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ধমગ ও শািੰ æ 
বশীর অাল্েহলাল 

  
অামরা অেনেকই ধমગসংਠઙাੰ æ অােলাচনা এিড়েয় চিল„ এর কারণ কী? কারণ ধমગ એপশગকাতর িজিনস„ 
ধমગসংਠઙাੰ æ োকান কথায়, োকান মੰ æেবઘ, োকান ধমગিবশੴাসী কখন অাহত হন, দઓঃখ োপেয় বেসন, অাপিਡ কেরন, 
বলা যায় না„ োয ধমગেক যারা োযভােব অনઓসরণ ও পালন কেরন োসই ধমગ তােদর কােছ োসই রকম গভীরভােব 
পিবਠ„ অেনক ধমગিবশੴাসীর রেਡઙর মেধઘ থােক তার ধমગ„ ধমગ কােরা যઓিਡઙগত িবশੴাস নাও হেত পাের, ধমગ 
তােদর িবশੴাসগত িবশੴাস„ তাই োতামার ধেমગ োকন এই অােছ, োকন ওই অােছ, োকন এই োনই, ওই োনই, 
অামরা োসটােক তেকગর িবষয় কির না„ ধমગ মানઓেষর বઘিਡઙগত, োগাੋীগত, সઃপચদায়গত অিধকার„ এেਉেਠ 
বড় ধমગ, োছাট ধেমગর োভদ করা হয় না„ এটাই এখন িবশੴজઓেড় পઝচিলত রীিত বা িনয়ম„ রােੈછর বা তার 
সরকােরর কাজ হে੧ছ, যতਉণ না োকােনা রাੈછীয় সাবગেভৗমেতં িকংবা এক নাগিরেকর ਦারা অনઘ নাগিরেকর 
ৌবধ অিধকাের হએ æেਉপ হয়, পઝেতઘক নাগিরেকর ও তার োগাੋী সઃপચদােয়র ধমગীয় অিধকার রਉা করা„ োসটা 
নাগিরেকর মানবািধকার„ এর জনઘ অামরা সাধারণত োযটা কির, ধমગসংਠઙাੰ æ তকગ োথেক দકের থািক„  
 

অাহমিদয়ারা িনেজেদর বেলন, অাহমিদয়া মઓসিলম জামায়াত„ োকােনা কথা োনই, রাੈછ, সরকার ও রােੈછর 
নাগিরকেদর ওইভােবই তােদর গઝহণ করেত হেব, তার সেŠ অাপনার, অামার িবশੴাস বা ধারণা িমলল িক 
িমলল না োসটােক বઘিਡઙগত িবশੴাস ও বઓিਤর োকাটের †ਮ রাখেত হেব„ ধেমગর পઝধান চিরਠ িবশੴাস, যઓিਡઙ নয়„ 
োসইভােব বઘাপারটােক গઝহণ করেত হেব„ এক িবশੴাস তઘাগ কের অার এক িবশੴাস গઝহণ করার, িবশੴাস 
পিরবতગেনর বা ধমગাੰ æেরর অিধকার অবশઘ নাগিরেকর অােছ„ অাধઓিনক গণতািੰ੬ক সকল রােੈછর সংিবধােন 
ধেমગর অিধকার ও এখিতয়ার সઃপেকગ এসব কথা িলিপবਤ থােক„ বাংলােদেশর সংিবধােনও অােছ„ োকউ 
এখােন বলেত পােরন, বাংলােদেশর বতગমান সংিবধােন পઝথম োথেক না হেলও পের োয যઓਡઙ হেয়েছ, 
বাংলােদেশর রাੈછধমગ ইসলাম? তাহেল ওইভােব সব ধমગ-সઃপચদােয়র রাੈછািধকার কীভােব সংরিਉত থাকেব? 
এর উਡর, এটা অনઘায় োকবল নয়, রাੈછগতভােব ছাড়া ধমગগতভােবও ভઓল হেয়েছ„ এ িবষেয় অােলাচনা 
অেনক হেয়েছ„ এখােন অার নয়„ িকੰ੫ অাহমিদয়ােদর িনেয় বাংলােদেশ (বা অনઘখােন) োয পઝশੱ োদখা িদেয়েছ 
োসটা ইসলাম ধেমગরই মধઘকার ধমગেগাੋীগত পઝশੱ„ োকােনা িবশੴজনীন পઝশੱ নয়„ অনઘ ধেমગর নয়, একই ধেমગর 
িকছઓ মઓসলমান বলেছন, ইসলাম ধেমગর একিট োমৗিলক িবশੴাস-িবেরাধী িবশੴােসর কারেণ অাহমিদয়ারা 
মઓসলমান নন, সরকারেক এই োঘাষণা করেত হেব„ এ দািব োয িঠক নয়, অনઘ পেਉর অিধকারসমઅত নয়, এ 
িবষেয় দઓ-একিট কথা এখােন বিল„  

  
 

