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মানবািধকার �িত�ায় রাসূলু�াহ সা�া�াহ  

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অবদান 
ভূিমকা: 

মানবািধকার বলেত বুঝায় মহান আ�াহ তা‘আলা কতৃরক �দ� 

মানুেষর সহজাত অিধকার। সা�িতক সমেয় এ িবষয়িট 

িব�বযাাী আেলাায িবষেয় ািরণত হেয়েছ। যিদও মানবািধকােরর 

মানদ�, সমাজেভেদ এর সংজা, �েয়াগ ও সীমােরখা িনেয় ৈতরী 

হে� নানা িবতকর। �াসিিকভােবই জািতসংেের িব� 

মানবািধকােরর িবষয়িটও েস সব আেলাানা সমােলাানায় উেঠ 

আসেছ। মানবািধকার রকায় িবে�র শি�ধর রা�সমূেহর গৃহীত 

াদেকা মানুেষর �কৃত অিধকার ও মযরাদা �িত�ায় সহায়ক 

নািক অিধকার হরেণর েকৗশল তা িনেয়ও িব�বযাাী ালেছ বযাাক 

আেলাানা।  

এমিন ে�কাােট আমরা যিদ স�ম ঈসায়ী শতাি�র শরেত িফের 

যাই, তাহেল েদখা াাব এক অনুাম মহামানেবর, িযিন নর-নারী 

তথা সকল মানেবর �কৃত মযরাদা �িতি�ত কের িব�বাসীর 

সামেন হািযর কেরিছেলন মানবািধকােরর সাবরজনীন  ােরখা। 
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িতিন হেলন িব� মানবতার মুি�দূত মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম। িতিন িছেলন সবরেে� মহামানব এবং সবরেশষ নবী ও 

রাসূল। িতিন হেলন জগেতর সবার জনয Role-Model ও 

উসওয়ােয় হাসানাহ। Practical Teachings এর মাধযেম িতিন 

সবরেকেষ ামৎকার সব দৃ�া� �াান কেরিছেলন। িতিন �মাণ 

কেরিছেলন, তাঁর েদয়া ফমুরলাই জগতেক িদেত াাের শাি�, 

সফলতা ও মুি�। তাঁর াূবরযুেগ যত অজতা িছল, ববররতা িছল, 

যত িনযরাতন ও েশাষণ িছল, স�াস, ভয়-ভীিত ও সা�দািয়কতা 

ও েেণী িবে�ষ িছল, সবই তাঁর মহান আদেশরর ারশ াাথের 

ািরবিতরত হেয় িগেয়িছল।  

সমকালীন িবে� মানুেষর সাবরজনীন অিধকার �িত�ায় ওহীর 

িনেদরশনায় তাঁর �বিতরত নীিত-দশরন ও িদক-িনেদরশনার �েয়াগ 

েকবল �হণেযাগয বা �েয়াগ উােযাগীই নয়, বরং তা একা� 

আবশযক। এ �বে� আমরা মানবািধকার �িত�ায় এ মহামানেবর 

অবদােনর �ধানতম িদকগেলা তুেল ধরব। 



 

5 

মানবািধকার �িত�ায় রাসূল মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম 
মহানবী মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম নবুওয়ত �াি�র 

অেনক আগ েথেক তাঁর উ�ম ািরষ ও মানিবক গণাবলীর জেনয 

িবখযাত হেয়িছেলন।  িতহািসকরা েয সময়েক ‘জােহিলয়ােতর বা 

অ�কার যুগ’ বেলেছন েসই সমেয় জ�লাভ কেরও ঝগড়া-িববাদ, 

নরহতযা, স�দ লু�ন, বযিভাার ইতযািদ অকলযাণকর, মানবতার 

জেনয ারম অবমাননাকর কাে� িতিন কখেনা জিড়ত হন িন। 

অথা তখনকার সমােজ েয েকােনা যুবেকর জেনয তা িছল 

�াভািবক। বরং িতিন িছেলন এিতম, অসহায়, িনযরািততেদর 

একমাষ সহায়, সা�নাদানকারী, ধন-স�েদর আমানত রকাকারী 

এবং অেনেকর আেয়দাতা। াুির-ডাকািতর ভেয় ভীত, আতি�ত 

মানুষ তাঁর কােছ হািজর হেয় তােদর মূলযবান স�দ আমানত 

েরেখ েযত, আর িতিন েসই আমানেতর যথাযত েহফাযত করেতন 

এবং যথারীিত তা েফরত িদেতন। এভােব নবুওয়ত লােভর 

অেনক আেগই আরববাসী তােক ‘আল-আমীন’ বা ‘ারম িব��’ 

