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প্রস্তোব্নো 
 

ইসযোম, নতব্ মুহোম্মি এব্ং... 
তব্ে-ইতিহোরস ইসযোম এেতি গুরুত্বপূণব ও প্রভোব্েোযী ধ্মব। ইসযোম ধ্রমবে প্রতিষ্ঠোিো 
নতব্ মুহোম্মি ইতিহোরসে এেজন অননয ব্যতক্তত্ব। অনযোনয ধ্রমবে প্রিোেেরিে সোরে নতব্ 
মুহোম্মরিে অনযিম িফোৎ হরে তিতন কেব্য এেোধ্োরে সফয ধ্মবপ্রিোেেই নন, তিতন 
তিরযন এেইসোরে িূেিৃতিসম্পন্ন েোজনীতিতব্ি এব্ং িক্ষ প্রেোসে। িীর্ব কিইে ব্িে 
ধ্রে ব্হু ব্োধ্ো-তব্পতি উরপক্ষো েরে প্রিণ্ড পতেশ্রম, িযোগ আে যড়োই-সংগ্রোরমে মধ্য 
তিরয় তিতন কেব্য তব্রেে বু্রে ইসযোরমে তব্স্তোেই র্িোনতন, এেই সোরে এেতি েোরেে 
কগোড়পিন র্তিরয়রিন, আেব্-জোিীয়িোব্োরিে পিোেোিরয ব্হু কগোরত্র তব্ভক্ত মরুব্োসী 
কব্িুইনরিে এেতত্রি েরেরিন। জীব্দ্দেোরিই তিতন তিে যরক্ষ কপৌঁিোরি সক্ষম 
হরয়রিন। িোাঁে মৃিুযে পে প্রোয় সোরড় কিেে ব্িে পোে হরয় কগরি। আজ শুধু্ মরুব্োসী 
আেব্-ই নয়, তব্রেে ব্হু কিরেে,ব্হু জোতিে যক্ষ-কেোতি অনোেব্ মুসযমোন এই 
পিোেোিরয সমরব্ি। ফরয এতিে তিরয় কিখরয নতব্ মুহোম্মি অিুযনীয়। তিতন 
তনিঃসরেরহ সফয। 
 

ইসযোরমে ইতিহোস, নতব্ মুহোম্মরিে জীব্নী তনরয় প্রতি ব্িেই তব্রেে তব্তভন্ন ভোষোয় 
প্রিুে সংখযে ব্ই প্রেোতেি হয়। এই ব্ইগুতযে কব্তেেভোগই হয় স্তুতিতভতিে-
অরযৌতেেিোে ধূ্ম্রজোরয আব্দ্ধ আব্োে কেোরনোিো হয় অযেোই তনেো আে সমোরযোিনোরে 
তভতি েরে। তেন্তু ইসযোরমে ইতিহোস তনরয় তনরমবোহ তব্রেষরণ খুব্ই েমসংখযে ব্ই 
প্রেোতেি হরয়রি। এিো স্বীেোে েেরি হরব্ ইসযোম আজও গুরুত্বপূণব আরযোিয, নতব্ 
মুহোম্মরিে জীব্নী আজও কেোতি মোনুরষে িিবোে তব্ষয়। অরনরেে েোরি এতিই এেমোত্র 
ধ্যোন-জ্ঞোন। 
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অনয আেও সেয ধ্রমবে মরিোই সুিূে অিীিেোয কেরে ইসযোম তনরয়ও কযৌতেে তভতি 
িযোগ েরে অকযৌতেে-গোরয়তব্ সংস্কোরে তনমতিি প্রিুে মোনুষ। ধ্মব তনরয় কযৌতক্তে-
তব্রেষণী আরযোিনো আমোরিে এই সমোরজ এমতনরি তব্েয। ভোব্ব্োিী-আধ্যোত্মব্োিী ব্হু 
িৃতিভতি কেরে ইসযোম আরযোতিি হরয়রি ব্হুজরনে কযখনীরি। তেন্তু ইসযোরমে উত্থোন-
তব্েোে এব্ং নতব্ মুহোম্মরিে ‘অসোধ্য সোধ্ন’তনরয় ব্স্তুব্োিী িৃতিভতিে আরযোরে 
ইসযোমরে জোনোে ও কব্োঝোে কিিো িুযবভ ব্রি। কস-তহরসরব্ ইেোরনে প্রগতিেীয 
বু্তদ্ধজীব্ী আতয িতস্ত েতিি ‘নতব্ মুহোম্মরিে ২৩ ব্িে’ গ্রন্থতি ঐতিহোতসে এে গুরুত্বপূণব 
িতযয। 
 

আতয িতস্তে মরি, অরযৌতেেিো কেোরনো ঐেী তনরিবে নয়। অরযৌতেেিো কেব্য 
িুব্বযতিরিে জনগরণে েোরি কধ্োাঁয়োেোে জোরয আব্দ্ধ সংস্কোে নয়। তেংব্ো নয় কেোরনো 
ধ্েরনে তব্ভ্রম। অরযৌতেেিো এেতি অেবব্হ তব্ষয়। এেজন ব্যতক্ত যখন িোে িক্ষিো, 
কেৌেয, বু্তদ্ধমিো আে পতেশ্ররমে সমন্বয় র্তিরয় আপোি ‘অসোধ্য সোধ্ন’েেরি সক্ষম 
হন, িখন কসই েোজরে অরযৌতেে তহরসরব্ তব্রব্িনো েেো যোয়। নতব্ মুহোম্মিও এই 
অরেব অসোধ্য সোধ্ন েরেরিন। প্রোয় এেো এেজন মোনুষ অসোধ্োেণ পযবরব্ক্ষণ ক্ষমিো 
আে কেৌেয অব্যম্বন েরে তনজ জোতিে তব্রুরদ্ধ জীব্ন ব্োতজ কেরখ প্রিণ্ড যড়োই েরে 
তনজস্ব ধ্মবমি প্রতিষ্ঠো েরেরিন। অসংখয মোনুরষে পূব্বিন ধ্মবমরিে তব্রযোপ 
র্তিরয়রিন। নতব্ মুহোম্মরিে এই ইতিহোস সৃতিেোেী তব্েোয েমবযজ্ঞ কেোরনো অরেবই 
‘অরযৌতেেিো'ে মতহমো কেরে খোরিো নয়। আতয িতস্ত িোাঁে ব্ইরয় ইসযোম এব্ং নতব্ 
মুহোম্মরিে জীব্ন তনরয় সেয েহসযময় ও আযঙ্কোতেে তমরেয ভোষরণে ঢোতয সতেরয় 
তনরমবোহভোরব্ ব্স্তুব্োিী ইতিহোস েিনো েরেরিন। যোে জনয এই ব্ইও ইতিহোরস ধ্রুপিী 
গ্ররন্থে মযবোিো যোভ েরেরি। 
 

আজরেে এই এেুে েিরে কগোিো মধ্যপ্রোিযসহ এতেয়ো, আতিেোে মুসতযম-প্রধ্োন 
কিেগুতযরি এেতিরে পেোক্রমেোযী েোেগুরযোে অযোতিি হস্তরক্ষপ, অনযতিরে 
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কসখোনেোে স্বস্বেিোতিে েোষেরগোষ্ঠীে ধ্মবরে ঢোয তহরসরব্ ব্যব্হোে েরে অিযোিোে-
তনপীড়রণ অতিষ্ঠ জনিো আব্োে আয েোরয়িো, আইএস, কব্োরেো হোেোম, িোরযব্োন ইিযোতি 
তজহোতি কগোষ্ঠীগুরযোে নৃেংস েমবেোরণ্ড তব্রেে বু্রে ‘ইসযোম’এেতি গুরুত্বপূণব 
আরযোিয। এই অব্িোয় ইসযোমরে খোরিো ব্ো কহয় েরে নয়, নতব্ মুহোম্মিরে তনেো ব্ো 
অব্রহযো েরে নয়, যোব্িীয় আধ্যোতত্মে ও গোরয়তব্ িৃতিভতি সতেরয় প্রোেৃতিে জগরিে 
তনয়রমে যঙ্ঘন নো র্তিরয় ‘মোনব্’মুহোম্মরিে তব্েোয েীতিব ও ইসযোরমে নৃিোতিে 
ইতিহোরসে পুনপবোঠ অতি জরুতে। আে এই তব্ষয়তিই আতয িতস্তে েতক্তেোযী কযখনী 
কেরে ফুরি উরঠরি তিধ্োহীনভোরব্। 
 

আতয িতস্ত ও িোাঁে ব্ই 
আতেে িেরেে েতেি ইসযোতম তব্প্লরব্ে আরগ আতয িতস্ত তিরযন ইেোরনে হোরি কগোণো 
েরয়েজন প্রগতিেীয, যুতক্তব্োিী, েোজনীতিমনস্ক বু্তদ্ধজীব্ীরিে অনযিম। তিতন তিরযন 
এেোধ্োরে িুরখোড় সোংব্োতিে, কযখে, সমোজ-তিন্তে কসইসোরে তিয িোাঁে ব্ণবোঢয 
েোজননতিে জীব্ন। কগয েিোব্দীরি শুধু্ ইেোন নয়, কগোিো আেব্ কিেগুরযোে মরধ্য অল্প 
কয েরয়েজন প্রখে িূেিৃতিসম্পন্ন প্রগতিেীয বু্তদ্ধজীব্ী, সমোজ-ধ্মব তব্রেষে ও 
সংস্কোেব্োিী ভূতমেো কেরখরিন আতয িতস্ত িোাঁরিে অনযিম। যতি ইউরেোরপে কেরনসোাঁরসে 
মি েখরনো মধ্যপ্রোরিযে কিেগুরযোে যুতক্তব্োরিে আরযোেোয়রনে িুযনো েেো হয়, িরব্ 
কসই িোতযেোয় তব্ংে েিোব্দীরি আতয িতস্ত অব্িোন েেরব্ন েীরষব। অেি ধ্মবিোতিে 
মিোিরেব আব্দ্ধ আয়োিুল্লোহ কখোরমতনে কনিৃত্বোধ্ীন ইেোরন আতয িতস্ত আজ ব্রোিযজন। 
 

আতয িতস্তে জন্ম ১৮৯৬ সোরয পোেসয উপসোগরেে উিরে অব্তিি বু্রেহে েোরজযে 
িোরস্তস্তোন কজযোে এেতি গ্রোরম। িোাঁে তপিোে নোম কেখ আবু্দয কহোরসন িোরস্তস্তোতন। 
কযখোপড়োে হোরিখতড় িোনীয় মোদ্রোসোয়। পরে উচ্চতেক্ষোে জনয িরুণ ব্য়রস আতয িতস্ত 
উসমোনীয় েোসনোধ্ীন ইেোরেে েোেব্োযো েহরে আরসন। 
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ইেোরেে েোেব্োযো ইতিহোরস প্রতসদ্ধ এেতি েহে। ৬৮০ তিস্টোরব্দ নতব্ মুহোম্মরিে 
কিৌতহত্র কহোরসন তব্ন আতয েহীি হরয়রিন এই প্রোন্তরে; এব্ং এখোন কেরে মোত্র ৭০ 
তেরযোতমিোে িতক্ষরণ নোজোফ েহরে নতব্ মুহোম্মরিে িোিোরিো ভোই এব্ং জোমোিো আতয 
তব্ন আবু্ িোতযব্ (মৃিুয ৬৬১ তিস্টোরব্দ) েোতয়ি আরিন। 
 

সময়িো িখন প্রেম তব্েযুরদ্ধে শুরুে তিে, আতয িতস্ত েোেব্োযো েহরেে এেতি মোদ্রোসোয় 
ভতিব হন। েোেব্োযো ও নোজোফ উভয় েহরেই কযখোপড়ো েরেন। কসখোরন তিতন ইসযোতম 
ধ্মবতব্িযো, ইতিহোস, যুতক্ততব্িযো, ধ্রুপিী সোতহিয এব্ং আেতব্ ও ফোতসব ব্যোেেণ তেক্ষো যোভ 
েরেন। প্রেম তব্েযুরদ্ধে ডোমোরডোরয কগোিো মধ্যপ্রোরিয েোজননতিে আরযোড়ন িীব্র হয়। 
এেতিরে পিরনোনু্মখ িুতেব উসমোনীয় ধ্মবীয় েোসন-ব্যব্িো, অনযতিরে পেোক্রমেোযী 
তব্ররিনসহ ইউরেোরপে এেোতধ্ে কিরেে উপতনরব্তেে েোসন আে সমোজিোতিে েোে 
কসোতভরয়ি ইউতনয়রনে উত্থোন তমেে, ইেোে, কযব্োনন, ইেোন, তসতেয়োসহ তব্তভন্ন কিরে 
নোজুে পতেতিতিে সৃতি েরে। প্রব্োস জীব্রন িতস্তে মরধ্য প্রব্য কিেোত্মরব্োধ্ ও 
জোিীয়িোব্োিী কিিনোে উরন্মষ র্রি। এেই সোরে তিতন মোেবসীয় তব্েিৃতিভতি িোেো 
আরযোতড়ি হন। িোাঁে মরধ্য সমোজিোতিে ধ্যোন-ধ্োেণো জন্ম কনয়। ১৯১৮ সোরযে তিরে 
ইেোে কেরে তনজ মোিৃভূতমরি তফরে এরস ব্সব্োস েরেন ফোসব েোরজযে তেেোজ েহরে। 
কপেো তহরসরব্ িখন কব্রি কনন সোংব্োতিেিো। েোজনীতিরি জতড়রয় পড়োে পে তিতন 
তেিু হন ইেোরনে েোজধ্োনী কিহেোরন। 
 

১৯২২ সোরযে পরহযো মোিব আতয িতস্তে সম্পোিনোয় কিহেোরন িোযু হয় ‘েোফোে-ই সেে’ 
(যোরযে উিয়) নোরমে ব্োমপন্থী পতত্রেো। পতত্রেোতি ১৯৩৫ সোরযে ১৮ই মোিব পযবন্ত িোযু 
েোেরযও আতয িতস্ত এই পতত্রেোয় সম্পোিে তহরসরব্ তিরযন প্রোয় নয় ব্িরেে মি। 
১৯৩১ সোরযে পরহযো মোরিব তিতন সম্পোিরেে িোতয়ত্ব কিরড় কিন নিুন সম্পোিে তহরসরব্ 
তনযুক্ত হন মোরয়য িুরয়সোেেোতন। সোংব্োতিেিো কপেোয় আসোে পে কেরে আতয িতস্ত 
িোাঁে ব্স্তুতনষ্ঠ, তনরমবোহ কযখনীে েোেরণ ক্ষমিোসীন েোসেরিে তব্েোগভোজরন পতেণি 
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হন। ১৯১৯ সোরয িোাঁরে েোেোগোরে কযরি হয় ইরিো-ইেোনীয় িুতক্তে তব্রেোতধ্িো েরে 
েযোম কযখোে েোেরণ। পেব্িবী িুই ব্িে িোাঁরে এেোতধ্েব্োে েোেোগোরে কপ্রেণ েেো 
হয় উপতনরব্তেে েোসন-ব্যব্িো ও সোম্রোজযব্োিী কিেগুরযোে আগ্রোসী নীতিে তব্রেোতধ্িো 
েেোয়। কজয কেরে কব্ে হরয় আতয িতস্ত ‘কজযখোনোে তিনতযতপ’(আওয়োমী মোহব্োস) 
নোরম এেতি ব্ই প্রেোে েরেন। িতস্তে প্রগতিেীয, েুসংস্কোেমুক্ত তব্প্লব্ী তিন্তোধ্োেো, 
সুগভীে পযবরব্ক্ষণ-সমৃদ্ধ এব্ং তেিুিো েোজননতিে ব্যিোেবেধ্মবী কযখনীে েোেরণ ব্ইতি 
দ্রুিই তব্েোয সংখযে পোঠেতপ্রয়িো অজবন েরে কগোিো ইেোরন। অসংখযব্োে ব্ইতিে 
সংস্কেণ প্রেোতেি হরয়রি। অল্প ব্য়রস েোজননতিে তব্রেষে এব্ং কযখে তহরসরব্ 
খযোতি অজবরনে ফরয িতস্তে ‘েোফোে-ই সেে’ পতত্রেোতিও দ্রুি পোেরসযে কেোতষি 
জনগরণে মুখপত্র হরয় িোাঁড়োয়। এই পতত্রেোয় েোতেি ইয়োসরমতন, সোইি নোতফতস, আব্বোস 
ইেব্োয, মুহোম্মি মুতহি িোব্োিোব্োইরয়ে মি ইেোরনে খযোতিমোন বু্তদ্ধজীব্ী-
ইতিহোসতব্িেো েযোম তযরখ তনরজরিে কগোড়পিন র্তিরয়রিন। 
 

এই সময়েোরয আতয িতস্ত ফেোতস, ইংরেতজ, রুেভোষো সোতহরিযে প্রতি আগ্রহী হরয় 
উরঠন। তব্রেষ েরে আধু্তনে ফেোতস এব্ং রুে সোতহিয, সিীি, তিত্রতেল্প িোাঁে স্বেতল্পে 
মরন িোরুন িোপ কফরয। িৎেোযীন পোেরসয আতয িতস্ত হরেন হোরি কগোনো েরয়েজন 
ব্যতক্তে মরধ্য এেজন, তযতন আধু্তনে আেতব্ সোতহিয(তব্রেষ েরে তমেেীয় সোতহিয) ও 
ইসযোতম গ্রন্থগুরযোরে ব্স্তুব্োিী ব্ীক্ষরণ আত্মি েরেরিন। কয-সময়েোরয পোেরসযে েতব্-
সোতহতিযেেো রূপে েরব্দে কমযব্ন্ধন র্তিরয় জতিয ব্োেয স্বিতে েরে এরেে পে এে 
িুরব্বোধ্য আধ্যোতত্মে সোতহিয-িিবোয় তনমগ্ন, কস-সময় আতয িতস্ত সোতহিয জগরি কিোিরিোি 
ব্োেয তিরয় সোধ্োতসরধ্ ভোষোয় তেন্তু সুিীক্ষ্ণতনরমবোহভোষোয় কযখনীে নিুন ধ্োেো স্বিতে 
েরেন, যো পোঠে-সমোরজ ব্যোপে আরযোিয তব্ষরয় পতেণি হয়। ১৯২৭ সোরয রুে 
তব্প্লরব্ে িেম ব্ষবপূতিব উপযরক্ষ তিতন আমতিি অতিতে হরয় েোতেয়ো ভ্রমণ েরেন। এ-
সময় িোন্সসহ ইউরেোরপে কব্ে েরয়েতি কিে পতেভ্রমরণে সুরযোগ হয় িোাঁে। 
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উরল্লখয ১৯১৭ সোরয রুে তব্প্লরব্ে পে কেরে ইেোন হরয় ওরঠ যুরদ্ধে এে তব্েোি 
ময়িোন। তব্ররিরনে সমোজিি-তব্রেোধ্ী েোসেরগোষ্ঠী এেোতধ্েব্োে ইেোনরে ব্যব্হোে েরে 
েোতেয়োয় প্রতিতব্প্লরব্ে কিিো েরে। তেন্তু িো প্রতিব্োেই ব্যেব হয়। তব্েজুরড় স্নোয়ুযুদ্ধ 
শুরুে পূরব্ব ইেোনরে তনরজে েব্জোয় েোখোে জনয তব্ররিন ও েোতেয়োে মরধ্য এে-ধ্েরনে 
‘পরেোক্ষ স্নোয়ুযুদ্ধ’ব্োরধ্ িখন কেরেই। ফরয প্রভোব্েোযী েোেগুতযে ভূতম িখরযে 
িৎপেিোয় ইেোরনে েোসেরগোষ্ঠী আিরি ক্রীড়োনড়রে পতেণি হন। 
 

তিিীয় তব্েযুদ্ধেোরয ইেোন কসোতভরয়ি ব্লরে কযোগিোন েরে। ১৯২৮ সোরযে তিরে িতস্ত 
েোতেয়ো ভ্রমণ কেরষ কিরে তফরে এরয বু্রেহে আসন কেরে মজতযরসে(পোযবোরমন্ট) 
তনব্বোহী সিসয তনব্বোতিি হন(ইেোরন িখন কেজো েোহ পোহযতভ সেেোে) এব্ং পরেে িোনো 
িুই মজতযরেও তিতন তনব্বোতিি গণপ্রতিতনতধ্ তহরসরব্ জোয়গো েরে কনন। সোতহিয-
সোংব্োতিেিোে জগরি িতস্ত সোরহব্ কযমন িক্ষ কযখনীেতক্তে েোেরণ ব্যোপে পতেতিতি 
যোভ েরেন, কিমতন মজতযরস এরস সুিক্ষ ব্ক্তো তহরসরব্ পতেতিতি যোভ েরেন। তেন্তু 
১৯৩৫ সোরযে তিরে ইেোরনে নব্ম মজতযস কভরে কগরয িোাঁরে কিৌদ্দ মোরসে জনয 
গৃহব্েী েরে েোখো হয়। ১৯৩৯ সোরয তিতন পুনেোয় তনব্বোতিি হন কিহেোরনে তনেিব্িবী 
িোমোব্ে আসন কেরে। তিিীয় তব্েযুরদ্ধে সময়েোরয (১৯৪১ সোরয) ইরিো-েোতেয়ীয় 
উপতনরব্তেে ব্োতহনী ব্োিেোহ কেজো েোহ পোহযতভরে (১৮৭৮-১৯৪৪ তিস্টোব্দ) ক্ষমিো 
কেরে উরেরিে পে আতয িতস্ত এেই আসন (১৯৪১ ও ১৯৪৩ সোরয) কেরে তনব্বোতিি 
হন। ইেোরনে প্রগতিেীয ও সমোজ-সংস্কোেব্োিী েোজননতিে িয ‘আিোযি পোতিব'ে 
কনিৃিোনীয় তিরযন তিতন। ১৯৪৬ সোরযে শুরুে তিরে ইেোরন কসোতভরয়ি প্রভোতব্ি িুরিহ 
পোতিব ক্ষমিোয়। প্রধ্োনমিী তিরযন আহমি েোভোম সোযিোনোহ (১৮৭৬-১৯৫৫ তিস্টোব্দ)। 
তিতন ইেোরন পোাঁিব্োে প্রধ্োনমিী হরয়রিন। ইেোরনে কিয সম্পরিে মোতযেোনো এব্ং খতন 
কেরে কিয উরিোযরনে জনয িুতক্ত েেরি প্রব্য আগ্রহী কসোতভরয়ি ইউতনয়ন। আতয 
িতস্ত িোাঁে েোজননতিে িূেিৃতি এব্ং কিেোত্মরব্োরধ্ে েোেরণ এই িুতক্তে েতিপয় ধ্োেো 
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তনরয় প্রশ্ন িুরযন মজতযরস, যো িুরিহ পোতিবরে তক্ষপ্ত েরে কিোরয। ফরয পুনেোয় এেই 
ব্িরেে এতপ্রয মোরস কজরয কপ্রেণ েেো হয়। িয় মোস কজয কখরি কব্ে হব্োে পে 
িোাঁরে তনেোপিোে জনয িোরন্স আশ্রয় তনরি হয়। ব্িে িুরয়ে কসখোরন কেরে ১৯৪৮ 
সোরযে কেরষে তিরে তিতন পুনেোয় মোিৃভূতমরি তফরে আরসন। এেপে তিতন 
ধ্োেোব্োতহেভোরব্ তমেে ও কযব্োনরনে েোেিূি তহরসরব্ তনযুক্ত হন। ১৯৫১ সোরযে 
মোঝোমোতঝ সমরয় কহোরসন আযো প্রধ্োনমিী েোেোেোযীন সমরয় (মুহোম্মি মুসোরদ্দরেে 
ক্ষমিো গ্রহরণে আরগ) সংতক্ষপ্ত সমরয়ে জনয আতয িতস্ত পেেোেমিী তনযুক্ত হন। ১৯৫৪ 
সোরয তিতন ইেোরনে পোযবোরমরন্টে উচ্চেরক্ষে তসরনিে তনযুক্ত হন। ইেোরনে পোযবোরমরন্টে 
উচ্চেরক্ষ অরধ্বে সংখযে তসরনিে জনিোে কভোরি তনব্বোতিি হরিন আে ব্োতে অরধ্বে 
েোহ সেেোে েিৃবে মরনোনীি প্রোেবীেো তনযুক্ত হরিন। ১৯৭৯ সোরযে ১১ কফব্রুয়োতে 
ইসযোতম তব্প্লরব্ ইেোরনে েোহোনেোহ মুহোম্মি কেজো েোহ পোহযতভে ক্ষমিো কেরে 
উরেরিে আগ পযবন্ত পোযবোরমরন্টে উচ্চেরক্ষে তসরনিে তিরযন আতয িতস্ত। 
 

