মযাদা ও গৗরেবর উৎস মহানবী
মুহাদ ইকবাল

িতিট মুিমেনর অেরই তারকৃত মাহবুব হযরত মহাদ মুফা সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম ভি া ও ীিত-ভালবাসার
সেবা ান দখল কের আেছন। কারণ, িতিনই য মুিমেনর কৃত মাদ এবং মাহবুব, তাঁরই ম-মাধুরী মুিমেনর অের
শি ও সাহস যাগায়, জীবনীশিহীন আায় নবেচতনার সার কের। মাষ যখন আমযাদা ও আপিরচয় িবৃত হেয়
অধঃপতেনর অতল গের তিলেয় যািেলা, মানবতার এমিন এক িদেন িবমানেবর কৃত দ ও কলাণকামী, াণকতা ও
মুিদাতা হযরত মুহর রসূলূাহ (সাঃ) মুির িজয়নকািঠ িনেয় আিবভূত হন। আেভালা মাষেক িতিন আোপলির
আহবান জানান, পথহারা মাষেক িতিন দান কেরন সিঠক পেথর সান। তাঁর দিশত পেথর পিথক হেয়ই মুিমন আপিরচয়
লােভ ধ হেয়েছ, পেয়েছ মুিপেথর সান। তাই তার অের এই মহামানেবর িত এত া ভি ও মধার অহীন
ফুধারা সদা বািহত। িনয়ার য কান বি ও বর তুলনায় তাঁরই িত মুিমেনর সবািধক হাদ আকষণ। কারণ, তাঁরই
বেদৗলেত মুিমন তার হারােনা সদ িফের পেয়েছ, া থেক িবি অবা থেক মুি পেয় তার সািধ লােভর পথ খুঁেজ
পেয়েছ।
চরম অবেহিলত, লািত ও অপমািনত িজেগীর ািনমু হেয় উত ও মযাদাপূণ িজেগীর আাদ িফের
পেয়েছ। জগেতর বুেক িনেজেদর জে এক মযাদাপূণ আসন িনণয় কের িনেত সম হেয়েছ। িশা, সংৃিত
ঐিত ও চািরিক িদক থেক একিট উত জািত িহেসেব িবদরবাের ান অিধকার কের নয়ার সৗভাগ অজন
কেরেছ। আর এই সব িকছুই সব হেয়েছ নবী হযরত মুহদ মুফা (সাঃ)-এর বেদৗলেত। কারণ, িতিনই
িববাসীেক এক উত জীবনিবধান, এক উত রাববা ও উত সভতা উপহার িদেয়েছন। মুসিলমগণ এই
সেদ সদশালী হেয়ই গৗরব ও মযাদার আসেন সমাসীন হেয়েছ। কােজই মুসিলম িমােতর সকল কার
গৗরব ও মযাদার উৎসই হেন নবী মুফা (সাঃ)।
আমােদর ঈমান ও িবাস হেলা, ইসলাম ধম িহেসেব আা কতৃক নািযলকৃত এক রানী িহদায়াত, সমাজ ও রা িহেসেব
িনভরল একমা নবী মুহর রসূলূাহ (সাঃ)-এর পিব সা।
আাহ পাক আমােদরেক সৃি কেরেছন, িক নবীেয় করীম (সাঃ)-এর িরসালেতর বেদৗলেতই আমােদর অের তওহীেদর জীবন
সার হেয়েছ। তৎপূেব আমরা মূলত শহীন অর িবেশেষর ায়ই িছলাম। যুর (সাঃ)-এর িরসালত তা িব করতঃ অথবহ
শে পািরত কেরেছ। িরসালেতর ারাই জগেত আমােদর অিে ািয়, িরসালেতর মাধেমই আমােদর ধম ও আইন-কান।
আমরা উেত মুহদীগণ সংখায় ল কািট যা’ই হই না কন, িরসালেতর বেদৗলেত আমরা এক ও অিভ সা, আমরা
পরর একিট পূণা দেহর অিবেদ ও অিবভাজ অ-ত সদৃশ।
হযরত নবীেয় আকরাম (সাঃ)-এর পিব িরসালেতর মুখ উে হেলা এমন একিট সমাজ গঠন করা, যার যাবতীয় আইন-কান
খাদায়ী িবধােনর অবতী হেব। িভ কথায়, ান-কাল-পা ও ভৗেগািলক সীমােরখা, গা, ভাষা ও সংৃিতর নােম িনয়ার
