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বিশ্বনিী প্রবিবিি রাষ্ট্রের আদর্শ
ইিলাষ্ট্রমর আবির্শাষ্ট্রির পূ ষ্ট্রিশ আরি প্রদষ্ট্রর্ প্রকাষ্ট্রনা
িু িাংগবিি রােিযিস্থা কাযশকর বিল না। প্রগাটা আরি বিল
কবিপয় বিবিন্ন প্রগাবি িা প্রগাষ্ট্রত্রর িমবি। এষ্ট্রদর
পরস্পষ্ট্ররর মষ্ট্রযয প্রকাষ্ট্রনা িমন্বয় িূ ত্র বিলনা। প্রবিবট
প্রগাত্র বনজস্ব রিম প্ররওয়াষ্ট্রজর অনু িারী বিল। আর িার
ওপর চলি প্রগাত্রপবিষ্ট্রদর আষ্ট্রদর্-বনষ্ট্রেষ্ট্রযর কিৃশত্ব ও
আবযপিয। প্রকাষ্ট্রনা প্রগাত্রই অপর প্রকাষ্ট্রনা প্রগাষ্ট্রত্রর কিৃশত্ব
িা প্রাযানয বকাংিা অনয প্রকাষ্ট্রনা িযবির অযীনিা প্রমষ্ট্রন
বনষ্ট্রি প্রস্তুি বিল না। প্রগাত্রপবিষ্ট্রদর প্রাযানযও খুি প্রিবর্
প্রর্াির্ালী হি না। মূ লিঃ িখন প্রষ্ট্রিযক িযবিই বিল
প্রস্বিাচারী। চাবরবদষ্ট্রক হিযাকাণ্ড, মারামাবর ও লু টিরাজ
চলি অিাষ্ট্রয। র্বিমান িযবি বনষ্ট্রজষ্ট্রক দু িশলষ্ট্রদর
অবযকার হরণ করা ও িাষ্ট্রদর ওপর অিযাচার চালাষ্ট্রনার
বনরঙ্কুর্ অবযকারী িষ্ট্রল মষ্ট্রন করি; বকন্তু দীন ইিলাম
প্রবিবিি হওয়ার পর িমগ্র আরি প্রদষ্ট্রর্ প্রগাত্রীয় অননকয
ও পারস্পবরক ঝগড়া-বিিাদ িম্পূ ণশরূষ্ট্রপ বনমূ শল হষ্ট্রয়
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যায়। র্ি র্ি িির পূ িশ প্রেষ্ট্রক চষ্ট্রল আিা এই বিপযশস্ত
অিস্থাষ্ট্রক একবট িু িঙ্ঘিদ্ধ রােিযািস্থার মাষ্ট্রযযষ্ট্রমই
িম্পূ ণশরূষ্ট্রপ আয়ষ্ট্রে আনা িম্ভিপর হষ্ট্রয়বিল। িখন িমগ্র
আরি জনিাষ্ট্রক একবট মহান আদবর্শক ঐকযিূ ষ্ট্রত্র গ্রবেি
কষ্ট্রর প্রদওয়া হষ্ট্রয়বিল। আর িা িম্ভিপর হষ্ট্রয়বিল
প্রকিলমাত্র এই জনয প্রয, িমগ্র আরি জনগণ ইিলাম
গ্রহণ কষ্ট্রর বিশ্বনিী মুহাম্মাদ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়ািাল্লামষ্ট্রক বনষ্ট্রজষ্ট্রদর িষ্ট্রিশাচ্চ প্রনিা ও প্রর্ািকরূষ্ট্রপ
প্রমষ্ট্রন বনষ্ট্রয়বিল।
িস্তুিঃ নিী মুহাম্মাদ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম
বিষ্ট্রলন আল্লাহ িা‘আলার িিশষ্ট্রর্ে রািূ ল। দীন-ইিলাম
প্রচার ও প্রবিিাই বিল িাাঁর দাবয়ত্ব। আর দীন প্রবিিার
অেশ হষ্ট্রি, আল্লাহর িািশষ্ট্রর্ৌমষ্ট্রত্বর বর্ষ্ট্রেষ্ট্রি এমন একবট
পূ ণশাঙ্গ িমাজ গষ্ট্রড় প্রিালা, প্রযখাষ্ট্রন আল্লাহর দীনই হষ্ট্রি
একমাত্র িুবনয়াদী আদর্শ এিাং আল্লাহর কুরআন ও
রািূ ষ্ট্রলর িু ন্নাি হষ্ট্রি আইষ্ট্রনর একমাত্র উৎি। রািূ লুল্লাহ
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম িাাঁর জীিদ্দর্াষ্ট্রিই
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আরষ্ট্রির িুষ্ট্রক প্রিমন একবট িমাজ ও রাে গষ্ট্রড়
িুষ্ট্রলবিষ্ট্রলন। িাাঁর জীিন িাযনার চূ ড়ান্ত িাফলয এখাষ্ট্রনই
বনবহি।
নিী িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর জীিনকাষ্ট্রলই
আরষ্ট্রির প্রবিবট অঞ্চল এই রােিযিস্থার অযীষ্ট্রন এষ্ট্রি
বগষ্ট্রয়বিল। আরিষ্ট্রদষ্ট্রর্র পবার্শিিশী প্রির্ কষ্ট্রয়কবট অঞ্চলও
রািূ ল িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর আনু গিয স্বীকার
কষ্ট্রর মদীনা রাষ্ট্রের অযীনিা প্রমষ্ট্রন বনষ্ট্রয়বিল।
১। প্রযিি অঞ্চল মদীনা রাষ্ট্রের আওিাযীন হষ্ট্রয়বিল। নিী
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম প্রিিি অঞ্চষ্ট্রল বনষ্ট্রজর
পক্ষ প্রেষ্ট্রক র্ািনকিশা বনযু ি কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন। মক্কা বিজষ্ট্রয়র
পর প্রিখানকার র্ািনকিশা বনযু ি হষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন িাহািী
ইিাি ইিন উিাইদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু। বহজাজ ও নজদ
এই এলাকার অন্তর্ুশি বিল।
২। প্রযিি এলাকা িবির মাযযষ্ট্রম মদীনা রাষ্ট্রের অন্তর্ুশি
হষ্ট্রয়বিল প্রিিি এলাকায় ইিলাষ্ট্রমর পূ ষ্ট্রিশ বিবর্ন্ন যরষ্ট্রনর
রাজিন্ত্র ও স্থানীয় কিৃশত্বিম্পন্ন প্রর্ািন প্রবিবিি বিল।

বিশ্বনিী প্রবিবিি রাষ্ট্রের আদর্শ

5

নিী িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম এিি রাজা ও
আমীরষ্ট্রক পদচুযি করার পবরিষ্ট্রিশ িাষ্ট্রদরষ্ট্রক স্ব স্ব পষ্ট্রদ
িহাল প্ররষ্ট্রখবিষ্ট্রলন। প্রকননা প্রদর্ দখল করাই নিী
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর উষ্ট্রদ্দর্য বিলনা। স্থানীয়
প্রর্ািষ্ট্রকর হাি প্রেষ্ট্রক কিৃশত্ব প্রকষ্ট্রড় বনষ্ট্রয় স্বীয় কিৃশত্ব
প্রবিবিি করাও বিলনা িার প্রযান লক্ষয, িরাং
মানিিাষ্ট্রক মাখলূ ষ্ট্রকর দািত্ব মুি কষ্ট্রর একমাত্র মহান
আল্লাহর িান্দা িানাষ্ট্রনাই বিল িাাঁর প্রযান লক্ষয ও
উষ্ট্রদ্দর্য। আর এই উষ্ট্রদ্দষ্ট্রর্যই বিবন প্রপ্রবরি হষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন
দু বনয়াষ্ট্রি। িু িরাাং িাম্রাজয বিস্তার করাই িাাঁর প্রকাষ্ট্রনা
লক্ষয বিল না। এ কারষ্ট্রণ প্রযিি প্রদষ্ট্রর্র রাজা-িাদর্াহ ও
স্থানীয় র্ািনকিশা দীন ইিলাম কিুল কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন, িাষ্ট্রদর
হাষ্ট্রিই বিবন িাষ্ট্রদর কিৃশত্ব- এলাকার র্ািন র্ার অপশণ
কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন। শুযু িাই নয়, প্রযিি স্থানীয় প্রর্ািক দীন
ইিলাম কিুল না কষ্ট্ররও ইিলামী রােষ্ট্রক বজবযয়া-কর
বদষ্ট্রি িম্মি হষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন, প্রিই িি এলাকার কিৃশত্বও
বিবন িাষ্ট্রদর হাষ্ট্রিই োকষ্ট্রি বদষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন। এষ্ট্রদর বনকট
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প্রেষ্ট্রক বজবযয়া গ্রহণ িযিীি অনয বকিু র দািী কখনই করা
হয়বন।
এই অঞ্চলগুষ্ট্রলা বনম্নবলবখি প্রষ্ট্রদর্ ও স্থানীয় কিৃশষ্ট্রত্ব
বির্ি বিল:
১। িাইরাইন: এখানকার প্রর্ািক বিষ্ট্রলন মুিবলম। িার
নাম বিল মুনবযর ইিন মার্ী।
২। আম্মান: এখানকার প্রর্ািক ও পবরচালক বিষ্ট্রলন দু ই
র্াই। এষ্ট্রদর একজষ্ট্রনর নাম বিল জায়ফর আর
অপরজষ্ট্রনর নাম আরফ। এরা দু ’জষ্ট্রনই ইিলাম গ্রহণ
কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন।
৩। িাইমা: স্থানীয় রাে। এর র্ািনকিশা বিল একজন
ইয়াহূ দী।
৪। আয়লা: স্থানীয় রাে। এখানকার প্রর্ািক বিষ্ট্রলন
একজন খৃিান।
৫।

দওমািুল জান্দাল: স্থানীয় রাে। এখানকার

প্রর্ািষ্ট্রনও একজন খৃিান বনযু ি বিষ্ট্রলন।
৬। নাজরান: স্থানীয় প্রর্ািন। এটাও খৃিযমশালম্বী বিল।
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৭। ইয়াষ্ট্রমন: এই প্রষ্ট্রদর্বট বিবর্ন্ন স্থানীয় প্রর্ািষ্ট্রন
বির্ি বিল। এিষ্ট্রির অবযকাাংর্ প্রর্ািক বিষ্ট্রলন
বহময়াবর। িারা রািূ ল িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর
উপস্থাবপি দীন কিুষ্ট্রলর আহ্বাষ্ট্রন মুিবলম হষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন।
িানার র্ািনকিশা িাযান ইিন িািান পারবিক বিষ্ট্রলন।
বিবনও ইিলাম গ্রহণ কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন।
রািূ ষ্ট্রলর প্রবিবিি রাষ্ট্রের আদবর্শক িযিস্থা:
রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর িময়কাষ্ট্রল
বনম্নবলবখি যমশিমূ হ প্রচবলি বিলঃ
১। দীন ইিলাম। িা বিল এই রাষ্ট্রের রােীয় আদর্শ।
প্রদষ্ট্রর্র অবযকাাংর্ আদীিাবিই বিল মুিলমান। আর
িাংখযাগুরু অবযিািীষ্ট্রদর জীিন আদর্শই প্রয রােীয় আদর্শ
হওয়া স্বার্াবিক, িাষ্ট্রি প্রকাষ্ট্রনা বিমি োকষ্ট্রি পাষ্ট্রর না।
প্রকননা প্রর্ািষ্ট্রনর বনয়ম র্ৃ ঙ্খলা পবরচালষ্ট্রনর দাবয়ত্ব
প্রযানি িাষ্ট্রদর ওপরই অবপশি হষ্ট্রয় োষ্ট্রক। প্রদষ্ট্রর্র
স্বাযীনিা ও িািশষ্ট্রর্ৌমষ্ট্রত্বর িাংকট িা িার ওপর হুমবক
প্রদখা বদষ্ট্রল িাংখযাগুরু জনিাই িখন বনষ্ট্রজষ্ট্রদর যন-মাল
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ও জান-প্রাণ কুরিান করার জনয প্রস্তুি োষ্ট্রক। প্রকননা
প্রদষ্ট্রর্র স্বাযীনিাই িাষ্ট্রদর স্বাযীনিা। িাষ্ট্রদর বনষ্ট্রজষ্ট্রদর
স্বাযীনিা

প্রদষ্ট্রর্র

স্বাযীনিার

ওপর

বনর্শরর্ীল।

এমিািস্থায় িাংখযাগুরু জনিার স্বকীয় জীিনাদষ্ট্রর্শর পূ ণশ
িাস্তিায়ন প্রযমন নযায়িঙ্গি র্ািন িযিস্থা হষ্ট্রি পাষ্ট্রর,
প্রিমবন িাংকটকাষ্ট্রল িাষ্ট্রদর বনকট প্রেষ্ট্রক জান-মাষ্ট্রলর
কুরিানী প্রপষ্ট্রি হষ্ট্রল িাষ্ট্রদর জীিনাদর্শষ্ট্রক পূ ণশ বিজয়ী ও
প্রবিবিি করা একান্তই অপবরহাযশ। অনযোয় প্রদষ্ট্রর্র
স্বাযীনিা ও িািশষ্ট্রর্ৌমত্ব বকিু ষ্ট্রিই রক্ষা প্রপষ্ট্রি পাষ্ট্রর না।
২। ইয়াহূ দী যমশমি। দবক্ষষ্ট্রন ইয়াষ্ট্রমন ও উেষ্ট্রর বিবরয়ায়
এই যমশালম্বী জনিা িাি করি।
৩। খৃি যমশমি। এই যষ্ট্রমশ বিশ্বািী প্রলাকষ্ট্রদরও অবযকাাংর্
িাি করি ইয়াষ্ট্রমন ও বিবরয়ায়।
৪। অবিউপািনার যমশ। এই যষ্ট্রমশর প্রলাক প্রযানি
িাহরাইষ্ট্রন িাি করি। প্রর্ষ্ট্রোি বিন যমশালম্বী প্রলাকষ্ট্রদর
প্রবি ইিলামী রাষ্ট্রে পূ ণশ িু বিচার ও নযায়পরায়ণিার
আচরণ প্রদর্শন করা হি। িাংখযাগবরি মুিবলম জনগণ
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প্রযিি অবযকার ও িু বিযাবদ প্রর্াগ করষ্ট্রিন, িাষ্ট্রদর
জনযও বিল প্রিই িি অবযকার ও িু ষ্ট্রযাগ-িু বিযা।
অনু রূপর্াষ্ট্রি িাষ্ট্রদর ওপর দায়দাবয়ত্ব বিক প্রিইরূপ
অবপশি বিল, যা বিল িাংখযাগুরু মুিবলম জনিার ওপর।
িস্তুিঃ অবযিাবি জনগষ্ট্রনর মষ্ট্রযয এমন এক মহের িাময
ও বনরষ্ট্রপক্ষ নযায়পরায়ণিা প্রবিবিি বিল, যার প্রকাষ্ট্রনা
দৃ িান্ত প্রকাোও খুাঁষ্ট্রজ পাওয়া প্রযষ্ট্রি পাষ্ট্রর না। দু বনয়ার
িূ চনা হষ্ট্রি বনষ্ট্রয় অদযািবয অপর প্রকাষ্ট্রনা আদর্শ িা
যমশমি অনু রূপ দৃ িাষ্ট্রন্তর একর্ র্াষ্ট্রগর একর্াগও
উপস্থাপন করষ্ট্রি িক্ষম হয় বন, হষ্ট্রিও না র্বিেযষ্ট্রি।
িস্তুি

মুিবলম

জনগণ

অমুিবলম

নাগবরকষ্ট্রদরষ্ট্রক

ভ্রািৃিুলয জ্ঞান করষ্ট্রিন। কো িা কাজ প্রয প্রকাষ্ট্রনা বদক
বদষ্ট্রয় িাষ্ট্রদর িষ্ট্রঙ্গ প্রকাষ্ট্রনারূপ কিদায়ক আচরণ করাষ্ট্রক
িারা িম্পূ ণশ হারাম মষ্ট্রন করষ্ট্রিন। িাষ্ট্রদর মষ্ট্রি, এ
যরষ্ট্রনর আচরষ্ট্রণ িাষ্ট্রদর মানবিক কিষ্ট্রিাষ্ট্রযর আর্ঙ্কা
আষ্ট্রি। িূ রা “আল-মুমিাবহনা” এর বনষ্ট্রম্নাদ্ধৃি আয়ািবটই
বিল এ প্রক্ষষ্ট্রত্র িাষ্ট্রদর বদকদর্শন:
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ُۡ َ
وك ۡام افا ا د
ٱليناا َول ۡاماُيرا ُُجوكما
ين ال ام ايقتل
ٱّلل اعنا اٱَّل ا
ّل اينهىك ام ا ا
﴿ا
َ
ُ َ
ۡ ۡ ُّ ُ َ َ َ ۡ ۡ َ ٓ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ ُّ َ َ
يا
ب اٱل ُمقسط َا
ٱّلل اُي ا
نا ا
دمن اديٰرك ۡام اأن اتَبوه ام اوتقسطوا اإَله ام اإ ا
]٨ :﴾ [املمتحنة٨
“দীষ্ট্রনর িযাপাষ্ট্রর যারা প্রিামাষ্ট্রদর বিরুষ্ট্রদ্ধ যু দ্ধ কষ্ট্রর বন
এিাং প্রিামাষ্ট্রদরষ্ট্রক প্রিামাষ্ট্রদর িাবড়ঘড় প্রেষ্ট্রক প্রির কষ্ট্রর
প্রদয় বন িাষ্ট্রদর প্রবি িদয় িযিহার করষ্ট্রি এিাং িাষ্ট্রদর
প্রবি নযায় বিচার করষ্ট্রি আল্লাহ প্রিামাষ্ট্রদরষ্ট্রক বনষ্ট্রেয
করষ্ট্রিন

না।

বনশ্চয়

আল্লাহ

নযায়পরায়ণষ্ট্রদরষ্ট্রক

র্াষ্ট্রলািাষ্ট্রিন”। [িূ রা মুমিাবহনা, আয়াি: ৮]
ইিলাম এিি যমশালম্বীষ্ট্রদর আকীদা-বিশ্বাি গ্রহষ্ট্রণর পূ ণশ
স্বাযীনিা বদষ্ট্রয়বিল। িারা বনষ্ট্রজষ্ট্রদর যমশীয় অনু িানাবদ
প্রকাষ্ট্রনা প্রকার িাযা-প্রবিিিকিা িযিীিই যোযের্াষ্ট্রি
পালন করষ্ট্রি পারি; বনষ্ট্রজষ্ট্রদর মি বিশ্বাষ্ট্রির প্রকার্ ও
প্রচার করার অিায িু ষ্ট্রযাগও প্রপি। িাষ্ট্রদর বনষ্ট্রজষ্ট্রদর
পারস্পবরক ঝগড়া-বিিাদিমূ হ বনষ্ট্রজষ্ট্রদর যমশ বিযাষ্ট্রনর
বর্ষ্ট্রেষ্ট্রি মীমাাংিা কষ্ট্রর প্রনওয়ার অবযকারী বিল। িাযারণ,
রােীয় ও িামবিক িযাপাষ্ট্রর িারা রাষ্ট্রের একজন িাযারণ
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নাগবরষ্ট্রকর মষ্ট্রিাই বনরষ্ট্রপক্ষ আচরণ লার্ করি। প্রকননা
িারাও ইিলামী রাে িযিস্থায় মুিবলম নাগবরকষ্ট্রদর নযায়ই
অবর্ন্ন িম্মান ও মযশাদা লাষ্ট্রর্র অবযকারী বিল। িাষ্ট্রদরও
প্রমৌবলক অবযকার বিল িাই, যা বিল একজন মুিবলম
নাগবরষ্ট্রকর। িাষ্ট্রদর ওপর প্রিই িি দাবয়ত্ব ও কিশিয
অবপশি হি, যা হি মুিবলমষ্ট্রদর ওপর।
ইিলামী রাষ্ট্রে অমুিবলম নাগবরকষ্ট্রদর বনকট প্রেষ্ট্রক
বজবযয়া নামক এক যরষ্ট্রনর বিষ্ট্রর্ে কর িযিীি আর
বকিু ই দািী করা হি না। এই বজবযয়া দান প্রকাষ্ট্রনা ক্রষ্ট্রমই
প্রকাষ্ট্রনা অপমানকর িযিস্থা বিল না। িাষ্ট্রদর িবিক
িাংরক্ষণ, অবযকার আদায় ও বনরাপো বিযাষ্ট্রনর প্রয
দাবয়ত্ব ইিলামী রােষ্ট্রক িহন ও পালন করষ্ট্রি হি, িারই
বিবনময় স্বরূপ িাষ্ট্রদর বনকট হষ্ট্রি এই খাষ্ট্রির অেশ গ্রহণ
করা হি। বজবযয়ার পবরমাণ বনযশারণ করার দাবয়ত্ব িি
িময়ই িরকাষ্ট্ররর ওপর নযাস্ত োকি।
মুিলমানষ্ট্রদর ওপর বজবযয়া যরষ্ট্রনর প্রকাষ্ট্রনা কর যাযশ হি
না িষ্ট্রট, বকন্তু িার পবরিষ্ট্রিশ িাষ্ট্রদর বনকট হষ্ট্রি গ্রহণ
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করা হি যাকাি। অমুিবলম নাগবরকষ্ট্রদর যাকাি বদষ্ট্রি
হি না। অির্য বজবযয়া ও যাকাষ্ট্রির মষ্ট্রযয যষ্ট্রেি পােশকয
রষ্ট্রয়ষ্ট্রি। বজবযয়া একবট বনবদশি পবরমাষ্ট্রণ যাযশ হয়,
যাকাষ্ট্রির পবরমাণ অবনবদশি। প্রকননা যাকািষ্ট্রযাগয অবযক
পবরমাণ িম্পষ্ট্রদর মাবলকষ্ট্রদর বনকট প্রেষ্ট্রক অবযক
পবরমাষ্ট্রণ যাকাি আদায় করা হষ্ট্রি, এটাই স্বার্াবিক। শুযু
িাই নয়, মুিবলমগণ যাকাি িাড়াও িমাজ ও রাষ্ট্রের
কলযাষ্ট্রণ আরও নানা খাষ্ট্রি অেশ িযয় করষ্ট্রি িাযয োকি;
অমুিবলমষ্ট্রদর জনয এই িাযযিাযকিা বিল না।
যাকাি ও বজবযয়ার মযযকার আরও একবট পােশকয িা
হষ্ট্রি, যাকাি িািদ প্রাপ্ত িম্পষ্ট্রদর প্রিবর্রর্াগ গরীি ও
বমিকীনষ্ট্রদর জনয িযয় করষ্ট্রি হয়, জনকলযাণমূ লক
কাষ্ট্রজ িযয় করা হয় িার খুি কম অাংর্। আর বজবযয়া
িম্পূ ণশর্াষ্ট্রি িযয় করা হয় িাযারণিঃ জনকলযাণ