েখতােব ভূিষত কেরিছল। নবুওয়ােতর াাাঁ বছর আেগ ািবষ 
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কাবা শরীফ েমরামতকােল েসখানকার কােলা াাথর ‘হাজের 

আসওয়াদ’ ��ােন তুেল েনয়ার বযাাাের কলহ-�ে�র সূষাাত 

হয় এবং �েতযক েগাষই এই কাজ কের মযরাদা লােভর 

�িতেযািগতায় যুে�া�ুখ হেয় ােড়, তখন েসই গরতর সমসযার 

মধয�তাকারীর ভূিমকায় অবতীণর হেয় নবী মুহা�াদ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম মাষ ৩৫ বছর বয়েস এমন একিট সমাধান 

েদন; যােত সংি�� সকল ােকর মযরাদাই রিকত হেয়িছল। 

সকেলই স��িাে� েস বযব�া েমেন িনেয়িছল, আর তা িছল 

একিট াাদেরর মাঝখােন াাথরিট েরেখ েগাষািতেদর িদেয় 

াাদরিট ধের যথা�ােন িনেয় যাওয়া ও সবেশেষ মুহা�াদ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনজ হােত েসিটেক �িত�াান করা। 

সকল মানুেষর �িত ে�া, মানিবক মূলযেবাধেক সেবরা� গর� 

েদওয়ার এই উদাহরণ তাঁর জীবেনর শর েথেকই আজীবন 

নানাভােব েদখা িগেয়িছল। ারবতরীকােল যখন িতিন েগাটা আরব 

জাহােনর েনতা হেয় উঠেলন তখন িতিন িক সমাজ জীবেন, িক 

াািরবািরক জীবেন, িক রা�ীয় তথা নাগিরক জীবেন, িক িব� 

নাগিরক িহসােব, সবরেকেষ মানুেষর মূলয-মযরাদা ও 
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মানবািধকােরর েয সাবরজনীন আদশর �িত�া কের িগেয়িছেলন 

আজ াযর� সারা িবে�র ইিতহােস তা িবরল, অভূতাূবর। তাঁর 

�িতি�ত নীিত-দশরেনর কেয়কিট িদেকর উার আেলাকাাত 

কেরেলই িবষয়িট �� হেয় উঠেব।  

মানুেষর েবেঁা থাকার ও িনরাা�া লােভর অিধকার 
মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুেষর জীবেনর 

অিধকার ও জান-মােলর িনরাা�া িবধােনর বযাাাের সেবরা� 

গর�ােরাা কেরেছন। নরহতযা েযখােন ৈনিমি�ক বযাাার িছল 

েসখােন নরহতযােক জেনয অারাধ িহসােব আখযািয়ত কের 

বেলেছন, 
» ِ َّ ُ  نِي ا ا َْ ِ

َ
اايرِِر اإل با

َ
ُا  اك

َ
ب
ا
ََّفس أ وَ   ا تا   ».....�ا

‘‘সবোেয় জেনয অারাধ হে� আ�াহর সেি কাউেক অংশীদার 

বানােনা এবং মানুষেক হতযা করা.....।’’০F

1 মহানবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           
1 আল-হাদীস, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৮৭১। 
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سِ « ي ت وجا   ِنَن ما ِِّن ِ �اها اّغِ  �ا
َ
ََ  ااِةا ا اَ ََ حاِر ا َ ا ل ياا عا وا ا ن  َن تا َ �اِع�ا نا

ا
ِة أ �ا

َني  »عا

‘‘েকােনা মু‘আহাদেক (মুসিলম রাে� অব�ানরত াুি�ব� 

অমুসিলম নাগিরকেক) হতযাকারী জা�ােতর সু�াণ াযর� াােব 

না। যিদও জা�ােতর সু�াণ ৪০ বছর দূর� েথেক াাওয়া যায়।’’১F

2 

িবদায় হে�র  িতহািসক ভাষেণ (যােক মানবািধকােরর আিদ 

সনদ িহসােব িাি�ত করা হয়) মহানবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম সকল মানুষেক সে�াধন কের বেলেছন,  

ا « ذا ََ اا ِ  حاَوِن�  َرنا ح  اٌم تا را ََ حا ََ نايَغا�   � اضا َعرا
ا
ََ �اأ َموااكا� 

