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প্রথম প্রকাশ : বইমমলা, ২০২২
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অনুবাদকের েথা

একরদকক জীবকেি প্রথ� অেুবোদ, অপিরদকক খট�কট তোর্বিক বই। আ�োি 
মেে দোঁত ভোঙোি উপক্র�। তবুও ভোঙোভোরঙ ছোড়োই মে কোজটো মেষ কিকত 
মপকিছছ, মসজকেযে �হোে আল্োহি শুকরিয়ো। আলহো�দু-রলল্োহ। 

পোঠককদি মবোঝোি সুরবধোকথথে রকছু পোদটীকো েুক্ত ককি মদওয়ো হকয়কছ। ইে-
েো-আল্োহ, এি �োধযেক� মলখককি কথোগুকলো আিও ভোকলোভোকব অেুধোবে 
কিো সম্ভব হকব। মলখক মেসব পোদটীকো মেোগ ককিছছকলে, মসগুকলো উকল্খ 
কিোি স�য় ‘মলখক কত্তৃক সংকেোরজত’—এই কথোটুকু বকল মদওয়ো হকয়কছ।   

ভোকলোবোসো িইল েরিউদ্ীকেি প্ররত। মছকলছট আ�োকক অকেক সহোয়তো 
ককিকছ। বয়কস মছোট হকলও, জ্োকেি রদক মথকক মস আ�োি মেকয় অকেক 
বড়। তোি সহোয়তো েো মপকল বইছট হয়কতো আকলোি �ুখ মদখত েো। 

অকেক িোত মজকগ, অকেক ম�হেত ককি অেুবোদছট মেষ কিকত হকয়কছ। 
তজথে�ো রেভুতৃল িোখোি বযেোপোকি মেষ্োি মকোকেো ক�রত ছছল েো। রকন্তু �োেুষ 
�োত্রই ভুল। তোই সতকতৃ থোকোি পকিও অেুবোকদ ভুল মথককই মেকত পোকি। 
আপেোকদি েজকি েরদ মকোকেো ভুলত্রুছট ধিো পকড়, তকব অবেযেই জোেোকবে। 
ভুল শুধকি রেকত মকোকেো কোপথেণযে কিব েো ইে-েো-আল্োহ।

আপেোকদি ভোই, 
জাকারিয়া মাসদু

৩ িজব, ১৪৪৩ ছহজরি
jakariamasud2016@gmail.com 



ললখকের ভূমমো

বইছট মলখো হকয়ছছল প্রোয় অধথেেত বছি আকগ। ১৯৩৩ সোকলি েিৎকোকল। 
এটো প্রকোরেত হকয়ছছল রদরল্ মথকক, ১৯৩৪ সোকল। পিবততৃী স�কয় এছট 
লোকহোি মথকক প্রকোরেত হয়। বইছট িছেত হকয়ছছল স�সো�রয়ক �ুসরল�-
প্রজন্মকক পরচি�ো স�োজবযেবস্ো ও �ূলযেকবোকধি অন্ধ অেুকিণ মথকক রবিত 
থোকোি আরজথে রেকয়। এবং পূবথেসূরিকদি মথকক পোওয়ো ইসলোর� ঐরতহযে (অথথেোৎ 
�ুসরল� সভযেতোকক) সংিক্ষণ কিোি দোরব রেকয়, েো একস�য় তোকদিকক 
ককিছছল �ছহ�োরবিত। ‘�ুসরল� সভযেতো’ েব্দছটি সোকথ জছড়কয় আকছ 
ঐরতহোরসক েোেোে ঘটেোপ্রবোহ।  

আ�োি প্রথ� ইসলোর� সোছহতযেক�থে অরবভক্ত ভোিকতি ইংকিরজ-ভোষী 
�ুসরল�কদি �কধযে তোৎক্ষরণক বযেোপক সোড়ো মিকলছছল। এছট পুেঃ�ুররিত 
হকয়ছছল বহুবোি। ককয়ক বছি পি এছট অেূরদত হয় আিরবকত। তখে এি 
প্রভোব পকড় �ধযেপ্রোকেযেি রেরক্ষত জেকগোষ্ী ওপি। এ�েরক ইংকিরজ ভোষোয় 
মলখো �ূল পোণ্ুরলরপককও এছট ছোরপকয় েোয়। 