ও

উন্নয়নমূ লক কাষ্ট্রজ। ‘যাকাি’ র্ষ্ট্রের অেশ প্রকাষ্ট্রনা
বজবনষ্ট্রির পবরিন্নিা ও পবিত্রিা বিযান ও প্রিৃ বদ্ধ িাযন।
যাকাি প্রদান করষ্ট্রল অিবর্ি িম্পদ পবিত্র ও হালাল
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হয় ও প্রিৃ বদ্ধ লার্ কষ্ট্রর। এবট ইিলাষ্ট্রমর পাাঁচ স্তষ্ট্রম্ভর
অনযিম। এর নাম যাকাি রাখা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি এই উষ্ট্রদ্দষ্ট্রর্য প্রয,
আবেশক প্রষ্ট্রয়াজন পূ রষ্ট্রণর প্রয দাবয়ত্ব রাষ্ট্রের পক্ষ প্রেষ্ট্রক
জনগষ্ট্রণর ওপর অপশন করা হয় এিাং প্রর্ািন ও
উন্নয়ষ্ট্রনর জনয প্রযিি অেশ প্রদষ্ট্রর্র িাযারণ নাগবরকষ্ট্রদর
বনকট প্রেষ্ট্রক আদায় করা হয়, িা প্রেষ্ট্রক এই িম্পদ
িম্পূ ণশ বর্ন্ন িযিস্থায় রাখষ্ট্রি হষ্ট্রি। এবট মুিবলমষ্ট্রদর দীবন
কিশিযর্ুি। িা প্রকিল আল্লাহর িন্তুবি লাষ্ট্রর্র উষ্ট্রদ্দষ্ট্রর্য
যোরীবি আদায় করষ্ট্রি হষ্ট্রি। আদায় করার কিশিয
এবড়ষ্ট্রয় প্রযষ্ট্রি প্রকাষ্ট্রনা ঈমানদার মুিলমানই প্রচিা করষ্ট্রি
না- প্রকাষ্ট্রনারূপ অপষ্ট্রকৌর্ষ্ট্রলর আশ্রয় গ্রহণ করষ্ট্রি না।
যাকাি নারী-পুরুে-বর্শু িিশ পযশাষ্ট্রয়র প্রলাকষ্ট্রদর বনকট
প্রেষ্ট্রকই গ্রহণ করা হয়, বকন্তু বজবযয়া এরূপ নয়।
এ পযশাষ্ট্রয় স্মরণ রাখষ্ট্রি হষ্ট্রি, ইিলামী রাে মাষ্ট্রনই
অমুিবলম নাগবরকষ্ট্রদর বনকট প্রেষ্ট্রক বজবযয়া নামক কর
অির্য অির্যই আদায় করষ্ট্রি হষ্ট্রি এমন প্রকাষ্ট্রনা কো
প্রনই। প্রকাষ্ট্রনা অমুিবলম প্রদর্ যু দ্ধ কষ্ট্রর জয় করার পর
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দখষ্ট্রল রাখা হষ্ট্রল প্রিখাষ্ট্রন যারা দীন ইিলাম কিুল করষ্ট্রি
না, অমুিবলম োকষ্ট্রি চাইষ্ট্রি, বজবযয়া প্রকিল িাষ্ট্রদর
বনকট প্রেষ্ট্রকই গ্রহণ করা হষ্ট্রি -এই কষ্ট্ররর অনয প্রকাষ্ট্রনা
নাম করণ করাষ্ট্রিও প্রকাষ্ট্রনা িাযা প্রনই। আল-কুরআষ্ট্রন
এ িম্পষ্ট্রকশ যা বকিু িলা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি, িার িারমমশ হষ্ট্রলাইিলামী রাষ্ট্রের আনু গিয স্বীকার কষ্ট্রর িার স্মারক স্বরূপ
একটা বনবদশি পবরমাণ অেশ রাষ্ট্রের যনর্ান্ডাষ্ট্রর বনয়বমি
বদষ্ট্রি প্রস্তুি োকষ্ট্রি হষ্ট্রি, অনয বকিু নয়। অমুিবলম
নাগবরকগণ যবদ বজবযয়া না বদষ্ট্রয় িাযারণ পযশাষ্ট্রয়র একটা
কর বদষ্ট্রি ইিা প্রকার্ কষ্ট্রর, িষ্ট্রি ইিলামী রাে িাষ্ট্রদর
প্রেষ্ট্রক িা-ই গ্রহণ করষ্ট্রি। বিিীয় খবলফা উমর ফারুক
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর বখলাফি আমষ্ট্রল ‘িনু িাগলু ি’
প্রগাষ্ট্রত্রর খৃিান জনগণ আষ্ট্রিদন জাবনষ্ট্রয়বিল, িাষ্ট্রদর
বজবযয়া বদষ্ট্রি িাযয না কষ্ট্রর ‘িাদকা’ নাষ্ট্রম বিগুণ অেশ
িাষ্ট্রদর বনকট প্রেষ্ট্রক গ্রহণ করা প্রহাক। খবলফা িাষ্ট্রদর
বনকট প্রেষ্ট্রক িাই িানষ্ট্রন্দ গ্রহণ কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন।
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দীন ইিলাম অনযানয যমশািলম্বীষ্ট্রদর যমশীয় স্বাযীনিার প্রয
অবনিশচনীয় অবযকার ও িু ষ্ট্রযাগ িু বিযা বদষ্ট্রয়ষ্ট্রি, িা িার
পষ্ট্রক্ষ বিরাট প্রগৌরষ্ট্রির বিেয়, িষ্ট্রন্দহ প্রনই। ইিলামী রাষ্ট্রে
িারা িিশাত্মক বনরাপোর িষ্ট্রঙ্গ িিিাি করষ্ট্রি পাষ্ট্রর।
িাষ্ট্রদর যমশমি পবরিিশন িা ইিলাম যমশ গ্রহষ্ট্রণ িাযয
করার প্রকাষ্ট্রনা অবযকারই ইিলাম কাউষ্ট্রক প্রদয় বন।
িাষ্ট্রদর িম্মানাহশ যমশীয় প্রনিাষ্ট্রদর গালাগাল কষ্ট্রর িাষ্ট্রদর
মষ্ট্রন প্রকাষ্ট্রনারূপ কিদাষ্ট্রনর িু ষ্ট্রযাগ প্রনই। পক্ষান্তষ্ট্রর
ইিলাম িাষ্ট্রদর এই অবযকার বদষ্ট্রয়ষ্ট্রি প্রয, িারা
র্ালীনিার

িিশজনবিবদি

িিযানু িিাষ্ট্রনর

উষ্ট্রদ্দষ্ট্রর্য

িীমার
দীন

মযয

ইিলাম

প্রেষ্ট্রক
িম্পষ্ট্রকশ

মুিবলমষ্ট্রদর িষ্ট্রঙ্গ িকশ বিিষ্ট্রকশও বলপ্ত হষ্ট্রি পাষ্ট্রর।
কুরআন মজীষ্ট্রদ মুিলমানষ্ট্রদর এই পযশাষ্ট্রয় বনষ্ট্রদশর্ প্রদওয়া
হষ্ট্রয়ষ্ট্রি:
َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ
َ ۡ َ ۡ َ ُٓ َٰ ُ ََ
يناظل ُموااا
ّلاٱَّل ا
ناإ ا
هاأحس ا
ّلابٱلتاا ا
لاٱلكتٰبااإ ا
ّلاتجدلوااأه ا
﴿و ا
ُ
ُ
َ َ ٓ َ ََ َ ُٓ َُ ۡ ُۡ
َ
ُ َ
ُ َ َ
ياأنز الاإ َۡل َناا َوأنز الاإ َۡلك ۡاماِإَولٰ ُه َنااِإَولٰ ُهك ۡاما
منه اماوقولوااءامناابٱَّل ا
َ ُ َۡ َ
َ
]٦٤ :﴾ [العنكبوت٤٦ونا
نا َُلۥا ُم ۡسل ُم ا
َوٰحدااوَن ا
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“আর প্রিামরা উেম পন্থা িাড়া আহষ্ট্রল বকিািষ্ট্রদর িষ্ট্রঙ্গ
বিিকশ কষ্ট্ররা না। িষ্ট্রি িাষ্ট্রদর মষ্ট্রযয ওরা িাড়া যারা জুলুম
কষ্ট্ররষ্ট্রি আর প্রিামরা িল আমরা ঈমান এষ্ট্রনবি আমাষ্ট্রদর
প্রবি যা নাবযল করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি এিাং প্রিামাষ্ট্রদর প্রবি যা
নাবযল করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি িার প্রবি এিাং আমাষ্ট্রদর ইলাহ ও
প্রিামাষ্ট্রদর ইলাহও একই আর আমরা িারই িমীষ্ট্রপ
আত্মিমপশণ কবর”। [িূ রা আল-‘আনকািুি, আয়াি:
৪৬]
িস্তুিঃ কুরআন মজীষ্ট্রদ এমন অিাংখয আয়াি রষ্ট্রয়ষ্ট্রি,
যাষ্ট্রি অমুিবলমষ্ট্রদর িষ্ট্রঙ্গ র্াল িযিহার করার ও িাষ্ট্রদর
প্রবি িু বিচার করার িু স্পি বনষ্ট্রদশর্ প্রদওয়া হষ্ট্রয়ষ্ট্রি। নিী
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লামষ্ট্রক িষ্ট্রম্বাযন কষ্ট্ররই িলা
হষ্ট্রয়ষ্ট্রি:
َ َ َ ُ َ ۡ َ َ
َ َ ۡ ُ َ َ َ ُ َ َ َۡ
َ ََ
نا افِإَااٱَّليا
هاأحس ا
ٱلس دي َئ اةاٱدف ۡاعابٱلتاا ا
ّلا
ّلات ۡس َتوياٱۡلسن اةاو ا
﴿و ا
َ
َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ َ ُ َ ي
]٤٦ :﴾ [فصلت٣٤لاَحيماا
كاوبينهۥاعدوةااكأنهۥاو ا
بين ا
“আর র্াষ্ট্রলা ও মন্দ িমান হষ্ট্রি পাষ্ট্রর না, মন্দষ্ট্রক
প্রবিহি কর িা িারা যা উৎকৃিির, ফষ্ট্রল প্রিামার ও
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যার মষ্ট্রযয র্ত্রুিা রষ্ট্রয়ষ্ট্রি প্রি প্রযন হষ্ট্রয় যাষ্ট্রি প্রিামার
অন্তরঙ্গ িিু”। [িূ রা ফুিবিলাি, আয়াি: ৩৪]
নিী িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর যু ষ্ট্রগ ইয়াহূ দী,
নািারা ও অবিপূ জক িাড়াও মুনাবফকষ্ট্রদর একটা প্রশ্রণী
িিশমান বিল। িারা অন্তষ্ট্রর ও মষ্ট্রন কুফষ্ট্ররর প্রবি অবিচল
োকষ্ট্রলও মুষ্ট্রখ ইিলাষ্ট্রমর প্রবি বিশ্বাি প্রকার্ করি।
নিী িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম িাষ্ট্রদর িাবহযক
আচরণষ্ট্রকই গ্রহণ কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন আর প্রকৃি িযাপার
িম্পূ ণশরূষ্ট্রপ আল্লাহর ওপর প্রিষ্ট্রড় বদষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন। িষ্ট্রি
এষ্ট্রদরষ্ট্রক রােপবরচালনায় িু ষ্ট্রযাগদাষ্ট্রনর িযাপাষ্ট্রর বিষ্ট্রর্ে
িিকশিা অিলম্বন করা হষ্ট্রয়বিল। নিী িাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম প্রকাষ্ট্রনা দাবয়ত্বপূ ণশ পষ্ট্রদই িাষ্ট্রদর
বনষ্ট্রয়াগ কষ্ট্ররনবন। িাষ্ট্রদর প্রবি কখনও বিশ্বাি স্থাপন
কষ্ট্ররন বন। আস্থা িা বনর্শরিাও প্রকার্ কষ্ট্ররন বন।

বিশ্বনিী প্রবিবিি রাষ্ট্রের আদর্শ

 18 

ইিলামী রাষ্ট্রে বিষ্ট্রদর্ী নাগবরক
ইিলামী রাষ্ট্রে আরি িাড়াও ইরাবন, প্ররামক, আবিবিনীয়
এিাং ইয়াহূ দীরা িিিাি করি। িাষ্ট্রদর িাংখযা বিল খুিই
অল্প। িাষ্ট্রদর খুি কমিাংখযক প্রলাকই ইিলাম গ্রহণ
কষ্ট্ররবিল। ইরাবনষ্ট্রদর মযয প্রেষ্ট্রক িালমান ফারিী এিাং
ইয়াষ্ট্রমষ্ট্রন িিিািকারী আিনা নাষ্ট্রম পবরবচি বকিু িাংখযক
ইরানী ইিলাম কিুল কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন।
ইিলাম এই িি প্রলাষ্ট্রকর িষ্ট্রঙ্গ পূ ণশ িাষ্ট্রমযর নীবি ও
আচরণ প্রদর্শন কষ্ট্ররষ্ট্রি। আরিগণ িাংখযাগুরু হওয়া
িষ্ট্রত্বও িবহরাগি এইিি মুিলমানষ্ট্রদর ওপর প্রকাষ্ট্রনারূপ
প্রশ্রিত্ব িা প্রাযানয বিল না। শুযু িাই নয়, রািূ লুল্লাহ্
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর প্রবিবিি ইিলামী
রাষ্ট্রের মুিবলম নাগবরকষ্ট্রদর মষ্ট্রযয প্রক প্রদবর্, প্রক বিষ্ট্রদবর্,
প্রক স্থানীয়, প্রক িবহরাগি, প্রক প্রদর্ মািৃকার আর প্রক
িা নয়, এ পােশকয প্রকাষ্ট্রনা বদনই করা হয় বন। প্রকননা
নিী িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম িমগ্র বিশ্বমানিিার
বহদায়াষ্ট্রির জনয প্রপ্রবরি হষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন। প্রকিল আরিষ্ট্রদর
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বনকট িিয দীষ্ট্রনর দাওয়াি প্রদওয়াই িার দাবয়ত্ব বিল
না। দল মি প্রগাত্র িণশ বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে িমস্ত মানু েষ্ট্রকই দীন
ইিলাষ্ট্রমর দাওয়াি প্রদওয়া বিল িাাঁর প্রযান কিশিয। ফষ্ট্রল
ইিলামী রাে প্রবিবিি হওয়ার পর অবি স্বার্াবিকর্াষ্ট্রিই
িমস্ত মুিলমানষ্ট্রক িমান ও অবর্ন্ন মযশাদায় অবর্বেি
করা হল। এই িমাষ্ট্রজ মযশাদাগি অিস্থান পােশষ্ট্রকযর
একবট মাত্র মানদন্ডই স্বীকৃি বিল, আর িা হষ্ট্রি
িাকওয়া ও আল্লাহর্ীরুিা। আল্লাহ িা‘আলা কুরআন
মাজীষ্ট্রদ এ কোই স্পি র্াোয় প্রঘােণা কষ্ট্ররষ্ট্রিন:
ُ ٰ َ ۡ َ َ َ ٰ َ ُ َ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ َ ُ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ د
ٗ ك ۡاما ُش ُع
وباا
نثاوُجعلن
اساإنااخلقنكمامناَكرااوأ ا
﴿يأيهااٱنل ا
َ
َ
ۡ
ۡ َ َُٓ ََ َ َََٓ
َ َ ۡ ُ ٰ َ َ َ
ُ
ٱّللا َعليماا
ن ا َا
ٱّلل اأتقىك اماإ ا
ند ا ا
ن اأك َر َمك ۡام اع ا
ل اِلعارفوا اإ ا
وقبائ ا
َ
]٣٤ :﴾ [احلجرات١٣خبياا

