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পবিত্র কুরআনের আন োনক মুহোম্মদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ
ওয়োসোল্লোনমর বরসো োত

মোেি জোবতনক সবিক পনের বদিো বদনত যু নগ যু নগ এ
ধরোধোনম অসাংখ্য মহোমোেনির আগমে ঘনেনে। তোরো
মহোে আল্লোহর িোেী

োনে ধেয হনয় মোেু ষনক সর

সবিক পনে পবরচোব ত করোর েয়োস মপনয়নেে। এসি
মহো মোেি আল্লোহ তো‘আ োর একোন্ত িোন্দোরূনপ
বরসো োত োনে ধেয হনয়নেে।
বরসো োত মকোনেো বিক্ষো, মযোগযতো িো অজজেনযোগয বিষনয়র
েোম েয়। দক্ষতো, মমধো িো েবতেো বদনয় এবে োে করো
যোয় েো। চচজো, অধযিসোয়, অেু িী ে ও সোধেো দ্বোরো
দু বেয়োর অনেক বকেু অজজে সম্ভি হন ও েিুওয়োত ও
বরসো োত অজজে সম্ভি েয়। এবে সম্পূ েজরূনপ আল্লোহ
তো‘আ োর মনেোেয়ে। মহোে আল্লোহর পয়গোম মোেি
জোবতর কোনে িহে কনর আেো এিাং তো েচোর করোর
উনেনিযই আল্লোহ েিী-রোসূ মনেোেীত কনরে। এ মনমজ
কুরআনে এনসনে:
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ٗ
َ ََ َ
َ
]٥٧ :اس﴾ [احلج
ُ ِ َِنُٱنل
َُ لُ َوم
ُ لئِكةُِ هر هس
ُ ِنُٱلُم
ُ فُم
ُ ِ ّللُيَصُ َط
ُ﴿ٱ ه
‘‘আল্লোহ বিবরিতোর ও মোেিকু মেনক রোসূ মনেোেীত
কনর েোনকে।’’ [সূ রো আ -হোজ, আয়োত: ৭৫]
এ আয়োনত ময সতযবে িুনে উনিনে তোর পূ েজ েকোি
ঘনে বেয়েিী সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম-এর
জীিনে। এ সম্পনকজ আল্লোহ তো‘আ ো িন ে,
َ هَ َ َ ي
،٣ :﴾ [انلجم٤ُوح
ُحُيه ى
ُ ّلُو
ُ ِ ُإِنُُه ُوُإ٣ُُنُٱلُ َه َوى
ُِ قُ َع
ُ﴿ َو َماُيَن ِط ه
]٤

‘‘েতযোনদিকৃত ওহী বেন্ন বতবে মে মেনক মকোনেো কেো
িন ে েো।” [সূ রো আে-েোজম, আয়োত: ৩-৪]
তোাঁর বরসো োত বে

পূ েজোি, অেেয বিবিষ্ট্যসম্পন্ন,

সু পবরকবিত ও সু বেপুে কমজনকৌিন

েরপুর। বতবে

বিনের িুনক একজে সিজনেষ্ঠ দো‘ঈ। বিজয়ী িীর, সি
রোষ্ট্রেোয়ক, কৃতী পুরুষ, মহোমেীষী, বিজ্ঞোেী ও সাংস্কোরক
বহসোনি সমোদৃ ত। জনের পূ িজ মেনকই বতবে অেেয ও
অসোধোরে বিবিনষ্ট্যর অবধকোরী বেন ে। আন োচয েিনে
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তোাঁর বরসো োত

োনের উনেিয ও বিবিষ্ট্যোি ী সম্পনকজ

আন োকপোত করো হনয়নে। িন

েিেবেনক আমরো

বেননোক্ত েোনগ েোগ করনত পোবর।
ক. বরসো োনতর পবরচয়
খ্. েিী রোসূ গনের আগমনের উনেিয
গ. মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর বরসো োত
সাংক্রোন্ত েোসবিক িক্তিয
ঘ.

মুহোম্মোদ

সোল্লোল্লোহু

‘আ োইবহ

ওয়োসোল্লোনমর

বরসো োনতর বিবিষ্ট্যসমূ হ।
ক. বরসো োনতর পবরচয়
বরসো োত আরিী িব্দ, যোর মূ ধোতু হন ো ( )ر س لরো,
বসে,

োম। সোধোরে অনেজ যো বকেু মেরে করো হয়

তোনকই আমরো বরসো োত িন জোবে। মযমে মকোনেো বচবি
মেরে। এবে একিচে, িহুিচনে  الرساالتিো رسائل
িযিহৃত হয়। আবেধোবেক দৃ বষ্ট্নকোে মেনক বরসো োনতর
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িোবব্দক অেজ হন ো: িোতজোিহে িো মদৌতযকোযজ। 1 সনবোধে
িো বখ্তোি, বকতোি,2 ব বখ্ত েহীিো,3 ব বখ্ত বিষয়িস্তু িো
মোকতুি।4 িক্তিয যো মকোনেো িযবক্ত অনেযর বেকে েোপ্ত
হনয় িহে কনর বেনয় আনস, চোই মসেো ব বখ্ত মহোক
অেিো অব বখ্ত5 েেৃবত। ইাংনরজীনত এনক Message,
letter, Note, dispatch, communication ি ো
হয়।6

1

অধযোপক মুহোম্মোদ িজ ু র রহমোে, আকোনয়দু

ইস োম, ঢোকো:

কুতুিখ্োেোনয় রিীবদয়ো, বদ্বতীয় সাংস্করে, জুে, ১৯৯৭, পৃ . ৪৭।
2

ড. ইিরোহীম মোদকুর, আ -মু‘জোমু ওসীত, বদল্লী, দোরু ক ম,
তোবি, পৃ . ৩৪৪।

3

আ -মুেবজদ

ু ইস মো ু ক আ

ইয়োসু ’য়ী, ২৪তম সাংস্করে,

বিরুত: দোরু ইহইয়োইত তুরোবে আরোিী, তোবি, পৃ . ২০৯।
4

মবের আ িো‘ োিোক্কী, আ -মোওবরদ, বিরুত: দোরু ই বম ব
মো োইে, ১৯৭৬, পৃ . ৫৮৩।

5

মু‘জোমু ু গোবত িুকোহো, পৃ . ২২২।

6

মবের আ -িো োিোক্কী, েোগুক্ত, পৃ . ৫৮৩।
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ইস োমী

িরী‘আনতর

পবরেোষোয়

‘আ োমীে স্বীয় িোন্দোনদর বহদোয়োত

আল্লোহ

রোব্বু

োনের বেবমনে

তোনদর মনধয মনেোেীত িোন্দোর মোধযনম ময িোেী
পোবিনয়নেে তোনকই বরসো োত িন । আর যোরো এর
িোহক তোরো হন ে রোসূ । মহোে আল্লোহ্ একোন্ত স্বীয়
ইচ্ছোয়ই তোনদর মনেোেয়ে বদনয় েোনকে। এ সম্পনকজ
কুরআনে মহোে আল্লোহ িন ে,
َ َ َ َ ََ َ َ ه
َ
]٤٥ :﴾ [ص٤٧ُِار
ُ لخُ َي
ُ يُٱ
ُ نُٱلُمصُطف
ُ ﴿ِإَون ههمُُعِندناُل ِم
‘‘অিিযই তোরো বে

আমোর মনেোেীত উেম িোন্দোনদর

অন্তেুজক্ত।’’[সূ রো মেোয়োদ, আয়োত: ৪৭]
অতএি, আল্লোহ তো‘আ ো যোাঁনদরনক মনেোেীত কনরে
তোাঁনদর মনধয দোবয়ত্ব পো নের মযোগযতো ও গুেোি ী
জেগত ও স্বেোিগতেোনিই সৃ বষ্ট্ কনর মদে। মক্কোর
কোবিররো েিী মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোমএর বরসো োনতর অস্বীকৃবত জোেোনত চোইন অতযন্ত দীপ্ত
কনে মহোে আল্লোহ মঘোষেো কনরে:
َ
َه َ َه َ ه َ ه
]٤٢٤ :لُرِ َساَلَ هُه﴾ [االنعام
ُ ي َع
ُ ُث
ُ ُّللُأعُل ُمُحي
ُ ﴿ٱ
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“আর আল্লোহ তোাঁর বরসো োনতর েোর কোর ওপর অপজে
করনিে তো বতবেই েোন ো জোনেে।’’ [সূ রো আ আে‘আম, আয়োত: ১২৪]
সু তরোাং এবে মকোনেো অজজেীয় বিষয় েয়। িরাং মহোে
আল্লোহ েদে মোেিজোবতর েবত এক সীমোহীে
বে‘আমত।
সু তরোাং মহোে রোব্বু

‘আ োমীনের তরি মেনক

জগতিোসী বিনিক-িুবি সম্পন্ন জীনির বেকে িোতজো
মপৌঁনে মদয়োর মোধযমনক ি ো হয় বরসো োত। এই
মদৌতযকোযজ সম্পন্ন করোর কোনজ দু -মেবের ম োক
বেনয়োবজত রনয়নেে। তোরো হন ে- বিবরিতো ও মোেু ষ,
যোনদরনক রোসূ
আবদকো

িো দূ ত বহনসনি অবেবহত করো হয়।

হনতই আল্লোহ তো‘আ ো েনতযক জোবতর

েবতই তোনদর বহদোয়োনতর জেয সতকজকোরী রোসূ
পোবিনয়নেে। এ মনমজ আ -কুরআনে এনসনে:
َ َ َ َه
َ َ
]٢٤ :ِير﴾ [فاطر
ُِيهاُنذ ي
لُف
ُ ّلُخ
ُ ِ ﴿ِإَونُمِنُُأمةُُإ
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‘‘আর এমে মকোনেো জোবত মেই যোনদর কোনে সতকজকোরী
িো েীবত েদিজক মেবরত হয় বে।’’ [সূ রো িোবতর ,
আয়োত: ২৪]
অেযনত্র এনসনে:

َ ه ه
ي
]٤٥ :ول﴾ [يونس
ُ ِكُأ َمةُُ َر هس
ُِ ﴿ول

‘‘আর েনতযক উম্মনতর জেযই রনয়নে রোসূ ।’’ [সূ রো
ইউেু স, আয়োত: ৪৭]
খ্. েিী-রোসূ গনের মেরনের উনেিয
মহোে আল্লোহ তো‘আ ো এ পৃবেিীর ো েকতজো, পো েকতজো,
সৃ বষ্ট্কতজো। বতবে সমুদয় িস্তুর মোব ক ও সোিজনেৌম
ক্ষমতোর অবধকোরী। তোাঁর এ সক
মহোপরোক্রম

ক্ষমতো

েিুওয়োত

ও

গুেোি ী ও
বরসো োনতর

েনয়োজেীয়তোনক তীব্র মেনক তীব্রতর কনর বদনয়নে।
মকেেো, এ সক

বিষনয় মোেু নষর জ্ঞোে খ্ুিই সীবমত,

অেচ আল্লোহ তো‘আ ো অসীম। তোাঁর এ অসীম ও
পরোক্রমিো ী যোিতীয় গুেোি ীর পবরচয় সম্পনকজ েিী-
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রোসূ গে অিগত বেন ে। তোরো আল্লোহর পক্ষ মেনক
ওহী ব্ধ জ্ঞোনে সমৃি হনয় সমুদয় বিষনয় মোেু ষনক
বহদোয়োত বদনয়নেে। মোেু ষনক আল্লোহর রুিুবিয়যোত
সম্পনকজ পবরচয়

োে করো ও সবিক পনের বদিো বদনয়

পোবেজি ও পরকো ীে জীিনের ক যোে ও মসৌেোগয োনের
পে সম্পনকজ জ্ঞোে দোনের জেয রোসূ গনের আগমে
হনয়নে।7 আল্লোহ তো‘আ ো েিী-রোসূ মেরনের পেেূ বম ও
উনেিয িেজেো করনত বগনয় িন ে,
َ َ َ َ َ ٗ َ َ َ َ ه ه َ ٗ َى
َ ي َُ ه
ُين
َُ ِين ُ َو همنذِر
َُ ّش
ُ ِ ِ ّلل ُٱنلَ ُب
ُث ُٱ ه
ُ اس ُأم ُة ُ ُوحِد ُة ُفبع
ُ ن ُٱنل
ُ ﴿َك
ِ ِ ن ُمب
ََ ََ
َه
ه
َ
َ اسُف
ُِِيماُٱخُ َتلفواُُفِي ُه
ُ ِ َيُٱنل
َُ قُ ِِلَحُك َُمُ َب
ُِ ل
َُ بُُب ِٱ
ُ َ ِتى
ُ نز ُلُ َم َع هه هُمُٱلُك
وأ
ه
َ
َ
َ
َ
ه
ُتُ َبغُ َُيا
ُ ٰى ه
َُ ِ لَي
ُ وههُمِنُُ َبعُ ُِدُ َماُ َجاُ َءتُ هه هُمُٱ
ُ ِينُأوت
َُ ّلُٱَّل
ُ ِ فُفِي ُهُِإ
ُ َو َماُٱخُ َتل
َ َه
َ
َه
ُُق ُبِإِذُن ِ ُهِۦ
ُِ ل
َُ ِن ُٱ
َُ ِين ُ َء َام هنواُ ُل َِما ُٱخُ َتلفواُ ُفِي ُهُِم
َُ ّلل ُٱَّل
ُ بَيُ َن ههمُ ُف َه َدى ُٱ
َ
َ
َ
]٢٤٣ :﴾ [ابلقرة٢١٣ُُلُصِ َُر ىطُُ ُّمسُ َتقِيم
ُّللُ َيهُدِيُ َمنُيَشاُ هُءُإ ِ ى
َُُوٱ ه

7

আিু িকর যোনির আ -জোযোনয়রী, বমেহোজু
দোরূি শুরুক, ১৯৯০), পৃ . ৫২।

মুসব ম, (বজেো:
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‘‘সক

মোেু ষ একবে জোবত সত্ত্বোর অন্তেুজক্ত বে ।

অতোঃপর আল্লোহ তো‘আ ো েিীগেনক পোিোন ে সু সাংিোদ
দোতো ও েীবত-েদিজেকোরী বহনসনি। আর তোনদর সোনে
অিতীেজ করন ে সতয বকতোি, যোনত মোেু নষর মোনে
মতবিনরোধপূ েজ বিষনয় মীমোাংসো করনত পোনরে। িস্তুতোঃ
বকতোনির িযোপোনর অেয মকউ মতনেদ কনর বে। বকন্তু
পবরষ্কোর বেনদজি এনস যোিোর পর বেনজনদর পোরস্পবরক
মজদ িিতোঃ তোরোই কনরনে, যোরো বকতোি েোপ্ত হনয়বে ।
অতোঃপর আল্লোহ ঈমোেদোরনদরনক বহদোয়োত কনরনেে মসই
সতয বিষনয়, ময িযোপোর তোরো মতনেনদ ব প্ত হনয়বে ।
আল্লোহ যোনক ইচ্ছো সর পনে পবরচোব ত কনরে।’’ [সূ রো
আ -িোকোরোহ, আয়োত: ২১৩]
উপনরোক্ত আয়োতগুন োর মমজোেজ অেু ধোিনে মিোধগময হয়
ময, মকোনেো এক কোন

পৃবেিীর সমস্ত মোেু ষ একই

8
মতোদিজ ও ধনমজর অন্তেুজক্ত বে । সিোই একই ধরনের
8

মোেু ষ কখ্ে এক উম্মনতর অন্তেুজক্ত বে

মস সম্পনকজ মতনেদ

রনয়নে। আল্লোমো কুরতুিী রহ. িন ে, একই উম্মত ি নত একই
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বিেোস ও আকীদো মপোষে করত। অতোঃপর তোনদর মনধয
আকীদো-বিেোস ও ধযোে-ধোরেোর বিবেন্নতো মদখ্ো মদয়।
িন , সতয ও বমেযোর মনধয পোেজকয করো অসম্ভি হনয়
পনে। তোই আল্লোহ তো‘আ ো সতয ও সবিক মতিোদনক
েকোি করোর জেয এিাং সবিক পে মদখ্োিোর নক্ষয েিী
ধনমজর অেু সোরী িু েোনেো হনয়নে। ইিে কো‘ি ও ইিে যোয়দ
রোবদয়োল্লোহু আেহুর অবেমত হন ো : মোেু ষ ি নত এখ্োনে আদম
সন্তোেনক িু েোনেো হনয়নে। তোনদর ধমজীয় ঐকয বে মস সময়, যখ্ে
আল্লোহ তো‘আ ো আদম সন্তো-েনদরনক তোনদর বপতো আদম
‘আ োইবহস সো োম-এর পৃ ষ্ট্নদি মেনক মির কনর তোনদর বেকে
হনত আল্লোহর একত্বিোনদর স্বীকোনরোবক্ত আদোয় কনরবেন ে। (ইমোম
কুরতুিী, েোগুক্ত, ৩য় খ্ণ্ড, পৃ . ৩০)।
েখ্যোত তোিসীরকোরক ইিে আব্বোরোবদয়োল্লোহু আেহুমো িন ে,
আদম ‘আ োইবহস সো োম ও েূ হ ‘আ োইবহস সো োম পযজন্ত ময
দিবে যু গ অবতক্রোন্ত হনয়বে

