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للرايم للرحي لهللا �سم  

رم لنبريي  لل رلغ�، أمي ل مد هللا ال لبعي � لللةالو لللسالم ع خي
 :نعد

(সম� �শংসা জগতসমূেহর �িতপালক আ�াহর জনয; আর 
সালাত (দুরদ) ও সালাম সবরেশশ নবী ও রাসূল (মুহা�দ) 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর); অতঃপর ... 
 
পা�ােতযর েকক েকক মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
িব�বাসীর জনয েয অিিনব বযবববাপনা েপশ কেরেরন, েস 
স�েকর �� কউাপন কের? আর এই বযাপাের েকান সেেহ েনই 
েয, িন�য় মহান িরসালােতর ধারক-বাহকগণ তাঁেদর বযি�ৈবিশ�য 
ও বযি�চিরে�র েকে� অননয্ যিদও তারা ইিতহােসর েকােনা 
এক সুিনিদর� সমেয় আগমন কেরিরেলন, িক� তারা তােদর েস 
ে��ে�র রাপ শধু েস সমােজই েরেে যানিন বরং তারা তােদর 
েস রায়া যুগ-যুগা�েরর ইিতহােস �াচয ও �া�ােতয েরেে েযেত 
সমথর হেয়েরন্ আর তাঁেদর অনযতম হেলন: আমােদর নবী 
মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম; আর চকুষান বযি�র জনয 
রাসূেলর মহ� সু��, িতিন িরেলন এক�বােদর আসমানী 
িরসালাত বা বাতরা বহনকারী; যা পিরপূণর, তার েমৗিলক লকয হল 
সাধারণিােব সকল মানুেশর জীবনেক সংেশাধন করা এবং তােক 
েবদুঈন-ববররতা ও েপৗৗিলকতা েথেক এক�বােদর িব�ােস 
িনিমরত সিযতা ও সংসং িতর িদেক িনেয় আসা ...্  ‘সিযতার 
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কািহনী’ ( ل ضياو قةة ) এর েলেক আেমিরকান গেবশক ওল 
িদওয়ারনাত বেলন: “যেনই আমরা মানুেশর মেধয মহান �িাব 
িব�ারকারী েক িরেলন, েসই বযাপাের ে��ে�র িবচার করব, 
তেন আমরা বলব, িন�য় মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
িরেলন ইিতহােসর মহান বযি�েদর মেধয সবরে��; কারণ, িতিন 
িনেজ দািয়� �হণ কেরেরন েয, িতিন জািতর অধযািিক ও 
ৈনিতক অববানেক ক�ত করেবন, যােদরেক ক� আবহাওয়া ও 
মরিূিমর অনুবররতা িবশংশলার অ কাের ে েল িদেয়ের; আর 
িতিন এই কে�শয বা�বায়েন পুরাপুির সসল হেয়েরন, এই েকে� 
েগাটা ইিতহােস অপর েকান সংসারক তাঁর ধাের কােরও েযেত 
পাের িন; আমরা িতিন বযতীত েুব কম সংেযক মানুশেকই পাব, 
িযিন যা �� েদেেতন, তা বা�াবায়ন করেত েপেরেরন ...; আর 
এই রকম না হওয়ার েকে� এটাই যেথ� িরল না েয, িতিন 
িনেজই দীনেক েুব শ�িােব আঁকেড় ধেরিরেলন বরং মূল কারণ 
হেলা, আরবরা তেন েয পেথ চেলিরল েস পেথ চলার জনয 
একমা� দীেনর শি� রাড়া আর েকান শি� তােদর ক�ু� কের 
িন ...। আর যেন অনুবরর মরিূিমেত দাওয়াতী কােজর সুচনা হয়, 
তেন আরব েদেশর অববা িরল: েসোেন বসবাস করত মূিতর 
পূজারীগণ, যারা সংেযায় িরল নগণয, তােদর কথা িরল িি� িি�; 
েস জািতই হেয় িগেয়িরল তাঁর (নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর) মংতুযর সময় তাওহীেদর মতবােদ ক�ীিবত মজবুত 
ঐেকয ঐকযব� এক জািত্ আর িতিন �জন�ীিত ও কুসংসােরর 
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অবাধয েোড়ােক অনুগত করেলন; িতিন ইয়াহূদী, ি��ান ও তাঁর 
েদেশর �াচীন ধেমরর কপর এক সহজ সরল �� শি�শালী 
দীনেক �িতি�ত করেলন; আরও �িতি�ত করেলন সু�� 
ৈনিতকতা, তাঁর সাহসী েনতং � ও জািতগত স�ান্ আর এক 
�জে�র মেধয িতিন একশত যু� জেয় সকম হেয়েরন; আরও 
সকম হেয়েরন এক যুেগ একিট মহান রাো গ েন; আর 
আমােদর আজেকর এই িদন পযর� অধর পংিথবীর মেধয একিট কট 
মযরাদা স�� শি� িহেসেব তাঁর অবিশ� রােেত সকম 
হেয়িরেলন।”০F

1       
 
আর রহমেতর নবীর পিরচয়দােন আ�জরািতক ে�া�ােমর দািয়� 
ও কতরবয েথেকই আমরা মেন কির েয, আমােদর কপর কতরবয 
হে�, আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িব� 
ও মানবতার জনয যা েপশ কেরেরন, তার সােথ সংি�� এসব 
�ে�র জবাব েদওয়া; আর তাই েস জবাবিটেক আমরা িনে�া� 
পেয়ে� সািজেয়ির:   
 
 
 

                                                           
1
 ওল িদওয়ারনাত, ‘সিযতার কািহনী’ ( قةة ل ضياو   ), ১৩ / ৪৭  
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এক আ�াহর ইবাদত 
• মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুশেক তারঁ �িত 
আ�াহ তা‘আলা কতং রক ে�রীত ওহীর মাধযেম মানুেশর পূজা 
করা েথেক শরীকিবহীন এক আ�াহর ইবাদেতর িদেক 
বানা�ার কেরন; সেল মানুশ আ�াহ তা‘আলা বযতীত অেনযর 
পূজা করা েথেক মুি� েপল; আর এটা িনঃসেেেহ 
মানবজািতর জনয সবেচেয় বড় স�ান। 

 
নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আগমেনর পূেবর 
েসোনকার �চিলত অববা িরল, ইেতাপূেবরকার সনাতন 
িনয়মনীিত, অথর-িবৌর �িাব এবং মিনব ও েগালাম �থার 
সমি�ত শাসনবযববা; সুতরাং ধনী ও েনতং বানীয় বযি�রা িরল 
অনুসরণীয় েনতা; আর সকীর ও বণরৈবশেমযর িশকার বযি�রা 
(তারা অিধকাংশ কং �া�) িরল দাস, আনুগতয ও বশযতা 
�ীকারকারী্ সেল দাস-দাসীগণ িনেজেদরেক ব�গত পণযসাম�ীর 
বযিততম িকরু মেন করত না, মানুশ যার মািলকানা লাি কের 
তয়, িবতয়, েহবা ইতযািদ রকম েলনেদেনর মাধযেম এমতাববায় 
েয, মা ও তার েরেলর মেধয, িপতা ও তার পুে�র মেধয এবং  ী 
ও তার �ামীর মেধয তয়, িবতয় ও েহবা সংেিটত হওয়ার মেধয 
েকান �কার পাথরকযকরেণর বযাপাের তার মানিবক অনুিূিত 
থাকত স�ূণর অনুপিবত!  
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আর েপৗৗিলকতা রিড়েয় পেড়িরল েদব-েদবী, গারপালা ও পাথর 
পূজা এবং এগেলার ৈনকটয হািসেলর মেধয্ 
 
আর তদানী�ন েনতং বংে সামািজক �থা ও বানােনা আইনসমূহেক 
এমনিােব বা�বায়ণ করত, েযন এগেলা শরীয়েতর িবিধ-িবধান, 
মানুশেক তারা এসব আইন মানেত বাধয করত এবং তারা 
তােদরেক েস সব �থা ও বানােনা আইেনর অনুগত কের রােত্ 
এিােব তারা িনেজেদরেক েস হক ও সতয ইলাহ ও মা‘বুেদর 
পযরােয় িনেয় েগল, যার রােজয েনই েকােনা সাদা, কােলা, ধনী, 
গরীব, মনীব, েগালােমর েিদােিদ, সকেল েস মহান সৗা 
আ�াহর সাবরেিৗম� ও আইেনর �িত ��াশীল; আর (যেনই েস 
সব অপশি� তােদরেক হক মা‘বুদ আ�াহর পযরােয় িনেয় েগের, 
তেনই েস অববার অবসানকে�) তেনই আ�াহ তা‘আলা তাঁর 
নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ইসলােমর বাতরা 
িনেয় ে�রণ কেরেরন, যার মূল ে�াগান হেলা, 
لهللا الوب د�م لهللا إال � ال   (আ�াহ রাড়া েকান হক ইলাহ েনই, 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ র রাসূল)্    
 
অতঃপর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুশেক তার 
�িতপালক ও ইলাহ তথা মা‘বুদ িহেসেব একমা� আ�াহর 
এক�বােদর �ীকং িত দান করার িদেক আ�ান কেরন; আর িতিন 
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আরও আ�ান কেরন েয, আ�াহ হেলন এককিােব ইবাদত ও 
সাধারণ আনুগতয পাওয়ার একমা� হকদার, তাঁর সােথ কােরার 
েকান অিধকার েনই; আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

َها ﴿ ُّ ََ � ْ �ۡ ٱ َّاُس ٱ َٓ َُّ�مُ  ُبُدوا ِيٱ ََ ِينَ ٱوَ  َخلََقُ�مۡ  َّ ّلُ�مۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َّ ََ ََ 
َُّقو ََةُ  [  ﴾٢ نَ ََ  ] ٢ :ا�ََقَرةِ  ُسو

“েহ মানুশ! েতামরা েতামােদর েসই �িতপালেকর ইবাদত কর, 
িযিন েতামােদরেক ও েতামােদর পূবরবতরীেদরেক সংি� কেরেরন, 
যােত েতামরা মুৗাকী হেত পার্” - ( সূরা আল-বাকারা: ২১ ); 
িতিন আরও বেলন:  

َها ﴿   ُّ ََ � ْ سۡ ٱفَ  َمَثلٞ  ُ�َِب  َّاُس ٱ َٓ وا َُ ِينَ ٱ ِِنّ  ۥٓۚ َ�ُ  ََِم ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  َّ َّ 
ْ َ�ۡ  ََن ْ جۡ ٱ َولَوِ  اُذبَا�ٗ  لُُقوا وا َُ بَاُب ٱ ُهمُ لُبۡ �َسۡ  �ن ۥۖ َ�ُ  َََم  هُۚ ِمنۡ  تَنقُِذوهُ �َسۡ  َّ  ا ٗٔ َشۡ�  َّ

ََُف  اَُِب ٱ َض َّ ۡ ٱوَ  َ َۡ ل ََةُ  [  ﴾  ٧ لُوُب َم                            ] ٧ :ا�ج ُسو

“েহ মানুশ! একিট কপমা েদয়া হে�, মেনােযাগ সহকাের তা 
�বণ কর: েতামরা আ�াহর পিরবেতর যােদরেক ডাক, তারা েতা 
কেনও একিট মািরও সংি� করেত পারেব না, এই কে�েশয তারা 
সকেল এক� হেলও পারেব না্ আর মাির যিদ তােদর িনকট 
েথেক িকরু িরিনেয় িনেয় যায়, এটাও তারা তার িনকট েথেক 
ক�ার করেত পারেব না্ অে�শক ও অে�িশত কতই না দুবরল্” 
- ( সূরা আল-হা�: ৭৩ )। 
 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এক সাহাবী ঐ 
পিরবতরেনর কথা বয� কেরেরন, যার মাধযেম ইসলাম 



 

9 

আরবেদরেক অপমান ও দাসে�র জীবন েথেক স�ান ও মযরাদার 
জীবেন ক�ীত কেরের; আর তারা িকিােব বযি�র পূজা ও 
আনুগেতযর অ কার েথেক েবর হেয় এক আ�াহর দাসে�র 
িদেক এেলন, যার মাধযেম তারা অনুধাবন কেরেরন আ�াহর 
এক�বাদ ও অনযেক বাদ িদেয় একমা� তার ইবাদেতর রায়ার 
মেধয দুিনয়ার �শ�তা ও তার িব�ং িতেক; এই বযাপাের রব‘য়ী 
ইবন ‘আেমর পারেসযর েনতং বংেের েকােনা একজনেক কে�শয 
কের বেলন: 

 للبيي ضيق لمي لهللا، عبي و إل لبعبي  عبي و مي شي  مي يخرج لنتعثغي لهللا«
                                     .                                                           » لاللالم، عدب إل لال يين ةوا لمي لعتهي، إل

“আ�াহ আমােদরেক ে�রণ কেরেরন, যােত আমরা েয বযি� চায় 
তােক মানুেশর পূজা করা েথেক আ�াহর ইবাদেতর িদেক; 
দুিনয়ার সংকীণরতা েথেক তার �শ�তার িদেক এবং িবিি� ধেমরর 
যুলুম েথেক ইসলােমর নযায় ও ইনসােসর িদেক েবর কের িনেয় 
েযেত পাির্” – (ইবনু কাসীর, েবদায়া ওয়ান েনহায়া, ৭/ ৩৯)্ 
 
আলেজিরয়ায় ইসলাম�হণকারী সরাসী নাগিরক “ইিতয়ীন দীনীহ” 
(পরবতরীেত নাসরক�ীন) তার ‘মুহা�দ আ�াহর রাসূল’ (  �مد

لهللا الوب ) নামক �ে� বেলন: যেন িতিন িরসালােতর ৈবিশ�য, 

তার আ�জরািতকতা ও িিবশযেত তার স�াবয িূিমকা স�েকর 
আেলাচনা কেরন, তেন িতিন বেলন: “আর েসোেন িকরু 
গর�পূণর িবশয় রেয়ের; আর তা হল বাো ও তার �িতপালেকর 



 

10 

মেধয েকান মাধযম না থাকা; আর এটােকই বা�ব �জাস�� 
বযি�বগর ইসলােমর মেধয েপেয়ের, েযেহতু ইসলাম রহসযজনক 
িবশয় ও সাধক বা ঋিশর পূজাকরণ েথেক মু�; আর তাঁেক 
(রবেক) পাওয়ার জনয �িতকং িত ও মিেেরর �েয়াজন েনই; 
কারণ, েগাটা পংিথবীই আ�াহর মাসিজদ। তদুপির শধু আ�াহর 
�িত িব�াসীরা, তারা নয় যারা আধুিনকতার দািবদার, যারা 
তােদর অ�ের যা কিদত হয় তা বণরনা করার বযাপাের সেেেহর 
েগালকধাঁধায় আবিতরত হেত থােক, তারা বযতীত সিতযকার 
আ�াহর কপর িব�াসীরা কেনও কেনও ইসলােমর মেধয আ�াহর 
�িত িব�ােসর েকে� োঁিট মাযহাবও পায়; অতঃপর তারা তােত 
পায় ইবাদেতর অিিনব ও সমু�ত আমল বা কমরসমূহ; আরও 
(োঁিট আকীদা-িব�াস) পায় েদা‘য়ার শ�সমূেহর অথর িনেয় যতটুকু 
িচ�া করা স�ব তােত...।” (‘মুহা�দ আ�াহর রাসূল’ (  الوب �مد

 ্(৩৬২ – ৩৬৩ ,(لهللا
 

* * * 
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কুসংসার েথেক িবেবেকর মুি�দান 
• মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর পক েথেক 
�া� ওহীর মাধযেম মানুেশর িবেবকেক কুসংসার ও িমথযার 
কাের আিসমপরণ করা এবং েদবেদবী ও বািতল কপাসযেদর 
জনয �িততিতব� হওয়া অথবা িবেবেকর িবপরীত েযমন: 
এই কথা বলা েয, মানুেশর মধয েথেক আ�াহর একজন পু� 
আের; িতিন তােক িবনা অপরাধ বা পােপ কৎসগর কেরেরন, 
অথবা তার অপরােধর কারেণ তােক মানবজািতর জনয কৎসগর 
কেরেরন ইতযািদ ধরেনর অবা�ব িচ�া বা�বায়ন করা েথেক 
�াধীন কের িদেয়েরন্  

