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ভূ িমকা:
মানবািধকার বলেত বুঝায় মহান আ�াহ তা‘আলা কতৃর্ �দ�
মানু েষর সহজাত অিধকার। সা�িতক সমেয় এ িবষয়িট
িব�বয্াপী আেলাচয্ ষেয় পিরণত হেয়েছ। যিদও মানবািধকােরর
মানদ�, সমাজেভেদ এর সংজ্, �েয়াগ ও সীমােরখা িনেয় ৈতরী
হে�

নানা

িবতকর্। �াসি�কভােবই জািতসংেঘর িব�

মানবািধকােরর িবষয়িটও েস সব আেলাচনা সমােলাচনায় উেঠ
আসেছ। মানবািধকার রক্ষ িবে�র শি�ধর রা�সমূ েহর গৃহীত
পদেক্ মানু েষর �কৃত অিধকার ও মযর্াদা �িত�ায় সহায়ক
নািক অিধকার হরেণর েকৗশল তা িনেয়ও িব�বয্াপী চলেছ বযপক
আেলাচনা।
এমিন ে�ক্ষাপ আমরা যিদ স�ম ঈসায়ী শতাি�র শরেত িফের
যাই, তাহেল েদখা পাব এক অনু পম মহামানেবর, িযিন নর-নারী
তথা সকল মানেবর �কৃত মযর্াদা �িতি�ত কের িব�বাসীর
সামেন হািযর কেরিছেলন মানবািধকােরর সাবর্জনীন রূপেরখা
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িতিন হেলন িব� মানবতার মুি�দূ ত মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম। িতিন িছেলন সবর্ে�� মহামানব এবং সবর্েশষ নবী
রাসূ ল। িতিন হেলন জগেতর সবার জনয্ Role-Model ও
উসওয়ােয় হাসানাহ। Practical Teachings এর মাধয্েম িতিন
সবরেক্ষ চমৎকার সব দৃ �া� �াপন কেরিছেলন। িতিন �মাণ
কেরিছেলন, তাঁর েদয়া ফমুর্লাই জগতেক িদেত পাের শি�,
সফলতা ও মুি�। তাঁর পূ বর্যুেগ যত অজ্ঞতা , ববর্রতা িছ,
যত িনযর্াতন ও েশাষণ িছ, স�াস, ভয়-ভীিত ও সা�দািয়কতা
ও ে�ণী িবে�ষ িছল, সবই তাঁর মহান আদেশর্র পরশ পাথের
পিরবিতর্ত হেয় িগেয়িছল
সমকালীন িবে� মানু েষর সাবর্জনীন অিধকার �িত�ায় ওহীর
িনেদর্শনায় তাঁর �বিতর্ত নী-দশর্ন ও িদ-িনেদর্শনার �েয়াগ
েকবল �হণেযাগয্ বা েয়াগ উপেযাগীই নয়, বরং তা একা�
আবশয্ক। এ�বে� আমরা মানবািধকার �িত�ায় এ মহামানেবর
অবদােনর �ধানতম িদকগুেলা ত েল ধরব।
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মানবািধকার �িত�ায় রাসূ ল মুহা�াদ সা�া�াহুআলাইিহ
ওয়াসা�াম
মহানবী মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম নবুওয়ত �াি�র
অেনক আগ েথেক তাঁর উ�ম চির� ও মানিবক গুণাবলীর জেনয
িবখয্াত হেয়িছেলন। ঐিতহািসকরা েয সময়েক‘জােহিলয়ােতর বা
অ�কার যু গ’ বেলেছন েসই সমেয় জ�লাভ কেরও ঝগড়া-িববাদ,
নরহতয্, স�দ লু �ন, বয্িভচার ইতয্ািদ অকলয্া, মানবতার
জেনয্ চরম অবমাননাকর কে� িতিন কখেনা জিড়ত হন িন।
অথচ তখনকার সমােজ েয েকােনা যু বেকর জেনয্ তা িছল
�াভািবক। বরং িতিন িছেলন এিতম, অসহায়, িনযর্িততেদর
একমা� সহায়, সা�নাদানকারী, ধন-স�েদর আমানত রক্কারী
এবং অেনেকর আ�য়দাতা। চুির-ডাকািতর ভেয় ভীত, আতি�ত
মানু ষ তাঁর কােছ হািজর হেয় তােদর মূ লয্বান 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 ‘পরম িব��’
েখতােব ভূ িষত কেরিছল। নবুওয়ােতর পাঁচ বছর আেগ পিব�
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কাবা শরীফ েমরামতকােল েসখানকার কােলা পাথর ‘হাজের
আসওয়াদ’ ��ােন তুেল েনয়ার বয্াপাে কলহ-�ে�র সূ �পাত
হয় এবং �েতয্ক েগা�ই এই কাজ কের মযর্াদা লার
�িতেযািগতায় যু ে�া�ু খ হেয় পেড়, তখন েসই গরতর সমসয্ার
মধয্�তাকারীর ভূিমকায় অবতীণর্ হে নবী মুহা�াদ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম মা� ৩৫ বছর বয়েস এমন একিট সমাধান
েদন; যােত সংি�� সকল পেক্ মযর্াদাই রিক্ হেয়িছল।
সকেলই স��িচে� েস বয্�া েমেন িনেয়িছল, আর তা িছল
একিট চাদেরর মাঝখােন পাথরিট েরেখ েগা�পিতেদর িদেয়
চাদরিট ধের যথা�ােন িনেয় যাওয়া ও সবেশেষ মুহা�াদ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনজ হােত েসিটেক �িত�াপন করা।
সকল মানু েষর �িত ��া, মানিবক মূ লয্েবাধেক সেবর� গর�
েদওয়ার এই উদাহরণ তাঁর জীবেনর শর েথেকই আজীবন
নানাভােব েদখা িগেয়িছল। পরবতর্ীকােল যখন িতিন েগাটা আরব
জাহােনর েনতা হেয় উঠেলন তখন িতিন িক সমাজ জীবেন, িক
পািরবািরক জীবেন, িক রা�ীয় তথা নাগিরক জীবেন, িক িব�
নাগিরক

