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বিশ্বমানিতার প্রবত বিশ্বনিীর শাশ্বত অিদান 

   

দীন ও বরিালাততর ইবত াতি অননয হ াষণা, 
رَۡسۡلَنََٰكَٓٓوَما ٓ﴿

َ
 [ ٧٠١: االنبياء] ﴾١٠٧ٓل ِۡلَعَٰلَِميَٓٓرَۡۡحَةٓ ٓإَِّلٓٓأ

“আর আমরা আপনাতক িৃবিকুতলর জনয র মত ব তিতিই হপ্ররণ কতরবছ।” [িূরা আল-আবিয়া, আয়াত: ১০৭] 

িস্তুত ধমম ও বরিালাততর ইবত াতি এ এক অননয ও দৃিান্ত ীন হ াষণা। এই হ াষণায় নিী িাল্লাল্লাহু আলাইব  

ওয়ািাল্লামতক িমগ্র বিশ্বতলাক ও তার মতধয অিবিত িি বকছুর জনয আল্লা র একমাত্র ‘র মত’ িতল অবিব ত করা 

 তয়তছ। আল্লা  তা‘আলার শাশ্বত কালাম কুরআন মাজীতদ এ চূড়ান্ত হ াষণা বিধৃত। আর কুরআন বিশ্বমানতির 

অধযয়তনর বচরন্তন গ্রন্থ। দুবনয়ার অিংখ্য মানুষ এ কালাম বদন রাত চবিশ  ন্টা বতলওয়াত করতছ। এ কুরআতনর 

িাবিমক ও পূণমাঙ্গ িংরক্ষতণর দাবয়ত্ব আল্লা  তা‘আলা বনতজই গ্র ণ কতরতছন।  

যুগ, কাল ও শতাবির িীমা ীন হপ্রবক্ষতত আল্লা র এ হ াষণা হযমন অিাধারণ, হতমবন িমূ্পণম িযাবতক্রমধমমী ও 

দৃিান্ত ীন। কাল, িংশ ও ইবত াতির প্রবতবি অধযাতয়র পবরতিিনী হেতক মুক্ত  তয়ই আল্লা র এ অননয হ াষণার 

তাৎপযম ও যোেমতা অনুিন্ধান করতত  তি। হকননা বিশ্বনিীর অিিান িান-কাল-িংতশর িীমািদ্ধতা ও িংকীণমতার 

িহু ঊতবম। আল্লা র এ হ াষণায় নিী িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লামতক হকিল আরি উপদ্বীপ, প্রাচয িা পাশ্চাতয 

বকংিা হকাতনা বিতশষ ম াতদতশর অেিা বিতশষ জাবত-হগাষ্ঠী-িণম-হগাতত্রর অেিা বিতশষ হকাতনা যুতগর জনয র মত 

িলা  য় বন। িলা  তয়তছ, বতবন িিমকাতলর িমগ্র বিশ্বতলাতকর জনয র মত।  

িবতয কো, এ হ াষণার িযাপকতা, বিশালতা, উচ্চতা, বিরািত্ব ও ম ত্ব এিং বচরন্তনতা অনস্বীকাযম। বিতশ্বর 

ঐবত াবিক ও দাশমবনকগণ এ হ াষণার যোেমতা অনুধািতন িযেম  তয়তছ। হগািা মানিীয় হমধা-বচন্তা, প্রবতিা-মণীষা 

এ হ াষণার ফতল বিবিত, স্তবিত। হকননা দুবনয়ার ধমমমতিমূত , িিযতা-িংসৃ্কবত ও দশমতনর ইবত াতি, িংস্কারমূলক 

আতদালন ও বিপ্লিী তৎপরতার বিিরতণ এরূপ বিশ্ব-িযাপক ও িািমজনীন হ াষণার হকাতনা দৃিান্ত খু্ুঁতজ পাওয়া 

অিিি। পূিমিতমী নিী-রািূলগতণর হক্ষতত্রও এরূপ হকাতনা হ াষণার উতল্লখ্ হনই। কাতরা িম্পতকমই এরূপ হ াষণা 

হকাতনা ধমমগ্রতন্থ, হকাতনা জীিন চবরতত হকাতনা িযবক্ত িা জনিমবষ্ঠর জনয হকাতনা বদনই উচ্চাবরত  য় বন।  

ধতমমর পযমাতয় ও ধারািাব কতায় ইয়াহুদী ধমম প্রাচীনতম। তাতত স্বয়ং আল্লা তক িনী ইিরাঈতলর ‘রি’ িতল পবরবচত 

করা  তয়তছ। িাইতিতলর ‘পুরাতন বনয়ম’ অংতশ ‘রািুল আলামীন’ িমগ্র বিশ্বতলাতকর রি িতল স্বয়ং আল্লা তক 

পবরবচত করা  য় বন। তাই পূিমিতমী নিী-রািূলগতণর মতধয কাতরা জতনয এ ধরতণর হকাতনা হ াষণার িন্ধান করা 

বনতান্তই অেম ীন।  

বরিস্টধতমমর গ্রন্থ ‘নতুন বনয়তম’ নিী ঈিা আলাইব ি িালাম বনতজতক হকিল িনী ইিরাঈতলর বিভ্রান্ত হলাক িমবিতক 

িবিক পতে বনতয় আিার জনয হপ্রবরত িতল পবরবচত কতরতছন। বনবিমতশতষ িমগ্র মানিতার প্রবত তার হকাতনা 

িক্তিযই উদৃ্ধত  য় বন। ব দু ধতমমর গ্রন্থািলীতত িড় িড় িযবক্ততত্বর উতল্লখ্ রতয়তছ িতি; বকন্তু তারা হকউই িনী 

ইিরাঈতলর নিী-রািূলতদর হচতয় বিন্নতর হকাতনা বিতশষতত্বর দািীদার বছতলন না। বিতশষতঃ ব্রাহ্মণয ধতমম িাধারণ 
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মানুতষর হকাতনা িান হনই। তারা িকল প্রকার মানবিক মযমাদা ও অবধকার হেতক জন্মগতিাতিই িবিত িতল 

জাবনতয় হদওয়া  তয়তছ। মনু শাতে িলা  তয়তছ, নীচ জাততর হলাকতদরতক িৃবিকতমা হকিল উুঁচুজাততর হলাকতদর 

দািত্ব করার উতেতশযই িৃবি কতরতছন।  

প্রাচীন িারততর হলাতকরা ব মালতয়র িাইতরর জগত এিং মানুষ িম্পতকম বকছুই জানত না। িব জমগততর িাতে 

তাতদর হকাতনা িম্পকম িা হযাগাতযাগই বছল না। িাইতরর মানুষ িম্পতকম জানার হকাতনা আগ্র ও তাতদর বছল না। 

কাতজই এখ্াতন প্রবরত হকাতনা  ম াপুুষষতক বিতশ্বর র মত িলার প্র্নইই উতি না।  

বিশ্ব নিীর বিশ্ব র মত  ওয়ার তাৎপযম: 

হকাতনা িস্তুর িবিক মূলযায়ন দুবি মানদতের বিবিতত  তত পাতর। একবি তার পবরবমবত আর বদ্বতীয়বি তার 