 
নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আগমেনর পূেবর 
সুব িবেবেকর সােথ সাংেিশরক অেনক িব�াস ও ক�কািহনী 
আরবেদর িবেবক-বুি�েক আ�� কের েসেলের; তথাকিথত 
জািহল তথা অজ বযি�বগর েকােনা �কার িচ�ািাবনা ও বুি�-
িবেবক কােজ লাগােনা রাড়াই েযসব আিকদা-িব�াস লালন করত, 
ত�েধয গর�পূণর কেয়কিট হল: পাথর ও িনজ হােত বানােনা 
কাে র মূিতর বা িাসেযরর মেধয কপকার ও কিত করার কমতা 
রেয়ের বেল িব�াস করা, তারা আ�াহর সােথ অথবা আ�াহেক 
বাদ িদেয় েসগেলার পূজা কেরের, তােদর ধারণা অনুযায়ী তারা 
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েসগেলার �িতেশাধ �হেণর আশশা কের। আর তারা তােদর 
অনুসারী, যারা িােলা-মে িবেবচনার কমতা হািরেয় তােদর 
িবেবক-বুি� ন� কেরের, এমন েলাকেদরেকও এ ধরেনর িব�ােস 
িব�াসী কের িয়িীিতেত িনপিতত কেরের্  
 
অতঃপর আ�াহ তা‘আলা নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামেক ইসলােমর মত এমন জীবনবযববা িদেয় 
মানবজািতর িনকট ে�রণ কেরেরন, আর িতিনই মানুশেক 
িবেবেকর মাধযেম স�ািনত কেরেরন এবং িবেবকেক িনধরারণ 
কেরেরন দীেনর আবশযকীয় দািয়�, আেদশ ও িনেশধসমূেহর 
দািয়� অপরেণর মানদদ বা েক� িহেসেব; আর িশিথল কের 
িদেয়ের পাগেলর দািয়� ও জবাবিদিহতা, যার িবেবক-বুি� েলাপ 
েপেয়ের; আরও িশিথল কের িদেয়ের অ�া� বয়স িশশ-
িকেশােরর দািয়� ও জবাবিদিহতা, যার জান-বুি�র পিরপ�তা 
আেসিন; েযমিনিােব ইসলাম মানুশেক আ�ান কেরের ও 
কৎসািহত কেরের, বরং সংি� ও জান-িবজােনর �কং ত রহসয 
কদোটেন গেবশণার কােজ িবেবক-বুি�েক কােজ লাগােনার কপর 
পুরসার েোশণা কেরের; আর িনেশধ ও হারাম কের িদেয়ের 
এমন �েতযক ব�েক, যা িবেবক-বুি�র কপর কু�িাব েসেল, 
েযমন: সকল �কার মাদক�বয্  
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আর সবর�থম ইসলাম েয িজিনসিটেক কুসংসার ও িমথযার 
অ কার েথেক পিব� ও পিরশ� করা শর কেরের, তা হল 
আিকদা, েয আিকদার মাধযেম িবেবক-বুি�েকই সে�াধন করা 
হেয়ের, যােত িবেবক আল-কুরআন েয সতযেক িনেয় এেসের, 
তার সি ক� অজরন করার মাধযেম পিরতু� হেত পাের; আর 
বািতল বা �তযােযান করেত পাের জােহলী তথা অজ বযি�রা বহ 
ইলােহ িব�াস করার মত েযসব �া� আিকদা-িব�ােসর �িতি�ত 
আের, েসসব আিকদা-িব�াসেক্ েযমন আ�াহ তা‘আলার বাণী:  

َذَ ٱ َما﴿ ُ ٱ َّ هُ  َ�نَ  َوَما َوَ�ٖ  ِمن َّ ََ َهَب  اِِذٗ  َِِ�ٍٰه�  ِمنۡ  ۥَم َ َّ  ّ ُُ  ِ  َخلََق  بَِما َِِ�ٰه
 �َ ََ َۡ  َوََ ٰ  ُضُهمۡ َ� َ�َ  َۡ ِ ٱ َ�ٰنَ ُسبۡ  ٖض� َ� ََةُ  [  ﴾٩ يَِصُفونَ  َ�ّما َّ  :ِمُنونَ الُمؤۡ  ُسو

٩ [                                                                                                

“আ�াহ েকান স�ান �হণ কেরন িন এবং তার সােথ অপর 
েকান ইলাহও েনই; যিদ থাকত, তেব �েতযক ইলাহ �ীয় সংি� 
িনেয় পংথক হেয় েযত এবং এেক অপেরর কপর �াধানয িব�ার 
করত্ তারা যা বেল, তা েথেক আ�াহ কত পিব�!” - ( সূরা 
আল-মুিমনুন: ৯১ )। 
 
সুতরাং এিট একিট ক�ল �মাণ; তােত এই সংিক� শে�র �ারা 
সু�� হেয়ের েয, �কং ত ইলাহ হওয়ার জনয জরির হল কমরকম 
��া হওয়া; িযিন তার বাোর িনকট কপকার েপৗিরেয় েদন এবং 
তার েথেক কিত �িতেরাধ কেরন; অতএব আ�াহ সুবহানাহ ওয়া 
তা‘আলার সােথ যিদ অপর ইলাহ থােক, তেব তারও সংি� ও 
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কাজ করার কমতা থাকত; এমতাববায় েস তার সােথ অপর 
ইলােহর অংশীদাির� েমেন েনেব না, বরং েস যিদ তার কপর 
�িাব িব�ার করেত এবং অনযজনেক বাদ িদেয় িনেজই একক 
ইলাহ কমতা থাকত তেব তা-ই করত; আর যিদ েস তােত সকম 
না হয়, তেব েস তার সংি� িনেয় পংথক হেয় চেল যােব, 
েযমিনিােব দুিনয়ার রাজা-বাদশাগণ তােদর রাজ� িনেয় এেক 
অপেরর েথেক আলাদা হেয় যায়; আর যেন �ত� ইলাহ অপর 
ইলাহর কপর �িাব, �াধানয িব�ার করেত সকম না হেব, তেন 
িনে�র িতনিট িবশেয়র েয েকান একিট অপিরহাযর হেয় পড়েব: 
- হয় �েতযক ইলাহ তার সংি� ও রাজ� িনেয় আলাদা হেয় 
যােব্ 

- অথবা তারা এেক অপেরর কপর �ধানয িব�ার করেব্ 
- নতুবা তােদর সকেল এক ইলােহর কমতা ও একই 
রাজে�র অধীেন আসেব, েস তােদর কপর কমতা �েয়াগ 
করেব, িক� তারা তার কপর কমতা �েয়াগ করেব না্ 

আর নেিামদল ও িূমদেলর িবশয়ািদর সুশংশল বযববাপনা, 
একিটর সােথ আেরকিটর স�কর এবং সুশংশল িনয়েম তার 
পির�মণ, েযোেন েকান �কার িবেরাধ ও িবশংশলা েনই— এসব 
িকরুই এই কথার কপর অনযতম �ধান দিলল-�মােণর অ�িুর� 
েয, এই বযববাপনার মহাবযববাপক হেলন একজন, িতিন বযতীত 
আর েকান ইলাহ েনই্ 
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েযমিনিােব িবে�র জনয দুইজন সমমােনর �িতপালক ও ��া 
হওয়া অস�ব; েতমিনিােব অস�ব তার জনয দুইজন ইলাহ ও 
মা‘বুদ বা কপাসয হওয়া্ 
 
সুতরাং এ দিলল-�মাণািদ েদয়ার েকে� এই েয বিল� বণরনা 
েসটাই �মাণ কের েয, আ�াহর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম তাওহীদ বা এক�বাদ, আ�াহর একমা� রব হওয়া, 
আর িতিনই একমা� সি ক মা‘বুদ অনয েকক নন, এসেবর 
সতযতার কপর �কং � �মাণ; আর এটাই িবেবকবান-বুি�মানেদর 
িবেবক-বুি�েত সবেচেয় েবশী �হণেযাগয বেল িবেবিচত, েস সব 
দাবীর েচেয়, যােত বলা হেয় থােক েয, িতিন িতন জেনর তং তীয় 
জন অথবা তাঁর �িূে� ও ইবাদােতর েকে� তার একমা� 
অিধকােরর মেধয েদবেদবীেদর অংশীদাির� রেয়ের।  
 
সুতরাং এই সু�� তাওহীদ বা এক�বােদর েচেয় মহান ব� আর 
কী হেত পাের, যা রহমেতর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম ে�িরত হওয়ার িদন পযর� মানুশ জানেত পাের িন; 
আর আ�াহর বযাপাের এই আিকদার েচেয় িবেবক ও িবশ� 
িচ�ার িনকট অিধক সাম�সযপূণর আিকদা েকানিট?     
 

* * * 
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মানুেশর মেধয কদারতা ও সহ-অববান 

• মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মানবজািতর মেধয 
কদারতার িিিৗ��র বাপন কেরেরন এবং আ�াহ তা‘আলা 
আল-কুরআেন এই বযাপাের তারঁ িনকট ওহী পাি েয়েরন েয, 
‘দীন �হেণর বযাপাের েকােনা েজার-জবরদি� েনই’্ আর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ঐসব অমুসিলম নাগিরেকর 
অিধকার বণরনা কেরেরন, যারা মুসিলমেদর িবরে� যুে� িল� 
হয় না; এই বেল েয, তােদর পূণর িনরাপৗা থাকেব তােদর 
িনেজেদর, স�ানেদর, তােদর মান-স�ান ও ধন-স�েদর্ 
আর মুসিলম রাোর মেধয আজ পযর� ইয়াহূদী ও ি��ান 
নাগিরকগণ স�ােনর সােথ জীবনযাপন করের; েযোেন 
ে�েনর েগােয়ো িবিাগ পি�মা সিযতার েোিশত মূলনীিতর 
িবেরািধতা কের বণরবাদী নীিত �হণ কের মুসিলমেদর 
অি��েক �ংস করার জনয কাজ কেরের্ 

 
রহমেতর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম দীেনর 
েযসব নীিতমালা িনেয় এেসেরন, ত�েধয অনযতম মহান িদক হল: 
ইসলাম �হেণর বযাপারিট বযি� ও সমােজর পিরতুি�র েরেড় 
েদয়া্ আর ইসলােমর িদেক আ�ােনর মূল িিিৗ-ই হে�,  
েকৗশল ও কৗম কপেদশ; েজার জবরদি� ও তরবাির বা অনয 
েকান শি�র মাধযেম বল �েয়াগ কের নয়; আর এই �সে� 
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আল-কুরআন ও সু�াহর অেনক ব�বয বিণরত হেয়ের; েযমন: 
আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
    

﴿  ٓ َ تّبَ  قَد ّ�ِيِن� ٱ ِ�  َراهَ ِِكۡ  ََ ۚ َۡ ٱ ِمنَ  دُ لّرشۡ ٱ َّ ِ ِ  ُفرۡ يَ�ۡ  َ�َمن َ�ّ ُٰغوتِ ٱب َّ  ِمنۢ َوُ�ؤۡ  َ
 ِ ِ ٱب ِ  َسَك ََمۡ سۡ ٱ َ�َقدِ  َّ رۡ َۡ ٱب ۡ ٱ َوةِ َُ ۗ  نفَِصامَ ٱ ََ  َ�ٰ ُو�ۡ ل ُ ٱوَ  لََها   ﴾٢ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ
ََةُ [                                                                   ] ٢ :ا�ََقَرةِ  ُسو

 
“দীন স�েকর েজার-জবরদি� েনই; সতয পথ �া� পথ েথেক 
সু�� হেয়ের্ েয তাগূতেক অ�ীকার করেব ও আ�াহর �িত 
িব�াস বাপন করেব, েস এমন এক মজবুত হাতল ধরেব, যা 
কেনও িা�েব না্ আ�াহ সবরে�াতা, �জাময়্” - ( সূরা আল-
বাকারা: ২৫৬ ) 
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

َُِّ�ۡمۖ  ِمن ّق �َۡ ٱ َوقُلِ  ﴿ ۚ َي�ۡ فَلۡ  َشآءَ  َوَمن ِمنُيؤۡ فَلۡ  َشآءَ  َ�َمن َّ ََةُ  [  ﴾  ُفۡر  ُسو
 ] ٢ :ِف الَكهۡ 

“বল, সতয েতামােদর িনকট েথেক; সুতরাং যার ই�া িব�াস 
করক ও যার ই�া সতয �তযােযান করক” - ( সূরা আল-কাহস: 
২৯ )। 
অনুরপিােব মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দীন 
অমুসিলমেদরেক রকণােবকণ কের; সুতরাং ইসলাম তােদর সােথ 
যু� করেত িনেশধ কের িদেয়ের, যেন তারা মুসিলমেদর িবরে� 
যু� না করেব; এমনিক ইসলাম তােদর সােথ কৗম আচরণ ও 
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তােদর �িত অনু�হ করাটােকও িনিশ� েোশণা কের িন; আ�াহ 
তা‘আলা বেলন:     

نۡ  َّ  ﴿ ُ ٱ َهٮُٰ�مُ َُ ِينَ ٱ َعنِ  َّ  دَِ�ٰرُِ�مۡ  ّمِن رُِجوُ�مُ�ۡ  َولَمۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  يَُ�َِٰلُوُ�مۡ  لَمۡ  َّ
ن

َ
وُهمۡ  أ ّ ََ َُقۡ  ََ ْ َو ٓوا َُ َ ٱ ِِنّ  ِهمۚۡ َِِ�ۡ  ِس ِّب  َّ ۡ ٱ ُُ ََ ُمقۡ ل َِ ََةُ  [  ﴾٨ ِس  :حَنةََِ الُممۡ  ُسو

٨ [                     

“দীেনর বযাপাের যারা েতামােদর িবরে� যু� কেরিন এবং 
েতামােদরেক েতামােদর বািড়ের েথেক েবর কের েদয়িন, তােদর 
�িত মহানুিবতা �দশরন ও নযায়িবচার করেত আ�াহ 
েতামােদরেক িনেশধ কেরন না্ আ�াহ েতা নযায়পরায়ণেদরেক 
িালবােসন্” - ( সূরা আল-মুমতাহানা: ৮ ) 
 
অনুরপিােব মহান নীিতমালা েথেক আরও িকরু িনয়মনীিত 
রেয়ের, েযগেলা ইসলামী জীবনবযববা সু�িতি�ত কেরের; েযমন: 
অমুসিলমেদর অিধকারসমূহেক স�ান করা, চাই তারা ইসলামী 
রাোর নাগিরক হকক, অথবা ইসলামী রাোর বাইেরর েকান 
েদেশর নাগিরক হকক যেন তারা ইসলাম ও মুসিলমেদর িবরে� 
যু� েোশণা করেব না। সুতরাং �েতযক মুসিলেমর িজ�ায় তােদর 
সকেলর অিধকার িনি�ত করা হেয়ের, েযোেন তারা িনেজেদর 
জান, মাল,  ী ও স�ানেদর বযাপাের পূণর িনরাপৗা লাি করেব্ 
তােদর কপর েকান িবশেয় সীমালংেন করা েকান মুসিলেমর জনয 
ৈবধ নয়্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 
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 أا�ع� مس�و مي روةد ا�هي ل�ن للغة الئة يرح لم معيهدل قتل مي«
 ). للخياي أخرةه(  »لمي

“েয বযি� েকান িজি�েক হতযা করেব, েস জা�ােতর �াণ পােব 
না্ আর জা�ােতর �াণ চি�শ বরেরর দূর� েথেক পাওয়া 
যােব্” - ( বুোরী, হািদস নং- ২৯৯৫); রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন: 