ا
ََ �اأ يءا�  ِّن ِدنا َِا

َ  �ِ
ا ِ  نا�ا ذا ََ اا َهِر�  َا   ِ« 

‘‘িন�য়ই েতামােদর ার�েরর জীবন, স�দ এবং স�ম 

েতামােদর (অৈবধ হ�েকা েথেক) ািবষ, েয া েতামােদর এই 

িদন ািবষ েতামােদর এ মােস েতামােদর এ শহের।’’২F

3  

                                                           
2 আল-হাদীস, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৬৬। 
3 আল-হাদীস, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭, ১০৫, ১৭৩৯। 
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মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�হতযােক িনিষ� 

কেরেছন এবং আ�হতযাকারী তার িনেজর জীবন িনেজই েশষ 

কের েদওয়ার শাি� িহেসেব আেখরােত আ�হতযার অনু া া ায় 

শাি�েভাগ করেব বেল অিভমত বয� কেরন।৩

4  

জােহিলয়াত বা অ�কার যুেগ, িবেশষত আরবেদর নবজাতক 

িবেশষ কের েমেয় িশশেদর জ�লােভর ারারই দািরে�র ভেয় 

হতযা বা জীব� ে�ািথত করার েরওয়াজ �ািলত িছল। রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইসলামী সমােজ িশশ হতযার এ 

জেনয �বণতােক দ�েযাগয অারাধ েোষণা কের ািবষ 

কুরআেনর �তযােদেশর মাধযেম৪

5 িশশেদর জীবেনর অিধকার ও 

িনরাা�ােক িনি�ত করা হয়। 

                                                           
4 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৫১-১২৫৩। 
5 কুরআেন বলা হেয়েছ, ‘‘দািরে�র ভেয় েতামােদর স�ানেক হতযা কেরা না, 

তােদরেক এবং েতামােদরেক আিম জীবেনাাকরণ িদেয় থািক। িন�য়ই 

তােদরেক হতযা করা এ জেনয অারাধ’’। সূরা আল-ইসরা/বনী ইসরাইল: ৩১। 
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িববাহ ও ািরবার গঠেনর অিধকার 
মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জীবন দশরেন সমােজর 

নারী-াুরষ িনিবরেশেষ �িতিট বযি�েক িববাহ ব�েন আব� 

হওয়ার অিধকার �দান করা হেয়েছ। ইসলােম িববাহ সমভােব 

একিট অিধকার ও ধমরীয় দািয়�। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন,  

» ِّ �ِ   َ ْس
 
َ
 
َ �ِ

يت َّ سس   ْ   ��َ  ِ سس   ْ  َ ّل ّسيّء  �   َ ج  ت
  َ « 

‘‘আর আিম নারীেদর িববাহ কির। সুতরাং েয আমার সু�াহ েথেক 

িবমুখ হল েস আমার আদশরভু� নয়।’’৫F

6  

�কৃতােক ইসলােম ‘িববাহ’ েকবলমাষ ৈজিবক াািহদা াূরেণর 

া াই নয়, বরং াার�িরক ভালবাসা, সমেঝাতা, সমেবদনা ও 

িনভররশীলতার িভি�েত �িতি�ত একিট সামািজক �িত�ান। 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃরক �বিতরত িববাহ 

বযব�া এমন একিট সামািজক াুি� যােত নারী ও াুরষ উভেয়র 

স�ত বা অস�ত হবার সমান অিধকার �ীকৃত। িববােহর 

াাশাাািশ াািরবািরক জীবনেক ইসলােম অতয� গর� েদওয়া 
                                                           
6 আল হাদীস, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩। 
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হেয়েছ। েযেহতু �ামী-�ীই হল ািরবােরর মূল িভি� এবং �ামী-

�ীর মধযকার স�েকরর উারই �াথিমকভােব াািরবািরক 

জীবেনর শাি� ও সুখ িনভরর কের, তাই াািরবািরক জীবেন �ামী-

�ীর স�কর েকমন হেব, এ িবষেয় িদক িনেদরশনা িদেয়  

কুরআনুল কারীেম েোষণা করা হেয়েছ:  

﴿  َّ مۡ َّ  ِ�َاٞس  ُن نتنمۡ  �ن
َ
ۗ  ِ�َاٞس  َوأ َّ ُن ّ  ]  ١٨٧: القرة[ ﴾ ّ

‘‘তাঁরা (�ীগণ) হেব েতামােদর (�ামীেদর) ভূষণ আর েতামরা 

(�ামীগণ) তােদর (�ীেদর) ভূষণ।’’৬F

7 

স�ি�র মািলকানার অিধকার 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �বিতরত ইসলামী অথরবযব�া 