েোজননতিে জীব্রনে মি িতস্তে সোতহতিযে জীব্নও এরূপভোরব্ মুখতেি। ১৯৪৬ সোরয 
‘সোয়ো’নোরম প্রেোতেি প্রব্ন্ধ-গ্ররন্থ ইেোরনে েুসংস্কোেোেন্ন সমোজ সংস্কোে র্তিরয় 
আধু্তনে সমোজ তব্তনমবোরণে আহ্বোন জোতনরয়রিন কজোেোরযোভোরব্। ১৯৩৬ সোরযে আগ 
পযবন্ত ইেোরন পিবো-প্রেোে প্রিযন কিমন তিয নো। ওই ব্িরে িোতপি কিহেোন 
তব্েতব্িযোযরয় কিরয-কমরয় এেরত্র কযখোপড়ো েেরিো। ১৯৬৩ সোরয ইেোরন সংতব্ধ্োন 
সংরেোধ্রনে মোধ্যরম কমরয়রিে প্রিযক্ষ কভোিোতধ্েোরেে ব্যব্িো েেো হয় এব্ং পোযবোরমরন্ট 
প্রোেবী তহরসরব্ িোাঁড়োরনোে সুরযোগ কিয়ো হয়। পোতেব্োতেে তনেোপিো আইন সংরেোধ্রনে 
মোধ্যরম নোেীরিে িোযোে প্রিোরনে অতধ্েোে কিয়ো হয়, সন্তোনরে মোরয়ে তজম্মোয় কিয়োে 
আইতন তনরিবে কিয়ো হয়। কমরয়রিে তব্রয়ে নূযনিম ব্য়স ১৩ কেরে ১৮ তনধ্বোেণ েেো 
হয় এব্ং কিরযরিে তিিীয় তব্রয়ে জনয আিোযরিে অনুমতিে তনরিবে ব্োধ্যিোমূযে েেো 
হয়। ইসযোতম তব্প্লরব্ে প্রোক্কোরয ইেোরনে পোযবোরমরন্ট ২২ জন নোেী সোংসি তিরযন এব্ং 
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িোনীয় পযবোরয় ৩৩৩ জন নোেী েোউতন্সযে িোতয়ত্ব পোযন েেতিরযন। তব্েতব্িযোযরয়ে 
এে-িৃিীয়োংে তেক্ষোেবী তিরযন নোেী। সেেোতে কব্সোমতেে পরি প্রোয় ১ যক্ষ ৪৬ হোজোে 
নোেী িোেুতেজীব্ী েমবেি তিরযন। তেন্তু কখোরমতনে তব্প্লরব্ে পে ইেোরনে অব্িো পোরে 
যোয়। সেেোতে সেয পি কেরে নোেীরিে অপসোেণ েেো হয়। সু্কয-মোদ্রোসোে এেিম 
প্রেম কশ্রতণ কেরে কমরয়রিে জনয ‘তহজোব্’ পেো ব্োধ্যিোমূযে েেো হয়। ইেোরনে 
পতেব্োতেে আইন সংরেোধ্ন েরে নোেী-অতধ্েোে তব্তিি েেো হয়। পুরুষরিে সুতব্ধ্ো 
মি িোযোরেে সুরযোগ েরে কিয়ো হয় এব্ং সন্তোনরে পুরুরষে তজম্মোয় েোখোে ব্যব্িো 
েেো হয়। সমোরজ ব্হুগোতমিোে কয আইতন ব্োধ্যব্োধ্েিো তিয কসিো িুরয কিয়ো হয়। 
এমন েী, কমরয়রিে তব্রয়ে নূযনিম ব্য়স ১৮ েেো হরয়তিয কসিোরে কেরি ইসযোতম 
েোস্ত্র কমরন ৯ ব্িে েেো হয়। ১৯৮১ সোরয ইেোরনে কমোল্লোিোতিে সেেোে পোযবোরমরন্ট 
এেতি তব্য পোস েরেন, কযখোরন ব্যো হরয়রি, ‘ইসযোতম কেস কেোড’কেউ ভি েেরয 
ব্যতভিোরেে েোতময ব্রয গণয েেো হরব্ এব্ং এ-জনয েরঠোে েোতস্তে ব্যব্িো েেো হরব্। 
আতয িতস্ত িোাঁে ‘তফৎনো’ (১৯৪৩ ও ১৯৪৯), ‘জোিু’ (১৯৫১) এব্ং ‘কহেু’(১৯৫৫) 
উপনযোসগুতযরি পোেরসযে সমোরজে নোেীে প্রতি স্বব্ষময, ধ্মবীয় তব্তধ্-তনরষধ্, তনপীড়রণে 
ব্ণবনো তিরয়রিন িমৎেোে ভতিমোয়। 
 

এেপে আতয িতস্ত ইসযোম তব্ষরয় কযখনীরি মরনোতনরব্ে েরেন। স্বেেব্েোরযে মোদ্রোসো-
তেক্ষো, আধু্তনে তমেেীয় ও ইউরেোরপে কেরনসোাঁরসে প্রভোরব্ সমুজ্জ্বয তব্রেষণধ্মবী 
যুতক্তব্োিী েিনোগুরযো িোাঁরে কপ্রেণো িোন েরে। ইসযোতম সুতফব্োরিে উপে কযখো ‘পিবো-
ইরয় তপঞ্জে’(১৯৭৪), ব্যতক্তে স্বোধ্ীন ইেো ও তনয়তিব্োিীে মরধ্যেোে েরেোপেেন 
তনরয় েতিি ‘জব্ে ইয়ো এখতিয়োে’ (প্রেোেনোে সতঠে িোতেখ জোনো যোয় নো। সম্ভব্ি 
১৯৭১ সোরয এতি প্রেোতেি হয়), ধ্মবীয় তিন্তোতব্ি মুহোম্মি আয-গোিোতযে ব্ক্তরব্যে 
কযৌতক্তে সমোরযোিনো েরে তযতখি ‘আেযো ব্োে কখযোফ-ই আেয’ (প্রেম প্রেোে ১৯৭৫ 
এব্ং এেপরে আেও িুইব্োে পুনিঃপ্রেোতেি হয়) এব্ং ‘পিবো-ইরয় তপঞ্জে’ গ্ররন্থে তিিীয় 
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খণ্ড ‘িোে তিয়োরে সুতফয়োন’ (১৯৭৫) গ্রন্থগুতয আতয িতস্তরে ব্যোপে পোঠেতপ্রয়িো িোন 
েরে। িরব্ আতয িতস্তে সব্রিরয় উরল্লখরযোগয গ্রন্থ হরে ‘তব্েি ও কসহ সোয’। 
তব্ষয়ব্স্তুে েোেরণ এই ব্ইতি প্রেোরেে সতঠে িোতেখ ও িোন েখরনো প্রেোে েেো 
হয়তন। িরব্ ধ্োেণো েেো হয় এব্ং আতয িতস্তে তনজস্ব ব্ক্তব্য অনুযোয়ী ১৯৭৪ সোরযে 
আরগ কযব্োনরনে স্বব্রুি কেরে এতি প্রেম প্রেোতেি হয়। নতব্ মুহোম্মরিে নবু্ওতিে 
ব্স্তুব্োিী ইতিহোস তনরয় ফোতসব ভোষোয় েতিি এই ব্ইতি শুধু্ ইেোরন নয় কগোিো মধ্যপ্রোরিয 
ব্যোপে আরযোিনো-সমোরযোিনোে জন্ম কিয়। 
 

‘তব্েি ও কসহ সোয’ব্ইতি ইেোরনে ধ্মবীয় তিন্তোতব্িরিে ব্যোপে কক্ষোরভে েোেণ হরয় 
িোাঁড়োয়। কগোিো ইেোন জুরড় ১৯৭১ সোরযে শুরুে তিরে মোেবসব্োিী ও ইসযোমপন্থীরিে 
মরধ্যেোে সংর্ষব যখন িীব্র হরয় ওরঠ িখন েোেীয় কসন্সেতেপ আরেোরপে তব্তধ্তব্ধ্োন 
েোযবেে হরি েোরে এরেে পে এে। আতয িতস্তে ব্ইতি তব্রিরে (স্বব্রুরি) প্রেোতেি 
হরযও ইেোন সেেোে কেোরনো ধ্েরনে নোম-প্রেোে ব্যতিরেরে ব্ইতি ব্োরজয়োপ্ত েরে। 
 

েতেি ইসযোতম তব্প্লরব্ে পেপেই ইেোরনে কখোরমতন সেেোে আতে ঊর্ধ্ব আতয িতস্তরে 
কগ্রফিোে েরে কগোপন েোেোগোরে তনরয় যোয়। িোাঁে প্রগতিেীয েোজননতিে 
তিন্তোভোব্নো,িোাঁে কযখনী তব্রেষ েরে ‘তব্েি ও কসহ সোয’ব্ইতি প্রেোরেে জনয 
‘ধ্মবরদ্রোতহিো'ে অতভরযোগ িুরয তেমোরে তনরয় প্রিণ্ড তনযবোিন েেো হয়। প্রহোরেে ফরয 
িতস্তে ঊরুে হোড় কভরে যোয়। এেপে গণমোধ্যরম আতয িতস্ত সম্পরেব কেোরনো িেয 
প্রেোতেি হয়তন। কযোেমুরখ কেোনো যোয় িোাঁরে এেসময় কগোপরন কিরড় কিয়ো হয়। ব্য়স 
তব্রব্িনোয় কহোে অেব্ো অসুিিোে েোেরণই কহোে তঠে তেভোরব্ তিতন মুতক্ত কপরয়তিরযন 
িো পতেষ্কোে নয়। িরব্ েোেোগোে কেরে মুতক্ত কপরযও িোাঁরে তনজ ব্োতড়রি তফেরি কিয়ো 
হয়তন। কিহেোরনে উিরে জোেগোরন্ধ উপেহরে এেখণ্ড ব্োগোন তনরয় তিয িোাঁে কিোট্ট 
এেতি েুতিে। এেপে অরনেিো আেতিেভোরব্ ইেোরনে পোতক্ষে পতত্রেো ‘আয়োেো’ 
(সংখযো ২২ তডরসম্বে ১৯৮১-২০ জোনুয়োতে ১৯৮২) কিোি েরে আতয িতস্তে মৃিুযসংব্োি 
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প্রিোে েরে। ব্যোস এিিুেুই। ইেোরনে সেেোরেে েোি কেরে এেপে আতয িতস্ত 
সম্পরেব আে কেোরনো িেয েখরনো প্রেোতেি হয়তন 
 

‘তব্েি ও কসহ সোয’ কেরে ‘িুরয়তন্ট তি ইয়োসব’ 
আতয িতস্তে সোরে ইংরেজ অনুব্োিে এফ. আে. তস. ব্যোগতযে (F. R. C. Bagley) 
প্রেম সোক্ষোৎ হয় ১৯৭৫ সোরযে ব্সরন্ত কিহেোরন এে ব্নু্ধে ব্োতড়রি আড্ডো কিব্োে 
সময়। িতস্তে প্রোরণোব্ন্ত কিহোেো আে ভেোি েণ্ঠস্বে সহরজই নজে েোরড় অনুব্োিরেে। 
গল্প, িুিতে আে ঠোট্টোে মোধ্যরম পতেিয়। আতয িতস্ত এফ. আে. তস. ব্যোগতযরে ‘তব্েি 
ও কসহ সোয’ ব্ইতি উপহোে কিন এব্ং অনুরেোধ্ েরেন সম্ভব্ হরয ইংরেতজরি অনুব্োি 
েেোে জনয। িরব্ িোাঁে মৃিুযে আরগ কযন অনুব্োিতি প্রেোতেি নো হয়। ১৯৭৭ সোরযে 
কসরেম্বে মোরস পুনেোয় সোক্ষোৎ হরয আতয িতস্ত িোাঁে পূরব্বে অনুরেোরধ্ে েেো িেণ 
েতেরয় কিন। পরেে ব্িরে জুন মোরস আতয িতস্তে পযোতেস ও যেরন এেতি সংতক্ষপ্ত 
সফরেে সময় অনুব্োি তনরয় কফোনোযোপ ও তিতঠ িোযোিোতয হরয়রি িুজরনে। 
 

আতয িতস্তে মৃিুযসংব্োি প্রিোতেি হওয়োে পেই ব্ই প্রেোরে উরিযোগী হন অনুব্োিে 
এফ. আে. তস. ব্যোগতয। ১৯৮৫ সোরয যেন কেরে ‘িুরয়তন্ট তি ইয়োসব: অযো স্টোতড অব্ 
িযো প্ররফতিে েযোতেয়োে অব্ মুহোম্মি’ তেরেোনোরম ব্ইতি হোডবেোভোরে প্রেম ইংরেতজরি 
প্রেোতেি হয়। এেপে ব্ইতি আরমতেেোে েযোতযরফোতনবয়োে মোজিো পোব্তযেোসব কেরে 
প্রেোতেি হরয়রি। মোজিো পোব্তযেোসব কেরে ব্ইতিে ১৯৮৫ ও ১৯৯৪ সোরয িুইতি 
সংস্কেণ প্রেোতেি হরয়রি। হোডবেোভোে ও কপপোেব্যোে মুদ্ররণ ব্ইতি ব্োজোরে পোওয়ো 
যোয়। 
 

‘িুরয়তন্ট তি ইয়োসব’ কেরে ‘নতব্ মুহোম্মরিে ২৩ ব্িে’ 
আতয িতস্তে ব্ইতি ব্োংযোয় অনুব্োরিে জনয আমেো এফ. আে. তস. ব্যোগতয অনূতিি 
মোজিো পোব্তযেোসব কেরে প্রেোতেি (১৯৯৪ সোরযে সংস্কেণ) ব্ইতিে সোহোযয তনরয়তি। 
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পূরব্ই উরল্লখ েেো হরয়রি সমোজ-সরিিন ও তনরমবোহ হকয় ইসযোরমে ইতিহোস পোরঠে 
জনয আতয িতস্তে ব্ই এেতি অননয গ্রন্থ। এই গ্রন্থ মূযভোব্ ব্জোয় কেরখ ব্োংযোয় 
সহজরব্োধ্য ভোষোয় অনুব্োরিে জনয যেোসোধ্য কিিো েেো হরয়রি। আতয িতস্ত িোাঁে ব্ইরয় 
আয়োি উদৃ্ধতিে জনয মূয আেতব্ কেোেোন ব্যব্হোে েরেরিন। আমেো কেোেোরনে আয়োি 
ব্োংযোয় ব্যব্হোে েেোে জনয এেোতধ্ে ব্োংযোয় অনূতিি কেোেোন অনুসেণ েরেতি। 
মোওযো ব্রোিোসব কেরে প্রয়োি সোরব্ে তব্িোেপতি মুহোম্মি হোতব্বু্ে েহমোরনে 
‘কেোেোনেতেফ: সেয ব্িোনুব্োি’, মোতসে মতিনো'ে সম্পোিে মোওযোনো মুতহউতদ্দন খোন 
অনূতিি ‘িফসীে মোরেফুয কেোেআন’ এব্ং হোরফজ মুতনে উদ্দীন আহমরিে অনূতিি 
‘কেোেআন েেীফ’ -এে সহোয়িো তনরয়তি। ইংরেতজ ব্ইতিে মূযভোব্ ব্জোয় েোখোে সরব্বোচ্চ 
কিিো েেো হরয়রি। িরব্ তেিু জোয়গোয় িৃিীয় ব্ন্ধনী ব্যব্হোে েরে অনুব্োিরেে তনজস্ব 
মন্তব্য ও ভোব্নো আযোিোভোরব্ উরল্লখ েেো হরয়রি। অনুব্োিরেে মন্তরব্য তেিু জোয়গোয় 
িেযসূত্র তহরসরব্ হোতিস নম্ব্ে উরল্লখ েেো হরয়রি। আরমতেেোে সোউেিোনব 
েযোতযরফোতনবয়ো তব্েতব্িযোযরয়ে ‘কসন্টোে ফে মুসতযম-তজউস এনরগজরমন্ট’-এে উরিযোরগ 
পতেিোতযি কেোেোন ও হোতিরসে অনযোইন আেবোইভ েরয়রি। হোতিরসে জনয এই 
সোইরিে অনযোইন তঠেোনো: http://www.usc.edu/org/cmje/religious-
texts/hadith/। এখোরন বু্খোতে'ে হোতিস িোড়োও েরয়রি মুসতযম েতেফ, িোউি 
েতেরফে তব্েোয অনযোইন সংগ্রহ। ইউরেোপ-আরমতেেোসহ তব্রেে তব্তভন্ন কিরেে 
যক্ষোতধ্ে তেক্ষোেবী, কযখে, পোঠে, ধ্মবীয়-গরব্ষে এই সোইি ব্যব্হোে েরে েোরেন 
সহজরব্োধ্য ইংরেতজ ও সহরজ ব্যব্হোে-উপরযোগী ব্রয। অনুব্োরিে সময় হোতিরসে সূত্র 
ব্যব্হোরে আমেো এই সোইরি ব্যব্হৃি ধ্োেোব্োতহেিো অনুসেণ েরেতি। এিোড়ো অরনে 
জোয়গোয় ব্োংযোয় হোতিস অনুব্োরিে জনয ব্োংযোরিে ইসযোতমে ফোউরেেন কেরে 
প্রেোতেিঅনুব্োি গ্রন্থ ‘বু্খোেী েেীফ’ এে সহোয়িো কনয়ো হরয়রি। আরেেতি তব্ষয় 
উরল্লখয,আতয িতস্তে ব্যব্হৃি কেোেোরনে আয়োরিে নম্বরেে সোরে ব্িবমোরন প্রিতযি 
কেোেোরনে আয়োি নম্বে পুরেোপুতে তমরয নো। কেোরনো কেোরনো কক্ষরত্র আয়োরিে নম্বরে 

http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/
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িুরয়েতি সংখযোে উপে-তনি হরি কিখো যোয়। এই কক্ষরত্র আমেো আতয িতস্তে তযতখি 
পদ্ধতি অনুসেণ েতেতন। িতস্তে ব্ইরয় উদৃ্ধি কেোেোরনে আয়োরিে সোরে ব্িবমোরন 
প্রিতযি কেোেোরনে আয়োি তমতযরয় তনরয় কসই নোম্বোেতি ব্যব্হোে েরেতি। আেো েতে 
এে ফরয মূয তব্ষরয়ে কেোরনো ব্যিয় র্রিতন। 
 

সব্রেরষ ব্যরি িোই, আমোরিে এই অনুব্োিতি গ্রন্থ আেোরে প্রেোরেে জনয এেোতধ্ে 
িরুণ অপতেসীম সহোয়িো েরেরিন। পোণু্ডতযতপে প্রুফ কিখো, সংরেোধ্ন, সম্পোিনো 
ইিযোতি পতেশ্রমী েোরজ িীর্বতিন ধ্রে িোাঁরিে তনেযস শ্ররমে তব্তনমরয় পুস্তেোরে প্রেোরে 
আরযোে মুখ কিখরি পোরে, এজনয িোাঁরিেরে অরেষ ধ্নযব্োি। 
 
 

আবু্য েোরেম ও স্বসেি কিৌধু্েী 
১০ জোনুয়োতে, ২০১৫ 
 

কযোগোরযোগ: laniakea1809@gmail.com 
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প্রেম অধ্যোয় 

নতব্ মুহোম্মি 
 

জন্ম পতেতিতি 
‘পে খুাঁতজ আতম, তেন্তু েোব্ো-মসতজরিে পে নয়।  

জোতন ঐ েোব্োয় আরি এেিয কপৌিতযে আে এে মসতজরি এেিয পূজোেী।’ 
- জোযোযুতদ্দন রুতম 

 

মক্কোয় ৫৭০ তিস্টোরব্দ আতমনো তব্নরি ওহোব্ এে তেশুে জন্ম কিন। তেশুে কিোখ কখোযোে 
আরগ িোাঁে তপিো আব্িুল্লোহ মোেো যোন। আে তেশুে ব্য়স যখন পোাঁি ব্িে িখন িোাঁে 
মো আতমনো মোেো যোন। এেপে তেশুতিে কিখোরেোনোে ভোে ব্িবোয় িোাঁে প্রভোব্েোযী ও 
উিোে তপিোমহ আবু্দয কমোিোরযরব্ে উপে। েরয়ে ব্িে পে তেশুে তপিোমহও মোেো 
যোন। ঐ তেশুে অরনে তব্িব্োন িোিো েোেো সরিও যোযন-পোযরনে িোতয়ত্ব কনন িোাঁে 
সব্রিরয় িতেদ্র িোিো আবু্ িোতযব্। িতেদ্র অেি সোহসী আবু্ িোতযরব্ে যরেযোতযি এই 
তেশুই পরে তব্েোতেি হন তব্রেে সব্িোইরি গুরুত্বপূণব এব্ং এেজন অননযসোধ্োেণ 
মহোপুরুষ রূরপ। সম্ভব্ি ইতিহোরস এই যব্ধপ্রতিতষ্ঠি মহোমোনরব্ে িৃিোন্ত আে েখরনো 
কিখো যোয়তন ব্ো যোরব্ও নো।  
 

এই অসোধ্োেণ ব্যতক্তে জীব্ন তনরয় সহস্র পুস্তে েতিি হরয়রি। তব্রেষি িোাঁে জীব্রনে 
কেষ কিইে ব্িরেে র্িনোপ্রব্োহ, এব্ং সমস্ত তেিু যো তিতন ব্রযরিন এব্ং েরেরিন িো 
তনরয় প্রিুে কযখো েরয়রি। তব্িগ্ধজন এব্ং গরব্ষরেেো এই মহোপুরুরষে জীব্রনে উপে 
যি েোজ েরেরিন িো আে কেোরনো ঐতিহোতসে ব্যতক্তে উপে হয়তন। এিিসরিও আজ 
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পযবন্ত িোাঁে উপে যুতক্ততসদ্ধ এব্ং ব্স্তুতনষ্ঠ কেোরনো পুস্তে, যোে মরধ্য কেোরনো অতিেতঞ্জি 
উগ্র যুতক্তহীন এব্ং েোল্পতনে ব্যোপোে কনই-এেেম ব্ই কব্োধ্হয় েতিি হয়তন।  
কিখো যোয় কয মুসতযম এব্ং অনযোনযেো যোাঁেো মুহোম্মরিে জীব্ন তনরয় ব্যগ্র, িোাঁেো 
ঐতিহোতসে সিয অগ্রোহয েরেন। িোাঁেো সব্বিো মুহোম্মিরে এে েোল্পতনে অতিমোনব্ ব্ো 
‘েোপরড় ঢোেো তিিীয় ঈেে’ তহরসরব্ পতেতিি েেরি সরিি। এিো েেরি তগরয় িোেো 
মোনুষ মুহোম্মিরে ব্োরেব্োরে উরপক্ষো েরে কগরিন। এে ফরয িোেো প্রেৃতিরি 
েোযবেোেরণে কয অরমোর্ তনয়ম তব্িযমোন িো এতড়রয় কগরিন। িোই িোাঁরিে ব্ণবনোয় শুধু্ 
কিখো যোয় েোল্পতনে এব্ং অরযৌতেে র্িনোে উরল্লখ।  
  
মুহোম্মরিে জীব্রনে প্রেম িতল্লে ব্িে, অেবোৎ ৬১০ তিস্টোব্দ পযবন্ত, কিমন তেিু জোনো 
যোয় নো। নতব্ে জীব্নীরি অেব্ো কযোেপ্রব্োরিও এই সমরয়ে কেোরনো উরল্লখরযোগয র্িনো 
প্রেোতেি হয়তন। তেন্তু হঠোৎ েরে িৃিীয় তহজতে ব্ো নব্ম েিোব্দীরি তব্তেি ঐতিহোতসে 