الَ «
َ
لِ  ُمَعيِهًدل َظغَمَ  َميْ  أ

َ
لْ  لْ�تََقَةهُ  أ

َ
َّفهُ  أ لْ  َطيقَِتهِ  فَْوَق  ََ

َ
َخذَ  أ

َ
 َشيْئًي ِمغْهُ  أ

بَي َ�ْفٍس  ِطيِب  نَِاْ�ِ 
َ
  يَْومَ  َاِجيُجهُ  فَأ

ْ
 ).  لل  أنو أخرةه( .»ِقيَيَمةِ لب

“সাবধান! েয বযি� েকান িজি�র কপর অতযাচার করেব অথবা 
তার মযরাদা কু্ করেব অথবা তার কপর তার সাধযািতির� েকান 
েবাঝা চািপেয় েদেব অথবা তার িনকট েথেক তার �তঃ�ূতর 
স�িত বযিতেরেক েকান িকরু �হণ করেব, আিম িকয়ামেতর িদন 
তার িবরে� মামলায় দাঁড়াব।” - (আবূ দাকদ, হািদস নং- 
৩০৫৪)্ 
বরং (মুসিলম) িবচারেকর িনকট আইন ও িবচার-সয়সালার 
েকে� মুসিলম ও অমুসিলম সকেলই সমান; কারণ, আশ‘আর রা. 
েথেক বিণরত হািদেস েদো যায়, িতিন বেলন: 

َُهو ِ  ِميَ  اَُةلٍ  َلَ�ْ�َ  نَيِْ�  َكنَ  «
ْ
اٌْض  لل

َ
َقّدْمتُهُ  َحَدِ� فَجَ  أ ََ  

َ
ّ  إِل ِِ  لهللا ص�- لّي

َقيَب  -للغم عغيه ّ  ِلَ  ََ ِِ لََك  « -للغم عغيه لهللا ص�- لّي
َ
ُت . » ؟ نَيّغَةٌ  أ

ْ
. الَ  قُغ

ِّ  قَيَب  يَُهوِ 
ْ
ُت . » لْاِغْف  « لِغ

ْ
ِ  اَُلوَب  يَي قُغ َّ بَْزَب  نَِميِل  َل�َْذَهُب  َ�ِْغُف  إًِذل ل

َ
 فَأ

 ُ َّ   ل
َ
ييَ  إِنّ ( َََعيل ِ

ّ
ِ  نَِعْهدِ  ََْشَتُلنَ  لَ َّ ْ�َميبِِهمْ  ل

َ
 ) قَِغيالً  َ�َمغًي َلأ

َ
 .».لآليَةِ  آِخرِ  إِل

 ).  لل  أنو أخرةه(
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“আমার ও জৈনক ইয়াহূদীর মােঝ েযৗথ মািলকানায় একেদ জিম 
িরল; এক পযরােয় েস আমার মািলকানােক অ�ীকার কের; 
অতঃপর আিম িবশয়িট নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
িনকট েপশ কির; তারপর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
আমােক িজজাসা করেলন: েতামার িনকট েকান �মাণ আের িক? 
আিম বললাম: না্ তেন িতিন ইয়াহূদীেক বলেলন: ‘তুিম শপথ 
কর’্ আিম বললাম: েহ আ�াহর রাসূল! তাহেল েতা েস শপথ 
করেব এবং আমার স�দ িনেয় যােব, তেন আ�াহ তা‘আলা 
নািযল কেরন:  

ِينَ ٱ ِِنّ ﴿ ونَ �َشۡ  َّ هۡ  َ�ُ ََ ِ ِ ٱ دِ ب يۡ  َّ
َ
 ال[ ا�ية آخر ِ� ﴾ قَلِيً�  اَ�َمنٗ  َ�ٰنِِهمۡ َو�

    ]٧ :عمران

(িন�য় যারা আ�াহর সােথ করা �িততিত এবং িনেজেদর 
শপেথর িবিনমেয় তু� মূলয েিরদ কের, (আেেরােত তােদর 
েকান অংশ েনই)।) আয়ােতর েশশ পযর�্” - ( আবূ দাকদ, 
শপথ ও মানত অধযায়, বাব নং- ২, হািদস নং- ৩২৪৫)্ 
 
আর এই অববা ইসলামী রাো আজেকর এই িদেনর জনগেণর 
মােঝ পযর� িবদযমান রেয়ের; সুতরাং মুসিলম রাাসমূেহর মেধয 
ইয়াহূদী, ি��ান, অনযানয জািত ও ধেমরর অনুসারীগণ শাি�, 
িনরাপৗা, নযায়, ইনসাস ও কদারতার রায়াতেল জীবনযাপন 
করের্ েকান েকান েদেশ জািতগত ও ধমরীয় বণরবাদ অিিযান 
�তযক করা হয়, তাই �কং � যথাযথ দিলল-�মাণ েয ইসলাম 
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অনযানয ধেমরর অনুসারী �জােদর জনয কী মূলযবান অবদান 
রােেত েপেরের। আর অপরিদেক মুসিলমগণ জািতগত ও ধমরীয় 
বণরবােদর যু�সমূেহর মাধযেম অেনক িবপদ-মুিসবেত িনপিতত 
হেয়ের; ত�েধয সবেচেয় �িস� হল যা েেটের ে�েন েগােয়ো 
িবিােগর হােত। যারা ইয়াহূদী ও অনযানয ধমরাবল�ীেদর কাকেকই 
এমনিক তােদর ি��ান ধেমরর অনুসারীেদর িি� মতাবল�ীেদর 
েকান একজন বযি�েকও অবিশ� রােে িন্ অথচ এরপেরও তারা 
অনযানয মুসিলম েদেশ িনরাপদ আ�য় েপেত সকম হেয়িরল্  
 

* * * 
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অবািরত রহমত 
• মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ তা‘আলার পক 
েথেক সম� জগতবাসীর জনয তােদর ধমর ও বংেশর িবিি�তা 
সে�ও িরেলন রহমত�রপ; বরং তারঁ িশকা ও দশরেনর মেধয 
পািে ও চতু�দ জ�েদর �িত দয়া ও অনুক�া �দশরেনর 
জনয এবং অনযায়িােব তােদরেক কিত করা ও তােদর কপর 
বাড়বািড় করােক িনিশ� করার জনয তািগদ করা হয়্ 

 
ইসলােমর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর রহমত এত 
বযাপক ও িব�ংত েয তা মানবস�ানসহ পািে ও চতু�দ জ�েকও 
অ�িুর� কেরের; এমনিক িতিন তােদর �িত েকামল আচরেণর 
িনেদরশ িদেয়েরন এবং িতিন ঐ বযি�েক হমিক �দান কেরেরন, 
েয বযি� তােদরেক শাি� েদয় অথবা তােদর �িত মে আচরণ 
কের, এমনিক েস শাি�র মাধযেম মংতুযর �াদ �হণ করেব এবং 
পরকােল পােব জাহা�াম্ 
সুতরাং নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম পািে ও অনযানয 
�াণিবিশ� �াণীেক তীর ও অনযানয অে র লকযবল বানােত 
িনেশধ কেরেরন;  অতএব িতিন বেলন: 

 ). مسغم أخرةه( .» َغَرًضي للّرلحُ  َِيهِ  َشيْئًي ََتِّخُذلل الَ  «
“েতামরা েকান �াণীেক তীেরর লকযবল বািনও না্” 
 - ( মুসিলম, হািদস নং- ৫১৭১)্ 



 

23 

 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন: 

 خشيش مي رأ�ل ردعهي للم رطعمهي فغم ا�طتهي هرو ف لييا لمرأو  خغت «
 ).للخياي أخرةه(  .»  لناض

“একজন মিহলা একিট িবড়ােলর কারেণ জাহা�ােম িগেয়িরল, েস 
তােক েবঁেধ েরেেিরল; েস না তােক োবার িদেয়িরল, না তােক 
েরেড় িদেয়িরল, যােত েস জিমেনর েপাকা মাকড় েেেত পারত্” 
- ( বুোরী, হািদস নং- ৩১৪০)্ 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন: 

 ن� ناييي مي نغ اأره إذ لبعطش يقتغه ك  نر�ية يطيف َب نيغمي«
 ).للخياي أخرةه(  .»نه لي فافر فسقته موقهي ف�عت إسلئيل

“একিট কুকুর একিট (পািন িিতর) কূেপর পােশ চ�র িদি�ল; 
িপপাসায় তার �ায় জীবন নােশর কপতম হেয়িরল; তেন বনী 
ইসরাঈেলর পিততােদর এক পিততা তােক েদেেত েপল এবং 
(দয়া�র হেয়) েস তার (চামড়ার) েমাজা েুেল েসলল এবং তার 
জনয পািন তুেল এেন তােক পান করাল্ সেল এর িবিনমেয় 
তােক কমা কের েদয়া হল্” - ( বুোরী, হািদস নং- ৩২৮০)্ 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন: 

 فشل فيهي ف�ب نئل فوةد لبعطش عغيه لشتد نطر�ق يمش اةل نيغمي «
 هذل نغغ بقد للرةل فقيب لبعطش مي لبثِ يأ�ل يغهث َب فإذل خرج ثم

 أمسكه ثم خفه فمأل للئ ف�ب ب نغغ كن لَي مثل لبعطش مي للكب
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 للهيئم ف يي ل�ن لهللا الوب يي قيلول. ل فافر ل لهللا فشكر للكب فسق نفيه
 ).للخياي أخرةه(  .»أةر اطبة كبد ذلت ك ف :فقيب ؟ أةرل

“একদা এক বযি� পেথ েহঁেট যাি�ল; তার তী� িপপাসা লােগ; 
েস একিট কূপ েপেয় েগল্ েস তােত অবতরণ করল এবং পািন 
পান করল, তার পর কে  এল্ হ াৎ েদেল একিট কুকুর 
হাপাে�, িপপাসায় কাতর হেয় কাদা রাটের; েলাকিট িাবল, এ 
কুকুরিট িপপাসায় েসরপ ক� পাে�, েযরপ ক� আমার হেয়িরল; 
তেন েস কূেপ অবতরণ করল এবং তার েমাজার মেধয পািন 
িরল, অতঃপর মুে িদেয় তা (কামিড়েয়) ধের কপের কে  এল; 
অতঃপর েস কুকুরিটেক পািন পান করাল্ সেল আ�াহ তােক 
এর �িতদান িদেলন এবং তােক মাস কের িদেলন্ সাহাবীগণ 
িজজাসা করেলন: েহ আ�াহর রাসূল! জীব-জ�র জনযও িক 
আমােদর পুরসার আের? হযা,ঁ �েতযক তাজা হদয়িবিশ� �াণীর 
(কপর দয়া করার কারেণ) পুরসার রেয়ের।” - ( বুোরী, হািদস 
নং- ৫৬৬৩)্ 
 
আর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম চুতু�দ জ�েক জীিবত 
অববায় আটেক েরেে তীর বা অনুরপ িকরু িদেয় হতযা করেত 
িনেশধ কেরেরন্ আেলমগণ বেলন: "للهيئم صب"  মােন: চুতু�দ 

জ�েক জীিবত অববায় তীর বা অনুরপ িকরু িদেয় হতযা করার 
জনয আটিকেয় রাো্ 
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েকান একিদন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম একিট 
কেটর পাশ িদেয় পথ অিততম করেত িগেয় েদেেলন তার 
েপেটর সােথ িপ  েলেগ আের; তেন িতিন বলেলন:   

َُّقول« َ  ل َّ ََهيئِمِ  َهِذهِ  ِف  ل
ْ
ُمْعَجَمةِ  لل

ْ
وَهي فَيْاَكبُوَهي لل

ُ
 أنو أخرةه( .» َصيِ َةً  َلُ�

 ).  لل 
“েতামরা এসব অবলা জীবজ�র বযাপাের আ�াহেক িয় কর; 
সুতরাং েতামরা এগেলােক িােলা অববায় বাহন িহেসেব বযবহার 
কর এবং িােলা অববায় োও।” - ( আবূ দাকদ, হািদস নং- 
২৫৫০)্ 
 

* * * 
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সকল নবীেক স�ান করা 

 
• মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তারঁ পূবরবতরী সকল 
নবীেক স�ান ও মযরাদা দােনর ক�ল নমুনা েপশ কেরেরন; 
আর তােঁদর মেধয �িস� হেলন ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা আ. 
�মূে; বরং আ�াহ তা‘আলা তারঁ িনকট ব�বয িহেসেব ওহী 
পাি েয়েরন েয, েয বযি� তােঁদর (নবীেদর) কাকেক িমথযা 
�িতপ� করেব অথবা তারঁ মযরাদা কু্ করেব, তেব েস 
মুসিলম নয়; কারণ, নবীগণ সকেলই িাই িাই, তারঁা মানুশেক 
শরীকিবহীন এক আ�াহর ইবাদেতর িদেক আ�ােনর কােজ 
অংশ�হণ কেরেরন্ 

 
নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হািদেস আের িতিন 
তাঁর িাই নবী ও রাসূলেদরেক িালবােসন; েযমন িতিন তাঁেদর 
কাকেক কাকেক " للةيبح لبعبد"  (সৎকমরশীল বাো), অথবা "أخ"  

বেল সে�াধন কেরেরন এবং তাঁর ক�তেক িদকিনেদরশনা 
িদেয়েরন তাঁেদর �িত স�ান ও ��া �দশরন করার জনয; আর 
তােদরেক িনেশধ কেরেরন তাঁেক তাঁেদর কােরার কপর �াধানয 
িদেত; আর এসেবর পূেবর আমরা আল-কুরআেনর অেনক বাণী 
েথেক যা েপেয়ির, তা আ�াহ তা‘আলা নবী ও রাসূলগণ এবং 
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তাঁেদর �শংসার বযাপাের তারঁ �িত ওহী বা �তযােদশ কেরেরন। 
আর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তাঁেদর 
অনুসরেণর িনেদরশ েদয়ার মেধয এক মহান অথর কাজ করের, তা 
হে�, নবীগণ পর�র িাই িাই; অনুরপিােব তােত রেয়ের 
পূবরবতরীজনেক পরবতরীজন কতং রক স�ান, মযরাদা ও �শংসা করার 
মত মহৎ বযাপার; বরং আ�াহ তা‘আলা পূবরবতরী নবীগেণর 
কািহনীসমূহেক নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর 
দাওয়াতী কােজ েয ক� সহয করেতন, তার জনয বযথােত মলেমর 
�েলপ বািনেয়েরন্      
পূেবর কপবািপত ব�েবযর সমথরেন কুরআন ও হাদীসিিিৗক 
অেনক নস বা িাশয এেসের, েযমন, আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

��َِك  ﴿  ََ ْو
ُ
ِينَ ٱ أ ۖ ٱ َهَدى َّ ُ ۗ �ۡ ٱ فَبُِهَدٮُٰهمُ  َّ ٓ  قُل ََِدۡه َّ  �ۡ

َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
 ِِنۡ  ًر�ۖ أ

َّ  ُهوَ  ِ ََ لِلۡ  َرىٰ ذِكۡ  ِ ََةُ [  ﴾ ٩ َ�ٰلَِم امِ  ُسو ََ ن
َ
                                                                                                                                       ] ٩ :ا�

“ওেদরেক আ�াহ সৎপেথ পিরচািলত কেরেরন, সুতরাং আপিন 
তােদর পেথর অনুসরণ করন। বলুন, এর জনয আিম েতামােদর 
িনকট পাির�িমক চাই না, এ েতা শধু সংি�কুেলর জনয কপেদশ্” 
- ( সূরা আল-আন‘আম: ৯০ )।  
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

ٓ  لّرُسوُل ٱ َءاَمنَ  ﴿    نزَِل  بَِما
ُ
َِّهِ  ِمن هِ َِِ�ۡ  أ ۡ ٱوَ  ۦَّ ّ  ِمُنونَۚ ُمؤۡ ل ِ  َءاَمنَ  ُُ ِ ٱب َّ 

��َِكَِهِ  ََ َُبِهِ  ۦَوَم َُُسلِهِ  ۦَوُ� َ  ُ�َفّرُِق  ََ  ۦَو َۡ َحدٖ  َ�
َ
ْ  ۦۚ َُّسلِهِ  ّمِن أ َۡ  َوقَالُوا  َناَسِم