সমাজত�বাদ বা াঁুিজবাদ েকানিটেকই াুেরাাুির সমথরন কের না 

বরং তা একিট কলযাণ রা�ীয় ধারণােক সমথরন কের। এখােন 

বযি�র জনয স�ি�র অ�কৃত মািলকানা �ীকৃত। তেব তা 

এতটাই িনয়ি�ত েয, বযি� এখােন স�দ উাজরেনর লাগামহীন 

                                                           
7  সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৭। 
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�াধীনতা লাভ কের না। ইসলামী সমােজর সকল স�েদর �কৃত 

মািলকানা আ�াহর। মানুষ দািয়��া� (trustee) িহসােব এর 

অজরন, েভাগ ও ব�েনর অিধকার লাভ কের। আল-কুরআনুল 

কারীেম বলা হেয়েছ,  

ُِمۡ  َوِ�ٓ  ﴿ ِ ۡمَ�ّٰ
َ
آ�ِلِ  َحّقٞ  أ َّ ومِ  َِّس  ]  ١٩: الا �يت[ ﴾ ١ َوٱَّۡمۡحرن

‘‘তােদর স�েদ �াথরনাকারী ও বি�তেদর অিধকার রেয়েছ।’’৭F

8 

দান, খয়রাত, সদকা, যাকাত, িফতরা �ভৃিতর মাধযেম বিধরত 

স�েদর িবিল-ব�ন কের ইসলােম একিট ভারসামযাূণর  

অথরৈনিতক অব�ার কথাই েকবল বলা হয় িন, রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর জীবেন কাযরকরভােব তা �িত�াও 

কেরেছন।  

                                                           
8 সূরা আল-মা’আিরজ: ২৪-২৫। 
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�াধীনভােব ালাাল, বসবাস, রাজৈনিতক আেয় ও 

নাগিরক� লােভর অিধকার 

মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃরক �বিতরত রা� 

বযব�া রাে�র �িতিট নাগিরকেক রাে�র েয েকােনা �ােন 

�াধীনভােব ালাাল ও বসবােসর অিধকার �দান কের। একই 

ভােব �াভািবক ািরি�িতেত রাে�র বাইের যাওয়া ও অনয রাে� 

বসবােসর অিধকারও �িতিট বযি�েক েদওয়া হেয়িছল। তারঁ রা� 

বযব�া �কৃতােক একিট ‘িব� রা�বযব�া’ ধারণায় িব�াসী িছল। 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর রা�দশরন অনুযায়ী সম� 

িব� আ�াহর রাজ�� া- যা িতিন সকল মানুেষর ালাাল ও 

বসবােসর জেনয অবািরত কের িদেয়েছন।  

িনাীড়ন-িনযরাতন, িন�ুরতা ও অমানিবক আারণ েথেক 

মুি� লােভর অিধকার 

শাি�াূণর ািরেবেশ উেেশয�েণািদতভােব েকােনা বযি�েক 

শারীিরক-মানিসক শাি�দান বা তােক ক� েদওয়ােক রাসূল 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম স�ূণর িনিষ� েোষণা কেরন। িতিন 

বেলেছন,  

ينِه« ونا ِنَن لِسا َسِغد  د 
َ
َا ال ِغ َن سا َ  نا َسِغ د 

َ
 »ال

‘‘�কৃত মুসিলম হে� েস বযি�, যার কথা বা হাত (কােজর 

িনাীড়ন) েথেক মুসিলমগণ িনরাােদ থােকন।’’৮F

9 এমনিক 

এেকেষ অমুসিলম নাগিরকগেণর অিধকার স�েকর অতয� দৃঢ় 

ভাষায় িতিন বেলেছন, 

، أ� انوقهه أ� كفه َوق طيقوه ، أ� أخذ نغه َيئي نا� نن ظغَ نعيا اأال «

 »طيب نفس نغه ، َأني حجيجه حوم اكقيين 

‘‘যিদ েকােনা মুসিলম অমুসিলম নাগিরেকর উার িনাীড়ন াালায়, 

তার অিধকার খবর কের, তার উার সাধযাতীত েবাঝা (িজিযয়া বা 

�িতরকা কর) াািােয় েদয় অথবা তার েকােনা ব� েজারাূবরক 

িছিনেয় েনয়, তাহেল িকয়ামেতর িদন আিম আ�াহর আদালেত 

তার িবরে� অমুসিলম নাগিরেকর াকাবল�ন করব।’’৯F

10 রাসূল 
                                                           
9 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৮৪। 
10 আল-বায়হাকী, মা‘িরফাতুস সুনান ওয়াল আসার, হাদীস নং ৫৭৫০।  
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কােরা অারােধর জনয অনযেক দ� 