এি ইরতবোেক িলোিল ত্বরিত গরতকত ছছড়কয় পকড় �ুসরল� মলখককদি 
রকতোবোরদকত। Islam at the Crossroads  বইটোি সো�থে�থেকক তোিো েোেো 
রদক মথকক এবং েোেোে আরগিকক রবকলেষণ ককিে। এ-সবই ছছল তোকদি 
আপে �কেি মখয়োল। কখকেো কখকেো ওগুকলো আ�োি দৃরষ্ভরগিি সোকথ র�কল 
মেত। রকন্তু মবরেিভোগ মক্ষকত্রই তোকদি �তো�ত আ�োি উপসংহোি এবং �ূল 
বক্তকবযেি ধোকিকোকছও মঘঁষত েো। এখে �কে হকছে, তোিো আ�োি ছেত্রককপেি 
ছঠক উক্োটো বুকঝছছকলে। 



  10

ইসলাম ও পাশ্াত্য সভ্যতার সংঘাত

সো�োরজক ও সোংস্্রতকভোকব �ুসরল�িো-মে ক্ষ�তোধি পরচি�ো সভযেতোি 
মেকয় আলোদো, এই সকেতেতো পুেিোয় জোগ্রত কিোি সোধ বইছট মলখোি স�য় 
আ�োি অন্তকি মজকগছছল। েোকত ককি ইসলো� রেকয় গবথেকবোধ কিোি বোসেো, 
�ুসরল�কদি অন্তকি মগঁকথ েোয় এবং তোিো একক আঁককড় ধিকত উদ্ বুদ্ধ হয়। 
রেকজকদি ঐরতহযেবোহী িীরতেীরত এবং প্ররতষ্োে, (ইসলো� ও পরচিক�ি) এই 
আবরেযেক রবভোজে রজইকয় িোখকত সোহোেযে কিকব। এবং েত েত বছি ধকি 
েকল আসো �ুসরল� জোরতসত্োি েি� স্রবিতো এবং বৃরদ্ধবৃরত্ক বন্ধযেোত্বকক 
ছিরঙকয় পুেিোয় সোংস্্রতক রদক মথকক আ�োকদিকক ককি তুলকব ক�থে�ুখি। 

বইছটি সোিকথো ছছল—‘পুেজথেোগিণ’ এবং ‘সংিক্ষণ’। বলোই বোহুলযে, 
‘সংিক্ষণ’ কিকত হকব পূবথেবততৃীকদি ওই সব িীরতেীরত এবং �ূলযেকবোধ, 
মেগুকলো সংস্্রতি মেোগোেদোতো ছহকসকব ইসলোক�ি বোস্তবতো প্র�োকণি জকেযে 
বততৃ�োে স�কয়ও প্রোসরগিক। আি ‘পুেজথেোগিণ’-টো হকব ইসলোর� আদেথে-
�রণ্ত ছেন্তোধোিোি, মেভোকব কুিআে ও েরবরজি সুন্োহ’য় বরণথেত হকয়কছ। 

রকন্তু কী কোণ্টোই েো হকলো! মে লক্ষযেকক সো�কে মিকখ বইছট রলকখছছলো�, 
পিবততৃী স�কয় রকছু রকছু �ুসরল� পোঠক ও মেত্বৃন্দ তোি উক্োটো বুকঝ 
রেকলে। সোংস্্রতক ক�থেকুেলতোি রদকক আ�োি আহ্োকেি রেগূঢ় অথথে বুঝকত 
তোিো পুকিোপুরি বযেথথে হকয়কছে। তোিো এটো মভকব বকসকছে মে, রবগত েতোব্দী 
ছছল �ুসরল�কদি অবক্ষয়-কোল। মতো মসই স�য়কোি স�োজ-কোঠোক�োকত 
রিকি মগকল কীই-বো হকব! 