 َۡ َط
َ
ۖ َوأ ََّنا َرانََك ُ�فۡ  َنا ۡ ٱ َك �َ�ۡ  ََ ََةُ  [  ﴾ ٢ َمِص�ُ ل                          ] ٢ :ا�ََقَرةِ  ُسو



 

28 

“রাসূল তার �িত তার �িতপালেকর পক েথেক যা অবতীণর 
হেয়ের, তােত ঈমান এেনের এবং মুিমনগণও্ তােদর সকেল 
আ�াহ, তাঁর েসেরশতাগণ, তাঁর িকতাবসমূহ এবং তাঁর 
রাসূলগেণর �িত ঈমান আনয়ন কেরের্ তারা বেল, ‘আমরা তাঁর 
রাসূলগেণর মেধয েকান তারতময কির না’, আর তারা বেল, 
‘আমরা শেনির এবং পালন কেরির! েহ আমােদর �িতপালক! 
আমারা েতামার কমা চাই; আর �তযাবতরন েতা েতামারই িনকট্” 
- ( সূরা আল-বাকারা: ২৮৫ )। 
 
আর " يي لنبر"  (নবীগণ) নােম একিট পিরপূণর সূরার নামকরণ 

করা হেয়ের; েসোেন েসসব নবীর অেনকেকই কৗম গণাগেণর 
সােথ কে�ে করা এবং তােদর �ত� ৈবিশ�য ও মহৎ 
গণাবলীসমূহ বণরনা করার পর তাঁেদর কািহনী েশশ কেরেরন তাঁর 
িনে�া� কি�র মাধযেম:  

ْ  ِِّ�ُهمۡ  ﴿ ُ  َ�نُوا َََهبٗ  اَََغبٗ  ُعوَ�َناَوَ�دۡ  َ�ِٰت يۡ �َۡ ٱ ِ�  َ�ٰرُِعونَ � ۖ َو ْ  ا َا َوَ�نُوا ََ  ََ  َ�ِٰشَِ
ََةُ  [  ﴾ ٩ نبَياءِ  ُسو

َ
 ] ٩ :ا�

“িন�য়ই তারা সৎকেমর �িতেযািগতা করত, তারা আমােক ডাকত 
আশা ও িেয়র সােথ এবং তারা িরল আমার িনকট িবনীত্” - 
(সূরা আল-আি�য়া: ৯০ )। 
আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

 :بعالت أخوو للنبريي  للآلخرو للبيي ف مر�م ني نعيس لييس أل� أبي «
 ).للخياي أخرةه(  .» للاد ل يغهم شت أمهيرهم
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“মানব জািতর মেধয আিমই দুিনয়া ও আিেরােত মিরয়েমর পু� 
‘ঈসা’র সবরািধক িনকটবতরী্ আর নবীগণ ৈবমাে�য় িাই, তােদর 
মাতাগণ িি� িি�, তােদর দীন হল এক ও অিি�্” - (বুোরী, 
হািদস নং- ৩২৫৯)্ 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন: 

 فَلَّما �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  ّما اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت  ﴿ :للةيبح لبعبد قيب كمي فأقوب«
نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَّ�يۡ 

َ
نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لّر�ِيَب ٱ أ

َ
ٰ  َوأ َ�َ  ِّ : دو ل يئ[ ﴾ ١ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُُ

 ).للخياي أخرةه(  .»]١١٧

“ ... সুতরাং আিম বলব, যা সৎ বাো (ঈসা আলাইিহস সালাম) 
বেলেরন: 

  ُكنَت  تَِ� تَوَّ�يۡ  فَلَّما �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  ّما اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت  ﴿ 
َ
 لّر�ِيَب ٱ نَت أ

نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ 
َ
ٰ  َوأ َ�َ  ِّ   ﴾ ١ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُُ

(যতিদন আিম তােদর মেধয িরলাম ততিদন আিম িরলাম তােদর 
কাজকেমরর সাকী, িক� যেন আপিন আমােক তুেল িনেলন তেন 
আপিনই েতা িরেলন তােদর কাজকেমরর ত�াবধায়ক এবং 
আপিনই সব িবশেয় সাকী – সূরা আল-মািয়দা: ১১৭)্” - 
(বুোরী, হািদস নং- ৪৩৪৯) 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন: 

 َبِ� يَ� َّ  ٗ� ُملۡ  ِ�  َوَهۡب  ِ�  فِرۡ غۡ ٱ ََّبِ  قَاَل  ﴿ :لغيمين أخ قوب فذكرت ... «
َحدٖ 

َ
َۡ  ّمِنۢ  ِ�  ).للخياي أخرةه(  .» ...]   ٣٥: ص[ ﴾ ِدٓي� َ�

“ ... তেন আমার িাই সুলাইমান (আ.) এর েদা‘আর কথা �রণ 
হল:  
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َحدٖ  َبِ� يَ� َّ  ٗ� ُملۡ  ِ�  َوَهۡب  ِ�  فِرۡ غۡ ٱ ََّبِ  قَاَل  ﴿
َ
َۡ  ّمِنۢ  ِ�     ﴾ ِدٓي� َ�

(েহ আমার রব! আমােক কমা করন এবং আমােক দান করন 
এমন এক রাজয যা আমার পর আর কারও জনযই �েযাজয হেব 
না্ - সূরা েসায়াদ: ৩৫)্ ...” - (বুোরী, হািদস নং- ৪৫৩০)্ 
 

সুতরাং এটা হল আল-কুরআনুল কারীম ও সু�ােত নববীর মেধয 
আ�াহর নবী ও রাসূলগেণর ইিতবাচক অববান; বরং নবী 
মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর �িত আ�াহ �দৗ 
ওহীর মধয িদেয় সকল মুসিলমেক িনেদরশনা িদেয়েরন েয, েয 
বযি� পূবরবতরী আ�াহর নবীগেণর েকান একজনেক িমথযা �িতপ� 
করেব, েস বযি� মুসিলম নয়; আর এটাই হল এই �সে� বিণরত 
কুরআিনক িাশয; আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ِينَ ٱ ِِنّ  ﴿   ِ  ُفُرونَ يَ�ۡ  َّ ِ ٱب َُُسلِهِ  َّ ن َوُ�رِ�ُدونَ  ۦَو
َ
ْ  أ َفّرِقُوا ُُ  َ َۡ ِ ٱ َ� َُُسلِهِ  َّ  ۦَو

َۡ  ِمنُ نُؤۡ  َوَ�ُقولُونَ  َۡ  ُفرُ َونَ�ۡ  ٖض بَِب ن َوُ�رِ�ُدونَ  ٖض بَِب
َ
ْ  أ َِّخُذوا َُ  َ َۡ  َسبِيً�  َ�ٰلَِك  َ�

ََةُ  [  ﴾ ١                                                        ] ١ :اَّنَِساءِ  ُسو
“যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূলেদরেক অ�ীকার কের; আর আ�াহ 
ও তাঁর রাসূলেদর মেধয ঈমােনর বযাপাের তারতময করেত চায় 
এবং বেল, ‘আমরা কতকেক িব�াস কির ও কতকেক অিব�াস 
কির’; আর তারা মধযবতরী েকান পথ অবল�ন করেত চায়্” - 
(সূরা আন-িনসা: ১৫০ )। 
 
আর অপরিদেক আমরা কুৎিসত গণ েদেেত পাই ইয়াহূদীেদর 
মেধয, যারা নবীগণেক হতযা কেরের এবং তােদর বযাপাের অপবাদ 
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রিড়েয় িদেয়ের; মহা�� আল-কুরআন তােদর এই অববানেক 
িলিপব� কেরের তার এই বাণীর মাধযেম:  

َخذۡ  َََقدۡ  ﴿ 
َ
�ءِيَل ِِسۡ  بَِ�ٓ  ِميَ�ٰقَ  نَاأ ََ  َۡ

َ
ٓ َسلۡ َوأ ۖ  ِهمۡ َِِ�ۡ  َنا َّما َُُسٗ�  ََُسوُلۢ  َجآَءُهمۡ  ُُ

نُفُسُهمۡ  ى� وَ ََهۡ  ََ  بَِما
َ
ْ  افَرِ�قٗ  أ قۡ  اَوفَرِ�قٗ  َكّذبُوا                                                                                                ]  ٧٠: َدوِ  ِللَميئ ُلوَاوُ [  ﴾ ٧ َُلُونَ َُ

“আিম বনী ইরাঈেলর িনকট েথেক �িততিত �হণ কেরিরলাম ও 
তােদর িনকট রাসূল ে�রণ কেরিরলাম্ যেনই েকান রাসূল 
তােদর িনকট এমন িকরু িনেয় আসত, যা তােদর মনঃপুত নয়, 
তেনই তারা কতকেক িমথযা �িতপ� করত এবং কতকেক হতযা 
করত্” - (সূরা আল-মািয়দা: ৭০)্ 
এবং এ বাণীেত:  

ََۡت  ﴿    َّةُ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  ُ�ِ ِ َّ  ُۡ
َ
ْ  َما نَ � َّ  ثُقُِفٓوا ِ ِ ٱ ّمِنَ  لٖ ِ�َبۡ  ِ  َّاِس ٱ ّمِنَ  لٖ وََحبۡ  َّ

ََآُءو ِ ٱ ّمِنَ  بَِغَضبٖ  َو ََۡت  َّ ۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َوُ�ِ ۚ َمسۡ ل ّ�ُهمۡ  َ�ٰلَِك  َكَنُة
َ
ْ  بَِ  ُفُرونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

ِ ٱ َ�ِٰت �  ٱ َُلُونَ َوَ�قۡ  َّ
َ
�  بَِغۡ�ِ  بَِيآءَ �ۡ� ْ  بَِما َ�ٰلَِك  َحّقٖ ْ  َعَصوا َۡ  ّوَ�نُوا   ﴾١ ََُدونَ َُ

ََةُ  [                                                                                                           ] ١ :َرانَ ِعمۡ  آلِ  ُسو

“আ�াহর �িততিত ও মানুেশর �িততিতর বাইের েযোেনই 
তােদরেক পাওয়া েগের, েসোেনই তারা লাি�ত হেয়ের্ তারা 
আ�াহর েতােধর পা� হেয়ের এবং হীনতা�� হেয়ের্ এটা এই 
জনয েয, তারা আ�াহর আয়াতসমূহ �তযােযান করত এবং 
অনযায়িােব নবীেদরেক হতযা করত; এটা এই জনয েয, তারা 
অবাধয হেয়িরল এবং সীমালংেন করত্” - ( সূরা আেল ইমরান: 
১১২ )। 

* * * 
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মানবািধকার রকা করা 

 

• মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মানবািধকার সংরকণ 
কেরেরন, চাই েস মানুশিট পুরশ হকক, অথবা নারী; েরাট 
হকক, অথবা বড়। অনুরপিােব যা-ই েহাক না েকন তার 
সামািজক মযরাদা অথবা তার জীবনপ�িতগত অববান; আর 
িতিন এেকে� েবশ িকরু ক�ত নীিতমালার �ীকং িত �দান 
কেরেরন; আর তা-ই আমরা েদেেত পাই তারঁ মংতুযর িতন 
মােসরও কম সময় পূেবর �দৗ িবদায় হে�র িাশেণ, তারঁ 
ব�বযিট িরল মানুেশর জান, মাল ও মান-স�ােনর কপর 
অৈবধ হ�েকপ করােক কে ারিােব িনিশ� েোশণা করার 
কপর; আর এটা িরল িব� কতং রক ‘মহাশতর আইন ১২১৫ ি�.’, 
‘অিধকার েোশণা চুি� ১৬২৮ ি�.’, ‘শরীরমুি� আইন ১৬৭৯ 
ি�.’, ‘আেমিরকান �াধীনতা েোশণা ১৭৭৬ ি�.’, ‘মানব ও 
নাগিরক অিধকার চুি� ১৭৮৯ ি�.’ এবং ‘আ�জরািতক 
মানবািধকার েোশণা ১৯৪৮ ি�.’ স�েকর জানার বহ পূেবরকার 
েটনা্ 

 
অিধকার সংতা� েয নীিতগেলা পূেবর আেলািচত হেয়ের, ইসলামী 
শরীয়ত মানবজািতর জনয তার �েতযকিট নীিতেক আেগই �ীকং িত 
ও িবিধব� কেরের, যার বহ কাল পের এগেলা েোিশত হেয়ের; 
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বরং ইসলাম মানবািধকােরর সােথ সােথ জীবজ� ও গারপালার 
অিধকারও েোশণা কেরের, এমনিক েোশণা কেরের পিরেবশ 
সংরকণ অিধকার, যােক সংরকণ করাটা ঈমােনর অনযতম শাোর 
অ�িুর� কের েদয়া হেয়ের; েকননা, আ�াহর নবী মুহা�দ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

لْ  لََلبُْعونَ  نِْضعٌ  لِإليَمينُ «
َ
فَْضغَُهي ُشْعبَةً  لَِلّتونَ  نِْضعٌ  أ

َ
َ  الَ  قَْوُب  فَأ

َ
  إِل

ّ
ُ  إِال َّ  ل

ْ بَيَهي
َ
َذِ إَِميَطةُ  َلأ

َ
َيَي ُ  لبّطِر�ِق  َعِي  لن

ْ
 أخرةه(  .»لِإليَمينِ  ِميَ  ُشْعبَةٌ  َلل 

 ).مسغم ل للخياي
“ঈমােনর শাো সৗুরিটর অথবা শাটিটরও িকরু েবিশ; এর সেবরাট 
হে�-  َال  َ

َ
  إِل

ّ
ُ  ِإال َّ ل  (আ�াহ রাড়া েকান হক ইলাহ েনই) এ কথা 

�ীকার করা; আর সবরিন� শাো হে�— রা�া েথেক ক�দায়ক 
ব� অপসারণ করা্ আর ল�া ঈমােনর িবিশ� একিট শাো্” - 
(বুোরী, ঈমান অধযায়, বাব নং- ২, হািদস নং- ৯; মুসিলম, ঈমান 
অধযায়, বাব নং- ১৪, হািদস নং- ১৬২);  
েযমিনিােব রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুশেক 
এমন জায়গায় �াকং িতক �েয়াজন সারেত িনেশধ কেরেরন, 
েযোেন মানুশ (রায়ায়) িব�াম কের!! 
 