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িবিভ জািত ও দেশ য সম ভদােভদ থা িবদমান, তা সমূেল উৎসাদনই মহানবী (সাঃ)-এর িরসালেতর চরম ল ও মুখ
উে। ইসলাম মূলতঃ ধমিভিক এক মহাজািতর নাম, যার সীমা ও চৗহীঃ
এক, তওহীদ অথাৎ অনািদ ও অন সা মহান আাহর একের উপর ঈমান।
ই, িরসালত অথাৎ সকল নবী-রসূল (আঃ)-এর ওপর ঈমান।
িতন, খতেম নবুওয়ত অথাৎ হযরত নবী করীম (সাঃ)-ই য শষ নবী, তাঁর পর আর কান নবী আসেবন না, এই সেতর ওপর দৃঢ়
ঈমান। আর এই শেষা আকীদাই মূলতঃ একজন মুসিলম ও অমুসিলেমর মেধ পাথক িনণেয়র জে কৃ মাধম।
মানব সভতার ইিতহােস খতেম বওয়ত এক অিভনব িচাই মেন হেব। িক াক-ইসলামী যুেগর অিপূজক সমােজর সভতাসংৃিত ও ইিতহােসর িত একটু গভীর সৃি িদেল এই সংশয় সহেজই িবদূিরত হেয় যায়। কারণ, হযরত নবী করীম (সাঃ) যেহতু
রাজৈনিতক, অথৈনিতক, সামািজক, সংৃিতক ও ধমীয় িবধান সিলত এক পূণা ও ায়ী জীবনিবধান আনয়ন কেরেছন, সেহতু,
অতঃপর, কান নতুন নবী ও শরীয়েতর েয়াজনই থােক না। অথচ ইিতপূেব মানব জািতর েয়াজেনর তািগেদই আা পাক
নবী-রসূল রণ কেরেছন আর এই েয়াজন পিরপুণেপ পূরণ হওয়ার নামই খতেম নবুওয়ত। অতএব এেক অিভনব মেন করার
কান কারণ থােক না, বরং এ-ই বাব ও যুিসত।
হযরত হ (আঃ)-এর মাধেম আাহ পাক সবথম শরীয়ত বতেনর ধারাবািহকতা আর কেরন। তৎপূববতী নবীগণ ধু
সামািজকতা িশাদান কােজই বাপৃত িছেলন, শরীয়ত বা খাদায়ী িবধান চােরর দািয় হযরত নূহ (আঃ) থেকই আর হয়।
মানব সভতার মিবকােশর সােথ সােথ তা েম িবিভ যুেগ িবিভ নবী-রসূেলর মাধেম পূণতা লাভ করেত থােক। আর হযরত
নূহ (আঃ) কতৃক সূচনাকৃত সই শরীয়তই হযরত মুহদ রসূলুা (সাঃ)-এর হােত পিরপূণতা অজন কের। মানবজািতর জে
আা তা’আলার দয়া িবধান যেহতু পূণতার লে উপনীত হেয়েছ, কােজই িকয়ামত পয আর কান নবী-রসূেলর আিবভার
হেব না, কান নতুন শরীয়ত বিতত হেব না। কােজই হযরত মুহদ রসূলূাহ (সাঃ) সবেশষ নবী, তাঁর শরীয়ত সবেশষ শরীয়ত,
তাঁর িতিত িমাত সবেশষ িমাত-মুসিলম িমাত।
আা পাক আমােদর উপর শরীয়ত পিরপুণ কের িদেয়েছ, আমােদর নবী (সাঃ)-র ওপর িরসালত পিরসমা কেরেছন। এখন
আমরাই িব মহিফেলর আেলাকবিতকা। যুর (সাঃ) নবুওয়তেক পিরসমা কেরেছন, আর আমরা জািতসমূহ িনঃেশিষত িকেরিছ,
(অথাৎ আমােদর পের এই পৃিথবীেত কান নতুন জািতর অভুদয় ঘটেব না)। অতঃপর িব মহিফেলর ‘সাকী’র দািয় পালেনর
িজা আমােদর ওপরই অিপত হেয়েছ। কারণ সবেশষ পািটই সাপদ করা হেয়েছ আমােদর হােত। (িপপাসাত মাষ যমন
‘সাকী’র শরণাপ হয়, তমিন িনয়ার জািতসমূহ িহদায়তাির জে আমােদর শরণাপ হেব।)
হযরত মহানবী (সাঃ)-র ঘাষণা ‘‘ لا نبى بعدىআমার পের আর কান নবী নই।’’- বত আমােদর ওপর এ এক িবরাট
