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 ইসলােমর দৃি�েত আ�ধমর িিেে 
আ�ধমর িিেে স�েের ইসলাম :  

এেজন মুসিলম েখেনা অমুসিলম নারীেে িিেে েরেত পাের না। 

মুসিলম হেে অনয ধমরািলবীেে িিেে েরা াসেস আ াহ তা‘আলা 

ইরশাদ েেরন,  

ْ  َوَ�  ﴿ ٰ  ٱلُۡمۡ�َِ�ِٰت  تَنِكُحوا َّ ََ  ۚ َّ ِِ ۡۡ ةٞ  ُُ َِ َِِنةٌ  َوَ�َ ۡۡ َِ َخۡ�ٞ  ِّ ۡ�َِ�ةٖ  ِّ  َولَوۡ  ِّ
ۡعَجَبۡتُ�ۡمۗ 

َ
ْ  َوَ�  أ ٰ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  تُنِكُحوا َّ ََ  ْۚ ُِِنوا ۡۡ ٌَ  َولََعۡبدٞ  ُُ ِِ ۡۡ َِ َخۡ�ٞ  ِّ ۡ�ِكٖ  ِّ ِّ 

ۡعَجَبُ�ۡمۗ  َولَوۡ 
َ
ٰ�َِك  أ ََ ْو

ُ
ُ  ٱَّارِ�  إَِ�  َُۡدُعونَ  أ َّ ْ  َوٱ َّنةِ إَِ�  َُۡدُعٓوا ۡۡ  َوٱلَۡمۡغفَِرةِ  ٱ

ُ  �ِإِۡذنِهِۦۖ  ُرونَ  لََعّنُهمۡ  لِنّناِس  َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�بَّ�ِ َّ ََ َت  ]  ٢٢١: القري[ ﴾ ٢ ََ

‘আর েতামরা মুশিরে নারীেদর িিেে েেরা না, যতক্ না তারা 

ঈমান আেন এিং মুিমন দাসী মুশিরে নারীর েচেে িন�ে উ�ম, 

যিদও েস েতামােদরেে মু� েের। আর মুশিরে পুরুেদর সােথ 

িিেে িদেো না, যতক্ না তারা ঈমান আেন। আর এেজন 

মুিমন দাস এেজন মুশিরে পুরেুর েচেে উ�ম, যিদও েস 

েতামােদরেে মু� েের। তারা েতামােদরেে আগেনর িদেে 

আ�ান েের, আর আ াহ তাঁর অনুমিতেত েতামােদরেে জা�াত 
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ও কমার িদেে আ�ান েেরন এিং মানুেুর জনয তাঁর 

আোতসমূহ ��রেপ ি্রনা েেরন, যােত তারা উপেদশ �হ্ 

েরেত পাের’। {সূরা আল-িাোরা, আোত : ২২১}  

আোত নািযেলর োকাপট হেলা, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ 

ওোসা াম আিূ মারিছদ নামে এে সাহািীেে ম�াে োর্ 

েেরন েগাপেন িগেে েসখােন েথেে যাওো েলােেদর আনেত। 

িতিন েসখােন েপৗছেল ‘ইনাে নামে এে মুশিরে নারী তাঁর েথা 

শনেত পাে। েস িছল তাঁর জােহলী যুেগর িা�িী। েস তাঁর োেছ 

এেস িলল, েহ আিূ মারিছদ তুিম িে আমাে সাি�ধয েদেি না? 

িতিন িলেলন, �ংস হও তুিম েহ ‘ইনাে, ইসলাম এখন আমােদর 

মােঝ ওই োেজ অ�রাে সৃি� েেরেছ। েস িলল, তেি িে তুিম 

আমাে িিেে েরেত পার? িতিন িলেলন, হযা, িে� আমােে আেগ 

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওোসা ােমর োেছ েযেত হেি। 

তাঁর োেছ আিম (েতামােে) িিেে েরার অনুমিত াাথরনা েরি। 

েস িলল, তুিম আমােে উেপকা েরছ? অতপর েমেেিট তাঁর 

িিরেে (িনজ েগা�ীে) েলােেদর সাহাযয চাইল। তারা তাঁেে 

েিদম াহার েরল। তারপর তাঁর পথ েছেড় িদল। ম�াে িনেজর 
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োজ েসের িতিন যখন রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওোসা ােমর 

োেছ েগেলন, তাঁেে িতিন িনেজর অি�া, ‘ইনােের িিুে এিং 

এ জনয াহত হিার ঘটনা জানােলন। তারপর িলেলন, েহ 

আ াহর রাসূল, আমার জনয িে তােে (মুশিরে নারীেে) িিেে 

েরা হালাল হেি? তখন আ াহ এই আোতিট নািযল েেরন।০

1   

এই আোেতর িযাখযা িদেত িগেে তাফসীর শাে�র ইমাম ইিনু 

জারীর আত-তিারী রিহমাহ াহ িেলন,  

ْهُل  اْخةَغََف 
َ
ِو�ِل  أ

ْ
َّأ ّ  نَِهي ُمَراًدا نََزلَْت  َهْل :  اآليَ ِ  َهِذهِ  ِ   ا ُُ  ٍ �َ مْ  ، ُمْشِ

