রুহানীর বক্তৃতার মােঝ িছল
কুটনীিত-সুলভ প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্রনায়ক-সুলভ দুরদৃষ্িট যা সােবক
প্েরিসেডন্ট আহেমদী েনজােদর বক্তৃতায় থাকেতা না। জনাব আহেমদী
েনজােদর আেগ আয়াতুল্লাহ রাফজানজািন ও মুহাম্মদ খােতমী যখন ইরােনর
প্েরিসেডন্ট িছেলন তখন ড. রুহানী িছেলন তাঁেদর ইরােনর েসক্যুিরিট
িবষয়ক পরামর্শদাতা। ইরােনর পারমানিবক অস্ত্র িনেয় গ্েরট ব্িরেটন,
ফ্রান্স ও জার্মানী -এ িতন ইউেরাপীয় েদেশর সােথ িতিনই ইরােনর
পক্ষ েথেক ৈবঠক করেতন। ১৯৮৯ সাল েথেক ২০০৫ সাল অবিধ ১৬ বছর যাবত
িতিন িছেলন
েসক্েরটাির।

ইরােনর

সুপ্িরম

ন্যাশনাল

িসক্যুিরিট

কাউন্িসেলর

ড. রুহানীর সােথ আমার সাক্ষােতর একিট ক্ষুদ্র পঠভূিমকা আেছ।
ইরােন আমার অবস্থান তখন একমাসও হয়িন। েস সময় িকছু প্রেয়াজনীয়
কােজ আমােক েসমনান প্রেদেশর েহলথ ডাইেরক্টেরর অিফেস েযেত হয়। কাজ
েসের িবেকেল বাস েযােগ কর্মস্থেল েফরার িচন্তা করিছ। এমন সময়
আমার এক ইরানী বন্ধু বল্েলন, “বারাদার (ভাই), আমােদর শহেরর এমিপ
সােহব এখনই েতহরােনর িদেক রওয়ানা িদচ্েছন। আপিন বােস না িগেয়
উনার গাড়ীেত যান। উনার গাড়ীেত জায়গাও আেছ।” পরামর্শিট আমার জন্য
খুবই ভাল মেন হল। সময় মত বাস পাওয়ার ঝােমলা বড় ঝােমলা। েসমনান
েথেক গরমসােরর েকান বাস সার্িভস নাই। বাস িনেত হয় রাস্তার পােশ
দাঁিড়েয় হাত উঁিচেয় দূরপাল্লার চলন্ত বাস থািমেয়। অেনক সময় ঘন্টা
খােনক েলেগ েযত এরূপ চলন্ত বােস জায়গা েপেত। সাধারনত এ বাসগুেলা

মাশহাদ, িনশাপুর, সবজাভার বা অন্যান্য দূরবর্তী শহর েথেক েসমনান
ও গরমসােরর পথ ধের েতহরানমুখী ছুটেতা। েফরার পেথ এমিপ’র িজেপ
জায়গা হেব েসিট িছল আমার জন্য খুবই আনন্েদর িবষয়।তেব আমার কােছ
আনন্েদর মূল কারণিট শুধু বাস পাওয়ার ঝােমলা েথেক মুক্িত পাওয়া
নয়, বরং একজন এমিপ’র সােথ িকছু সময় কাটােনার।

আমার ইরানী বন্ধুিটই আমােক এমিপ সােহেবর সােথ পিরচয় কিরেয় িদেলন।
ইরােন েপৗছােনার পর েয কেয়ক ইরানীর সােথ আমার পিরচয় ঘেট েস
তােদরই একজন। ড. রুহানী সােহব তাঁর স্ত্রী ও বাচ্চােদর িনেয়
েতহরান যাচ্েছন। বাচ্চা িনেয় তাঁর স্ত্রী বসেলন িপছেনর িছেট।
এমিপ সােহব এবং আিম বেসিছ মােঝর সািরেত। েচহরাসুরত ও েলবাস েদেখ
বুঝেত বাঁিক থাকেলা না িতিন একজন আেলম। তাঁর েচহারায় তখনও
তারুন্য ও মুেখ িমষ্িট হাঁিস। মাথায় িশয়া আেলমেদর ন্যায় পাগড়ী।
িতিন আমার সােথ ইংরাজীেত কথা বলা শুরু করেলন। উচ্চারন আেমিরকান
এ্যাকেসন্েটর এবং সুন্দর িবশুদ্ধ ইংরাজী। িবস্িমত হলাম,একজন আেলম
এরূপ ইংেরজী িশখেলন েকাত্েথেক? ভাবলাম,আমােদর েদেশর ক’জন আেলম
এরূপ ইংেরজীেত কথা বলেত পােরন? িবশ্বিবদ্যালেয়র িডগ্িরধািররাই বা
ক’জন পােরন? তােদর অেনেক েতা শুদ্ধ বাংলাও বলেত পােরন না। যােহাক
যাত্রা পেথ আমােদর আেলাচনায় মােঝ ভাষার আর েকান প্রিতবন্ধকতা
থাকেলা না। েসমনান েথেক গরমসার প্রায় দুই ঘন্টার যাত্রাপথ।
িকন্তু েস দুই ঘন্টায় মােঝ আমােদর আেলাচনায় সম্ভবত দুই িমিনটও
েছদ পিরিন। ধর্মীয় জ্ঞােনর পাশাপািশ জ্ঞােনর অন্যান্য রাজ্েযও েয
তার পদচারণা আেছ েসিট েসিদন সহেজই বুঝেত েপেরিছলাম।

আমােদর আেলাচনার েকান িনর্িদষ্ট িবষয় িছলনা। আলাপ হচ্িছল নানা
িবষেয়। িবেশষ কের িবপ্লব পরবর্তী অবস্থা ও ইরােনর সমস্যা িনেয়।
কথা হচ্িছল বাংলােদেশর সমস্যা িনেয়ও। আলাপ হচ্িছল মুসিলম িবশ্েবর
অৈনক্য, সাম্রাজ্যবােদর েগালামী ও পশ্চাদপদতা িনেয়। কথা হচ্িছল
িবপ্লব িবেরাধীেদর এেজন্ডা িনেয়ও। িতিন প্রচন্ড অমায়ীক ও
িমষ্টভাষী। মেন হেয়িছল িতিন একজন ভাল মােনর বুদ্িধজীবীও। িতিন
েসমনান শহেরর এমিপ হেলও তার ৈপত্রীক িনবাস েসমনান েথেক প্রায় ১৫
মাইল দূরর েসারেখ নামক এক েছাট্ট শহের। এ শহরিট েসমনান েথেক
েতহরান যাওয়ার যাত্রা পেথই পের। েসারেখ শহরিট েদেখ মেন হয় এিট
মরুদ্যান। গাছপালাহীন দীর্ঘ ধূসর মরুভূিম অিতক্রম কােল এ শহরিট

তার সবুজ গাছপালা,ক্েষতখামার আর ঘরবািড় িনেয় পেথর মােঝ হটাৎ কের
হািজর হয়। তখন মনটাও েযন রুক্ষ ভাব েথেক হটাৎ েজেগ উেঠ। সবুেজর
স্পর্েষ মানুেষর মন েয কতটা প্রবল আেবেগ আন্েদািলত হয় েসিট এরূপ
মরুদ্যানগুেলা
েদখেল
বুঝা
যায়।
সম্ভবত
ইরােনর
এরূপ
মরুদ্যানগুেলােতই েসেদেশর িবখ্যাত কিবেদর জন্ম। বায়ুর মােঝ
বসবােস বায়ুর কদর বুঝা যায় না, েতমিন ছায়া ঢাকা,পািখ ডাকা সবুজ
শ্যামল েদেশ যােদর বসবাস তারাও প্রকৃিতর অপরূপ রূপ েদেখ এতটা
পুলিকত হয় না। িকন্তু মরুভূিমর েদেশ প্রিতিট বৃক্ষ,প্রিতিট ফুল ও
ফল,প্রিতিট গুল্মলতা এবং প্রিতিট ঝরণা অপরূপ সাজসজ্জা ও অলংকার
মেন হয়।পিবত্র েকারআেন জান্নােতর বর্ণনা িদেত িগেয় মহান
আল্লাহতায়ালাও তাই েসগুিলর বর্ণনা বার বার েপশ কেরেছন। পিবত্র
েকারআেনর েস বর্ণনায় মরুবাসী আরবগণ েয দারুন ভােব আন্েদািলত হেতা
তা িনেয় িক সন্েদহ আেছ? েসিট আিম িনজ মেন তীব্রভােব প্রথম অনুভব
কেরিছ যখন গরমসােরর রুক্ষ কর্মস্থল েছেড় অপরূপ প্রাকৃিতক
েসৗন্দর্েয ভরা কাস্িপয়ান সাগর উপকূলবর্তী িগলান বা মােজন্দারান
প্রেদেশ েবড়ােত েগিছ। েস এক তীব্র অনুভূিত।

ইরােনর সর্ববৃহৎ মরুভূিম দাশেত কবীেরর িবশাল উত্তর ভাগ জুেড়
েসমনান প্রেদশ। এ প্রেদেশর আর দুিট েজলা হেলা দমঘান ও শাহরুদ।
দমঘান িবখ্যাত েপস্তা উৎপাদেনর জন্য। এ দাশেত কবীেরর তাবাস’েয়ই
১৯৭৯ সােল কেয়কিট মার্িকন েহিলকপ্টার তার আেরাহী কমান্েডােদর
িনেয় িবধ্বস্ত হেয়িছল। এ ঘটনািট ঘেট আমার ইরােন েপৗছার আেগই।
পত্িরকায় েদিখিছ িবধ্বস্ত েহিলকপ্টার ও তার দগ্ধ আেরাহীেদর বীভৎস
ছিব। িজিম কার্টার তখন মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর প্েরিসেডন্ট।
ইরানী ছাত্রেদর হাত েথেক দূতাবােসর িজম্িম মার্িকনীেদর উদ্ধােরর
লক্ষ্েয এিট িছল মার্িকন প্রশাসেনর এক ব্যর্থ প্রেচষ্টা। এিট
ব্যর্থ হওয়ায় কার্টােরর দ্িবতীয় বার প্েরিসেডন্ট পেদ িনর্বাচনী
িবজয়িটও ব্যর্থ হেয় যায়। িতিন িবপুল েভােট পরািজত হন েরানাল্ড
েরগােনর কােছ।

ড. রুহানী বল্েলন, চলার পেথ িতিন তাঁর েসারেখর ৈপত্িরক বাড়ীেত
িকছুক্ষেণর জন্য থামেবন। আমােকও অনুেরাধ করেলন, আিমও েযন
িকছুক্ষণ বিস। তার িপত্রালেয়র গৃহিট কাদামািটর এবং অেনক কােলর
পুরেনা। েকান িবলািসতা েনই। েকানরূপ চাকিচক্য বা জাঁকজমকও েনই।

েনই েকান েটিবল েচয়ার বা েসাফােসট। েমেঝেত েদয়াল েথেক েদয়াল অবিধ
কার্েপট। এমন কার্েপটই ঘেরর েচহারা পাল্েট েদয়। আিম গ্রােমর
কৃষেকর বাড়ীেতও এমন কার্েপট েদিখিছ। েকান েচয়ার েটিবল েনই।
েদয়ােলর সােথ লােগায়া ঠ্যাস-বািলশ। ফার্িসেত বেল পুশিত। পুশত
হেলা মানুেষর িপঠ। এ বািলশগুেলােত িপঠ ঠ্যাকােনা হয় বেলই হয়েতা
বলা হয় পুশিত। সবাই েদয়াল েঘেষ কার্েপেটর উপর বেস। ইরােন যত
বাড়ীেত েগিছ, দুেয়কিট ব্যিতক্রম ছাড়া সর্বত্র েদেখিছ একই িচত্র।
মেন হল, এিটই ইরােনর রীিত। েদখলাম ড. রুহানী সােহেবর পিরবােরর
অেনেকই তাঁর আগমেনর জন্য অেপক্ষায়। আমরা সবাই বসার একিট ঘের
চারপাশ িঘের েদয়ােল েহলান িদেয় বসলাম। মােঝ িবছােনা হেলা
দস্তরখানা। ফার্িসেত দস্তরখানেক বলা হয় েসারেফ। জনাব রুহানীর
িপতা ও তার ভাইেয়রাও আসেলন। তােদর সামেন আমােক পিরচয় কিরেয় েদয়া
হেলা। সবাই আমােক েখাশআমেদদ বলেলন, িকছু প্রশ্নও করেলন। েদাভাষীর
কাজ করিছেলন জনান রুহানী। জনাব রুহানীর িপতা হািজ আসাদুল্লাহ
ফরীদুন একজন ধর্মভীরু ব্যক্িত,স্থানীয় বাজাের তাঁর মসলাপািতর
েদাকান। ব্যবসার পাশাপািশ েদেশর রাজনীিতেতও তার গভীর আগ্রহ। শাহিবেরাধী ও ইসলামপন্িথ হওয়ায় শােহর আমেল তাঁেক বহুবার গ্েরফতার
করা হয়। িতিন প্রথম গ্েরফতার হন ১৯৬২ সােল।

ড. হাসান রুহানী ধর্মীয় িশক্ষার শুরু েসমনােনর এক মাদ্রাসায়।
এরপর িতিন েকাম নগরীেত যান। তৎকালীন বড় বড় আয়াতুল্লাহেদর কােছ
িতিন িশক্ষা লাভ কেরন। ইমাম েখােমনী তখন প্যািরেস িনর্বািসত জীবন
কাটাচ্েছন। তখনও তাঁেক ইমাম বলা হেতা না। িতিন পিরিচত িছেলন আর
দশ জন আয়াতুল্লাহর ন্যায় একজন আয়াতুল্লাহ রূেপ।আয়াতুল্লাহ
েখািমনীর জ্েযষ্ঠ পুত্র েমাস্তাফা েখােমনী শােহর গুপ্ত ঘাতকেদর
হােত শহীদ েহান। তার মৃত্যু বার্িষকী উদযাপেনর আেয়াজন হেয়িছল আরক
মসিজেদ। েস জলসায় এ তরুন যুবক হাসান রুহানীই আয়াতুল্লাহ েখািমনীর
নােমর সােথ প্রথম ইমাম শব্দিট যুক্ত কের েদন।এরপর েথেক অন্যরাও
তাঁেক ইমাম বলা শুরু কের। িশয়ােদর কােছ ইমাম েখতাবিট েকান মামূলী
িবষয় নয়, এিট একিট গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদাপূর্ণ েখতাব।
কাউেক ইমাম বলার সােথ সােথ তাঁর প্রিত আনুগত্েযর িবষয়িটও এেস
যায়। তখন েথেকই ইমাম েখািমনী অন্যান্য আয়াতুল্লাহেদর েথেক অিধক
মর্যাদাবান ধর্মীয় ব্যক্িতেত পিরণত হন। েকানরূপ িনর্বাচন বা
েরফােরন্ডাম ছাড়াই এভােব স্বীকৃিত ও ৈবধতা পায় তাঁর েনতৃত্ব।
এভােব ইরােনর ইিতহােসর েস গুরুত্বপূর্ণ লগ্নিটেত জনাব হাসান

রুহানী এ গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকািট পালন কেরন। তখনও শােহর রাজত্ব।
তার অিত কুখ্যাত েসক্যুিরিট বািহনীর নাম িছল
সাভাক। শুধু ইমাম
েখােমনীর পুত্রই নন, ডক্টর আলী শিরয়িতর ন্যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ
িবপ্লবী ব্যক্িত সাভােকর খুিনেদর হােত গুম হন। সাভােকর িহটিলস্েট
জনাব রুহানীর নাম থাকায় আয়াতুল্লাহ েবেহশতী ও আয়াতুল্লাহ
েমাতাহারীর ন্যায় েনতাগণ জনাব রুহানীেক ইরান েছেড় িবেদেশ পািড়
জমােনার পরামর্শ েদন।

জনাব রুহানীর ৈপতীক বাড়ীেত আমার অিভজ্ঞতা ভান্ডাের নতুন িকছু
েযাগ হেলা। আমােদর সামেন আনা েহাল ফলমূল ও চা। এই প্রথম েদখলাম
ফেলর ঝুিলেত শসা। শসা ইরােন ফেলর মর্যাদা েপেয়েছ। বাংলােদেশ
জাংলায় ধরা িবশাল শসার তুলনায় এ শসাগুেলা সরু ও েছাট। তেব স্বাদ
অিভন্ন। বুঝেত বাঁিক থাকেলা না, ড. রুহানী অিত সাধারণ পিরবার
েথেক উেঠ এেসেছন। একই অবস্থা সােবক প্েরিসেডন্ট ড. আহমদী
েনজােদর। আহেমদী েনজােদর েছাট্ট বাসােতও েকান খাটপালং বা েসাফােটিবল নাই। েমেঝেত িবছানা েপেড় ঘুেমান। গণতন্ত্েরর অর্থ েতা এরূপ
সৎ ও প্রিতভাধর েযাগ্য মানুষেদর জন্য ক্ষমতার সর্েবাচ্চ িশখের
উঠার জন্য পথ কের েদয়া। িকন্তু েসিট যখন িজম্িম হেয় পেড় েকান মৃত
েনতার অেযাগ্য সন্তান বা স্ত্রীেদর হােত তখন িক তােক গণতন্ত্র
বলা যায়? জনগণও যখনেস িজম্িমদশােক িনেয় গর্ব কের এবং েসিটেক
গণতন্ত্র বেল িচৎকার কের তখন িক েস জনগণেক গণতন্ত্েরর পক্েষর
শক্িত বলা যায়? এরূপ পিরবারতন্ত্েরর সােথ রাজতন্ত্েরর পার্থক্য
েকাথায়? রাজতন্ত্েরও েতা রাজার পাগল বা দুর্বৃত্ব পুত্র বা কন্যা
রাজা বা রানী হওয়ার সুেযাগ পায়।

ড. রুহানীর িপতার বাড়ীেত প্রায় ঘন্টা খােনক অবস্থােনর পর আবার
আমােদর যাত্রা শুরু হেলা। সারা পথ ধের শুরু হেলা আবার িবিবধ
িবষেয় আেলাচনা। উনার েথেক জানেত পারলাম, আমার কর্মস্থল গরমসােরও
িতিন যাত্রা িবরিত করেবন। বলেলন, েসখানকার জােম মসিজেদ তাঁর
বক্তৃতার পূর্বিনর্ধািরত অনুষ্ঠান। আমােক িজজ্েঞস করেলন, আমার
হােত সময় হেব িকনা মসিজেদর েস জলসায় থাকার। ঐ রােত হাসপাতােল
আমার েকান িডউিট িছল না। অতএব রাজী হেয় েগলাম। িতিনও খুিশ হেলন।
মাগিরেবর সময় আমরা মসিজেদ িগেয় েপৗঁছলাম। মাগিরেবর নামােজর পর
তাঁর সভা। িতিন ফার্সীেত বক্তৃতা িদেলন। েস বক্তৃতা পুরাপুির

বুেঝ উঠার মত ফার্িস তখনও আিম িশেখ উঠেত পািরিন। ইরােন রাজৈনিতক
জলসাগুেলা েকান ময়দােন হয় না, মসিজেদই হয়। মসিজদই ইরােনর ধর্ম,
রাজনীিত, সংস্কৃিত ও সামিজকতার েকন্দ্রিবন্দু। নবীজীর আমেলও
েসিটই িছল রীিত। মসিজদ িভন্ন তখন রাজনীিত চর্চার অন্য েকান
প্রিতষ্ঠানই িছল না। সাহাবােয় েকরামেদর আমেলও িছল না। অথচ েসিট
হেত িদেত রাজী নয় েসক্যুলািরস্টগণ। মসিজেদ রাজনীিত চর্চােক তারা
বেল ইসলাম েথেক িবচ্যুিত। বেল রাজনীিতেত ধর্েমর ব্যবহার। অথচ
ইসলােমর িশক্ষা রাজনীিতেত ধর্েমর ব্যবহার নয়,বরং ইসলােমর শিরয়িত
িবধানসহ সকল িবিধিবধানেক েদেশর রাজনীিত, আদালেত ও প্রশাসেন
পূর্ণাঙ্গ
ভােব
েমেন
চলা।
অর্থাৎ
রাজনীিতর
পিরপূর্ণ
ইসলামীকরণ।েসিটই েতা নবীজী (সাঃ)র িশক্ষা। ইসলােমর িবিধবদ্ধ
িবধানেক রাজনীিতেত পূর্ণ ভােব েমেন না চলেল িক ইসলাম পালন হয়? আর
েসিট করেত হেল রাজনীিতর চর্চাও মসিজদ েথেকই শুরু করেত হয়। কারণ
মসিজদই হেলা আল্লাহর দ্বীেনর িনজস্ব প্রিতষ্ঠান, েস সােথ সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ প্রিতষ্ঠানও। িকন্তু েসক্যুলািরস্টেদর এেজন্ডা শুধু
রাষ্ট্েরর
দখলদািরও।

উপর তােদর দখলদাির প্রিতষ্ঠা নয়, বরং মসিজেদর উপর
তুরস্েক কামাল আতাতুর্ক মসিজদগুেলা দখেল িনেয়িছল

েসখােন সরকােরর েবতনেভাগী ইমামেদর বিসেয়। ধর্মপ্রচাের েসসব
সরকাির ইমামেদর েকান স্বাধীনতা িছল না, বরং অর্িপত দায়ভারিট িছল
সরকােরর পক্ষ েথেক ছাপােনা েখাতবা জুম্মার নামােজ পেড় েশানােনা।
ইসলাম চর্চার ক্েষত্ের েসক্যুলািরস্টগণ েয কীরূপ িনেজেদর
িনয়ন্ত্রণ প্রিতষ্ঠা করেত চায় এ হেলা তার নমুনা। িবেলেত েদখিছ
রাজনীিতর চর্চা এেদেশর চার্েচ হয় না। েসিট হয় পােব -যা আসেল
মদ্যশালা। প্রিতগ্রাম ও প্রিতমহল্লায় রেয়েছ মদ্যশালা। মানুষ
এখােন শুধু মদ েখেতই আেস না, এখােন বেস িটিভেত েখলা েদেখ, ঘন্টার
পর ঘন্টা গল্প কের, রাজনীিত িনেয়ও িবতর্ক কের। এমিপগণ এ
মদ্যশালায় িগেয় মানুেষর সােথ কথা বেল। এভােব তারা জনসংেযাগ ও
িনর্বাচিন জলসা কের। এিটই ব্িরিটশ রাজনীিতর েসক্যুলািরজম। তােদর
রাজনীিতেত চার্েচর েযমন স্থান েনই, েতমিন স্থান েনই ধর্েমর।
িকন্তু েসিট েতা ইসলােমর িশক্ষা নয়। খৃষ্টান ধর্ম েথেক ইসলাম
িভন্নতর শুধু আক্িবদা-িবশ্বাস ও ইবাদেতর ধরেণ নয়, বরং রাজনীিতেতর
ইসলােমর প্রেয়ােগর ক্েষত্েরও।

গরমসােরর মসিজেদ ঢুেক েদখলাম মসিজেদর েদয়ােল অেনক েপাস্টার।
েসগুিলর অিধকাংশই মূলত ইমাম েখােমনীর উক্িত। েতমন বহু উক্িত

ক্যািলগ্রািফর ঢংেয় ইরােনর রাস্তাঘােট শত শত েদেখিছ। একই িচত্র
েদেখিছ ইরােনর অন্যান্য মসিজেদও। মসিজেদর পুরা েমেঝ জুেড় িবছােনা
অিত দামী দামী কার্েপট। অবাক হলাম মসিজেদর গােয় লটকােনা ফেটা
েদেখ। েসখােন েশাভা পাচ্েছ ইমাম েখািমনীর ছিবও।েদখলাম জায়নামােজ
বেস অেনেক চা খাচ্েছ। ইরানীরা চা খায় দুধ ছাড়া এবং িচিনর টুকেরা
িভিজেয় িভিজেয়। চা বানােনার জন্য মসিজেদর এক রুেম আলাদা আেয়াজনও
আেছ। চা বানােনার েস িবশাল পাত্রিটেক বলা হয় সামাভার। েস পাত্ের
ৈতরী চা ভিলন্িটয়ারগণ সমেবত মুসল্িলেদর মােঝ ফ্ির িবতরণ করেছ।
েদখলাম েকউ েকউ আবার ধুমপানও করেছ। ইমাম েখােমনী তখন েজাের েশাের
িশয়া-সূন্নীর উর্দ্েধ উেঠ মুসিলম একতা ও ভাতৃত্েবর কথা বলেছন।
ইমাম েখােমনীর একতার েস বানী পাশ্চাত্েযর কােছ ভাল লােগিন। ভাল
লােগিন েসৗিদ বাদশাহেদর ন্যায় মুসিলম েদেশর স্ৈবরাচাির শাসকেদর
কােছও। িকন্তু মসিজেদ বেস আমার মেন হল, ঢাকা, করাচী, লােহার ও
কাবুেলর মুসল্লীরা যিদ মসিজেদর িভতের এরূপ ছিব টানােনা ও
ধুমপােনর খবর জানেত পাের তেব িশয়া-সূন্নীর একতা িবনষ্েটর জন্য িক
েকান অমুসিলম বা িবেদশী শত্রুর প্রেয়াজন পড়েব?

ড. রুহানীর বক্তৃতা েশষ হেলা। বক্তৃতার পর শহেরর গণ্যমান্য
েলাকেদর সােথ িকছুক্ষণ বসেলন। তারপর প্রস্থােনর উদ্েযাগ িনেলন।
আমােক বল্েলন, রােত গরমসার শহেরই তাঁর দাওয়াত আেছ। আমােকও িতিন
দাওয়াত িদেলন এবং িজজ্েঞস করেলন, আিম েযেত রাজী আিছ িকনা। আমার
পিরবার তখনও ইরােন েপৗঁেছিন, হাসপাতােলর বাসায় একা একা থািক।
ভাবলাম, বাসায় িফের একাকী িক করেবা? ড. রুহানীর সােথ থাকায় ইরানী
পিরবার,সমাজ ও রাজনীিতেক িভতর েথেক েদখার েয সুেযাগ েপলাম েসিট
আমার কােছ অিত মূল্যবান মেন হল। বহু অর্থ বহু সময় ব্যেয়ও ক’জন
এরূপ েদখার সুেযাগ পায়? তাছাড়া িবনা কারেণ দাওয়াত অগ্রাহ্য করাও
েতা সূন্নেতর েখলাপ। অতএব রাজী হেয় েগলাম। অিতশয় অবাক হলাম ড.
রুহানীর েমজবােনর ঘেরর দরজার সামেন িগেয়। ড. রুহানীেক অভ্যার্থনা
জানােনার জন্য ঘর েথেক তাঁর েমজবানগণ েবিরেয় এেলন। জনাব রুহানী
তাঁর সমেবত আত্মীয়েদর মােঝ বেয়াজ্েযষ্ঠ ব্যক্িতেক পিরচয় কিরেয়
িদেলন এই বেল, ‘ইিন আমার ফার্স্ট কািজন’। তারপর বল্েলন, “ইিন এ
শহেরর নািপত।”
আিম েতা অবাক। েস এক িবশাল কালচারাল শক। আিম
ভদ্রেলাকেক িচনতাম। কারণ, আিম গরমসার শহের আসার পর তাঁর েদাকােন
চুল কাটােত েগিছ। িকন্তু েস েয তাঁর কািজন েসিটই আমার িবস্মেয়র
কারণ। তাঁর কািজন েয নািপত েসিট বলেত ড. রুহানীর সামান্যতম

সংেকাচও হেলা না। ভাবলাম, আমার েদেশ হেল ব্যাপারিট েকমন হেতা?
েকউ িক তার এমন আত্মীয়েক পিরচয় কিরেয় িদত? তাছাড়া প্রশ্ন হেলা,
েকান মুসলমান সন্তান িক নািপেতর েপশা গ্রহন করেতা? বাংলােদেশ
লক্ষ লক্ষ মানুেষ পেথ বেস িভক্ষা করেত লজ্জা কের না, িকন্তু ক’জন
েপশা রূেপ নািপেতর কাজ করেত রাজী? বাংলােদেশ এ কাজ কের
িনম্মশ্েরনীরা িহন্দুরা। মুসলমানেদর মধ্েয যারা এ কাজিট কের তারা
অবাঙালী িবহারী। ইসলােম শ্েরনীেভদ, জািতেভদ ও বর্ণেভদ হারাম।
হারাম হেলা কােরা েকান কাজ বা েপশােক ঘৃনা করা। আর সবেচেয় ঘৃনার
কাজ হল িভক্ষা করা। অথচ বাঙালী মুসলমানগণ িনেজেদর ধর্মভীরু রূেপ
গর্ব করেলও ধর্েমর এ েমৗল িশক্ষািটেক তােদর আচরেণ স্থান েদয়িন।
তােদর েচতনার মােঝ এখনও রেয় েগেছ িহন্দুেদর ধর্মীয় িবশ্বাস ও
আচার। ফেল এখনও রেয় েগেছ িহন্দুেদর ন্যায় েডাম, েমথর, নািপত,
মুচীর কাজেক ঘৃনা করার সংস্কৃিত। অথচ ইরােনর েকান গ্রােম বা
মহল্লায় েকান েডাম-েমথর নাই। সবাইেক িনজ িনজ পায়খানা িনজ হােত
পিরস্কার করেত হয়। অথচ বাংলােদেশর িচত্রটাই িভন্ন। পাড়ায় পাড়ায়
িভক্ষা করেব তবুও েকান বাঙালী মুসলমান এসব কাজেক িনেজর েপশা রূেপ
গ্রহন করেব না। েযন একাজ করার জন্যই জন্ম িনেয়েছ িনম্ন শ্েরণীর
অচ্ছুৎ িহন্দুরা। িহন্দু সংস্কৃিতর সােথ বাঙালী মুসলমােনর
সংস্কৃিত এখােন একাকার হেয় েগেছ। অথচ একিট জনেগাষ্িঠর সংস্কৃিত
েথেকই পিরচয় েমেল তােদর ধর্মীয় িবশ্বাসিট
চিরত্ের কতটা পিরশুদ্িধ বা সংস্কার এেনেছ

জনগেণর িচন্তা ও
েসিটর।তাই জনগেণর

ঈমােনর পিরমাপিট পাওয়া যায় তােদর সংস্কৃিত েথেক।এমন িহন্দুয়ািন
সংস্কৃিত িনেয় েকউ ইরােন েগেল ‘কালচারাল শক’এর িশকার না হেয় উপায়
েনই। ইসলািম সংস্কৃিতর
বাংলােদেশ এেস।

মধ্েয

যােদর

বসবাস

তারাও

িবস্িমত

হেব

ড. হাসান রুহানী েয শুধু মাদ্রাসা-িশক্িষত আেলম -তা নয়। িতিন
১৯৭২ সােল েতহরান িবশ্বিবদ্যালয় েথেক জুিডিশয়াল ল’র উপর স্মাতক
িডগ্ির িনেয়েছন। এবং কন্সিটিটউশনাল ল’এর িপএইচড কেরেছন গ্লাসেগার
ক্যািলেডািনয়ান িবশ্বিবদ্যালয় েথেক। েসিট ১৯৯৯ সােল -যখন িতিন
কাজ করিছেলন ইরােনর সুপ্িরম ন্যাশনাল েসক্যুািরিটর েসক্েরটািরর
ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পেদ। েস বছেরই তথা ১৯৯৯সােল িতিন িনর্বািচত
হন ইরােনর অিত মর্যাদাবান প্রিতষ্টান মজিলেস খুবরাগান বা
এক্সপার্ট
কাউন্িসেলর
সদস্য
রূেপ।
এ
মজিলেসর
কাজ
হেলা
পার্লােমন্েট গৃহীত আইেনর উপর নজরদাির রাখা। পার্লােমন্েটর