“প্রহ মানু ে, আমরা প্রিামাষ্ট্রদরষ্ট্রক এক নারী ও এক পুরুে
প্রেষ্ট্রক িৃ বি কষ্ট্ররবি। আর প্রিামাষ্ট্রদরষ্ট্রক বিবর্ন্ন জাবি ও
প্রগাষ্ট্রত্র বির্ি কষ্ট্ররবি যাষ্ট্রি প্রিামরা পরস্পর পবরবচি
হষ্ট্রি পার। প্রিামাষ্ট্রদর মষ্ট্রযয আল্লাহর কাষ্ট্রি প্রি-ই অবযক
মযশাদা িম্পন্ন প্রয প্রিামাষ্ট্রদর মষ্ট্রযয অবযক িাকওয়া
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িম্পন্ন। বনশ্চয় আল্লাহ িিশজ্ঞ িমযক অিবহি”। [িূ রা
আল-হুজুরাি, আয়াি: ১৩]
স্বয়াং রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম প্রঘােণা
কষ্ট্ররষ্ট্রিন, “মুিবলমষ্ট্রদর িকষ্ট্রল বচরুনীর কাটািমূ ষ্ট্রহর
মষ্ট্রিা িমান। প্রকাষ্ট্রনা আরষ্ট্রির অনারষ্ট্রির ওপর এিাং
প্রকাষ্ট্রনা অনারষ্ট্রির আরষ্ট্রির ওপর িাকওয়া বর্ন্ন অনয
প্রকাষ্ট্রনা বদক বদষ্ট্রয়ই প্রশ্রিত্ব প্রনই”।
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রািূ ল িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম প্রবিবিি রাষ্ট্রের
মূ লনীবি
ইিলামী রাষ্ট্রের প্রমৌল দৃ বিষ্ট্রকাণ হষ্ট্রি, যমশ িণশ িাংর্ প্রগাত্র
ও জািীয়িা বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে িমগ্র মানিজাবির কলযাষ্ট্রণ কাজ
করা, পূ ণশ নযায় পরায়ণিার িষ্ট্রঙ্গ িমস্ত মানু ষ্ট্রের অবযকার
প্রবিবিি করা, িকষ্ট্রলর প্রবি িম্পূ ণশ বনরষ্ট্রপক্ষ িু বিচার
প্রদর্শন করা।
িিশমান কাষ্ট্রলর িু ির্য ও িড় িড় িাংস্কৃবিিান জাবিিমূ হ
বনজষ্ট্রদরষ্ট্রক মানিিার একমাত্র িিু িষ্ট্রল দাবি করষ্ট্রি।
অেচ এষ্ট্রদর িকষ্ট্রলরই রােনীবি িাংকীণশ জািীয়িা ও
প্রদর্মািৃকাবর্বেক। িাষ্ট্রদর িামষ্ট্রন রষ্ট্রয়ষ্ট্রি বনষ্ট্রজষ্ট্রদর
স্বমষ্ট্রির ও স্বষ্ট্রদর্ী প্রলাকষ্ট্রদর কলযাণ, বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে িকল
মানু ষ্ট্রের জনয নয়। এিি জাবি িা রাে অনয মানু ষ্ট্রের
প্রকাষ্ট্রনা িাহাযয যবদ কখনও কষ্ট্ররও, িষ্ট্রি িা একান্ত
বনজ স্বাষ্ট্রেশ। িাময ও ভ্রািৃষ্ট্রত্বর প্রদাহাই িারা প্রদয় শুযু এই
উষ্ট্রদ্দষ্ট্রর্য প্রয, দু িশল পশ্চাদপদ জনষ্ট্রগাবি ও জাবিিমূ হষ্ট্রক
প্রযন প্রযাকা বদষ্ট্রয় বনষ্ট্রজর দািত্ব বনগষ্ট্রড় িন্দী করষ্ট্রি
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পাষ্ট্রর; প্রযন প্রষ্ট্রয়াজষ্ট্রনর িময় এিি জাবির প্রলাষ্ট্রকরা
িাষ্ট্রদর জনয যু ষ্ট্রদ্ধর ময়দাষ্ট্রন প্রাণ বিিজশন বদষ্ট্রি প্রস্তুি
হয়।
বকন্তু নিী মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর
উপস্থাবপি আদর্শ দীন ইিলাষ্ট্রম প্রকাষ্ট্রনারূপ প্রযাকা ও
প্রিারণার অিকার্ প্রনই। এই দীন প্রকাষ্ট্রনা জাবি িা
অঞ্চষ্ট্রলর প্রবি প্রলার্ািুর দৃ বিষ্ট্রি িাকািার অনু মবিও
কাউষ্ট্রক প্রদওয়া না। অপর প্রকাষ্ট্রনা প্রদষ্ট্রর্র র্িয র্যামল
উিশরা র্ূ বম িা মূ লযিান খবনজ িম্পদ অেিা ঐশ্বযশ-বিেতির্ষ্ট্রির প্রবি প্রকাষ্ট্রনা প্রলার্ই মুিবলমষ্ট্রদর োকষ্ট্রি পাষ্ট্রর
না। ইিলাষ্ট্রমর লক্ষয বিশ্বমানিিার কলযাণ ও বহদায়াি।
ইিলাষ্ট্রমর দৃ বিষ্ট্রি এই কলযাণ ও বহদায়াি ওিষ্ট্রপ্রাির্াষ্ট্রি
জবড়ি বকাংিা িলা যায় প্রষ্ট্রিযকবট অপরবটর ওপর
বনর্শরর্ীল। কলযাণ প্রপষ্ট্রি হষ্ট্রল বহদায়াি গ্রহণ করষ্ট্রি
হষ্ট্রি আর বহদায়াি গ্রহণ করষ্ট্রলই কলযাণ লার্ িম্ভি।
বহদায়াি গ্রহণ িাড়া প্রয কলযাণ, ইিলাষ্ট্রমর দৃ বিষ্ট্রি িা
ধ্বাংষ্ট্রির নামান্তর।
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ইিলামী রাে নাগবরকষ্ট্রদর মষ্ট্রযয পবরপূ ণশ িু বিচার,
নযায়পরায়ণিা ও পূ ণশ িাময প্রবিিায় িদ্ধপবরকর।
জািীয়িা ও র্াোর দৃ বিষ্ট্রি প্রিখাষ্ট্রন নাগবরকষ্ট্রদর মষ্ট্রযয
প্রকাষ্ট্রনারূপ পােশকয িৃ বির বিন্দু পবরমাণ িু ষ্ট্রযাগ প্রনই। এই
রাষ্ট্রের দৃ বিষ্ট্রি অনারি প্রিমনই িম্মানাহশ, প্রযমন আরি।
বনষ্ট্রগ্রা ও কৃষ্ণাষ্ট্রঙ্গর প্রিই রূপ অবযকার স্বীকৃি প্রযমন
স্বীকৃি প্রশ্বিাষ্ট্রঙ্গর। িস্তুিঃ ইিলাম একটা দীন ও
আদবর্শক আষ্ট্রন্দালন বিষ্ট্রর্ে। িা জািীয়িািাদী িা
র্াোবর্বেক আষ্ট্রন্দালন নয়। এ যরষ্ট্রনর বিিষ্ট্রকশর িষ্ট্রঙ্গ
ইিলাষ্ট্রমর প্রকাষ্ট্রনা দূ রিম িম্পকশও প্রনই।
এ নীবির কারষ্ট্রণ ইিলামী রাষ্ট্রে আরিষ্ট্রদর িাড়া অনযানয
জাবির প্রলাষ্ট্রকরাও িড় িড় রােীয় পষ্ট্রদ অবর্বেি হষ্ট্রি
পারষ্ট্রিন। িাষ্ট্রদর আনু গিয করা বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে িকল
নাগবরকষ্ট্রদর জনয কিশিয বিল। প্রি প্রলাক প্রকাষ্ট্রনা
পশ্চাদপদ িা অিষ্ট্রহবলি জাবির মযয প্রেষ্ট্রক আগি হষ্ট্রলও
িাষ্ট্রি প্রকাষ্ট্রনারূপ বিযা িাংষ্ট্রকাচ করা চলি না। নিী
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম িাস্তি কষ্ট্রমশর মাযযষ্ট্রমই
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এই আদর্শষ্ট্রক র্াস্বর কষ্ট্রর িুষ্ট্রলবিষ্ট্রলন। িাহািী িালমান
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু একজন ইরানী (পারিয প্রদর্ীয়)
ক্রীিদাি বিষ্ট্রলন। বকন্তু িমাষ্ট্রজ বিবন অিীি িম্মাবনি
িযবি বহিাষ্ট্রি বিষ্ট্রিবচি বিষ্ট্রলন। িু হাইি রুমীও বিষ্ট্রলন
একজন ক্রীিদাি। বকন্তু বক যু দ্ধ বক িবি, প্রকাষ্ট্রনা
অিস্থায়ই িাাঁর িষ্ট্রঙ্গ পরামর্শ না কষ্ট্রর রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম প্রকাষ্ট্রনা পদষ্ট্রক্ষপ গ্রহণ করষ্ট্রিন না।
হািবর্ প্রগালাম বিলাল ইিন রিাহ িম্পষ্ট্রকশও এ কো
প্রষ্ট্রযাজয। ইিলামী রাষ্ট্রে বিবন প্রকিল মিবজষ্ট্রদর
মুয়াবিনই বিষ্ট্রলন না, বিবন বিষ্ট্রলন নিী িাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম প্রবিবিি রাষ্ট্রের প্রকাোযযক্ষ।
আযু বনক পবরর্াোয় িলষ্ট্রি প্রগষ্ট্রল বিবন বিষ্ট্রলন প্রকন্দ্রীয়
অেশমন্ত্রী। এরূপ িু মহান ও অিুলনীয় িাষ্ট্রমযর আদর্শ
দু বনয়ায় আর প্রকউ প্রবিবিি কষ্ট্ররষ্ট্রি বক?
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বিশ্বনিীর িািশজনীনিা
দীন ইিলাম নিী মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম
উপস্থাবপি দীন। িাাঁর এই দীষ্ট্রনর দাওয়াষ্ট্রির িহু িাংখযক
বদক রষ্ট্রয়ষ্ট্রি। বিস্তীণশ এর বদক ও আয়িন। এর গর্ীরিা
অিলস্পর্শ। প্রি বিেষ্ট্রয় কো িলার ও আষ্ট্রলাচনা করার
অষ্ট্রনক বদক ও প্রক্ষত্র োকা িষ্ট্রেও আপািি রািূ লুল্লাহ্
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর দাওয়াষ্ট্রির একবট মাত্র
বদক িম্পবকশি আষ্ট্রলাচনার মষ্ট্রযযই িীবমি োকষ্ট্রি চাই
এিাং প্রিই একবট বদষ্ট্রকর ওপরই িমগ্র লক্ষয বনিদ্ধ
রাখষ্ট্রি ইিা কষ্ট্ররবি। প্রিই বদকবট হল, িাাঁর দাওয়াষ্ট্রির
িযাপকিা ও বিশ্বজনীনিা। কুরআন মাজীষ্ট্রদও এ
বিেয়বটর ওপর গুরত্ব আষ্ট্ররাবপি হষ্ট্রয়ষ্ট্রি।
আমরা কুরআষ্ট্রনর বির্াল বিস্তীণশ পবরমণ্ডষ্ট্রল দাাঁবড়ষ্ট্রয় িার
বিশ্বষ্ট্রকবন্দ্রক প্রঘােণািলী শুনষ্ট্রি পাবি, যবদও িার
নাবযল হওয়ার িময়কাল প্রেষ্ট্রক আমরা অষ্ট্রনক দূ ষ্ট্রর
প্রপৌঁষ্ট্রি প্রগবি। কুরআন উদাে কষ্ট্রে ও িু স্পি র্াোয়
প্রঘােণা বদষ্ট্রি, ইিলাম প্রমৌবলকর্াষ্ট্রি একবট বিশ্বাি–
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একবট প্রিযয়। প্রি বিশ্বাি ও প্রিযয় প্রকাষ্ট্রনা বিষ্ট্রর্ে িময়,
িমাজ িা জনিমবির জনয বনবদশি নয়। বিষ্ট্রর্ে প্রকাষ্ট্রনা
র্হর, নগর িা প্রদষ্ট্রর্র জনয একান্তর্াষ্ট্রি বনষ্ট্রদবশ র্ি নয়।
দীন ইিলাম পূ ণশাঙ্গ বিযান বহষ্ট্রিষ্ট্রি িকল িযবি ও িমবির
জনয জাবি, প্রদর্, কাল, িণশ ও র্াোর বদক বদষ্ট্রয় িাষ্ট্রদর
মষ্ট্রযয যি পােশকযই োক না প্রকন, মানি িাংষ্ট্রর্র িকল
পযশাষ্ট্রয়

িা

িাস্তিাবয়ি

হওয়ার

প্রযাগয।

প্রকাষ্ট্রনা

প্রবিিিকিাই এ পে আগষ্ট্রল দাাঁড়াষ্ট্রি পাষ্ট্রর না।
জািীয়িা ও আঞ্চবলকিার প্রবিিিকিাও িোয় স্বীকৃি
হষ্ট্রি পাষ্ট্রর না। বিশ্ব নিীর দাওয়াি ও আষ্ট্রন্দালষ্ট্রনর
ইবিহাি এিাং িার বিস্তৃবি ও িম্প্রিারষ্ট্রণর ইবিিৃ েই এর
অকাটয প্রমাণ।
আমরা যখনই মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম
উপস্থাবপি দীষ্ট্রনর উৎপবে ও ক্রমবিকার্ লক্ষয কবর,
িখন আমাষ্ট্রদর প্রচাষ্ট্রখর িামষ্ট্রন প্রেষ্ট্রক অিকাষ্ট্ররর
কুষ্ট্রহবলকা বিলীন হষ্ট্রয় যায়। প্রকাষ্ট্রনারূপ প্রচিা িা কি
িাড়াই আমরা িিবকিু স্পির্াষ্ট্রি প্রদখষ্ট্রি পাই।
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রািূ লুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর দীনী
দাওয়াষ্ট্রির িূ চনা পিশ িাাঁর িাংর্ ও পবরিার পবরমণ্ডষ্ট্রলর
মষ্ট্রযযই আিবিশি হষ্ট্রয়বিল। প্রকননা আল্লাহই িাষ্ট্রক প্রিই
বনষ্ট্রদশর্ বদষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন, ইরর্াদ হষ্ট্রি,
َۡ ۡ َ َ َ َ ۡ ََ
]٤٣٦ :﴾ [الشعراء٢١٤يا
كاٱۡلق َرب َا
﴿وأنذ اراعشيت ا
“আর িুবম প্রিামার বনকট আত্মীয়ষ্ট্রদরষ্ট্রক িিকশ কর”।
[িূ রা আর্-শু‘আরা, আয়াি: ২১৪]
এই বনষ্ট্রদশষ্ট্রর্র িাৎপযশ খুিই গুরুত্বিহ। আদর্শ প্রবিিার
িাংগ্রাষ্ট্রম দূ রিিশী অনাত্মীয় ও রি িম্পষ্ট্রকশর বকাংিা
িাংষ্ট্রর্র প্রলাকষ্ট্রদর প্রেষ্ট্রক অবযক আনু কুলয পাওয়ার
িম্ভািনাষ্ট্রক প্রকাষ্ট্রনাক্রষ্ট্রমই উষ্ট্রপক্ষা করা চষ্ট্রল না। বিষ্ট্রর্ে
কষ্ট্রর প্রগাত্রষ্ট্রকবন্দ্রক িমাজ জীিষ্ট্রনর প্রিই িাংঘািময়
পবরবস্থবিষ্ট্রি িাংর্ ও রি িম্পষ্ট্রকশর তনকটয প্রিাষ্ট্রযর
র্ািযারায় এই আনু কূলয খুিই গুরুত্বপূ ণশ র্ূ বমকা পালন
কষ্ট্ররবিল।
রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম িাাঁর দীনী
দাওয়াষ্ট্রির প্রােবমক পযশাষ্ট্রয়র িু দীঘশ বিনবট িিরকাল পূ ণশ
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প্রগাপনীয়িার মযয বদষ্ট্রয় অবিক্রম কষ্ট্ররন। এই িময় বিবন
যিটা িম্ভি অপ্রকার্যর্াষ্ট্রি আপন ও বনকটিিশী
প্রলাকষ্ট্রদরষ্ট্রকই ঈমান গ্রহষ্ট্রণর আহ্বান জানাষ্ট্রি োষ্ট্রকন।
প্রিষ্ট্রক্ষষ্ট্রত্রও বিবন কখনও ইর্ারা-ইবঙ্গি আিার কখষ্ট্রনা
িু স্পি র্াোয় িাাঁর এই দাওয়াষ্ট্রির িাযারণত্ব িা
বিশ্বজনীনিাষ্ট্রক প্রলাকষ্ট্রদর িম্মু ষ্ট্রখ স্পি কষ্ট্রর িুষ্ট্রল
যরষ্ট্রিন। বিবন িলষ্ট্রি চাইষ্ট্রিন, িাাঁর দীন ও র্রী‘আি
বিষ্ট্রর্ে প্রকাষ্ট্রনা জনষ্ট্রগািীর জনয বনবদশি নয়, িা দু বনয়ার
িাযারণ মানু ষ্ট্রের জনয, বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে িকষ্ট্রলর পষ্ট্রক্ষই
গ্রহণষ্ট্রযাগয ও অনু িরনীয় প্রযমন, প্রিমবন িকষ্ট্রলর জনয
কলযাণকরও। এই মুহূষ্ট্রিশ বিষ্ট্রর্ে একটা পবরষ্ট্রিিনীর
মষ্ট্রযয িীবমি হষ্ট্রলও অবচষ্ট্ররই িা িিশিাযারষ্ট্রণয পবরিযাপ্ত
ও পবরিযি হষ্ট্রয় পড়ষ্ট্রি। িখন িা প্রকাষ্ট্রনা বনবদশি প্রিিনীর
মষ্ট্রযয িীমািদ্ধ হষ্ট্রয় োকষ্ট্রি না।
রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম বনষ্ট্রজর ঘষ্ট্রর
আপন চাচা-মামা পযশাষ্ট্রয়র িযবিষ্ট্রদর একবত্রি কষ্ট্রর
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িিশপ্রেম প্রয দাওয়াি প্রপর্ কষ্ট্ররন, প্রামাণয ইবিহাষ্ট্রি িা
বনষ্ট্রম্নাি র্াোয় উদ্ধৃি রষ্ট্রয়ষ্ট্রি:
প্রয আল্লাহ িাড়া আর প্রকউ উপািয প্রনই িার নাষ্ট্রম র্পে
কষ্ট্রর িলবি, আবম আল্লাহর রািূ লরূষ্ট্রপ প্রপ্রবরি ও
বনষ্ট্রয়াবজি হষ্ট্রয়বি বিষ্ট্রর্ের্াষ্ট্রি প্রিামাষ্ট্রদর জনয এিাং
িাযারণর্াষ্ট্রি িমস্ত মানু ষ্ট্রের জনয। আল্লাহর নাষ্ট্রম র্পে!
প্রিামরা অির্যই পুনরুবিি হষ্ট্রি, প্রযমন কষ্ট্রর প্রিামরা
বনদ্রা প্রেষ্ট্রক প্রজষ্ট্রগ উি। িখন প্রিামাষ্ট্রদর

