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মানবািধকার পৰ্িতষ্ঠায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর অবদান
ভূ িমকা:
িমকা:
সাম্পৰ্িতককােল িবশব্ব2াপী মানবািধকার পৰ্সঙ্গিট নানাভােব আেলািচত-সমােলািচত
হেচ্ছ9 মানবািধকােরর মানদণ্ড, সমাজেভেদ তার পৰ্েয়াগগত সংজ্ঞা, সীমা ও ব2াখ2া
সম্পেকর্ও ৈতির হেচ্ছ নানা িবতকর্9 মানবািধকার রক্ষা বা পৰ্িতষ্ঠায় উন্নত েদশসমূ েহর
গৃহীত পদেক্ষপ উন্নয়নশীল সমােজ পৰ্কৃতপেক্ষ মানু েষর মূ ল2 মযর্াদার ও অিধকার
পৰ্িতষ্ঠায় সহায়ক নািক অিধকার হরেনর নতুন পন্থা েস সম্পেকর্ও উন্নত, উন্নয়নশীল
সব সমােজই চলেছ ব2াপক আেলাচনা9 পৰ্াসিঙ্গকভােবই জািতসংেঘর িবশব্ মানবািধকার
েঘাষণার িবষয়িট েসসব আেলাচনা, সমােলাচনায় চেল আসেছ9 িকন্তু অেনেকর হয়ত
ধারণা েনই, মানিবক মূ ল2-মযর্াদা তথা মানবািধকােরর ব2াপক িবস্তৃিত িবষেয় সু স্পষ্ট
িদক-িনেদর্শনা ও পৰ্ােয়ািগক উদাহরেণর মাধ2েম একিট অনু সরণেযাগ2 সাবর্জনীন আদশর্
েসই সপ্তম শতাRীর শুরুেতই একজন মহাপুরুষ পৰ্িতষ্ঠা কেরিছেলন অত2ন্ত
সফলভােব9 িতিন িবশব্ মানবতার মুিক্তদূ ত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)9
আজেকর েপৰ্ক্ষাপেট মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর েসসব মানবতাবাদী
নীিত-দশর্ন নতুন কের অধ2য়ন ও পযর্ােলাচনার দাবী রােখ9 কারণ তােত হয়ত েদখা
যােব সমকালীন িবেশব্ মানু েষর সাবর্জনীন মানবািধকার পৰ্িতষ্ঠায় েসসব নীিত-দশর্েনর
পৰ্েয়াগ েকবল গৰ্হণেযাগ2 বা পৰ্েয়াগ উপেযাগীই নয় বরং অেনক েক্ষেতৰ্ একান্ত
আবশ2কীয়9 বক্ষ2মাণ পৰ্বেন্ধ আমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) -এর
েসসব যু গান্তকারী সু দূরপৰ্সারী দশর্েনর পৰ্ধান কতকগুেলা িদক সম্পেকর্ আেলাচনা
করব9
মানবািধকার ধারণা এবং তার িবকাশ
মানু ষেক ধমর্, বণর্, েগাতৰ্, জািত, ধন-সম্পদ, েজন্ডার িনিবর্েশেষ সমভােব েদেখ তার
সহজাত ও সৰ্ষ্টা পৰ্দত্ত মযর্াদায় অিধিষ্ঠত করাই হেচ্ছ 'মানব মযর্াদা'9 মানু েষর অিস্ততব্
ও সব্কীয়তা রক্ষা, সহজাত ক্ষমতা ও পৰ্িতভার সৃ জনশীল িবকাশ ও মযর্াদাপূ ণর্
জীবনযাপেনর অিধকারেক সমুন্নত রাখার জন2 একান্তভােব পৰ্েয়াজনীয় কিতপয়
অিধকার সব্তব্ই হেচ্ছ 'মানব মযর্াদা'9 মানু েষর এই অিধকার তার জন্মগত এবং মানিবক
মূ ল ও মযর্াদার সােথ সংিশ্লষ্ট9 Encyclopaedia Britannica-েত মানবািধকারেক
পৰ্াকৃিতকভােব পৰ্াপ্ত মানু েষর জন্মগত অিধকার িহসােব েদখা হেয়েছ9 বলা হেয়েছ,
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''Rights thought to belong to the individual under natural law as a
Consequence of his being human''।1
মানবািধকার েকবলমাতৰ্ মানু েষর েমৗল-মানিবক চািহদা (Basic human needs) এর
পূ রণই নয় বরং তা হেচ্ছ মানু েষর সামিগৰ্ক উন্নয়ন, পৰ্িতভার িবকাশ, িচন্তা
(thoughts),

িবশব্াস

(believe)

ও

সৃ জনশীলতার

লালন

সমকালীন

িবেশব্

মানবািধকােরর এই ধারণা িবকাশ লাভ কেরেছ পৰ্ধানত পিশ্চমা িবেশব্র রাষ্টৰ্ ও
সমাজনীিত এবং িবেশষত িদব্তীয় িবশব্যু েদ্ধাত্তর আন্তজর্ািতকবােদর আন্তরাষ্টৰ্ীয় পিরমন্ডেল
জািতসংেঘর উেদ2ােগ9
পিশ্চমা সভ2তায় মানবািধকােরর পৰ্থম সব্ীকৃত দলীল হেচ্ছ 'ম2াগনাকাটর্া' (Magna
Carta)। হস্তিলিখত ল2ািটন ভাষার এই দিলেল ১২১৫ সােল ইংলােন্ডর রাজা জন
সব্াক্ষর েদন যােত রাজার িনরঙ্কুশ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হেয়িছল এবং সাধারণ
পিরষেদর অিধকার সব্ীকৃত হেয়িছল92 ম2াগনাকাটর্া অবশ2 সাধারণ মানু েষর গণতািন্তৰ্ক
অিধকারেক সব্ীকৃিত েদয়িন এবং তার ফেলই বহু বছর পর ১৬৮২ িখৰ্স্টােR 'Petition
of Rights' এর জন্ম হয়9 রাজা পৰ্থম চালর্স অিনচ্ছা সেত্তব্ও িপিটশন অব রাইটস
েমেন েনন তেব তা ম2াগনাকাটর্ার বিণর্ত মানবািধকার বাস্তবায়েন ব2থর্ হয়9 ১৮৮৯
িখৰ্স্টােR Verginia-েত ''Bill of Rights'' গৃহীত হয়-েযখােন রাজার ক্ষমতা হৰ্াস
কের জনগেণর পৰ্িতিনিধেদর ক্ষমতা সংরক্ষেণর ব2বস্থা করা হয়93 িকন্তু এই িবল অব
রাইটসও সকেলর জন2 েমৗল মানবািধকােরর দাবীর পৰ্িতফলন ঘটােত ব2থর্ হয়9
অন2িদেক মািকর্ন যু ক্তরােষ্টৰ্ ১৭৭৬ সােল পৰ্থমবােরর মত িলিখত দিলেল এ ধরেনর
েমৗল-মানিবক অিধকার স্থান পায় মািকর্ন জািতর জনক জজর্ ওয়ািশংটন ও তার
সহকমর্ীেদর 'আেমিরকার সব্াধীনতা েঘাষণাপেতৰ্'9
িদব্তীয় িবশব্যু েদ্ধর পর এসব আন্তজর্ািতক দিলেলর ও পিরবিতর্ত িবশব্ পিরিস্থিতর
আেলােক ১৯৪৫ সােলর ২৪ অেক্টাবর জািতসংঘ পৰ্িতষ্ঠাকােল েঘািষত হেলা েয, এ
পৰ্িতষ্ঠানিট ''েমৗল-মানিবক অিধকার, মানু েষর মযর্াদা ও মূ ল2 এবং েছাট-বড় জািত,
ধমর্-বণর্ ও স্তৰ্ী-পুরুষ িনিবর্েশেষ সকেলর সমান অিধকােরর পৰ্িত এই সংস্থা পুনরায়
আস্থা রাখার অঙ্গীকার কেরেছ9''4
1.

The New Encyclopaedia Britannica, Funded in 1768, 15th edition, printed in
U.S.A., vol. 5, p. 200.

2.

The World Book of Encyclopaedia, vol. ২, P. ৪৭০৯.

3.

পৰ্াগুক্ত, vol. ১৩, পৃ. ৬২৪০9

4.

উদ্ধৃত, আবু সাঈদ েচৗধু রী, মানবািধকার, বাংলা একােডমী, ঢাকা, ভাষা-শহীদ গৰ্ন্থমালা, ২য়
পৰ্কাশ, িডেসমব্র ১৯৮৮, পৃ. ১২9
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১৯৪৬ সােলর ১৫ েফবৰ্ুয়ারী তািরেখ জািতসংঘ মানবািধকার কিমশন গঠন কের এবং
এই কিমশেনর সু পািরেশর িভিত্তেত ১৯৪৮ সােলর ১০ িডেসমব্র ফৰ্ােন্সর প2ািরেস
অনু িষ্ঠত জািতসংঘ সাধাণ পিরষেদর অিধেবশেন িবশব্ মানবািধকার েঘাষণা গৃহীত হয়9
এই সাবর্জনীন মানবািধকার েঘাষণা, যা ''সকল জািতর এবং মানু েষর অজর্েনর সাধারণ
মানদণ্ড'' ইহসােব গৃহীত হয় এই দশর্েনর উপর িভিত্ত কের েয: ''সকল মানু ষই
বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সম-মযর্াদা ও সমঅিধকার িনেয় জন্মগৰ্হণ কের9 তােদর বুিদ্ধ
ও িবেবক েদয়া হেয়েছ এবং তােদর উিচত ভৰ্াতৃসু লভ মেনাভাব িনেয় এেক অেন2র
পৰ্িত আচরণ করা9"5 সাবর্জনীন মানবািধকার েঘাষণায় েমা ৩০িট ধারা আেছ9 এর
মূ খ2 উেদ্দশ2 হেচ্ছ '' এমন একিট সমাজ ব2বস্থার সৃ িষ্ট করা যােত কের সকল মানু ষ ও
জািত জীবন িনবর্ােহর একিট সবর্জনসব্ীকৃত মাপকািঠ খুঁেজ পায়9 মানবািধকার েঘাষণায়
এর জন2 মূ ল েজার েদওয়া হেয়েছ সােম2র নীিতর উপর9''6
িবস্ময়করভােব েদখা যায় মানবািধকােরর এই েঘাষণার পৰ্ায় সােড় েতরশত বছর
আেগই পৰ্িতষ্ঠা েপেয়িছল মদীনায়9 সপ্তম শতাRীেত ইসলােমর পৰ্াথিমক যু েগ মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর েনতৃেতব্ এবং পরবতর্ীেত খিলফাবৃ েন্দর শাসনামেল,
আরেব মানিবক মযর্াদা ও মানবািধকােরর েয উন্নত কাঠােমা সমাজ ও রােষ্টৰ্ পৰ্িতিষ্ঠত
হেয়িছল, পযর্ােলাচনা ও তুলনামূ লক িবেশ্লষেণ িনঃসেন্দেহ েদখা যােব েসিটই িছল
পৃিথবীর পৰ্থম এবং পূ ণার্ ঙ্গ পিরশীিলত মানবািধকার ধারণা (concept of human
rights) ও তার বাস্তবপৰ্েয়াগ (application)। িবষয়িট ব2াপক আেলাচনা এবং
তথ2িনভর্র গেবষণার দাবী রােখ যা সময় সােপক্ষ এবং বিধর্ত কেলবেরর ব2াপার9
বতর্মান পৰ্বেন্ধ আমরা েকবল এেক্ষেতৰ্ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর
অবদান সম্পেকর্ একিট সংিক্ষপ্ত পযর্ােলাচনার অবতারণা করব9
মানবমযর্াদা ও মানবািধকার পৰ্িতষ্ঠায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)
ওয়াসাল্লাম)
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) নবুয়ত পৰ্ািপ্তর অেনক আগ েথেক তাঁর উত্তম
চিরতৰ্াদশর্ ও মানিবক গুণাবলীর জেন2 িবখ2াত হেয়িছেলন9 ঐিতহািসকরা েয সময়েক
'জােহিলয়ােতর বা অন্ধকার যু গ' বেলেছন েসই সমেয় জন্মলাভ কেরও ঝগড়া-িববাদ,
নরহত2া, সম্পদ লুণ্ঠন, ব2িভচার ইত2ািদ অকল2াণকর, মানবতার জেন2 চরম
অবমাননাকর কমর্কােণ্ড িতিন কখেনা জিড়ত হনিন9 অথচ তখনকার সমােজ েয েকান
যু বেকর জেন2 তা িছল সব্াভািবক9 বরং িতিন িছেলন এিতম, অসহায়, িনযর্ািততেদর
5.

এম. এরশাদু ল বারী, মানবািধকােরর সাবর্জনীন েঘাষণা, ঢাকা িবশব্িবদ2ালয় পিতৰ্কা, সংখ2া ৪৩,
জুন ১৯৯২, পৃ. ৩9

6.

