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বিশ্ব মানৱতাৰ প্ৰবত মহানিী চাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
অছাল্লামৰ ১০ অিদান-- 

সকললা প্ৰশংসা ছকৱল বনবিল জগতৰ প্ৰবতপালক আল্লাহৰ িালি। চালাত আৰু 

ছালাম িবষিত হওঁক নিী আৰু ৰাছুলসকলৰ সিিলশষ মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
অছাল্লামৰ প্ৰবত।  
অিযাহতভালৱ পবিমীযা গণমাধ্যমৰ ইচ্ছাকৃত বিকৃবতৰ প্ৰভাৱত অমুছবলমৰ 
বকছুমালন বিলশষকক পবিমীযাসকলল মহানিী চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম 
মানৱতাৰ কাৰলণ বক উপস্থাপন কবৰলছ, মানৱতাৰ প্ৰবত ছতলিতৰ অৱদান বক 
তালক লল প্ৰশ্ন উত্থাপন কবৰ থালক। বিশ্বিাসীৰ সনু্মিত নিীলয ৰহমত িা দযাৰ 
নিী চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ সবিক পবৰচয দাবি ধ্ৰাৰ ধ্াৰািাবহক 
কাৰ্িক্ৰমৰ অংশৰ িাবহলৰও আমাৰ বনধ্িাবৰত কতিিযসমূহৰ এটা হ'ল- বিস্তাবৰত 
িযািযাত নকগ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বদযা। নিীসকলৰ বশলৰামবণ, নিী আৰু 
ৰাছুলসকলৰ সিিলশষ আমাৰ মহানিী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম 
বিশ্বমানৱতাৰ কাৰলণ বক উপহাৰ লল আবহলছ তাক সংলেলপ দাবি ধ্ৰা। তলত 
দহটা পইন্টত ভাগ কবৰ আবম ছসই বিষযলটালৱই আললাচনা কৰাৰ প্ৰযাস কবৰম 
: 

 আল্লাহৰ অহী লাভৰ মাধ্যমত মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম 
বিশ্বমানৱতাক মানুহৰ দাসত্ব আৰু ছতওঁললাকৰ  ছগালামীৰ পৰা 
একমাত্ৰ অংশীদাৰবিহীন আল্লাহৰ ইিাদতৰ ফালল লল আবহলছ। ইযাৰ 
ফলত মানুলহ আল্লাহৰ িাবহলৰ আন সকললালৰ দাসত্বৰ পৰা মুবি 
পাইলছ। ছকাৱািাহুলয ছৰ্, এইলটালৱই মানুহৰ কাৰলণ সকললাতকক 
ডািৰ সন্মান।  



 

 

বিশ্ব মানৱতাৰ প্ৰবত মহানিীৰ ১০ অিদান-- 
 3  

 আল্লাহৰ অহী লাভৰ মাধ্যমত মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম 
বিশ্বমানৱতাক সকললা কল্প-কাবহনী আৰু কুসংস্কাৰ, আৰু সকললা 
ধ্ৰণৰ বমছা আৰু প্ৰতাৰণাৰ সনু্মিত বশৰ নত ছনালৰ্াৱাৰ বশো বদলছ। 
অেম প্ৰবতমা আৰু অলীক প্ৰভুসকলৰ িবিদশাৰ পৰা উদ্ধাৰ 
কবৰলছ। আৰু ছতওঁ মুি কবৰলছ সুস্থ বিলিকৰ পবৰপন্থী বচন্তাধ্াৰাৰ 
বিশ্বাসৰ পৰা।  ছৰ্লন : এই কথা বিশ্বাস কৰা ছৰ্, মানুহৰ মাজৰ 
পৰাই আল্লাহৰ ছকালনা সন্তান আলছ। বৰ্লয ছকালনা অপৰাধ্ িা পাপ 
অবিহলনই মানৱতাৰ কলযাণত উৎসবগিত লহ ছতওঁললাকৰ প্ৰাযবিত্ত 
কবৰলছ।  

 মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম বিশ্ব মানৱতাৰ ছচতনাত েমা 
আৰু উদাৰতাৰ ছভবটসমূহ সুদৃঢ় কবৰলছ। পবৱত্ৰ ছকাৰআনত আল্লাহ 
তা‘আলা বনলজই ছতওঁৰ প্ৰবত ‘ধ্মিত ছকালনা জিৰদবস্ত নাই’ িুবল অহী 
ছপ্ৰৰণ কবৰলছ। এইফালল নিী চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম দ্ব্যথিহীন 
ভাষাত মুছবলমৰ লসলত শাবন্তপূণিভালৱ িসিাসকাৰী অমুছবলমসকলৰ 
সকললা অবধ্কাৰ বনবিত কবৰলছ। বসহঁতৰ জীৱন, সন্তান, সম্পদ আৰু 
সন্মানৰ বনৰাপত্তা ছ াষণা কবৰলছ। ছসইকাৰলণইলটা আবজ লললক 
মুছবলম ছদশবিলাকত ইহুদী আৰু খ্রীষ্টানসকলল স-সন্মালন জীৱন-
ৰ্াপন কৰা ছদিা ৰ্ায। অথচ এলকই সমযলত মুছবলম অবস্তত্ব 
সংক্ৰান্তীয ছেইনৰ বিচাৰ বিভাগীয তদন্ত কবমবটলয পািাতয সভযতা 
আৰু পবিমীযাসকলৰ প্ৰকাশয মূলযলিাধ্ বিলৰাধ্ী িংশধ্াৰাৰ পৰা ছসই 
ভূবমক পবৱত্ৰ কৰাৰ বসদ্ধান্ত ছ াষণা কবৰলছ। 

 মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম ধ্মি, িণি আৰু িংশ বনবিিলশলষ 
সমগ্ৰ বিশ্বিাসীৰ িালি আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা ৰহমত স্বৰূপ ছপ্ৰবৰত 
লহবছল। িৰং ছতলিতৰ বশোৰ মাজত এলনকুৱা উপাদানলৰা অভাৱ 
নাই, বৰ্লয চৰাই আৰু প্ৰাণীসমূহৰ প্ৰবত মাযা-মমতা আৰু ছকামলতা 
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ছদিুৱািকল গুৰুত্ব বদলয। ইহঁতক অকাৰলণ কষ্ট প্ৰদান নাইিা ইহঁতৰ 
প্ৰবত বিৰূপ আচৰণ কবৰিকললযা বনলষধ্ কবৰলছ।  

 মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম ছতলিতৰ পূিিৱতিী সকললা নিীৰ 
প্ৰবত শ্রদ্ধা আৰু সন্মান প্ৰদশিনৰ এক উজ্জ্বল বচত্ৰ উপস্থাপন কবৰলছ। 
ৰ্াৰ মাজত আলছ নিী ইব্ৰাহীম, মুছা আৰু ঈছা (আলাইবহমুচ্ছালাম) 
প্ৰমূি নিী-ৰাছুল। ইযাৰ িাবহলৰও ছতলিতৰ প্ৰবত আল্লাহ তা‘আলাই 
এই বিষলয িাণী ছপ্ৰৰণ কবৰলছ, ৰ্বদ ছকালনািাই ছতওলঁলাকৰ (আল্লাহৰ 
ছপ্ৰবৰত নিীসকলৰ) মাজত কালৰািাক বমছলীযা প্ৰবতপন্ন কলৰ অথিা 
ছতওঁললাকৰ সন্মানহানী  টায, ছতওঁ মুছবলম নহয। বকযলনা সকললা 
নিী ভাই-ভাই। ছতওঁললাক সকললালৱ মানুহক অংশীদাৰবিহীন এক 
আল্লাহৰ প্ৰবত আহ্বান জলনাৱাৰ কামত সমান। 

 নিী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম সৰু-ডািৰ আৰু নাৰী-
পুৰুষ বনবিিলশলষ সকললা মানুহৰ অবধ্কাৰ ৰো কবৰলছ। এই ছেত্ৰত 
ছতলিলত ছতলিতৰ সামাবজক মৰ্িদা িা জীৱনৰ্াত্ৰাৰ মানদণ্ডৰ প্ৰবত 
ভ্ৰুলেপ কৰা নাই। এই সংক্ৰান্তত ছতলিলত বকছুমান সুিৰ নীবত 
বনধ্িাৰণ কবৰ বদলছ। ইযাৰ অনযতম হ'ল প্ৰস্থানৰ বতবন মাহ আগত 
বিদায হজ্জৰ প্ৰদান কৰা ছতলিতৰ ঐবতহাবসক ভাষণৰ বকছু িাণী। 
ইযাত ছতলিলত মানুহৰ ছতজ, সম্পদ আৰু সন্মানত আ াত কৰাক 
কলিাৰভালৱ বনবষদ্ধ ছ াষণা কবৰলছ। ছৰ্বতযা ছতলিলত এই ভাষণ 
প্ৰদান কবৰছল, পৰৱতিী কালত বিশ্বই ১২১৫ চনত মযাগনাকাটিা 
বলিাটিযাটাম, ১৬৭৯ চনৰ ছহবিযাচ কপিাচ অযাক্ট, ১৬৯৮ চনৰ বব্ৰবটছ 
বিল অৱ ৰাইটচ, ১৭৭৬ চনৰ আলমবৰকান স্বাধ্ীনতাৰ ছ াষণা, ১৭৮৯ 
চনৰ ফৰাচী বডক্লালৰচন অৱ বহউমযান অযান্ড বচবভল ৰাইটচ আৰু 
১৯৪৮ চনৰ ১০ বডলচম্বৰত জাবতসং  কতৃিক ছ াবষত সািিজনীন 
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মানৱাবধ্কাৰ ছ াষণাৰ কথা ছতবতযাৰ পৃবথৱীিাসীলয কল্পনাও কৰা 
নাবছল।  

 মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম মানৱ জীৱনত অবত উচ্চ িাপৰ 
আিলাক তথা সৎচবৰত্ৰৰ মান দাবি ধ্বৰলছ। মানুহক ছতলিলত উত্তম 
আিলাক তথা সৎচবৰত্ৰ আৰু তাৰ সহাযক গুণবিলাক িজায ৰিাৰ 
আহ্বান জনাইলছ। ছৰ্লন- সততা, সতযিাবদতা আৰু চাবৰবত্ৰক 
বনষ্কলুষতাৰ প্ৰবত ছতলিলত আহ্বান জনাইলছ। সামাবজক সম্পকি সুদৃঢ় 
কবৰিকল ছতলিলত বপতা-মাতাৰ লগত সদাচাৰ আৰু আত্মীয-স্বজনৰ 
লগত সু-সুম্পকি িাহাল ৰাবিিকল লকলছ। জীৱনত ছতলিলত ইযাৰ 
সফল প্ৰলযালগা  টাইলছ। আনহালত ছতলিলত অসৎ চবৰত্ৰ অৱলম্বনৰ 
পৰা িাৰণ কবৰলছ। ছতলিলত বনলজ ছৰ্লনকক ছিযা স্বভাৱৰ পৰা দূৰত 
আবছল, ছতলনকক আনলকা ইযাৰ পৰা সতকি কবৰলছ। ছৰ্লন- বমছা 
ছকাৱা, ছলনা, বহংসা, বজনা-িযবভচাৰ আৰু বপতা-মাতাৰ অিাধ্যচৰণ 
কৰা। ছকৱল ছসলয নহয, এইলিাৰৰ পৰা সৃষ্ট সমসযাৱলীৰ প্ৰবতকালৰা 
লক বদলছ ছতলিলত।  

 আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা অহী প্ৰাবিৰ ছপ্ৰবেতত মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ অছাল্লালম িুবদ্ধ কামত লাগািকল কয। সৃবষ্ট জগত উদ্ঘাটন 
আৰু তাৰ পবৰচয লাভত উৎসাবহত কলৰ। ইযাক ছতলিলত ছনকী তথা 
পুণযৰ কাম িুবল গণয কলৰ। অথচ এলকই সমযত আন সভযতাবিলাকৰ 
জ্ঞানী আৰু বচন্তা নাযকসকলল বনৰ্িাতন ছভাগ কবৰবছল। ধ্মি অৱমাননা 
আৰু ধ্মি বিলদ্ব্ষক ছতবতযা সিিাবধ্ক মূলয বদযা লহবছল। ধ্মি 
প্ৰচাৰকসকলৰ শাবস্ত আৰু কাৰালভাগ আনবক মৃতুযৰ হুমবক পৰ্িন্ত বদযা 
লহবছল।  

 আল্লাহৰ অহী লাভৰ মাধ্যমত মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম 
মানুহৰ প্ৰকৃবত আৰু স্বভাৱ িান্ধৱ এটা দ্ব্ীন লল আবৱভূিত হয বৰ্লটা 
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আবত্মক ছিাৰাক আৰু লদবহক চাবহদাৰ প্ৰবত লেয ৰালি। পাবথিৱ কাম 
আৰু আবিৰাতৰ আমলৰ মাজত ভাৰসাময বিধ্ান কলৰ। পবৰশীবলত 
আৰু পবৰমাবজিত কলৰ মানুহৰ সহজাত িাসনাক। পৰস্পৰ 