খাদায়ী ইহসান। এর ারাই আমােদর ধেমর মযাদা বৃি পেয়েছ। এই ইহসানই আমােদর জািতর শির উৎস, এই ইহসানই
জাতীয় সংহিত রার চািবকািঠ।
ইসলােমর সংহিত ও িব-মুসিলেমর সৗাতৃ উপেরা মৗিলক িবােসর ওপরই সূণ িনভৃরশীল। এরই মাধেম িবমুসিলেমর মেধ অিধকতর সৗহাদ সীিত গেড় উঠেব, যার বেদৗলেত মুসিলমগণ িব রাজনীিতেত িনজ মযাদা িতায় সাফল
অজন করেব। রাজৈনিতকভােব ইসলােমর সংহিত তখনই িবন হেত থােক, যখন কান একিট মুসিলম রা অপর একিট মুসিলম
রাের িবে আমণকারীর ভূিমকায় অবতীণ হয়। িঠক তমিনভােব, ইসলােমর ধমীয় সংহিত তখনই ন হওয়া আর কের,
যখন কান একিট বা একদল মুসলমান ইসলােমর উপেরা মৗিলক িবােসর য কান একিট বা আরকােন ইসলােমর কান
একিট কন অমা করেত থােক। এমনিক এই সমের িত সামাতম শিথলও িমােতর ঐক-সংহিতর পে মারাক
িতকর।
িবিভ জািত ও সদােয়র মেধ সিতকার শাি ও সীিত িতার উেে যিদ একক সমাজ-দশেনর িচা করা হয়, তেব
ইসলামই একমা উপায়, যার মাধেম এই লে উপনীত হওয়া সব। কারণ পিব ইসলাম ছাড়া অ কান ধেম মূলতঃ কান
সমাজ-দশনই নই। ইসলাম মানব জািতেক এমন একিট সমাজ-দশন উপহার িদেয়েছ, যােক সিতকারভােব অসরণ করা হেল
সম িবমানবেগাী এক অিভ সমােজর অভূ হেয় যায়। তরাং ইসলামী িমােতর মাধেমই ায়ী িবশাির পথ উু
হওয়া সব।
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পিব রআেনর দীঘ কালবাপী অশীলেনর মাধেম আিম য ধারণা লাভ কেরিছ তা হেলাঃ ইসলাম ধু বির চািরিক
সংেশাধনই কামনা কের না, বরং সম মানব জািতর সমিগত জীবেন এক বিবক পিরবতন সাধন করাই তার মুখ উে।
গাীয় ও আিলক সংকীণ িচাধারার আবত থেক মুিদান কের গাটা মানবজািতেক আজািতক মানবতাবােদ উু করাই
ইসলােমর ধানতম ল।
িবিভ জািতর ধমীয় ইিতহাস পযােলাচনা করেল দখা যােব য, াক-ইসলামী যুেগ য সম ধম চিলত িছল স-সব িছল
ভাবতঃ জািতিভিক ধম। যমন -িমসরীয় ধম, ীক ধম, ইরানী ধম, ভারতীয় ধম ইতািদ। অতঃপর তা বংশ ও গাীয় ধেমর
প লাভ কের; যমনঃ- বনী ইসরায়ীেলর ধম। তারপর হযরত ঈসা (আঃ)-র অসািরগণ ধমেক বিগত ও আধািক পযােয়
নািমেয় আেনন। তখন থেকই ইউেরাপীয়গণ এই ধারণা পাষণ আর কের য, মানেবর সমিগত ও সামািজক জীবন িনয়েণর
দািয় এককভােব রাের, ধেমর সখােন কান দায়দািয় নই। িক পিব ইসলামই একমা ধম, যা সবথম িবমানবেক
এই বাণী িনেয়েছ য, ধেমর িভি জাতীয়তা বা গা-বেণর ওপর িতিত নয় এবং তা িনছক বিগত বা আধািকও নয়,
বরং তা িনছক বিগত বা আধািকও নয় বরং তা আজািতক মানবতােকিক। সম মানব জািতেক সকল কার কৃিতগত
বষম সেও একই জীবন িবধােনর অধীেন সংঘব করাই ধেমর ধান ল। আর য ধেমর িভি এপ বাপক ও িবৃত, তা
িনছক কিতপয় আকীদা িবাস ও অােন সীিমত থাকেত পাের না। তার কমে যমন বাপক ও িবৃত, তমিন এর লও