আবু সাঈদ েচৗধু রী, পূ েবর্াক্ত, পৃ. ১৬9
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একমাতৰ্ সহায়, সান্তব্নাদানকারী, ধন-সম্পেদর আমানতকারী এবং অেনকেক্ষেতৰ্
আশৰ্য়দাতা9 চুির-ডাকািতর ভেয় ভীত, আতিঙ্কত মানু ষ তাঁর কােছ হািজর হেয় তােদর
মূ ল2বান সম্পদ আমানত কের েযত, আর িতিন েসই আমানেতর যথাযথ েহফাযত
করেতন এবং যথারীিত তা েফরত িদেতন9 এভােব নবুয়ত লােভর অেনক আেগই
আরববাসী তাঁেক 'আল-আমীন' বা 'পরম িবশব্স্ত' েখতােব ভূ িষত কেরিছল97 নবুওয়াত
লােভর পাঁচ বছর পূ েবর্ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর ৩৫ বছর বয়েস
পিবতৰ্ কব্াবা শরীফ েমরামতকােল েসখানকার কােলা পাথর 'হাজের আসওয়াদ' সব্স্থােন
তুেল েনয়ার ব2াপাের যখন কলহ-দব্েন্দর সূ তৰ্পাত হয় এবং পৰ্েত2ক েগাতৰ্ই এই কাজ
কের মযর্াদা লােভর পৰ্িতেযািগতায় যু েদ্ধান্মু খ হেয় পেড় তখন েসই গুরুতর সমস2ার
মধ2স্থতাকারীর ভূ িমকায় অবতীণর্ হেয় িতিন এমন একিট সমাধান েদন যােত সংিশ্লষ্ট
সকল পেক্ষর মযর্াদাই রিক্ষত হেয়িছল9 সকেলই সন্তুষ্ট িচেত্ত েস ব2বস্থা েমেন িনেয়িছল
আর তা িছল একিট চাদেরর মাঝখােন পাথরিট েরেখ আরিদেক েগাতৰ্পিতেদর িদেয়
চাদরিট ধের যথাস্থােন িনেয় যাওয়া ও সবেশেষ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম)-এর িনজ হােত েসিটেক পৰ্িতস্থাপন করা9
সকল মানু েষর পৰ্িত শৰ্দ্ধা, মানিবক মূ ল2েবাধেক সেবর্াচ্চ গুরুতব্ েদওয়ার এই উদাহরণ
তাঁর জীবেনর শুরু েথেকই আজীবন নানাভােব েদখা িগেয়িছল9 পরবতর্ীকােল যখন
িতিন েগাটা আরব জাহােনর েনতা হেয় উঠেলন তখন িতিন িক সমাজজীবেন, িক
পািরবািরক জীবেন, িক রাষ্টৰ্ীয় তথা নাগিরক জীবেন, িক িবশব্ নাগিরক িহসােবসবর্েক্ষেতৰ্ মানু েষর মূ ল2-মযর্াদা পৰ্িতষ্ঠা ও মানবািধকােররর েয সাবর্জনীন আদশর্ পৰ্িতষ্ঠা
কের িগেয়িছেলন আজ পযর্ন্ত সারা িবেশব্র ইিতহােস তা িবরল, অভূ তপূ বর্9 তাঁর
পৰ্িতিষ্ঠত নীিত-দশর্েনর কেয়কিট িদেকর উপর আেলাকপাত করেলই িবষয়িট স্পষ্ট হেয়
উঠেব9
মানু েষর েবঁেচ থাকার ও িনরাপত্তা লােভর
লােভর অিধকার
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) মানু েষর জীবেন অিধকার ও জান-মােলর
িনরাপত্তা িবধােনর ব2াপাের সেবর্াচ্চ গুরুতব্ােরাপ কেরেছন9 নরহত2া েযখােন ৈনিমিত্তক
ব2াপার িছল েসখােন নরহত2ােক জঘন2 অপরাধ িহসােব আখ2ািয়ত কের বেলেছন
''সবেচেয় জঘন2 অপরাধ হেচ্ছ আল্লাহর সেঙ্গ কাউেক অংশীদার বানােনা এবং মানু ষেক

7.

মাওলানা েমাহাম্মদ আিমনু ল ইসলাম, মানব মযর্াদা পৰ্িতষ্ঠায় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম) ইফাবা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃ. ৭9

5

হত2া করা9''8 মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) আেরা বেলেছন: "েকান
মু‘আহীদেক (মুসিলম রােষ্টৰ্ অবস্থানরত চুিক্তবদ্ধ অমুসিলম নাগিরকেক) হত2াকারী
জান্নােতর সু ঘৰ্াণ পযর্ন্ত পােব না9 যিদও জান্নােতর সু ঘৰ্াণ ৪০ বছর দূ রতব্ েথেক পাওয়া
যায়9"9 িবদায় হেজ্জর ঐিতহািসক ভাষেণ (যােক মানবািধকােরর আিদ সনদ িহসােব
িচিহ্নত করা হয়) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) বেলেছন, "েহ মানবজািত!
িনশ্চয়ই েতামােদর জীবন, সম্পদ এবং সম্ভৰ্ম েতামােদর পৰ্ভুর সম্মু েখ উপিস্থত হওয়া
পযর্ন্ত (অৈবধ হস্তেক্ষপ েথেক) পিবতৰ্9"10 মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)
আত্মহত2ােক িনিষদ্ধ কেরেছন এবং আত্মহত2াকারী তার িনেজর জীবন িনেজই েশষ
কের েদয়ার শািস্ত িহসােব আত্মহত2ার অনু রূপ পন্থায় েদাযেখ শািস্তেভাগ করেব বেল
অিভমত ব2ক্ত কেরন911
িবদায় হেজ্জর ভাষেণ িতিন স্পষ্ট উেল্লখ কেরেছন- "েহ মুসিলমগণ! আমার পের
েতামরা কােফরেদর কাযর্কলােপ িলপ্ত হইও না েয েতামরা এেক অপরেক হত2া কিরেত
আরম্ভ কর9"12
ইসলােমর অভু2দেয়র বহু আগ েথেক িবেশষত আরেব নবজাতক িবেশষ কের েমেয়
িশশুেদর জন্মলােভর পরপরই দািরেদৰ্র ভেয় হত2া বা জীবন্ত েপৰ্ািথত করার েরওয়াজ
পৰ্চিলত িছল9 রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর ইসলামী সমােজ িশশু হত2ার
এ জঘন2 পৰ্বণতােক দণ্ডেযাগ2 অপরাধ েঘাষণা কের পিবতৰ্ কুরআেনর পৰ্ত2ােদেশর
মাধ2েম13 িশশুেদর জীবেনর অিধকার ও িনরাপত্তােক িনিশ্চত করা হয়9 জীবেনর
অিধকারেক হরণ করা হয় বেল মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) গভর্পাতেকও
অনু েমাদন েদনিন; বরং এেক েফৗজদারী আইেনর আওতায় দণ্ডেযাগ2 অপরাধ িহসােব

8.

আল্-হাদীস, উদ্ধৃত, M. Ershadul Bari, Human Rights in Islam with Special
Reference to Women's Right, Internationa Human Rights in Islam-শীষর্ক
েসিমনাের উপস্থািপত পৰ্বন্ধ, ৫ অেক্টাবর ১৯৯৪, েসানারগাঁ েহােটল, ঢাকা, পৃ. ১৮9

9.

আল্-হাদীস, বাংলায় েবাখারী শরীফ হাদীসসমূ হ, েমাঃ আবদু ল কিরম খান সংকিলত, বাংলােদশ
লাইেবৰ্রী, ঢাকা, ৪থর্ সংস্করণ-১৯৯৬, পৃ. ৩৩০, হাদীস নং ১২৭৭9

10 . উদ্ধৃত, মুহাম্মদ শিফক আহমদ ও মুহাঃ রুহুল আমীন, ইসলােম মানবািধকার, নাগিরক ও
রাজৈনিতক পৰ্সঙ্গ, ঢাকা িবশব্িবদ2ালয় পিতৰ্কা, যু ক্তসংখ2া ৪৭, ৪৮, অেক্টাবর '৯৩-জুন '৯৪, পৃ.
১৫৮9
11 . দৰ্ষ্টব2, বাংলায় েবাখারী শরীফ, পৰ্াগুক্ত, হাদীস নং- ১২৫১-১২৫৩9
12 . পৰ্াগুক্ত, হাদীস নং ১২৫৪9
13 . কুরআেন বলা হেয়েছ, "দািরেদৰ্র ভেয় েতামােদর সন্তানেক হত2া কেরা না, তােদরেক এবং
েতামােদরেক আিম জীবেনাপকরণ িদেয় থািক9 িনশ্চয়ই তােদরেক হত2া করা এক জঘন2
অপরাধ"-সূ রা বণী ইসরাইল : ৩১9
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গণ2 কেরেছন914 এভােব মানু েষর জীবন রক্ষার অিধকারেক সেবর্াচ্চ মযর্াদা িদেয়েছন
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)9
িববাহ ও পিরবার
পিরবার গঠেনর অিধকার
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন দশর্েন সমােজ নারী-পুরুষ
িনিবর্েশেষ পৰ্িতিট ব2িক্তেক িববাহ বন্ধেন আবদ্ধ হওয়ার অিধকার পৰ্দান করা হেয়েছ9
ইসলােম িববাহ সমভােব একিট অিধকার ও ধমর্ীয় দািয়তব্9 রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম) বেলেছন: "িববাহ আমার পন্থা, েয আমার পন্থার পৰ্িত অনাসক্ত হয় েস
আমার আদশর্ভূক্ত নয়9"15 েকৗমাযর্বৰ্তেক পৰ্ত2াখান কের িতিন বেলেছন: "ইসলােম
সন্ন2াসবৰ্ত বা ৈবরাগ2পৰ্থার অনু েমাদন েনই9"16 পৰ্কৃতপেক্ষ ইসলােম 'িববাহ'
েকবলমাতৰ্ ৈজিবক চািহদা পূ রেণর পন্থাই নয়, বরং পারস্পািরক ভালবাসা, সমেঝাতা,
সমেবদনা ও িনভর্রশীলতার িভিত্তেত পৰ্িতিষ্ঠত একিট সামািজক পৰ্িতষ্ঠান9 রাসূ ল
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) পৰ্বিতর্ত িববাহ ব2বস্থা এমন একিট সামািজক চুিক্ত
যােত নারী ও পুরুষ উভেয়র সম্মত বা অসম্মত হবার সমান অিধকার সব্ীকৃত9 তালাক
বা িববাহ িবেচ্ছেদর ব2াপােরও ইসলােম নারী ও পুরুষেক সমান অিধকার পৰ্দান করা
হেয়েছ9
িববােহর পাশাপািশ পািরবািরক জীবনেক ইসলােম অত2ন্ত গুরুতব্ েদয়া হেয়েছ9 'েযেহতু
সব্ামী-স্তৰ্ীই হল পিরবােরর মূ ল িভিত্ত এবং সব্ামী-স্তৰ্ীর মধ2কার সম্পেকর্র উপরই
পৰ্াথিমকভােব পািরবািরক জীবেনর শািন্ত ও সু খ িনভর্র কের তাই পািরবািরক জীবেন
সব্ামী-স্তৰ্ীর সম্পকর্ েকমন হেব এ িবষেয় িদক িনেদর্শনা িদেয় পিবতৰ্ কুরআেন েঘাষণা
করা হেয়েছ: "তাঁরা (স্তৰ্ীগণ) হেব েতামােদর (সব্ামীেদর) ভূ ষণ আর েতামারা (সব্ামীগণ)
তােদর (স্তৰ্ীেদর) ভূ ষণ" (সূ রা বাকারাহ : ১৮৭)9 এেকবাের তৃণমূ ল পযর্ােয় এই
পািরবািরক জীবেন মানবািধকার ও মানিবক মূ ল2েবাধ পৰ্িতষ্ঠাসহ শািন্ত-শৃ ঙ্খলার জন2
মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) কতখািন সতকর্ িছেলন তা তাঁর িনেম্নাক্ত
হাদীস দু'িটেত পৰ্স্ফুিটত হয়9 িতিন বেলেছন, "েয ব2িক্ত েছাটেদর েস্নহ কের না এবং
বড়েদর সম্মান কের না তার সােথ আমােদর েকান সম্পকর্ েনই (েস সত2ানু সারীেদর
অন্তভূ ক্ত
র্ নয়)9 িতিন আেরা বেলেছন, "সকল মানু ষ আল্লাহর েপৗষ2 (পিরবােরর
সদেস2র ন2ায়), েস ব2িক্ত আল্লাহর িনকট সবর্ািধক িপৰ্য় েয তাঁর েপৗষ2 (মানু েষর পৰ্িত)
14 . িবস্তািরত েদখুন: গাজী শামছু র রহমান, কুরআন ও সু ন্নাহর আেলােক েফৗজদারী আইেনর
সংেশাধন, ইসলািমক ফাউেন্ডশন পিতৰ্কা, জুলাই-েসেপ্টমব্র ১৯৯২, ইফাবা, পৃ. ৩০৩-৩০৪9
15 . আল্-হাদীস, উদ্ধৃিত : মুহাম্মদ শিফক আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৭৩9
16 . পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৭৩9
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সবর্ািধক সদব্2বহার কের917 মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) তাঁর িনেজর
পািরবািরক জীবেন এসব আদেশর্র বাস্তন পৰ্িতফলন েদিখেয়েছন অত2ন্ত সফলভােব918
সম্পিত্তর মািলকানার অিধকার
রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) পৰ্বিতর্ত ইসলামী অথর্ব2বস্থা সমাজতন্তৰ্বাদ বা
পুঁিজবাদ েকানিটেকই পুেরাপুির সমথর্ন কের না বরং তা একিট কল2াণ রাষ্টৰ্ীয় ধারণােক
সমথর্ন কের9 এখােন ব2িক্তর জন2 সম্পিত্তর অপৰ্কৃত মািলকানা সব্ীকৃত9 তেব তা
এতটাই িনয়িন্তৰ্ত েয, ব2িক্ত এখােন সম্পদ উপাজর্েনর লাগামহীন সব্াধীনতা লাভ কের
না9 ইসলামী সমােজ সকল সম্পেদর পৰ্কৃত মালাকানা আল্লাহর9 মানু ষ দািয়তব্পৰ্াপ্ত
(trustee) িহসােব এর অজর্ন, েভাগ ও বণ্টেনর অিধকার লাভ কের9 পিবতৰ্ কুরআেন
বলা হেয়েছ, "তােদর সম্পেদ পৰ্াথর্ী ও বিঞ্চতেদর অিধকার রেয়েছ9"19 দান, খয়রাত,
সদকা, যাকাত, িফতরা পৰ্ভৃিতর মাধ2েম বিধর্ত সম্পেদর িবিল-বণ্টন কের একিট
ভারসাম2পূ ণর্ অথর্ৈনিতক অবস্থার কথা েকবল বলাই হয়িন, রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম) তাঁর জীবেন কাযর্করভােব তা পৰ্িতষ্ঠাও কেরেছন9 ইসলামী সমােজ
পুঁিজপিত ও শৰ্িমেকর সম্পকর্ েশাষণ বা সংঘষর্ িনভর্র নয় বরং পারস্পিরক কল2াণমূ লক
ও ভৰ্াতৃতব্সু লভ9 রাসু লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) বেলেছন, "েয সত্তার হােত
আমার িজবন তার শপথ কের বলিছ, েকান ব2িক্ত ততক্ষণ পযর্ন্ত পূ ণর্মাতৰ্ায় মু'িমন
হেত পাের না, েয পযর্ন্ত না েস িনেজর জন2 যা পছন্দ কের তার অন2 ভাইেয়র জন2ও
তা পছন্দ কের9"20 িতিন আেরা বেলেছন, "শৰ্িমকেক তার শৰ্েমাত্পন্ন লভ2াংশ দান
কর9 কারণ আল্লাহর শৰ্িমকেক িকছু েতই বিঞ্চত করা যায় না9"21 িতিন পৰ্তারণা,
েচৗযর্বৃিত্ত, ডাকািত ইত2ািদর মাধ2েম সম্পদ হস্তগতকরণ, বাজাের একেচিটয়া অিধকার
লাভ, কােলাবাজারী, সংকট সৃ িষ্ট িকংবা কৃিতৰ্মভােব মূ ল2বৃ িদ্ধর জন2 পণ2দৰ্ব2 মজুতকরণ,
সু েদর িভিত্তেত ঋণদান বা েলাকসােনর চুিক্ত ব2তীত লভ2াংশ গৰ্হণেক সম্পূ ণর্ িনিষদ্ধ