যািিীয়

কাজকষ্ট্রমশর বহিাি গ্রহণ করা হষ্ট্রি। প্রিই িষ্ট্রঙ্গ এ-ও
জানষ্ট্রি প্রয, জান্নাি বচরন্তন, জাহান্নামও বচরস্থায়ী।
অিঃপর বিবন বকিু িমষ্ট্রয়র অিকার্ প্রপষ্ট্রয় যান। এই
িমষ্ট্রয় বিবন িাাঁর দাওয়াষ্ট্রির বিিীয় পযশাষ্ট্রয়র জনয প্রস্তুবি
গ্রহণ করষ্ট্রি োষ্ট্রকন। িখন বিবন িাাঁর প্রবি অবপশি
দাওয়াষ্ট্রির দাবয়ষ্ট্রত্বর কো িকষ্ট্রলর িম্মু ষ্ট্রখ প্রকার্ কষ্ট্রর
প্রদওয়ার বনষ্ট্রদশর্ পান। প্রি বনষ্ট্রদশষ্ট্রর্র র্াো বিল এই :
ۡ ۡ َ
ۡ ۡ َ
ۡ ۡ
ُۡ
]٤٦ :﴾ [احلجر٩٤يا
ضا َعنااٱل ُمۡشك َا
عاب َمااتؤ َم ُارا َوأعر ا
ٱص َد ا
﴿ف
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“িু িরাাং প্রিামাষ্ট্রক প্রয আষ্ট্রদর্ প্রদওয়া হষ্ট্রয়ষ্ট্রি িা
িযাপকর্াষ্ট্রি প্রিার কর এিাং মুর্বরকষ্ট্রদর প্রেষ্ট্রক মুখ
বফবরষ্ট্রয় নাও”। [িূ রা আল-বহজর, আয়াি: ৯৪]
এই বনষ্ট্রদশর্ প্রপষ্ট্রয় রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়ািাল্লাম প্রচবলি বনয়ম অনু যায়ী “িাফা” পিশষ্ট্রির
বর্খষ্ট্রর আষ্ট্ররাহণ কষ্ট্ররন এিাং উচ্চ কষ্ট্রে আওয়াজ বদষ্ট্রি
োষ্ট্রকনঃ ইয়া িািাহাহ! (ষ্ট্রহ প্রািঃকালীন জনিা!)
আওয়াজ শুষ্ট্রন বনয়ম অনু যায়ী মক্কার জনিা পিশষ্ট্রির
পাদষ্ট্রদষ্ট্রর্ এষ্ট্রি িমষ্ট্রিি হয়। িাষ্ট্রদর িষ্ট্রম্বাযন কষ্ট্রর বিবন
িলষ্ট্রলন, “আবম যবদ প্রিামাষ্ট্রদর িবল, এই পাহাষ্ট্রড়র অপর
পাষ্ট্রর্ র্ত্রুপষ্ট্রক্ষর একদল অশ্বাষ্ট্ররাহী দাাঁবড়ষ্ট্রয় আষ্ট্রি,
এখনই িারা প্রিামাষ্ট্রদর উপর ঝাবপষ্ট্রয় পড়ষ্ট্রি, িাহষ্ট্রল
প্রিামরা বক আমার কো বিশ্বাি করষ্ট্রি না? উপবস্থি
জনিা িমস্বষ্ট্রর িষ্ট্রল উিল: “আমরা আজ পযশন্ত প্রিামার
মুষ্ট্রখ বমেযা শুনষ্ট্রি পাই বন, প্রিামার িযাপাষ্ট্রর এর প্রকাষ্ট্রনা
অবর্জ্ঞিাই আমাষ্ট্রদর প্রনই”।
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প্রহ কুরাইর্ িাংষ্ট্রর্র প্রলাষ্ট্রকরা! প্রিামরা বনষ্ট্রজষ্ট্রদরষ্ট্রক
জাহান্নাম প্রেষ্ট্রক িাাঁচাও। আল্লাহ প্রেষ্ট্রক প্রিামাষ্ট্রদরষ্ট্রক রক্ষা
করার জনয আবম বকিু ই করষ্ট্রি পারি না, প্রকাষ্ট্রনা কাষ্ট্রজই
আিি না। আবমষ্ট্রিা কবিন আযাি আিার আষ্ট্রগ-র্াষ্ট্রগ
প্রিামাষ্ট্রদরষ্ট্রক িু স্পি র্াোয় িািযানকারী মাত্র। আমার
ও প্রিামাষ্ট্রদর িযাপারষ্ট্রক দৃ িান্ত বদষ্ট্রয় িুঝাষ্ট্রি চাইষ্ট্রল মষ্ট্রন
করঃ এক িযাবি র্ত্রু িাবহনী প্রদখষ্ট্রি প্রপল, প্রি িার
আপনজনষ্ট্রদরষ্ট্রক প্রি বিেষ্ট্রয় িিকশ কষ্ট্রর প্রদওয়ার ইিা
করল। বকন্তু র্য় প্রপল, র্ত্রুরা িার আষ্ট্রগই িার
আপনজনষ্ট্রদর ওপর আক্রমণ কষ্ট্রর িষ্ট্রি নাবক। িখন
বনরুপায় হষ্ট্রয় বচৎকার বদষ্ট্রি লাগল, প্রহ িকালষ্ট্রিলার
জনগণ! িািযান হষ্ট্রয় যাও, নিুিা ধ্বাংি হষ্ট্রয় যাষ্ট্রি।
এর্াষ্ট্রিই ইিলামী দাওয়াষ্ট্রির িূ চনা হষ্ট্রয়বিল। িলা যায়,
হাবট হাবট পা পা কষ্ট্ররই িা অগ্রির হবিল। চিুবদশষ্ট্রক
িমািন্ন বর্কশ ও নাবস্তকিার আিরণ বিন্ন কষ্ট্ররই অবি
যীষ্ট্রর যীষ্ট্রর িাষ্ট্রক অগ্রির হষ্ট্রি হবিল। এ িমষ্ট্রয়ই মক্কা
নগরীর কষ্ট্রয়কজন প্রর্াির্ালী িযবিত্ব দীন-ইিলাম গ্রহণ
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করষ্ট্রলন। িহু িাংখযক যু িকও িাাঁর দাওয়াষ্ট্রির প্রবি
আকৃি হষ্ট্রলন। প্রিই িষ্ট্রঙ্গ কুরাইর্ িরদাররাও উৎকণশ
হষ্ট্রয় উষ্ট্রি। অিস্থা প্রদষ্ট্রখ িারা অষ্ট্রনকটা িন্ত্রস্ত হষ্ট্রয় পষ্ট্রড়।
প্রকমন কষ্ট্রর এই আওয়াজ বনস্তব্ধ করা যায়, প্রি বচন্তায়
িারা খুিই কাির হষ্ট্রয় উষ্ট্রি। প্রর্ে পযশন্ত িারা এই
আওয়াজষ্ট্রক বচরিষ্ট্রর স্তব্ধ কষ্ট্রর প্রদওয়ার লষ্ট্রক্ষয মুহাম্মদ
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লামষ্ট্রকই িম্পূ ণশরূষ্ট্রপ খিম
কষ্ট্রর প্রদওয়ার বিদ্ধান্ত গ্রহণ কষ্ট্রর। এজষ্ট্রনয িারা প্রষ্ট্রিযক
প্রগাত্র প্রেষ্ট্রক একজন কষ্ট্রর যু িক বনষ্ট্রয় একবট ঘািক দল
গিন কষ্ট্রর এিাং িাষ্ট্রদর প্রবি বনষ্ট্রদশর্ প্রদওয়া হয় প্রয,
িারা একিষ্ট্রঙ্গ একই িযবির নযায় আঘাি হানষ্ট্রি, প্রযন
বিবন প্রর্ে হষ্ট্রয় যান। িাহষ্ট্রল িাাঁর প্রগাত্র িনু হাষ্ট্রর্ম
বিষ্ট্রর্ে কাষ্ট্ররার বিরুষ্ট্রদ্ধ রি মূ ষ্ট্রলযর দািী করার িাহি
পাষ্ট্রি না। িকষ্ট্রলর বিরুষ্ট্রদ্ধ যু দ্ধ প্রঘােণা করাও িম্ভি হষ্ট্রি
না িাষ্ট্রদর পষ্ট্রক্ষ। এর্াষ্ট্রি কাজ উদ্ধার হষ্ট্রয় যাষ্ট্রি; বকন্তু
প্রি জষ্ট্রনয কাউষ্ট্রকই প্রকাষ্ট্রনা ঝাষ্ট্রমলা প্রপাহাষ্ট্রি হষ্ট্রি নািমাষ্ট্রজর বনকটও দায়ী হষ্ট্রি হষ্ট্রি না।
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বকন্তু আল্লাহ িাআলাই িাষ্ট্রদর এই েড়যন্ত্রষ্ট্রক িম্পূ ণশরূষ্ট্রপ
িযেশ কষ্ট্রর বদষ্ট্রলন। বিবন রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়ািাল্লামষ্ট্রক মদীনার উষ্ট্রদ্দষ্ট্রর্ মক্কা িযাগ করার বনষ্ট্রদশর্
বদষ্ট্রলন।
রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম মদীনায়
উপবস্থি হষ্ট্রল প্রিখানকার আবদিািী আওি ও খাযরাজ
িাংষ্ট্রর্র প্রলাষ্ট্রকরা িাাঁর হাষ্ট্রি িায়আি গ্রহণ করষ্ট্রলন,
িাাঁষ্ট্রক িিশপ্রকার িাহাযয, িমেশন ও িহষ্ট্রযাবগিা প্রদওয়ার
প্রবিশ্রুবি বদষ্ট্রলন, িাাঁর প্রবিরক্ষায় িিশাত্মক র্বি িযষ্ট্রয়র
জনয ওয়াদািদ্ধ হষ্ট্রলন। প্রযমন, এর পূ ষ্ট্রিশ মক্কায় িারা
িায়আি গ্রহণ কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন।
রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম মক্কা নগরী
এিাং বনজ িাংষ্ট্রর্র প্রলাকষ্ট্রদর িযাগ কষ্ট্রর চষ্ট্রল প্রগষ্ট্রলও
িাাঁর িাংষ্ট্রর্র প্রলাষ্ট্রকরা িাাঁর বপিু যাওয়া করা িযাগ
কষ্ট্ররবন। ফষ্ট্রল িাাঁর ও কুরাইর্ষ্ট্রদর মষ্ট্রযয কষ্ট্রয়কবট
রিক্ষয়ী যু দ্ধ িাংঘবটি হয়। িাাঁষ্ট্রক ও িাাঁর গড়া ইিলামী
িমাজষ্ট্রক পযু শদস্ত করার উষ্ট্রদ্দষ্ট্রর্য কুরাইর্রা প্রর্ে রি
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বিন্দু িযয় করষ্ট্রি কুবিি হয় বন। এর্াষ্ট্রি বহজরষ্ট্রির পর
িু দীঘশ িয়বট িির অবিক্রান্ত হষ্ট্রয় যায়। এই িময় মক্কার
িবন্নকষ্ট্রট “হুদাইবিয়া” নামক স্থাষ্ট্রন মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম ও মক্কার কুরাইর্ষ্ট্রদর মষ্ট্রযয দর্
িির প্রময়াদী একবট িবি চুবি স্বাক্ষবরি হয়। এই
চুবিষ্ট্রক আল্লাহ িা‘আলা “ফািহুম-মুিীন” অেশযাৎ
“িু স্পি বিজয়” িষ্ট্রল প্রঘােণা কষ্ট্ররন। ফষ্ট্রল নিী িাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম দূ রিিশী স্থানিমূ ষ্ট্রহ িওহীবদ
দাওয়াি িবড়ষ্ট্রয় প্রদওয়ার একটা বনবিশঘ্ন িু ষ্ট্রযাগ প্রপষ্ট্রয়
যান।
এই িময় বিবন চিুবদশষ্ট্রক দূ ি পাবিষ্ট্রয় িড় িড় রাজািাদর্া ও র্ািকষ্ট্রদর বনকট ইিলাষ্ট্রমর দাওয়াি প্রপৌঁবিষ্ট্রয়
প্রদওয়ার িযিস্থা কষ্ট্ররন। প্ররাষ্ট্রমর িম্রাট কাইজার, পারিয
িম্রাট বকিরা, বমিষ্ট্ররর বকিিী র্ািক ‘আজীম’, হাির্ার
িাদর্াহ গািানী প্রযান হাবরি, বিরীয় রাজা িহুম,
ইয়ামামা র্ািক হাওদা এিাং আরষ্ট্রি বিবর্ন্ন প্রগাত্রপবি,
এমনবক িরকাবর কমশচারী, যমশযাজক প্রর্ৃবির বনকট
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ইিলাম কিুষ্ট্রলর আহ্বান িম্ববলি পত্র পাবিষ্ট্রয় প্রদন।
িাষ্ট্রি বিবন র্াবন্তর একমাত্র বিযান ইিলাম কিুল ও
িাষ্ট্রক আল্লাহর রািূ ল রূষ্ট্রপ প্রমষ্ট্রন প্রনওয়ার আমন্ত্রণ
জানান।
এিি পত্র অকাটযর্াষ্ট্রি প্রমাণ িহন কষ্ট্রর প্রয, বিশ্বনিী
মুহাম্মাদ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর দাওয়াি ও
দীন বিল বিশ্বজনীন। িমগ্র পৃবেিীর জনযই িা বিল
আল্লাহর প্রপ্রবরি িিশষ্ট্রর্ে দীন এিাং বিবন বিষ্ট্রলন িমস্ত
মানু ষ্ট্রের জনয আল্লাহর িিশষ্ট্রর্ে রািূ ল। প্রপ্রবরি
পত্রিমূ ষ্ট্রহর র্াো ও িিিয প্রেষ্ট্রকও একোই প্রবির্াি
হষ্ট্রয় উষ্ট্রি।
িযার টমাি আরনল্ড িষ্ট্রলষ্ট্রিন: এই িি বচবি যাষ্ট্রদর বনকট
পািাষ্ট্রনা হষ্ট্রয়বিল, িাষ্ট্রদর ওপর এর বিরাট প্রবিবক্রয়া
প্রদখা বদষ্ট্রয়বিল। কাষ্ট্রলর প্ররাি অকাটযর্াষ্ট্রি প্রমাণ কষ্ট্ররষ্ট্রি
প্রয, উি পত্রিমূ ষ্ট্রহ যা বকিু িলা হষ্ট্রয়বিল িা বকিু মাত্র
র্ূ নযগর্শ বিল না। এই বচবিগুষ্ট্রলা অবযকির স্পিিা ও
িীব্রিা িহকাষ্ট্রর প্রিই িিযষ্ট্রকই প্রমাণ কষ্ট্ররবিল, যার
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কো আল-কুরআন িারিার দািী কষ্ট্রর প্রপর্ কষ্ট্ররষ্ট্রি।আর
িা হষ্ট্রি, িকল মানু ষ্ট্রের প্রবি দীন ইিলাম কিুল করার
আহ্বান। [আদ-দাওয়াি ইলাল ইিলাম, পৃিা: ৩৪]
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প্রপ্রবরি পত্রািবলর প্রবিবক্রয়া
নিী িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম প্রপ্রবরি উি
দাওয়ািী পত্রিমূ হ প্রয র্ূ নযগর্শ উদ্দীপনায় র্রপুর বিল
না, িার িড় প্রমাণ হষ্ট্রি, পত্রিমূ হ প্রাপক িযবিষ্ট্রদর
মষ্ট্রযয বিবচত্র যরষ্ট্রনর প্রবিবক্রয়ার িৃ বি কষ্ট্ররবিল। িাষ্ট্রদর
অষ্ট্রনকষ্ট্রক এিি পত্র বিশ্রাষ্ট্রমর র্যযা প্রেষ্ট্রক িীব্র
কোঘাষ্ট্রি জাবগষ্ট্রয় বদষ্ট্রয়বিল; অষ্ট্রনকষ্ট্রক অিত্ব ও
বনবিয়িার গহির প্রেষ্ট্রক িাবহষ্ট্রর িুষ্ট্রল এষ্ট্রনবিল।
রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর প্রিইিি
দাওয়াি িম্পষ্ট্রকশ িকষ্ট্রলই কমষ্ট্রিবর্ র্াবিি হষ্ট্রয়
পষ্ট্রড়বিল। প্রকউ প্রকউ িাাঁর নিুওয়ািষ্ট্রক অিনি মস্তষ্ট্রক
প্রমষ্ট্রন বনষ্ট্রয়বিল- ঈমান এষ্ট্রনবিল িাাঁর উপস্থাবপি দীষ্ট্রনর
প্রবি। প্রকউ প্রকউ মহামূ লযিান হাবদয়া প্রলাক মারফি
প্রপৌঁষ্ট্রি

বদষ্ট্রয়বিল

রািূ লুল্লাহ্

িাল্লাল্লাহু

‘আলাইবহ

ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর দরিাষ্ট্রর। এ পযশাষ্ট্রয় িীরািুন্নিী ও
ইিলাষ্ট্রমর

ইবিহাি

পযশাষ্ট্রয়র

বিস্তাবরি বিিরণ উদ্ধৃি হষ্ট্রয়ষ্ট্রি।

প্রামাণয

গ্রন্থািলীষ্ট্রি
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প্ররামান িম্রাট কাইজাষ্ট্ররর র্াই িাষ্ট্রক িলল, প্রফষ্ট্রল দাও
ওই বচবি। িখন কাইজার স্বীয় র্াইষ্ট্রক লক্ষয কষ্ট্রর িলল:
এমন িযবির বচবি বক কষ্ট্রর প্রফষ্ট্রল বদষ্ট্রি পাবর, যার বনকট
িিচাইষ্ট্রি িড় বফবরর্িা (বজিরীল) যািায়াি কষ্ট্ররন।
দরিাষ্ট্রর উপবস্থি কুরাইর্ প্রনিা আিু িু বফয়ান প্রক
িষ্ট্রম্বাযন কষ্ট্রর িলল:
িুবম যা িষ্ট্রলি িা যবদ িবিয হয়, িাহষ্ট্রল প্রকাষ্ট্রনা িষ্ট্রন্দহ
প্রনই, বিবন একজন নিী। িাাঁর কিৃশত্ব অির্যই আমার
পাষ্ট্রয়র িলার জবমন পযশন্ত প্রপৌঁষ্ট্রি যাষ্ট্রি।
প্ররামান বির্প পত্র পািান্তর বগজশায় প্রপৌঁষ্ট্রি িহু প্রলাষ্ট্রকর
িামষ্ট্রন িলল:
প্রহ প্ররামান জনিা, আমাষ্ট্রদর বনকট ‘আহমাদ’-এর
একখানা পত্র এষ্ট্রিষ্ট্রি। িাষ্ট্রি বিবন আমাষ্ট্রদরষ্ট্রক আল্লাহর
বদষ্ট্রক আহ্বান জাবনষ্ট্রয়ষ্ট্রিন। আবম িাক্ষয বদবি, আল্লাহ
িাড়া আর প্রকাষ্ট্রনা উপািয প্রনই এিাং আহমাদ আল্লাহর
রািূ ল।
‘মুকাউকাি’ িষ্ট্রলষ্ট্রিন:
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এই নিীর িযাপারবট বনষ্ট্রয় আবম অষ্ট্রনক বচন্তা-র্ািনা
কষ্ট্ররবি। বিবন পবরিযাজয প্রকাষ্ট্রনা কাষ্ট্রজর আষ্ট্রদর্ কষ্ট্ররন
না এিাং মষ্ট্রনর আগ্রষ্ট্রহর প্রকাষ্ট্রনা বজবনি বনষ্ট্রেযও কষ্ট্ররন
না। িাাঁষ্ট্রক পেভ্রি, জাদু কর রূষ্ট্রপও প্রদখষ্ট্রি পাই নাবমেযািাদী গণক রূষ্ট্রপও না।
কাইজাষ্ট্ররর বনষ্ট্রয়াবজি আম্মাষ্ট্রনর র্ািনকিশা রািূ লুল্লাহ্
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর প্রবি একখাবন পত্র
পাবিষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন। িাষ্ট্রি িার ইিলাম গ্রহষ্ট্রণর কো
অকপষ্ট্রট প্রকার্ কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন। অির্য কাইজার িা জানষ্ট্রি
প্রপষ্ট্রর িাষ্ট্রক পাকড়াও কষ্ট্ররবিল এিাং ইিলাম িযাষ্ট্রগর
বনষ্ট্রদশর্ বদষ্ট্রয়বিল। বকন্তু িা মানষ্ট্রি বিবন অস্বীকার
করষ্ট্রলন। িখন কাইজার িাষ্ট্রক হিযা করার বনষ্ট্রদশর্ বদল।
বিবন যখন বনহি হবিষ্ট্রলন, িখন কবিিার একবট িত্র
পষ্ট্রড় জাবনষ্ট্রয় বদষ্ট্রয় বগষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন: ‘মুিবলম িমাজষ্ট্রক
জাবনষ্ট্রয় দাও, আবম একজন মুিবলম, আমার হাড় মাাংি
িিই আমার রি-এর প্রবি একান্ত অনু গি’।
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ইয়ামামার রাজা হাওদা ইিন আলী রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর বনকট পত্র পাবিষ্ট্রয় জিাি
বদষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন; িাষ্ট্রি বিবন বলষ্ট্রখবিষ্ট্রলন ‘আপবন প্রয দীষ্ট্রনর
দাওয়াি বদষ্ট্রিন, িা কিই না িু ন্দর, কিইনা উেম’।
িাহরাইষ্ট্রনর র্ািক মুনবযর ইিন িার্ী রািূ লুল্লাহ্
িাল্লাল্লাহু

‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর দাওয়াি কিুল

কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন এিাং ইিলাম গ্রহষ্ট্রণর কোও িাষ্ট্রি প্রকার্
কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন।
বহময়াষ্ট্ররর র্ািকিগশ ও নাজরাষ্ট্রনর পাদ্রীগণও ইবিিাচক
জিাি বদষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন।
ইয়াষ্ট্রমষ্ট্রন বকিরা কিৃশক বনযু ি কমশকিশািৃ ন্দ, হাযরা
মাওি-এর র্ািক, আইলার িাদর্াহ ও ইয়াহূ দীগণ
ইিলাম গ্রহণ অেিা বজবযয়া আদায় করষ্ট্রি রাবজ হওয়ার
কো জাবনষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন।
হাির্ার িাদর্াহ নািার্ী িার ঐবিহাবিক বচবিষ্ট্রি
ইিলাম কিুষ্ট্রলর কো এিটা দৃ ঢ়িার িষ্ট্রঙ্গ প্রকার্
কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন প্রয, িার মৃিুযর িাংিাদ প্রপষ্ট্রয় রািূ লুল্লাহ্
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িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম গাষ্ট্রয়িানা নামাযও
পষ্ট্রড়বিষ্ট্রলন। এখাষ্ট্রন আমরা শুযু নমুনাস্বরূপ প্রপ্রবরি
পত্রিমূ ষ্ট্রহর কষ্ট্রয়কবট মাত্র উষ্ট্রল্লখ করলাম। এ হষ্ট্রি
বিপুষ্ট্রলর মষ্ট্রযয অবি িামাষ্ট্রনয কষ্ট্রয়কবট কো। এিি প্রেষ্ট্রক
শুযু এটুকুই প্রমাণ করা আমাষ্ট্রদর উষ্ট্রদ্দর্য বিল প্রয, নিী
মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর দীঘশ দাওয়াি
এিাং িাাঁর মহান নিুওয়াি বিল বিশ্বজনীন। প্রকাষ্ট্রনা
একবট প্রদর্ িা প্রকাষ্ট্রনা একবট এলাকা বকাংিা বনবদশি
প্রকাষ্ট্রনা জাবি ও প্রগািীর জনয একান্তর্াষ্ট্রি বনবদশি বিল
না।
রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর প্রপ্রবরি দীন
কিুষ্ট্রলর আহ্বান িম্ববলি দাওয়ািী পত্রাবদর প্রবিবক্রয়া
উষ্ট্রল্লখ প্রিষ্ট্রঙ্গ পারিয িম্রাট বকিরার প্রবিবক্রয়াবট
অনু ষ্ট্রল্লবখি োকা বিক হষ্ট্রি না, বিযায় আমাষ্ট্রদর স্মরণ
করষ্ট্রি হষ্ট্রি প্রয, বকিরা িার পূ িশ িাংর্ িামানীষ্ট্রদর
উেরাবযকারী বহষ্ট্রিষ্ট্রিই বিাংহািষ্ট্রন আিীন হষ্ট্রয়বিল। প্রি
রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর

দীন
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কিুষ্ট্রলর দাওয়াি প্রিযাখান কষ্ট্ররবিল- একজন আরষ্ট্রির
অযীনিা(?) প্রমষ্ট্রন বনষ্ট্রি অস্বীকৃবি জাবনষ্ট্রয়বিল। শুযু িাই
নয়, দীন ইিলাষ্ট্রমর এই দাওয়ািষ্ট্রক প্রি িার বনষ্ট্রজর
জনয ও বিাংহািষ্ট্রনর জনয বিপিনক হুমবক মষ্ট্রন
কষ্ট্ররবিল।
এ

কারষ্ট্রণ

প্রি

রািূ লুল্লাহ্

িাল্লাল্লাহু

‘আলাইবহ

ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর পত্রখাবন টুকষ্ট্ররা টুকষ্ট্ররা কষ্ট্রর প্রফষ্ট্রলবিল।
ইয়াষ্ট্রমষ্ট্রন বনযু ি িার র্ািনকিশা ‘িাযান’-প্রক বলষ্ট্রখ
পািাল প্রয, িুবম বহজাষ্ট্রজর এই িযবির বনকট দু ’জন
প্রলাক পাবিষ্ট্রয় দাও। িারা প্রযন িাষ্ট্রক প্রগ্রফিার কষ্ট্রর
আমার বনকট বনষ্ট্রয় আষ্ট্রি। িস্তুিঃ এ হষ্ট্রি বিশ্বময়
রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর দীন
কিুষ্ট্রলর আহ্বাষ্ট্রনর এক যরষ্ট্রনর প্রবিবক্রয়া। এিি প্রেষ্ট্রক
স্পিি জানা যায় প্রয, িাাঁর দাওয়াি বিল বিশ্বজনীন, বিবন
বিষ্ট্রলন বিশ্বনিী, বিষ্ট্রশ্বর িকল প্রদষ্ট্রর্র, িকল কাষ্ট্রলর,
িকল মানু ষ্ট্রের জনয নিী ও রািূ ল। প্রকননা যারা প্রি
দাওয়াি কিুল কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন, িারা এ দীনষ্ট্রক মানু ষ্ট্রের
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গ্রহণষ্ট্রযাগয মষ্ট্রন কষ্ট্ররই কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন। আর যারা প্রিযাখান
কষ্ট্ররবিল িারাও িাষ্ট্রক িাই মষ্ট্রন কষ্ট্ররই কষ্ট্ররবিল। নিুিা
প্রকাষ্ট্রনা জািীয়িািাদী যমশ অনয জাবির প্রলাকষ্ট্রদর জনয
না গ্রহষ্ট্রণর প্রশ্ন উষ্ট্রি, না প্রিযাখাষ্ট্রনর।
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বিশ্বজনীন বরিালাি প্রমাণকারী আয়াি
এ পযশাষ্ট্রয় কুরআন মবজদ প্রেষ্ট্রক বকিু আয়াি

উদ্ধৃি

করার প্রয়াি পাি, যা প্রেষ্ট্রক অকাটযর্াষ্ট্রি প্রমাবণি হষ্ট্রি
প্রয, রািূ ল িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর বরিালাি
বিল বিশ্বজনীন, বিল িমগ্র বিষ্ট্রশ্বর িকল প্রশ্রবণর িকল
প্রপর্ার মানু ষ্ট্রের জনয। িা প্রযমন প্রকাষ্ট্রনা বিষ্ট্রর্ে প্রদর্ িা
অঞ্চল বকাংিা র্াো, িণশ ও িাংষ্ট্রর্র প্রলাকষ্ট্রদর জনয বিল
না, প্রিমবন প্রকিল এক কাষ্ট্রলর প্রলাকষ্ট্রদর জনযও বিল
না। িা বিল িারা পৃবেিীর িকল কাষ্ট্রলর, িকল মানু ষ্ট্রের
জনয িমানর্াষ্ট্রি গ্রহণীয় ও অনু িরণীয়। বিবন িকল
মানু ষ্ট্রের িাবিশক কলযাণ বিযাষ্ট্রনর জনযই প্রপ্রবরি
হষ্ট্রয়বিষ্ট্রলন।

এ

পযশাষ্ট্রয়

বনষ্ট্রম্ন

কুরআন

মজীষ্ট্রদর

আয়ািিমূ হ কষ্ট্রয়কবট র্াষ্ট্রগ উদ্ধৃি করা হষ্ট্রি:
প্রেমি: িহু িাংখযক আয়াি স্পি র্াোয় িলষ্ট্রি প্রয, িাাঁর
বরিালাষ্ট্রির পবরবয িারা বিশ্বিযাপী। বিবন িিশ প্রশ্রণীর
মানু ষ্ট্রের প্রবিই প্রপ্রবরি রািূ ল। আল্লাহ িাাঁষ্ট্রক িমগ্র
বিশ্বষ্ট্রলাষ্ট্রকর রহমিস্বরূপ প্রপ্ররণ কষ্ট্ররষ্ট্রিন।
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ُ ۡ َ َ ُ ُ َ ُ ۡ َ َٰٓ َ ُّ َ َ ُ د
ً ك ۡام ا ََج
:يعا﴾ [االعراف
ٱّلل اإَل
ول ا ا
ن ارس ا
اس اإ ا
ل ايأيها اٱنل ا
﴿ق ا
]٣٥٨
‘িল, প্রহ মানু ে আবম প্রিামাষ্ট্রদর িিার প্রবি আল্লাহর
রািূ ল। [িূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ১৫৮]
َ َ َ َ َٰ ۡ َ َۡ ٓ َ َ
َ ٓاف ٗاةا دل
ٗ لناساابَش
ٗ ياا َونَذ
]٤٨ :يرا﴾ [سبا
ّلاك
كاإ ا
﴿ومااأرسلن ا
‘আর, আবম প্রিা প্রকিল প্রিামাষ্ট্রক িমগ্র মানি জাবির
জনয িু িাংিাদদািা ও িিকশকারী বহষ্ট্রিষ্ট্রি প্রপ্ররণ
কষ্ট্ররবি”। [িূ রা িািা, আয়াি: ২৮]
ٗ َ َ َََٰ ٗ َُ
َ ۡ َ
َ كا ل
]٩٤ :﴾ [النساء٧٩ٱّللاشهيداا
فاب ا
وّلاوك ا
لناساارس ا
﴿ َوأ ۡر َسل َنٰ ا
‘আর আমরা প্রিামাষ্ট্রক মানু ষ্ট্রের জনয রািূ লরূষ্ট্রপ প্রপ্ররণ
কষ্ট্ররবি আর িাক্ষী বহষ্ট্রিষ্ট্রি আল্লাহ যষ্ট্রেি”। [িূ রা আনবনিা, আয়াি: ৭৯]

َ َََۡٓ َۡ َ َۡ َ َ ََۡٗ د
]٣٠٩ :﴾ [االنبياء١٠٧يا
َح اةاللعٰلم َا
ّلار
كاإ ا
﴿ومااأرسلنٰ ا

‘আর আবম প্রিা প্রিামাষ্ট্রক বিশ্বিািীর জনয রহমি
বহষ্ট্রিষ্ট্রিই প্রপ্ররণ কষ্ট্ররবি”। [িূ রা আল-আবম্বয়া, আয়াি:
১০৭]
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َ َ َ ََ
َ َۡ َ ُ َ
َ َٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ
ً ي انَذا
يراا
ون اللعٰلم َا
َع اع ۡبدهۦ اَلك ا
ان ا ا
ك اٱَّلي انز ال اٱلفرق ا
﴿تبار ا
]٣ :﴾ [الفرقان١
“বিবন িরকিময় বযবন িার িান্দার ওপর ফুরকান নাবযল
কষ্ট্ররষ্ট্রিন, প্রযন প্রি জগিিািীর জনয িিকশকারী হষ্ট্রি
পাষ্ট্রর”। [িূ রা আল-ফুরকান, আয়াি: ১]
ُ ُ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َٰ ََ َ ُ َ
ََ
]٣٤ :اناۡلنذ َركمابهۦا َو َمناابَل اغ﴾ [االنعام
لاهذااٱلقرء ا
وحاإ ا
﴿وأ ا
‘আর এ কুরআন আমার কাষ্ট্রি ওহী কষ্ট্রর পািাষ্ট্রনা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি
প্রযন প্রিামাষ্ট্রদরষ্ট্রক এিাং যার কাষ্ট্রি এটা প্রপৌঁিষ্ট্রি
িাষ্ট্রদরষ্ট্রক এর মাযযষ্ট্রম আবম িিকশ কবর”। [িূ রা আলআন‘আম, আয়াি: ১৯]
ََ
ۡ َُ ُ َ َ َ َۡ ٓ َ َ ُ
ۡ َۡ د
َعا د
ٱليناا
قاَلُظه َرهُۥا ا
ىا َودينااٱۡل ا
وَلۥابٱل ُه َد ٰا
لارس
ياأرس ا
﴿اه اواٱَّل ا
ۡ
ُ
َ َ
ُد
ۡ
َ
]٤ :ا﴾ [الصف٩ونا
كهۦا َول ۡاواكراهَاٱل ُمۡشك ا
“বিবনই িাাঁর রািূ লষ্ট্রক বহদায়াি ও িিয দীন বদষ্ট্রয় প্রপ্ররণ
কষ্ট্ররষ্ট্রিন, যাষ্ট্রি বিবন িকল দীষ্ট্রনর ওপর িা বিজয়ী কষ্ট্রর
প্রদন। যবদও মুর্বরকরা িা অপিন্দ কষ্ট্রর”। [িূ রা আিিাফ, আয়াি: ৯]
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ُ َ ُ ُ َ ٓ َ ۡ َ ُ َ َ ُّ َ َ
َ ُ
َ ۡ ول اب
َٰٓ ﴿
فام ُنوااا
ق امن ا َر دبك ۡام ا ا
ٱۡل دا
ٱلر ُس ا
اس اق اد اُجاءك ام ا
يأيها اٱنل ا
ُ َ ٗۡ َ
]٣٩٠ :ياالك ۡام﴾ [النساء
خ
“প্রহ মানু ে! এই রািূ ল প্রিামাষ্ট্রদর বনকট প্রিামাষ্ট্রদর রষ্ট্রির
বনকট প্রেষ্ট্রক িিয বিযান বনষ্ট্রয় এষ্ট্রিষ্ট্রি। অিএি, প্রিামরা
(িার প্রবি) ঈমান আন, িা প্রিামাষ্ট্রদর জনয অিীি
কলযাণকর”। [িূ রা আন-বনিা, আয়াি: ১৭০]
َ
َۡ َ
ُ ُّ َ
ۡ
َ َ
َ ٓ
ل اٱنلُّوراا
ن اٱلظل َمٰتا اإ ا
اس ام ا
ج اٱنلَ َ ا
ك اِلُخر َا
نزل َنٰ ُاه اإ َۡل ا
﴿الرا اكتٰبا اأ
َ
ۡ
َ
]٣ :﴾ [ابراهيم١لاٰٰطااٰ َۡعزيزااَٰۡحيداا
بِإَناا َر دبه ۡاماإ ٰا
“আবলফ লাম রা। এই বকিাি, যা আমরা প্রিামার প্রবি
নাবযল কষ্ট্ররবি, যাষ্ট্রি িুবম মানু েষ্ট্রক িাষ্ট্রদর রষ্ট্রির
অনু মবিক্রষ্ট্রম অিকার প্রেষ্ট্রক আষ্ট্রলার বদষ্ট্রক প্রির কষ্ট্রর
আন, পরাক্রমর্ালী িিশপ্রর্াংবিষ্ট্রির পষ্ট্রের বদষ্ট্রক”। [িূ রা
ইিরাহীম, আয়াি: ১]
َۡ د
ُٗ
َ ﴿ َهٰ َذا ا َب َيانا ا دل
: ا﴾ [ال عمران١٣٨ي ا
لناسا ا َوهدى ا َو َم ۡوعظةا الل ُم َتق َا
]٣٤٨
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“এই বকিাি িমগ্র মানু ষ্ট্রের জনয িণশনা, বহদায়াষ্ট্রির
বিযান এিাং িাকওয়া অিলম্বনকারীষ্ট্রদর জনয উপষ্ট্রদর্”।
[িূ রা আষ্ট্রল ইমরান, আয়াি: ১৩৮]
প্রকিল এই ক’বট আয়ািই নয়, আরও িহু িাংখযক আয়াি
রষ্ট্রয়ষ্ট্রি, যা িু ষ্পি ও অকাটযর্াষ্ট্রি প্রমাণ কষ্ট্রর প্রয, এই
কুরআন প্রযমন িকল মানু ষ্ট্রের জনয, মুহাম্মাদ িাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর নিুওয়ািও প্রিমবন িকল
মানু ষ্ট্রের জনয। এ পযশাষ্ট্রয়র বকিু আয়াি এখাষ্ট্রন উদ্ধৃি
করবি,
َ َ
َ
َ ُ
ۡ
ُ ََ َ
َٰٓ ﴿
ين امنا
اس اٱع ُب ُدواا ا َر َبك ُام اٱَّلي اخلقك ۡام ا َوٱَّل َا
يأ ُّي َها اٱنلَ ُ ا
َ
َ ُ َ ُ َ َ ُ
]٤٣ :﴾ [ابلقرة٢١ونا
ق ۡبلك ۡامال َعلك ۡامات َتق ا
“প্রহ মানু ে, প্রিামরা িকষ্ট্রল প্রিামাষ্ট্রদর প্রিই রষ্ট্রির দািত্ব
কিুল কর (ইিাদি কর)। বযবন প্রিামাষ্ট্রদরষ্ট্রক িৃ বি
কষ্ট্ররষ্ট্রিন এিাং িৃ বি কষ্ট্ররষ্ট্রিন প্রিামাষ্ট্রদর পূ িশিিশীষ্ট্রদরষ্ট্রক।
যাষ্ট্রি প্রিামরা মুোকী হষ্ট্রি পার”। [িূ রা আল-িাকারা,
আয়াি: ২১]

বিশ্বনিী প্রবিবিি রাষ্ট্রের আদর্শ

 49 

َۡ
ُ ُ ُ َ َ ُّ َ َ
َ َ َ َ ٗ َ َٰ ٗ َ د
ُ
َٰٓ ﴿
خ ُط ََِٰٰاا
ّلاتتب ُعوااا ا
لاطيبااو ا
اساكوااام َماافااٱۡلۡرضااحل ا
يأيهااٱنل ا
َ
ُ َ َ
]٣٤٨ :﴾ [ابلقرة١٦٨ٱلش ۡي َطٰنااإن ُهۥالك ۡاما َع ُد داوا ُّمبياا
“প্রহ মানু ে! প্রিামরা আহার কর পৃবেিীষ্ট্রি যা বকিু আষ্ট্রি
িা প্রেষ্ট্রক পবিত্র হালাল, আর র্য়িাষ্ট্রনর পদাঙ্ক অনু িরণ
কষ্ট্ররা না। বনশ্চয় প্রি প্রিামাষ্ট্রদর জনয প্রকার্য র্ত্রু”।
[িূ রা আল-িাকারা, আয়াি: ১৬৮]
উদ্ধৃি আয়ািিষ্ট্রয় িু স্পি র্াোয়: ‘প্রহ মানু ে’ িষ্ট্রল
িষ্ট্রম্বাযন করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি। ফষ্ট্রল এ িষ্ট্রম্বাযষ্ট্রনর আহ্বান মানু ে
িষ্ট্রল পদিাচয িকষ্ট্রলরই জনয, িকষ্ট্রলর প্রবি। বিষ্ট্রর্ে
প্রকাষ্ট্রনা অাংষ্ট্রর্র মানু ষ্ট্রের জনয নয়। এষ্ট্রি এ কো
প্রমাবণি হয়, কুরআন ও মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়ািাল্লাম প্রয দীন প্রপর্ কষ্ট্ররষ্ট্রিন িা িকল মানু ষ্ট্রের
জনয প্রযমন, প্রিমবন িার নিুওয়ািও িিশকাষ্ট্রলর িকল
মানু ষ্ট্রের জনয। ইিলাম বিশ্বজনীন দীন। যবদ িা না হি,
িাহষ্ট্রল কুরআষ্ট্রন এরূপ িষ্ট্রম্বাযন উদ্ধৃি হওয়ার প্রকাষ্ট্রনা
িাৎপযশই োকি না। অেচ কুরআষ্ট্রনর প্রোলবট আয়াষ্ট্রি
‘প্রহ মানু ে’ িষ্ট্রল িষ্ট্রম্বাযন করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি।
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িািাড়া ‘আহষ্ট্রল বকিাি’ অেশাৎ ইয়াহূ দী ও খৃিানষ্ট্রদরও
িষ্ট্রম্বাযন করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি কুরআন মাজীষ্ট্রদর প্রমাট িারবট
আয়াষ্ট্রি। ওরা প্রিা প্রকাষ্ট্রনা না প্রকাষ্ট্রনা যষ্ট্রমশর প্রবি বিশ্বািী
বিল; আিমানী বকিাষ্ট্রির যারক বহষ্ট্রিষ্ট্রি পবরবচিও বিল
ওরা। ওষ্ট্রদরষ্ট্রক িরািবর িষ্ট্রম্বাযন কষ্ট্রর রািূ ষ্ট্রলর প্রবি
ঈমান আনার আহ্বান জানাষ্ট্রনার বক অেশ হষ্ট্রি পাষ্ট্রর?
িাষ্ট্রি এটাই িুঝা যায় প্রয, মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর নিী রািূ ল বহষ্ট্রিষ্ট্রি প্রপ্রবরি হওয়ার পর
বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে িকল মানু ষ্ট্রেষ্ট্রক িারই প্রবি ঈমান আনষ্ট্রি
হষ্ট্রি, প্রকননা পূ ষ্ট্রিশর িি নিী ও রািূ ষ্ট্রলর নিুওয়াি ও
বরিালাষ্ট্রির বময়াদ প্রর্ে হষ্ট্রয় প্রগষ্ট্রি। অিপর অনয
কাষ্ট্ররার নিুওয়াি িা বরিালাি চলষ্ট্রি পাষ্ট্রর না।
উপরন্তু কুরআষ্ট্রনর িহু িাংখযক আয়াষ্ট্রি িাযারণ বিেষ্ট্রয়র
অিিারণা কষ্ট্রর িহু িাংখযক বিযান প্রপর্ করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি;
প্রি বিযান বিষ্ট্রর্ে প্রকাষ্ট্রনা িণশ, িাংর্ িা প্রদষ্ট্রর্র প্রলাকষ্ট্রদর
জনয নয়। এ প্রেষ্ট্রকও প্রমাবণি হয় প্রয, রািূ লুল্লাহ্
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম পৃবেিীর এক প্রান্ত প্রেষ্ট্রক
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অনয প্রান্ত পযশন্ত িিিািকারী িকল মানি িমাষ্ট্রজর
িাংষ্ট্রর্াযন ও পুনগশিষ্ট্রনর দাবয়ত্ব বনষ্ট্রয় এষ্ট্রিবিষ্ট্রলন এিাং
িাাঁর বরিালাি প্রকাষ্ট্রনা বিষ্ট্রর্ে িীমার মষ্ট্রযয িীবমি িা
িাংকুবচি বিল না। এ পযশাষ্ট্রয়র কবিপয় আয়াি:
ََ َ َ
ٗ
ۡ ُّ
َ َ ََ ۡ
يل﴾ [ال
اع اإ َۡلها ا َسب ا
ج اٱۡلَ ۡيتا ا َمنا اٱستط ا
َع اٱنلَاسا اح ا
ّلل ا ا
﴿و ا
]٤٩ :عمران
“আল্লাহর জনয (আল্লাহর) ঘষ্ট্ররর হজ করা িাযারণর্াষ্ট্রি
িি মানু ষ্ট্রেরই কিশিয- যারা প্রিই পযশন্ত যািায়াষ্ট্রি
িামেশযিান”। [িূ রা আষ্ট্রল ইমরান, আয়াি: ৯৭]
এ আয়াষ্ট্রির িিিয হষ্ট্রলা, প্রয মানু ে আল্লাহর ঘর পযশন্ত
যািায়াষ্ট্রির জনয প্রষ্ট্রয়াজনীয় র্ারীবরক ও অেশননবিক
িামষ্ট্রেশযর অবযকারী হষ্ট্রি, িাষ্ট্রকই এই ঘষ্ট্ররর হজ করষ্ট্রি
হষ্ট্রি। আল্লাহর জনয িা একান্তই কিশিয এিাং এ কিশিয
উি গুষ্ট্রণর অবযকারী প্রবিবট মানু ষ্ট্রেরই প্রক্ষষ্ট্রত্র প্রষ্ট্রযাজযপ্রি মানু ে প্রয প্রদষ্ট্রর্র, প্রয িাংষ্ট্রর্র ও প্রয কাষ্ট্রলরই প্রহাক
না প্রকন। কুরআষ্ট্রনর আয়াষ্ট্রি এই কিশিয প্রকিল
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আরিষ্ট্রদর জনয িা প্রি কাষ্ট্রলর প্রলাকষ্ট্রদর জনয, এমন
কো িলা হয় বন।
ُ َۡ ٓ
َ ٱۡل َراما ا َٱَّلي ا َُج َع ۡل َن ٰ ُاه ال
َ ۡ ﴿ َوٱل ۡ َم ۡسجدا ا
ف افيهاا
لناسا ا َس َوا ًاء اٱلعٰك ا
ۡ
]٤٥ :َوٱۡلَادا﴾ [احلج
“মিবজষ্ট্রদ হারাম, যা আমরা িমস্ত মানু ষ্ট্রের জনয
িাবনষ্ট্রয়বি, িোয় স্থানীয় িাবিন্দা ও িবহরাগিষ্ট্রদর
অবযকার িম্পূ ণশরূষ্ট্রপ িমান”। [িূ রা আল-হাজ, আয়াি:
২৫]
َ
َ َ
َ ۡ ناٱنلَاساا َمناي َ ۡش ََتيال َ ۡه َاوا
يا
ٱّللابغ ۡ ا
لا َعنا َسبيلاا ا
ٱۡلديثااَلُض ا
﴿ َوم َا
ۡ
]٤ :علما﴾ [لقمان
“প্রলাকষ্ট্রদর মষ্ট্রযয এমন অষ্ট্রনষ্ট্রকই আষ্ট্রি যারা মন র্ুলাষ্ট্রনা
কো খবরদ কষ্ট্রর আষ্ট্রন, প্রযন িবিক জ্ঞান িযাবিষ্ট্ররষ্ট্রকই
আল্লাহর পে প্রেষ্ট্রক প্রলাকষ্ট্রদর ভ্রি করা যায়”। [িূ রা
লু কমান, আয়াি: ৬]
এখাষ্ট্রন কোর যরন যাই প্রহাক, িমস্ত মানু ষ্ট্রের জনয
আল্লাহর পে প্রেষ্ট্রক গুমরাহকারী প্রয প্রকাষ্ট্রনা মনর্ুলাষ্ট্রনা
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কালাম িা কো ক্রয় করা িা িার িযিহার করা ইিলামী
র্রী‘আষ্ট্রি িম্পূ ণশ হারাম এিাং এ হারাম িকল মানু ষ্ট্রের
জনয। গায়ক-গাবয়কা, নৃ িযবর্ল্পী িা প্রযৌন িু রিু বর
দানকারী নাটক প্রেষ্ট্রক শুরু কষ্ট্রর িকল প্রকাষ্ট্ররর অশ্লীল
কাজ এ আয়াি অনু যায়ী বনবেদ্ধিার অন্তর্ুশি।
প্রকননা আয়াষ্ট্রি আল্লাহর বদক প্রেষ্ট্রক মন র্ুলাষ্ট্রনা প্রয
প্রকাষ্ট্রনা বজবনিষ্ট্রক িকল মানু ষ্ট্রের জনযই িম্পূ ণশরূষ্ট্রপ
বনবেদ্ধ করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি।
চিুেশি: কুরআন িু স্পি র্াোয় িলষ্ট্রি প্রয, িার বহদায়াি
বিষ্ট্রর্ের্াষ্ট্রি প্রকাষ্ট্রনা িমাজ িা জনিমবির জনয নয়,
বিষ্ট্রর্ে প্রকাষ্ট্রনা কাল িা িমষ্ট্রয়র প্রলাকষ্ট্রদর জনয নয়, িরাং
আিমাষ্ট্রনর বনষ্ট্রচ জবমষ্ট্রন অিস্থানকারী িমস্ত মানু ষ্ট্রের
জনয। এ প্রিষ্ট্রঙ্গর কবিপয় আয়াি:
ُ َ ٓ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َٰٓ َ ُّ َ َ ُ َ ۡ َ ٓ َ ُ ُ ۡ َ ٰ د َ د
نزنلَا اإ َۡلك ۡاما
اس اق اد اُجاءكم ابرهنا امن اربك ام اوأ
﴿يأيها اٱنل ا
ٗ وراا ُّمب
ٗ ُن
]٣٩٦ :﴾ [النساء١٧٤يناا