মস সময়কোর মোেু ষ সবিক ধনমজর

ওপর বে । অতোঃপর তোনদর মনধয মতবিনরোধ মদখ্ো বদন আল্লোহ
েূ হ ‘আ োইবহস সো োম ও পরিতজী কোন র েিীগেনক মেরে
কনরে। (মুহোম্মদ আ ী আস্-সোিু েী, আন্ েিু য়যোত ওয়ো আববয়ো,
েোগুক্ত, পৃ . ৯)।
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ও রোসূ গেনক মেরে কনরে এিাং তোনদর েবত আসমোেী
বকতোি অিতীেজ কনরে। েিীগনের মচষ্ট্ো, পবরেম ও
তোি ীনগর িন মোেু ষ দু ’েোনগ বিেক্ত হনয় যোয়। একদ
আল্লোহর মেবরত রোসূ

ও তোনদর েদবিজত সতয-সবিক

পে ও মতনক গ্রহে কনর মেয়, আর একদ

তো

েতযোখ্যোে কনর। েেনমোক্ত দ েিীগনের অেু সোরী এিাং
মুবমে িন

পবরবচত, আর মিনষোক্ত দ বে েিীগনের

অিোধয, অবিেোসী এিাং কোবির বহনসনি গেয।
অতএি ি ো যোয় ময, আল্লোহ তো‘আ ো ময অসাংখ্য েিীরোসূ ও আসমোেী বকতোি মেরে কনরনেে, তোর উনেিয
বে

‘‘বমল্লোনত ওয়োহদো’’ তযোগ কনর ময মোেি সমোজ

বিবেন্ন দ ও বিরকোনত বিেক্ত হনয়নে তোনদরনক পুেরোয়
পূ িজিতজী ধনমজর আওতোয় বিবরনয় আেো। েিীগনের
আগমনের ধোরোবেও এেোনিই চন নে। যখ্েই মোেু ষ
সৎপে মেনক দূ নর সনর মগনে, তখ্েই মহদোনয়নতর জেয
আল্লোহ তো‘আ ো মকোনেো েো মকোনেো েিী মেরে কনরনেে
এিাং বকতোি েোবয

কনরনেে, মযে তোাঁর অেু সরে করো

হয়। আিোর যখ্ে তোরো পে হোবরনয়নে তখ্ে অেয
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একজে েিী পোবিনয়নেে এিাং বকতোি অিতীেজ কনরনেে।
এর ধোরোিোবহকতোয় সিজনেষ্ঠ ও সিজনিষ েিী ও রোসূ
মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম-এর এ ধরোধোনম
আগমে ঘনেনে।
গ. মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম-এর
বরসো োত সাংক্রোন্ত েোসবিক িক্তিয
ইস োম আল্লোহর বেকে একমোত্র মনেোেীত ধমজ। এর
িোহক হন ে বেয়েিী সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম
বতবে তোাঁর জীিনের সমুদয় সময় ও ক্ষেনক দীনের েচোর
ও েসোনরর বেবমনে অবতিোবহত কনরনেে। দীে েচোনরর
সু মহোে দোবয়ত্ব বদনয় আল্লোহ তোাঁনক মেরে কনরনেে। এ
মনমজ পবিত্র কুরআনে এনসনে:
ه
َ ه
ٗ
َ
ه
َ
َ
ُاي ىت ِ ُهِۦ
ُ وّل ُمِنُ ههمُ ُ َيتُلواُ ُ َعليُ ِهمُ ُ َء
ُ ن ُ َر هس
َُ ِي
ُ ِ لم
ُ ف ُٱ
ُِ ُث
ُ ﴿ه َُو ُٱَّلِي ُ َب َع
َ َ َ َ ه
َ
َ ه
َ
ُُفُض ُل ىل
ُ ِ لُل
ُ ُل ِكُ َم ُةُِإَونَُكنواُُمِنُقب
ُ بُ َُوٱ
ُ َ ِتى
ُ َو هي َزك ِي ِهمُُ َو هي َعل هِم هه هُمُٱلُك
]٢ :﴾ [اجلمعة٢ُُُّمبِي
রক্ষরনদর মনধয একজে রোসূ

মেরে কনরনেে, বযবে

তোনদরনক তোাঁর আয়োতসমূ হ পনে শুেোে, তোনদরনক

 15 

পবরশুি কনরে এিাং বকতোি ও বহকমত বিক্ষো মদে।
অেচ ইনতোপূ নিজ তোরো সু স্পষ্ট্ মগোমরোহীনত বেমবিত
বে ।’’ [সূ রো আ -জুমু‘আ, আয়োত: ২]
সু তরোাং আয়োতসমূ নহর বত োওয়োত, আত্মোর পবরশুবি,
বকতোিুল্লোহ তেো কুরআনের বিক্ষোদোে বিবধ-বিধোনের
িযোখ্যো, উন্নত বেবতকতো ও চবরনত্রর উৎকষজ সোধনের
গুরুদোবয়ত্ব তোাঁর ওপর অবপজত হনয়বে । তোাঁর আগমনের
েোক্কোন

আরনির ম োনকরো ধ্বাংনসর দ্বোর েোনন্ত মপৌঁনে

বগনয়বে । আল্লোহ তো‘আ ো তোাঁর মোধযনম তোনদরনক ধ্বাংস
মেনক মুবক্ত বদনয়নেে। মকেেো তোাঁর রীবত িো সু ন্নোত হন ো,
মকোনেো যোব ম সম্প্রদোয়নক ধ্বাংস করোর পূ নিজ তোনদর
বেকে রোসূ মেরে করো, বযবে তোনদরনক সতয ও সবিক
পনের বদনক আহ্বোে করনিে। এ মনমজ সূ রো আ -কোসোনস
এনসনে:
ه
ٗ
ه
َ َ َ َ َ ُّ َ ه َ ه
َ
ُُوّل ُ َيتُلوا
ُ ف ُأم َِها ُ َر هس
ُِ ُث
ُ ّت ُ َيبُ َع
ُى ُ َح َ ى
ُِك ُٱلُق َر ى
ُ ك ُمهُل
ُ ن ُر ُب
ُ ﴿وما َُك
ه
َ
َه
َ َ ََ هَ َى ه
َ
﴾٥٩ُ ون
ُ ظل ِم
ُ ُ ّل ُوأهُلها
ُ ِ ِك ُٱلُقرىُ ُإ
ُ ِ اي ىت َِناُ ُ َو َما ُك َنا ُ همهُل
ُ َعليُ ِهمُ ُ َء
]٧٥ :[القصص
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“ধ্বাংস কনরে েো, ময পযজন্ত তোর মকন্দ্রস্থন রোসূ মেরে
েো কনরে। বযবে তোনদর কোনে আয়োতসমূ হ পোি কনরে
এিাং আবম জেপদসমূ হনক তখ্েই ধ্বাংস কবর যখ্ে তোর
িোবসন্দোরো যু ু ম কনর।’’ [সু রো আ -কোসোস, আয়োত: ৫৯]
অতএি, আল্লোহ েদে ওহীর জ্ঞোে মোেু নষর মোনে েচোর
করোর মোধযনম ধ্বাংসেোপ্ত সম্প্রদোয়নক মুবক্তর অমীয় সু ধো
পোনের জেয মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম
আবেেূ জত হনয়বেন ে।
বতবে

(মুহোম্মোদ

সোল্লোল্লোহু

‘আ োইবহ

ওয়োসোল্লোম)

মোেিজোবতনক আল্লোহর েীবতেদিজে ও জোন্নোনতর সু সাংিোদ
বদনতে, যোনত মোেু নষরো অক যোেকর ও যোিতীয় অবিধ
পন্থো অি বে মেনক দূ নর েোনক।9 মূ তোঃ এ সু সাংিোদ ও
9

َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ ُّ َ َ
ٗ ُاُونَذ
ٗ ِ َُاُو همب
َ ّش
َ ُُشه ٗد
মহোে আল্লোহ িন ে ُ٤٥ُِيرُا
ِ ُبُُإِناُُأرُسلُٰىُك ى
ِ ﴿يُأيهاُٱنل
َ
َ
َ
ُّ
ٗ
ٗ
َ ِ ّللُِبإذُن ِ ُهِۦُ َو
]٤٤ ،٤٧ :﴾ [االحزاب٤٦ُِيا
ُ اجاُمن
ُ ِس
ُ ِ ‘‘ َوداع ًِياُإমহ েিী!
ِ ِ ُ ل ُٱ
আমরো আপেোনক পোবিনয়বে সোক্ষীরূনপ সু সাংিোদতো ও েীবতেদিজে
রূনপ এিাং আল্লোহর বেনদজি তোর েবত আহিোেকরী উজ্জ্ব
েদীপরূনপ।’’ [সূ রো আ -আহযোি, আয়োত: ৪৫-৪৬]
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েীবতেদিজক রূনপই আল্লোহ তো’আ ো যু নগ যু নগ েিীরোসূ নদর এ পৃবেিীনত পোবিনয়নেে, মযে মোেি জোবত
বকয়োমনতর বদে এ আপবে করনত েো পোনর ময, মহ
আল্লোহ! বকনস মতোমোর সন্তুবষ্ট্ এিাং বকনস অসন্তুবষ্ট্ তো
আমরো অিগত বে োম েো। যবদ আমরো জোেতোম তো হন
মস অেু সোনর জীিে পবরচো েো করতোম। এ ধরনের
মকোনেো দ ী িো েমোে মযে মোেু ষ উপস্থোপে করনত েো
পোনর মসই বদনক

ক্ষয মরনখ্ই আল্লোহ েিী-রোসূ গনের

ধোরো অিযোহত মরনখ্নেে। এ মনমজ মহোে আল্লোহ িন ে,
َ ََ ِ َ َ َ ََ َ ه
َ ُّ ُ ٗ ﴿ ُّر هس
ُّللُِ هح َجُۢةُ َبعُ َُد
ُ َعُٱ
ُ ُاس
ُ ونُل ِلن
ُ لُيك
ُ ينُ ِِل
ُ ِينُ َو همنذِر
َُ ّش
ِ ِ لُمب
َ َ ُّ ه
َ ُنُٱ َ ه
ً عز
]٤٤٧ :﴾ [النساء١٦٥ُِيما
ُٗ يزاُ َحك
ُ لُ َوَك
ُِ ٱلرس
ِ ُ ُّلل
‘‘আবম সু সাংিোদ দোতো ও সোিধোেকোরী রোসূ
কনরবে, যোনত রোসূ

মেরে

আগমনের পর আল্লোহর বিরুনি

মোেু নষর মকোনেো অবেনযোগ েো েোনক। আল্লোহ পরোক্রমিো ী
ও েজ্ঞোময়।’’ [সূ রো আে-বেসো, আয়োত, ১৬৫]
মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম সোরো বিনের জেয
েীবতেদিজক-রূনপ মেবরত হনয়নেে, মযে আহন
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বকতোিরো (ইয়োহূ দী ও বিষ্ট্োে) অবেনযোগ উত্থোপে করনত
েো পোনর ময, আমোনদর কোনে মকোনেো সু সাংিোদ দোতো ও
েীবতেদিজক আনস বে।10 এ মনমজ সূ রো ত্বো-হোয় এনসনে,
মহোে আল্লোহ িন ে,
َ َ َ َ َ َ َََ ََ ه
َ َ ََ َ
َ
َ
ُِل َنا
ُ ِ تُإ
ُ ُّلُأرُسل
ُ ُٰى هُهمُب ِ َعذابُُمِنُقبُل ِ ُهِۦُلقالواُُربناُلو
َُ ُ﴿ َولوُُأناُُأهُلك
َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َََ ٗ َه
]٤٣٤ :﴾ [طه١٣٤ُى
ُن َز ى
ُ ِلُ َو
ُ لُأنُنذ
ُِ ُِكُمِنُقب
ُ اي ىت
ُ وّلُفنتب ِ ُعُء
ُ رس
‘‘যবদ আমরো এনদরনক ইনতোপূ নিজ মকোনেো িোবস্ত দ্বোরো
ধ্বাংস করতোম, তনি এরো ি ত: মহ আমোনদর রি!
10

َ َى َ َ َ ه َ ه ه َ ه َ ه َ ه َ َى
َ َ َ
َ ُُف
আল্লোহর ُُتُةُُم َِن
ُبُُقدُُجاُءكمُُرسونلاُيب ِيُُلكمَُُع
ِ ﴿يُأهُلُُٱلُكِت
ُّ ه َ َ ه ه
ََ
َ
َ ََ
َ
َ
ه
ُّلل
ُييُ َونذِي يُرُ َُوٱ ه
ُ ِّلُنذِيرُُفقدُُ َجاُ َءكمُبَش
ُ لُأنُتقولواُُ َماُ َجاُ َءناُمِنُُبَشِ يُُو
ُِ س
ُ ٱلر
َ
َ
ه
َ
َ
]٤٥ :﴾ [املائدة١٩ُِير
ُشءُُقد ي
ُ ُك
ُِ َُع
ُ‘‘ ىমহ আহন বকতোিগে! মতোমোনদর
কোনে আমোর রোসূ আগমে কনরনেে, বযবে রোসূ গনের বিরবতর
পর মতোমোনদর কোনে পুঙ্খোেু পুঙ্খ িেজেো কনরে, যোনত মতোমরো
একেো ি নত েো পোর ময, আমোনদর কোনে মকোে সু সাংিদদোতো ও
েীবতেদিজক আগমে কনর বে। অতএি, মতোমোনদর কোনে সু সাংিোদ
দোতো েীবতেদিজক এনস মগনে আর বতবে সিজ বিষনয় ক্ষমতোিোে।’’
[সূ রো আ -মোনয়দোহ, আয়োত: ১৯]
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আপবে আমোনদর কোনে একজে রোসূ মেরে করন ে েো
মকে? তোহন

মতো আমরো অপমোবেত ও মহয় হওয়োর

পূ নিজই আপেোর বেদিজেসমূ হ মমনে চ তোম।’’ [সূ রো ত্বোহো, আয়োত: ১৩৪] তোাঁর আগমনের পূ নিজ দীঘজ সময় পযজন্ত
মকোনেো েীবত েদিজক আগমে কনরবে। িন

মোেু নষর

সতয ও বমেযোর মোনে পোেজকয করোর অেু েূবত পযজন্ত ম োপ
মপনয় যোয়। এ জনেয মহোে আল্লোহ মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু
‘আ োইবহ

ওয়োসোল্লোমনক

মেরে

কনরে

সিজনিষ

েীবতেদিজক ও সু সাংিোদ দোতো রূনপ। আর এবে বে
িোন্দোর েবত মো‘িুনদর রহমত িো করুেো স্বরূপ।11
েিুয়ত

োনের েোরনম্ভ বতবে এ মনমজ আবদষ্ট্ হনয়নেে

এিাং সিজেেম বেজ পবরিোর ও বেকেতম আত্মীয়স্বজেনক
আল্লোহর আযোনির েয় েদিজে কনরে। তোাঁর উপর
েোবয কৃত আসমোেী বকতোি মহোগ্রন্থ আ -কুরআনেও
11

ُّ يب هه
َ مُم ِص
َ ﴿ولَُو َُّلُُأَنُته ِص
َ
এ মনমজ পবিত্র কুরআনে এনসনে, ُ يبُۢةُب ِ َما
َ
َ
َ
َ َ َ ه ه َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ه ٗ َ َ َ َ َ َى َ َ ه
ُون
ُ كُ َونك
ُ ِ اي ُت
ُ وّلُفنتب ِ ُعُء
ُ ِلناُرس
ُ ِ تُإ
ُ ُّلُأرُسل
ُ ُق َد َمتُُأيُدِي ِهمُُفيقولواُُربناُلو
]٤٥ :﴾ [القصص٤٧ُِي
َُ ِنُٱلُ همؤُ ِمن
َُ [ مসূ রো আ -কোসোস, আয়োত: ৪৭]
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বিষয়বে এমেেোনি ধ্ববেত হনয়নে, যো েমোে করনে ময,
কুরআে েোবযন র উনেিযও তোই। রোসূ

সোল্লোল্লোহু

‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম স্বয়াং বেনজই এ কেোর স্বীকৃবত
বদনয়নেে এেোনি,

َ ه َ ََ َى َ ه َ ه ه ه
]٤٥ :انُ ِلنذ َِركمُب ِ ُهِ﴾ [االنعام
ُ هذاُٱلُقرُء
ُ ُل
ُ ِ وحُإ
ُ ِ ﴿وأ

‘‘আমোর েবত এ কুরআে অিতীেজ হনয়নে, যোনত আবম
মতোমোনদরনক এিাং যোনদর কোনে এ কুরআে মপৌঁনেনে
সিোইনক েীবত েদিজে কবর।’’ [সূ রো আ -আে‘আম,
আয়োত: ১৯]
এ পৃবেিীনত মোেু নষর চ োর পে দু ’বে। একবে হন ো সর
সবিক পে িো বসরোতু

মুস্তোকীম। অপরবে মগোমরোহীর

পে। এ দু ’পনের ময মকোনেো পনে মোেু ষ পবরচোব ত হনত
পোনর। এজনেয পরকোন ও জোন্নোত এিাং জোহোন্নোম এ
দু ’ধরনের িযিস্থো রনয়নে। পবিত্র কুরআে মগোেো জোবতনক
মুবমে এিাং কোবির দু ’মেবেনত বিেক্ত কনরনে। মুবমেগে
বকনসর বেবেনত জীিে চো োনিে এিাং মকোনেোবে তোনদর
জীিে বেিজোনহর পে, মস বিষনয় বদক বেনদজিেো বদনয়নেে
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মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম। তোই তোাঁর
মোেু ষনক ‘‘বসরোতু

আগমনের অেযতম উনেিয বে

মুস্তোকীম’’-এর পে মদখ্োনেো। পবিত্র কুরআনে আল্লোহ
িন ে,

ََ
َ َ َ
]٤ ،٣ :﴾ [يس٤َُُعُصِ َُر ىطُُ ُّمسُ َتقِيم
ُُ ى٣ُِي
َُ نُٱلُ همرُ َسل
َُ كُل ِم
ُ ﴿إِن

‘‘বেশ্চয় আপবে েবরত রোসূ গনের একজে। সর পনে
েবতবষ্ঠত।’’ [সূ রো ইয়োবসে, আয়োত: ৩-৪]
ঘ.