সদস্যেদর আইন প্রেণায়েনর অিধকার থাকেলও আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত
শিরয়িত িবধােনর িবরুদ্ধাচারেনর েকান অিধকার েনই। পাশ্চাত্েযর
গণতন্ত্র েথেক ইসলােমর শুরািভত্িতক গণতন্ত্েরর এখােনই মূল
পার্থক্য। জনাব রুহানী পার্লােমন্েটর িডেফন্স ও পরারাষ্ট্র নীিত
িবষয়ক কিমিটর প্রধােনর দািয়ত্বও পালন কেরন। িতিন েয শুধু
রাজৈনতীক অঙ্গেণর েযাদ্ধা তা নয়,ইরাক-ইরান যুদ্েধর সময় িতিন
যুদ্েধর ফ্রন্ট লাইেনও অস্ত্র ধেরেছন। অংশ িনেয়েছন ইরােকর
অিধকৃিত েথেক খুররম শহর নামক নগরিটেক আযাদ করার যুদ্েধ।েস যুদ্েধ
বীরত্েবর জন্য িতিন সর্েবাচ্চ “নাছর” পদকিট লাভ কেরন। ১৯৮৩ েথেক
১৯৮৫ সাল অবিধ ইরাক-ইরাক যুদ্েধর সময় িতিন সশস্ত্র বািহনীর
িডপুিট কমান্ডারও িছেলন। লক্ষণীয় হেলা, এরূপ নানা ব্যস্ততার মােঝ
িতিন েলখাপড়ার কাজও চািলেয় েগেছন। মনেযাগ িদেয়েছন েদেশর িশক্ষা
ক্েষত্ের িবপ্লব সাধেনও। িতিন েতহরান িবশ্বিবদ্যালেয়রও একজন
ট্রাস্িট। অংশ িনেয়েছন গেবষণার কােজও। ১৯৯২ সাল েথেক কাজ করেছন
েসন্টার ফর স্ট্রােটিজক িরসার্েচর প্রধান রূেপ। িক িশক্ষা, িক
রাজনীিত, িক যুদ্ধ, িক কুটনীিত, িক গেবষণা -সর্বক্েষত্ের িতিন
িবচরণ
কেরেছন
সর্বশক্িত
িনেয়।এরূপ
ব্যক্িতগণ
যখন
েদেশর
রাষ্ট্রপ্রধান হয় তখন েস েদশ েয পৃিথবীর মঞ্েচ িনেজর জন্য
েগৗরবময় স্থান কের িনেব েসিটই িক স্বাভািবক নয়? বাংলােদেশর
অর্েধক জনশক্িত িনেয় এজন্যই ইরান আজ

গুরুত্বপূর্ণ শক্িত।

“ইনসােন কােমল” ইসলােম একিট বহুল প্রচিলত প্রিতশব্দ। কােমল
শব্েদর অর্থ পিরপূর্ণ। িশক্ষা, কর্ম ও ইবাদেতর অঙ্গেণ জীবনেক
শুধু একিট ক্েষত্ের সীিমত রাখেল েস কামািলয়াত বা পিরপূর্ণতা আেস
না। েস জন্য তােক েযমন নানা িবষেয় জ্ঞানার্জন করেত হয়,েতমিন জীবন
যুদ্েধর নানা রণাঙ্গেণ অংশও িনেত হয়। এভােবই ঈমানদােরর জীবেন
কামািলয়াত বা পূর্ণ আেস। এিটই নবীজীর মহান সূন্নত। নবীজী
(সাঃ)শুধু
সর্বযুেগর
সর্বশ্েরষ্ঠ
আেলমই
িছেলন
না,
িছেলন
সর্বশ্েরষ্ঠ দায়ী বা ধর্মপ্রচারকও। ধর্েমর বানী িনেয় বহু জনপেদ
ঘুেরেছন। িতিন িছেলন রণাঙ্গেনর েজনােরল। িছেলন সর্বশ্েরষ্ঠ
রাজনীিতিবদ, িছেলন সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ট রাষ্ট্রনায়ক। িছেলন
আদর্শ িপতা, আদর্শ প্রিতেবশী ও আদর্শ ব্যবসায়ী। যারা নবীজী
(সাঃ)র আদর্েশর অনুসাির হেত চায় তােদর সামেন তাই বহুমুিখ কােজ
আত্মিনেয়ােগর িবকল্প নাই। সাহাবাগেণর মধ্েয েস কামািলয়াত বা
পূর্ণতা অর্জেনর বাসনা িছল প্রবল। ফেল েস সময় মুসিলম সমােজ

নানামুিখ উন্নয়ন ঘেটেছ। তখন েদেশ শুধু মসিজদ-মাদ্রাসার সংখ্যাই
বােড়িন,কৃিষ, িশল্প,িবজ্ঞান ও সামিরক ক্েষত্েরও িবপুল িবপ্লব
এেসেছ।উচ্চতর সভ্যতা েতা এভােবই িনর্িমত হয়। ড.হাসান রুহানীর
মােঝও েস বাসনািট েয অিত প্রবল িছল েসিট বুঝা যায় তার িশক্ষাজীবন
ও কর্মজীবেনর বহুমুখীতা েদেখ। অথচ বাংলােদেশ কত আেলম সারা জীবন
শুধু মসিজেদর ইমামিত বা মাদ্রাসার িশক্ষাকতা কেরই জীবনিট েশষ
করেছন। ধর্েমর েলবাসধাির অিধকাংশ মানুষ িনেজেদর ধর্মকর্মেক সীিমত
েরেখেছন শুধু নামাজ-েরাযা ও হজ-যাকােতর মােঝ। দ্বীেনর দাওয়াত
িনেয় তারা েযমন মােঠ নােমন না, েতমিন আল্লাহর শিরয়িত িবধান
আস্তাকুঁের িগেয় পড়েলও তা িনেয় মাথা ঘামান না। তােদর জীবেন েযমন
িজহাদ েনই, েতমিন ইসলামেক িবজয়ী করার েকান রাজনীিতও নাই। েকান
জ্ঞানচর্চা বা বুদ্িধবৃত্িতও নাই। আগ্রহ নাই িনেজ েশখা ও অন্যেদর
েশখােনায়।বহু আেলেমর অবস্থা েতা এমন েয পয়সা না িদেল তারা মুখই
েখােলন না। অথচ েকারআেনর জ্ঞান িবতরণ করেত িগেয় নবীজী (সাঃ)রেকান
অর্থপ্রাপ্িত ঘেটিন। তাঁেক বরং কােফরেদর হােত পাথর েখেত হেয়েছ।
এরপরও ভােবন,তারা নবীজী (সাঃ)র সূন্নেতর অনুসাির! প্রশ্ন
হেলা,এমন মুসলমােনর সংখ্যা বৃদ্িধেত শুধু বাংলােদশ নয়, সমগ্র
িবশ্বও যিদ ভের যায় তবুও িক তােত ইসলােমর েকান িবজয় আসেব? কল্যাণ
হেব িক মুসলমােনর?

িবস্মেয়র িবষয় শুধু ড. রুহানীর প্েরিসেডন্ট পেদ অিধষ্টৃত হওয়ািট
নয়। বরং অিধক িবস্মেয়র িবষয় হেলা যারা তােক িনর্বািচত কেরেছ েস
েভাটাদাতােদর রুচী, দূরদৃষ্িট ও প্রজ্ঞা। একিট েদেশর জনেগাষ্িঠর
রুচী ও প্রজ্ঞা েতা ধরা পেড় তােদর িনর্বািচত প্েরিসেডন্ট বা
এমিপেদর
চিরত্র
েদেখ।
েয
েদেশ
েচারডাকাত,
খুিন,গণতন্ত্র
হত্যাকাির
বাকশালী,ব্যািভচাির,
স্ৈবরাচাির,
িমথ্যুক
ও
দূর্নীিতপরায়নরাও িবপুল েভােট িনর্বািচত হয় এবং জািতর িপতার আসন
পায়,েস েদেশর সাধারণ মানুেষর অপরাধিটও িক কম? এমন েদশ বার বার
দুর্বৃত্তেদর দখেল যােব েসিটই িক স্বাভািবক নয়? ডাকাত পাড়ায় েকান
ভাল মানুষ সর্দার হেত পাের না। েস জন্য িনষ্ঠুর ডাকাত হওয়ািট
জরুরী। এমন িনষ্ঠুর ডাকাত যখন গ্রামবাসীর েভােট সর্দার িনর্বািচত
হয় তখন িক সন্েদহ থােক েস গ্রামবািসর চিরত্েরর পচন িনেয়? তােদর
চিরত্েরর পিরমােপ িক তখন আর েকান গজকািঠর প্রেয়াজন হয়? বাংলােদশ
েতা েতমিন এক দুর্বৃত্তকবিলত েদশ। এমন একিট েদশ দুর্বৃত্িতেত
িবশ্েব বার বার চ্যাম্িপয়ান হেব েসিটই িক স্বাভািবক নয়?

গণতন্ত্েরর অর্থ শুধু বার বার িনর্বাচন নয়, বরং েসিট হেলা েযাগ্য
মানুষেদর িনর্বাচেন জনগেণর সামর্থ। েস সামর্থ ছাড়া গণতন্ত্র
ব্যর্থ হেত বাধ্য। বাংলােদেশর মানুেষর েস সামর্থ িক আেদৗ অর্িজত
হেয়েছ?

মানুষেক শুধু িহংস্র পশু,িবষধর শাপ ও িবষাক্ত েপাকামাকড়েক িচনেল
চেল না, তােক ইসলােমর শত্রু ও সমােজর দুর্বৃত্তেদরও িচনেত হয়।
একিট েদেশর সবেচেয় বড় ক্ষিতিট হয় এরূপ দৃর্বৃত্তেদর িচনেত ব্যর্থ
হওয়ার কারেণ। িহংস্র পশু,িবষধর শাপ ও িবষাক্ত েপাকামাকেড়র কামেড়
ক’জন মারা পেড়? িকন্তু দুর্বৃত্তগণ ক্ষমতা েপেল িবপেদ পেড় সমগ্র
জািত। মানুষ তখন পেথঘােট গুম বা খুন হয়। লুন্িঠত হয় েদেশর
অর্থভান্ডার।েদশ তখন িভক্ষার ঝুিলেত পিরণত হয়। তখন েনেম আেস
আল্লাহতায়ালার আযাব। তাই মহান আল্লাহতায়ালা এমন দুর্বৃত্তেদর
শুধু েচনাটাই ফরজ কেরনিন, তােদর িনর্মূল করাটােকও ফরজ কেরেছন।
ইসলােম িজহাদেক ফরজ করা হেয়েছ েতা েস লক্ষ্েযই। িনর্মূেলর েস
কাজিট করেত িগেয়ই েতা শতকরা ৬০ ভােগর েবশী সাহাবী শহীদ হেয়
েগেছন। গণতন্ত্র েতা তখনই সফল হয়,যখন জনগণ েস সামর্থ পুরাপুিরিট
অর্জন কের। তখন প্রািতিট িনর্বাচন ইসলােমর শত্রু িনর্মূেলর কােজ
ধারােলা হািতয়ার রূেপ কাজ কের। খিলফােয় রােশদার আমেল েতা েসরূপ
গণতন্ত্রই প্রিতষ্ঠা েপেয়িছল। ফেল তখন রাজতন্ত্র ও পিরবারতন্ত্র
িনর্মূল হেয়িছল এবং িনর্বািচত হেয়িছেলন সমােজর সবেচেয় েযাগ্যবান
ব্যক্িতগণ।েসিট না হেল গণতন্ত্েরর পথ ধের িহটলার,মুিজব ও হািসনার
ন্যায় ফ্যািসবাদী খুিনেদর হােত েদশ অিধকৃত হয়। তখন েদেশ গ্যাস
েচম্বার
বা
শাপলা
চত্বেরর
গণগত্যা
েনেম
আেস।
বাংলােদেশ
গণতন্ত্েরর নােম গণদুষমণগণ বার বার িনর্বািচত হচ্েছ ও রাজপথ বার
বার রক্তাত্ব হচ্েছ েতা েস ব্যর্থতার কারেণই। ২৯/০৯/১৩

িজহাদ ও সন্ত্রাস
সন্ত্রােসর নাশকতা ও ঈমানী দায়ভার
ঈমানদারেক শুধু হারাম-হালাল ও িহংস্র জন্তু-জােনায়ারেদর িচনেল

চেল না, িচনেত হয় সমােজর অিত িহংস্র সন্ত্রাসী জীবেদরও। িচনেত হয়
েকানিট িজহাদ এবং েকানিট সন্ত্রাস। তােক সিঠক ভােব িচনেত হয়
েকানিট মহান আল্লাহতায়ালার পথ, এবং েকানিট শয়তােনর। কারণ, প্রিত
সমােজ এরাই সন্ত্রােসর মূল নায়ক। মানব জীবেন সবেচেয় গুরুত্পূর্ণ
ও সবেচেয় উপকারী হেলা এই জ্ঞান। মানব সমােজ সবেচেয় বড় অভাব এই
জ্ঞােনর। বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম েদশগুিলেত কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়
েথেক পাশ করা িডগ্িরধারীেদর সংখ্যা বাড়েলও বােড়িন েসরূপ
জ্ঞানবানেদর সংখ্যা। ফেল বােড়িন সত্যেক েচনার সামর্থ্য। েকানিট
িজহাদ এবং েকানিট সন্ত্রাস – তা িনেয় গভীর অজ্ঞতার কারেণ মানুষ
তখন দেল দেল স্ৈবরাচারী জােলম, কােফর ও ফােসকেদর পক্েষ েভাট েদয়,
অর্থ েদয়, েলখােলিখ কের, এমনিক যুদ্ধও কের। েস যুদ্েধ অেনেক
প্রাণও েদয়। সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসিলেমর েদশ এভােব স্ৈবরাচারী
দুর্বৃত্তেদর হােত অধীকৃত হয়; এেত পরািজত হয় ইসলাম; এবং িবলুপ্ত
হয় শিরয়তী িবধান। তােদর মূল যুদ্ধিট মহান আল্লাহতায়ালার
িবরুদ্েধ। ফেল তােদর িবজেয় ব্যর্থ হয় মানব জািতেক জান্নােত েনয়ার
মহান আল্লাহতায়ালার িনজস্ব প্রেজক্ট। মানব িশশুগণ তখন েবেড় উেঠ
শয়তােনর দেলর নৃশংস সন্ত্রাসী রূেপ। এমন অিধকৃত েদশ তখন
দুর্বৃত্িত ও নৃশংস সন্ত্রােস েরকর্ড গেড়। শয়তানী শক্িতর পক্েষ
জানমােলর এরূপ িবিনেয়ােগ সমােজ শান্িত আেস না, বরং েযিট
সুিনশ্িচত হয় েসিট জাহান্নােমর আযাব। পিবত্র েকার’আেন েস কেঠার
হুিশয়ারীও বার বার এেসেছ।
েকানিট িজহাদ আর েকানিট সন্ত্রাস -তা িনেয় অজ্ঞতায় যা অসম্ভব তা
হেলা প্রকৃত মুসিলম রূেপ বাঁচা ও েবেড় উঠা। কারণ, ঈমানদার ও
েবঈমান –উভেয়র জীবেনই লাগাতর যুদ্ধ আেছ। েবঈমােনর যুদ্ধিট
শয়তােনর এেজন্ডা পূরেণ, েস অিভন্ন অঙ্গেণ ঈমানদার যুদ্ধ কের মহান
আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাপূরেণ। পিবত্র েকার’আেন েস েঘাষণািট এেসেছ
এভােব, “যারা ঈমান এেনেছ তারা যুদ্ধ কের আল্লাহতায়ালার পেথ এবং
যারা কােফর তথা আল্লাহর অবাধ্য তারা যুদ্ধ কের শয়তােনর পক্েষ;
অতঃপর েতামরা শয়তােনর বন্ধুেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরা, িনশ্চয়ই
শয়তােনর েকৗশল দুর্বল।” –(সুরা িনসা, আয়াত ৭৬)। এজন্যই যুদ্ধরত
প্রিতিট ৈসিনেকর জন্য যা জরুরী তা হেলা তার িনেজর বািহনী বা
পক্ষিটেক সিঠক ভােব েচনা। এখােন ভূল হেল ভূল হয় যুদ্েধ জানমােলর
িবিনেয়ােগ। িবভ্রান্ত েস ব্যক্িতিট কােফর বািহনীেক আপন মেন কের
তােদর িবজেয় যুদ্ধ করেব এবং প্রাণ িদেব -েসিটই স্বাভািবক। মুসিলম
বািহনীেক পরািজত করেত এমন িবভ্রান্ত ব্যক্িতগণই অতীেত ইংেরজেদর
পক্েষ লেড়েছ, এবং ১৯৭১’েয় লেড়েছ ভারতীয় কােফরেদর পক্েষ।

ভারতীয়েদর অস্ত্র কাঁেধ িনেয় তারা বাংলােদেশর উপর ভারতীয়
অিধকৃিতেক সুিনশ্িচত কেরেছ। এিটই হেলা অজ্ঞতা তথা জািহিলয়ােতর
সবেচেয় বড় নাশকতা। প্রশ্ন হেলা, এরূপ অজ্ঞতা বা জািহিলয়াত িনেয়
িক ইসলাম পালন বা িসরাতুল মুস্তাকীেম চলা সম্ভব? পিবত্র িজহাদ
তখন সন্ত্রাস মেন হেব এবং সন্ত্রাসী েনতা-েনত্রীও তখন িনর্বািচত
হেব –েসিটই িক স্বাভািবক নয়? এমন অজ্ঞতার কারেণই অতীেত িবপুল
সংখ্যক মানুষ নমরুদ, িফরাউন, িহটলার, স্টালীন ও মুিজেবর ন্যায়
নৃশংস সন্ত্রাসীেদর বািহনীেত েযাগ িদেয়েছ। এবং সাম্রাজ্যবাদ,
উপিনেবশবাদ, বর্ণবাদী িনর্মূল, গণহত্যা, িবশ্বযুদ্ধ, গ্যাস
েচম্বার, ড্েরান হামলা, ক্লাস্টার েবামা, ব্যােরল েবামা ও
পারমানিবক েবামার ব্যবহারীগণও ৈবধ শাসক রূেপ গন্য হেয়েছ।
িজহাদ জান্নােতর পথ; এবং সন্ত্রাস জাহান্নােমর পথ। মু’িমেনর
প্রিতিট যুদ্ধই িজহাদ; এবং শয়তােনর প্রিতিট যুদ্ধই সন্ত্রাস।
েবঈমােনর সন্ত্রােস থােক আল্লাহর শিরয়তী িবধানেক পরািজত করার
খােয়শ। অপরিদেক িজহােদ থােক মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাপূরেণর
িনেয়ত। থােক, তাঁেক খুিশ করার বাসনা। ফেল িজহােদ থােক, ইসলামেক
িবজয়ী করার যুদ্েধ মু’িমেনর জান-মাল েকারবানীর পিবত্র আেয়াজন।
আিভধািনক অর্েথ ত্রাস সৃস্িটর প্রিতিট প্রয়াসই হেলা সন্ত্রাস।
ত্রাস সৃষ্িটর মূল লক্ষ্যিট এখােন জনগণেক ভীত-সন্ত্রস্ত রাখা।
রাখাল েযমন লািঠর ভয় েদিখেয় েভড়ার পালেক িনয়ন্ত্রেন রােখ, েতমিন
জনগেণর উপর িনয়ন্ত্রন প্রিতষ্ঠায় সন্ত্রাসী শক্িতর মূল হািতয়ারিট
হেলা সন্ত্রাস। িবশ্বব্যাপী
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র অতীেত

ত্রাস সৃস্িটর লক্ষ্েয সন্ত্রাসী
পারমানিবক েবামাও ব্যবহার কেরেছ।

মানব জািতর সমগ্র ইিতহােস এিটই হেলা সবেচেয় নৃশংস সন্ত্রাস।
িহেরািশমা ও নাগাসাকীর প্রায় েদড় লক্ষ মানবেক তারা িনিমেষর মধ্েয
হত্যা কেরেছ। সন্ত্রােসর েস নৃশংস মাত্রা আজও েকউ অিতক্রম করেত
পািরিন। িবশ্বশক্িত রূেপ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা ও
দাপেটর মূল কারণ সন্ত্রাস সৃষ্িটর সর্বািধক েস সামর্থ্য। েদশিট
েস অবস্থানিট হারােত চায় না। ফেল িবশ্বব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্িটর
েস স্ট্রােটজী এখেনা মার্িকন রাজনীিতর মূল নীিত। ফেল েদেশ েদেশ
তারা ব্যবহার করেছ হাজার হাজার ক্লাস্টার েবামা, িমজাইল হামলা,
িবমান ও ড্েরান হামলা। ত্রাস সৃষ্িটর েস অিভন্ন লক্ষ্েয তারা
িবশ্বব্যাপী স্থাপন কেরেছ অসংখ্য সামিরক ঘাঁিট এবং প্রিতষ্ঠা
কেরেছ ন্যােটার ন্যায় সামিরক েজাট। এবং েস লক্ষ্েযই ক্ষুধার্ত
কুিমেরর ন্যায় তােদর অসংখ্য ডুেবা জাহাজ ও িবমানবাহী যুদ্ধজাহাজ
নানা েদেশর উপকুেল ঘুের।

রাজৈনতীক এেজন্ডা পূরেণ সন্ত্রাস হেলা সিহংস েসক্যুলার শক্িতর
হািতয়ার। অথচ মু’িমেনর মেন কাজ কের জাগিতক স্বার্েথর উর্দ্েধ
আল্লাহ-সেচতন এক পিবত্র ধর্মীয় েচতনা। সন্ত্রাসীর মেন েতমন েকান
উচ্চতর বা পিবত্রতর েচতনা থােক না। পিবত্রতার বদেল সন্ত্রােস
থােক পার্িথব স্বার্থ পূরেণর সিহংস খােয়শ। অস্ত্েরর বলই তােদর
একমাত্র বল; এবং নৃশংসতার মােঝই তােদর উৎসব। সন্ত্রাসীেদর মেন
তাই িনরস্ত্র জনগেণর উপর পারমানিবক েবামা, ক্লাস্টার েবামা,
নাপাম েবামা ও ড্েরান হামলার মধ্েযও তীব্র আনন্দেবাধ থােক। কারণ,
তােদর েসক্যুলার মেন থােক না পরকােল জবাবেদহীতার ভয়। মার্িকনীগণ
তাই আফগািনস্তান, ইরাক ও িসিরয়ায় িবজেয়র নােম শহেরর পর শহর ধ্বংস
কেরেছ। অথচ িজহােদ থােক মহান আল্লাহতায়ালার কােছ
পরকােল
জবাবেদহীতার
ভয়,
ফেল
থােক
আত্মত্যােগর
মাধ্েযম
মহান
আল্লাহতায়ালােক খুিশ করার আগ্রহ। িজহাদ এভােবই পিরণত হয় উচ্চতর
ইবাদেত। তাই ঈমানদারেদর িজহােদ েকান শহর বা জনপদ ধ্বংসস্তুেপ
পিরণত হয় না। িজহাদ ও সন্ত্রােসর মােঝ এিটই হেলা মূল পার্থক্য।
সন্ত্রাসীেদর কারেণই
ইেয়েমেনর অসংখ্য শহর

ইরাক, িসিরয়া, আফগািনস্তান, িলিবয়া ও
ধ্বংসস্তুেপ পিরণত হেয়েছ। এবং একই রূপ

েসক্যুলার সন্ত্রাসীেদর হােত রক্তাত্ব হেয়েছ ঢাকার শাপলা
চত্ত্বর, ইসলামাবােদর হাফসা মাদ্রাসা ও কায়েরার রাবা আল আদািবয়া
অঙ্গণ।

পিরণিত ঈমানশূন্যতার
অতীেত

অেনেকই

িনেজেদর

মুসিলম

পিরিচিত

িনেয়

শত্রুপক্েষর

সােথ

সন্ত্রােস েনেমেছ। সন্ত্রােসর সীিমত, স্থানীয় ও েদশীয় রূপিট হেলা
ডাকাতী, রাহাজানী ও ফ্যাসীবাদী স্ৈবরাচার। আর আন্তর্জাতীক রূপিট
হেলা দুর্বল েদেশর িবরুদ্েধ সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপিনেবশীক আগ্রাসন
এবং সামিরক অিধকৃিত। িবেবকমান মানুষ মাত্রই েযমন ডাকাতী ও
রাহাজানীেত অংশ েনয় না, েতমিন তারা সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসীেদর
দেল ৈসিনক রূেপও েযাগ েদয় না। শিরয়েতর দৃষ্িটেত এিট কিবরা গুনাহ
ও অপরাধ কর্ম। এমন কিবরা গুনাহ ও অপরাধ কর্েম অংশ েনয়া একমাত্র
ঈমানশূন্যতােতই সম্ভব। িকন্তু মুসিলম ইিতহােস এমন অপরাধীেদর
সংখ্যা অসংখ্য। তারা সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসীেদর েসনাদেল েযাগ
িদেয় মুসিলম েদেশ শুধু ধ্বংস ও গণহত্যাই বাড়ায়িন, মুসিলম ভূিমেক
তােদর পদনতও কেরেছ। উদাহরণ েদয়া যাক। ১৯১৭ সােল ঔপিনেবিশক কােফর
শক্িতর হােত অিধকৃত হয় ইসলােমর পিবত্র ভুিম েজরুজােলম। েস

ঔপিনেবিশক অিধকৃিতরই ভয়াবহ পিরণিত হেলা আজেকর ইসরাইল। েস পিবত্র
ভূিমেত উসমািনয়া খিলফার েসনাদলেক পরািজত করেত আগ্রাসী ব্িরিটশ
বািহনীেত যতজন ইংেরজ ৈসিনক িছল তার েচেয় েবশী িছল অইংেরজ। তােদর
মােঝ বহু হাজার িছল মুসিলম। বাঙালী মুসিলেমর দ্বারা েসরূপ অপরাধ
কর্ম েয শুধু ১৯৭১’েয় হেয়েছ তা নয়। তার পূর্েবও হেয়েছ। ব্িরিটশ
েসনাবািহনীর
হােত
১৯১৭
সােল
অধীকৃত
হয়
মুসিলম
সভ্যতার
েকন্দ্রভুিম ইরাক। ইরাক দখেলর লক্ষ্েয হানাদার েস ব্িরিটশ
বািহনীেত কিব কাজী নজরুল ইসলােমর ন্যায় বহু বাঙালী মুসিলমও
স্েবচ্ছায় অংশ িনেয়িছল। তারা যুদ্ধ কেরিছল খিলফার বািহনীর
িবরুদ্েধ এবং কােফরেদর এেজন্ডা পূরেণ। েস ঔপিনেবিশক হানাদার
ব্িরিটশ বািহনীেত মেনর আনন্েদ অিফসার হেয়িছল আেরক অিত পিরিচত
বাঙালী ব্যক্িত েজনােরল আতাউল গিন ওসমানী। আগরতলা ষড়যন্ত্রেক সফল
করেত ভারতেক েকান বাঙালী িহন্দুর ঘােড় দািয়ত্ব েদয়ার প্রেয়াজন
পেড়িন। মুসিলম েদেশর অভ্যন্তের মুসিলম হত্যায় এবং উম্মাহর
িবরুদ্েধ নাশকতায় ইসলােমর শত্রুগণ যুেগ যুেগ এভােবই মুসিলমেদর
মধ্য েথেকই কলাবেরটর েবেছ িনেয়েছ। বাংলােদেশ েসিট েযমন ইংেরজেদর
হােত হেয়েছ, েতমিন ১৯৭১’েয় ভারতীয় িহন্দুেদর হােতও হেয়েছ।
আফগািনস্তান, ইরাক, িসিরয়া, িলিবয়াসহ বহু মুসিলম েদেশ েস অিভন্ন
ধারাই অব্যাহত েরেখছ মার্িকন েনতৃত্বাধীন পশ্িচমা েজাট। শত্রুগণ
এভােবই কই’েয়র েতেল কই ভাজার সুেযাগ েপেয়েছ।
মুসিলমেদর জন্য আেরা িবপেদর কারণ, এরূপ হারাম অপরাধ-কর্ম িনেয়
দুঃখেবাধও নাই। এবং আগ্রহ নাই েস ৈনতীক েরাগ েথেক আেরাগ্য লােভ।
িবেবকমান মানুষ মাত্রই েদেহ েরাগ েদখা িদেল িচন্িতত হয়। এবং েস
েরােগর িচিকৎসায় যত্নবান হয়। িকন্তু েসরূপ আগ্রহ িবেবকশূন্য
মানুেষর থােক না। মুসিলমেদর মােঝ েসরূপ িবেবকশূন্যতা ভর কেরেছ
েচতনার েরাগ িনেয়। তাই িনেজেদর েচতনার মারাত্মক েরাগ িনেয় তােদর
দুঃখেেবাধ হয় না। েরাগাগ্রস্ত অপরাধীেদর মাথায় তুলেত তােদর
িবেবেক দংশনও হয়না। বরং ইিতহােসর বইেয় ঈমানশূণ্য েস অপরাধীেদর
জািতর েগৗরব গণ্য করা হয়। এবং এরই ফেল জনগেণর মােঝ আগ্রহ েবেড়েছ,
এ অপরাধীেদর অনুকরেণ শত্রুর দেলর ৈসিনক হওয়ায়। তাই বাংলােদেশর
উপর রাজৈনতীক, অর্থৈনতীক ও সাংস্কৃতীক অিধকৃিত বজায় রাখেত ভারতেক
তার কােফর ৈসন্যেদর ব্যবহার করেত হয় না। হাজার হাজার বাঙালী
মুসিলম েস কাজিট িনজ খরেচ কের িদেত রাজী। এমন মানিসক দাসেদর
কারেণই বাংলার বুেক ঔপিনেবিশক কােফর শাসন ১৯০ বছর যাবৎ বলবৎ
েথেকেছ। আর এখন স্থায়ীত্ব পাচ্েছ ভারেতর রাজৈনতীক, সাংস্কৃিতক,
সামিরক ও অর্থৈনতীক অিধকৃিত। অথচ শিরয়েতর িবধান হেলাঃ মুসিলম

ভূিমেত অমুসিলম ৈসন্েযর প্রেবেশর সােথ সােথ িজহাদ আর ঐচ্িছক থােক
না, েসিট তখন ফরেজ আইেন পিরণত হয়। এরূপ পিরস্িথিতেত আগ্রাসী
অমুসিলমেদর সােথ সম্পর্ক রাখািট হারাম; এবং েসিট েগামরাহী তথা
পথভ্রষ্টতার দলীল। এ প্রসঙ্েগ মহান আল্লাহতায়ালার িনর্েদশিট
হেলা, “েহ মু’িমনগণ! েতামরা আমার শত্রু ও েতামােদর শত্রুেক বন্ধু
রূেপ গ্রহণ কেরা না। … েতামােদর মধ্েয েয এিট কের েস সরল পথ েথেক
িবচ্যুত। েতামােদর কাবু করেত পারেল তারা েতামােদর শত্রু হেয় যােব
এবং (েতামােদর িবরুদ্েধ নাশকতায়) তারা প্রসািরত করেব তােদর হাত ও
রসনা। এবং চাইেব, েতামারাও (তােদর মত) কােফর হেয় যাও।” –(সুরা
মুমেতহানা আয়াত ১-২)।

হার মানায় পশুেকও
ঈমান না থাকেল মানুষ পশুর েচেয়ও িহংস্রতর জীেব তথা সন্ত্রাসীেত
পিরণত হয়। পিবত্র েকারআেন মানব চিরত্েরর েস ভয়ানক নৃশংস িদকিট
তুেল ধেরেছন মহান আল্লাহতায়ালা।[FK1] পিবত্র েকার’আেনর ভাষায়
“উলািয়কা কা’ আল অআনাম, বাল হুম আদাল”। অনুবাদঃ “ওরাই হেলা পশু,
বরং তার েচেয়ও িনকৃষ্ট”। তখন পশুর েচেয়ও মানুেষর েস িনকৃষ্ট
রূপিট প্রকাশ পায় সন্ত্রােস। সমগ্র মানব ইিতহােস যত নর-নারী ও
িশশুর প্রাণনাশ বন্য পশুেদর হােত হেয়েছ তার েচেয় বহু হাজার গুণ
েবশী হেয়েছ মানব রূপী এসব িহংস্র পশুেদর হােত। তারা মাত্র দুিট
িবশ্বযুদ্েধ হত্যা কেরেছ সােড় সাত েকািট মানুষেক। সর্বকােলর সকল
পশু িমেলও এর শতভােগর এক ভাগেকও হত্য করেত পািরিন। এরূপ মানব
রূপী পশুেদর হােত সন্ত্রােসর েমাক্ষম ক্েষত্র গণ্য হয় েদেশর
রাজনীিত, প্রশাসন, যুদ্ধিবগ্রহ ও আইন-আদালত। তখন জনগেণর জানমাল,
েমধা, শ্রম ও সমেয়র সবেচেয় বড় িবিনেয়াগিট হয় সন্ত্রাস তথা ত্রাস
সৃষ্িটর অবকাঠােমা িনর্মােণ -তথা পুিলশ, প্রশাসন ও েসনাবািহনীর
শক্িত বাড়ােত। এমন িবিনেয়ােগর কারেণ গণহত্যা বা হেলাকাস্ট েয
শুধু িহটলােরর হােত হেয়েছ -তা নয়। মানব ইিতহােস –িবেশষ কের
পাশ্চাত্য ইিতহােস এরূপ িহটলােরর সংখা অসংখ্য। তােদর ভাণ্ডাের
মানুষ পুিরেয় মারার গ্যাসেচম্বার না থাকেলও মানবতাধ্বংসী
অস্ত্েরর েকান কমিত িছল না। তাই জার্মানীর হেলাকাস্েট যত ইহুদীর
মৃত্যু হেয়েছ তার েচেয় বহুগুণ েবশী েরড ইন্িডয়ােনর মৃত্যু হেয়েছ
ইউেরাপীয় খৃষ্টানেদর সৃষ্ট আেমিরকার হেলাকাস্েট। ইংেরজেদর হােত
অিধকৃত হওয়ার সােথ সােথ ভয়ানক হেলাকাষ্ট তথা এথিনক ক্িলন্িজং
েনেম এেসিছল অস্ট্েরিলয়া ও িনউিজল্যান্েডর লক্ষ লক্ষ আিদ বাসীর