َ
 ُمَراًدا أ

َ�ِت  َ�ْعَض  ِبُْكِمَهي ُمْشِ
ْ
ُْ�مِ  وُُجوِب  َ�ْعدَ  ِمغَْهي خَ �ُسِ  وََهْل  ؟ َ�ْعٍض  ُدونَ  ال

ْ
 نَِهي ال

ءٌ  مْ  َشْ
َ
ِْر�مُ  نَِهي ُمَراًدا نََزلَْت :  َ�ْعُضُهمْ  َ�َقيَل  ؟ الَ  أ

َ
ّ  نَِ�يِح  ت ُُ  ٍ �َ ّ  َعَ  ُمْشِ ُُ 

ِّ  ِمنْ  ُمْسِغمٍ 
َ
ْجغَيِس  أ

َ
وْ  َوثٍَن  َعنَِديَ  َكنَْت  الّشْكِ  أ

َ
ُهوِديّ ً  َكنَْت  أ وْ  ََ

َ
ا�ِ  أ وْ  ّي ً نَْ َ

َ
 أ

ُوِسّي ً  وْ  ََ
َ
ْصغَيِف  ِمنْ  َ�ْ�ِِهمْ  ِمنْ  أ

َ
ِْر�مُ  �ُِسخَ  ُُمّ  ، الّشْكِ  أ

َ
ْهِل  نَِ�يِح  ت

َ
 أ

ِكةَيِب 
ْ
لُونََك {:  نَِقْوِلِ  ال

َ
ِحّل  َميَذا �َْسأ

ُ
ِحّل  قُْل  لَُهمْ  أ

ُ
يّبَيُت  لَُ�مُ  أ ّّ  } ال

َ
 إِل

ينَ  َوَطَعيمُ { ِ
ّ
وتُوا اَ

ُ
ِكةَيَب  أ

ْ
ُمْحَصغَيُت  لَُهمْ  ِحّل  َوَطَعيُمُ�مْ  لَُ�مْ  ِحّل  ال

ْ
 ِمنَ  َوال

                                                           
1. তাফসীর তািারী : ৪/৩৬৪।  
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ُمْؤِمغَيِت 
ْ
ُمْحَصغَيُت  ال

ْ
ينَ  ِمنَ  َوال ِ

ّ
وتُوا اَ

ُ
ِكةَيَب  أ

ْ
رُ ..} َ�بِْغُ�مْ  ِمنْ  ال

ْ
 قَيَل  َمنْ  ِذك

 : َذلَِك 

‘আোেতর িযাখযাে তাফসীর িিশারদগ্ এ িযাপাের মতিিেরাধ 

েেরেছন েয এেত সেল মুশিরেের েথা িলা হেেেছ নািে 

েিতপে মুশিরেের েথা। আর আোতিট নািযল েরার পর এর 

িেছুেে মানসূখ িা রিহত েরা হেেেছ িে-না। তাঁেদর েেউ 

িেলেছন, আোেত সেল মুসিলেমর জনয সি মুশিরে নারীর 

িিিাহেে হারাম িুঝােনা হেেেছ। চাই েস েয েোেনা ধরেনর 

িশরেেই িল� থােুে না েেন। েহাে েস মূিতরপূজারী, ইহদী, 

ি��ান, অি�পূজারী িা অনয েোেনা ধরেনর িশরেে িল� েেউ। 

অতপর আহেল িেতািেদর িিেে হারােমর িিেুিট রিহত েঘাু্া 

েরা হে িনেচর আোেতর মাধযেম। আ াহ তা‘আলা তােত 

ইরশাদ েেরন,  

َّ  ٱۡ�َۡومَ  ﴿ َِ
ُ
ّيَِ�ُٰتۖ  لَُ�مُ  أ َّ ََ  َوَطَعامُ  ٱل ُِ َّ ْ  ٱ وتُوا

ُ
ٞ  َب ٱۡلِكَ�ٰ  أ َّ  ّلُ�مۡ  َِ

ُ�مۡ  ُِ ٞ  َوَطَعا َّ ََ  َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت  لُّهۡمۖ  َِ َِِ�ِٰت  ِِ ۡۡ ََ  َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت  ٱلُۡم ِِ  ََ ُِ َّ  ٱ
 ْ وتُوا

ُ
ٓ  َ�ۡبنُِ�مۡ  َِِ ٱۡلِكَ�َٰب  أ َّ  إَِذا ُُ ُۡۡتُمو َّ  َءاتَ ُُ وَر ُُ ُ

َ�ٰفِِح�َ  َ�ۡ�َ  ُ�ِۡصنِ�َ  أ ُِ 
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يٓ  َوَ�  َِ ّتِخ ۡخَداٖن�  ُِ
َ
َ أ َِ َِ  ۡ�ُفرۡ َُ  َو ٰ�َُ بَِط  َ�َقدۡ  بِٱۡ�ِ وَ  َ�َمنُُهۥ ََ ُُ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  َو

 ََ ِِ  ََ  ]  ٥: دي اريئ[ ﴾ ٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�

‘আজ েতামােদর জনয ৈিধ েরা হেলা সি ভােলা ি� এিং 

যােদরেে িেতাি াদান েরা হেেেছ, তােদর খািার েতামােদর 

জনয ৈিধ এিং েতামার খািার তােদর জনয ৈিধ। আর মুিমন 

স�ির�া নারী এিং েতামােদর পূেির যােদরেে িেতাি েদো 

হেেেছ, তােদর স�ির�া নারীেদর সােথ েতামােদর িিিাহ ৈিধ। 

যখন েতামরা তােদরেে েমাহর েদেি, িিিাহোরী িহেসেি, াোশয 

িযিভচারোরী িা েগাপনপ�ী �হ্োরী িহেসেি নে’। {সূরা আল-

মািেদা, আোত : ৫} এ আোেত আ াহ তা‘আলা সতী-সা�ী 

ি��ান ও ইহদীেদর িিেের অনুমিত িদেেেছন।১F

2  

এেই শাে�র আেরে ইমাম ইিন োছীর রিহমাহ াহ িেলন, এ 

আোেত আ াহ সাধার্ভােি িশরেে িল� সি নারীেে িিেে েরা 

হারাম েঘাু্া েেরেছন, চাই েস মূিতরপূজে িেংিা আহেল িেতাি 

স�দােভু� েহাে। তেি পরিতরীেত মািেদার আোেত তােদর 

                                                           
2. তাফসীের তািারী : ৪/৩৬৩; আল-ওোিসত : ৩২০-৩২১।   
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মেধয েেিল আসমানী িেতািধারী স�ির�া নারীেদর িিেশুভােি 

িিেের অনুমিত েদো হেেেছ।২

3 

উপেরা� িযাখযার আেলােে ািতভাত হে েয িিেশু িেছু শতর 

সােপেকই েেিল ি��ান িা ইহদী নারীেে েোেনা মুসিলম িিেে 

েরেত পাের। এে. িা�িিেই আহেল িেতাি হেত হেি। শধু 

নােম ইহদী িেংিা ি��ান হেল চলেি না। নােম ইহদী-ি��ান 

অথচ েস নাি�ে িেংিা িনজ ধমরেে িিবাস েের না; তাহেল 

চলেি না। দুই. অিশযই তােে পিি� হেত হেি। িযিভচাির্ী হেল 

চলেি না। িতন. এমন োউেে িিেে েরা যােি না যার জািত 

পুেরা মুসিলম উ�েতর সােথ েঘার শ�তা েপাু্ েের, েযমন : 

িতরমান সমেের ইসরাঈেলর ইহদীরা। চার. িিেের োরে্ �ামীর 

স�ােনর েোেনা ৈিুিেে কিত সািধত হওোর আশংো থােেলও 

আহেল িেতাি িিেে েরা যােি না।৩

4 

আ�ধমর িিেের ভোিহ পির্িত :  

                                                           
3. তাফসীের ইিন োছীর : ১/৪৭৪।    
4. তাফসীের েুরতুিী : ৩/৬৭-৬৯।    
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িিেে এেিট ধমরীে ও সামািজে ি�ন। িনেজর েখোল-খুিশ মেতা 

এ ি�েনর িনেেম িযতযে ঘটািার সুেযাগ েনই। ইসলাম 

মানিজীিেনর সি পযরােের যািতীে উপলক ও অনুসগরেে 

অ�ভুর� েেরেছ। িযি�গত, পািরিািরে, সামািজে, অথর্নিতে, 

রাজ্নিতে, ধমরীে ও রাাীে িযি�া েেমন হেি, িদেেেছ তার 

�যথরহীন িদেিনেদরশনা। এই জীিনিদশা আ াহ াদ� িিধাে এর 

মেধয েোেনা গলদ েনই। সুুর সমাজ িযি�া গেড় তুলেত িিেে 

স�িেরত আ াহর িনেদরশনা অনুসরে্র িিেব েনই। এর িাইের 

যাওোর েচ�া মােনই িনেজেদর �ংস িনেজরা েডেে আনা। িযি� 

�াধীনতার নাম িদেে ি�াহীনভােি িেছু েরার �াধীনতা ইসলােম 

েনই। যারা িনেজর �াধীনতা িদেে অেনযর ধমর, স�ান, রীিত-নীিত 

ও �াধীনতােে ন� েের তারা মানিতার শ�।  

আ�ধমর িিেের পির্িত হেত পাের ভোিহ। িাংলােদেশ আেগ 

েদখা েযত, েেউ িনেজর ধমর ছাড়া অনয োউেে িিেে েরেত 

চাইেল িনজ ধমর তযাগ েের িিেে েরেত হেতা িিধাে সহেজ 

েেউ ওপেথ হাটঁেতা না। এখন িিুেিট সহজ হেে যােি। ধমর 

তযাগ না েেরই যুিে-যুিতীরা তােদর রসলীলা সাস েরেত েনেম 
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পড়েি। েোেনা ধেমরর �েীেতা আর থােেি না। যার ফল 

দাঁড়ােি অদূর ভিিুযেত েগাটা সমাজ িযি�াই ধমরহীন হেে 

পড়েি। েযনা-িযিভচার ডাল-ভােত পির্ত হেি। জ� েনেি 

জারজ স�ান। এেিদন জারজ স�ােন েদশ ভের যােি। আর এই 

িযিভচার নামে গিহরত োজিট আ াহর িেতাি, রাসূলু াহ 

সা া াহ আলাইিহ ওোসা ােমর সু�াহ ও সম� উ�াহর 

ঐেযমেতয হারাম। আ াহ তা‘আলা ইরশাদ েেরন,  

ْ  َوَ�  ﴿ ۖ  َ�ۡقَرُ�وا ٰ ََ ِ ّّ  ]  ٣٢: االساء[ ﴾ ٣ َسبِيٗ�  َوَسآءَ  َ�ِٰحَشةٗ  َ�نَ  ُهۥإِنّ  ٱل