এই েকে� সাধারণ মূলনীিত হল: 
* মানবজীবেনর িনরাপৗা িবধান করা: 
সুতরাং এ বযাপাের শরীয়েতর অেনক িবিধিবধান, আেদশ ও 
িনেশধ এেসের, ত�ধয েথেক িকরু হল: 
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  * অনযায়িােব েকান �াণ বা বযি�েক হতযা করা হারাম; আর 
এক বযি�েক হতযা করােক সকল মানুশেক হতযা করার মত 
অপরাধ িহেসেব িবেবচনা করা; আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
    

َََل  َمن ﴿ وۡ  ٍس َ�فۡ  بَِغۡ�ِ  �سَۢ َ�فۡ  َ�
َ
 ٱ ِ�  فََسادٖ  أ

َ
ّ�َما ِض �ۡ�

َ
َََل  فََكَ َٗ  َّاَس ٱ َ�   ﴾ اَ�ِي

 ] 32: �َِ وِ  للَميئ ُلوَاوُ [ 

“েয বযি� অনযায়িােব িবনা কারেণ অথবা পংিথবীেত িবশংশলা 
সংি�র কে�েশয েকান বযি�েক হতযা করল, েস েযন দুিনয়ার সকল 
মানুশেকই হতয করল্” - ( সূরা আল-মািয়দা: ৩২ )। 
 
  * আিহতযা করা হারাম; রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলন: 

 فيهي ��ل خيلل فيه يت ِ ةهغم بيا ف فهو بفسه فقتل ةبل مي رر ِ مي «
 خيلل ةهغم بيا ف يتحسيه يده ف فسمه بفسه فقتل لمي ىس لمي أندل
 بيا ف نطغه ف نهي �أ يده ف فحديدره بديدو بفسه قتل لمي أندل فيهي ��ل
 ).مسغم ل للخياي أخرةه(  .» أندل فيهي ��ل خيلل ةهغم

“েয বযি� পাহােড়র কপর েথেক লািসেয় পেড় আিহতযা করেব, 
েস জাহা�ােমর আগেন পুড়েব এমতাববায় েয, িচরিদন েস 
জাহা�ােমর মেধয অনুরপিােব লািসেয় পড়েত থাকেব্ েয বযি� 
িবশ পান কের আিহতযা করেব, তেব তার িবশ জাহা�ােমর 
আগেনর মেধয তার হােত থাকেব, িচরকাল েস জাহা�ােমর মেধয 
তা পান করেত থাকেব্ েয বযি� েলাহার আগােত আিহতযা 
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করেব, জাহা�ােমর আগেনর মেধয েস েলাহা তার হােত থাকেব, 
িচরকাল েস তা �ারা িনেজর েপেট আোত করেত থাকেব্” - 
(বুোরী, িচিকৎসা অধযায়, বাব নং- ৫৫, হািদস নং- ৫৪৪২; 
মুসিলম, ঈমান অধযায়, বাব নং- ৪৯, হািদস নং- ৩১৩)্ 
 
  * েযসব কপায়-কপকরণ হতযা ও �াণহািনর িদেক ধািবত কের, 
েসগেলার বযাপাের বাধা �দান করা; রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলন: 

 ).مسغم ل للخياي أخرةه(  » ِمغّي فَغَيَْس  للّسَالحَ  َعغَيْغَي َحََل  َميْ  «
“েয বযি� আমােদর কপর অ  কৌালন কের, েস আমােদর 
দলিু� নয়্” - ( বুোরী, িদয়াত বা কিতপূরণ অধযায়, বাব নং- 
১, হািদস নং- ৬৪৮০; মুসিলম, িূিমকা (মুকা�ামা), বাব নং- ৬, 
হািদস নং- ৭৫)। 
 
  * হািস- া�া কের হেলও িয়িীিত �দশরন করা হারাম্ 
  * স�াবয হেলও সকল �কার ক� েদয়া হারাম; েযমন, েয 
বযি� তীর িনেয় বাজার অিততম কের, তােক তার তীর মুি�ব� 
কের রােেত িনেদরশ করা, যােত েকক আহত না হয়; রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 
 

ُخْذ َعَ بَِةيلَِهي، «
ْ
يَأ
ْ
ْلَولقِغَي نِبَبٍْل، فَغ

َ
ْل أ

َ
ٍ  ِمْي َمَسيِةِدبَي أ ْ َْ َال َ�ْعِقْر َمْي َمّر ِف 

 ).للخياي أخرةه(  »ينَِ�ّفِه ُمْسِغمً 
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“েতামােদর েকক যিদ তীর সে� িনেয় আমােদর মসিজেদ িকংবা 
বাজাের যায়, তাহেল েস েযন তীেরর সলাগেলা ধের রােে, যােত 
েস তার হােত েকােনা মুসিলমেক আোত না লাগায়।” - ( বুোরী,  
হািদস নং- ৪৫২)। 
আর ক� েদয়া হারাম করা ও তা �িতেরােধর িনেদরশ েদয়ার 
বযাপাের হািদেস নববীর অেনক ব�বয রেয়ের; ত�েধয েযমন 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

َشياَ  َميْ  «
َ
  أ

َ
  إِل

َ
َمَالئَِ�ةَ  فَإِنّ  ِبَِديَدوٍ  ِخيهِ أ

ْ
َعغُهُ  لل

ْ
َخيهُ  َكنَ  َل�ِنْ  َاّت  رَغ

َ
�ِيهِ  أ

َ
 ن

ّمهِ 
ُ
 ).مسغم أخرةه.(  » َلأ

“েয বযি� েলাহা বা েলাহািনিমরত রুির �ারা তার িাইেয়র িদেক 
ইি�ত কের, েস বযি�েক েসেরশতাগণ লানত বা অিিশাপ িদেত 
থােক, এমনিক েস যিদ তার আপন সেহাদর িাইও হয়্” - 
(মুসিলম, িকতাব নং- ৪৬, বাব নং- ৩৫, হািদস নং- ৬৮৩২)্  
 
আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ক� �িতেরাধ বা 
দূর করােক রা�ার হকসমূেহর মধয অনযতম কের িদেয়েরন, েয 
হকসমূহেক স�ান করা মুসিলম বযি�র কপর আবশযক্ (ইমাম 
বুোরী র. বণরনা কেরেরন)্ 
 
* িবেবক-বুি� েহসাজত করা 
িবেবক-বুি�েক িবপযর� কের, এমন ব�েক হারাম করা: 
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  * েবাধশি� িবন�কারী ব�সমূহ: েযমন মাদক�বয েসবন করা 
ও েনশা বা মাদক জাতীয় ইেনজকশান �হণ করা; রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

ّ  َخْرٌ  ُمْسِكرٍ  ُكّ  « ُُ  ).مسغم أخرةه.(  » َاَرلمٌ  ُمْسِكرٍ  َل
“�েতযক মাদকই মদ, আর �েতযক মদই হারাম্” -( মুসিলম, 
পানীয় অধযায়, বাব নং- ৭, হািদস নং- ৫৩৩৬)্ 
 
  * অিয�রীনশি� িবন�কারী ব�সমূহ: েযমন কুসংসার ও 
েিি�বািজেত িব�াস করা, অ  অনুসরণ করা এবং িচ�া-
গেবশণার কাজ না করা্ 
 
* বংশ রকা করা: 
   - িবেয়-শাদীর বযাপাের কৎসাহ �দান: রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

َيَ وَ  ِمغُْ�مُ  لْلتََطيعَ  َمِي  للّشبَيِل  َمْعَشَ  يَي «
ْ
َّلجْ  لل ََ يَ

ْ
 للخياي أخرةه.(  »  فَغ

 ).مسغم ل
“েহ যুবসমাজ! েতামােদর মেধয েয বযি�র িবেয় করার সামথরয 
আের, েস েযন িবেয় কের্” -( বুোরী, সাওম অধযায়, বাব নং- 
১০, হািদস নং- ১৮০৬; মুসিলম, িববাহ অধযায়, বাব নং- ২, 
হািদস নং- ৩৪৬৪)্ 
 
   - স�ান হতযা ও গিরপাত িনিশ� করা: আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
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   ﴿  ََ ْ َُلُوٓ ََقۡ  َو وۡ  ا
َ
ََةُ  [  ﴾  َ�َٰدُ�مۡ أ  ]٣ :اءِ اِ�ۡ�َ  ُسو

“েতামরা েতামােদর স�ানেদরেক হতযা কেরা না্” - ( সূরা 
আল-ইসরা: ৩ )।  
সুতরাং ইসলাম �ণহতযা করা এবং মােয়র জনয গিরিবত �ণ 
বহাল রাোেত েকান �কার িবপেদর আশশা না থাকা অববায় 
গিরপাত করার িস�া�েক হারাম কের িদেয়ের্ 
 
* মান-স�ান রকা করা: 
   * িযনা-বযিিচার িনিশ� করা ও তার জনয িনধরািরত শাি� 
বাধযতামূলক করা: আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿  ََ ْ ََقۡ  َو َُوا ۖ ٱ َر � ََ ََةُ [  ﴾٣ َسبِيٗ�  َوَسآءَ  َ�ِٰحَشةٗ  َ�نَ  ۥِِنّهُ  لّزِ  ] ٣ :اءِ اِ�ۡ�َ  ُسو

“আর িযনা-বযিিচােরর িনকটবতরী হেয়া না, এটা অ�ীল ও িনকং � 
আচরণ্” - ( সূরা আল-ইসরা: ৩)্ আ�াহ তা‘আলা আরও 
বেলন:  

ْ  لّزاِ� ٱوَ  لّزا�َِيةُ ٱ ﴿ ْوا ّ  فَاْجِ�ُ : ليوا ُلوَاوُ [ لآلية ﴾ ةٖ� َجۡ�َ  ِماْئَةَ  ُهَماّمِنۡ  َ�ِٰحدٖ  ُُ

2 [ 
“বযিিচািরণী ও বযিিচারী— তােদর �েতযকেক একশত কশাোত 
করেব্” - ( সূরা আন-নূর: ২ )। 
 
   * অপবাদ িনিশ�করণ ও তার জনয িনধরািরত শাি� 
বাধযতামূলক করা: আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
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ِينَ ٱ ِِنّ  ﴿ ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  َّ ۡ ٱ َ�ٰفَِ�ِٰت َۡ ٱ َصَ�ِٰت ُمحۡ ل ْ  ِمَ�ِٰت ُمؤۡ ل  ِخَرةِ �ٱوَ  َياّ��ۡ ٱ ِ�  ََُُِنوا
ََةُ  [ ﴾ ٢ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ                                                                                                                                                      ] ٢ :اَوَ ُسو

“িন�য়ই যারা সা�ী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর �িত অপবাদ 
আেরাপ কের, তারা দুিনয়া আিেরােত অিিশ� এবং তােদর জনয 
রেয়ের মহাশাি�্” - ( সূরা আন-নূর: ২৩ );  
িতিন আরও বেলন:  
    

ِينَ ٱوَ  ﴿ ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  َّ   لَمۡ  ُ�مّ  َصَ�ِٰت ُمحۡ ل
ۡ
ْ يََ َۡ  تُوا

َ
ةِبِأ ََ وُهمۡ جۡ ٱفَ  ُشَهَدآءَ  ََ ُ�ِ  ََ ِ  ثََ�ٰن

ََ  ةٗ َجۡ�َ  ْ ََقۡ  َو   َشَ�َٰدةً  لَُهمۡ  َبلُوا
َ
��َِك  �ۚ بَدٗ � ََ ْو

ُ
ََةُ  [  ﴾٤ َ�ِٰسُقونَ َۡ ٱ ُهمُ  َوأ  :اَوَ ُسو

٤ [                                                                           

“যারা সা�ী রমণীর �িত অপবাদ আেরাপ কের এবং চারজন 
সাকী কপিবত কের না, তােদরেক আিশিট কশাোত করেব এবং 
কেনও তােদর সাকয �হণ করেব না; এরাই েতা সতযতযাগী্” - 
( সূরা আন-নূর: ৪ )। 
 
আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

 »لبايفالت ل ؤمغيت ل حةغيت لقذف....  ل و�قيت للسبع لةتببول«
 ).للخياي أخرةه.(

“েতামরা সাতিট �ংসকারী িবশয় েথেক দূের থাক ... (স�মিট 
হল) িনরীহ পিব�া মুিমন নারীর �িত অপবাদ আেরাপ করা্” -
(বুোরী, অসীয়ত অধযায়, বাব নং- ২৪, হািদস নং- ২৬১৫)্ 
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  * অপবাদ, অিিেযাগ ও সেেহমূলক বানসমূহ এিড়েয় চলার 
বযপাের কৎসাহদান, যােত চিরে�র মেধয অপবাদ েদয়ার 
মাধযমসমূহেক �িতেরাধ করা যায়্  
 
* স�দ রকা করা: 
  * স�দ েরেচর বযাপাের মধযমপ�া অবল�ন করার িনেদরশ 
�দান; আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

   ﴿  ََ ۡل َ�ۡ  َو ََ  ُ�ُنقَِك  َِِ�ٰ  لُوََةً َمغۡ  يََدكَ  ََ َۡ تَبۡ  َو ّ  َهاُس ََقۡ  ِط بَسۡ َۡ ٱ ُُ دَ َ� َُ 
ۡ  اَملُومٗ  اَّ ًَ ََةُ  [ ﴾ ٢ ُسو  ] ٢ :اءِ اِ�ۡ�َ  ُسو

“তুিম েতামার হাতেক োেড়র সােথ আব� কের েরেো না এবং 
তা স�ূণরিােব �সািরতও কেরা না, তাহেল তুিম িতরসং ত ও 
িনঃ� হেয় পড়েব্” - ( সূরা আল-ইসরা: ২৯ )। 
  * মানুেশর ধন-স�েদ অৈবধ হ�েকপ করার বযাপাের শরীয়ত 
কতং রক শাি� িনধরারণ কের েদয়া্ 
  * ইয়াতীম ও দূবরলেদর ধন-স�দ েহসাজত করার িনেদরশ 
�দান্ 
  * সুদ ও অনযায়িােব মানুেশর ধন-স�দ েিাগ করােক িনিশ� 
করা্ 
 
* নারীেক স�ান করা: 
  * নারীেদর বযাপাের নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
েজারােলা অিসয়ত; তাঁর েথেক এই বযাপাের অেনক হািদস বিণরত 
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হেয়ের; েযমন: িতিন বেলন: 
 ).للخياي أخرةه.(  »خ�ل نيببسي  لللتوصو «

“েতামরা নারীেদর বযাপাের কৗম কলযাণকামী হও।” - ( বুোরী); 
িতিন আরও বেলন: 

 ).لبتمذي أخرةه.(  »نه� خ��م لأبي ،نهغه خ��م ،خ��م «
“েতামােদর মেধয েসই কৗম, েয েতামােদর মেধয তার পিরবােরর 
িনকট কৗম; আর আিম েতামােদর মেধয আমার পিরবােরর িনকট 
কৗম্ - (িতরিমযী)্ 
   * নারী এমন মানুশ, েয পুরেশর সেহাদরা: নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হািদেসর মেধয এেসের, িতিন বেলন:  

 ). لل  لأنو لبتمذي أخرةه.(  » للرةيب شقيئق لببسي  إن «
“িন�য় নারীগণ পুরশেদর সেহাদরা্” – ( িতরিমযী ও আবূ 
দাকদ)্ 
  * ধমরীয় আনু�ািনকতা ও সামািজক কমরকােদ পুরশেদর সােথ 
নারীেদর অংশ�হণ: আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
  

ۡ ٱوَ  ﴿ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َۡ  ِمَ�ُٰت ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�
َ
َۡ  ِ�َآءُ أ   ٖض� َ�

ۡ
ِ  ُمُرونَ يَأ  ٱب

ۡ َۡ ل  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َم
ۡ ٱ َعنِ  َُونَ  لّزَكٰوةَ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  لّصلَٰوةَ ٱ َوُ�قِيُمونَ  ُمنَكرِ ل ي َِ َ ٱ َوُ� ََُسوَ�ُ  َّ ��َِك  ۥٓۚ َو ََ ْو

ُ
 أ

ۗ ٱ َ�ُُهمُ َسَ�ۡ  ُ َ ٱ ِِنّ  َّ ََةُ  [ ﴾٧ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  َّ        ] ٧ :ََةِاَّوۡ  ُسو

“মুিমন নর ও মুিমন নারী এেক অপেরর ব ু, তারা সৎকােজর 
িনেদরশ েদয় এবং অসৎকােজর িনেশধ কের, সালাত কােয়ম কের, 
যাকাত েদয় এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আনুগতয কের; 
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এেদরেকই আ�াহ করণা করেবন্ িন�য়ই আ�াহ পরাতমশালী, 
�জাময়্” - ( সূরা আত-তাওবা: ৭১ )। 
  * িশকা ও �িশকেণ নারীর অিধকার: কেয়কিট সূ� েথেক 
�মািণত েয, �িশিকত মিহলা সাহাবীেদর মধয েথেক েকান 
একজন হাসসা িবনেত কমর রা. ( নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর  ী)েক েলো িশিেেয়েরন্ আর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম এই বযাপাের তােক সমথরন কেরেরন; এোন 
েথেক নারী িশকার বযাপাের তাঁর কৎসাহ �দােনর িবশয়িট 
�মািণত হয়, েযেহতু িতিন তারঁ পিরবােরর মাধযেম বা�ব নমুনা 
েপশ কেরেরন্ 
  * স�েদ নারীর অিধকার: ইসলাম পুরশেদর মত কের তােদর 
জনয িমরাস তথা কৗরািধকারেক িবিধব� কের িদেয়ের; আর 
তােদর আরও েবিশ হল, তােদর জনয পুরশেদর কপর 
বাধযতামূলক কের েদয়া হেয়ের ৈববািহক মাহর,  ী ও তার ( ীর) 
স�ানেদর িরণেপাশণ, যিদও েস ( ী) স�দশালী হয়; আর 
ইসলাম তােদরেক তয়, িবতয়, ইজারা, েহবা, দান-সাদকা 
ইতযািদর অিধকার িদেয়ের্   
 