এব্ং কেোেোরনে িফতসেেোেে আবু্ জোফে মুহোম্মি ইব্রন জতেে আয-িোব্োতে১ সুেো 
ব্োেোেো'ে ২৩ নম্বে আয়োরিে উপে মন্তব্য েেরি তগরয় মুহোম্মরিে জন্ম তনরয় এে 
তভতিহীন িোতব্ েরেন। এ কেরে কব্োঝো যোয় কসই সময় সোধ্োেণ মোনুষ নতব্ে জীব্ন-
েোতহনী তনরয় প্রিুে েোল্পতনে ব্ক্তরব্য তব্েোস েেরিো। এমন েী েোল্পতনে কযোেেেোে 
প্রভোব্ কেরে িোব্োতেে মরিো ঐতিহোতসেও মুক্ত তিরযন নো। সুেো ব্োেোেো'ে ঐ আয়োরি 
ব্যো হরয়রি: ‘আতম আমোে িোরসে প্রতি যো অব্িীণব েরেতি িোরি কিোমোরিে কেোরনো 
সরেহ েোেরয কিোমেো িোে মরিো কেোরনো সুেো আরনো। আে কিোমেো যতি সিয 
ব্য,আল্লোহ িোড়ো কিোমোরিে সব্ সোক্ষীরে ডোরেো।’ (২:২৩)। িোব্োতে এই আয়োরিে 
িফতসে েেরি তগরয় তনজস্ব মন্তব্য কযোগ েরেরিন: ‘নবু্ওি প্রোতপ্তে পূরব্ব মক্কোয় এেব্োে 
কযোেমুরখ েেো েিরযো কয, আল্লোহ মুহোম্মি নোরম এে ব্যতক্তরে িোাঁে কপ্রতেি পুরুষ 
(েসুয) তহরসরব্ পোঠোরব্ন এব্ং পূব্ব ও পতিরম যো তেিু আরি িোে সব্ই ঐ ব্যতক্তে 
আয়রি আসরব্। কস-সময় মক্কোে িতল্লেজন নোেী গভবব্িী তিয। গভবব্িী প্ররিযে মোিো 
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িোতেরযন িোে তেশু কসই কপ্রতেি পুরুষ কহোে। িোই তেশুে জরন্মে সোরে সোরে প্ররিযে 
মোিো িোে পুরত্রে নোম মুহোম্মি েোখরযন।’ 
উপরেে উতক্ত কয ব্োস্তব্িোব্তজবি িো ব্যো তনষ্প্ররয়োজন। কস সময় মক্কোয় কেউ এই 
ধ্েরনে গুজব্ শুরনতন অেব্ো কেউই মুহোম্মি নোরম আল্লোহে কপ্রতেি পুরুষ সমরন্ধ 
অব্তহি তিয নো। মুহোম্মরিে অতভভোব্ে আবু্ িোতযব্ এ-ব্যোপোরে তেিু নো কজরনই অেব্ো 
তেিু নো শুরনই এব্ং ইসযোরম িীতক্ষি নো হরয়ই মোেো যোন। নবু্ওরিে স্বীেৃতি পোব্োে 
পূরব্ব মুহোম্মি কেোরনোতিনও ভোব্রি পোরেনতন কয তিতন নতব্ হরি যোরেন। এে প্রমোণ 
পোওয়ো যোয় সুেো ইউনুরসে ১৬ আয়োরি: ‘ব্রযো, আল্লোহে কিমন ইেো েোেরয আতম 
কিোমোরিে েোরি এতি পড়িোম নো, আে তিতন কিোমোরিেরে এ-তব্ষরয় জোনোরিন নো। 
আতম কিো এে আরগ কিোমোরিে মরধ্য িীর্বেোয েোতিরয় তিযোম, িবু্ও তে কিোমেো বু্ঝরব্ 
নো?’ (১০:১৬)। মক্কোে ইতিহোরস েখরনো জোনো যোয় নো কয, ৫৭০ তিস্টোরব্দ মোত্র িতল্লেজন 
নোেী সন্তোরনে জন্ম তিরয়তিরযন এব্ং প্ররিযরেই িোে তেশুে নোম েোরখন মুহোম্মি। এিো 
েী তব্েোসরযোগয কয, কস-সময় মুহোম্মি িোাঁে সমব্য়সী ও এেই নোমধ্োেী িতল্লেজন 
কখযোে সোেী কপরয়তিরযন? 
 

ঐতিহোতসে ওয়োরেতি২ নতব্ে জন্ম সম্পরেব িোব্োতে কেরে তভন্ন িেয তিরয়রিন। 
ওয়োরেতি তযরখরিন: ‘মোিৃগভব কেরে কব্ে হরয়ই মুহোম্মি উচ্চোেণ েরেন- ‘আল্লোহ সব্োে 
ঊরর্ধ্ব’। এে মোস ব্য়রস মুহোম্মি হোমোগুতড় তিরি েোরেন, িুই মোরস িোাঁতড়রয় যোন, তিন 
মোরস হোাঁিরি শুরু েরেন, িোে মোরস কিৌঁড়োরি পোরেন এব্ং নয় মোস ব্য়রস িীে িুাঁড়রি 
েোরেন।’ উরল্লখয তমজবো জোতন েোেোতন (মৃিুয ১২৬৮ তহজতে ব্ো ১৮৫২ তিস্টোব্দ) িোাঁে 

‘নোেোি আয-েোফ'৩ ব্ইরয়ও ব্োহোই মিোিরেবে প্রতিষ্ঠোিো ‘সোইরয়ি আতয মুহোম্মি 
তসেোতজ’ সম্পরেব এেই ধ্েরনে ব্ক্তব্য তযরখরিন। যতিও ব্োহোই সম্প্রিোয় পরে এই 
ধ্েরনে প্রিোেণোরে িোপো কিব্োে প্রয়োস িোযোয়। তমজবো েোেোতনে ব্ক্তব্য অনুযোয়ী সোইরয়ি 
আতয জরন্মে সোরে সোরে নোতে উচ্চোেণ েরেতিরযন: ‘আল্লোহই এেমোত্র সোব্বরভৌম 
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ক্ষমিোে অতধ্েোেী।’ যো-কহোে ওয়োরেতি কযমনিো ব্রযরিন মক্কোয় এধ্েরনে অরযৌতেে 
তেিু হরয় েোেরয িখনেোে কপৌিতযে মক্কোব্োসীেো তনিয়ই জোনরিন এব্ং মুহোম্মরিে 
েোরি শুরুরিই মোেো নি েেরিন।  
   
উপরে উরল্লতখি উিোহেণ কেরে কস-সময়েোে মুসযমোনরিে মরধ্য অব্োস্তব্ এব্ং 
ইতিহোরসে নোরম েোল্পতনে েোতহনী েিনোে প্রব্ণিো কিখো যোয়। আব্োে অরনে পোিোিয 
তিস্টোন কযখে কেোরনো যুতক্তপূণব আরযোিনো িোড়োই মুহোম্মিরে তমেযোব্োিী, ভণ্ড, কযোদ্ধো, 
ক্ষমিোরযোভী এব্ং যম্পি ব্রয প্রিোে েরে েোরেন। আিরি এই িুই িরযে কেউই 
হজেি মুহোম্মি সম্পরেব তনেরপক্ষভোরব্ ব্োস্তব্ এব্ং প্রেৃি িেয িুরয ধ্রেনতন। এে 
েোেণ হরি পোরে ভোব্োিরেবে প্রতি গভীে আসতক্ত। েোজননতিে, ধ্মবীয় অেব্ো কগোত্রীয় 
কহোে, কস পুরুষ অেব্ো নোেীই কহোে অন্ধভোব্োিরেব তব্রভোে এেজন ব্যতক্ত িোে পতেষ্কোে 
তব্রেষণী তিন্তো েেরি অক্ষম। ভোয-মে সম্পরেব িোে পূব্বধ্োেণো িোরে আেন্ন েরে 
েোরখ। হৃিরয় কপ্রোতেি ব্যতক্তরপ্রম তেংব্ো ব্যতক্ত-রৃ্ণো এব্ং উগ্র কমৌযব্োিী তিন্তো ও সংস্কোে 
িোরে তর্রে েোরখ সব্সময়। এে ফযোফয হয় কেোরনো ব্যতক্ত সম্পরেব তিতন েুয়োেোেন্ন 
এব্ং অব্োস্তব্ েল্পনোয় তব্রভোে েোরেন। 
 

তনিঃসরেরহ হজেি মুহোম্মি এেজন তব্তেি ব্যতক্ত তিরযন। কযসব্ গুরণে জনয মুহোম্মিরে 
অনযরিে কেরে পৃেে েেো কযরি পোরে কসগুরযো হরে-িোাঁে িীক্ষ্ণবু্তদ্ধ, তিন্তোে গভীেিো 
এব্ং িৎেোযীন সব্বপ্রেোে েুসংস্কোরেে তব্রুরদ্ধ প্রিণ্ড আরপোষহীন মরনোভোব্। িোাঁে 
সব্রিরয় ব্ড় স্বব্তেিয তিয অসোধ্োেণ ইেোেতক্ত এব্ং েমবেতক্ত যো তিরয় তিতন এেোই 
পোপেোরযবে তব্েরদ্ধ যরড় কগরিন। প্রিোেণো এব্ং অননতিেিোে তব্রুরদ্ধ তিতন সব্োইরে 
সোব্ধ্োন েরে তিরয়রিন। অনযোয়, অসিয, স্বোেবপেোয়ণিোরে তিতন প্রব্যভোরব্ তিেস্কোে 
েরেরিন। ব্তঞ্চি, তনপীতড়ি এব্ং হিিতেরদ্রে পোরে তিতন িোাঁতড়রয়রিন আজীব্ন। 
স্বরিেব্োসীরে এেমোত্র আল্লোহ িোড়ো অনয কেোরনো মূতিবপূজোে জনয ভৎবসনো েরেরিন। 
স্বোভোতব্েভোরব্ মক্কোব্োসী যোেো িখন সম্মোতনি এব্ং ক্ষমিোেোযী তিয িোেো নতব্ে েেোয় 
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েণবপোি েরেনতন। নতব্ে আহ্বোরন সোড়ো কিয়োে অেব তিয, িোরিে েি ব্িরেে যোতযি 
সোমোতজে েীতিনীতি, প্রেো এব্ং ধ্মবতব্েোস পতেহোে েেো। উিেোতধ্েোে সূরত্র প্রোপ্ত ধ্মবীয় 
তব্েোস িোরিে েোরিও তিয এেমোত্র সিয এব্ং এই তব্েোরসে ব্োইরে তভন্ন তেিু িোেো 
তিন্তো েেরি পোেরিন নো।  
 

িরব্ মক্কোে প্রভোব্েোযী ব্যতক্তরিে েোরি সব্রিরয় কয তব্ষয়তি অসন্তুতিে েোেণ তিয িো 
হরযো মুহোম্মি িোাঁরিে েিোতধ্ে ব্িরেে সনোিন সোমোতজে েোঠোরমো কভরে তিরি 
িোতেরযন। অেি মুহোম্মরিে সোমোতজে পিমযবোিো তিয িোরিে কিরয় তনিুরি। মুহোম্মি 
েুেোইে কগোরত্রে হরযও িোাঁে সোমোতজে পিমযবোিো িোরিে পযবোরয় তিয নো। এে েোেণ 
হরে কিোিরব্যো কেরেই মুহোম্মি তিরযন এতিম এব্ং যোতযি-পোতযি হরয়তিরযন িোাঁে 
এে িোিোে অনুগ্ররহ। মুহোম্মরিে স্বেেব্ কেরিরি িোিো এব্ং প্রতিরব্েীরিে উরিে েোখোয 
তহরসরব্। জীতব্েোে িোতগরি অল্প ব্য়রস খোতিজো নোরমে এে তব্িব্োন মতহযোে েমবিোেী 
তহরসরব্ কযোগ কিন তিতন। িখন মুহোম্মরিে তেিুিো সোমোতজে মযবোিো বৃ্তদ্ধ পোয়। িেোতপ 
মুহোম্মি েুেোইে কনিোরিে েোরি এেজন সোধ্োেণ ব্যতক্ত তহরসরব্ই পতেতিি তিরযন। 
এই ‘অপোংরক্তয়’ ব্যতক্ত সহসো তনরজরে আল্লোহে এে নতব্ ব্রয কর্োষণো েরে েুেোইেরিে 
উপে েিৃবত্ব িোতব্ েরে িোরিেরে নিুন ধ্মবীয় তেক্ষো তিরি িোইরযস্বোভোতব্েভোরব্ই 
েুেোইেেো িো মোনরি েোতজ তিরযন নো।  
 

ইসযোম প্রিোরেে শুরুে তিরে েুেোইে কনিোরিে মরনোভোব্ কব্োঝো যোয় ওয়োতযি তব্ন 
আয-মুতগেোে এেতি িোতম্ভে উতক্তরি। মুহোম্মরিে নবু্ওতিে প্রোেরম্ভ ওয়োতযি তব্ন আয-
মুতগেো তিরযন েুেোইেরিে মোখজুম কগোরত্রে প্রভোব্েোযী কনিো। তিতন মোেো যোন ৬১৫ 
তিস্টোরব্দে কেোরনো এে সমরয়। ওয়োতযি তব্ন আয-মুতগেো এেব্োে মন্তব্য েরেতিরযন: 
‘যখন েুেোইেেো আমোে মরিো কনিো কপরয়রি এব্ং ব্োনু িোতমরমে কনিো হরে ওেওয়ো 
তব্ন মোসুি, িখন মুহোম্মি কেমন েরে তনরজরে নতব্ িোতব্ েরেন?’ কেোেোরনে সুেো 
জুখরুরফ মুতগেোে ব্ক্তব্য উরঠ এরসরি এভোরব্: ‘আে এেো ব্রয কেোেোন কেন অব্িীণব 
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হয নো িুই জনপরিে (মক্কো ও িোরয়রফে) কেোরনো ব্ড়রযোরেে ওপে?’ এেো তে কিোমোে 
প্রতিপোযরেে অনুগ্রহ ব্ণ্টন েরে? আতম িোরিে পোতেবব্ জীব্রন িোরিে মরধ্য জীতব্েো 
ব্ণ্টন েতে, আে এেরে অপরেে ওপে মযবোিোয় উন্নি েতে যোরি িোেো এরে অপেরে 
তিরয় েোজ েতেরয় তনরি পোরে। আে িোেো যো জমো েরে িোে কিরয় কিোমোে 
প্রতিপোযরেে অনুগ্রহ অরনে ভোরযো।’ (৪৩: ৩১-৩২)।  
 

ঐ সমরয় মোখজুম কগোত্র মক্কোয় কব্ে সুতব্ধ্োজনে পযবোরয় তিয। েুেোইেরিে মরধ্য আব্রি 
মনোফ ব্ংে এেোতধ্ে েরয়েতি কিোি িরয তব্ভোতজি হরয় তগরয়তিয িোাঁে পুত্ররিে 
তব্ভোজরনে ফরয। এে মরধ্য উরল্লখরযোগয হরে হোরেতম ব্ংে এব্ং ধ্নোঢয আব্রি েোমস 

ব্ংে ও িোাঁে পুত্র উমোইয়ো ব্ংে। মুহোম্মি জরন্মতিরযন হোরেতম ব্ংরে। আবু্ কজরহয৪ 
িখন মোখজুম কগোরত্রে পেব্িবী প্রধ্োন হরব্ন তঠে হরয়তিরযন। মুহোম্মরিে নবু্ওতি তনরয় 
আবু্ কজরহয আরেেতি ব্ংরেে কনিো আেনোস তব্ন েোতেেরে ব্রযন, ‘প্রোধ্োনয তব্স্তোরেে 
কক্ষরত্র আমেো আব্রি মনোরফে প্রধ্োন প্রতিিন্দ্বী। সব্বতব্ষরয়ই আমেো প্রোয় িোাঁরিে 
সমেক্ষ হরয় এরসতি। তেন্তু এখন কিখো যোরে কয িোাঁরিে এেজন নবু্ওতিে িোতব্ তনরয় 
হোতজে হরয়রি। ব্োনু মনোফ এইভোরব্ই পুনেোয় আমোরিে উপে িোাঁরিে প্রভুত্ব তিতেরয় 
েোখরি িোরে।’ 
 

এই ব্ক্তব্যগুতয কেরে মুহোম্মরিে নবু্ওতি তনরয় আমেো েুেোইে কনিোরিে মরনোভোব্ 
বু্ঝরি পোতে। কব্োঝোই যোয় িোরিে প্রতিতক্রয়ো তিয কনতিব্োিে। িোেো কেোরনোভোরব্ 
এরেেেব্োরি তব্েোস েেরিন নো। আব্োে িোরিে মধ্য কেরেই এেজন ব্যতক্ত ঐেতেে 
ক্ষমিোব্রয অনুপ্রোতণি হরয় িোরিেরে ধ্মব তেক্ষো তিরি আসরিন-এিো িোেো কেোরনোভোরব্ 
মোনরি পোেতিরযন নো। কেোেোরনে তব্তভন্ন আয়োরি িোরিে এই প্রতিব্োি-আপতিে প্রমোণ 
পোওয়ো যোয়। কযমন সুেো আনআম: আয়োি ৮; সুেো হুি: আয়োি ১৩-১৪; সুেো ফুেেোন: 
আয়োি ৭-৮। েুেোইেেো ব্যরযন, আল্লোহ যতি সতিয পতেিোতযি েেরি িোইরিন িরব্ 
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কেোরনোভোরব্ই িোরিে মধ্য কেরে এেজন ব্যতক্তরে তনরয়োগ েেরিন নো। তিতন কেোরনো 
কফরেেিো ব্ো কিব্িূি পোতঠরয় তিরিন। িোরিে এই ব্ক্তরব্যে উিরে মুহোম্মি কেোেোরনে 
আয়োি তনরয় আসরযন: ‘ব্রযো, কফরেেিোেো যতি তনতিন্ত হরয় পৃতেব্ীরি কর্োেোরফেো 
েেরি পোেি িরব্ আতম আেোে কেরে এে কফরেেিোরেই ওরিে েোরি েসুয েরে 
পোঠোিোম।’ (সুেো ব্তন-ইসেোইয: আয়োি ৯৫)। 
 

আসয েেো হরে মক্কোে কনিোেো মুহোম্মরিে তভন্নধ্েরনে তিন্তোভোব্নো এব্ং ভোব্ধ্োেো 
প্রসরি কেোরনো আরযোিনো েেরি িোইরযন নো। িোেো আগ্রহী হরয় মুহোম্মরিে কেোরনো 
েেো শুনরি েোতজ তিরযন নো। মুহোম্মরিে তিন্তোভোব্নোয় িোরিে সমোরজে উন্নতি হরি 
পোরে এই মরনোভোব্ িোরিে মরধ্য েখরনো তিয নো। িোেো যুতক্ত এব্ং সুসংগিভোরব্ 
মুহোম্মরিে মিোমরিে সিযিো যোিোইরয় কমোরিও আগ্রহী তিরযন নো। িরব্ কয কেোরনো 
সমোজ যিই খোেোপ কহোে নো কেন, ঐ সমোরজ সব্সময়ই কেোরনো নো কেোরনো সৎ মোনুষ 
পোওয়ো যোয় যোেো তনরমবোহ এব্ং তনমবয তিন্তোে মোধ্যরম সিয উপযতব্ধ েেরি পোরেন, কসই 
সিয কয কেউ ব্যুে নো কেন। মক্কোব্োসীে মরধ্য হজেি আবু্ ব্েেরে ধ্েো কযরি পোরে 
প্রেম ব্যতক্ত, তযতন মুহোম্মরিে ব্োণীে সিযিো উপযতদ্ধ েেরি কপরেতিরযন। আবু্ ব্েরেে 
উিোহেণ কিরখ আেও েরয়েজন েুেোইে ব্যতক্ত, কযমন আবু্দে েহমোন তব্ন আউফ, 
উসমোন তব্ন আফ্ফোন, জুব্োরয়ে তব্ন আয-আওয়োম, িোযহো তব্ন উব্োয়িুল্লোহ এব্ং সোি 
তব্ন আতব্ ওয়োক্কোস ইসযোম গ্রহণ েরেন। আব্োে প্ররিযে সমোরজই উরল্লখরযোগয সংখযে 
হিিতেদ্র কযোে েোরেন যোেো সমোরজে ধ্নী ব্যতক্তে সম্পরিে কেোরনো তেিুই পোন নো। 
ফরয এেো প্রিতযি সমোজধ্োেোে প্রতি েোরেন তব্কু্ষব্ধ এব্ং অসন্তুি। মক্কোে এই িুই 
িয মুহোম্মরিে মিব্োরিে প্রেংসো েরে িোাঁে সোরে এেোত্মিো কর্োষণো েরেন। এই 
পতেতিতিরি সংর্োি তিয অতনব্োযব। মক্কোে সংখযোগতেষ্ঠ কযোে তিয তব্িব্োনরিে সমেবে 
এব্ং তব্িব্োনেোও িোরিে সম্পি ও অরেবে জনয তিয গতব্বি। কয মুতিরময় সংখযোযরু্ 
জনিো মুহোম্মরিে সমেবে তিরযন িোেো ভোব্রযন মুহোম্মরিে নিুন মিব্োরিে মোধ্যরম 
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িোরিে নযোযয অতধ্েোে তনতিি হরব্। ফরয সমোরজ অতধ্েোে প্রতিষ্ঠোে জনয িোেো 
সব্েেম িযোগ এব্ং যড়োইরয়ে জনয প্রস্তুি তিরযন। নতব্ জীতব্ি েোেোযীন সমরয় এই 
অতধ্েোে প্রতিষ্ঠোে আরেোযন পতেতমি পযবোরয় তিয। তেন্তু িোাঁে মৃিুযে পে এই আরেোযন 
ক্রমে গতিেীয হরি েোরে। ফরয জনসোধ্োেরণে মোরঝ মুহোম্মি হরয় পরড়ন এেজন 
অতিমোনব্ এব্ং িোেো িোাঁরে ঈেরেে কপ্রতেি পুরুষ হরি কয-সব্ গুরণে িেেোে কসই 
গুণোব্যী িোেো আবৃ্ি েরে কফরযন। এতিরে ঈেে ব্ো আল্লোহ হরযন সৃতিেিবো এব্ং 
পুরেো তব্েব্রহ্মোরণ্ডে তনয়িে। 
 

নতব্ মুহোম্মি সম্পরেব এ-ধ্েরনে অযীে েল্পনো কেমন েরে দ্রুি প্রসোে যোভ েরেতিয 
িোে এেিো উজ্জ্বয উিোহেণ কিয়ো কযরি পোরে। উিোহেণতি অিযন্ত পতেষ্কোে এব্ং 
অখণ্ডনীয়। মুসযমোনেো মরন েরেন কেোেোনই হরে এেমোত্র িূড়োন্ত সোক্ষযপ্রমোণ। 
কেোেোরনে মতক্ক সুেো ব্তন-ইসেোইরযে প্রেম আয়োরি ব্যো হরয়রি এে েোরি নতব্ স্বরগব 
ভ্রমণ েরেরিন। আয়োিতি খুব্ সেয এব্ং যুতক্তসিিভোরব্ ব্যোখযোসোধ্য। আয়োরি ব্যো 
হরয়রি: ‘পতব্ত্র ও মতহমোময় তিতন তযতন িোাঁে িোসরে িোাঁে তনিেবন কিখোব্োে জনয েোরত্র 
সফে েতেরয়তিরযন মসতজি-উয-হোেোম কেরে মসতজি-উয-আেসোয়, কযখোরন পতেরব্ে 
িোাঁেই আেবীব্োিপূি। তিতন কিো সব্ কেোরনন, সব্ কিরখন।’ (১৭:১)। আয়োিতিরি যো 
ব্যো হরয়রি িো তনতিিভোরব্ আধ্যোতত্মে ভ্রমণ তহরসরব্ ধ্েো কযরি পোরে। এ-ধ্েরনে 
আধ্যোতত্মে ভ্রমণ আেও অরনে ভোব্িোতিে ব্যতক্তেও হরয়রি ব্রয কেোনো যোয়।  
 