িহসােব,

সবর্েক্ষ
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মানু েষর

মূ লয-মযর্াদ

ও

মানবািধকােরর েয সাবর্জনীন আদশর্িত�া কের িগেয়িছেলন
আজ পযর� সারা িবে�র ইিতহােস তা িবরল, অভূ তপূ বর্। তাঁর
�িতি�ত নীিত-দশর্েনর কেয়কিট িদেকর উপর আেলাকপাত
কেরেলই িবষয়িট �� হেয় উঠেব।

মানু েষর েবঁেচ থাকার ও িনরাপ�া লােভর অিধকার
মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম মানু েষর জীবেনর
অিধকার ও জান-মােলর িনরাপ�া িবধােনর বয্াপাের সেবর্া
গর�ােরাপ কেরেছন। নরহতয্া েযখােন ৈনিমি�ক বয্াপার িছ
েসখােন নরহতয্ােক জঘনয্পরাধ িহসােব আখয্ািয়ত কের
বেলেছন,

َ َ َ ْﺮ
ْ ّ ُّ َ ْﻞ
َ ا
«.....اﻨﻟَﻔﺲ
ﺑِﺎ�َ �ﺘ
ِ ُ» ﺒُ اﻟْﻜﺒﺎﺋِﺮِ اﻹِْﺮﺷ ْك

‘‘সবেচেয় জঘনয্ অপরাধ হে� �াহর সে� কাউেক অংশীদার
বানােনা এবং মানু ষেক হতয্া কর.....।’’ 1 মহানবী সা�া�াহু
০F

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:

1

আল-হাদীস, সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৬৮৭১।
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َ ﻢْ ﻳ
َ ْ ُّ َ ُ َﺪ
َ �ة أَرْ َ�ﻌ
�
ِ َ » �َﺘَﻞَ ﻣُﻌَﺎﻫَﺪًا ل َﺮِحْ ر َاﺤﺋَِﺔَ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ وَ� ِنَ ِر�ﻬَﺎ ﺗﻮﺟ ِﻣﻦ م ِﺴ
ِ
«ﻋَﻣًﺎ
‘‘েকােনা

মু‘আহাদেক

(মুসিলম

রাে�

অব�ানরত

চুি�ব�

অমুসিলম নাগিরকেক) হতয্কারী জা�ােতর সু �াণ পযর� পােব
না। যিদও জা�ােতর সু �াণ ৪০ বছর দূ র� েথেক পাওয়া যায়।’’ 2
১F

িবদায় হে�র ঐিতহািসক ভাষেণ (যােক মানবািধকােরর আিদ
সনদ িহসােব িচি�ত করা হয়) মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম সকল মানু ষেক সে�াধন কের বেলেছন,
َ َﻫ
ّ ﺈ
ُ َِنَ د َ ُﻢْ َ ْ ﻟَ ُﻢْ َ ْ َ ُﻢْ ﺑَ ْﻨَ ُﻢْ َ ٌ ﻛ
ْﻣَﺔ ﻳَﻮ ِْﻣ�ُﻢْ ﺬا
ِ ﻣَﺎء� وَأم َﻮا � وَأﻋ َﺮاﺿ� ي � ﺣ َﺮام ﺤﺮ
ِ َ»
َ َا ﺑ
«��ُﻢ
ِ  ﻲﻓ
ِ َِ ﺷَﻬْﺮِ�ُﻢْ ﻫَﺬ
‘‘িন�য়ই েতামােদর পর�েরর জীবন, স�দ এবং স�ম
েতামােদর (অৈবধ হ�েক্ েথেক) পিব�, েযরূপ েতামােদর এই
িদন পিব� েতামােদর এ মােস েতামােদর এ শহের।’’ 3
২F

