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িব� মানবতার �িত মহানবীর ১০ অবদান
সকল �শংসা েকবল িনিখল জগেতর �িতপালক আ�াহর জনয্।
সালাত ও সালাম বিষর্ত েহাক নবী ও রাসূগেণর সবর্েশষ মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত।
অবয্াহতভাে

পি�মা

গণমাধয্গুেলা

ে��া

িবকৃিতর

�ভােব

অমুসিলমেদর েকউ েকউ িবেশষত পি�মারা মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম মানবতার জনয্ কী উপ�াপন কেরেছ, মানবতার �িত তাঁর
অবদান কী তা িনেয় �� েতােলন। িব�বাসীর সামেন নবীেয় রহমত বা
দয়ার নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের সিঠক পিরচয় তুেল ধরার
ধারাবািহক কাযর্�েমর অংশ ছাড়াও আমােদর িনধর্ািরত কতর্বয্সমর
একিট হেলা িব�ািরত বয্াখয্ না িগেয় এ �ে�র জবাব েদয়া।
নবীকুল িশেরামিন, নবী ও রাসূ লগেণর সবর্েশষ আমােদর মহানবী
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িব�মানবতার জনয্ কী উপহা
িনেয় এেসেছন তা সংেক্ষেপ তুেল ধ। িনেচ দশিট পেয়ে� ভাগ কের
আমরা েস িবষয়িটই আেলাচনার �য়াস পাব :
•

আ�াহর ওহী লােভর মাধয্েম মুহা�দ সা�া�াহু আইিহ
ওয়াসা�াম িব�মানবতােক মানু েষর দাস� ও তােদর েগালািম
েথেক একমা� শরীকিবহীন আ�াহর ইবাদেতর িদেক িনেয়
েগেছন। এেত কের মানু ষ আ�াহ ছাড়া আর সব িকছু র
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দাস� েথেক মুি� েপেয়েছ। বলাবাহুলযএিটই মানু েষর সবেচ
বড় স�ান।
•

আ�াহর ওহী লােভর মাধয্েম মুহা�দ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম িব�মানবতােক সকল ক�কথা ও কুসং�ার
এবং সব রকেমর িমথয্া ও �তারণার সামেন িশর না
েনায়াবার িশক্ষা িদেয়ে। অক্ষ�িতমা ও অলীক �ভুেদর
বি�দশা েথেক উ�ার কেরেছন। মু� কেরেছন িতিন সু �
িবেবক পিরপ�ী িচ�াধারার িব�াস েথেক। েযমন : এ কথা
িব�াস করা েয মানু েষর মধয্ েথেই আ�াহর েকােনা স�ান
রেয়েছন। িযিন েকােনা অপরাধ বা পাপ ছাড়াই মানবতার
কলয্ােণ উৎসিগর্ত হ তােদর �ায়ি�� কেরেছন।

•

মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িব মানবতার
েচতনায় ক্ষমা ও উদারতা িভতগুেলেক সু দৃঢ় কেরেছন।
পিব� কুরআেন েখাদ আ�াহ তা‘আলা তাঁর �িত ‘ধেমর্
েকােনা জবরদি� েনই’ মেমর্ ওহী ে�রণ কেরেছন। এিদেক
িতিন

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম

�য্থর্হীন ভাষা

মুসিলেমর সে� শাি�পূ ণর্ভােব বসবাসকারী অমুসিলমেদর
সকল অিধকার িনি�ত কেরেছন। তােদর জীবন, স�ান,
স�দ ও স�ােনর িনরাপ�া েঘাষণা কেরেছন। তাইেতা
আজ অবিধ মুসিলম েদশগুেলােত ইহুদী ও ি��ানেদ
সস�ােনর জীবন যাপন করেত েদখা যায়। অথচ একই
সমেয় মুসিলম অি�� সং�া� ে�েনর িবচার িবভাগীয়
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তদ� কিমিট পা�াতয্ সভয্তা ও পি�মােদর �কাশয্
মূ লয্েবাধ িবেরাধী বংশধারা েথেক েস ভূ িমেক পিব� করার
িস�া� েঘাষণা কেরেছ।
•

মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ধমর, বণর্ ও বংশ
িনিবর্েশেষ সম� িব�বাসীরজনয্আ�াহর পক্ষ েথেক রহম
�রূপ ে�িরত হেয়িছেলন। তাঁর িশক্ষার মেধয্ বরং এ
উপাদােনরও অভাব েনই যা পক্ষী ও �াণীকুেল�িত মায়ামমতা ও েকামলতা েদখােতও গুরু� ে। িনিষ� েঘাষণা
কের এেদর অকারেণ ক� �দান িকংবা এেদর �িত িবরূপ
আচরণেক।

