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মানবািধকারমানবািধকারমানবািধকারমানবািধকার    িত�ায়িত�ায়িত�ায়িত�ায়    মুহা�াদমুহা�াদমুহা�াদমুহা�াদ    সা�া�াসা�া�াসা�া�াসা�া�া����    আলাইিহআলাইিহআলাইিহআলাইিহ    ওয়াসা�ােমরওয়াসা�ােমরওয়াসা�ােমরওয়াসা�ােমর    অবদানঅবদানঅবদানঅবদান    

ভূিমকাভূিমকাভূিমকাভূিমকা:::: 

সা0িতককােল িব1ব2াপী মানবািধকার স5িট নানাভােব আেলািচত-সমােলািচত 

হে89 মানবািধকােরর মানদ:, সমাজেভেদ তার েয়াগগত সং>া, সীমা ও ব2াখ2া 

স,েক?ও ৈতির হে8 নানা িবতক?9 মানবািধকার রAা বা িত�ায় উCত েদশসমূেহর 

গৃহীত পদেAপ উCয়নশীল সমােজ কৃতপেA মানুেষর মূল2 ময?াদার ও অিধকার 

িত�ায় সহায়ক নািক অিধকার হরেনর নতুন পGা েস স,েক?ও উCত, উCয়নশীল 

সব সমােজই চলেছ ব2াপক আেলাচনা9 াসি5কভােবই জািতসংেঘর িব1 মানবািধকার 

েঘাষণার িবষয়িট েসসব আেলাচনা, সমােলাচনায় চেল আসেছ9 িকK অেনেকর হয়ত 

ধারণা েনই, মানিবক মূল2-ময?াদা তথা মানবািধকােরর ব2াপক িবMৃিত িবষেয় সুNO 

িদক-িনেদ?শনা ও ােয়ািগক উদাহরেণর মাধ2েম একিট অনুসরণেযাগ2 সাব?জনীন আদশ? 

েসই সQম শতাRীর STেতই একজন মহাপুTষ িত�া কেরিছেলন অত2U 

সফলভােব9 িতিন িব1 মানবতার মুিWদূত মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)9 

আজেকর েAাপেট মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর েসসব মানবতাবাদী 

নীিত-দশ?ন নতুন কের অধ2য়ন ও পয?ােলাচনার দাবী রােখ9 কারণ তােত হয়ত েদখা 

যােব সমকালীন িবে1 মানুেষর সাব?জনীন মানবািধকার িত�ায় েসসব নীিত-দশ?েনর 

েয়াগ েকবল Zহণেযাগ2 বা েয়াগ উপেযাগীই নয় বরং অেনক েAে[ একাU 

আবশ2কীয়9 বA2মাণ বে\ আমরা মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) -এর 

েসসব যুগাUকারী সুদূরসারী দশ?েনর ধান কতক]েলা িদক স,েক? আেলাচনা 

করব9 

 

মানবািধকার ধারণা এবং তার িবকাশমানবািধকার ধারণা এবং তার িবকাশমানবািধকার ধারণা এবং তার িবকাশমানবািধকার ধারণা এবং তার িবকাশ    

মানুষেক ধম?, বণ?, েগা[, জািত, ধন-স,দ, েজ^ার িনিব?েশেষ সমভােব েদেখ তার 

সহজাত ও _Oা দ` ময?াদায় অিধি�ত করাই হে8 'মানব ময?াদা'9 মানুেষর অিMb 

ও cকীয়তা রAা, সহজাত Aমতা ও িতভার সৃজনশীল িবকাশ ও ময?াদাপূণ? 

জীবনযাপেনর অিধকারেক সমুCত রাখার জন2 একাUভােব েয়াজনীয় কিতপয় 

অিধকার cbই হে8 'মানব ময?াদা'9 মানুেষর এই অিধকার তার জdগত এবং মানিবক 

মূল ও ময?াদার সােথ সংিeO9 Encyclopaedia Britannica-েত মানবািধকারেক 

াকৃিতকভােব াQ মানুেষর জdগত 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 েকবলমা[ মানুেষর েমৗল-মানিবক চািহদা (Basic human needs) এর 

পূরণই নয় বরং তা হে8 মানুেষর সামিZক উCয়ন, িতভার িবকাশ, িচUা 

(thoughts), িব1াস (believe) ও সৃজনশীলতার লালন সমকালীন িবে1 

মানবািধকােরর এই ধারণা িবকাশ লাভ কেরেছ ধানত পি{মা িবে1র রা| ও 

সমাজনীিত এবং িবেশষত ি}তীয় িব1যুে~া`র আUজ?ািতকবােদর আUরা|ীয় পিরম^েল 

জািতসংেঘর উেদ2ােগ9 

পি{মা সভ2তায় মানবািধকােরর থম cীকৃত দলীল হে8 'ম2াগনাকাট?া' (Magna 
Carta)। হMিলিখত ল2ািটন ভাষার এই দিলেল ১২১৫ সােল ইংলাে^র রাজা জন 

cাAর েদন যােত রাজার িনর�ুশ Aমতা সীমাব~ করা হেয়িছল এবং সাধারণ 

পিরষেদর অিধকার cীকৃত হেয়িছল92 ম2াগনাকাট?া অবশ2 সাধারণ মানুেষর গণতাি�ক 

অিধকারেক cীকৃিত েদয়িন এবং তার ফেলই ব� বছর পর ১৬৮২ ি��ােR 'Petition 

of Rights' এর জd হয়9 রাজা থম চাল?স অিন8া সে�ও িপিটশন অব রাইটস 

েমেন েনন তেব তা ম2াগনাকাট?ার বিণ?ত মানবািধকার বাMবায়েন ব2থ? হয়9 ১৮৮৯ 

ি��ােR Verginia-েত ''Bill of Rights'' গৃহীত হয়-েযখােন রাজার Aমতা �াস 

কের জনগেণর িতিনিধেদর Aমতা সংরAেণর ব2ব�া করা হয়93 িকK এই িবল অব 

রাইটসও সকেলর জন2 েমৗল মানবািধকােরর দাবীর িতফলন ঘটােত ব2থ? হয়9 

অন2িদেক মািক?ন যুWরাে| ১৭৭৬ সােল থমবােরর মত িলিখত দিলেল এ ধরেনর 

েমৗল-মানিবক অিধকার �ান পায় মািক?ন জািতর জনক জজ? ওয়ািশংটন ও তার 

সহকম?ীেদর 'আেমিরকার cাধীনতা েঘাষণাপে['9 

ি}তীয় িব1যুে~র পর এসব আUজ?ািতক দিলেলর ও পিরবিত?ত িব1 পিরি�িতর 

আেলােক ১৯৪৫ সােলর ২৪ অে�াবর জািতসংঘ িত�াকােল েঘািষত হেলা েয, এ 

িত�ানিট ''েমৗল-মানিবক অিধকার, মানুেষর ময?াদা ও মূল2 এবং েছাট-বড় জািত, 

ধম?-বণ? ও �ী-পুTষ িনিব?েশেষ সকেলর সমান অিধকােরর িত এই সং�া পুনরায় 

আ�া রাখার অ5ীকার 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 . া]W, vol. ১৩, পৃ. ৬২৪০9 

4 . উ~ৃত, আবু সাঈদ েচৗধুরী, মানবািধকার, বাংলা একােডমী, ঢাকা, ভাষা-শহীদ ZGমালা, ২য় 

কাশ, িডেস¨র ১৯৮৮, পৃ. ১২9 
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১৯৪৬ সােলর ১৫ েফ©য়ারী তািরেখ জািতসংঘ মানবািধকার কিমশন গঠন কের এবং 

এই কিমশেনর সুপািরেশর িভি`েত ১৯৪৮ সােলর ১০ িডেস¨র «াে¬র প2ািরেস 

অনুি�ত জািতসংঘ সাধাণ পিরষেদর অিধেবশেন িব1 মানবািধকার েঘাষণা গৃহীত হয়9 

এই সাব?জনীন মানবািধকার েঘাষণা, যা ''সকল জািতর এবং মানুেষর অজ?েনর সাধারণ 

মানদ:'' ইহসােব গৃহীত হয় এই দশ?েনর উপর িভি` কের েয: ''সকল মানুষই 

ব\নহীন অব�ায় এবং সম-ময?াদা ও সমঅিধকার িনেয় জdZহণ কের9 তােদর বুি~ 

ও িবেবক েদয়া হেয়েছ এবং তােদর উিচত াতৃসুলভ মেনাভাব িনেয় এেক অেন2র 

িত আচরণ করা9"5 সাব?জনীন মানবািধকার েঘাষণায় েমা ৩০িট ধারা আেছ9 এর 

মূখ2 উে¯শ2 হে8 '' এমন একিট সমাজ ব2ব�ার সৃিO করা যােত কের সকল মানুষ ও 

জািত জীবন িনব?ােহর একিট সব?জনcীকৃত মাপকািঠ খঁুেজ পায়9 মানবািধকার েঘাষণায় 

এর জন2 মূল েজার েদওয়া হেয়েছ সােম2র নীিতর উপর9''6 

িব±য়করভােব েদখা যায় মানবািধকােরর এই েঘাষণার ায় সােড় েতরশত বছর 

আেগই িত�া েপেয়িছল মদীনায়9 সQম শতাRীেত ইসলােমর াথিমক যুেগ মুহা�াদ 

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর েনতৃেb এবং পরবত?ীেত খিলফাবৃে²র শাসনামেল, 

আরেব মানিবক ময?াদা ও মানবািধকােরর েয উCত কাঠােমা সমাজ ও রাে| িতি�ত 

হেয়িছল, পয?ােলাচনা ও তুলনামূলক িবেeষেণ িনঃসে²েহ েদখা যােব েসিটই িছল 

পৃিথবীর থম এবং পূণ?া5 পিরশীিলত মানবািধকার ধারণা (concept of human 
rights) ও তার বাMবেয়াগ (application)। িবষয়িট ব2াপক আেলাচনা এবং 

তথ2িনভ?র গেবষণার দাবী রােখ যা সময় সােপA এবং বিধ?ত কেলবেরর ব2াপার9 

বত?মান বে\ আমরা েকবল এেAে[ মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর 

অবদান স,েক? একিট সংিAQ পয?ােলাচনার অবতারণা করব9 

 

মানবময?ামানবময?ামানবময?ামানবময?াদা ও মানবািধকার িত�ায় মুহা�াদ দা ও মানবািধকার িত�ায় মুহা�াদ দা ও মানবািধকার িত�ায় মুহা�াদ দা ও মানবািধকার িত�ায় মুহা�াদ ((((সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামসা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামসা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামসা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম))))    

মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) নবুয়ত ািQর অেনক আগ েথেক তাঁর উ`ম 

চির[াদশ? ও মানিবক ]ণাবলীর জেন2 িবখ2াত হেয়িছেলন9 ঐিতহািসকরা েয সময়েক 

'জােহিলয়ােতর বা অ\কার যুগ' বেলেছন েসই সমেয় জdলাভ কেরও ঝগড়া-িববাদ, 

নরহত2া, স,দ লুµন, ব2িভচার ইত2ািদ অকল2াণকর, মানবতার জেন2 চরম 

অবমাননাকর কম?কাে: িতিন কখেনা জিড়ত হনিন9 অথচ তখনকার সমােজ েয েকান 

যুবেকর জেন2 তা িছল cাভািবক9 বরং িতিন িছেলন এিতম, অসহায়, িনয?ািততেদর 
                                           

5 . এম. এরশাদুল বারী, মানবািধকােরর সাব?জনীন েঘাষণা, ঢাকা িব1িবদ2ালয় পি[কা, সংখ2া ৪৩, 

জুন ১৯৯২, পৃ. ৩9 

6 . আবু সাঈদ েচৗধুরী, পূেব?াW, পৃ. ১৬9 
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একমা[ সহায়, সা¶নাদানকারী, ধন-স,েদর আমানতকারী এবং অেনকেAে[ 

আ·য়দাতা9 চুির-ডাকািতর ভেয় ভীত, আতি�ত মানুষ তাঁর কােছ হািজর হেয় তােদর 

মূল2বান স,দ 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 িব1M' েখতােব ভূিষত কেরিছল97 নবুওয়াত 

লােভর পাঁচ বছর পূেব? মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর ৩৫ বছর বয়েস 

পিব[ ¸াবা শরীফ েমরামতকােল েসখানকার কােলা পাথর 'হাজের আসওয়াদ' c�ােন 

তুেল েনয়ার ব2াপাের যখন কলহ-}ে²র সূ[পাত হয় এবং েত2ক েগা[ই এই কাজ 

কের ময?াদা লােভর িতেযািগতায় যুে~াdুখ হেয় পেড় তখন েসই ]Tতর সমস2ার 

মধ2�তাকারীর ভূিমকায় অবতীণ? হেয় িতিন এমন একিট সমাধান েদন যােত সংিeO 

সকল পেAর ময?াদাই রিAত হেয়িছল9 সকেলই সKO িচে` েস ব2ব�া েমেন িনেয়িছল 

আর তা িছল একিট চাদেরর মাঝখােন পাথরিট েরেখ আরিদেক েগা[পিতেদর িদেয় 

চাদরিট ধের যথা�ােন িনেয় যাওয়া ও সবেশেষ মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম)-এর িনজ হােত েসিটেক িত�াপন করা9 