“প্রহ মানু ে, প্রিামাষ্ট্রদর বনকট প্রিামাষ্ট্রদর রষ্ট্রির বনকট
প্রেষ্ট্রক অকাটয দবলল এষ্ট্রি প্রগষ্ট্রি এিাং আমরা প্রিামাষ্ট্রদর
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প্রবি িু স্পি (আষ্ট্রলাকিবিশকা) নূ র অিিীণশ কষ্ট্ররবি”।
[িূ রা আন-বনিা, আয়াি: ১৭৪]
َ ُ ٓ َ َ َ ََ ُۡ َ
ُ ُۡ
َ ان ا ُه ٗدى ا دل
:لناسا﴾ [ابلقرة
ي اأنز ال افيها اٱلق ۡر َء ا
ان اٱَّل ا
﴿شه ار ارمض ا
]٣٨٥
“রমযান মাি যাষ্ট্রি বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে িমস্ত মানু ষ্ট্রের জনয
বহদায়াষ্ট্রির বিযান বহষ্ট্রিষ্ট্রি কুরআন নাবযল হষ্ট্রয়ষ্ট্রি”।
[িূ রা আল-িাকারা, আয়াি: ১৮৫]
َ َ َ ُد
ُۡ َ َ
َ َض ۡب َنا ال
َ َ ﴿ َولَ َق ۡاد ا
ك ا َمثلا ال َعل ُه ۡاما
لناسا افا اهٰذا اٱلق ۡر َءانا امن ا ا
َ َ َ
]٤٩ :﴾ [الزمر٢٧ونا
َي َتذك ُر ا

“আমরা এই কুরআষ্ট্রন মানু ষ্ট্রের জনয নানা রকম ও নানা
প্রকাষ্ট্ররর দৃ িান্ত প্রপর্ কষ্ট্ররবি এই আর্ায় প্রয, িারা িা
প্রেষ্ট্রক উপষ্ট্রদর্ গ্রহণ করষ্ট্রি”। [িূ রা আয-যু মার, আয়াি:
২৭]
َ
َۡ َ
ُ ُّ َ
ۡ
َ َ
َ ٓ
ل اٱنلُّوراا
ن اٱلظل َمٰتا اإ ا
اس ام ا
ج اٱنلَ َ ا
ك اِلُخر َا
نزل َنٰ ُاه اإ َۡل ا
﴿الرا اكتٰبا اأ
َ
ۡ
َ
]٣ :﴾ [ابراهيم١لاٰٰطااٰ َۡعزيزااَٰۡحيداا
بِإَناا َر دبه ۡاماإ ٰا
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“আবলফ লাম রা। এই গ্রন্থ প্রিামাষ্ট্রদর প্রবি আমরা এ
জষ্ট্রনয নাবযল কষ্ট্ররবি, প্রযন িুবম প্রলাকষ্ট্রদরষ্ট্রক পুঞ্জীর্ুি
অিকাষ্ট্ররর মষ্ট্রযয প্রেষ্ট্রক আষ্ট্রলাষ্ট্রকর বদষ্ট্রক প্রির কষ্ট্রর বনষ্ট্রয়
আিষ্ট্রি পার”। [িূ রা ইিরাহীম, আয়াি: ১]
এ ক’বট আয়ািই জানাষ্ট্রি প্রয, কুরআন িকল মানু ষ্ট্রের
জনয অিিীণশ হষ্ট্রয়ষ্ট্রি। এবট িকষ্ট্রলর জনয আষ্ট্রলা;
অজ্ঞানিা ও পাপ পবঙ্কলিার অিকার প্রেষ্ট্রক মুবিলাষ্ট্রর্র
একমাত্র উপায় হষ্ট্রি এই কুরআন এিাং িা বিষ্ট্রর্ের্াষ্ট্রি
কাষ্ট্ররা জনয বনবদশি নয়, িরাং বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে িকল মানু ষ্ট্রের
জনযই। এই প্রপ্রবক্ষষ্ট্রি বনষ্ট্রম্নাি আয়ািাাংর্বট বিষ্ট্রর্ের্াষ্ট্রি
প্রবনযানষ্ট্রযাগয।
ۡ ُ
ُ َ َۡ ََ ۡ ُۡ َ َ َ َ
َ ۡ يز ا
﴾٣يم ا
ٱۡلك ُا
حقواا ابه ۡام ا َوه َاو اٱل َعز ُا
ين امنه ام الما ايل
﴿وءاخر ا
]٤ :[اجلمعة
“আর এই রািূ ষ্ট্রলর আগমন অনযানয প্রিই প্রলাকষ্ট্রদর
জনযও, যারা এখষ্ট্রনা িাষ্ট্রদর িষ্ট্রঙ্গ এষ্ট্রি বমবলি হয় বন”।
[িূ রা আল-জুমু‘আ, আয়াি: ৩]
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এই ‘অনযানয প্রলাক’ িলষ্ট্রি কাষ্ট্রদর িুঝাষ্ট্রনা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি?
বনশ্চয় প্রিই িি প্রলাক যারা উেরকাষ্ট্রল বকয়ামি পযশন্ত
আরি–অনারি বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে এষ্ট্রি এই মুিবলমষ্ট্রদর িষ্ট্রঙ্গ
ঈমাষ্ট্রনর বর্বেষ্ট্রি বমবলি হষ্ট্রি। ফষ্ট্রল এই আয়ািাাংর্ও
রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর বিশ্বজনীন
ও বচরন্তন নিুওয়াি ও বরিালাষ্ট্রির কোই প্রমাণ করষ্ট্রি।
প্রিই িষ্ট্রঙ্গ এই কোও প্রকারান্তষ্ট্রর প্রমাবণি হয় প্রয, িার
এই নিুওয়াি ও বরিালাি পৃবেিীর প্রর্ে বদন পযশন্ত
দীঘশাবয়ি ও িম্প্রিাবরি। িাাঁর পর আর প্রকাষ্ট্রনা নিী িা
রািূ ষ্ট্রলর আগমষ্ট্রনর প্রকাষ্ট্রনা িম্ভািনাই প্রনই। আিার
প্রকাষ্ট্রনা অিকার্ প্রনই।
এিি আষ্ট্রলাচনার িারকো দাাঁড়াল, রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর বরিালাি ও নিুওয়াষ্ট্রির
বিশ্বজনীনিা ও িািশজনীনিা অির্য স্বীকৃি। এবট না
প্রকাষ্ট্রনা জািীয়িা ও আঞ্চবলকিার গবন্ডর মষ্ট্রযয আিদ্ধ,
না কাল ও যু ষ্ট্রগর িীমা িারা পবরষ্ট্রিবিি। উপষ্ট্ররর প্রয
চার পযশাষ্ট্রয়র আয়াি উদ্ধৃি করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি, িার প্রেম
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পযশাষ্ট্রয়র আয়াি প্রমাণ করষ্ট্রি রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর বরিালাষ্ট্রির িািশজনীনিা, বিত্বীয়
পযশাষ্ট্রয়র আয়াি প্রমাণ করষ্ট্রি প্রমৌবলক ও খুবটনাবট িি
িযাপাষ্ট্ররই কুরআনী িষ্ট্রম্বাযষ্ট্রনর িাযারণত্ব, িৃিীয়
পযশাষ্ট্রয়র আয়াি স্পি কষ্ট্রর প্রয, বিবর্ন্ন বর্ষ্ট্ররানাষ্ট্রমর
অযীষ্ট্রন প্রদে হুকুম-আহকাম বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে িমস্ত মানু ষ্ট্রের
জনয প্রষ্ট্রযাজয। আর চিুেশ পযশাষ্ট্রয়র আয়াি প্রদখাষ্ট্রি প্রয,
কুরআষ্ট্রনর বহদায়াি ও িিকশীকরণ বিষ্ট্রর্ে প্রকাষ্ট্রনা জাবি
িা জনষ্ট্রগাবির জনয নয়, িরাং িকল মানু ষ্ট্রের জনয
িযাপকর্াষ্ট্রি।
বর্ন্নির দৃ বিষ্ট্রকাষ্ট্রণ রািূ ষ্ট্রলর িিশজনীনিা, রািূ লুল্লাহ্
িাল্লাল্লাহু

‘আলাইবহ

িািশজনীনিা

বর্ন্নির

দৃ বিষ্ট্রকাণবটও

ইিলাষ্ট্রমর

ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর
দৃ বিষ্ট্রকাষ্ট্রণও
প্রকৃবির

বরিালাষ্ট্রির
বিষ্ট্রিচয।

িষ্ট্রঙ্গ

এই

পুষ্ট্ররাপুবর

িামঞ্জিযর্ীল। বিশ্বষ্ট্রলাক, জীিন ও মানু ে এিাং আইন
প্রণয়ন ও র্রী‘আষ্ট্রির বিযান রচনার বদক বদষ্ট্রয়ও
ইিলামী দৃ বিষ্ট্রকাষ্ট্রণর িযাপক বির্ালিা লক্ষণীয়।
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িস্তুি ইিলাম িার আইন বনযশারণ এিাং মানু ষ্ট্রের
ইহকালীন ও পরকালীন কলযাণ বচন্তায় মানিিার প্রিই
িাযারণ প্রকৃবির ওপর িমস্ত মানি িাংষ্ট্রর্র িৃ বি ও
িঙ্ঘটন িাস্তিাবয়ি হষ্ট্রয়ষ্ট্রি, যা মানু ষ্ট্রের িমস্ত িযবির
প্রক্ষষ্ট্রত্র এষ্ট্রকিাষ্ট্রর অবি িাযারণ ও িকষ্ট্রলর মষ্ট্রযযই
পবরিযাপ্ত। প্রকউই িার িাইষ্ট্রর নয়। এ বদক বদষ্ট্রয় দু বনয়ার
প্রকাষ্ট্রনা অঞ্চষ্ট্রলর মানু ষ্ট্রের িষ্ট্রঙ্গ অপর অঞ্চষ্ট্রলর িা প্রকাষ্ট্রনা
িময়কাষ্ট্রলর মানু ষ্ট্রের িষ্ট্রঙ্গ অপর িময়কাষ্ট্রলর মানু ষ্ট্রের
বিন্দুমাত্র পােশকয প্রনই। আর ইিলাম যখন িকল মানু ষ্ট্রের
এই অবর্ন্ন প্রকৃবি ও জন্মগি স্বর্াষ্ট্রির প্রবি লক্ষয প্ররষ্ট্রখই
বিযান প্রপর্ কষ্ট্ররষ্ট্রি, িখন প্রিই বিযান গ্রহণ িা পালষ্ট্রনর
দাবয়ষ্ট্রত্বর বদক বদষ্ট্রয় বিবর্ন্ন অঞ্চষ্ট্রল িা বিবর্ন্ন
িময়কাষ্ট্রলর মানু ষ্ট্রের মষ্ট্রযয পােশকয করা হষ্ট্রি প্রকন? প্রকন
িলা হষ্ট্রি, ইিলাম প্রকিল অমুক এলাকার িা অমুক
িমষ্ট্রয়র প্রলাকষ্ট্রদর জনয আর অমুক অমুক এলাকার
অমুক অমুক প্রলাকষ্ট্রদর জনয নয়? ইিলাষ্ট্রমর িযাপাষ্ট্রর
এই যরষ্ট্রনর কো বনিান্তই যু বিহীন।
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প্রকননা নিী িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর উপস্থাবপি
জীিন বিযান দীন ইিলাষ্ট্রমর িযাপক বর্বেকিা ও বদক
তিবচষ্ট্রত্রর প্রবি লক্ষয করষ্ট্রলই িুঝষ্ট্রি পারা যায় প্রয,
মানু ষ্ট্রের জীিষ্ট্রন যি বদক, যি বির্াগ ও যি িমিযা
োকষ্ট্রি পাষ্ট্রর, রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম
িার প্রকাষ্ট্রনা একবট বদক, বির্াগ িা িমিযাই িাদ বদষ্ট্রয়
কো িষ্ট্রলন বন, িরাং িকল বদক, বির্াগ ও িমিযা
িম্পষ্ট্রকশই কো িষ্ট্রলষ্ট্রিন। এ বদকটাও অকাটযর্াষ্ট্রি প্রমাণ
কষ্ট্রর প্রয, রািূ লুল্লাহ্ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম
িািশজনীন- িকল মানু ষ্ট্রের জনযই নিী ও রািূ ল বিষ্ট্রলন।
প্রকাষ্ট্রনা বিষ্ট্রর্ে প্রশ্রবণর িা বিষ্ট্রর্ে িমিযায় জজশবরি
জনগষ্ট্রণর িমিযা িমাযাষ্ট্রনর জনয িাাঁর আগমন হয়বন।
এ বিেষ্ট্রয় যি বচন্তাই করা হষ্ট্রি, বনঃিষ্ট্রন্দষ্ট্রহ প্রদখা যাষ্ট্রি
প্রয, ইিলাম এক পূ ণশাঙ্গ জীিন বিযান। িার মহামূ লযিান
বর্ক্ষা, িূ ক্ষ্ম িত্ত্ব এিাং আইনগি রীবিনীবি িারিার
বিষ্ট্রিচনা করষ্ট্রলও বকিু ষ্ট্রিই িুঝা যাষ্ট্রি না প্রয, িা বিষ্ট্রর্ে
প্রকাষ্ট্রনা যু ষ্ট্রগর িা এলাকার জনয বনবদশি। কারণ, বিষ্ট্রর্ে
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িা বনবদশি র্রী‘আষ্ট্রির রবচি বিযাষ্ট্রনর বিষ্ট্রর্ে কিগুষ্ট্রলা
বচহ্ন িা বনদর্শন োষ্ট্রক। প্রেমি: িাষ্ট্রি োকষ্ট্রি বিষ্ট্রর্ে
পবরষ্ট্রির্গি

বিষ্ট্রর্েত্ব

বকাংিা

স্থানীয়

পবরষ্ট্রির্গি

বিষ্ট্রর্েত্ব- এর্াষ্ট্রি প্রয, প্রিই পবরষ্ট্রির্ িদষ্ট্রল প্রগষ্ট্রল বকাংিা
প্রিই বিষ্ট্রর্েত্ব না োকষ্ট্রল িা প্রিই তিবর্িয বিষ্ট্ররাবহি হষ্ট্রল
প্রিই জীিন বিযান কাযশকর হষ্ট্রি না, িদনু যায়ী জীিন
যাপন করাও িম্ভি হষ্ট্রি না। িখন িা মরীবচকায় পবরণি
হয়। িার কলযাণকর িযািস্থাবদও ক্ষবিকর প্রমাবণি হয়।
বকন্তু ইিলাষ্ট্রম প্রি রকম বচহ্ন িা বনদর্শন পাওয়া যায় বক?
এ পযশাষ্ট্রয় আমরা অনায়াষ্ট্রিই জ্ঞান ও আমষ্ট্রলর প্রক্ষষ্ট্রত্র
ইিলাষ্ট্রমর উপস্থাবপি কবিপয় বিেয় পযশাষ্ট্রলাচনার জনয
গ্রহণ করষ্ট্রি পাবর। িাহষ্ট্রল এ বিেষ্ট্রয় আমাষ্ট্রদর িিিয
আষ্ট্ররা িু স্পিরূষ্ট্রপ প্রবির্াি হষ্ট্রয় উিষ্ট্রি। িিশাষ্ট্রগ্র আমরা
আল্লাহর বকিাি কুরআন মবজদষ্ট্রক এই পযশাষ্ট্রলাচনার
কবিপােষ্ট্রর যাচাই করষ্ট্রি পাবর। িস্তুিঃ কুরআন হষ্ট্রি
এক বচরন্তন মুবজজা। প্রচৌদ্দর্ িির যষ্ট্রর িা এই দু বনয়ায়
জ্ঞাষ্ট্রনর আষ্ট্রলা বিিরণ কষ্ট্রর আিষ্ট্রি। দু বনয়ার মানু ে যখন
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অজ্ঞিার অিকাষ্ট্রর বনমবিি বিল, িখনই কুরআন িার
বদকপ্লািী