2

আল-হাদীস, সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৩১৬৬।

3

আল-হাদীস, সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৬৭, ১০৫, ১৭৩৯।
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মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�হতয্ােক িনিষ�
কেরেছন এবং আ�হতয্াকারী তার িনেজর জীবন িনেজই েশষ
কের েদওয়ার শাি� িহেসেব আেখরােত আ�হতয্ার অনুরূপ প�া
শাি�েভাগ করেব বেল অিভমত বয্� কেরন 4
৩

জােহিলয়াত বা অ�কার যু েগ, িবেশষত আরবেদর নবজাতক
িবেশষ কের েমেয় িশশুেদর জ�লােভর পরপই দািরে�র ভেয়
হতয্া বা জী� ে�ািথত করার েরওয়াজ �চিলত িছল। রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর ইসলামী সমােজ িশশু হতয্ার
জঘনয্ �বণতােক �েযাগয্ অপরাধ েঘাণা কের পিব�
কুরআেনর �তয্ােদেশর মাধয্ 5 িশশুেদর জীবেনর অিধকার ও
৪

িনরাপ�ােক িনি�ত করা হয়।

4

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১২৫১-১২৫৩।

5

কুরআেন বলা হেয়েছ, ‘‘দািরে�র ভেয় েতামােদর স�ানেক হতয্া কেরা ন,

তােদরেক এবং েতামােদরেক আিম জীবেনাপকরণ িদেয় থািক। িন�য়ই
তােদরেক হতয্া করা এ জঘনয্ অপর’’। সূ রা আল-ইসরা/বনী ইসরাইল: ৩১।
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িববাহ ও পিরবার গঠেনর অিধকার
মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�ােমর জীবন দশর্েন সমাের
নারী-পুরষ িনিবর্েশেষ �িতিট বয্ি�েক িববাহ ব�েন আব
হওয়ার অিধকার �দান করা হেয়েছ। ইসলােম িববাহ সমভােব
একিট অিধকার ও ধমর্ীয় দািয়�। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন,

َﺰ و ّ ُ ا َﺎ َ ﻦ
ّ ﺘ ﻠيﺲ
ّ
َﻤَْ ﺐ
«ِ�ِرَﻏَِ�َﻦْﺳُنَﻲِ ﻓَََْﻣ
� » ََج ﻟنِّﺴ ء

‘‘আর আিম নারীেদর িববাহ কির। সু তরাং েয আমার সু �াহ্ েথে
িবমুখ হল েস আমার আদশর্ভ � নয়।’’ 6
৫F

�কৃতপেক ইসলােম ‘িববাহ’ েকবলমা� ৈজিবক চািহদা পূ রেণর
প�াই নয়, বরং পার�িরক ভালবাসা, সমেঝাতা, সমেবদনা ও
িনভর্রশীলতার িভি�েত �িতি�ত একিট সামািজক �ি�ান।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম কতৃর্ �বিতর্ত িববাহ
বয্ব�া এমন একিট সামািক চুি� যােত নারী ও পুরু উভেয়র
স�ত বা অস�ত হবার সমান অিধকার �ীকৃত। িববােহর
পাশাপািশ পািরবািরক জীবনেক ইসলােম অতয� গর� েদওয়া
6

আল হাদীস, সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫০৬৩।
10

হেয়েছ। েযেহতু �ামী-�ীই হল পিরবােরর মূ ল িভি� এবং �ামী�ীর মধয্কার স�েকর্র উপরই �াথিমকভােব পািরবাক
জীবেনর শাি� ও সু খ িনভর্র কে, তাই পািরবািরক জীবেন �ামী�ীর স�কর্ েকমন হে, এ িবষেয় িদক িনেদর্শনা িদেয়
কুরআনু ল কারীেম েঘাষণা করা হেয়েছ:
 هٞ َ ُۡ ََ ۡ ُ ّ ٞ َ ّ ن
[١٨٧ :اس ّ نُ َّۗ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
�ِ ﴿ َُ �ِ اس َ�م وأنتم
‘‘তাঁরা (�ীগণ) হেব েতামােদর (�ামীেদর) ভূ ষণ আর েতামরা
(�ামীগণ) তােদর (�ীেদর) ভূ ষণ।’’ 7
৬F

স�ি�র মািলকানার অিধকার
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম �বিতর্ত ইসলামী অথর্বয্ব
সমাজত�বাদ বা পুঁিজবাদ েকানিটেকই পুেরাপুির সমথর্ন কের ন
বরং তা একিট কলয্াণ রা�ীয় ধারণােক সমথর্ন কের। এখাে
বয্ি�র জনয্ স�ি�র অ�কৃত মািলকানা �ীকৃত। তেব ত
এতটাই িনয়ি�ত েয, বয্ি� এখােন স�দ উপজর্েনর লাগামহী
7