তেন্তু মুসযমোনেো এই অতি সোধ্োেণ ভ্রমণরে তব্িয়েে, অরযৌতক্তে এব্ং অব্োস্তব্ ব্ক্তব্য 
িোেো সতিি েরেরিন। এই আয়োি সম্পরেব আতম িফতসে আয-জোযোযোইরনে 
অরপক্ষোেৃি তেিুিো সংযি ব্যোখযোে উদৃ্ধতি তিব্। িফতসে আয-জোযোযোইন হরে 
কেোেোরনে তব্েস্ত িফতসে-ব্ইগুরযোে মরধ্য অনযিম। কেোেোরনে সুতন্ন িফতসেগুরযোে 
মরধ্য এরে ধ্রুপিী মযবোিো কিয়ো হয়। তমেরেে তব্তেি ইসযোতম তিন্তোতব্ি জোযোযউতদ্দন 
আয-মোহোতয এই িফতসে কযখো শুরু েরেন ১৪৫৯ সোরয এব্ং িোাঁে িোত্র জোযোযউতদ্দন 
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আয-সুয়ুতি কযখোতি কেষ েরেন িোাঁে মৃিুযে আরগ ১৫০৫ সোরয। আয-মোহোতয এব্ং 
আয-সুয়ুতি িুজরনে নোমই জোযোয, িোই িোাঁরিে নোমোনুসোরে এই িফতসরেে নোমেেণ 
হয় ‘িফতসে আয-জোযোযোইন’, যোে অেব হরে, ‘িুইজন জোযোরযে িফতসে’। ধ্োেণো 
েেো হয় িোাঁেো িুজরনই ধ্মবরে কেন্দ্র েরে িৎেোযীন সমস্ত িযীয়-উপিযীয় কেোেরযে 
ঊরর্ধ্ব তিরযন। িোাঁরিে প্রধ্োন উরদ্দেয তিয কেোেোরনে আয়োরিে ব্যোখযো কিয়ো এব্ং এে 
প্রসি জোনোরনো। িেোতপ িোাঁেো িফতসরে সুেো ব্তন-ইসেোইরযে প্রেম আয়োরিে ব্যোখযো 
প্রসরি অপ্রমোতণি ব্ক্তব্য নতব্ মুহোম্মরিে মুরখে উপে ব্তসরয় তিরয়রিন। িোাঁরিে তে 
উরদ্দেয তিয-ব্যোখযোও প্রসি জোনোরনো নোতে িৎেোযীন সমরয় মুসযমোনরিে মরধ্য কযসব্ 
েোতহনী প্রিতযি তিয কসগুরযোে সংতক্ষপ্তসোে কিয়ো? যোরহোে নতব্ে কযসব্ উদৃ্ধতি িোাঁেো 
তিরয়রিন িফতসরে, কসগুরযোে কেোরনো প্রমোণ কিখোরি পোরেনতন। হোতিস 
সংেযনেোেীেোও নতব্ে উপে অতপবি েেোব্োিবোে ব্যোপোরে প্রিতযি সংব্োরিে প্রমোরণে 
জনয অরনে েি েরেরিন। এই কিিোে পেও এিো প্রমোণ েরে নো কয, নতব্ আরিৌ এ-
েেোগুরযো ব্রযতিরযন। িোই হোতিস-সংেযনেোেীরিে িেযও তনভবেরযোগয নয়। িফতসে 
আয-জোযোযোইরনে কযখেিয় িোাঁরিে ব্যোখযোে কেোরনো সূত্রও তিরি পোরেনতন। ফরয 
কব্োঝো যোয় খুব্ সম্ভব্ি িোাঁেোও হয়রিো তনরজেো এই েোতহনী তব্েোস েেরিন নো।  
 

‘িফতসে আয-জোযোযোইন'-এ েরয়রি নতব্ ব্রযরিন: ‘ঐ েোরি তজব্রোইয আসরযন। 
তজব্রোইরযে সোরে তিয এেিো িিুষ্পিী জন্তু যো কিখরি গোধ্োে কিরয় ব্ড় আব্োে খচ্চরেে 
কিরয় কিোি। এই জন্তুে পোরয়ে খুে তিয ব্তহমুবখী। আতম এই জন্তুে উপরে ব্সযোম এব্ং 
পতব্ত্র মসতজরিে তিরে যোত্রো শুরু েেযোম। কসখোরন কপৌঁিোরয আতম কব্োেোেতিে (কসই 
জন্তু) যোগোম কব্াঁরধ্ তিযোম কসই আংিোে সোরে যোরি নতব্েো িোাঁরিে ব্োহন পশুরে কব্াঁরধ্ 
তিরিন। কসই িূরেে মসতজরি তগরয় আতম তিনব্োে ভূতমরি মোেো নি েরে প্রোেবনো 
েেযোম। যখন ব্োইরে এযোম িখন তজব্রোইয আমোরে িুতি পোত্র তিরযন। এেতি পোত্র 
তিয িুধ্ভতিব আে আরেেতি পোত্র ভতিব তিয সুেোয়।আতম যখন িুধ্-ভতিব পোত্র গ্রহণ 
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েেযোম িখন তজব্রোইয িো সমেবন েেরযন। িোেপরে আমেো উরড় কগযোম প্রেম স্বরগব। 
আমেো প্রেম স্বরগবে ফিরে কপৌঁিোরয এেজন েক্ষী তিৎেোে েরে আওয়োজ তিরযন: 
‘এখোরন কে?’ তজব্রোইয উিে তিরযন: ‘এখোরন আরি তজব্রোইয।’ ফিেেক্ষী তজজ্ঞোসো 
েেয: ‘আপনোে সোরে কে?’ তজব্রোইয উিে তিরযন: ‘মুহোম্মি।’ েক্ষী আব্োেও তজজ্ঞোসো 
েেরযন: ‘িোাঁরে েী ডোেো হরয়রি?’ তজব্রোইয উিে তিরযন: ‘হযোাঁ।’ এেপে েক্ষী স্বরগবে 
ফিে খুরয তিরযন। হজেি আিম আমোে সোরে সোক্ষোৎ েেরি আসরযন এব্ং ব্যরযন: 
‘আপনোরে স্বোগিম।’ (এভোরব্ নতব্ মুহোম্মি সপ্তস্বগব ভ্রমণ েেরযন এব্ং প্ররিযেতি 
স্বরগবই এেজন নতব্ িোাঁরে স্বোগিম জোনোরযন।) সপ্তম স্বরগব কপৌঁরি আতম কিখযোম হজেি 
ইব্রোতহম কসই জনতপ্রয় িোরন কহযোন তিরয় ব্রস আরিন। এ-িোরনই প্রতিতিন ৭০ হোজোে 
কফরেেিো প্ররব্ে েরেন তেন্তু কেউ ব্োইরে আরসন নো। এেপরে তজব্রোইয আমোরে 

তনরয় যোন সব্বরেষ কযোি৫ গোরিে েোরি। এই গোরিে এে এেতি পোিো তিয হোতিে 
েোরনে মরিো ব্ড়। এেপে আতম এে স্বিব্ব্োণী কপযোম যোরি আমোরে আরিে েেো 
হরযো প্রতিতিন এব্ং েোরি পঞ্চোেব্োে নোমোজ পড়োে। আতম যখন তফরে আসতিযোম 
িখন নতব্ মুসো আমোরে ব্যরযন: ‘পঞ্চোেব্োে নোমোজ পড়ো কব্তে হরয় যোরব্। আপতন 
আল্লোহরে অনুরেোধ্ েরুন নোমোরজে সংখযো েমোরনোে জনয। আল্লোহ নোমোরজে সংখযো 
েতমরয় িতল্লে েরে তিরযন। এেপে নতব্ মুসো ব্যরযন: ‘আতম আমোে সম্প্রিোয়রে 
পেীক্ষো েরেতি এই ব্যোপোরে। িোেো এে তিন এব্ং এে েোরি িতল্লেব্োে নোমোজ পড়রি 
সক্ষম নয়।’ আতম আব্োে আল্লোহে েোরি কগযোম...।’ (সংতক্ষপ্তভোরব্ ব্যরি হয় মুহোম্মি 
আল্লোহে েোরি অনুরেোধ্ েেরি েোরেন, কেষ পযবন্ত আল্লোহ নোমোরজে সংখযো পোাঁরি 
নোতমরয় আরনন।) 
 

নতব্ে েোতত্র-ভ্রমণ তনরয় িফতসে আয-জোযোযোইন-এ যো কযখো হরয়রি িো ইেোরনে তব্তেি 
এব্ং প্রভোব্েোযী সুতন্ন তিন্তোতব্ি আবু্ জোফে মুহোম্মি ইব্রন জতেে আয-িোব্োতে'ে 
(৮৩৯-৯২৩ তিস্টোব্দ) তব্খযোি িফতসে অেব্ো িফতসেেোেে আবু্ ব্েে আতিে 
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তনেোপুতেে েিনোে িুযনোয় তনিোন্ত নগণয। মুহোম্মরিে েোতত্র-ভ্রমণ তর্রে মুসতযমরিে 
মরধ্য কয ধ্েরনে েোতহনী প্রিোতেি হরয়রি িো ঊনতব্ংে েিোব্দীে ইেোরনে েোজো নোরসে 
আয-িীন েোহ েোজোরেে কযখো জনতপ্রয় কযোেেোতহনী আতমে আেসোযোনই নোমিোরেে 
িুিঃসোহতসে অতভযোরনে মরিোই কেোনোয়। তমেেীয় েোজনীতিতব্ি, সোংব্োতিে এব্ং 

এেসমরয়ে তেক্ষোমিী মুহোম্মি কহোরসন হোয়েয৬ আধু্তনেেোরযে অিযন্ত যুতক্তব্োিী 
কযখে। তিতন নতব্ মুহোম্মরিে জীব্নী তযরখরিন ১৯৩৩ সোরয। িোাঁে ব্ইরয় সেেীরে 
নতব্ে েোতত্র-ভ্রমণরে অস্বীেোে েেরযও এেই ধ্েরনে ব্ণবনো তিরয়রিন তেিুিো পতেব্তিবি 

রূরপ। এই ব্ণবনো তিতন কপরয়রিন ফেোতস কযখে এতমতয ডোেরমনরগরমে৭ মুহোম্মরিে 
জীব্নীতভতিে কযখো ব্ই কেরে। 
 

যোেো কেোেোরনে সোরে পতেতিি িোেো জোরনন কয, কেোেোন হরে মুহোম্মরিে নতব্-জীব্রনে 
তব্তভন্ন র্িনো এব্ং অতভজ্ঞিোে প্রতিফযে। কেোেোন কেরেই কব্োঝো যোয় নতব্ েখরনো 
এই ধ্েরনে ব্ণবনো কিনতন। এ-ধ্েরনে উপেেো সোধ্োেণ জনগরণে েোল্পতনে আতব্ষ্কোে। 
গভীেভোরব্ তব্েোসী সোধ্োেণ জনগণ মরনমরন ভোব্রিন যোাঁেো ওতহ কপরয় েোরেন িোাঁেো 
েোসেরিে মরিো ক্ষমিোেোযী এব্ং প্রভোব্েোযী। সুেো ব্তন-ইসেোইরযে প্রেম তিনতি 
আয়োরি আধ্যোতত্মে ব্যোপোে ব্যো হরয়রি। এই সুেোে ৯৩ নম্বে আয়োরি নতব্রে ব্যো 
হরয়রি: ‘...ব্রযো, ‘আমোে প্রতিপোযরেে পতব্ত্র মতহমো! আতম এেজন মোনুষ, 
সুসংব্োিিোিো েসুয িোড়ো আে েী?’ (১৭:৯৩)। সুেো আে-শুেোে ৫১ আয়োরি ব্যো 
হরয়রি: ‘এ কেোরনো কিহধ্োেী মোনুরষে জনয নয় কয, আল্লোহ িোে সোরে েেো ব্যরব্ন 
কেোরনো প্রিযোরিে িোড়ো, পিবোে অন্তেোয িোড়ো, ব্ো আল্লোহে ইেো প্রেোে েেরব্ িোাঁে 
অনুমতি তনরয় এমন কেোরনো কফরেেিো কপ্রেণ নো েরে। তিতন কিো সরব্বোচ্চ জ্ঞোনী।’ 
(৪২:৫১)। আল্লোহ কযখোরন তনরজই নতব্রে প্রিযোরিে পোতঠরয় তিরেন কসখোরন নতব্ে 
ভূরযোে কেরে ঊর্ধ্বরযোরে ভ্রমরণে কেোরনো প্ররয়োজন তিয নো। যতিও ধ্রে কনয়ো যোয় ঐ 
ভ্রমরণে প্ররয়োজন তিয িোহরযও ডোনোতব্তেি িিুষ্পি পশুে তপরঠ িরড় আেোরে 
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উড্ডীয়মোন হওয়োে েী প্ররয়োজন তিয? যোরে ব্যো হরয় েোরে ‘িূরেে মসতজি’ কসিো 
েী স্বরগব পোতড় কিব্োে পরে তিয তে? আল্লোহ যতি সব্বত্র তব্িযমোন িরব্ আল্লোহে েী 
মোনুরষে প্রোেবনোে প্ররয়োজন আরি? এব্ং নতব্ যখন স্বরগব কপৌঁিোরযন িখন কেন 
ফিেেক্ষীরিে নতব্ে আগমনব্োিবো আরগ জোনোরনো হয়তন? 
 

সেয তব্েোসী মোনুষ েোযবেোেণ তব্ষরয় ব্োস্তব্ব্োিী নন। িোেো মরন েরেন নতব্ ব্হু িূরেে 
ভ্রমরণ যোরব্ন, এজনয িোাঁে এে ব্োহন িেেোে। এে ডোনোব্োহী পশু এই েোরজ সক্ষম 
হরব্, যো পোয়েোে মরিো উরড় কযরি পোেরব্, িোই িোেো ধ্োেণো েেরিন। সৃতিেিবো 
কিরয়রিন িোাঁে েোজেীয় িুযতি তিরয় নতব্ে কিোখ ধ্োাঁতধ্রয় তিরব্ন। িোই স্রিো তজব্রোইযরে 
আরিে তিরযন নতব্রে স্বরগবে তব্িয় কিখোরি [এব্ং তজব্রোইরযে ডোনোে সংখযো ৬০০ 
ব্রয উরল্লখ েেো হরয়রি বু্খোতে েেীরফে হোতিরস, যো তজব্রোইযরে অতি দ্রুিগোমী ব্রয 
ধ্োেণো কিয়, ভতযউম ৬, বু্ে ৬০, নম্বে ৩৮০]। এেজন প্রিোপেোযী েোজো েোরজযে 
খেি কমিোরনোে জনয িোাঁে েমবিোেীরে েে আিোরয়ে আরিে কিন। েোজোে অেবমিী 
েোজোরে সোব্ধ্োন েরে কিন কযন উন্নয়রনে জরনয প্রজোরিে উপে অতধ্ে েে িোপোরনো 
নো হয়। এমতনভোরব্ আমোরিে স্রিো ব্োেোরিে েোি কেরে িোাঁে প্রোেবনো িোতব্ েকেন। 
িখন নতব্ আতজব েেরযন তিন-েোরি পঞ্চোেব্োে নোমোজ আিোয় েেো অতিতেক্ত হরয় 
যোরব্। 
 

মুহোম্মরিে মহোনুভব্িো প্রশ্নোিীি। ইতিহোরস কযসব্ মহোমোনরব্ে উরল্লখ আমেো পোই িোে 
মরধ্য মুহোম্মি অিুযনীয়। িোাঁে সমসোতয়ে সমোজ তব্রব্িনো েেরয কব্োঝো যোয় তিতন কয 
ঐতিহোতসে পতেব্িবন আনয়ন েরেরিন িো অননযসোধ্োেণ। আরযেজোেোে, তসজোে, 
কনরপোতযয়ন, তহিযোে, সোইেোস, কিতিস খোন অেব্ো স্বিমুে যং এরিে সোরে নতব্ 
মুহোম্মরিে কেোরনো িুযনো হয় নো। এই কনিোরিে কপিরন তিয সোমতেে ব্োতহনী এব্ং 
গণসমেবন। তেন্তু মুহোম্মি যো আয়ি েরেরিন িো সব্ই এে স্বব্েী সমোরজে তব্রুরদ্ধ 
এেো তেক্তহরস্ত যড়োই েরে। 
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তব্ংে েিোব্দীে সব্রিরয় েতক্তেোযী কনিো সম্ভব্ি ভ্লোতিতমে ইতযি কযতনন। মুহোম্মরিে 
সোরে হয়রিো কযতনরনে িুযনো েেো কযরি পোরে। তব্ে ব্িে ধ্রে (১৯০৪-১৯২৪) কযতনন 
অতব্শ্রোন্ত েমবেতক্ত, িক্ষিো, প্রিোপ এব্ং এেোগ্রিোে সোরে িোাঁে অতব্িয নীতি তনরয় 
তিন্তোভোব্নো েকেরিন, তনেযসভোরব্ তযরখ কগরিন এব্ং ব্হুিূে কেরে তনজ কিরে তব্প্লব্ী 
েোযবক্রম সজীব্ কেরখতিরযন। েোতেয়োে সমোজ িখন িোাঁে প্রতি তিয অতিেয় তব্রূপ। 
িেোতপ সতিযেোরেে প্রেম েতমউতনস্ট েোে গঠন নো েেো পযবন্ত কযতনন তব্শ্রোম কননতন। 
এিো তনতিি কয সোফযয অজবন েেরি কযতননরে অরনে অভযন্তেীণ এব্ং তব্রিতে ব্োধ্ো 
অতিক্রম েেরি হরয়রি। অপেপরক্ষ ব্যো যোয় কযতনরনে পূরব্বই েোতেয়োয় এে তব্প্লব্ী 
আরেোযন িোনো কব্াঁরধ্ উরঠতিয। েিসহস্র তব্প্লব্ী এব্ং প্রিুে তব্কু্ষব্ধ জনিো কযতননরে 
সমেবন তিরি প্রস্তুি তিয। মুহোম্মরিে সোরে কযতনরনে এেতি পোেবেয হরে কয মুহোম্মি 
সোেো জীব্ন েোতিরয়রিন িোতেদ্রিোয়, অেব্ো কস্বেোয় অনোড়ম্বে জীব্ন কব্রি তনরয়তিরযন। 
স্বোভোতব্েভোরব্ মহোপুরুষরিে প্রিোরনে পে িোাঁরিে তর্রে ভক্তবৃ্ে িোেো অরনে 
কযোেেোতহনী েতিি হয়। সমরয়ে সোরে সোরে িোাঁরিে িুব্বয তিেগুতযও িোপো পরড় যোয়। 
শুধু্ ভোরযো তিেগুতয প্রিোে েেো হয়। অরনে তিন্তোতব্ি এব্ং তেল্পীরিে স্বনতিে জীব্ন 
তনখুাঁি তিয ব্যো যোয় নো। িো সরিও িোাঁরিে েীতিব কব্াঁরি েোরে এব্ং প্রেংতসি হয়। 

ইেোরনে তব্তেি মুসতযম মনীষী নোতসে উতদ্দন িুতস৮ (১২০১-১২৭৪ তিস্টোব্দ) কেমন 

েরে মরিোযীয় েোসে হোযোেু খোরনে৯ মিী হরযন িো আমেো জোতন নো। নোতসে উতদ্দন 
িুতসে ব্যতক্তগি জীব্রন নীতি-ব্তহভূবি েোযব সরিও িেবন, কজযোতিতব্বিযো, গতণি, 
জীব্তব্জ্ঞোন, েসোয়ন, পিোেবতব্জ্ঞোন ও িোপিযতব্িযোে উপে িোাঁে প্রিুে েিনোে জরনয 
পোেরসযে এেজন ঐতিহোতসে সম্মোতনি ব্যতক্ত হরয় আরিন। আিযব হব্োে তেিু কনই 
এেজন তব্তেি আধ্যোতত্মে কনিোে মৃিুযে পে িোাঁরে প্রিুে েোল্পতনে সিগুন এব্ং 
কযোগযিো তিরয় আবৃ্ি েেো হয়। সমসযো হরে এই প্রতক্রয়ো পতেতমি কব্োরধ্ে মরধ্য নো 
কেরে কব্তেেভোগ সময়ই অমোতজবি, ব্োতণতজযে এব্ং অরযৌতক্তে হরয় পরড়। 
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যক্ষ যক্ষ তেশুে মরিো নতব্ মুহোম্মরিেও জন্ম তিয স্বোভোতব্ে। িোাঁে জরন্মে সোরে কেোরনো 
তেিু অস্বোভোতব্ে তিয নো। কেোরনো ধ্েরনে কযৌতক্তে েোেণ িোড়োই নতব্ে এই জন্ম তনরয় 
অযেোই অরযৌতেে ব্যোখযো, উপোখযোন িোাঁড় েেোরনো হয় এব্ং প্রিুে কযোে িো তব্েোসও 
েরে। কযমন ব্যো হরয় েোরে নতব্ে জরন্মে সোরে সোরে ইেোরেে প্রোিীন েহে 

িোতসব্রনে১০ ধ্নুেোেৃতিে তখযোরন ফোিয ধ্রেতিয এব্ং পোেরসযে ফোরসব েোরজয অব্তিি 
খোরজরুন অতগ্নমতেরেে আগুনও তনরভ যোয়। এ-ধ্েরনে র্িনো যতি র্রিও েোরে িরব্ 
িোে সোরে নতব্ে জরন্মে েী সম্পেব? আে এগুতয কেমন েরে মহোন সৃতিেিবোে 
সিেবব্োিবো হরি পোরে? 
 

যুতক্ত, পযবরব্ক্ষণ এব্ং গতণি অনুযোয়ী কয কেোরনো র্িনোে তপিরন েোেণ েোরে। তব্রেে 
সমস্ত র্িনো িো স্বনসতগবে, সোমোতজে অেব্ো েোজননতিে কহোে নো কেন, সব্তেিুে তপিরন 
েোযবেোেণ অব্েযই আরি। অরনে সময় এই েোেণ প্রিীয়মোন হয় দ্রুি। কযমন 
সূযবোরযোে কিয় উষ্ণিো এব্ং আরযো, অতনয়তিি আগুন িগ্ধ েরে, পোম্প তিরয় উরিোযন 
নো েেরয পোতন তনরিে তিরে প্রব্োতহি হয়। আব্োে িীর্ব প্ররিিোে পে জোনো নো কগরয 
অরনে সময় এই তনয়ম প্রিীয়মোন হয় নো আমোরিে েোরি। কযমন কেোরনো ব্যোতধ্ে 
উপেম তেংব্ো আপোি েহসযময় অনযতেিু।  
 