আষ্ট্রলাকিটা

বিবকরণ

কষ্ট্ররষ্ট্রি।

মানু ে

হাবরষ্ট্রয়বিল িার মনু েযত্ব, মানবিক মযশাদা, িার প্রমৌবলক
অবযকার ও স্বাযীনিা। মানু ষ্ট্রের পরস্পষ্ট্ররর মষ্ট্রযয বিল
প্রচণ্ড িন্দ্ব-িাংঘাি, মারামাবর ও রিপাি। চিুবদশষ্ট্রক বিল
জাংলী িযিস্থা। মানু ে বিল র্ীি িন্ত্রস্ত।
এ পবরবস্থবিষ্ট্রিই কুরআন অিিীণশ হষ্ট্রি শুরু কষ্ট্রর। এিাং
িুষ্ট্রল যষ্ট্রর বিশ্ব উজ্জ্বলকারী আষ্ট্রলাকিটা। মানু েষ্ট্রক
বফবরষ্ট্রয় প্রদয় িার মনু েযত্ব, মানবিক মযশাদা ও অবযকার।
িামাবজক নযায়বিচার ও ইনিাষ্ট্রফর বর্বেষ্ট্রি গষ্ট্রড় প্রিাষ্ট্রল
মানু ষ্ট্রের এক একবট িমাজ- প্রকিল আরি উপিীষ্ট্রপই
নয়, িার িাইষ্ট্রর প্রায় িকল প্রদষ্ট্রর্। ইিলাষ্ট্রমর বর্ক্ষা
আইন বিযান আষ্ট্রদর্ বনষ্ট্রেয রীবি নীবি ও কিশিয িকল
িমাষ্ট্রজর জনযই বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে মানিীয় কলযাষ্ট্রণর বিযায়ক।
প্রি কলযাণ লাষ্ট্রর্ প্রকাষ্ট্রনা এক অঞ্চষ্ট্রলর প্রলাকষ্ট্রদর অপর
অঞ্চষ্ট্রলর প্রলাকষ্ট্রদর প্রচষ্ট্রয় অবযক িু বিযাষ্ট্রর্াগী এিাং অপর
প্রকাষ্ট্রনা অঞ্চষ্ট্রলর প্রলাকষ্ট্রদর অিু বিযার িম্মু খীন হষ্ট্রি প্রদখা
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যায়বন। প্রকাষ্ট্রনা এলাকার প্রলাক ইিলাম গ্রহণ কষ্ট্রর
ির্যিা ও িাংস্কৃবিষ্ট্রি উন্নবির উচ্চ বর্ষ্ট্রর আষ্ট্ররাহন
করষ্ট্রি প্রপষ্ট্ররষ্ট্রি আর অপর জন িমবি গুমরাহকারী
অিকাষ্ট্রর বনমবিি রষ্ট্রয়ষ্ট্রি, এমনটাও কখষ্ট্রনা ঘষ্ট্রট বন।
িার কারণ, ইিলাম এক বনর্ুশল জীিন দর্শন উপস্থাপন
কষ্ট্ররষ্ট্রি; খাষ্ট্রলি িাওহীবদ আকীদাই হষ্ট্রি িার প্রমৌল
র্ািযারা আর িা-ই হষ্ট্রি িমস্ত মানি িমাষ্ট্রজর
িাংষ্ট্রর্াযষ্ট্রনর বনর্ুশল উপায়।
ইিলাম িকল প্রকাষ্ট্ররর বর্কশ ও বর্কশী আক্বীদার ওপর
আঘাি প্রহষ্ট্রনষ্ট্রি। মূ বিশপূজা িা আকার্ গমষ্ট্রনর অিয়ষ্ট্রির
আরাযনা ও উপািনা িি কষ্ট্ররষ্ট্রি। আল্লাহ িাড়া অনয
প্রকাষ্ট্রনা র্বির িষ্ট্রঙ্গ িকল িম্পকশ বিন্ন কবরষ্ট্রয়ষ্ট্রি। আল্লাহ
িাড়া অনয প্রকাষ্ট্রনা র্বির বনকট নবি িা আনু গিয
স্বীকাষ্ট্ররর িমস্ত রীবি-িযিস্থাষ্ট্রক খিম কষ্ট্ররষ্ট্রি, বর্রক
এর িমস্ত িিন ও প্রর্াি প্রেষ্ট্রক মানি িমাজষ্ট্রক বনষ্কৃবি
বদষ্ট্রয়ষ্ট্রি। গুমরাহকারীর িমস্ত ফাাঁদ প্রেষ্ট্রক মানু েষ্ট্রক রক্ষা
কষ্ট্ররষ্ট্রি। প্রস্তরপূ জা, অবিপূ জা ও পশুপূ জার অেশহীনিাষ্ট্রক
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িু স্পি কষ্ট্রর িুষ্ট্রলষ্ট্রি। প্রকননা এগুষ্ট্রলার র্াষ্ট্রলা িা মন্দ–
ক্ষবি িা উপকার বকিু ই করার একবিন্দু ক্ষমিা প্রনই।
পশুগুষ্ট্রলা এিই অক্ষম প্রয, ওরা বনষ্ট্রজষ্ট্রদরষ্ট্রক রক্ষা করষ্ট্রি
পাষ্ট্রর না। মানু ে পূ জার মানু ষ্ট্রের প্রগালামী করার এিাং
িলিান

মানু ষ্ট্রের

মনগড়া

আইন

পালষ্ট্রনর

অন্তিারঃর্ূ নযিাষ্ট্রকও িু স্পি কষ্ট্রর িুষ্ট্রলষ্ট্রি। ফষ্ট্রল মানু ে
বফষ্ট্রর প্রপষ্ট্রয়ষ্ট্রি িার মযশাদা ও মাহাত্ম। এ প্রক্ষষ্ট্রত্র আরি
উপিীপ ও িার িাইষ্ট্ররর মানু ষ্ট্রের মষ্ট্রযয বিন্দুমাত্র িারিময
প্রদখা যায়বন। িা বিল বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে িকল মানু ষ্ট্রের প্রবিই
ইিলাষ্ট্রমর উদার অিদান।
ইিলাষ্ট্রমর এই জ্ঞান পবরবচবি এই িওহীবদ আকীদা প্রিা
এমন নয় প্রয, িা প্রকাষ্ট্রনা বিষ্ট্রর্ে এলাকার মানু ে গ্রহণ
করষ্ট্রি পাষ্ট্রর আর অপর এলাকার মানু ষ্ট্রেরা পাষ্ট্রর না।
িূ রা আল-হাদীষ্ট্রদর শুরুর আয়াি ক’বট গর্ীর ও িূ ক্ষ্ম
দৃ বিষ্ট্রি পাি করষ্ট্রল প্রয প্রকউ অনু র্ি ও স্বীকার করষ্ট্রি
িাযয হষ্ট্রি প্রয, এ আয়াি ক’বটর বর্ক্ষা অিীি উন্নিমাষ্ট্রনর
এিাং অিযন্ত জ্ঞানগর্শ। িা কখনই বিষ্ট্রর্ে প্রকাষ্ট্রনা
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এলাকার প্রলাকষ্ট্রদর জনয বিষ্ট্রর্ের্াষ্ট্রি বনষ্ট্রদশবর্ি হষ্ট্রি
পাষ্ট্রর না। অনয এলাকায় িা িাস্তিাবয়ি হওয়ার অষ্ট্রযাগযও
নয় প্রকাষ্ট্রনা একবট বদক বদষ্ট্রয়ও।
আয়াি ক’বটর িাাংলা অনু িাদ হষ্ট্রি : মহান আল্লাহর
প্রর্াংিা করষ্ট্রি প্রষ্ট্রিযকবট বজবনিই যা র্ূ -মণ্ডষ্ট্রল ও
আকার্মণ্ডষ্ট্রল রষ্ট্রয়ষ্ট্রি। র্ূ -মণ্ডল ও আকার্মণ্ডষ্ট্রলর রাজত্ব
ও িািশষ্ট্রর্ৌমষ্ট্রত্বর বনরঙ্কুর্ মাবলক একমাত্র বিবনই। জীিন
দান কষ্ট্ররন ও মৃিুয প্রদন প্রকিল বিবনই এিাং িি বকিু র
ওপর বিবনই র্বিমান।
ইিলাষ্ট্রমর যািিীয় হুকুম-আহকাম, ইিাদি িযিস্থা,
পারস্পবরক প্রলনষ্ট্রদন, তনবিকিা প্রর্ৃবি পযশাষ্ট্রয়র আদর্শ
ও আইন বিযাষ্ট্রনর প্রকাষ্ট্রনা একবট িম্পষ্ট্রকশও বক একো
িলা যায় প্রয, িা প্রকাষ্ট্রনা প্রকাষ্ট্রনা প্রক্ষষ্ট্রত্র পালনষ্ট্রযাগয আর
অপরাপর প্রক্ষষ্ট্রত্র পালনষ্ট্রযাগয নয়? না কখষ্ট্রনাই নয়।
ইিলাম পাবরিাবরক ও িামাবজক পযশাষ্ট্রয়র প্রয িি বিবযবিযান প্রপর্ কষ্ট্ররষ্ট্রি- বিষ্ট্রয়, িন্তান লালন-পালন, িালাক,
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পবরক অবযকার ও কিশিয, এবিমষ্ট্রদর
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িামাবজক বনরাপো বিযান, অবিয়ি কাযশকর করণ,
মানু ষ্ট্রের পারস্পবরক বমলবমর্, আমানি িাংরক্ষণ,
িকষ্ট্রলর প্রবি উেম িযিহার প্রদর্শন, নযায় কাষ্ট্রজ
পারস্পবরক িহষ্ট্রযাবগিা এিাং পাপ কাষ্ট্রজ অিহষ্ট্রযাবগিা
পযশাষ্ট্রয়র আইন বিযান, এর মষ্ট্রযয প্রকানবট এমন যা
পৃবেিীর িকল প্রদষ্ট্রর্, িকল অঞ্চষ্ট্রল ও িকল িমাষ্ট্রজ
িাস্তিায়ন করা যায় না?
ইিলাষ্ট্রমর তনবিক আদর্শ ও িদিাংক্রান্ত বিবয বিযান দীন
ইিলাষ্ট্রমর প্রগৌরষ্ট্রির বিেয়। িার তিবর্িয পূ িশিিশী ও
পরিিশী িকল তনবিক বিযানষ্ট্রক অবিক্রম কষ্ট্রর প্রগষ্ট্রি।
ইিলাম িিয ও িিিার নীবি, আমানি রক্ষার নীবি,
তযযশয ও িবহঞ্চুিা প্রদর্শন, পরস্পষ্ট্ররর প্রবি র্াষ্ট্রলা যারণা
প্রপােণ, ক্ষমার্ীলিা, িযাগ বিবিক্ষা, প্রমহমানদারী, বিনয়,
প্রর্াকর, িাওয়াক্কুল, বনিা প্রর্ৃবি তনবিক র্ািযারািম্পন্ন
আদর্শ উপস্থাপন কষ্ট্ররষ্ট্রি। পক্ষান্তষ্ট্রর বমেযা, কাপশণয,
বিশ্বািঘািকিা, র্িটা, কপটিা, অনযায় প্রদাোষ্ট্ররাপ,
প্রক্রার্, আষ্ট্রক্রার্, বহাংিা-ষ্ট্রিে, পরশ্রীকািরিা, প্রযাকা-
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প্রিারণা, অহাংকার প্রর্ৃবি হীন ও জঘনয কাযশকলাপ
পবরহার করার উপষ্ট্রদর্ বদষ্ট্রয়ষ্ট্রি।
ইিলাম এক অপূ িশ রাজননবিক দর্শন ও িযিস্থা প্রপর্
কষ্ট্ররষ্ট্রি, যাষ্ট্রি িািশষ্ট্রর্ৌমত্ব ও আইন রচনার প্রমৌবলক ও
বনরঙ্কুর্ অবযকার প্রকিল জাহাষ্ট্রনর রিা ও মাবলক
আল্লাহর জনয িাংরবক্ষি। মানু ে িা গ্রহণ কষ্ট্রর িারই মি
মানু ষ্ট্রের প্রগালাবম করার ঘৃ ণয লাঞ্চনা প্রেষ্ট্রক মুবি প্রপষ্ট্রি
পাষ্ট্রর। ইিলাম যু দ্ধ নীবি িাংস্কার কষ্ট্ররষ্ট্রি। যু ষ্ট্রদ্ধর
কারণিমূ হ িি করার কাযশকর িযিস্থা অিলম্বন কষ্ট্ররষ্ট্রি।
জািীয় িম্পষ্ট্রদর অপচয় িি কষ্ট্ররষ্ট্রি। িাষ্ট্রি জনগষ্ট্রণর
নযাযয অবযকার স্বীকার কষ্ট্ররষ্ট্রি, িযিিা িাবণজযষ্ট্রক হালাল
প্রঘােণা কষ্ট্ররষ্ট্রি, িু দ ও িিশপ্রকার প্রর্ােণষ্ট্রক হারাম
কষ্ট্ররষ্ট্রি। এিি প্রক্ষষ্ট্রত্র বক প্রকাষ্ট্রনা প্রগাত্র িা আঞ্চবলকিার
গি পাওয়া যায়? এই পযশাষ্ট্রয় কুরআনু ল কারীষ্ট্রমর
বনষ্ট্রম্নাি আয়ািিমূ হ িূ ক্ষ্মদৃ বিষ্ট্রি বিষ্ট্রিচনা কষ্ট্রর প্রদখা
যাক:
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ۡ
ۡ ُ َُۡ ََ َ
َٓ
َ
َ ُۡ
ٰ َ ٱل َع ۡدلا ا َوٱۡل ۡح
عناا
ه ا َا
ب ا َو َي ۡن ٰا
ِإَويتايا اَي اٱلق ۡر ٰا
سنا ا
ٱّلل ايأم ار اب
نا ا
﴿إ ا
ٓ َ َۡ
َ ۡ
َ َ ََ ُ َ َ ُ ُ
ۡ ۡ
﴾٩٠ون ا
غ ايَعظك ۡام ال َعلك ۡام اتذك ُر ا
ٱلف ۡحشاءا ا َوٱل ُمنكرا ا َوٱۡلَ ا
]٤٠ :[انلحل
“বনশ্চয় আল্লাহ িু বিচার, ইনিাফ, অনু গ্রহ ও আত্মীয়
স্বজনষ্ট্রক দান করার বনষ্ট্রদশর্ বদষ্ট্রিন এিাং অনযায়, পাপ,
বনলশিিা ও জুলুম অিযাচার করষ্ট্রি বনষ্ট্রেয কষ্ট্ররষ্ট্রিন।
বিবন প্রিামাষ্ট্রদরষ্ট্রক এ িি উপষ্ট্রদর্ বদষ্ট্রিন শুযু এই
আর্ায় প্রয, প্রিামরা উপষ্ট্রদর্ গ্রহণ করষ্ট্রি”। [িূ রা আননাহল, আয়াি: ৯০]
কুরআষ্ট্রনর এই বিযানিমূ হ বক িাযারণর্াষ্ট্রি িিশজনগ্রাহয
নয়? নয় বক িা িকল মানু ষ্ট্রের জনয পরম কলযাষ্ট্রণর
যারক? এ িযাপাষ্ট্রর বক প্রদর্, মহাষ্ট্রদর্ আর উপমহাষ্ট্রদর্
জবনি প্রকাষ্ট্রনা প্রর্ৌগবলক পােশকয ও িারিষ্ট্রমযর এক বিন্দু
প্রর্াি আষ্ট্রি?
َ
َ
ۡ َ َٰٓ َ ٰ َ ٰ َ َ ۡ ُّ َ ُ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
ۡ
يا
لاأهل َهااِإَوَاا َحك ۡم ُتما َب َا
ٱّللايأمرك اماأناتؤدواااٱۡلمنتااإ ا
نا ا
﴿إ ا
َ
ۡ
ُ َۡ
]٥٨ :ٱنلَاسااأناَتك ُموااابٱل َع ۡدلا﴾ [النساء
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“বনশ্চয় আল্লাহ প্রিামাষ্ট্রদরষ্ট্রক বনষ্ট্রদশর্ বদষ্ট্রিন প্রয, প্রিামরা
আমানিিমূ হ প্রি িষ্ট্রির প্রকৃি পাওনাদার িা প্রিিি
পাওয়ার উপযু িষ্ট্রদর বনকট প্রপৌঁবিষ্ট্রয় দাও। আর প্রিামরা
যখন প্রলাকষ্ট্রদর মষ্ট্রযয ফয়িালা করষ্ট্রি িখন অির্যই
নযায়পরায়ণিা ও ইনিাষ্ট্রফর িষ্ট্রঙ্গ করষ্ট্রি”। [িূ রা আনবনিা, আয়াি: ৫৮]
কুরআন প্রদে নযায়পরায়ণিা ও িু -বিচাষ্ট্ররর বনষ্ট্রদশর্ বিল
একান্তর্াষ্ট্রি তনিযবিক, িিশষ্ট্রিার্াষ্ট্রি বনরষ্ট্রপক্ষ এিাং িা
এমন প্রপ্রবক্ষষ্ট্রি প্রদওয়া হষ্ট্রয়বিল যখন প্রর্াির্ালী ইয়াহূ দী
িমাজ এমন পক্ষপািদু ি নীবির ওপর অবিচল বিল প্রয,
আরষ্ট্রির উবম্ম জনগণ িো মুিলমান এিাং অ-ইয়াহুদী
প্রলাকষ্ট্রদর প্রবি নযায়বিচাষ্ট্ররর প্রকাষ্ট্রনা িাযযিাযকিা
িাষ্ট্রদর উপষ্ট্রর প্রনই। িা প্রকিল ইহাহুবদষ্ট্রদর জনযই
আিবর্যক অনযষ্ট্রদর প্রবি নয়। িাষ্ট্রদর এইরূপ নীবি
গ্রহষ্ট্রণর মূ ল কারণ বিল এই প্রয, িাষ্ট্রদর যারণা বিল,
িাষ্ট্রদর যমশ প্রগাত্র বর্বেক ও প্রকিল িাষ্ট্রদরই জনয। অনয
কাষ্ট্ররার প্রকাষ্ট্রনা অবযকার িাষ্ট্রি প্রনই। বকন্তু ইিলাম
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পষ্ট্রক্ষ

অনু িরণীয় ও প্রষ্ট্রয়াগষ্ট্রযাগয বিযানই ইিলাম বদষ্ট্রয়ষ্ট্রি।
মুিবলম ও অমুিবলষ্ট্রমর িযাপাষ্ট্রর িাষ্ট্রি প্রকাষ্ট্রনা পােশকয
করা হয় বন।
ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َۡ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ُ د
ون ابٱل َم ۡع ُروفاا
ي اويأمر ا
ل اٱۡل ا
ون اإ ا
﴿وِلكن امنك ام اأمةا ايدع ا
ۡ
َ ُ ۡ ُ ُ ُ َ َٰٓ َ ُ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
:﴾ [ال عمران١٠٤ون ا
ح ا
ك اه ام اٱلمفل
ن اعنا اٱلمنكرا اوأولئ ا
وينهو ا
]٣٠٦
“প্রিামাষ্ট্রদর মষ্ট্রযয একবট এমন জনষ্ট্রগািী অির্যই োকষ্ট্রি
হষ্ট্রি, যারা িাবিশক কলযাষ্ট্রণর বদষ্ট্রক আহ্বান করষ্ট্রি,
আষ্ট্রদর্ বদষ্ট্রি নযাষ্ট্রয়র এিাং বনষ্ট্রেয করষ্ট্রি িকল অনযায়
কাজ প্রেষ্ট্রক। আর িারাই প্রকৃি িফলকাম”। [িূ রা আষ্ট্রল
ইমরান, আয়াি: ১০৪]
প্রকিল নমুনাস্বরূপ এই ক’বট আয়াি এখাষ্ট্রন উদ্ধৃি করা
হষ্ট্রলা, যবদও বিেয়বট শুযু এই ক’বট আয়াষ্ট্রির মষ্ট্রযযই
িীমািদ্ধ নয়। মানু ষ্ট্রের িযাবিগি ও িমবিগি প্রক্ষষ্ট্রত্র
অনু িরণীয় আরও অষ্ট্রনক উন্নিমাষ্ট্রনর তনবিক বিযান
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উপস্থাপন কষ্ট্ররষ্ট্রি কুরআন। প্রিই িিগুষ্ট্রলাষ্ট্রক প্রিা আর
এখাষ্ট্রন উদ্ধৃি করা িম্ভি নয়।
ইবিিাচকর্াষ্ট্রি প্রকিল র্াষ্ট্রলা র্াষ্ট্রলা চবরষ্ট্রত্রর কোই নয়,
চবরষ্ট্রত্রর মন্দ বদকগুবলষ্ট্রকও কুরআনু ল কারীম িুষ্ট্রল
যষ্ট্ররষ্ট্রি এিাং িা পবরহার কষ্ট্রর চলষ্ট্রি বনষ্ট্রদশর্ বদষ্ট্রয়ষ্ট্রি।
এই জনয প্রয, িা করষ্ট্রল আল্লাহর অিন্তুবির কারণ ঘষ্ট্রট
এিাং স্বয়াং িযবি ও িমবিরও ঘষ্ট্রট তনবিক পিন ও
বিপযশয়। আর এই উর্য় যরষ্ট্রনর আষ্ট্রদর্ উপষ্ট্রদর্ পালন
কষ্ট্রর প্রকিল মুিবলমরাই উপকৃি হয় বন, অমুিবলমরাও
এিি কলযাণ প্রেষ্ট্রক িবঞ্চি োষ্ট্রক বন। অিএি, ইিলাম
যবদ আঞ্চবলক যমশ িা জীিন বিযান হি বকাংিা হি
বিষ্ট্রর্েকাল ও র্িাবের জনয বনবদশি, িাহষ্ট্রল িা িারা
িকল প্রদষ্ট্রর্র, িকল িমষ্ট্রয়র, িকল মানু ষ্ট্রের কলযাণ
িাযন করা িম্ভিপর হি না।
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মানি প্রকৃবির প্রবি ইিলাষ্ট্রমর দাওয়াি
ইিলাষ্ট্রমর যািিীয় হুকুম-আহকাম এিাং ইলম ও আমল
িাংক্রান্ত যািিীয় বিবয-বিযান মানি প্রকৃবির বর্বেষ্ট্রি
রবচি। প্রি প্রকৃবিষ্ট্রি িকল প্রদষ্ট্রর্র ও িকল কাষ্ট্রলর
মানু েই