সূ রা আল-বাকারাহ: ১৮৭।

11

�াধীনতা লাভ কের না। ইসলামী সমােজর সকল স�েদর �কৃত
মািলকানা আ�াহর। মানু ষ দািয়��া� (trustee) িহসােব এর
অজর্, েভাগ ও ব�েনর অিধকার লাভ কের। আল-কুরআনু ল
কারীেম বলা হেয়েছ,
ۡ
ٓ ّ ّٞ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ
ِ ِّلسَا� ِ ِل َوٱل َم ۡح ُر
[١٩ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت١ وم
﴿ و ِ� أم�ٰل ِ ِهم حق
‘‘তােদর স�েদ �াথর্নাকারী ও বি�তেদর অিধকার রেয়েছ।’’ 8
৭F

দান, খয়রাত, সদকা, যাকাত, িফতরা �ভৃিতর মাধয্েম বিধর্
স�েদর

িবিল-ব�ন

কের

ইসলােম

একিট

ভারসাময্পূণর্

অথর্ৈনিতক অব�ার কথই েকবল বলা হয় িন, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর জীবেন কাযর্করভােব তা �িত�াও
কেরেছন।

8

সূ রা আল-মা’আিরজ: ২৪-২৫।
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�াধীনভােব চলাচল, বসবাস, রাজৈনিতক আ�য় ও
নাগিরক� লােভর অিধকার
মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম কতৃর্ �বিতর্ত রা�
বয্ব�া রাে�র �িতিট নাগিরকেক রাে�র েয েকােন �ােন
�াধীনভােব চলাচল ও বসবােসর অিধকার �দান কের। একই
ভােব �াভািবক পিরি�িতেত রাে�র বাইের যাওয়া ও অনয্ রাে�
বসবােসর অিধকারও �িতিট বয্ি�েক েওয়া হেয়িছল। তাঁর রা�
বয্ব�া �কৃপেক্একিট ‘িব� রা�বয্ব�’ ধারণায় িব�াসী িছল।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর রা�দশর্ন অনুযয়ী সম�
িব� আ�াহর রাজ��রূ- যা িতিন সকল মানু েষর চলাচল ও
বসবােসর জেনয্ অবািরত কের িদেয়েন।

িনপীড়ন-িনযর্াত, িন�ুরতা ও অমানিবক আচরণ েথেক
মুি� লােভর অিধকার
শাি�পূ ণর্ পিরেবেশ উে�শ�েণািদতভােব

েকােনা

বয্ি�েক

শারীিরক-মানিসক শাি�দান বা তােক ক� েদওয়ােক রাসূ ল
13

সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম স�ূ ণর্ িনিষ� েঘাষণা কেরন। িতিন
বেলেছন,
َ
«»ال ْﻤُ ﺴ ِْﻠﻢُ ﻣَ ْﻦ ﺳ َِﻠﻢَ ال ْﻤُ ﺴ ِْﻠﻤُ ﻮن ِﻣ ْﻦ لِﺴَﺎﻧِﻪ
‘‘�কৃত মুসিলম হে� েস বয্ি, যার কথা বা হাত (কােজর
িনপীড়ন) েথেক মুসিলমগণ িনরাপেদ থােকন।’’ 9 এমনিক
৮F

এেক্ষে অমুসিলম নাগিরকগেণর অিধকার স�েকর্ অত� দৃ ঢ়
ভাষায় িতিন বেলেছন,
� أو أﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺷيﺌﺎ ﺑﻐ، »أﻻ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﻌﺎﻫﺪا أو اﻧﺘﻘﺼﻪ أو ﻠﻛﻔﻪ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺘﻪ
« ﻓﺄﻧﺎ ﺣﺠﻴﺠﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻪ
‘‘যিদ েকােনা মুসিলম অমুসিলম নাগিরেকর উপর িনপীড়ন চালায়,
তার অিধকার খবর্ কে, তার উপর সাধয্াতীত েবাঝা(িজিযয়া বা
�িতরক্ কর) চািপেয় েদয় অথবা তার েকােনা ব� েজারপূ বর্ক
িছিনেয় েনয়, তাহেল িকয়ামেতর িদন আিম আ�াহর আদালেত
তার িবরে� অমুসিলম নাগিরেকর পক্ষল�ন করব।’’ 10 রাসূ ল
৯F

9
10

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৬৪৮৪।
আল-বায়হাকী, মা‘িরফাতুস সু নান ওয়াল আসার, হাদীস নং ৫৭৫০।
14