জীবেন। নৃশংস হেলাকাস্ট েনেম এেসিছল স্েপেন বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ
মুসিলেমর জীবেনও। েস নৃশংস হত্যাকান্েড িবলুপ্ত হেয়েছ প্রায় ৭ শত
বছর ধের গেড় উঠা মুসিলম সভ্যতা। খৃষ্টান হওয়ােত তাই ইউেরাপীয়েদর
স্েরফ েলেবল বদিলেয়েছ, িকন্তু সভ্য মানুষ রূেপ েবেড় হওয়ােত েকান
সহায়তা েমেলিন। বরং মানবতাশূণ্য কেরেছ। তাই সাম্রাজ্যবাদ,
পুঁিজবাদ, সাম্যবাদ, ঔপিনেবশবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাযীবাদ ও বর্ণবােদর
ন্যায় িহংস্র মতবােদর উৎপত্িত েকান বেন জঙ্গেল বা ডাকাত পুরীেত
হয়িন, হেয়েছ ইউেরােপর খৃষ্টান ভূিমেত। হেলাকাস্ট, বর্ণবাদী
িনর্মূল, দাস-রপ্তানী, িবশ্বযুদ্ধ ও যুদ্েধ পারমানিবক েবামা,
রাসায়িনক েবামা, ক্লাস্টার েবামার ব্যবহােরর ন্যায় মানব ইিতহােসর
সবেচেয় নৃশংসতম অপরাধগুেলা সংগিঠত হেয়েছ এই খৃষ্টানেদর হােতই।

েবঈমােনর যুদ্ধই সন্ত্রাস
েবঈমােনর যুদ্ধ মাত্রই সন্ত্রাস তথা ত্রাস সৃষ্িটর নৃশংস
হািতয়ার। িনেজেদর েস যুদ্ধগুিলেক তারাও কখেনা িজহাদ বেল না। েসসব
যুদ্েধ মহান আল্লাহতায়ালােক খুিশ করার েকান িনেয়ত থােক না। বরং
লক্ষ্য, প্রিতপক্েষর িনর্মূল। ফেল তােত মানিবকতা বা জাগিতক
েচতনা-উর্দ্ধ েকান পিবত্রতাও থােক না। অথচ ঈমানদােরর যুদ্েধর
ধারণাটাই সম্পূর্ণ িভন্ন। তার জানমাল গণ্য হয় মহান আল্লাহতায়ালার
পক্ষ েথেক আমানত রূেপ। জানমােলর মািলক েযেহতু মহান আল্লাহতায়ালা,
তাই েস জানমােলর িবিনেয়াগিটও হেত হয় একমাত্র তাঁরই এেজন্ডা
পূরেণ। ফেল মু’িমেনর প্রিতিট যুদ্ধই মহান আল্লাহতায়ালার পেথ তথা
পিবত্র িজহাদ। এরূপ িজহােদ থােক মহান আল্লাহতায়ালােক খুিশ করার
িনেয়ত। থােক জােলম শক্িতর িনর্মূেলর েচতনা; ফেল তােত গণহত্যা বা
হেলাকাস্ট েনেম আেস না। তাই মুসিলম ইিতহােস শত শত িজহাদ হেলও
েকাথাও হেলাকাস্ট বা গণহত্যা েনেম আেসিন। তাই ঐিতহািসক মক্কা ও
েজরুজােলম িবজেয়র িদেন েকান প্রাণহািন হয়িন। অথচ েবঈমােনর
সন্ত্রােস গণহত্যা হওয়ািটই রীিত। মার্িকনীেদর হােত অিধকৃত হওয়ায়
এ জন্যই িবশাল গণহত্যা েনেম এেসেছ িভেয়তনাম, আফগািনস্তান ও
ইরােক। েরামান রাজা কন্সটান্িটেনাপেলর খৃষ্টান হওয়ার সােথ সােথ
তার রাজ্েয কাউেক খৃষ্টান ধর্েমর বাইের থাকার স্বাধীনতা েদয়া
হয়িন। তখন প্রজােদর সামেন মাত্র দুিট পথ েখালা রাখা হয়। হয়
খৃষ্টান ধর্েম দীক্ষা েনয়া, নতুবা মৃত্যুেক েবেছ েনয়া। েবঈমােনর
েদেশ এজন্যই রাজা বা শাসেকর েচেয় বড় েকান সন্ত্রাসী থােক না। অথচ
িজহােদ েকান জনেগাষ্িঠর িবরুদ্েধ িনর্মূেলর এেজন্ডা থােক না,

এেজন্ডা স্েরফ জােলেমর জুলুম ও িমথ্যা িনর্মূল। ফেল ইসলামী সরকার
কখেনাই সন্ত্রােসর হািতয়াের পিরণত হয় না। তাই ৭ শত মুসিলম শাসেনর
পরও স্েপেনর সংখ্যাগিরষ্ট জনগন িনজ িনজ ধর্ম িনেয় েবঁেচ থাকার
অিধকার েপেয়িছল; এবং হেলাকাস্ট আেসিন সংখ্যাগিরষ্ঠ খৃষ্টানেদর
জীবেন। অথচ খৃষ্টান রাজা ফার্িডনান্ড ও রানী ইসােবলার হােত স্েপন
অিধকৃত হওয়ার সােথ সােথ মুসিলম রূেপ েবঁেচ থাকার অিধকার েকেড়
েনয়া হয় স্েপেনর বহুলক্ষ মুসিলেমর জীবন েথেক। একই রূপ িচত্র েদখা
যায় ভারেত। েসখােন ৭ শত বছেরর মুসিলম শাসেনর পরও সংখ্যাগিরষ্ট
জনগণ িহন্দু রেয় েগেছ। মুসিলম শাসনামেল িহন্দুেদর জীবেন
হেলাকাস্ট এেসেছ -েস ইিতহাস েনই্। অথচ ভারেত মুসিলম িনর্মূেলর
লাগাতর দাঙ্গা শুরু হেয়েছ মুসিলম শাসন িবলুপ্িতর সােথ সােথ। এবং
অতীেত িহন্দু শাসেন হেলাকাস্ট এেসেছ লক্ষ লক্ষ েবৗদ্ধেদর জীবেন।

পরকালীন পুরস্কােরর ভাবনা ও িজহাদ
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সফলতা

ও

িবফলতা

িনেয়

েয

যাই

ভাবুক,

তা

িনেয়

মহান

আল্লাহতায়ালার রেয়েছ িনজস্ব িবচার ও মানদণ্ড। জীবেনর চুড়ান্ত েস
সফলতািট হেলা, আেখরােত অনন্ত-অসীম কােলর জান্নাতী জীবন। পিবত্র
েকারআেন েস িবশাল প্রাপ্িতেক বলা হেয়েছ “ফাউজুন আজীম” অর্থঃ
িবশাল িবজয়। েস িবজেয়র তূলনায় দুিনয়ার জীবন এতই তুচ্ছ েয, তাঁর
িনেজর শত্রু
কােফরেদর পার্িথব আরাম-আেয়শ বাড়ােত তােদর ঘরবাড়ী,
দালান-েকাঠা এবং ঘেরর দরজা, িসঁিড় ও খাট-পালং েসানা-রূপা িদেয়
গেড় িদেতও মহান আল্লাহতায়ালার েকানরূপ আপত্িত িছল না। িকন্তু
েসগুিল তােদরেক এজন্য েদনিন েয, কােফরেদর েস িবশাল পার্িথব
প্রাপ্িত েদেখ আশংকা িছল সকল মানুেষর কােফর হেয় যাওয়ার। েস
বর্ণনািট এেসেছ পিবত্র েকার’আেনর সুরা জুখরুেফর ৩৩, ৩৪ ও ৩৫
নম্বর আয়ােত। মহান নবীজী (সাঃ)র হাদীসঃ মহান আল্লাহতায়ালার কােছ
পার্িথব জীবেনর গুরুত্ব যিদ মশার একিট ডানার সমানও গণ্য হত তেব
িতিন কােফরেদর এ দুিনয়ায় িকছুই িদেতন না। এক েফাটা পািনর সােথ
সকল সাগর-মহাসাগেরর পািনর তূলনা হয়। কারণ সকল সাগর-মহাসাগেরর
সমুদয় পািন যত িবশালই েহাক, তা অসীম নয়। ফেল তূলনা চেল দুই
সসীেমর মােঝ। িকন্তু
আেখরােতর জীবন েতা অন্তহীন। ফেল দুিনয়ার
অর্জন -তা যত িবশালই েহাক, আেখরােতর জান্নাতী অর্জেনর সােথ তার
েকানরূপ তূলনাই হয় না। তাই পিবত্র েকার’আেন মহান আল্লাহতায়ালা
ঈমানদারেদর বার বার আেখরােতর সফলতায় মনেযাগী হেত িনর্েদশ
িদেয়েছন। েস সােথ এ কথাও বার বার স্মরণ কিরেয় িদেয়েছন, আেখরােত

েস িবশাল প্রাপ্িতর জন্য ঈমােনর পরীক্ষায় পাশ করািট অপিরহার্য।
জীবেনর এ চুড়ান্ত পরীক্ষায় েকানরূপ ফাঁিক বা সুপািরশ চেল না।
মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক অপার রহমত ও পুরস্কার জুেট একমাত্র
েস পরীক্ষায় পােশর পর, পূর্েব নয়। নবী-রাসূল ও তাঁেদর সাথীেদরও
েস পরীক্ষায় পাশ করেত হেয়েছ। পিবত্র েকার’আেন েস হুিশয়ািরিট
েঘািষত হেয়েছ এভােব, “মানুষ িক মেন কের িনেয়েছ েয, ‘আমরা ঈমান
এেনিছ’ এ কথা বলেলই তােদরেক পরীক্ষা না কেরই অব্যাহিত েদয়া হেব?
আিম েতা তােদর পূর্ববর্তীেদরও পরীক্ষা কেরিছলাম; আল্লাহ অবশ্যই
প্রকাশ কের িদেবন কারা (ঈমােনর দাবীেত) সত্যবাদী এবং কারা
িমথ্যাবাদী।” –(সুরা আনকাবুত, আয়াত ২-৩)।
মহান আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনার অর্থ, মু’িমেনর জীবেন পরীক্ষা
েয অিনবার্য -েসিটর উপরও ঈমান আনা। পরীক্ষার েস ক্েষত্রিট হেলা
িজহাদ। সাচ্চা ঈমানদারেদর বাছাইেয় িজহাদ িফল্টােরর কাজ কের। েবেছ
েনয়া হয় জান্নােতর উপেযাগী েযাগ্যবান বািসন্দােদর। েস বাছাই েথেক
তখন বাদ পেড় ভীরু-কাপুরুষ ও ঈমােনর দাবীেত িমথ্যুক তথা
মুনািফকগণ। মিদনার ৩০০ জন মুনািফক তাই জায়নামােজ তােদর মুনােফকী
িদেনর পর িদন লুিকেয় রাখেত পারেলও ওহুেদর যুদ্ধ কােল েসিট লুকােত
পািরিন। যাচাই-বাছাইেয়র েস কােজ মুসিলম সমােজ িজহােদর প্েরক্ষাপট
লাগাতর ৈতরী করা হয় মহান আল্লাহতায়ালার িনজস্ব পিরকল্পনার
অপিরহার্য অংশরূেপ। পিবত্র েকার’আেন মহান আল্লাহতায়ালার েস
পিরকল্পনার কথািট েঘািষত হেয়েছ এভােব, “(েহ ঈমানদারগণ!) েতামােদর
উপর দুর্িদন যিদ আঘাত েহেন থােক (তােত িবস্মেয়র িক আেছ?), েসরূপ
আঘাত েতা তােদর (কােফরেদর) উপরও এেসেছ। আিম মানুেষর মােঝ কােলর
আবর্তন ঘটাই এজন্য েয, যােত জানেত
ঈমানদার।এবং েতামােদর মধ্য েথেক েবেছ

পাির
েনই্

কােরা (প্রকৃত)
শহীদেদর। আল্লাহ

জািলমেদর পছন্দ কেরন না।” -(সুরা আল –ইমরান আয়াত ১৪০)।

িজহােদই িবজয়
ইসলােমর িবজেয় িজহােদর গুরুত্ব অন্য কারেণও। িজহােদর অঙ্গেণ েযমন
ঈমােনর পরীক্ষা হয়, েতমিন েস পিবত্র অঙ্গেণই প্রাপ্িত ঘেট মহান
আল্লাহতায়ার গােয়বী মদদ। আেস িবজয়। ফেল িজহাদ বন্ধ হেল মহান
আল্লাহতায়ার পক্ষ েথেক সাহায্য লাভও বন্ধ হেয় যায়। কারণ, মহান
আল্লাহতায়ালা তার িনেজর পক্ষ েথেক সাহায্যদােনর পূর্েব মু’িমেনর
িনেজর িবিনেয়াগিট েদখেত চান। মু’িমনগণ যখন মহান আল্লাহতায়ালার

পেথ তাঁেদর প্িরয় জীবেনর েকারবানী েপেশ িজহােদর ময়দােন হািজর হন,
তখন েস ময়দােন তারা একাকী থােকন না। তােদর সাহায্েয হািজর হন
মহান আল্লাহতায়ালা েফেরশতাগণও। ফেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বািহনীও তখন
িবশাল িবশাল বািহনীর উপর িবজয়ী হয়। ইসলােমর ইিতহাস েতা েসরূপ
ঘটনায় ভরপুর। মুসিলমেদর পক্ষ েথেক জানমােলর েস িনজ িবিনেয়াগিট
বন্ধ হেল বন্ধ হেয় যায় মহান আল্লাহর িবিনেয়াগও। আর মহান আল্লাহর
সাহায্য ছাড়া িক িবজয় সম্ভব? ফেল শুরু হয় লাগাতর পরাজয়। েস
িবষয়িট ইসলামী আক্বীদার এতটাই েমৗিলক িবষয় েয, িজহাদ তথা মহান
আল্লাহতায়ালার গােয়বী সাহায্য লােভর েস পথিট অতীেত কখেনাই বন্ধ
করা হয়িন। গােয়বী সাহায্য লাভ ও জান্নােতর েস দ্বারিট েখালা
রাখেত েখালাফােয় রােশদার আমেলই শুধু নয়, উমাইয়া, আব্বাসীয় ও
উসমািনয়া আমেলও সরকাির নীিত িছল ইসলােমর শত্রুশক্িতর িবরুদ্েধ
প্রিতবছর িজহাদ সংগিঠত করা। েস সােথ জনগণেক মুসিলমেদর মুজািহদ
রূেপ েবেড় উঠেত সাহায্য করা। তাছাড়া যুক্িত হেলা, মহান
আল্লাহতায়ালার িনজ মািলকানাধীন ভূিমেত কােফর তথা অবাধ্যিবদ্েরাহীেদর দখলদারী থাকেব অথচ মু’িমনেদর পক্ষ েথেক েস দখলদারী
মুক্িতর যুদ্ধ থাকেব না েসিটই বা কীরূেপ ভাবা যায়?
মুসিলেমর
জীবেন এিটই েতা প্রকৃত মুক্তযুদ্ধ। মুসিলম ভূিম েথেক যখনই লুপ্ত
হেয়েছ িজহাদ, তখনই শুরু হেয়েছ দ্রুত নীেচ নামার পালা। পতেনর েস
ধারা বস্তুত এখনও অব্যাহত রেয়েছ।

চুক্িত মহান আল্লাহতায়ালার সােথ
মহান আল্লাহতায়ালার কােছ নবী-রাসূলেদরই পরই িছদ্দীকীন ও শহীদেদর
মর্যাদা। হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর পর আর েকউ নবীর মর্যাদা পােবন না।
িকন্তু শহীেদর মর্যাদা পােবন অেনেকই। শহীদগণ িনহত হেয়ও জীিবেতর
সন্মান পান। পান িবনা িহসােব জান্নােত প্রেবেশর সন্মািনত
পুরস্কার। মহান আল্লাহতায়ালা েস মহান শহীদেদর েবেছ েনয়া হয়
িজহােদর ময়দান েথেক; মসিজদ-মাদ্রাসা, জায়নামাজ বা আরাফার মাঠ
েথেক নয়। মহান আল্লাহতায়ালার সােথ মু’িমনেদর সম্পর্ক েয কত গভীর
এবং শহীদ হওয়ািট তােদর জীবেন েয কতটা স্বাভািবক -েস িবষয়িট আেরা
সুস্পষ্ট ভাষায় এেসেছ পিবত্র েকার’আেন। বলা হেয়েছ, “িনশ্চয়ই
আল্লাহ মু’িমনেদর েথেক িকেন িনেয়েছন তােদর জীবন ও সম্পদ; েসিট এ
শর্েত েয িবিনমেয় তারা পােব জান্নাত। তারা যুদ্ধ কের আল্লাহর
রাস্তায়; তারা িনধন কের (ইসলােমর শত্রুেদর) এবং িনজরাও িনহত হয়।
(আল্লাহর পক্ষ েথেক) এ িবষেয় দৃঢ় ওয়াদা ব্যক্ত হেয়েছ তাওরাত,

ইঞ্িজল ও েকার’আেন। িনজ প্রিতজ্ঞা পালেন আল্লাহ অেপক্ষা আর েক
শ্েরষ্ঠতর? েতামরা (আল্লাহর সােথ) ক্রয়-িবক্রেয়র েয চুক্িত করেল
তােত আনন্দ প্রকাশ কেরা। এিটই েতা মহা সাফল্য। -(সুরা তাওবাহ,
আয়াত ১১)।
একিট েদেশ কতজন প্রকৃত ঈমানদােরর বসবাস -েসিট েসেদেশ মসিজদমাদ্রাসার সংখ্যা বা নামােজ ও তাবলীগ জামােতর এজেতমায় েলাকসমাগম
েদেখ বুঝা যায় না। েসিট বুঝা যায় িজহােদর ময়দােন লড়াকু
মুজািহদেদর সংখ্যা েদেখ। বুঝা যায় শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা েদেখ।
ইসলােমর শত্রুশক্িত তাই েদেশ েদেশ িবপুল সংখ্যক মসিজদ-মাদ্রাসা
বা তাবলীগ জামােতর এজেতমায় িবশাল েলাক-জমােয়ত েদেখ ভয় পায় না। ভয়
পায় িজহােদর ময়দােন হািজরা েদেখ। ফেল প্রচারণা শুরু হয় িজহােদর
ন্যায় ইসলােমর সনাতন ইন্সিটিটউশেনর িবরুদ্েধ। িজহাদেক তখন
সন্ত্রাস বলা হয়। তখন িজহাদ রুখেত আন্তর্জািতক েকায়ািলশন গেড় উেঠ
পূর্ব ও পশ্িচেমর ৬০’েয়র অধীক েদশ িনেয় –েযমনিট দাবী কের থােকন
মার্িকন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জন েকরী। অথচ এতবড় েকায়ািলশন অতীেতর
দুিট িবশ্বযুদ্েধ েকান িবশ্বশক্িতর হামলা রুখেতও গেড় উেঠিন।
িজহােদর মধ্েযই েয ইসলােমর শক্িত এবং মুসিলেমর িবজয় ও মর্যাদা
–েসিট িক এরপরও বুঝেত বাঁিক থােক? িজহােদর মধ্েয থােক েয মহান
আল্লাহতায়ালার অপ্রিতেরাধ্য শক্িত -েসিট তারা রুখেব েকমেন?
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হজ্েবর গুরুত্ব
ব্যর্থতা

ও

মুসিলমেদর

ছবক পূর্ণ আত্মসমর্পেণর
এ িবশ্বচরাচের প্রিতিট মানব সন্তােনর সামেন পথ মাত্র দুিট -যার
একিটেক েবেছ েনয়া ছাড়া সামেন েকান তৃতীয় িবকল্প পথ েনই। মানব
জীবেনর
সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ
পরীক্ষািট
স্কুল-কেলজ
বা
িবশ্বিবদ্যালেয় হয় না, বরং েসিট হয় এ দুিট পেথর মােঝ সিঠক পথিট

েবেছ েনয়ার ক্েষত্ের। এখােন েফল করেল জীবেনর অন্যান্য অঙ্গেণ
হাজােরা সফলতােতও েকান লাভ হয় না; বরং অনন্ত-অসীম কােলর জন্য
ভয়ানক আযােব পড়েত হয়। প্রথম পথিট হেলা মহান আল্লাহতায়ালার
প্রিতিট হুকুেমর প্রিত পূর্ণ আত্মসমর্পেণর। দ্িবতীয়িট, তাঁর
িবরুদ্েধ অবাধ্যতা বা িবদ্েরােহর। প্রকৃত সফলতা েমেল পূর্ণ
আত্মসমর্পেণ; এিটই মানব সৃষ্িটেক স্রষ্টার সর্বশ্েরষ্ঠ সৃষ্িটেত
পিরণত কের। অপর িদেক েযখােনই আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ অবাধ্যতা,
েসখােনই আেস পথভ্রষ্টতা ও িবপর্যয় -যা মানুষেক পশুর েচেয়ও
িনকৃষ্ট জীেব পিরণত কের এবং পরকােল জাহান্নােম িনেয় হািজর কের।
তখন এ জীবেন বাঁচািটই অন্তহীন আযােবর কারণ হয়।
ইসলােমর মূল লক্ষ্য মূলতঃ সমগ্র মানব জািতর সামেনর সাফল্েযর সিঠক
পথিট েদখােনা। এিটই হেলা ইসলােমর সবেচেয় বড় অবদান। মহান
আল্লাহতায়ালা মানুষেক চাষাবাদ, িবজ্ঞান, ঘরবািড় বা রাস্তািনর্মাণ
েশখােত নবী-রাসূল পাঠানিন, বরং লক্ষািধক নবীরাসূল পািঠেয়েছন
জীবেনর সিঠক পথিটর সন্ধান িদেত। এবং পািঠেয়েছন স্রষ্টার প্রিত
আত্মসমর্পণ কীরূেপ -েসিট িশক্ষা িদেত। এ িদক িদেয় হজ্েবর
গুরুত্বিট িবশাল ও অনন্য। মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত আত্মসমর্পণ
কােক বেল এবং েসিট কীরূেপ –েসিট স্েরফ েকান িকতাবী িবষয় না। বরং
তা েচােখ আঙুল িদেয় িশিখেয়েছন মানব ইিতহােসর শ্েরষ্ঠ িতন
ব্যক্িত।
তাঁরা হেলন হযরত ইব্রাহীম (আঃ), িবিব হােজরা ও হযরত
ইসমাইল (আঃ)। আেলাচ্য িনবন্েধ তাঁেদর আত্মসমর্পেণর িকছু িববরণ
েপশ করা হেব। মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত আত্মসমর্পেণ তারা েয
েরকর্ড গেড়িছেলন –েসিটেক স্েরফ ইিতহােসর পাতায় না েরেখ েস স্মৃিত
হৃদেয় ধারণ কের হজ্ব করােক ইসলাম ইবাদেত পিরণত কেরেছন। হজ্েবর
মঞ্েচ মূল চিরত্র মূলতঃ তারাই। মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত
আত্মসমর্পেণ তােদর অর্জনিট িবশাল। িবশ্েবর নানা েকােনর নানা শহর
ও নানা গ্রামগঞ্জ েথেক লক্ষ লক্ষ ব্যস্ত মানুষেক মক্কার
মরুপ্রান্তের িনেয় হজ্ব েযমন জীবেনর মূল এেজন্ডা িনেয় গভীর
ভাবনার সুেযাগ কের েদয়, েতমিন তােদর ধ্যানমগ্ন েচতনার ভূিমেত
মানব ইিতহােসর উপরুক্ত িতন িবখ্যাত ব্যক্িতেক অনুকরণীয় মেডল রূেপ
খাড়া কের। প্রশ্ন হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত আত্মসমর্পেণর
এরূপ মেডল এবং তােদর আদর্েশ েলাকগড়ার এরূপ সৃষ্িটশীল আেয়াজন িক
আর েকান ধর্েম আেছ?

গুরুত্ব দর্শেনর

েকান অনুষ্ঠানই শুধু ধর্মীয় হওয়ার কারেণ শ্েরষ্ঠতর হয় না। েস সব
অনুষ্ঠােন লক্ষ লক্ষ মানুেষর জমােয়ত হওয়ােতও তা কল্যাণকর বা
শ্েরষ্ঠতর হয় না। কল্যাণকর ও শ্েরষ্ঠতর হয় অন্তর্িনিহত দর্শেনর
কারেণ। মানুষ ৈদিহক বল পায় েপশীবেলর কারেণ; িকন্তু চািরত্িরক,
ৈনিতক ও আধ্যাত্িমক বলিট আেস দর্শেনর বেলর কারেণ। দর্শন েতা তাই
যা মানুেষর মনেক আেলািকত কের এবং ভাবেত ও বুঝেত েশখায়। ইসলােমর
অন্যান্য ইবাদতগুিলর ন্যায় হজ্েবর শ্েরষ্ঠত্ব এখােনই। হজ্েবর
প্রিত আচােরর গভীের লুিকেয় আেছ িবশাল এক দর্শন -যা মানুষেক তাঁর
স্রষ্টার কােছ আত্মসমর্িপত এক দাস হেত িশক্ষা েদয়। সামর্থ্য েদয়
সত্যেক িমথ্যা েথেক পৃথক করেত।
িকন্তু অন্যান্য ধর্েম িবস্তর
আচার আেছ িকন্তু তােত দর্শন বা মনেক আেলািকত করার িবষয় কতটুকু?
ভারেত লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রিতবছর গঙ্গাস্নােন হািজর হয়।পাহাড়পর্বত অিতক্রম কের বহুমানুষ মন্িদের যায়। প্রশ্ন হেলা, মন
আেলািকত
হেল
েকউ
মানুষ
মুর্িতর
পদতেল
েভট
েদয়?
গরু,
শাপশকুন,পাহাড়-পর্বত ও িলঙ্গেক পূজনীয় মেন কের? এিট েতা
অন্ধকারাচ্ছন্ন মেনর কাজ। মেনর এ অন্ধকার িনেয় আরেবর েলােকরা এক
কােল তােদর কন্যা সন্তানেক জীবন্ত কবর িদত। িহন্দুরা স্বামীহারা
িবধবােদর আগুেন পুিড়েয় হত্যা করেতা। ক্যাথিলক খৃষ্টানেদর
িবশ্বাস, িশশুর জন্মই পাপ িনেয়। তাই বাপ্িটিটজেমর নােম িশশুেক
েগাছল িদেয় পিবত্র কের। িকন্তু পািনেত িক পাপ দূর হয়? পিরষ্কার
হয় িক েচতনা ও চিরত্েরর ময়লা? পিবত্র হয় িক মন? িবপ্লব আেস িক
আচরেন? চািরত্িরক িবপ্লব েতা েদহ েধৗত করায় আেস না। িবিচত্র
েবশধারণ বা েদব-েদবী, সাধুসন্নাসী ও ভগবােনর নােম নানারূপ
রূপকথা, েলাককথা বা অেলৗিলক িকচ্ছাকািহনী পােঠও আেস না।

চিরত্র জন্ম েনয় েচতনার ভূিমেত। েচতনার েস ভূিম দুষ্ট িচন্তা ও
দর্শেন অিধকৃত হেল চিরত্ের আেস দুর্বৃত্িত ও িমথ্যাচার।
স্ৈবরাচার,
ফ্যািসবাদ,
জািতয়তাবাদ,
বর্ণবাদ,
উপিনেবশবাদ
ও
কম্যুিনজেমর ন্যায় ইতর মতবােদর জন্ম েতা দুষ্ট দর্শেনর কারেণ।
মানেবর কল্যােণ এজন্যই অপিরহার্য হেলা এমন এক িবপ্লবী দর্শন যা
মানব মেনর গভীের প্রেবশ কের এবং আঘাত হােন িচন্তা-েচতনার মূল
ভূিমেত। এবং িবলুপ্ত কের ধর্ম, সংস্কৃিত ও ঐিতহ্েযর নােম জেম উঠা
অিশক্ষা, কুিশক্ষা ও কুসংস্কােরর িবশাল আবর্জনােক। েচতনার ভূিমেত
পিরশুদ্িধ ও িবপ্লব এেলই পিরশুদ্িধ ও িবপ্লব আেস চিরত্ের। তখন
িবপ্লব আেস রাষ্ট্রজুেড়। এভােবই েতা উচ্চতর সভ্যতা িনর্িমত হয়।

ইসলােমর আগমেন আরেবর আেলা-বাতাস, জলবায়ু ও খাদ্যপানীেয় িবপ্লব
আেসিন। বরং িবপ্লব এেসিছল তােদর েচতনার ভূিমেত। এবং েসিট েকারআনী
জ্ঞােনর আেলােক। ফেল আরেবর বুেক গেড় উেঠিছল মানব ইিতহােসর
সর্বকােল সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা। হজ্ব েতা েস িবপ্লবী দর্শন ও
সৃষ্িটশীল ধ্যানমগ্নতা েদয়।

মানব জীবেন সবেচেয় বড় ব্যর্থতা বা িবপর্যয়িট খাদ্যাভােব বা
অর্থাভােব আেস না। ভগ্ন স্বাস্থ্েযও নয়। েসিট আেস সত্যেক খুঁেজ
না পাওয়া বা সত্য েথেক িবচ্যুিত তথা পথভ্রষ্টতার কারেণ। অপর িদেক
মানব জীবেনর সর্বশ্েরষ্ঠ কল্যানিট আেস সত্যেক খুঁেজ পাওয়া, েস
সত্েযর পূর্ণ অনুসরণ ও িবভ্রান্তু েথেক মুক্িতর মধ্য িদেয়। মানব
সভ্যতার সর্বশ্েরষ্ঠ আিবষ্কার তাই িবস্ময়কর ৈবজ্ঞািনক আিবস্কার
নয়। বরং েসিট হেলা জীবন ও জগেতর স্রষ্টা িনেয় সত্েযর আিবষ্কার।
যারাই
সত্েযর
আিবস্কাের
সফল
হয়
তারাই
সাফল্েযর
িসরাতুল
মুস্তাকীম। আর সবেচেয় বড় ব্যর্থতািট হেলা েস সত্যেক না েচনা,বা
েসিটেক খুঁেজ না পাওয়ার ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতা জীবেনর অন্য সকল
সফলতােক িবফল কের েদয় এবং অবেশেষ জাহান্নােমর আগুেণ হািজর কের।
তখন সমাজ এবং রাষ্ট্র ভের উেঠ দুর্বৃত্তেদর িদেয়। দুিনয়ার বুেক
তখন জাহান্নােমর আযাব েনেম আেস। অপর িদেক সত্য-আিবস্কার ও সত্েযর
পেথ চলার সফলতািটই এ জীবেনর সকল ব্যর্থতা ভূিলেয় অনন্ত অসীম
কােলর জন্য জান্নাতপ্রাপ্িতর অন্তহীন আনন্দ েদয়। এর েচেয় বড় িবজয়
এ জীবেন আর িক হেত পাের?