মুহোম্মোদ

সোল্লোল্লোহু

‘আ োইবহ

ওয়োসোল্লোনমর

বরসো োনতর বিবিষ্ট্যসমূ হ
মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম-এর বরসো োত
বে

অেেয বিবিষ্ট্যমবণ্ডত। বতবে সোিজজেীে, পূ েজোি ও

সিজকোন র

সি

মোেু নষর

জেয

যু নগোপনযোগীয়

আন োকিবতজকো বেনয় আবিেূ জত হনয়বেন ে। বেনন
মহোগ্রন্থ আ -কুরআনের আন োনক তোাঁর বরসো োনতর
গুরুত্বপূ েজ বিবিষ্ট্যসমূ হ বিধৃ ত হন ো:
১। সোিজজেীে
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মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম মকোনেো বিনিষ
সময় ও মকোনেো বিনিষ অঞ্চন র জেয মেবরত হে বে।
বতবে সমগ্র জোহোনের মোেু নষর ক যোনের বেবমনে
আবিেূ জত হনয়বেন ে। পূ িজিতজী সক েিী রোসূ মকোনেো
বিনিষ অঞ্চ

িো বিনিষ মগোনত্রর েবত বহদোয়োনতর

আন োকিবতজকো বেনয় আবিেূ জত হনয়নেে। বকন্তু মহোেিী
সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম বেন ে বিেিোসীর জেয
ও অেোগত সীমোহীে সমনয়র জেয সিজনিষ রোসূ ।
সু তরোাং তোাঁর বরসো োতও বে সোিজজেীে ও িযোপক। এ
মনমজ পবিত্র কুরআনে ি ো হনয়নে:
َ َ ه
َه ه َ َ ه
ً كمُُ ََج
]٤٧١ :ِيعا﴾ [االعراف
ُ ِ ّللُِإ
ِل
ُ ولُٱ
ُ نُرس
ُ ِ ِ اسُإ
ُ يأ ُّي َهاُٱنلَ ه
ُ ُُ﴿قل
‘‘ি ু ে মহ মোেিজোবত! আবম মতোমোনদর সিোর েবতই
আল্লোহর রোসূ

বহনসনি মেবরত হনয়বে।” [সূ রো আ -

আ‘রোি, আয়োত: ১৭৫]
আন োচয আয়োতবে মক্কী যু নগ অিতীেজ আয়োতসমূ নহর
অেযতম। অতএি ি ো যোয় ময, মহোেিী সোল্লোল্লোহু
‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম-এর দোওয়োতী কোযজক্রনমর সূ চেোই
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বিেজেীে েকৃবত বেনয় শুরু হনয়নে।12 তোাঁর মেরনের
উনেিয বিধৃ ত করনত বগনয় অেযত্র মহোে আল্লোহ িন ে,
َ َ َٗ َ َ َ َ َ َ ََ
]٤٠٥ :﴾ [االنبياء١٠٧ُي
َُ ع ىل ِم
ُ ُح ُةُل ِل
ُ ّلُر
ُ ِ كُإ
ُ ٰى
ُ ُ﴿وماُُأرُسل
‘‘আবম

আপেোনক

সমগ্র

জগনতর

েবত

মকি

রহমতরূনপই মেরে কনরবে।’’ [সূ রো আ -আববয়ো,
আয়োত: ১০৭]
এেোেোও বিদোয় হনজর েোষনে বতবে অবধকোাংি মক্ষনত্র
মহ মোেিজোবত িন

সনবোধে কনরনেে। বতবে অনেক

িোদিো ও সম্রোনের বেকে দোওয়োত বদনয় বচবি
পোবিনয়নেে। স্বীয় সোহোিীগে সোরো বিেময় দোওয়োত
বেনয় েবেনয় বদনয়নেে। সিজনিষ েিী ও রোসূ
তোাঁর বরসো োত বে

পূ েজোি ও চূ েোন্ত। তোইনতো মহোে

আল্লোহ িন ে,

12

বহসোনি

সু রো আ -আববয়ো, আয়োত: ১০৭।
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َ ه ََ َ ه َ ه
َ َ َ َ ه َ ه
ُيت
ُّتُ َو َرضِ ه
ُ ِ تُ َعليُكمُُن ِعُ َم
ُ ُتُلكمُُدِينكمُُوأتُمم
ُ ُِلوُ ُمُأكُمل
ُ ﴿ٱ
َ
َ ه
]٣ :ِينا﴾ [املائدة
ُٗ لسُ ُل ى َُمُد
ُِ لك هُمُٱ
‘‘আবম মতোমোনদর জেয মতোমোনদর দীেনক পবরপূ েজ কনর
বদ োম, মতোমোনদর েবত আল্লোহর অেু গ্রহ পূ েজ কর োম,
আর মতোমোনদর জেয একমোত্র দীে বহসোনি ইস োমনক
মনেোেীত কর োম।’’ [সূ রো আ -মোনয়দোহ, আয়োত: ৩]
২। সনতযর সোক্ষযদোতো
সতয ও সু ন্দরনক গ্রহে করো মোেু নষর বিতরোত িো
স্বেোনির অন্তেুজক্ত। ইস োম মোেু ষনক সনতযর পনে
আমরে েোকোর বেনদজি মদওয়োর পোিোপোবি সনতযর
সোক্ষযরূনপ েমুেো মপি করোর জেয উদ্বু ি কনর েোনক।
আমোনদর বেয় েিী মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ
ওয়োসোল্লোম সনতযর িোস্তি েমুেোর মূ তজ েতীকরূনপ
সোক্ষযদোতো বহনসনি সমোনজ সমোদৃ ত বেন ে। এ মনমজ
আল্লোহ িন ে,
َ َ َ ه
َ
َ
َ ٗ َ َ َ َ َ ه َه
ُن
ُ ُلُف ِرُ َعو
ُش ِه ًداُ َعليُكمُُك َماُُأرُ َسلُ َناُُإ ِ ى
ُوّلُ ى
ُ كمُُرس
ُ ِل
ُ ِ ﴿إِناُُأرُسلُناُُإ
ٗ
]٤٧ :﴾ [املزمل١٥ُوّل
ُ َر هس
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‘‘আবম মতোমোনদর েবত রোসূ

পোবিনয়বে সনতযর

সোক্ষযরূনপ, মযমে সোক্ষযরূনপ রোসূ

পোবিনয়বে োম

বির‘আউনের েবত।’’ [সূ রো আ -মুিোবম্ম , আয়োত:
১৫]
এই িোহোদোত মূ তোঃ দোওয়োনতরই একেো িোস্তি রূপ।
জীিন্ত েমুেো মপি করোর মোধযনম যু নগ যু নগ েিী
রোসূ গে তোনদর দোওয়োতনক মোেু নষর সোমনে মিোধগময
ও অেু সরে-মযোগয িোেোিোর মচষ্ট্ো কনরনেে। তোরো সিোই
দু ই উপোনয় এ সোক্ষয েদোে কনরে।
এক. তোরো আল্লোহর দীনের পনক্ষ িক্তিয মরনখ্নেে, এেো
মমৌবখ্ক সোক্ষয।
দু ই. তোরো যো িন নেনে তো িোস্তিোয়ে কনর মদবখ্নয়নেে।
এেো িোস্তি সোক্ষয।
মক্কী জীিনের চরম েবতকু পবরনিনি রোসূ সোল্লোল্লোহু
‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম ময অি সাংখ্যক সোেী মপনয়বেন ে
তোরো আল্লোহর েিীর দোওয়োত কিু

কনর বেনজরোও

দোওয়োনতর কোনজ আত্মবেনয়োগ কনরে এিাং এ
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দোওয়োনতর কোনজ বেনজনদর িোস্তি সোক্ষযরূনপ গনে
মতোন ে। এরই ি শ্রুবতনত িোহোদোত আ োন্নোস উম্মনত
মুহোম্মোদীর অেযতম দোবয়ত্বও িনে। পবিত্র কুরআনে
মহোে আল্লোহ িন ে,
ََ
ٗ
ٗ َ َ َى َ َ َ َ ه ه
ه ه ه
ُاس
ُ ِ ََع ُٱنل
ُ ُ طا ُ َِلَكونواُ ُش َه َداُ َُء
ُ ٰىكمُ ُأ َم ُة ُ َو َس
ُ ُِك ُجعل
ُ ﴿وك ُذل
ٗ َ ََ ه َ َ ه ه ََ ه
]٤٤٣ :يدا﴾ [ابلقرة
ُ ولُعليُكمُُش ِه
ُ س
ُ ونُٱلر
ُ ويك
“এেোনি আমরো মতোমোনদর একবে উেম জোবতরূনপ গনে
তুন বে, যোনত কনর মতোমরো মগোেো মোেি জোবতর জেয
সনতযর সোক্ষযদোতো হনত পোর এিাং রোসূ

সোল্লোল্লোহু

‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম মযে মতোমোনদর সোক্ষয িো েমুেো
হে।’’ [সূ রো আ -িোকোরোহ, আয়োত: ১৪৩]
৩। আল্লোহর বদনক আহ্বোেকোরী
বতবে স্বয়াং বেন ে দো‘ঈ ই োল্লোহ। তোাঁর আনন্দো ে,
সাংগিে, সাংগ্রোম সিবকেু র সোরকেো মোেু ষনক আল্লোহর
পনে ডোকো, মোেু ষনক মঘোর তোমোিোচ্ছন্ন কুিরী ও
বিনকজর অেকোর মেনক মির কনর আন োর বদনক
আহ্বোে জোেোনতে বতবে। সমগ্র বিেিোসীনক বতবে

 27 

ইস োনমর সু িীত েোয়োর বদনক আহ্বোে জোেোনতে। শুধু
তোই েয়, সু দীঘজ মতর িের একবেষ্ঠেোনি মক্কী জীিনে
দোওয়োতী কোযজক্রম পবরচো েোর পর বতবে মদীেোয়
বহযরত কনরে। মসখ্োনে দোওয়োতী বমিনের বতবে
েোবতষ্ঠোবেক রূপ মদে। সাংগবিত করন ে মোেিজোবতনক,
দূ ত পোিোন ে আন্তজজোবতক পবরমণ্ডন । মহোে রোব্বু
আ োমীনের একত্বিোনদর সু মহোে িোেী েবেনয় বদ তোাঁর
অসাংখ্য বিষয পৃবেিীর বদক বদগনন্ত। চোবরবদক েবেনয়
পে

ইস োনমর সু মহোে আহ্বোে, দোওয়োনতর অমীয়

সু ধো পোে কনর দন দন ম োকজে ইস োনমর সু মহোে
েোয়োতন

আেয়

বে ।

জে

পতোকোতন । একোকোর হনয় মগ
মগ

হ

একত্বিোনদর

সি িযিধোে, ঘুাঁনচ

সি অেকোর ও জু মোত। করত গত হ

সমগ্র

বিে। এ মনমজ পবিত্র কুরআনে এনসনে:
َ
َ
َ ه ه
َ
َ َ َ َ َ ه
ُِّلل
ُ ِينُٱ
ُِ فُد
ُ ِ ُون
ُ اسُيَدُخل
ُ َ َتُٱنل
ُ َ ُُ َو َرأي١ُح
ُّللُِ َُوٱلُفتُ ه
ُ صُٱ
ُ ﴿إِذاُجاُ ُءُن
َ
]٢ ،٤ :﴾ [انلرص٢ُاجا
ُٗ أفُ َو
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‘‘যখ্ে আসনি আল্লোহর সোহোযয ও বিজয় তখ্ে আপবে
মোেু ষনক দন

দন

আল্লোহর দীনে েনিি করনত

মদখ্নিে।’’ [সূ রো আে-েোসর, আয়োত: ১-২]
ইস োমী দোওয়োহ কোযজক্রনমর মোনেই ময ইস োনমর
েোেিবক্ত। সোরোজীিে বতবে স্বীয় কমজকোণ্ড দ্বোরো তো
েমোে কনর মগনেে। জীিে সোয়োহ্ন বিদোয় হনজর
েোষনেও বতবে স্বীয় অেু সোবরনদরনক এ কমজকোণ্ড
পবরচো েোর জেয দ্বযেজহীেেোনি বেনদজি বদনয় মগনেে:
»«بلغوا عين ولو آية
“একবে আয়োত হন ও আমোর পক্ষ মেনক (অনেযর
বেকে) মপৌঁনে দোও।’’13 সূ রো ইউসু নি মতো এেোনকই
একমোত্র কোজ িো েধোেতম কোজ বহসোনি তুন
হনয়নে। ি ো হনয়নে:

ধরো

َ ه
َ َ َ ه
]٤٠١ :ّللِ﴾ [يوسف
ُ لُٱ
ُ ِ يلُأدُعوُاُُإ
ُ ِ ِ هى ِذ ُه ِۦُ َسب
ُ ُُ﴿قل

13

বতরবমযী, হোদীস োং ২৫৯৩, বকতোিু

ই ম।
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ি ো এেোই আমোর পে ময, আবম আল্লোহর বদনক
আহিোে জোেোই। [সূ রো ইউসু ি, আয়োত: ১০৮] মূ তোঃ
এবে বে

রোব্বু

আ োমীনের মঘোষেোরই েবতি ে।

বতবে িন ে,

َ ه
َ
َ
]٤٢٧ :ل َس َنةِ﴾ [انلحل
َُ ل ِكُ َمةُِ َُوٱلُ َموُعِظةُِٱ
ُ كُُب ِٱ
ُ ِ يلُ َرب
ُِ ِ لُ َسب
ُعُإ ِ ى
ُ ُ﴿ٱد

‘‘আল্লোহর পনে মোেু ষনক বহকমত ও উেম উপনদি
সহকোনর দোওয়োত দোও।’’ [সূ রো আে-েোহ , আয়োত:
১২৫]

َ َ َ ََ َ َ ه َ ي
ََ
:﴾ [الغاشية٢٢ُُتُ َعليُ ِهمُب ِ هم َصيُ ِطر
ُ ُُلس٢١ُنتُمذك ُِر
ُ ﴿فذكِرُُإِنماُُأ
]٢٢ ،٢٤

‘‘মহ রোসূ ! আপবে তোনদরনক উপনদি বদে, আপবে
মকি উপনদিদোতো, আপেোনক দোনরোগো িোবেনয় পোিোনেো
হয় বে ময আপবে তোনদর িোধয করনিে।’’ [সূ রো আ গোবিয়োহ, আয়োত: ২১-২২]
অেযত্র এনসনে:

َ ََ ََ َ َ ه
]١٢ :لَ ُل ى ُغ﴾ [انلحل
ُ كُٱ
ُ ُ﴿فإِنماُعلي
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‘‘অতোঃপর বেশ্চয় আপেোর দোবয়ত্ব শুধু মপৌঁেোনেো।” [সূ রো
আর-রোদ, আয়োত: ৪০]
৪। সু সাংিোদ-দোতো
রোসূ

সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর বরসো োত

োনের অেযতম উনেিয বে

মোেি জোবতর ক যোে ও

িোবন্ত বিধোনের বেবমনে জোন্নোনতর সু সাংিোদ দোে।
আল্লোহর দীে কিু

কনর মোেু ষ দু বেয়োয় ও আবখ্ োনত

কী কী ক যোে পোনি এ িযোপোনর মোেু ষনক অবেবহত করো
তোর দোবয়ত্ব। এ দোবয়ত্ব বতবে অতযন্ত দরদ েরো মে
বেনয় আনিগপূ েজ েোষোয় উপস্থোপে করনতে। িন মোেু ষ
তোর আহ্বোনে সোেো বদনয় দীে গ্রহনে উৎসোহ উেীপেো
ও স্বতোঃস্ফূতজ মেরেো অেু েি কনর। এ
কুরআে তোাঁনক ‘িোসীর’ িন

নক্ষযই পবিত্র

সনবোধে কনরনে। স্বয়াং

বতবে বেনজ এর গুরুত্ব উপ বব্ধ করত: উম্মনত মুহোদীনক
দোওয়োনতর

মক্ষনত্র

তো

গ্রহনের

উদোে

আহ্বোে

জোবেনয়নেে:
يرسوا وال تعرسوا برشوا وال تنفروا
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‘‘মতোমোনদরনক সহজ পন্থো কোযজকর করোর জেয পোিোনেো
হনয়নে, কনিোরতো আনরোনপর জেয েয়। মতোমরো
সু সাংিোদ দোও, েীবতেদিজে কনরো েো।’’14
৫। েয়েীবত েদিজে
আল্লোহ

তো‘আ ো

ওয়োসোল্লোমনক

نذير

মুহোম্মোদ

সোল্লোল্লোহু

(েীবতেদিজক)

‘আ োইবহ

রূনপ

মেরে

কনরনেে। বতবে স্বজোবতনক আল্লোহ েদে িোবস্তর েয়
েদিজে করনতে। েয়েীবত মোেু ষনক সবিক পনে
পবরচোব ত হনত সোহোযয কনর। যখ্ে মোেু ষ েয়হীে হনয়
এ পৃবেিীর িুনক চ োনিরো কনর তখ্ে তোর দ্বোরো ময
মকোনেো ধরনের অেযোয় হনত বিরত েোকনত পোনর এিাং
সক

সবিক পনের বদিো পোয়। মসজনেয আল্লোহ

তো‘আ ো যু নগ যু নগ েিী-রোসূ নদর মোধযনম তোনদর
অেু েূবতনক জোগ্রত কনরনেে। মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু

14

ইিেু

মোেজোরী, আত-তোরগীি ওয়োত তোরহীি, ৩য় খ্ণ্ড

(কোয়নরো: ইহইয়োইত তুরোবে আরোিী, ১৯৬৮, পৃ . ৪১৭।
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‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম বেনজনক স্বয়াং একজে েকোিয
েীবতেদিজকরূনপ স্বজোবতর কোনে মপি কনরনেে। এ
মনমজ বতবে ওহী

োনের েোক্কোন

আল্লোহর পক্ষ হনত
ََ ه
আবদষ্ট্ হনয়বেন ে। আল্লোহ িন ে, :﴾ [املدثر٢ُُقمُُفأنذِر
]٢ ‘‘মহ েিী! আপবে উিুে এিাং সতকজ করুে।’’ [সূ রো
আ -মুেোসবসর, আয়োত: ২] িন

রোসূ

সোল্লোল্লোহু

‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম স্বীয় জোবতনক জোহোন্নোনমর কবিে
আযোি সম্পনকজ সতকজ ও সনচতে কনর বদনয়নেে।
সহীহ মুসব ম িরীনি এ মনমজ আিু হুরোয়রো রোবদয়োল্লোহু
আেহু মেনক িবেজত আনে ময, যখ্ে রোসূ সোল্লোল্লোহু
َْ َ ََ َ ْ ََْ
َ اْلقْ َرب
‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর ওপর ي
وأن ِذر ع ِشريتك
ِ
আয়োতখ্োবে েোবয হয়, তখ্ে বতবে কুরোইিনদর সক
মগোত্রনক একবত্রত কনর েনতযক মগোনত্রর েোম ধনর
ি নত

োগন ে, মহ িেী কো‘ি ইিে

ু য়োই! মতোমরো

মতোমোনদর বেনজনদর জোহোন্নোনমর আগুে মেনক রক্ষো
কর। এেোনি বতবে মুররোহ ইিে কো‘ি, আিনদ িোমস,
আিনদ মোেোি, হোনিম, িেী আব্দু

মমোেোব নির

িাংিধরনক সমেোনি আহিোে জোেোে। এমেবক স্বীয়

 33 

কেযো িোনতমো রোবদয়োল্লোহু আেহোনকও একই সনবোধে
কনরে এিাং পরকোন

েিী সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ

ওয়োসোল্লোম তোাঁর রনক্তর সম্পনকজর হওয়ো সনত্ত্বও মকোনেো
কোনজ

আসনি

েো

মনমজ

তোাঁনক

সোিধোে

কনর

বদনয়বেন ে।15 িন একেো সহনজই অেু নময় ময, েয়েীবত েদিজে দোওয়োনতর অেযতম একবে মোধযম।
তোেোেো রোসূ

সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর ওপর

অিতীেজ এ মহোগ্রন্থ আ -কুরআে ঐ সক

েয়-েীবত

সম্পন্ন ম োকনদর জেযই উপনদিস্বরূপ। এ মনমজ আল্লোহ
তো‘আ ো িন ে,
َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ه
َ َ َ َٗ َ َ
ُش
ُي ى
ُ ُّلُتذُكِرُةُل ِمن
ُ ِ ُإ٢ُق
ُ ُانُلِتش
ُ كُٱلُقرُء
ُ ُنلاُعلي
ُ ُماُُأنز١ُ﴿طه
]٣ ،٤ :﴾ [طه٣

‘‘ত্বো-হো! আপেোনক মেি মদিোর জেয আবম আপেোর
েবত কুরআে অিতীেজ কবর বে, বকন্তু এেো তোনদরই
15

ইমোম মুসব ম, েোগুক্ত, ১ম খ্ণ্ড, বকতোিু
৩০৩।

ঈমোে, হোদীস োং
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উপনদনির জেয যোরো েয় কনর।’’ [সূ রো ত্বো-হো, আয়োত:
১-৩]
তোেোেোও এ মহোগ্রন্থ আ -কুরআনে মোেি জোবতর জেয
অসাংখ্য সতকজিোেী উচ্চোবরত হনয়নে, মযে মোেিজোবত
উপনদি গ্রহে কনর এিাং বেনজনদর অেু েূবত জোগ্রত
রোনখ্।16
৬। আন োকিবতজকো
মোেু নষর জেয দু ’বে জীিে রনয়নে, একবে ইহ-ম ৌবকক
আর একবে পোরন ৌবকক। উেয় জীিনের ক যোে িোবন্ত
ও মুবক্ত বেবশ্চত করোর জেয মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু
‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর ধরোধোনম আগমে কনরনেে।
িিজর, অসেয, কুসাংস্কোরোচ্ছন্ন জোবহব য়োনতর মঘোর
অমোবেিোয়
16

তোাঁর

বরসো োত

বে

আন োকিবতজকো

َ ً َ َ َ َى َ َ َ َ ى ه ه
َ اُع َرب ٗي
َ َ ُاُو
এ মনমজ মহোে আল্লোহ িন ে: َُصف َُنا
﴿ُوك ُذل ِكُُأنزلُُٰهُُقرُءان
ِ
َ
َ
َ
َ
ه
ه
ه
َ
]٤٤٣ : ُ﴾ [طه١١٣ُ ِث ُل ههمُ ُذِكُ ُٗرا
ُ يد
ُ ُ ُون ُأو
ُ ِن ُٱلُ َوعِي ُِد ُل َعل ههمُ ُ َي َتق
َُ [ فِي ُهِ ُمসূ রো
ত্বো-হো, আয়োত: ১১৩]
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স্বরূপ।নস সমোনজ মোেু নষরো েোন ো-মনন্দর মোনে পোেজকয
করোর মনতো জ্ঞোে হোবরনয় মিন বে , রীবতমত
অেকোনরর অত
আন োর মিো

গহ্বনর বেমবিত বে , মস সমোনজ
জ্বোব নয়বেন ে বতবে। তোাঁর আগমনে

মোেু নষর মযজোদো বেবশ্চত হয়। সমোনজ অেযোয় অিোবন্ত
দূ রীেূ ত হনয় িোবন্ত ও ক যোে েবতবষ্ঠত হয়। পোরস্পবরক
যু ি বিগ্রহ, ক হ ও সন্ত্রোনসর মমোকোবি োয় সবে স্থোবপত
হয়। তোইনতো মহোে আল্লোহ তোাঁর বরসো োতনক ( رساجا
 )منرياউজ্জ্ব

েদীপ রূনপ আখ্যো বদনয়নেে। কুরআনে

এনসনে:
َ
َ ٗ َ َ َ ُّ َ َ ُّ َ َ َ َ ى َ َ ى ٗ َ ه
َ
ُل
ُ ِ  ُ َوداع ًِياُإ٤٥ُّشا ُ َونذِي ُٗرا
ُ ِ ش ِه ُدا ُومب
ُ ُك
ُ ٰ
ُ ُب ُإِناُ ُأرُسل
ُ ِ يأيها ُٱنل
ُ ﴿
َ
َ ِ ّللُِبإذُن ِ ُهِۦُ َو
]٤٤ ،٤٧ :﴾ [االحزاب٤٦ُِيا
ُٗ اجاُ ُّمن
ُٗ ِس
ِِ ُ ٱ
‘‘মহ েিী! আমরো আপেোনক পোবিনয়বে সোক্ষযদোতো,
সু সাংিোদ দোতো, েীবত েদিজক ও উজ্জ্ব
[সূ রো আ -আহযোি, আয়োত: ৪৫-৪৬]
৭। আধযোবত্মক পবরশুবিকরে

েদীপরূনপ।’’
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মদহও হৃদয় উেনয়র সমন্বনয় একজে মোেি। তোই
মোেু নষর মদনহর মযমবে চোবহদো রনয়নে, মতমবে হৃদয় ও
আত্মোরও চোবহদো রনয়নে। জেগতেোনিই মহোে আল্লোহ
মোেু নষর েকৃবতনত েো ও মন্দ উেয় কোজ করোর ইচ্ছো
ও েিেতো বদনয়নেে। এ মনমজ কুরআনে এনসনে:
َ َ َ ََ َ َ َ ه ه
َ
،٥ :﴾ [الشمس٨ُور ُهاُ َوتقُ َوُى ى َها
ُفألُهمهاُفج٧ُ﴿ َونفُسُُ َو َماُ َس َوُى ى َها
]١
‘‘এিাং িপে মোেু নষর এিাং তোর বযবে তোনক সু িোম
কনরনেে অতোঃপর তোর মনধয পোপ ও পুেয উেনয়র
েিেতো বেবহত কনর বদনয়নেে।’’ [সূ রো আি-িোমস,
আঢোত: ৭-৮]
েনতযক মোেু নষর মনধয পোপ ও পুনেযর এই সাংঘষজ আদম
‘আ োইবহস সো োনমর সময় হনত চন

আসনে। এিাং

বকয়োমত অিবধ চো ু েোকনি।
এই সাংঘনষজ আধযোবত্মক িবক্ত মোেু ষনক এমে কোনজ
উৎসোবহত কনর যো পোনপর উপর বিজয়ী হনত েোনক।
আর এেোনি মোেু ষ আল্লোহর বেকেয

োনে ধেয হয়।
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এবে একমোত্র তোযবকয়ো তেো আধযোবত্মক পবরশুবির
মোধযনমই সম্ভি। এ তোযবকয়োর বদনক আহিোে জোবেনয়
মহোে আল্লোহ মঘোষেো কনরনেে:
َ
َ َ َ
َ َ
َ ه
َ
َ َ
ُود
ُ  ُكذبَتُ ُث هم١٠ُ اب ُ َمن ُد َس ُى ى َها
ُ َ  ُ َوقدُ ُخ٩ُ ح ُ َمن ُ َزك ُى ى َها
َُ ﴿قدُ ُأفُل
]٤٤ ،٥ :﴾ [الشمس١١ُُب ِ َطغُ َوُى ى َها
‘‘বেশ্চয় ময সি কোম হ

ময আত্মোর পবরশুবি অজজে

কর , আর ময িযেজ হন ো মস বেনজনক ক ু বষত কর ।’’
[সূ রো আি-িোমস, আয়োত: ৯-১১]
রোসূ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর অেযতম েধোে
দোবয়ত্ব বে মোেু নষর আত্মোর পবরশুবি করে। বতবে স্বয়াং
েবিক্ষে দোনের মোধযনম বিবেন্ন উপোয় উপকরে
অি বে পূ িজক তোনদরনক পবরশুি কনরবেন ে। মূ তোঃ
এেো বরসো োনতর অেযতম গুরু দোবয়ত্ব। যু নগ যু নগ সক
েিী-রোসূ নক এ দোবয়ত্ব বদনয় মহোে আল্লোহ মেরে
কনরনেে। বতবে িন নেে:
َ َ
ٗ
ه
َ
َ ه
ه
ه
ُاي ىت َِنا
ُ وّل ُمِنكمُ ُ َيتُلواُ ُ َعليُكمُ ُ َء
ُ ﴿ك َماُ ُأرُ َس ُل َنا ُفِيكمُ ُ َر هس
ه
]٤٧٤ :َو هي َزك ِيكمُ﴾ [ابلقرة
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‘‘মযমে আমরো মতোমোনদর মেনকই মতোমোনদর মোনে
একজে রোসূ

পোবিনয়বে। মস মতোমোনদর মক আমোর

আয়োত পনে শুেোনি, মতোমোনদর জীিেনক পবরশুি ও
বিকবিত কনর তু নিে।’’ [সু রো আ -িোকোরোহ, আয়োত:
১৫১] অতএি, মোেবিক জীিনে আধযোবত্মক বদকবে
মমৌব ক ও অেযতম েধোে বদক। মহোেিী সোল্লোল্লোহু
‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম িন নেে:
«اال ان ىف اجلسد ملضفة اذا صلحت صلح اجلسد لكه واذافسد
»اجلسد لكه اال وىه القلب

‘‘বেশ্চয় মোেু নষর িরীনর একবে েুকরো আনে, এেো যবদ
েো

হয় তনি সোরো িরীর েোন ো। আর এেো যবদ েষ্ট্

হনয় যোয়,তনি সোরো িরীর েষ্ট্ হনয় যোয়। আর এেো
হন ো কো ি িো হৃদয়।’’17
৮। মোেি জোবতর আদিজ বিক্ষক

17

সহীহ মুসব ম।
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মহোেিী সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম বরসো োনতর ময
গুরু দোবয়ত্ব বেনয় এ িসু েরোয় আগমে কনরনেে, তোর
সমূ দয় বিক্ষোর বিক্ষক স্বয়াং বতবে বেনজই। ময বিক্ষোর
মোধযনম রোসূ
মসিো মোেি দ

সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম পৃবেিীর
বতবর কনরনেে রোসূ

বেনজই বেন ে

তোর বিক্ষক। আল্লোহ তো‘আ ো তোাঁনক মোেি জোবতর
বিক্ষক বহসোনিই মেরে কনরনেে। এ মনমজ বতবে
িন নেে,  بعثت معلماআবম বিক্ষক বহনসনিই মেবরত
হনয়বে।
এ বিক্ষোর আন োনক উদ্ভোবসত হনয়ই তৎকো ীে আরনির
অসেয ও িিজর জোবত বিক্ষো ও সোবহনতয চরম উন্নবতর
বিখ্নর আনরোহে করনত সক্ষম হনয়বে । আর এই
বিক্ষোেীবত মোেু ষনক মযেোনি গনে তু িোর পবরকিেো
বদনয়নে, তো হন ো মোেু ষ এক