17 . উদ্ধৃত, ড. আ. ন. ম. রইছ উিদ্দন; িবিভন্ন ধমর্ীয় দৃ িষ্টেকাণ েথেক পিরবােরর িশক্ষা ও মূ ল2েবাধ
: ইসলাম ধমর্, আদশর্ পিরবার, উন্নত সমাজ, কািরতাস উন্নয়ন িশক্ষা কাযর্কৰ্েমর িদব্মািসক
মুখপাতৰ্, সংখ2া ৪১, ১৪ বষর্, েফবৰ্ুয়ারী ১৯৯৪, পৃ. ৬২9
18 . িবস্তািরত েদখুন, কুরআন হাদীেসর আেলােক পািরবািরক জীবন, মূ ল : মাওলানা আশরাফ আলী
থানবী (র.) অনু বাদ : মাওলানা আবু তােহর রাহমানী, বাগদাদ লাইেবৰ্রী, ঢাকা, ১৯৯৯9
19 . আল-কুরআন, সূ রা মা-আিরজ : ২৪-২৫9
20 . আল্-হাদীস, উদ্ধৃিত : মুহাম্মদ শিফক আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৭৫9
21 . আল্-হাদীস, উদ্ধৃিত : পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৭৫9
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কেরেছন9 অন2িদেক স্তৰ্ী-পুরুষ িনিবর্েশেষ পৰ্িতিট নাগিরকেক উত্তরািধকার আইেনর
মাধ2েম সম্পদ িকংবা স্থানান্তিরত করার অিধকার পৰ্দান কেরেছন922
রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর ইসলামী রােষ্টৰ্র আেয়র উত্স িছল পাঁচিট
এবং েসই আেয় সকল নাগিরেকর অিধকার সব্ীকৃত িছল9 এ উত্সগুেলা হেচ্ছ: ১. দান,
২. মােল গিণমত : নগদ অথর্ বা দৰ্ব2 সামগৰ্ী (যা যু দ্ধ জেয়র ফেল পাওয়া েযত), ৩.
যু দ্ধ জেয়র মালামাল : ভূ -সম্পিত্ত, ৪. িজিজয়া কর ও ৫. সাদাকাহ9 এসব উত্স েথেক
সম্পদ আহরেণর ব2াপাের েযমন কেঠারতা ও ন2ায়নীিতর আশৰ্য় েনয়া হেতা েতমিন
এসব সম্পদ িবতরেণর েক্ষেতৰ্ও অত2ন্ত সতকর্তা ও নাগিরক অিধকােরর পৰ্িত সু িবচার
অবলমব্ন করা হেতা9 গিণমেতর মাল িবতরেণর সময় িনেজর পৰ্াণিপৰ্য় কণ2ার সামান2
অনু েরাধ বা আবদার রক্ষা করােকও িতিন রাষ্টৰ্ীয় দািয়েতব্র কারেণ উেপক্ষা কেরেছন9
দাসতব্ েথেক সব্াধীনতার অিধকার
দাসেতব্র পরাধীনতা মােবিতহােসর এক চরম অমানিবক ও অবমাননাকর অধ2ায়9 এর
পৰ্চলন িছল িবশব্ব2াপী এবং ১৮৯০ সােল বৰ্ােসলেস দাস-ব2বসা িনিষদ্ধকরণ
কনফােরেন্সর পূ বর্ পযর্ন্ত িবেশব্র েকাথাও এ ব2বস্থার িবরুদ্ধাচারণ করা হয়িন9 "মানব
পৰ্কৃিত অপিরবতর্নীয়" এ দাশর্িনক দৃ িষ্টভঙ্গীর িভিত্তেত েপ্লেটা ও এিরস্টটল েথেক শুরু
কের আঠােরা শতেকর অিধকাংশ দাশর্িনক দাসপৰ্থােক সমথর্ন কেরেছন9
গৰ্ীক, েরামান, পারিসক পৰ্ভৃিত পৰ্াচীন সভ2তাসমূ েহ ইহুদী, িখৰ্স্টান, েবৗদ্ধ ও সনাতন
িহন্দু ধেমর্ এমনিক আধুিনক ইউেরাপ ও আেমিরকােতও পৰ্থমিদেক দাস পৰ্থা সব্ীকৃত
পৰ্থার মযর্াদা পায়9"23 এ েথেক অনু িমত হয় েয, এ পৰ্থািটর ৈনিতকতা সম্পেকর্
জনসেচতনতা সৃ িষ্টর পৰ্াথিমক কৃিততব্ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এরই
পৰ্াপ29
মানবতার মুিক্তদূ ত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) েসই সপ্তম শতাRীেতই এ
পৰ্থার িবেরািধতা ও এর িবলুিপ্তর পৰ্েয়াজনীয় ব2বস্থা অবলমব্ন কেরেছন9 এখােন তাঁর
দশর্ন িছল : সমগৰ্ মানব জািত একজন নারী ও পুরুষ েথেক উদ্ভূত, সু তরাঙ
জন্মগতভােব সকল মানু ষ সমান ও সব্াধীন9 "ইসলােমর আিবভর্াব কােল, ... েকৗশলগত
কারেণ ও িনরাপত্তার সব্ােথর্ ইসলাম সামিয়কভােব যু দ্ধবন্দীগণেক দাস-দাসীরূেপ গৰ্হেণর
িবষয়িট অনু েমাদন কের9 তেব, তাও এ শতর্সােপেক্ষ িছল েয, এক. অনু গৰ্হ পৰ্দশর্ন
পূ বর্ক মুক্তকরণ, দুই. মুিক্তপেণর িবিনমেয় মুক্তকরা, িতন. বন্দী িবিনমেয়র মাধ2েম

22 . আল-হাদীস, উদ্ধৃিত : পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৭৫9
23 . উদ্ধৃিত : মুহাম্মদ শিফক আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৬০9
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মুক্তকরণ9 যখন এ িতনিট ব2বস্থার েকানিটর মাধ2েম বন্দীমুিক্ত সম্ভব হেব না
েকবলমাতৰ্ তখনই যু দ্ধবন্দীেদরেক দাস-দাসী িহেসেব গৰ্হণ করা যােব9"24 রাসূ ল
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর অনু সৃত এ নীিতর মূ েল িছল পিবতৰ্ কুরআেনর
এই িনেদর্শ: "েতামরা যখন তােদরেক (শতৰ্ু পক্ষেক) পরাভূ ত করেব তখন তােদর
বন্দী করেব9 অতঃপর অনু গৰ্হ পৰ্দশর্ণপূ বর্ক িকংবা মুিক্তপেণর িবিনমেয় মুক্ত কের
িদেব9"25 এ নীিতর আেলােক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) পৰ্বিতর্ত
ইসলামী রােষ্টৰ্ গৃহীত কতকগুেলা অভূ তপূ বর্ ব2বস্থা সকল ধরেনর দাস-দাসীর
পুনরুদ্ধােরর পথ খুেল িদেয়িছল, যােত িকছু িদেনর মেধ2 দাস পৰ্থা পৰ্কৃত অেথর্ িবলুপ্ত
হেত পাের9 এগুেলা হেচ্ছ:
১. তাকিতব : এমন িলিখত দলীল যার মাধ2েম দাস-দাসীরা তােদর সব্াধীন বৃ িত্তর দব্ারা
উপািজর্ত সম্পেদর িবিনমেয় সব্াধীন হেত পাের; ২. তাদিবর : দাসপিতর মৃতু2র পর
সব্াধীনতা লােভর অিধকার সম্পিকর্ত চুিক্ত, ৩. ইসিতলাদ : পৰ্ভুর সন্তান জন্মদান েহতু
র্ গভর্বতী হেয়
সব্াধীনতা লােভর অিধকার সম্পিকর্ত আইনগত ব2বস্থা26, ৪. পৰ্ভূ কতৃক
েকান দাসী েকান সন্তান পৰ্সব করেল েস সন্তান সব্াধীন মানু েষর মযর্াদা লাভ করত; ৫.
িপতা দাস হওয়া সেত্তব্ও একজন সব্াধীন নারীর গভর্জাত সন্তান সব্াধীন িহসােব সব্ীকৃত
হেতা; ৬. যতিদন পযর্ন্ত দাস পৰ্থা পৰ্চিলত িছল ততিদন ইসলামী আইেন িবিভন্ন
অপরােধর কাফ্ফারা িহসােব দাস মুিক্তর িবধান রাখা হেয়িছল এবং ৭. দাসদাসীেদর
সব্াধীনতা িনিশ্চত করার লেক্ষ2 যাকােতর অথর্ ব2য় করার আইনগত ব2বস্থা েঘািষত হয়9
এসব আইনগত িবধােনর পাশাপািশ রাসূ লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) দাসদাসী মুিক্তর িবষয়িট অত2ন্ত পূ েণ2র কাজ এবং আল্লাহ পােকর সন্তুিষ্ট লােভর উপায়
িহেসেব উপস্থাপন কেরন9 িতিন বেলেছন, "েয মুসিলম একজন িবশব্াসী দাস-দাসীেক
মুক্ত করেব আল্লাহ মুক্ত দাস-দাসীর পৰ্িতিট অেঙ্গর িবিনমেয় দাসপিতর পৰ্িতিট অঙ্গেক
েদাযেখর আগুন েথেক রক্ষা করেবন9"
িতিন আেরা বেলন: "েয ব2িক্ত সব্ীয় দাসীেক িশক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করার পর মুক্ত কের
িবববাহ করেব েস িদগুণ সওয়াব পােব ...9" বলা বাহুল2, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম)-এর এসব বাণী ও নীিতমালার ফেল বহু দাস-দাসী তােদর দাসতব্ েথেক
মুিক্ত লাভ কের9 "সব্য়ং রাসূ লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) সাতষিট্ট, আবূ বকর
(রািদয়াল্লাহু আনহু) অসংখ2, আবব্াস (রািদয়াল্লাহু আনহু) সত্তর, ওসমান (রািদয়াল্লাহু
24 . উদ্ধৃিত : পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৬১9
25 . আল্-কুরআন, সূ রা মুহাম্মাদ : ৪9
26 . এখােন উেল্লখ2 েয, এমনিক অষ্টাদশ শতেকর েশষ ভাগ পযর্ন্ত, আেমিরকা ও ফৰ্ােন্স েকান
দাসীেক িবেয় করার অপরােধ সব্াধীন পুরুষেকও তার সকল নাগিরক অিধকার হারােত হত9
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আনহু) িবশ, হাকীম ইÝন িহযায (রািদয়াল্লাহু আনহু) একশত, ইবন ওমর (রািদয়াল্লাহু
আনহু) এক হাজার, আRু র রহমান ইবন আউফ (রািদয়াল্লাহু আনহু) িতৰ্শ হাজার
দাসদাসীেক সব্াধীনতা দান কেরন927 রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর দাস
পৰ্থা িবেরাধী এসব নীিতমালা ও সিকৰ্য় েনতৃেতব্র সু দূর পৰ্সারী ফল িহসােব
"খলীফােদর আমেল আরেবর সকল দাস-দাসী সব্াধীনতা লাভ কের এবং আরেবর
দাসপৰ্থার সমাধান এভােব চিল্লশ বছেরর মেধ2 সম্পন্ন হেয়িছল9"28
সব্াধীনভােব চলাচল,
চলাচল, বসবাস,
বসবাস, রাজৈনিতক আশৰ্য় ও নাগিরকতব্ লােভর অিধকার
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) পৰ্বিতর্ত রাষ্টৰ্ ব2বস্থা রােষ্টৰ্র পৰ্িতিট
নাগিরকেক রােষ্টৰ্র েয েকান স্থােন সব্াধীনভােব চলাচল ও বসবােসর অিধকার পৰ্দান
কের9 একই ভােব সব্াভািবক পিরিস্থিতেত রােষ্টৰ্র বাইের যাওয়া ও অন2 রােষ্টৰ্ বসবােসর
অিধকারও পৰ্িতিট ব2িক্তেক েদয়া হেয়িছল9 তাঁর রাষ্টৰ্ ব2বস্থা পৰ্কৃতপেক্ষ একিট 'িবশব্
রাষ্টৰ্ব2বস্থা' ধারণায় িবশব্াসী িছল9 রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর রাষ্টৰ্দশর্ন
অনু যায়ী সমগৰ্ িবশব্ আল্লাহর রাজ2সব্রূপ- যা িতিন সকল মানু েষর চলাচল ও বসবােসর
জেন2 অবািরত কের িদেয়েছন9 িতিন বেলন, "সমগৰ্ েদশ আল্লাহর আর মানু ষ আল্লাহর
বান্দা, তুিম েযখােন মঙ্গলজনক মেন কর বসবাস কর9"29 এখােন উেল্লখ2 েয, পৰ্থম
িবশব্যু েদ্ধর অব2বিহত পূ বর্ পযর্ন্ত মানু েষর জন2 িবেশব্র েয েকান স্থােন সব্াধীনভােব
চলাচল ও বসবােসর সবর্জনীন সব্াধীনতা িছল9
রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) পৰ্বিতর্ত ইসলামী রােষ্টৰ্ ধমর্, বণর্, মতাদশর্
িনিবর্েশেষ পৰ্িতিট ব2িক্তেক 'ন2ায়িবচার েথেক বিঞ্চত হেব না'-এ শেতর্ রাজৈনিতক
আশৰ্য় ও নাগিরকেতব্র অিধকার েদয়া হেয়েছ9 মিদনা পৰ্জাতেন্তৰ্ মক্কা েথেক
িহজরতকারী েমাহািজর জনগণেক আশৰ্য় ও নাগিরকতব্ পৰ্দানসহ অন2ান2 েমৗিলক
চািহদা পূ রেণর মাধ2েম পুনবর্ািসত করা হেয়িছল9 মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম)-এর েনতৃেতব্ ইসলামী রাষ্টৰ্ আশৰ্য় পৰ্াথর্ীেদর েমৗিলক চািহদা পূ রণােথর্ রাষ্টৰ্ীয়
সম্পেদর একিট িনিদর্ষ্ট অংশ বরাদ্দ কের তােদরেক সব্াবলমব্ী কের েতালার পৰ্শংসনীয়
উেদ2াগ েনয়930