সকল মানুেষর িত ·~া, মানিবক মূল2েবাধেক সেব?া¹ ]Tb েদওয়ার এই উদাহরণ 

তাঁর জীবেনর ST েথেকই আজীবন নানাভােব েদখা িগেয়িছল9 পরবত?ীকােল যখন 

িতিন েগাটা আরব জাহােনর েনতা হেয় উঠেলন তখন িতিন িক সমাজজীবেন, িক 

পািরবািরক জীবেন, িক রা|ীয় তথা নাগিরক জীবেন, িক িব1 নাগিরক িহসােব- 

সব?েAে[ মানুেষর মূল2-ময?াদা িত�া ও মানবািধকােররর েয সাব?জনীন আদশ? িত�া 

কের িগেয়িছেলন আজ পয?U সারা িবে1র ইিতহােস তা িবরল, অভূতপূব?9 তাঁর 

িতি�ত নীিত-দশ?েনর কেয়কিট িদেকর উপর আেলাকপাত করেলই িবষয়িট NO হেয় 

উঠেব9 

 

মানুেষর েবেঁচ থাকার ও িনরাপ`া লামানুেষর েবেঁচ থাকার ও িনরাপ`া লামানুেষর েবেঁচ থাকার ও িনরাপ`া লামানুেষর েবেঁচ থাকার ও িনরাপ`া লােভর অিধকারেভর অিধকারেভর অিধকারেভর অিধকার    

মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) মানুেষর জীবেন অিধকার ও জান-মােলর 

িনরাপ`া িবধােনর ব2াপাের সেব?া¹ ]Tbােরাপ কেরেছন9 নরহত2া েযখােন ৈনিমি`ক 

ব2াপার িছল েসখােন নরহত2ােক জঘন2 অপরাধ িহসােব আখ2ািয়ত কের বেলেছন 

''সবেচেয় জঘন2 অপরাধ হে8 আ�াহর সে5 কাউেক অংশীদার বানােনা এবং মানুষেক 

                                           

7 . মাওলানা েমাহা�দ আিমনুল ইসলাম, মানব ময?াদা িত�ায় মহানবী (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম) ইফাবা, ২য় সংºরণ, ১৯৮৭, পৃ. ৭9 
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হত2া করা9''8 মহানবী (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) আেরা বেলেছন: "েকান 

মু‘আহীদেক (মুসিলম রাে| অব�ানরত চুিWব~ অমুসিলম নাগিরকেক) হত2াকারী 

জাCােতর সু¼াণ পয?U পােব না9 যিদও জাCােতর সু¼াণ ৪০ বছর দূরb েথেক পাওয়া 

যায়9"9 িবদায় হে¾র ঐিতহািসক ভাষেণ (যােক মানবািধকােরর আিদ সনদ িহসােব 

িচি¿ত করা হয়) মহানবী (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলেছন, "েহ মানবজািত! 

িন{য়ই েতামােদর জীবন, স,দ এবং সÁম েতামােদর ভুর স�ুেখ উপি�ত হওয়া 

পয?U (অৈবধ হMেAপ েথেক) পিব[9"10 মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) 

আÃহত2ােক িনিষ~ কেরেছন এবং আÃহত2াকারী তার িনেজর জীবন িনেজই েশষ 

কের েদয়ার শািM িহসােব আÃহত2ার অনুÄপ পGায় েদাযেখ শািMেভাগ করেব বেল 

অিভমত ব2W কেরন911 

িবদায় হে¾র ভাষেণ িতিন NO উে�খ কেরেছন- "েহ মুসিলমগণ! আমার পের 

েতামরা কােফরেদর কায?কলােপ িলQ হইও না েয েতামরা এেক অপরেক হত2া কিরেত 

আরÅ কর9"12 

ইসলােমর অভু2দেয়র ব� আগ েথেক িবেশষত আরেব নবজাতক িবেশষ কের েমেয় 

িশSেদর জdলােভর পরপরই দািরেÆর ভেয় হত2া বা জীবU োিথত করার েরওয়াজ 

চিলত িছল9 রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর ইসলামী সমােজ িশS হত2ার 

এ জঘন2 বণতােক দ:েযাগ2 অপরাধ েঘাষণা কের পিব[ কুরআেনর ত2ােদেশর 

মাধ2েম13 িশSেদর জীবেনর অিধকার ও িনরাপ`ােক িনি{ত করা হয়9 জীবেনর 

অিধকারেক হরণ করা হয় বেল মহানবী (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) গভ?পাতেকও 

অনুেমাদন েদনিন; বরং এেক েফৗজদারী আইেনর আওতায় দ:েযাগ2 অপরাধ িহসােব 

                                           

8 . আÈ-হাদীস, উ~ৃত, M. Ershadul Bari, Human Rights in Islam with Special 

Reference to Women's Right, Internationa Human Rights in Islam-শীষ?ক 

েসিমনাের উপ�ািপত ব\, ৫ অে�াবর ১৯৯৪, েসানারগাঁ েহােটল, ঢাকা, পৃ. ১৮9 

9 . আÈ-হাদীস, বাংলায় েবাখারী শরীফ হাদীসসমূহ, েমাঃ আবদুল কিরম খান সংকিলত, বাংলােদশ 

লাইেËরী, ঢাকা, ৪থ? সংºরণ-১৯৯৬, পৃ. ৩৩০, হাদীস নং ১২৭৭9 

10 . উ~ৃত, মুহা�দ শিফক আহমদ ও মুহাঃ T�ল আমীন, ইসলােম মানবািধকার, নাগিরক ও 

রাজৈনিতক স5, ঢাকা িব1িবদ2ালয় পি[কা, যুWসংখ2া ৪৭, ৪৮, অে�াবর '৯৩-জুন '৯৪, পৃ. 

১৫৮9 

11 . ÆOব2, বাংলায় েবাখারী শরীফ, া]W, হাদীস নং- ১২৫১-১২৫৩9 

12 . া]W, হাদীস নং ১২৫৪9 

13 . কুরআেন বলা হেয়েছ, "দািরেÆর ভেয় েতামােদর সUানেক হত2া কেরা না, তােদরেক এবং 

েতামােদরেক আিম জীবেনাপকরণ িদেয় থািক9 িন{য়ই তােদরেক হত2া করা এক জঘন2 

অপরাধ"-সূরা বণী ইসরাইল : ৩১9 
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গণ2 কেরেছন914 এভােব মানুেষর জীবন রAার অিধকারেক সেব?া¹ ময?াদা িদেয়েছন 

মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)9 

 

িববাহ ও পিরবািববাহ ও পিরবািববাহ ও পিরবািববাহ ও পিরবার গঠেনর অিধকারর গঠেনর অিধকারর গঠেনর অিধকারর গঠেনর অিধকার    

মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর জীবন দশ?েন সমােজ নারী-পুTষ 

িনিব?েশেষ িতিট ব2িWেক িববাহ ব\েন আব~ হওয়ার অিধকার দান করা হেয়েছ9 

ইসলােম িববাহ সমভােব একিট অিধকার ও ধম?ীয় দািয়b9 রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম) বেলেছন: "িববাহ আমার পGা, েয আমার পGার িত অনাসW হয় েস 

আমার আদশ?ভূW নয়9"15 েকৗমায?Ëতেক ত2াখান কের িতিন বেলেছন: "ইসলােম 

সC2াসËত বা ৈবরাগ2থার অনুেমাদন েনই9"16 কৃতপেA ইসলােম 'িববাহ' 

েকবলমা[ ৈজিবক চািহদা পূরেণর পGাই নয়, বরং পারNািরক ভালবাসা, সমেঝাতা, 

সমেবদনা ও িনভ?রশীলতার িভি`েত িতি�ত একিট সামািজক িত�ান9 রাসূল 

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) বিত?ত িববাহ ব2ব�া এমন একিট সামািজক চুিW 

যােত নারী ও পুTষ উভেয়র স�ত বা অস�ত হবার সমান অিধকার cীকৃত9 তালাক 

বা িববাহ িবে8েদর ব2াপােরও ইসলােম নারী ও পুTষেক সমান অিধকার দান করা 

হেয়েছ9 

িববােহর পাশাপািশ পািরবািরক জীবনেক ইসলােম অত2U ]Tb েদয়া হেয়েছ9 'েযেহতু 

cামী-�ীই হল পিরবােরর মূল িভি` এবং cামী-�ীর মধ2কার স,েক?র উপরই 

াথিমকভােব পািরবািরক জীবেনর শািU ও সুখ িনভ?র কের তাই পািরবািরক জীবেন 

cামী-�ীর স,ক? েকমন হেব এ িবষেয় িদক িনেদ?শনা িদেয় পিব[ কুরআেন েঘাষণা 

করা হেয়েছ: "তাঁরা (�ীগণ) হেব েতামােদর (cামীেদর) ভূষণ আর েতামারা (cামীগণ) 

তােদর (�ীেদর) ভূষণ" (সূরা বাকারাহ : ১৮৭)9 এেকবাের তৃণমূল পয?ােয় এই 

পািরবািরক জীবেন মানবািধকার ও মানিবক মূল2েবাধ িত�াসহ শািU-শৃÌলার জন2 

মহানবী (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) কতখািন সতক? িছেলন তা তাঁর িনেÍাW 

হাদীস দু'িটেত Îুিটত হয়9 িতিন বেলেছন, "েয ব2িW েছাটেদর েÏহ কের না এবং 

বড়েদর স�ান কের না তার সােথ আমােদর েকান স,ক? েনই (েস সত2ানুসারীেদর 

অUভূ?W নয়)9 িতিন আেরা বেলেছন, "সকল মানুষ আ�াহর েপৗষ2 (পিরবােরর 

সদেস2র ন2ায়), েস ব2িW আ�াহর িনকট সব?ািধক িয় েয তাঁর েপৗষ2 (মানুেষর িত) 

                                           

14 . িবMািরত েদখুন: গাজী শামছুর রহমান, কুরআন ও সুCাহর আেলােক েফৗজদারী আইেনর 

সংেশাধন, ইসলািমক ফাউে^শন পি[কা, জুলাই-েসেÐ¨র ১৯৯২, ইফাবা, পৃ. ৩০৩-৩০৪9 

15 . আÈ-হাদীস, উ~ৃিত : মুহা�দ শিফক আহমদ ও মুহা�দ T�ল আমীন, া]W, পৃ. ১৭৩9 

16 . া]W, পৃ. ১৭৩9 
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সব?ািধক স}2বহার কের917 মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) তাঁর িনেজর 

পািরবািরক জীবেন এসব আদেশ?র বাMন িতফলন েদিখেয়েছন অত2U সফলভােব918 

 

স,ি`র মািলকানার অিধকারস,ি`র মািলকানার অিধকারস,ি`র মািলকানার অিধকারস,ি`র মািলকানার অিধকার    

রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) বিত?ত ইসলামী অথ?ব2ব�া সমাজত�বাদ বা 

পুঁিজবাদ েকানিটেকই পুেরাপুির সমথ?ন কের না বরং তা একিট কল2াণ রা|ীয় ধারণােক 

সমথ?ন কের9 এখােন ব2িWর জন2 স,ি`র অকৃত মািলকানা cীকৃত9 তেব তা 

এতটাই িনয়ি�ত েয, ব2িW এখােন স,দ উপাজ?েনর লাগামহীন cাধীনতা লাভ কের 

না9 ইসলামী সমােজ সকল স,েদর কৃত মালাকানা আ�াহর9 মানুষ দািয়bাQ 

(trustee) িহসােব এর অজ?ন, েভাগ ও বÑেনর অিধকার লাভ কের9 পিব[ কুরআেন 

বলা হেয়েছ, "তােদর স,েদ াথ?ী ও বিÒতেদর অিধকার রেয়েছ9"19 দান, খয়রাত, 

সদকা, যাকাত, িফতরা ভৃিতর মাধ2েম বিধ?ত স,েদর িবিল-বÑন কের একিট 

ভারসাম2পূণ? অথ?ৈনিতক অব�ার কথা েকবল বলাই হয়িন, রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম) তাঁর জীবেন কায?করভােব তা িত�াও কেরেছন9 ইসলামী সমােজ 

পুঁিজপিত ও ·িমেকর স,ক? েশাষণ বা সংঘষ? িনভ?র নয় বরং পারNিরক কল2াণমূলক 

ও াতৃbসুলভ9 রাসুলু�াহ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলেছন, "েয স`ার হােত 