অনুকরণীয় মেডলঃ েকন অপিরহার্য
ইিতহােসর আেরক সত্য হেলা, ব্যক্িত, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবেন
িবপ্লেবর জন্য শুধু িবপ্লবী দর্শনই জরুরী নয়, অপিরহার্য হেলা এমন
িকছু িবপ্লবী মহানায়ক যারা শুধু কথা িদেয় নয়, িনেজেদর কর্ম,
চিরত্র ও আত্মত্যােগর মধ্য িদেয়ও মানুষেক পথ েদখায়। যােদর কর্ম ও
চিরত্েরর মধ্য িদেয় তােদর সত্য-সুন্দর দর্শনিট কথা বেল। তখন
তােদর েস দর্শনিট জানেত বই পড়েত হয় না, তােদর কর্মময় জীবনই
দর্শেনর বই’েয় পিরণত হয়। এবং তােদর কারেণই অন্যরা অনুকরণীয় আদর্শ
ও উন্নত চিরত্র পায়। মানব ইিতহােসর েস আদর্শ মহানায়কগণ হেলন নবীরাসূলগণ। এবং তাঁরাই অনুকরণীয় মেডল রূেপ িনেয়াগপ্রাপ্ত মহান

আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক। প্রিতিট ব্যক্িতর অপিরহার্য দািয়ত্ব
হেলা তােদর প্রদর্িশত পেথ চলােক িনজ জীবেনর িমশন বািনেয় েনয়া।
এিটই মু’িমেনর ঈমানদাির। ব্যক্িত একমাত্র এভােবই পায় িসরাতুল
মুস্তাকীম। পায় িনজ জীবেন পিরশুদ্িধ ও পিবত্রতা। এবং পরকােল পায়
েনয়ামত ভরা জান্নাত। পিবত্র েকারআেন তাই বলা হেয়েছঃ “িতিনই েসই
মহান আল্লাহ িযিন উম্মীেদর মােঝ তােদর মধ্য েথেকই একজনেক রাসূল
িনযুক্ত কেরেছন িযিন তােদর সামেন পাঠ কের েশানান তাঁর আয়াত এবং
তােদর মধ্েয আেনন পিরশুদ্িধ ও পিবত্রতা, এবং িশক্ষা েদন িকতাব
এবং
প্রজ্ঞা।
এবং
এর
পূর্েব
তারা
িছল
সুস্পষ্ট
িবভ্রান্িতেত।”–(সুরা জুমু’আ, আয়াত ২)।

ব্যক্িত বা রাষ্ট্রীয় িবপ্লেব এমন আদর্শনীয় ব্যক্িতেদর গুরুত্ব
অপিরসীম। েয ব্যক্িত জীবেন নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত ও িজহােদর
িনর্েদশ শুেনেছ িকন্তু েকানিদনই কাউেক েসগুিল পালন করেত েদেখিন,
েস কী কের েসগুিল পালন করেব? তাই মানব জািতেক পথ েদখােত মহান
আল্লাহতায়ালা শুধু আসমািন িকতাবই নািযল কেরনিন, বরং সমােজর মধ্য
েথেক শ্েরষ্ঠ ব্যক্িতেক রাসূল রূেপ িনযুক্ত কেরেছন। তাই ইসলাম
শুধু মহান আল্লাহতায়ালার উপর িবশ্বাসেকই অপিরহার্য কের না,বরং
অপিরহার্য কের নবীরাসূলেদর িবশ্বাস করা ও তােদরেক েমেন চলােকও।
পিবত্র েকারআেন তাই “আিতউল্লাহ”র সােথ “আিতউর রাসূল” ফরজ করা
হেয়েছ। ঈমানদার ব্যক্িত নামায-েরাযা, হজ-যাকাত, িজহাদসহ ইবাদত
পালেনর হুকুম পায় পিবত্র েকারআন েথেক; িকন্তু েসগুিল িকভােব পালন
করেত হয় েসিট বাস্তেব েদিখেয় েগেছন মহান নবীজী (সাঃ)। ইবাদেতর
নােম এর বাইের িনেজেদর মনগড়া েকান িনয়ম চালু করা এজন্যই ইসলােম
হারাম।

হযরত ইব্রািহম (আঃ): শ্েরষ্ঠ মেডল
সমগ্র মানব-ইিতহােস িবশ্বজগেতর স্রষ্টা এবং মানব জীবেনর মূল
এেজন্ডা আিবস্কাের সবেচেয় সফল ও িশক্ষণীয় দৃষ্টান্তিট েরেখেছন
হযরত ইব্রািহম (আঃ)। হজ্েবর মঞ্েচ িতিনই প্রধান চিরত্র। তাঁর মূল
কৃিতত্বিট হেলা, ঘরসংসার, পানাহার, রুিটরুজী বা েপশাদারীর
সন্ধােন িতিন হািরেয় যানিন। বরং তাঁর জীবেন প্রবল তাড়নািট িছল এ
িবশ্বজগেতর প্রকৃত স্রষ্টা ও এ জীবেনর মূল এেজন্ডােক জানার। তাঁর

েস প্রেচষ্ঠা ব্যর্থ হয়িন। িতিন েযমন মহান আল্লাহতায়ালােক এ
িবশ্বজগত ও সকল সৃষ্িটকূেলর লা-শিরক স্রষ্টা রূেপ সনাক্ত কেরন,
েতমিন তাঁর প্রিতিট হুকুেমর প্রিত আত্মসমর্পণেক মানব জীবেনর মূল
এেজন্ডা রূেপ িনর্ধারণ কেরন। মহান আল্লাহতায়ালােত পুরাপুির
আত্মসমর্িপত েস ব্যক্িতেক ‘মুসিলম’ রূেপ অিভিহত করািটও তাঁর
িনেজর আিবস্কার। এভােব িতিন েদিখেয়েছন মানব জীবেনর প্রােয়ািরিট।
ঘর বাধা, সন্তান পালন ও পানাহােরর প্রেচষ্ঠা েতা পশুপািখর জীবেনও
থােক। মানেবর মানবতা ও শ্েরষ্ঠত্ব েতা সত্যেক গ্রহণ এবং িমথ্যােক
বর্জন কের বাঁচায়। এিটই িছল হযরত ইব্রািহম (আঃ)’েয়র জীবেনর মূল
িমশন।
সত্েযর
আিবস্কাের
তাঁর
েস
অিবরাম
ভাবনা
মহান
আল্লাহতায়ালােক এতটাই খুিশ কেরিছল েয েস ভাবনােক অমর করেত এবং
সমগ্র মানব জািতর জন্য তাঁেক অনুকরণীয় আদর্শ করেত িতিন পিবত্র
েকারআেন তা িলিপবদ্ধ কেরেছন। এই একিট মাত্র কারেণই িতিন সমগ্র
মানব ইিতহােস অিত শ্েরষ্ঠ ব্যক্িত হওয়ার েযাগ্যতা রােখন।

হযরত ইব্রািহম (আঃ)’েয়র জন্ম েকান পয়গম্বেরর ঘের হয়িন। বরং জন্ম
হেয়িছল এক েপৗত্তিলক িপতার ঘের। মুর্িতপুজা ও মুর্িতিনর্মাণই িছল
তার েপশা। েস সােথ িছল নমরুেদর দুর্বৃত্ত শাসন। সত্েযর অনুসন্ধান
এবং সত্েযর পেথ চলা েস পিরেবেশ অিত দণ্ডণীয় অপরাধ গণ্য হেতা।
িকন্তু েস দুষ্ট পিরেবেশ জন্ম িনেয়ও েপৗত্তিলকতার স্েরােত িতিন
েভেস যানিন। বরং সত্েযর আিবস্কাের িতিন িনেজর সকল প্রিতভা ও
সামর্থ্যেক িনেয়ািজত কেরিছেলন। বস্তুতঃ তাঁর জীবেনর সবেচেয় বড়
সাফল্যিট হেলা, চলমান িমথ্যার স্েরােত েভেস না যাওয়া। যখন িতিন এ
িবশ্বজগেতর স্রষ্টা মহান আল্লাহতায়ালােক খুঁেজ েপেলন তখন িতিন েস
সত্যেক িনেয় নীরেব বেস থােকনিন। বরং শুরু হয় জীবেনর প্রিত পেদ
তাঁর হুকুম েমেন চলায় প্রচন্ড আেপাষহীনতা। মহান আল্লাহতায়ালার
পেথ চলায় জীবন দানও তাঁর কােছ অিত তুচ্ছ বেল মেন হেয়িছল। নমরুেদর
বািহনী যখন জ্বলন্ত আগুেন েফেল তাঁেক পুিড়েয় হত্যার পিরকল্পনা
কেরিছল তখনও মানব ইিতহােসর এ মহান ব্যক্িতিট সত্য েথেক সামান্যতম
িবচ্যুত হনিন। এমন িক িনেজর একমাত্র িশশুপুত্র ইসমাঈেলর
েকারবানীর হুকুম এেলা তখনও েস হুকুম পালেন িতিন সামান্যতম
ইতস্ততঃ কেরনিন।?

শত্রুর েমাকােবলায় হযরত ইব্রািহম (আঃ)এর অধীেন িনেজর েকান েসনাদল

বা ক্যাডারবািহনী িছল না। ভক্তেদর িবশাল েকান দলও িছল না। িতিন
িছেলন একা। অথচ একাকী হেয়ও িতিন যুদ্ধ েঘাষণা কেরিছেলন স্ৈবরশাসক
নমরুদ, নমরুেদর আজ্ঞাবহ েসনাবািহনী ও তার অনুসাির েপৗত্তিলক সমাজ
ও জনগেণর িবরুদ্েধ। ঈমানদারেদর েথেক মহান আল্লাহতায়ালার েতা
েসিটই প্রত্যাশা। েলাকবেলর অেপক্ষায় বেস থাকািট ঈমানদাির নয়।
পিবত্র েকারআেন নবীজী (সাঃ)র প্রিত েস িনর্েদশিট এেসেছ এভােবঃ
“বলুন (েহ মুহাম্মদ), েতামােদর প্রিত আমার একিট মাত্র নিসহত,
(েসিট হেলা) খাড়া হেয় যাও আল্লাহর জন্য, সঙ্িগ েপেল তােক িনেয়
নতুবা একাকীই।” –(সুরা সাবা, আয়াত ৪৬)। মহান আল্লাহতায়ালার উপর
হযরত ইব্রািহম (আঃ)’েয়র িবশ্বাস েয কতটা অটল িছল এবং তাঁর দ্বীন
অনুসরেণ িতিন েয কতটা িনর্ভীক ও আেপাষহীন িছেলন –েস সাক্ষ্যিট
এেসেছ েখাদ মহান আল্লাহতায়ালা েথেক। িনেজর েস সাক্ষ্যেক িতিন
িলিপবদ্ধ কেরেছন পিবত্র েকারআন। িবশ্েবর তাবত সত্যান্েবষী
মানুেষর জন্য এ মহান েযাদ্ধােকই িতিন আদর্শরূেপ খাড়া কেরেছন। এ
প্রসঙ্েগ মহান আল্লাহতায়ালার েস পিবত্র েঘাষণািট হেলাঃ “েতামােদর
জন্য উত্তম আদর্শ রেয়েছ ইব্রািহম ও তার সঙ্িগেদর মােঝ” –(সুরা
মুমিতহানা আয়াত ৪)। িকন্তু েকন িতিন উত্তম আদর্শ েস কারণিট তুেল
ধরা হেয়েছ উপরুক্ত আয়ােতরই বাঁিক অংেশ। িনেজর পিরবার ও েদশবাসীর
উদ্েদশ্েয হযরত ইব্রািহম (আঃ)’েয়র েস অিবস্মরণীয় েঘাষণািট িছল
এরূপঃ “আিম িনেজেক মুক্ত েঘাষণা করিছ েতামােদর েথেক এবং আল্লাহেক
বাদ িদেয় েতামরা যা িকছুর ইবাদত কেরা তা েথেক। আমার িবদ্েরাহ
েতামােদর িবরুদ্েধ। শুরু হেলা, েতামােদর সােথ আমার অিবরাম যুদ্ধ
ও শত্রুতা যতক্ষণ না েতামরা আল্লাহর একাত্ব অস্িতত্বেক েমেন না
িনচ্েছা”।

মহান আল্লাহতায়ালা মানব ইিতহােসর এ সত্যসন্ধানী, সাহসী, িজহাদী ও
আল্লাহর পেথ অিবচল এ মহান ব্যক্িতেক সম্মািনত কেরেছন শুধু
মানবজািতর জন্য আদর্শ রূেপ েঘাষণা িদেয় নয়, বরং তাঁেক িনেজর
বন্ধু রূেপ গ্রহন করার মধ্য িদেয়ও। প্রশংসা কেরেছন তােদরও যারা
তাঁর েস মহান আদর্শেক অনুসরণ কের। তাই পিবত্র েকারআেনর েঘাষণাঃ
“তাঁর অেপক্ষা দ্বীন পালেন েক উত্তম েয সৎকর্মপরায়ণ হেয় আল্লাহর
িনকট আত্মসমর্পণ কের এবং একিনষ্ঠ ভােব ইব্রাহীেমর ধর্মাদর্শ
অনুসরণ কের? এবং আল্লাহ ইব্রািহমেক িনেজর বন্ধু রূেপ গ্রহণ
কেরেছন।”-(সুরা িনসা, আয়াত ১২৫)। সত্েযর অন্েবষণ ও অনুসরেণ প্রবল
সদ্িবচ্ছা ও লাগাতর প্রেচষ্টা থাকেল আল্লাহর সাহায্য লাভও ঘেট।

তখন সফলতাও জুেট। হযরত ইব্রািহম (আঃ)এর জীবেনর েসিটও আেরক
িশক্ষা। মানুষ েতা পুরস্কার পায় তার ইচ্ছা ও প্রেচষ্টা কারেণ।
হযরত ইব্রািহম (আঃ মহান আল্লাহতায়ালার বন্ধু হওয়ার েসৗভাগ্য
েপেয়েছন েতা েস মহান িনেয়ত ও প্রেচষ্টার বেলই।

হযরত
ইব্রািহমেক
মহান
আল্লাহতায়ালা
ভূিষত
কেরেছন
মুসিলম
িমল্লােতর আিদ িপতা রূেপ। অথচ মানব ইিতহােস প্রিতভাধর ব্যক্িতর
সংখ্যা িক কম? তােদর হােত আিবষ্কােরর সংখ্যাও িক কম? েকারআন
নািযেলর শত শত বছর আেগও এসব প্রিতভাধরেদর হােত িমশেরর িপরািমড,
চীেনর প্রাচীর ও ব্যািবলেনর ঝুলন্ত বািগচা িনর্িমত হেয়েছ।
ইিতহােস েসগুেলা িবস্ময়কর আিবস্কার রূেপ স্বীকৃিতও েপেয়েছ।
িকন্তু মানব-প্রিতভার েস িবিনেয়াগ িনেয় মহান আল্লাহতায়ালা খুিশ
হনিন,কারণ েস প্রিতভাবান মানুেষরা ব্যর্থ হেয়েছ সত্যেক খুঁেজ
পাওয়ার ন্যায় অিত েমৗিলক কােজ। আজও
িক এরূপ প্রিতভাধািরেদর
ব্যর্থতা কম? ৈবজ্ঞািনক আিবষ্কাের তারা নেবল প্রাইজ েপেলও সত্যেক
খুঁেজ পাওয়ার ক্েষত্ের তারা আিদম বর্বর যুেগর মানুেষর ন্যায়ই
মুর্খ। তােদর েস মুর্খতা িক হাজার হাজার বছর আােগর উলঙ্গ
গুহাবাসীর েচেয় কম? ফেল তােদর জীবেন েবেড়েছ সত্য-চ্যুিত ও
িবভ্রান্িত। অসভ্য গুহাবাসীর ন্যায় তােদর জীবেনও এেসেছ তাই আদীম
অজ্ঞতা ও পাপাচার। সনাতন িমথ্যা েতা আজও
েবঁেচ আেছ িমথ্যার
পক্েষ এসব প্রিতভাধািরেদর অস্ত্র ধরার কারেণ।এসব প্রিতভাবান
আিবষ্কারকেদর দুস্কৃিতর কারেণই িবগত দুিট িবশ্বযুদ্েধ প্রাণ িদেত
হেয়েছ সােড় সাত েকািট মানুষেক। তারা আজও
হত্যা পাগল ইরাক,
িসিরয়া, িফিলস্িতন, কাশ্িমরসহ িবশ্েবর নানা প্রান্তের। আজও তােদর
হােত লক্ষ লক্ষ মানুেষর প্রাণ যাচ্েছ। হাজার হাজার নারীেক তাই
আজও ধর্িষতা হেত হচ্েছ। মানব সভ্যতার সবেচেয় বড় বড় ক্ষিতগুেলা
হেয়েছ সত্য আিবষ্কাের ব্যর্থতা ও ভ্রান্ত পেথ েমধার িবপুল
িবিনেয়ােগর ফেল। তাই সত্য আিবস্কাের হযরত ইব্রাহীেমর নানা
প্রেচষ্টার কথা পিবত্র েকারআেন বার বার বর্িনত হেলও এসব
প্রিতভাধর ৈবজ্ঞািনক আিবষ্কারকেদর িনেয় এক ছত্র উল্েলখও নাই।
মহান আল্লাহতায়ালা জাহান্নােমর জ্বলন্ত আগুেন শুধু েচারডাকাত,খুিন,ব্যািভচাির ও সন্ত্রাসীেদরই িনক্েষপ করেবন না,িনক্েষপ
করেবন সত্য আিবস্কাের ও সত্েযর অনুসরেণ যারা িবফল তােদরও। মহান
আল্লাহতায়ালা তাঁর প্িরয় বন্ধু এবং মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ
সত্য-আিবষ্কারক হযরত ইব্রািহম (আঃ)েক সমগ্র হজ্ব অনুষ্ঠােনর

মধ্যমঞ্েচ েরেখ িবশ্ববাসীেক বহু িকছুই েশখােত চান।েস মূল
িশক্ষািট হেলা,সত্েযর আিবস্কার ও সত্েযর আেপাষহীন অনুসরেণ
আমৃত্যু েলেগ থাকার। েসিট সত্েযর শত্রুর িবরুদ্েধ লাগাতর
লড়াইেয়র। েস সােথ মহান আল্লাহতায়ালার প্রিতিট হুকুেমর কােছ আজীবন
আত্মসমর্পেণর। েসিটই হযরত ইব্রািহম (আঃ)র পিবত্র সূন্নত। হজ্েবর
এখােনই অনন্যতা। কারণ, হজ্েব পািলত হয়, হযরত ইব্রািহম (আঃ)’েয়র
সূন্নত। হজ্ব এজন্যই মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

মহড়া িবশ্বজনীন মুসিলম ভাতৃত্েবর
ঈমােনর প্রকাশ শুধু নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত ও দান-খয়রােত ঘেট
না। েসিটর প্রবল প্রকাশ ঘেট িবশ্বজনীন মুসিলম ভাতৃত্েবর মধ্য
িদেয়। তাই ইসলােমর েগৗরব যুেগ িবলুপ্ত হেয়িছল ভাষা, বর্ণ, েগাত্র
ও েভৗগিলক িভন্নতার িভত্িতেত গেড় উঠা িবভক্িতর েদয়াল। মুসিলম
ভূেগােল িবভক্িতর েদয়াল বস্তুত ইসলাম েথেক দূের সরার আলামত।
মুসিলমগণ যখনই ইসলাম েথেক দূের সরা শুরু কেরেছ তখনই ঐক্েযর বদেল
গেড় উেঠেছ অৈনক্য। প্রিতবছর মুসিলম জীবেন হজ্ব আেস ইসলােমর
িবশ্বজনীন ভাতৃত্েবর ছবক িনেয়। এবং সুস্পষ্ট ভােব জািনেয় েদয়,
ভাষা, বর্ণ, েগাত্র ও েভৗগিলক পিরচেয়র িভত্িতেত িবভক্ত মানিচত্র
িনেয় বাঁচােত মহান আল্লাহতায়ালার কােছ েকান পুরস্কার নাই। বরং
েসরূপ িবভক্িতর জন্য অিনবার্য প্রাপ্িতিট হেলা কিঠন আযাব। েস
হুিশয়ািরিট এেসেছ এভােব, “এবং েতামরা কখেনাই তােদর মত হেয়ানা
যারা (আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক) সুস্পষ্ট িবধান আসার পরও িবভক্ত
হেলা; এবং তােদর জন্য রেয়েছ িবশাল আযাব।” –(সুরা আল-ইমরান, আয়াত
১০৫)।

উপরুক্ত আয়ােতর উপর যার িবশ্বাস আেছ েস িক ভাবেত পাের, মুসিলম
েদেশ িবভক্িত আসেব অথচ আযাব আসেব না? তাছাড়া প্রশ্ন হেলা, মুসিলম
িবশ্েবর ৫৭িট রাষ্েট িবভক্ত মানিচত্রিট উম্মহর জীবেন েকান
েগৗরবিট বািড়েয়েছ? এ িবভক্িতর ফেল মুসিলম ভূিমেত শত্রুর অিধকৃিত,
রাজৈনিতক েগালামী, িনর্যাতন, গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ঘর-বাড়ী
েথেক উচ্েছদ এবং ধ্বংেসর তাণ্ডবই িক শুধু বােড়িন? এগুিলেক িক
আল্লাহর রহমত বলা যায়? অথচ আজেকর মুসিলমেদর প্রিতিদেনর বসত েতা এ

আযাবগুিল িনেয়ই। এবং যতিদন ত িবভক্ত থাকেব ততিদন এ আযাব ও অপমান
েথেক েয মুক্িত নাই তা িনেয় িক েকান সন্েদহ আেছ? অথচ মুসিলমেদর
মােঝ নানা বর্ণ, নানা ভাষা, নানা েগাত্র ও নানা রূপ েভৗগিলক
িভন্নতা ইসলােমর েগৗরবযুেগও িছল। িকন্তু তা িনেয় মুসিলম উম্মাহর
মােঝ িবভক্িতর রাষ্ট্রীয় েদয়াল গড়া হয়িন। মহান আল্লাহতায়ালার
প্রিতশ্রুত আযাব েথেক বাঁচেত প্রিতিট মুসিলেমর উপর ফরজ হেলা
েদয়াল ভাঙ্গার কােজ িনজ িনজ েমধা ও সামর্থ্েযর িবিনেয়াগ, েদয়াল
গড়ার কােজ নয়। তাই ঈমানদােরর গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হেলা, প্যানইসলািমক ভাতৃত্েবর বন্ধেন একতা গড়া। েস ছবকিট িদেতই মহান
আল্লাহতায়ালা হজ্েবর িদনগুিলেত মক্কার বুেক নানা বর্ণ, নানা
েগাত্র ও নানা ভাষার মানুষেক পৃিথবীর নানা প্রান্তর েথেক একই
মঞ্েচ হািজর কেরন। হজ্েবর এিট এক অনন্য শ্েরষ্ঠত্ব। হজ্েবর মঞ্েচ
পৃিথবীর সবেচেয় কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্িতিট েযমন জমা হয়, েতমিন তার
পােশই খাড়া হয় সবেচেয় েশতাঙ্গ ব্যক্িতিটও। এভােবই প্রকাশ ঘেট
প্যান-ইসলািমক মুসিলম ভাতৃত্েবর। পৃিথবীর নানা েদশ েথেক হজ্ব
করেত এেস যখন লক্ষ লক্ষ মানুষেক হৃদয় কাঁপােনা “লাব্বােয়ক” (আিম
হািজর) বলেত েশােন এবং ক্বাবােক িঘের তাওয়াফ করেত েদেখ -তখন তাঁর
ঈমান আেরা গভীরতর হয়। এবং দৃঢ়তর হয় তাঁর আত্মিবশ্বাস। তখন বুঝেত
পাের, মহান আল্লাহতায়ালার খিলফা রূেপ েস একা নয়, সােথ রেয়েছ
বহুেদেশর বহুবর্েণর েকািট েকািট মানুষ। এরূপ অনুভুিত িক িবভক্ত ও
িবচ্িছন্ন মানুেষর জীবেন আেস?

একতার

মধ্েযই

িবস্েফারণ

ঘেট

শক্িতর,

িবভক্িতেত

নয়।

একতা

েয

ইসলােম কতটা গুরুত্বপূর্ণ, হজ্ব হেলা তারই িনদর্শন। হজ্েবর একই
মঞ্েচ জমা হয় নানা েদেশর িশয়া-সূন্নী,হানাফী-শােফয়ী,হাম্বলীমােলকী,েদউবন্দী-েবেরলভীগণ। তােদর মােঝ েফকাহগত িবেরাধ থাকেলও
হজ্ব িনেয় েকান িবেরাধ নাই। সুেযাগ েনই, হজ্েবর িদন-ক্ষণ িনেয়
িবেরােধর। কারণ, েসগুলী েবঁেধ িদেয়েছন েখাদ মহান আল্লাহতায়ালা।
এমন মহািমলন ও এমন আচার িক আর েকান ধর্েম আেছ? বাঙালী িহন্দুর
দুর্গা পুজায় িক েকান িবহারী,গুজরাতী,মারািঠ বা পাঞ্জাবী িহন্দু
েযাগ েদয়? আবাঙালী িহন্দুর েদউয়ালীেতই বা ক’জন বাঙালী েযাগ েদয়?
েতমিন
কাথিলক
খৃষ্টানেদর
েকান
অনুষ্ঠােন
িক
ইউেরাপীয়
প্রেটষ্টান্ট,িমশরীয়
কপিটক,গ্রীক
অর্েথাডক্স
বা
আর্েমিনয়ান
খৃষ্টানগণ নজের পেড়? খৃষ্টান ধর্েম িক এরূপ েকান অনুষ্ঠান আেছ
েযখােন ইউেরাপীয় খৃষ্টানেদর সােথ আফ্িরকান বা ভারতীয় খৃষ্টানেদর

েযাগ েদয়ািট ফরজ?

অন্য ধর্েমর ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুিল েতা এভােব েবঁেচ আেছ িভন্ন
িভন্ন ভাষা,বর্ণ ও ভূেগােলর পিরচয় িনেয়। িহন্দু ধর্ম,েবৗদ্ধ
ধর্ম,িশখ ও ৈজন ধর্েমর ন্যায় বহু ধর্েমর িভত্িতটা এতটাই বর্ণ ও
আঞ্চিলকতায় আচ্ছন্ন েয এসব ধর্েমর অনুসািরেদর মােঝ আফ্িরকার
কৃষ্ণাঙ্গ ও ইউেরাপ-আেমিরকার শ্েবতাঙ্গেদর খুঁেজ পাওয়া কিঠন।
এভােব এ ধর্মগুিল কাজ কেরেছ মানব সমােজ িবভক্িত, সংঘাত ও অকল্যাণ
বাড়ােত। অথচ হজ্ব েশখায় িবশ্বজনীন ভাতৃত্ব। েশখায়, নানা ভাষা,
বর্ণ ও রাষ্ট্েরর নােম গড়া িবভক্িতর প্রাচীর ভাঙ্গেত।একতা গড়ার
িমশনিট েজারদার করেতই হজ্ব পৃিথবীর সকল েদশ ও সকল ভাষার
মুসলমানেদর একই সমেয়,একই সােথ একই মঞ্েচ হািজর কের। আল্লাহর
িবধান েয কতটা িনখুঁত ও কল্যাণধর্মী -এ হেলা তারই নমুনা। অন্য
ধর্েমর অনুষ্ঠানগুিলর ন্যায় হজ্ব িনছক ধর্মীয় আচার নয়। পাদ্রী ও
পুেরািহেতর মন্ত্র পােঠ তা েশষ হয় না। এ অনুষ্ঠােন তাই েকান
পুেরািহত নাই, েকান ইমামও নাই। বহু শ্রম, বহু অর্থ ব্যেয় িনেজর
হজ্ব িনেজেকই পালন করেত হয়। হজ্ব েদয় মহান আল্লাহতায়ালার পেথ
আত্মত্যাগ ও কষ্টস্বীকােরর িশক্ষা। শুরুিট হয় দীর্ঘ িদন
যাত্রাপেথর শািররীক ক্েলষ ও িবপুল অংেকর অর্থব্যয় িদেয়। এভােব
হজ্ব গেড় শুধু সম্পদ-ব্যেয়র অভ্যাসই নয়, শািররীক কসরেতরও।

হজ্ব ও মুসিলম উম্মাহর ব্যর্থতা
েয পাঁচিট খুঁিটর উপর ইসলােমর িভত্িত, তারই একিট গুরুত্বপূর্ণ
খুঁিট হেলা হজ্ব। তাই হজ্বেক বাদ িদেয় ইসলােমর পূর্ণ ইমারত
িনর্মাণ করা যায় না। এবং ইসলােমর এ িবশাল ইমারতিট ধ্বিসেয় েদয়ার
জন্য প্রেয়াজন েনই পাঁচিট খুঁিটর সবগুিল ধ্বংেসর, েয েকান এই
একিট খুঁিটর িবনাশই েস জন্য যেথষ্ট? প্রশ্ন হেলা, হজ্ব েয মানব
ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ অনুষ্ঠান -েস েচতনািট ক’জন মুসিলেমর? মহান
আল্লাহতায়ালার সর্বশ্েরষ্ঠ এ আেয়াজন েথেক িশক্ষা হািসেলর আেয়াজনই
বা কতটুকু? হজ্ব পািলত হয় িজলহজ্ব মােসর ৮ তািরখ েথেক ১২ তািরখ
পর্যন্ত লাগাতর নানা পর্ব িদেয়। হজ্েবর সােথ আেস ঈদুল আযহা। হজ্ব
পর্বিট মক্কা শরীেফ পািলত হেলও ঈদুল আযহা পািলত হয় সমগ্র
িবশ্বজুেড়। হজ্েবর িশক্ষািটই িবশ্বময় ছিড়েয় েদয় এই ঈদুল আযহা।

িকন্তু িক েস িশক্ষা? িক এর দর্শন? ঈদুল আযহা িক শুধু পশু
েকারবানী? েছাট্ট একিট সামািজক অনুষ্ঠােনরও সুিনর্িদষ্ট লক্ষ্য
থােক। হজ্েবর লক্ষ্য িক স্েরফ হজ্ব পালন? বহু অর্থ ও বহু শ্রম
ব্যেয় িবশ্েবর নানা েদশ েথেক প্রায় িতিরশ লাখ মানুষ েকন মক্কায়
হািজর হয়? সামর্থ্যবানেদর উপর েকন এিট ফরজ? ক্বাবােক িঘের েকন ৭
বার তাওয়াফ? েকন িমনায় িতন িদন অবস্থান? আরাফােত েকন মহাজমােয়ত?
েমাজদােলফায় েখালা অকােশর িনেচ েকন শয়ন? শয়তােনর স্তম্েভ েকন িতন
িদন ধের পাথর িনক্েষপ? েকন সাফওয়া ও মারওয়ার মােঝ নারীপুরুষ,যুবক-বৃদ্ধার েদৗড়ােদৗিড়? েসিটও একবার নয়,সাতবার!েকন লক্ষ
লক্ষ পশু েকারবানী? এগুিল িক িনছক আচার? এগুিলর িপছেন
গুরুত্বপূর্ণ েকান দর্শন ও উদ্েদশ্য থাকেল েসিটই বা িক? েয
ইবাদেত এত অর্থব্যয়, শ্রমব্যয় ও সময়ব্যয় তা েথেক মুসিলম উম্মাহই
বা কতটুকু লাভবান হচ্েছ? প্রিতবছর হাজী হেয় িফরেছ প্রায় ৩০ লাখ
মানুষ,তােতই বা তােদর িক কল্যাণ হচ্েছ? িবষয়গুিল অিতশয় ভাবনার।
িকন্তু মুসলমানেদর মােঝ েস ভাবনা কই? হজ্েবর প্রিতপর্েবর প্রিতিট
অনুষ্ঠােনর মূল পিরকল্পনাকাির েয মহান আল্লাহতায়ালা েস হুশ বা
ক’জেনর?