ো িরীক আল্লোহর েবত

ঈমোে আেনি। রোসূ ন র মোধযনম েদে বিধোনের (দীে ও
িরী‘আত) বেবেনত তোর দোসত্ব করনি। মস শুধু বেনজর
একোর মুবক্তর জেযই কোজ করনি েো, িরাং আল্লোহ েদে
বিধোনের বেবেনত মগোেো বিে মোেিতোর পোবেজি ও
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পোরন ৌবকক

ক যোে,

মুবক্ত

ও

উন্নয়নের

জেয

বেোঃস্বোেজেোনি কোজ করনি। তোাঁর বিক্ষোদোে পিবতর ধোরো
বিধৃ ত করনত বগনয় মহোে আল্লোহ িন ে,
ه
َ ه
ٗ
َ
ه
َ
َ
ُاي ىت ِ ُهِۦ
ُ وّل ُمِنُ ههمُ ُ َيتُلواُ ُ َعليُ ِهمُ ُ َء
ُ ن ُ َر هس
َُ ِي
ُ ِ لم
ُ ف ُٱ
ُِ ُث
ُ ﴿ه َُو ُٱَّلِي ُ َب َع
َ َ َ َ ه
َ
َ ه
َ
ُُفُض ُل ىل
ُ ِ لُل
ُ ُل ِكُ َم ُةُِإَونَُكنواُُمِنُقب
ُ بُ َُوٱ
ُ َ ِتى
ُ َو هي َزك ِي ِهمُُ َو هي َعل هِم هه هُمُٱلُك
]٢ :﴾ [اجلمعة٢ُُُّمبِي
‘‘বতবে (আল্লোহ) বেরক্ষরনদর মনধয একজে রোসূ মেরে
কনরনেে, বযবে তোনদর কোনে তোাঁর আয়োতসমূ হ পোি
কনরে, তোনদরনক পবিত্র ও পবরশুি কনরে এিাং বকতোি
বিক্ষো মদে। ইনতোপূ নিজ যবদও তোরো েকোনিয পেভ্রষ্ট্তোয়
ব প্ত বে ।’’ [সূ রো আ -জুমু‘আ, আয়োত: ২]
৯। একমোত্র অেু করেীয় আদিজ
রোসূ

সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম সিজকোন র

মেষ্ঠতম পবেকৃৎ। বতবেই বিে মোেিতোর সিজনেষ্ঠ
আদিজ। বিেিোবন্তর েতযক্ষ েতীক একমোত্র বতবেই।
মোেু নষর িযবক্তগত ও সোমোবজক জীিনে, রোজবেবতক ও
অেজবেবতক জীিনে, জোতীয় ও আন্তজজোবতক জীিনে এক

 41 

কেোয় জীিনের েবতবে মক্ষনত্র এিাং েবত স্তনর রোসূ
সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম হন ে বিে মোেনির জেয
একমোত্র আদিজ। পবিত্র কুরআনের পবরপূ েজ অেু করে ও
অেু সরে িযতীত বহদোয়োনতর আিো সু দূর পরোহত। মহোে
আল্লোহ মঘোষেো বদনয়নেে:
ه
ه
َ َ َ َ َ ُّ ه ه ه
َ
ه
:ّلل﴾ [ال عمران
ُيبِبُك هُم ُٱ ه
ُ ُ ون
ُ ِ ّلل ُ ُفٱتب ِ هع
ُ ون ُٱ
ُ ﴿قلُ ُإِن ُكنتمُ ُُتِب
]٣٤
‘‘মহ েিী! আপবে িন বদে ময, যবদ মতোমরো আল্লোহনক
েোন োিোনসো তোহন

আমোর অেু করে কর, আল্লোহ

মতোমোনদরনক েোন োিোনসে।’’ [সূ রো আন

ইমরোে,

আয়োত: ৩১]
তোই জীিে সাংগ্রোনমর সোিন যর মক্ষনত্র ইস োমী
জীিেোদনিজর সোেজকতো তেো মহোে আল্লোহর সন্তুবষ্ট্
োনের একবে মোত্র পন্থোই রনয়নে, আর তো হন ো রোসূ
সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর মহোে আদনিজর
পবরপূ েজ অেু করে ও অেু সরে। রোসূ

সোল্লোল্লোহু

‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম মযমে সনিজোেম সৃ বষ্ট্, মেষ্ঠতম
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পবেকৃৎ, আর তোাঁর আদিজ মযমে গ্রহেনযোগয আদিজ,
মতমবেেোনি তোর আদিজই সম্পূ েজ এিাং সোিজজেীে।
মোেিজীিনের সি বদনকর েবতই তোাঁর দৃ বষ্ট্ বেিি।
মোেিজোবতর সক মগোষ্ঠী, সমবষ্ট্ এিাং মেবের জেয তোাঁর
পুত পবিত্র জীিনে রনয়নে এক মহোে আদিজ। এ মনমজ
আ -কুরআনে এনসনে:
َ ه
ي
ََ َ َ َ ه
]٢٤ :ّللُِأسُ َوةُُ َح َس َن ُة﴾ [االحزاب
ُ فُ َر هسو ُِلُٱ
ُ ِ ُُنُلكم
ُ ﴿لقدَُُك
“বেশ্চয় মতোমোনদর জেয আল্লোহর রোসূ

সোল্লোল্লোহু

‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর জীিনেই রনয়নে সনিজোেম
আদিজ।” [সূ রো আ -আহযোি, আয়োত: ২১]
১০। উেম চোবরবত্রক বিবিষ্ট্য সম্পন্ন
চবরত্র মোেু নষর অমূ য সম্পদ। এবে তন োয়োনরর মচনয়ও
তীক্ষ্ণ হনয় মোেি জীিনে ধ্বাংস ও উন্নবতর মসোপোে
বহসোনি কোজ কনর। সচ্চবরত্রিোে িযবক্তত্ব সকন র বেকে
সম্মোবেত ও গ্রহেনযোগয িযবক্তনত্ব পবরেত হে। আমোনদর
বেয় েিী মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম
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বেন ে মস ধরনের উেম চোবরবত্রক বিবিনষ্ট্যর অবধকোরী
এক মহো মোেি।
িো যকোন ই রোসূ

সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম স্বীয়

কোওম কতৃজক ‘আস সোবদক’ িো সতযিোদী উপোবধনত
েূ বষত হে। আমোেতদোর, দৃ ঢ়তো, সততো, েযোয়-বেষ্ঠো,
সোধু তো, স্বেোিগত চোবরবত্রক মোহোত্ময েেৃবত গুনে বতবে
গুেোবন্বত বেন ে। মহোে আল্লোহ তোাঁর মযজোদোনক জোনহ ী
সমোনজও সু উচ্চ কনর বদনয়নেে।18 জোবহব য়োনতর
েোপোক ও খ্োরোপ অেযোসসমূ হ মেনক সম্পূ েজ মুক্ত মেনক
স্বজোবতর বেকে সিনচনয় মিবি েিাংসেীয় গুেোি ী,
উন্নত মনেোি ,

োজ েম্র ও উেম চবরনত্রর অবধকোরী

বেন ে বতবে। বকনিোর িয়নসর সততো, েযোয়বেষ্ঠো, েম্রতো
ও েদ্রতো, বেোঃস্বোেজ মোেিনেম ও সবতযকোর ক যোে
েনচষ্ট্ো, চবরত্র মোধু যজ ও অমোবয়ক িযিহোনরর িন
আরিগে তোাঁর েবত আকৃষ্ট্ হয়। অিনিনষ আরিগে
তোাঁনক আ -আবমে িো বিেস্ত িন ডোকনত েোনক। িন
18

সূ রো আ -ইেবিরোহ, আয়োত: ৪।
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মুহোম্মোদ েোম অন্তরোন

পনে বগনয় বতবে আ -আবমে

েোনম খ্যোত হনয় উিন ে। েীবতধমজ বিিবজজত, ঈষজোবিনদ্বষ
ক ু বষত, পরশ্রীকোতর দু ধজষজ আরিনদর অন্তনর এতখ্োবে
স্থোে

োে করো ঐ সমনয় খ্ুিই কবিে বে । অেু পম

চবরত্র মোধু নযজর অবধকোরী হওয়োর কোরনেই মুহোম্মোদ
সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর পনক্ষ তো সম্ভি
হনয়বে ।19 এমেবক তোরো বিবেন্ন জবে
19

বিষয়োবদ

এ মনমজ সীরোনত ইিে বহিোনম িবেজত আনে: فشب رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم يكأله و حيفظ وحبوط من اقذار اجلاهلية ملا يريد يه من
كرامةه ط رسالةه حةى بلغ إن اكن رجال وافضل قومه مرؤةو اجسنهم
خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم حوارا واعظمهم حلما واصدقيم حديثا
واعظمهم امانة وابعدهم من املفحش واْل خالق الةى ةدنس الر جال
ةنزها وةكرما اسمه ىف مه اْلمي ملا مجع اهلل فيه من اْلمور الصاحلة
‘‘অতোঃপর রোসূ

সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম এ অিস্থোয়

িয়োঃেোপ্ত হনত োগন ে ময, স্বয়াং আল্লোহ তোাঁনক বহিোযত ও তোাঁর
েবত দৃ বষ্ট্ রোনখ্ে এিাং জোবহব য়োনতর সমস্ত অেোচোর মেনক তোাঁনক
পবিত্র রোনখ্ে। মকেেো তোাঁনক েিু ওয়োত ও বরসো োনতর উচ্চ
মযজোদোয় আসীে করো বে মহোে আল্লোহর অবেেোয়। িন বতবে
একজে েম্র, েদ্র, চবরত্রিোে, উেম িাংিীয়, বধযজিী , সতযিোদী ও
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মীমোাংসোর িযোপোনর তোাঁর পরোমিজ ও বসিোন্ত কোমেো
করত। কুরোইি িাংনির সক মগোনত্র কোিোগৃনহ হোজনর
আসওয়োদ স্থোপে বেনয় ময তীব্র বিতণ্ডো ও রক্তক্ষয়ী
যু নির আিাংকো মদখ্ো বদনয়বে

তোও বতবে যু বক্তপূ েজ

উপোনয় অতযন্ত বিচক্ষেতো ও দূ রদবিজতোর মোধযনম
মীমোাংসো কনরবেন ে।20 এেোনি বতবে সিজজেবিবদত ও
বেরনপক্ষ একজে বিচোরনকর মযজোদোয় আসীে হে।
রোসূ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর চবরত্র মোধু নযজর
িেজেো বদনত বগনয় স্বয়াং মহোে আল্লোহ িন ে,
َ َ َََ ه ه
]٤ :﴾ [القلم٤ُُلُخلقُُ َعظِيم
ُكُلع ى
ُ ﴿ِإَون
আমোেতদোর িযবক্ত বহসোনি সমোনজ িীষজস্থোে অবধকোর কনরে।
অশ্লী তো ও অবেবতকতো হনত সিজদো দূ নর েোকনতে। এ সক
উেম ও বেবতক গুেোি ীর কোরনে স্বজোবতর মনধয বতবে আ আবমে মখ্তোনি েূ বষত হনয়বেন ে। (ইিে বহিোম, েোগুক্ত, ১ম
খ্ণ্ড, পৃ . ৬২)
20

আল্লোমো েবিউর রহমোে মমোিোরকপুরী, আর রোহীকু

মোখ্তুম,

অেু খ্োবদজো আখ্তোর মরজোয়ী (আ -কুরআে একোনডমী
১ম সাংস্করে, ২০০৩) পৃ . ৭৮।

ন্ডে,
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‘‘বেশ্চয় আপবে উেম চবরনত্রর ওপর অবধবষ্ঠত।’’ [সূ রো
আ -ক ম, আয়োত: ৪]
মূ তোঃ তোাঁর চবরত্র হন ো পবিত্র কুরআনের িোস্তি
েবতচ্ছবি। তোাঁর মগোেো জীিে কোবহেী তেো সীরোত
পযজোন োচেো করন

মদখ্ো যোয় ময, তোাঁর চবরনত্র বে

েীবতজবেত বিেয়, িীরত্ব ও সোহবসকতো বমবেত

িো,

েচোর বিমুখ্ দোেিী তো, সিজজেবিবদত আমোেতদোরী,
বিেস্ততো,কেো ও কোনজ সতয ও সততো। পোবেজি মেোগবি োস মেনক সম্পূ েজ বিমুখ্তো, বেষ্ঠো, েোষোর বিশুিতো ও
হৃদনয়র দৃ ঢ়তো, অসোধোরে জ্ঞোে ও িুবিমেো, মেোে-িে
সকন র েবত দয়ো ও েো িোসো, েম্র আচরে, অপরোধীর
েবত ক্ষমো বেয়তো, বিপদোপনদ বধযজ ও সতয ি োর দু িজোর
সোহবসকতো। তোাঁর বেয় সহধবমজেী আনয়িো রোবদয়োল্লোহু
আেহোর দৃ বষ্ট্নত ‘‘ اكن خلقه الفرآنপবিত্র কুরআেই বে
তোাঁর চবরত্র।’’

21

21

ইমোম মুসব ম ইিে হোিোজ, সহীহ মুসব ম, ১ম খ্ণ্ড, পৃ . ৭৪৬।
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১১। আকীদো-বিেোনসর সাংনিোধেকোরী
বতবে

মোেি

জোবতনক

জোনহব য়োনতর

যোিতীয়

কুসাংস্কোরোচ্ছন্ন আকীদো-বিেোস েেৃবতর অজ্ঞতো মেনক
ঈমোনের আন োর বদনক পে মদবখ্নয়নেে, তোাঁর উপর
অিতীেজ আ -কুরআে ও মোেু ষনক অেকোর মেনক
আন োর পনের বদিো বদনত অিতীেজ হনয়নে। এ মনমজ
পবিত্র কুরআনের সূ রো ইিরোহীনম এনসনে:
َ
َ ُّ ه
َ َ َى َ َ َى ه
ُِور
ُ ُّل ُٱنل
ُ ِ مىتُِ ُإ
َُ ِن ُٱلظل
ُ اس ُم
ُ َ َج ُٱنل
َُ ك ُ َِلهخُ ِر
ُ ِل
ُ ِ ٰ ُه ُإ
ُ ُِتبُ ُأنزل
ُ ﴿الُرُ ُك
َ
َ
]٤ :﴾ [ابراهيم١ُيزُٰحِي ُِد
ُِ لٰىُطُُِٰ َع ِز
ُنُ َرب ِ ِهمُُإ ِ ى
ُِ ُبِإِذ
‘‘আব ি, োম, রো। এবে একবে গ্রন্থ। যো আবম আপেোর
েবত েোবয

কনরবে, যোনত আপবে মোেু ষনক অেকোর

মেনক আন োর বদনক মির কনর আনেে, পরোক্রোন্ত ও
েিাংসোর মযোগয রনির বেনদজনি তোাঁরই পনের বদনক।’’
[সূ রো ইিরোহীম, আয়োত: ১] অতোঃপর, সি মোেু ষনক
অেকোর তেো তোগুনতর পে মেনক মির কনর আন োর
পে তেো সর

সবিক পনে আসোর জনেয কুরআে

অিতীেজ হনয়নে।’’
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মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম েিুওয়োনতর
উচ্চ মসোপোনের অবধকোরী বেন ে। তোাঁর আদিজ শুধু স্বীয়
অেু সোরীনদর বহদোয়োত

োনের মোধযমই বে

েো িরাং

তোাঁর উম্মোনতর বিকীবরত বহদোয়োত দ্বোরো অেযোেয উম্মতও
অেকোর হনত আন োর পনের বদিো মপত। তোাঁর সেোগত
আবিেজোনির বদনক ইবিত কনর আল্লোহ িন ে,
ه
َ ه
ٗ
َ
ه
َ
َ
ُاي ىت ِ ُهِۦ
ُ وّل ُمِنُ ههمُ ُ َيتُلواُ ُ َعليُ ِهمُ ُ َء
ُ ن ُ َر هس
َُ ِي
ُ ِ لم
ُ ف ُٱ
ُِ ُث
ُ ﴿ه َُو ُٱَّلِي ُ َب َع
َ َ َ َ ه
َ
َ ه
َ
ُُفُض ُل ىل
ُ ِ لُل
ُ ُل ِكُ َم ُةُِإَونَُكنواُُمِنُقب
ُ بُ َُوٱ
ُ َ ِتى
ُ َو هي َزك ِي ِهمُُ َو هي َعل هِم هه هُمُٱلُك
]٢ :﴾ [اجلمعة٢ُُُّمبِي
‘‘বতবেই উম্মীনদর মনধয একজে রোসূ
তোনদর