অন্তবনমব ত িান, বিবশিয ও বিতশষত্ব। রািূলুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লাম িম্পতকম কুরআতনর উপতরাদৃ্ধত 

হ াষণা এ উিয় বদক বদতয়ই বিতিচয। হকননা তাুঁর ম ান িযবক্তত্ব, উচ্চমাতনর শাশ্বত বশক্ষা ও আদশম মানি জীিতন 

এক বিপ্লিাত্মক পবরিতমন িাধন কতরবছল। নিতর বদকদশমন ও কমমতৎপরতার িূচনা কতর বদতয়বছল। মানুতষর 

িযবক্ত ও িমাজ জীিতনর যািতীয় হরাতগর পূণম বনরাময়তার কাযমকর িযািিা কতরবছল, মানি জীিতনর িাবিমক িমিযা 

ও জবিলতার চূড়ান্ত িমাধান বদতয়বছল; মানুতষর িকল দুঃখ্ দুদমশা, অিাি-অনিন, বনযমাতন-বনতেষণ ও িিনার 

অিিান  বিতয়বছল। মানুতষর ওপর প্রকৃতিাতিই র মত ও িরকততর ধারা িযাপকিাতি িবষমত  তয়বছল। তা হযমন 

পবরবমবতর বদক বদতয় অতযন্ত বিরাি ও িযাপক, হতমবন িাবিমক কলযাণ, বিতশষত্ব ও মানগত অিিার বদক বদতয়ও তা 

বছল তুলনা ীন-অিাধারণ।  

‘র মত’ শিবি িাধারণত কলযাণ অতেম িযিত ত  য়। মানুতষর হয হকাতনা প্রকাতরর কলযাণই তার অন্তিূমক্ত। তার 

মাত্রা ও মাতনর হকাতনা িীমািদ্ধতা হনই। হকাতনা বিতশষ ধরন িা রূপ হনই। ততি মানুতষর িিতচতয় িড় কলযাণ 

 তে তাতক (মানুষতক) িাুঁচতত হদওয়া, িাুঁচার অবধকার ও উপকরণাবদর িযিিা গ্র ণ করা। বশশু যখ্ন মরতণানু্মখ্ 

 য়, বপতা-মাতা িন্তাতনর অিিা হদতখ্ আতম বচৎকাতর আকাশ িাতাি িাবর কতর, তখ্ন আতি িুদক্ষ ও অবিজ্ঞ 

বচবকৎিক। িযিিাপনা ও ঔষধ পেযাবদর িযি াতর মূমুষুম বশশু আল্লা র হুকুতম হিুঁতচ উতি। রািূলুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু 

আলাইব  ওয়ািাল্লাম-এর আগমন বিশ্বমানিতার জনয অনুরূপ র মত ছাড়া আর বকছুই নয়। 

হকননা বতবন বিশ্ব মানিতাতক চূড়ান্ত বংি হেতক রক্ষা কতরতছন। রক্ষা করার িিমাবধক কাযমকর পে বনতদমশ ও 

জীিন-বিধান বদতয়তছন। বনঃিতদত  একজন মানুতষর মৃতুয একবি বংি; বকন্তু তার চাইততও িড় বংি  তে হগািা 

মানি িমবির বংি। এ দু’বি বংতির মতধয হয পােমকয, তা অতযন্ত িুস্পি। ম ািমুদ্র শুধু িযবক্ততদরতকই গ্রাি কতর 

না; িরং অিংখ্য জাবত, জনিিবত, শ র-নগর গ্রামতকও গ্রাি কতর হনয়। িহু িিযতা ও িংসৃ্কবতর পাদপীিতক  জম 

কতর হফতল। এরূপ এক িিমগ্রািী ম ািমুতদ্রর করাল গ্রাি হেতক রক্ষা পাওয়ার উপায় বনধমারণ মানিিিযাতার জনয 

এক তুলনা ীন অিদান, িতদ  হনই।  

দুবনয়ার মানুতষর মতধয যারা জ্ঞাতনর বিস্তার কতরতছন, বিশ্বমানিতা তাতদর প্রবত অিশযই বচরকৃতজ্ঞ। বকন্তু মানুতষর 
হযিি জ্ঞাতনর দুশমন চতুবদমতক ওুঁৎ হপতত িতি আতছ। হয হকাতনা  মু ূততম ব ংস্র শ্বাপতদর মততা তাতক বছন্ন বিন্ন 
কতর হফলতত পাতর। হিিি হেতক মানুষতক রক্ষা করার িযিিা বনশ্চয় তার প্রবত িিচাইতত িড় অনুগ্র ।  
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এ হপ্রবক্ষতত িলা যায়, এ বিশ্বতলাতকর একমাত্র স্রিা, বনয়ন্ত্রক ও পবরচালক িম্পতকম অজ্ঞতা, তাুঁর ম ান ও পবিত্র 

গুণািলী িযাপাতর অনিব ত এিং মানুতষর ওপর তার অবধকার ও এখ্বতয়ার িম্পতকম মূখ্মতা িিমগ্রািী ম ািমুতদ্রর 

তুলনায়ও অবধক িয়াি । আর এই অজ্ঞতা ও মূখ্মতার অবনিাযম পবরণবততত বশকম, কুিংস্কার ও প্রবতমা পূজার 

অিাবিত জঞ্জাতলর তলায় বনতেবষত  তত োকা বিশ্বমানিতার পতক্ষ চরম অিমাননাকর। হকননা তা মনুষযতত্বর 

অিমাননা হযমন, মানুতষর উচ্চতর মদমযমাদারও অপমান বিক হতমনই।  

‘জড়’ ও জিতরর দািত্ব, িীমালঙ্ঘন, মযমাদা ীন এিং প্রিৃবির কামনা িািনার বনবিমচার চবরতােমতা মানুষতক বনতান্তই 

জন্তুতত পবরণত কতর। আর মানিাকৃবতর জন্তুগুতলা িমগ্র িৃবির জনয অতযন্ত িয়ংকর  তয় দাুঁড়ায়। অেচ মানুতষর 

মনুষযত্বই যবদ রবক্ষত না  য়, তা তল মানি জন্মই একিা মস্ত িড় কলঙ্ক। এ কলঙ্ক শুধু মানি জাবতর জনয  য় না, 

 য় হগািা িৃবিতলাতকর জনয।  

এই ম ািতযতক িামতন হরতখ্ই ম ান িৃবিকতমা বিশ্বতলাক ও মানিতার জনয র মততর অিাবরত দ্বার উনু্মক্ত কতর 

বদতয়বছতলন িূপৃতষ্ঠর ওপর, প্রেম অিবিবত ও পদচারণার বদনই। িাধারণিাতি নিী রািূল পািাতনা এিং বিতশষিাতি 

বিশ্বনিী মু াম্মদ িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লাম-এর উপবিবত হিই অিীম র মত ও কলযাণ বিধাতনরই 

ধারািাব কতা (িূচনায় রতয়তছন আবদ বপতা আদম আলাইব ি িালাম) আর এ ধারািাব কতার িিমতশষ ‘কুুঁবড়’ 

 তেন হশষ বদন পযমন্তকার জনয আল্লা র হেষ্ঠ নিী ও রািূল মু াম্মাদ িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লাম। এ পযমাতয় 