 
পৃিথবীেত অেনক ধমગ রেয়েছ„ মানব-সভઘতার দীঘગ দীঘગ চলমান ইিতহাসজઓেড় অসংখઘ ধমગ গেড় উেঠেছ„ 

ধেমગর অািদম রખপ†েলা িছল পઝাৈগিতহািসক সমােজ„ োকােনা ধমગ োলাপ োপেয়েছ„ োকােনা ধমગ সংগিঠত 
উনੱততর রખপ িনেত িনেত অাজ পযગੰ æ িটেক অােছ, তার রহসઘ-কઈপনা, পাপ-পઓেণઘর, জীবনমৃতઓઘর, ইহ-
পরকােলর োকৗতકহল, অস਼ব ও স਼ােবઘর িবশੴাস ও অিবশੴাস িনেয় সমান িটেক অােছ„ এই িবশੴাস, োফইথ্, 
ঈমানই হে੧ছ ধেমગর িশরদঁাড়া„  
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ইসলাম ধেমગর কথা ধরઔন„ মઓসলমানেদর িবশੴাস অনઓযায়ী সৃিੈর পઝথম মানব হজরত অাদম 
অালাইিহসসালাম োথেক ষੋ-সਮম শতেকর হজরত মઓহামઅদ সালઇালઇাਗ਼ অালাইিহ ওয়াসালઇাম পযગੰ æ ধমગরખেপ এ 
ইসলােমর একিট মালাই োযন ਠઙমিবকিশত রেয়েছ, যার মেধઘ ইਗ਼িদ ধমગ, িখચੈধমગও অােছ„ এখন, োকােনা 
োকােনা ধমગেক অাপিন মহীরઔেহর সেŠ তઓলনা করেত পােরন„ তার বਗ਼ ডালপালা-পਠপলઇব ছিড়েয় যায়„ 
পৃিথবীর সব বড় ধমગই এরকম শাখা-পઝশাখায় পઝসািরত োকবল নয়, িবভਡઙ-উপিবভਡઙ হেয়েছ„ যত োবিশ 
অনઓসারী, যতকাল ধের তা রেয়েছ পৃিথবীেত, তার শাখা-পઝশাখা হেয়েছ তত োবিশ„ ইসলামও োসই রকেমর 
একিট ধমગ„ িখચੈধমગ োসই রকেমর ধমગ„ িহ੯দઓ ধেমગর কথা োতা বলার অেপਉা রােখ না„ বলা হেয় থােক, 
মઓসলমানরাই বেলন, ইসলাম ধমગ বাহাਡর োফরকায় অথગাਅ অালাদা অালাদা ভােগ িবভਡઙ„ ইসলাম ধেমગর 
ÔঅামলÕ অথગাਅ িਠઙয়া-পઝিਠઙয়াও োসই রকম িবভਡઙ„ এ িবভাগ ও উপ-িবভাগ†েলার যিদ পিরচয় িদেত যাই োস 
বઘাপক বઘাপার হেব„ তার দরকার োনই„ োয অাহমিদয়া ধমગ সઃপચদায় বা ধমગেগাੋীেক িনেয় বাংলােদেশ 
দઓভગাগઘজনকভােব িববাদ ও অশািੰ æ মাথা তઓেলেছ, বড় ধেমગর এ োসই বਗ਼ িবভােগর একিট„ Ôবাংলা িবশੴেকাষÕ 
অনઓযায়ী অাহমিদয়ারা অালઇাহর এবং মহানবীর (সাঃ) নবઓয়েতর ওপর িবশੴাসী„  ১৯৪৭ সােল োদশ িবভােগর 
পর অাহমিদয়ারা ভারতীয় পা™াব োথেক পিઉচম পািকએæােনর পা™ােব চেল িগেয় বসিত কেরন„ 
অাহমিদয়ারাও পের ভাগ হেয় যান„ অাহমিদয়া নন এমন ইমােমর িপেছ তারা নামাজ পেড়ন„ 