‘আর েতামরা িযিভচােরর োেছ েযেো না, িন�ে তা অ�ীল োজ 

ও মু পথ’। {সূরা িানী ইসরাঈল, আোত : ৩২}  

িযিভচার েতা দূেরর েথা ইসলােম েয েোেনা ধরেনর 

অ�ীলতােেই হারাম েঘাু্া েরা হেেেছ। আ াহ তা‘আলা 

িেলন,  
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﴿  َۡ ََّما قُ ِ ّرمَ  إ ََ  َ ََِش  َرّ�ِ ٰ ا ٱۡلَفَ� ا ِِۡنَها َظَهرَ  َِ َِ ََ  َو ََ ۡ�مَ  َ�  بَِغۡ�ِ  َوٱۡ�َۡ�َ  َوٱۡ�ِ
ن ٱۡ�َقِّ 

َ
ْ  َوأ ِ  �ُۡ�ُِ�وا َّ ا بِٱ ِۡل  لَمۡ  َِ ّ�َ ن ُسۡنَ�ٰٗنا بِهِۦ َُ

َ
ْ  َوأ ِ  َ�َ  َ�ُقولُوا َّ ا ٱ َِ  �َ 

 ]  ٣٣: االعراف[ ﴾ ٣ َ�ۡعنَُمونَ 

‘িল, ‘আমার রি েতা হারাম েেরেছন অ�ীল োজ- যা াোশ 

পাে এিং যা েগাপন থােে, আর পাপ ও অনযােভােি সীমাল�ন 

এিং আ াহর সােথ েতামােদর শরীে েরা, েয িযাপাের আ াহ 

েোন ামা্ অিতী্র েেরন িন এিং আ াহর িযাপাের এমন িেছু 

িলা যা েতামরা জান না’। {সূরা আল-আ‘রাফ, আোত : ৩৩}  

অপর আোেত আ াহ রা�ুল আলামীন ইরশাদ েেরন,  

﴿  َۡ ْ  ۞قُ َُ  َ�َعالَۡوا تۡ
َ
ا � ّرمَ  َِ ّ�  َعنَۡيُ�ۡمۖ  َرّ�ُ�مۡ  ََ

َ
�  ْ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ �ُۡ�ُِ�وا َِ  ا ُۡ  َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ

 ۖ ٗنا ٰ�َ َۡ ِ ْ  َوَ�  إ ۡوَ�َٰدُ�م َ�ۡقُتنُٓوا
َ
َۡ  أ ِ َ�ٰقٖ  ِّ ِۡ ِ َُ  إ ۡ ۡمۖ يُّ  نَۡرُزُقُ�مۡ  َّ ُُ ْ  َوَ�  ا  َ�ۡقَرُ�وا

ََِش  ٰ ا ٱۡلَفَ� ا ِِۡنَها َظَهرَ  َِ َِ ۖ  َو ََ ََ ْ  َوَ�  َ� َِ  ٱَّۡفَس  َ�ۡقُتنُوا ّرمَ  ٱّل ََ  ُ َّ �  إِّ�  ٱ ّقِ  بِٱۡ�َ
ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  َّ  ]  ١٥١: االنعيم[ ﴾ ١ َ�ۡعقِنُونَ  لََعّنُ�مۡ  بِهِۦ َو

‘িল, ‘এেসা, েতামােদর ওপর েতামােদর রি যা হারাম েেরেছন, 

তা িতলাওোত েির। তা এই েয, েতামরা তার সােথ েোন িেছুেে 
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শরীে েরেি না এিং মা-িািার ািত ইহসান েরেি আর 

দািরে�যর োরে্ েতামােদর স�ানেদরেে হতযা েরেি না। 

আিমই েতামােদরেে িরযে েদই এিং তােদরেেও। আর অ�ীল 

োেজর িনেটিতরী হেি না- তা েথেে যা াোশ পাে এিং যা 

েগাপন থােে। আর ৈিধ োর্ ছাড়া েতামরা েসই াা্েে হতযা 

েেরা না, আ াহ যা হারাম েেরেছন। এগেলা আ াহ 

েতামােদরেে িনেদরশ িদেেেছন, যােত েতামরা িুঝেত পার’। {সূরা 

আল-আন‘আম, আোত : ১৫১}  

েযনা-িযিভচােরর ভোিহতা তুেল ধের রাসূলু াহ সা া াহ 

আলাইিহ ওোসা াম িারিার মানিজািতেে সতের েেরেছন। 

েযমন আিূ সাঈদ খুদরী রািদআ াহ আনহ েতৃরে িি্রত, 

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওোসা াম ইরশাদ েেরন,  

ُق وَُهَو ، ال يَْزِ� الّزاِ� ِحَ� يَْزِ� وَُهَو ُمْؤِمٌن  « ُق الّسيِمُق ِحَ� �َْسِ َوال �َْسِ