27 . মুহাম্মাদ আবুল হাসান েথেক উদ্ধৃত কেরেছন মুহাম্মদ শিফক আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আিমন,
পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৬৩9
28 . উদ্ধৃত, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৬৩9
29 . আল্-হাদীস, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৭১9
30 . আল্-হাদীস, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৭২9
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িনপীড়নিনপীড়ন-িনযর্াতন,
তন, িনষ্ঠুরতা ও অমানিবক আচরণ েথেক মুিক্ত লােভর অিধকার
শািন্তপূ ণর্ পিরেবেশ উেদ্দশ2 পৰ্েণািদতভােব েকান ব2িক্তেক শারীিরক-মানিসক শািস্তদান
বা তােক কষ্ট েদয়ােক রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) সম্পূ ণর্ িনিষদ্ধ েঘাষণা
কেরন9 িতিন বেলেছন, "পৰ্কৃত মুসিলম হেচ্ছ েস ব2িক্ত যা কথা বা হাত (কােজর
িনপীড়ন) েথেক মুসিলমগণ িনরাপদ থােকন9"31 এমনিক এেক্ষেতৰ্ অমুসিলম
নাগিরকগেণর অিধকার সম্পেকর্ অত2ন্ত দৃ ঢ় ভাষায় িতিন বেলেছন: "মেন েরেখা! যিদ
েকান মুসিলম অমুসিলম নাগিরেকর উপর িনপীড়ন চালায়, তার অিধকার খবর্ কের,
তার উপর সাধ2াতীত েবাঝা (িজিযয়া বা পৰ্িতরক্ষা কর) চািপেয় েদয় অথবা তার েকান
বস্তু েজারপূ বর্ক িছিনেয় েনয় তাহেল িকয়ামেতর িদন আিম আল্লাহর আদালেত তার
িবরুেদ্ধ অমুসিলম নাগিরেকর পক্ষ অবলমব্ন করব9"32
রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) কােরা অপরােধর জন2 অন2েক দণ্ড েদওয়ার যু গ
যু গ ধের পৰ্চিলত েরওয়াজও িচরতের রিহত কের েদন9 িবদায় হেজ্জর ঐিতহািসক
অিভভাষেণ িতিন বেলন, "কােরা অপরােধর জন2 অন2েক দণ্ড েদয়া যােব না9 সু তরাং
িপতার অপরােধর জন2 পুতৰ্েক এবং পুেতৰ্র অপরােধর জন2 িপতােক দায়ী করা যােব
না9"33 রাসূ লুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর এই েঘাষণার মূ েল িছল
কুরআেনর েসই বাণী, "পৰ্েত2ক ব2িক্ত তার কৃতকেমর্র জন2 দায়ী9 েয ব2িক্ত েকান
অপরাধ সংগিঠত কের তা তারই দািয়েতব্ থােক, েকউ অেন2র েবাঝা বহন কের না9"34
এছাড়াও "রাসূ লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) ও খলীফােদর শাসনামেল এমন
বহু ঘটনা রেয়েছ যােত আইনগত পৰ্িতিবধােনর ব2বস্থা বা আত্মপক্ষ সমথর্েনর সু েযাগ
দান ব2তীত কাউেক আটক করার ব2াপাের কেঠার িনেষধাজ্ঞা বলবত্ িছল বেল পৰ্মাণ
পাওয়া যায়9"35
সাম্পৰ্িতককােল েদখিছ মানবািধকার সম্পেকর্ অত2ন্ত সেচতন উন্নত িবেশব্র েদশগুেলার
হােতও আমরা যু দ্ধবন্দীেদর উপর িক িবভত্স, অমানিবক ও িনষ্ঠুর অত2াচার, িনযর্াতন
চলেছ- অথচ এ ব2াপাের মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর নীিত পৰ্কৃত

31 . আল্-হাদীস, ওয়ালী উিদ্দন েমাহাম্মদ ইবনু আRু ল্লাহ, িমশকাত আল মাসািবহ, এম. বিশর
হাসান এন্ড সন্স, কিলকাতা, তা. িব. ১ম খণ্ড, পৃ. ১২9
32 . আল্-হাদীস েথেক উদ্ধৃত, েমা. আতাউর রহমান, ইসলামী শৰ্মনীিতর রূপেরখা, ঢাকা
িবশব্িবদ2ালয় পিতৰ্কা, সংখ2া ৪৬, জুন- '৯৩, পৃ. ৪৩9
33 . আল্-হাদীস, ইবনু মাজা ও িতরিমযী, মাওলানা আকরাম খাঁ পৰ্ণীত, েমাস্তফা চিরত, ৪থর্
সংস্করণ, পৃ. ৮৫৫9
34 . আল্-কুরআন, সূ রা তূ র : ২১ ও সূ রা আনআম : ১৬৪9
35 . মুহাম্মদ শিফক আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আিমন, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৬৪9

12

মানবািধকার সংরক্ষেণ কত কাযর্কর9 িতিন বেলেছন, "মুসিলমেদর পৰ্িত মুসিলমেদর
েয কতর্ব2, আশৰ্য়পৰ্াথর্ী ও যু দ্ধবিন্দেদর পৰ্িত কতর্ব2 তার েচেয় অেনক েবিশ9"36 ইবেন
রুশদ সাহাবী আল হাসান ইবেন মুহাম্মদ আল তািমিমর বরাত িদেয় বেলন, "রাসূ র
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীরা সবর্সম্মিতকৰ্েম এ িসদ্ধােন্ত উপনীত হন
েয, বন্দীেক হত2া করা েব-আইনী"9 বদর যু েদ্ধ পৰ্াপ্ত যু দ্ধবিন্দেদর সেঙ্গ মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) েয আদশর্ ব2বহার েদিখেয়িছেলন জগেতর ইিতহােস
তাঁর তুলনা েমলা ভার9 তাঁর আেদেশ মদীনার আনসার এবং মুহািজররা সাধ2ানু সাের
বিন্দেদর িনেজেদর মেধ2 ভাগ কের আপন আপন গৃেহ স্থান িদেয়িছেলন এবং আত্মীয়সব্জেনর মত তােদর সেঙ্গ ব2বহার কেরিছেলন9 তাঁর এই নীিত যু দ্ধবিন্দেদর জীবেন
মানবািধকার এমনভােব পৰ্িতষ্ঠা কেরিছল েয, পরবতর্ীকােল উইিলয়াম মূ র 'লাইফ অব
মুহাম্মাদ' গৰ্েন্থ েলেখন েয, "মুহাম্মােদর িনেদর্শানু যায়ী বিন্দ এবং স্থানীয়রা একই
বািড়েত স্থান েপেয়িছেলন, তারা বিন্দেদর দয়া এবং সহানু ভূিতর সেঙ্গ গৰ্হণ কেরন
...9"37
অবাধ ও সব্াধীন িবচার ব2বস্থার অধীেন ন2ায়িবচার লােভর অিধকার
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) পৰ্বিতর্ত রাষ্টৰ্ ও সমাজ ব2বস্থায় ধমর্, বণর্,
রাজৈনিতক-সামািজক-েপশাগত মযর্াদা িনিবর্েশেষ রােষ্টৰ্র পৰ্িতিট নাগিরক একিট
িনরেপক্ষ, অবাধ ও সব্াধীন িবচার ব2বস্থার অধীেন সব্াভািবক ন2ায়িবচার পাওয়ার
অিধকার লাভ কের9 মূ লত ন2ায় িবচার ধারণার উপর ইসলােম এতটা গুরুতব্ আেরাপ
করা হেযেছ েয, কুরআেন পৰ্ায় ষাটিট আয়ােত এ সম্পেকর্ সু িনিদর্ষ্টভােব আেলাচনা করা
হেয়েছ9 েযমন একিট আয়ােত বলা হেয়েছ, "েতামরা ন2ােয়র উপর পৰ্িতিষ্ঠত থাক এবং
আল্লাহর জন2 ন2ায় সঙ্গত সাক্ষ2 দাও, তােত যিদ েতামােদর িপতা-মাতা িকংবা আত্মীয়সব্জনেদর ক্ষিত হয় তবুও9"38 রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) পৰ্িতিষ্ঠত
ইসলামী িখলাফেতর শাসনামেল ইসলােমর িবচার ব2বস্থা যা শাসক েগাষ্ঠীর হস্তেক্ষপ
মুক্ত, সব্াধীন, অবাধ ও িনরেপক্ষ িহেসেব খ2ািত লাভ কের, তা িছল মূ লত রাসূ লুল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর মানবতােবাধ ও মানবািধকােরর উদার দৃ িষ্টভঙ্গী
েথেক উত্সািরত9 মনীষী বাকর্ এ সম্পেকর্ চমত্কারভােব রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম)-এর কৃিতেতব্র সব্ীকৃিত িদেয়েছন9
36 . আল্-হাদীস, িতরিমযী শরীফ েথেক উদ্ধৃত : মুহাম্মদ ফায়জুল হক, যু দ্ধ বিন্দেদর সেঙ্গ আচরণ :
েকারআন কী বেল, ৈদিনক যু গান্তর, ১৪ েম ২০০৪ সংখ2া, পৃ. ১২9
37 . উদ্ধৃিত, মুহাম্মদ ফায়জুল হক, পূ েবর্াক্ত, পৃ. ১২9
38 . আল্-কুরআন, সূ রা আন-িনসা : ১৩৫9
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সামািজক ন2ায়িবচার ও মানবািধকার পৰ্িতষ্ঠায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)
ওয়াসাল্লাম)
উেল্লিখত েক্ষতৰ্গুেলার পাশাপািশ বৃ হত্তর সমাজ ও মানিবকতার েক্ষেতৰ্ মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) েয অনু পম আদশর্ েরেখ েগেছন তা মানব মযর্াদা
পৰ্িতষ্ঠা ও সবর্জনীন মানবািধকার পৰ্িতষ্ঠায় অত2ন্ত গুরুতব্পূ ণর্ অবদান রােখ9 এমন
কতকগুেলা েক্ষতৰ্ এখােন আেলাচনার দাবী রােখ:
শািন্ত,
শািন্ত, সাম2 ও ৈমতৰ্ী পৰ্িতষ্ঠায়
পিবতৰ্ কুরআেন আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাষায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)
সম্পেকর্ েঘাষণা কেরেছন েয, "আিম েতামােক সমগৰ্ সৃ িষ্টর জেন2 রহমতসব্রূপ েপৰ্রণ
র্ ােব সেত2 পিরণত কেরিছেলন রাসূ ল
কেরিছ9"39 কুরআেনর এ বাণী পিরপূ ণভ
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)9 সমাজ, রাষ্টৰ্ ও সমগৰ্ মানব জািতর ভৰ্াতৃতব্, শািন্ত,
সাম2 ও ৈমতৰ্ী পৰ্িতষ্ঠায় িতিন েয অনন2 সাধারণ উদাহরণ েরেখ েগেছন পৃিথবীর
ইিতহােস তা আেজা অিদব্তীয় এবং সবর্জন সব্ীকৃত অনু করণীয় আদশর্ িহেসেব সব্ীকৃত9
েকননা িতিন েকবল মুসিলমেদর আদশর্ িছেলন না, িছেলন েগাটা মানব জািতর আদশর্9
আল্লাহ পাক তাঁেক এই মেমর্ েঘাষণা িদেত িনেদর্শ িদেয়েছন: "বলুন (েহ মুহাম্মাদ), েহ
মানবজািত, আিম েতামােদর সবার জন2 আল্লাহর রসূ ল9"40
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) িছেলন েসই ব2িক্ততব্ িযিন অিত ৈশশেব
িবস্ময়করভােব সমবণ্টন নীিতেত তার দুধমাতা হািলমার ঘের দুধমাতার একিট মাতৰ্
স্তন পান করেতন আর একিট েরেখ িদেতন হািলমার িনেজর সন্তােনর জেন29"41 তাঁর
জীবেন সবেক্ষেতৰ্ সব পযর্ায় শািন্ত, সাম2 ও ভৰ্াতৃতব্ পৰ্িতষ্ঠায় িতিন অনু করণীয় আদশর্
েরেখ েগেছন, এমনিক নবুওয়েতর আেগও, "িহলফুল ফুজুল" গঠন তার একিট উজ্জব্ল
দৃ ষ্টান্ত9 আল্লাহ পােকর েদয়া বাণী পৰ্চার ও তাঁর একতব্বাদী ধমর্মত পৰ্িতষ্ঠার সংগৰ্ােম
িক মক্কায়, িক তােয়েফ বহুভােব িতিন িনযর্ািতত ও িনগৃহীত হেয়েছন- িকন্তু িকছু েতই
েধযর্হারা হনিন9 পরবতর্ীকােল শতৰ্ুর েমাকােবলা করেত, নওমুসিলমেদর জীবন ও
নতুন রাষ্টৰ্েক বাঁচােত আল্লাহ পােকর অনু মিতকৰ্েম তাঁেক হয়তঃ অেনকগুেলা যু েদ্ধ
অবতীণর্ হেত হেয়েছ িকন্তু, গেবষকগণ যথাথর্ই বেলেছন, "সবগুেলা যু দ্ধই িছল

