উওয়াতুন হাসানা
আবুল হািশম

পিব রআেন মহানবী (সাঃ)-ক ‘উওয়াতুন হাসানা’ বা ‘মানব চিরের সেবাম আদশ’ িহেসব বণনা করা হেয়েছ।
ইসলােমর শষ নবী িহেসেব াভািবকভােবই িতিন িছেলন উত এক মহান চিরের অিধকারী। অতএব কান কাকাযময়
িবেশষণ অথবা কৃিমতার আবরেণ িচাকষক কান মেবর ারা তাঁেক িচিত করার আেদৗ েয়াজন নই। মহানবীর দনিন
জীবেনর ঘটনাবলী এবং কাজকম িছল এত বাবধমী য, কান মব ছাড়াই স সেবর বাখা-িবেষণ করা চেল এবং মহানবীর
জীবন থেক িশা নয়ার জে এটাই হে সেবাম পা। সমুের তীের বেস যিদ কউ িবশাল সমুের িদগিবৃত নীল
জলরািশ দখেত থােক অথবা িহমালেয়র চূড়ায় উেঠ কউ যিদ চারিদেক িকংবা িনঃসীম নেভানীলার িদেক দৃি িনেপ কের,
তখন যমন স ভীত-িবল হেয় তার অিভতা ভাষায় ব করেত পাের না, িঠক তমিন মহানবীর জীবনও এক মহাসমু।
খাতনামা পারকিব ও দাশিনক শখ সাদী (রঃ) আরবীেত রিচত কিবতায় মা চারিট লাইেন মহানবীর সাফল তুেল ধেরেছন।
কিব সাদী মহানবীেক দেখেছন অর িদেয় এবং পিরপূণ ভি, সান ও ভালবাসার মধ িদেয়; য ভালবাসা এবং েমর বাণী
িতিন ছিড়েয় গেছন সম িবের মানবেগাীর জে। য চারিট পংির মধ িদেয় শখ সাদী িবনবীর জীবন িচায়ন কেরেছন,
তার বব হে এইঃ
"কােজর মধ িদেয় মানব জািতর মেধ িতিন হেয়েছন । তাঁর অপম সৗযটা িবদীণ কেরেছ অকারেক। জীবেনর
িতিট ে তাঁর ববহার িছল মাধুযমিত। মহানবী ও তাঁর বংশধরেদর ওপর আাহর কণা বিষত হাক।"
এমন অেনক বি রেয়েছন, জীবেন যাঁরা এক বা একািধক ে বড় হেয়েছন। যমন নেপািলয়ান যুেে তাঁর অপূব
যুেকৗশেলর জে সম িবের িনকট রণা ও ার পা িহেসেব িবেবিচত হেতন। পাের আেমিরকান কিব এবং
ঐিতহািসক এনজারেসাল ইিতহাসখাত মহাবীর নেপািলয়ােনর হতা, অতাচার এবং িনপীড়েনর মাধেম খািত অজন করার
পিরবেত িনেজেক এমন একজন কৃষক িহেসেব কনা করেত ভালবাসেতন, য ীর সািেধ থেক তার দানা বুেন িদেত
ভালবাসেব এবং শরেতর রৗিকরেণর পরেশ পেক ওঠা আুেরর ত দখার মাধেমই লাভ করেব িবমল আন। সেিটস
দশেনর িদক থেক এবং িবেষণমূলক িচাধারার ে অন খািত অজন কেরিছেলন। অথচ এমিন এক অসাধারণ ও
আকষণীয় বিও সারারাত রাপােন থাকেতন িবেভার এবং তাঁর ী ‘‘জনিথিপ’’ ায়ই িনদয়ভােব তাঁর মাথায় গরম পািন
ফেল িদেতন; ীেসর হামার, পারের িফরেদৗসী, ইংলােডর শপীয়ার এবং াচীন ভারেতর কািলদাস - এঁরা সকেলই কাব
ও সািহেতর ে খািত অজন কেরন। িক কিব কািলদােসর মৃতু ঘেট দিণ ভারেতর এক পিততাগৃেহ। মােষর জীবেন এক
বা একািধক ে খািত অজন করা খুবই কিঠন িকছু নয়, িক বিগত ও সামিক জীবেনর িতিট ে সমভােব মহের
ণিশখের আেরাহণ করা লভ ঘটনা এবং এ িবষেয় মলাল মহানবী মুহদ (সাঃ) এমন কৃিত দশন কেরন, যা িছল
এেকবােরই তুলনািবহীন।
দূর থেক কান িজিনস দখেত সবদাই উল মেন হয়। দৃাপ সমুের ভয়াল ঢউেলা দূর থেক দখেল মেন হয়, যন
সমুে িবছােনা েপার পাতেলা চমকাে। িক মােষর মূল কখনও দূর থেক িণেকর দখা লাকেদর িত বা শংসা ারা
িনণয় করা সব নয়। মাষ এবং তার িবষেয় িবচাের জনগণ অেনক সময়ই হয়েতা তর রকেমর ভুল কের বেস এবং সিত