نَْصيمَُهْم ِحَ� يَنْةَِهبَُهي ،  ُمْؤِمنٌ 
َ
ِْه أ
َ
ّّيُس إِل ّّْهبََ  يَْرَ�ُا ا َوال يَنْةَِهُب ُمغْةَِهٌب ا

  .» وَُهَو ُمْؤِمنٌ 
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‘েযনাোরী মুিমন থােে না যখন েস েযনা েের, আর মদযপ মুিমন 

থােে না যখন মদ পান েের, েচার মুিমন থােে না যখন েস চুির 

েের, িছনতাইোরী মুিমন থােে না যখন েস েোেনারপ িছনতাই 

েের আর েলােেরা তার িদেে (িি�ে িিে�ািরত েনে�) েচেে 

থােে।’5 

আিদুর রহমান ইিন সাখার রািদআ াহ আনহ েতৃরে িি্রত, 

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওোসা াম ইরশাদ েেরন,  

يَميُن َََك  « ِ
ْ
ََ ِمغُْه اإل َعبُْد َخَر

ْ
ََ ال ََ ََ ِمْن َذلَِك إَِذا  ِ  ََإَِذا َخَر

ِسِه َكلّظغّ
ْ
َن ََْوَق َمأ

يَمينُ  ِ
ْ
ِْه اإل
َ
َعَمِل َعَد إِل

ْ
 .» ال

‘িাুা যখন েযনা েের তখন তার োছ েথেে ঈমান েিিরেে যাে 

এিং তা ছাোর মেতা (শূেনয) দুলেত থােে। অতপর যখন েস ওই 

োজ েথেে িনিৃত হে, তখন তার োেছ ঈমান িফের আেস।’ 5F

6 

িিেশু িিিাহ আইনিট িাংলােদেশ োযরের হেল সিেচ েিিশ 

কিত�� হেি দু’ধমর পালনোরী দ�িতর স�ানরা। মানিসেভােি 
                                                           
5. িুখারী : ২৪৭৫; মুসিলম : ৫৫৩। 
6. আল-মু�াদরাে আলাস-সাহীহাইন : ৫৫; িাইহােী, শ‘আিুল ঈমান : ৪৯৬৪। 
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তারা িিোর�� হেি। মুসিলম িািা িলেিন, আ াহ এে আর মা 

িলেিন ঈবর িতনজন অথিা আমােদর অসংখয েখাদা রেেেছন। 

মুসিলম িািা েযটােে িলেিন সতয েসটােেই অমুসিলম মা 

িলেিন অসতয। মা-িািার এই িিপরীত অি�ান েথেে স�ােনর 

মেন ঘৃ্ার জ� েনেি। জীিেনর ঊুাোল েথেে মধযগগন অিিধ 

েস হািুডুিু খােি িসো�হীনতার েচারািািলেত। এছাড়া 

উ�রািধোরী হেে মা িািার স�ি� েভাগ েরেতও ঝােমলাে 

পড়েত হেি স�ানেে। াচিলত আইেন �ামী-�ীর অিধোর 

েপেতও তােদর ঝােমলা েপাহােত হেি। েমাটেথা ৈনরাজয ছাড়া 

উপাে েনই।  

ঢাো িিবিিদযালেের সমাজিিবােনর এেজন অধযাপে ৈদিনে 

নোিদগ�েে এেই িিবিিদযালেের এে অধযাপেের মুসিলম �ীর 

েথা তুেল ধের িেলন, ওই পিরিাের জ� েনো স�ানিট েোন 

ধমর �হ্ েরেি, েসিট িনধরার্ িনেে �ামী-�ীেত সমসযা এখন 

মেনামািলনয পযরােে েপৗেছেছ। িতিন িেলন, েদেশর এেজন 

খযািতমান ািাসী েথািশবীর �ামী মুসিলম। িতিন িহুু। তার 

স�ান মারা যাওোর পর তােে জানাযা েদো হেি নািে দাহ েরা 
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হেি তা িনেে াচ� স�ট সৃি� হেেিছল। তাই এ ধরেনর িিেে 

সমােজ েোেনা রেেমর ভােলা ফল িেে আনেত পাের না। এটা 

এেটা অি�রতা সৃি� েরেত পাের মা�। (১ েম সংখযা)  

তাই পৃিথিীর েোেনা ধমরই অনয ধেমরর অনুসারীেে িিেে েরাটা 

ভােলাভােি েনে না। এিট এেিট অ�াভািিে অি�া। িযিততম 

শধু ইহদী ধমর। তােদর িযাপারিট েিশ মজারও িেট! ইহদীরা 

তােদর েমেেেদর অনয ধমরািলবীেদর োেছ িিেে েদে, িে� 

েখেনাই েছেলেদর এই অনুমিত েদে না। োর্ তােদর িিবাস, 

স�ােনরা তােদর মােেেদর ধমর �ারা াভািিত হে। এ োরে্ 

িিল ি��েনর েমেেেে এে ইহদী েছেল িিেে েরাে জুইস 

োউি�ল এর তী� সমােলাচনা েেরিছল। অতএি িনেজেদর 

জাতেে িিশে েরেখ অনয সেল ধেমরর মেধয িয িমি ং িা 

জগািখচুিড়েে উৎসািহত েরা ইহদীেদর েৌশল। িাংলা রময 

রচনার িরপু� ৈসেদ মুজতিা আলীর েেনরল গেব এর ইিসত 

েদওো আেছ। 

ধমরিনরেপক আদশর মেত িশশেে তার িািা মােের ধেমরর অনুসারী 

ধরা হেল তার িযি��াধীনতা খির হে। িশশেে েয েোেনা নীিত 
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িা আদেশরর দীকা েদওোই তার �াধীনতার পিরপিী! তাই হেেতা 

িড় হেে িিেিে-িুিে অনুসাের েয েোেনা ধেমরর অনুের্ েরা 

না েরা তার এখিতোের রাখা হেেেছ। তাহেল া� হেলা, 

েদশা�েিােধর িিুেিটও িে তার ই�াধীন? িড় হেে তার িে 

েদেশর সংিিধান ও আদেশর িিবাসী না হিারও অিধোর রেেেছ? 