আমার িজবন তার শপথ কের বলিছ, েকান ব2িW ততAণ পয?U পূণ?মা[ায় মু'িমন 

হেত পাের না, েয পয?U না েস িনেজর জন2 যা পছ² কের তার অন2 ভাইেয়র জন2ও 

তা পছ² কের9"20 িতিন আেরা বেলেছন, "·িমকেক তার ·েমাÓপC লভ2াংশ দান 

কর9 কারণ আ�াহর ·িমকেক িকছুেতই বিÒত করা যায় না9"21 িতিন তারণা, 

েচৗয?বৃি`, ডাকািত ইত2ািদর মাধ2েম স,দ হMগতকরণ, বাজাের একেচিটয়া অিধকার 

লাভ, কােলাবাজারী, সংকট সৃিO িকংবা কৃি[মভােব মূল2বৃি~র জন2 পণ2Æব2 মজুতকরণ, 

সুেদর িভি`েত ঋণদান বা েলাকসােনর চুিW ব2তীত লভ2াংশ Zহণেক স,ূণ? িনিষ~ 

                                           

17 . উ~ৃত, ড. আ. ন. ম. রইছ উি¯ন; িবিভC ধম?ীয় দৃিOেকাণ েথেক পিরবােরর িশAা ও মূল2েবাধ 

: ইসলাম ধম?, আদশ? পিরবার, উCত সমাজ, কািরতাস উCয়ন িশAা কায?Õেমর ি}মািসক 

মুখপা[, সংখ2া ৪১, ১৪ বষ?, েফ©য়ারী ১৯৯৪, পৃ. ৬২9 

18 . িবMািরত েদখুন, কুরআন হাদীেসর আেলােক পািরবািরক জীবন, মূল : মাওলানা আশরাফ আলী 

থানবী (র.) অনুবাদ : মাওলানা আবু তােহর রাহমানী, বাগদাদ লাইেËরী, ঢাকা, ১৯৯৯9 

19 . আল-কুরআন, সূরা মা-আিরজ : ২৪-২৫9 

20 . আÈ-হাদীস, উ~ৃিত : মুহা�দ শিফক আহমদ ও মুহা�দ T�ল আমীন, া]W, পৃ. ১৭৫9 

21 . আÈ-হাদীস, উ~ৃিত : া]W, পৃ. ১৭৫9 
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কেরেছন9 অন2িদেক �ী-পুTষ িনিব?েশেষ িতিট নাগিরকেক উ`রািধকার আইেনর 

মাধ2েম স,দ িকংবা �ানাUিরত করার অিধকার দান কেরেছন922 

রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর ইসলামী রাে|র আেয়র উÓস িছল পাঁচিট 

এবং েসই আেয় সকল নাগিরেকর অিধকার cীকৃত িছল9 এ উÓস]েলা হে8: ১. দান, 

২. মােল গিণমত : নগদ অথ? বা Æব2 সামZী (যা যু~ জেয়র ফেল পাওয়া েযত), ৩. 

যু~ জেয়র মালামাল : ভূ-স,ি`, ৪. িজিজয়া কর ও ৫. সাদাকাহ9 এসব উÓস েথেক 

স,দ আহরেণর ব2াপাের েযমন কেঠারতা ও ন2ায়নীিতর আ·য় েনয়া হেতা েতমিন 

এসব স,দ িবতরেণর েAে[ও অত2U সতক?তা ও নাগিরক অিধকােরর িত সুিবচার 

অবল¨ন করা হেতা9 গিণমেতর মাল িবতরেণর সময় িনেজর াণিয় কণ2ার সামান2 

অনুেরাধ বা আবদার রAা করােকও িতিন রা|ীয় দািয়েbর কারেণ উেপAা কেরেছন9 

 

দাসb েথেক cাধীনতার অিধকারদাসb েথেক cাধীনতার অিধকারদাসb েথেক cাধীনতার অিধকারদাসb েথেক cাধীনতার অিধকার    

দাসেbর পরাধীনতা মােবিতহােসর এক চরম অমানিবক ও অবমাননাকর অধ2ায়9 এর 

চলন িছল িব1ব2াপী এবং ১৮৯০ সােল Ëােসলেস দাস-ব2বসা িনিষ~করণ 

কনফােরে¬র পূব? পয?U িবে1র েকাথাও এ ব2ব�ার িবT~াচারণ করা হয়িন9 "মানব 

কৃিত অপিরবত?নীয়" এ দাশ?িনক দৃিOভ5ীর িভি`েত েÖেটা ও এির�টল েথেক ST 

কের আঠােরা শতেকর অিধকাংশ দাশ?িনক দাসথােক সমথ?ন কেরেছন9 

Zীক, েরামান, পারিসক ভৃিত াচীন সভ2তাসমূেহ ই�দী, ি��ান, েবৗ~ ও সনাতন 

িহ²ু ধেম? এমনিক আধুিনক ইউেরাপ ও আেমিরকােতও থমিদেক দাস থা cীকৃত 

থার ময?াদা পায়9"23 এ েথেক অনুিমত হয় েয, এ থািটর ৈনিতকতা স,েক? 

জনসেচতনতা সৃিOর াথিমক কৃিতb মহানবী (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এরই 

াপ29 

মানবতার মুিWদূত মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) েসই সQম শতাRীেতই এ 

থার িবেরািধতা ও এর িবলুিQর েয়াজনীয় ব2ব�া অবল¨ন কেরেছন9 এখােন তাঁর 

দশ?ন িছল : সমZ মানব জািত একজন নারী ও পুTষ েথেক উ×ূত, সুতরাঙ 

জdগতভােব সকল মানুষ সমান ও cাধীন9 "ইসলােমর আিবভ?াব কােল, ... েকৗশলগত 

কারেণ ও িনরাপ`ার cােথ? ইসলাম সামিয়কভােব যু~ব²ীগণেক দাস-দাসীÄেপ Zহেণর 

িবষয়িট অনুেমাদন কের9 তেব, তাও এ শত?সােপেA িছল েয, এক. অনুZহ দশ?ন 

পূব?ক মুWকরণ, দুই. মুিWপেণর িবিনমেয় মুWকরা, িতন. ব²ী িবিনমেয়র মাধ2েম 

                                           

22 . আল-হাদীস, উ~ৃিত : া]W, পৃ. ১৭৫9 

23 . উ~ৃিত : মুহা�দ শিফক আহমদ ও মুহা�দ T�ল আমীন, া]W, পৃ. ১৬০9 
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মুWকরণ9 যখন এ িতনিট ব2ব�ার েকানিটর মাধ2েম ব²ীমুিW সÅব হেব না 

েকবলমা[ তখনই যু~ব²ীেদরেক দাস-দাসী িহেসেব Zহণ করা যােব9"24 রাসূল 

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর অনুসৃত এ নীিতর মূেল িছল পিব[ কুরআেনর 

এই িনেদ?শ: "েতামরা যখন তােদরেক (শÙ পAেক) পরাভূত করেব তখন তােদর 

ব²ী করেব9 অতঃপর অনুZহ দশ?ণপূব?ক িকংবা মুিWপেণর িবিনমেয় মুW কের 

িদেব9"25 এ নীিতর আেলােক মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) বিত?ত 

ইসলামী রাে| গৃহীত কতক]েলা অভূতপূব? ব2ব�া সকল ধরেনর দাস-দাসীর 

পুনT~ােরর পথ খুেল িদেয়িছল, যােত িকছুিদেনর মেধ2 দাস থা কৃত অেথ? িবলুQ 

হেত পাের9 এ]েলা হে8: 

১. তাকিতব : এমন িলিখত দলীল যার মাধ2েম দাস-দাসীরা তােদর cাধীন বৃি`র }ারা 

উপািজ?ত স,েদর িবিনমেয় cাধীন হেত পাের; ২. তাদিবর : দাসপিতর মৃতু2র পর 

cাধীনতা লােভর অিধকার স,িক?ত চুিW, ৩. ইসিতলাদ : ভুর সUান জdদান েহতু 

cাধীনতা লােভর অিধকার স,িক?ত আইনগত ব2ব�া26, ৪. ভূ কতৃ?ক গভ?বতী হেয় 

েকান দাসী েকান সUান সব করেল েস সUান cাধীন মানুেষর ময?াদা লাভ করত; ৫. 

িপতা দাস হওয়া সে�ও একজন cাধীন নারীর গভ?জাত সUান cাধীন িহসােব cীকৃত 

হেতা; ৬. যতিদন পয?U দাস থা চিলত িছল ততিদন ইসলামী আইেন িবিভC 

অপরােধর কাÚ ফারা িহসােব দাস মুিWর িবধান রাখা হেয়িছল এবং ৭. দাসদাসীেদর 

cাধীনতা িনি{ত করার লেA2 যাকােতর অথ? ব2য় করার আইনগত ব2ব�া েঘািষত হয়9 

এসব আইনগত িবধােনর পাশাপািশ রাসূলু�াহ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) দাস-

দাসী মুিWর িবষয়িট অত2U পূেণ2র কাজ এবং আ�াহ পােকর সKিO লােভর উপায় 

িহেসেব উপ�াপন কেরন9 িতিন বেলেছন, "েয মুসিলম একজন িব1াসী দাস-দাসীেক 

মুW করেব আ�াহ মুW দাস-দাসীর িতিট অে5র িবিনমেয় দাসপিতর িতিট অ5েক 

েদাযেখর আ]ন েথেক রAা করেবন9" 

িতিন আেরা বেলন: "েয ব2িW cীয় দাসীেক িশAা-দীAায় উCত করার পর মুW কের 

িবববাহ করেব েস িদ]ণ সওয়াব পােব ...9" বলা বা�ল2, মহানবী (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম)-এর এসব বাণী ও নীিতমালার ফেল ব� দাস-দাসী তােদর দাসb েথেক 

মুিW লাভ কের9 "cয়ং রাসূলু�াহ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) সাতষিÛ, আবূ বকর 

(রািদয়া�া� আন�) অসংখ2, আÜাস (রািদয়া�া� আন�) স`র, ওসমান (রািদয়া�া� 

                                           

24 . উ~ৃিত : া]W, পৃ. ১৬১9 

25 . আÈ-কুরআন, সূরা মুহা�াদ : ৪9 

26 . এখােন উে�খ2 েয, এমনিক অOাদশ শতেকর েশষ ভাগ পয?U, আেমিরকা ও «াে¬ েকান 

দাসীেক িবেয় করার অপরােধ cাধীন পুTষেকও তার সকল নাগিরক অিধকার হারােত হত9 
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আন�) িবশ, হাকীম ইÝ ন িহযায (রািদয়া�া� আন�) একশত, ইবন ওমর (রািদয়া�া� 

আন�) এক হাজার, আRুর রহমান ইবন আউফ (রািদয়া�া� আন�) ি[শ হাজার 

দাসদাসীেক cাধীনতা দান কেরন927 রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর দাস 

থা িবেরাধী এসব নীিতমালা ও সিÕয় েনতৃেbর সুদূর সারী ফল িহসােব 

"খলীফােদর আমেল আরেবর সকল দাস-দাসী cাধীনতা লাভ কের এবং আরেবর 

দাসথার সমাধান এভােব চি�শ বছেরর মেধ2 স,C হেয়িছল9"28 

 

cাধীনভােব চলাচলcাধীনভােব চলাচলcাধীনভােব চলাচলcাধীনভােব চলাচল, , , , বসবাসবসবাসবসবাসবসবাস, , , , রাজৈনিতক আ·য় ও নাগিরকb লােভর অিধকাররাজৈনিতক আ·য় ও নাগিরকb লােভর অিধকাররাজৈনিতক আ·য় ও নাগিরকb লােভর অিধকাররাজৈনিতক আ·য় ও নাগিরকb লােভর অিধকার    

মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) বিত?ত রা| ব2ব�া রাে|র িতিট 

নাগিরকেক রাে|র েয েকান �ােন cাধীনভােব চলাচল ও বসবােসর অিধকার দান 

কের9 একই ভােব cাভািবক পিরি�িতেত রাে|র বাইের যাওয়া ও অন2 রাে| বসবােসর 

অিধকারও িতিট ব2িWেক েদয়া হেয়িছল9 তাঁর রা| ব2ব�া কৃতপেA একিট 'িব1 

রা|ব2ব�া' ধারণায় িব1াসী িছল9 রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর রা|দশ?ন 

অনুযায়ী সমZ িব1 আ�াহর রাজ2cÄপ- যা িতিন সকল মানুেষর চলাচল ও বসবােসর 

জেন2 অবািরত কের িদেয়েছন9 িতিন বেলন, "সমZ েদশ আ�াহর আর মানুষ আ�াহর 

বা²া, তুিম েযখােন ম5লজনক মেন কর বসবাস কর9"29 এখােন উে�খ2 েয, থম 

িব1যুে~র অব2বিহত পূব? পয?U মানুেষর জন2 িবে1র েয েকান �ােন cাধীনভােব 

চলাচল ও বসবােসর সব?জনীন cাধীনতা িছল9 

রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) বিত?ত ইসলামী রাে| ধম?, বণ?, মতাদশ? 