নদী পতে চলমান হনৌকার মাবি ও আতরা ীতদর কেতপাকেতনর বিখ্যাত উপকোবি অিশযই িরণীয়। 

১। হনৌকাতরা ীরা বছল বিশ্ববিদযালতয়র বিবিন্ন বিিাতগর উচ্চ পযমাতয়র কতয়কজন বশক্ষােমী। মাবি যখ্ন পাল তুতল 

অনুকূল িাতাতি তীব্র গবততত হনৌকা চাবলতয় বনবেল, তখ্ন আতরা ীতদর মন সু্ফবতমতত হনতচ উিল। িৃদ্ধ মাবিতক 

বজজ্ঞািা করা  ল: মাবি িাই, হলখ্াপড়া বকছু বশতখ্ছ? িলল: তার আর িুতযাগ হপলাম হকাোয়? তা তল অন্তত 

পদােম বিজ্ঞান হতা বনশ্চয় পতড়ছ? িলল: আবম হতা তার নাম পযমন্ত শুবন বন। আিার বজজ্ঞািা করা  ল: জযাবমবত হতা 

বকছু পতড়ছই বকংিা িূতগাল িা ইবত াি? িি বজজ্ঞািার জিাতি মাবি যখ্ন িলল: বিদযাজমন হতা দূতরর কো হি এ 

িতির নামও শুতন বন জীিতন। তখ্ন িি কজন ছাত্র অট্ট াবিতত হফতি পড়ল। একিতঙ্গ িকতলই িতল উিল: 

তা তল হতামার জীিনিাই হতা িৃো। এমবন িময় প্রচে িড় উিল, িাতাতি পাল বছতড় হগল। মাবি বজজ্ঞািা করল: 

িািুরা িাুঁতার জাতনন হতা? ছাত্ররা িলল: না। এিার মাবি িলল: তা তল আপনাতদর িকতলর হগািা জীিনিাই হতা 

িৃো।  

িস্তুত বিশ্বমানিতার প্রবত নিী রািূলগতণর িিচাইতত িড় অিদান  তে- তাতদরতক অজ্ঞানতার কুল-বকনার ীন 

ম ািমুতদ্র ডুতি মরা হেতক রক্ষা পাওয়ার জনয িাুঁতার হকতি হিুঁতচ োকা ও িমূ্পণম বনরাপতদ হিলা িূবমতত হপৌঁতছ 

যাওয়ার উপতযাগী জ্ঞান দান। িকল কাতলর মানিীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নিী-রািূলগণ প্রদি বশক্ষার মতধয এ 

পােমকযিাই বিদযমান। জীিতনর ম ািমুতদ্র বনম্জমমান অিিায় হিতি োকা ও িাুঁতার হকতি হকতি বকনারায় হপৌঁতছ 

বংি হেতক হিুঁতচ যাওয়ার জনয প্রতয়াজনীয় জ্ঞান মানুষ হকিলমাত্র তাতদর মাধযতমই লাি কতরতছ। আর িিমতশষ 

নিী মু াম্মদ িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লাম বকয়ামত পযমন্তকার িিমিাধারণ মানুষতক হিই মুবক্তর শাশ্বত পে 

হদবখ্তয় হগতছন। এ কারতণ তার নিুওয়াত ও বরিালাত বচরন্তন ও িািমজনীন।  
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বিশ্বমানিতার ইবত াি প্রমাণ কতর, মানুতষর বনবতকতা ও চবরত্র বংি  তয় যাওয়ার দুষন এিং মনুষযত্ব বিবংবি 

কাযমািলীর কারতণ মানি িমাতজর জীিন তরী যখ্নই বনম্জমমান  তে, বিক তখ্নই নিী-রািূলগণ এতি হিই তরীর 

 াল ধতরতছন শক্ত  াতত এিং পিমত িমান উুঁচু তরঙ্গমালার উপর বদতয় িাবিতয় তাতক বকনারার বদতক বনতয় হগতছন 

অতযন্ত দক্ষতা ি কাতর। এবদক বদতয় রািূলুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লাম-এর অিদান হযমন িযাপক, হতমবন 

গিীর ও অবধক িম্প্রিাবরত। তাুঁর প্রদি বশক্ষা, িকল কাতলর, িকল িংতশর, িকল হদতশর ও িতণমর মানুতষর 

জনযই িিমাবধক কলযাণি ।  

হযই িময় বিশ্বনিী িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লাম দুবনয়ায় হপ্রবরত  তয়বছতলন, হিই যুগবি ইবত াতি ‘জাব বলয়াততর 

যুগ’ িতল বচবিত  তয়তছ। এই যুগবি হকিল িামবিক িা বনবতক পততনর যুগই বছল না, শুধু হপৌিবলকা িা জুয়া 

হখ্লায় মি  তয় োকার যুগই বছল না, বনছক যুলুম ও বস্বরততন্ত্রর যুগই বছল না, অেমননবতক হশাষণ লুন্ঠতনর যুগই 

বছল না, নারীর অপমান বনযমাতন ও িদযজাত বশশু  তযার যুগই বছল না, এককোয় তা বছল মনুষযত্ব ও মানিতার 

চরমতম অিমাননা ও দুবদমতনর যুগ, হগািা মানিতাতক বচরততর িমাবধি করার এক কবিন কলঙ্কময় যুগ। মনুষযত্ব 

চরমিাতি বিপযমস্ত  তয় পতড়বছল হি যুতগ এ বদতক ইবঙ্গত কতরই আল্লা  তা‘আলা িতলন, 

ََٰٓٓوُكنُتمۡٓ﴿ ِنَُٓٓحۡفَرة َٓٓشَفآََعَ نَقَذُكمٓٱنلَارِٓٓم 
َ
ِۡنَها ٓٓفَأ  [٧٠١: عمران ال] ﴾م 

“আর হতামরা বছতল আগুতনর গততমর বকনারায়। অতঃপর বতবন হতামাতদরতক তা হেতক রক্ষা কতরতছন।” [িূরা 

আতল ইমরান, আয়াত: ১০৩] 

এরূপ পবরবিবততত বিশ্বনিীর আগমন িমাতজ হয অিিার িৃবি কতরবছল, তা স্বয়ং তাুঁরই একবি কোয় স্পিিাতি 

প্রবতিাত  তয় উতিতছ। বতবন িতলতছন,   

“আমার আর হতামাতদর দৃিান্ত  তে হিই িযবক্তর মত, হয আগুন জ্বালাল তখ্ন চতুবদমক আতলাতকাদ্ভাবিত  তয় উিল 

আর পঙ্গপাল ও অনযানয হপাকামাকড় তাতত িাুঁবপতয় পড়তত শুুষ করল। আর হিই িযবক্ত হিগুতলাতক তা হেতক 

রক্ষা করার হচিা করতত লাগল। বকন্তু তা িতত্বও তারা এই িাধা লঙ্ঘন কতর হিগুতলা হিই আগুতন িাুঁবপতয় পড়তত 

োকল। হতামরা ধতর বনতত পার, আবমই হিই িযবক্ত, হয আগুতন িাুঁপ হদওয়া হলাকগুতলাতক িাধা বদতে। বকন্তু 

হতামরা তা মানছ না। হতামরা হিই আগুতন িাুঁপ বদতয়ই চতলছ। আর আবম হতামাতদরতক িলবছ, আগুন হেতক 