েোেনা উদারতম ধমরিনরেপক িা গ্তািতে রাাও িে� এ 

অিধোর েদেি না।  

আসেল মানুু েখেনাই পুেরাপুির �াধীন নে। তার �াধীনতা 

সীিমত ও সুিনেিতত। আর এেজন মুসিলেমর �াধীনতার াথম 

শতরই হেলা তা আ াহ তা‘আলার স�ি�র মেধয থােেত হেি। 

পিি� েুরআেন ইরশাদ হেেেছ,  

﴿ َ َِ ََ  فََنَ دُِٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ  َ�ۡ�َ  َُۡبَتغِ  َو ۡقَب وَ  ِِۡنهُ  َُ ُُ ََ  ِخَرةِ ٱ� ِ�  َو ِِ  ََ  ٱۡلَ�ِٰ�ِ�
 ]  ٨٥: عمران ال[ ﴾ ٨

‘আর েয ইসলাম ছাড়া অনয েোেনা দীন চাে তেি তার োছ 

েথেে তা েখেনা �হ্ েরা হেি না এিং েস আিখরােত 

কিত��েদর অ�ভুর� হেি’। {সূরা আেল-ইমরান, আোত : ৮৫}  
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েেউ সুুরী িিধমরী নারীেত মেজ আ াহর িিধান উেপকা েরেিন 

আর িনেজেে খুি ভােলা মুসিলম েভেি আিার তৃ�ও হেিন তা 

িে� হে না। তারা মূলত েিাোর �েগর িাস েরেছন। িেছু মানা 

আর িেছু না মানার েোেনা সুেযাগ ইসলােম রাখা হে িন। আ াহ 

তা‘আলা িেলন, 

ُِِنونَ  ﴿ ۡۡ َ�ُت
َ
آءُ َُ  َ�َما بَِبۡعٖض�  َوتَۡ�ُفُرونَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  بَِبۡعِض  أ َّ َ َِ  َُ ۡفَع  َ�ٰلَِك  ََ

يٞ  إِّ�  ِِنُ�مۡ  ّۡ ۖ  ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  ِخ َيا َۡ َشدِّ  إَِ�ٰ  َُُرّدونَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوَ�ۡومَ  ٱّ�
َ
اِب�  أ ََ ا ٱۡلَع َِ  َو

 ُ َّ ٍَ  ٱ  ]  ٨٥:  القري[ ﴾ ٨ َ�ۡعَمنُونَ  َ�ّما بَِ�ٰفِ

‘েতামরা িে িেতােির িেছু অংেশ ঈমান রাখ আর িেছু অংশ 

অ�ীোর ের? সুতরাং েতামােদর মেধয যারা তা েের দুিনোর 

জীিেন লা�না ছাড়া তােদর েী ািতদান হেত পাের? আর 

িেোমেতর িদেন তােদরেে েিঠনতম আযােি িনেকপ েরা হেি। 

আর েতামরা যা ের, আ াহ েস স�েের গািফল নন’। {সূরা 

আল-িাোরা, আোত : ৮৫}  
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িনেজর মন মেতা নে আমােদর সি োজ হেত হেি আ াহর 

োিরত রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওোসা ােমর আদশর অনুযােী। 

আ াহ তা‘আলা ইরশাদ েেরন,  

ُِِنونَ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ�  ﴿ ۡۡ ُُ  ٰ َّ َۡۡنُهمۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  ََ ْ  َ�  ُ�مّ  بَ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
نُفِسِهمۡ 

َ
ا أ ُٗ َر ِّما ََ ْ َو�َُسّنِ  قََضۡيَت  ّّ  ]  ٦٥: النسيء[ ﴾ ٦ �َۡسنِيٗما ُموا

‘অতএি েতামার রেির েসম, তারা মুিমন হেি না যতক্ না 

তােদর মেধয সৃ� িিিােদর িযাপাের েতামােে িিচারে িনধরার্ 

েের, তারপর তুিম েয ফেসালা েদেি েস িযাপাের িনজেদর 

অ�ের েোেনা ি�ধা অনুভি না েের এিং পূ্র স�িতেত েমেন 

েনে’। {সূরা আন-িনসা, আোত : ৬৫}  

িাংলােদেশ আ�ধমর িিেে আইন :  