ইরত�কধযেই আর� বকলছছ, এগুকলো হকলো আ�োি ছেন্তো-মেতেোি সম্ূণথে 
রবপিীত। �ুসরল�-রবকবে পুেজথেোগিণ হকয়কছ এবং হকছে। রকন্তু পরিতোকপি 
রবষয় হকলো, এটো কুিআে-সুন্োহি সরতযেকোি �ূলযেকবোকধি পুেজথেোগিণ েয়। 
এটো হকলো একধিকেি রবভ্োরন্ত। কুিআে-সুন্োহি �কতো ইসলোক�ি হক্োরে 
উৎসগুকলোকত মে আদেথে খুঁকজ পোওয়ো েোয়, রেভতৃকয় তোি রদকক রিকি েো 
একস, �ধযেেুকগ �ুসরল�-রবকবে রবদযে�োে সো�োরজক িীরতেীরত এবং ছেন্তোধোিোকক 
অন্ধভোকব হুটহোট ম�কে মেওয়োি িকলই এি উৎপরত্ ঘকটকছ। 

বইছট বততৃ�োে �ুসরল�-রবকবে ছছড়কয় পড়ো ��থেোরন্তক ভ্োরন্তকক খোরেকটো তুকল 
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রলখমকর ভূমমকা 

কিোি প্রয়োস �োত্র। আর� বইছটি পরি�োরজথেত েতুে সংস্িণ আপেোকদি 
সো�কে মপে কিছছ এই আেোয়, হয়কতো এছট বততৃ�োে জ�োেোি �ুসরল� 
তরুণকদি উপকোকি আসকব। মেভোকব ১৯৩৪ সোকলি সংস্িণ ওই স�য়কোি 
তরুণকদি উজ্ীরবত ককিছছল—েোকদি অকেককই আজ এই প্রজকন্মি বোবো 
রকংবো দোদো। েরদ তোকদি পূবথেপুরুষিো আ�োি বক্তবযেকক ভুল বুকঝও থোকক, 
হয়কতো-বো অধথেেত বছি আকগ উদ্োরসত মসই আকলোয় ইদোেীংকোকলি তরুণ 
�ুসরল�গণ আিও ভোকলো ককি এি ভোবোথথে বুঝকত সক্ষ� হকব। সো�কে 
তোকদিকক মে দুগথে� পথ পোছড় রদকত হকব, বইছট মহোক তোি পোকথয়। 

�ুহোম্োদ আসোদ 

�িকক্ো, ১৯৮২ 



বইটি লেন টলখলাম?

বততৃ�োে স�কয়ি �কতো �োেুষ আি কখকেোই এতটো বুরদ্ধবৃরত্ক অরস্িতোি 
সম্ুখীে হয়রে। আ�িো মকবল এ�ে স�সযেোি �ুকখো�ুরখই হছছে েো, েোি 
জকেযে রেতযেেতুে ও অরভেব স�োধোে প্রকয়োজে। পোেোপোরে এসব স�সযেো 
আ�োকদি সো�কে এ�ে সব দৃরষ্ভরগি রেকয় হোরজি হকছে, মেগুকলোি সোকথ 
আজও আ�োকদি পরিেয় ঘকটরে। সকল মদকেি স�োজবযেবস্োয় স�কয়ি সোকথ 
তোল র�রলকয় রবরভন্ ধিকেি ম�ৌরলক পরিবততৃে ঘকটকছ। মে গরতকত এই 
পরিবততৃে হয়, অবস্োকভকদ তোি তিোত ঘকট। তকব আ�িো সকল জোয়গোয় 
একই ধিকেি ভোবকলেহীে গরতেীলতো মদখকত পোই। 

এই রদক মথকক ইসলোর� জগতও বযেরতক্র� েয়। পুকিোকেো িীরতেীরত ও 
ধযেোেধোিণোগুকলো ক্র�োগত রবলীে ককি রদকয় েতুেকত্বি উত্োে এখোকেও 
আ�িো মদখকত পোছছে। রকন্তু এই ক্র�রবকোে আ�োকদি মকোথোয় রেকয় েোকছে? 
কতখোরে গভীকি রগকয় মঠকককছ এছট? ইসলোক�ি সোংস্্রতক র�েকেি সোকথ 
এছট কতটো খোপ খোয়? 