•

মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তাঁর অ�বতর্ী সকল
নবীর �িত ��া ও স�ান �দশর্েনর এক উ�ল িচ�
উপ�াপন কেরেছন। যােদর মেধয্ রেয়েছন নবী ইবরাহী,
মুসা ও ঈসা (আলাইিহমুস সালাম) �মুখ নবী-রাসূল।
উপর� তাঁর �িত আ�াহ তা‘আলা এ মেমর্ বাণীই ে�র
কেরেছন, েয েকউ তাঁেদর (আ�াহর ে�িরত নবীেদর) মেধয্
কাউেক িমথয্া �িতপ� করেব অথবা তাঁর স�ানহানী ঘটাে,
েস মুসিলম নয়। েকননা সকল নবী ভাই-ভাই। তাঁরা সবাই
মানু ষেক লাশরীক এক আ�াহর �িত ডাকার কােজ সমান।

•

নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েছা-বড় ও
নারী-পুরুষ িনিবর্েশেষ সকল মানুেষর অিধকা র রক
কেরেছন। এ েক্ষে িতিন তার সামািজক মযর্াদা বা
5

জীবনযা�ার মােনর �িত �েক্ষপ কেরন িন। বয্াপাে
িতিন চমৎকার একগু� নীিত িনধর্ারণ কের িদেয়েছন। এ
অনয্তম হেলা ��ােন িতন মাস আেগ িবদায় হেজ �দ�
তাঁর ঐিতহািসক ভাষেণর িকছু বাণী। এেত িতিন মানু েষর
র�, স�দ ও স�ােন আঘাত হানােক কেঠারভােব িনিষ�
েঘাষণা কেরন। িতিন এ ভাষণ �দান কেরন এমন সময়
িব� যখন ১২১৫ সােল ময্াগনাকাটর্া িলবাটর্য্, ১৬৭৯
সােলর েহিবয়াস কপর্াস অয্, ১৬৯৮ সােলর ি�িটশ িবল
অব রাটইস, ১৭৭৬ সােলর আেমিরকান �াধীনতার েঘাষণা,
১৭৮৯ সােলর ফরািস িড�ােরশন অব িহউময্ান অয্া� িসিভ
রাইটস এবং ১৯৪৮ সােলর ১০ িডেস�র জািতসংঘ কতৃর্ক
েঘািষত সাবর্জনীন মানবািধকার েঘাষণর কথা পৃ িথবীবাসী
ক�নাও কের িন।
•

মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া মানব জীবেন
আখলাক তথা স�িরে�র মান তুেল ধেরেছন অেনক উঁচুেত।
মানু ষেক িতিন উ�ম আখলাক তথা স�ির� ও তার সহায়ক
গুণগুে বজায় রাখার আ�ান জািনেয়েছন। েযমন িতিন
সততা, সতয্বািদতা ও চািরি�ক িন�লুষতার �িত আ�ান
জািনেয়েছন।

সামািজক

স�কর্ সুদুঢ় করেত িতি

িপতামাতার সে� সদাচার এবং আ�ীয়-�জেনর সে�
সু স�কর্ বহাল রাখেত বেলেছন। জীবেন িতিন এর সফল
�েয়াগও ঘিটেয়েছন। পক্ষা�ের িতিন অসৎ চির অবল�ন
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েথেক বারণ কেরেছন। িতিন িনেজ েযমন ম� �ভাব েথেক
দূ ের েথেকেছন, েতমিন অনয্েদও এ েথেক সতকর্
কেরেছন। েযমন : িমথয্, ছলনা, িহংসা, েযনা-বয্িভচার ও
িপতামাতার অবাধযচরণ করা। শুধু তাই ন, এসব েথেক সৃ �
সমসয্াবিলর �িকারও বেল িদেয়েছন িতিন।
•