িনজ ধমর িিবাস িাদ িদেে েযসি নারী-পুরু িিেে েরেত আ�হী 

তােদর িিেের েরিজি� েরেত গত ১৮ এিাল ২০১২ ইং 

আইনমতীর এিপএস (সহোরী এো� সিচি) আেিছর এম 

েচৗধুরীেে িনেোগ েদো হে। এতিদন এই িিেে পড়ােনার 

এেমা� �ান িহেসেি িনধরািরত িছল পুরান ঢাোর পাটুোটুলী 
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শরৎচ� �া� াচারে িনিাস। এখােন াাে্শ সমা�ার িছেলন 

সরোর িনযু� এেমা� েরিজ�ার। এখন উভেে এই িিেে 

েরিজি� েরেত পারেিন। এখােন সিাই �াধীনভােি েয েোেনা 

ধেমরর (িহুু-েিৗে, ি��ান-মুসলমান) নারী-পুরু িিিাহ ি�েন 

আিে হেত পারেিন। 

এই আইন অনুযােী এেজন মুসলমান, িহুু, েিৗে, ি��ান, 

ইহদী িেংিা অনয েয েোেনা ধেমরর েয েেউ েয োউেে িিেে 

েরেত পারেি। এজনয পা�-পা�ী োউেেই ধমরা�িরত হেত হেি 

না। ধমর পিরিতরন ছাড়াই তারা দা�তয জীিেন ােিশ েরেত 

পারেি। ইে� েরেল �ামী-�ী উভেে অথিা েয েোেনা এেজন 

িনজ ধমরীে িিবাস িাদ িদেত পাের। এ ধরেনর িিেের মাধযেম 

জ� েনো স�ানেদর েোেনা ধমরীে পিরচে থােেি না। িড় হেে 

(১৮ িছর) তারা েয েোেনা ধমর েিেছ িনেত পারেি অথিা ধমর 

িিবাস ছাড়াই জীিন যাপন েরেত পারেি। (১ েম, ২০১২ ৈদিনে 

নো িদগ� ও আমার েদশ)  

আইন স�েের আইন মত্ালেের িযাখযা :  
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আইনিট পােসর উেদযাগ েনোর পর েথেে েদেশর আেলম সমাজ 

এেে ইসলামিিেরাধী আখযািেত েের ি�ৃতা-িিিৃিত ও ািতিাদ 

জািনেে আসেছন। সেল দল-মেতর ইসলামী ভািাপ� েনতৃিৃু 

এিং সিরেে্ীর ধমরাা্ মানুু এর ািতিাদ জািনেেেছন। এর 

পিরোিকেত সরোর িলেছ, া�ািিত আইেন ইসলামিিেরাধী 

িেছু েনই।  

১৫ েম (েসামিার) আইন মত্ালে েথেে িিিাহ আইন স�েের 

িযাখযা িদেে িলা হে, ‘িিেশু িিিাহ আইনিট ১৮৭২ সােল া্ীত 

হেেেছ। এ আইন এখেনা িতরমান আেছ। িতরমান সরোেরর 

সমে এ আইেনর েোেনা াোর সংেশাধন হে িন। আইনিট 

অপিরিিতরত অি�াে িহাল আেছ।’  

এেত আেরা িলা হেেেছ, ‘১৮৭২ সােলর এ আইন অনুযােী 

এেজন মুসলমান, িহুু, েিৗে, ি��ান, ইহদী িেংিা অনয েয 

েোেনা ধেমরর েয েেউ েয োউেে িিেে েরেত পারেি। এজনয 

পা�-পা�ী োউেেই ধমরা�িরত হেত হেি না। এ ধরেনর িিেের 

মাধযেম জ� েনো স�ানেদর েোেনা ধমরীে পিরচে থােেি না। 
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তারা ১৮ িছর িেেসর পর েয েোেনা ধমর েিেছ িনেত পারেি।’ 

(আমার েদশ : ১৬/০৫/২০১২)  

আইন মত্ালেের িযাখযার অসারতা : 

ি�িযিট আসেল এেিট �� িমথযাচােরর নমুনা। েেননা, ১৮৭২ 

সােলর আইেনও মুসলমান েতৃরে িিধমরীেদর িিেে জািেয িলা হে 

িন। ১৮৭২ সােলর িিেশু িিেে আইেন িলা হেেেছ, েয িযি� 

ি��ান, ইহদী, িহুু, মুসিলম, পারিস, েিৗে, িশখ অথিা ৈজন 

েোেনা ধমরই পালন েের না, তারা এ আইেনর অধীেন িিেে 

েরেত পাের। এ আইেনর অধীেন িিেে েরেত হেল পা�-

পা�ীেে েঘাু্া েরেত হেি, তারা েোেনা ধেমর িিবাস েের না। 

ধমর তযােগর েঘাু্া না েরেল িিেেিট অ্িধ, িরং িািতল হেি। 

তেি িিেেিট যিদ িহুু, েিৗে, িশখ ও ৈজনেদর মেধয স�াদন 

েরা হে তাহেল তারা িনজ িনজ ধমর অনুসর্ েরেত পারেি। 

িনেচ ১৮৭২ সােল া্ীত ে�শাল মযািরজ এযা্ িা িিেশু িিিাহ 

আইনিট হিহ তুেল ধরা হেলা :  

THE SPECIAL MARRIAGE ACT, 1872 
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(ACT NO. III OF 1872). [18th July, 1872]  

Local extent 1. This Act extends to the whole of 
[Bangladesh].  

An Act to provide a form of Marriage in certain cases.   