িিশষ্ট্রিার্াষ্ট্রি

িমান।

িওহীদী

আক্বীদা,

নযায়বিচার, স্বাযীনিা, ভ্রািৃত্ব, গণঅবযকাষ্ট্ররর স্বীকৃবি,
জ্ঞান বিজ্ঞাষ্ট্রনর িযাপক বিস্তৃবি, িকল প্রকার হীনিানীচিা ও জঘনয কাযশাবদ পবরহার, বহাংরিা, লালিা,
বজঘাাংিা, পুরািষ্ট্রনর বনবিশচার অনু িরণ, বমেযাচার,
কুিাংস্কার, তিরাগযিাদ ও িাংিার জীিন পবরহার- প্রর্ৃবি
পযশাষ্ট্রয়র র্ি িহর বনষ্ট্রেয িূ চক বিবয বিযান িিশ মানু ষ্ট্রের
জনয প্রর্ূ ি কলযাণকর। িা িিই বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে িকল
মানু ষ্ট্রেরই স্বর্াি প্রকৃবির চাবহদা িা দািী।
িমস্ত মানু ষ্ট্রের প্রকৃবি এক, িার দাবিও অবর্ন্ন আর
ইিলাষ্ট্রমর বিযান িারই প্রপ্রবক্ষষ্ট্রি িার িষ্ট্রঙ্গ পূ ণশ িামঞ্জিয
রক্ষা কষ্ট্ররই রবচি। ফষ্ট্রল িা বিষ্ট্রর্ে প্রকাষ্ট্রনা জাবি িা
প্রলাক িমবির জনয কলযাণিহ হষ্ট্রি এিাং অনযষ্ট্রদর জনয
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হষ্ট্রি ক্ষবিকর এমনটা কখনই হষ্ট্রি পাষ্ট্রর না। একোও
িলা িঙ্গি হষ্ট্রি পাষ্ট্রর না, ইিলাষ্ট্রমর বিযান কুরআন ও
িু ন্নাষ্ট্রির িীবমি পবরষ্ট্রিিবনষ্ট্রি আিদ্ধ আর মানিীয়
িমিযা পবরিিশনর্ীল, বনিয নিুন িঙ্ঘবটি ও উদ্ভুি।
ফষ্ট্রল ইিলাম মানিীয় িমিযার িমাযান বদষ্ট্রি পাষ্ট্রর না।
পারষ্ট্রলও এক অঞ্চষ্ট্রল িা এক িমষ্ট্রয় প্রপষ্ট্ররবিল, অনয
অঞ্চষ্ট্রল িা অনয িময় িা পাষ্ট্রর না। ইিলাষ্ট্রমর িািশজনীন
ও িিশকালীন বিষ্ট্রর্েত্ব িম্পষ্ট্রকশ যাষ্ট্রদর এক বিন্দু যারণা
প্রনই, প্রকিল িাষ্ট্রদর মষ্ট্রনই এ যরষ্ট্রনর কো িািা িাাঁযষ্ট্রি
পাষ্ট্রর বকাংিা যারা এককাষ্ট্রল ইিলাষ্ট্রমর মহাকলযাণ ও
অিদাষ্ট্রনর কো স্বীকার কষ্ট্রর মুিবলম যু িকষ্ট্রদর নিুন ও
বর্ন্নির প্রকাষ্ট্রনা মিিাষ্ট্রদর প্রবি আকৃি করার েড়যষ্ট্রন্ত্র
বলপ্ত, িারাই এ যরষ্ট্রনর কো িলষ্ট্রি পাষ্ট্রর। প্রকারান্তষ্ট্রর
এটাও ইিলাষ্ট্রমর িষ্ট্রঙ্গ এক মহা র্ত্রুিা, িাষ্ট্রি প্রকাষ্ট্রনা
িষ্ট্রন্দহ প্রনই। প্রকননা িাযারণর্াষ্ট্রিই প্রশ্ন প্রিালা যায়,
ইিলাম যবদ অিীষ্ট্রির প্রকাষ্ট্রনা এক িমাষ্ট্রজ িা এককাষ্ট্রল
মানিিার কলযাণ িাযন কষ্ট্ররই োষ্ট্রক, িাহষ্ট্রল িিশমাষ্ট্রনও

বিশ্বনিী প্রবিবিি রাষ্ট্রের আদর্শ

 73 

দু বনয়ার িকল প্রদষ্ট্রর্ প্রিই ইিলামই প্রকন প্রষ্ট্রযাজয হষ্ট্রি
না, প্রকন কলযাণ করষ্ট্রি পারষ্ট্রি না? দীন ইিলাষ্ট্রম প্রযমন
প্রকাষ্ট্রনা পবরিিশন হয়বন, প্রিমবন একবিন্দু পােশকয প্রিা
প্রদখা প্রদয় বন বিশ্ব প্রকৃবিষ্ট্রি ও মানু ষ্ট্রের প্রমৌবলক স্বর্াষ্ট্রি?
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ইিলাম প্রবিবক্রয়ার্ীলিা পবরপন্থী
এ পযশন্তকার আষ্ট্রলাচনা প্রেষ্ট্রক এ কো অকাটযর্াষ্ট্রি
প্রমাবণি হষ্ট্রয়ষ্ট্রি প্রয, ইিলাম এক বিশ্বজনীন ও
িিশকালীন দীন। িকল প্রকার প্রর্ৌগবলক আঞ্চবলকিা ও
িময়কাষ্ট্রলর িীমািদ্ধিার িমস্ত প্রিড়াজালষ্ট্রক িা বিন্ন
বর্ন্ন কষ্ট্রর বদষ্ট্রয়ষ্ট্রি।
প্রগাত্র, িণশ, িাংর্ িা জাবি প্রর্ৃবি যািিীয় িাংকীণশিাষ্ট্রক
ইিলাম পূ ণশ িাফষ্ট্রলযর িষ্ট্রঙ্গ এবড়ষ্ট্রয় প্রগষ্ট্রি। প্রকাষ্ট্রনারূপ
িস্তুগি িা কালগি পােশকযষ্ট্রকই ইিলাম স্বীকার কষ্ট্ররবন
প্রকাষ্ট্রনাবদন। িষ্ট্রি ইিলাম মানু ষ্ট্রে মানু ষ্ট্রে পােশষ্ট্রকযর
একবট মাত্র বর্বেষ্ট্রক স্বীকৃবি বদষ্ট্রয়ষ্ট্রি আর িা হষ্ট্রি
িাকওয়া- আল্লাহষ্ট্রক র্য় কষ্ট্রর চলার পবিত্র র্ািযারার
বদক বদষ্ট্রয় প্রক অগ্রির আর প্রক পশ্চাদপদিিশী। এই
একবট মাত্র প্রষ্ট্রশ্ন প্রয অগ্রির িাষ্ট্রক ইিলাম অগ্রাবযকার
বদষ্ট্রয়ষ্ট্রি

আর প্রয িা নয়, িাষ্ট্রক অগ্রাবযকার বদষ্ট্রি

ইিলাম রাজী নয়।
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মানু ষ্ট্রে মানু ষ্ট্রে পােশষ্ট্রকযর এই বর্বে পুষ্ট্ররাপুবর গুণগি
িযাপার। এ গুণবট কাষ্ট্ররার পষ্ট্রক্ষ অজশনীয়, কাষ্ট্ররা পষ্ট্রক্ষ
নয়, এমন নয়; িরাং বনবিশষ্ট্রর্ষ্ট্রে িকল মানু েই এই গুণ
বনষ্ট্রজর মষ্ট্রযয অজশন করষ্ট্রি পাষ্ট্রর এিাং পাষ্ট্রর এ গুষ্ট্রণর
িষ্ট্রল অবযক মযশাদািান হষ্ট্রি।
ُ ٰ َ ۡ َ َ َ ٰ َ ُ َ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ َ ُ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ د
ٗ ك ۡاما ُش ُع
وباا
نثاوُجعلن
اساإنااخلقنكمامناَكرااوأ ا
﴿يأيهااٱنل ا
َ
َ
ۡ َ َُٓ ََ َ َََٓ
َ َ ۡ ُ ٰ َۡ َ َ
ُ
ٱّللا َعليماا
ن ا َا
ٱّلل اأتقىك اماإ ا
ند ا ا
ن اأك َر َمك ۡام اع ا
ل اِلعارفوا اإ ا
وقبائ ا
َ
]٣٤ :﴾ [احلجرات١٣خبياا
“প্রহ মানু ে! আমরা প্রিামাষ্ট্রদরষ্ট্রক একজন পুরুে ও
একজন

নারী প্রেষ্ট্রক িৃ বি কষ্ট্ররবি এিাং প্রিামাষ্ট্রদরষ্ট্রক

বিবর্ন্ন জাবি ও প্রগাষ্ট্রত্র বির্ি কষ্ট্ররবি শুযু এ উষ্ট্রদ্দষ্ট্রর্য
প্রয, এর মাষ্ট্রযযষ্ট্রম প্রিামরা পারস্পবরক পবরবচবি লার্
করষ্ট্রি। িষ্ট্রি প্রিামাষ্ট্রদর মষ্ট্রযয আল্লাহর বনকট িিশাবযক
িম্মানাহশ প্রিই িযবি, প্রয প্রিামাষ্ট্রদর মযয িিশাবযক
িাকওয়াযারী”। [িূ রা আল-হুজুরাি, আয়াি: ১৩]
এ আয়াি দু বনয়ার িকল প্রকার িাংর্ প্রগাত্র িা
জাবিবর্বেক বহাংিাষ্ট্রিে, আত্মম্ভবরিাষ্ট্রক প্রর্ষ্ট্রঙ্গ প্রফষ্ট্রলষ্ট্রি।
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বিশ্বমানিিার প্রবি এটাই ইিলাষ্ট্রমর অিদান। এর পূ ষ্ট্রিশ
অনয প্রকাষ্ট্রনা যমশ িা মিিাদই এর উদার মানবিকিার
আদর্শ প্রপর্ করষ্ট্রি িা গ্রহণ করষ্ট্রি পাষ্ট্ররবন। ইিলাষ্ট্রমর
পষ্ট্রক্ষ িা প্রপর্ করষ্ট্রি িম্ভি হষ্ট্রয়ষ্ট্রি িার িওহীদী
আকীদার কারষ্ট্রণই। এ আকীদা অনু যায়ী বিশ্ব রিা প্রযমন
এক আল্লাহ, প্রিমবন বিশ্বমানিিাও একই বপিা মািা
প্রেষ্ট্রক উৎিাবরি, িিশষ্ট্রিার্াষ্ট্রি অবর্ন্ন, িকল মানু ে একই
বপিা মািার িন্তান, িকষ্ট্রলর প্রদষ্ট্রহ একই বপিা মািার
রি। এ পযশাষ্ট্রয় স্বয়াং রািূ ষ্ট্রল করীমিাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়ািাল্লাষ্ট্রমর প্রঘােণািবল অিযন্ত উদাে ও িবলি। আিূ
হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু প্রেষ্ট্রক িবণশি, রািূ লুল্লাহ
িাল্লাল্লাহু ‘‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম িষ্ট্রলন,
ْ
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ه ُ َ ْ ُ ْ ُ ِّ ه َ ْ َ ه
ٌّ ِ َ ُم ْؤ ِم ٌن ت،ِخ َر َها بِاْلبَاء
،ِق
«قد أذهب اَّلل عنكم عبية اجلا ِه ِلي ِة وف
ََ
ُ
َ
َ
ُ انل
 َو ه،ِق
ٌّ ِ اج ٌر َش
»اس َبنُو آد َم َوآد ُم ِم ْن ت َراب
ِ وف
“আল্লাহ প্রিামাষ্ট্রদর প্রেষ্ট্রক জাষ্ট্রহলীয়াষ্ট্রির যািিীয়
আত্মম্ভবরকিা এিাং িাংর্ষ্ট্রগৌরি বনষ্ট্রয় অহাংকার দূ র কষ্ট্রর
বদষ্ট্রয়ষ্ট্রিন। িষ্ট্রি (মানু ষ্ট্রের মষ্ট্রযয মযশাদা বনণশায়ক হষ্ট্রলা)
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মুবমন মুোকী এিাং পাপাচারী দু র্শাগা। প্রিামরা িকষ্ট্রলই
আদম িন্তান এিাং আদম মাবট প্রেষ্ট্রক িৃ ি”। (বিরবমযী,
হাদীি নাং ৩৯৫৬)
ইিলাষ্ট্রমর

িািশজনীনিা

ও িিশকালীন

প্রমাণকারী

উপষ্ট্ররাদ্ধৃি অকাটয দলীল-প্রমাণ িষ্ট্রত্ত্বও পাশ্চাষ্ট্রির
ইিলাষ্ট্রমর দু র্মন প্রাচযবিদ িযার উইবলয়াম মূ র িলষ্ট্রি
বিযা কষ্ট্ররন বন, “ইিলাষ্ট্রমর বিশ্বজনীনিার যারণা
পরিিশীকাষ্ট্রল িৃ ি” এ পযশাষ্ট্রয়র িহুিাংখযক আয়াি ও
হাদীি িিশমান োকা িষ্ট্রত্ত্বও বিবন িষ্ট্রলষ্ট্রিন: এমনবক
মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম বনজ িম্পষ্ট্রকশ িা
বচন্তা কষ্ট্ররনবন। বিবন বচন্তা কষ্ট্ররবিষ্ট্রলন, এ কো প্রমষ্ট্রন
বনষ্ট্রলও িার বচন্তা বিল প্রিন্ন। আিষ্ট্রল িার বচন্তার জগি
বিল শুযু আরি প্রদর্। িার উপস্থাবপি দীন প্রকিল
আরিষ্ট্রদর জনয রবচি। আর মুহাম্মদ িার দাওয়াি
নিুওয়ি লাষ্ট্রর্র িময় প্রেষ্ট্রক মৃিুয পযশন্ত প্রকিল
আরিষ্ট্রদর িম্মু ষ্ট্রখই প্রপর্ কষ্ট্ররষ্ট্রিন, অনয কাষ্ট্ররার জনয
নয়”।
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স্পিি মষ্ট্রন হষ্ট্রি, উইবলয়াম মূ র বনিান্ত অি িষ্ট্রলই
ইিলাষ্ট্রমর বিশ্বজনীনিাষ্ট্রক প্রদখষ্ট্রি পান বন, িার
িাংকীণশিা ও দৃ বিভ্রম এর একমাত্র কারণ।
মষ্ট্রন হষ্ট্রি বিবন একজন ইবিহািবিদ হষ্ট্রয়ও িদানীন্তন
আরষ্ট্রির বিশ্বিাবণজয পবরক্রমা িম্পষ্ট্রকশ বকিু মাত্র অিবহি
বিষ্ট্রলন না। মুহাম্মাদ িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম
আরষ্ট্রির িাইষ্ট্ররর প্রদর্িমূ হ িম্পষ্ট্রকশ জানষ্ট্রিন না,
নিুওয়ি লার্ করার পর বিবন িমগ্র দৃ বি প্রকিল আরি
প্রদষ্ট্রর্র মষ্ট্রযযই িীমািদ্ধ প্ররষ্ট্রখষ্ট্রিন- এ যরষ্ট্রনর কো
ইবিহাষ্ট্রির দৃ বিষ্ট্রিই িম্পূ ণশ বর্বেহীন। প্রক না জাষ্ট্রন বিবন
নিুয়ি লাষ্ট্রর্র পূ ষ্ট্রিশ আরি উপিীষ্ট্রপর িাইষ্ট্রর িযিিা
উপলষ্ট্রক্ষ যািায়াি কষ্ট্ররষ্ট্রিন? িা িষ্ট্রত্ত্বও বক এ কো িলা
প্রযষ্ট্রি পাষ্ট্রর প্রয, বিবন আরি প্রদর্ িাড়া অনয প্রকাষ্ট্রনা প্রদর্
িম্পষ্ট্রকশ জানষ্ট্রিন না? অেচ িার দীবন দাওয়াষ্ট্রির প্রেম
পযশাষ্ট্রয়ই িার প্রবি ঈমান এষ্ট্রনবিল হাির্ার প্রিলাল,
প্ররাষ্ট্রমর িু হাইি এিাং পারষ্ট্রিযর িালমান। এিি প্রদর্ প্রিা
আরষ্ট্রির িাইষ্ট্রর অিবস্থি। িািাড়া কুরআষ্ট্রনর িাণী িাাঁষ্ট্রক
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ও িাাঁর দাওয়ািষ্ট্রক বিশ্বজনীন ও িািশজনীন িাবনষ্ট্রয়ষ্ট্রিিাবনষ্ট্রয়ষ্ট্রি িিশকালীন। প্রকননা আল-কুরআন দািী
কষ্ট্ররষ্ট্রি:
د ُد
َ ۡ َ َۡ َ َََۡ َ
َ ۡ َشءا ا َو ُه ٗدى ا َو َر
َ ۡ ُ َح ٗاة ا َوب
ۡ َ كا
ىا
ۡش ٰا
ب ات ۡب َيٰ ٗنا ال ا
ك اٱلكتٰ َ ا
﴿ونزنلا اعلي ا
ۡ
]٨٤ :﴾ [انلحل٨٩يا
لل ُم ۡسلم َا

“প্রহ নিী! প্রিামার প্রবি প্রয বকিাি নাবযল কষ্ট্ররবি, িা
িি বকিু র র্ােযকার, মুিবলমষ্ট্রদর জনয বহদায়াি, রহমি
ও িু িাংিাদ”। [িূ রা আন-নাহল, আয়াি: ৮৯]
এই মুিবলম দু বনয়ার প্রয প্রকাষ্ট্রনা মানু েই হষ্ট্রি পাষ্ট্রর। হষ্ট্রি
পাষ্ট্রর ইিলাম কিুল করষ্ট্রলই। প্রেম পযশাষ্ট্রয় মুহাম্মদ
িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম প্রচাবরি দীন িািশজনীন
ও িিশজািীয় িো আন্তজশাবিক রূপ পবরগ্রহ কষ্ট্ররবিল।
প্রিই পযশাষ্ট্রয়র ইবিহািই িা অকাটযর্াষ্ট্রি প্রমাণ কষ্ট্রর।
িমাপ্ত
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বিশ্বনিী িাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়ািাল্লাম প্রবিবিি রাষ্ট্রের
আদর্শ কী? কীর্াষ্ট্রি বিবন রােযষ্ট্রন্ত্রর মাযযষ্ট্রম আল্লাহ প্রদে
র্রী‘আহ (যা িকল মানু ষ্ট্রের কলযাষ্ট্রণর জনয এষ্ট্রিষ্ট্রি)
িাস্তিায়ন কষ্ট্ররষ্ট্রিন এ বিেয়গুষ্ট্রলা অিযন্ত পবরিন্ন
আষ্ট্রলাচনায় িুষ্ট্রল যরা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি িইবটষ্ট্রি।
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