িািধান! আগুন হেতক িািধান!” (ি ী  িুখ্ারী ও মুিবলম) 

প্রকৃত অিিাও বছল তাই। হিই িময় ও তার পরিতমী কাতলর িমস্ত মানুতষর জীিন তরীতক পূণম িংরক্ষণ ও 

বনরাপিা ি কাতর মুবক্ত ও বনষৃ্কবতর হিলািূতম হপৌঁবছতয় হদওয়াই বছল বিশ্বনিীর প্রধান কাজ।  

িমস্ত মানুষতক মনুষযতত্বর িুি প্রকৃবততত িুিংগবিত ও উচ্চতর মযমাদায় অবধবিত করাই বছল বিশ্বনিীর িাধনা। 

িস্তুত মানিতাই  তে নিী-রািূলতদর কমমতক্ষত্র। তাুঁরাই মানুতষর উপর িুতল োকা কবিন বিপতদর শাবনত তরিাবরর 

বনচ হেতক তাতদরতক রক্ষা কতরতছন, যা হকাতনা পবরকবিত জ্ঞান বিজ্ঞান করতত পাতর বন। পাতর বন হকাতনা 

বিজ্ঞাবনক পবরকিনা। মানিাবত াতি যখ্নই এমন অিিার উদ্ভি  তয়তছ হয, মানুষ দুবনয়ায় হিুঁতচ োকার অবধকার 

হেতকও িবিত  তয় হগতছ, বিক তখ্নই নিী রািূলগণ আগমন কতর তাতদরতক হি অবধকার বদতয় ধনয কতরতছন। 

তখ্ন মানুষ শুধু হিুঁতচই োতকবন, হিুঁতচ হেতকতছ পূণম মযমাদা ও অবধকার বনতয়। মানুষ যখ্ন িমূ্পণমরূতপ িুতল হগতছ 
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তাতদর জীিতনর উতেশয, লক্ষয, তখ্নই নিী-রািূলগণ তাতদরতক প্রকৃত লক্ষয হচাতখ্র িমু্মতখ্ িমুদ্ভাবিত কতর 

তুতলতছন এিং পূণম মাত্রায় পবরচাবলত কতরতছন হিই লতক্ষযর বদতক।  

জাব বলয়াততর যুতগ মানুতষর জীিন শুধু বনঃতশবষত  য় বন, তাতদর হদ  পুঁতচ গতল অি নীয় দুগমতন্ধ চতুবদমক পবঙ্কল 

কতর তুতলবছল। বিক এইরূপ কবিন িময়ই িংগবিত  তয়বছল বিশ্বনিীর ম ান আগমন। আর তখ্নই আকাশ হেতক 

হ াবষত  তলা: 

رَۡسۡلَنََٰكَٓٓوَما ٓٓ﴿
َ
 [٧٠١: االنبياء] ﴾١٠٧ٓٓل ِۡلَعَٰلَِميَٓٓرَۡۡحَةٓ ٓإَِّلٓٓأ

“আর আবম হতামাতক বিশ্বিািীর জনয র মত ব তিতিই হপ্ররণ কতরবছ।” [িূরা আল-আবিয়া, আয়াত: ১০৭] 

বিশ্বনিী িৃি নতুন জগত: 

আমাতদর এ যুগ এিং পূিমিতমী ও পরিতমী যুগিমূ তক মূলতঃ বিশ্বনিীর যুগ িলতত  তি। তার শাশ্বত দাওয়াততর 

যুগ এিা। হকননা মানিতা বিবংবি িুলন্ত তরিারীবি বতবনই প্রেতম তুতল হফতলতছন। তারপর ম া-মূলযিান 

অিদাতন বতবন বিশ্বমানিতাতক ধনয কতরতছন। মানিতাতক বতবন মুবক্তর অবিনি পে ও পন্থা হদবখ্তয়তছন, জীিন 

যাপন ও তৎপরতা পবরচালতনর নতুন বদশার উতদ্বাধন কতরতছন। নতুন আশার নতুন স্বপ্ন এিং িমূ্পণম নতুন িািনা, 

বচন্তা ও আবকদা- বিশ্বাি বদতয় মুমূষুম মানিতাতক বতবনই হতা নতুন জীিনী শবক্ত িঞ্জীবিত কতরতছন। পৃবেিী িযাপী 

িূবচত  তয়তছ এক নতুন িিযতার অন্ত ীন িিািনা।  

বিশ্বনিীর অিদানতক িাতবি িাতগ বিিক্ত কতর বিতেষণ কতর হয ম া-মূলযিান আদতশমর িন্ধান পাওয়া যায় তাই 

 তে বিশ্বমানিতার প্রকৃত মানুষ ব তিতি হিুঁতচ োকার একমাত্র অিলিন।  

১। পবরেন্ন ও পবরশীবলত তাওব বদ আবকদা: 

বিশ্বমানিতার প্রবত বিশ্বনিীর অিদানিমূত র মতধয িিমপ্রেম উতল্লখ্য  তে: পবরেন্ন ও পবরশীবলত তাও ীদী 

আকীদা। িস্তুত এ আকীদা-বিশ্বাি িমগ্র মানি জীিতনর ওপর বিিয়কর প্রিাি বিস্তারকারী। তা িযবক্ততক হযমন 

এক স্বস্তন্ত্র জীিনী শবক্ততত িমৃদ্ধ কতর, হতমবন হগািা িমাজ িমবিতক, িমাতজর িকল বদক ও বিিাগতক বিপ্লিী 

িািধারায় উব্জমিীত কতর হতাতল। এই আবকদার ফতলই িযবক্ত িিমপ্রকার িাবতল আকীদা-বিশ্বাি, হদি-হদিী পূজা ও 

তার কুৎবিত প্রিাি হেতক িমূ্পণমরূতপ মুবক্তলাি কতর। আর িমাজ িমবি বনষৃ্কবত পায় িকল প্রকাতরর িাবতল 

মতাদশম ও বনযমাতনমূলক রাজননবতক, অেমননবতক ও িাংসৃ্কবতক বচন্তা-বিশ্বাি ও িযািিা হেতক, যা হেতক মানুষ অপর 

হকাতনা উপাতয়ই মুবক্ত হপতত পাতর না।  

জাত বলয়াততর যুতগ এ তও ীদী আকীদা বছল িমূ্পণম অজ্ঞাত, অিলুপ্ত, অন্ধকারােন্ন ও অনাস্বাবদত। তৎকালীন 

বিতশ্বর মানুষ বছল পুরামাত্রায় বশকমী আকীদার অনুিারী। যখ্ন তাও ীদী আকীদার ব তকারী ববন উচ্চাবরত  ল, 

বশকম ও মনগড়া আকীদা-বিশ্বাতির অন্ধ গহ্বতর বনমব্জমত বিশ্বমানিতা  তচবকত  তয় উিল। েরেতর হকুঁতপ উিল 

তাতদর অিাড় আবকদার দুিমল হিৌধ। চূণম-বিচূণম  তয় হগতল এর বিবিতত গড়া নড়িতড় প্রািাদ ও দূগমিমূ । মানিতা 