আ�াহর পক্ষ েথেক ওহী �াি�র ে�িক্মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বুি� কােজ লাগােত বেলন। সৃ ি� জগত
উ�াটন ও তার পিরচয় লােভ উৎসািহত কেরন। এেক িতিন
েনকী তথা পুণয্ কাজ বেল গণয্ কেরন। অথচ একই সম
অপর সভয্তগুেলর জ্ঞানী ও িচ নায়করা িনযর্াতন েভাগ
করিছেলন। ধমর্ অবমাননা ও ধমর্ িবে�ষেক তখন সবর্াি
মূ লয্ েদয়া হি�ল। ধমর্ �চারকেদ শাি� ও কারােভাগ
এমনিক মৃ তুয্র হুমিক পযর্� েদয়া হি�

•

আ�াহর ওহী লােভর মাধয্েম মুহা�দ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম মানু েষর �কৃিত ও �ভাব বা�ব এক দীন িনেয়
আিবভু্ত হ
র
যা আি�ক েখারাক ও ৈদিহক চািহদার �িত
লক্ষয্ র। পািথর্ব কাজ ও আিখরােতর আমেলর মেধয
ভারসাময্ িবধান কের। পিরশীিলত ও পিরামিজর্ত কের
মানু েষর সহজাত বাসনা ও েঝাঁকেক। অপরাপর জািতগুেলার
সভয্তা মেতা এেক �ংস বা অবদিমত কের না। অনয্
জািতগুেলার সভয্তায় েদখা য, তারা মানু েষর �কৃিতর
িবরু� মূিতর্পূেজার মেধয্ ডুেব িগেল। ধমর অ��াণ ও
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তপসয্নু রাগীেদরেক তােদর �াকৃিতক অিধকার েথেক বি�ত
কেরিছল। েযমন : িবেয়-শািদ। বি�ত কেরিছল অিবচােরর
িবরুে� তােদর �ভাসু লভ মানিবক �িতি�য়া �কােশর
অিধকার

েথেক।

অনয্া-অিবচােরর

িবরুে� তােদরেক

এেকবাের �িতি�য়াহীন বািনেয় েছেড়িছল। যা ওই সভয্তার
িসংহভাগ স�ােনরই িশক্ষা ও সুরেক কেরিছল লু ��ায়।
পর� তােদর েঠেল িদেয়িছল িনছক জড় জগেতর অ�কাের।
যা েকবল েদেহর চািহদায় সাড়া েদয় আর আ�ােক িনেক্ষ
কের িবশাল শনয্তায়।
•

মানবতার কলয্াে মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
মানু েষর আ�ঃস�দােয় �াতৃে�র পূ ণর্� নমুনা েপশ
কেরিছেলন। িতিন পির�ার জািনেয় েদন, েকােনা মানব
স�দােয়র ওপর অনয্ েকােনা মানব স�দােয়র ওপর
েকােনা ে��� েনই। মূ ল সৃ ি�, অিধকার ও কতর্েবয্র েক্
তারা সবাই সমান। ে��� িবেবিচত হেব েকবল ঈমান ও
তাকওয়া তথা িব�াস ও আ�াহভীিতর িনিরেখ। িতিন তাঁর
সকল স�ী-সাহাবীেক দীেনর েখদমত করার এবং তােত
স�ৃ � হবার সমান সু েযাগ িদেয়েছন। তাইেতা তাঁেদর মেধয্
আরবেদর পাশাপািশ িছেলন (েরাম েদেশর) সু হাইব রূম,
(হাবশার) িবলাল হাবশী এবং (পারেসয্) সালমান ফারসী
রািদআ�াহু আনহুম।
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পিরেশেষ : এই দশিট পেয়ে�র �িতিটই সংিক্ষ� �মাণািদ উে�
পূ বর্ক িব�ািরত আেলাচনার দািব রােখ। িক আ�াহর ওহী
�াি�র মধয্ িদেয় মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
মানবতার জনয্ যা উপহার িদেয়েছনতা উে�েখর এ জায়গা পযর্া�
নয়। সিব�াের এসব পেয়� জানার জনয্নবীেয় রহমেতর সিঠক
পিরচয় তুেল ধরার আ�জর্ািতক ে�া�ােমর িনজ� ওেয়বসাইট
�াউজ করু : www.mercyprophet.com
আ�াহ তা‘আলা আমােদর নবী মুহা�দ, তাঁর সকল নবী ভাই
এবং তাঁর সকল পিরবার-পিরজন ও সাহাবা-তােবঈেদর ওপর
আ�াহর শাি� বিষর্ত েহাক।
ড. আেদল িবন আলী আশ-শা�ী
সাধারণ স�াদক : বারনামাজুল ‘আলামী িলত-তািরখ িব
নািবিয়য্র রাহমাহ।
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