Preamble WHEREAS it is expedient to provide a form 
of marriage for persons who do not profess the 
Christian, Jewish, Hindu, Muslim, Parsi, Buddhist, 
Sikh or Jaina religion, and for persons who profess the 
Hindu, Buddhist, Sikh or Jaina religion and to legalize 
certain marriages the validity of which is doubtful; It is 
hereby enacted as follows:– 

Conditions upon which marriages under Act may be 
celebrated : 

 

2. Marriages may be celebrated under this Act 
between persons neither of whom professes the 
Christian or the Jewish, or the Hindu or the Muslim 
or the Parsi or the Buddhist, or the Sikh or the Jaina 
religion, or between persons each of whom professes 
one or other of the following religions, that is to say, 
the Hindu, Buddhist, Sikh or Jaina religion upon the 
following conditions:–  
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(1) neither party must, at the time of the marriage, 
have a husband or wife living: 

(2) the man must have completed his age of eighteen 
years, and the woman her age of fourteen years, 
according to the Gregorian calendar: 

(3) each party must, if he or she has not completed 
the age of twenty-one years, have obtained the 
consent of his or her father or guardian to the 
marriage:  

(4) the parties must not be related to each other in 
any degree of consanguinity or affinity which would, 
according to any law to which either of them is 
subject, render a marriage between them illegal.  

1st Proviso- No such law or custom, other than one 
relating to consanguinity or affinity, shall prevent 
them from marrying. 

2nd Proviso- No law or custom as to consanguinity 
shall prevent them from marrying, unless a 
relationship can be traced between the parties 
through some common ancestor, who stands to each 
of them in a nearer relationship than that of great-
great-grand-father or great-great-grand-mother, or 
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unless one of the parties is the lineal ancestor, or the 
brother or sister of some lineal ancestor, of the other. 

      আইেনর ধারাগেলা পড়েলই িুঝা যাে িতরমােন শভ�েরর ফাঁিে 

েদোর েচ�া েরা হেেেছ। িৃিটশ া্ীত এই আইনিটেে িলা 

হেেেছ ‘িিেশু িিিাহ আইন’। পকা�ের সরোর েয আইনিট 

েরেত যাে� তা মূলত েতা ‘আ�ধমর িিেে আইন’। িিেশু আর 

আ�ধমর িিেের মেধয েমৗিলে পাথরেয রেেেছ। িিেশু িিিাহ 

আইন হেলা, �ধমরতযাগীেদর জনয এে িিেশু িযি�া। পকা�ের 

আ�ধমর িিেে হেলা, এে ধেমরর েলােের সেস আেরে ধমরািলবীর 

িিেে।  

সুতরাং িৃিটশ আমেল ি��ান সরোরও িে� সরাসির েুরআন-

সু�াহর সেস সংঘুর িাঁধােত যাে িন। অতএি েুরআন-

সু�াহিিেরাধী েোেনা আইন না েরার ািত�িত িদেে সংখযাগিরর 

মুসলমােনর েভােট িনিরািচত মুসিলম সরোরেে িিুেিট 

গভীরভােি েভেি েদখেত হেি। যারা এমন িিেের িাঁধেন জড়ােত 

চান তােদর উে�েশ িিল, সমাজ ও ধেমরর িিরেে িিে�াহ েেরই 

যিদ িিেে েরেত হে তেি এ স�েের জড়ােনার েী দরোর? 
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যারা সরাসির আ াহর িা্ীেে অিবা েের তােদর োেছ েযনা-

িযিভচার েতা েোেনা িযাপারই না। এ িদেেই েতা তােদর োজ 

চলার েথা। সামািজে ও আইনগত দােিেতাে আনেতই িে 

তেি তােদর িিেের ৈিধতা ােোজন? উ�র হযা হেল া�, যারা 

ধমরীে ও সামািজে রীিত-নীিতর েতাো�া েের না তােদর 

সামািজে ৈিধতা িদেত রাোর এত দাে েেন?  

এিট আসেল াি�নামূলে জিাি। তা না হেল হঠাৎ েের দু’জন 

োজী িনেোগ িদেে েেন িলা হেি, সারােদেশও ােোজন হেল এ 

ধরেনর োজী িনেোগ হেি। েযখােন িছের দু-চারজন িনজ ধমর 

েছেড় অনয ধমর �হ্ েের িিেে-শািদ েরেছ েসখােন েেজন 

োজী লােগ? তাছাড়া ১৮৭২ সেনর িৃিটশ আইনই আমােদর 

রাখার দরোর েী? ািতিনেত সি িেছু উ�ােত পারেল ওই 

আইন িনেে েেন মাথা িযথা?  

অতএি সরোর ও েদেশর সিরেে্ীর মুসিলম ভাই-েিােনর ািত 

অনুেরাধ থােেি, আপনারা না েজেন না িুেঝ পিি� েুরআেনর 

িিরেে অি�ান েনেিন না। পিি� েুরআেনর িিরেে অি�ান 

িনেল তা-ই হেি আমােদর �ংেসর জনয যেথ�। সিরশি�মান 
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আ াহই এেমা� আমােদর ভরসা�ল; েেিল িতিনই যািতীে 

ািতেূলতা েথেে এই েদশ ও জািতেে রকা েরেত পােরন। 

আ াহ তা‘আলা আমােদর সেলেে সুমিত দান েরন। আমীন।  

 