ব্যক্িতর

উপর

অর্িপত

দায়ভারিট

যখন

গুরুত্বপূর্ণ

হয়

তখন

তােক

ময়দান নামেত হয় পর্যাপ্ত প্রিশক্ষণ িদেয়। বস্তুতঃ প্রিশক্ষণ হয়
দািয়ত্েবর গুরুত্ব অনুসাের। সরকাির ও েবসরকাির প্রিতষ্ঠােনর
দািয়ত্বশীল ব্যক্িতবর্েগর জন্য এ কারেণই চেল লাগাতর ট্েরিনংেয়র
কার্যক্রম। এিদক িদেয় একজন ঈমানদােরর উপর অর্িপত দািয়ত্বিট েতা
গুরুতর। েস দািয়ত্বিট েকান রাজা বা শাসক বা েকান েকাম্পানীর
েবতনেভাগী কর্মচাির হওয়া িনেয় নয়। বরং েসিট েখাদ মহান
আল্লাহতায়ালার
খিলফা
তথা
ভাইসরয়
রূেপ
দািয়ত্ব
পালেনর।
সুিনর্িদষ্ট েস দায়ভারিট হেলা মহান আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্ব ও
তাঁর আইেনর শাসেনর প্রিতষ্ঠা। মজুরীিট এখােন লাখ বা েকািট টাকার
নয়; বরং েনয়ামত ভরা জান্নােতর। ফেল এরূপ িবশাল দািয়ত্বপ্রাপ্ত
খিলফােদর ট্িরিনংেয়র আেয়াজনিট েয িবশাল ও িনবীড় হেব -েসিটই িক
স্বাভািবক নয়? পিবত্র েকারআেনর গভীর জ্ঞানার্জন, প্রিতিদেনর ৫
ওয়াক্ত নামায, মাসভর মােহ রামাদােনর েরাযা, হজ্ব, যাকাত ও লাগাতর
িজহাদ েতা েস প্রিশক্ষেণরই প্যােকজ। প্রিতিট ঈমানদােরর উপর ফরজ
হেলা এ প্রিশক্ষেণ িনয়িমত অংশ েনয়া। প্রিশক্ষণ েদয় আধ্যাত্মীকতা,
েদয় আল্লাহতায়ালার খিলফা রূেপ দািয়ত্ব পালেনর সামর্থ্য। েদয়

সর্বশ্েরষ্ঠ সৃষ্িট রূেপ েবেড় উঠার েযাগ্যতা।

মহান আল্লাহতায়ালা চান, প্রিতিট ঈমানদার নারী ও পুরুষ েস
প্রিশক্ষন িনেয় েবেড় উঠুক। কারণ, একমাত্র েস ভােব েবেড় উঠার
মধ্েযই মু’িমন ব্যক্িতর সফলতা। তখন েস সফল হয় পৃিথবী পৃষ্েঠ
েখলাফেতর দািয়ত্বপালেন। যার মধ্েয েস প্রিশক্ষণ গ্রহেণ আগ্রহ
নাই, বুঝেত হেব তাঁর মােঝ আল্লাহতায়ালার খিলফা রূেপ দািয়ত্ব
পালেনও েকান আগ্রহ নাই। এমন ব্যক্িত পরকােল িক পুরস্কার েপেত
পাের? আল্লাহপাক েতা মু’িমেনর জীবেন তাঁর খিলফা রূেপ দািয়ত্ব
পালেনর সফলতািটই েদখেত চান। মু’িমন জান্নাত পােব েখলাফেতর
দািয়ত্ব পালেত সফল হওয়ার িবিনমেয়। যার মধ্েয েস প্রিশক্ষণ নাই,
বুঝেত হেব তার মধ্েয আল্লাহর খিলফা রূেপ দািয়ত্বপালেনর সামর্থ্যও
নাই।

প্রিশক্ষেণর অঙ্গেণ হজ্েবর অবদানিট অপরীসীম। প্রিশক্ষেণর এিট এক
অিত িনবীড় ও গভীর কার্যক্রম। হজ্েবর প্রিতিট িবধান েবঁেধ েদয়া
হেয়েছ মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক। উচ্চমােনর েকান প্রাসাদ গড়েত
আর্িকেটক্েটর আঁকা নকশা লােগ, েতমিন উচ্চ চিরত্র গড়েত কাঙ্িখত
চিরত্েরর মেডল লােগ। হজ্েবর মঞ্েচ শ্েরষ্ঠ চিরত্র ও অনুপ্েররণার
েস মেডল রূেপ খাড়া হয় হযরত ইব্রািহম (আঃ)েক। পিবত্র েকারআেন বলা
হেয়েছ, তাঁর
চিরত্েরর মধ্েয আেছ িবেশষ িশক্ষণীয় িদক। সমগ্র
অনুষ্ঠানিট অনুষ্িঠত হয় সর্বশক্িতমান মহান আল্লাহর পিরকল্পনা ও
িনর্েদশনায়,তাই িবশ্েবর সর্ববৃহৎ এ জমােয়েতর পিরকল্পনা ও
পিরচালনা িনেয় েকান িবেরাধ নাই। ফেল হজ্েবর সােথ অন্যধর্েমর েকান
অনুষ্ঠােনর িক তুলনা হয়? সামর্থ্য থাকা সত্ত্েবও যার মধ্েয হজ্ব
নাই, বুঝেত হেব আল্লাহর খিলফা রূেপ দািয়ত্ব পালেন তার মধ্েয েকান
আগ্রহ েনই। অথচ েস আগ্রহিট মুসিলম হওয়ার জন্য অিতজরুরী। আল্লাহর
রাসূল (সা) বেলেছন, “সামর্থ্য থাকা সত্েবও হজ্ব না কের যার
মৃত্যু হেলা েস খৃষ্টানরূেপ না ইহুদীরূেপ মারা েগল তা িনেয় তাঁর
িকছু
যায় আেস না।” অর্থাং তার জন্য নবীজী (সাঃ)সুপািরশ করেত
রািজ নন। েবাখারী শরীেফর হাদীেস বর্নীত হেয়েছ, নবীজী (সাঃ) হযরত
আেয়শােক বেলেছন,হজ্বই তাঁর জন্য িজহাদ।

হজ্ব েকন শ্েরষ্ঠ ইবাদত?
ইসলােম প্রিতিট ইবাদতই অিত গুরুত্বপূর্ণ। মুসিলম রূেপ বাঁচেত হয়
এ ইবাদতগুিল িনেয়ই। তেব েসগুিলর মােঝ েকানিট শ্েরষ্ঠ ইবাদত তা
িনেয় অেনেকরই প্রশ্ন। েস প্রশ্ন েজেগিছল ইমাম হযরত আবু হািনফার
(রহ) মেনও। হজ্ব সমাপেনর পর িতিন বেলেছন, হজ্বই শ্েরষ্ঠ ইবাদত।
হযরত
শাহ
ওয়ালী
উল্লাহ
েদহলভী
(রহ)
বেলেছন,যােদর
মেন
আল্লাহতায়ালার প্রিত প্রবল ভােলাবাসা,তারা তৃপ্িত েপেত পােরন
হজ্েব িগেয়। িকন্তু তবুও প্রশ্ন েথেক যায়,হজ্ব েকন শ্েরষ্ঠতম
ইবাদত? েকনই বা এিট আল্লাহতায়ালার আেশকেদর আত্মতৃপ্িত লােভর
মাধ্যম? ইসলােম ইবাদত মূলতঃ ৈদিহক, আর্িথক ও আত্মীক। একমাত্র
হজ্েবই ঘেট সবগুেলার সমন্বয়। হজ্েবর শ্েরষ্ঠত্ব এখােনই। কােলমােয়
শাহাদত উচ্চারেন ৈদিহক কসরত েনই। তােত অর্থব্যয়ও েনই। এেত পাহাড়পর্ব্বত,িবজন মরুভুিম, নদনদী বা সমুদ্র-মহাসমুদ্র অিতক্রেমরও
প্রেয়াজন পেড় না। েতমিন হজ্েবর েয ৈদিহক কসরত ও অর্থ ব্যয় -েসিট
জায়নামােজ দাঁিড়েয় নামায আদােয় েনই। এেতা কষ্টস্বীকার, অর্থব্যয়
ও সময়ব্যয় েরাজােতও হয় না। যাকােত অর্থব্যয় হেলও তােত হজ্েবর
ন্যায় অর্থব্যয় েনই। শ্রমব্যয় এবং সময়ব্যয়ও েনই। বস্তুতঃ হজ্েবর
মধ্েয রেয়েছ ইবাদেতর সমগ্রতা তথা পূর্ণ প্যােকজ। এ যুেগ
িবমানেযােগ হজ্েবর েয সুেযাগ েসিট িনতান্তই সাম্প্রিতক। িবগত
েচৗদ্দ শত বছেরর প্রায় সমগ্রভাগ জুেড় মুসলমানরা হজ্ব কেরেছ পােয়
েহঁেট বা উঠ,েঘাড়া ও গাধার মত যানবাহেন চেড়। তখন ৈদিহক ক্লান্িতর
ভাের হজ্েব িগেয় অেনেকই আর িনজ ঘের িফের আসেতন না,পাড়ী জমােতন
পরপাের। তাই েস আমেল েশষ িবদায় িনেয় দূর-েদেশর েলােকরা মক্কার
পেথ েবরুেতন। হজ্ব পালেন েয প্রচন্ড শািররীক কসরত তার মূল্যয়াণ
করেত হেব েস আঙ্িগেকই।

তাছাড়া হজ্েবর শ্েরষ্ঠতর হওয়ার আেরকিট কারণ, এখােন আেছ আরাফা’র
সমােবশ। প্রিতশ্রুিত রেয়েছ েসখােন দাঁিড়েয় েদায়া করেল েদায়া
কবুেলর। প্রিতশ্রুিত েদয়া হেয়েছ অতীেতর সকল পাপেমাচেনর। বলা
হেয়েছ, িশশু েযমন িনষ্পাপ জন্মগ্রহণ কের, পিবত্র হজ্ব পােলনর পর
েতমিন িনষ্পাপ হয় হাজী। এরূপ প্রিতশ্রুিত িক নামায, েরাযা ও
যাকােতর ন্যায় ইবাদেত আেছ? েসগুিলেত আেছ িক আরাফা? আেছ িক অতীত
পাপেমাচেনর অঙ্িগকার। যারা হজ্েব যায় তােদরেক বলা হয়, মহান

আল্লাহতায়ালার েমহমান। এ এক িবশাল মর্যাদা। মানব জীবেন এর েচেয়
বড় মর্যাদা এর েচেয় বড় অর্জন আর িক ভাবা যায়? এ জগেত যারা তাঁর
েমহমান হওয়ার েগৗরব অর্জন কের আেখরােতও েয তাঁর েমহমান হেব েসিটই িক স্বাভািবক নয়? েস মর্যাদা িক অন্য েকান ইবাদেত হািছল
হয়? প্রশ্ন হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার েমহমান হওয়ার মর্যাদা যারা
েপল তাঁরা িফরেব পােপর েবাঝা মাথায় িনেয় ঘের -তা িক ভাবা যায়?
েকান মুসিলম ইয়াওমুল আরাফার িদেন েস ময়দােন দাঁিড়েয় েমানাজােত
হাত তুলেল মহান আল্লাহতায়ালা েদায়া কবুল না কের তাঁর হাত িফিরেয়
েদন না, িতিন তাঁর েদায়া কবুল কেরন। প্রিত মহান আল্লাহতায়ালা
েদায়া কবুেলর েস প্রিতশ্রুিত েকান মুনািফকেক েদনিন। মুনািফক েতা
তারাই যারা হ্জ্ব কের, উদাত্ত কণ্েঠ লাব্বােয়কও বেল, েকারবািনও
েদয়, িকন্তু তারা বাঁেচ মহান আল্লাহতায়ালার হুকুমগুিলর িবরুদ্েধ
প্রচণ্ড িবদ্েরাহ িনেয়। েদায়া কবুেলর শর্ত হেলা, হজ্বিট হেত হেব
প্রকৃত মুসিলেমর হজ্ব। মুসলিম েতা েসই েয মহান আল্লাহতায়ালার
হুকুেম লাব্বােয়ক বেল। েদায়া কবুেলর ব্যাপাের মহান আল্লাহতায়ালার
পক্ষ েথেক েঘািষত শর্তিট হেলা, েয ব্যক্িত তাঁর ইচ্ছা পূরণ কেরন,
িতিনও তার ইচ্ছা পূরণ কেরন। পিবত্র েকারআেন েস েঘাষণািট এেসেছ
এভােব, “আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্েক আপনােক িজজ্ঞাসা কের,
(তাঁেক বলুন) িনশ্চয়ই আিম তাঁর অিত িনকেট। (তাঁেক আেরা বলুন)
আমােক েয ডােক আিম তাঁর ডােক জওয়াব েদই। তেব (এিটও জািনেয় িদন)
তােদরেকও অবশ্যই আমার ডােক সাড়া িদেত
হেব এবং অবশ্য আমার উপর
ঈমান আনেত হেব। সম্ভবতঃ এেত তাঁরা সিঠক পেথর িনর্েদশনা পােব।”
–সুরা বাকারা, আয়াত ১৮৬)।

এক্েষত্ের মুসিলমেদর ব্যর্থতা িক কম? িনেজেদর ইচ্ছা পূরেণ মহান
আল্লাহতায়ালার কােছ তােদর েমানাজােতর িফিরস্িত েতা দীর্ঘ, িকন্তু
মহান রাব্বুল আ’লামীেনর ইচ্ছা পূরেণ তােদর আগ্রহ ও উদ্েযাগ
সামান্যই। বরং মুসিলম ভূিমেত যা প্রবল ও লাগাতর তা হেলা মহান
আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার িবরুদ্েধ অবাধ্যতা ও িবদ্েরাহ। িতিন চান,
মুসিলম উম্মাহর একতা, আর মুসিলমগণ েবেছ িনেয়েছ িবভক্িতর পথ। ৫৭িট
রাষ্ট্ের িবভক্ত মুসিলম উম্মাহর মানিচত্র এবং ২২ রাষ্ট্ের িবভক্ত
আরব ভূিম েতা েস িবদ্েরােহরই প্রতীক।
আেরা িবভক্িত িনেয়
অধীকাংেশর মােঝ েকান দুঃখেবাধও নাই। বরং েস েদয়ােল েঘরা
িবভক্িতেক স্বাধীনতা বলা হয় এবং তা িনেয় উৎসব করা হয়। মহান
আল্লাহতায়ালা চান তাঁর নািযলকৃত শিরয়ত ও হুদুেদর আইন প্রিতষ্ঠা

পাক। িকন্তু মুসিলমগণ েসিটও মানেত রাজী নয়। বরং তারা আদালেত
প্রিতষ্ঠা িদেয়েছ বৃিটশ বা ফরাসীেদর েদয়া কুফির আইন। প্রশ্ন
হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার িবরুদ্েধ এরূপ িবদ্েরাহ িনেয়
মুসিলমগণ বার বার হজ্ব করেলও িক েস হজ্ব কবুল হয়? শেব ক্বদেরর
রােত এমন িবদ্েরাহী ব্যক্িত সারা রাত েজেগ েদায়া করেলও িক েস
েদায়া কবুল হয়?

ইসলােমর আেরক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হেলা িহজরত। মহান আল্লাহতায়ালার
খিলফা রূেপ গেড় েতালার এিট এক গুরুত্বপূর্ণ প্রিশক্ষণ। মুসিলেমর
েযখােন পূর্ণ আত্মসমর্পেণর প্রশ্ন, েসখােন আেপাষ চেল না। মহান
আল্লাহতায়ালার প্রিত আত্মসমর্পণেক পূর্ণতর করেতই মুসিলম জীবেন
আেস িহজরত। িহজরত এখােন িনজ ঘর, িনজ পিরবার, িনজ ব্যবসা-বািণজ্য
ও িনজ সহায়-সম্পদ পিরত্যাগ কের একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার
রাস্তায় েবিরেয় পড়ার। নবীজী (সাঃ) ও সাহাবােয় েকরাম মক্কায়
তাঁেদর ঘরবািড়, সহায়-সম্পদ েছেড় িনঃস্ব হােত মিদনায় িগেয় ঘর
েবঁেধিছেলন। হযরত ইব্রািহম (আঃ) তাঁর জন্মভূিম েছেড় িফিলস্িতন,
িমশর ও িহজােজর পেথ পেথ হাজার হাজার মাইল ঘুেরেছন। িহজরত কেরেছন
হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ)ও হযরত মূসা (আঃ)এর ন্যায় আেরা
বহু নবী-রাসূল। িনজ েদশ, িনজ ঘর, িনজ ব্যবসা-বািণজ্য ও পিরবারপিরজেনর বাঁধেন েয স্থিবর জীবন, েস স্থিবরতা িছন্ন কের হজ্ব গেড়
িহজরেতর অভ্যাস। ব্যক্িতেক তার আপন ঘর েথেক বাইের িনেয় আেস।
এভােব ব্যক্িতর জীবেন আেন গিতময়তা। উচ্চচতর জীবনেবাধ ও সভ্যতার
িনর্মােণ জরুরী হেলা এ গিতময়তা। ইিতহােসর সবগুেলা উচ্চতর সভ্যতাই
তাই মহািজরেদর সৃষ্িট।

জ্ঞানার্জন ইসলােম ফরয। বলা হেয় থােক,‘সফর িনছফুল ইলম”। এর অর্থঃ
জ্ঞােনর অর্েধকটাই অর্িজত হয় ভ্রমন েথেক। ঈমানদােরর জ্ঞােন
সমৃদ্িধ আনেত হজ্েবর অবদানিট তাই িবশাল। কারণ, হজ্েব রওনা েদয়ার
সােথ সােথ েযমন সফর শুরু হয়, েতমিন জ্ঞানার্জনও শুরু হয়। সফের
রওনা িদেল শুধু েচাখই খুেল না, মেনর জানালাগুিলও খুেল যায়। আর
নানা জনপেদর নানা মানুষ ও নানারূপ পিরেবশ েদখেল মেনর অঙ্গেণ বইেত
শুরু কের গভীর িচন্তার ঝড়। এভােব হজ্ব সুেযাগ সৃষ্িট কের অন্যেদর
েদখার এবং তােদর েথেক েশখার। দীর্ঘ যাত্রা পেথ হজ্ব েদয় নানা
েদেশর নানা জনপেদর িবিচত্র মানুষ ও িবিচত্র ভূ-প্রকৃিত িনেয়

িচন্তাভাবনা ও ধ্যানমগ্নতার সুেযাগ। সকাল েথেক সন্ধ্যা, সন্ধ্যা
েথেক সকাল -এরূপ বৃত্তাকাের ঘূর্ণায়নমান েয ব্যস্ত জীবন, েস
জীবেন উচ্চতর লক্ষ্য ও মহত্তর কর্ম িনেয় ভাববার অবসর েকাথায়? অথচ
জীবেনর নানা িবষয় িনেয় গভীর উপলদ্িধ ও সিঠক মূল্যায়েন
িচন্তাভাবনার প্রেয়াজনীয়তা অপিরসীম।

নবীজীর হাদীসঃ “আফজালুল ইবাদাহ তাফাক্কুহ”। অর্থঃ শ্েরষ্ঠ ইবাদত
হেলা
িচন্তাভাবনা
করা।
ইবাদেত
মনেযাগ
ও
ওজন
বােড়
েতা
িচন্তাভাবনার সংিমশ্রেন। মহান আল্লাহতায়ালার দরবাের গুরুত্ব পায়
েতা ইবাদেতর ওজন, সংখ্যা নয়। িচন্তাশূণ্য মানব ভাবনাশূণ্য গাধায়
পিরণত হয়। িচন্তাভাবনার গুরুত্ব েবাঝােত মহাজ্ঞানী আল্লাহতায়ালা
এ জন্যই পিবত্র েকারআেন বহু আয়াত নািজল কেরেছন। েচতনার ভূবেন
সাড়া জাগােত প্রশ্ন তুেলেছন, “আফালা তাফাক্কারুন”, “আফালা
তাদাব্বারুন”, “আফালা তাক্বীলুন”। অর্থঃ অতঃপর েতামরা েকন িচন্তা
ভাবনা কেরানা? েকন ধ্যানমগ্ন হও না? েকন বুদ্িধ-িবেবকেক কােজ
লাগাও না? েকারআন েথেক জ্ঞানার্জেনর ক্েষত্েরও চাই একাগ্র
ধ্যানমগ্নতা। “িফকর” তথা িচন্তার সােথ চাই িযকর তথা স্মরণ। তাই
পিবত্র েকারআেন বার বার প্রশ্ন েতালা হেয়েছ, “িহদােয়ত ও (আল্লাহর
প্রিত) দায়বদ্ধতার িবষয়িট স্মরণ কিরেয় েদয়ার জন্যই আিম েকারআনেক
িনশ্চয়ই সহজ কের নািযল কেরিছ। েকউ িক আেছ তা েথেক িশক্ষা েনয়ার?”
-( সুরা আল-কামার, আয়াত ১৭,২২,৩২,৪০। েমাজাদ্িদদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ
েদহলিভ এবং বাংলার হাজী শিরয়াতুল্লাহ, দুদু িময়া ও িততুমীেরর মত
মহান ব্যক্িতবর্গ তােদর জীবেন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ছবক ও জীবেনর
সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িদকিনর্েদশনািট েপেয়েছন হজ্েব িগেয়। হজ্েব
িগেয়ই ইরােনর িবপ্লবী েলখক ড.আলী শিরয়িত এবং িবখ্যাত মার্িকন
নওমুসিলম ম্যালকম এক্স-েয়র ন্যায় শত শত ব্যক্িত তােদর জীবেনর
সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ পাঠিট েপেয়িছেলন। হজ্ব েশেষ তারা িনজ েদেশ
িফেরিছেলন আমুত্যু েমাজািহদ রূেপ। হজ্েব িগেয় েপেয়িছেলন আল্লাহর
খিলফা রূেপ সুগভীর দায়বদ্ধতার প্েররণা। েপেয়িছেলন এক মহৎ
প্রিশক্ষণ। অথচ ভাবনাশূণ্য মানুষগুেলা হজ্ব েথেক িফের স্েরফ
হািজর েখতাব িনেয়। এিট িক তােদর কম ব্যর্থতা?

লক্ষ্যঃ সামর্থ্য সৃষ্িট আমৃত্যু লাব্বােয়ক বলায়

হজ্েবর লক্ষ্য এ নয়, ঈমানদার ব্যক্িত স্েরফ হজ্েবর কেয়কিট িদন
মহান আল্লাহতায়ার ঘর ক্বাবার তাওয়ােফ লাব্বােয়ক বলেব এবং বাঁিক
সমেয়
লাব্বােয়ক
বলেব
িনেজর
নাফেসর
খােয়শ
েমটােত
অথবা
জািতয়তাবাদী,বর্ণবাদী,
ফ্যািসবাদী,
পূিজবাদী,
স্ৈবরাচাির
ও
সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর নানা রূপ হুকুম পালেন। মহান আল্লাহতায়ালার
উপস্িথিত, হুকুমত ও সার্বেভৗমত্ব েতা সমগ্র িবশ্বজুেড়। ফেল তাঁর
ডােক লাব্বােয়ক বলার জজবা শুধু তাঁর ঘর ক্বাবার তাওয়ােফ সীিমত
থাকেব েকন? এিট িক ঈমানদাির? বরং প্রকৃত মু’িমন েতা েসই েয মহান
আল্লাহতায়ালার হুকুেম লাব্বােয়ক বলেব সমাজ ও রাজনীিত প্রিত
অঙ্গেণ এবং জীবন যুদ্েধর প্রিত প্রান্েত। ঈমােনর প্রমান েতা এরূপ
লাব্বােয়ক বলােত। েদহ েযমন ফুসফুেসর উঠানামা ও হৃৎিপণ্েডর কম্পন
িনেয় বাঁেচ থােক েতমিন মু’িমেনর ঈমান বাঁেচ মহান আল্লাহতায়ালার
হুকুেম লাগাতর লাব্বােয়ক বলা িনেয়। েস সামর্থ্য না থাকার অর্থ
ঈমান না থাকা। তেব েস সামর্থ্য এমিনেতই সৃষ্িট হয় না। েস
সামর্থ্য সৃষ্িটেত মূল উপাদানিট হেলা পিবত্র েকারআেনর গভীর
জ্ঞান। অক্িসেজন ছাড়া েযমন েদহ বাঁেচ না, েতমিন েকারআেনর জ্ঞান
ছাড়া ঈমানও বাঁেচ না। অন্য ধর্ম েথেক এখােনই ইসলােমর পার্থক্য।
অন্যধর্েম জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক নয়। িকন্তু ইসলােম জ্ঞানার্জন
শুধু বাধ্যতামূলক তথা ফরজই নয়, বরং অজ্ঞ থাকািট কিবরা গুনাহ।

ঈমান বাঁচােত ও ঈমানেক শক্িতশালী করেত মহান আল্লাহতায়ালার পিবত্র
স্ট্রােটজীিটও অিত লক্ষ্যণীয়। নবীজীর উপর নবুয়েতর দায়ভার েদয়ার
সােথ সােথ িতিন নামায-েরাযা, হজ-যাকােতর হুকুম েদনিন। বরং হুকুম
িদেয়েছন ইকরা’র তথা েকারআন পড়ার। এভােব ফরজ কেরেছন পিবত্র
েকারআেনর
জ্ঞানলাভেক।
সুরা
মুজাম্িমল
সর্বপ্রথম
নািযলকৃত
সুরাগুিলর একিট। এ সুরায় নবীজী (সাঃ)েক ৫ ওয়াক্ত নামােযর হুকুম
েদয়া হয়িন। বরং হুকুম েদয়া হেয়েছ রােতর অর্েধক বা এক-তৃতীয়াংশ বা
তার েচেয় িকছু েবশী বা কম সময় আস্েত আস্েত পিবত্র েথেক েকারআন
েথেক েতলাওয়াত কের কাটােত। একই িনর্েদশ িছল সাহাবােদর প্রিতও।
েকারআেনর জ্ঞান েতা এভােবই সাহাবােয় েকরামেদর মেন বদ্ধমূল
হেয়িছল। খাওয়ার অর্থ খাদ্যেক েগলা। েগলার কাজিট না হেল তােক
খাওয়া হয়না। েতমিন েকান বই পড়ার অর্থ তার অর্থ উদ্ধার করা। অর্থ
উদ্ধার না হেল তােক পড়া বলািট েবওকুিপ। এমন িক িশশুও েসিট বুেঝ;
তাই েকান িকছু স্েরফ পড়ার খািতের েস পেড় না। বুঝার সামর্থ্য না
থাকেল েকান িশশুই েকান বই স্পর্শ কের না। প্রাথিমক যুেগর

মুসিলমগণ মহান আল্লাহতায়ালার েস পিবত্র স্ট্রােটজীিট বুঝেত ভূল
কেরিন। ফেল স্েরফ পিবত্র েকারআেনর অর্থ বুঝার খািতের িমশর, ইরাক,
িসিরয়া, মরক্েকা, সুদান, আলিজিরয়া, িলিবয়ার, মািল, েমৗরতািনয়ার
ন্যায় প্রায় ২০িট েদেশর জনগণ -যােদর মাতৃভাষা আরবী িছল না,
মাতৃভাষােক দাফন কের েকারআেনর ভাষােক িনেজেদর
ভাষা রূেপ গ্রহণ
কেরিছল। এরফেল মহান আল্লাহতায়ার পক্ষ েথেক প্েররীত পয়গামিট বুঝেত
েকান ধর্মগুরুর প্রেয়াজন পেড়িন। একজন সাধারণ মুসিলেমর পক্েষও তখন
সম্ভব হেয়িছল জীবেনর সবেচেয় গুরুত্বপুর্ণ েয পাঠিট সরাসির বুঝা ও
তাঁর সােথ একাত্ম হওয়া। মানব জািতর ভাষার ইিতহােস েসিটই িছল
সবেচেয় িবপ্লবী িসদ্ধান্ত।
তােত সম্ভব হেয়িছল িবশ্েবর সবেচেয়
শক্িতশালী শক্িত রূেপ মুসিলম উম্মাহর উত্থান। এবং সম্ভব মানব
ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতার িনর্মাণ।

অথচ মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেমর িবরুদ্েধ আজেকর মুসিলমেদর
িবদ্েরাহিট েকান েগাপন িবষয় নয়। চাকির-বাকির ও আয়-উপার্জন বাড়ােত
দুিনয়ার েয েকান কােফরেদর ভাষা িশখেত জীবেনর দশিট বা পেনরিট বছর
কািটেয় িদেত তােত রািজ, িকন্তু আগ্রহ নাই েকারআেনর ভাষা েশখায়।
মুসিলম েদেশর িশক্ষা বােজট ও িসেলবােসর িবশাল ভাগ ব্যয় হয় িবেদশী
ভাষা বুঝা ও েস ভাষায় কথা বলার সামর্থ্য বাড়ােত। অপর িদেক
েকারআেনর ভাষা িশক্ষােক গুরুত্ব না িদেয় না বুেঝ েকারআন
েতলাওয়াতেক সওয়ােবর কাজ গণ্য হয়। অথচ মহান আল্লাহতায়ার সবেচেয় বড়
এ িনয়ামতিট না বুেঝ পড়ার মধ্েয কল্যাণই বা িক? কল্যাণ না হেল
সওয়াবই বা েকন হেব? মহান আল্লাহতায়ার হুকুম েতা েকারআন েথেক পথিনর্েদশনা ও হুিশয়াির েনয়ার। না বুঝেল েসিট সম্ভব িক কের? সমগ্র
িবশ্ব মােঝ িক এমন েকান জািত আেছ যারা না বুেঝ েকান বই পেড়?
এক্েষত্ের মুসিলমরাই শুধু ব্যিতক্রম যারা না বুেঝ েকান বই পেড়।
এমন িবদ্েরাহ, এমন েবওকুিপ িক মহান আল্লাহতায়ালা েথেক েকান ছওয়াব
বা পুরস্কার আনেত পাের? িবদ্েরাহ বা অবাধ্যতা েতা শাস্িত আেন,
সওয়াব নয়।
ফেল েয ঈমান সামর্থ্য েদয় মহান আল্লাহতায়ার প্রিত
হুকুেম লাব্বােয়ক বলার, েস ঈমােনর মৃত্যু ঘেটেছ বহু আেগই। ফেল
মহান আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্ব, তাঁর শিরয়িত আইন, হুদুদ,
েখলাফত ও মুসিলম
উম্মাহর একতা িবলুপ্ত হেয়েছ েখাদ মুসিলম
সংখ্যগিরষ্ঠ
েদশগুেলােত।
মহান
আল্লাহতায়ার
হুকুেমর
সােথ
গাদ্দািরিট এরূপ পর্যােয় েপৗেছেছ েয, যারা িনেজেদরেক আেলম,
মুফিত, ফিকহ, ইমাম রূেপ জািহর কের তারা লাব্বােয়ক বলেছ ইসলাম

িবেরাধী স্ৈবরাচারী শাসকেদর ডােক।

েদয় ধ্যানমগ্নতা এবং জন্ম েদয় িবপ্লেবর
পিবত্র েকারআেনর জ্ঞানার্জেনর সােথ অপিরহার্য হেলা, নামায-েরাযা
ও হজ্ব-যাকােতর ন্যায় ইবাদতগুেলােত গভীর ধ্যান-মগ্নতা। চাই,
আল্লাহতায়ালার পেথ চলার প্রগাঢ় অঙ্িগকার ও তীব্র গিতময়তা। যােদর
জীবেন মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাপূরেণ প্রগাঢ় অঙ্িগকার ও গিতময়তা
নাই, তােদর পক্েষ অসম্ভব হয় িসরাতুল েমাস্তািকেম চলা। তােদর
জীবেন তখন ভর কের িনেজর ঘের, পীেরর খানকায় বা কর্মস্থেল ডুেব
থাকার
প্রচণ্ড
স্থিবরতা।
অপরিদেক
ভাবনা-শূন্যতাই
মানুষেক
ঈমানশূন্য কের। এমন ভাবনাশূণ্য ব্যক্িতগণই সকাল েথেক সন্ধ্যা,
সন্ধ্যা েথেক সকাল এক আমৃত্যু চক্ের বন্দী। এ বন্দীদশােতই অবেশেষ
তারা একিদন মৃত্যুর মধ্য িদেয় হািরেয় যায়। অসংখ্য উদ্িভদ ও
কীটপতঙ্েগর ন্যয় এভােবই অতীেতর গর্েভ হািরেয় েগেছ হাজার হাজার
েকািট মানুষ। হজ্েব মহান আল্লাহতায়ালা জীবেনর সকল জড়তা েছেড় তাঁর
ঘের জমােয়ত হওয়ার ডাক েদন। িমনা,আরাফাত ও উম্মুক্ত আকােশর নীেচ
েমাযদািফফায় অবস্থানেক বাধ্যতামূলক কের তার জীবেন ধ্যানমগ্ন
হওয়ার সুেযাগ কের েদন।