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম কােরা অপরােধর জনয্ অনয্েক�
েদওয়ার যু গ যু গ ধের �চিলত েরওয়াজও িচরতের রিহত কের
েদন। িবদায় হে�র ঐিতহািসক অিভভাষেণ িতিন বেলন,
« ﺪﻟ ﻰﻠﻋ وﺪﻟه وﻻمﻮلﻮد ﻰﻠﻋ واﺪﻟه. » ﻻ �� ﺟﺎن إﻻ ﻰﻠﻋ ﻧﻔﺴﻪ
‘‘েজেন রাখ, কােরা অপরােধর জনয্ তারা িনেজেকই দ� বহন
করেত হেব। সু তরাং িপতার অপরােধর জনয্ পু�েক এবং পুে�র
অপরােধ জনয্ িপতােক দায়ী করা যােব না’’ 11 রাসূ লু�াহ
১০F

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�ােমর এই েঘাষণার মূ েল িছল
কুরআেনর েসই বাণী,
ۡ ُّ
ٞ ب َره
َ ٱمر� ب َما َك َس
[٢٠ : ﴾ ]اﻟﻄﻮر٢ �ِ
ِ ِ ُ﴿
‘‘�েতয্ক বয্ি� তার কৃতকের জনয্ দায়।’’ 12
১১F

11

আল-হাদীস, সু নান ইবনু মাজা, হাদীস নং ২৬৬৯ ও সু নান আত-িতরিমযী,

হাদীস নং ২১৫৯।
12

সূ রা আত-তূ র: ২১।
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َۡ ُّ ُ ۡ َ ََ
ۡ ُ َ ۡ ٞ َ َ ُ َ ََ َ َۡ َ ّ
:ى ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
ِ �﴿و� ت
ۚ ٰ سب ُ �ف ٍس ِ�َ عليها ۚ و� ت ِزر وازِرة وِزر أخ َر
[١٦٤
‘‘�িতিট বয্ি� যা অজর্ন কের তা শুধু তারই উপর বত, আর
েকউ অেনয্র েবাঝা বহন কের না’’ 13
১২F

অবাধ ও �াধীন িবচার বয্ব�ার অধীেন নয্ায়িবচা
লােভর অিধকার
মুহা�াদ সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�াম কতৃর্ �বিতর্ত রা� ও
সমাজ বয্ব�ায় ধম, বণর, রাজৈনিতক-সামািজক েপশাগত মযর্াদা
িনিবর্েশেষ রাে�র �িতিট নাগিরক একিট িনরেপক, অবাধ ও
�াধীন িবচার বয্ব�ার অধীেন �াভািবক নয্ায়িবচার ওয়ার
অিধকার লাভ কের। মূ লত নয্ািবচার ধারণার উপর ইসলােম
এতটা গর� আেরাপ করা হেয়েছ েয, কুরআেন �ায় ষাটিট
আয়ােত এ স�েকর্ সুিনিদর্�ভা আেলাচনা করা হেয়েছ। েযমন
একিট আয়ােত বলা হেয়েছ,

13

সূ রা আল-আন‘আম : ১৬৪।
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َ َ َۡ َ ّ ٓ َ َ
ۡ َ ّ ْ ُ ُ ْ َُ َ َ ّ َ ّ� ٰ
ُ
ٰٓ ٱلق ِۡس ِط شُهدا َء َِِ ولو
� ﴿
َ أنفُسِ� ۡم
ِ ََُٓها �َِين ءامنوا كونوا َ�َٰمِ� ب
َ �أَو ۡٱل َ� ٰ ِ َ�يۡن َو ۡٱ�َ ۡق َر
[١٣٥ : �ۚ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ِ
ِ
ِ
‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা নয্াের উপর �িতি�ত থাক, আ�াহর
জনয্ সাক্ষীর, যিদও তা েতামােদর িনজেদর

িকংবা িপতা-

মাতার অথবা িনকট আ�ীয়-�জেনর িবরুে� হয়’’ 14
১৩F

রাসূ ল

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম

�িতি�ত

ইসলামী

িখলাফেতর শাসনামেল ইসলােম িবচার বয্ব�া যা শাসক েগা�ীর
হ�েক্মু�, �াধীন, অবাধ ও িনরেপক্ িহেসেব খয্ািত লাভ
কের, তা িছল মূ লত রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
মানবতােবাধ ও মানবািধকােরর উদার দৃ ি�ভি� েথেক উৎসািরত।

শাি�, সাময্ ও ৈম�ী �িত�া
কুরআনু ল কারীেম আ�াহ তা‘আলা �� ভাষায় মুহা�াদ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম স�েকর্ েঘাষণা কেরেছন ে,
َ َٰ ۡ َ َۡ ٓ َ َ
َ ۡ ك ِّ�َ َر
َ � ٗة ّل ِۡل َ�ٰلَم
[١٠٧ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء١ �
�﴿ وما أرسل
ِ
14