েদওয়ার যুগ যুগ ধের �ািলত েরওয়াজও িারতের রিহত কের 

েদন। িবদায় হে�র  িতহািসক অিভভাষেণ িতিন বেলন,  

 »ال  ج �اك ع �كه �المولود ع �اكه. أال ال  ج جين هال ع نفسه «

‘‘েজেন রাখ, কােরা অারােধর জনয তারা িনেজেকই দ� বহন 

করেত হেব। সুতরাং িাতার অারােধর জনয াুষেক এবং াুেষর 

অারােধ জনয িাতােক দায়ী করা যােব না।’’১০F

11 রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এই েোষণার মূেল িছল 

কুরআেনর েসই বাণী,  

﴿  ّ َب  بَِما ٱۡمرِ� ُن ََ  ]  ٢٠: اكطو [ ﴾ ٢ رَُِ�ٞ  َك

‘‘�েতযক বযি� তার কৃতকেমরর জনয দায়ী।’’১১F

12 

                                                           
11 আল-হাদীস, সুনান ইবনু মাজা, হাদীস নং ২৬৬৯ ও সুনান আত-িতরিমযী, 

হাদীস নং ২১৫৯।  
12 সূরা আত-তূর: ২১। 
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بن  َوَ� ﴿ َِ ّ  تَۡ� ۚ  ِِّ�  َ�ۡفٍس  ُن ا َُ ٞ  تَزِرن  َوَ�  َعسَۡي ۡخَرىٰۚ  وِۡزرَ  َوازَِرة
ن
: االنعيم[ ﴾ أ

١٦٤  [ 

‘‘�িতিট বযি� যা অজরন কের তা শধু তারই উার বতরায়, আর 

েকউ অেনযর েবাঝা বহন কের না।’’১২F

13 

অবাধ ও �াধীন িবাার বযব�ার অধীেন নযায়িবাার 

লােভর অিধকার 

মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃরক �বিতরত রা� ও 

সমাজ বযব�ায় ধমর, বণর, রাজৈনিতক-সামািজক োশাগত মযরাদা 

িনিবরেশেষ রাে�র �িতিট নাগিরক একিট িনরোক, অবাধ ও 

�াধীন িবাার বযব�ার অধীেন �াভািবক নযায়িবাার াাওয়ার 

অিধকার লাভ কের। মূলত নযায়িবাার ধারণার উার ইসলােম 

এতটা গর� আেরাা করা হেয়েছ েয, কুরআেন �ায় ষাটিট 

আয়ােত এ স�েকর সুিনিদর�ভােব আেলাানা করা হেয়েছ। েযমন 

একিট আয়ােত বলা হেয়েছ,  

                                                           
13 সূরা আল-আন‘আম : ১৬৪। 
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ا ﴿ َُ ُّ ََ � َٓ َ  ََ ِي َّ ْ  ٱ ْ  َءاَمننوا وننوا ِط  ََّ�ِٰم�َ  كن َۡ َِۡق َدآءَ  بِٱ َُ ِ  شن ّ �  َوَّوۡ  ِِ َ مۡ  ََ �ن َِ نفن
َ
 أ

وِ 
َ
َِ  أ يۡ َ�ِٰ�ََۡ ََۡر�َِ�ۚ  ٱ  ]  ١٣٥:  اكنسيء[ ﴾ َوٱۡ�َ

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা নযােয়র উার �িতি�ত থাক, আ�াহর 

জনয সাকী ো, যিদও তা েতামােদর িনজেদর  িকংবা িাতা-

মাতার অথবা িনকট আ�ীয়-�জেনর িবরে� হয়।’’১৩F

14  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �িতি�ত ইসলামী 

িখলাফেতর শাসনামেল ইসলােম িবাার বযব�া যা শাসক েগা�ীর 

হ�েকামু�, �াধীন, অবাধ ও িনরোক িহেসেব খযািত লাভ 

কের, তা িছল মূলত রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

মানবতােবাধ ও মানবািধকােরর উদার দৃি�ভিি েথেক উৎসািরত। 

শাি�, সাময ও ৈমষী �িত�ায় 

কুরআনুল কারীেম আ�াহ তা‘আলা �� ভাষায় মুহা�াদ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম স�েকর েোষণা কেরেছন েয,  

﴿  ٓ رَۡسۡسَ�َٰك  َوَما
َ
 ]  ١٠٧: االنبييء[ ﴾ ١ َِّۡسَ�ٰسَِم�َ  رَۡ�َةٗ  ِِّ�  أ