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বলেত িক, আমােদর অিধকাংশ সামািজক গিতর মূেলই রেয়েছ এসব কারণ।
একথা সত য, কান বির কৃত মূল িনণয় করা ধু তাঁেদর পেই সব, যারা িদেনর পর িদন, মােসর পর
মাস এবং বছেরর পর বছর ঘিনভােব তাঁর সােথ িমশবার েযাগ পান। সই বিই মহান িযিন তাঁর ী, সানসিত, ভৃত এবং িতিদেনর সী-সাথীেদর কােছ ার পা।
হযরত খািদজা িছেলন রাসূলুাহর যৗবেনর বছরেলােত একমা জীবনসিনী আর আাহর রসূল িহেসেব িতিন থম তাঁর িত
িবাস াপন কেরন এবং আাহর িরত দূত িহেসেব তাঁেক হণ কেরন। অপম িশাচার এবং মধুর ভােবর ারা মহানবী
তাঁর মহীয়সী সহধিমণীর িনকট ার আসেন অিধিত িছেলন। মহানবীর সহধিমণী হযরত আেয়শা তাঁর মহান জীবনসীেক
বণনা কেরন রআেনর িশার িতিব বেল। আল-রআন য আদশ উপাপন কের, মহানবী িছেলন তারই বাব দৃা।
রসূলুাহর পিরচারক হযরত আনাস (রাঃ) বেলেছন, ‘‘আিম একাধাের তাঁর গৃেহ দশ বছর কাজ কেরিছ। দীঘ এই ১০ বছর
সমেয়র মেধ িতিন কখেনা আমােক বেলন নাই, কন এটা তুিম করেল অথবা কন এটা কর নাই।’’ বাইেবেল ীান ধমগণ
যীখৃ এবং তাঁর জীবন সেক য বণনা িদেয়েছন, আমরা যারা আল-রআেন িবাসী, তারা সই িববরণ িবাস কির না।
পিব রআেনর মেত হযরত ঈসা পিবতার মূত তীক এবং িতিন তাঁর সী-সাথীেদর া ও ভালবাসা অজন কেরিছেলন।
িক সট মােসর িববরণ মেত আমরা দখেত পাই, যীখৃের শষ ভাজেনর ১২ জন সাথীর মধ থেকও একজন যীর সােথ
িবাসঘাতকতা কেরন এবং অবিশরা তাঁেক তাঁর জীবেনর শষরােত মারগ ডাকার আেগই একবার নয়, িতন িতন বার অীকার
কেরন।
ইসলােমর মহান নবীর িনজ িশ-সাথী িছেলন, ইিতহােস যাঁরা সাহাবােপ পিরিচত। সংখায় তাঁরা ১২ জন নয়, ১২ শেতরও
বশী। রসূলুাহ তাঁর সাহাবােদর িনকট িনেজেক গাপন করেতন না, বরং মানব জািতর কলােণ িতিন সাহাবােদর িনকট দী
সূেযর ায় িনেজর জীবনধারা উু রােখন। মহানবীর পূত চিরের ও বিের এটা িক একটা িবয়কর িনদশন নয়?
মহানবীর কান সাহাবার মেন কিনকােলও রাসূলুাহ িকংবা তাঁর কােজর সামাতম িত সাধন করার িচা উদয় হয়িন।
মহানবীর িত এমিন ধরেনরই া-ভি ও ভালবাসা িছল সাহাবােদর।
আেরা িবয়কর বাপার এই য, মহানবীর তর শ আবু লাহাব এবং আবু জেহল, যারা িচরকাল তাঁর রমাংস কামনা
কেরেছ, এইপ শরাও অের অের এই মহান শর িত া পাষণ না কের পারত না। একদা জৈনক বঈন আবু
লাহােবর িনকট িকছু সংখক উট িবয় কেরিছল; িক আবু লাহাব বঈেনর াপ পুেরাপুির পিরেশাধ না করায় বঈন
মহানবীর িনকট এ বাপাের সহায াথনা কেরন। মহানবী দির বঈেনর অসহায়তায় বিথত হেয় আবু লাহাবেক বঈেনর
পাওনা টাকা চুিকেয় িদেত অেরাধ কেরন। আবু লাহাব িি না কের সােথ সােথ মহানবীর অেরাধ মেন িনেয় বঈেনর
টাকা পিরেশাধ কের দন। এই সব ঘটনা মহানবীর মহের উলতম মাণ। মহানবীর চিরের এই অপম পমাধূেযর জেই
পিব রআেন তাঁেক ‘উওয়াতুন হাসানা’ অথাৎ মানব চিরের অনূপম আদশ িহেসেব বণনা করা হেয়েছ।
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আবুল হািশম
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পিব রআেন মহানবী (সাঃ)-ক ‘উওয়াতুন হাসানা’ বা ‘মানব চিরের সেবাম আদশ’