িনিব?েশেষ িতিট ব2িWেক 'ন2ায়িবচার েথেক বিÒত হেব না'-এ শেত? রাজৈনিতক 

আ·য় ও নাগিরকেbর অিধকার েদয়া হেয়েছ9 মিদনা জাতে� মÞা েথেক 

িহজরতকারী েমাহািজর জনগণেক আ·য় ও নাগিরকb দানসহ অন2ান2 েমৗিলক 

চািহদা পূরেণর মাধ2েম পুনব?ািসত করা হেয়িছল9 মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম)-এর েনতৃেb ইসলামী রা| আ·য় াথ?ীেদর েমৗিলক চািহদা পূরণােথ? রা|ীয় 

স,েদর একিট িনিদ?O অংশ বরা¯ কের তােদরেক cাবল¨ী কের েতালার শংসনীয় 

উেদ2াগ েনয়930 

 

                                           

27 . মুহা�াদ আবুল হাসান েথেক উ~ৃত কেরেছন মুহা�দ শিফক আহমদ ও মুহা�দ T�ল আিমন, 

া]W, পৃ. ১৬৩9 

28 . উ~ৃত, া]W, পৃ. ১৬৩9 

29 . আÈ-হাদীস, া]W, পৃ. ১৭১9 

30 . আÈ-হাদীস, া]W, পৃ. ১৭২9 
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িনপীড়নিনপীড়নিনপীড়নিনপীড়ন----িনয?ািনয?ািনয?ািনয?াতনতনতনতন, , , , িন�ুরতা ও অমানিবক আচরণ েথেক মুিW লােভর অিধকারিন�ুরতা ও অমানিবক আচরণ েথেক মুিW লােভর অিধকারিন�ুরতা ও অমানিবক আচরণ েথেক মুিW লােভর অিধকারিন�ুরতা ও অমানিবক আচরণ েথেক মুিW লােভর অিধকার 

শািUপূণ? পিরেবেশ উে¯শ2 েণািদতভােব েকান ব2িWেক শারীিরক-মানিসক শািMদান 

বা তােক কO েদয়ােক রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) স,ূণ? িনিষ~ েঘাষণা 

কেরন9 িতিন বেলেছন, "কৃত মুসিলম হে8 েস ব2িW যা কথা বা হাত (কােজর 

িনপীড়ন) েথেক মুসিলমগণ িনরাপদ থােকন9"31 এমনিক এেAে[ অমুসিলম 

নাগিরকগেণর অিধকার স,েক? অত2U দৃঢ় ভাষায় িতিন বেলেছন: "মেন েরেখা! যিদ 

েকান মুসিলম অমুসিলম নাগিরেকর উপর িনপীড়ন চালায়, তার অিধকার খব? কের, 

তার উপর সাধ2াতীত েবাঝা (িজিযয়া বা িতরAা কর) চািপেয় েদয় অথবা তার েকান 

বà েজারপূব?ক িছিনেয় েনয় তাহেল িকয়ামেতর িদন আিম আ�াহর আদালেত তার 

িবTে~ অমুসিলম নাগিরেকর পA অবল¨ন করব9"32 

রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) কােরা অপরােধর জন2 অন2েক দ: েদওয়ার যুগ 

যুগ ধের চিলত েরওয়াজও িচরতের রিহত কের েদন9 িবদায় হে¾র ঐিতহািসক 

অিভভাষেণ িতিন বেলন, "কােরা অপরােধর জন2 অন2েক দ: েদয়া যােব না9 সুতরাং 

িপতার অপরােধর জন2 পু[েক এবং পুে[র অপরােধর জন2 িপতােক দায়ী করা যােব 

না9"33 রাসূলু�াহর (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর এই েঘাষণার মূেল িছল 

কুরআেনর েসই বাণী, "েত2ক ব2িW তার কৃতকেম?র জন2 দায়ী9 েয ব2িW েকান 

অপরাধ সংগিঠত কের তা তারই দািয়েb থােক, েকউ অেন2র েবাঝা বহন কের না9"34 

এছাড়াও "রাসূলু�াহ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) ও খলীফােদর শাসনামেল এমন 

ব� ঘটনা রেয়েছ যােত আইনগত িতিবধােনর ব2ব�া বা আÃপA সমথ?েনর সুেযাগ 

দান ব2তীত কাউেক আটক করার ব2াপাের কেঠার িনেষধা>া বলবÓ িছল বেল মাণ 

পাওয়া যায়9"35 

সা0িতককােল েদখিছ মানবািধকার স,েক? অত2U সেচতন উCত িবে1র েদশ]েলার 

হােতও আমরা যু~ব²ীেদর উপর িক িবভÓস, অমানিবক ও িন�ুর অত2াচার, িনয?াতন 

চলেছ- অথচ এ ব2াপাের মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর নীিত কৃত 

                                           

31 . আÈ-হাদীস, ওয়ালী উি¯ন েমাহা�দ ইবনু আRু�াহ, িমশকাত আল মাসািবহ, এম. বিশর 

হাসান এ^ স¬, কিলকাতা, তা. িব. ১ম খ:, পৃ. ১২9 

32 . আÈ-হাদীস েথেক উ~ৃত, েমা. আতাউর রহমান, ইসলামী ·মনীিতর Äপেরখা, ঢাকা 

িব1িবদ2ালয় পি[কা, সংখ2া ৪৬, জুন- '৯৩, পৃ. ৪৩9 

33 . আÈ-হাদীস, ইবনু মাজা ও িতরিমযী, মাওলানা আকরাম খাঁ ণীত, েমাMফা চিরত, ৪থ? 

সংºরণ, পৃ. ৮৫৫9 

34 . আÈ-কুরআন, সূরা তূর : ২১ ও সূরা আনআম : ১৬৪9 

35 . মুহা�দ শিফক আহমদ ও মুহা�দ T�ল আিমন, া]W, পৃ. ১৬৪9 
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মানবািধকার সংরAেণ কত কায?কর9 িতিন বেলেছন, "মুসিলমেদর িত মুসিলমেদর 

েয কত?ব2, আ·য়াথ?ী ও যু~বি²েদর িত কত?ব2 তার েচেয় অেনক েবিশ9"36 ইবেন 

Tশদ সাহাবী আল হাসান ইবেন মুহা�দ আল তািমিমর বরাত িদেয় বেলন, "রাসূর 

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর সাহাবীরা সব?স�িতÕেম এ িস~ােU উপনীত হন 

েয, ব²ীেক হত2া করা েব-আইনী"9 বদর যুে~ াQ যু~বি²েদর সে5 মুহা�াদ 

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) েয আদশ? ব2বহার েদিখেয়িছেলন জগেতর ইিতহােস 

তাঁর তুলনা েমলা ভার9 তাঁর আেদেশ মদীনার আনসার এবং মুহািজররা সাধ2ানুসাের 

বি²েদর িনেজেদর মেধ2 ভাগ কের আপন আপন গৃেহ �ান িদেয়িছেলন এবং আÃীয়-

cজেনর মত তােদর সে5 ব2বহার কেরিছেলন9 তাঁর এই নীিত যু~বি²েদর জীবেন 

মানবািধকার এমনভােব িত�া কেরিছল েয, পরবত?ীকােল উইিলয়াম মূর 'লাইফ অব 

মুহা�াদ' ZেG েলেখন েয, "মুহা�ােদর িনেদ?শানুযায়ী বি² এবং �ানীয়রা একই 

বািড়েত �ান েপেয়িছেলন, তারা বি²েদর দয়া এবং সহানুভূিতর সে5 Zহণ কেরন 

...9"37 

    

অবাধ ও cাধীন িবচার ব2ব�ার অধীেন ন2ায়িবচার লােভর অিধকারঅবাধ ও cাধীন িবচার ব2ব�ার অধীেন ন2ায়িবচার লােভর অিধকারঅবাধ ও cাধীন িবচার ব2ব�ার অধীেন ন2ায়িবচার লােভর অিধকারঅবাধ ও cাধীন িবচার ব2ব�ার অধীেন ন2ায়িবচার লােভর অিধকার 

মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) বিত?ত রা| ও সমাজ ব2ব�ায় ধম?, বণ?, 

রাজৈনিতক-সামািজক-েপশাগত ময?াদা িনিব?েশেষ রাে|র িতিট নাগিরক একিট 

িনরেপA, অবাধ ও cাধীন িবচার ব2ব�ার অধীেন cাভািবক ন2ায়িবচার পাওয়ার 

অিধকার লাভ কের9 মূলত ন2ায় িবচার ধারণার উপর ইসলােম এতটা ]Tb আেরাপ 

করা হেযেছ েয, কুরআেন ায় ষাটিট আয়ােত এ স,েক? সুিনিদ?Oভােব আেলাচনা করা 

হেয়েছ9 েযমন একিট আয়ােত বলা হেয়েছ, "েতামরা ন2ােয়র উপর িতি�ত থাক এবং 

আ�াহর জন2 ন2ায় স5ত সাA2 দাও, তােত যিদ েতামােদর িপতা-মাতা িকংবা আÃীয়-

cজনেদর Aিত হয় তবুও9"38 রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) িতি�ত 

ইসলামী িখলাফেতর শাসনামেল ইসলােমর িবচার ব2ব�া যা শাসক েগা�ীর হMেAপ 

মুW, cাধীন, অবাধ ও িনরেপA িহেসেব খ2ািত লাভ কের, তা িছল মূলত রাসূলু�াহ 

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর মানবতােবাধ ও মানবািধকােরর উদার দৃিOভ5ী 

েথেক উÓসািরত9 মনীষী বাক? এ স,েক? চমÓকারভােব রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম)-এর কৃিতেbর cীকৃিত িদেয়েছন9 

                                           

36 . আÈ-হাদীস, িতরিমযী শরীফ েথেক উ~ৃত : মুহা�দ ফায়জুল হক, যু~ বি²েদর সে5 আচরণ : 

েকারআন কী বেল, ৈদিনক যুগাUর, ১৪ েম ২০০৪ সংখ2া, পৃ. ১২9 

37 . উ~ৃিত, মুহা�দ ফায়জুল হক, পূেব?াW, পৃ. ১২9 

38 . আÈ-কুরআন, সূরা আন-িনসা : ১৩৫9 
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সামািজক ন2ায়িবচার ও মানবািধকার িত�ায় মুহা�াদ সামািজক ন2ায়িবচার ও মানবািধকার িত�ায় মুহা�াদ সামািজক ন2ায়িবচার ও মানবািধকার িত�ায় মুহা�াদ সামািজক ন2ায়িবচার ও মানবািধকার িত�ায় মুহা�াদ ((((সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামসা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামসা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামসা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম))))    

উে�িখত েA[]েলার পাশাপািশ বৃহ`র সমাজ ও মানিবকতার েAে[ মুহা�াদ 

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) েয অনুপম আদশ? েরেখ েগেছন তা মানব ময?াদা 

িত�া ও সব?জনীন মানবািধকার িত�ায় অত2U ]Tbপূণ? অবদান রােখ9 এমন 

কতক]েলা েA[ এখােন আেলাচনার দাবী রােখ: 

    

শািUশািUশািUশািU, , , , সাম2 ও ৈম[ী িত�ায়সাম2 ও ৈম[ী িত�ায়সাম2 ও ৈম[ী িত�ায়সাম2 ও ৈম[ী িত�ায়    

পিব[ কুরআেন আ�াহ পাক NO ভাষায় মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) 

স,েক? েঘাষণা কেরেছন েয, "আিম েতামােক সমZ সৃিOর জেন2 রহমতcÄপ েরণ 

কেরিছ9"39 কুরআেনর এ বাণী পিরপূণ?ভােব সেত2 পিরণত কেরিছেলন রাসূল 

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)9 সমাজ, রা| ও সমZ মানব জািতর াতৃb, শািU, 

সাম2 ও ৈম[ী িত�ায় িতিন েয অনন2 সাধারণ উদাহরণ েরেখ েগেছন পৃিথবীর 

ইিতহােস তা আেজা অি}তীয় এবং সব?জন cীকৃত অনুকরণীয় আদশ? িহেসেব cীকৃত9 

েকননা িতিন েকবল মুসিলমেদর আদশ? িছেলন না, িছেলন েগাটা মানব জািতর আদশ?9 

আ�াহ পাক তাঁেক এই মেম? েঘাষণা িদেত িনেদ?শ িদেয়েছন: "বলুন (েহ মুহা�াদ), েহ 

মানবজািত, আিম েতামােদর সবার জন2 আ�াহর রসূল9"40 

মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) িছেলন েসই ব2িWb িযিন অিত ৈশশেব 

িব±য়করভােব সমবÑন নীিতেত তার দুধমাতা হািলমার ঘের দুধমাতার একিট মা[ 

Mন পান করেতন আর একিট েরেখ িদেতন হািলমার িনেজর সUােনর জেন29"41 তাঁর 

জীবেন সবেAে[ সব পয?ায় শািU, সাম2 ও াতৃb িত�ায় িতিন অনুকরণীয় আদশ? 