                                                           
14 সূরা আন-িনসা: ১৩৫। 
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‘‘আিম েতামােক সম� সৃি�র জেনয রহমত� া ে�রণ 

কেরিছ।’’১৪

15 কুরআেনর এ বাণী ািরাূণরভােব সেতয ািরণত 

কেরিছেলন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম। সমাজ, রা� ও 

সম� মানব জািতর �াতৃ�, শাি�, সাময ও ৈমষী �িত�ায় িতিন 

েয অননয সাধারণ উদাহরণ েরেখ েগেছন াৃিথবীর ইিতহােস তা 

আেজা অি�তীয় এবং সবরজন�ীকৃত অনুকরণীয় আদশর িহেসেব 

ািরগিণত। েকননা িতিন েকবল মুসিলমেদর আদশর িছেলন না, 

িছেলন েগাটা মানব জািতর আদশর। আ�াহ তা‘আলা তাঁেক এই 

মেমর েোষণা িদেত িনেদরশ িদেয়েছন, 

ا َنۡل  ﴿ َُ ُّ ََ � ولن  ِِّ�ِ  ٱَّاسن  َٓ ِ  رَسن ِّ مۡ  ٱ  ]  ١٥٨: افاالعر[ ﴾ َ�ِيًعا َِِ�ۡ�ن

‘‘বলুন (েহ নবী), েহ মানবজািত, আিম েতামােদর সবার জনয 

আ�াহর রাসূল।’’১৫F

16 

                                                           
15 সূরা আল-আি�য়া: ১০৭। 
16 সূরা আল-‘আরাফ: ১৫৮। 
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দয়া, কমা ও েিমেকর অিধকার �িত�ায় 

মহানবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন অতয� দয়ালু, 

কমাশীল ও েকামল। দয়া, কমা, শাি� ও সােমযর �িত া এই 

মহামানব �� েোষণা কেরেছন,  

َّيس« َ  ا  حارَحا
ا
َن ال َّ  نا َ  ا  حارَحا

ا
 »ال

‘‘েয মানুষেক দয়া কের না, আ�াহ তা‘আলা তােক দয়া কেরন 

না।’’১৬F

17 এখােন েকবল মুসিলমেদর কথাই নয় বরং েগাটা মানব 

জািতর কথা বলা হেয়েছ। জািত-ধমর-বণর িনিবরেশেষ সকল মানুেষর 

�িত দয়া ও কমা �দশরনেক িতিন নানাভােব উৎসািহত কেরেছন। 

অনয একিট হাদীেস মহানবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

يء َمْن ِفيا َحا وا « ِِ الّسدا َن  ََ نا  �َ
 َِي حارَحا

ا
  »اْ

‘‘যমীেন যারা আেছ তােদর �িত দয়া করা, তাহেল উ�রােলােক 

িযিন আেছন িতিন েতামার �িত সদয় হেবন।’’১৭F

18  

                                                           
17 হাদীস নং ৭৩৭৬, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৬১৭২। 
18 সুনান আিব দাউদ, হাদীস নং ৪৯৪৩, সুনান আত-িতরিমিয, হাদীস নং 
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অনযিদেক েিমক অধীন� কমরাারী ও াাকর-াাকরানীেদর �িত 

সদয় বযবহার করা, তােদরেক িনেজেদর অনু া খাওয়া-দাওয়া 

�দান, োাশাক-আশাক েদওয়া ও িবোম ইতযািদর বযব�া 

করেতও িতিন বারংবার তািগদ িদেয়েছন। ব�ত িব�নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েিমকেদর সব �কার ব�না, 

অতযাাার, িনাীড়ন আর �ািনর অবসান কের এমন সব েমনীিতর 

�বতরন কের েগেছন যার িসিক শতাংশও জািতসংে, আ�জরািতক 

েমসং�া (আই.এল.ও) িবগত ১১৮ বছর ধের েম িদবস 

উদযাােনর মাধযেম �িত�া করেত াাের িন। 

তাঁর এই গণাবলী ও দৃি�ভিিেত মু� িবখযাত দাশরিনক, সািহিতযক 

জজর বাণরাড শ’ তাই বলেত কু�ােবাধ কেরন িন, “If all the 

world was united under one leader, Mohammad 

would have been the best fitted man to lead the 

peoples of various creeds, dogmas and ideas to 

peace and happiness.” 