39 . আল্-কুরআন, সূ রা আিমব্য়া : ১০৭9
40 . আল্-কুরআন, সূ রা আরাফ : ১৫৮9
41 . অধ2াপক হাসান আবদু ল কাইয়ূ ম, শািন্তর দূ ত হযরত মুহাম্মাদ (সা.), সীরাত স্মরিণকা ১৪১৫,
ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ৩৮9
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পৰ্িতরক্ষামূ লক এবং শািন্তেক সু দৃঢ় বুিনয়ােদর উপর সংস্থাপেনর লেক্ষ29"42 মেন
রাখেত হেব, িতিন যু দ্ধ কেরিছেলন সম্পূ ণভ
র্ ােব পিবতৰ্ কুরআেনর এই নীিতমালার
অধীেন: "তােদরেক যু দ্ধ (িকতাল)-এর অনু মিত েদয়া হেলা যারা আকৰ্ান্ত হেয়েছ,
েকননা তােদর উপর যু লম করা হেয়েছ"43 এবং "যারা েতামােদর িবরুেদ্ধ যু দ্ধ কের
েতামরাও তােদর িবরুেদ্ধ আল্লাহর রােহ যু দ্ধ কর িকন্তু সীমালংঘন কেরা না9 আল্লাহ
সীমালংঘনকারীেদর পছন্দ কেরন না9"44
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) তাই যু দ্ধ কেরেছন শািন্তর জন2ই9 যখনই
শািন্ত চুিক্তর পৰ্স্তাব এেসেছ এমনিক আপাত দৃ িষ্টেত তা মুসিলম সব্াথর্ িবেরাধী হেলও,
িতিন িবনা িদব্ধায় তা গৰ্হণ কেরেছন একমাতৰ্ শািন্তর পৰ্ত2াশায়9 হুদায়িবয়ার সিন্ধ তার
জব্লন্ত পৰ্মাণ9 তাঁর জীবেনর েশৰ্ষ্ঠ অিভযানিট িছল একিট রক্তপাতহীন অনন2 সাধারণ
যু দ্ধ9 সমগৰ্ মক্কাবাসী যখন তােদর দব্ারা িনযর্ািতত, িবতািড়ত, চরম পৰ্িতিহংসার িশকার
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর হােত চরম দণ্ড পাওয়ার আশংকায় ক্ষণ
ইিতহাস রচনা কেরন9
বংশমযর্াদা আর জ2াত2ািভমােনর েসই যু েগ িতিনই পৰ্থম শািন্ত আর সাম2 পৰ্িতষ্ঠায় এই
মহান বাণী পৰ্চার কেরন েয, "তাকওয়া (েখাদা ভীরুতা) ছাড়া অন2 েকান কারেণ
অনারবেদর উপর আরবেদর েকান মযর্াদা নাই9 সাদা কােলার পৰ্িত এবং কােলা সাদার
পৰ্িত ৈবষম2 েছাট বা বড় নয়9 তাই েতা িতিন হাবিস েগালাম েবলাল (রা.)-েক পৃিথবীর
পৰ্থম মুয়ািজ্জন-এর মযর্াদা িদেত কুণ্ঠােবাধ কেরনিন9 উপেঢৗকন পাওয়া কৰ্ীতদাস
যায়দ বন হািরসেক েকবল আজাদই কেরিছেলন তা নয়, িনেজর ফুপােতা েবান
জয়নােবর সােথ তার িবেয় িদেয় পিরবােরর একজন কের িনেয়েছন9 নাগিরক
অিধকােরর পৰ্েশ্ন অমুসিলমেদরেকও িতিন সমান অিধকার িদেয়েছন9 তার স্পষ্ট
িনেদর্শ: "ইসলামী রােষ্টৰ্ বসবাসরত অমুসিলমেদর রক্ত আমােদর রেক্তর মতই পিবতৰ্9
তােদর ধন-সম্পদ আমােদর ধন-সম্পেদর মতই িহফাজতেযাগ29" নাগিরক সাম2 ও
ৈমতৰ্ীর এই মহান নীিত ইসলাম ও মুসিলম শিক্ত িভন্নধমর্ী েকান নাগিরেকর ওপেরই
জবরদিস্তমূ লকভােব ইসলাম চািপেয় েদনিন, যার েছাট একটা উদাহরণ এই েয, পৰ্ায়
এক হাজার বছর মুসিলমরা এ উপমহােদেশ শাসকােলও মুসিলম জনসংখ2া িছল েমাট
জনসংখ2ার মাতৰ্ এক চতুথর্াংশ9"45

42 . পৰ্াগুক্ত, পৃ. ৪০9
43 . আল্-কুরআন, সূ রা হজ্জ : ৩৯9
44 . আল্-কুরআন, সূ রা বাকারা : ১৯০9
45 . পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৮9
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দয়া,
দয়া, ক্ষমা ও শৰ্িমেকর অিধকার পৰ্িতষ্ঠায়
মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) িছেলন অত2ন্ত দয়ালু, ক্ষমাশীল ও েকামল9
দয়া, ক্ষমা, শািন্ত ও সােম2র পৰ্িতরূপ এই মহামানব স্পষ্ট েঘাষণা কেরেছন, "েয
মানু ষেক দয়া কের না, আল্লাহ পাক তােকএ দয়া কেরন না9"46 এখােন েকবল
মুসিলমেদর কথাই নয় বরং েগাটা মানব জািতর কথা বলা হেয়েছ9 জািত-ধমর্-বণর্
িনিবর্েশেষ সকল মানু েষর পৰ্িত দয়া ও ক্ষমা পৰ্দশর্নেক িতিন নানাভােব উত্সািহত
কেরেছন9 অন2 একিট হাদীেস হাদীেস মহানবী (সা.) বেলন: "পৃিথবীেত যারা আেছ
তােদর পৰ্িত দয়া কর9 উদ্ধর্ােলােক যারা আেছন আর তারা েতামার পৰ্িত সদয়
হেবন9"47 অন2িদেক শৰ্িমক অধীনস্থ কমর্চারী চাকর-চাকরানীেদর পৰ্িত সদয় ব2বহার
করা, তােদরেক িনেজেদর অনু রূপ খাওয়া-দাওয়া, েপাশাক-আশাক, িবশৰ্াম ইত2ািদর
ব2বস্থা করেতও িতিন বারংবার তািগদ িদেয়েছন9 বস্তুত িবশব্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম) শৰ্িমকেদর সব পৰ্কার বঞ্চনা, অত2াচার, িনপীড়ন আর গ্লািনর অবসান কের
এমন সব শৰ্মনীিতর পৰ্বতর্ন কের েগেছন যার িসিক শতাংশও জািতসংঘ, আন্তজর্ািতক
শৰ্মসংস্থা (আই.এল.ও) িবগত ১১৮ বছর ধের েম িদবস উদ্যাপেনর মাধ2েমও পৰ্িতষ্ঠা
করেত পােরিন9"48
বুখারী ও মুসিলম শরীেফ উদ্ধৃত এক হাদীেস বলা হেচ্ছ, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট েঘাষণা কেরেছন: শিক্ত-সামেথর্2র অিতিরক্ত কাজ শৰ্িমকেদর উপর
চাপােব না9 যিদ তার সামেথর্2র অিতিরক্ত েকন কাজ তােক দাও তাহেল েস কাজ
শৰ্িমকেদর উপর চাপােব না9 যিদ তার সামেথর্2র অিতিরক্ত েকান কাজ তােক দাও
তাহেল েস কােজ তােক সাহায2 কর949 িতিন আেরা বেলেছন: "িবিনেয়াগকারী েযন
িনেয়ািজত শৰ্িমেকর কাছ েথেক তার সামেথর্2র বাইের েকান কাজ আশা না কের9
শৰ্িমকেদর সব্াস্থ2 নষ্ট হেত পাের এমন েকান কােজ েযন তােদর বাধ2 করা না হয়9"50
শৰ্িমেকর পৰ্াপ2 মজুরী েথেক তােক বিঞ্চত করা েসই আবহমান কাল েথেকই মািলক
পেক্ষর অন2তম ৈবিশষ্ট29 আজেকর সমােজ এর উদাহরণ ভুির ভুির পাওয়া যায়9 অথচ
এ ব2াপাের রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর কেঠার িনেদর্শ রেয়েছ তােদর
ন2ায2 মজুরী পৰ্দােনর জেন29 বায়হাকী শরীেফর একিট হাদীস অনু যায়ী, রাসূ ল
46 . আল্-হাদীস, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৯9
47 . আল্-হাদীস, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৯9
48 . মুহাম্মাদ ফরহাদ েহােসন, েম িদবস, শৰ্িমক েশৰ্ণী এবং ইসলাম, ৈদিনক যু গান্তর, ৩০ এিপৰ্ল
২০০৪, পৃ. ১২9
49 . পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১২9
50 . আল্-হাদীস, ইবেন মাজাহ, পৰ্াগুক্ত, পৃ. 9
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(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) বেলেছন: "িকয়ামেতর িদন িতন পৰ্কার মানু েষর সেঙ্গ
আিম ঝগড়া করেবা, আর যার সেঙ্গ ঝগড়া করেবা তােক আিম পরািজত কের ছাড়েবা9
তার মেধ2 এক ব2িক্ত হেলা, শৰ্িমক েথেক েস পুেরাপুির কাজ আদায় কের িকন্তু েস
অনু পােত পািরশৰ্িমক পৰ্দান কের না9"51 িতিন আেরা বেলন: "শৰ্িমেকর ঘাম শুকােনার
আেগ তার পািরশৰ্িমক িদেয় দাও9"52 অন2িদেক মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম) শৰ্িমকেদর মািলেকর সেঙ্গ অযথা বাড়াবািড় করােক িনিষদ্ধ কেরেছন9 তাঁর
দৃ িষ্টেত শৰ্িমেকর কােছ মািলেকর িজিনসপতৰ্ আমানতসব্রূপ9 এসব নীিতর উপর
পৰ্িতিষ্ঠত েথেক িতিন এক অপূ বর্ আদশর্ স্থাপন কের েগেছন9
শুধু তাই নয়, পৃিথবীর েশৰ্ষ্ঠ নবী হওয়া সেত্তব্ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম) িনেজ শৰ্িমেকর কাজ কেরেছন9 কখেনা বািণজ2 পৰ্িতিনিধ িহসােব, িনজ
হােত জুতা েসলাই কের, খন্দেকর যু েদ্ধ পিরখা খনন কর, পিরখা খনেন বাধাগৰ্স্থ বড়
বড় পাথরেক কুঠােরর আঘােত টুকরা কের, সঙ্গী সাথীেদর জন2 রান্নার কাঠ সংগৰ্েহ
িনজ হােত কুঠার ধের, শৰ্িমকেক ভাই সেমব্াধন কের, শৰ্ম ও শৰ্িমেকর মযর্াদােক
পৰ্িতিষ্ঠত কেরেছন9 িতিন বেলেছন শৰ্মেক তািচ্ছল2 কেরা না কারণ শৰ্ম আল্লাহর
ৈনকট2 লােভর মাধ2ম9 িতিন আেরা বেলন, সকল নবী-রাসূ লই েমষচারী িছেলন953
িবদায় হেজ্জর ভাষেণ দব্2থর্হীন ভাষায় িতিন িনেদর্শ েদন: "সতকর্ থািকও, সতকর্ থািকও
দাস-দাসী সম্পেকর্9 েতামরা েযরূপ খােব তাহােদরও অবশ2ই খাওয়ার ব2বস্থা কিরেব9
েতামরা েযরূপ পিরেব তাহােদরও পরার ব2বস্থা কিরেব9"54 এভােব শািন্ত, ৈমতৰ্ী, ক্ষমা,
দয়া শৰ্েমর মযর্াদা ও ন2ায় িবচােরর েয মহান আদশর্ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম) েরেখ েগেছন িনেজর জীবেন তার পৰ্িতষ্ঠা কের- মানব মযর্াদা ও
মানবািধকােরর ধারণা ও তা অজর্েনর েক্ষেতৰ্ তা এক অতুলনীয় িদক-িনেদর্শনা9 তাঁর
এই গুণাবলী ও দৃ িষ্টভঙ্গীেত মুগ্ধ িবখ2াত দাশর্িনক, সািহিত2ক জজর্ বাণর্াড শ' তাই
বলেত কুণ্ঠােবাধ কেরনিন, "If all the world was united under one leader,
Mohammad would have been the best fitted man to lead the peoples
of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness."55