েরেখ েগেছন, এমনিক নবুওয়েতর আেগও, "িহলফুল ফুজুল" গঠন তার একিট উáল 

দৃOাU9 আ�াহ পােকর েদয়া বাণী চার ও তাঁর একbবাদী ধম?মত িত�ার সংZােম 

িক মÞায়, িক তােয়েফ ব�ভােব িতিন িনয?ািতত ও িনগৃহীত হেয়েছন- িকK িকছুেতই 

েধয?হারা হনিন9 পরবত?ীকােল শÙর েমাকােবলা করেত, নওমুসিলমেদর জীবন ও 

নতুন রা|েক বাঁচােত আ�াহ পােকর অনুমিতÕেম তাঁেক হয়তঃ অেনক]েলা যুে~ 

অবতীণ? হেত হেয়েছ িকK, গেবষকগণ যথাথ?ই বেলেছন, "সব]েলা যু~ই িছল 

                                           

39 . আÈ-কুরআন, সূরা আি¨য়া : ১০৭9 

40 . আÈ-কুরআন, সূরা আরাফ : ১৫৮9 

41 . অধ2াপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, শািUর দূত হযরত মুহা�াদ (সা.), সীরাত ±রিণকা ১৪১৫, 

ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ৩৮9 
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িতরAামূলক এবং শািUেক সুদৃঢ় বুিনয়ােদর উপর সং�াপেনর লেA29"42 মেন 

রাখেত হেব, িতিন যু~ কেরিছেলন স,ূণ?ভােব পিব[ কুরআেনর এই নীিতমালার 

অধীেন: "তােদরেক যু~ (িকতাল)-এর অনুমিত েদয়া হেলা যারা আÕাU হেয়েছ, 

েকননা তােদর উপর যুলম করা হেয়েছ"43 এবং "যারা েতামােদর িবTে~ যু~ কের 

েতামরাও তােদর িবTে~ আ�াহর রােহ যু~ কর িকK সীমালংঘন কেরা না9 আ�াহ 

সীমালংঘনকারীেদর পছ² কেরন না9"44 

মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) তাই যু~ কেরেছন শািUর জন2ই9 যখনই 

শািU চুিWর Mাব এেসেছ এমনিক আপাত দৃিOেত তা মুসিলম cাথ? িবেরাধী হেলও, 

িতিন িবনা ি}ধায় তা Zহণ কেরেছন একমা[ শািUর ত2াশায়9 �দায়িবয়ার সি\ তার 

âলU মাণ9 তাঁর জীবেনর ে·� অিভযানিট িছল একিট রWপাতহীন অনন2 সাধারণ 

যু~9 সমZ মÞাবাসী যখন তােদর }ারা িনয?ািতত, িবতািড়ত, চরম িতিহংসার িশকার 

মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর হােত চরম দ: পাওয়ার আশংকায় Aণ 

ইিতহাস রচনা কেরন9 

বংশময?াদা আর জ2াত2ািভমােনর েসই যুেগ িতিনই থম শািU আর সাম2 িত�ায় এই 

মহান বাণী চার কেরন েয, "তাকওয়া (েখাদা ভীTতা) ছাড়া অন2 েকান কারেণ 

অনারবেদর উপর আরবেদর েকান ময?াদা নাই9 সাদা কােলার িত এবং কােলা সাদার 

িত ৈবষম2 েছাট বা বড় নয়9 তাই েতা িতিন হাবিস েগালাম েবলাল (রা.)-েক পৃিথবীর 

থম মুয়াি¾ন-এর ময?াদা িদেত কুµােবাধ কেরনিন9 উপেঢৗকন পাওয়া Õীতদাস 

যায়দ বন হািরসেক েকবল আজাদই কেরিছেলন তা নয়, িনেজর ফুপােতা েবান 

জয়নােবর সােথ তার িবেয় িদেয় পিরবােরর একজন কের িনেয়েছন9 নাগিরক 

অিধকােরর েã অমুসিলমেদরেকও িতিন সমান অিধকার িদেয়েছন9 তার NO 

িনেদ?শ: "ইসলামী রাে| বসবাসরত অমুসিলমেদর রW আমােদর রেWর মতই পিব[9 

তােদর ধন-স,দ আমােদর ধন-স,েদর মতই িহফাজতেযাগ29" নাগিরক সাম2 ও 

ৈম[ীর এই মহান নীিত ইসলাম ও মুসিলম শিW িভCধম?ী েকান নাগিরেকর ওপেরই 

জবরদিMমূলকভােব ইসলাম চািপেয় েদনিন, যার েছাট একটা উদাহরণ এই েয, ায় 

এক হাজার বছর মুসিলমরা এ উপমহােদেশ শাসকােলও মুসিলম জনসংখ2া িছল েমাট 

জনসংখ2ার মা[ এক চতুথ?াংশ9"45 

 

                                           

42 . া]W, পৃ. ৪০9 

43 . আÈ-কুরআন, সূরা হ¾ : ৩৯9 

44 . আÈ-কুরআন, সূরা বাকারা : ১৯০9 

45 . া]W, পৃ. ১৮9 
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দয়াদয়াদয়াদয়া, , , , Aমা ও ·িমেকর অিধকার িত�ায়Aমা ও ·িমেকর অিধকার িত�ায়Aমা ও ·িমেকর অিধকার িত�ায়Aমা ও ·িমেকর অিধকার িত�ায়    

মহানবী (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) িছেলন অত2U দয়ালু, Aমাশীল ও েকামল9 

দয়া, Aমা, শািU ও সােম2র িতÄপ এই মহামানব NO েঘাষণা কেরেছন, "েয 

মানুষেক দয়া কের না, আ�াহ পাক তােকএ দয়া কেরন না9"46 এখােন েকবল 

মুসিলমেদর কথাই নয় বরং েগাটা মানব জািতর কথা বলা হেয়েছ9 জািত-ধম?-বণ? 

িনিব?েশেষ সকল মানুেষর িত দয়া ও Aমা দশ?নেক িতিন নানাভােব উÓসািহত 

কেরেছন9 অন2 একিট হাদীেস হাদীেস মহানবী (সা.) বেলন: "পৃিথবীেত যারা আেছ 

তােদর িত দয়া কর9 উ~?ােলােক যারা আেছন আর তারা েতামার িত সদয় 

হেবন9"47 অন2িদেক ·িমক অধীন� কম?চারী চাকর-চাকরানীেদর িত সদয় ব2বহার 

করা, তােদরেক িনেজেদর অনুÄপ খাওয়া-দাওয়া, েপাশাক-আশাক, িব·াম ইত2ািদর 

ব2ব�া করেতও িতিন বারংবার তািগদ িদেয়েছন9 বàত িব1নবী (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম) ·িমকেদর সব কার বÒনা, অত2াচার, িনপীড়ন আর äািনর অবসান কের 

এমন সব ·মনীিতর বত?ন কের েগেছন যার িসিক শতাংশও জািতসংঘ, আUজ?ািতক 

·মসং�া (আই.এল.ও) িবগত ১১৮ বছর ধের েম িদবস উå যাপেনর মাধ2েমও িত�া 

করেত পােরিন9"48 

বুখারী ও মুসিলম শরীেফ উ~ৃত এক হাদীেস বলা হে8, মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম) NO েঘাষণা কেরেছন: শিW-সামেথ?2র অিতিরW কাজ ·িমকেদর উপর 

চাপােব না9 যিদ তার সামেথ?2র অিতিরW েকন কাজ তােক দাও তাহেল েস কাজ 

·িমকেদর উপর চাপােব না9 যিদ তার সামেথ?2র অিতিরW েকান কাজ তােক দাও 

তাহেল েস কােজ তােক সাহায2 কর949 িতিন আেরা বেলেছন: "িবিনেয়াগকারী েযন 

িনেয়ািজত ·িমেকর কাছ েথেক তার সামেথ?2র বাইের েকান কাজ আশা না কের9 

·িমকেদর cা�2 নO হেত পাের এমন েকান কােজ েযন তােদর বাধ2 করা না হয়9"50 

·িমেকর াপ2 মজুরী েথেক তােক বিÒত করা েসই আবহমান কাল েথেকই মািলক 

পেAর অন2তম ৈবিশO29 আজেকর সমােজ এর উদাহরণ ভুির ভুির পাওয়া যায়9 অথচ 

এ ব2াপাের রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর কেঠার িনেদ?শ রেয়েছ তােদর 

ন2ায2 মজুরী দােনর জেন29 বায়হাকী শরীেফর একিট হাদীস অনুযায়ী, রাসূল 

                                           

46 . আÈ-হাদীস, া]W, পৃ. ১৯9 

47 . আÈ-হাদীস, া]W, পৃ. ১৯9 

48 . মুহা�াদ ফরহাদ েহােসন, েম িদবস, ·িমক ে·ণী এবং ইসলাম, ৈদিনক যুগাUর, ৩০ এিল 

২০০৪, পৃ. ১২9 

49 . া]W, পৃ. ১২9 

50 . আÈ-হাদীস, ইবেন মাজাহ, া]W, পৃ. 9 
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(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলেছন: "িকয়ামেতর িদন িতন কার মানুেষর সে5 

আিম ঝগড়া করেবা, আর যার সে5 ঝগড়া করেবা তােক আিম পরািজত কের ছাড়েবা9 

তার মেধ2 এক ব2িW হেলা, ·িমক েথেক েস পুেরাপুির কাজ আদায় কের িকK েস 

অনুপােত পাির·িমক দান কের না9"51 িতিন আেরা বেলন: "·িমেকর ঘাম Sকােনার 

আেগ তার পাির·িমক িদেয় দাও9"52 অন2িদেক মহানবী (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম) ·িমকেদর মািলেকর সে5 অযথা বাড়াবািড় করােক িনিষ~ কেরেছন9 তাঁর 

দৃিOেত ·িমেকর কােছ মািলেকর িজিনসপ[ আমানতcÄপ9 এসব নীিতর উপর 

িতি�ত েথেক িতিন এক অপূব? আদশ? �াপন কের েগেছন9 

Sধু তাই নয়, পৃিথবীর ে·� নবী হওয়া সে�ও মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম) িনেজ ·িমেকর কাজ কেরেছন9 কখেনা বািণজ2 িতিনিধ িহসােব, িনজ 

হােত জুতা েসলাই কের, খ²েকর যুে~ পিরখা খনন কর, পিরখা খনেন বাধাZ� বড় 

বড় পাথরেক কুঠােরর আঘােত টুকরা কের, স5ী সাথীেদর জন2 রাCার কাঠ সংZেহ 

িনজ হােত কুঠার ধের, ·িমকেক ভাই সে¨াধন কের, ·ম ও ·িমেকর ময?াদােক 

িতি�ত কেরেছন9 িতিন বেলেছন ·মেক তাি8ল2 কেরা না কারণ ·ম আ�াহর 

ৈনকট2 লােভর মাধ2ম9 িতিন আেরা বেলন, সকল নবী-রাসূলই েমষচারী িছেলন953 

িবদায় হে¾র ভাষেণ }2থ?হীন ভাষায় িতিন িনেদ?শ েদন: "সতক? থািকও, সতক? থািকও 

দাস-দাসী স,েক?9 েতামরা েযÄপ খােব তাহােদরও অবশ2ই খাওয়ার ব2ব�া কিরেব9 

েতামরা েযÄপ পিরেব তাহােদরও পরার ব2ব�া কিরেব9"54 এভােব শািU, ৈম[ী, Aমা, 

দয়া ·েমর ময?াদা ও ন2ায় িবচােরর েয মহান আদশ? মহানবী (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম) েরেখ েগেছন িনেজর জীবেন তার িত�া কের- মানব ময?াদা ও 

মানবািধকােরর ধারণা ও তা অজ?েনর েAে[ তা এক অতুলনীয় িদক-িনেদ?শনা9 তাঁর 

এই ]ণাবলী ও দৃিOভ5ীেত মুæ িবখ2াত দাশ?িনক, সািহিত2ক জজ? বাণ?াড শ' তাই 

বলেত কুµােবাধ 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 . া]W, পৃ. ১২9 

52 . বায়হাকী শরীেফর হাদীস, া]W, পৃ. ১২9 

53 . মুজািহদ �সাইন ইয়াসীন, ·িমক আ�াহর ব\ু, ৈদিনক যুগাUর, ৩০ এিল, ২০০৪, পৃ. ১২9 

54 . রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর িবদায় হে¾ ভাষণ, বাংলায় েবাখারী শরীফ, 

া]W, পৃ. ২৫৭9 

55 . অধ2াপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, া]W, পৃ. ৪২9 
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নারী অিধকার ও ময?াদা িত�ায়নারী অিধকার ও ময?াদা িত�ায়নারী অিধকার ও ময?াদা িত�ায়নারী অিধকার ও ময?াদা িত�ায়    