বাপক ও সামিক। বির জীবেনর পািরবািরক, সামািজক, রাজৈনিতক, অথৈনিতক ও আজািতক সকল িদক িনয়ণই এর
পিরিধর অভূ। মাটকথা, ইসলাম একিট পূণা ও িবজনীন জীবনদশন, যা কান িবেশষ ান, িবেশষ কাল ও িবেশষ
অেলর মেধ সীমাব নয়।
এ-কথা িচরন সত য, ইসলাম িগজািভিক মতবাদ নয়। ইসলাম পিরপূণেপই একিট রাদশেনর নাম। এ এক সংহত ও
শৃল জীবন-িবধানেপই আিবভুত হেয়েছ এবং এমন এক সময় আিবভুত হেয়েছ, যখন সমকালীন বল চািরত
আজািতকতাবােদর ধারণাও জ লাভ কেরিন। এর মেধ উত চিরের সকল বিশ ও ণাবলীই িবদমান, যারা মাষ ধু
িনছক সৃিই নয়, তৎসে তারা িবার িতিনিধও বেট।
একজন অমুসিলম ইউেরাপীয় পিেতর মুেখ যিদও একথা শাভা পায় য, ধম িনছক একিট বিগত ও আধািক বাপার, িক
তা কান মুসলমােনর মুেখ কানেমই শাভা পায় না। কারণ, ইসলাম ী ধেমর ায় ধমেক িনছক িগজা ও মসিজদেকিক
মেন কের না। ইউেরােপ ী ধম একিট িগজােকিক মতবাদ িহসােব িতা লাভ কের। তােদর ধারণা, ধম জড়জগেতর
কলুষতামু এক আধািক মতবাদ। সমাজ ও রাীয় জীবেন এই ধমীয় িনয়ণহীনতার পিরণাম ীজগেত যা হওয়ার তাই
হেয়েছ। রাচািরতা ও াতািরতার অবাধ রাজ কােয়ম হেয়েছ। িক ইসলাম বির জীবেনর সবেেই ধমীয় িনয়ণ
িতা কেরেছ। ইসলাম থহীন ভাষায় ঘাষণা কেরেছ য, মাষ যমন আার সৃি, তপ তার জীবেনর সকল  ও িদক
িনয়েণর দািয় সই আার। আর তাই ার  সৃি মানবজািতর জীবেনর সকল ই খাদায়ী অশাসেনর ারা িনয়িত
হেব।
িকছু সংখক মুসলমান যিদ এই ধারণা পাষণ কের থােক য, সংকীণ জাতীয়তাবাদ ও ধম একই সােথ পাশাপািশ চরেত পাের,
তেব আিম তােদরেক পূবােই সতক কের িদেত চাই য, এর পিরণিত িহেসেব ধম শষ পয অিহীন হেয় পড়েব। তা যিদ
নাও হয়, তেব ধম রাীয় মযাদা হািরেয় িনছক বিগত ও আধািক বাপাের পিরণত হওয়ার ফেল ধমহীনতার য ভয়াবহ বা
দখা দেব, তার ফেল তখন জািতেক কানেমই আদশ ও মূলেবােধর ওপর িতিত ও নিতক চিরে বলীয়ান কের গেড়
তালা যােব না।
পৗিলকতার নবসৃির মেধ দশই অতম। এর বািক বিহরাবরণ ধেমর জে কাফনপ।
আিম জীবেনর ারিক যুগ থেকই পাাত জাতীয়তাবােদর িবাচরণ কের আসিছ। তখন ধু উপমহােদশই নয়, বরং গাটা
মুসিলম িবই এর পিরণিত সেক িকছুই অবগত িছল না। পাত লখকগণ ব পূেবই অবিহত কেরেছন য, এ হেলা
ইউেরাপীয় সাাজবােদর এক সাাজবাদী চাের অিবেশষ। ইসলােমর এক ও অিছ জাতীয়তাবাদেক িছ-িভ কের দয়ার
উেেই এই ষড়য রিচত হেয়িছল। মুসিলম দশসমূেহ সংকীণ জাতীয়তাবাদী িচাধারার পে বাপক াপাগাডা করা
হেয়েছ। বলা বাল থম িবযুে তারা এই ষড়যে িকছুটা সাফলও লাভ কের।
ইসলামী সৗাতৃেবাধ িছিভ হেয় গেছ, েতকিট দশই এক একিট ত জািতর গাড়াপন কেরেছ, যখনই
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ভৗেগািলক সীমােরখােক জাতীয়তার মাপকািঠ ির করা হেয়েছ, তখনই মানব জািতেক িবিভ গাে িবভ কের