সূ রা আন-িনসা: ১৩৫।
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‘‘আিম

েতামােক

সম�

সৃ ি�র

জেনয্ রহমত�রপ ে�রণ

কেরিছ।’’ 15 কুরআেনর এ বাণী পিরপূ ণর্ভােব সেতয্ পিরণ
১৪

কেরিছেলন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম। সমাজ, রা� ও
সম� মানব জািতর �াতৃ�, শাি�, সাময্ ও ৈম�ী �িত�ায় িতিন
েয অননয্ সাধারণ উদাহরণ েরেখ েগেছন পৃিথবীর ইিতহােস তা
আেজা অি�তীয় এবং সবর্জন�ীকৃত অনুকরণীয় আদশ িহেসেব
পিরগিণত। েকননা িতিন েকবল মুসিলমেদর আদশর্ িছেলন ন,
িছেলন েগাটা মানব জািতর আদশর্। আ�াহ তা‘আলা তাঁেক এই
মেমর্ েঘাণা িদেত িনেদরশ িদেয়েছন,
ُ ۡ َ ّ ُ ُ َ ّ ُ ّ َ ّ � � ٰ ۡ ُق
ً �َ � ۡم
[١٥٨ :ِيعا ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
�ِ﴿ ل َُٓها �َاس إ ِ ِ� رسول �َِ إ
‘‘বলু ন (েহ নবী), েহ মানবজািত, আিম েতামােদর সবার জনয্
আ�াহর রাসূ ল।’’ 16
১৫F

15

সূ রা আল-আি�য়া: ১০৭।

16

সূ রা আল-‘আরাফ: ১৫৮।

18

দয়া, ক্ষ ও �িমেকর অিধকার �িত�ায়
মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন অতয� দয়ালু ,
ক্ষশীল ও েকামল। দয়া, ক্ষ, শাি� ও সােময্র �িতরূপ এ
মহামানব �� েঘাষণা কেরেছন,
َ
ّ
«ﻢُ اﻨﻟَﺎس
ﻳَﺮْﺣَﻢُ ا�َُّ ﻣَﻦْ ﻻَ ﻳَﺮْﺣ
»
‘‘েয মানু ষেক দয়া কের না, আ�াহ তা‘আলা তােক দয়া কেরন
না।’’ 17 এখােন েকবল মুসিলমেদর কথাই নয় বরং েগাটা মানব
১৬F

জািতর কথা বলা হেয়েছ। জািত-ধমর-বণর্ িনিবর্েশেষ সকল মানুেষ
�িত দয়া ও ক্ষম�দশর্নেক িতি নানাভােব উৎসািহত কেরেছন।
অনয্ একিট হাদীেস মহানবীসা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম বেলন,
َُ »رْﻤ
ّ َِﺮْﻤﺣْ�ُﻢْ ﻣَﻦْ ﻰﻓ
َ ﺣﻮا ﻣَﻦْ ﻓِﻲ رْضِ ﻳ
« الﺴَﻤَﺎء
‘‘যমীেন যারা আেছ তােদর �িত দয়া করা, তাহেল উ�র্েলােক
িযিন আেছন িতিন েতামার �িত সদয় হেবন।’’ 18
১৭F

17

হাদীস নং ৭৩৭৬, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৬১৭২।

18

সু নান আিব দাউদ, হাদীস নং ৪৯৪৩, সু নান আত-িতরিমিয, হাদীস নং
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অনয্িদে �িমক অধীন� কমর্চারী ও চাকর-চাকরানীেদর �িত
সদয় বয্বহার কর, তােদরেক িনেজেদর অনু রূপ খাওয়-দাওয়া
�দান, েপাশাক-আশাক েদওয়া ও িব�াম ইতয্ািদর বয্ব�
করেতও িতিন বারংবার তািগদ িদেয়েছন। ব�ত িব�নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম �িমকেদর সব �কার ব�না,
অতয্াচা, িনপীড়ন আর �ািনর অবসান কের এমন সব �মনীিতর
�বতর্ন কের েগেন যার িসিক শতাংশও জািতসংঘ, আ�জর্ািতক
�মসং�া (আই.এল.ও) িবগত ১১৮ বছর ধের েম িদবস
উদযাপেনর মাধয্েম �িত�া করেত পাে িন।
তাঁর এই গুণাবলী ও দৃি�ভি�েত ম� িবখয্াত দাশিনক, সািহিতয্ক
জজর্ বাণর্াড’ 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।
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নারী অিধকার ও মযর্াদা িত�ায়
নারীর অিধকার ও মযর্াদা রক্ষা িবষয়িট বতর্মান িবে� সবেচেয়
আেলািচত িবষয়গুেলার একিট। নারী মুি�র �ব�া িহসােব
আমরা হয়ত েকট িমেল (Kate Millet), জােমর্ন �ীয়ার
(Germaine Greer) বা অয্ানী নূরাকীন (Anee Nurakin)
�মুেখর নাম জািন; এেক্ষে� আেরা উখ করা হয় েমরী
উল�ন, অয্ানী েবসা�, মাগর্ােরট সা�াঁ, সু লতানা রািজয়া,
েবগম সাখাওয়াত েহােসন �মুখ মিহলােদর সং�ােমর ইিতহাস।
িক� মানব সভয্তার ইিতহােস নারীর অিধকার ও মযর্াদার জন
েয বয্ি� �থম েসা�ার হেয় ওেঠ, নারীেক সংসার ও সমােজর
অিবে�দয্  অপিরহাযর্ অংশ িহসােব েয বয্ি � �থম �ীকৃি
েদন, পািরবািরক ও সামািজক জীবেন নারীর অিধকার পিরপূ ণর্
আকাের েয বযি� �থম �িত�া কেরন, সিতযকার অেথর িযিন নারী
জাগরণ ও নারী মুি�র �ব�া, িতিন হে�ন ‘একজন পুরষ’ এবং
িতিন আর েকউ নন, মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম।
একথা আেদৗ অতুয্ি� হেব না ে, জীবেন অনয্ িকছু না করেলও
শুধুমা� নারী জাগরেণ েক্ষে তাঁর অবদানই িব� মনীষায়
21