51 . পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১২9
52 . বায়হাকী শরীেফর হাদীস, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১২9
53 . মুজািহদ হুসাইন ইয়াসীন, শৰ্িমক আল্লাহর বন্ধু, ৈদিনক যু গান্তর, ৩০ এিপৰ্ল, ২০০৪, পৃ. ১২9
54 . রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর িবদায় হেজ্জ ভাষণ, বাংলায় েবাখারী শরীফ,
পৰ্াগুক্ত, পৃ. ২৫৭9
55 . অধ2াপক হাসান আবদু ল কাইয়ূ ম, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ৪২9
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নারী অিধকার ও মযর্াদা পৰ্িতষ্ঠায়
নারীর অিধকার ও মযর্াদা রক্ষার িবষয়িট বতর্মান িবেশব্ সবেচেয় আেলািচত িবষয়গুেলার
একিট9 নারী মুিক্তর পৰ্বক্তা িহসােব আমরা হয়ত েকট িমেল (Kate Millet), জােমর্ন
গৰ্ীয়ার (Germaine Greer) বা অ2ানী নূ রাকীন (Anne Nurakin) পৰ্মুেখর নাম
জািন; শৰ্দ্ধার সােথ স্মরণ কির েমরী উলস্টন, অ2ানী েবসান্ত, মাগর্ােরট সাঙ্গাঁর, সু লতানা
রািজয়া, েবগম েরােকয়া সাখাওয়াত েহােসন পৰ্মুখ মহীয়সী মিহলােদর সংগৰ্ােমর
ইিতহাস9 িকন্তু মানব সভ2তার ইিতহােস নারীর অিধকার ও মযর্াদার জন2 েয ব2িক্ত
পৰ্থম েসাচ্চার হেয় ওেঠন, নারীেক সংসার ও সমােজর অিবেচ্ছদ2 ও অপিরহাযর্ অংশ
িহসােব েয ব2িক্ত পৰ্থম সব্ীকৃিত েদন, পািরবািরক ও সামািজক জীবেন নারীর অিধকার
পিরপূ ণর্ আকাের েয ব2িক্ত পৰ্থম পৰ্িতষ্ঠা কেরন, সিত2কার অেথর্ নারী জাগরণ ও নারী
মুিক্তর ইিযন পৰ্বক্তা িতিন হেচ্ছন 'একজন পুরুষ' এবং িতিন আর েকউ নন- মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)9 একথা আেদৗ অতু2িক্ত হেব না েয, জীবেন অন2 িকছু
না করেলও শুধুমাতৰ্ নারী জাগরেণর েক্ষেতৰ্ তাঁর অবদানই িবশব্ মনীষায় মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-েক সু উচ্চ আসেন সু দৃঢ়ভােব অিধিষ্ঠত করেব9"56
নারীর পৰ্িত রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর দশর্ন এেসেছ মূ লতঃ
কুরআেনর নীিত-দশর্ন েথেক9 পৰ্কৃতপেক্ষ তাঁর জন্মকােল নারীেক িবেশব্র েকাথাও
এমনিক সব্াধীন মযর্াদাবান মানু ষ িহসােবও িবেবচনা করা হেতা না9 নারীেক 'েভােগর
বস্তু', 'লাঞ্চনা' ও 'পােপর পৰ্িতমূ িতর্' এবং েকাথাও েকাথাও অন2ান2 অস্থাবর সম্পিত্তর
মত 'সম্পিত্ত' বেল মেন করা হেতা9 পিবতৰ্ কুরআেন সূ রা আন্-নাহল এ আল্লাহ পাক
িনেজই তত্কালীন সমােজ নারী সম্পেকর্ মানু েষর মানিসকতােক চমত্কারভােব তুেল
ধেরেছন9 "যখন তােদর কাউেক কন2া সন্তােনর সু সংবাদ েদওয়া হয় তার মুখমণ্ডল
কােলা হেয় যায়, েস অসহনীয় মনসতােপ িক্লষ্ট হয়9 তােক েয সংবাদ েদয়া হার গ্লািন
েহতু েস িনজ সম্পৰ্দায় হেত আত্মেগাপন কের9 েস িচন্তা কের হানীতা সেত্তব্ও েস তা
েরেখ দােব না মািটেত পুঁেত েদেব" (আয়াত ৫৮-৫৯)9 এভােব শুধু সাধারণ মানু ষই
নয়, বড় বড় মনীষীরাও িচন্তা করেতন এবং বহুিদন এই দব্েন্দর সম্মু খীন িছেলন েয,
নারী পৰ্কৃতই মানু ষ িকনা, েখাদা তােদর মেধ2 আত্মা িদেয়েছন িকনা ইত2ািদ9 এরূপ
অবস্থায় শুধু আইেনর িদক িদেয় নয়, বরং মানিবক িদক িদেয়ও ব2িতকৰ্মী িবপ্লব
আনয়ন কেরেছন রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর ইসলাম9 আজকাল নারী
মুিক্ত, নারী সব্াধীনতার েয েস্লাগান েশানা যায়, তা ঐ ৈবপ্লিবক বাণীরই পৰ্িতধব্িন যা

56 . ৈসয়দ আশরাফ আলী, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ২৩9
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মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর মুেখ েচৗদ্দশ বছর পূ েবর্ উচ্চািরত
হেয়িছল9"57
রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর পৰ্থম পদেক্ষপ িছল কন2া িশশু হত2া বন্ধ
করা9 িতিন বরং কন2া িশশুর লালন-পালনেক নানাভােবব উত্সািহত কেরেছন এবং
িনেজও তাঁর কন2ােদর লালন-পালন কােল েসটা কের েদিখেয়েছন9 িপতােদর িতিন
স্পষ্ট বেল িদেয়েছন: "কন2া তার জন2 লজ্জাস্কর নয় বরং কন2া সন্তান পৰ্িতপালন তার
জন2 জাহান্নােমর পেথ বাধা এবং জান্নাত লােভর উিসলা হেত পাের9" িতিন আেরা
বেলন, "যিদ কােরা কন2া সন্তান জন্মগৰ্হণ কের এবং েস তােদরেক সন্তুষ্ট িচেত্ত লালনপালন কের তাহেল তার জেন2 েদাযেখর পৰ্িতবন্ধক-ঢাল হেব9"58 আবু দাউদ শরীেফর
অন2 একিট হাদীস অনু যায়ী রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) বেলেছন, "যার
কন2া সন্তান আেছ েস যিদ তােক জীবন্ত কবর না েদয়, তােক লািঞ্চত না কের এবং
তার তুলনায় পুতৰ্ সন্তানেদর অিধক গুরুতব্ না েদয়, তেব আল্লাহ তােক জান্নােত পৰ্েবশ
করােবন9"59 তাঁর এসব সু মহান বাণী েসকােল সন্তান সম্পেকর্ মুসিলম অমুসিলম সকল
মানু েষর মেনাভােব আমুল পিরবতর্ন আেন9
ঈমান, আমল বা ধমর্ীয় সাধনায় উত্কষর্তার ব2াপােরও িতিন নারীেক উচ্চ মযর্াদার
অিধকারী হওয়ার সমান সু েযাগ িদেয়েছন9 কারণ আল্লাহ পাক তার কুরআেন েঘাষণা
কেরেছন, "েয েকউ উত্কৃষ্ট আমল করেব, েস নারী েহাক অথবা পুরুষ েহাক, যিদ েস
ঈমানদার হয়, তাহেল এ ধরেনর েলাক েবেহশেত পৰ্বশ করেব এবং তােদর পৰ্িত িতল
পিরমাণ অন2ায় করা হেব না9"60 রাসূ লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) েঘাষণা
কেরন, "পুরুষেদর জেন2 পৃিথবীেত সবেচেয় বড় েনয়ামত হেচ্ছ 'উত্তম স্তৰ্ী'9"
অন2িদেক নারীেক িতিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূ েলর পের সবেচেয় েবিশ মযর্াদার অিধকারী
কের বেলেছন, "আল্লাহ ও রাসূ েলর পের সবেচেয় েবিশ সম্মান, মযর্াদা ও সদব্2বহার
পাবার েযাগ2 'মা'9" িতিন এও বেলেছন, "মা'র অবাধ2তা এবং অিধকার হরণ আল্লাহ
তা'আলা েতামার জন2 হারাম কের িদেয়েছন9" িতিন েঘাষণা কেরন, "মােয়র পদতেলই
সন্তােনর েবেহশত9"61 সন্তােনর কােছ মােয়র এতবড় সম্মান, এত বড় মযর্াদা

57 . হােফজা আসমা খাতুন, নারীর মযর্াদা পৰ্িতষ্ঠায় মহানবী (সা.), সীরাত স্মরিণকা ১৪১৫ িহজরী,
ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ৫১9
58 . নাসায়ী শরীফ, উদ্ধৃত, হােফজা আসমা খাতুন, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ৫২9
59 . গাজী শাসু র রহমান, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৬৫9
60 . আল্-কুরআন, সূ রা িনসা : ১২৪9
61 . বুখারী, মুসিলম ও নাসায়ী শরীেফর হাদীস, উদ্ধৃত, হােফজা আসমা খাতুন, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ৫২9
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মানেবাতাহােস তাঁর মত কের আর েকান মহাপুরুষ বা রাষ্টৰ্নায়ক পৰ্িতষ্ঠা করেত সক্ষম
হন িন9
নারী মুিক্তর িদশারী মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) নারীেক শুধু বাঁিচেয় েরেখ
সম্না ও মযর্াদা িদেয়ই ক্ষান্ত হনিন, িতিন নারীেক যথাযথ অিধকার িদেয় সমােজ
সু পৰ্িতিষ্ঠত কেরেছন9 নারীেক িতিন অথর্ৈনিতক, সামািজক, িশক্ষাগত, আইনগত এবং
ধমর্ীয় সব িদক িদেয় তার অিধকার িনিশ্চত কেরেছন9 এ েক্ষেতৰ্ তাঁর ৈবপ্লিবক
িসদ্ধান্তসমূ হেক সংেক্ষেপ এভােব উেল্লখ করা যায়:
ক. নারীেক িপতার সম্পিত্তেত, সব্ামী, সন্তান ও মােয়র সম্পিত্তেত উত্তরািধকারী ধাযর্
করা হেয়েছ
খ. িবেয়র সময় নারীেক েমাহরানা বা েদনেমাহর পৰ্ািপ্ত আবিশ2ক কেরেছন এবং তা
আদায় না করার বা তা েথেক েজার কের ব2য় করার অিধকার সব্ামী, িপতা বা ভাই
কাউেক েদয়া হয়িন;
গ. নারীেক সব্ামী িনবর্াচেনর পূ ণর্ অিধকার েদয়া হেয়েছ এবং ইচ্ছার িবরুেদ্ধ তােক
েকাথাও িবেয় েদয়া িনিষদ্ধ করা হেয়েছ9 অন2িদেক একজন অকমর্ন2, অত2াচারী সব্ামী
েথেক িববাহ িবেচ্ছেদর পূ ণর্ অিধকার নারীেক েদয়া হেয়েছ9 একই সােথ িবধবা ও
তালাকপৰ্াপ্তা নারীেক ২য় িববােহর বা পুনঃিবর্বােহর পূ ণর্ অিধকার েদয়া হেয়েছ;
ঘ. েদওয়ানী ও েফৗজদারী আইেন নারী-পুরুেষর মেধ2 েকান পাথর্ক2 কেরনিন িতিন;
ঙ. িবদ2ািশক্ষা করা বা জ্ঞানাজর্ন করার ব2াপাের নারীেক পুরুেষর মতই সমান অিধকার
েদয়া হেয়েছ9 রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) বেলন, "জ্ঞানাজর্ন করা পৰ্েত2ক
মুসিলম নরনারীর জন2 ফরজ বা অবশ2 কতর্ব2";
চ. অত2াচার, অপমান, অশালীনতা ও অবমাননা েথেক নারীেক রক্ষার জেন2 মহানবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) মিহলােদর েপাশাক পিরধােন ও জনসমেক্ষ চলােফরার
সময় একিট অনু সরণীয় েপাষাক-িবিধ (Dress code) েমেন চলার িনেদর্শ িদেয়েছন9
এ ব2াপাের িতিন েযসব িবিধ িবধান িদেয়েছন আপাত দৃ িষ্টেত তা কােরা কােরা কােছ
নারীর অধঃস্তনতা মেন হেলও নারীর মযর্াদা পৰ্িতষ্ঠায় েসটা েয কতখািন সাফল2 আনেত
পাের িবগত বহু শতাRী ধের তার পৰ্মাণ পাওয়া েগেছ, আর তার ইপরীেত বতর্মােন
েভাগবাদী িবেশব্র নারী-মুিক্তর নােম যা িকছু চলেছ তােত পৰ্কৃত অেথর্ নারীর মযর্াদা
বৃ িদ্ধ না েপেয় নারী বরং েভাগ2 পণ2 ও লালসার সামগৰ্ীেত পিরণত হেচ্ছ কৰ্মশ9
পিরবার,
পিরবার, আত্মীয়আত্মীয়-সব্জন ও পৰ্িতেবশীেদর মেধ2 শািন্ত ও অিধকার পৰ্িতষ্ঠায়
পৰ্িতষ্ঠায়
অন2ান2 অেনক ধমর্গুরু, ধমর্পৰ্চারক বা মহাপুরুেষর পািরবািরক ও সামািজক জীবন
িকভােব েকেটেছ তা জানা যায় না9 িকন্তু সম্ভবত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
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ওয়াসাল্লাম)-এর পািরবািরক ও সামািজক জীবন সম্পেকর্ িবশব্ব2াপী সবেচেয় েবিশ
আেলাচনা পযর্ােলাচনা হেয়েছ9 রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) পািরবািরক
জীবনেক অত2ন্ত গুরুতব্ িদেতন9 'ৈবরাগ2 সাধেন মুিক্ত'র পথ িতিন পিরহার কের
চেলেছন9 বরং তার মেত পিরবার ও সমােজ শািন্ত, সাম2, ন2ায়িবচার ও আল্লাহ পােকর
আনু গত2 করাই পৰ্কৃত ধমর্াচরণ9 আমরা ইেতাপূ েবর্ 'িববাহ' ব2বস্থার মাধ2েম পিরবােরর
িভিত্ত রচনা, উতৰ্ সন্তােনর পাশাপািশ কন2া সন্তানেক সব্াগত জানােনা এবঙ কন2ােক
অিধক গুরুতব্দান, স্তৰ্ীর অিধকার পৰ্ভৃিত সম্পেকর্ তাঁর জীবন-দশর্ন আেলাচনা কেরিছেযখােন েদখা েগেছ মানু েষর জীবেনর এেকবাের তৃণমূ ল পযর্ােয় অিধকার ও মানবতা
পৰ্িতষ্ঠায় তাঁর অিবস্মরণীয় অবদান রেয়েছ9 এখােন পািরবািরক ও সামািজক জীবেন
মানু েষর মযর্াদা ও অিধকার পৰ্িতষ্ঠায় তাঁর অবদান সম্পেকর্ অন2 কেয়কিট িবেশষ
িদেকর উপর আেলাকপাত করা হেলা:
মানবািধকােরর এই উচ্চকেণ্ঠর যু েগ পিরবার-ব2বস্থা কৰ্মশ েযখােন দূ বল
র্ হেয় পড়েছ,
নগরায়ন ও শহরায়েনর পাশাপািশ লাগামহীন েভাগবাদী দৃ িষ্টভিঙ্গ পিরবােরর িনভর্রশীল
সদস2 িবেশষত িশশু, বৃ দ্ধ-বৃ দ্ধা ও অন2ান2েদর পৰ্িত কৰ্মশ িনরাপত্তহীনতা, অিধকার না
পাওয়ার ও লাঞ্চনার আশংকা বাড়েছ9 অথচ রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)
দৃ ঢ়ভােব পািরবািরক দািয়তব্ পালেন তািগত িদেয়েছন9 পিবতৰ্ কুরআেন িপতা-মাতার
সােথ সন্তােনর সম্পকর্ ও দািয়েতব্র কথা স্পষ্ট েঘাষণা কের বলা হেয়েছ: "েতামরা
কখেনা তােদর পৰ্িত িবরিক্তসূ চক হুঁ অথবা উঃ শRিট উচ্চারণ করেব না9 পৰ্ত2ক্ষ
পেরাক্ষ উভয়ভােবই মাতার সম্মান করেব9 ভাষায় নমৰ্ এবং অন্তেরও িবনয়ী হেব9"62
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) িনেজ মা-বাবার সম্মান-মযর্াদা ও পিরবাের
তােদর অিধকার রক্ষার িবষয়িট কুরআেনর িনেদর্শনার আেলােক সমােজ পৰ্িতষ্ঠা
কেরেছন9 িতিন বেলেছন, "েতামােদর মাতা েতামােদর েচেয় শৰ্দ্ধার পাতৰ্ী" (বুখারী,
িকতাবুল আদাব)9 বলেতন, "মাতা িপতার সন্তুিষ্ট ব2তীত েবেহশেতর দব্ার উন্মু ক্ত হেব
না" (িতরিমযী, িকতাবুল িবরর ওয়াসিসলা)963 িনেজর পিরবাের িযিন সততা,
ন2ায়পরায়ণতা, দািয়তব্েবাধ ও সকল সদেস2র অিধকার পৰ্িতষ্ঠা করেত পারেবন না
িতিন যতই জগত্ জয় করুন, েশৰ্ষ্ঠ মানু ষ হেত পারেবন না- এিটই মহানবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন দশর্ন9 অন2িদেক তাঁর মেত, পিরবাের স্তৰ্ীর মযর্াদাও
অেনক উঁচুেত9 িতিন বেলেছন, "েতামােদর মেধ2 তারাই সবেচেয় উত্কৃষ্ট ব2িক্ত যারা
62 . আল্-কুরআন, সূ রা বনী ইসরাইল : ৩9
63 . মাওলানা মুহাম্মদ যখীরুিদ্দন পূ রানু ভীহাভী, ইসলােমর েযৗন িবধান (মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান
রহমতী অনূ িদত), ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ২৭9
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তােদর স্তৰ্ীেদর কােছ উত্কৃষ্ট এবং আপন পিরবার-পিরজনেদর সােথ েস্নহশীল ব2বহার
কের"964 মেন রাখেত হেব তাঁর যু েগ এই কথা বলা ও পিরবাের তার অনু শীলন করা
িছল অত2ন্ত কিঠন এবং যু গান্তকারী এক পদেক্ষপ9
েকবল িনেজর িপতা-মাতা নয়, অেন2র িপত-মাতােক শৰ্দ্ধা ও সম্মােনর কথাও গুরুেতব্র
সােথ বলা হেয়েছ9 রাসূ লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) বেলেছন: "কিবরা
গুনাহ্গুেলার মেধ2 সবচাইেত বড় গুনাহ্ হেলা েকান েলােকর িপতা-মাতার উপর লানত
করা9 িকজ্ঞাসা করা হেলা: ইয়া রাসূ লাল্লাহ্! িকভােব েকউ িনজ িপতা-মাতার উপর
লানত করেত পাের? িতিন বলেলন, একজন অপরজেনর িপতা-মাতােক গািল েদয়9
তখন েসও ঐ ব2িক্তর িপতা-মাতােক গািল েদয় (িনজ িপতা-মাতার গািলর কারণ
হয়)965 িপতা মাতার েসবা যত্ন সম্পেকর্ তাঁর আেরকিট হাদীস পৰ্িণধানেযাগ2: "েয
সন্তান তার িপতা-মাতার দু'জেনর একজনেকও বাধর্েক2 েপেলা, অথচা জান্নােত েযেত
পারেলা না, তার মেতা দূ ভর্াগা আর নাই9"66 পািরবািরক জীবেন রাসূ লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) েযমন ব2বহার করেতন েস সম্পেকর্ চমত্কারভােব বেলেছন
তাঁরই স্তৰ্ী আেয়শা (রািদয়াল্লাহু আনহা)9 তাঁর ভাষায়, "রাসূ লুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম) কাউেক িতরস্কার করেতন না9 দূ বর্2বহােরর দব্ারা িতিন দূ বর্2বহােরর জবাব
িদেতন না, বরং ক্ষমা পৰ্দশর্ন করেতন9 ... ব2িক্তগত কারেণ িতিন কােরা উপর
েকানিদন পৰ্িতেশাধ গৰ্হণ কেরন িন9 েকান দাস-দাসী, স্তৰ্ী বা চাকর-চাকরানী এমনিক
েকান পশুেকও িতিন েকানিদন আঘাত কেরন িন9 কােরা েকান সংগত আেবদন বা
অনু েরাধ িতিন কখেনা পৰ্ত2াখ2ান কেরন িন9"67
পািরবািরক জীবেন িতিন িনেজ স্তৰ্ীেদর সােথ আেমাদ-পৰ্েমাদ এমনিক ঘেরায়া েদৗড়
পৰ্িতেযািগতা (েখলাচ্ছেল) পযর্ন্ত কেরেছন9 িতিন িনজ হােত িনেজর টুিপ বা জামা
েসলাই করেতন, পিরবােরর অন2েদর উপর কাজ চািপেয় িদেতন না9 "িনজ হােত
বকরীর দুধ দহন করেতন9 তির-তরকারী েকেট িদেতন এবং ঘেরর িবিভন্ন কােজ
স্তৰ্ীগণেক সাহায2 করেতন9"68 ... অথর্াত্ রাষ্টৰ্নায়ক ও েনতা িহসােব জগিদব্খ2াত হওয়ার