িহদােয়ত েদয়ার মািলক একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালা। এিটই তাঁর
সর্বশ্েরষ্ঠ দান। েয িহদােয়ত েপল েসই জান্নাত েপল। তেব েস িবশাল
দানই এমিনেতই জুেট না। ব্যক্িতর দািয়ত্ব হেলা, েস দান-প্রাপ্িতর
জন্য িনেজেক েযাগ্যবান রূেপ গেড় েতােল। হজ্ব মূলতঃ েস েযাগ্যতা
অর্জেন সাহায্য কের। েসজন্য উপেযাগী পিরেবশও সৃষ্িট কের। বহু
কষ্েট, বহু অর্থ ব্যেয় এবং বহু হাজার মাইল পািড় িদেয় েয ব্যক্িত
তাঁরই ঘের িগেয় লাব্বােয়ক তথা ‘আিম হািজর’ বেল তাঁর সােথ মহান
আল্লাহতায়ালার েয সংেযাগ ঘেট –েসিট িক আর েকান ইবাদেত সম্ভব? এ
িদক িদেয় হজ্ব তুলনাহীন। এরূপ সংেযােগর ফেল মহান আল্লাহতায়ালা
তাঁেক েযমন পথ েদখান েতমিন তাঁর েচতনার গভীের জীবেনর মূল িমশনিট
বদ্ধমূল কের েদন। তাঁরই ফিযলেতর বরকেত মু’িমেনর েচতনায় তখন
ঈমােনর প্লাবন শুরু হয়। এমন ব্যক্িতর জীবেন লাব্বােয়ক বলািট হজ্ব
েশষ হওয়ােতও েশষ হয় না। বরং েসিট আমৃত্যু চেল। জীবেনর প্রিত
মুহুর্েত, পথচলার প্রিতপেদ এবং রাজনীিত ও বুদ্িধবৃত্িতর
প্রিত

রণাঙ্গেণ মহান আল্লাহতায়ালার প্রিতিট হুকুেম েস লাব্বােয়ক বেল।
ইসলােমর শত্রুশক্িতর রণহুংকার শুেন এমন ব্যক্িত আত্মেগাপন বা
আত্মসমর্পণ কের না। ববং বীরদর্েপ লাব্বােয়ক বলেত েস রণাঙ্গেণ
হািজর হয়। এবং তাঁরই বাস্তব িচত্র েদখা েগেছ সাহাবােয় েকরােমর
জীবেন।

মহান আল্লাহতায়ালার ডােক লাব্বােয়ক বলার িবপরীতিট হেলা তাঁর
হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ। েস িবদ্েরাহ ব্যক্িতেক িনেরট
পথভ্রষ্টতা েদয় এবং পিরণােম জাহান্নােম েপৗঁছায়। হজ্ব এবং
ইবাদেতর অন্যান্য িবধানগুিল েযমন লাব্বােয়ক বলার সামর্থ্য বাড়ায়,
েতমিন িবদ্েরাহ বাড়ােত পৃিথবীর প্রিত প্রাঙ্গেণ রেয়েছ অসংখ্য
প্রিতষ্ঠান। েসগুিল কাজ কের িশক্ষা-সংস্কৃিত, ধর্ম, প্রশাসন,
রাজনীিত ও বুদ্িধবৃত্িতর নােম। এগুিলর কারেণ এমন িক েখাদ মুসিলম
সংখ্যাগিরষ্ঠ েদশগুিলেত েবেড়েছ ইসলােমর ফরজ িবধানগুিলর িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ। ফেল মহান আল্লাহতায়ালার েকারআনী িবধানগুিল স্েরফ
েকারআেনই রেয় েগেছ। মুসিলমেদর সংখ্যা যখন কেয়ক লােখর েবশী িছল
না, ইসলােমর পরাজয় তখনও এমনিট হয়িন। প্রশ্ন হেলা, সমগ্র মুসিলম
জাহান জুেড় েযখােন আল্লাহর অবাধ্যতা, আল্লাহর সার্বেভৗমত্ব
েযখােন ভূলুন্িঠত এবং রাজনীিত, েপাষাক-পিরচ্ছদ, অর্থনীিত ও
সংস্কৃিত েযখােন পিরণত হেয়েছ আল্লাহর িবরুদ্েধ অবাধ্যতার প্রতীক
-েসখােন ক্বাবার চার পােশ েকবল লাব্বায়ক উচ্চারেনর মূল্য কতটুকু?
মহান আল্লাহতায়ালা িক
লাব্বােয়ক শুধু হজ্েব

বান্দােদর
নয়, েসিট

এমন
বলা

ফাঁকা বুিলেত খুিশ হন?
উিচত িছল আল্লাহতায়ালার

প্রিতিট হুকুেমর জবােব এবং তাঁর শত্রুেদর িনর্মূেল।

আত্মসমর্পণ ও ঈমানদাির
ঈমান লুিকেয় থাকার িবষয় নয়। আগুেনর প্রকাশ েযমন উত্তােপ, ঈমােনর
প্রকাশ েতমিন মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেম ‘লাব্বােয়ক’ বলায়।
লাব্বােয়ক বলার েস সামর্থ্যিট না থাকায় সন্েদহ থােক ঈমানদািরেত।
িনেজেক মুসিলম রূেপ দাবী করেলই অন্তের ঈমােন প্রেবশ কের না। এ
প্রসঙ্েগ মহান আল্লাহতায়ালা বেলন, “েবদুইনরা বেল, “আমরা ঈমান
এেনিছ।” (েহ নবী) তােদরেক বলুন: “েতামরা এখেনা ঈমান অর্জন করেত
পারিন।” বরং েতামরা বেলা, “আমরা আত্মসমর্পণ কেরিছ তথা মুসিলম

হেয়িছ। এখেনা েতামােদর হৃদেয় যথার্থ ঈমান প্রেবশ কেরিন। যিদ
েতামরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর কথা পালন কেরা (অর্থাৎ আল্লাহর
হুকুেম লাব্বােয়ক বেলা), তাহেল িতিন েতামােদর সামান্যতম েনক
কর্মও িবনষ্ট হেত িদেবন না; েকননা আল্লাহ অিত ক্ষমাময় ও
েমেহরবান।” -(সুরা হুজরাত, আয়াত ১৪)।

মহান আল্লাহতায়ালায় আত্মসমর্পেণর মধ্য িদেয় মুসিলম জীবেনর শুরু।
আত্মসমর্পেণর অর্থ আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর িবলুপ্িত।
আত্মসমর্পেণর মধ্য িদেয় ব্যক্িতর মেন িবপ্লেবর শুরু মাত্র,
িকন্তু তােত পূর্ণতা েমেল না। বরং আত্মসমর্িপত ব্যক্িতিটর মােঝ
মহান আল্লাহতায়ালার ডােক লাব্বােয়ক বলার সামর্থ্য সৃষ্িট নাও
হেত
পাের। েস সামর্থ্য অর্জেন তােক বহুদূর এিগেয় েযেত হয়। েস
এিগেয় যাওয়ার মধ্েযই বস্তুতঃ ঈমানদারী। এিগেয় েনয়ার লক্ষ্েযই কাজ
কের নানািবধ ইবাদেতর িবধান। ঈমানদারীর অর্থ স্েরফ আল্লাহতায়ালার
িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর িবলুপ্িত নয়, বরং ইসলােমর িবজেয় িনেবিদত
প্রাণ ৈসিনক হওয়াও। তেব ৈসিনক েতা তারাই হেত পাের যারা মহান
আল্লাহতায়ালার প্রিত ডােক আমৃত্যু লাব্বােয়ক বেল। সারা জীবন
নামায-েরাযা পালন কেরও যিদ েস সামর্থ্য সৃষ্িট হয়না, তেব বুঝেত
হেব ফাঁিকবািজ আেছ ইবাদেত।

মু’িমেনর

জীবেন

লাব্বােয়ক

বলার

সামর্থ্য

সৃষ্িটেত

হজ্েবর

গুরুত্বিট অপিরসীম। েস লক্ষ্েয হজ্ব মূলতঃ মহান আল্লাহতায়ালার
িনজস্ব ইন্সিটিটউশন। এ ইন্সিটিটউশেন েয জ্ঞান লাভ ঘেট তা িবশ্েবর
অন্য েকান কেলজ, িবশ্বিবদ্যালয় বা মাদ্রসায় জুেট না। এখােন
িশক্ষক স্েরফ হযরত ইব্রািহম (আঃ) নন, তাঁর সােথ মানব ইিতহােসর
আেরা দুই মহান ব্যক্িতত্ব। তাঁরা হেলন তাঁর স্ত্রী হযরত হােজরা ও
তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)েক। আল্লাহতায়ালার প্রিত ডােক
লাব্বােয়ক বলার ক্েষত্ের হযরত ইব্রািহম (আঃ) এর ন্যায় তাঁরাও
িবস্ময়কর সামর্থ্য েদিখেয়েছন। ঘরবাড়ী, গাছপালা, খাদ্যপানীয় িবহীন
মক্কার মরু প্রান্তের যখন িবিব হােজরােক তাঁর িশশুপুত্র ইসমাইলসহ
একাকী বসবােসর হুকুম েশানােনা হেয়িছল তখন িতিন শুধু এটুকু জানেত
েচেয়িছেলন এ হুকুম আল্লাহতায়ালার িকনা। যখন বলা হয়, হ্যা, এ
হুকুম আল্লাহতায়ালার তখন িতিন লাব্বােয়ক বলেত িবলম্ব কেরনিন।

মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেম লাব্বােয়ক বলায় বালক ইসমাইল েস
সামর্থ্য েদিখেয়েছন েসিট সমগ্র মানব-ইিতহােস অনন্য। মসিজদমাদ্রাসায় যারা দীর্ঘ জীবন কািটেয় েদন স্েরফ তােদর মােঝও যিদ
বালক ইসমাইেলর ন্যায় আল্লাহতায়ালার ডােক লাব্বােয়ক বলার সামর্থ
সৃষ্িট হেতা তেব শুধু মুসিলম িবশ্েব নয়, সমগ্র পৃিথবী জুেড়
ইসলােমর িবজয় আসেতা। মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা পূরেণ বালক ইসমাইল
েযরূপ স্বতঃস্ফুর্ত লাব্বােয়ক বেলিছেলন তােত প্রকাশ েপেয়িছল তাঁর
ঈমােনর গভীরতা। মহান আল্লাহতায়ালা তােত এতটাই খুিশ হেয়িছেলন েয
তাঁর েস কথাগুিলেক িতিন িনেজর পিবত্র িকতােব িলপবদ্ধ কের
েরেখেছন। এভােব বুিঝেয়েছন, ঈমান বলেত িক বুঝায়। ক্িবয়ামত অবিধ
যারাই িনেজেদরেক ঈমানদার রূেপ দাবী করেব, হযরত ঈসমাইেলর েস
কথাগুেলা তােদর েচতনায় গভীর েখারাক েজাগােব। মহান আল্লাহতায়ালার
িনেজর িলিপবদ্ধ েস হৃদয়স্পর্শী িববরণিট হেলা এরূপঃ “অতঃপর েস
(ইসমাইল) যখন তাঁর িপতার সােথ কােজ অংশ েনয়ার মত বয়েস উপিনত হেলা
তখন ইব্রািহম
েতামােক যেবহ

বল্েলা, “েহ পুত্র! আিম স্বপ্েন
করিছ। এখন েতামার িক মত, বেলা।”

েদেখিছ, আিম
েস (ইসমাইল)

বল্েলা, “েহ আমার িপতা! েয িবষেয় আপনােক হুকুম েদয়া হেয়েছ তা
পালন করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপিন আপনােক ৈধর্যশীল পােবন।” –(সুরা
সাফফাত, আয়াত ১০২)। হযরত ইসমাইেলর স্বতঃস্ফুর্ত লাব্বােয়ক
ধ্বিনিট িছল প্রাণদােন িনেজর প্রস্তুিতর। হজ্ব এবং হ্জ্ব-পরবর্তী
েকারবানীর মূল লক্ষ্য েতা ঈমােনর েযরূপ প্রকাশ হযরত ইসমাইল (আঃ)
ঘিটেয়েছন, েসিটেক প্রিতিট মুসিলেমর জীবেন জীবন্ত রাখা। মুসিলমগণ
অতীেত তখনই ইজ্জত েপেয়েছ এবং মানব ইিতহােস সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতার
জন্ম িদেত েপেরেছ যখন হযরত ইব্রািহম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)’েয়র
ন্যায় তারাও আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা পূরেণ প্রাণদােন হািজর হেয়েছ।
অপরিদেক পরাজয়, অপমান এবং দুর্গিতর শুরু েতা তখন েথেকই যখন
আল্লাহতায়ালার প্রিত দায়বদ্ধতা ভূেল ব্যক্িত, েগাত্র, বর্ণ, ভাষা
ও দেলর নােম িনেজেদর জান, মাল ও েমধার েকারবানী িদেত শুরু কেরেছ।

েকন ব্যর্থ হচ্েছ হজ্ব?
মুসিলম জীবেন হজ্েবর আজেকর ইিতহাসিট প্রচণ্ড ব্যর্থতার। ইসলােমর
এ শ্েরষ্ঠ ইবাদতিট পিরণত হেয়েছ স্েরফ আনুষ্িঠকতায়। লক্ষ লক্ষ
মানুষ প্রিত বছর হাজী হচ্েছ বেট, িকন্তু খুব কম সংখ্যকই

আল্লাহতায়ালার ৈসিনক হচ্েছ। তারা ব্যর্থ হচ্েছ হজ্েবর িশক্ষা
িনেয় েবেড় উঠেত। অধীকাংেশর জীবেন লাব্বােয়ক বলা েশষ হচ্েছ হজ্ব
েশষ
হওয়ার
সােথ
সােথ।
মহান
আল্লাহতায়ালার
িনর্ধািরত
এ
গুরুত্বপূর্ণ ট্েরিনং েকার্সিট প্রাথিমক যুেগর মুসিলমেদর েযভােব
হযরত ইব্রািহম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)’েয়র আদর্েশর অনুসাির রূেপ
গেড় তুলেত েপেরিছল -আজ েসিট হচ্েছ না। পিরতােপর আেরা কারণ, গরজ
নাই ব্যর্থতার কারণগুিল খুঁেজ েবর করায়। আঁখেক িচিন বানােত
ব্যর্থ হেল িচিনকেলর উপর গেবষণা শুরু হয়। ত্রুিট েবর কের তার
েমরামতও হয়। িকন্তু হজ্ব েয ব্যর্থ হচ্েছ চিরত্ের পিরশুদ্িধ আনেত
-তা িনেয় অধীকাংশ মুসিলেমরই েকান িচন্তা-েনই।

হজ্েবর মূল শক্িতিট তার দর্শেন। হযরত ইব্রািহম (আঃ) ও হযরত
ইসমাইল (আঃ)’েয়র আদর্েশ ব্যক্িতর রূপান্তরিট িনতান্তই আত্মীক।
আত্মার ভূবেন িবপ্লব ঘটােনার েস কাজিট কের ওহীর জ্ঞান-িভত্িতক
দর্শন। এখােন দর্শেনর সােথ ঘেট ব্যক্িতর আত্মার একাত্মতা।
ব্যক্িতর জীবেন মূল্যসংেযাজেনর এ এক িবস্ময়কর প্রক্িরয়া। এ
প্রক্িরয়ার মাধ্যেমই মানুষ মহামানেব পিরণত হয়। এরূপ আত্মীক
িবপ্লব েথেকই জন্ম েনয় চািরত্রিক িবপ্লব। মুসিলেমর জীবেন েস
িবপ্লবী দর্শনিট েজাগায় পিবত্র েকারআন। যার মধ্েয েকারআেনর জ্ঞান
বা দর্শন নাই, হজ্ব তাঁর জীবেন স্েরফ অনুষ্ঠানই েথেক যায়। বার
বার হজ্ব কেরও এমন ব্যক্িত ইসলােমর ডােক লাব্বােয়ক বেল না। বরং
লাব্বােয়ক বেল কােফেরর ডােক। এরূপ িনষ্প্রাণ হজ্ব ও ওমরা ইসলামপূর্ব জািহিলয়াত যুেগও িছল। ক্বাবােক িঘের েস যুেগর আরবগণও বার
বার তাওয়াফ করেতা। িকন্তু তােত তােদর চিরত্ের সামান্যই পিরবর্তন
আসেতা। বরং েযসব পােপর ক্েষত্রগুেলা েথেক উেঠ তারা আসেতা, হজ্ব
েশেষ আবার েস একই পাপাচাের িফের েযত।

ইসলােমর িমশন এবং মহান আল্লাহতায়ালার িভশন িনেয় ধারণািট যথার্থ
না হেল হজ্েবর গুরুত্ব সিঠক ভােব বুেঝ উঠা তখনই অসম্ভব। মহান
আল্লাহতায়ালার িভশন হেলা, িতিন পৃিথবীেত সকল ধর্েমর উপর তাঁর
দ্বীেনর িবজয় েদখেত
চান। পিবত্র েকারআেন েস িভশনিট কেয়কবার
েঘাষণা হেয়েছ এভােবঃ “িলইউয’িহরাহু আলা দ্বীিন কুল্িলিহ”; (অর্থঃ
েযন সমগ্র ধর্ম উপর তার দ্বীন িবজয়ী হেব)। িতিন চান, প্রিতিট
ঈমানদারেক জান্নােত িনেত। জান্নােত েপৗঁছার েস কাজিট সহজ করেত েস

যাত্রাপেথর একিট িনর্ভূল েরাডম্যাপও েপশ কেরেছন। েস েরাডম্যাপিট
হেলা পিবত্র েকারআন। এিটই হেলা বহুেঘািষত িসরাতুল মুস্তাকীম।
মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক মানব জািতর জন্য এিটই হেলা
সর্বশ্েরষ্ঠ দান। জান্নােতর েপৗঁছার এছাড়া দ্িবতীয় রাস্তা েনই।
েস পেথ যাত্রা েকাথা েথেক শুরু করেত হেব এবং েকাথায় েশষ করেত হেব
-েসিট িজবরাইল (আঃ) মারফত নবীজী (সাঃ)েক িশিখেয়েছন েখাদ মহান
আল্লাহতায়ালা। এবং তাঁেক দািয়ত্ব িদেয়েছন, িবশ্ববাসীর সামেন
জান্নােতর এ পথেক পিরিচত করার।

িসরাতুল মুস্তাকীম েবেয় চলার কাজিট শুরু হয় মহান আল্লাহতায়ালা ও
তাঁর রাসূেলর উপর ঈমান আনা ও পিবত্র েকারআেনর জ্ঞানার্জন িদেয়। এ
পেথ সামেন চলার কাজিট অব্যাহত রাখেত হয় নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত,
িহজরত, িজহাদ ও ইসলািম রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠার মধ্য িদেয়। এ যাত্রা
পেথই আেস শিরয়ত, হুদুদ, একতা ও েখলাফেতর প্রিতষ্ঠা এবং আেস
ইসলািমক সভ্যতার িনর্মাণ। তাই জান্নােতর এ যাত্রাপেথ স্েরফ
জ্ঞানার্জন, তাবিলগ, নামায-েরাযা বা হজ্ব-যাকােতর ন্যায় েকান
একিট স্তের বন্িদ থাকার অবকাশ েনই, ঈমানদারেক সামেন চলেত হয়
প্রিতিট স্তর অিতক্রম কের। মর্েদ মু’িমন েতা এভােবই ইনসােন কােমল
তথা পূর্ণ মানুেষ পিরণত হয়। েরাডম্যাপ িক কখেনা স্েরফ েতলাওয়ােতর
িবষয়? এিট েতা পেদ পেদ অনুসরেণর িবষয়। মুসিলমেদর অপরাধ এবং েস
সােথ ব্যর্থতার কারণ হেলা, তারা েরাড়ম্যাপেক স্েরফ েতলাওয়ােতর
িবষয় বািনেয়েছ। এরই ফল হেলা,
অপমািনত ও শত্রুর হােত অিধকৃত।

মুসিলমগণ

আজ

িবভক্ত,

পরািজত,

প্রিত মুসিলেমর ঈমানী দায়বদ্ধতা হেলা, েকারআনী েরাডম্যাপ তথা
িসরাতুল মুস্তাকীমেক আমৃত্যু অনুসরণ করা। লম্বা যাত্রাপেথর েকান
একিট স্েটশেন েথেম েগেল িক গন্তব্যস্থেল েপৗঁছা যায়? ইবাদেতর
েকান একিট স্তের িনেজেক সীিমত রাখেল েতমিন ব্যাঘাত ঘেট প্রকৃত
ঈমানদার রূেপ েবেড় উঠা। এজন্যই মুসিলেমর ইবাদত স্েরফ নামাযেরাযা-যাকােত এেস েথেম েগেল চেল না। ইবাদেতর অঙ্গেণ শিরয়ত
প্রিতষ্ঠার িজহাদও থাকেত হয়। নইেল িক েস িনেজেক সত্িযকার মুসিলম
রূেপ গেড় তুলেত পাের? মুসিলম হওয়ার অর্থ েতা মহান আল্লাহতায়ালার
প্রিতিট হুকুম পালেন আত্মিনেয়ােগর সামর্থ্য। মানব জীবেনর েসিটই
শ্েরষ্ঠ সামর্থ্য। একমাত্র এ সামর্থ্যিটই ব্যক্িতেক জান্নােত

েনয়। চলার পেদ মূলতঃ েস সামর্েথরই পরীক্ষা হয়। হযরত ইব্রাহীেমর
জীবন েথেক েসিটই েতা মূল িশক্ষ্যণীয় িবষয়। মুসিলেমর জীবেন েস
সামর্থ্য সৃষ্িটর জন্যই ফরজ করা হেয়েছ প্রিতিট ইবাদত। হজ্ব হেলা,
েস সামর্থ্য সৃষ্িটেত এক ইনেটনিসভ ট্িরিনং েকার্স। এবং যােক এ
েকার্েস িশক্ষক রূেপ হািজর করা হেয়েছ িতিন হেলন হযরত ইব্রািহম
(আঃ)। তাঁর জীবেনর মূল িশক্ষািট হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত
হুকুেম লাব্বােয়ক বলা। হযরত ইব্রািহম (আঃ) িছেলন মানব ইিতহােসর
অিত সাহসী েযাদ্ধা। যখন তাঁেক েললীহান আগুেণর মােঝ েফলার
িসদ্ধান্ত েশানােনা হেয়েছ, তখনও িতিন িবচিলত না হেয় লাব্বােয়ক
বেলেছন। যখন মাতৃভূিম েছেড় িফিলস্িতেন িহজরত করার িনর্েদশ এেসেছ
তখনও লাব্বােয়ক বেলেছন। যখন স্ত্রী ও িশশু পুত্র ইসমাইলেক খাদ্যপানীয় শুণ্য মক্কায় েরেখ আসার িনর্েদশ এেসেছ তখনও িতিন লাব্বােয়ক
বেলেছন।
একমাত্র সন্তান ইসমাইলেক যখন েকারবানী করার িনর্েদশ
এেসেছ তখনও িতিন লাব্বােয়ক বেলেছন। এভােব মহান আল্লাহতায়ালার
প্রিত হুকুেম লাব্বােয়ক বলার েয সূন্নত িতিন প্রিতষ্ঠা কেরেছন
েসিটই হেলা মানব ইিতহােসর শ্েরষ্ঠ িশক্ষা। এবং িশক্ষার এ পাঠিট
েদয়া হয় হজ্েবর ইবাদেত। েস সামর্থ্য সৃষ্িট হেল বুঝেত েস হজ্ব
ব্যর্থ্য হেয়েছ। হজ্েবর জন্য মক্কার েচেয় উত্তম স্থান আর েকাথায়
হেত পাের? পৃিথবীর আর েকান নগরীেতই মহান আল্লাহর হুকুেম
লাব্বােয়ক বলার এতবড় ঘটনা আর েকান শহেরই ঘেটিন। শহেরর পত্তন হয়,
েদেশর মানিচত্ের পিরবর্তন আনা হয় িবেশষ
এেজন্ডােক এিগেয় িনেত।
িকন্তু মক্কার নগরীর পত্তন ঘেটেছ স্েরফ মহান আল্লাহতায়ালার
িনর্েদেশ এবং তাঁরই দ্বীেনর এেজন্ডােক প্রিতষ্ঠা িদেত। এবং মক্কা
নগরীেতই গেড় েতালা হেয়েছ মহান আল্লাহতায়ালার প্রথম ঘরিট।

অিধকৃিত ঘেরর শত্রুর
মুসিলম উম্মাহর বুেক চলমান িবদ্েরাহিট েকান কােফর শক্িতর
িবরুদ্েধ নয়, বরং মহান আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্ব ও তাঁর শিরয়তী
আইেনর িবরুদ্েধ। মুসিলম ভূিমেত ইসলােমর েঘারতর শত্রু েতা তারাই
যারা িনেজেদরেক মুসিলম রূেপ পিরচয় েদয়। তােদর কারেণই েখাদ মুসিলম
ভূিমেত ইসলােমর প্রিতষ্টা রুখেত েকান কািফর শক্িতেক মােঠ নামেত
হচ্েছ না। েস কাজিট ইসলােমর এ ঘেরর শত্রুরাই করেছ। মুসিলম
েদশগুিলেত এরাই মূলতঃ িবজয়ী শক্িত। তাছাড়া রূঢ় বাস্তবতা হেলা,
এমনিক িবেদশী কােফর শক্িতও মুসিলম ভূিমর উপর অিধকৃিত জমােত এবং
ইসলােমর উত্থান েঠকােত মুসিলমেদর মধ্য েথেক িবপুল সংখ্যক

কলােবােরটর পাচ্েছ। এরাই আফগািনস্তান, ইরাক ও িসিরয়া ও েচচিনয়ায়
শত্রুর অিধকৃিতেক সহজতর কেরেছ। অথচ মুসিলেমর ঈমানী দায়বদ্ধতার
গণ্িডিট িবশাল। এিট স্েরফ মুর্িতপূজা বা নানারূপ িশরক েথেক বাঁচা
নয়, বরং ইসলাম ও শিরয়িত অনুশাসেনর িবরুদ্েধ শত্রুেদর েয িবদ্েরাহ
চলেছ তা েথেক িনেজেক বাঁচােনা। েস সােথ জরুরী হেলা, মহান
আল্লাহতায়ালার িনেবিদত-প্রাণ ৈসিনক হওয়া। পিবত্র েকারআেন েসরূপ
ৈসিনক হওয়ার মধ্েযই জান্নাত প্রাপ্িতর িনশ্চয়তা েশানােনা হেয়েছ।
বলা হেয়েছ, “েহ ঈমানদারগণ, েতামােদরেক িক এমন এক ব্যবসার সন্ধান
িদব যা েতামােদরেক জাহান্নােমর কষ্টদায়ক আযাব েথেক মুক্িত িদেব।
েসিট হেলা,েতামরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর উপর ঈমান আেনা এবং
িনেজেদর সম্পদ ও জান িদেয় আল্লাহর রাস্তায় িজহাদ কেরা। এর মধ্েযই
েতামােদর জন্য কল্যাণ -যিদ েতামরা জানেত।” –( সুরা সাফ, আয়াত ১০১১)।

ইসলােমর শত্রু হওয়া েথেক িনেজেক বাঁচােত হেল অিত জরুরী হেলা,
মানব জািতর িবভাজনিট সিঠক ভােব বুঝা। আেরা জরুরী হেলা, কারা
ইসলােমর শত্রু ও কারা আল্লাহর পেথর ৈসিনক – এ দুিট পক্ষেক সনাক্ত
করার েযাগ্যতা অর্জন। ইসলােম নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাতই শুধু ফরজ
নয়, বরং ফরজ হেলা ইসলােমর শত্রু-িমত্রেদর েচনার সামর্থ্য অর্জন।
এখােন ব্যর্থ হেল নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত েকান ফায়দা েদয় না।
বরং শত্রুপক্েষ শািমল হওয়া এবং ইসলােমর িবরুদ্েধ যুদ্ধ নামা তথা
মুনািফক হওয়ািটও সহজ হেয় যায়। েসরূপ ব্যর্থতায় যা অিনবার্য হয় তা
হেলা, জাহান্নােম েপৗঁছা। েকািট েকািট মুসিলম-সন্তান েতা েস পথই
ধেরেছ।

মহান আল্লাহতায়ালা কােছ সমগ্র মানব জািতর িবভাজনিট মূলতঃ িতন
শ্েরণীেত। এক). কােফর, দুই). মুনািফক এবং িতন). ঈমানদার। পিবত্র
েকারআেন এ িতন শ্েরণীর মানুেষর িববরণ বার বার এেসেছ। এর বাইের
েকান চতুর্থ শ্েরণী নাই। িক িক কারেণ মানুষ কােফর, মুনািফক ও
ঈমানদার হয় -েস িবষয়িটও পিবত্র েকারআেন সুস্পষ্ট করা হেয়েছ।
মুসিলমেদর শুধু িহংস্র জীবজন্তু ও েপাকামাকড় িচনেল চেল না, িচনেত
হয় কারা কােফর, মুনািফক ও ঈমানদার েসিটও। নইেল মুসিলমগণও দেল দেল
কািফর ও মুনািফকেদর দেল শািমল হয়। তখন িবনা যুদ্েধই মুসিলম
রাষ্ট্েরর উপর শত্রুশক্িত অিধকৃিত জমায়। তখন পরািজত হয় ইসলাম ও

ইসলােমর ৈসিনকগণ। এমন অিধকৃত েদেশ ইসলােমর িবজয়ী করার প্রেচষ্ঠা
গণ্য হয় ভয়ানক অপরাধ রূেপ। এবং যুদ্ধ শুরু হয় ইসলােমর প্রিতষ্ঠা
রুখেত। অিধকাংশ মুসিলম েদশগুিলেত েতা েসিটই হচ্েছ। ফেল েস
েদশগুিলেত েযমন মহান আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্ব েনই, েতমিন
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠাও নাই। এসব েদেশর শাসকগণ িনেজরাই েযেহতু ইসলাম
ও মুসিলেমর িবরুদ্েধ যুদ্েধ িলপ্ত, পৃিথবীর অন্য েকাথাও মুসিলম
িনধন চলেল েসিট তােদর কােছ েসিট েকান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।
ফেল িময়ানমার, কাশ্মীর, িফিলস্িতন, েচচিনয়া, িজংিজয়াং, িমন্ডানাও
এবং েসন্ট্রাল আফ্িরকার মত েদশগুিলেত েযরূপ মুসিলম িনর্মূল চলেছ
–এসব মুসিলম েদশগুিলর েনতােদর তা িনেয় েকান মাথা ব্যথা েনই।
তােদর মাথা ব্যাথািট শুধু ক্ষমতায় থাকা িনেয়।

লাব্বােয়ক’েয়র সংস্কৃিত ও মানব জািতর িবভাজন
মানুষ শুধু তার ধ্যান-ধারণা ও িবশ্বাস িনেয় বাঁেচ না; বাঁেচ তার
সংস্কৃিত িনেয়ও। সংস্কৃিত বস্তুতঃ ধ্যান-ধারণা ও িবশ্বােসর
প্রকাশ। এবং ব্যক্িতর জীবেন েস প্রকাশিট ঘেট তার ধর্ম-কর্ম,
েপাষাক-পিরচ্ছদ, খাদ্য-পানীয়, ঘর-সংসার, সািহত্য-সংগীত, রাজনীিত
ও যুদ্ধ িবগ্রেহ। এজন্যই একজন েপৗত্তিলেকর ধর্মিবশ্বাস েযমন এক
নয়, েতমিন এক নয় তার সংস্কৃিতও। এক নয় সচারাচর উচ্চািরত মুেখর
বুিলও। েকউ মন্ত্র পাঠ কের এবং সাড়া েদয় গুরু, ঋিষ, পুেরািহেতর
ডােক, েকউ সাড়া েদয় েকারআেন েঘািষত মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেম।
মু’িমন ব্যক্িত তাই হজ্েব যায় এবং আল্লাহতায়ালার ডােক লাব্বােয়ক
(অর্থঃ আপনার হুকুম পালেন আিম হািজর) বেল।