মুহা�দ

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক

সু উ�

আসেন

সু দৃঢ়ভােব অিধি�ত করেব।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর �থম পদেক্ষিছল কনয্া
িশশু হতয্া ব� করা। িতিন বরং কনয্া িশশুর -পালনেক
নানাভােব উৎসািহত কেরেছন এবং িনেজও তাঁর কনয্ােদর লালপালন কােল েসটা কের েদিখেয়েছন। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েঘাষণা কেরন,
ّْ
َُ
«ﺼَّﺎﺤﻟ َﺔ
اﺪﻟُ�ﻴَﺎ ال ْﻤَ ْﺮأة
ِ»�ُْ ﻣَﺘَﺎع
ِ
‘‘(পুরষেদর জেনয) দু িনয়ার সবেচেয় বড় েনয়ামত হে� উ�ম
�ী।’’ 19
১৮F

অনয্িদেক নারীেক িতিন �াহ ও তাঁর রাসূ েলর পের মানু েষর
মেধয্সবেচেয় েবশী মযর্দার অিধকারী কেরেছন। হাদীেস এেসেছ,

19

মুসিলম, ১৪৬৭।

22

َِ ﻲﺑ
َّ ُ َﻠ
َ ُ ّْ ُ َﻨ
َ
َ  »ﺟ:ﻗَﺎل
 ا�َ ﻋ ﻴْ ِﻪ
ّ�ََﺳُﻮلِ ا�َِّ ﺻ
َﺎء رَ ُﺟِﻰﻟَ ر
َ ا�َ � ﻪ
ِْ أ ﻫُﺮَ�ْﺮَةَ رَﻲﺿ
ﻢ
ّ  �َﻘَﺎلَ ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا�َِّ ﻣَﻦْ أَﺣَﻖُّ ا
َّ ُ� َﺎسِ ﺤﺑ ُﺴْﻦِ ﺻَﺤَﺎﺑَ ﻲﺘِ ﻗَﺎلَ أُﻣُّﻚ َ ﻗَﺎل
َﻨﻟ
ِ

ﻢ
ّ ﻗَﺎلَ �ُﻢَّ ﻣ
«َﻦْ ﻗَﺎلَ �ُﻢَّأُﻣُّﻚَ ﻗَﺎلَ �ُﻢَّ ﻣَﻦْ ﻗَﺎلَ �ُ َّ أَﺑُﻮك
َﺎلَ �ُﻢَّ أُﻣُﻚ

‘‘আবু হুরাইরা রািদয়া�াহু আনহু েথেক বি, এক বয্ি�
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ এেস বলেলন,
ইয়া রাসূ লা�াহ! মানু েষর মেধয্ েক আমার কােছ সেবর্া�স�ান,
মযর্াদা ও স�য্বহার পাবার েযা? িতিন বলেলন, েতামার মা।
সাহাবী িজেজ্ঞস করে, তারপর েক? িতিন বলেলন, েতামার
মা। আবারও িজেজ্ঞস করে, তারপর েক? িতিন বলেলন,
েতামার মা। সাহাবী আবােরা িজেজ্ঞস করে, তারপর েক?
এবার রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম বলেলন, েতামার
বাবা।’’

20
১৯F

নারী মুি�র িদশারী মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম নারীেক শুধু বাঁিচে েরেখ মযর্াদা িদেয়ই ক্ষ হন িন,
িতিন নারীেক যথাযথ অিধকার িদেয় সমােজ সু �িতি�ত
কেরেছন। নারীেক িতিন অথর্ৈনিত, সামািজক, িশক্গত,
আইনগত এবং ধমর্ীয় সব িদক িদেয় তার অিধকার িনি�ত
20