হপল িবতযকাতরর মুবক্ত। হপতয় হগল হিরা িৃবি  ওয়ার ম ান মযমাদা ও অবধকার। মানুষ িকল প্রকাতরর   ীনতা-

নীচতা ও অননবতক পংবকলতা হেতক িমূ্পণম পবিত্র  ও পবরেন্ন  তয় উিল।  

২। মানিতার িাময ও বমত্রী 
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বিশ্বনিীর বদ্বতীয় অিদান  তে, বিশ্বমানিতার ঐকয, অবিন্নতা এিং পূণম মাত্রার িাময। মানুষ িাধারণত বিবিন্ন 
আকার আকৃবতর  তয় োতক। তাতদর গাতয়র িণমও অবিন্ন নয়। এমনবক তাতদর বনকি অতীততর িংশীয় 
ধারািাব কতাও অবিন্ন োতক বন। বকন্তু হমৌবলকতার বদক বদতয় মানুষ হয একই িংতশাদু্ভত, একই বপতা ও মাতার 
িন্তান, তা প্রেমিাতরর মততা নিী িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লাম-এর কতন্ঠই ববনত ও প্রচাবরত  তলা। অেচ 
তখ্নকার দুবনয়ার মানুষ িংকীণম হগাত্র হেণী, িণম ও িংতশ অতযন্ত কুষণিাতি বিিক্ত  তয় পতড়বছল। এিতির মধয 
বদতয় মানুতষ মানুতষ হয পােমতকযর িৃবি  তয়বছল, তা বছল অতযন্ত িয়াি । মানুতষর মতধয অবিন্নতা ও ঐকয পযমাতয় 
হকাতনা ধারণা পযমন্ত বছল না, তখ্নকার দুবনয়ার হকাতনা একবি িমাতজও; িরং মানুষ বছল মানুতষর দািানুদাি, মানুষ 
বছল মানুতষর প্রিু। মানুতষর বিবিন্ন হেণীর মতধয বিক হিই পােমকয বিদযমান বছল, যা বছল মানুষ ও পশুর মতধয। 
বিক এরূপ পবরবিবততত বিশ্বনিী িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লাম উদাি কতন্ঠ হ াষণা করতলন:  
“হ  মানুষ! হতামাতদর রি–প্রিু ও িািমতিৌম মাত্র একজন (অেমাৎ আল্লা )। হতামাতদর িকতলর বপতাও একজন। 

হতামরা িকতলই আদতমর িংশধর আর আদম মাবি হেতক িৃবি। হতামাতদর মতধয হিই িযবক্ত আল্লা র বনকি অবধক 

িম্মাবনত, হয হতামাতদর মতধয অবধক তাকওয়ািম্পন্ন। আর তাকওয়ার বিবি ছাড়া হকাতনা আরতির বিতশষ হকাতনা 

মযমাদা হনই অনারতির ওপর।  

এ হ াষণাতত দু’বি বিষতয়র িমন্বয়  তিতছ। হিই দু’বি বিষতয়র ওপরই বিশ্ব শাবন্ত বনিমর কতর। প্রততযক যুতগ ও 

প্রততযক িমাতজ হকিল এ দু’বি বিষতয়র বিবিততই প্রকৃত শাবন্ত ও স্ববস্ত প্রবতবষ্ঠত  ওয়া িিি। আর তা  তে রি-

এর এক ও অবিন্ন  ওয়া এিং বিশ্বমানিতার একত্ব ও অবিন্নতা।  

রি-এর এক ও অবিন্ন  ওয়ার অেম, মানুতষর উপািয, স্রিা-বরবযকদাতা ও আইনবিধাতা তো িািমতিৌম একমাত্র 

আল্লা । বতবন ছাড়া এ িি গুতণর অবধকারী আর হকউ হনই, আর হকউ নয়। উপািয একজন আর আইনদাতা 

অনযজন এ ধারণা িমূ্পণম বিবি ীন ও অগ্র ণতযাগয।  

মানুতষর রি, মা‘িুদ িা উপািয ও িািমতিৌম একমাত্র আল্লা । এিাই  তে বিশ্বদশমন ও িমাজ দশমতনর হমৌলবিবি। 

আর বদ্বতীয় বিষয়  তে, িকল মানুষ একই িংশজাত। িকতলর হদত ই একই বপতা-মাতার রক্ত প্রিা মান। 

َهآ﴿ يُّ
َ
أ ِنَٓخلََقُكمٓٱََّلِيَٓرَبُكمُٓٓٱَتُقوا ٓٓٱنلَاُسَٓٓيَٰٓ ٓٓم  آرَِجاّلٓآِمۡنُهَمآَوَبَثَٓٓزۡوَجَهآِمۡنَهآوََخلَقََٓٓوَِٰحَدة َٓٓنۡفس   [٧: النساء] ﴾َونَِسا ء  َٓٓكثرِي 

“হ  মানি িম্প্রদায়, হতামরা হতামাতদর রতির তাকওয়া অিলিন কর। বযবন হতামাতদরতক িৃবি কতরতছন এক আত্মা 

হেতক। আর তা হেতক িৃবি কতরতছন তার েীতক এিং তাতদর হেতক ছবড়তয় বদতয়তছন িহু পুুষষ ও নারী।” [িূরা 

আন-বনিা, আয়াত: ১] 

িস্তুত এ দু’বি হ াষণা হযমন বছল িমূ্পণম অবিনি, হতমবন তদানীন্তন িমাজ পবরতিতশ বছল অতযন্ত বিপ্লিাত্মক। হি 

কাতলর িমাজ প্রািাতদর পতক্ষ তা বছল এক প্রলয় িৃবিকারী কম্পন। তখ্নকার দুবনয়া এরূপ একবি বিপ্লিাত্মক 

হ াষণার িাতে বকছুমাত্র পবরবচত বছল না। এই হ াষণার আ াতত বছন্ন বিন্ন  তয় বগতয়বছল বশকম, মুবতম পূজা, মানুতষর 

হগালামী, রাজতন্ত্র, বস্বরতন্ত্র, হপৌরব তযিাদ ও বনরাজযিাদতদর িিমিযাপী দুতশ্চদয জাল। যবদও আজতকর বদতনর িহু 

আন্তজমাবতক িংিাই এ ধরতনর কো িলতছ। মানিাবধকার িনদ রবচত ও হ াবষত  তয়তছ। মানুতষর িাতমযর ববন 

হতালা  তয়তছ। বকন্তু হি বদতনর মানুষ এিতির বকছুই জানত না। তখ্নকার মানুষ িংশীয় ও হগাত্রীয়  ীনতার 



 

 

বিশ্বমানিতার প্রবত বিশ্বনিীর শাশ্বত অিদান  7  

তারততময মমমাবন্তকিাতি বিিক্ত বছল। হকাতনা হকাতনা িংশ বনতজতদরতক িূযম িা চতের অধীনস্ত িতল দািী করত। 

ইয়া ূদী-বরিস্টানরা বনতজতদর িম্পতকম িলত, (আমরাই  বে আল্লা র িন্তান ও িিমাবধক বপ্রয় হলাক।)  

আর কতয়ক  াজার িছর পূতিম বমশতরর বফর‘আউতনর দািী বছল, আমরা িূতযমর অেমযাৎ আল্লা র প্রবতবিি। তার 