মক্কোয় এে তেশুে জরন্মে সোরে পোেরসযে ফোরসবে অতগ্নমতেরেে আগুন তনরভ যোওয়োে 
কেোরনো সম্পেব েোেরি পোরে নো। িোতসব্রনে ধ্নুেোেৃতিে তখযোরন কেোরনো ফোিয ধ্েরয 
িো হয়রিো ভূতমর্ধ্রসে জনয হরি পোরে। পেব্িবীেোরয ভক্তবৃ্ে যুতক্তসিি ব্যোখযো িোড়োই 
এই র্িনোগুতযরে স্রিোে সোব্ধ্োনব্োণী তহরসরব্ প্রিোে েেরি েোরেন। এই গুজব্ প্রিোরেে 
উরদ্দেয হরি পোরে কয ইেোরেে িোতসব্রনে অতধ্ব্োসীরিেরে এব্ং তব্রেষ েরে ইেোরনে 
েোজোরে জোতনরয় কিয়ো কয, স্রিো িোরিে উপে এে মহোিুরযবোগ কপ্রেণ েেরি যোরেন। 
আে ফোরসবে অতগ্নমতেরেে েক্ষেরিে এে তেশুে জন্ম সংব্োি জোতনরয় কিয়ো কয, এই 
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তেশু িোরিে অতগ্নপূজো ব্ন্ধ েরে তিরব্ন। তেন্তু এিো কেমন েরে সম্ভব্ কয, ইেোরনে 
েোজো তেংব্ো জেেুরস্ত্রে পুরেোতহিেো ব্হু িূরেে মক্কোে এে তেশুে জরন্মে সোরে 
িোতসব্রনে তখযোরনে ফোিয ও অতগ্নমতেরেে আগুন তনরভ যোওয়োে সোরে সতম্মযন 
র্িোরব্? কযখোরন নতব্ মুহোম্মিই িোাঁে ধ্মবীয় প্রিোেণো শুরু েরেন জরন্মে িতল্লে ব্িে 
পে। মুহোম্মরিে ব্য়স যখন িতল্লে ব্িে িখন আল্লোহ িোাঁরে নিুন ধ্মব প্রিোরে তনরয়োতজি 
েরেন। সব্বজ্ঞোনী এব্ং অন্তিৃবতিসম্পন্ন স্রিো কেন ইসযোম আগমরনে িতল্লে ব্িে আরগই 
িোরিে জোতনরয় তিরব্ন? কেোেোরন েরয়রি আল্লোহ কয মুহোম্মিরে ধ্মবপ্রিোেে তহরসরব্ 
তনরয়োগ তিরব্ন এ-ব্যোপোরে মুহোম্মরিে েোরি কেোরনো পূব্বোভোষ তিয নো। প্রোে-ইসযোতম 
আেরব্ে অব্িো কেরে কেোেোরনে এই িোতব্ে সমেবন পোওয়ো যোয়। আল্লোহ যতি মুহোম্মরিে 
জরন্মে অসোধ্োেণ গুরুত্ব সব্োইরে জোনোরি িোইরিন িরব্ কেন তিতন কখোি 
মক্কোব্োসীরিেরেই ইেোেো তিরযন নো? সব্বেতক্তমোন আল্লোহ িোইরয েোব্ো র্রেে 
মূতিবগুরযোরে কভরে তিরি পোেরিন এব্ং িোিরে র্ধ্তসরয় তিরি পোেরিন তনতমরষ। 
িূেরিরেে অতগ্নমতেরেে আগুন কনভোরনোে িোইরি েোব্োে এই র্িনো হরিো েুেোইেরিে 
জনয এে েতক্তেোযী সিেবব্োণী। এিোড়ো প্রশ্ন কেরে যোয় নতব্ হব্োে সোরে সোরে কেন 
আল্লোহ িোাঁে নতব্রে তিরয় কেোরনো ব্যতিক্রমী েোজ কিখোরযন নো? এমনিো হরযই 
েুেোইেেো নতব্ সম্বরন্ধ তনতিি হরয় কযরিন, এব্ং আল্লোহে কপ্রতেি মহোপুরুষরে কিরেো 
ব্িে ধ্রে েত্রুিো ও েি উৎপীড়ন সহয েেরি হরিো নো। সিয ধ্মব ইসযোরমে প্রভোরব্ 
কেন পোেরসযে জেেুস্ত্র ধ্মবোব্যম্বী ব্োিেোহ খসরু পোেরভরজে১১ (৫৭০-৬২৮ তিস্টোব্দ) 
অন্তে প্রভোতব্ি হরযো নো? িোহরয কিো তিতন ইসযোম গ্রহরণে আমিণ জোতনরয় নতব্ে 
কযখো তিতঠ পরড় েোরগ িুাঁরড় কফরয তিরিন নো, মুহোম্মরিে ব্োিবোব্োহে আবু্দল্লোহ ইব্রন 
হুিহোফো আস-সোতমরে অপমোন েরে িোতড়রয় তিরিন নো; এব্ং ইেোতনেো িোরিে সম্রোরিে 
উিোহেণ অনুসেণ েরে সব্োই ইসযোম গ্রহণ েরে কফযরিন। ফরয িোরিেরে আে 
আেব্ মুসযমোনরিে সোরে েোরিতসয়ো ও কনহোব্রেে ভয়োনে যড়োইরয় পেোজরয়ে গ্লোতন 
ব্হন েেরি হরিো নো?  
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অরনেতিন পূরব্ব আতম ফেোতস িোেবতনে কজোরসফ আরনবস্ট কেনোরনে (১৮২৩-১৮৯২) 
কযখো ‘Vie de Jesus’ (তযশুে জীব্নী, ১৮৬৩) ব্ইতি পতড়। কযখে অিযন্ত িক্ষিোে 
সোরে তযশুে জীব্নেোতহনীরে ব্োস্তব্োনুগ এব্ং প্রোণব্ন্তভোরব্ প্রেোে েরেরিন। এে 
তেিুতিন পরে আতম জোমবোতনে তব্তেি ইতিহোস-গরব্ষে এতময যুিতভরগে (১৮৮১-
১৯৪৮) কযখো ‘The Son of Man: The Story of Jesus’ (১৯২৮) ব্ইিো পতড়। 
যুিতভরগে মরি তযশুে জীব্নেোতহনী তনরয় অনয কেফোরেন্স ব্ইরয় যিিুেু ব্োস্তব্সম্মি 
ব্রয মরন হরয়রি িিিুেুই তিতন তযরখরিন। েোেণ িোাঁে মরি এই তব্ষরয় তব্েস্ত 
ঐতিহোতসে িতযয িুষ্প্রোপয এব্ং িুযবভ। আমোে এই  কু্ষদ্র ব্ইরয় আতম নতব্ মুহোম্মরিে 
৬৩ ব্িরেে জীব্রনে মরধ্য ২৩ ব্িরেে সুিীর্ব তব্ব্েণ তিরি পোেব্ নো। আতম স্বীেোে 
েরে তনরি িোই আরনবস্ট কেনোরনে মরিো কমধ্ো ও সংরব্িনেীযিো আমোে কনই। এমন 
েী আমোে কনই এতময যুিতভরগে মরিো গরব্ষণো েেোে িক্ষিো। কয নতব্ে আধ্যোতত্মে 
এব্ং তব্েোয স্বনতিে েতক্ত মোনব্-ইতিহোরসে কমোড় রু্তেরয় তিরয়তিয, িোাঁে িতেত্র 
পূণবোিরূরপ ব্ণবনোে জনয এেজন কযখরেে এই ধ্েরনে গুণোব্যী অব্েযই েোেো 
প্ররয়োজন। আমোে এই নোতিিীর্ব কযখোে উরদ্দেয হরে নতব্ে জীব্ন সম্বরন্ধ এেিো সীতমি 
রূপরেখো কিখোরনো এব্ং িোাঁরে তর্রে অযেোই কযসব্ অযীে েোতহনী এব্ং তমে প্রিতযি 
েরয়রি িীর্বতিন িোে অব্সোন র্িোরনো। এই ব্ই কযখোে অনুরপ্রেণো আতম কপরয়তি কেোেোন 
অধ্যয়ন েরে এব্ং ইসযোরমে জন্ম ও তব্েোে তনরয় তিন্তোভোব্নো েরে। 
 

আেও সতিয েরে ব্যরয ব্যরি হয় আমোে কযখোে িোতগি এরসরি এে মনস্তোতিে 
প্রতক্রয়ো এব্ং পযবরব্ক্ষণ কেরে। আমোে পযবরব্ক্ষণ এই কয, কগোাঁড়ো, অন্ধতব্েোস এেজন 
মোনুরষে েোণ্ডজ্ঞোন ব্ো তব্রেষণী তিন্তোভোব্নোরে কভোাঁিো েরে তিরি পোরে। আমেো সব্োই 
জোতন তেশুেোরয সোমোতজেীেেরণে সময় আমোরিে মরন কযসব্ ধ্োেণো প্রতব্ি েেোরনো 
হয় িো পেব্িবীরি সব্সময় আমোরিে তিন্তোে পিভূতমরি েোরে। ফরয কযরেোরনো 
অরযৌতক্তে ভোব্নোও যতি আমোরিে মরন আরস িরব্ আমোরিে তেশুেোরয যব্ধ 
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ভোব্ধ্োেণোে সোরে তমতযরয় িোে স্বব্ধ্িো তিরি িোই। স্বল্প তেিু তব্েয ব্যতক্ত িোড়ো অরনে 
তব্িোন ব্যতক্তও এই প্রতিব্ন্ধেিো কেরে মুক্ত েোেরি পোরেন নো। অরযৌতক্তেিো অেব্ো 
েোল্পতনে ভোব্নোরে ব্োস্তব্ ব্রয গ্রহরণে জনয প্রোয়ে িোাঁেো সোধ্োেণ জ্ঞোন ব্যব্হোে েরেন 
নো অেব্ো েেরযও িখনই েরেন যখন িো িোাঁরিে মরন কপ্রোতেি ধ্োেণোে সোরে খোপ 
কখরয় যোয়। মোনব্জোতি পযবরব্ক্ষণ এব্ং নযোযয তব্িোে-তব্রব্িনোে অতধ্েোেী। মোনুষ িোে 
এই জ্ঞোরনে জনয নোনো ধ্েরনে স্বব্জ্ঞোতনে সমসযোে সমোধ্োন েেরি পোরে। তেন্তু যখন 
ধ্মব ও েোজননতিে র্িনোব্যী সোমরন আরস িখন মোনুষ িোে তব্িোে-বু্তদ্ধ, তব্রেষণী 
তিন্তো এব্ং কযৌতক্তেিোরে পিিতযি েরে কফরয। 
 

নতব্ে ব্োযযেোয 
মুহোম্মরিে ব্োযযেোয সম্পরেব িেয অিযন্ত অপ্রিুয। এেজন তপিৃমোিৃহীন তেশু তহসোরব্ 
তিতন িোাঁে িোিো আবু্ িোতযরব্ে গৃরহ যোতযি-পোতযি হন। আবু্ িোতযব্ তিরযন হৃিয়ব্োন 
তেন্তু তব্ষয়সম্পতিহীন। জীতব্েোে িোতগরি মুহোম্মি িোাঁে িোিো এব্ং প্রতিরব্েীরিে উি 
িেোরনোে েোজ েেরিন। িোই মুহোম্মরিে তিন েোিরিো রুক্ষ মরুভূতমরি এেোেী। 
  
মুহোম্মি তিরযন স্পেবেোিে ও বু্তদ্ধমোন। মুহোম্মরিে েরয়ে ব্িরেে মরুভূতমে অতভজ্ঞিো 
পোেরসযে ভোষোয় ‘এে কিাঁরিো গোরিে ডোয’ তিব্োরনোে সোরেই িুযনীয়। স্বোভোতব্েভোরব্ 
তিতন তিন্তো েেরি শুরু েেরযন কেন এই পৃতেব্ীরি এরসরিন এে তপিৃহীন তেশু 
তহরসরব্; আে তিতন যখন িোাঁে মোরয়ে েোরি কস্নহ-ভোযব্োসো কিরয়তিরযন িখনই কেন 
িোাঁে িরুণী মোিো মোেো কগরযন। মুহোম্মি আেও তিন্তো েেরযন কেন তনষু্ঠে ভোগয িোাঁে 
প্রভোব্েোযী ও উিোে তপিোমহরে িোাঁে েোি কেরে তিতনরয় তনরয় কগয এব্ং িোাঁরে িতেদ্র 
িোিোে গৃরহ কফরয তিয। মুহোম্মরিে িোিো আবু্ িোতযব্ তিরযন উিোে এব্ং উপেোেী। 
তেন্তু আবু্ িোতযরব্ে তিয তব্েোয পতেব্োে। িোই মুহোম্মি িোাঁে িোিোরিো ভোই-কব্োনরিে 
মরিো কস্নহ-মমিো পোনতন। মুহোম্মরিে অনযোনয িোিো কযমন আব্বোস ও আবু্দয ওিো (আবু্ 
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যোহোব্ নোরম পেব্িবীরি পতেতিি হন) আেোম-আরয়রে ব্সব্োস েেরযও িোাঁেো মুহোম্মিরে 
যোযন-পোযরন উরপক্ষো েেরযন। িীর্ব িুিঃখেরিে তিনগুতযরি মুহোম্মরিে মরন তনিয় 
এইসব্ র্িনো ব্োজরি েোেরিো।  
 

স্বব্তিত্রযহীন, শুষ্ক মরুভূতমরি উরিে িয িোরিে গ্রীব্ো র্তষরয় িরয এেগুে িৃণযিো ব্ো 
এে েঙ্কিপূণব ডোযপোযোে কখোাঁরজ। এরহন পতেরব্রে এরযোরমরযো তিন্তো েেো িোড়ো আে 
েী-ই েোেরি পোরে? িুভবোগয মোনুরষে মনরে তিক্তিোয় ভরে কিয়। যখন কেোরনো উপোয় 
েোরে নো িখন কস িুিঃখ-কব্িনোে প্রতি সরিিন হরয় পরড়। তনতিিভোরব্ ব্যো কযরি 
পোরে কয ব্োযযেোরযে এই পতেরব্ে কেরে মুহোম্মি তিন্তো েেরি শুরু েেরযন িৎেোযীন 
সমোজ-ব্যব্িো সম্পরেব এব্ং বু্ঝরি পোেরযন কয, িোাঁে জীব্রনে িুিঃখ-েরিে প্রধ্োন 
েোেণ হরে িৎেোযীন সমোজ-ব্যব্িো। মুহোম্মরিে সমব্য়সী অনযোনয ব্োযরেে তপিোেো 
েোব্ো র্রেে পতেিযবোয় তনরয়োতজি তিয। িোরিে আতেবে অব্িো স্বেয তিয। িোই ঐ 
ব্োযরেেো সুরখ তিনযোপন েেরিো। িোরিে তপিোেো েোব্োয় কয ব্োৎসতেে িীেবযোত্রীেো 
আগমন েেরিো িোরিেরে পোতন, রুতি এব্ং অনযোনয প্ররয়োজনীয় দ্রব্যোতি সেব্োেহ 
েেরিন। তসতেয়ো কেরে তনরয় আসো পণযসোমগ্রী িোেো অতি উচ্চিোরম তব্তক্র েেরিো 
িীেবযোত্রীরিে েোরি। আে িীেবযোত্রীরিে আনো সোমগ্রী িোেো অতি তনম্নমূরযয ক্রয় েেরিো। 
এইভোরব্ অজবন েেরিো প্রিুে মুনোফো। এই ব্োতণরজযে মোধ্যরম অতজবি অেব তিয িোরিে 
কিরয-কমরয়রিে সুরখে েোেণ।  
 

প্রশ্ন হরি পোরে অরনেগুরযো কগোত্র কেন েোব্োয় আসরিো এব্ং েুেোইেরিে ক্ষমিো ও 
প্রভোব্রে সহয েেরিো? এে উিে হরে েোব্ো র্রে িখন তিয অরনে কিব্রিব্ীে 
প্রতিমো। আে তিয এেতি েৃষ্ণ পোেে যোরে আেরব্েো পতব্ত্র ব্রয গণয েেরিন। িোেো 
মরন েেরিন ঐ পোেরেে িিুতিবরে রু্রে আসরয সুখ এব্ং মুতক্ত পোওয়ো যোয়। সোফো ও 
মোেওয়ো পোহরড়ে মোেোয় তিয আেও িুই মূতিব। িোই িোেো এই িুই পোহোরড়ে মোরঝ 
কিৌঁড়োরিৌঁতড় েেরিন এব্ং তব্েোস েেরিন কয, এমন েেরয িোরিে প্রোেবনো ফযপ্রসু 
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হরব্। প্ররিযে িযই িোরিে মূতিবে েোরি এরস তিৎেোে েরে অনুনয়-তব্নয় েেরিন, 
েোব্োরে তর্রে িক্রোেোরে রু্েরিএব্ং সোফো কেরে মোেওয়ো পযবন্ত কিৌঁড়রিৌঁতড় েেরিন। 
িীক্ষ্ণবু্তদ্ধে অতধ্েোেী মুহোম্মরিে ব্য়স যখন এগোরেো তে ব্োরেো িখনই তিতন তিন্তো 
েেরযন, েৃষ্ণপোেরেে তে সতিযই কেোরনো গুপ্তেতক্ত আরি? আেও তিন্তো েেরযন, তনষ্প্রোণ 
মূতিবগুরযো তে কেোরনো েোজ েেরি পোরে? িোাঁে এই সরেরহে উৎপতি হয় ব্যতক্তগি 
এেতি অতভজ্ঞিো কেরে। এিো হয়রিো ব্যো যোরব্ নো কয, িুিঃখ ও আধ্যোতত্মে সংেরয় 
মুহযমোন মুহোম্মি েখরনো েোব্োে মূতিবগুরযোে েোরি সোহোযয প্রোেবনো েরেনতন; এব্ং িোাঁে 
সোহোযয-প্রোেবনো কয, পেব্িবীরি তনষ্ফয হরয়তিয িোও ব্যোব্োহুযয। এই ধ্োেণোে প্রমোণ 
পোওয়ো যোয় কেোেোরনে িুতি আয়োি কেরে। এই িুতি আয়োি মুহোম্মরিে মুরখ কেোনো যোয় 
তত্রে ব্িে পরে। প্রেম আয়োিতি হরে সুেো মুদ্দোসতসে এে ৫ নম্বে আয়োি: ‘আে 
অপতব্ত্রিো কেরে িূরে েোরেো।’ (৭৪:৫)। তিিীয় আয়োিতি উরল্লখ আরি সুেো কিোহো'য়: 
‘তিতন তে কিোমোরে তপিৃহীন অব্িোয় পোনতন, আে কিোমোরে আশ্রয় কিনতন?’ (৯৩:৬)।  
েুেোইে কনিোরিে এ-ব্যোপোরে অজোনো েোেোে েেো নয়। িোেো েোব্োে উপোসনোযরয়ে 
েোিোেোতি েোেরিন এব্ং জোনরিন পোেরেে স্বিতে মূতিবগুরযো নো-পোরে নড়োিড়ো েেরি, 
নো-পোরে কেোরনো অনুগ্রহ ব্ো েৃপো প্রিেবন েেরি। এ-সম্পরেব নীেব্িো পোযন ও যোি, 
মোনোি এব্ং ওিো কিব্ীরিে পূরজো েেোে এেমোত্র উরদ্দেয তিয তনরজরিে অেবননতিে 
যোভ। পোেরসযে এেতি জনতপ্রয় প্রব্োি হরে ‘এেজন ঋতষে পুণযিো তনভবে েরে িোে 
সমোতধ্ে িিোব্ধ্োয়রেে উপে।’ েুেোইেেো ভোরযো েরেই জোনরিন কয, িোেো যতি েোব্োে 
িিোব্ধ্োয়রেে িোতয়ত্ব হোতেরয় কফরযন িোহরয িোরিে তব্েোয আরয়ে উৎস ব্ন্ধ হরয় 
যোরব্। আে তসতেয়োে সোরে িোরিে কয ব্তধ্বি ব্োতণজয িযতিয িোও েরম যোরব্। েোেণ 
কেোরনো কব্িুইন িীেবযোত্রীেো আে েোব্োয় আসরব্ নো এব্ং েুেোইেেোও িোরিে পণয 
উচ্চমূরযয তব্তক্র েেরি পোেরব্ন নো এব্ং িীেবযোত্রীরিে েোি কেরেও পণযসোমগ্রী অতি 
অল্পমূরযয ক্রয় েেরি পোেরব্ন নো। 
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সূযবস্নোি রুক্ষ মরুভূতমরি এেোেী িুিঃসহ অব্িোয় মুহোম্মি কিরখরিন েি েি েরে 
উিগুতয িোরিে সোমোনয খোিয সংগ্রহ েরে। এই অব্িো জোতগরয় কিোরয মুহোম্মরিে 
েল্পনোতব্হোেী মনরে। সূযব কডোব্োে সোরে মুহোম্মি যখন উরিেপোয হোাঁতেরয় েহরে তনরয় 
আসরিন িখন আব্োে ব্োস্তরব্ তফরে কযরিন। উিগুতযরে ব্োরেব্োরে হোাঁে তিরয় 
িোরিেরে সতঠেভোরব্ িোতযি েেরি হরিো যোরি িোেো হোতেরয় নো যোয়। এভোরব্ 
উিগুতযরে তনতিিভোরব্ িোরিে মোতযেরিে কখোাঁয়োরড় তিরয় আসরিন েোরিে কব্যোয়। 
েোরি মুহোম্মি তিন্তোয় মগ্ন েোেরিন এব্ং িোাঁে সোমরন কভরস উঠরিো অরনে মোনসতিত্র। 
প্রিুযরষ সূরযবে আরযোরেে পুনেোবৃ্তি র্িরয আব্োে কসই স্বব্তিত্রযহীন মরুভূতমরি িরয 
কযরিন। ধ্ীরে ধ্ীরে এসব্ তব্তভন্নমুখী তিন্তোভোব্নো িোাঁে মোনসরেোঠরে িোনো ব্োাঁধ্রি শুরু 
েেয। 
 

এেজন অন্তমুবখী ব্যতক্ত ভোবু্ে এব্ং স্বপ্নতব্যোসী হরয় েোরে। ব্োইরেে কেোরনো কেোেরগোয 
ব্ো স্বোভোতব্ে কেোরনো আনে িোরিে তব্িতযি েরে নো, ব্েং সমরয়ে সোরে িোেো আেও 
অন্তমুবখী হরয় যোয়। িোই ব্যো যোয় িীর্বতিন ধ্রে মরুভূতমরি এেোেী সময় েোিোরনোে 
জনয মুহোম্মিও এেসময় অন্তমুবখী হরয় পরড়ন। ফরয আেতিেভোরব্ অরনে সময় িোাঁে 
ভূি কিখোে অেব্ো সোগরেে কঢউরয়ে েব্দ কেোনোে তব্ভ্রম হরিো।  
 

এভোরব্ই গিোনুগতিে েরয়ে ব্িে িরয কগয। মরুভূতমে অতভজ্ঞিো মুহোম্মরিে মরন 
গভীে কেখোপোি েরে। এগোরেো ব্িে ব্য়রস মুহোম্মি িোাঁে িোিো আবু্ িোতযরব্ে সোরে 
ব্োতণজয-ভ্রমরণ তসতেয়ো গমণ েরেন। তসতেয়োরি মুহোম্মি অনয এে তব্রেে সোরে পতেতিি 
হন। এই তব্ে তিয উজ্জ্বয, অজ্ঞোনিোতব্হীন এব্ং েুসংস্কোেমুক্ত। মক্কোে আেরব্েো তিয 
অতিেয় রূঢ় এব্ং অমোতজবি। তসতেয়োে জীব্নযোত্রো তভন্ন।  
 

তসতেয়োে কযখোরনই মুহোম্মি েোরেো কিখো কপরযন কসই-ই িোাঁে সোরে ভদ্রিো েক্ষো েেয। 
তসতেয়োে সমোরজ তব্েোজমোন তিয খুতেে আরমজ এব্ং িোরিে সোমোতজে েীতিনীতি তিয 
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অরনে উাঁিুমোরনে। তসতেয়ো-ভ্রমণ মুহোম্মরিে অন্তে আরযোতড়ি েরে। এ-অতভজ্ঞিোে 
িোেোই হয়রিো তিতন উপযতদ্ধ েেরযন িোাঁে তনরজে কযোরেেো আতিম, অমোতজবি এব্ং 
েুসংস্কোেোেন্ন। িখন িোাঁে মরন ভোব্নো আরস িোাঁে সমোজও উন্নতিে পরে আসুে, 
সমোরজ েৃঙ্খযো েোেুে, েুসংস্কোেমুক্ত কহোে। মক্কোে সমোজ কযন আেও মোনতব্ে কহোে। 
িরব্ এিো পতেষ্কোে নয় কয, এই ভ্রমরণ মুহোম্মি প্রেমব্োরেে মরিো কেোরনো 
এরেেেব্োিীরিে সংস্পরেব এরসতিরযন তে নো। িখন মুহোম্মরিে এ-তব্ষয়গুতয বু্ঝোে 
জনয খুব্ অল্পব্য়স্ক তিরযন। িোই এধ্েরনে কেোরনো সংস্রব্ হরযও িোরি িোাঁে তিন্তোধ্োেোয় 
কেখোপোি হওয়োে েেো নয়। িো সরিও এই ভ্রমরণে অতভজ্ঞিো মুহোম্মরিে সংরব্িনেীয 
ও িঞ্চয মরন িোপ কফরযতিয। হয়রিো এজনযই মুহোম্মি তিিীয়ব্োে ভ্রমরণ আগ্রহী হন। 
তব্তভন্ন িেয কেরে জোনো যোয়, তিিীয় ভ্রমরণে সময় মুহোম্মি অল্পব্য়স্ক তিরযন নো। িখন 
তিতন মরনোরযোগ তিরয় ধ্রমবে েেো শুনরযন।  
 

মুহোম্মরিে ব্োযযেোয এব্ং িরুণ ব্য়স সম্পরেব এি অপ্রিুয িরেযে েী েোেণ িো 
কেউ জোরনন নো। হয়রিো ব্যো কযরি পোরে, এে অনোে ব্োযে কয িোে িোিোে গৃরহ 
যোতযি-পোতযি হরয়রি িোে জীব্ন েোরেো েোরি গুরুত্বপূণব নয়। ফরয ব্োযযেোরয এব্ং 
কযৌব্রন মুহোম্মি েোরেো িৃতি আেষবণ েরেনতন। কেউ মুহোম্মরিে িৃতিও মরন েোরখনতন। 
এখোরন যো কযখো হরে িোে কব্তেে ভোগই অনুমোনতভতিে। ব্যো হয় কয মরুভূতমে 
এেোেীত্বএব্ং এে কর্াঁরয়তমপূণব জীব্ন ব্োযে-মুহোম্মিরে েল্পনোতব্যোসী, অন্তব্বীক্ষতণে 
এব্ং িেবনেতক্তসম্পন্ন ব্যতক্তরি রূপোন্ততেি েরে। 
  