64 . হােফজা আসমা খাতুন, পূ েবর্াক্ত, পৃ. ৫২9
65 . েবাখারী, হাদীস নং ২৫০১, বাংলায় েবাখারী শরীফ, পূ েবর্াক্ত, পৃ. ৬৯৬9
66 . আল্-হাদীস, েবাখারী ও মুসিলম েথেক উদ্ধৃত, হােফজা আসমা খাতুন, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ৫২9
67 . গাজী আবু হুরায়রা, ঘিনষ্ঠ সাথীেদর দৃ িষ্টেত মহানবী (সা.), সীরাত স্মরিণকা ১৪১৫ িহজরী,
ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ৭৩9
68 . মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.), কুরআন হাদীেসর আেলােক পািরবািরক জীবন, পৰ্াগুক্ত,
পৃ. ১০২9

22

পরও, িবশব্ মানবতার এই মুিক্তদূ ত পািরবািরক জীবনেক েমােটই অবেহলা কেরন িন
বরং েসখােন পৰ্িতষ্ঠা কেরেছন শািন্ত, মানবতা ও অিধকােরর উত্তম আদশর্9
অন2িদেক সামািজক জীবেন আত্মীয়-পিরজন পৰ্িতেবশী সকেলর সােথ সদব্2বহার,
েসৗহাদর্পূণর্ আচরণ, মমতার বন্ধন ও সহনশীলতা রচনা করার েজার তািগদ িদেয়েছন
িতিন9 আত্মীয় সম্পেকর্র উপর িতিন কতখািন েজার িদেয়েছন তা িনেম্নাক্ত ৩িট
হাদীেসর আেলােক েবাঝা যােব969
ক. "আত্মীয়তার সম্পকর্ িছন্নকারী েবেহশেত পৰ্েবশ করেব না9"
খ. "েয ব2িক্ত হায়াত ও িরিজক বৃ িদ্ধ পছন্দ কের েস েযন আত্মীয়েদর সােথ সদব্2বহার
কের9" ও
গ. "রক্ত সম্পিকর্ত আত্মীয়তা ডালসব্রূপ9 েয ব2িক্ত এর সােথ সম্পকর্ জুেড় রােখ, আিম
তার সােথ সম্পকর্ জুেড় রািখ9 আর েয ব2িক্ত এর সােথ সম্পকর্ িছন্ন কের, আিম তার
সােথ সম্পকর্ িছন্ন কির9"
সমাজ--জীবেন শািন্ত,
বৃ হত্তর সমাজ
শািন্ত, সাম2 ও অিধকার পৰ্িতষ্ঠায়
মুহাম্মাদ (সা.) িনজ পিরবার, আত্মীয়-সব্জেনর পর দৃ ঢ়ভােব পৰ্িতেবশীর অিধকার
পৰ্িতষ্ঠা কেরেছন9 েমহমানেদর অিধকারও িতিন িনধর্ািরত কেরেছন9 তাঁর মেত "েয
ব2িক্ত আল্লাহ ও েশষিদেন ঈমান রােখ, েস েযন অবশ2ই েমহমােনর সম্মান কের,
পৰ্িতেবশীেক কষ্ট না েদয় এবং অবশ2ই ভাল কথা বেল অথবা চুপ থােক9"70 মানু ষ
আজেকর িদেনও তার অন2ান2 পৰ্িতেবশীেদর অিনষ্ট েথেক মুক্ত নয়- তা েস সমাজ
জীবেন েহাক বা রাষ্টৰ্ীয় জীবেন েহাক9 অথচ নবী করীম (সা.) বার বার পৰ্িতেবশীরতা েস েয ধমর্, বণর্, েয েগােতৰ্রই েহাক না েকন- সন্তুিষ্ট ও তার সােথ ন2ায় িবচােরর
কথা বেলেছন9 অত2ন্ত কেঠার ভাষায় িতিন েঘাষণা কেরন: "আল্লাহ্র কসম! েস েলাক
মুিমন নয়, আল্লাহ্র কসম! েস েলাক মুিমন নয়, আল্লাহ্র কসম! েস েলাক মুিমন নয়
... েয েলােকর অিনষ্ট েথেক তার পৰ্িতেবশী (তা েস েয-ই েহাক) িনরাপদ নয়9"71
সামািজক শািন্তর এর েচেয় বড় দলীল আর িক হেত পাের9
বৃ হত্তর সমাজ জীবেনও িতিন শািন্ত, সাম2, ভালবাসা, ভৰ্াতৃতব্েবাধ, পরস্পেরর পৰ্িত
অিধকার ও দািয়তব্েবােধ উজ্জীিবত কেরেছন িবশব্বাসীেক9 তাঁর সমাজ দশর্ন এমনই
েয, "মানু ষ সহজ সরল িবনয়ী জীবন যাপন করেব9 আচার-আচরণ, চলােফরা ও
কথাবাতর্ায় েস এমনভােব থাকেব, েযন অপেরর উপর িনেজর েশৰ্ষ্ঠতব্ পৰ্কাশ না পায়9
69 . বুখারী, হাদীস নং ২৫০৩, ২৫০৫ ও ২৫০৮, বাংলায় বুখারী শরীফ, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ৬৯৬-৯৭9
70 . পৰ্াগুক্ত, হাদীস নং ২৫২৩, পৃ. ৬৯৯9
71 . পৰ্াগুক্ত, হাদীস নং ২৫২১, পৃ. ৬৯৯9
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মজিলেস বসেল এমনভােব বসেব েযন িনেজেক মজিলেসর পৰ্ধান মেন না হয়9"72
সমাজেক িতিন েদেখেছন মানব েদেহর মত কের9 িতিন বেলেছন: "দয়া পৰ্দশর্েন,
েপৰ্ম-ভালবাসায়, মায়া-মমতায় এবং এেকর সাহােয2 অেন2র ছু েট আসােক ঈমানদারগণ
তার েদেহর সমতুল2 কের েদখেব9 েদেহর েকান অঙ্গ ব2াথা হেল েগাটা েদহটাই অিনদৰ্া
ও জব্ের তার শরীক হেয় যায়9"73 সমােজ িভন্ন পথ, িভন্ন মতাবলমব্ী মানু ষ থাকেতই
পাের িকন্তু তাই বেল তােদর মেধ2 িববাদ, দব্ন্দ, অশািন্ত ও িহংসা-িবেদব্ষেক েকানভােবই
অনু েমাদন েদনিন িতিন9 তাঁর স্পষ্ট িনেদর্শ "েতামরা সহজ পন্ধা অবলমব্ন কর, কিঠন
পন্থা অবলমব্ন কেরা না9 মানু ষেক শািন্ত ও সব্িস্ত দাও, মানু েষর মেধ2 ঘৃণা ও িবেদব্ষ
ছড়াইও না9" অন2 একিট হাদীেস িতিন বেলেছন: "েতামরা পরস্পেরর মেধ2 িবেদব্ষভাব
েরেখা না, িহংসা কেরা না, িবেচ্ছদাত্মক আচরণ কেরা না9 বরং সবাই এক আল্লাহ্র
বান্দা হেয় ভাই বেন যাও ...9"74 অমুসিলম বা ধেমর্-কেমর্ িনয়িমত নন এমন েকান
মানু ষেক গািল েদয়া িতিন িনেষধ কেরেছন: "েকউ েযন অন2 ব2িক্তেক ফােসক ও
কােফর বেল অিভিহত না কের9 েকননা, যােক বলা হেয়েছ েস তা না হেল েয বেলেছ
তা তার উপর িফের আসেব9"75
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) সমােজ এতীম, িবধবা অসহায়েদর অিধকার
রক্ষার ও তােদর কল2ােণ িনেজ েযমন সারা জীবন কাজ কের েগেছন অন2েকও েতমিন
দািয়তব্ পালেনর তািগত িদেয়েছন9 িতিন বেলেছন: "ক্ষুধাতর্েক খাবার িদও, পীিড়ত ও
রুগ্নেক েদখেত েযও এবং মুসিলম েহাক িক অমুসিলম েহাক, সকল িনযর্ািতত মানু ষেক
সাহায2 কেরা9"76 এতীেমর তত্তব্াবধানেক উত্সািহত করেত িতিন বেলেছন (শাহাদাত ও
মধ2মা আঙ্গুেলর মধ2কার দূ রতব্ েদিখেয়) : "আিম এবং এতীেমর তত্তব্াবধানকারী
েবেহশেত এভােব (কাছাকািছ) থাকেবা9"77 িতিন আেরা বেলেছন: "িবধবা এবং গরীবিমসকীনেদর সাহায2-সহায়তার েচষ্টা সাধনকারী, আল্লাহর রাস্তায় িজহাদকারী অথবা
িদনভর েরাযা ও রাতভর নামায আদায়কারীর অনু রূপ9"78 একািধক বণর্নাকারী েথেক
পৰ্াপ্ত এই হাদীসিটেত েদখা যায়, অপিরহাযর্ এবাদত এর সােথ গরীব-িমসকীন ও
িবধবােদর সাহায2 ও েসবাদান করােক সমতুল2 েঘাষণা কের তােদর অিধকার আদােয়র