জাতিতিলাকৰ সভ্যিাৰ দৰছ  এলক ধ্বংস িা অিদবমত নকলৰ। 
আন আন জাবতবিলাকৰ সভযতাত ছদিা ৰ্ায, ছতওঁললালক মানুহৰ 
প্ৰকৃবতৰ বিৰুলদ্ধ মূবতিপূজাৰ মাজত ডুবি লগবছল। ধ্মি অন্তপ্ৰাণ আৰু 
তপসযানুৰাগীসকলক বসহঁতৰ প্ৰাকৃবতক অবধ্কাৰৰ পৰা িবিত 
কবৰবছল। ছৰ্লন- বিযা আবদ। িবিত কবৰবছল অবিচাৰৰ বিৰুলদ্ধ 
বসহঁতৰ স্বভাৱসুলভ মানবিক প্ৰবতবক্ৰযা প্ৰকাশৰ অবধ্কাৰ। অন্যায়-
অবিচাৰৰ বিৰুলদ্ধ বসহঁতক এলকিালৰ প্ৰবতবক্ৰযাহীন কবৰ ছপলাইবছল। 
বৰ্লয ছসই সভযতাৰ বসংহভাগ সন্তানলৰই বশো আৰু সু-ৰুবচক 
কবৰবছল লুিপ্ৰায। পৰন্তু বসহঁতক ছিবল বদবছল এলকিালৰ জড় জগতৰ 
অন্ধকাৰত। বৰ্লয ছকৱল ছদহৰ চাবহদাত অবৰহণা ছৰ্াগায আৰু 
আত্মাক বনলেপ কলৰ বিশাল ন্নযতাত।  

 মানৱতাৰ কলযাণত মহানিী চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম মানুহৰ 
আন্তঃসম্প্ৰদাযত ভ্ৰাতৃত্বৰ পূণিাঙ্গ নমুনা ছপচ কবৰবছল। ছতলিলত 
পবৰষ্কাৰকক জনাই বদলছ ছৰ্, ছকালনা মানৱ সম্প্ৰদাযৰ ওপৰত আন 
ছকালনা মানৱ সম্প্ৰদাযৰ ছকালনা ছশ্রষ্ঠত্ব নাই। মূল সৃবষ্ট, অবধ্কাৰ আৰু 
কতিিযৰ ছেত্ৰত ছতওঁললাক সকললা সমান। ছশ্রষ্ঠত্ব বিলিবচত হ’ি 
ছকৱল ঈমান আৰু তাক্বৱা তথা বিশ্বাস আৰু আল্লাহভীবতৰ বভবত্তত। 
ছতলিলত সকললা সঙ্গী-চাহািীক দ্ব্ীনৰ বিদমত কৰাৰ আৰু তাত 
সমৃ্পি ছহাৱাৰ সমান সুলৰ্াগ বদলছ। ছসইকাৰলণ ছতওঁললাকৰ মাজত 
আৰিসকলৰ ওচৰা ওচবৰকক আবছল (লৰাম ছদশৰ) চুহাইি ৰূমী, 
(হািশ্বাৰ) বিলাল হািশী আৰু (পাৰসযৰ) চালমান ফাচিী ৰাবদআল্লাহু 
আনহুম।  
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সলদৌলশষত : এই দহটা পইন্টৰ প্ৰবতলটালৱই সংবেি প্ৰমাণাবদ উলল্লি পূিিক 
বিস্তাবৰত আললাচনাৰ দািী ৰালি। বকন্তু আল্লাহৰ অহী প্ৰাবিৰ দ্ব্াৰা মুহাম্মদ 
চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লালম মানৱতাৰ কাৰলণ বৰ্ উপহাৰ বদলছ তাক উলল্লিৰ 
এই িাই পৰ্িাি নহয। সবিস্তালৰ এই সকললা পইন্ট জনাৰ কাৰলণ নিী চাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ অছাল্লামৰ ৰহমতৰ সবিক পবৰচয তুবল ধ্ৰাৰ আন্তজিাবতক প্ৰলগ্ৰমৰ 
বনজস্ব ওলৱিছাইট ব্ৰাউজ কৰক : www.mercyprophet.com 
আল্লাহ তা‘আলাই আমাৰ নিী মুহাম্মদ, ছতওঁৰ সকললা ভ্ৰাতৃ িা পূিিৱতিী-
নিীসকল আৰু ছতওঁৰ পবৰযালিগি, চাহািা-তালিঈনসকলৰ ওপৰত আল্লাহৰ 
শাবন্ত িবষিত হওঁক।  
ড. আবদল বিন আলী আশ-শাদ্দী  
সাধ্াৰণ সম্পাদক : িাৰনামাজুল ‘আলামী বলত-তাবৰি বি নাবিবযযৰ ৰাহমাহ। 
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