সো�রগ্রকভোকব এসব প্রকনেি জবোব মদওয়ো এই রকতোকবি উকদ্েযে েয়। েোেো 
সী�োবদ্ধতোি কোিকণ এখোকে মকবল েয়ো জ�োেোি �ুসরল�কদি একছট স�সযেো 
রেকয়ই আকলোেেো কিো হকয়কছ। তো হকলো, পোচিোতযে সভযেতোি প্ররত তোিো কী 
ধিকেি �কেোভোব মপোষণ কিকব। রবষয়ছট অকেক তোৎপেথেপূণথে, তোই ইসলোক�ি 
রবরভন্ ম�ৌরলক রদকস�ূহ খরতকয় মদখো হকয়কছ। রবকেষ ককি সুন্োহি রবষয়ছট। 
এছট এ�ে এক রবষয়, েোি সম্ককতৃ বলকত মগকল খকণ্ি-পি-খণ্ মেষ 
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হকয় েোকব। তোই েৎসো�োেযে ধোিণো মদওয়ো ছোড়ো এখোকে আি রকছু বলো 
সম্ভব হকয় উঠকব েো। এিপিও আর� রকছুটো আত্মরববেোসী মে, এই সংরক্ষপ্ত 
আকলোেেো আ�োকদি সবকেকয় বড় স�সযেোছট রেকয় হয়কতো অেযেকদি উকদযেোগী 
হকত সোহোেযে কিকব। 

এখে আর� রেকজি পরিেয় রদছছে। কোিণ, (ইসলোক�) প্রতযেোবততৃেকোিী 
একজে বযেরক্ত েখে �ুসরল�কদি সোকথ কথো বলকব, তখে ‘রকভোকব’ আি 
‘মকে’ মস ইসলো� গ্রহণ ককিকছ—এটো জোেোি অরধকোি তোকদি আকছ।

১৯২২ সোকল আর� আ�োি জন্মস্োে অর্রিয়ো মছকড় মবরিকয় পছড়। উকদ্েযে 
ছছল, রকছু রবখযেোত �হোকদেীয় পরত্রকোি রবকেষ সোংবোরদক ছহকসকব এরেয়ো 
ও আররিকো সিি কিো। তোিপি মথকক আজ অবরধ, আর� আ�োি জীবকেি 
মবরেিভোগ স�য় কোছটকয়ছছ ইসলোর� প্রোকেযে। আর� মেসব জোরতি সংস্পকেথে 
একসছছলো�, প্রথ� রদকক মরেি একজে রভেকদেী ছহকসকব তোকদি বযেোপোকি 
(জোেোি) আগ্রহকবোধ কিতো�। আর� তখে এ�ে এক স�োজবযেবস্ো ও 
জীবেকবোধ মদখকত মপলো�, েো এককবোকিই  ইউকিোপীয়কদি রবপিীত। ছঠক এ 
কোিকণই প্রথ� মথকক আ�োি �কধযে ইউকিোকপি হঠকোিী ও েোর্রিক জীবকেি 
তুলেোয় েোন্ত রকংবো বলো উছেত �োেরবক জীবেকবোকধি প্ররত অেুিোগ মজকগ 
ওকঠ। এই অেুিোগ আ�োকক এ�েতকিো পোথথেককযেি কোিণ অেুসন্ধোকেি রদকক 
রেকয় েোয়। আি আর� �ুসরল�কদি দ্ীরে রেক্ষোি প্ররত আগ্রহী হকয় পছড়। 