72 . মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.), পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১০২9
73 . েবাখারী শরীফ, হাদীস নং ২৫৭১, বাংলায় েবাখারী শরীফ, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ৬৮৯, ৬৯৯9
74 . পৰ্াগুক্ত, হাদীস নং ২৫৪৩ ও ২৫৩৪, পৃ. ৭০৩ ও ৭০২9
75 . পৰ্াগুক্ত, হাদীস নং ২৫২৯, পৃ. ৭০১9
76 . মাওলানা েমাহাম্মদ আিমনু ল ইসলাম, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ৩২9
77 . পৰ্াগুক্ত, হাদীস নং ২৫১৪, পৃ. ৬৯৮9
78 . পৰ্াগুক্ত, হাদীস নং ২৫১৫, পৃ. ৬৯৮9
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পথ সু পৰ্শস্ত কেরেছন এই মানবতাবাদী মহাপুরুষ9 এতীম, অসহায়েদর সম্পদ হরণ
করােক িতিন কেঠারভােব িনেষধ কেরেছন9 িতিন বেলেছন: "এতীমেদর সম্পদ
আত্মসাত্ করা মানু েষর ইহকাল ও পরকাল ধব্ংসকারী পােপর মেধ2 গণ2 হেব9"79 রাগ
বা েকৰ্াধ যা পৰ্ায়শই আমােদর সমাজ জীবেন অশািন্তর কারণ হেয় দাঁড়ায়, তােক িতিন
সবর্ান্তকরেণ দমন করেত বেলেছন9 িতিন বেলন: "েয কুিস্তেত (অন2েক) হািরেয় েদয়
েস পৰ্কৃত বীরপুরুষ য়, বরং েস-ই পৰ্কৃত বীর পুরুষ েয েকৰ্ােধর সময় িনেজেক
িনয়ন্তৰ্েণ রাখেত পাের9"80 এভােব পরিনন্দা, পরচচর্া, কুত্সা রচনা, চুির এমনিক অযথা
সেন্দহ করােকও িনিষদ্ধ কেরেছন িতিন9
এমিনভােব সমােজ শািন্তর জেন2 যা যা পৰ্েয়াজন, যােত মানু েষর মযর্াদা বৃ িদ্ধ পায়,
অিধকার অজর্ন সম্ভব হয় এমন সব কাজই িতিন কেরেছন বা এমন সব িবষেয়ই স্পষ্ট
িদক িনেদর্শনা িদেয়েছন9 েসিট েকবল েকান ধমর্, জািত, েদশ বা কােলর জন2 নয়সবর্কােল, সব সমােজর সকল মানু েষর জেন2 সমভােব কল2াণকর, শািন্ত, সাম2 ও
মানবািধকােরর িনয়ামক9 পৃিথবীর েয েকান িনরেপক্ষ গেবষেকর গেবষণায় এ সত2
উদ্ঘািটত হেব এবং হেয়েছ9 শুধু তত্তব্গতভােব নয়, েছাট েছাট উদাহরেণর মাধ2েম
তাঁর এসব িনেদর্শনা বাস্তবায়েনর পন্থাও িতিন েদিখেয়েছন9 িনরেপক্ষ িবচাের, পৃিথবীর
ইিতহােস সমাজ জীবেন শািন্ত, সাম2, ৈমতৰ্ী, ভালবাসা, ন2ায়িবচার ও মানবািধকার
পৰ্িতষ্ঠার এতবড় সু স্পষ্ট িনদশর্ন আর েকউ েকাথাও েরেখ েযেত েপেরেছন বেল আমার
জানা েনই9 িবচারপিত আবূ সাঈদ েচৗধুরী মানবািধকােরর েগাড়ার কথা বলেত িগেয়
িনিদব্র্ধায় সব্ীকার কেরেছন, "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর আিবভর্ােবর
পর সমাজ জীবেন নীিত ও িনষ্ঠার পৰ্বতর্ন ঘেট এবং শািন্ত ও সহমিমর্তােক িতিনই
মানব জীবেনর আদশর্ িহসােব পৰ্িতিষ্ঠত কেরন9" িতিন বেলন েয, "পৰ্েত2ক মানু েষর
বাঁচার অিধকার আেছ, সব্িস্তর অিধকার আেছ এবং িনিবর্ঘ্ন জীবেনর অিধকার আেছ9"81
উপসংহার
উপসংহাের কেয়কিট িবেশষ িদক উেল্লখ একান্ত পৰ্েয়াজন9 পৰ্থমত, মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) েয আদশর্ পৰ্িতষ্ঠা কেরেছন তা িছল পিবতৰ্ কুরআেনর
বিণর্ত আেদশ-িনেদর্শ এর হুবহু অনু রূপ9 পিবতৰ্ কুরআন তার সব্াক্ষী িদেচ্ছ: "মহানবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) িনেজর ইচ্ছায় িকছু ই বেলন না9 িতিন েতা তাই বেলন
79 . হাদীস দু 'িট বুখারী ও মুসিলম শরীফ ও বাযফর েথেক েনয়া, মাওলানা মুহাম্মদ আিমনু ল
ইসলাম, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১৩৬9
80 . আবু সাঈদ েচৗধু রী, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ১১9
81 . পৰ্াগুক্ত, হাদীস নং ২৫১৪, পৃ. ৬৯৮9

25

যা তাঁর িনকট আল্লাহর ওহীরূেপ আেস9" অথর্াত্ তাঁর পৰ্েত2কটা কথা আল্লাহ্ রাবব্ু ল
আলামীেনর কথা, আর তাঁর পৰ্িতিট কাজ আল্লাহ্র িবিধ-িনেষেধর বাস্তবায়ন ব2তীত
আর িকছু ই নয়982 সু তরাং িনেজর ইচ্ছায় বা েখয়াল খুিশমত িতিন িকছু ই কেরন িন9
িতিন েয জীবনদশর্ন, মানিবক মযর্াদার রূপেরখা, মানবািধকােরর পিরিধ ও সীমা িনিদর্ষ্ট
কেরেছন তা মহান আল্লাহ্ পােকরই অনু েমািদত জীবন িবধান9 একমাতৰ্ সৰ্ষ্টাই জােনন
সৃ িষ্টর িকেস মঙ্গল িকেস অমঙ্গল9 সমগৰ্ সৃ িষ্ট জগেতর সবেচেয় িপৰ্য় এবং সবর্েশৰ্ষ্ঠ সৃ িষ্ট
হেচ্ছ 'মানু ষ'9 েসই িপৰ্য় সৃ িষ্টর পথচলার িদকিনেদর্শনা হেচ্ছ মহানবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) েকননা, আেয়শা (রািদয়াল্লাহু আনহা) েযমন বেলেছন: রাসূ লুল্লাহ্
(সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) িছেলন 'জীবন্ত কুরআন'9 সু তরাং েসই জীবনদশর্ন
সাবর্জনীন ও সািবর্ক কল2াণকর হেব তােত আর সেন্দহ িক !
িদব্তীয়ত, রাসূ লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর এই জীবন িবধান- যা
মানবািধকােরর পৰ্থম েমৗিলক এবং পূ ণর্াঙ্গ িদক িনেদর্শনা িহসােব সব্ীকত তা েকবল
েকান িলিখত দলীল নয়, েকান সব্াক্ষিরত চুিক্ত নয়, েকান অনু কল্প (hypothesis) নয়,
বরং তা হেচ্ছ কেঠার বাস্তবতা9 িনেজর ৈশশব েথেক মৃতু2র আগ পযর্ন্ত ৬৩ বছেরর
পৰ্ত2ক্ষ জীবেনর পৰ্িতিট েক্ষেতৰ্ িনেজেক আদশর্ পৰ্িতষ্ঠার সংগৰ্ােম রত েরেখ িনেজর
জীবদ্দশােতই একিট ধব্ংসস্তুপ েথেক, একিট পুিঁ তগন্ধময় অন্ধকার আস্তাকুড় েথেক
ব2িক্ত, পিরবার, সমাজ, রাষ্টৰ্ ও মানিবক মূ ল2েবাধেক তুেল এেন এক সু ষম লাগসই,
অনু সরণেযাগ2, সাবর্জনীন কল2াণকর সভ2তা গেড় তুেলিছেলন9 মানবািধকার মানু েষর
মযর্াদা ও আল্লাহ্ পােকর আনু গত2ই িছল যার িভিত্ত9
তৃতীয়ত, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর এই জীবন িবধান যা বতর্মান
পৰ্বেন্ধ তুেল ধরা হেয়েছ তা পৃিথবীর সবচাইেত েবিশ যাচাইেযাগ2, িনভূ র্ল বা
িবশব্াসেযাগ2 গৰ্ন্থসমূ েহ সংকিলত, সবেচেয় েবিশ ভাষায় অনূ িদত এবং সু রিক্ষত গৰ্ন্থপুঞ্চ
বা তথ2উত্স েথেক েনয়া- যার িভিত্ত হেলা ১. আল্-কুরআন এবং ২. সহীহ হাদীস
গৰ্ন্থসমূ হ9 সু তরাং এখােন উদ্ধৃত েমৗিলক িবষয়গুেলা ঐিতহািসকভােব এবং গেবষণা
সািহত2 পযর্ােলাচনার (literature review) িদক িদেয়ও েয েকান ধরেনর সংশয় ও
সেন্দেহর ঊেধব্র্9
মানবতার মুিক্তদূ ত নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর জীবেন এই
অজর্ন, এই স্পষ্ট সবর্জনগৰ্াহ2 কল2াণকর জীবন িবধান িবেশব্র অেনক গেবষক,
সািহিত2ক, দাশর্িনক ও পিণ্ডত ব2িক্তেদর দব্ারা েশৰ্ষ্ঠেতব্র সব্ীকৃিত েপেয়েছ9 "জজর্ বাণর্াড

82 . মাওলানা েমাহাম্মদ আিমনু ল ইসলাম, পৰ্াগুক্ত, পৃ. ৭৮9
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শ' তার একািধক েলখায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-এর আদিশর্
পৃিথবীেত সু খ ও শািন্ত িদেত পাের বেল দৃ ঢ়তার সােথ অিভমত ব2ক্ত কেরেছন9 িতিন
বেলেছন: "I have prophesied about the faith of Muhammad that is
would be acceptable tomorrow as it is beginning to be acceptable to
the Europe of today."83 মাইেকল হাটর্ 'দ2 হানেডৰ্ড : একশ জন ব2িক্তর েশৰ্ষ্ঠেতব্র
কৰ্ম-িবন2াস কেরেছন9 তািলকার পৰ্থেমই (অথর্াত্ ১ নমব্ের) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-েক িনিদব্র্ধায় দাঁড় কিরেয় িতিন িলেখেছন: "My choice of
Muhammad to lead the list of the world's most influential persons
may surprise some readers and may be questioned by others, but he
was the only man in history who was supremely successful on both
the religious and secular levels."84
সু তরাং তাঁর এই ভাবমূ িতর্ এমনিক অমুসিলম পিণ্ডত গেবষকেদরও নজের এেসেছ, েয
ক'িট পৰ্ধান কারেণ- তাঁর উদার মানবতাবাদ, শািন্ত ও সাম2বাদ, মানবািধকােরর জন2
আদশর্ নীিত-দশর্ন ও তাঁর বাস্তব পৰ্িতফলন এর মেধ2 অন2তম9 িনিদব্র্ধায় তাই বলা
যায়, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম) িছেলন মানব মযর্াদা ও মানবািধকার
পৰ্িতষ্ঠায় সবর্েশৰ্ষ্ঠ মানু ষ9
আজ েযখােন সারা িবেশব্ সাবর্জনীন মানবািধকার চরম হুমিকর সম্মু খীন; আন্তজর্ািতক,
রাষ্টৰ্ীয় ও পৰ্ািতষ্ঠািনক সন্তৰ্াসবােদর কবেল পেড় মানু েষর জীবন যখন এেকবােরই তুচ্ছ
হেয় পেড়েছ; ব2িক্তগত ও সামািজক জীবেন চরম উচ্ছৃ ঙ্খলতা, হত2া-ধষর্ণ, সম্পদ
লুণ্ঠন, ঘুষ-দুনর্ীিত, অিবচার-অত2াচার, সম্ভৰ্মহানী, মত পৰ্কােশর সব্াধীনতার অভাব এবং
েমৗল মানিবক চািহদার অপূ রণ জিনত কারেণ মানবতা ও মানবািধকার যখন চরমভােব
লিঙ্গত হেচ্ছ িদেক িদেক- তখন িবশব্ পৰ্চিলত মানবািধকার নীিতমালার সােথ
তুলনামূ লক গেবষণা বা িবচার িবেশ্লষণ করেল েদখা যােব মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম) পৰ্দত্ত মানবািধকার ও মানিবক মযর্াদার নীিতমালাই আজেকর িদেন
গণমানু েষর মুিক্তর সবর্েশৰ্ষ্ঠ পথ ও পন্থা9

83 . অধ2াপক হাসান আবদু ল কাইয়ূ ম, "পাশ্চােত2র পৰ্াচ2িবদেদর নজের মুহাম্মদ (সা.)", সীরাত
স্মরিণকা ১৪১৭ িহজরী, ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ৫৬9
84 . পৰ্াগুক্ত, পৃ. ৫৫9
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