 
এই োয িবিভনੱ োফরকােক িনেয় মઓসলমানেদর মেধઘ কলহ, অািম অামার সারা জীবন ধের এ িজিনস 

োদখিছ„ োযেহতઓ এটা ধেমગর িবশੴাসেক িনেয় পઝশੱ, যઓিਡઙর মাধઘেম ফয়সালার পઝশੱ নয়, তাই এ কলহ বাধেলই 
োয কথাটা মઓসিলম মানবকলઘাণবাদীরা বলেছন, অালઇাহই এর মীমাংসা োদেবন, এক োফরকার িবচাের অনઘ 
োফরকার হাত োদওয়ার দরকার োনই„ িবশੴাস-অিবশੴােসর এ িববাদ, িহংসা-হানাহািন োতা োকবল 
অাহমিদয়ােদর িনেয় নয়„ িশয়া মઓসলমানেদর ইসলাম োতা সઓিনੱ মઓসলমানেদর োথেক অােরা োবিশ িভনੱ„ 
িশয়ােদর িনেয় পািকએæােন ও অনઘখােন োয হানাহািন চলেছ তা িক সমথગন করা যায়? কী িন ઓੋর অনাচার 
োস†েলা ধেমગরই নােম„ ধরઔন, অাহমিদয়ারা মઓসলমান নন এ অনઘায় দািব যিদ োমেন োনওয়া হয়, বাংলােদেশ 
োয ਉઓদચ িশয়া সংখઘালঘઓরা অােছন তােদর একািধক মসিজদ অােছ, তােদর বઘাপােরও োসই অিবেবচক দািব 
এরপর উঠেব না োক বলেত পাের? এর োতা োশষ থাকেব না„ বতગমান িবএনিপ সরকােরর শিরক জামায়ােত 
ইসলামীর অািমর ও মੰ੬ী মিতউর রহমান িনজামী বেলেছন, অাহমিদয়ারা মઓসলমান নন, এ দািব তারা সমথગন 
কেরন„ িকੰ੫ তার অাে੯দালনটােক তারা সমথગন কেরন না„ শিরয়িত ইসলাম ও সઓিফবাদী ইসলােমর মেধઘও 
কম িববাদ োনই„ অাবার শিরয়িত ইসলােমর অাহেল-হািদস োথেক চার ইমােমর মজহািব ইসলাম অালাদা„ 
অািম বিল না বতગমান গণপઝজাতੰ੬ী বাংলােদশ সরকার বতગমান অাহমিদয়ািবেরাধী অাে੯দালন সমথગন কেরন 
বা অাহমিদয়ািবেরাধীেদর দািবিট োমেন িনেয় তারা বেলেছন, অাহমিদয়ারা মઓসলমান নন„ িকੰ੫ োদির না কের 
সরকােরর એপੈভােব এ সংਠઙাੰ æ নীিতিট িনধગারণ কের জািতর সামেন তઓেল ধরা দরকার„ ওই নীিতিট হওয়া 
দরকার োকােনা ধেমગর বা ধমગেগাੋীর িবরઔেਤ োকােনা ধেমગর বা ধমગেগাੋীর ধমગীয় অাে੯দালন চলেব না„ যার 
যার ধমગ তার তার কােছ„ অািম জািন, সরকােরর এ পদেਉপেক  োদেশর োবিশর ভাগ মઓসলমান সমথગন 
করেবন„ 

 
িকੰ੫ অািম োয বড় মઓখ কের বললাম, সরকার ওই অাহমিদয়ািবেরাধী দািব, অাে੯দালন, নাশকতা সমথગন 

কেরন না, িকੰ੫ তার পઝমাণ কই? অাহমিদয়া জামায়ােতর বইপਠ†েলা িনিষਤ করা হেলা োকন? কােদর 
ই੧ছায় ওই অপবઘবએઐািট হেলা োস োতা সবাই োদখেত পাে੧ছন„ একটা ধমગ গাੋী থাকেব, তােদর বইপਠ 
থাকেব না? এ োতা োসই কŸেরাধ যা অামােদর সংিবধানিবেরাধী, মানবািধকারিবেরাধী„ চারিদক োথেক এর 
অাপিਡ ও পઝিতবাদ হে੧ছ„ কŸেরাধ অসভઘ অাচরণ„ স਼বত এর িবরઔেਤ ইিতমেধઘ অাদালেত মামলা 
হেয়েছ„ মত পઝকাশেক ভয় কেরন কারা? যারা োহের যান„ যারা হােরন তারাই সੰ੬াসেক অবলਹন কেরন„ 
ঢাকায় অাহমিদয়ােদর একিট মসিজেদ যারা অা†ন িদেয়েছন তারা এর তাਅপযગ োবােঝনিন„ অাজেকর এ 
িদশাহীন অਬ সংকেট জজગিরত এ অামােদর িপઝয়, িকੰ੫ অসহায় পৃিথবীটার িদেক োচােখ োকােনা রকেমর ঠઓিল 
না িদেয় যিদ োখালা োচােখ তাকান, তাহেল এর তাਅপযગ তারা বઓঝেতন„ যઓেਤ উনઅਡ পৃিথবী অাজও ঘઓরেছ োসই 
এক সકেযગর চারিদেক„ এরকম সકযગ অােরা অােছ, এরকম একটা মানઓেষর পৃিথবী োতা অার োনই„ সবেচেয় 
োবিশ ধমગ োতা অামরাই কির এ দিਉণ এিশয়ায়„ তাহেল এখােনই সবেচেয় োবিশ অশািੰ æ োকন? ধমગ অােছ 
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সবেচেয় োবিশ„ িকੰ੫ শাি æੰ োনই„ এক ধমગেগাੋী যখন অনઘ ধমગেগাੋীর ওপর জઓলઓম কের ধেমગরই অজઓহােত, 
তার ਉমা োনই„  

 
বশীর অাল্েহলাল : কথাসািহিতઘক„ 
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