দয়া হেয়েছ। আা দহ ছেড় উেড় গেছ, ধু আাহীন কায়াই পেড় আেছ এবং এই ংসাবেশেষর ওপরই
িবিভ জািতর িভি িতিত।
দশ ও আিলকতার এই সংকীণতার ারা মােষর িচাধারা ভাবত ঐ িদেকই ধািবত হয়, মানবজািত তারা ু ু
জািতেত িবভ হেয় পেড় এবং এর পিরণিত এত ভয়াবহ প ধারণ কের য, অতঃপর পুনরায় এসবেক আর সংঘব করা
সবপর হয় না। তাছাড়া ধমও তখন েতক দশ ও অলেক ক কেরই গেড় উেঠ, যমন াক-ইসলামী যুেগর ধমসমূেহর
অবা িছল। বতমােনও পৃিথবীেত অেনক ধম আেছ, যেলা এই আিলক সংকীণতার বড়াজােল আব থাকার কারেণ বিহিবে
সসারণ লাভ করেত পােরিন। অিধক এর ফেল মাষ েমই ধম সেক সেহ ও সংশয়বাদী হয় অবেশেষ ধমহারা হেয়
নািকতার আয় হণ কের।
আধুিনক জাতীয়তাবােদ নািকতার এই িবষা জীবাণূ ল কের আিম থম থেকই এর িবাচরণ কের আসিছ। কারণ,
আমার দৃিেত দশেম এবং দশপূজা এক কথা নয়। দশই মােষর চরম ল নয় বরং ঈমান, সভতা, সংৃিত ও ঐিতই
মােষর মূল ল। এবং মাষ যিদ বঁেচ থােক, তেব এসেবর ওপর িভি কেরই বঁেচ থাকেব আর জীবন উৎসগ করেত হেলও
তই করেব।
আধুিনক িবে আেরকিট সমা মাথাচাড়া িদেয় উেঠেছ, তা হেলা বণ ও গাবাদ। আমার মেত মানব সভতার ললােট এ এক
মারাক কলিটকা। এশীয়গণ যিদ ইউেরােপর অপ অবা িনেজেদর জে পছ না কের, তেব তােদরেক কাল-িবল না
কেরই ইসলােমর আজািতক িচাধারােক মানবতাবাদ হণ করা উিচত। বণগত ও গাীয় ভাদােভদ ভুেল ইসলােমর
আজািতক মানবতাবাদ হণ করাই তােদর জে িবেধয়।
মানবজািতর ইিতহাস পারিরক হানাহািন, ঝগড়া-িববাদ, যু-িবহ ও গৃহে ভরা। এমতাবায় তার পে এমন একিট
জীবেনর িভি িনমাণ আেদৗ সব িছল না, যারা মানবজীবেনর িভি শাি-শৃলা ও সৗহাদ-সমীিতর ওপর িতিত হেত
পাের। পিব ইসলাম তওহীেদর ঐকসূ িথত কের মাষেক সই সামিক ও পূনা জীবন িবধান লােভর যাগ কের
িদেয়েছ। িক এপ পূণা ও সামিক জীবনিবধান খুঁেজ বর করা বা য়ং রচনা করা মানব জািতর পে সব িছল না। তাই
মহান আা তদীয় রসূল (সাঃ)-এর মাধেম তা জগৎবাসীর জে অবতারণ কেরন। আমার সাড়া জীবেনর অিভতা হাল, আিম
পিব ইসলােমর িবধানসমূহ রা পিরচালনার নীিতমালা, তার সভতা-সংৃিত, ইিতহাস ও সািহতেক গভীর অিভিনেবশ সহকাের
অশীলন কেরিছ; তােত আিম এ িসাে উপনীত হেয়িছ য, ইসলাম এক আজািতক জীবন িবধান।
মুসলমানগণ সামািজকভােব এক দৃঢ় বেন আব জািত, যার িভির তৗহীদ ও খতেম নবুওয়ােতর আকীদা-িবােসর ওপর
ািপত। এেত বণ গা আিলকতার িচাধারার কানই অবকাশ নই। মুসলমােনর আা যমন রাুল আলামীন-িবভু,
মুসলমােনর নবীও তমন রাহমাতুিল আলামীন-িবনবী। মুসলমােনর ধম িবজনীন ধম। ইসলােমর অসািরগণও তমিন এক
িবজািত-মুসলমান। এই কারেণ পিব রআন মিজদ মাষেক এই একই মহাজািতর আওতাভু হওয়ার আহবান জািনেয়েছ।