প্রিাি চতুবদমতক িমান বিদযমান। উপম াতদতশ তখ্ন িূযমিংতশর (অেমাৎ িূতযমর িন্তান ও চতের িংশধর) রাজত্ব 

চলবছল।  

পারতিযর বকিরারা মতন করত, তাতদর হদত  আল্লা র রক্ত প্রিা মান। জনগণ তাতদর প্রবত িম্ভ্রম ও েদ্ধাতিাধ 
ি কাতর তাকাত। হরাতমর কাইজারও মানুতষর আল্লা   তয় িতিবছল। হলাকতদর ধারণা বছল, যারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 
অবধকারী  য়, তারাই আল্লা । তাতদর উপাধী হদওয়া  তয়বছল মব মাবন্বত, িম্মাবনত, অবতশয় েদ্ধাস্পদ।  
এ বদতক চীতনর হলাতকরা িম্রািতক ‘আকাশ-পুত্র’ মতন করত। তাতদর বিশ্বাি বছল আকাশ পুুষষ, পৃবেিী েী। আর 

দুতয়র িতম্মলতন বিতশ্বর অবস্তত্ব িৃবি  তয়তছ।  

িস্তুত এ িি ধারণা হয বনতান্তই কুিংস্কার ও অজ্ঞতাপ্রিূত তা হিবদতনর হলাতকরা উপলবি করতত বছল িমূ্পণম 

অক্ষম। বিশ্বনিী িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লাম-এর আগমতনর ফতলই এ ধরতনর অিংখ্য বিবি ীন ধারণার 

অিারতা হেতক মুবক্ত লাি করা িিি  তয়তছ বিশ্বমানিতার পতক্ষ।  

৩। মানুতষর মযমাদা ও হেষ্ঠত্ব: 

বিশ্বমানিতার প্রবত বিশ্বনিীর তৃতীয় অিদান  তে, িৃবিতলাতক মানুতষর হেষ্ঠত্ব ও উচ্চতর মযমাদার হ াষণা। 

বিশ্বনিীর আগমতনর পূতিম মানুষ বছল লাবিত, অপমাবনত। প্রকৃতপতক্ষ মানুতষর হকাতনা মযমাদাই স্বীকৃত বছল না। িূ-

পৃতষ্ঠ মানুতষর হচতয়  ীন ও নীচ বজবনি আর বকছু বছল না। মানুতষর তুলনায় হকাতনা হকাতনা বিতশষ জন্তু  িা বিতশষ 

িৃতক্ষর মযমাদা বছল অতনক হিবশ। হি বিতশষ জন্তু িা িৃতক্ষর মযমাদা ও িন্তুবি বিধাতনর জনয মানুষতক অকাততর 

িবলদান করা  ত। বিশ্বনিী িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লামই দুবনয়ার িামতন িিমপ্রেম হ াষণা করতলন,  

মানুষই এ িমগ্র িৃবিতলাতক একমাত্র হিরা িৃবি- আশরাফুল মাখ্লুকাত। িৃবিতলাতকর হকাতনা বকছুর তুলনায়ই মানুষ 

 ীন নয়; িরং িকতলর ঊতবম আর তার উতবম শুধুমাত্র আল্লা  রািুল ‘আলামীন। বতবন ছাড়া মানুতষর তুলনায় 

অবধক মযমাদার অবধকারী আর বকছু হনই, আর হকউ হনই। এ পৃবেিীতত মানুষ একমাত্র আল্লা র িাদা এিং হিই 

িাতে হি আল্লা র খ্বলফা। আল্লা র িাদা  তয় তাুঁর বখ্লাফততর দাবয়ত্ব পালন করাই এখ্াতন মানুতষর কতৃমিয। আর 

তাততই বনব ত মানুতষর হেষ্ঠত্ব ও িতিমাচ্চ মযমাদার অিিান। বিশ্বতলাতকর িিবকছুই মানুতষর হখ্দমতত, তাতদর 

কলযাতণ বনতয়াবজত। মানুতষর এই তুলনা ীন মযমাদার হ াষণা হকিলমাত্র বিশ্বনিীর কতন্ঠই ববনত  তয়তছ। তার পূতিম 

হযমন এরূপ হ াষণা হকউ হদয় বন, িতমমান িময় পযমন্তও হকউ হদয় বন আর হকয়ামত পযমন্ত হকউ বদতত পারতি 

না।  

বিশ্বনিীর আগমতনর পূতিম এক িযবক্তর কামনা িািনার পদমূতল শত ি স্র মানুতষর জীিনতক উৎিগম করাও 

বকছুমাত্র অনযায় িা বনদনীয় বছল না। ফতল এক এক িযবক্ত শবক্ত িতল এক একবি হদশ দখ্ল কতর বনত আর 

দািানুদাি িাবনতয় বনত লক্ষ হকাবি মানুষতক। তাতদর বজ াংিা চবরতােম করার জনয বংি করা  ত শ র-নগর-

জনপদতক, নি কতর হদওয়া  ত শিয শযামল হক্ষত-খ্ামার। ব ংস্র কু্ষধােম বিং  হযমন ি িা জংগল হেতক হিবরতয় 

এতি অি ায় মানুতষর উপর িাবপতয় পতড় বছন্ন বিন্ন কতর তাতদর রক্ত পান কতর বনতজর বজ াংিা চবরতােম কতর। 
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মানি িমাতজর িাধারণ অিিা এ হেতক বিন্ন বকছু বছল না। দূর অতীতত হযমন তার বনদশমন বমতল, আজতকর 

দুবনয়ায়ও তার দৃিান্ত খু্ি বিরল নয়। এই িি বকছুর মূতলই রতয়তছ িযবক্তর হলাি-লালিা, িািমতিৌমতত্বর খ্াতয়শ 

এিং মানি িন্তানতক বনতজর দািানুদাি িানািার প্রচে উন্মাদনা। বকন্তু বিশ্বনিী দরাজ কতন্ঠ হ াষণা করতলন,  

“মানুষ মানুতষর দাি  তত পাতর না। মানুতষর প্রিু  তত পাতর না তার মতই আতরক মানুষ; িরং মানুষ ব তিতি 

িকতলই িমান, িিমততািাতিই অবিন্ন। মানুষ অনযানয িৃবির নযায় লক্ষয ীন  তত পাতর না। আর হকাতনা বিষবয়ক 

স্বােম িা িুতযাগ-িুবিদা লাি বকংিা বজবিক কামনা-িািনা চবরতােম করাই মানুতষর জীিন লক্ষয  তত পাতর না।” 

বিশ্বনিীর আগমতনর পূতিম দুবনয়ার মানুতষর হকাতনা জীিন লক্ষয বনবদমি বকংিা িুস্পি বছল না। বছল না উচ্চতর 

হকাতনা লতক্ষয কাজ করার নূযনতম হপ্ররণা। তাই বিশ্বনিী িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লাম হ াষণা করতলন, “মানুষ 

এই দুবনয়ার হকিলমাত্র বিশ্বস্রিা ম ান আল্লা র িন্তুবি অজমতনর লতক্ষযই কাজ করতি। অনয কাতরা অবিপ্রায় পুরতণর 

জনয মানুষ বকছু করতত িাধয নয়।”  