আল-হাদীস, সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫৯৭১।
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কেরেছন। এেক্ষে তাঁর ৈব�িবক িস�া�সমূ হেক সংেক্ষ
এভােব উে�খ করা যায় :
ক. নারীেক িপতার স�ি�েত, �ামী, স�ান ও মােয়র স�ি�েত
উ�রািধকারী ধাযর্ করা হেয়েছ।
খ. িবেয়র সময় নারীেক েমাহরানা বা েদনেমাহর �াি� আবিশয্ক
কেরেছন এবং তা আদায় না করার বা তা েথেক েজার কের বযয়
করার অিধকার �ামী, িপতা বা ভাই কাউেক েদওয়া হয় িন।
গ. নারীেক �ামী িনবর্াচেনর পূণর্ অকার েদওয়া হেয়েছ এবং
ই�ার িবরে� তােক েকাথাও িবেয় েদওয়া িনিষ� করা হেয়েছ।
অনয্িদেক একজন অকমর্, অতয্াচারী �ামী েথেক িববাহ
িবে�েদর পূ ণর্ অিধকার নারীেক েদওয়া হেয়েছ। একই সােথ
িবধবা ও তালাক�া�া নারীেক ২য় িববােহর বা পুনঃিববােহর
অিধকার েদওয়া হেয়েছ।
ঘ. েদওয়ানী ও েফৗজদারী আইেন নারী-পুরেষর মেধয্ েকােন
পাথর্কয্ কে িন িতিন।
24

ঙ. িবদয্িশক্ষকরা বা জ্ঞাজর্ন করার বয্াপাের নারীেক রেষর
মতই সমান অিধকার েদওয়া হেয়েছ। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন, ‘‘জ্ঞানাজর্ন করা �েতয্ক মুস(নরনারী) এর
উপর ফরয বা অবশয কতর্ব’’।
চ. অতয্াচা, অপমান, অশালীনতা ও অবমাননা েথেক নারীেক
রক্ষা জেনয্ মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মিহলােদর
েপাশাক পিরধােন ও জনসমেক্ চলােফরার সময় একিট
অনু সরণীয় েপাষাক-িবিধ (Dress Code) েমেন চলার িনেদর্শ
িদেয়েছন।

উপসংহার
মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েয জীবনদশর্, মানিবক
মযর্াদার রূপের, মানবািধকােরর পিরিধ ও সীমা িনিদর্� কেরেছন
তা মহান আ�াহ তা‘আলারই অনু েমািদত জীবন িবধান। রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর

এই

জীবন

িবধান

যা

মানবািধকােরর �থম েমৗিলক এবং পূ ণর্া� িদক িনেদর্শনা িহসাে
�ীকৃত তা েকবল েকােনা দলীল িলিখত নয়, েকােনা �াক্ষির
25

চুি� নয়, েকােনা অনু ক� নয় (hypothesis) , বরং তা হে�
কেঠার বা�বতা। িনেজর ৈশশব েথেক মৃতুয্র পূবর্ প� ৬৩
বছেরর �তয্কজীবেনর �িতিট েক্ষেিনেজেক আদশর্ �িত�ার
সং�ােম রত েরেখ িনেজর জীব�শােতই একিট �ংস�প েথেক,
একিট পুঁিতগ�ময় অ�কার আ�াকুড় েথেক বয্ি, পিরবার,
সমাজ, রা� ও মানিবক মুলয্েবাধেক তুেল এেন এক সুষ,
অনু সরণেযাগয, সাবর্জনন কলয্াণকর সভয্তােড় তুেলিছেলন –
মানবািধকার, মানু েষর মযর্াদা ও �াহ তা‘আলার আনু গতয্ই িছল
যার িভি�।
মানবতার মুি�দূ ত নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জীবেন
এই অজর্, এই �� সবর্জন�াহয্ কলয্াণকর জীবন িবধান িবে
অেনক গেবষক, সািহিতয্, দাশর্িনক ও িবজ বয্ি�েদর �ারা
ে��ে�র �ীকৃিত েপেয়েছ। মাইেকল হাটর্ ‘দয্ হানে�’ �ে�
একশ জন বয্ি�র ে��ে�র

�-িবনয্াস কেরেছন। তািলকার

�থেমই

মুহা�াদ

(অথর্াৎ ১

ন�ের)

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ামেক িনি�র্ধায় দাঁ 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�র্ধায় তাই বলা যা, মুহা�াদ

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম

িছেলন

মানবািধকার �িত�ায় সবর্ে�� মানুষ

21

�াগু, পৃ .৫৫।
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মানব

মযর্াদা ও