মাষ যখন ঐ আহবােন সাড়া িদেয় তার অভু হেয়েছ, তখনই তােক ‘িমাত’ ও ‘উাহ’ েপ আখািয়ত করা হেয়েছ। ফেল
য কউই ইসলােমর নবী হযরত মুহর রসূলুা (সাঃ)-এর নতৃে আা াপন কের ইসলােমর গিভু হয়েছ, তা থেকই
স বি ঐ িমােত ইসলামী ও উেতর মুসিলেমর অভু হেয় পেড়েছ। একিদন স অল ও গাের দসবেন আব
িছল, ইসলাম তােক সই দাস থেক সাধীনতা দান কের আজািতক মযাদা দান কেরেছ। এখন থেক ঐ গা ও অল তার
দাস-শৃলমু হেয় ভুর আসেন সমাসীন হেয়েছ। ইসলােমর আজািতক মানবতাবাদই িব-শাি ও িবমানব মুির
একমা মহাসনদ। এ-ই মুসিলম মযাদার একমা বাহন। আর য মহামানেবর বেদৗলেত আমরা এই পূণা জীবন িবধানপ ধম
লাভ কেরিছ, সই নবী মুফা (সাঃ)-ই আমােদর মযাদা ও গৗরেবর উৎস।

www.shoncharon.com

4/5

মযাদা ও গৗরেবর উৎস মহানবী

মুহাদ ইকবাল
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ইিতহােসর এক অশা পিরেবেশ ১৮৭৭ খৃাের ৯ নেভর বার ফজেরর আযােনর সময় বতমান পািকােনর পাাব
েদেশর িশয়ালেকাট নগরীেত এক মধিব সা পিরবাের জহণ কেরন। একতলা একিট জীণ বািড়র য েকাে তার জ
তা এখনও পািকান সরকােরর ত িবভােগর তাবধােন সংরিত। দশ-িবেদেশর পযটকেদর জ এিট একিট দশনীয় বািড়।
ইকবােলর পূব-পুষগণ কাীর থেক িহজরত কের িশয়ালেকােট বসিত াপন কেরন। তাঁর িপতার নাম শখ নূর মুহাদ। িতিন
িছেলন িশয়ালেকােটর অতম টুিপ ববসায়ী। মধিব পিরবােরর িশ ইকবাল মাওলানা লাম হাসান ও সয়দ মীর হাসােনর
কােছ াথিমক িশা হণ কেরন। চ িমশন ুেলর িশক সয়দ মীর হাসান মুসলমানেদর মেধ আধুিনক িশা বতেন খুব
আহী িছেলন। িপতা শখ নূর মুহােদর অমিতেম ইকবালেক িতিন চ িমশন ুেল ভিত কেরেছন। াথিমক র থেক এফএ
পয দশ বছরকাল িতিন সয়দ মীর হাসােনর তাবধােন িশাহণ কেরন। দূরদৃিস সয়দ মীর হাসান অিভনব পিতেত
িশণ িদেয় তণ ইকবােলর মােন ঐকািক িপপাসা জািগেয় তােলন। ১৮৮৮ সােল াথিমক, ১৮৯১ সােল িমডল এবং ১৮৯৩
সােল েবিশকা পরীায় বৃি ও মেডলসহ উীণ হন। ১৮৯৫ সােল ইকবাল ঐ কেলজ থেক এফএ পাস কেরন এবং একই বছর
১৮ বছর বয়েস উিশার উেে লােহার গমন কেরন। লােহার সরকাির কেলজ থেক ১৮৯৭ সােল াতক ও ১৮৯৯ সােল
পাাব িবিবদালয় থেক মাাস িডি লাভ কেরন। একই বছর িতিন লােহােরর ওিরেয়টাল কেলেজ ইিতহাস ও দশন শাে
অধাপনার চাকির হণ কেরন।
১৯০১ সােল লােহর সরকাির কেলেজ ইংেরিজ ও দশন শাে সহকারী অধাপক িনযু হন। ইংেরিজ, আরিব ও দশেন মাাস িডি
অজনকারী ইকবােলর িশা জীবেন িতীয় িশক মীর হাসােনর গভীর ান এবং কেলজ জীবেন দশেনর িশক টমাস আরন
তার জীবেন বল ভাব িতফিলত কেরন। টমাস আরনের উৎসােহ ১৯০৮ সােল যুরােজর Lincoln’s Inn থেক