নারীর অিধকার ও ময?াদা রAার িবষয়িট বত?মান িবে1 সবেচেয় আেলািচত িবষয়]েলার 

একিট9 নারী মুিWর বWা িহসােব আমরা হয়ত েকট িমেল (Kate Millet), জােম?ন 

Zীয়ার (Germaine Greer) বা অ2ানী নূরাকীন (Anne Nurakin) মুেখর নাম 

জািন; ·~ার সােথ ±রণ কির েমরী উল�ন, অ2ানী েবসাU, মাগ?ােরট সা5াঁর, সুলতানা 

রািজয়া, েবগম েরােকয়া সাখাওয়াত েহােসন মুখ মহীয়সী মিহলােদর সংZােমর 

ইিতহাস9 িকK মানব সভ2তার ইিতহােস নারীর অিধকার ও ময?াদার জন2 েয ব2িW 

থম েসা¹ার হেয় ওেঠন, নারীেক সংসার ও সমােজর অিবে8দ2 ও অপিরহায? অংশ 

িহসােব েয ব2িW থম cীকৃিত েদন, পািরবািরক ও সামািজক জীবেন নারীর অিধকার 

পিরপূণ? আকাের েয ব2িW থম িত�া কেরন, সিত2কার অেথ? নারী জাগরণ ও নারী 

মুিWর ইিযন বWা িতিন হে8ন 'একজন পুTষ' এবং িতিন আর েকউ নন- মুহা�াদ 

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)9 একথা আেদৗ অতু2িW হেব না েয, জীবেন অন2 িকছু 

না করেলও Sধুমা[ নারী জাগরেণর েAে[ তাঁর অবদানই িব1 মনীষায় মুহা�াদ 

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-েক সুউ¹ আসেন সুদৃঢ়ভােব অিধি�ত করেব9"56 

নারীর িত রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর দশ?ন এেসেছ মূলতঃ 

কুরআেনর নীিত-দশ?ন েথেক9 কৃতপেA তাঁর জdকােল নারীেক িবে1র েকাথাও 

এমনিক cাধীন ময?াদাবান মানুষ িহসােবও িবেবচনা করা হেতা না9 নারীেক 'েভােগর 

বà', 'লাÒনা' ও 'পােপর িতমূিত?' এবং েকাথাও েকাথাও অন2ান2 অ�াবর স,ি`র 

মত 'স,ি`' বেল মেন করা হেতা9 পিব[ কুরআেন সূরা আé-নাহল এ আ�াহ পাক 

িনেজই তÓকালীন সমােজ নারী স,েক? মানুেষর মানিসকতােক চমÓকারভােব তুেল 

ধেরেছন9 "যখন তােদর কাউেক কন2া সUােনর সুসংবাদ েদওয়া হয় তার মুখম:ল 

কােলা হেয় যায়, েস অসহনীয় মনসতােপ িêO হয়9 তােক েয সংবাদ েদয়া হার äািন 

েহতু েস িনজ স0দায় হেত আÃেগাপন কের9 েস িচUা কের হানীতা সে�ও েস তা 

েরেখ দােব না মািটেত পুঁেত েদেব" (আয়াত ৫৮-৫৯)9 এভােব Sধু সাধারণ মানুষই 

নয়, বড় বড় মনীষীরাও িচUা করেতন এবং ব�িদন এই }ে²র স�ুখীন িছেলন েয, 

নারী কৃতই মানুষ িকনা, েখাদা তােদর মেধ2 আÃা িদেয়েছন িকনা ইত2ািদ9 এÄপ 

অব�ায় Sধু আইেনর িদক িদেয় নয়, বরং মানিবক িদক িদেয়ও ব2িতÕমী িবÖব 

আনয়ন কেরেছন রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর ইসলাম9 আজকাল নারী 

মুিW, নারী cাধীনতার েয েëাগান েশানা যায়, তা ঐ ৈবÖিবক বাণীরই িতìিন যা 

                                           

56 . ৈসয়দ আশরাফ আলী, া]W, পৃ. ২৩9 
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মুহা�াদ মুMফা (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর মুেখ েচৗ¯শ বছর পূেব? উ¹ািরত 

হেয়িছল9"57 

রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর থম পদেAপ িছল কন2া িশS হত2া ব\ 

করা9 িতিন বরং কন2া িশSর লালন-পালনেক নানাভােবব উÓসািহত কেরেছন এবং 

িনেজও তাঁর কন2ােদর লালন-পালন কােল েসটা কের েদিখেয়েছন9 িপতােদর িতিন 

NO বেল িদেয়েছন: "কন2া তার জন2 ল¾াºর নয় বরং কন2া সUান িতপালন তার 

জন2 জাহাCােমর পেথ বাধা এবং জাCাত লােভর উিসলা হেত পাের9" িতিন আেরা 

বেলন, "যিদ কােরা কন2া সUান জdZহণ কের এবং েস তােদরেক সKO িচে` লালন-

পালন কের তাহেল তার জেন2 েদাযেখর িতব\ক-ঢাল হেব9"58 আবু দাউদ শরীেফর 

অন2 একিট হাদীস অনুযায়ী রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলেছন, "যার 

কন2া সUান আেছ েস যিদ তােক জীবU কবর না েদয়, তােক লািÒত না কের এবং 

তার তুলনায় পু[ সUানেদর অিধক ]Tb না েদয়, তেব আ�াহ তােক জাCােত েবশ 

করােবন9"59 তাঁর এসব সুমহান বাণী েসকােল সUান স,েক? মুসিলম অমুসিলম সকল 

মানুেষর মেনাভােব আমুল পিরবত?ন আেন9 

ঈমান, আমল বা ধম?ীয় সাধনায় উÓকষ?তার ব2াপােরও িতিন নারীেক উ¹ ময?াদার 

অিধকারী হওয়ার সমান সুেযাগ িদেয়েছন9 কারণ আ�াহ পাক তার কুরআেন েঘাষণা 

কেরেছন, "েয েকউ উÓকৃO আমল করেব, েস নারী েহাক অথবা পুTষ েহাক, যিদ েস 

ঈমানদার হয়, তাহেল এ ধরেনর েলাক েবেহশেত বশ করেব এবং তােদর িত িতল 

পিরমাণ অন2ায় করা হেব না9"60 রাসূলু�াহ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) েঘাষণা 

কেরন, "পুTষেদর জেন2 পৃিথবীেত সবেচেয় বড় েনয়ামত হে8 'উ`ম �ী'9" 

অন2িদেক নারীেক িতিন আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর পের সবেচেয় েবিশ ময?াদার অিধকারী 

কের বেলেছন, "আ�াহ ও রাসূেলর পের সবেচেয় েবিশ স�ান, ময?াদা ও স}2বহার 

পাবার েযাগ2 'মা'9" িতিন এও বেলেছন, "মা'র অবাধ2তা এবং অিধকার হরণ আ�াহ 

তা'আলা েতামার জন2 হারাম কের িদেয়েছন9" িতিন েঘাষণা কেরন, "মােয়র পদতেলই 

সUােনর েবেহশত9"61 সUােনর কােছ মােয়র এতবড় স�ান, এত বড় ময?াদা 

                                           

57 . হােফজা আসমা খাতুন, নারীর ময?াদা িত�ায় মহানবী (সা.), সীরাত ±রিণকা ১৪১৫ িহজরী, 

ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ৫১9 

58 . নাসায়ী শরীফ, উ~ৃত, হােফজা আসমা খাতুন, া]W, পৃ. ৫২9 

59 . গাজী শাসুর রহমান, া]W, পৃ. ১৬৫9 

60 . আÈ-কুরআন, সূরা িনসা : ১২৪9 

61 . বুখারী, মুসিলম ও নাসায়ী শরীেফর হাদীস, উ~ৃত, হােফজা আসমা খাতুন, া]W, পৃ. ৫২9 
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মানেবাতাহােস তাঁর মত কের আর েকান মহাপুTষ বা রা|নায়ক িত�া করেত সAম 

হন িন9 

নারী মুিWর িদশারী মহানবী (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) নারীেক Sধু বাঁিচেয় েরেখ 

সÍা ও ময?াদা িদেয়ই AাU হনিন, িতিন নারীেক যথাযথ অিধকার িদেয় সমােজ 

সুিতি�ত কেরেছন9 নারীেক িতিন অথ?ৈনিতক, সামািজক, িশAাগত, আইনগত এবং 

ধম?ীয় সব িদক িদেয় তার অিধকার িনি{ত কেরেছন9 এ েAে[ তাঁর ৈবÖিবক 

িস~াUসমূহেক সংেAেপ এভােব উে�খ করা যায়: 

ক. নারীেক িপতার স,ি`েত, cামী, সUান ও মােয়র স,ি`েত উ`রািধকারী ধায? 

করা হেয়েছ 

খ. িবেয়র সময় নারীেক েমাহরানা বা েদনেমাহর ািQ আবিশ2ক কেরেছন এবং তা 

আদায় না করার বা তা েথেক েজার কের ব2য় করার অিধকার cামী, িপতা বা ভাই 

কাউেক েদয়া হয়িন; 

গ. নারীেক cামী িনব?াচেনর পূণ? অিধকার েদয়া হেয়েছ এবং ই8ার িবTে~ তােক 

েকাথাও িবেয় েদয়া িনিষ~ করা হেয়েছ9 অন2িদেক একজন অকম?ন2, অত2াচারী cামী 

েথেক িববাহ িবে8েদর পূণ? অিধকার নারীেক েদয়া হেয়েছ9 একই সােথ িবধবা ও 

তালাকাQা নারীেক ২য় িববােহর বা পুনঃিব?বােহর পূণ? অিধকার েদয়া হেয়েছ; 

ঘ. েদওয়ানী ও েফৗজদারী আইেন নারী-পুTেষর মেধ2 েকান পাথ?ক2 কেরনিন িতিন; 

ঙ. িবদ2ািশAা করা বা >ানাজ?ন করার ব2াপাের নারীেক পুTেষর মতই সমান অিধকার 

েদয়া হেয়েছ9 রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলন, ">ানাজ?ন করা েত2ক 

মুসিলম নরনারীর জন2 ফরজ বা অবশ2 কত?ব2"; 

চ. অত2াচার, অপমান, অশালীনতা ও অবমাননা েথেক নারীেক রAার জেন2 মহানবী 

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) মিহলােদর েপাশাক পিরধােন ও জনসমেA চলােফরার 

সময় একিট অনুসরণীয় েপাষাক-িবিধ (Dress code) েমেন চলার িনেদ?শ িদেয়েছন9 

এ ব2াপাের িতিন েযসব িবিধ িবধান িদেয়েছন আপাত দৃিOেত তা কােরা কােরা কােছ 

নারীর অধঃMনতা মেন হেলও নারীর ময?াদা িত�ায় েসটা েয কতখািন সাফল2 আনেত 

পাের িবগত ব� শতাRী ধের তার মাণ পাওয়া েগেছ, আর তার ইপরীেত বত?মােন 

েভাগবাদী িবে1র নারী-মুিWর নােম যা িকছু চলেছ তােত কৃত অেথ? নারীর ময?াদা 

বৃি~ না েপেয় নারী বরং েভাগ2 পণ2 ও লালসার সামZীেত পিরণত হে8 Õমশ9 

 

পিরবারপিরবারপিরবারপিরবার, , , , আÃীয়আÃীয়আÃীয়আÃীয়----cজন ও িতেবশীেদর মেধ2 শািU ও অিধকার িতcজন ও িতেবশীেদর মেধ2 শািU ও অিধকার িতcজন ও িতেবশীেদর মেধ2 শািU ও অিধকার িতcজন ও িতেবশীেদর মেধ2 শািU ও অিধকার িত�ায়�ায়�ায়�ায়    

অন2ান2 অেনক ধম?]T, ধম?চারক বা মহাপুTেষর পািরবািরক ও সামািজক জীবন 

িকভােব েকেটেছ তা জানা যায় না9 িকK সÅবত মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ 
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ওয়াসা�াম)-এর পািরবািরক ও সামািজক জীবন স,েক? িব1ব2াপী সবেচেয় েবিশ 

আেলাচনা পয?ােলাচনা হেয়েছ9 রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) পািরবািরক 

জীবনেক অত2U ]Tb িদেতন9 'ৈবরাগ2 সাধেন মুিW'র পথ িতিন পিরহার কের 

চেলেছন9 বরং তার মেত পিরবার ও সমােজ শািU, সাম2, ন2ায়িবচার ও আ�াহ পােকর 

আনুগত2 করাই কৃত ধম?াচরণ9 আমরা ইেতাপূেব? 'িববাহ' ব2ব�ার মাধ2েম পিরবােরর 

িভি` রচনা, উ[ সUােনর পাশাপািশ কন2া সUানেক cাগত জানােনা এবঙ কন2ােক 

অিধক ]Tbদান, �ীর অিধকার ভৃিত স,েক? তাঁর জীবন-দশ?ন আেলাচনা কেরিছ- 

েযখােন েদখা েগেছ মানুেষর জীবেনর এেকবাের তৃণমূল পয?ােয় অিধকার ও মানবতা 

িত�ায় তাঁর অিব±রণীয় অবদান রেয়েছ9 এখােন পািরবািরক ও সামািজক জীবেন 

মানুেষর ময?াদা ও অিধকার িত�ায় তাঁর অবদান স,েক? অন2 কেয়কিট িবেশষ 

িদেকর উপর আেলাকপাত করা হেলা: 