কেোেোরনে প্রোেতম্ভে আয়োিগুরযো পড়রয মরন েেো কযরি পোরে এই আয়োিগুরযো আসরি 
এে যুব্ে মুহোম্মরিে তনিোরুণ যিণোতিি মন কেরে। এই আয়োিগুতযরি প্রেৃতি ও 
স্বনসতগবে তব্ষরয় অরনে তিন্তোভোব্নোে প্রতিফযন কিখো যোয়। এখোরন সুেো গো'তেয়োে 
েরয়েতি আয়োি উিোহেণ তহরসরব্ কিয়ো কযরি পোরে: ‘িরব্ তে ওেো যক্ষ েরে নো, উি 
েীভোরব্ সৃতি েেো হরয়রি? েীভোরব্ আেোে ঊরর্ধ্ব েোখো হরয়রি? পব্বিমোযোরে েীভোরব্ 
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েক্ত েরে িোাঁড় েেোরনো হরয়রি, আে পৃতেব্ীরে েীভোরব্ সমোন েেো হরয়রি?’ (৮৮:১৭-
২০)। 
 

কেোেোরনে মতক্ক সুেোরি কিখো যোয় এেজন ভোবু্ে মোনুরষে মোনসিতেত্র। মরন হরব্ কযন 
এই ব্যতক্ত তনরজরে সংসোরেে আেষবণ কেরে িূরে কেরখ প্রেৃতিে আেীব্বোি তনরয় 
তিন্তোভোব্নো েেরিন আে তনরজরে সমপবণ েরেরিন প্রেৃতিে েোরি। এই সুেোগুতযরি 
িোতম্ভে এব্ং অহঙ্কোেী ব্যতক্তরিে প্রতি কেোষ কিখোরনো হরয়রি। কস-সমরয় এধ্েরনে 

ব্যতক্তেো হরযন আবু্ যোহোব্১২ এব্ং আবু্য আসোি১৩। 
 

পরে মুহোম্মি যখন ধ্মব প্রিোরে সফয হরযন এব্ং সোমোতজে সম্মোন ও মযবোিো তব্েোয 
পতেমোরণ বৃ্তদ্ধ কপয, িখন িোাঁে অনুগ্রোহীেো তনজস্ব েল্পনো-ভোব্নো তিরয় নতব্ে জীব্ন 
তনরয় অরনে েোতহনী স্বিতে েরেন। এই অতিমোনব্ীয় েোতহনীগুরযো কযোেমুরখ িড়োরি 
িড়োরি িোব্োতে এব্ং ওয়োরেতিে কযখনীরিও এেসময় িোন কপরয় যোয়।  
 

আরেেতি তব্ষরয় এখোরন স্বল্পপতেসরে আরযোিনো েেো িেেোে। মুসতযম কযখরেেো 
হয়রিো ইরে েরে নতব্ে ধ্মবপ্রিোেণোে পূরব্বে সমরয়ে কহজোজ (মক্কো ও মতিনো েহেরে 
এেরত্র কহজোজ নোরম অতভতহি েেো হয়), তব্রেষ েরে মক্কোরে এে অন্ধেোে যুরগে 
প্রিীে তহরসরব্ িুরয ধ্রেন। তেন্তু ব্োস্তব্ কিমন তিয নো। অরনে মুসতযম কযখরেে 
িেয মরি িৎেোযীন মক্কোে আেরব্েো ব্ব্বেিো এব্ং কপৌিতযেিোে অন্ধেোরে িেমভোরব্ 
তনমতিি তিয। িোরিে মোরঝ নো তিয কেোরনো উচ্চ তিন্তোভোব্নো, নো তিয কেোরনো ধ্রমবে 
পতেিযবো। ধ্োেণো েেো যোয় এই ধ্েরনে অতিেতঞ্জি ব্ণবনো কিয়ো হয় মূযি নতব্ মুহোম্মরিে 
উত্থোন ও িোাঁে তেক্ষোে উপে গুরুত্ব কিয়োে জনয। অব্েয আধু্তনে যুরগে এেোতধ্ে 

আেব্ তিন্তোতব্ি কযমন আতয জোয়োি, আব্িুল্লোহ সোম্মোন, িোহো কহোরসন১৪, মুহোম্মি 
কহোরসন হোয়েয, মুহোম্মি ইিোি িোেওয়োজো, অধ্যোপে হোদ্দোি প্রমুখ মিোমি কিন কয, 
ষষ্ঠ েিোব্দীে কহজোরজ তেিুিো সভযিো তব্েোজমোন তিয এব্ং প্রোেতমে পযবোরয়ে ধ্মবতব্েোস 
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ও আতস্তেিোও প্রিতযি তিয কসখোরন, যো কেোরনোমরিই খোরিো েরে কিখো উতিৎ নয়। 
এিোড়ো এই আধু্তনে আেব্ তিন্তোতব্িরিে গরব্ষণো এব্ং আেও প্রোিীন সূত্র কেরে জোনো 
যোয় কপৌিতযেিোে তব্রুরদ্ধ ষষ্ঠ েিোব্দীে তিিীয়োরধ্ব কহজোরজ এেিো আরেোযন শুরু 
হরয়তিয।  
 

প্রেমতিরে কহজোরজ কপৌিতযেিোে তব্রুরদ্ধ কয আরেোযন শুরু হয় িোে তব্েোে র্রি 
তেিুিো ইহুতি এব্ং তিস্টোন ধ্মবোব্যম্বীরিে প্রভোরব্। ইহুতিেো ইয়োসতেরব্ (পেব্িবীরি 
মুসযমোন জরয়ে পে এই েহরেে নোম হয় মতিনো) খুব্ প্রভোব্েোযী ধ্মবীয় সম্প্রিোয় 
তিয। আে তিস্টোনেো তসতেয়ো কেরে কহজোরজ এরস ব্সতি িোপন েরে। এিোড়োও 
কহজোরজ ধ্মবিোতিে িরব্ অপ্রোতিষ্ঠোতনে এেতি িয তিয যোেো ‘হোতনফ’ নোরম পতেতিি। 
মক্কোয় হোতনরফেো কপৌিতযেিো এব্ং ব্হুঈেেব্োরিে প্রতি প্রোেবনোে তব্রুরদ্ধ সঙ্ঘব্দ্ধ 

হরয়তিয। এ-প্রসরি নতব্ে জীব্নীেোে ইব্রন তহেোরমে১৫ কযখো ‘তসেোি েসুয আল্লোহ’ 
কেরে তেিু উদৃ্ধতি কিয়ো হরযো: ‘এেতিন েুেোইেেো কিব্ী ওিোরে পূজো েেোে জনয 
িোরয়রফে এে পোম-ব্োগোরন সমরব্ি হন। ওিো তিরযন ব্োনু সোতেফরিে প্রধ্োন কিব্ী। 
এসময় িোেজন ব্যতক্ত পূজোেী ও ভক্তরিে েোি কেরে পৃেে হরয় তনরজরিে মরধ্য 
ব্যোব্তয শুরু েরেন, ‘মক্কোে কযোরেেো ভুয পরে আরি। িোেো আমোরিে পূব্বপুরুষ 
ইব্রোতহরমে ধ্মব হোতেরয় কফরযরি।’ এেপে এই িোেজন অনযোনয পূজোেীরিে প্রতি তিৎেোে 
েরে ব্রযন, ‘এতে হরযো, কিোমেো অনয-ধ্মব পোযন েেি! এেতি পোেে, যো নো পোরে 
কিখরি, নো পোরে শুনরি, আে যো কিোমোরিে সোহোযযও েরে নো এব্ং অতনিও েরে নো, 
কিোমেো কেন িোরে বৃ্ি েরে রু্রে কব্ড়োও?’ এই িোেজন ব্যতক্ত হরেন ওয়োেোেো তব্ন 
নওফয, ওব্োয়িুল্লোহ তব্ন জোহোস, উসমোন তব্ন আয-হুয়োতেস এব্ং জোরয়ি তব্ন ওমে। 
এই র্িনোে পে কেরে এই িোেজন তনরজরিেরে ‘হোতনফ’ মিোব্যম্বী তহরসরব্ পতেতিতি 
প্রিোন েরেন এব্ং িোাঁেো ইব্রোতহরমে ধ্রমবে প্রতি আনুগিয কর্োষণো েরেন। িোাঁরিে মরধ্য 
কেরষোক্ত ব্যতক্ত (জোরয়ি তব্ন ওমে) তনজস্ব েীতিরি প্রোেবনোে সময় উচ্চোেণ েেরিন: 
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‘এখোরন আতম সরিয আতি, সরিয আতি উপোসনোয় এব্ং তব্নম্রিোয়। ইব্রোতহম কযখোরন 
আতশ্রি তিরযন আতমও কসই আশ্ররয়। আতম আপনোে কেরে উিোসীন তিযোম। আমোে 
ভোরগয যো র্িরব্ িো আমোেই প্রোপয।’ এেপে জোরয়ি নিজোনু হরিন এব্ং মোতিরি িোাঁে 
মোেো কঠতেরয় তিরিন।’ 
 

সরেহ নোই কয, আেরব্ িখন অজ্ঞোনিো এব্ং েুসংস্কোে তব্েোজমোন তিয। সংখোগতেষ্ঠ 
আেরব্েো মূতিবপূজোেী তিরযন। িবু্ এরেেেব্োি িোরিে েোরি কেোরনো অতভনব্ তব্ষয় 
তিয নো। কহজোজ, তব্রেষি মতিনো এব্ং কহজোরজে উিেোঞ্চরয কযখোরন ইহুতি এব্ং 
তিস্টোনেো ব্সব্োস েেরিন, কসখোরন এরেেেব্োি অরনে আরগ কেরে প্রিতযি তিয। 
মুহোম্মরিে পূরব্বও অরনরে কপৌিতযেিোে তব্রুরদ্ধ প্রিোেণো িোতযরয়রিন। যোরিে সম্পরেব 
কেোেোরন তেিু তেিু উরল্লখ আরি। কযমন আি সম্প্রিোরয়ে হুি নতব্, সোমুি সম্প্রিোরয়ে 
সোরযহ নতব্, তমতিয়োন (উিে-পতিম আেব্-উপসোগেীয় অঞ্চয) সম্প্রিোরয়ে শুরয়ব্ নতব্। 
আব্োে আেব্-ইতিহোরস এেোতধ্ে ধ্মবপ্রিোেে ব্যতক্তে েেো জোনো যোয়, কযমন হোনজোযো 
তব্ন সোফওয়োন, খোরযি তব্ন তসনোন, আতমে তব্ন জোতেব্ আয-আিওয়োতন এব্ং আব্িুল্লোহ 
তব্ন আয-কেোিোই। এিোড়ো সুেে ব্োিনভতিে অতধ্েোেী এব্ং সুব্ক্তো েোসো তব্ন সোতয়িো 
আয-ইয়োতি নোরমে এেজন েতব্ে নোম জোনো যোয়। ইসযোম-পূব্ব যুরগ মক্কোে পূরব্ব 
নোখোযো উপিযেোে পোরে ব্োতণজয নগেী ‘ওেোজ’ -এ তব্েোয পতেসরে ব্োতষবে কমযো হরিো 
যোরে সোেো আেরব্ ওেোরজে কমযো ব্যরিো। এই কমযোে সব্রিরয় আেষণবীয় তিে তিয 
ব্োতষবে েতব্িো আবৃ্তিে অনুষ্ঠোন। সোেো আেব্ কেরে খযোতিমোন েতব্েো এরস এখোরন 
তনজস্ব েতব্িো আবৃ্তি েেরিন। [তজযেি মোরসে সোিতিনব্যোপী (তভন্নমরি তব্েতিন) 
ওেোরজ কমযোে আরয়োজন েেো হরিো। এই সময় আেব্ব্োসীে মরধ্য হিযো-মোেোমোতে-
হোনোহোতন সমূ্পণব তনতষদ্ধ তিয। ওেোরজে কমযো সম্পরেব প্রিতযি প্রব্োি তিয এেেম: 
‘ওেোজ আজরে যো ব্রয, সোেো আেরব্ আগোমীেোয িোে পুনেোবৃ্তি হয়।’ ওেোরজে 
কমযো তিয আেরব্ে তব্তভন্ন সম্প্রিোয়-কগোত্র ও ব্হু ধ্রমবে মোনুরষে সমন্বয়েীয 
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মোনতসেিোে ব্তহিঃপ্রেোে, সোমোতজে-সোংসৃ্কতিে তমযন কমযো। মুক্ত আরযোিনো, তব্িেব, 
জনতপ্রয় েতব্রিে ‘েোতসিো’ (গীতিেতব্িো) প্রতিরযোতগিো তিয কমযো ব্ো সোতহিয 
সরম্মযরনে অনযিম আেষবণীয় তিে। স্বোভোতব্েভোরব্ এই সোতহিয সরম্মযরনে ফযোফয 
সোেো আেব্ জোহোরন মরধ্য িতড়রয় পড়রিো। এখোরন এরস েতব্িো পোঠ েেো েতব্রিে 
েোরি অিযন্ত সম্মোরনে ও জীব্রনে আেোধ্য এেতি তব্ষয় তিয। েতব্িো আবৃ্তিে অনুষ্ঠোরন 
তব্জয়ী েতব্িোরে পুেস্কোেস্বরূপ স্বণবোক্ষরে পিবোে েোপরড় তযরখ েোব্ো র্েসহ কিব্-কিব্ীে 
মতেরেে কিয়োরয িোতনরয় কিয়োে কেওয়োজ তিয। িখন আেরব্ে অনযিম কশ্রষ্ঠ েতব্ 
ইমরুয েোরয়সসহ আমে ইব্রন েুযসুম, িোেোফো, অন্তেো, নোতব্র্ো, জুহোইে, আেো প্রমুখ 
কশ্রষ্ঠ েতব্রিে স্বণবোক্ষরে তযতখি কমোয়োল্লোেোি ব্ো ঝুযন্ত েতব্িোয় েোব্ো র্রেে কিয়োয 
অযংেৃি হরিো।-অনুব্োিে]।  
 

ওেোরজে েতব্িো সরম্মযরন েতব্ েোসো তব্ন সোতয়িো প্রেোরেযই েতব্িো এব্ং ধ্রমবোপরিে 
িোেো কযোেজনরে মূতিব পূজো পতেহোে েেোে আহ্বোন জোনোরিন। িোরয়রফে সোতেফ 
কগোরত্রে ওমোয়ো তব্ন আবু্-সোযোি মুহোম্মরিে সমসোমতয়ে তিরযন। তিতন কস-সমরয়ে 
তব্খযোি হোতনফ এব্ং এেেেব্োরিে প্রব্ক্তো তিরযন। ওমোয়ো তব্ন আবু্-সোযোি প্রোয়ই 
তসতেয়োয় কযরিন এব্ং কসখোনেোে তিস্টোন সন্নযোসী ও ইহুতি পতণ্ডিরিে সোরে সংযোরপ 
ব্সরিন। এেিো তসতেয়োরি অব্িোনেোরয তিতন মুহোম্মরিে উত্থোরনে সংব্োি শুনরি 
পোন। অরনরে ব্রযন ওমোয়ো এব্ং মুহোম্মরিে মরধ্য সোক্ষোি হরয়তিয। তেন্তু ওমোয়ো 
ইসযোম গ্রহণ েরেনতন, মুসতযম হনতন। জোনো যোয় কয িোরয়ফ প্রিযোব্িবরনে পে ওমোয়ো 
িোাঁে এে ব্নু্ধরে ব্রযতিরযন: ‘অনযোনয ধ্মব এব্ং প্রেোে উপে আমোে জ্ঞোন মুহোম্মরিে 
িোইরি অরনে কব্তে। আতম আেরমনীয় এব্ং তহব্রুভোষোও জোতন। েোরজই নতব্ হব্োে 

িোতব্ আমোে অতধ্েিে।’ বু্খোতেে১৬ মরি, পেব্িবীরি মুহোম্মি এেেো শুরন ব্রযতিরযন: 
‘ওমোয়ো তব্ন আবু্-সোযোি মুসযমোন হব্োে েোিোেোতি এরসতিরযন।’ 
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িৎেোযীন িরুণ েতব্রিে কযখো েতব্িোয় এে জোতিে সরিিনিো এব্ং সোমোতজে 
েীতিনীতি প্রোণব্ন্তভোরব্ প্রেোতেি হয়। প্রোে-ইসযোতম যুরগে তেিু আেতব্ েতব্িো আরি। 

িখনেোে এেতি েতব্িো খুব্ সম্ভব্ি েতব্ কজোহোইে১৭ এে কযখো হরি পোরে। এই 
েতব্িো এখোরন কিয়ো হরযো:  
 

‘কিোমোে আত্মোয় যো আরি িো আল্লোহে েোরি কগোপন েেরব্ নো, 
কেন-নো িুতম কযমনভোরব্ই িো ঢোেোে কিিো েে নো কেন, আল্লোহ িো কজরন যোরব্ন! 
হয়রিো ব্ো িতগি েোেরব্, অেব্ো এে ব্ইরি তযতখি হরব্, এব্ং জমো হরব্ 
তহসোরব্ে তিন, অেব্ো েীঘ্রই িো পতেরেোধ্ েেো হরব্।’ 
 

অেব্ো, আব্িুল্লোহ তব্ন আয-আব্েোরসে কযখো এই েতব্িো: 
 

‘জনিো িোয় িোেই উপোসনো েেরি, 
েোেণ ঈেে-সন্ধোনীেো হিোে হরব্ নো। 
ঈেরেে মোধ্যরম সেয আেীব্বোি নোগোয পোওয়ো যোয়; 
কয তেিুে উরল্লখ েেরযই তব্জয় প্ররেোতিরি হরয় যোয়। 
ঈেরেে কেোরনো অংেীিোে নোই, 
এব্ং হৃিরয় যো কগোপন আরি িো তিতন অব্গি।’ 
 

কেোনো যোয় এেিো নতব্ মুহোম্মি েতব্ যোতব্রিে১৮ এই েতব্িো উদৃ্ধি েরেতিরযন: 
‘আল্লোহ িোড়ো সব্ তেিুই বৃ্েো, 
সমস্ত সোফযয এেতিন অব্সোন পোরব্।’ 
 

যক্ষণীয় কয যোতব্িসহ প্রোে-ইসযোতম যুরগে েতব্েো স্রিো ব্ো ঈেেরে ‘আল্লোহ’ ব্রযই 
সরম্বোধ্ন েেরিন। মুহোম্মরিে তপিোসহ অরনে কপৌিতযে েুেোইেরিে নোম েোখো হরিো 
‘আব্িুল্লোহ’ -যোে অেব হরে আল্লোহে িোস। মুহোম্মরিে অরনে পূব্বেোয কেরে 
মক্কোব্োসীরিে েোরি ‘আল্লোহ’ নোমতি পতেতিি তিয,িোেো মরন েেরিন িোরিে কিব্রিব্ী 
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হরেন আল্লোহে সোতন্নধ্য পোব্োে মোধ্যম। িোরিে এই ধ্োেণো কেোেোরনে সুেো ইউনুরস 
ব্তণবি হরয়রি: ‘ওেো আল্লোহ িোড়ো যোে উপোসনো েরে িো িোরিে ক্ষতি েরে নো, 
উপেোেও েরে নো। ওেো ব্রয, ‘এগুরযো আল্লোহে েোরি আমোরিে সুপোতেেেোেী।’ ব্রযো, 
‘কিোমেো তে আল্লোহরে আেোে ও পৃতেব্ীে এমন তেিুে সংব্োি কিরব্ যো তিতন জোরনন 
নো? তিতন পতব্ত্র, মহোন।’ আে িোেো যোরে েতেে েরে তিতন িোে ঊরর্ধ্ব।’ (১০:১৮)। 
আমে তব্ন ফজয নোরমে আরেেজন প্রোে-ইসযোতম যুরগে আেব্ েতব্ মূতিবপূজোরে 
সেোসতে প্রিযোখোন েরেরিন। তিতন তযরখরিন: 
 

আতম কিো যোি এব্ং ওিোরে সমূ্পণবরূরপ পতেিযোগ েরেতি,  
কয কেোরনো ব্তযষ্ঠ এব্ং তনভবেরযোগয ব্যতক্ত এই েেমই েেরব্। 
আতম কেোরনোমরিই ওিো এব্ং িোে িুই েনযোরে কিখরি যোব্ নো 
অেব্ো ব্োনু র্তনরমে িুতি মূতিবরে। 
আে আতম কিো হুব্োযরেও ব্োে ব্োে িেবন তিব্ নো, 
ভোগয প্রতিেূয হরি পোরে; আমোে স্বধ্যব সোমোনয। 
 

েোরজই মক্কোব্োসীে েোরি কপৌিতযেিো কিরড় এে ঈেরেে উপোসনো েেোে আহ্বোন 
নিুন তেিু তিয নো। কযিো অতভনব্ কসিো হরযো এই উপোসনোরে আশু েেোে জনয 
পীড়োপীতড় েেো। মুহোম্মরিে অসোমোনয েোজ তিয, তিতন িৃঢ়ভোরব্ই সমস্ত অপমোন, 
হয়েোতনএব্ং প্রতিরেোরধ্ে কমোেোরব্যো েরে কগরিন। আেব্-উপিীরপ ইসযোম প্রতিষ্ঠো নো 
েেো পযবন্ত মুহোম্মি ক্ষোন্ত হনতন; এব্ং আেরব্ে তব্তভন্ন কগোষ্ঠীরে এেই পিোেোিরয 
এেতত্রি েেরি সক্ষম হরয়তিরযন। 
 

আেরব্ে তব্তভন্ন কগোরত্রে জীব্নযোপন তিয খুব্ কসরেরয। িোেো তিরযন অরনেোংরে 
ব্স্তুব্োিী এব্ং এেমোত্র ব্োস্তব্ ও িৃেযমোন ব্স্তু তনরয়ই ব্যস্ত েোেরিন। আধ্যোতত্মে ব্যোপোরে 
িোেো তিরযন উিোসীন। িোৎক্ষতণে মুনোফোে প্রতি িোরিে তিয িীব্র আেষবণ। অরনযে 
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তব্ষয়-সম্পতি জব্দ েেরি িোেো েুণ্ঠোরব্োধ্ েেরিন নো। ক্ষমিো যোরভে জনয িোেো যো 
খুতে িোই েেরিন। িোরিে এই মোনতসেিোে পতেিয় পূরব্বই আেনোস তব্ন েোতেরেে 
েোরি আবু্ কজরহরযে উতক্তরি ফুরি উরঠরি। আবু্ কজরহরযে িৃতিরি মুহোম্মি নবু্ওতিে 
ভোন েেতিরযন আব্রি মনোফ ব্ংরেে প্রোধ্োনযিো প্রতিষ্ঠো েেরি। উমোইয়ো খতযফো 
ইয়োতজি তব্ন মুয়োতব্য়োে (৬০ তহজতে ব্ো ৬৮০ তিস্টোব্দ-৬৪ তহজতে ব্ো ৬৮৩ তিস্টোব্দ) 
মন্তরব্য এেই ধ্োেণোে পুনেোবৃ্তি কিখো যোয়। মুহোম্মি কযভোরব্ িোাঁে তব্রেোধ্ীপক্ষরে ব্িে 
যুরদ্ধ (২ তহজতে ব্ো ৬২৪ তিস্টোব্দ) পেোতজি েরেতিরযন তঠে এেইভোরব্ উমোইয়ো 
ব্ংরেে স্বসনযেো ব্োনু হোরেতম কগোত্ররে পেোতজি েরে এব্ং েোেব্োযোে যুরদ্ধ (৬১ তহজতে 
ব্ো ৬৮০ তিস্টোব্দ) কহোরসন তব্ন আতযরে হিযো েরেন। কযোেমুরখ প্রিতযি আরি,এই 
র্িনোে পে ইয়োতজি এে পেতক্ত েতব্িোও তযরখ কফরযতিরযন: 
 

‘হোরেতমেো ক্ষমিোে জুয়ো কখরয, তেন্তু কেোরনো েব্দ আসরযো নো,  
কেোরনো স্বিব্ব্োণীও নোমরযো নো।’ 
 

পতেরেিতি কেষ েেোে পূরব্ব এখোরন নো ব্যরযই নয় কয, আধু্তনে যুরগে কেোরনো কেোরনো 
আেব্ পতণ্ডি প্রোে-ইসযোতম যুরগে েতব্িো সম্পরেব তভন্নমি কপোষণ েরেন। যোরহোে, 
প্রিুে সোক্ষযপ্রমোরণে তভতিরি ব্যো যোয়, ষষ্ঠ েিোব্দীরি আেরব্ কপৌিতযেিোে উপে 
কমোহমুক্ত হরয় এেোতধ্ে ব্যতক্তে হোি ধ্রে এরেেেব্োি প্রতিষ্ঠোে আরেোযন গরড় ওরঠ। 
 