মানব জািতর মূল মূল ও গুরুত্বপূর্ণ িবভাজনিট তাই ভাষা, বর্ণ,
গােয়র বংেয়র িভত্িতেত হয় না। েসিট হয় মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেম
প্রিত লাব্বােয়ক বলার িভত্িতেত। েয জীবেন লাব্বােয়ক নাই, বুঝেত
হেব েস জীবেন িনশ্িচত আেছ িবদ্েরাহ। েস িবদ্েরাহিট েযমন েগাপেন
হেত পাের, েতমিন প্রকাশ্েযও হেত পাের। মহান করুণামেয়র ডােক িনরব
থাকািটও অেঘািষত িবদ্েরাহ। তেব মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেমর
িবরুদ্েধ যােদর িবদ্েরাহিট প্রকাশ্েয েঘািষত হয় -তারাই কােফর।
যােদর জীবেন েস িবদ্েরাহিট চেল সংেগাপেন -তারাই হেলা মুনািফক।
েগাপন িবদ্েরাহ িনেয় মুনািফকগণ বসবাস কের প্রিতিট মুসিলম রাষ্ট্র

ও সমােজ। তারাই হেলা মুসিলমেদর ঘেরর শত্রু। মুনািফকগণ েযমন
প্রকাশ্েয িনেজেদরেক মুসিলম রূেপ পিরচয় েদয়, েতমিন নামায-েরাযা,
হজ্ব-যাকাতও পালন কের। তেব িবদ্েরাহ কখেনাই েগাপন থাকার িবষয় নয়।
েসিট প্রকাশ পায়, ইসলামী রাষ্ট্র ও শিরয়ত প্রিতষ্ঠার িবেরাধীতার
মধ্য িদেয়। মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ঠ রাষ্ট্রগুিলেত যারা শিরয়ত ও
হুদুদ প্রিতষ্ঠার তীব্র িবেরাধীতা কের এবং ভাষা, েগাত্র ও েফরকার
নােম িবভক্িতর েদয়াল গেড় -তারা েতা কােফর নয়। তারা েতা মুসিলম
সমােজর মােঝ লুিকেয় থাকা ঘেরর শত্রু। তােদর িবদ্েরাহ মহান
আল্লাহতায়ার েস সব িনর্েদেশর িবরুদ্েধও যােত রেয়েছ সমাজ েথেক
কুফির আইন, দুর্বৃত্িত, সুদ-ঘুষ ও পিততাবৃত্িতর িনর্মূল। ইসলােমর
িবরুদ্েধ শক্ত অবস্থান েনয়ার পরও তােদর মুেখ িনেজেদরেক কােফর বা
অমুসিলম রূেপ দাবী করার সাহস েনই। ইসলােমর এ কপট শত্রুগণ এজন্যই
মুনািফক। মহান আল্লাহতায়ালার কােছ এরাই হেলা সর্বিনকৃষ্ট। পিবত্র
েকারআেন বলা হেয়েছ, তােদর স্থান হেব জাহান্নােমর িনম্নতম স্থােন।

মহান আল্লাহতায়ালার একিট মাত্র হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর
কারেণ ইবিলস অিভশপ্ত শয়তােন পিরণত হেয়েছ। েতমন এক প্েরক্িষেত
প্রশ্ন হেলা, পিবত্র েকারআেন েঘািষত েকান একিট হুকুেমর িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ িনেয় েকউ িক তাই জান্নােত েপৗঁছেত পাের? বস্তুতঃ েস
িবদ্েরাহ েথেক বাঁচাই হেলা মানব জীবেনর শ্েরষ্ঠ সামর্থ্য। মু’িমন
ব্যক্িতর তাকওয়া হেলা, েস িবদ্েরাহ েথেক িনেজেক বাঁচােনার প্রিত
মুহুর্েতর সতর্কতা। মহান আল্লাহতায়ালােক যারা অস্বীকার কের এবং
তাঁর শিরয়িত আইন ও সার্বেভৗমত্েবর িবরুদ্েধ যােদর িবদ্েরাহিট
সুস্পষ্ট –তারাই িনেজেদর প্রিতষ্ঠা েদয় কােফর রূেপ। এবং ঈমানদার
হেলা তারাই যারা রাব্বুল আলামীেনর প্রিত হুকুেম লাব্বােয়ক বেল।
অপর িদেক যারা িনেজেদর মুসিলম রূেপ দাবী কের বেট িকন্তু আগ্রহ
নাই তাঁর হুকুেম লাব্বােয়ক বলার -তারাই হেলা মুনািফক। মানব
জীবেনর সবেচেয় বড় েধাকাবাজী ও অসামর্থ্যতা হল এিট। এখােন
েধাকাবাজীিট হেলা মহান আল্লাহতায়ালার সােথ। এমন েধাকাবাজী ও
অসামর্থ্যতা মানব জীবেনর সকল অর্জনেক পুরাপুির ব্যর্থ কের েদয়।
মিদনার বুেক এমন চিরত্েরর মানুষগণই মুনািফক রূেপ পিরিচিত পায়।
আযােনর ডােক এরা মসিজেদ িগেয় নবীজী (সাঃ)র িপছেন নামায পড়েতা
বেট, িকন্তু আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক যখন িজহােদর হুকুম এেলা তখন
েস হুকুেমর তারা িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ কেরিছল। তারা লাব্বািয়ক
বেলিছল নফেসর খােয়েশর ডােক। তােদর িনেজেদর খােয়শ েসিদন শয়তােনর

খােয়েশর সােথ একাকার হেয় িগেয়িছল।

আজেকর মুসিলমগণ েযরূপ শিরয়েতর আইন পালেন ব্যর্থ হচ্েছ তার কারণ,
আল্লাহর হুকুেম লাব্বােয়ক বলার সামর্থ্যহীনতা। তােদর সামেন
আল্লাহর েকারআন আেছ, েকারআেনর হুকুমও আেছ এবং নবীজী (সাঃ)র মহান
সূন্নতও আেছ, িকন্তু যা নাই তা হেলা েস হুকুেমর ডােক লাব্বােয়ক
বলার সামর্থ্য। এমন অসামর্থ্যতাই মূলত আযাব েডেক আেন। শুধু
আেখরােত নয়, দুিনয়ােতও। মহান আল্লাহর নািযলকৃত তাওরাত িনেয়
ইহুদীরা খুবই গর্ব করেতা –েযরূপ গর্ব কের আজেকর মুসিলমগণ পিবত্র
েকারআনেক িনেয়। িকন্তু ইহুদীেদর আগ্রহ িছল না তাওরােত বর্িনত
মহান
আল্লাহতায়ালার
হুকুমগুিল
পালেন।
েস
অপরােধ
মহান
আল্লাহতায়ালা ইহুদীেদরেক ভারবািহ গর্দভ রূেপ আখ্যায়ীত কেরেছন।
পিবত্র েকারআেন েস বর্ণনািট এেসেছ এভােব, “যােদরেক তাওরােতর
দািয়ত্বভার েদয়া
দৃষ্টান্তিট হেলা

হেয়িছল অথচ তারা েসিট বহন কেরিন -তােদর
ভারবািহ গর্দেভর ন্যায়। কতই না িনকৃষ্ট েস

সম্প্রদােয়র দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতগুিলেক অস্বীকার কের।
আল্লাহ যািলম সম্প্রদায়েক সৎপেথ পিরচািলত কেরন না।” –(সুরা
জুমু’আ, আয়াত ৫)।

ভারবািহ পশুেদর িপেঠ মূল্যবান িকতােবর িবশাল েবাঝা েশাভা েপেলও
েস িকতাবগুিলর িশক্ষা ও হুকুম-আহকাম িনেয় তারা ভােব না। েসগুিলর
প্রিতষ্ঠাও তােদর
তাওরাতেক যুগ যুগ

কােছ গুরুত্ব পায় না। ইহুদীগণ তাই শুধু
বহন কেরই েবিরেয়িছ, িকন্তু তার প্রিতষ্ঠায়

কখেনাই মনেযাগী হয়িন। শিরয়ত হাওয়ার উপর প্রিতষ্ঠা করা যায় না; েস
জন্য রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা িদেত হয়। িমসর েথেক মুক্িত েদয়ার পর
মহান
আল্লাহতায়ালা
যখন
তােদরেক
িফিলস্িতেন
িগেয়
রাষ্ট্র
প্রিতষ্ঠা ও শিরয়ত প্রিতষ্ঠার হুকুম িদেলন, েস দািয়ত্ব পালেন
তারা
সরাসির
অস্বীকার
করেলা।
রাষ্ট্র
প্রিতষ্ঠার
কাজিট
েদায়াদরুেদ হয় না। েস জন্য িজহােদ প্রাণদােনর প্রেয়াজন হয়।
মক্কার ন্যায় িফিলস্িতনও েসিদন কােফর শক্িতর হােত অিধকৃত িছল।
তারা বেলিছল, “েহ মুসা তুিম ও েতামার
আল্লাহ িগেয় যুদ্ধ কেরা,
আমরা অেপক্ষায় থাকলাম।” তােদর কাপুরুষতার জন্যই মুসা (আঃ) ইসলামী
রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা িদেত ব্যর্থ হন এবং ব্যর্থ হন শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠা িদেত। মহান আল্লাহতায়ালার কােছ ইহুহদীগণ একারেণই ভয়ানক

অপরাধী। এরূপ অপরাধীগণ িক েকান পুরস্কার েপেত পাের? তােদর জন্য
িফিলস্িতেন প্রেবশ িনিষদ্ধ করা হয়। শাস্িত স্বরূপ ঘুরেত হয় নানা
েদেশর পেথ পেথ। একই পথ ধেরেছ আজেকর মুসিলমগণ। মুসিলম ভূিমগুিল আজ
ইসলােমর শত্রুশক্িতর হােত অিধকৃত। েস অিধকৃিত েথেক মুসিলম ভূিমেক
মুক্িত করার লড়াই েযমন নাই, েতমিন নাই ইসলােমর রাষ্ট্েরর
প্রিতষ্ঠা এবং শিরয়ত পালেন আগ্রহ। ফেল মহান আল্লাহতায়ালার
প্রিতশ্রুত আযাব িঘের ধেরেছ তােদরও।

মু’িমেনর লাব্বােয়ক ও ঈমানদাির
লক্ষ লক্ষ হােফজ, আেলম ও মুসল্িল ব্যস্ত শুধু েকারআেনর আয়াতগুিল
েতলাওয়াত ও মুখস্ত করা িনেয়, িকন্তু েসগুিল বুঝােত এবং তার উপর
আমল করােত আগ্রহ অিত সামান্যই। অথচ েয আয়ােত শিরয়েতর হুকুম -েসিট
েতা শুধু পােঠর বা মুখস্ত করার িবষয় নয়। েসিট েতা রাষ্ট্েরর উপর
প্রেয়ােগর িবষয়। নইেল অবাধ্যতা হয় মহান রাব্বুল আলামীেনর। অথচ
মুসিলমগণ েবঁেচ আেছ েস অবাধ্যতা িনেয়। েস অবাধ্যতার কারেণই তােদর
জীবেন মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীনেক রাষ্ট্ের িবজয়ী করার লক্ষ্েয
িজহাদও েনই। ফেল ইহুদীগণ েযমন তাওরােতর িবধান পালেন ব্যর্থ
হেয়েছ, েতমিন প্রায় একশত পঞ্চাশ েকািট মুসিলম ব্যর্থ হচ্েছ ইসলাম
পালেন। ফেল ৫৭িট মুসিলম েদেশর েকানিটেতও শিরয়িত িবধােনর
প্রিতষ্ঠা েনই। অথচ েকান রাষ্ট্ের কতটা ধর্ম পালন হয়, েসিটর
িহসাব িক মসিজদ-মাদ্রাসার সংখ্যা গুেণ হয়? নামাযী, েরাযাদার ও
হাজীেদর সংখ্যা িদেয় িক েস িবচার চেল? েস িবচার েতা হয় মহান
আল্লাহর হুকুেমর কতটা আনুগত্য হেলা এবং তাঁর শিরয়িত িবধান কতটা
প্রিতষ্ঠা েপল তা েথেক। ইসলােমর আগমণ িক শুধু কারী ও হািফজেদর
সংখ্যা বাড়ােত? ইসলােমর িমশন িক শুধু নামায-েরাযা ও হজ্ব-যাকােতর
প্রিতষ্ঠা েদয়া? ধর্মপালন এভােব সীিমত ও িসেলকিটভ হেল পিবত্র
েকারআেন েয শিরয়িত আইন নািযল করা হেয়েছ -েসগুিলর িক হেব? েসগুিল
িক শুধু েতয়াওয়ােতর জন্য? িনেজর প্রণীত আইেনর এরূপ আমলহীন
েতয়াওয়ােত িক মহান আল্লাহ েছাবহানা ওয়া তায়ালা িক খুিশ হেবন?
নবীজী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ িক কখেনা শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা বাদ
িদেয় ইসলাম পালন কেরেছন?

অন্যােয়র

িনর্মূল

এবং

ন্যােয়র

প্রিতষ্ঠায়

আইন-আদালেতর

িবকল্প

নাই।
রাষ্ট্েরর বুেক আইেনর প্রেয়াগ না হেল জুলুেমর সয়লাব শুরু
হয়। দুর্বৃত্িতেত মুসিলম েদশগুিল েয িবশ্ব-েরকর্ড গড়েছ তার মূল
কারণ েতা শিরয়িত আইেনর অনুপস্িথিত। শিরয়িত আইেনর প্রিতষ্ঠা ছাড়াই
দুর্বৃত্িত িনর্মূল হেব এবং শান্িত-শৃঙ্খলা ও ন্যায় িবচার
প্রিতষ্ঠা পােব -েসিট িবশ্বাস করাই েতা হারাম। গুরুতর েরাগী ঔষধ
ছাড়াই ভাল হেয় উেঠ –এমন িবশ্বাস িক েকান সুস্থ্য ব্যক্িতর হেত
পাের? অথচ মুসিলমেদর মােঝ েতমিন একিট িবশ্বাস শিরয়িত আইেনর
িবরুদ্েধ। েকারআন-পাঠ, এবং নামায-েরাযা ও হজ্ব-যাকাত পালন এমন িক
েমানেফক,ফােসক বা জােলেমর পক্েষও সম্ভব। অথচ আল্লাহপাক চান, শুধু
েতলাওয়াত নয়, তাঁর প্রিতিট হুকুেমর পূর্ণ প্রেয়াগ। ঈমানদােরর
প্রিতিট কথা, কর্ম ও আচরেণ প্রকাশ পাক, শিরয়েতর প্রিতষ্ঠায় তাঁর
পূর্ণ অঙ্িগকার। মু’িমন ব্যক্িত েতা এভােবই মহান আল্লাহতায়ালার
হুকুেম “লাব্বােয়ক” বেল। এবং এরূপ “লাব্বােয়ক” বলার মােঝই
ঈমানদাির। নামায-েরাযা-হজ্ব-যাকােতর ন্যায় ইবাদেতর মূল কাজ েতা
ঈমানদােরর জীবেন আমৃত্যু “লাব্বােয়ক” বলার সামর্থ্য সৃষ্িট।
নামায-েরায ও হজ্ব-যাকােতর ন্যায় ইবাদতগুিল ব্যক্িতর জীবেন কতটা
সফল হেলা -েসিট পিরমােপর িনর্ভূল িমটারিট হেলা “লাব্বােয়ক” বলার
সামর্থ্য। েস অর্িজত সামর্থ্েযর বেল েযখােনই আল্লাহর িনর্েদশ,
েসখােনই ঈমানদার ব্যক্িত েস িনর্েদশ পালেন বেল উেঠ “আিম হািজর”।
যারা মধ্েয েস সামর্থ্য নাই, বুঝেত হেব ইবাদত েথেক এমন ব্যক্িতর
অর্জন অিত সামান্যই। এমন ব্যর্থ ইবাদত িক কল্যাণ িদেব পরকােল?

ঈমানদােরর পুরস্কার েযমন িবশাল,দায়বদ্ধতাও েতমিন িবশাল। িবশাল
পুরস্কারিট হেলা অনন্ত অসীম কােলর জন্য অফুরন্ত িনয়ামত ভরা
জান্নাতলাভ। আর দায়বদ্ধতা হেলা,আমৃত্যু আল্লাহর ৈসিনক রূেপ কাজ
করা। আল্লাহতায়ালা ঈমানদােরর জানমাল িকেন েনন জান্নােতর িবিনমেয়।
মহান আল্লাহর েস েঘাষণািট এেসেছ এভােব,“িনশ্চয়ই আল্লাহ মু’িমেনর
জান ও মাল এ মূল্েয িকেন িনেয়েছন েয তােদর জন্য হেব জান্নাত।
(এবং িবিনমেয়) তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্েধ কের,েস যুদ্েধ তারা
(শত্রুেদর) হত্যা কের এবং (িনেজরাও শত্রুেদর) হােত িনহত হয়।”
–(সুরা তাওবাহ, আয়াত ১১১)। মু’িমন হওয়ার অর্থ তাই মহান আল্লাহর
ক্রয় করা ৈসিনেক পিরণত হওয়া। তখন তার উপর একমাত্র আল্লাহর
মািলকানার প্রিতষ্ঠা হেয় যায়। আল্লাহর পেথ শহীদ হওয়ায় এমন
ব্যক্িতর মােঝ েকান ভয় থােক না। কারণ, শহীদ হওয়ার মধ্য িদেয়
ঈমানদার ব্যক্িত তাঁর িনেজর উপর অর্িপত আল্লাহতায়ালার আমানতেক

েফরত েদয় মাত্র। আল্লাহর ভয় তােদরেক মুক্িত েদয় মৃত্যুর ভয় েথেক।
এমন এক িবশ্বাস থাকার কারেণই সংখ্যায় ক্ষুদ্র হেয়ও মুসিলমগণ
অতীেত িবশাল িবশাল কােফর বািহনীর িবরুদ্েধ যুদ্েধ েনেমেছ।

যারা আল্লাহর ৈসিনক, তােদর মুেখ রাজা, স্ৈবরাচাির শাসক বা
েসক্যুলার েনতার ডােক লাব্বােয়ক বলািট েশাভা পায় না। তােদর
বাঁচােত তাঁরা যুদ্ধও কের না। যুদ্ধ কের না েকান দল, বর্ণ,
েগাত্র, ভাষা বা মতবােদর েগৗরব বাড়ােত। বরং যুদ্ধ কের এবং েস
যুদ্েধ িনহত হয় একমাত্র আল্লাহর দ্বীেনর িবজয় আনেত। এবং যুদ্ধ
কের মুসিলমেদর স্ট্রােটিজক স্বার্থ বাঁচােত। এ পৃিথবীেত আর েকান
নবী আসেবন না। তেব মুসিলমেদর প্রিত মহান আল্লাহর পেথ লড়াইেয়র
হুকুমিট সুরক্িষত রেয়েছ পিবত্র েকারআেনর ফরমােনর মােঝ। মুসিলমেদর
মােঝ আজও েস পিবত্র েকারআন আেছ। েস েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালার
দ্বীেনর প্রিতষ্ঠা িনশ্িচত করেত িজহােদর হুকুমও আেছ। িকন্তু
প্রশ্ন হেলা, মুসিলম জীবেন আল্লাহতায়ালার দ্বীেনর প্রিতষ্ঠায় েস
িজহাদ কই? অথচ মুসিলম জীবেন অসংখ্য যুদ্ধ আেছ, েসসব যুদ্েধ জান ও
মােলর িবশাল ক্ষয়ক্ষিতও আেছ। িকন্তু েসগুিল ব্যক্িত, দল, ভাষা,
েগাত্েরর িবজয় ও েগৗরবেক িনশ্িচত করেত। এভােব মুসিলম মারেছ ও
মরেছ জািহিলয়ােতর পেথ। তােদর েকারবানী শুধু পশু েকারবানীেত সীিমত
হেয় আেছ। এবং তারা িনেজরা িবপুল
জািহিলয়াতেক বাঁচােত। পিবত্র িজহােদর

সংখ্যায় েকারবান
বদেল তােদর জীবেন

হচ্েছ
এেসেছ

সন্ত্রাস। মুসিলম েদশগুিলর িবশাল িবশাল পুিলশ ও েসনাবািহনীগুিল
ব্যবহৃত হচ্েছ জনগেণর িবরুদ্েধ সন্ত্রাস সৃষ্িটর কােজ। ইসলােমর
িবজয়
বাড়ােত
এসব
বািহনীর
েকান
ভূিমকাই
েনই।
অথচ
মহান
আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্িট অর্জেন মুসিলেমর বাঁচা ও মরা -েসিটই েতা
ইব্রাহীম (আঃ)’েয়র জীবেনর মূল আদর্শ। েকারবানীর এিটই েতা মূল
িশক্ষা। িকন্তু বছর ঘুের প্রিত বছর হ্জ্ব আসেলও মুসিলম জীবেন
মহান আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্িট অর্জেনর লক্ষ্েয বাঁচা ও মরার
আেয়াজন অিত সামান্যই।

মহান আল্লাহতায়ালার ডােক সর্বাবস্থায় লাব্বােয়ক বলেত িগেয়
ইব্রািহম (আঃ) েদশছাড়াও হেয়েছন। িবচ্িছন্ন হেয়েছন একমাত্র পুত্র
ঈসমাইল ও িবিব হােজরা েথেক। আল্লাহর িনর্েদেশ লাব্বােয়ক বলেত
িতিন তােদরেক খাদ্য-পানীয়হীন অবস্থায় েছেড়েছন জনবসিতহীন মক্কার

মরুর প্রান্তের। যখন হুকুম েপেয়েছন একমাত্র পুত্েরর েকারবানীর,
তখনও িতিন দ্িবধাদ্বন্েদ পেড়নিন। প্রবল ঈমানী বল িনেয় েস হুকুম
পালেন তখনও লাব্বােয়ক বেলেছন। মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত এভােব
লাব্বােয়ক বলার ক্েষত্ের ইব্রািহম (আঃ) হচ্েছন সমগ্র মানব
ইিতহােস এক শ্েরষ্ঠ আাদর্শ। শুধু হযরত ইব্রািহম (আঃ) নন, তাঁর
সােথ “লাব্বােয়ক” বেলেছন হযরত ইব্রািহম (আঃ)এর স্ত্রী িবিব
হােজরা এবং িশশু পুত্র ঈসমাইল(আ)ও। হযরত ঈসমাইল(আ)েক যখন বলা
হেয়িছল, আল্লাহতায়ালা েতামার জােনর েকারবানী চান তখন িতিনও
সাগ্রেহ বেলিছেলন,“লাব্বােয়ক”। অথচ বাঁচবার সাধ কার না থােক?
িকন্তু আল্লাহর ডােক লাব্বােয়ক বলার েচেয় অিধক গুরুত্বপূর্ণ কাজ
এ জীবেন আর িক থাকেত পাের? িশশু ঈসমাইলও েসিট বুেঝিছেলন।
বুেঝিছেলন তাঁর মহান িবিব হােজরাও। ফেল ঘরবাড়ী ও গাছপালা
েনই,খাদ্য-পানীয় ও েকান প্রাণীর আলামত েনই -এমন এক রুক্ষ মরুর
বুেক িশশু পুত্রেক িনেয় একাকী অবস্থােনর হুকুম এেল িতিনও তখন
লাব্বােয়ক বেলিছেলন। অিত কষ্েট প্রিতপািলত একমাত্র েস িশশু
ইসমাইলকেক যখন েকারবানী করার হকুম হেলা িবিব হােজরা
দ্িবধান্িবত হনিন। িতিন নবী িছেলন না। িকন্তু আল্লাহর

তখনও
ডােক

লাব্বােয়ক বলার েচেয় বাঁচবার অন্য েকান উচ্চতর প্েররণার কথা
িতিনও ভাবেত পােরনিন। তাই িতিন মহান আল্লাহর প্রিত িনর্েদেশ
লাব্বােয়ক বেলেছন সমগ্র অস্িতত্ব ও অঙ্িগকার িনেয়। এভােব আল্লাহর
ডােক সর্বাবস্থায় লাব্বােয়ক বলার েয িশক্ষা ইব্রািহম (আ) এবং
তাঁর পিরবার েরেখেছন তা সমগ্র মানব জািতর ইিতহােস আজও অনন্য হেয়
আেছ। প্রিত যুেগর মুসলমান বাঁচেব েস ইব্রািহমী িমশন িনেয়।
আল্লাহতায়ালা হযরত ইব্রািহম (আঃ) এবং তাঁর পিরবােরর িমশেন ও
আত্মত্যােগ এতই খুিশ হেয়িছেলন েয েসিটেক পিবত্র েকারআেন বার বার
উল্েলখ কেরেছন। তাঁর েস মহান সূন্নতেক আল্লাহতায়ালা হ্জ্ব রূেপ
ফরয কেরেছন। এভােব সুস্পষ্ট কেরেছন,আল্লাহপাক েমােমেনর েকান
ধরেণর আমেল খুিশ হন েসিটও।

লাব্বােয়ক শয়তােনর ডােক
িকছু নামায-েরাযা পালন, িকছু অর্থদান, িকছু সময়দান বা হজ্ব কের
যারা আল্লাহেক খুিশ করার স্বপ্ন েদেখন ইব্রািহম (আঃ)’েয়র িশক্ষা
েথেক তােদর েবােধাদয় হওয়া উিচত। কারণ আল্লাহ চান, তাঁর হুকুেমর
প্রিত সর্বাবস্থায় পূর্ণ-আনুগত্য। তাই শুধু হজ্েব িগেয় লাব্বােয়ক
বলায় কল্যাণ েনই। আল্লাহর িনর্েদেশর প্রিত লাব্বােয়ক বলেত হেব

েদেশর
রাজনীিত,সমাজনীিত,
অর্থনীিত,িশক্ষা-সংস্কিত
তথা
সর্বক্েষত্ের। তাই েয েদেশ আল্লাহর শিরয়ত ও সংস্কৃিতর প্রিতষ্ঠা
েনই এবং েস লক্ষ্েয েকান েচষ্টাও েনই –বুঝেত হেব আল্লাহর হুকুেমর
ডােক েসেদেশ লাব্বােয়ক বলার েলাকও েতমন একটা েনই। সূদী অর্থনীিত,
পর্দাহীনতা, নাচ-গান, অশ্িলল যাত্রা-িসেনমা েয েদেশর সংস্কৃিত,
েস েদেশ দৃশ্যমান হয় েতা মহান আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর
পতাকা। েয মিহলা হজ্ব কের অথচ েবপর্দা ভােব জনসম্মুেখ চলােফরা
কের, বুঝেত হেব হজ্েবর সময় তাঁর মুেখ লাব্বােয়ক ধ্বিনত হেলও তােত
সাচ্চা ঈমানদাির িছল না। েসিট িছল িনছক আচার, আল্লাহর প্রিত
পূর্ণ ঈমানদাির নয়। এমন হাজীরা েতা শয়তােনর ডােকও লাব্বােয়ক বেল।
তােদর
েবপর্দাগী
ও
রাজনীিতেত
পুঁিজবাদ,
জািতয়তাবাদ
ও
েসক্যুলািরজম প্রিতষ্ঠায় তােদর আগ্রহিট েতা তারই আলামত। এমন
ভন্ডেদর কারেণই বাংলােদেশ মত মুসিলম েদশগুিলেত হাজীর সংখ্যা
বাড়েলও আল্লাহর শিরয়তী িবধােনর প্রিতষ্ঠার িজহােদ লাব্বােয়ক বলা
েলােকর সংখ্যা বােড়িন। বরং িবপুল ভােব েবেড় চেলেছ শয়তােনর
হুকুেমর প্রিত লাব্বােয়ক বলার েলাক। তােদর কারেণ েলাকবল বাড়েছ
শয়তােনর দেল। ফেল বাড়েছ সূদী ব্যাংক, বাড়েছ পিততাপল্িল, বাড়েছ
দূর্নীিত, বাড়েছ মদ্যপান, েবপর্দাগী ও ব্যািভচার। বাংলােদেশর
রাজনীিত ও িশক্ষা-সংস্কৃিতেত েতা এরূপ িবদ্েরাহীরাই িবজয়ী। এরা
হজ্ব পালন কের িনছক আচার রূেপ, আল্লাহর প্রিত আনুগত্েযর িমশনেক
িনজ জীবেন গ্রহণ করার সংকল্প িনেয় নয়।
\
আল্লাহতায়ালা চান, তাঁর বান্দাহ ইসলােম পুরাপুির প্রেবশ করুক।
জাহান্নােমর আগুণ েথেক বাঁচার এিটই একমাত্র পথ। পিবত্র েকারআেন
তাই বলা হেয়েছ,“উদখুলুস িসলেম কা’ফ্ফা” অর্থাৎ ইসলােম দািখল হও
পুরাপুির ভােব। তাই ঈমানদািরর অর্থ শুধু নামায-েরাযা-হজ্ব-যাকাত
পালন নয়, বরং েসিট িমথ্যাচর্চা, সূদ-ঘুষ, ব্যািভচাির, েবপর্দাগীর
ন্যায় সকল প্রকার অবাধ্যতা েথেক দূের থাকা। নইেল েনেম আেস কিঠন
আযাব। মহান আল্লাহর েস কেঠার েঘাষণািট এেসেছ এভােব,“তেব িক
েতামরা িকতােবর িকছু অংেশ িবশ্বাস কর এবং িকছু অংশেক প্রত্যাখান
কর? সুতরাং েতামােদর মধ্েয যারা এরূপ কের তােদর একমাত্র প্রিতফল
পার্িথব জীবেন হীনতা এবং িকয়ামেতর িদন তারা কিঠনতম শাস্িতর মধ্েয
িনক্ষপ্ত হেব। তারা যা কের আল্লাহ েস সম্বন্েধ েবখবর নন।” –(সুরা
বাকারা, আয়াত ৮৫)। ইসলােম পুরাপুির প্রেবেশর েস ছবকিট েদয় হজ্ব।
এবং েসিট লাব্বােয়ক বলার সামর্থ্যিট েচতনার গভীের প্রথীত করার

মধ্য িদেয়। তখন মু’িমন ব্যক্িতিট শুধু আযােনর ডােক বা হজ্েবর
ডােক লাব্বােয়ক বেল না, বরং লাগাতর লাব্বােয়ক বেল মহান
আল্লাহতায়ালার প্রিত হুকুেম। লাব্বােয়ক বেল িজহােদর ডােকও।
হজ্বকােল ক্বাবার পিবত্র অঙ্গণ েযমন প্রবল ভােব মুখিরত হয়
“লাব্বােয়ক” ধ্বিণেত, েতমিন “লাব্বােয়ক” বলার েজায়ার শুরু হয়
মুসিলম েদেশর রাজনীিত, সংস্কৃিত ও ধর্মকর্েমও। এবং েসিট মহান
আল্লাহতায়ালার শিরয়িত হুকুম পালেন। ইসলােমর েগৗরব কােল েসিটই েতা
িছল মুসিলম সমােজর সংস্কৃিত। ফেল আল্লাহতায়ালার সাহায্য এেসিছল
এবং তােত িবজয় এেসিছল মুসিলমেদর।

আযােবর গ্রােস
েকান

জনপেদ

রহমত

নািযেলর

েযমন

প্েরক্ষাপট

থােক,

েতমিন

থােক

আযােবরও। আযােবর রেয়েছ নানারূপ।
মুসিলমেদর আজেকর েয পরাজয়,
অপমান, শত্রুশক্িতর অিধকৃিত ও ধ্বংস-প্রক্িরয়া –এগুিলেক িক রহমত
বলা যায়? এগুেলা েতা আল্লাহতায়ালার বহু প্রিতশ্রুত আযাব এবং
অর্িজত হেয়েছ তােদর িনেজেদর হােত। িবশ্েবর প্রায় ১৫০ েকািট
মুসিলেমর মানসম্মান ও ইজ্জেতর এখেনা িক িকছু অবিশষ্ঠ আেছ? স্েরফ
খাদ্য-উৎপাদন, িশল্প-উৎপাদন, সড়ক-উন্নয়ন বা িশক্ষার হার বািড়েয়
িক এ হীনতা ও অপমান েথেক মুক্িত পাওয়া যায়? আযাব আেস ব্যর্থতার
শাস্িত রূেপ। মুসিলমেদর মােঝ েস ব্যর্থতা িক কম? নামায-েরাযাহজ্ব-যাকাত পালন কের, এমন েলােকর সংখ্যা মুসিলম িবশ্েব েকািট
েকািট। িকন্ত ক’জেনর মােঝ মহান আল্লাহতায়ালার ডােক লাব্বােয়ক
বলার সামর্থ্য। বরং িবপুল ভােব েবেড়েছ এমন মানুেষর সংখ্যা যারা
লাব্বােয়ক বলেছ শয়তানী শক্িতবর্েগর ডােক। এিটই মুসিলমেদর সবেচেয়
বড় ব্যর্থতা। এরূপ ব্যর্থতা আযাব েডেক আনেব েসিটই িক স্বাভািবক
নয়?