৪। বনরাশয ও  তাশার বিতাড়ন: 

তদানীন্তন মানুষ বছল  তাশাগ্রস্ত, বনরাতশয জজমবরত। আল্লা র র মত পাওয়ার হকাতনা আশািাদ মানুষ হপাষণ করত 

না। মানি প্রকৃবতর প্রবত বছল তীব্র  ৃণা ও অতযন্ত খ্ারাপ ধারণা। হকাতনা হকাতনা প্রাচীন ধমমমতও মানুতষর মতন 

এই  তাশা ও  ৃণা িৃবির িযাপাতর বিরাি িূবমকা হরতখ্বছল। উপম াতদতশর মানুতষর মতন জন্মান্তরিাদ প্রিলিাতি 

িািা হিুঁতধবছল, যা মানুতষর ইোর িমূ্পণম বিুষতদ্ধ চক্রাকাতর চলতত োতক; বছল বিরাগযিাদ, যা মানুষতক িাবনতয়বছল 

দুবনয়াতযাগী- র িংিার বিরাগী।  

পক্ষান্ততর বরস্টধমম প্রচার করবছল, মানুষ জন্মগতিাতিই ম াপাপী। ঈিা-মিী ই শূলবিদ্ধ  তয় প্রাণ বিিজমন বদতয় 

পাপী মানুতষর জনয প্রায়বশ্চতির িযািিা কতর হগতছন। ফতল বরস্টধমমালিী হকাবি হকাবি মানুষ বনতজতদর িম্পতকম 

অতযন্ত  ীন ধারণা হপাষণ করতত োতক। বনতজতদর িবিষযৎ িম্পতকম হকাতনা আশািাদই খু্ুঁতজ পায় না তারা এিং 

বনতজতদরতক আল্লা র র মত হেতক বচর িবিত ধারণা করতত োতক। 

এ হপ্রবক্ষতত বিশ্বনিী উদাি কতন্ঠ হ াষণা কতরন, মানুতষর প্রকৃবত বনমমল ও পবরেন্ন দপমতনর নযায়। মানুষ স্বাধীন; 
বনতজর িাতলা-মদ যাই করতি তারই প্রবতফল লাি করতি অবনিাযমিাতি। 

এ হ াষণার ফতল মানুতষর মতন িবিষযৎ িম্পতকম আশািাতদর আতলা উজ্জ্বল  তয় জ্বতল উতি। মানুষ িুিতত পাতর, 

িুল মুখ্মতার মতধয বলপ্ত  ওয়ার কারতণই হি গুনা  কতর। অতীত গুনাত র ক্ষমা লাতির বচরুষদ্ধ দুয়ার তার িমু্মতখ্ 

উনু্মক্ত  তয় যায়।  

৫। দীন ও দুবনয়ার অবিন্নতা: 

প্রাচীন কাতলর প্রায় িি কয়বি ধমমমতই মানুতষর জীিনতক দু’বি পরস্পর বিতরাধী ধারায় বিিক্ত কতর বদতয়তছ। 

একবি তার ধমমীয় ও আধযাবত্মক জীিন আর অপরবি তার বিষবয়ক, রাজননবতক ও অেমননবতক জীিন। একবির 

িাতে অপরবির হকাতনা দূরতম িম্পকম আতছ িতল হমতন হনওয়া  য় বন।  

এরই ফতল দুবনয়ার মানুষ হয ধমম পালন করত, তার হকাতনা প্রিাি তার বিষবয়ক জীিন পবরিার, রাজনীবত ও 

অেমনীবতর ওপর স্বীকার করত না। এিি হক্ষতত্র তারা ধমমীয় প্রিাি মুক্ত নীবততত কাযমািলী পবরচালনা করত। হি 

হক্ষতত্র তারা  ত িমূ্পণমরূতপ ধমম ীন। মানি িমাতজও এ বিিবক্ত এমন পবরবিবতর উদ্ভি কতর, যার দুষন এক 
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হেণীর মানুষ  য় শুধু ধাবমমক আর অপর হেণীর মানুষ  তয় উতি শুধু রাজনীবতক ও রাষ্ট্রনায়ক। ধাবমমক হলাতকরা 

শুধু ধমম কমম বনতয় িযস্ত োকত। রাজনীবত তো রাষ্ট্রীয় িযাপাতর তাতদর হকাতনা উৎিুক িা অংশীদাবরত্ব বছল না। 

ফতল ধমম বনছক িযবক্তগত িযাপাতর পবরণত  তয়বছল। আর রাজনীবত ও রাষ্ট্র  তয়বছল িযবক্ত িা হেণীর 

হস্বোচাবরতার লীলাতক্ষত্র। অিশয উিয় হক্ষতত্রর প্রধানরা পরস্পরতক িমেমন ও ি তযাবগতা বদতত কুবন্ঠত  ত না। 

বিশ্বনিী মু াম্মদ িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লামই িিমপ্রেম উচ্চ কতন্ঠ হ াষণা করতলন: ধমম, জীিন, িমাজ ও রাষ্ট্র 

রাজনীবত হেতক বিবেন্ন হকাতনা বজবনি নয়। আর একমাত্র ইিলামই যখ্ন মানি জীিতনর িকল প্রকাতরর প্রতয়াজন 

পূণম দক্ষতা ি কাতর পুরণ করতত িক্ষম, তখ্ন ইিলাম বিন্ন অনয হকাতনা ধমমই মানুতষর পতক্ষ গ্র ণতযাগয  তত 

পাতর না।  

িস্তুত বিশ্বনিী বিশ্বমানতির জনয এক বিশ্বদীন উপিাপন কতরতছন। বিশ্বতলাকতক হযমন বিবিন্ন িাতগ বিিক্ত ও 

পরস্পর বিবেন্ন মতন করা যায় না, হতমবন বিশ্বমানতির জনয এক িিমাত্মক দীনই প্রতয়াজন। হি দীতনর চরমতম 

লক্ষয একমাত্র আল্লা র আনুগতয ও তার িন্তুবি অজমন। কুরআন প্রততযকবি মানুতষর জনয এ হ াষণা কতর বদতয়তছ, 

َِٓٓوَمَماِتَٓٓوََمَۡيايََٓٓونُُسِكَٓٓصََلِتٓٓإِنَٓٓقُۡلٓ﴿ ِٓٓلِِلَ ٓۥ ََٓشِيَكَّٓٓل١٦٢ٓٓٓٱۡلَعَٰلَِميََٓٓرب  َٰلَِكََٓٓلُ ِمۡرُتَٓٓوبَِذ
ُ
نَا ٓٓأ

َ
َوُلَٓٓوأ

َ
 [٧٦١  ،٧٦١: االنعام] ﴾١٦٣ٓٱلُۡمۡسلِِميَٓٓأ

“িতলা, বনশ্চয় আমার িালাত, আমার কুরিানী, আমার জীিন ও আমার মৃতুয আল্লা র জনয, বযবন িকল িৃবির রি। 

তার হকাতনা শরীক হনই এিং আমাতক এরই বনতদমশ প্রদান করা  তয়তছ। আর আবম মুিবলমতদর মতধয প্রেম।” 

[িূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩] 

৬। হনতৃতত্ব বিপ্লিাত্মক পবরিতমন: 