িহেসব বণনা করা হেয়েছ। ইসলােমর শষ নবী িহেসেব াভািবকভােবই িতিন িছেলন উত এক
মহান চিরের অিধকারী। অতএব কান কাকাযময় িবেশষণ অথবা কৃিমতার আবরেণ
িচাকষক কান মেবর ারা তাঁেক িচিত করার আেদৗ েয়াজন নই। মহানবীর দনিন
জীবেনর ঘটনাবলী এবং কাজকম িছল এত বাবধমী য, কান মব ছাড়াই স সেবর বাখািবেষণ করা চেল এবং মহানবীর জীবন থেক িশা নয়ার জে এটাই হে সেবাম পা।
সমুের তীের বেস যিদ কউ িবশাল সমুের িদগিবৃত নীল জলরািশ দখেত থােক অথবা
িহমালেয়র চূড়ায় উেঠ কউ যিদ চারিদেক িকংবা িনঃসীম নেভানীলার িদেক দৃি িনেপ কের,
তখন যমন স ভীত-িবল হেয় তার অিভতা ভাষায় ব করেত পাের না, িঠক তমিন
মহানবীর জীবনও এক মহাসমু।
খাতনামা পারকিব ও দাশিনক শখ সাদী (রঃ) আরবীেত রিচত কিবতায় মা চারিট লাইেন
মহানবীর সাফল তুেল ধেরেছন। কিব সাদী মহানবীেক দেখেছন অর িদেয় এবং পিরপূণ ভি,
সান ও ভালবাসার মধ িদেয়; য ভালবাসা এবং েমর বাণী িতিন ছিড়েয় গেছন সম িবের
মানবেগাীর জে। য চারিট পংির মধ িদেয় শখ সাদী িবনবীর জীবন িচায়ন কেরেছন,
তার বব হে এইঃ
"কােজর মধ িদেয় মানব জািতর মেধ িতিন হেয়েছন । তাঁর অপম সৗযটা িবদীণ
কেরেছ অকারেক। জীবেনর িতিট ে তাঁর ববহার িছল মাধুযমিত। মহানবী ও তাঁর
বংশধরেদর ওপর আাহর কণা বিষত হাক।"
এমন অেনক বি রেয়েছন, জীবেন যাঁরা এক বা একািধক ে বড় হেয়েছন। যমন
নেপািলয়ান যুেে তাঁর অপূব যুেকৗশেলর জে সম িবের িনকট রণা ও ার পা
িহেসেব িবেবিচত হেতন। পাের আেমিরকান কিব এবং ঐিতহািসক এনজারেসাল ইিতহাসখাত
মহাবীর নেপািলয়ােনর হতা, অতাচার এবং িনপীড়েনর মাধেম খািত অজন করার পিরবেত
িনেজেক এমন একজন কৃষক িহেসেব কনা করেত ভালবাসেতন, য ীর সািেধ থেক তার
দানা বুেন িদেত ভালবাসেব এবং শরেতর রৗিকরেণর পরেশ পেক ওঠা আুেরর ত দখার
মাধেমই লাভ করেব িবমল আন। সেিটস দশেনর িদক থেক এবং িবেষণমূলক িচাধারার
ে অন খািত অজন কেরিছেলন। অথচ এমিন এক অসাধারণ ও আকষণীয় বিও
সারারাত রাপােন থাকেতন িবেভার এবং তাঁর ী ‘‘জনিথিপ’’ ায়ই িনদয়ভােব তাঁর মাথায়
গরম পািন ফেল িদেতন; ীেসর হামার, পারের িফরেদৗসী, ইংলােডর শপীয়ার এবং
াচীন ভারেতর কািলদাস - এঁরা সকেলই কাব ও সািহেতর ে খািত অজন কেরন। িক কিব
কািলদােসর মৃতু ঘেট দিণ ভারেতর এক পিততাগৃেহ। মােষর জীবেন এক বা একািধক ে
খািত অজন করা খুবই কিঠন িকছু নয়, িক বিগত ও সামিক জীবেনর িতিট ে সমভােব
মহের ণিশখের আেরাহণ করা লভ ঘটনা এবং এ িবষেয় মলাল মহানবী মুহদ (সাঃ)
এমন কৃিত দশন কেরন, যা িছল এেকবােরই তুলনািবহীন।
দূর থেক কান িজিনস দখেত সবদাই উল মেন হয়। দৃাপ সমুের ভয়াল ঢউেলা দূর
থেক দখেল মেন হয়, যন সমুে িবছােনা েপার পাতেলা চমকাে। িক মােষর মূল
কখনও দূর থেক িণেকর দখা লাকেদর িত বা শংসা ারা িনণয় করা সব নয়। মাষ এবং
তার িবষেয় িবচাের জনগণ অেনক সময়ই হয়েতা তর রকেমর ভুল কের বেস এবং সিত বলেত
িক, আমােদর অিধকাংশ সামািজক গিতর মূেলই রেয়েছ এসব কারণ।
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