মস-স�য় ইসলোক�ি ছোয়োতকল আশ্রয় মেওয়োি দৃঢ় আগ্রহ আ�োি �কধযে 
ততটো ছছল েো। রকন্তু এছট আ�োি সো�কে এ�ে এক অগ্রগো�ী �োেব-
স�োকজি ছেত্র তুকল ধকি, েোি �কধযে িকয়কছ প্রক্ত ভ্োত্কত্বি অেুভূরত। আি 
অভযেন্তিীণ �তরবকিোধ (েোি �কধযে) খুবই সো�োেযে। তো সক্বিও আ�োি �কে 
হকয়কছ—বততৃ�োে �ুসরল�কদি জীবে, ইসলোক�ি বোতকল মদওয়ো ধ�থেীয় আদেথে 
মথকক বহু দূকি অবস্োে কিকছ। ইসলোক�ি অগ্রেোত্রো ও রবপ্লবী মেতেো পোক্ 
রদকয়, �ুসরল�িো অলস ও ক�থেরব�ুখ জীবে (মবকছ রেকয়কছ)। ইসলোক�ি 
উদোিতো ও কুিবোরেি �োেরসকতো রবক্ত ককি, �ুসরল�িো আকয়েী জীবে 
এবং সংকীণথে �োেরসকতোি রদকক (ঝুঁকক পকড়কছ)।
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এছট আরবষ্োি কিোি পি আ�োি উৎসোহ বোড়ল ছঠক, রকন্তু অবোক হলো� 
ইসলোক�ি অতীত ও বততৃ�োকেি িোিোক মদকখ। তোই আ�োি সো�কে আসো 
স�সযেোছটকক আিও গভীিভোকব খরতকয় মদখোি মেষ্ো কিলো�। �োকে, আর� 
রেকজকক ইসলোক�ি ছোয়োতকল কপেেো কিকত লোগলো�। এছট ছছল পুকিোপুরি 
একছট বুরদ্ধবৃরত্ক গকবষণো। আি খুব অপে স�কয়ি �কধযেই সছঠক রদেো খুঁকজ 
মপলো�। বুঝকত পোিলো�, �ুসরল�কদি সো�োরজক ও সোংস্্রতক অবক্ষকয়ি 
�ূল কোিণ হকলো, তোিো আরত্মকভোকব ধীকি ধীকি ইসলোর� রেক্ষোি অেুসিণ 
মছকড় রদকয়কছ। ইসলোক� মসখোকে আকছ ছঠক, রকন্তু মসটো মেে আত্মোহীে 
এক মদকহি �কতো। মে উপোদোেছট একস�য় পুকিো �ুসরল� উম্োহকক েরক্ত 
জুরগকয়ছছল, আজ মসটোই তোি দুবথেলতোি কোিণ হকয় দোঁছড়কয়কছ। মগোড়োি রদক 
মথককই ইসলোর� স�োজবযেবস্োি এক�োত্র রভরত্ ছছল দ্ীে। আি এই রভরত্ 
েড়বকড় হকয় েোওয়োি কোিকণই আজকক �ুসরল�কদি সোংস্্রতক কোঠোক�ো 
দুবথেল হকয় রগকয়কছ। হয়কতো এি জকেযেই ইসলোর� সংস্্রত রদকে রদকে ম্োে 
হকয় েোকব। 

আর� েতই ইসলোর� রেক্ষোি বোস্তবতো ও এি প্রোকয়োরগক রদকটো অেুধোবে 
কিকত পোিছছলো�, ততই আ�োি �কধযে প্রনে মজকগ উঠছছল—মকে �ুসরল�িো 
তোকদি জীবকে দ্ীকেি পরিপূণথে েেতৃো মছকড় রদকয়কছ। 

রলরবয়োে �রুভূর� ও পোর�িস অঞ্চল, বসিিোস ও আিব সোগকিি �োকঝ 
অবরস্ত মদেস�ূকহি বহু �ুসরল� বুরদ্ধজীবীকদি সোকথ রবষয়ছট রেকয় আর� 
আকলোেেো করি। এছট আ�োি জকেযে িীরত�কতো অরস্িতোি কোিণ হকয় দোঁড়োয়। 
ইসলোর� দুরেয়োি অেযেসব বুরদ্ধবৃরত্ক রবষয় সম্ককতৃ আ�োি আগ্রহকক ছোরপকয় 
েোয়। আ�োি রজজ্োসোবোদ ধীকি ধীকি এতটোই মজোিোকলো হকয় দোঁড়োয় মে, 
�কে হছছেল—একজে অ�ুসরল� হকয়ও �ুসরল�কদি অবকহলো ও উদোসীেতো 
মথকক ইসলো�কক িক্ষো কিোি জকেযে আর� তোকদি সোকথ কথো বলছছলো�। 