নবু্ওতিে সমসযো 
ইিোনীং প্রিুে তব্িগ্ধজন ইসযোরমে উত্থোন ও প্রসোে তনরয় সতব্স্তোরে অনুসন্ধোন েরেরিন। 
কসই-সোরে কেোেোরনে আয়োরিে অেব, তব্নযোস, প্রসি এব্ং হোতিরসে উদ্ভব্ তনরয়ও হরে 
অরনে গরব্ষণো। পোিোিয পতণ্ডি কযমন জোমবোন ব্ংরেোদূ্ভি প্রোিয-তব্রেষজ্ঞ তেওিে 
কনোযরিে (১৮৩৬-১৯৩০ তিস্টোব্দ), হোরিেীয় ব্ংরেোদূ্ভি ইজহোে কগোল্ডতজহোে (১৮৫০-
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১৯২১ তিস্টোব্দ), অস্ট্রীয় ব্ংরেোদূ্ভি অধ্যোপে আযরিড ভন কক্রমোে (১৮২৮-১৮৮৯ 
তিস্টোব্দ), জোমবোন ব্ংরেোদূ্ভি আেতব্ সোতহিয তব্রেষজ্ঞ অযোডোম কমজ (১৮৬৯-১৯১৭ 
তিস্টোব্দ), ফেোতস ব্ংরেোদূ্ভি প্রোিয-তব্রেষজ্ঞ এব্ং কেোেোরনে ফেোতস অনুব্োিে কেতগস 
ব্লোরেে (১৯০০-১৯৭৩ তিস্টোব্দ) প্রমুখ এ-ব্যোপোরে িোাঁরিে গরব্ষণোযব্দ েমব তিরয় 
মূযযব্োন অব্িোন কেরখরিন। অনুব্ীক্ষণ যি তিরয় কিখোে মরিো িোাঁেো পুঙ্খোনুপুঙ্খভোরব্ 
অধ্যয়ন েরেরিন ইসযোম, কেোেোন, হোতিস, আেব্-ইতিহোসসহ প্রোসতিে তব্ষয়োব্যী। 
পযবরব্ক্ষণ েরেরিন স্বব্জ্ঞোতনে পদ্ধতিরি। ইসযোমরে কহয় প্রতিপন্ন েেোে প্রব্ণিো 
িোাঁরিে মরধ্য যক্ষ েেো যোয় নো। ব্েং িোাঁরিে গরব্ষণোে তভতি হরে প্রেৃি ও তনভবেরযোগয 
ইসযোতম-নতেপত্র। 
 

অব্েয কেোরনো কেোরনো ইউরেোপীয় কযখে তনজস্ব ধ্মবীয় তব্েোস িোেো প্রভোতব্ি হরয় 
গরব্ষণোে েোজরে তিতমি েরে কফরযরিন। িোেো মুহোম্মিরে এেজন কস্রফ অতভযোতত্রে 
ও ভণ্ড তহসোরব্ ব্ণবনো েরেরিন। িোরিে মরি কেোেোন হরে ক্ষমিোযোরভে এেতি 
হোতিয়োে। অব্েয কেোেোরনে এই পতিমো-সমোরযোিরেেো মুসো এব্ং তযশুরেও যতি 
সমোরযোিনো েেরিন িরব্ হয়রিো িোরিে ব্ক্তব্য তেিুিো তব্রব্িনোরযোগয হরিো (যতিও 
তব্ষয়তি এই ব্ইরয়ে আরযোিনোে ব্োইরে)। তেন্তু িোাঁেো তব্েোস েরেন কয, মুসো এব্ং 
তযশুরে ঈেে স্বয়ং তনরয়োতজি েরেতিরযন, তেন্তু মুহোম্মিরে নয়। িোাঁরিে এই ব্ক্তরব্যে 
সমেবরন কযৌতক্তেভোরব্ স্বীেৃি কেোরনো প্রমোণ নোই। এেেম ধ্োেণো যোেো কপোষণ েরেন 
িোাঁরিেরে শুরুরিই স্বনতিে অব্িোন পতেষ্কোে েেো িেেোে। নীতিগিভোরব্ িোাঁরিেরে 
প্রেরমই নবু্ওতিে তব্ষয়তি কমরন তনরি হরব্। েোেণ িোেো এেতি কক্ষরত্র নবু্ওতিে িি 
মোনরব্ন, তেন্তু অনযরক্ষরত্র মোনরব্ন নো, এিো কযৌতক্তে আিেণ নয়। 
 

আেরব্ে প্রতসদ্ধ তিন্তোতব্ি মুহোম্মি তব্ন জোেোতেয়ো১৯ এব্ং তসতেয়ীয় অন্ধেতব্ আবু্ আয 

আযো আয-মোতে২০ নবু্ওতিে িোতব্রে স্বীেোে েেরিন নো। িোাঁরিে মরি ধ্মবীয় তব্েোরসে 



 

46 
 

ওপে তভতি েরে নবু্ওতি ব্ো পয়গম্বরেে িোতব্ অরযৌতক্তে ও অতব্েোসয। ধ্মবতব্েোসীেো 
ব্রযন স্রিো অনুগ্রহপূব্বে কেোরনো ব্যতক্তরে তনরয়োতজি েরেন মোনুষরে তব্পে এব্ং পোপ 
কেরে তব্েি েোখোে জনয। যুতক্তব্োিীেো ব্রযন স্রিো যতি সৎেমব এব্ং মোনুরষে মরধ্য 
সম্প্রীতিে সম্পেব তনরয় এিই তিতন্তি েোরেন িরব্ তিতন সব্োইরে তনষ্পোপ এব্ং উিম 
েরেই স্বিতে েেরিন। মোনুষরে ঈেরেে মনমরিো েরে সৃতি েেরয কেোরনো পয়গম্বে 
ব্ো িোাঁে কেোরনো প্রতিতনতধ্ পোঠোরনোে িেেোে েোেি নো। ধ্মবতব্েোসীেো উিে কিন ভোয 
ও মে ঈেরেে সৃি নয়। ঈেে তনরজ কেরে সমূ্পণব তব্শুদ্ধ হরযও ভোয এব্ং মে 
মোনুরষে সহজোি প্রবৃ্তি। এ-কেরেও স্বোভোতব্েভোরব্ প্রশ্ন িুরযন যুতক্তব্োিীেো -এেজন 
ব্যতক্ত তে ঈেরেে তসদ্ধোন্ত ব্ো ইেোে ব্োইরে তগরয় ভোরযো ব্ো খোেোপ গুরণে অতধ্েোেী 
হরি পোরেন?  
 

এেজন মোনুষ িোে স্বব্তেিয যোভ েরে তপিো-মোিো কেরে, গভবধ্োেরণে ক্ষরণ। প্ররিযে 
নব্জোি তেশুই জন্মগ্রহণ েরে তেিু েোেীতেে এব্ং মোনতসে স্বব্তেিয তনরয়। এই স্বব্তেিয 
তনভবে েরে তেশুতিে েোেীতেে গঠরনে উপে। কেউ ইরে েেরযই কযমন পিে েরে 
তনরি পোরে নো িোে কিোরখে েে, নোরেে গঠন, হৃৎতপরণ্ডে েক্তিোপ, স্বিতহে উচ্চিো 
অেব্ো কিোরখে িৃতিেতক্ত, কিমতন কেউ ইরে েরে িোে মতস্তরষ্কে ক্ষমিো, স্নোয়ুেতক্তএব্ং 
সহজোি প্রবৃ্তিরে কব্রি তনরি পোরে নো। কেউ কেউ েোন্ত এব্ং পতেতমি কমজোরজে, 
আব্োে অরনরে উেৃঙ্খয, কজতি এব্ং িেমপন্থী। যোেো সরন্তোষজনে ভোেসোমযপূণব 
িতেরত্রে অতধ্েোেী িোেো অনয েোরেো স্বোধ্ীনিোে উপে হস্তরক্ষপ েরে নো। যোেো আগ্রোসী 
িোেো প্রোয় তহংসোত্মে েরমব তযপ্ত হন।  
 

ব্যো হয় কয, নতব্রিে পোঠোরনো হয় মোনুরষে িতেরত্রে পতেব্িবরনে জনয। প্রশ্ন হরে 
এেজন ভোেসোমযহীন ব্যতক্তরে েী পুরেোপুতে সরন্তোষজনে ভোেসোরমযে ব্যতক্তরত্ব 
রূপোন্ততেি েেো কযরি পোরে? মোনব্ীয় আিেরণে কয গুণোব্যী ব্ংেগি, কসগুতয তে অনয 
ব্যতক্তে সিুপরিে িোেো পতেব্তিবি েেো সম্ভব্? আে িোই যতি সম্ভব্ হরিো িরব্ মোনব্-
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ইতিহোরস ধ্রমবে আগমরনে পেও কেন এরিো তহংসো, তনষু্ঠেিো, অপেোধ্প্রব্ণিো তব্েোজ 
েরেরি এব্ং তব্স্তোে যোভ েরেরি? ফরয আমেো ব্যরি ব্োধ্য হই কয, ঈেে িোাঁে কপ্রতেি 
নতব্রিে িোেো মোনব্জোতিে সেয নোেী-পুরুষরে ভোরযো এব্ং সুখী ব্োনোরি পোরেনতন। 
এেজন তনেরপক্ষ পযবরব্ক্ষণেোেী তহরসরব্ এই তব্ষরয় মন্তব্য েেো কযরি পোরে কয, এে 
িোইরি সতঠে, সহজ এব্ং তনেোপি ব্যব্িো হরিো যতি ঈেে প্রেরমই সেয নোেী-
পুরুষরে ভোরযো ব্োনোরিন। 
  
ধ্মবতব্িরিে েোরি এই সমোরযোিনোে উিে প্রস্তুি আরি। িোেো ব্রযন পোতেবব্ জীব্ন 
হরে এেিো পেীক্ষো। ভোরযো ও মে েিৃবত্বপূণবভোরব্ তনতিবি েরে তিরি হরব্। এেজন 
নতব্ পোতঠরয় ঈশ্ব্ে িূড়োন্তভোরব্ ভোরযো েরমবে কযোে, যোেো ঈেরেে আরিে পোযন 
েেরব্, িোরিেরে জোতনরয় কিন কয, ভতব্ষযরি িোরিে জনয েরয়রি স্বরগবে পুেস্কোে। 
আে যোেো ঈেরেে আরিে অমোনয েেরব্ন ভতব্ষযরি িোরিে জনয েরয়রি নেরেে 
েরঠোে েোতস্ত। 
নবু্ওতিে অস্বীেোেেোেীেো ব্রযন ইহজীব্ন কয এেিো পেীক্ষো এই যুতক্ত অসোে এব্ং 
অসমেবনরযোগয। যতি স্রিো ব্ো ঈেে ব্রয কেউ েোরেন িরব্ িোে ব্োেোরিে মরন কযসব্ 
কগোপন তিন্তো আরি িো কিো ঈেে ঐ ব্যতক্তে িোইরিও ভোরযো েরে জোরনন ব্ো জোনোে 
েেো। িেোতপ ঈেে সব্তেিু কজরনশুরন কেন িোাঁে ব্োেোরিে পেীক্ষো তনরব্ন? তিতন তে 
আরগ কেরেই জোরনন নো কয কে এই পেীক্ষোয় েৃিেোযব হরব্ আে কে অেৃিেোযব হরব্? 
ঈেরেে সব্তেিুই তে পতেেতল্পি তেংব্ো এই মহোতব্রে ঈেরেে পতেেল্পনোে ব্োইরে ব্ো 
িোে ইেোে তব্রুরদ্ধ তে তেিু র্িরি পোরে? ঈেে কেনইব্ো িোে ব্োেোরিে িোরিে 
মেেমব সম্পরেব অব্তহি েেরব্ন? ব্োেোেো েখরনো তনরজরিে েোজরে পোপ ব্রয মরন 
েেরব্ নো। ওেো যো েরে িো ওরিে কমজোরজে স্বব্তেিয এব্ং িতেরত্রে সোরে খোপ খোয়। 
সব্োে যতি এেই ধ্েরনে সহজোি প্রবৃ্তি হরিো িোহরয কেউ কেউ ঈেরেে আরিে 
পোযন েরেন আে কেউ েরেন নো এে ব্যোখযো েেো যোয় নো। কসোজো ভোষোয় ব্যো 
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যোয়,সব্োে মোরঝ যতি ভোয মে েেোে প্রব্ণিো সমোনভোরব্ েোেরিো িোহরয হয় সব্োই 
ঈেরেে আরিে পোযন েেরব্, নয়রিো সব্োই ঈেরেে আরিে পোযন েেরব্ নো। সোধ্োেণ 
এই তব্রব্িনোে সোরে মুসতযম তিন্তোতব্িরিে এিোও মরন েোখো িেেোে কয কেোেোরনে 
এেোতধ্ে িোরন ব্যো হরয়রি, মোনুরষে ভ্রোতন্ত এব্ং সোধু্িো তনভবে েরে আল্লোহে ইেোে 
উপে। কযমন: ‘েোউরে তপ্রয় মরন েেরযই িুতম িোরে সৎপরে আনরি পোেরব্ নো; িরব্ 
আল্লোহ যোরে ইেো সৎপরে আরনন, আে তিতনই ভোরযো জোরনন েোেো সৎপে অনুসেণ 
েরে।’ (সুেো েোসোস: আয়োি ৫৬)। ‘আতম ইেো েেরয প্ররিযে ব্যতক্তরে সৎপরে 
পতেিোতযি েেরি পোেিোম।’ (সুেো তসজিো: আয়োি ১৩)। ‘...আল্লোহ যোরে ইেো (উিম 
ব্োণীসংব্তযি তেিোব্) তিরয় পেপ্রিেবন েরেন। আে আল্লোহ যোরে তব্ভ্রোন্ত েরেন িোে 
কেোরনো পেপ্রিেবে কনই।’ (সুেো জুমোে: আয়োি ২৩)। কেোেোরন এই ধ্েরনে আয়োি 
এি অতধ্ে কয এখোরন সব্ উদৃ্ধি েেো অসম্ভব্। এই আয়োিগুরযো এব্ং মোনব্েুরয 
কমৌতযে পতেব্িবরন নতব্রিে অক্ষমিো কেরে প্রিীয়মোন হয় কয, ধ্মবজ্ঞোনীরিে ব্ক্তব্য 
অনুযোয়ী নতব্ে প্ররয়োজনীয়িোে িোতব্ আসরয অেবহীন।  
 

ধ্মবীয় পতণ্ডিরিে অসোে ব্ক্তব্যগুরযোে মরধ্য কশ্রষ্ঠ হরে ঈেরেে সৃতি তনরয়। িোাঁরিে 
তব্েোরসে মূয তভতি হরে কয, সৃতিেিবো এব্ং তব্েব্রহ্মোরণ্ডে পোযনেিবো নতব্ এব্ং অব্িোে 
পোতঠরয় েোরেন। এিোড়ো ধ্মবীয় পতণ্ডিেো মরন েরেন, সৃতিেিবো িোেো সৃতিে আরগ 
মহোতব্রেে কেোরনো অতস্তত্ব তিয নো। তিতন েূনয হরি সব্তেিু সৃতি েরেরিন। এই ধ্েরনে 
িোতব্ যোিোই-অরযোগয। আমেো কেমন েরে জোনরি পোেরব্ো যখন ঈেে অতস্তত্বেীয 
তিরযন, অেি মহোতব্ে, মহোেোে কেোরনো তেিুই তিয নো। এিো সিয কয, আজরেে 
কসৌেমণ্ডয ও িোেেো, এব্ং নীহোতেেোে সব্বিো অব্তিতি তিয নো। তেন্তু এগুরযোে কেোরনো 
উপোিোন মহোতব্রে ব্িবমোন তিয নো ব্েং হঠোৎ েরে ঈেরেে িোেো সৃি হরয়রি এই 
মিব্োি কযৌতক্তে নয়। ঈেে মহোতব্রেে সৃতিে উপোিোনগুরযো কেোেো হরি কেোন উপোিোন 
িোেো সৃতি েেরযন? িোেরিরয় ব্েং পূব্ব কেরেই পেমোণুে অতস্তত্ব তিয কমরন কনয়ো কযরি 
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পোরে। পেমোণুে সংতমশ্ররণ সূরযবে উৎপতি র্রি। তেন্তু এখরনো আমেো পতেষ্কোেভোরব্ 
জোতন নো, কেমন েরে পেমোণুে সংতমশ্রণ র্রি এব্ং ব্স্তুে উদ্ভব্ হয়। িরব্ এই 
অনুেরল্পে প্রমোণ কিখো যোয় মহোেোরে অতব্েোমভোরব্ িোেেোরিে উদ্ভরব্ এব্ং িোরিে 
মৃিুযরি।  
 

িোই ব্যো কযরি পোরে কয সৃতিে সূিনো পিোেব কেরে নয় ব্েং এে ব্স্তু কেরে অনয 
ব্স্তুরি রূপোন্তে। এই পতেতিরি সৃতিেিবোে অতস্তরত্বে পরক্ষ যুতক্ত কিখোরনো খুব্ েতঠন। 
আব্োে আমেো যতি ধ্রে কনই কয, সব্বেতক্তমোন ঈেে িোেো সৃতিে পূরব্ব মহোতব্রেে অতস্তত্ব 
তিয নো িোহরয সমসযো কিখো তিরব্। কসই সমসযো হরে মহোতব্ে সৃতিে েোেণ েী? আমেো 
কিিো েরেও িুতি প্ররশ্নে উিে খুাঁরজ পোই নো। প্রশ্ন িুতি হরে: তব্েব্রহ্মোণ্ড আরগ কেরে 
কেন তিয নো? আে ঈেে কেন তব্েব্রহ্মোণ্ড সৃতিে তসদ্ধোন্ত তনরযন? প্রশ্নগুরযোে কেোরনো 
যুতক্তসিি উিে কনই ধ্মবতব্িরিে েোরি। ফরয সৃতিেিবোে অতস্তরত্বে স্বপরক্ষ অেব্ো 
তব্পরক্ষও কেোরনো যুিসই প্রমোণ কিখোরনো যোরব্ নো। 
 

এই েেম তব্ভ্রোতন্তে মোরঝ আমোরিে পোতেবব্ মরন এেতি ব্যোপোে পতেষ্কোে হরয় যোয়। 
আমেো মোনুরষেো পৃতেব্ীে অনযোনয জীরব্ে সোরে এেই কশ্রতণরি তব্নযস্ত হরি েোতজ নই। 
মোনুষ তিন্তোেীয প্রোতণ এব্ং ব্হু পূব্ব কেরে মোনুষ তব্েোস েরে আসরি এই তব্ে-
মহোতব্রেে সব্তেিু কেউ নো কেউ এেজন শুরু েরেরিন এব্ং তিতন তনয়িণ েেরিন 
সেয শুভ এব্ং অশুভ প্রভোব্। এই ধ্োেণো যুতক্ত তিরয় কহোে ব্ো গব্ব অনুভরব্ে জনয 
অনয প্রোতণ কেরে মোনুষরে পৃেে েরে কিখোে মোনতসেিোই কহোে, ধ্মবগুতযে উদ্ভব্ 
র্তিরয়রি। আতিম অেব্ো প্রগতিেীয, সব্ সমোরজ আমেো কিতখ ধ্রমবে েতক্তেোযী প্রভোব্ 
তব্েোজমোন। আতিম সমোরজ আরি েুসংস্কোে এব্ং কমোহ। আধু্তনে প্রগতিেীয সমোরজ 
তিন্তোেীয ব্যতক্তে প্রভোরব্ সভয এব্ং নযোয়সিি সমোজব্যব্িো েোরয়ম হরয়রি। তিন্তোতব্িেো 
আতব্ভূবি হরয়রিন আইন প্রণয়নেোেী, সমোজ সংস্কোেে, অেব্ো িোেবতনেরূরপ। কযমন 
হোমু্মেোতব্, েনফুতসয়োস, বু্দ্ধ, সরক্রতিস এব্ং কপ্লরিোসহ তব্তভন্নজরনে নোম উরল্লখ েেো 
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যোয়। কসতমতিেরিে মরধ্য সব্বিো এই ধ্েরনে ব্যতক্তেো আতব্ভূবি হরয়রিন নতব্ ব্ো েসুয 
তহরসরব্। অেবোৎ িোাঁেো স্বরর্োতষিভোরব্ ঈেরেে প্রতিতনতধ্ িোতব্ েরেতিরযন। 
 

মুসো তসনোই পব্বরি আরেোহণ েরে তনরয় আসরযন তযতপফযে, যোে তভতিরি আইন 
প্রণয়ন েেরযন ইসেোইতযরিে সমোজব্যব্িো সংস্কোরেে জনয। তযশু কিখরযন ইহুতিেো 
অহংেোে এব্ং তমেযো ধ্মবোনুেোরগ তনমতিি। িোই তিতন িোরিেরে উিম স্বনতিেিো তেক্ষো 
তিরি উপতিি হরযন। তিতন ঈেেরে িোাঁে িয়োময় তপিো ব্রয প্রিোে েেরযন। িোই 
তযশু তনজস্ব ব্ক্তব্যরে তপিো-পুরত্রে ব্োণী তহরসরব্ প্রিোে েেরযন। অেব্ো তযশু এ-েেমতি 
নো েরে েোেরযও িোাঁে ভক্তেো অরযৌতেেিোে প্রিোে িোতযরয় তযশুে মতহমো প্রিোে 
েেরযন। ফরয এিো হরি পোরে কয, নিুন ব্োইরব্রযে িোেতি গসরপয তযশুে 
জন্মবৃ্িোন্তরে তব্েৃি েরেরি অেব্ো িোাঁে সম্বরন্ধ অতিেতঞ্জি গল্প সোতজরয়রি। 
 
ষষ্ঠ েিোব্দীরি মুহোম্মরিে উত্থোন র্রি আেরব্ে কহজোরজ। তিতন সমোজ-সংস্কোরেে জনয 
উিোি আহ্বোন জোনোরযন। তেন্তু তিতন মুসো এব্ং তযশুে সোরে েীভোরব্ পোেবেয সূিনো 
েেরযন? সেযমনো ধ্মবতব্েোসীেো অরযৌতেে র্িনোে তভতিরি নবু্ওতি তব্েোস েরেন। 
এজনয ইসযোতম কযখরেেো েিোতধ্ে অরযৌতেে েোতহনী মুহোম্মরিে ওপে আরেোপ 
েরেরিন। প্রসিক্ররম হোিোি নোরম এেজন তিস্টীয় আেব্ পতণ্ডরিে নোম উরল্লখ েেো 
কযরি পোরে। প্রিুে গরব্ষণো েরে তিতন ‘িযো কেোেোন অযোে িযো ব্োইরব্য’ নোরম এেতি 
ব্ই েিনো েরেরিন। কেোেোন কেরে প্রিুে উিোহেণ সংগ্রহ েরে তিতন কিতখরয়রিন নতব্ 
মুহোম্মি আসরয কেোরনো অরযৌতেে েোজ েরেনতন। এেপে তিতন অব্বোিীরনে মরিো িোতব্ 
েরেন কযরহিু অরযৌতেে র্িনো তিরয় নতব্রিে মূযযোয়ন েেো হয় িোই তযশু ও মুসোে 
নবু্ওতি প্রমোতণি। আিরি সমস্ত অরযৌতেে র্িনোই অপ্রতিপোিনরযোগয েল্পেোতহনী 
অেব্ো িৃতিভ্রম। তযশু যতি সতিয সতিয কেোরনো মৃিব্যতক্তরে জীতব্ি েরে কফযরিন িরব্ 
ইহুতিরিে মরধ্য এেজনও েোেরিো নো কয তযশুে নবু্ওতিরি অতব্েোস েেরিো ব্ো তযশুে 
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প্রতি মোেো নি েেরি তিমি কপোষণ েেরিো। ঈেে যতি িোইরিন িোাঁে কপ্রতেি এেজন 
েসুরযে প্রতি সব্োই তব্েোস আনুে এব্ং িোাঁে তেক্ষো কেরে সব্োই সুফয গ্রহণ েরুে 
িরব্ ঈেরেে েোরি সব্রিরয় সুতব্ধ্োজনে হরে সব্োইরে ভোরযো এব্ং তব্েোসী ব্োতনরয় 
কিয়ো। অেব্ো ঈেে এিোও েেরি পোরেন কয, ঐ নতব্রে মোনুরষে মরনে উপে তনয়িরণে 
ক্ষমিো তিরয় তিরি পোেরিন। এই প্রতক্রয়ো এেজন মৃিব্যতক্তরে পুনিঃজীতব্ি েেোে 
ক্ষমিোে িোইরি অরনে সহজিে। িখন কস নতব্ে প্ররয়োজন পড়কিো নো কেোরনো নিীে 
প্রব্োহ ব্ন্ধ েেো ব্ো আগুনরে প্রজ্জ্বতযি হরি ব্োধ্ো কিয়ো ইিযোতি েেরি।  
 