বেকে

আয়োতসমূ হ

পোবিনয়নেে, ময

বত োওয়োত

করনি।

তোনদরনক পবিত্র করনি এিাং বিক্ষো বদনি বকতোি ও
বহকমত।’’ [সূ রো আ -জুমু‘আ, আয়োত: ২]
১২। আল্লোহর একত্বিোনদর মঘোষক
রোসূ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম মোেু ষনক সিজেেম
আল্লোহর বিেোস স্থোপনের আহ্বোে জোেোে। এক আল্লোহর
আহ্বোে মোেু ষনক ঐকযিি করনত সোহোযয কনর। রোজো-

 49 

েজো, ধেী-দবরদ্র, সোদো-কোন োর মেদোনেদ েুন

বগনয়

ভ্রোতৃত্বনিোধ সৃ বষ্ট্নত মোেু ষনক উদ্বু ি কনর েোনক। আল্লোহ
এক, অবদ্বতীয়, তোাঁর সোনে মকোনেো িরীক মেই। বতবে
বচরস্থোয়ী, বচরঞ্জীি, েকোিয-অেকোিয সিজবিষনয় বতবে
অবধক জ্ঞোত, বতবে সিজময় ক্ষমতোর আাঁধোর। তোাঁর
ইিোরোয় রোতবদে আিবতজত হয়। আন োবকত হয় সোরো
বিেময়, আকোি ও যমীনের মধযিতজী সমূ দয় বকেু র
বতবেই স্রষ্ট্ো।22 বতবে এসি বকেু সৃ বষ্ট্ কনর আমোনদর

22

َ ﴿ل
َ ُۥُماُف
َه
এ মনমজ পবিত্র কুরআনে সূ রো ত্বোহোয় এনসনে: ُُُُِٱلس َم ى َُوىُت
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ ت ُٱ
ُت َهرُُُب ِٱلُقوُ ُِلُفإِن هُهۥُ َيعُل هُم
ُ ُُِإَون٦ُى
ُلَّث ى
ُ َ ُت
ُ ُ ضُ َو َماُبَيُ َن هه َماُ َو َما
ُ ِ لۡر
ُ ف ُٱ
ُ ِ ُ َو َما
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
َ
]١ ،٤ :﴾ [طه٨ُ ن
ُلسُ َ ى
ُلسُ َماُ هُء ُٱ ه
ُ ل ُٱ
ُّل ُه َُو ُ ه
ُ ِ ّل ُإ ِ ُل ى َُه ُإ
ُ ُ ّلل
ُ ُٱ ه٧ُ ف
ُ ُلس ُ َوأخ
َُ ِ ٱ
‘‘আর আসমোে সমূ হ ও যমীনের উপর অিবস্থত যোিতীয় িস্তু
এিাং যো বকেু তোর মোনে ও মোবের েীনচ অিবস্থত সি বকেু র
মোব ক বতবেই। তুবম উচ্চ কনে যো ি তো সহ যোিতীয় গুপ্ত ও
অিযক্ত সিই জোনেে। আল্লোহ, বতবে িযতীত অেয মকোে ই োহ
মেই। তোাঁর অনেক উেম েোম রনয়নে।” [সূ রো ত্বো-হো, আয়োত: ৬৮]
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ওপর বিিো অেু গ্রহ কনরনেে। মোেু নষর েতযোিতজেস্থ
মূ তোঃ তোাঁরই বদনক। এসি বিষনয়র সমূ দয় জ্ঞোে
োনের েবত রোসূ

সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম

তৎকো ীে সমোনজর মোেু ষনক আহিোে জোবেনয়বেন ে।
মযনহতু তোরো তখ্ে আল্লোহর সোনে িরীক স্থোপে করত,
গোে-পো ো, তরু- তো, মূ বতজ, পোের েেৃবতর পূ জোয় তোরো
বেনজনদর বেনয়োবজত করত। আবদ যু নগ উের ও দবক্ষে
আরনির মরু ও পোহোেী অঞ্চন এরূপ িস্তুপূ জোর েোেো
েকোর বেদিজে েত্নতত্ত্ববিদরো উদঘোেে কনরনেে।
বিব প বহবির মনত, মস্তিে এরূপ অেবিেোস বেবেক
ধমজীয় অেু েূবত মরুদযোনের অবধিোসীনদরনক ক যোেকর
َ َ ُّ َ َ َ ه َ ه ُّ ه ه ه ه
সূ রো আ -কোসোনস এনসনে: ُ ورهمُ ُ َو َما
ِن ُصد
ُ ك ُيعُل ُم ُما ُتك
ُ ﴿ورب
ه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
َ ه
ُلكُ هُم
ُلُٱ ه
ُوىُ َُوٱٓأۡلخ َِرُة ُِ َو ه
ُل ى
ُ ف ُٱ
ُ ِ ُلمُ هُد
َُ لُٱ
ُّلُه َُوُ ه
ُ ِ ّلُإ ِ ُلى َُهُإ
ُ ُّلل
ُُ َوه َُوُٱ ه٦٩ُون
ُ هيعُل هِن
َ
َ ه
]٥٠ ،٤٥ :﴾ [القصص٧٠ُ ون
ُ ِإَوِل ُهُِترُ َج هع
ُ ‘‘আপেোর রি যো ইচ্ছো সৃ বষ্ট্
কনরে এিাং পেন্দ কনরে। তোনদর মকোনেো ক্ষমতো মেই। আল্লোহ
পবিত্র এিাং তোরো যোনক িরীক কনর তো মেনক বতবে উনধজ।
তোনদর অন্তর যো মগোপে কনর এিাং যো েকোি কনর আপেোর রি
তো জোনেে।’’ [সূ রো আ -কোসোস, আয়োত: ৬৮-৭০]
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মদি-মদিী পূ জোয় ও তীেজস্থোে পূ জোয় বেবিষ্ট্ কনর।23
মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর তোওহীদ
িোেী তোনদর এসি বিেোনসর মূ ন

কুিোরোঘোত কনর।

আল্লোহর অেু পম সৃ বষ্ট্ ও অসাংখ্য বে‘আমতরোবজ বেনয়
একেু মেনি মদখ্োর জেয বতবে স্বজোবতনক উদোে
আহিোে জোেোে। এ মনমজ পবিত্র কুরআনে এনসনে:
َ ه
َ
َ َ َ ََ َه ََ ه ه
ُُلُيَوُ ُِمُٱلُق َُِيى َم ُةُِ َمن
ُِس َم ًداُإ ِ ى
ُ َ ُل
ُ ِل
ُ ّللُعليُك ُمُٱ
ُ لُٱ
ُ ﴿قلُُأ َر َءيُ هتمُُإِنُجع
َ ه
َ َََ َ
َ
َ
ه
َ َى َ ه
ُل
ُ ُقلُُأ َر َءيُ هتمُُإِنُ َج َع٧١ُون
ُ لُتسُ َم هع
ُ ضياُءُُأف
ُ يُٱ
ُ إ ِ ُلهُُغ
ِ ِ ّللُِيَأُتِيكمُب
َ
َ
َ
َ ه
َه َ ه
ُِّلل
ُ ي ُٱ
ُ ِيى َمةِ ُ َمنُ ُإ ِ ُلىهُ ُغ
َُ ل ُيَوُ ُِم ُٱلُق
ُِس َم ًدا ُإ ِ ى
ُ َ ُ ار
َُ ّلل ُ َعليُك هُم ُٱنلَ َه
ُ ٱ
َ
َ
َ
ه
َ
َ
َ َ ه ه
َ
ه
ُل
ُ حت ِ ُهِۦُ َج َع
َُ ُ َومِنُ َر٧٢ُن
ُ صو
ُ ونُفِي ُهُِأف
ُ يَأُتِيكمُبِليُلُُتسُك هن
ِ ُلُتب
َ ه ه َ َ َ ََ َ َ ه
َ
ه
َ َ ه
ُُار ُل ِتسُك هنواُ ُفِي ُهِ ُ َو َِلَبُ َتغواُ ُمِن ُفضُل ِ ُهِۦ ُ َول َعلكم
ُ ل ُ ُوٱنله
ُ ِل
ُ لك ُم ُٱ
َ َ ه
]٥٣ ،٥٤ :﴾ [القصص٧٣ُون
ُ تشُك هر
‘‘মহ রোসূ ! আপবে িন বদে, মেনদ মদখ্ মতো, আল্লোহ
যবদ রোবত্রনক বকয়োমনতর বদে পযজন্ত স্থোয়ী কনরে, তনি
আল্লোহ িযতীত এমে উপোসয মক আনে, ময মতোমোনদরনক
23

P.K Hitti, History of The Arabs, opcit, p 97
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আন োক দোে করনত পোনর? মতোমরো বক তিুও কেজপোত
করনি েো? আর আল্লোহ যবদ দীেনক বকয়োমত পযজন্ত
স্থোয়ী কনর, তনি আল্লোহ িযতীত এমে উপোসয মক আনে
ময মতোমোনদরনক রোবত্রদোে করনত পোনর, যোনত মতোমরো
বিেোম করনি, মতোমরো বক তিুও মেনি মদখ্নি েো?
বতবে স্বীয় অেু গ্রহ অনন্বষে কর এিাং যোনত মতোমরো
কৃতজ্ঞতো েকোি কর।” [সূ রো আ -কোসোস, আয়োত: ৭১৭৩] এেোনি বতবে আল্লোহর সিজময় ক্ষমতোর অবধকোরী
বহনসনি তোনদর উপোসযনদর সোনে এক বিরোে চযোন ঞ্জ
েু বে বদন ে। বকন্তু তেোবপও তোরো অেু ধোিে করনত
সক্ষম হ েো। পরকো বদিনস তোনদর উপোসযনদর কোে
মেনক েমোে চোওয়ো হনি। তখ্বে তোরো তো িুেনত ও
অেু ধোিে করনত পোরনি, অেচ মসবদনে তোনদর অেু েূবত
মকোনেো কোনজ আসনি েো।’’24
24

َ ََه ه َ َ ه ََ َ َ َ ه ه َ ه ه
﴿و َيو َُم ه
َ
আল্লোহ িন ে: ُُُمون
ُُي َنادِي ِهمُُفيقولُُأيُنُُُش َُكءِيُُٱَّلِينُُكنتمُُتزُع
َ
ه
َ
َ َ َ َ ه َ َ ٗ َ ه َ َ ه ه َىَ ه َ َ ه
ُِّلل
ُ ِ ُق
ُل
ُ ن ُٱ
ُ هنكمُ ُفعل ِموُاُ ُأ
ُ ُيدا ُفقلُنا ُهاتواُ ُبر
ُ ك ُأمةُ ُش ِه
ُِ ُ  ُ َون َزعُ َنا ُمِن٧٤
َ َ َ َ َ ه َ َ ه َ َه
]٥٧ ،٥٤ :﴾ [القصص٧٥ُون
ُ ت
ُلُعنُهمُماَُكنواُُيف
ُ “ وضমস বদে আল্লোহ
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১৩। আল্লোহর ইিোদতকোরী ও তোগুনতর অস্বীকোরকোরী
সৃ বষ্ট্নক স্রষ্ট্োর সোনে পবরচয় কনর বদনত এিাং স্রষ্ট্োর
ইিোদনতর বদনক আহিোে জোেোনেো বে েিী-রোসূ নদর
অেযতম কোজ। আল্লোহর সোনে কোউনক অাংিীদোর স্থোপে
েো কনর একমোত্র তোাঁরই আেু গতয করোর িযোপোনর মহোে
আল্লোহ িন ে,
َ
َ َ َ َ َ َ َ ه َ َى
َ ه
َ َ
ُُّلُأنا
ُ ِ ّلُإ ِ ُل ُهُإ
ُ ُِل ُهُِأن ُهۥ
ُ ِ وحُإ
ُ ِ ّلُن
ُ ِ ِكُمِنُ َر هسولُُإ
ُ ﴿ َو َماُُأرُ َسلُ َناُمِنُقبُل
َ
]٢٧ :﴾ [االنبياء٢٥ُون
ُِ ُفٱعُ هب هد
‘‘আপেোর পূ নিজ আবম ময রোসূ নক পোবিনয়বে তোনক এ
মনমজ বেনদজি বদনয়বে ময, বেশ্চয় আবম িযতীত তোনদর
মকোনেো উপোসয মেই। সু তরোাং আমোরই ইিোদত কর।”
তোনদরনক মডনক ি নিে, মতোমরো যোনদরনক আমোর সোনে িরীক
মনে করনত তোরো মকোেোয়? েনতযক সম্প্রদোয় মেনক আবম একজে
সোক্ষয আ োদো করি; অতোঃপর ি ি, মতোমোনদর েমোে আে। তখ্ে
তোরো জোেনত পোরনি ময, সতয আল্লোহর এিাং তোরো যো পেত তো
তোনদর কোে মেনক উন্তবহজত হনয় যোনি।’’ [সূ রো আ -কোসোস,
আয়োত: ৭৪-৭৫]
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[সূ রো আ -আববয়ো, আয়োত: ২৫] বকন্তু কোন র বিিতজনে
মোেু ষ আল্লোহর ইিোদত মেনক বিমুখ্ হনয় বিবেন্ন মদিমদিী, গোে, সূ যজ, চন্দ্র, তোরকো েেৃবতর ইিোদনত মিগু
হনয় পনে। িন

আল্লোহ তো’আ ো তোনদরনক তোাঁর

ইিোদনতর বদনক ধোবিত করনত এিাং তোগুতনক অস্বীকোর
করোর আহ্বোে িোতজো বেনয় মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ
ওয়োসোল্লোমনক মেরে কনরে। মস কোরনে বকেু ম োক
বহদোয়োতেোপ্ত হন ো এিাং বকেু সাংখ্যক ম োক মগোমরোহীর
পনে রনয় মগ । বতবে (রোসূ ) তোনদরনক এক আল্লোহর
ইিোদনতর েবত আহ্বোে জোবেনয়নেে এিাং এর মোধযনমই
তোনদর একমোত্র সি তো বেবহত রনয়নে, এ মনমজ
মঘোষেো বদনয়নেে।25
25

َ َ َ ََ َ َ َ َ َه َ َ َ َه
ه
আল্লোহর িোেী: ُُُماُع َبدُناُمِنُدونِهُِۦُمِن
﴿وقالُُٱَّلِينُُأُشُكواُُلوُُشاُءُُٱّلل
َ َََ َ َ َ
َ َه
َ َ ه
َ
َ
ه
َ
ُِينُمِن
ُ لُٱَّل
ُ ِكُفع
ُ شءُُك ُذ ىل
ُ ُّلُ َح َرمُ َُناُمِنُدونِهِۦُمِن
ُ ّلُ َءابَاُؤناُ َو
ُ نُ َو
ُ ّن
ُ ُُشء
ُ
َ َ َ َ َ ُّ ه
َ
َ ه
]٣٧ :﴾ [انلحل٣٥ُي
ُلَ ُل ى ُغُٱلُ همب ِ ه
ُ ّلُٱ
ُ ِ ل ُإ
ُِ َعُٱلرس
ُ ُُ‘‘ قبُل ِ ِهمُُفهلবেশ্চয় আবম
েনতযক জোবতর বেকে রোসূ

মেরে কনরবে এ মনমজ ময, তোরো

আমোর ইিোদত করনি এিাং তোগুত মেনক বিরত েোকনি। অতোঃপর
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১৪। সহমবমজতোর হোত িোেনত উদ্বু ি কনরনে
যু ু ম বেযজোতে একবে সমোনজর অেযতম িযোবধ। এর
মোধযনম সোাংঘোবতকরূনপ সমোনজর আইে িৃ ঙ্খ ো বিবিত
হয়। সোমোবজক িোবন্ত ও বেরোপেো েষ্ট্ হয়। সমোনজর
মোেু ষ িোবসত ও মিোবষত হনয় দু ‘মেবেনত বিেক্ত হনয়
পনে। এক মেেীর মোেু ষ মিোষনকর মযজোদোয় অবধবষ্ঠত
হনয় অপর মেবের ওপর অেযোয়েোনি যু ু ম বেযজোতে
চো োনত েোনক। ইস োম মোেিজোবতর িোবন্ত ও বেরোপেো
বিধোনের জনেয সক েকোর যু ু ম বেবষি কনরনে এিাং
এর বিপরীনত পোরস্পবরক সহনযোবগতো, সহমবমজতোর হোত
িোেোনত উদ্বু ি কনরনে। আমোনদর বেয়েিী মুহোম্মোদ
সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম যু িক িয়নসই যু ু নমর
বিরুনি আনপোষহীে বেন ে। তোরই ি শ্রুবতনত বতবে
২০ িের িয়নস ‘বহ িু িুযু ’ েোমক িোবন্তসাংনঘ মযোগ
বদনয়বেন ে, পরিতজীনত এসনির মূ ন োৎপোেনের