                                                                                                            
১৯২৪।  



 

21 

নারী অিধকার ও মযরাদা �িত�ায় 

নারীর অিধকার ও মযরাদা রকার িবষয়িট বতরমান িবে� সবোেয় 

আেলািাত িবষয়গেলার একিট। নারী মুি�র �ব�া িহসােব 

আমরা হয়ত েকট িমেল (Kate Millet), জােমরন �ীয়ার 

(Germaine Greer) বা অযানী নূরাকীন (Anee Nurakin) 

�মুেখর নাম জািন; এেকেষ আেরা উে�খ করা হয় েমরী 

উল�ন, অযানী েবসাম�, মাগরােরট সািাঁর, সুলতানা রািজয়া, 

েবগম সাখাওয়াত েহােসন �মুখ মিহলােদর সং�ােমর ইিতহাস। 

িক� মানব সভযতার ইিতহােস নারীর অিধকার ও মযরাদার জনয 

েয বযি� �থম েসা�ার হেয় ওেঠন, নারীেক সংসার ও সমােজর 

অিবে�দয ও অািরহাযর অংশ িহসােব েয বযি� �থম �ীকৃিত 

েদন, াািরবািরক ও সামািজক জীবেন নারীর অিধকার ািরাূণর 

আকাের েয বযি� �থম �িত�া কেরন, সিতযকার অেথর িযিন নারী 

জাগরণ ও নারী মুি�র �ব�া, িতিন হে�ন ‘একজন াুরষ’ এবং 

িতিন আর েকউ নন, মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম। 

একথা আেদৗ অতুযি� হেব না েয, জীবেন অনয িকছু না করেলও 

শধুমাষ নারী জাগরেণর েকেষ তাঁর অবদানই িব� মনীষায় 
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মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সুউ� আসেন 

সুদৃঢ়ভােব অিধি�ত করেব। 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �থম াদেকা িছল কনযা 

িশশ হতযা ব� করা। িতিন বরং কনযা িশশর লালন-াালনেক 

নানাভােব উৎসািহত কেরেছন এবং িনেজও তাঁর কনযােদর লালন-

াালন কােল েসটা কের েদিখেয়েছন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েোষণা কেরন,  

ة  «
ا
َرأ دا
َ
وايِ  اّكَ�ياي ال َ�  نا  »الّهيِلا  خا

‘‘(াুরষেদর জেনয) দুিনয়ার সবোেয় বড় েনয়ামত হে� উ�ম 

�ী।’’১৮F

19  

অনযিদেক নারীেক িতিন আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর াের মানুেষর 

মেধয সবোেয় েবশী মযরাদার অিধকারী কেরেছন। হাদীেস এেসেছ,  

                                                           
19 মুসিলম, ১৪৬৭।  
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غَه  قايلا  َّ  �ا ا ا ِِ ةا  ا �َرا را ِ  ا 
ا
َن أ يءا  اج  « :�ا غايَِه جا َّ  عا ّّ ا ِ �ا َّ وِل ا   اس 

ا
ٌ  هِر

 َّ  ُ َا قايلا  ّن
 
يناِ  قايلا أ حا َّيِس ِس َسِن �ا ّق ا حا

ا
َن أ ِ نا َّ  ا

ولا يلا حاي  اس  قا َا يا غّ �اسا

ن ُو
ا
َّ أ  ُ َن قايلا  َّ نا  ُ َا قايلا  ّن

 
َّ أ  ُ َن قايلا  َّ نا  ُ َا قايلا  ّن

 
َّ أ  ُ َن قايلا   »نا

‘‘আবু হরাইরা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, এক বযি� 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ এেস বলেলন, 

ইয়া রাসূলা�াহ! মানুেষর মেধয েক আমার কােছ সেবরা�ম স�ান, 

মযরাদা ও স�যবহার াাবার েযাগয? িতিন বলেলন, েতামার মা। 

সাহাবী িজেজস করেলন, তারার েক? িতিন বলেলন, েতামার 

মা। আবারও িজেজস করেলন, তারার েক? িতিন বলেলন, 

েতামার মা। সাহাবী আবােরা িজেজস করেলন, তারার েক? 