* * * 
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কৗম চিরে�র িদেক আ�ান 
• মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুেশর জীবেন 
ৈনিতক চিরে�র অববানেক সমু�ত কেরেরন্ কারণ, িতিন 
কৗম চিরে�র িদেক আ�ান কেরেরন এবং তা সংরকণ 
কেরেরন; েযমন: সততা, িব��তা ও সটির�তা; িতিন আরও 
আ�ান কেরেরন সামািজক ব ন মজবুত ও সুদংঢ় করার 
িদেক; েযমন: িপতা-মাতার সােথ স�যবহার ও আিীয়তার 
স�কর রকা করা এবং িতিন তা বা�েব পিরণত কেরেরন; 
আর িতিন অসৎ চির� ও অৈনিতকতা েথেক িনেশধ কেরেরন 
এবং তা েথেক িতিন দূের েথেকেরন ও জনগণেক সতকর 
কেরেরন; েযমন: িমথযা বলা, �িততিত ি� করা, িহংসা-
িবে�শ, িযনা-বযিিচার, িপতা-মাতার অবাধযতা ইতযািদ এবং 
এগেলা েথেক কউূত সমসযািদর �িতকার কেরেরন্ 

 
আ�াহ তা‘আলা আল-কুরআেন তাঁর নবী মুহা�দ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �শংসা কেরেরন তাঁর সরাসির কি�র 
মাধযেম; িতিন বেলন:  

َ�ٰ  �نَّك  ﴿    ََ  ] 4: لبَقغَمِ  ُلوَاوُ [   ﴾ ٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  ََ

“তুিম অবশযই মহান চিরে�র কপর অিধি�ত্” - ( সূরা আল-
কালাম: ৪ ); আর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কতং রক 
আমানেতর রকণােবকেণর সুেযািতর কারেণ িতিন নবী িহেসেব 
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আিবিূরত হওয়ার পূেবর আরবগণ কতং রক ‘আল-আমীন’ কপািধেত 
িূিশত হেয়িরেলন, এমনিক িতিন মুহািজর িহেসেব ম�া েথেক 
েবর হেয় যাওয়ার সময়ও িতিন তাঁর িনকট গি�ত আমানেতর 
কথা িুেল যানিন, িতিন আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ 
‘আনহেক দািয়� িদেয়িরেলন তাঁর িনকট গি�ত আমানতগেলা 
যথাযথ কতং রপেকর িনকট েপৗিরেয় েদয়ার জনয; আর েসই 
আমানেতর হকদারেদর েকক েকক িরল কুরাইশ বংেশর কািসর, 
যারা তােঁক তাঁর জ�িূিম েথেক েবর কের িদেয়ের!! 
 
আর এ জনযই নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েবিশ 
েবিশ কৗম চির� ও মযরাদাপূণ ৈনিতকতার িদেক আ�ান 
কেরেরন এবং এর �ারা িনেজেক সুসি�ত করেত কৎসািহত 
কেরেরন, কৗম চির� �হেণর আ�ানজিনত হািদসগেলা িনেয় 
এেসেরন; বরং আল-কুরআেনর কৗম চির� সংতা� 
আয়াতসমূেহর অংশিবেশশ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর যুেগ ম�াবাসীেদর কারও কারও ইসলাম �হেণর 
কারণ িরল; নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সীরােতর মেধয 
বিণরত আের েয, িতিন আ�াহ তা‘আলার বাণী: 

َ ٱ ِِنّ  ﴿   َّ  
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ دۡ َۡ ٱب ََإٓي  َ�ٰنِ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ ََ  َشآءِ َفحۡ َۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َوَ�نۡ  َ�ٰ ُقرۡ َۡ ٱ ذِي �ي

ۡ ٱوَ  � ۡ�َ ٱوَ  ُمنَكرِ ل ّلُ�مۡ  يََُِظُ�مۡ  ۡ�ِ ََ        ]                                                                                 90: ليحل ُلوَاوُ [  ﴾ ٩ تََذّكُرونَ  ََ
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“িন�য়ই আ�াহ নযায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আিীয়-�জনেক 
দােনর িনেদরশ েদন এবং িতিন অ�ীলতা, অসৎকাজ ও সীমালংেন 
করার বযাপাের িনেশধ কেরন; িতিন েতামােদরেক কপেদশ েদন 
যােত েতামরা িশকা �হণ কর্” - ( সূরা আন-নাহল: ৯০ )— 
পা  কেরেরন েগা�ীয় েনতােদর েকান একজেনর দুই �িতিনিধর 
িনকট; অতঃপর তারা কিেয় তােদর মিনেবর িনকট িগেয় বলল: 
েস আমােদর �িত কতগেলা বাকয রুেড় িদেয়ের, আমরা 
মেনােযাগ সহকাের তা �বণ কেরির; অতঃপর তােদর মিনব যেন 
এই বাকযগেলা শনল, তেন েস বলল: িন�য়ই আিম তােক 
েদেেত পাি� েয, েস কৗম চিরে�র িনেদরশ িদে� এবং কুচির� 
বা অসৎ চির� েথেক িনেশধ করের্ 
আর আল-কুরআনুল কারীেম বিণরত চািরি�ক নীিতমালা েথেক 
িকরু িদক: 
আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

َّ  َ�ٰنِ حۡ ۡ�ِ ٱ َجَزآءُ  َهۡل  ﴿ ِ ََةُ  [  ﴾٦ َ�ٰنُ حۡ ۡ�ِ ٱ ِ  ] ٦ :َ�ٰنالّرحۡ  ُسو

“কৗম কােজর জনয কৗম পুরসার বযতীত কী হেত পাের?” - 
(সূরা আর-রহমান: ৬০ )। 
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

 ﴿  ْ ََةُ  [  ﴾ انٗ ُحسۡ  لِلّناِس  َوقُولُوا  ] ٨  :ا�ََقَرةِ  ُسو

“আর েতামরা মানুেশর �িত কৗম আচরণ করেব্” - (সূরা 
আল-বাকারা: ৮৩ )। 
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  
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ن﴿
َ
َۡ  َوأ ََ ْ قۡ  ُفٓوا

َ
َّقۡ  َرُب أ ََ  ىٰۚ وَ لِل ْ  َو َ ٱ ِِنّ  َنُ�مۚۡ بَيۡ  َل َفۡض َۡ ٱ تَنَسُوا َۡ  بَِما َّ  َملُونَ ََ

 ] 237: لَلَقَروِ  ُلوَاوُ [   ﴾ ٢ بَِص�ٌ 

“আর মাস কের েদওয়াটাই তাকওয়ার িনকটতর্ আর েতামরা 
িনেজেদর মধযকার অনুক�ার কথা িুেল েযেয়া না্ েতামরা যা 
কর, িন�য়ই আ�াহ তার সবিকরুই েদেেন্” - ( সূরা আল-
বাকারা: ২৩৭ )। 
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  
  

فۡ َۡ ٱ ُخذِ ﴿   وَ ََ
ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ رۡ َۡ ٱب عۡ  ِف َُ

َ
ََ َۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ َََ�ّنَك  �ّما ١ َ�ِٰهلِ  ِمنَ  يَ

ٰنِ لّشيۡ ٱ ِ  َََِذۡ سۡ ٱفَ  غٞ نَزۡ  ََ ِۚ ٱب ََةُ  [  ﴾٢ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  ۥِِنّهُ  َّ عۡ  ُسو
َ
 - ١٩٩ :َراِف ا�

٢٠٠  [                                                                                                      

“তুিম কমাপরায়ণতা অবল�ন কর, সৎকােজর িনেদরশ দাও এবং 
অজেদরেক এিড়েয় চল্ যিদ শয়তােনর কুম�ণা েতামােক 
�েরািচত কের, তেব আ�াহর িনকট আ�য় চাইেব; িতিন 
সবরে�াতা, সবরজ্” - ( সূরা আল-আ‘রাস: ১৯৯ - ২০০ )। 
 
আর সু�ােত নববীর মেধয বিণরত চািরি�ক নীিতমালা েথেক িকরু 
িদক, যা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হাদীেস বিণরত 
হেয়ের, েযগেলােক অেনক আিিক ও সামািজক সমসযার সমাধান 
িহেসেব গণয করা হয়, েস সমসযাগেলা তেনই কউূত হয়, যেন 
মানুশ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ঐ েহদায়াত েথেক 
দূের সের যায়, যা িতিন মানুেশর �িত দয়া বা রহমত ও তােদর 
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জনয িশকা�রপ এবং দুিনয়ার দুঃে-ক� ও আিেরােতর শাি� 
েথেক তােদর মুি�র জনয িনেয় এেসেরন। ত�েধয কে�েেযাগয 
িকরু হািদস হেলা: 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

 .» لباضب عغد بفسه يمغك لَي للشديد إبمي نيلصعة للشديد بيس«
 ).للخياي أخرةه(

“�কং ত বীর েস নয়, েয কাকেক কুি�েত হািরেয় েদয়; বরং েসই 
�কং ত বাহাদুর, েয েতােধর সময় িনেজেক িনয়�ণ করেত 
সকম্” -( বুোরী, িশ�াচার অধযায়, বাব নং- ৭৬, হািদস নং- 
৫৭৬৩)্ 
আবূ হরায়রা রা. বিণরত হািদেস এেসের: 

 فر  .   راضب ال :قيب ألص� لغم ل عغيه لهللا ص� لغغب قيب اةال أن «
 ).للخياي أخرةه.(  » راضب ال :قيب مرلال

“এক বযি� নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট বলল: 
আপিন আমােক অিসয়ত করন্ িতিন বলেলন: তুিম রাগ কেরা 
না্ েলাকটা কেয়কবার তা বলল; নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম �েতযক বারই বলেলন: তুিম রাগ কেরা না্” -( 
বুোরী, িশ�াচার অধযায়, বাব নং- ৭৬, হািদস নং- ৫৭৬৫)্ 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন: 

 ).غ�ه ل أحد لإلميم أخرةه.(  »  لييس َشكر ال مي لهللا َشكر ال «
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“েয বযি� মানুেশর কং তজতা �কাশ কের না, েস বযি� আ�াহরও 
কং তজতা �কাশ কের না্” -(ইমাম আহমদ, মুসনাদ, হািদস নং- 
৭৯২৬)্ 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন: 

 ).مسغم ل للخياي أخرةه.(  » أخالقي أاسغ�م خييا�م مي إن «
“িন�য়ই েতামােদর মেধয েসই সবেচেয় েবিশ কৗম, যার  চির� 
েতামােদর মােঝ সবেচেয় েবিশ সুের্” -( বুোরী, িকতাবুল 
মানািকব, বাব নং- ২০, হািদস নং- ৩৩৬৬; মুসিলম, সাযােয়ল 
অধযায়, বাব নং- ১৬, হািদস নং- ৬১৭৭)্ 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন: 

 ).للخياي أخرةه.(  » يفسه �ب مي نخيه �ب ات أاد�م يؤمي ال «
“েতামােদর েকক ততকণ পযর� মুিমন হেত পারেব না, যতকণ 
পযর� না েস তার িাইেয়র জনয তাই পরে করেব, যা েস িনেজর 
জনয পরে কের্” -( বুোরী, িকতাবুল ঈমান, বাব নং- ৬, 
হািদস নং- ১৩) 
 

* * * 
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গেবশণা ও জান অজরেনর িদেক আ�ান 
 
• মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ তা‘আলার পক 
েথেক �া� ওহীর মাধযেম িবেবক-বুি�েক কােজ লাগােনা, 
সংি�র রহসয কদোটন ও জান অজরেনর িদেক আ�ান 
কেরেরন এবং এগেলােক ঐসব আমেলর মেধয পিরগিণত 
কেরেরন, েযগেলার কপর মানুশেক সাওয়াব েদয়া হয়; অথচ 
অনযানয সিযতায় পিদত বযি�বগর ও গেবশকগণেক যুলুম-
িনপীড়ন, অিব�াসী ও ধমরতযাগী হওয়ার মত অপবাদ সহয 
করেত হেয়ের; আর তােদরেক কারাগাের িনেকপ ও শাি� 
�দােনর মাধযেম িীিত�দশরন করােনা হি�ল, আবার কেনও 
কেনও হতযা পযর� গিড়েয়িরল।  

নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কপর সবর�থম 
নািযলকং ত আয়াত িরল আ�াহ তা‘আলার বাণী:  

 قۡ ٱ ﴿
ۡ
ِ  َرأ ََِّك  مِ سۡ ٱب ِيٱ ََ  ] 1:  لبعغق ُلوَاوُ [   ﴾ ١ َخلَقَ  َّ

“পা  কর েতামার �িতপালেকর নােম, িযিন সংি� কেরেরন্” - 
(সূরা আল-‘আলাক: ১ ); আর অনুরপিােব তাঁর িনকট ে�িরত 
ওহীর অ�িুর� িরল আ�াহ তা‘আলার বাণী: 

ّمنۡ ﴿
َ
ۡ  اَوقَآ�ِمٗ  اَساِجدٗ  لِ ّ�ۡ ٱ َءانَآءَ  َ�ٰنٌِت  ُهوَ  أ َُ َُ ْ َوَ�رۡ  ِخَرةَ �ٱ َذ َِّهِ  ةَ ََۡ�َ  ُجوا  قُۡل  ۦۗ ََ
ِينَ ٱ ََوِي�َسۡ  َهۡل  َّ  َۡ ِينَ ٱوَ  لَُمونَ َُ َّ  ََ  َۡ َََذّكرُ  ِِّ�َما لَُموَنۗ َُ َُ  ْ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
  ٩ َ�ٰبِ َۡ ۡ�

ََةُ  [ ﴾                                                                         ] ٩ :الّزَمرِ  ُسو
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“েয বযি� রােতর িবিি� সমেয় িসজদাবনত হেয় ও দাঁিড়েয় 
আনুগতয �কাশ কের, আিেরাতেক িয় কের এবং তার 
�িতপালেকর অনু�হ �তযাশা কের, েস িক তার সমান, েয তা 
কের না? বল, ‘যারা জােন এবং যারা জােন না, তারা িক সমান’? 
েবাধশি� স�� েলােকরাই েকবল কপেদশ �হণ কের্” - (সূরা 
আয-যুমার: ৯ ); আর আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ُ ٱ فَعِ يَرۡ ﴿ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ِينَ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا َّ  ْ وتُوا
ُ
َ�ٰٖت�  مَ َِلۡ َۡ ٱ أ ََ ُ ٱوَ  َد  بَِما َّ

 َۡ  ] 11: ل جي بة ُلوَاوُ [  ﴾١ َخبِ�ٞ  َملُونَ ََ

“েতামােদর মেধয যারা ঈমান এেনের এবং যােদরেক জান দান 
করা হেয়ের আ�াহ তােদরেক মযরাদায় ক�ত করেবন; েতামরা যা 
কর আ�াহ েস স�েকর সিবেশশ অবিহত্” - (সূরা আল-
মুজাদালা: ১১)্ 
আর এর েচেয় অেনক দূর এিগেয় বলা যায়, েয িকতাবিট নবী 
মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট ওহী িহেসেব 
পা ােনা হেয়ের, তা অেনক জানগত ইি�তেক অ�িুর� কেরের, 
যােক তার মু‘িজযার অ�িুর� বেল গণয করা হয়; কারণ, তাঁর 
িনকট েথেক িবজানময় বা�বসতয িনেয় আল-কুরআেনর েযসব 
আয়াত এেসের, তা নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
কতং রক িনজ� রচনা হওয়া কেনও স�ব িরল না; কারণ িতিন 
িরেলন িনরকর, পড়েতও পারেতন না এবং িলেেতও জানেতন 
না; েযমিনিােব তাঁর সময়কােল এমন েকক িরল না, েয এসব 
িবজানময় বা�ব সতয িবশয়গেলা জানেবন্ েযমন িমি� পািন ও 
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েলানা পািনর অি�� এবং েকান �কার িম�ণ রাড়াই কিয় �কার 
পািনর সহ-অববান; আর নক� পুে�র িবশাল�, নারীর জরায়ুর 
অ কার জগৎ ... ইতযািদ স�েকর তাঁর বাণী এবং এগেলা রাড়াও 
আেলমগণ আল-কুরআেনর মু‘েজযা িহেসেব যা সংকলন কেরেরন 
ও তােদরেক েস েকে� অমুসিলম পিদতগণ সমথরন কেরের; আর 
তা িবদযমান রেয়ের মুি�ত ও �কািশত বইপ�, অিডও ও িিিডও 
কযােসট-িসিড ইতযািদেত্ 
 