 

মানবািধকােরর এই উ¹কেµর যুেগ পিরবার-ব2ব�া Õমশ েযখােন দূব?ল হেয় পড়েছ, 

নগরায়ন ও শহরায়েনর পাশাপািশ লাগামহীন েভাগবাদী দৃিOভি5 পিরবােরর িনভ?রশীল 

সদস2 িবেশষত িশS, বৃ~-বৃ~া ও অন2ান2েদর িত Õমশ িনরাপ`হীনতা, অিধকার না 

পাওয়ার ও লাÒনার আশংকা বাড়েছ9 অথচ রাসূল (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) 

দৃঢ়ভােব পািরবািরক দািয়b পালেন তািগত িদেয়েছন9 পিব[ কুরআেন িপতা-মাতার 

সােথ সUােনর স,ক? ও দািয়েbর কথা NO েঘাষণা কের বলা হেয়েছ: "েতামরা 

কখেনা তােদর িত িবরিWসূচক �ঁ অথবা উঃ শRিট উ¹ারণ করেব না9 ত2A 

পেরাA উভয়ভােবই মাতার স�ান করেব9 ভাষায় নî এবং অUেরও িবনয়ী হেব9"62 

মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) িনেজ মা-বাবার স�ান-ময?াদা ও পিরবাের 

তােদর অিধকার রAার িবষয়িট কুরআেনর িনেদ?শনার আেলােক সমােজ িত�া 

কেরেছন9 িতিন বেলেছন, "েতামােদর মাতা েতামােদর েচেয় ·~ার পা[ী" (বুখারী, 

িকতাবুল আদাব)9 বলেতন, "মাতা িপতার সKিO ব2তীত েবেহশেতর }ার উdুW হেব 

না" (িতরিমযী, িকতাবুল িবরর ওয়াসিসলা)963 িনেজর পিরবাের িযিন সততা, 

ন2ায়পরায়ণতা, দািয়bেবাধ ও সকল সদেস2র অিধকার িত�া করেত পারেবন না 

িতিন যতই জগÓ জয় কTন, ে·� মানুষ হেত পারেবন না- এিটই মহানবী (সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর জীবন দশ?ন9 অন2িদেক তাঁর মেত, পিরবাের �ীর ময?াদাও 

অেনক উচুঁেত9 িতিন বেলেছন, "েতামােদর মেধ2 তারাই সবেচেয় উÓকৃO ব2িW যারা 

                                           

62 . আÈ-কুরআন, সূরা বনী ইসরাইল : ৩9 

63 . মাওলানা মুহা�দ যখীTি¯ন পূরানুভীহাভী, ইসলােমর েযৗন িবধান (মাওলানা মুহা�াদ হাসান 

রহমতী অনূিদত), ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ২৭9 
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তােদর �ীেদর কােছ উÓকৃO এবং আপন পিরবার-পিরজনেদর সােথ েÏহশীল ব2বহার 

কের"964 মেন রাখেত হেব তাঁর যুেগ এই কথা বলা ও পিরবাের তার অনুশীলন করা 

িছল অত2U কিঠন এবং যুগাUকারী এক পদেAপ9 

েকবল িনেজর িপতা-মাতা নয়, অেন2র িপত-মাতােক ·~া ও স�ােনর কথাও ]Tেbর 

সােথ বলা হেয়েছ9 রাসূলু�াহ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলেছন: "কিবরা 

]নাï ]েলার মেধ2 সবচাইেত বড় ]নাï  হেলা েকান েলােকর িপতা-মাতার উপর লানত 

করা9 িক>াসা করা হেলা: ইয়া রাসূলা�াï ! িকভােব েকউ িনজ িপতা-মাতার উপর 

লানত করেত পাের? িতিন বলেলন, একজন অপরজেনর িপতা-মাতােক গািল েদয়9 

তখন েসও ঐ ব2িWর িপতা-মাতােক গািল েদয় (িনজ িপতা-মাতার গািলর কারণ 

হয়)965 িপতা মাতার েসবা যñ স,েক? তাঁর আেরকিট হাদীস িণধানেযাগ2: "েয 

সUান তার িপতা-মাতার দু'জেনর একজনেকও বাধ?েক2 েপেলা, অথচা জাCােত েযেত 

পারেলা না, তার মেতা দূভ?াগা আর নাই9"66 পািরবািরক জীবেন রাসূলু�াহ (সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম) েযমন ব2বহার করেতন েস স,েক? চমÓকারভােব বেলেছন 

তাঁরই �ী আেয়শা (রািদয়া�া� আনহা)9 তাঁর ভাষায়, "রাসূলু�াï  (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম) কাউেক িতরºার করেতন না9 দূব?2বহােরর }ারা িতিন দূব?2বহােরর জবাব 

িদেতন না, বরং Aমা দশ?ন করেতন9 ... ব2িWগত কারেণ িতিন কােরা উপর 

েকানিদন িতেশাধ Zহণ কেরন িন9 েকান দাস-দাসী, �ী বা চাকর-চাকরানী এমনিক 

েকান পSেকও িতিন েকানিদন আঘাত কেরন িন9 কােরা েকান সংগত আেবদন বা 

অনুেরাধ িতিন কখেনা ত2াখ2ান কেরন িন9"67 

পািরবািরক জীবেন িতিন িনেজ �ীেদর সােথ আেমাদ-েমাদ এমনিক ঘেরায়া েদৗড় 

িতেযািগতা (েখলা8েল) পয?U 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 িবিভC কােজ 

�ীগণেক সাহায2 করেতন9"68 ... অথ?াÓ রা|নায়ক ও েনতা িহসােব জগি}খ2াত হওয়ার 

                                           

64 . হােফজা আসমা খাতুন, পূেব?াW, পৃ. ৫২9 

65 . েবাখারী, হাদীস নং ২৫০১, বাংলায় েবাখারী শরীফ, পূেব?াW, পৃ. ৬৯৬9 

66 . আÈ-হাদীস, েবাখারী ও মুসিলম েথেক উ~ৃত, হােফজা আসমা খাতুন, া]W, পৃ. ৫২9 

67 . গাজী আবু �রায়রা, ঘিন� সাথীেদর দৃিOেত মহানবী (সা.), সীরাত ±রিণকা ১৪১৫ িহজরী, 

ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ৭৩9 

68 . মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.), কুরআন হাদীেসর আেলােক পািরবািরক জীবন, া]W, 

পৃ. ১০২9 
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পরও, িব1 মানবতার এই মুিWদূত পািরবািরক জীবনেক েমােটই অবেহলা কেরন িন 

বরং েসখােন িত�া কেরেছন শািU, মানবতা ও অিধকােরর উ`ম আদশ?9 

অন2িদেক সামািজক জীবেন আÃীয়-পিরজন িতেবশী সকেলর সােথ স}2বহার, 

েসৗহাদ?পূণ? আচরণ, মমতার ব\ন ও সহনশীলতা রচনা করার েজার তািগদ িদেয়েছন 

িতিন9 আÃীয় স,েক?র উপর িতিন কতখািন েজার িদেয়েছন তা িনেÍাW ৩িট 

হাদীেসর আেলােক েবাঝা যােব969 

ক. "আÃীয়তার স,ক? িছCকারী েবেহশেত েবশ করেব না9" 

খ. "েয ব2িW হায়াত ও িরিজক বৃি~ পছ² কের েস েযন আÃীয়েদর সােথ স}2বহার 

কের9" ও 

গ. "রW স,িক?ত আÃীয়তা ডালcÄপ9 েয ব2িW এর সােথ স,ক? জুেড় রােখ, আিম 

তার সােথ স,ক? জুেড় রািখ9 আর েয ব2িW এর সােথ স,ক? িছC কের, আিম তার 

সােথ স,ক? িছC কির9" 

 

বৃহ`র সমাজবৃহ`র সমাজবৃহ`র সমাজবৃহ`র সমাজ----জীবেন শািUজীবেন শািUজীবেন শািUজীবেন শািU, , , , সাম2সাম2সাম2সাম2 ও অিধকার িত�ায় ও অিধকার িত�ায় ও অিধকার িত�ায় ও অিধকার িত�ায়    

মুহা�াদ (সা.) িনজ পিরবার, আÃীয়-cজেনর পর দৃঢ়ভােব িতেবশীর অিধকার 

িত�া কেরেছন9 েমহমানেদর অিধকারও িতিন িনধ?ািরত কেরেছন9 তাঁর মেত "েয 

ব2িW আ�াহ ও েশষিদেন ঈমান রােখ, েস েযন অবশ2ই েমহমােনর স�ান কের, 

িতেবশীেক কO না েদয় এবং অবশ2ই ভাল কথা বেল অথবা চুপ থােক9"70 মানুষ 

আজেকর িদেনও তার অন2ান2 িতেবশীেদর অিনO েথেক মুW নয়- তা েস সমাজ 

জীবেন েহাক বা রা|ীয় জীবেন েহাক9 অথচ নবী করীম (সা.) বার বার িতেবশীর- 

তা েস েয ধম?, বণ?, েয েগাে[রই েহাক না েকন- সKিO ও তার সােথ ন2ায় িবচােরর 

কথা বেলেছন9 অত2U কেঠার ভাষায় িতিন েঘাষণা কেরন: "আ�াï র কসম! েস েলাক 

মুিমন নয়, আ�াï র কসম! েস েলাক মুিমন নয়, আ�াï র কসম! েস েলাক মুিমন নয় 

... েয েলােকর অিনO েথেক তার িতেবশী (তা েস েয-ই েহাক) িনরাপদ নয়9"71 

সামািজক শািUর এর েচেয় বড় দলীল আর িক হেত পাের9 

বৃহ`র সমাজ জীবেনও িতিন শািU, সাম2, ভালবাসা, াতৃbেবাধ, পরNেরর িত 

অিধকার ও দািয়bেবােধ উ¾ীিবত কেরেছন িব1বাসীেক9 তাঁর সমাজ দশ?ন এমনই 

েয, "মানুষ সহজ সরল িবনয়ী জীবন যাপন করেব9 আচার-আচরণ, চলােফরা ও 

কথাবাত?ায় েস এমনভােব থাকেব, েযন অপেরর উপর িনেজর ে·�b কাশ না পায়9 

                                           

69 . বুখারী, হাদীস নং ২৫০৩, ২৫০৫ ও ২৫০৮, বাংলায় বুখারী শরীফ, া]W, পৃ. ৬৯৬-৯৭9 

70 . া]W, হাদীস নং ২৫২৩, পৃ. ৬৯৯9 

71 . া]W, হাদীস নং ২৫২১, পৃ. ৬৯৯9 



 24

মজিলেস বসেল এমনভােব বসেব েযন িনেজেক মজিলেসর ধান মেন না হয়9"72 

সমাজেক িতিন েদেখেছন মানব েদেহর মত কের9 িতিন বেলেছন: "দয়া দশ?েন, 

েম-ভালবাসায়, মায়া-মমতায় এবং এেকর সাহােয2 অেন2র ছুেট আসােক ঈমানদারগণ 

তার েদেহর সমতুল2 কের েদখেব9 েদেহর েকান অ5 ব2াথা হেল েগাটা েদহটাই অিনÆা 

ও âের তার শরীক হেয় যায়9"73 সমােজ িভC পথ, িভC মতাবল¨ী মানুষ থাকেতই 

পাের িকK তাই বেল তােদর মেধ2 িববাদ, }², অশািU ও িহংসা-িবে}ষেক েকানভােবই 

অনুেমাদন েদনিন িতিন9 তাঁর NO িনেদ?শ "েতামরা সহজ প\া অবল¨ন কর, কিঠন 

পGা অবল¨ন কেরা না9 মানুষেক শািU ও cিM দাও, মানুেষর মেধ2 ঘৃণা ও িবে}ষ 

ছড়াইও না9" অন2 একিট হাদীেস িতিন বেলেছন: "েতামরা পরNেরর মেধ2 িবে}ষভাব 

েরেখা না, িহংসা কেরা না, িবে8দাÃক আচরণ কেরা না9 বরং সবাই এক আ�াï র 

বা²া হেয় ভাই বেন যাও ...9"74 অমুসিলম বা ধেম?-কেম? িনয়িমত নন এমন েকান 

মানুষেক গািল েদয়া িতিন িনেষধ কেরেছন: "েকউ েযন অন2 ব2িWেক ফােসক ও 

কােফর বেল অিভিহত না কের9 েকননা, যােক বলা হেয়েছ েস তা না হেল েয বেলেছ 

তা তার উপর িফের আসেব9"75 

মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) সমােজ এতীম, িবধবা অসহায়েদর অিধকার 