বািরারী িডি অজন কেরন। িতিন পাশাপািশ কমিজ িবিবদালয় থেক িবএ িডি অজন কেরন। জামানী থেক ১৯০৭ সােল
দশেন িপএইচিড অজন কেরন। ১৯১২ সােল এক নতুন ইকবাল েদশ তাবতন কেরন। তদানীন িবপিরিিতেত মুসিলম
িবের অধঃপতেন িতিন িচিত হেয় পেড়ন।
১৮৫৭ সােলর িসপাহী িবেবর পর থেক ভারতীয় মুসলমানেদর ভােগও নেম এেসিছল চরম িদন। সই যুগসিেণ যসব
তণ মুি আোলেন ঝাঁিপেয় পেড়িছেলন তােদর সুখ ভােগ িছেলন আধুিনক িবে ইসলােমর সমেয়াপেযাগী বাখাকার,
ইসলামী রেনসাঁ আোলেনর অেসনা, মানবতার মুিকামী িবোহী কলম যুের অেতাভয় সিনক মহাকিব ইকবাল। ইকবাল
তা মুসিলম জািতেক আমৃতু কােবর চাবুক মের জাত করার য়াস পান। স সমেয়র াপেট এমন কান িদক িছল না,
য িবষেয় িতিন তার মধােক ববহার কেরনিন। কাীর, আফগািনান, িফিলিন, ন, ইোেনিশয়াসহ িতিট রাের সমা
িনেয়ই িতিন িদক-িনেদশনা সিলত দরদমাখা কাব রচনা কেরন। মুসিলম জািত তাঁর কােব ইিতহাস-ঐিত ও ত গৗরেবর কথা
রণ কের ু িতিয়া ব করেত থােক। তােদর সিৎ িফের আসেত  কের। ইকবাল িনছক কিব বা দাশিনকই িছেলন না,
িতিন িছেলন দূরদশী রজনীিতকও। সবেচেয় বড় কথা, ইকবাল িছেলন বিতমধমী কিব, ভাবুক ও রাজনীিতক। গতাগিতকতার
সাজাপথ ছেড় য কিব-দাশিনক সূণ এক নতুন পেথ এিগেয় গেছন, িতিনই হেলন মহাকিব আামা ইকবাল। িতিন কাবেক
কেরেছন জািত গঠেনর হািতয়ার। এই িবশাল বি উ, ফািস ও ইংেরিজ ভাষায় মুসিলম উাহেক য পেথর িদশা িদেয় গেছন,
তা সূণ রআন, হািদস, ইসলােমর ইিতহাস-ঐিতের িনযাস। তার রচনা সমে িমেশ আেছ ইসলাম। ইকবাল ‘আট ফর আটস
সক’-এ িবাসী িছেলন না। িতিন িবাস করেতন, িশ জীবেনর জ। আর সজই িতিন িনজীব জািতেক উু করার জ
কিবতােক ববহার কেরন।
তাঁর পদ গদ যেকান রচনার উে িছল ধুমা মুসিলম িমাত, মুসিলম জািতর ঐক ও সংহিত। িতিন মুসিলম িবেক এক
াটফেম ঐকব করার জ আমৃতু কলম সিনক িহেসেব সংার আোলন চািলেয় গেছন। ইকবােলর তাশা িছল, ইসলাম
একিদন িবের বুেক মাথা উঁচু কের দাঁড়ােবই। একজন মহৎ মানবতাবাদী কিব িহেসেব যমন রেয়েছ তার আজািতক ীকৃিত,
তমিন ইসলােমর অিত আধুিনক বাখাদাতা িহেসেবও িতিন সমান গৗরেবর অিধকারী। রআল করীেমর িবশাল াণ, হাদীস
শরীফ এবং ইসলােমর ইিতহাস-ঐিত িছল ইকবাল কােবর সারব। ইসলামেক িতিন একিট গিতহীন ধেমর কতকেলা সূ সব
ববা প মেন করেতন না। তাঁর কােছ ইসলাম িছল এক াণাচুয উত জীবেনর তীক। ইকবালেক উ ভাষার কিব বলা
হেলও একই সে িতিন উ ও ফািস ভাষার কিব। ইকবােলর ১১িট কাব ের মেধ ৮িট ফািস ভাষায় ও ৩িট উ ভাষায় িলিখত।
তাঁর কিবতা লখার সময়কাল ১৯০৮ থেক ১৯২৪ খৃা। তাঁর িবখাত কাবগ ‘িশকওয়া’ এবং ‘জবাব-ই-িশকওয়া’। ১৯১৫
সােল আসরাের-ই-খুদী এবং ১৯১৮ সােল রমুয-ই-বখুদী’ কািশত হয়। ১৯৩২ সােল ইকবােলর ‘জািবদলামা’ কািশত হয়।