আর অনুরপিােব সু�াহর মেধয কে�ে আের মােয়র জরায়ুেত 
তার �েণর গ েনর �রসমূেহর কথা ও অনযানয গঢ় রহেসযর 
বযাপাের, যা সতযতা বতরমান িবজান �মাণ করের ...।  
 
আ�াহ তা‘আলা ওহীর মাধযেম রাসূেলর িনকট েয দীন 
পাি েয়েরন, তােত যেন রেয়ের এসব িবজানময় বা�ব িবশয়ািদর 
বণরনা; েস রাসূল স�েকর এ ধারণা িকিােব করা যায় েয, িতিন 
জােনর সােথ যু� করেবন িকংবা জানী-পিদতেদরেক তােদর জান 
চচরার িবেরািধতা করেবন; বরং ইসলামী িবে� তার সিযতা ও 
সংসং িতর মধয িদেয় কেয়ক শতা�ী কাল ধের জান সনসািরত 
হেয়ের শধু নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দীেন 
েসটার �িত কৎসাহ ও ে�রণা েযাগােনার কারেণই; পর� িতিন 
েগাটা মুসিলম জািতেকই অপরািধ সাবয� কেরেরন যেন 
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�েয়াজনীয় জান-িবজােনর িবিি� িদক ও িবিােগর েকান 
একিটেত েকান �কার োটিত হয়্ 
 
অপরিদেক নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
আগমেনর কেয়ক শতা�ী পের আমরা ইকেরােপ অেনক িবজানী 
ও আি�ারকেক েদেেত পাই, তারা এসব আিব�ার এবং জানগত  
িচ�াধারা ও মতবাদ কদোটেন সসল হওয়ার কারেণ তােদর 
কপর মংতুযদদ, ব�না, রব বা মিনেবর ই�ার িবেরািধতা করার 
অপবাদ ও নাি�ক হওয়ার হকুম জাির হেয়ের; েযমন েেটের 
গযােলিলও ও অনযােনযর জীবেন; আর এসব িচ�াধারা ও 
মতবােদর �ীকং িত িমেলের বহ �াণহািন ও অসংেয �াধীন 
িচ�ািবেদর কারাবরেণর পর্ আর ইসলােমর সিযতায় এমন 
েটনা কেনও েেটিন, যার িীত রচনা কেরেরন রহমেতর নবী 
মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম্        
 

* * * 
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েদহ ও মেনর চািহদার মেধয িারসাময রকা করা 
 
• মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর পক েথেক 
�া� ওহীর মাধযেম মানিবক �িাব-�কং িতর সােথ সাম�সযপূণর 
দীন িনেয় এেসেরন, েযই দীন আিার �েয়াজন ও েদেহর 
চািহদা সংরকণ কের এবং দুিনয়ার কাজ ও পরকােলর 
কে�েশয কােজর মেধয িারসাময রকার কথা বেল; আর 
মানুেশর সহজাত বাসনা ও তার চািহদাগেলােক পিরমািজরত ও 
পিরশীিলত কের, আর েদহ ও মেনর চািহদােক িবন� িকংবা 
বাধা�� কের না, েযমিনিােব অনযানয জািতর সিযতা ও 
সংসং িতেত তা করা হয়। তারা তােদর সিতায় এমন িবধান 
রচনা কেরের যা মানব �িােবর িবপরীত দং�া� েপেশর 
েকে� সীমালংেন কেরের এবং ইবাদত ও �াথরনায় 
আ�হীজনেদরেক িবেয়-সাদীর মত তােদর �িাবজাত 
অিধকারসমূহ েথেক িনেশধ কেরের। আর এ একেপশী 
িনয়মনীিতর কুসল িহেসেব তােদর মানিবক �িাবসুলি 
কমরকাদসমূহ সীমালংেনকারীেদরেক �তযােযান না কের বরং 
েস সিযতার স�ান-স�িতেদর অিধকাংশেক এই িশকা ও 
দশরন েথেক েবর কের িনেয় তােদরেক শধু ব� জগেতর মেধয 
�েবশ কিরেয়ের, যা িনরক ৈদিহক চািহদা পূরেণ সাড়া েদেব 
এবং আিােক েরেড় েদেব বড় ধরেনর দুি��ায়্  
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িন�য় িযিন মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ইসলােমর 
বাতরা িদেয় ে�রণ কেরেরন, িতিন হেলন সকল মানুেশর ��া 
আ�াহ তা‘আলা, িযিন তােদর কপেযাগী িবশেয় সমযক অবগত; 
আরও জােনন তােদর �িাব-�কং িতেত িতিন যা আমানত িহেসেব 
েরেেেরন এবং েস �িাব-�কং িতর মেধয ��িত, সামথরয ও 
�েয়াজনীয়তার মেধয যা িকরু গি�ত েরেেেরন, েস স�েকরও্ 
এই �িাব-�কং িত ততকণ সি কিােব পিরচািলত হেত পাের না, 
যতকণ তা অতং � থাকেব িকংবা তােত সীমালান করা হেব; 
েযমিনিােব তা সি কিােব পিরচািলত হেব না, যেন েসটােক 
তার সােথ সাংেিশরক েকান িবশেয়র িদেক িসিরেয় েদয়া হেব; 
আর এই �িাব-�কং িতর িবকং িত ও িবপযরেয়র কারেণ এই 
পংিথবীেত মানবজীবেনর িবপযরয় ও িবশংশলার সংি� হয়; সেল 
মানিসক বযািধ ও সামািজক জিটলতা �কাশ পায়; আর এটাই হল 
পংিথবীর অিধকাংশ িূেেদর সমাজগেলার বা�ব িচ�, যােত সি ক 
�িাব-�কং িতর সােথ িবেরািধতা রেয়ের; েযমন: িবেয়-শাদী বজরন 
করা ও ৈবরাগয জীবেনর �িত মেনােযাগ েদয়া; অনুরপিােব 
নারীেদর মেধয এেক অপেরর সােথ েযৗনিবকং িত তথা সমকািমতা, 
অথবা পুরশেদর মেধয এেক অপেরর সােথ েযৗনিবকং িত বা 
সমকািমতার োরাপ �িাব-�কং িত িবেরাধী কাজ; অনুরপিােব 
পংিথবীর আবাদ বজরন করা এবং িব�জগৎ েথেক িবি�� হওয়ার 
িদেক ঝুঁেক পড়া; অথবা ব�জগেতর মেধয পিরপূণরিােব িনিব� 
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হওয়া এবং আিার �েয়াজন ও চািহদার �িত েকান �কার 
গর� না িদেয়ই ৈদিহক কামনা-বাসনােক পিরতং � করার জনয 
বাড়াবািড় করা ... এবং এগেলা রাড়াও সুব �িাব-�কং িত ও তার 
চািহদাসমূেহর বযিততমধমরী আরও দংশয িবদযমান রেয়ের্   
 
ি ক ঐ সমেয় মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কতং রক 
আ�াহ তা‘আলার পক েথেক িনেয় আসা ইসলামী জীবনবযববার 
সােথ স�িকরত িশকা ও দশরেনর িবশেয় িচ�াশীল বযি� মানিবক 
জীবেনর িবিি� িদক ও িবিােগর মেধয িারসাময েদেেত পােবন; 
েযমন: োওয়া-দাওয়া, পানাহার, িবেয়-শাদী ও সািবরক অিধকারসহ 
েদেহর ব�গত চািহদার মেধয িারসাময রেয়ের; িারসাময রেয়ের 
আ�াহর ইবাদত, চিরে�র পিরশি�র মত তার আধযািিক 
চািহদার মেধয; আর অনুরপিােব জান, অধযয়ন ও আিব�ােরর 
�িত িালবাসার মত তার িচ�া-গেবশণাগত ও যুি�িনিরর চািহদার 
মেধযও িারসাময রেয়ের্  
 
সুতরাং ইসলাম এসব চািহদার মেধয িারসাময রকা কেরের 
অতয� সুশংশলার মধয িদেয়, এ েকে� এক িদেকর কপর আেরক 
িদেকর েকােনা বাড়াবািড় েনই; বরং এই বযাপাের বাড়াবািড় ও 
অিতর�নেক বিল�তার সােথ িনেশধ কেরের, েযমিনিােব িনেশধ 
কেরের ৈশিথলয ও অবেহলা �দশরন করা েথেক্ আর সকল 
অববায় মধযমপ�া ও িারসামযপূণর নীিত অবল�েনর িনেদরশ 
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িদেয়ের; আর শরীয়ত এসব দািব ও চািহদা বা�বায়েনর 
বযববাপ� এবং সীমােরোর িববরণ িনেয়ই এেসের, যা মানুেশর 
�িাব-�কং িত এবং েয কে�েশয তােক সংি� করা হেয়ের, েসই 
দািয়� ও কতরেবযর সােথ সাংেিশরক নয়; েজেন রাে, েসই কে�শয 
হে�, আ�াহর ইবাদত করা এবং কলযাণকামী হেয় ও সততার 
সােথ পংিথবী আবাদ করা। সুতরাং শরীয়ত এমন �েতযক িজিনস 
ৈবধ কের িদেয়ের, যােত মানুেশর জনয কপকার ও কলযাণ রেয়ের 
এবং এমন �েতযক িজিনস েথেক িনেশধ কেরের, যােত মানুেশর 
জীবেনর জনয, অথবা তার িবেবক-বুি� বা ধন-স�দ অথবা তার 
শরীেরর জনয িবপযরয় সংি�কারী ও কিতকারক ব� রেয়ের্ 
 
িনে� এতদসংতা� মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
কপর নািযলকং ত ওহীর িকরু িাশয বিণরত হেলা:              
 
আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

 ٱ ِ�  َوَما لّسَ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  ّما ََُ�م َوَسّخرَ  ﴿ 
َ
َٗ  ِض �ۡ�  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  ِِنّ  هُۚ ّمِنۡ  اَ�ِي

َََفّكُرونَ  �ٖ ََِّقوۡ                       ]                                                                                                                             13: للَيِ�يةِ  وُ ُلواَ [   ﴾١ َُ

“আর িতিন িনজ অনু�েহ েতামােদর কলযােণ িনেয়ািজত কেরেরন 
আকাশমদলী ও পংিথবীর সম� িকরু, িচ�াশীল সনদােয়র জনয 
এেত রেয়ের িনদশরন্” - (সূরা আল-জািসয়া: ১৩);  
সুতরাং আ�াহ তা‘আলা এই সংি�জগতেক এই জনয সংি� কেরন 
িন েয, তা িন�ল অিবেনােয়াগকারী িহেসেব িবদযমান থাকেব, 
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অথবা তার েথেক সংি� িবি�� হেয় থাকেব্ আর আয়ােত 
কে�িেত " ََلّخر"  শে�র বযােযা হল: তােত অনুগতকরণ বা 

বশীিূতকরেণর অথর রেয়ের; আরও রেয়ের এই সংি�জগৎ 
আিব�ার করার এবং তার লু�ািয়ত ও গ�ধন েথেক সায়দা 
হািসেলর সহজ কপােয়র ইি�ত্ 
 
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

ٓ  ََغِ �ۡ ٱوَ  ﴿ ُ ٱ َءاتَٮَٰك  �ِيَما ََ ٱ َّ ۖ �ٱ ّ�ا ََ  ِخَرةَ ۖ ّ��ۡ ٱ ِمنَ  َبَك نَِصي تَنَس  َو حۡ  َيا
َ
 ِسنَوأ

 ٓ حۡ  َكَما
َ
ُ ٱ َسنَ أ ََ  َكۖ َِِ�ۡ  َّ  ٱ ِ�  َفَسادَ َۡ ٱ غِ ََبۡ  َو

َ
َ ٱ ِِنّ  ِض� �ۡ� ِّب  ََ  َّ ۡ ٱ ُُ  ِسِدينَ ُمفۡ ل

 ]                                                     77: لبَقَةِص  ُلوَاوُ [   ﴾٧

“আ�াহ যা েতামােক িদেয়েরন, তা �ারা আিেরােতর আবাস 
অনুস ান কর এবং েতামার দুিনয়ার অংশেক িুেল েযেয়া না; 
তুিম অনু�হ কর েযমন আ�াহ েতামার �িত অনু�হ কেরেরন; 
আর পংিথবীেত িবপযরয় সংি� করেত েচেয়া না্ আ�াহ িবপযরয় 
সংি�কারীেক িালবােসন না্” - ( সূরা আল-কাসাস: ৭৭ )। 
 
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:   

ٞ  ِهيِهمۡ تُلۡ  َّ  ََِجالٞ  ﴿ ََ  تَِ�َٰرة ِ ٱ رِ ذِكۡ  َعن عٌ َ�يۡ  َو ََآءِ  لّصلَٰوةِ ٱ �قَامِ  َّ  لّزَكٰوةِ ٱ �ي
َََقّلُب  امٗ يَوۡ  َ�َافُونَ   ٱوَ  ُقلُوُب َۡ ٱ �ِيهِ  ََ

َ
                                                                      ]                                           37: ليوا ُلوَاوُ [   ﴾ ٣ َ�ٰرُ بۡ ۡ�

“েসসব েলাক, যােদরেক বযবসা-বািণজয এবং তয়-িবতয় আ�াহর 
�রণ েথেক এবং সালাত কােয়ম ও যাকাত �দান েথেক িবরত 
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রােে না, তারা িয় কের েসই িদনেক, েযই িদন অেনক অ�র ও 
দংি� িবপযর� হেয় পড়েব্” - (সূরা আন-নূর: ৩৭)।  
সুতরাং তারা তােদর বযবসা-বািণজয সে�ও আধযািিক, ইবাদত ও 
ৈনিতকতার িদকিটেক অবেহলা বা অবজা কের না, যা তােক 
পরকােল আ�াহর সামেন িহসাব েদয়ার বযাপাের শিশত কের 
েতােল্  
অতএব আমােদর িচ�ািাবনা-ক�না কের েদো কিচত, েকমন 
িরল েসসব আিকদা-িব�াস ও ৈনিতক চিরে�র অিধকারী 
বযবসায়ীেদর চালচলন্ অতঃপর আমােদর আরও িচ�ািাবনা-
ক�না করা কিচত, েযোেন এ ধরেণর মানুশ রেয়ের েসোেন 
মানুেশর জীবন েকমন হেত পাের, জীবেনর অনযানয েকে�ও 
তােদর অববা েকমন হেত পাের!! 
 