নক্ষয

তোনদর বকেু সাংখ্যক বহদোয়োতেোপ্ত হন ো এিাং বকেু সাংখ্যক
মগোমরোহ হনয় পে ।’’ [সূ রো আে-েোহ , আয়োত: ৩৫]
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ইস োম বজহোদনক িরজ কনরনে এিাং বরসো োনতর
অেযতম উনেিয বহনসনি মসবেনক গ্রহে করো হনয়নে। এ
মনমজ মহোে আল্লোহ িন ে,

َ َ َ َ ه َ هَ ه
َ
ُال
ُِ ِن ُٱلرِ َج
َُ ِي ُم
َُ ّللُِ َُوٱلُ همسُ َتضُ َعف
ُ يل ُٱ
ُِ ِ ف ُ َسب
ُ ِ ُ ون
ُ ّل ُت ُقىت ِل
ُ ُ ُ﴿وما ُلكم
َ
َ
ه
َ
ه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُِهى ِذ ُه ِ ُٱلُقرُ َية
ُ ُ ُون ُ َربناُ ُأخُ ِرجُنا ُمِن
ُ ِين ُ َيقول
َُ ن ُٱَّل
ُِ َُوٱلن َِساُءُِ ُ َُوٱلُوِلُ ُد ى
َ
َ
َ َ ه
َ َ
َ َ
ً نكُنَ ِص
ُيا
ُ ِلاُ َُوٱجُ َعلُنلَاُمِنُ هَّل
ُِٗ نكُ َو
ُ ٱلظال ِ ُِمُأهُل َهاُ َُوٱجُ َعلُنلَاُمِنُ هَّل
]٥٧ :﴾ [النساء٧٥

‘‘মতোমোনদর কী হনয়নে! মতোমরো মকে আল্লোহর রোস্তোয়
সাংগ্রোম করে েো? অেচ বেযজোবতত েোরী পুরুষ, বিশু
যোরো বচৎকোর বদনচ্ছ এ িন , মহ আমোনদর রি! আপবে
আমোনদর এ যোব ম সম্প্রদোয় হনত মুবক্ত বদে, আপেোর
পক্ষ মেনক আমোনদর জেয একজে অবেেোিক পোিোে
এিাং সোহোযযকোরী মনেোেীত করুে।’’ [সূ রো আে-বেসো,
আয়োত: ৭৫] এরই ি শ্রুবতনত কোবিরনদর সোনে বিবেন্ন
সাংঘোত সাংঘনষজ ব প্ত হনয় পনেে। এমেবক সিরীনর
বেনজ যু নি অাংিগ্রহে কনর মেতৃনত্বর আসনে সমোসীে
হে।
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১৫। মোেু নষর মোনে সু বিচোর েবতষ্ঠো করো
মকোনেো জোবতনক ধ্বাংনসর মুনখ্ মিন মদওয়োর জেয ময
কোজবে সিনচনয় মিবি েূ বমকো পো ে কনর তো হন ো,
পোরস্পবরক যু ু ম-বেযজোতে। এর মোধযনম মোেু ষ অেযোয়
ও অসনতযর পনে পো িোেোয়। আল্লোহ কতৃজক বেধজোবরত
সীমো ঙ্ঘে কনর। িয়তোনের পদোঙ্ক অেু সরে কনর
পেভ্রষ্ট্ হয়। যু নগ যু নগ এ সি যু ু ম-বেযজোতনের িযোপোনর
েিী রোসূ গনের কে বে খ্ুিই উচ্চবকত। তোরো যু ু ম
বেযজোতনের বিপরীনত ইেসোি ও সু বিচোর সমোনজ কোনয়ম
কনরনেে। মোেু নষর মোনে যখ্েই মকোনেো মতবিনরোধ
মদখ্ো বদনয়বে

তখ্েই রোসূ গে বকতোি ও মীযোে

েবতষ্ঠোর মোধযনম সু বিচোর কোনয়ম কনর যু ু নমর
মূ ন োৎপোেে কনরে। আমোনদর বেয় েিী মুহোম্মোদ
সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম ও যু ু ম বেযজোতনের চরম
পযজোনয় পৃবেিীনত অিতরে কনরে এিাং এর বিপরীনত
সতয ও েযোয় েবতষ্ঠোর সাংগ্রোনম অগ্রেী েূ বমকো পো ে
কনরে। েিুয়ত োনের পূ নিজ যু িক িয়নসই বতবে সমোজ
হনত যোিতীয় অেযোয়-অবিচোর, যু ু ম-বেযজোতে ও
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অসতযনক দূ র করোর মোধযনম তৎকো ীে সমোনজও
বিচোরনকর আসনে সমোসীে হওয়োর মগৌরি অজজে
কনরে। িন

িহু বিিোদ বেরসনে স্বয়াং তোাঁর িত্রুরোও

তোাঁনক বিচোরক বহসোনি মমনে বেনত িোধয হয়। বতবে
সমোনজ ও রোনষ্ট্র স্থোয়ী সু বিচোর েবতষ্ঠো করনত সক্ষম
হে। এ মনমজ আল্লোহ তো‘আ ো িন ে,
َ ََ
َ
َى َ َ َ َ ه
َ َ ٰىتُُِ َوأ
ُوم
َُ انُ ِِلَق
ُ بُ ُوٱلُ ِمزي
ُ ِت
ُ نلَاُ َم َع هه هُمُٱلُك
ُ نز
َُ ِ لَي
ُ ﴿لقدُُأرُ َسلُ َناُ هر هسل َناُُب ِٱ
َ ي َ ي
َ َ ط ُ َوأ
ُاس
ُ ِ ٰىف هُِع ُل َِلن
َُ ِيد ُ َو َم
ُ س ُش د
ُ ُِيد ُفِي ُهِ ُبأ
َُ لد
َُ نلَا ُٱ
ُ نز
ُ ِ ُاس ُُب ِٱلُقِس
ُ ٱنلَ ه
َ
َ ََ َ
َ
َ َ
ّللُ َمنُيَ ه ه
﴾٢٥ُيز
ُّللُقوِيُُ َع ِز ي
ُ نُٱ
ُ ِ بُإ
ُِ ُنصُههۥُ َو هر هسل هُهۥُُب ِٱلُغي
َُو ِِلَعُل َُمُٱ ه
]٢٧ :[احلديد

‘‘বেশ্চয় আমরো আমোর রোসূ গেনক মেরে কনরবে স্পষ্ট্
েমোেসহ এিাং তোনদর সনি বদনয়বে বকতোি ও েযোয়েীবত
যোনত মোেু ষ সু বিচোর েবতষ্ঠো কনর। তোনদর েবত আমরো
ম ৌহদণ্ড (রোষ্ট্রীয় কতৃজত্ব) বদনয়বে, যোনত আনে েচণ্ড
রেিবক্ত এিাং মোেু নষর জেয অনেক ক যোে।’’ [সূ রো
আ -হোদীদ, আয়োত: ২৫] অতএি, সমোজ মেনক
যোিতীয় অেযোয়-অতযোচোর অপনেোদে কনর সু বিচোর
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েবতষ্ঠোর

উনেনিয

মুহোম্মোদ

সোল্লোল্লোহু

‘আ োইবহ

ওয়োসোল্লোনমর আগমে হনয়বে । যখ্েই বতবে তো
েবতষ্ঠোয়

সনচষ্ট্

হনয়নেে

তখ্ে

মুবমেগে

তোর

অকুেবচনে মমনে বেনয়নে।26
১৬। আবখ্রোনতর জীিেনক অগ্রোবধকোর দোে
দু বেয়োর এ জীিে অতযন্ত ক্ষেস্থোয়ী। এখ্োনে মোেু ষ যবদ
মেোগ বি োনস মে হনয় যোয়, তোহন পরকো ীে জীিনে
এর চরম মূ য বদনত হনি। দু বেয়োর েবত আসবক্ত
মোেু ষনক অেযোয়, অতযোচোর, বেযজোতে ও যোিতীয় অবিধ
পনে পো িোেোনত সহোয়তো কনর। অপরবদনক আবখ্রোনতর
বচন্তো মোেু নষর মোনে আল্লোহর েো িোসো, আল্লোহেীবত,
সৎকমজ ইতযোবদ কোনজ উৎসোহ মযোগোয়, পবিত্র কুরআনে
পোবেজি জীিেনক মখ্ -তোমোিোর িস্তু বহসোনি মঘোষেো
মদয়ো হনয়নে, তদু পবর মোেু ষ এর বপেনে পোগ পোরো
হনয় েু েনে,
26

োগোমহীে জীিে যোপে করনে এিাং

সূ রো আে-েূ র, আয়োত: ৫১।
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সীমোহীে মেোনগ বিনেোর হনয় পেনে। মুবমনের জেয এ
পোবেজি জীিে শুধু মোত্র পরীক্ষোর িস্তু বি বকেু ই েয়। তোই
রোসূ

সোল্লোল্লোহু

‘আ োইবহ

ওয়োসোল্লোম

মোেু ষনক

আবখ্রোনতর জীিেনক অগ্রোবধকোর বদনয় দু বেয়োর জীিনে
েস্তুবতমূ ক মেক আম

সম্পন্ন করোর পনে চ নত

সোহোযয কনর অেযেোয় ময মকোনেো সময় তোগুনতর
েনরোচেোয় েতোবরত হনত পোনর। এ মনমজ আল্লোহ
তো‘আ ো তোাঁর রোসূ নক উনেিয কনর িন নেে:
َ
َ َ َ َ َ َ ََ َه
ُِ ل َي ىُوُة
َُ جا ُمِنُ ههمُ ُ َزهُ َرُةَ ُٱ
ُٗ ل ُ َما ُ َم َتعُ َنا ُب ِ ُهِۦُ ُأزُ َُو ى
ُك ُإ ِ ى
ُ ُن ُعيُني
ُ ّل ُتمد
ُ ﴿و
َ
َ
َ َ َ َ ه
]٤٣٤ :﴾ [طه١٣١ُق
ُييُ َوأبُ ى
ُ كُخ
ُ ِ قُرب
ُ ُٱ َُّّلنُ َياُ ِنلَفُت َِن ههمُُفِي ُهُِورِز
‘‘আমরো তোনদর বিবেন্ন েকোর ম োকনক পরীক্ষো করোর
জেয পোবেজি জীিনের মসৌন্দযজস্বরূপ মেোগ-বি োনসর ময
উপকরে বদনয়বে, আপবে মসসি িস্তুর েবত দৃ বষ্ট্ বেনক্ষপ
করনিে েো। আপেোর রনির মদওয়ো বরবযক উৎকৃষ্ট্ ও
অবধক স্থোয়ী।’’ [সূ রো ত্বো-হো, আয়োত: ১৩১]
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অতএি, মোেু নষর মেোনগর সোমগ্রী েগেয ও ক্ষেস্থোয়ী,
আর আল্লোহর বেকে যো আনে তো উেম ও স্থোয়ী। এ
মনমজ সূ রো আ -কোসোনস এনসনে:

َ
َ
َ َ
َ َ
﴿ َو َماُ ُأهوت ه
ُِّلل
ُ ِندُٱ
ُ ل َي ىُوُة ُِٱ َُّّلنُ َيا ُ َوزِين هت َهاُُ َو َماُع
َُ تى هُع ُٱ
ُ شءُ ُف َم
ُ ُ ِيتم ُمِن
َ َ ي ََ َ َََ َ ه
]٤٠ :﴾ [القصص٦٠ُون
ُ لُتعُقِل
ُ قُ أ ف
ُ ُيُوأب
ُ خ
‘‘মতোমোনদর যো বকেু মদওয়ো হনয়নে তো মতো পোবেজি
জীিনের মেোগ ও মিোেো এিাং আল্লোহর বেকে যো আনে
তো উেম ও স্থোয়ী। মতোমরো বক অেু ধোিে করনি েো?’’
[সূ রো আ -কোসোস, আয়োত: ৬০]
১৭। বিেয় ও েম্রতোর মূ তজ েতীক
বিেয় ও েম্রতো এমে একবে গুে, যোর মোধযনম অনেযর
বেকে খ্ুি সহনজই গ্রহেনযোগয বহনসনি দো‘ঈ বেনজর
স্থোে কনর বেনত পোনর। ইস োমী দোওয়োনতর মক্ষনত্র এর
ইবতিোচক েেোি রনয়নে। বিেয় একজে দো‘ঈর
চোবরবত্রক েূ ষে। বিেনয়র মোধযনম দো‘ঈ মোেু নষর
বেকেিতজী হনয় যোয়, িন

দো‘ওয়োত উপস্থোপে সহজ
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হয় এিাং সমোনজর সক মেবের ম োক তো গ্রহনে উদ্বু ি
হয়: এর সম্পনকজ পবিত্র কুরআনের িবেজত হনয়নে:
َ
َ
َ َ ًّ َ َ َ َ ه َ َ ه
َ َ
ُب
ُِ ُِيظ ُٱلُقل
ُ نت ُفظا ُغل
ُ ت ُلهمُ ُولوُ ُك
ُ ّللِ ُ ِنل
ُ ِن ُٱ
ُ حةُ ُم
َُ ﴿فب ِ َما ُ َر
َ
َ
َ َ َ َ ه
ُّ َ َ
َ ه
ُِلمُ ُر
ُ فُٱ
ُ ِ ُُفُعنُ ههمُُ َُوٱسُ َتغُفِرُُل ههمُُ َوشاوِرُهم
ُ ُِكُ ُفٱع
ُ لنفضواُُمِنُُحوُل
ُ
َ
َ
ه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
﴾ [ال١٥٩ُ ِي
َُ ب ُٱلُ هم َت َو ِّك
ُ ُّ ِي
ُ ُ ّلل
َُ ن ُٱ
ُ ِ ّللِ ُإ
ُ َع ُٱ
ُ ُ ّك
ُ ت ُف َت َو
ُ َ ُفإِذا ُ َع َزم
]٤٧٥ :عمران

‘‘আপবে আল্লোহর করুেোয় বসক্ত হনয় তোনদর েবত
দয়োপরিি েো হনয় যবদ কনিোর হৃদনয়র অবধকোরী
হনতে, তোহন আপেোর কোে মেনক ম োকজে দূ নর সনর
মযত। অতএি, আপবে তোনদর ক্ষমো করুে, তোনদর জেয
ক্ষমো েোেজেো করুে এিাং যোিতীয় কোনজ তোনদর সোনে
পরোমিজ করুে। বসিোন্ত গ্রহনের পর আল্লোহর উপর
েরসো করুে। বেশ্চয় আল্লোহ েরসোকোরীনদর পেন্দ
কনরে।” [সূ রো আন

ইমরোে, আয়োত: ১৫৯] বিেনয়র

মূ তজ েতীক হনচ্ছে আমোনদর বেয় েিী মুহোম্মোদ
সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম ও তোাঁর সোহোিীগে।
বিেয় ও েম্রতো দ্বোরোই তোরো মোেু ষনক আপে কনর
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বেনয়নেে। বিেয়ী িযবক্তনক আল্লোহ মযমে েো িোনসে
মুবমেনদর েবত

মোেু ষও তোনক পেন্দ কনর। সক

বিেয়ী হিোর িযোপোনর বতবে আল্লোহর পক্ষ মেনক আবদষ্ট্
হনয়বেন ে।27 এ মনমজ হোদীনস এনসনে, রোসূ ু ল্লোহ
সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম িন ে,
«ان اهلل أوىح اىل أن تواضعوا حىت ال يفخر احد ىلع احد وال

»ينبىغ احد ىلع احد

‘‘আল্লোহর আমোর বেকে ওহী পোবিনয়নেে এ মনমজ ময,
মতোমরো পরস্পর পরস্পনরর সোনে বিেয় েম্রতোর
আচরে কনর, যোনত মকউ কোনরো ওপর গিজ ও মগৌরি েো
কনর এিাং পরস্পর পরস্পনরর িযোপোনর িোেোিোবে েো
কনর।”28 বিেয় ও েম্রতোর েেোনি আরনির এক
মিদু ঈে মহোেিী সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর েবত
27

َ َ َ َ َ ََ
ِن ُٱل ه
َ
আল্লোহ িন ে: ﴾٢١٥ُ ِي
َُ ُمؤُ ِمن
َُ ك ُم
ُ ن ُٱت َب َع
ُِ ك ُل ِم
ُ ﴿وُٱخُفِضُ ُجناح

]٢٤٧ :‘‘ [الشعراءযোরো মতোমোর অেু সরে কনর মস সক বিেোসীনদর
েবত বিেয়ী হও।’’ [সূ রো আি শু‘‘আরো, আয়োত: ২১৫]
28

ইমোম মুসব ম, েোগুক্ত, ১ম খ্ণ্ড, বকতোিু

অযু , পৃ . ৩২২।
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খ্ুিই আকৃষ্ট্ হনয় পনে। তোর জঘেয অপরোনধর মক্ষনত্রও
রোসূ

সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর েম্র িযিহোর

বঙ্ঘত হয় বে। এ মনমজ হোদীনস এনসনে:
‘‘এক মিদু ঈে মসবজনদ েিিীনত এনস েসোি করনত
শুরু কনর। এ মদনখ্ সোহোিোনয় মকরোম তোনক ধমকোনত
োগন ে। বকন্তু মহোেিী সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম
তোনদরনক িোরে কনর তোনক েস্রোি মিষ করোর সু নযোগ
বদন ে। আর িো বত এনে পোবে মঢন পবরষ্কোর করোে।
অতোঃপর ম োকবেনক মডনক েরমেোনি িন ে, ‘‘মদখ্
এেো মসবজদ, ইিোদনতর স্থোে। এখ্োনে েস্রোি করো বিক
েো। তখ্ে ম োকবে তোর বেনজর েু

িুেনত পোর ।

মহোেিী সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর কেোয় এতই
েেোবিত হয় ময, েোয়ই মস দু ’আ করত, মহ আল্লোহ!
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একমোত্র মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম ও
আমোনক দয়ো কর, অেয কোউনক েয়।29
১৮। তোকওয়ো সম্পন্ন মোেু ষ বতবর করো
তোকওয়ো হন ো উেম চোবরবত্রক েূ ষে, যো একজে দো‘ঈর
জীিনে েবতিব ত হওয়ো অতযোিিযক। তোকওয়ো
মোেু ষনক যোিতীয় অেযোয়-অবিচোর, অশ্লী তো-মিহোয়োপেো,
েেৃবত হনত রক্ষো কনর সৎকমজ সম্পোদনে সোহোযয কনর।
এ গুনে গুেোবন্বত দো‘ঈর েেোি মোদ‘উনদর উপর খ্ুি
সহনজই পনে। যু নগ যু নগ পৃবেিীনত মেবরত সক েিীরোসূ

মোেু ষনক এ গুনের অবধকোরী হওয়োর আহ্বোে

জোবেনয়নেে। তোকওয়ো ঢো স্বরূপ, যো মোেু ষনক পোপকোজ
মেনক বিবরনয় রোখ্নত সক্ষম হয়। মহোেিী সোল্লোল্লোহু
‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর ওপর েোবয কৃত সিজনেষ্ঠ ও
সিজনিষ মহোগ্রন্থ আ -কুরআে মুেোকীনদর জেযই

29

মুহোম্মোদ ইিে ইসমোঈ , সহীহু িু খ্োরী, বকতোিু অযু , হোদীস োং
২১৩।
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বহদোয়োতিবতজকো। এ মহোগ্রন্থ মেনক তোরোই উপনদি গ্রহে
কনর। অতএি, কুরআে অিতীনেজর অেযতম উনেিয
হন ো মোেু ষনক তোকওয়ো বিষনয় সনচতে কনর মদয়ো।
পবিত্র কুরআনে তোই ধ্ববেত হনচ্ছ,

َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ه
]٢ :﴾ [طه٢ُق
ُ ُانُل ِتش
ُ كُٱلُقرُء
ُ ُنلاُعلي
ُ ﴿ماُُأنز

‘‘রোসূ

সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম! আপেোনক কষ্ট্

মদওয়োর জেয আবম কুরআে অিতীেজ কবর বে। এেো
তোনদর জেয উপনদিস্বরূপ যোরো তোকওয়ো অি বে
কনর।’’ [সূ রো ত্বো-হো, আয়োত: ১-২]
মোেু নষর পবরপূ েজ সি তো হনচ্ছ পরকো ীে সি তো।
আর এেো একমোত্র তোকওয়োর মোধযনমই অবজজত হয়।
সূ রো ত্বো-হো‘মত এ বিষনয় আল্লোহ িন ে,

َ َ ه
]٤٣٢ :ى﴾ [طه
ُع ىق َِب ُةُل َِلتقُ َو ى
ُ ُ﴿ ُوٱل

‘‘শুে পবরেোম মুেোকীনদর জেয।’’ সূ রো ত্বো-হো, আয়োত:
১৩২]
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এ তোকওয়ো গুনে গুেোবন্বত করোর

নক্ষযই আল্লোহ

তো‘আ ো মহোেিী সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর
উপর মোেি জোবতর জনেয গোইড িুক বহনসনি মহোগ্রন্থ
আ -কুরআে

েোবয

কনরনেে।

এবে

মোেু ষনক

তোকওয়োর পে বেনদজি কনর বচরস্থোয়ী জোন্নোনত দীবক্ষত
হওয়োর িযোপোনর উৎসোহ মযোগোয় এিাং জোহোন্নোনমর কবিে
আযোি মেনক মুবক্ত

োনের উপোয় িোতন

মদয়। িন ,

এ মহোমূ যিোে গ্রনন্থ উৎসোহ-উেীপেো েদোনের পোিোপোবি েীবত সঞ্চোরমূ ক অসাংখ্য বিধোে ও বিষয়
সবন্ননিবিত রনয়নে। এ মনমজ পবিত্র কুরআনে মঘোবষত
হনয়নে:
َ َ
َ َ َ
َ َ ٰى هُه ُقهرُ َءانًا ُ َع َرب ُٗيا ُ َو
َ َ ِك ُأ
ُُِن ُٱلُ َوعِي ُِد ُل َعل ههم
َُ َصفُ َنا ُفِي ُهِ ُم
َُ ُنزل
ُ ﴿ َوك ُذ ىل
ِ
َ ََه َ َ ه ه
]٤٤٣ :﴾ [طه١١٣ُِثُل ههمُُذِكُ ُٗرا
ُ يد
ُ ُُونُأو
ُ يتق
‘‘অেু রূপেোনি আমরো আরিী েোষোয় কুরআে েোবয
কনরবে এিাং এনত েোেোেোনি সতকজিোেী িযক্ত কনরবে,
যোনত তোরো আল্লোহেীরু হয় অেিো তোনদর অন্তনর বচন্তোর
মখ্োরোক মযোগোয়।’’ [সূ রো ত্বো-হো, আয়োত: ১১৩]
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১৯। দীেনক বিজয়ী আদিজরূনপ েবতষ্ঠো করো
সক

েিী-রোসূ

এর দীে এক ও অবেন্ন, আর তো

হন ো ইস োম। মহোে আল্লোহর বেকে ইস োম-ই
একমোত্র মনেোেীত জীিে িযিস্থো। যু নগ যু নগ এ
আদিজনক বিজয়ী আদিজরূনপ েবতষ্ঠো করোর নক্ষয েিীরোসূ গে ব্রতী হে। পৃবেিীনত েচব ত মোেিরবচত
সক মতোদনিজর ওপর ইস োনমর মেষ্ঠত্ব েমোে করত
মস সক আদনিজর অসোরতো েমোে করোই তোনদর মহোে
ক্ষয। মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম ও তোর
িযবতক্রম েে। বতবে সক

ধনমজর উপর ইস োমনক

বিজয়ী আদিজরূনপ েবতষ্ঠো কনরবেন ে এিাং তোাঁর
মোধযনমই এ দীে পবরপূ েজতো োে কনর। পবিত্র কুরআনে
তোাঁনক মেরনের উনেিয বিধৃ ত করনত বগনয় মহোে
আল্লোহ িন ে,
ََ
َ ه
َ
َ َ
ُِين
ُِ َع ُٱَّل
ُ ُ ق ُ ِِلهظُ ِه َرُههۥ
ُِ ل
َُ ِين ُٱ
ُِ ى ُ َود
ُولۥ ُُب ِٱلُ هه َد ى
ُل ُ َر هس ه
ُ ﴿ه َُو ُٱَّلِيُ ُُأرُ َس
ه
َ ََ َ َ ه ه
]٥ :﴾ [الصف٩ُون
ُ ّشك
ُِ ك ِ ُهِۦُولوُُك ِرُهُٱلُم
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‘‘বতবে মসই সেো বযবে বহদোয়োত ও সতয দীে সহকোনর
রোসূ

মেরে কনরনেে, মযে যোিতীয় মতোদনিজর উপর

ইস োম বিজয়ী আদিজরূনপ স্থোে পোয়। যবদও মুিবরকরো
তো অপেন্দ করুক।’’ [সূ রো আস-সোি, আয়োত: ৯]
এ বিজয় বে

বিষবয়ক, আধযোবত্মক, জ্ঞোেগত এিাং

িেজেোগত। ইস োম দ ী েমোে এিাং জ্ঞোেগত িবক্ত ও
যু বক্ত দ্বোর েবতপক্ষনক স্তব্ধ কনর বদনয়নে। বতবে বেন ে
জ্ঞোে ও দিজনের উৎস। আকীদো-বিেোস, রীবত-েীবত ও
বিষ্ট্োচোর, ইিোদত, ম ে-মদে, বিিোহ-িোদী, রোষ্ট্রেীবতপোবরিোবরক েিোসে, আববয়ো-ই বকরোনমর জীিেী ও
পূ িজিতজী জোবতসমূ নহর ইবতহোস সম্পবকজত জ্ঞোে দোে কনর
মোেু ষনক ধেয কনরনেে। তোাঁর আগমনের সময় সমগ্র
বিে আম ও আবকদো, ভ্রোন্ত ধোরেো, কুসাংস্কোর ও েেো
েচ নের অেকোর গহ্বনর বেমবিত বে । ধমজীয় ও
রোজবেবতক মেতৃনত্ব সোধোরে মোেু নষর বচন্তো মচতেোয়
দোসত্বনিোধ চোবপনয় বদনয়বে । রোসূ ু ল্লোহ সোল্লোল্লোহু
‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম তোনদর সক

কু-েেোর মূ ন

কুিোরোঘোত কনরে, আতঙ্ক ও আিঙ্কোর পবরিনতজ িোবন্ত ও
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বেরোপেো, যু ু ম-অতযোচোনরর পবরিনতজ েযোয় ও সু বিচোর,
মগোত্র ও মেবে বিষনমযর পবরিনতজ সোময ও ভ্রোতৃত্ব েবতষ্ঠো
কনরে। জীিনের েবতবে মক্ষনত্র সহজ ও সর পন্থো
েিতজে ও েচ ে কনর মোেু নষর স্কে হনত ভ্রোবন্ত ও
ভ্রষ্ট্তোর দু িজহ মিোেো অপসোরে কনরনেে। আল্লোহ
তো‘আ ো তোাঁর এ অেু গ্রনহর কেো উনল্লখ্ করনত বগনয়
িন ে,

َ
َ َ َ َ َ ه َ َ َى
َ َ
:ّت َُكنتُ ُ َعليُ ِهمُ﴾ [االعراف
ُ ِ ل ُٱل
ُ لغُ ُل
ُ َصهمُ ُ ُوٱ
ُ ِ ﴿ َو َيض هُع ُعنُ ههمُ ُإ
]٤٧٥

‘‘এিাং মস মুক্ত কনর তোনদরনক তোনদর গুরুেোর ও
িৃ ঙ্খ

হনত, যো তোনদর মচনপ িনসবে ।’’ [সূ রো আ -

আ‘রোি, আয়োত: ১৫৭]
উপসাংহোর
রোসূ ু ল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর আবিেজোনি
পৃবেিীনত এক অেূ তপূ িজ বিপ্লনির সূ চেো হনয়বে । তোাঁর
েিুওয়োত মোেু নষর ধযোে-ধোরেো ও আকীদো-বিেোস,
বেবতকতো ও সোমোবজকতো, সেযতো-সাংস্কৃবত এিাং জ্ঞোে ও
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বিক্ষোর মক্ষনত্র এমে বিনিষ অিদোে মরনখ্নেে যো
বকয়োমত পযজন্ত কোনয়ম েোকনি। তোাঁর আগমনের সু িোনদ
যু ু ম-অতযোচোনরর পবরিনতজ েযোয় ও সু বিচোর, মূ খ্জতোর
পবরিনতজ জ্ঞোে ও েিযতো, অেযোয়-অপরোনধর পবরিনতজ
আেু গতয ও ইিোদত, অিোধযতো ও দোবম্ভকতোর পবরিনতজ
বিেয় ও েম্রতো, মস্বচ্ছোচোরী ও বেপীেনের পবরিনতজ বধযজ
এিাং কুির ও বিরনকর পবরিনতজ ঈমোে ও তোওহীদ
েবতষ্ঠো

োে কনরনে। তোাঁর েিুয়ত মেহ-দয়ো, মেম-

েো িোসো ও অেু গ্রহ-অেু কম্পোর িোেী শুবেনয়নে। তোাঁর
দো‘ওয়োত, মোেি জীিে ও মোেবিক মূ যনিোনধর মক্ষনত্র
ময অন ৌবকক কৃবতত্ব েদিজে কনরনে, তোর দৃ ষ্ট্োন্ত খ্ুিই
বির । বতবে স্বীয় বিক্ষোর িনদৌ নত মোেিতোনক
অধোঃপতনের অত গহ্বর হনত উিোর কনর অগ্রগবত ও
উন্নবতর চরম বিখ্নর সমোসীে কনরনেে। বতবে ঈমোনের
আন ো ও মজযোবত বেনয় আবিেূ জত হনয়নেে। তোাঁর
আবিেজোনির িন

মোেু নষর আত্মো আন ো

োে কনরনে

এিাং বিকজ, কুির ও ভ্রষ্ট্তোর অেকোর দূ রীেূ ত হনয়নে।
তোাঁর আগমনের অেযতম উনেিয বে

দু বেয়োয় েচব ত
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ও েচোবরত যোিতীয় মতোদনিজর অসোরতো েমোে কনর
দীনের মেষ্ঠনত্বর মঘোষেো মদয়ো এিাং দীেনক বিজয়ী
আদিজ বহসোনি মোেু নষর মোনে তুন

ধনর। তোই বতবে

বহদোয়োত ও সতয দীে সহকোনর এ ধরোধোনম আগমে
কনরনেে। এ মনমজ কুরআনে এনসনে:
ََ
َ ه
َ
َ َ
ُِين
ُِ َع ُٱَّل
ُ ُ ِلهظُ ِه َرُههۥ
ُِ ُ ق
ُِ ل
َُ ِين ُٱ
ُِ ى ُ َود
ُولۥ ُُب ِٱلُ هه َد ى
ُل ُ َر هس ه
ُ ﴿ه َُو ُٱَّلِيُ ُأرُ َس
ه
]٣٣ :ك ِ ُهِ﴾ [اتلوبة
‘‘বতবে মসই সেো (আল্লোহ) বযবে তোাঁর রোসূ নক বহদোয়োত
ও সতয দীেসহ মেরে কনরনেে, যোনত অপরোপর সক
দীে ও মতোদনিজর ওপর এনক (ইস োমনক) বিজয়ী
মঘোষেো মদওয়ো যোয়।’’ [সূ রো আস-সোি, আয়োত: ৯]
বেয়েিী সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম ময পে েদিজে
কনরনেে, বিে মোেিতোর ক যোনের জেয ময পে
বেনদজিেো বদনয়নেে, তো গ্রহে করনত পোরন ই পৃবেিীনত
েকৃত সু খ্ ও িোবন্ত আসনত িোধয। তোাঁর বরসো োতই
সোিজজেীে েেোি মিরনত মপনরনে বিেচরোচনর। বতবেই
সিজনেষ্ঠ রোসূ । মোইনক হোেজ ‘দয হোেনেড: এ রযোাংবঙ্কাং

 73 

অি দয মমোস্ট ইেফ্লুনয়েবিয়ো পোসজেস ইে বহবষ্ট্র’ গ্রনন্থ
বিনের ইবতহোনস সিজোনপক্ষো েেোিিো ী একি জে িযবক্ত
মেষ্ঠনত্বর ক্রমোেু যোয়ী বিেযোস কনরনেে। তোব কোর
েেনমই বতবে মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোম
সম্পনকজ ব নখ্নেে:
My choice of Muhammad to lead the list of
the worlds most influential persons many
Surprise

some

readers

and

may

be

questioned by others. But he was the only
man

in

history

who

was

Supremely

Successful on both the religious and Secular
Levels.
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‘পবিত্র কুরআনের আন োনক মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু
‘আ োইবহ ওয়োসোল্লোনমর বরসো োত’ গ্রন্থবেনত আ কুরআনের আন োনক মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আ োইবহ
ওয়োসোল্লোমনক মেরনের উনেিয, তোাঁর বরসো োতসাংক্রোন্ত েোসবিক িক্তিয এিাং বরসো োনতর
গুরুত্বপূ েজ বিবিষ্ট্যসমূ হ তুন ধরোর েয়োস চো োনেো
হনয়নে।
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