বিশ্বনিী বিশ্বমানতির জনয বিশ্ব আদশম ব তিতি দ্বীন ইিলাম হপশ কতরই ক্ষান্ত  ন বন, হিই িাতে হি আদশম 

িাস্তিায়তনর জনয একান্ত অপবর াযম শতম ব তিতি হপশ কতরতছন আদশমিাদী হনতৃতত্বর প্রতয়াজনীয়তা। তাুঁর দীতনর 

তাও ীদী দাওয়াততর মূল আওয়াজই বছল একমাত্র আল্লা র দািত্ব কিুল কর, আল্লা  ছাড়া হতামাতদর আর হকাতনা 

ইলা  হনই। একমাত্র আল্লা র দািত্ব অিলিন কর এিং আল্লা তদ্রা ী শবক্ততক উৎখ্াত কর।  

িামাবজক ও রাবষ্ট্রয় জীিতন আনুগতয অতযন্ত গুুষত্বপূণম িযাপার। আনুগতয ছাড়া হকাতনা িমাজ িা রাষ্ট্র গতড় উিতত 

পাতর না। রািূলুল্লা  িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লাম-এর দাওয়াত হযমন বছল একমাত্র আল্লা র দািত্ব কিুল করার, 

হতমবন হিই িাতে দাওয়াত বছল একমাত্র আল্লা রই আনুগতয করার। আর রািূতলর আনুগতয করতত  তি আল্লা র 

আনুগততযর অনুিঙ্গ ব তিতি। হকননা রািূতলর আনুগতয না কতর আল্লা র আনুগতয করা যায় না। এছাড়া অনয 

কাতরা আনুগতয করা হযতত পাতর তখ্ন যবদ হি আনুগতয কাযমত: আল্লা  ও তাুঁর রািূতলর আনুগততয পবরণত  য়। 

হয আনুগতয আল্লা  ও রািূতলর আনুগততয পবরণত  য় না, হি আনুগতয হকাতনা  ক্রতমই করা হযতত পাতর না। 

হকননা তা হতা কাযমত আল্লা তদ্রা ীতার শাবমল।  

তাই রািূলুল্লা  িাল্লাল্লাহু আলাইব  ওয়ািাল্লাম আল্লা র বনতদমশ হপতয়ই শুুষততই হয দাওয়াত জনিমু্মতখ্ হপশ 

কতরবছতলন তা বছল, দািত্ব কর বনরঙু্কশিাতি একমাত্র আল্লা র এিং আল্লা তদ্রা ী ও আল্লা র বনধমাবরত িীমা 

লং নকারী িযবক্ততদর হনতৃত্ব উৎখ্াত কর। যুদ্ধ কর তাতদর বিুষতদ্ধ, যতক্ষণ না আল্লা তদ্রা ীতদর দািত্বজবনত 

বফতনা অিলুপ্ত  য় এিং িিমাত্মক িািমতিৌমত্ব ও আনুগতয একমাত্র আল্লা র জনয বনবশ্চত  তয় যায়।  
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দুবনয়ার মানুতষর বনকি এ বছল বিশ্বনিীর বিশ্ব বিপ্লতির আহ্বান। ফাবিক, ফাবজর, কাবফর, মুনাবফক, হশাষক, যাবলম 

ও বস্বরাচার হনতৃতত্বর অধীতন শতািীকাল ধতর বনযমাবতত–বনতেবষত মানিতার জনয িাবিমক মুবক্তর পয়গাম।  

৭। নতুন মানুষ-নিতর জগত িৃবির আহ্বান 

বিশ্বনিীর এিি বিপ্লিাত্মক পয়গাম বিশ্বমানিতাতক নতুন বিপ্লিী িািধারায় গতড় উতি নিতর জগত িৃবির আহ্বান 

জাবনতয়বছল। এর ফতলই গতড় উতিবছল নতুন মানুষ, এক নতুন িমাজ। হি িমাজ িিমপ্রকার কুিংস্কার, বিবি ীন 

ধারণা-বিশ্বাি ও যুবক্ত ীন দািত্ব আনুগতয হেতক মুবক্ত হপতয়বছল। তাই িমাতজর মানুষ এক আল্লা  ছাড়া আর 

কাতরার আনুগতয করতত এিং বিশ্বনিীর একক হনতৃত্ব ছাড়া আর কাতরার হনতৃত্ব হমতন বনতত িাধয বছল না। বতবন 

তদানীন্তন দুবনয়ার পারবিক ও হরামান -এ দুই পরাশবক্তর হমাকাতিলায় এক নতুন শবক্তর অিূযদয় এিং প্রবতবষ্ঠত 

দুই িিযতার বংিািতশর ওপর এক নতুন িিযতার উত্থান  িাতনার িমস্ত আতয়াজন িমূ্পণম কতর বদতয়বছতলন। 

এিাতি বতবন এক অবিনি বশক্ষা, িংসৃ্কবত, রাজনীবত ও অেমনীবতর বিবি িাপন কতরবছতলন। তোয় প্রবতবি মানুষ 

হপতয়বছল তার শাশ্বত মযমাদা, অবধকার ও বনরাপিা। আল্লা র হদওয়া হমৌবলক বিধান ও বিশ্বনিীর িযাখ্যা বিতেষণ ও 

প্রতয়াতগর বিবিতত মানুতষর যািতীয় িমিযার যোেম িমাধান িিিপর  তয়বছল। তা হেতক এ কো অকািযিাতি 

প্রমাবণত  তয়তছ হয, মানুতষর িাবিমক মুবক্ত একমাত্র আল্লা র দািত্ব ও বিশ্বনিীর হনতৃত্ব গ্র তণই িিি। অনয 

হকাতনািাতি মানি জীিতনর হকাতনা িমিযার িমাধান  তত পাতর না। শুধু তাই নয়, অনয কাতরা আনুগতয ও 

হনতৃতত্বর বিবিতত মানি িমিযার িমাধান করতত হচিা করা  তল হি িমিযা আরও জবিল  তয় পড়তি। মানুষ 

িবিত  তি তার আিল মযমাদা ও অবধকার হেতক,  াবরতয় হফলতি জীিতন হিুঁতচ োকার বনশ্চয়তািুকুও। িতমমান 

বিশ্বমানতির িাস্তি অিিাই তার অকািয প্রমাণ।  

তা িতত্বও বিশ্বনিীর এ অিদান হযত তু শাশ্বত, তাই আজতকর বদতনও তা িাস্তিাবয়ত  তল িুফল পাওয়া িিি। এ 
অিদাতনর িাস্তিায়তন আজও িিি এক নিতর বিশ্বজয়ী িিযতার জন্মদান এিং আজতকর ক্ষমতাদািীতদর দাপি 
খ্িম কতর তাতদর বংিািতষতশর ওপর এক নতুন ম াশবক্তর প্রবতষ্ঠা। অিশয হি জনয প্রতয়াজন এক িিমাত্মক 
বজ াতদর। এ িতয অনুধািতন যত বিলি  তি ততই প্রলবিত  তি বিশ্ব শাবন্ত। অবনবশ্চত  তয় পড়তি পরকালীন 
মুবক্ত। আল্লা  আমাতদরতক হি িতয িুিার তাওফীক বদন। আমীন।   

 

িমাপ্ত 
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