আর ঐিতহািসকিােব �মািণত েয, ঐসব মুসিলম বযবসায়ীেদর 
মত বযি�রাই িরেলন ইেোেনিশয়া, সুদান ইতযািদর মত দূরবতরী 
েদশসমূেহর িিতের ইসলাম �েবেশর অনযতম কারণ; েসোেন 
েকান �কােরর িদক-িবজয়ী ৈসনযবািহনী িরল না, েযমনিট েকক 
েকক বেল থােক১

2, যারা ইিতহাসেক িালিােব অধযয়ন কের িন্       
 

                                                           
2
 েকান েকান ঐিতহািসক বেলন, এসব দূরবতরী েদশসমূেহ িবজয়ী 

ৈসনযবািহনীর অিিযােনর সেল ইসলােমর অনু�েবশ েেটের, বা�েব িবশয়িট তা 

নয়্ - অনুবাদক্ 
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আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
ََهۡ  ﴿    ََبۡ  َما َََدُعوَها�ۡ ٱ َبا�ِّيةً َو  ] 27: ل َِديدِ  ُلوَاوُ [   ﴾  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�َٰهاَك

“আর স�যাসবাদ— এটা েতা ওরা িনেজরাই আ�াহর স�ি� 
লােির জনয �তযাবতরন কেরিরল্” -  (সূরা আল-হাদীদ: ২৭ )। 
 
আর আিিক ও ব�গত িারসােমযর েকে� ইসলােমর নবী 
মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সবেচেয় বুি�দী� কাযরকরী 
ও িদকিনেদরশনামূলক দং�া� েপশ কেরেরন, এমনিক িতিন 
কাকেক মানিবক �িাব এবং নবী ও রাসূলেদর সু�ােতর িবেরাধী 
িচ�া করেত েদেেল তার �িত কে ারিােব রাগাি�ত হেয় 
েযেতন; েকান একবার তারঁ িনকট সংবাদ েপৗরল েয, িকরু 
সংেযক েলাক �িতজাব� হেয়ের- তারা েুম, িবেয়-শাদী ও 
পানাহার েথেক িবরত থাকার মাধযেম েবিশ েবিশ আ�াহর 
ইবাদেত বয� থাকেব; তেন তাঁর অববান িরল অতয� কে ার ও 
অনড়, েসই িারসামযপূণর নীিত অকু্ রাোর জনয যা িদেয় তাঁেক 
ে�রণ করা হেয়ের্ অতএব আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ 
‘আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন: 

 عي َسألون لغم ل عغيه لهللا ص� ليب أزللج نيوت إل اهط ثالث ةي  «
 �ي أيي :فقيلول رقيلوهي كأبهم أخبلل فغمي لغم ل عغيه لهللا ص� ليب عبي و

 رأخر لمي ذببه مي رقدم مي ل لهللا فرغ قد ؟ لغم ل عغيه لهللا ص� ليب مي
 أفطر لال للهر أصوم أبي آخر لقيب أندل للغيل أص� فإ� أبي أمي :أادهم قيب

 ل عغيه لهللا ص� لهللا الوب فجي  أندل أرزلج فال لببسي  أعَب أبي آخر لقيب
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 هللا نخشي�م أت للهللا أمي ؟ ل�ذل كذل قغتم لَيي أبتم  :فقيب لغم
 عي اغب فمي لببسي  لأرزلج لأاقد لأص� لأفطر أصوم لك� ل لأرقي�م

 ).مسغم ل للخياي أخرةه.(  » م� فغيس لبت
“িতন জেনর একিট দল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
ইবাদত স�েকর িজেজস করার জনয নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর  ীগেণর আগমন করল; যেন তােদরেক এ স�েকর 
অবিহত করা হল, তেন তারা এ ইবাদেতর পিরমাণ েযন কম 
মেন করল এবং বলল, আমরা নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর সমকক হেত পাির না্ কারণ, তার আেগ ও পেরর 
সকল গনাহ মাস কের েদয়া হেয়ের্ এমন সময় তােদর মধয 
েথেক একজন বলল, আিম সারা জীবন রােতর সালাত আদায় 
করেত থাকব্ অপর একজন বলল, আিম সারা বরর েরাযা 
পালন করব এবং কেনও িবরিত েদব না্ অপরজন বলল, আিম 
নারী িববিজরত থাকব- কেনও িবেয় করব না্ এরপর রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর িনকট এেলন এবং বলেলন: 
“েতামরা িক ঐ সকল বযি�, যারা এরপ কথাবাতরা বেলর? 
আ�াহর কসম! আিম আ�াহেক েতামােদর েচেয় েবিশ িয় কির 
এবং েতামােদর েচেয় তাঁর �িত আিম েবিশ আনুগতযশীল; অথচ 
আিম েরাযা পালন কির, আবার েরাযা রাো েথেক িবরতও থািক্ 
সালাত আদায় কির এবং েুমাই ও িবেয়-শাদী কির্ সুতরাং যারা 
আমার সু�ােতর �িত িবরাগ িাব েপাশণ করেব, তারা আমার 
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দলিূ� নয়্” -( বুোরী, িববাহ অধযায়, বাব নং- ১, হািদস নং- 
৪৭৭৬; মুসিলম, িববাহ অধযায়, বাব নং- ১, হািদস নং- ৩৪৬৯)্ 
 
েযমিনিােব িতিন কৎসািহত কেরেরন �ম ও ক�কর কােজর 
�িত এবং এই ধরেনর ক�ািজরত কপাজরন েথেক োওয়ােক 
মানুেশর জনয ে�� ও কৗম োবার বেল িনধরারণ কেরেরন; 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

  لل  لهللا بب ل�ن يده عمل مي يأ�ل أن مي خ�ل قط طعيمي أاد أ�ل مي «
 ).للخياي أخرةه.(  » يده عمل مي يأ�ل كن للسالم عغيه

“িনজ হােত কপািজরত জীিবকার োেদযর েচেয় কৗম োদয কেনও 
েকক োয় না্ আ�াহর নবী দাকদ আ. িনজ হােত কপাজরন কের 
েেেতন্” -( বুোরী, তয়-িবতয় অধযায়, বাব নং- ১৫, হািদস নং- 
১৯৬৬)্ 
 

* * * 
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িবিি� ে�ণীর মানুেশর মেধয �াতং � ও ব ু� 
 
• মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মানবজািতর জনয 
মানব স�ানেদর মেধয �াতং ে�র বযাপাের পিরপূণর নমুনা েপশ 
কেরেরন এবং িতিন জািনেয় িদেয়েরন েয, মানবজািতর এক 
ে�ণীর কপর অপর ে�ণীর েকান িবেশশ মযরাদা েনই; কারণ, 
তারা সকেলই সংি�র মূল কপাদান, অিধকার এবং দািয়� ও 
কতরেবযর েকে� সমান; আর একজেনর কপর আেরক জেনর 
েকান ে��� েনই, তেব তার ঈমান ও আ�াহ তা‘আলােক িয় 
করার পিরমাণ অনুযায়ী পর�েরর ে��� িনধরািরত হেব; আর 
িতিন তারঁ সাহাবীেদর মেধয দীেনর েেদমত ও তারঁ সােথ 
স�ং� থাকার জনয সমান সুেযাগ সংি� কের িদেয়েরন্ 
তােঁদর মেধয রমী সুহাইব, হাবশী েবলাল ও সারসী সালমান 
তােদর আরব িাইেদর পাশাপািশ অববােন িরল্ 

 
মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এমন এক সমােজ বসবাস 
কেরন, যােক েঢেক েসেলের সামািজক, ব�গত ও বংশগত 
ৈবশেমযর কপর িিিৗ কের �িতি�ত ে�ণীেিদ; আর এই অববা 
িবেশশিােব আরব কপ-�ীেপর মেধয সীমাব� িরল না; বরং এই 
অববা িরল তৎকালীন সমেয়র সারা িবে�্ আর এই কারেণই 
আমরা একটা মহাপিরবতরন েদেেত পাই, েয িদেক মুহা�দ 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরব ও অনযানয িূ-েেদর 
অিধবাসীেক পিরবতরন কের িনেয় এেসেরন এমন িশকার মাধযেম, 
েয িশকােক িতিন তাঁর �িতপালক আ�াহ সুবহানহ ওয়া 
তা‘আলার পক েথেক �া� ওহীর মাধেম িনেয় এেসেরন; েযমন 
িতিন আ�ান করেতন মানব স�ানেদর মেধয �াতং � ও সমতা 
�িত�ার িদেক; আর িতিন একজন মানুশেক অপর আেরকজন 
মানুশ েথেক মযরদাগত পাথরকয ও ে��ে�র মাপকাি  ও সীমােরো 
বণরনা কের িদেয়েরন; আর তা হল তাকওয়া (আ�াহ-সেচতনতা, 
চির�, পেরাপকার ও সৎকেমরর বা�ব অনুসরণ; আর পাথরকযকরণ 
অথবা ে��ে�র েকে� বািহযক েবশ-িূশা, বণর ও বংেশর 
েকানিটরই েকান �িাব েনই্ 
 
আরেবর অববা এমন িরল েয, তারা িবিি� যুে� তরবািরর 
েজাের অথবা অপর েকােনা পিরেবেশ কুটেকৗশল ও �ব�নার 
মাধযেম অেনক �াধীন মানুশেক দাস-দাসীেত পিরণত করত্ আর 
দাস-দাসীর বযাপের েকক েকান কথা বলত না; তােদরেক 
পণযসাম�ী িহেসেব িবেবচনা করা হত, তার মিনেবর তার কপর 
কমতা �েয়ােগর অিধকার িরল, েযমিনিােব তার পরে হত, 
এমনিক েস যিদ ই�া কের েয, তােক েস েমের েসলেব, তেব 
এই বযাপাের েকান িতরসারকারী তােক িতরসার করেব না, 
অথবা েকান িবেবকবান বযি�ও তার িনো করেব না; এমনিক 
দাসীেদরেক পিততা েপশায় বাধয করা হত, যােত তােদর মিনবগণ 
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মজুির বা অথর কপাজরন করেত পাের; আর েগালামেদরেক ক�কর 
কােজ বাধয করত, েযমিনিােব চতু�দ জ�েক পিরচািলত করা 
হয়্ আর এত সব িকরুর পেরও আ�েযরর িবশয় িরল েয, দাস-
দাসীর মধয েথেক েকান িবেরাধী বা �িতেরাধকারীর কক েশানা 
েযত না!! আর িকিােবই বা তা স�ব হত, তারা েতা জানত েয, 
এটাই জীবেনর �ািািবক িনয়ম্  
 
অতঃপর েসই পিরবতরনটা িরল এমন, যা মুহা�দ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম ঐ সমােজর মেধয িনেয় এেসিরেলন, িতিন 
আ�াহ তা‘আলার ওহীর মাধযেম েোশণা করেলন েয, এই 
সমােজর মেধয �ীকং ত এসব ৈবশেমযর েকান মূলয ও �হণেযাগযতা 
েনই; আর িতিন এই েোশণা িতিন ঐ সমােজর �ধান বযি�বেগরর 
সামেনই িদেলন এবং এই বযাপাের িতিন েকান �কার অবেহলা ও 
ৈশিথলয �দশরন কেরন িন্ 
 
 এই �সে� তারঁ কে�েশয ে�রীত আ�াহর ওহী হল:     
আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

َها﴿ ُّ ََ � نَ�ٰ  َذَكرٖ  ّمِن َ�ُٰ�مَخلَقۡ  ِِنّا َّاُس ٱ َٓ
ُ
لۡ  َوأ ََ وَٗ  َ�ُٰ�مۡ وََج َُ  َوَ�َبآ�َِل  اُش

 ْۚ فُٓوا ََ ا ََ َ �ۡ  ِِنّ  َِ
َ
ِ ٱ ِعندَ  َمُ�مۡ رَ أ َّ  َۡ

َ
َ ٱ ِِنّ  َقٮُٰ�مۚۡ �  ُلوَاوُ [  ﴾١ َخبِ�ٞ  َعلِيمٌ  َّ

 ]                                                                            13: ل ُُجَرلِت 

“েহ মানুশ! আিম েতামােদরেক সংি� কেরির এক পুরশ ও এক 
নারী েথেক, পের েতামােদরেক িবি� কেরির িবিি� জািত ও 
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েগা�, যােত েতামরা এেক অপেরর সােথ পিরিচত হেত পার্ 
েতামােদর মেধয আ�াহর িনকট েস বযি�ই অিধক মযরাদাস��, 
েয েতামােদর মেধয অিধক মুৗাকী্ িন�য়ই আ�াহ সকল িকরু 
জােনন, সম� েবর রােেন্” - ( সূরা আল-হজুরাত: ১৩ )। 
 
আর িতিন মানব সংি�র মূল কপাদােনর িবশেয় আল-কুরআনুল 
কারীেমর বহ জায়গায় বণরনা কেরেরন; ত�েধয েযমন আ�াহ 
তা‘আলা বেলন:  

َٖ  ّمِن ُسَ�ٰلَةٖ  ِمن �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َوَََقدۡ  ﴿   ]12: ِمغُونَ ۡللُمؤ ُلوَاوُ [   ﴾ ١ ِط

“আিম েতা মানুশেক সংি� কেরির মািটর কপাদান েথেক্” - (সূরা 
আল-মুিমনুন: ১২ )।  
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

ِيٱ ُهوَ  ﴿   َٖ  ّمِن َخلََقُ�م َّ �  ُ�مّ  ِط ََ َجٗ�ۖ  قَ
َ
َجلٞ  أ

َ
ًّ  َوأ َُمۡ  ُ�مّ  ۥۖ ِعنَدهُ  ّمَس ن

َ
 أ

ونَ ََمۡ  بَعيمِ  ُلوَاوُ [   ﴾ ٢ َ�ُ
َ
 ] 2: لن

“িতিনই েতামােদরেক মািট েথেক সংি� কেরেরন, অতঃপর এক 
কাল িনিদর� কেরেরন এবং আর একিট িনধরািরত কাল আের, যা 
িতিনই জাত, এতদসে�ও েতামরা সেেহ কর্” - ( সূরা আল-
আন‘আম: ২)্ 
 
আর আ�াহর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 
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 بعر� فضل ال أال ،للاد أني�م ل�ن ،للاد ا��م إن أال لييس أيهي يي«
 إال أحر ع ألو  لال ألو  ع نحر لال عر� ع بعج� لال أعج� ع

 ).أحد لإلميم أخرةه.(  »نيلقِو
“েহ মানবজািত! েজেন রাে, িন�য়ই েতামােদর �িতপালক এক; 
আর েতামােদর িপতাও এক; সাবধান! তাকওয়া রাড়া অনারবীর 
কপর আরবীর, আরবীর কপর অনারবীর, কং �াে�র কপর 
ে�তাে�র এবং ে�তাে�র কপর কং �াে�র েকান বাড়িত মযরাদা 
েনই্” -(ইমাম আহমদ, মুসনাদ, হািদস নং- ২৩৫৩৬)্  
 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন:  

 ).لبتمذي أخرةه.(  »... ررلل مي آ م لهللا لخغق آ م نغو للييس ... «
“ ... আর মানবজািত আদেমর স�ান; আর আ�াহ তা‘আলা 
আদমেক মািট েথেক সংি� কেরেরন ...্” - ( িতরিমযী)্ 
 
 

* * * 
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কপসংহার 
পূেবর আেলািচত এই দশিট পেয়ে�র �েতযকিট পেয়�ই বযাপক 
ও িব�ািরত আেলাচনার দািব কের। আর এগেলার সপেক তািকদ 
িদেয় দিলল-�মােণর কে�েকরণ এই �কাশনািটেত বান কুেলান 
স�ব নয়্ তারাড়া মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ 
তা‘আলার পক েথেক �া� ওহীর মাধযেম মানবজািতর জনয যা 
েপশ কেরেরন, ত�ধয েথেক অেনক িবশেয় পা�াতয ও �ােচযর 
নযায়প�ীগণ এই মহানবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জীবন-
চিরত অধযয়েনর পর কথা বেলেরন; সুতরাং তােদর পক েথেক 
আগত সাকয-সনদ বা �তযয়েনর িিিৗ হল জান ও ে�স 
গেবশণা; আর এটাই হল িবশয়িিিৗক জানগত গেবশণার ৈবিশ�য, 
যা েকান �কার কম-েবিশ ও কাটরাঁট না কেরই �কং ত িস�াে� 
েপৗিরেয় েদয়্ 
 
আর অিচেরই এসব মূলযবান সাকয-সনেদর আেলাচনা- ইসলােমর 
নবী মুহা�দ ইবন আবদু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
পিরিচিতমূলক এই িসিরেজর ি�তীয় �কােশ আসের- 
ইনশাআ�াহ; যার িশেরানাম হল:  
“মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বযাপাের নযায়প�ীেদর 
কি�”  
( لغم ل عغيه لهللا ص� �مد ف ل غةف� أقولب ) । 
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এর েচেয় আরও েবিশ জানার জনয েদো েযেত পাের রহমেতর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পিরচয়দােন আ�জরািতক 
কাযরতেমর এই ি কানায়: www.mercyprohet.com 
 

صحبه  ل ص� لهللا ل لغم ع بريغي �مد ل ع إخولبه مي ليري� ل ع آل ل
 .ل للينع�

 
* * * 
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