মুসিলমেদর ব্যর্থতািট প্রকট ভােব ধরা পেড় ইসলাম েথেক তােদর দুের
সরা ও ইসলািম িবধােনর িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর মােঝ। এর ফেল মুসিলম
েদশগুিলেত িবপুল সংখ্যায় েবেড়েছ েচার-ডাকাত, খুিন, সন্ত্রাসী,
সূদেখার,
ঘুষেখার,
মদেখার
ও
ব্যািভচািরর
সংখ্যা।
মুসিলম
রাষ্ট্রগুিলর রাজনীিত, অর্থনীিত ও আইন-আদালত মূলতঃ তােদর হােতই

িজম্িম। েদেশর সর্বাঙ্গণ জুেড় েবেড়েছ মহান আল্লাহতায়ালার
অবাধ্যতা। এবং েকাথাও বাস্তবায়ন ঘেটিন শিরয়েতর। অথচ পিবত্র
েকারআেন সুস্পষ্ট েঘাষণািট হেলা,“যারা আল্লাহতায়ালার নািযলকৃত
িবধান অনুযায়ী যারা িবচার ফয়সালা কের না তারা কােফর, …তারা জােলম
..তারা ফােসক।” –(সুরা মােয়দা,আয়াত ৪৪-৪৭)।” ধর্মপালেনর নােম
মুসলমানেদর মােঝ যা েবেড়েছ তা হেলা ইসলােমর আংিশক অনুসরণ মাত্র।
ইসলােমর বাঁিক অিত গুরুত্বপূর্ণ িবধানগুিলর িবরুদ্েধ চলেছ লাগাতর
িবদ্েরাহ। এবং েস িবদ্েরােহর কারেণ পরাভুত হেয়েছ শিরয়ত, হুদুদ,
মুসিলম ঐক্য ও েখলাফেতর প্রিতষ্ঠা। এরূপ আংিশক অনুসরণ ও িবদ্েরাহ
মহান আল্লাহতায়ালার আযাব েডেক আনেব –েসিটই িক স্বাভািবক নয়?

মন-মগজ ও িচন্তা-েচতনার ভূিম কখেনাই খািল থােক না। েস ভূিমেত
আল্লাহর িজকর ও তাঁর ডােক লাব্বােয়ক বলার েচতনািট স্থান না েপেল
তা ত্বিরৎ অিধকৃত হয় শয়তােনর
হােত। শয়তােনর অিধকৃত েস েচতনার
ভূিমেত শয়তােনর িবধান প্রিতষ্ঠায় লাব্বােয়ক ধ্বিন উঠেব –েসিটই
েতা স্বাভািবক। বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম েদশগুিলেত পিততাবৃত্িত,
সূদ-ঘুষ ও দূর্নীিত েযরূপ প্রবলতর হেয়েছ -েসিট েতা শয়তােনর
অিধকৃিতরই দিলল। এরূপ অিধকৃিতর কারেণই িশরক, জািতয়তাবাদ,
ফ্যািসবাদ, েগাত্রবাদ, বর্ণবাদ, সমাজবাদ, পূিজবােদর ন্যায় দুষ্ট
মতবাদগুেলাও মুসিলম ভূিমেত িবপুল সংখ্যক অনুসাির পায়। একই কারেণ
ব্যক্িত, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবেনর েয অঙ্গণগুিলেত ইসলামী িবধানশূণ্য,
েস
অঙ্গণগুিল
অিধকৃত
হেয়েছ
শয়তােনর
এেজন্ডা
ও
ধ্যানধারণায়। এবং আদালত শিরয়তশূণ্য হওয়ােত েস অঙ্গণ অিধকৃত হেয়েছ
কােফরেদর প্রণীত আইেনর হােত। মুসিলম েদেশর রাজনীিত, িশক্ষাসংস্কৃিত, প্রশাসন, েসনাবািহনী ও পুিলেশর ক্েষত্রগুিল অিধকৃিত
হেয়েছ তােদর হােত যােদর অিধকাংশই ‘লাব্বােয়ক’ বেল শয়তােনর ডােক।
মুসিলম উম্মাহর জন্য এর েচেয় বড় িবপর্যয় আর িক হেত পাের? মুসিলম
েদশগুিলেত আজ েয িবধান প্রিতষ্িঠত েসিট আল্লাহর িবধান নয়,েসিট
মানুেষর গড়া। ইসলােমর বদেল প্রিতষ্ঠা েপেযেছ েসকুলািরজম। শয়তােনর
অিধকৃত ভূিমেত মহান আল্লাহতায়ালার রহমত েনেম আসেব েসিট িক আশা
করা যায়?

ইব্রািহমী ইনষ্িটিটউশন

হজ্ব মূলতঃ হযরত ইব্রািহম (আঃ) ও তাঁর পিরবােরর সূন্নত। এিট হল
আিদ িপতার আদর্েশর সােথ পরবর্তীকােলর মুসলমানেদর একাত্মতার মহড়া।
আল্লাহপাক তাঁর এই মহান বান্দাহ ও তাঁর পিরবারেক এভােবই
মহাসন্মািনত কেরেছন। আল্লাহতায়ালা চান তার অনুগত বান্দাহগণ হযরত
ইব্রাহীেমর (আ) আদর্েশ গেড় উঠুক। গেড় তুলুক এমন এক বািহনী যার
প্রিতিট ৈসিনক হযরত ইব্রািহম (আ)এর মতই আল্লাহর প্রিতিট িনর্েদেশ
দ্িবধাহীন িচত্েত লাব্বােয়ক বলেব। অনুগত বান্দােদর জন্য িতিনই
শ্েরষ্ঠতম মেডল। েস মেডেলর অনুসরেণ নবীজী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবােয়
েকরাম শতকরা শতভাগ সফল হেয়েছন। ফেল নবীজী(সাঃ)র েস সফলতার কারেণই
তাঁর ও তাঁর সাহাবােদর যুগেক মানব জািতর ইিতহােস সর্বশ্েরষ্ঠ যুগ
বলা হয়। ইসলােমর েশষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) েকান নতুন ধর্েমর
প্রবর্তন কেরনিন। বরং িতিন হযরত ইব্রািহম (আঃ)’েয়র ধর্মেকই
িনষ্ঠার সােথ অনুসরণ কেরিছেলন, এবং েস দ্বীনেকই ফরজ করা হেয়েছ
সকল মানব জািতর জন্য। মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক নবীজী (সাঃ)র
উপর নািযল কৃত েস িনর্েদশিট হেলা এরূপঃ “আপিন বেল িদনঃ আমার
প্রিতপালক আমােক সরল পথ প্রদর্শন কেরেছন। েসিট একাগ্রিচত্ত
ইব্রািহেমর িবশুদ্ধ ধর্ম। িতিন মুশিরকেদর অন্তর্ভুক্ত িছেলন না।”
–(সুরা আনয়াম, আয়াত ১৬১)।

বস্তুতঃ হজ্ব হেলা সূন্নেত হযরত ইব্রািহম (আঃ)এর আেলােক
সত্যিনষ্ঠ
মর্েদ
মু’িমন
গড়ার
পিবত্র
ইনষ্িটিটউশন।
এ
ইনষ্িটিটউশেনর িশক্ষক শুধু হযরত ইব্রািহম (আঃ) নন, তাঁর সােথ
পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) ও স্ত্রী িবিব হােজরা। হজ্ব ও ওমরা
পালনকাির প্রিতিট ব্যক্িত হেলা এ ইনষ্িটিটউশেনর ছাত্র। ছাত্র
তারাও যারা প্রিতবছর ঈদুল আযহা’েত অংশ েনয় ও েকারবানী েদয়। প্রিত
ইনষ্িটিটউশনই সুিনর্িদষ্ট একিট দর্শন েদয়; েদয় িবেশষ েচতনা ও
মূল্যেবােধর
পিরচর্যা।
এখােন
েস
দর্শনিট
হেলা,
মহান
আল্লাহতায়ালার কােছ আত্মসমর্পণ ও তাঁর প্রিত হুকুেম লাব্বােয়ক
বলা। পিবত্র েকারআেন আত্মসমর্পেণর েস দর্শনিট বর্ননা করা হেয়েছ
এভােব, “ক্বূল, ইন্নাস সালািত ওয়া নুসুিক ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া
মামািত িলল্লািহ রাব্িবল আ’লািমন।’’ অর্থঃ “বলুন (েহ মুহাম্মদ),
িনশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার েকারবানী, আমার েবঁেচ থাকা ও আমার
মৃত্যু -সবিকছুই রাব্বুল আলামীেনর জন্য।” –(সুরা আনআম, আয়াত
১৬২)। হাদীেস এেসেছ, নবীজী (সাঃ) এ আয়াতিট পাঠ করেতন পশু
েকারবানী কােল। হযরত ইব্রািহম (আঃ) িছেলন আল্লাহতায়ালার প্রিত

দ্িবধাদ্বন্দহীন আত্মসমর্পেণর প্রতীক। প্রতীক িছেলন তাঁর প্রিত
হুকুেম লাব্বােয়ক বলায়। এমন ব্যক্িতেক বলা হয় হািনফ তথা অিত
িনষ্ঠাবান মুসিলম। এবং তাঁেকই বলা হয় মুসিলম উম্মাহর আিদ িপতা।
েকারবানী িনছক পশু েকারবানী নয়,বরং িনেজর মধ্েয েবেড় উঠা পশুেচতনা তথা স্বার্থ-িচন্তার েকারবানী। মুসিলেমর পিরচয়িট হেলা, েস
িনেজেক খুিশ করেত বাঁেচ না; বরং বাঁেচ মহান আল্লাহতায়ালােক খুিশ
করার লক্ষ্েয। হজ্ব ও ঈদুল আযহার পশু েকারবানীর মধ্েয িদেয় েস
েচতনােকই প্রিতষ্ঠা েদয়া হয়। ঈমানদােরর জীবেন এিটই হেলা বাঁচবার
মূল প্েররণা। হজ্ব ও ওমরাহ’র অনুষ্ঠানগুিল এবং ঈদুল আযহার পশু
েকারবানী মূলতঃ েসিটই েশখায়।

হযরত ইব্রািহম (আঃ) এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্েরর দ্বীেন হািনেফর সােথ
ঈমানদারেক একাত্ম করার লক্ষ্েযই হজ্ব ও ওমরায় ফরজ করা হেয়েছ নানা
রূপ রসম বা অনুষ্ঠান। েসগুেলা পালন না করেল হজ্ব হয় না। িবিব
হােজরা তার িশশুপুত্েরর তৃষ্ণা েমটােত েযভােব পািনর েখাঁেজ
সাফওয়া ও মারওয়ার মােঝ েদৗিড়েয়িছেলন আজও
প্রিতিট হাজীেক -তা
বৃদ্ধ েহাক বা েজায়ান েহাক, নারী েহাক বা পুরুষ েহাক, রাজা েহাক
বা প্রজা েহাক, সকলেকই েসভােব েদৗড়ােত হয়। ‘সায়’ অর্থ প্রেচষ্ঠা।
পািনহীন মরুভূিমর মােঝও হতাশ না হেয় িবিব হােজরা েযরূপ পািনর
েখাঁেজ স্বেচষ্ট হেয়িছেলন, েতমিন স্বেচষ্ট হেত হেব প্রিতিট
মুসলমানেক জীবন-সমস্যার সমাধােন। তথা কল্যাণকর কােজ। এখােন েকান
অলসতা চেল না। তাঁর েস িনরলস প্রেচষ্ঠািট মানব জািতর জন্য এতটাই
িশক্ষণীয় েয িবিব হােজরার েস সূন্নত প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ হজ্েবর ফরজ
িবধান রূেপ। সভ্যতা সভ্যতর হয় এবং মানব-জীবন উন্নততর হয় েতা
কল্যাণ কর্েম এমন প্রাণান্তকর প্রেচষ্ঠার কারেণই। এ েচতনােতই
মুসিলম িভক্ষুক হয়না, হতাশ ও হেতাদ্যম হয় না। এবং কর্ম েথেক
অবসরও েনয় না। বরং সর্বাবস্থােত আল্লাহর অনুগ্রহ তালােশ িনেজর
েমধা, অর্থ, শ্রম, সময় ও রক্েতর িবিনেয়াগ কের। মু’িমেনর “সায়”
তাই স্েরফ সাফা ও মারওয়ার মােঝ েশষ হয় না, বরং েসিট আমৃত্যু চেল।
মু’িমেনর জীবেন এজন্য েকান অবসর বা িরটায়ারেমন্ট নাই। কর্ম েথেক
অবসর েনয়ািট মূলতঃ েসক্যুলার ধারণা।

িবিব হােজরা িছেলন একজন দাসী। তাই ইব্রািহম (আ)এর িনঃসন্তান
প্রথম স্ত্রী িবিব সারার আপত্িত িছল না তাঁেক স্বামীর দ্িবতীয়

স্ত্রী িহসােব গ্রহণ করায়। আল্লাহর প্রিত িনষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্েযর
কারেণই িবিব হােজরা পুরস্কৃত হেয়েছন। আল্লাহপাক এভােব সম্মািনত
কেরেছন এক নারীেক। তার মর্যাদা এতই িবিব হােজরার সূন্নত পালন না
করেল হজ্ব হয় না। এমন সম্মান েকান রাজাবাদশাহ বা সম্ভ্রান্ত
বংেশর েকান অিভজাত নরনারীর ভাগ্েয জুেটিন। েকান পয়গম্বেরর
ভাগ্েযও জুেটিন। বরং েপেয়েছ এমন এক বৃদ্ধা মা, ঈমােনর পরীক্ষায়
যার
অর্জনিট
িছল
অিত
উচু
েলেভেলর।
যখন
মক্কার
িনর্জন
মরুপ্রান্তের তাঁেক খাদ্যহীন, পানীয়হীন ও ঘরহীন স্থােন বসবােসর
িনর্েদশ পান তখন িনর্দ্িবধায় লাব্বােয়ক বেলন। এ িছল করুনাময়
আল্লাহর উপর তাঁর গভীর ঈমােনর প্রমাণ। তাঁর অটল িবশ্বাস িছল, এ
িবশ্েব সব িকছুই চেল মহাকরুণাময় আল্লাহতায়ালার পিরকল্পনা মািফক।
যার পক্ষ েথেক মক্কা থাকার িনর্েদশ এেসেছ, িনশ্চয়ই এর মধ্েয তাঁর
েকান পিরকল্পনা আেছ। এ িবজন ভূিমেত জীবন-ধারেণর সামগ্রী
েজাগােনার দািয়ত্ব করুণাময় মহান আল্লাহতায়ালার। িতিন মরুর বুেক
কীটপতঙ্গেদর খাদ্য েজাগান। বান্দা রূেপ ঈমানদােরর দািয়ত্ব তাঁর
হুকুম পালন। তাই িনঃসংেকােচ েসিদন লাব্বােয়ক বেলিছেলন।

আমেলর পুরস্কৃত েতা হয় তার িনয়েতর িভত্িতেত। আল্লাহতায়ালা েদেখন
বান্দার েকারবানীর িনয়ত ও আত্মিনেয়াগিট। েস িনয়ত ও আত্মিনেয়ােগ
হযরত ইব্রািহম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) এর মােঝ িক েকান কমিত িছল?
হযরত ইব্রািহম (আঃ) যখন িনেজর েচাখ েবঁেধ পুত্র ইসলােমর গলায়
ছুিড় চালাচ্িছেলন, তখন হযরত ইব্রািহম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ)-এ
দুজেনর েকউ জানেতন না েয আল্লাহতায়ালা হযরত ইসমাইল (আঃ)’েয়র বদেল
েভড়ােক েসখােন েকারবানীর জন্য েপশ করেবন। খােলছ িনয়েতর কারেণই
তােদর েকারবানী েসিদন মহান আল্লাহতায়ালার দরবাের গৃহীত হেয়িছেল।
পশু েকারবানীর মধ্য িদেয় তােদর েস েকারবানীর সূন্নত পালন করেত হয়
িবশ্েবর মুসিলমেদর। এিট না করেল হাজীেদর হজ্ব পালনই হয় না।

হজ্ব িনেজই েকান লক্ষ্য নয়, মানুষেক একিট মহত্বর লক্েষ গেড়
েতালার প্রক্িরয়া মাত্র। আল্লাহর চুড়ান্ত লক্ষ্যিট হেলা ধর্ম,
মতবাদ, ঐিতহ্েযর নােম প্রচিলত সকল িমথ্যার উপর তাঁর দ্বীনেক তথা
ইসলামেক িবজয়ী করা। বস্তুতঃ এিট হেলা িমথ্যার উপর সত্েযর িবজয়।
মানব সভ্যতার বুেক এর েচেয় েকান গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নাই। েকান
িবেবকমান মানুষ এ ইস্যুেত িনরব থাকেত পাের? পিবত্র েকারআেন বলা

হেয়েছ,”িহদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ িতিন তাঁর রাসূলেক প্েররণ কেরেছন
এ জন্য েয দুিনয়ার সকল দ্বীেনর উপর এিট িবজয়ী হেব।-(সুরা ছফ,আয়াত
৯)। তেব এ িবজয় এমিনেত আেস না। এ কাজ েফেরশতােদরও নয়। বরং একাজ
িনতান্তই মানুষেদর। এ কাজ সমাধার জন্য েফেরশতা হওয়ার েযমন
প্রেয়াজন েনই, েতমিন সুিফ বা দরেবশ হওয়াও জরুরী নয়। বরং চাই
িজহাদ। চাই েস িজহােদ অর্থদান, শ্রমদান, রক্তদান, এমনিক
প্রাণদান। ইসলাম-িবেরাধীেদর িনর্মূেল জরুরী হেলা এমন এক বািহনীর
যারা আল্লাহর প্রিতিট িনর্েদেশর প্রিত িনষ্ঠারসােথ লাব্বােয়ক
বলেব। েযমনিট হযরত ইব্রািহম (আ) বেলিছেলন। নইেল িবজয় অসম্ভব।
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক েফেরশতাকুল েনেম আেস একমাত্র তখনই যখন
পৃিথবী পৃষ্েঠ এমন একিট বািহনী আল্লাহর পেথ জান ও মােলর
েকারবানীেত প্রস্তুত হেয় যায়। আল্লাহর েশষ নবী হযরত মুহাম্মদ
(সা) এমন একিট বািহনী গড়েত েপেরিছেলন বেলই িতিন িবজয়ী হেয়িছেলন।
মুসলমানরাই হচ্েছ এ কােজ তার একমাত্র বািহনী। পিবত্র েকারআেন
আল্লাহতায়ালা েস বািহনীেক আখ্যায়ীত কেরেছন ‘িহযবুল্লাহ’ বা
আল্লাহর দলরূেপ। তেব িনছক দলই যেথষ্ট নয়। েস দেলর জন্য লাগাতর
ট্েরিনংও অপিরহার্য। েস ট্েরিনং শুধু ৈদিহক নয়; আর্িথক ও আত্মীক
হওয়াটাও জরুরী। নইেল অর্থ, রক্ত ও অর্থদােনর জজবা আসেব কীরূেপ?
হজ্েবর মধ্েয সমন্বয় ঘেটেছ সবগুেলারই। লাব্বােয়ক হেলা বস্তুতঃ এ
বািহনীর শপথ বাক্য। এখােন শপথ আল্লাহর প্রিত িনঃশর্ত আনুগত্েযর।
এিট হেলা তাঁর লা-শিরক ওয়াহদািনয়ােতর স্বীকৃিত এবং েস সােথ
আল্লাহর ডােক সদাসর্বদা লাব্বােয়ক বলার। হাজীেদর তাই বলেত
হয়,”লাব্বােয়ক, আল্লাহুম্মা লাব্বােয়ক,লাব্বােয়ক লা-শািরকা লাকা
লাব্বােয়ক, ইন্নাল হামদা ওয়ান িনয়ামাতা লাকাওয়াল মুলক, লা-শািরকা
লাকা লাব্বােয়ক।”

উম্মূক্ত িমউিজয়াম
ইসলােমর িবজয় আনার দায়ভারিট একার নয়, এ কাজ সমষ্িটর। একাকী সাধু,
সুিফ বা দরেবশ হওয়া যায়, িকন্তু তােত আল্লাহতায়ালার মুজািহদ হওয়া
যায় না। ইসলামেক িবজয়ী করার িমশেন শরীকও হওয়া যায় না। তাই সাধু,
সুিফ বা দরেবেশর বৃদ্িধেত আল্লাহতায়ালার িভশন িবজয়ী হয়না। তােত
মুসিলম িবশ্ব েথেক কােফরেদর অিধকৃিত িনর্মূল হয় না। ইসলােমর িবজয়
আনেত অন্যেদর সােথ একতা গড়েত হয়। তাই প্রেয়াজন, আল্লাহতায়ালার
বািহনীর অন্যেদর সােথ একত্ের বসার। প্রেয়াজন হেলা, নানা বর্ণ,
নানা ভাষা ও নানা েদেশর এ িবশ্ববািহনীর ৈসিনকেদর পারস্পািরক

পিরচেয়র। প্রেয়াজন হেলা, এেক অপেরর সমস্যার অনুধাবেনর এবং একসােথ
িচন্তাভাবনা
ও
স্ট্রািটজী
প্রণয়েনর।
এজন্য
জরুরী
হেলা
িবশ্বমুসিলেমর
সম্েমলন।
জরুরী
প্যান-ইসলািমক
ভাতৃত্ব।
তাই
মুসলমান হওয়ার অর্থই হেলা প্যান-ইসলািমক েচতনার ৈসিনক হওয়া।
িবশ্বভাতৃত্ব তাই মুসলমােনর রাজৈনিতক শ্েলাগান নয়, বরং তাঁর
ঈমােনর স্বাভািবক ও স্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশ। ফেল ঈমানদার ব্যক্িত
পুতুল-পুজােক যতটা ঘৃনা কের, ততটাই ঘৃনা কের বর্ণবাদ, েগাত্রবাদ
ও জাতীয়তাবাদেক। কারণ এগুেলা হেলা মুসিলম উম্মাহর িবশ্বজনীন
ভাতৃত্েবর েচতনা-িবনাশী ভাইরাস। আজ
মুসিলমগণ েযভােব িবভক্ত ও
িবপর্যস্ত -েসিট মূলতঃ ভূেগাল, ভাষা, বর্ণ ও েগাত্র-িভত্িতক
েচতনার নাশকতার ফসল।

পারস্পিরক িবভক্িত ও িবচ্িছন্নতার কিবরা গুনাহ েথেক বাঁচােত হজ্ব
নানা ভাষা, নানা বর্ণ, নানা মজহাব ও নানা েদেশ িবভক্ত
মুসিলমেদরেক এক িবশ্বসম্েমলেন হািজর কের। এখােন ধিন-দিরদ্র,
রাজা-প্রজা, সাদা-কােলা সবার েপাষাক েযমন এক, েতমিন আত্মার আকুিত
এবং উচ্চরণও অিভন্ন। লক্ষ্য একিটই এবং েসিট হেলা, মহান
আল্লাহতায়ালার ডােক লাব্বােয়ক বলা এবং তাঁেক খুিশ করা। মুসিলম
উম্মাহর এমন এক মহািমলেনর লক্ষ্েযই আল্লাহপাক তার িনেজর ঘর
বায়তুল্লাহ গেড়িছেলন। েসিটও িনর্িমত হেয়িছল ইব্রািহম (আঃ) ও তাঁর
পুত্র ইসমাইল (আঃ)র হাত িদেয়। এিটই হেলা মানব জািতর ধর্মীয়
ইিতহােস প্রাচীনতম ইন্সিটিটউশন। মক্কা নগরীিট েস ইিতহােসর স্মৃিত
িবজিড়ত এক উম্মুক্ত িমউিজয়াম। এখােন পা েরেখিছেলন হযরত ইব্রািহম,
হযরত ঈসমাইল, িবিব হােজরা, েশষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর
িবখ্যাত সাহাবাগণ। এ নগেরর প্রিতিট প্রান্তর, প্রিতিট অিলগিল,
প্রিতিট পাহাড় এবং প্রিতিট ধুিলকণায় জিড়ত রেয়েছ মানব ইিতহােসর
শ্েরষ্ঠতম সন্তানেদর স্মৃিত। এখােন রেয়েছ হাজের আসওয়াদ, মাকােম
ইব্রািহম, আরাফা, িমনা ও েমাজদােলফা। মােরফােতর তথা আল্লাহর
সান্িনধ্যলােভর প্রানেকন্দ্র হেলা এগুিল। আল্লাহতায়ালার ৈসিনকেদর
শপথ বাক্য উচ্চারেণর এর েচেয় পিবত্রতম আেয়াজন আর িক হেত পাের?
মহান আল্লাহতায়ালার শ্েরষ্ঠ সন্তােনরা মানব সভ্যতার এ শ্েরষ্ঠ
ভূিমেত
দাঁিড়েয়ই
আল্লাহতায়ালার
িনর্েদেশর
জবােব
লাব্বােয়ক
বেলিছেলন। ফেল গেড় উেঠিছল মানব ইিতহােসর শ্েরষ্ঠতম মানব।
ইিতহােসর েসই একই মঞ্েচ দাঁিড়েয় একই শপথ উচ্চারন কের িবশ্েবর
নানা েকান েথেক আগত আধুিনক যুেগ ঈমানদারগণও। আধ্যাত্িমক উন্নয়েনর

এর েচেয় পিবত্রতম স্থান এবং পিবত্রতম আেয়াজন আর িক হেত পাের?

গুরুতর ভাবনার িবষয়
আন্তর্জািতক এ মহাসম্েমলেনর আেয়াজক মহান আল্লাহতায়ালা েখাদ িনেজ।
নইেল ইিতহােসর সর্ববৃহৎ এ সম্েমলনিট েচৗদ্দ শত বছর ধের সম্ভব হত
না। নানা যুদ্ধ-িবগ্রহ ও দুর্যেগর মােঝও এ িবশাল সম্েমলনিট
সুচারুভােব সম্পন্ন হেয় আসেছ যুগ যুগ ধের। অন্যরা এখােন েমহমান,
আল্লাহতায়ালা এখােন েমজবান। উদ্েদশ্য
মহান আল্লাহতায়ালার
সন্তুষ্িট অর্জন হওয়ায় এ সম্েমলেন েযাগ হয় পিবত্রতা। লক্ষ্য যখন
এক ও অিভন্ন, তখন দ্বন্দ থােক না। দলাদিলও থােক না। নানা
িবিভন্নতা েথেক এেস এখােন এেস সবাই অিভন্ন হেয় যায়। িবশ্েবর নানা
প্রান্ত েথেক ধর্মপ্রাণ মানুষ এখােন ছুেট আেস িনজস্ব অর্েথ।
কােরা অনুদােনর প্রেয়াজন হয়না। েহজােজর পুণ্যভূিম যখন ৈবষিয়ক
সম্পেদ দিরদ্র্য িছল তখনও এ হজ্ব আেয়ািজত হেয়েছ মানুেষর িনজস্ব
উদ্েযােগ। মক্কা হেলা ইসলােমর মূক্ত নগরী। এখােন আসার জন্য
অনুমিতরও প্রেয়াজন েনই। আসেত বাধা েদওয়াই পরম অধর্ম। বাধা িদেল
েস বাধা অপসারণ করা সকল মুসলমােনর ধর্মীয় দািয়ত্ব হেয় পেড়।
এভােবই িনরাপত্তার িনশ্চয়তা েদয়া হেয়েছ এ িবশ্ব সম্েমলেন।

িমনায় অবস্থান, আরাফার মহাজমােয়ত, েমাযদািলফায় রাত্িরযাপন,
ক্বাবার েতায়াফ এবং শয়তােনর স্তম্েভ পাথর িনক্েষেপর পর মুসিলম
িবশ্েব আেস ঈদুল আযহা। আেন ঈদ তথা খুিশ। ঈেদর কারণিট িনেজর বা
অন্েযর জন্ম নয়, বরং িনেজর অর্িজত সাফল্য। মাতৃগর্ভ েথেক িনেজর
জন্মলােভ ব্যক্িতর িনেজর েকান কৃিতত্ব থােক না, েস দানিট েতা
মহান আল্লাহর। ফেল প্রশংসা েতা একমাত্র তারই প্রাপ্য। তাই
অন্যান্য ধর্েম ধর্মীয় েনতার জন্মিদবস পালেনর রীিত থাকেলও ইসলােম
েসিট নাই। সাহাবােয় েকরাম নবীজী (সাঃ)র জন্ম িদন পালেন কেরেছন েস
নিজর েনই। মুসলমােনর জীবেন প্রকৃত ঈদ মাত্র দুিট। একিট মােহ
রমযােনর,অপরিট ঈদুল আযহার। এ দুিট ঈেদ উযপািপত হয় ঈমানদােরর
জীবেনর দুিট িবশাল িবজয়। একিট মােহ রমযােনর মাসব্যাপী েরাযা
পালেনর, অপরিট হজ্ব পালেনর তথা আল্লাহর ডােক লাব্বােয়ক বলার।

হজ্ব েযন েরাজ-হাশেরর মহড়া। সর্বত্র এক েপাষাক, এক বর্ণ, এবং একই
আওয়াজ। সবার মধ্েয একই েপেরশানী। নানা েদেশর ও নানা ভাষার মানুষ
এখােন এক মানবসমুদ্ের লীন। মাথায় টুিপ েনই, পােয় জুতা েনই, গােয়
জামা েনই, আিভজাত্য প্রকােশর েকান মাধ্যমও েনই। দুই টুকেরা িসলাই
হীন কাপড় িনেয় সবাই এখােন একই সমতেল। কাফেনর কাপড় পের লােশরা েযন
কবর েথেক লােখ লােখ েবিরেয় এেসেছ। সাদা-কােলা, আিমর-ওমরাহ, নারীপুরুষ সবাই এখােন একাকার। সবাই ছুেটেছ একই লক্ষ্েয। বান্দার মন
িনংড়ােনা লাব্বােয়ক ধ্বিন স্মরণ কিরেয় েদয় মহান আল্লাহতায়ালার
উপস্িথিতেক। আল্লাহতায়ালার স্মরেণ েকঁেপ উেঠ বান্দার েদহ, মন তথা
সমগ্র অস্িতত্ব। এখােন ভয়, িবনয় ও আনুগত্েযর ভাব সর্বত্র। সবাই
ঘুরেছ আল্লাহতায়ালার ঘরেক েকন্দ্র কের। েরাজ হাশেরর িদেন মানুষ
েয কতটা অসহায় হেব হজ্ব েসিটই স্মরণ কিরেয় েদয়। মৃত্যূবরণ না
কেরও েযন মৃত্যুর অিভজ্ঞতা। ফেল প্েররণা েমেল সময় থাকেত জীবেনর
পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়েনর। ছবক েদয় েরাজ হাশেরর প্রস্তুিতর। গুরুত্ব
পায় মহান আল্লাহতায়ালার কােছ িহসাব েদওয়ার আেগ িনেজই িনেজর িহসাব
েনয়ার। পরকালীন সাফল্য লােভ এ মূল্যায়নটুকুই েতা মূল। এরূপ
উপলদ্িধ ছাড়া আল্লাহতায়ালােত পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও শয়তােনর দাসত্ব
েথেক মূক্িত কীরূেপ সম্ভব? হজ্ব েস সুেযাগই এেন েদয়। িকন্তু
আজেকর মুসিলম জীবেন হজ্েবর েস িশক্ষািট কই? েকাথায় েস
আত্মসমর্পণ? েকাথায় মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেমর জবােব লাব্বােয়ক?
মুসিলম উম্মাহর জীবেন এটাই িক সবেচেয় বড় ব্যর্থতা নয়? এরূপ
ব্যর্থতা িনেয় িক মুক্িত িমলেব িক আেখরােত? িবজয় ও েগৗরব জুটেব
িক এ জীবেন? প্রশ্ন হেলা, এ ব্যর্থতা িনেয় ভাবনা েকাথায়? প্রথম
সংস্করণ ২০/১০/২০১২, দ্িবতীয় সংস্করণ ১২/১০/২০১৩, তৃতীয় সংস্করণ
২৮/৯/২০১৪
চতুর্থ
সংস্করণ
২৭/৮/২০১৮।
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