ফািস ভাষায় রিচত এই কাব কিনপু জািবেদর নােম নামকরণ কেরন িতিন।
আামা ইকবােলর কেয়কিট উেখেযাগ কাজ :ইলম আল ইিউদ (The Science of Economics)- উ ছে (ca ১৯০১),
Islam as an Ethical and Political Ideal- ইংেরিজ (১৯০৮), The Development of Metaphysics in Persiaইংেরিজ (১৯০৮) ( বাংলা অবাদ : ান চচায় ইরান),আসরার ই খুিদ (The Secrets of the Self)- ফািস (১৯১৫, িমজ ই
বখুিদ (The Mysteries of Selflessness)- ফািস (১৯১৭), পয়গাম ই মাশিরক (The Message of the East)- ফািস
(১৯২৩), বাং ই দারা (The Call of the Marching Bell)- উ ও ফািস (১৯২৪), জুবুর ই আজাম (The Psalms of
Persia)- ফািস (১৯২৭), The Reconstruction of Religious Thought in Islam- (ইসলােম ধমীয় িচার পুনগঠন)
(১৯৩০), জােভদ নামা (The Book of Eternity)- ফািস (১৯৩২), বাল ই িজবরাইল (The Gabriel’s Wings)- উ ও ফািস
(১৯৩৩), পাস ছ বায়াদ কারদ আই আওয়াম ই শারক (So What Should be Done O Oriental Nations)- ফািস
(১৯৩৬)-, মুসািফর (The Wayfarer)- ফািস (১৯৩৬), জারব ই কািলম (The Blow of Moses) উ ও ফািস (১৯৩৬)।
আরমাঘান ই িহজাজ (The Gift for Hĳaz)- ফািস ও উ (১৯৩৮)।
আামা ইকবােলর জীবন ও কােব জালাল উিন িমর ভাব অতিধক। িমরাজ এ রল (সাঃ)-এর সী িছেলন িজবরাইল (আ:),
আর ইকবােলর ঊেলােকর সফরসী মাওলানা জালাল উিন মী। সত উেখেযাগ, ইকবাল কবলমা কিবতা বা কাব
লখকই িছেলন না, িতিন িছেলন অিতউ মােনর িচাশীল ব লখকও। আামা ইকবােলর িচার গভীরতার জই ইকবােলর
কিবতা ধু মুসলমােনর জ নয়, গাটা িবমানব সমােজর জ হেয় ওেঠ নতুন িচার িদকদশন। কননা িতিন য সংকট ও
সমার কথা িচা কেরিছেলন তা ধু মুসিলম সমােজর নয়, িবসমােজর সমা।
ইকবােলর অসংখ কাব, বের মেধ ‘আসরার-ই-খুদী’ক বলা হয় ইকবােলর  রচনা ‘Masterpiece’। ইকবাল ১৯০৮
সােল All India Muslim League-এর সেটাির িনযু হন। ১৯২৬ সােল পাােবর লিজসেলিটব কাউিেলর সদ িনবািচত
হন। ১৯২৭-২৮ সােলর ৫ মাচ পাাব আইনসভার বােজট অিধেবশেন ভাষণ দন। িদীেত অিত All Party Muslim
Conference-এ ভাষণ এবং মুসলমানেদর ত কাযম হণ করার পরামশ দন। িতিন এলাহাবােদ মুসিলম লীেগর ঐিতহািসক
বািষক সেলেন সভাপিতর ভাষেণ উর-পিম ভারেত একিট ত ইসলামী রা িতার ঐিতহািসক াব পশ কেরন এবং
পরবতীেত পািকান সৃির পছেনর কািরগর িহেসেব দাশিনকতার কাজ কের তাঁর িচােলা। আামা ইকবােলর এক ছেল ড.
জােবদ ইকবাল ও এক মেয় মুনীরা। িতিন ১৯৩৮ সােলর ২১ এিল ভার ৫টা ১৪ িমিনেট চতুিদেক ফজেরর আযান িনর মেধ
৬০ বছেরর িকছু ঊে িতিন শষ িনঃাস তাগ কেরন।
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