রAার ও তােদর কল2ােণ িনেজ েযমন সারা জীবন কাজ কের েগেছন অন2েকও েতমিন 

দািয়b পালেনর তািগত িদেয়েছন9 িতিন বেলেছন: "Aুধাত?েক খাবার িদও, পীিড়ত ও 

Tòেক েদখেত েযও এবং মুসিলম েহাক িক অমুসিলম েহাক, সকল িনয?ািতত মানুষেক 

সাহায2 কেরা9"76 এতীেমর ত�াবধানেক উÓসািহত করেত িতিন বেলেছন (শাহাদাত ও 

মধ2মা আ5ুেলর মধ2কার দূরb েদিখেয়) : "আিম এবং এতীেমর ত�াবধানকারী 

েবেহশেত এভােব (কাছাকািছ) থাকেবা9"77 িতিন আেরা বেলেছন: "িবধবা এবং গরীব-

িমসকীনেদর সাহায2-সহায়তার েচOা সাধনকারী, আ�াহর রাMায় িজহাদকারী অথবা 

িদনভর েরাযা ও রাতভর নামায আদায়কারীর অনুÄপ9"78 একািধক বণ?নাকারী েথেক 

াQ এই হাদীসিটেত েদখা যায়, অপিরহায? এবাদত এর সােথ গরীব-িমসকীন ও 

িবধবােদর সাহায2 ও েসবাদান করােক সমতুল2 েঘাষণা কের তােদর অিধকার আদােয়র 

                                           

72 . মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.), া]W, পৃ. ১০২9 

73 . েবাখারী শরীফ, হাদীস নং ২৫৭১, বাংলায় েবাখারী শরীফ, া]W, পৃ. ৬৮৯, ৬৯৯9 

74 . া]W, হাদীস নং ২৫৪৩ ও ২৫৩৪, পৃ. ৭০৩ ও ৭০২9 

75 . া]W, হাদীস নং ২৫২৯, পৃ. ৭০১9 

76 . মাওলানা েমাহা�দ আিমনুল ইসলাম, া]W, পৃ. ৩২9 

77 . া]W, হাদীস নং ২৫১৪, পৃ. ৬৯৮9 

78 . া]W, হাদীস নং ২৫১৫, পৃ. ৬৯৮9 
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পথ সুশM কেরেছন এই মানবতাবাদী মহাপুTষ9 এতীম, অসহায়েদর স,দ হরণ 

করােক িতিন কেঠারভােব িনেষধ কেরেছন9 িতিন বেলেছন: "এতীমেদর স,দ 

আÃসাÓ করা মানুেষর ইহকাল ও পরকাল ìংসকারী পােপর মেধ2 গণ2 হেব9"79 রাগ 

বা েÕাধ যা ায়শই আমােদর সমাজ জীবেন অশািUর কারণ হেয় দাঁড়ায়, তােক িতিন 

সব?াUকরেণ দমন করেত বেলেছন9 িতিন বেলন: "েয কুিMেত (অন2েক) হািরেয় েদয় 

েস কৃত বীরপুTষ য়, বরং েস-ই কৃত বীর পুTষ েয েÕােধর সময় িনেজেক 

িনয়�েণ রাখেত পাের9"80 এভােব পরিন²া, পরচচ?া, কুÓসা রচনা, চুির এমনিক অযথা 

সে²হ করােকও িনিষ~ কেরেছন িতিন9 

এমিনভােব সমােজ শািUর জেন2 যা যা েয়াজন, যােত মানুেষর ময?াদা বৃি~ পায়, 

অিধকার অজ?ন সÅব হয় এমন সব কাজই িতিন কেরেছন বা এমন সব িবষেয়ই NO 

িদক িনেদ?শনা িদেয়েছন9 েসিট েকবল েকান ধম?, জািত, েদশ বা কােলর জন2 নয়- 

সব?কােল, সব সমােজর সকল মানুেষর জেন2 সমভােব কল2াণকর, শািU, সাম2 ও 

মানবািধকােরর িনয়ামক9 পৃিথবীর েয েকান িনরেপA গেবষেকর গেবষণায় এ সত2 

উå ঘািটত হেব এবং হেয়েছ9 Sধু ত�গতভােব নয়, েছাট েছাট উদাহরেণর মাধ2েম 

তাঁর এসব িনেদ?শনা বাMবায়েনর পGাও িতিন েদিখেয়েছন9 িনরেপA িবচাের, পৃিথবীর 

ইিতহােস সমাজ জীবেন শািU, সাম2, ৈম[ী, ভালবাসা, ন2ায়িবচার ও মানবািধকার 

িত�ার এতবড় সুNO িনদশ?ন আর েকউ েকাথাও েরেখ েযেত েপেরেছন বেল আমার 

জানা েনই9 িবচারপিত আবূ সাঈদ েচৗধুরী মানবািধকােরর েগাড়ার কথা বলেত িগেয় 

িনি}?ধায় cীকার কেরেছন, "মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর আিবভ?ােবর 

পর সমাজ জীবেন নীিত ও িন�ার বত?ন ঘেট এবং শািU ও সহমিম?তােক িতিনই 

মানব জীবেনর আদশ? িহসােব িতি�ত কেরন9" িতিন বেলন েয, "েত2ক মানুেষর 

বাঁচার অিধকার আেছ, cিMর অিধকার আেছ এবং িনিব?ó জীবেনর অিধকার আেছ9"81 

 

উপসংহারউপসংহারউপসংহারউপসংহার    

উপসংহাের কেয়কিট িবেশষ িদক উে�খ একাU েয়াজন9 থমত, মুহা�াদ 

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) েয আদশ? িত�া কেরেছন তা িছল পিব[ কুরআেনর 

বিণ?ত আেদশ-িনেদ?শ এর �ব� অনুÄপ9 পিব[ কুরআন তার cাAী িদে8: "মহানবী 

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) িনেজর ই8ায় িকছুই বেলন না9 িতিন েতা তাই বেলন 

                                           

79 . হাদীস দু'িট বুখারী ও মুসিলম শরীফ ও বাযফর েথেক েনয়া, মাওলানা মুহা�দ আিমনুল 

ইসলাম, া]W, পৃ. ১৩৬9 

80 . আবু সাঈদ েচৗধুরী, া]W, পৃ. ১১9 

81 . া]W, হাদীস নং ২৫১৪, পৃ. ৬৯৮9 
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যা তাঁর িনকট আ�াহর ওহীÄেপ আেস9" অথ?াÓ তাঁর েত2কটা কথা আ�াï  রাÜুল 

আলামীেনর কথা, আর তাঁর িতিট কাজ আ�াï র িবিধ-িনেষেধর বাMবায়ন ব2তীত 

আর িকছুই নয়982 সুতরাং িনেজর ই8ায় বা েখয়াল খুিশমত িতিন িকছুই কেরন িন9 

িতিন েয জীবনদশ?ন, মানিবক ময?াদার Äপেরখা, মানবািধকােরর পিরিধ ও সীমা িনিদ?O 

কেরেছন তা মহান আ�াï  পােকরই অনুেমািদত জীবন িবধান9 একমা[ _Oাই জােনন 

সৃিOর িকেস ম5ল িকেস অম5ল9 সমZ সৃিO জগেতর সবেচেয় িয় এবং সব?ে·� সৃিO 

হে8 'মানুষ'9 েসই িয় সৃিOর পথচলার িদকিনেদ?শনা হে8 মহানবী (সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম) েকননা, আেয়শা (রািদয়া�া� আনহা) েযমন বেলেছন: রাসূলু�াï  

(সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) িছেলন 'জীবU কুরআন'9 সুতরাং েসই জীবনদশ?ন 

সাব?জনীন ও সািব?ক কল2াণকর হেব তােত আর সে²হ িক ! 

 

ি}তীয়ত, রাসূলু�াহ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর এই জীবন িবধান- যা 

মানবািধকােরর থম েমৗিলক এবং পূণ?া5 িদক িনেদ?শনা িহসােব cীকত তা েকবল 

েকান িলিখত দলীল নয়, েকান cাAিরত চুিW নয়, েকান অনুকô (hypothesis) নয়, 

বরং তা হে8 কেঠার বাMবতা9 িনেজর ৈশশব েথেক মৃতু2র আগ পয?U ৬৩ বছেরর 

ত2A জীবেনর িতিট েAে[ িনেজেক আদশ? িত�ার সংZােম রত েরেখ িনেজর 

জীব¯শােতই একিট ìংসàপ েথেক, একিট পুিঁতগ\ময় অ\কার আMাকুড় েথেক 

ব2িW, পিরবার, সমাজ, রা| ও মানিবক মূল2েবাধেক তুেল এেন এক সুষম লাগসই, 

অনুসরণেযাগ2, সাব?জনীন কল2াণকর সভ2তা গেড় তুেলিছেলন9 মানবািধকার মানুেষর 

ময?াদা ও আ�াï  পােকর আনুগত2ই িছল যার িভি`9 

তৃতীয়ত, মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর এই জীবন িবধান যা বত?মান 

বে\ তুেল ধরা হেয়েছ তা পৃিথবীর সবচাইেত েবিশ যাচাইেযাগ2, িনভূ?ল বা 

িব1াসেযাগ2 ZGসমূেহ সংকিলত, সবেচেয় েবিশ ভাষায় অনূিদত এবং সুরিAত ZGপুÒ 

বা তথ2উÓস েথেক েনয়া- যার িভি` হেলা ১. আÈ-কুরআন এবং ২. সহীহ হাদীস 

ZGসমূহ9 সুতরাং এখােন উ~ৃত েমৗিলক িবষয়]েলা ঐিতহািসকভােব এবং গেবষণা 

সািহত2 পয?ােলাচনার (literature review) িদক িদেয়ও েয েকান ধরেনর সংশয় ও 

সে²েহর ঊেì?9 

মানবতার মুিWদূত নবী মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর জীবেন এই 

অজ?ন, এই NO সব?জনZাহ2 কল2াণকর জীবন িবধান িবে1র অেনক গেবষক, 

সািহিত2ক, দাশ?িনক ও পি:ত ব2িWেদর }ারা ে·�েbর cীকৃিত েপেয়েছ9 "জজ? বাণ?াড 

                                           

82 . মাওলানা েমাহা�দ আিমনুল ইসলাম, া]W, পৃ. ৭৮9 
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শ' তার একািধক েলখায় মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)-এর আদিশ? 

পৃিথবীেত সুখ ও শািU িদেত পাের বেল দৃঢ়তার সােথ অিভমত ব2W 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 হাট? 'দ2 হানেöড : একশ জন ব2িWর ে·�েbর 

Õম-িবন2াস কেরেছন9 তািলকার থেমই (অথ?াÓ ১ ন¨ের) মুহা�াদ (সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম)-েক িনি}?ধায় 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 

সুতরাং তাঁর এই ভাবমূিত? এমনিক অমুসিলম পি:ত গেবষকেদরও নজের এেসেছ, েয 

ক'িট ধান কারেণ- তাঁর উদার মানবতাবাদ, শািU ও সাম2বাদ, মানবািধকােরর জন2 

আদশ? নীিত-দশ?ন ও তাঁর বাMব িতফলন এর মেধ2 অন2তম9 িনি}?ধায় তাই বলা 

যায়, মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম) িছেলন মানব ময?াদা ও মানবািধকার 

িত�ায় সব?ে·� মানুষ9 

আজ েযখােন সারা িবে1 সাব?জনীন মানবািধকার চরম �মিকর স�ুখীন; আUজ?ািতক, 

রা|ীয় ও ািত�ািনক স�াসবােদর কবেল পেড় মানুেষর জীবন যখন এেকবােরই তু8 

হেয় পেড়েছ; ব2িWগত ও সামািজক জীবেন চরম উ8ৃÌলতা, হত2া-ধষ?ণ, স,দ 

লুµন, ঘুষ-দুন?ীিত, অিবচার-অত2াচার, সÁমহানী, মত কােশর cাধীনতার অভাব এবং 

েমৗল মানিবক চািহদার অপূরণ জিনত কারেণ মানবতা ও মানবািধকার যখন চরমভােব 

লি5ত হে8 িদেক িদেক- তখন িব1 চিলত মানবািধকার নীিতমালার সােথ 

তুলনামূলক গেবষণা বা িবচার িবেeষণ করেল েদখা যােব মুহা�াদ (সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম) দ` মানবািধকার ও মানিবক ময?াদার নীিতমালাই আজেকর িদেন 

গণমানুেষর মুিWর সব?ে·� পথ ও পGা9 

                                           

83 . অধ2াপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, "পা{ােত2র াচ2িবদেদর নজের মুহা�দ (সা.)", সীরাত 

±রিণকা ১৪১৭ িহজরী, ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ৫৬9 

84 . া]W, পৃ. ৫৫9 