আ�োি এই অগ্রগরত রেকজি কোকছই অকেকটো আড়োল মথকক েোয়। ১৯২৫ 
সোকলি েিৎকোকল আিগোরেস্তোকেি পোহোছড় অঞ্চকলি এক েুবক গভেথেি 
আ�োকক বকলে : “তুর� মতো �ুসরল�। রকন্তু তুর� রেকজই তো জোকেো েো।” 
তোি কথোয় আর� অরভভূত হকয় পড়লো� এবং রেচিুপ থোকলো�। রকন্তু 
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১৯২৬ সোকল পুেিোয় ইউকিোকপ মিিোি পি বুঝকত পোিলো�—আ�োি 
�কেোভোকবি এক�োত্র মেৌরক্তক িলোিল হকলো ইসলো� কবুল কিো। এটোই 
হকলো আ�োি ইসলো� গ্রহকণি উপোখযেোে। মস-স�য় মথককই আর� বোিবোি 
রেকজকক প্রনে ককি আসছছ, “মকে তুর� ইসলো� গ্রহণ কিকল? মকোে 
রজরেসছট রবকেষভোকব মতো�োকক ইসলোক�ি প্ররত আক্ষ্ ককিছছল?”

এটো স্ীকোি কিকতই হকব, এই প্রকনেি জুতসই মকোকেো উত্ি আ�োি 
কোকছ মেই। আসকল রবকেষ মকোকেো রেক্ষো আ�োকক ইসলোক�ি রদকক আক্ষ্ 
ককিরে। বিং ইসলোক�ি আকষথেণীয় ও বণথেেোতীত সুসগিত নেরতক রেক্ষো 
এবং বোস্তবসম্ত জীবেোেোি আ�োকক আক্ষ্ ককিছছল। আর� এখকেো বলকত 
পোিব েো, এি �কধযে মকোে রজরেসছট আ�োকক সবকেকয় মবরে আকলোছড়ত 
ককিকছ। 

ইসলো�কক আ�োি কোকছ রেখুঁত স্োপতযেকলোি �কতো �কে হয়। এি প্রকতযেকছট 
অংে এতটোই সূক্ষ্মভোকব পরিকরপেত মে, একছট অেযেছটি পরিপূিক ও 
অবলম্বে ছহকসকব কোজ ককি। এখোকে মকোকেো বোড়োবোছড় মেই, আবোি 
ছোড়োছোছড়ও মেই। এি িকল এছট ভোিসো�যেপূণথে ও রস্ি জীবেবযেবস্োয় রূপ 
রেকয়কছ। ইসলোক�ি প্রকতযেকছট রেক্ষো ও ম�ৌরলক েীরত ‘েথোেথ অবস্োকে 
িকয়কছ’—খুব সম্ভবত এই অেুভূরতই আ�োি ওপি সবকেকয় মবরে প্রভোব 
মিকলছছল। এি সোকথ আিও রকছু প্রভোব হয়কতো দোয়ী ছছল, েো এই �ুহূকততৃ 
বযেোখযেো কিো কছঠে। সকবথেোপরি এি সোকথ ভোকলোবোসোি বযেোপোিছটও জছড়ত 
ছছল। আি ভোকলোবোসো মতো েোেোভোকবই জন্মোকত পোকি। আেো-আকোঙ্কো 
ও একোকীত্ব মথকক, উচ্োেো ও অক্ষ�তো মথকক, দৃঢ়তো ও দুবথেলতো মথকক 
ভোকলোবোসোি জন্ম হয়। আ�োি মক্ষকত্র হয়কতো এ�েটোই ঘকটছছল। ইসলো� 
আ�োি কোকছ একসছছল িোকোকতি মবকে, মে রকেো িোকতি মবলোয় �োেুকষি 
ঘকি ঢুকক। রকন্তু িোকুি �কতো (ধে-সম্দ লুট েো ককি) লুকট রেকয় েোয় 
অন্তি।[1] 