এবার রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েতামার 

বাবা।’’১৯F

20 নারী মুি�র িদশারী মহানবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম নারীেক শধু বাঁিােয় েরেখ মযরাদা িদেয়ই কা� হন িন, 

িতিন নারীেক যথাযথ অিধকার িদেয় সমােজ সু�িতি�ত 

কেরেছন। নারীেক িতিন অথরৈনিতক, সামািজক, িশকাগত, 

আইনগত এবং ধমরীয় সব িদক িদেয় তার অিধকার িনি�ত 

                                                           
20 আল-হাদীস, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৭১। 
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কেরেছন। এেকেষ তাঁর ৈব�িবক িস�া�সমূহেক সংেকো 

এভােব উে�খ করা যায় : 

ক. নারীেক িাতার স�ি�েত, �ামী, স�ান ও মােয়র স�ি�েত 

উ�রািধকারী ধাযর করা হেয়েছ।                                          

খ. িবেয়র সময় নারীেক েমাহরানা বা েদনেমাহর �াি� আবিশযক 

কেরেছন এবং তা আদায় না করার বা তা েথেক েজার কের বযয় 

করার অিধকার �ামী, িাতা বা ভাই কাউেক েদওয়া হয় িন। 

গ. নারীেক �ামী িনবরাােনর াূণর অিধকার েদওয়া হেয়েছ এবং 

ই�ার িবরে� তােক েকাথাও িবেয় েদওয়া িনিষ� করা হেয়েছ। 

অনযিদেক একজন অকমরনয, অতযাাারী �ামী েথেক িববাহ 

িবে�েদর াূণর অিধকার নারীেক েদওয়া হেয়েছ। একই সােথ 

িবধবা ও তালাক�া�া নারীেক ২য় িববােহর বা াুনঃিববােহর 

অিধকার েদওয়া হেয়েছ। 

ে. েদওয়ানী ও েফৗজদারী আইেন নারী-াুরেষর মেধয েকােনা 

াাথরকয কেরন িন িতিন। 
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ঙ. িবদযািশকা করা বা জানাজরন করার বযাাাের নারীেক াুরেষর 

মতই সমান অিধকার েদওয়া হেয়েছ। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, ‘‘জানাজরন করা �েতযক মুসিলম (নরনারী) এর 

উার ফরয বা অবশয কতরবয’’। 

া. অতযাাার, অামান, অশালীনতা ও অবমাননা েথেক নারীেক 

রকার জেনয মহানবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মিহলােদর 

োাশাক ািরধােন ও জনসমেক ালােফরার সময় একিট 

অনুসরণীয় োাষাক-িবিধ (Dress Code) েমেন ালার িনেদরশ 

িদেয়েছন। 

উাসংহার 

মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েয জীবনদশরন, মানিবক 

মযরাদার  ােরখা, মানবািধকােরর ািরিধ ও সীমা িনিদর� কেরেছন 

তা মহান আ�াহ তা‘আলারই অনুেমািদত জীবন িবধান। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এই জীবন িবধান যা 

মানবািধকােরর �থম েমৗিলক এবং াূণরাি িদক িনেদরশনা িহসােব 

�ীকৃত তা েকবল েকােনা দলীল িলিখত নয়, েকােনা �াকিরত 
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াুি� নয়, েকােনা অনুক� নয় (hypothesis) , বরং তা হে� 

কেঠার বা�বতা। িনেজর ৈশশব েথেক মৃতুযর াূবর াযর� ৬৩ 

বছেরর �তযক জীবেনর �িতিট েকেষ িনেজেক আদশর �িত�ার 

সং�ােম রত েরেখ িনেজর জীবেশােতই একিট �ংস�া েথেক, 

একিট াঁুিতগ�ময় অ�কার আ�াকুড় েথেক বযি�, ািরবার, 

সমাজ, রা� ও মানিবক মুলযেবাধেক তুেল এেন এক সুষম, 

অনুসরণেযাগয, সাবরজনীন কলযাণকর সভযতা গেড় তুেলিছেলন – 

মানবািধকার, মানুেষর মযরাদা ও আ�াহ তা‘আলার আনুগতযই িছল 

যার িভি�। 

মানবতার মুি�দূত নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জীবেন 

এই অজরন, এই �� সবরজন�াহয কলযাণকর জীবন িবধান িবে�র 

অেনক গেবষক, সািহিতযক, দাশরিনক ও িবজ বযি�েদর �ারা 

েে�ে�র �ীকৃিত োেয়েছ। মাইেকল হাটর ‘দয হানেেড’ �ে  

একশ জন বযি�র েে�ে�র  ম-িবনযাস কেরেছন। তািলকার 

�থেমই (অথরাৎ ১ ন�ের) মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক িনি�রধায় দাঁড় কিরেয় িতিন িলেখেছন: “My choice 

of Muhammad to lead the list of the world’s most 
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influential persons may surprise some readers and may 

be questioned by others, but he was the only man in 

history who was supremely successful on both religious 

and secular levels.”21 িনি�রধায় তাই বলা যায়, মুহা�াদ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন মানব মযরাদা ও 

মানবািধকার �িত�ায় সবরেে� মানুষ। 

 

                                                           
21 �াগ�, াৃ.৫৫। 