তখে মথককই আর� আ�োি সোকধযেি সকবথেোচ্টো রদকয় ইসলো�কক মবোঝোি 

[1]  শামদিক অনুবাদ হমব : “রে মকনা রামতর রবলায় মানুমির ঘমর ঢরুমক। মকন্তু োকামতর মমতা 
আচরণ না কমর, মচরকাল রথমক োওয়ার জমন্ আমস।” 



  16

ইসলাম ও পাশ্াত্য সভ্যতার সংঘাত

মেষ্ো কিকত লোগলো�। আর� কুিআে-হোদীস রেকয় পড়োকেোেো কিলো�। এি 
ভোষো ও ইরতহোস রেকয় গকবষণো কিলো�। এি পকক্ষ-রবপকক্ষ েো রকছু মলখো 
হকয়কছ, মস-সম্ককতৃ ঘোঁটোঘোঁছট কিলো� প্রেুি। ছহজোে ও েজদ এলোকোয় 
প্রোয় েয়টো বছি পোি ককিছছ আর�। মবরেিভোগ স�য় মককটকছ �ক্ো ও 
�দীেোয়। েোকত ককি �ুহোম্োকদ আিোরব (সল্োল্োহু আলোইছহ ওয়ো সোল্ো�) 
মে পরিকবকে এই দ্ীে প্রেোি ককিছছকলে, তোি রকছুটো স্োদ আর�ও মপকত 
পোরি। 

ছহজোে বহুকদকেি �ুসরল�কদি র�লেস্ল। েোি িকল আর� �ুসরল�-রবকবে 
প্রেরলত রবরভন্ ধ�থে ও সো�োরজক দৃরষ্ভরগিি �কধযে তুলেো কিকত মপকিছছলো�। 
এসব গকবষণো ও তুলেো আ�োি �োকঝ এই দৃঢ়তো সৃরষ্ ককি মে, �ুসরল�কদি 
অবকহলোি িকল সৃরষ্ হওয়ো েোেোরবধ রবপরত্ সক্বিও আধযেোরত্মক ও সো�োরজক 
বযেবস্ো ছহকসকব ইসলো� আজও এ�ে এক েোরলকোেরক্ত, েো �োেবজোরত 
আি কখকেোই প্রতযেক্ষ ককিরে। মসই মথকক আ�োি স�স্ত আগ্রহ ইসলোক�ি 
পুেজথেোগিণকক রঘকি। এই মছোট্ট বইছট মসই �হোে লকক্ষযেি পকথ একছট ক্ষুরি 
প্রকেষ্ো �োত্র।  

এখোকে রবরভন্ রবষয়োরদি বযেোপোকি রেিঙ্ুে পেথেকবক্ষণ জোছহি কিো হয়রে। 
আ�োি দৃরষ্কত এছট ‘ইসলো� বেো� পোচিোতযে সভযেতো’-ি বযেোপোকি 
আকলোকপোত �োত্র। বইছট ওইসব �োেুষকদি উকদ্কেযে মলখো হয়রে, েোকদি 
কোকছ ইসলো� হকলো অেযেোেযে ধক�থেি �কতো গড়পড়তো সো�োরজক উপকিণ। 
বিং এছট তোকদি জকেযে মলখো হকয়কছ—েোকদি �কে আজও ওই আগুে 
দোউদোউ ককি জ্বলকছ, েো েরবরজি সোহোরবকদি অন্তকি ছছল। মসই আগুে, েো 
সো�োরজক ও সোংস্্রতক বযেবস্ো ছহকসকব ইসলোক�ি মশ্রষ্ত্ব িুছটকয় তুকলছছল। 

�ুহোম্োদ আসোদ

রদরল্, �োেতৃ, ১৯৩৪