েোরজই কিখো যোরে নবু্ওতিে সমসযোরে অনয িৃতিভতি কেরে তব্রব্িনো েেরি হরব্। 
নতব্রে কিখরি হরব্ এেজন ব্যতক্ত তহরসরব্ যোাঁে েরয়রি অসোধ্োেণ মোনতসে এব্ং 
আধ্যোতত্মে প্রতিভো যো সিেোিে এেজন সোধ্োেণ ব্যতক্তে মরধ্য কনই। তব্রেে কশ্রষ্ঠ 
সোমতেে কনিোরিে মরধ্য আরিন সোইেোস, আরযেজোেোে, তসজোে, নোতিে এব্ং 
কনরপোতযয়ন। যুদ্ধ-পতেেল্পনোয় এব্ং যুরদ্ধ জয়ী হব্োে পদ্ধতিরি িোাঁেো তিরযন অসোধ্োেণ 
েুেযী। তেন্তু জনসোধ্োেণরে তেক্ষো কিব্োে মরিো িোাঁরিে তেিুই তিয নো। তেল্পেযো এব্ং 
তব্জ্ঞোরন আরিন অযোতেস্টিয, ইব্রন তসনো, নোতসে উতদ্দন িুতস, িমোস অযোতডসন, 
আইনস্টোইন, তযওনোরিবো িো তভতঞ্চ, তব্রিোরফন, কহোমোে, কফেরিৌস, অন্ধেতব্ আবু্ আয 
আযো আয-মোতে, হোতফজ, এব্ং আেও েিজন। িোাঁরিে আতব্ষ্কোে, উদ্ভোব্ন, েিনো, এব্ং 
কসেো তেল্পেমব তব্েসভযিোরে প্রজ্জ্বতযি েরেরি। ফরয আধ্যোতত্মে জগরিও এই ধ্েরনে 
ব্যতক্তত্ব েোেরব্ন নো কেন? কেোরনো ব্যতক্ত যতি গভীে ধ্যোন ব্ো তিন্তোেতক্ত িোেো কেোরনো 
অসীম ক্ষমিোধ্রেে ধ্োেণো আতব্ষ্কোে েরেন এব্ং জনিোরে পে-প্রিেবরনে জনয কস 
ধ্োেণো ধ্ীরে ধ্ীরে কপ্রতেি ব্োণী ব্রয প্রিোে েরেন িরব্ িোাঁে কসই ধ্োেণো সহরজ কেোরনো 
যুতক্ত তিরয় নোেি েেো যোয় নো। 
 

ব্োযযেোরয মুহোম্মরিে মরনও এেই ধ্েরনে তিন্তো িোন পোয়। এজনয তসতেয়ো ভ্রমণেোরয 
ব্োতণরজযে েোরজ ব্যস্ত নো কেরে তিতন িি েরে তিস্টোন সন্নযোসী এব্ং পোতদ্ররিে সোরে 
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আযোরপ ব্রসন। কফেোে পরে তমতিয়োন, আি এব্ং সোমুি সম্প্রিোরয়ে অরনে গল্প 
কেোরনন। মক্কোরিও মুহোম্মি প্রোয়ই ধ্মবীয় ও আধ্যোতত্মে কনিো, সন্নযোসীরিে সোরে আযোপ 
েেরিন। তিতন মোেওয়ো পোহোরড়ে তনেরি জোব্ে নোরম এে ব্যতক্তে কিোেোরন প্রিুে 
সময় েোিোরিন। কস-সময় খোতিজোে িোিোরিো ভোই হোতনফ মিোব্যম্বী ওয়োেোেো তব্ন 
নওফয নিুন ব্োইরব্রযে অংেতব্রেষ আেতব্রি অনুব্োি েরেতিরযন। মুহোম্মি 
ওয়োেোেোে সোরেও প্রিুে সময় তনরয় মিতব্তনময় েেরিন। এই আরযোিনো-অতভজ্ঞিোগুতয 
মুহোম্মরিে মরন িীর্বতিরনে কয সুপ্ত তিন্তোভোব্নো তিয িো রূ্তণবে মরিো কজরগ ওরঠ।  
 

জোব্রেে সোরে মুহোম্মরিে র্নর্ন এব্ং িীর্ব আরযোিনোে েেো কেোেোরন উরল্লখ আরি। 
জোব্ে তিরযন তভনরিতে। িোই েুেোইেেো ব্যরিন, মুহোম্মি কেোেোরনে আয়োি কপরয়রিন 
এে তব্রিতেে েোরি। কেোেোরনে সুেো নোহরয এ-তব্ষরয় ব্যো হরয়রি: ‘আতম অব্েযই 
জোতন কয ওেো ব্রয, ‘িোরে (মুহোম্মিরে) তেক্ষো কিয় এে মোনুষ।’ ওেো যোে প্রতি ইতিি 
েরে িোে ভোষো কিো আেতব্ নয়, তেন্তু এ কেোেোন কিো পতেষ্কোে আেতব্ ভোষো।’ 
(১৬:১০৩)।  মুহোম্মরিে জীব্নী কেরে জোনো যোয়, তিতন ধ্মবপ্রিোে শুরু েেোে আরগ 
অরনে ধ্মবতব্ি, সন্নযোসী-ঋতষ এব্ং জ্ঞোনী ব্যতক্তে সোরে ভোরব্ে আিোন-প্রিোন 
েরেতিরযন। িোাঁরিে মরধ্য উরল্লখয হরেন: হুয়োতেব্ কগোরত্রে সন্নযোসী আরয়ে, পোেরসযে 
সোযমোন আয-ফোতসব এব্ং আতব্তসতনয়োে (ব্িবমোন নোম ইতেওতপয়ো) অতধ্ব্োসী কব্যোয। 
এিোড়ো আবু্ ব্েেও অরনে সময় মুহোম্মরিে সোরে আরযোিনো েরে ধ্মবীয় তব্ষরয় 
এেমি হন। 
 

মুহোম্মরিে জীব্নী, হোতিস এব্ং কেোেোরনে কব্েতেিু আয়োরিে তভতিরি কয-কেোরনো 
অনুসন্ধোনী ব্যতক্ত প্রেৃি র্িনো কব্ে েরে তনরি পোেরব্ন। এই আযোমিগুরযো কেরে 
প্রমোতণি হয় মুহোম্মরিে ভোবু্ে মরনে িুতনবব্োে যোিনোে ফযস্বরূপ তিতন এে অেেীেী 
আত্মো ব্ো কিব্িূরিে সোক্ষোৎ পোন। কেোেোরনে সুেো আযোরেে প্রেম পোাঁিতি আয়োরি 
েরয়রি:  



 

53 
 

‘আবৃ্তি েরেো কিোমোে প্রতিপোযরেে নোরম তযতন সৃতি েরেরিন,  
সৃতি েরেরিন মোনুষরে েক্ততপণ্ড কেরে। 
আবৃ্তি েরেো, কিোমোে প্রতিপোযে মহোমতহমোতন্বি,  
তযতন েযরমে সোহোরযয তেক্ষো তিরয়রিন, 
তেক্ষো তিরয়রিন মোনুষরে যো কস জোনি নো।’ (৯৬:১-৫)।  
 

মুহোম্মরিে নবু্ওতি প্রোতপ্তে প্রেম সুেো। িখন িোাঁে ব্য়স তিয িতল্লে ব্িে। উচ্চিোয় 
তিতন মোঝোতে, কেি ব্রণবে ত্বে অরনে সময় যোযোভ হরয় কযি, েৃষ্ণেোয় িুয ও কিোখ। 
মুহোম্মি েিোতিি কেৌিুে েেরিন ব্ো হোসরিন। েখরনো হোসরযও হোি তিরয় হোতস 
কিরপ েোখরিন। তিতন িৃঢ় পিরক্ষরপ স্বোেরে হোাঁিরিন এব্ং হোাঁিোে সময় এতিে-ওতিে 
িোেোরিন নো। তেিু কযোেভোষয কেরে জোনো যোয় মুহোম্মি েরয়েতি সোমোতজে অনুষ্ঠোরন 
অংেগ্রহণ েরেতিরযন। তেন্তু েখরনো েুেোইে যুব্েরিে সোরে আরমোি-ফুতিব ব্ো যরু্ 
েেোব্োিবোয় কযোগিোন েরেনতন। তিতন কযৌব্রন সিিোে জনয খযোতি অজবন েরেন, এমন-
েী িোাঁে েত্রুপক্ষ কেরেও। খোতিজোরে তব্রয়ে পে মুহোম্মরিে আতেবে তিন্তো িূেীভূি 
হয়। িখন তিতন আধ্যোতত্মে তব্ষরয় অরনে সময় ব্যয় েেরিন। কব্তেেভোগ হোতনফ 
মিোিেবীে মরিো তিতনও নতব্ ইব্রোতহমরে তনখুাঁিভোরব্ ঈেরেে প্রতি তনরব্তিি মরন 
েেরিন। আে এিো ব্যোে অব্েোে েোরে নো কয, তিতন িোাঁে ব্ংরেে কযোেরিে 
কপৌিতযেিোরে রৃ্ণোে কিোরখ কিখরিন। 
 

আধু্তনে যুরগে আেরব্ে খযোতিমোন পতণ্ডি িোহো কহোরসরনে মরি িখন কব্তেেভোগ 
েুেোইে কনিোও েোব্োে মূতিবগুরযোে উপরে তব্েোস হোতেরয় কফরযতিরযন। তেন্তু িোাঁেো 
সম্মোন কিখোরনোে ব্োহোনো েেরিন, কেননো কব্িুইনরিে মোরঝ িখনও কপৌিতযেিো 
েক্তভোরব্ তব্িযমোন তিয। কব্িুইনরিে এই ধ্মবীয় তব্েোস আে প্রেো পোযন মক্কোে 
েুেোইেরিে জনয তনরয় আসরিো আতেবে ও সোমোতজে সুতব্ধ্ো। 
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েব্দিয়রন মুহোম্মি তিরযন সব্সময় সুতিতন্তি এব্ং হুাঁতেয়োে। এেতি কযোেভোষয অনুযোয়ী 
মুহোম্মি এেসময় এেজন েুমোেী িরুণীে মরিো যোজুে তিরযন। িোাঁে ব্োিনভতি তিয 
সুেে এব্ং তিতন েেো ব্যোে সময় সব্বিো অেবহীন পুনেোবৃ্তি এব্ং িীর্ব ব্কৃ্তিো কেরে 
তব্েি েোেরিন। িোাঁে মোেোে কেে তিয যম্বো এব্ং িো েোনিয়রে কঢরে েোখি। মোেোয় 
সিেোিে তিতন সোিো পোগতড় পেরিন। মোেো এব্ং িোতড়রি সুগতন্ধ ব্যব্হোে েেরিন 
তনয়তমি। তিতন তিরযন তব্নয়ী এব্ং িয়োযু। েেমিবন েেরয েখরনোই তিতন তনরজে 
হোি আরগ িোতড়রয় তনরিন নো। তনরজই তনরজে কপোেোে এব্ং জুিো কমেোমি েেরিন। 
িোাঁে অধ্িঃি ব্যতক্তরিে সোরে তিতন কমযোরমেো েেরি পোেরিন অনোয়োরস। এেব্োে তিতন 
এে ক্রীিিোরসে আমিণ গ্রহণ েরেন এব্ং ক্রীিিোরসে সোরে মোতিরি ব্রস কখজুে 
আহোে েরেন। ধ্মবপ্রিোরেে সময় তিতন অরনেব্োে েণ্ঠ কজোেোরযো েেরিন তব্রেষ েরে 
যখন কেোরনো েোরজে তনেো েেরিন। এই সময় িোাঁে কিোখ িুতি এব্ং মুখমণ্ডয েতক্তম 
হরয় কযি। 
 

মুহোম্মরিে িতেরত্রে আরেেতি স্বব্তেিয তিয িোাঁে প্রিণ্ড সোহস। এেব্োে এে যুরদ্ধে 
প্রোক্কোরয তিতন এেতি ধ্নুরে কহযোন তিরয় মুসযমোনরিেরে যুরদ্ধ অনুপ্রোতণি েরেন। 
যুরদ্ধে সময় যখন মুসযমোন কযোদ্ধোেো ভীি েোেরিন িখন মুহোম্মি সমু্মরখ কহাঁরি েত্রুে 
এরেব্োরে েোিোেোতি িরয কযরিন, যো অনয কেউ েেরি পোেরিন নো। মুহোম্মি মোত্র 
এেজন ব্যতক্তরে স্বহরস্ত হিযো েরেতিরযন। িোও হরয়তিয যখন কসই ব্যতক্ত অতসযুরদ্ধ 
মুহোম্মিরে মোেোত্মে আর্োি হোরন। নতব্ মুহোম্মরিে প্রিোতেি তেিু ব্োণী হরে:  
 
 

১. ‘কেউ যতি এে ব্যতক্তরে মে কজরনও িোে সোরে কমযোরমেো েরে এব্ং কস   
জোরন কয ঐ ব্যতক্ত মে, িরব্ কস মুসযমোন নয়।’ 
২. ‘পোরেে ব্যতক্ততি কু্ষধ্োিব কজরনও কয ব্যতক্ত এেোেী আহোে েরেন তিতন 
মুসযমোন নন।’ 
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৩. ‘উিম নীতিমোযো হরে ঈমোরনে অরধ্বে।’ 
৪. ‘সব্রিরয় উিম তজহোি হরে এেজন অননতিে ব্যতক্তরে সিয জোতনরয় 
কিয়ো।’ 
৫. ‘কয ব্যতক্ত িোে কক্রোধ্ সংব্েণ েরেন কসই-ই অতধ্ে েতক্তেোযী।’ 
 

মুহোম্মরিে নতব্ হরয় ওঠো 
মক্কো কেরে তিন মোইয িূরে অব্তিি কহেো পব্বি। শুষ্ক এে তেযোময় িোন। এই পব্বরিে 
ঢোয কব্রয় ওঠো অিযন্ত েতঠন েোজ। তেন্তু পব্বরিে গুহোে কভিে িৎেোযীন অরনে 
হোতনফ তনয়তমি কযরিন তনজবন আশ্রয় ও এেোেী ধ্যোন েেোে জনয। মুহোম্মিও কব্ে 
তেিু তিরনে জনয িোই েেতিরযন। ব্োস্তব্ জীব্রনে কেোযোহয কেরে মুতক্ত কপরয় এেোেী 
তেিু সময় অতিব্োতহি েেোে সৃ্পহো মুহোম্মিরে অরনে ব্োে এই িোরন তনরয় আসরিো। 
েখরনো েখরনো মুহোম্মি সোরে েরে আহোে সোমগ্রী তনরয় কযরিন এব্ং গুহো কেরে কব্ে 
হরিন নো আহোে ফুতেরয় নো যোওয়ো পযবন্ত। েখরনো েখরনো আব্োে খুব্ কভোরে তিতন িরয 
কযরিন আে সন্ধযোয় র্রে তফরে আসরিন। 
 

৬১০ তিস্টোরব্দ এেতিন মুহোম্মি র্রে তফেরযন নো। েেো তিয কসতিন সন্ধযোয় তিতন র্রে 
আসরব্ন। উৎেতণ্ঠি খোতিজো কযোে পোঠোরযন মুহোম্মরিে কখোাঁরজ। অব্েয অল্পসময় পরে 
মুহোম্মি িুয়োরে উপতিি হরয় কগরযন। িোাঁরে তব্ব্ণব কিখোতেয এব্ং েেীে েোাঁপতিয। 
তিতন ব্যরযন: ‘আমোরে আবৃ্ি েরেো!’ িখন িোাঁরে িোিে তিরয় আবৃ্ি েেো হরযো। 
তেিু সময় পে যখন মুহোম্মি স্বোভোতব্ে হরযন এব্ং সংতব্ৎ তফরে আসরয তিতন 
খোতিজোরে র্িনো ব্ণবনো েরেন।  
   
তনভবেরযোগয হোতিস সংগ্রোহে বু্খোতে, মুসতযম তব্ন আয হোিোজ, আবু্ িোউি আয 
িোয়োতযতস, ইব্রন আবু্দয আয-ব্োে, নুয়োতে এব্ং ইব্রন সোইরয়ি আন-নোস প্রণীি হোতিস 
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গ্ররন্থ এব্ং তব্খযোি ধ্মবতব্েোেি ইমোম আহমি তব্ন হোনব্রযে (১৬৪ তহজতে ব্ো ৭৮০ 
তিস্টোব্দ-২৪১ তহজতে/৮৫৫ তিস্টোব্দ) মুসনোরি ব্তণবি: ‘হজেি আরয়েো (েোিঃ) কেরে 
ব্তণবি তিতন ব্রযন, েসুযুল্লোহ-এে প্রতি সব্বপ্রেম কয ওতহ আরস, িো তিয রু্রমে মরধ্য 
সিয স্বপ্নরূরপ। কয স্বপ্নই তিতন কিখরিন িো এরেব্োরে কভোরেে আরযোে নযোয় প্রেোে 
কপি। িোেপে িোাঁে েোরি তনজবনিো তপ্রয় হরয় পরড় এব্ং তিতন কহেো-গুহোয় তনজবরন 
েোেরিন। আপন পতেব্োরেে েোরি তফরে আসো এব্ং তেিু খোিযসোমগ্রী সরি তনরয় যোওয়ো, 
এভোরব্ কসখোরন তিতন এেোধ্োরে কব্ে েরয়ে েোি ইব্োিরি তনমগ্ন েোেরিন। িোেপে 
খোতিজো (েো)-ে েোরি তফরে এরস আব্োে অনুরূপ সমরয়ে জনয তেিু খোিযসোমগ্রী তনরয় 
কযরিন। এমতনভোরব্ কহেো-গুহোয় অব্িোনেোরয এেতিন িোাঁে েোরি ওতহ এরযো। িোাঁে 
েোরি কফরেেিো এরস ব্যরযন, ‘পড়ুন’। েসুযুল্লোহ (সো) ব্রযন: ‘আতম ব্যযোম, আতম 

পতড় নো’২১। [ব্োংযোরিরেে ইসযোতমে ফোউরেেন কেরে প্রেোতেি বু্খোেী েেীফ, প্রেম 
খণ্ড, হোতিস নম্বে ৩, পৃ. ৫ কেরে উদৃ্ধি েেো হরয়রি।-অনুব্োিে]  
  
হোতিস অনুযোয়ী মুহোম্মি িোাঁে অতভজ্ঞিো খোতিজোরে জোনোরযন এভোরব্: ‘িোেপে তিতন 
(কফরেেিো) আমোরে জতড়রয় ধ্রে এমনভোরব্ িোপ তিরযন কয,আমোে অিযন্ত েি হরযো। 
িোেপে তিতন আমোরে কিরড় তিরয় ব্যরযন, ‘পড়ুন’। আতম ব্যযোম আতম কিো পতড় নো।’ 
তিতন তিিীয়ব্োে আমোরে জতড়রয় ধ্রে এমনভোরব্ িোপ তিরযন কয আমোে অিযন্ত েি 
হরযো। এেপে তিতন আমোরে কিরড় তিরয় ব্যরযন: ‘পড়ুন।’ আতম জব্োব্ তিযোম, ‘আতম 
কিো পতড় নো।’ েসুযুল্লোহ (সোিঃ) ব্রযন,িোেপে িৃিীয়ব্োে আমোরে জতড়রয় ধ্রে িোপ 
তিরযন। এেপে কিরড় তিরয় ব্যরযন, ‘পড়ুন আপনোে েরব্ে নোরম, তযতন সৃতি েরেরিন। 
সৃতি েরেরিন মোনুষরে আযোে কেরে। পড়ুন, আে আপনোে েব্ মহোমতহমোতম্বি।’ 
(৯৬:১-৩)। এেপে কফরেেিো উধ্োও হরয় কগরযন। আতম সজোগ হযোম এব্ং র্রেে 
উরদ্দরেয হোাঁিো শুরু েেযোম।’ [হোতিরসে অনুব্োিতি ইসযোতমে ফোউরেেরনে ‘বু্খোেী 
েেীফ’কেরে সংগৃহীি-অনুব্োিে]। পরে মুহোম্মি খোতিজোরে জোনোরযন কয তিতন িোাঁে 
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জীব্রনে জনয ভীি তিরযন। এ-সরব্ে েী ব্যোখযো কিয়ো কযরি পোরে? কেন তিতন এি 
ভীি হরযন? মুহোম্মি েী কভরব্তিরযন তিতন জ্ঞোন হোতেরয় কফযরিন, কেোরনো জোিুে 
প্রভোরব্ পরড়রিন, অেব্ো কেোরনো তনেোময়-অরযোগয কেোগ িোাঁরে েোবু্ েরেরি? এই প্ররশ্নে 
উিে আমেো তেিুিো পোই খোতিজো যখন মুহোম্মিরে সোন্ত্বনো তিরয় উিে তিরযন: ‘আপতন 
এেজন অতিেয় সৎ ব্যতক্ত। আপতন িতেদ্ররিে প্রতি অিযন্ত সিয়, আপতন অতিতে-
ব্ৎসয, আপতন আপনোে পতেব্োরেে প্রতি এি কস্নহেীয, পীতড়িরিে প্রতি আপতন অিযন্ত 
উপেোেী। িোই তব্ধ্োিো েখরনোই আপনোরে িোাঁে যে কেরে ব্তঞ্চি েেরব্ন নো।’ 
 

খোতিজোে সোরে েরেোপেেরনে পে মুহোম্মি স্বোভোতব্ে হরযন। িখন খোতিজো িোড়োিোতড় 
গৃহ কেরে কব্ে হরযন এ র্িনো িোাঁে িোিোরিো ভোই ওয়োেোেো তব্ন নওফযরে জোনোরনোে 
জনয। হোতনফ মিোব্যম্বী ওয়োেোেো মক্কোব্োসীে কপৌিতযেিোরে রৃ্ণো েেরিন। িোই 
ওয়োেোেো এেিো মুহোম্মিরে উপরিে তিরয়তিরযন েুেোইেরিে এতড়রয় িযরি। তিতন 
মুহোম্মিরে ধ্যোন এব্ং আধ্যোতত্মে েরমব অনুেক্ত হরিও উপরিে তিরয়তিরযন। খোতিজোে 
মুরখ র্িনোব্যী শুরন ওয়োেোেো ব্যরযন: ‘খুব্ সম্ভব্ি এই র্িনো ইতিি তিরে আল্লোহ 
িোাঁরে িিোব্ধ্োয়ে েেরিন এব্ং মোনব্িোরে পে কিখোরনোে জনয িোাঁরে তনতিবি 
েরেরিন।’ 
 

আরয়েোে এই ব্ক্তব্য কেরে অতিপ্রোেৃি তেিুই পোওয়ো যোয় নো। িোাঁে সেয ব্ণবনো 
মরনোতব্জ্ঞোরনে সোধ্োেণ িি তিরয় ব্যোখযো েেো যোরব্। মরনে মরধ্য প্রব্য ইেো-আেোঙ্ক্ষো 
েোেরয েল্পনোে জগরি মোনুষ িোে ব্োস্তব্োয়ন র্িোয় নোনোতেিু ভোব্নো-তিন্তো েরে, নোনো 
েোতহনীে জোয বু্রন। েল্পনোে জগরি তব্েোজ েেরি েেরি মোনুষ অরনে সময় েল্পনোে 
জগি আে ব্োস্তব্ জগরিে মরধ্য িফোৎ েেরি পোরে নো। িোে মরধ্য ভ্রম সৃতি হরি 
পোরে। িোে মরন হয় িীর্বতিরনে যোতযি ইেো-আেোঙ্ক্ষো কযন ব্োস্তরব্ পতেণি হরয়রি। 
মুহোম্মি তত্রে ব্িে ধ্রে তিন্তো-ভোব্নোয় মেগুয তিরযন। তিতন তব্তভন্ন অঞ্চরযে সন্নযোসী-
ঋতষে সোরে সুিীর্ব আরযোিনো েরেরিন। এরেেেব্োরিে প্রতি গভীেভোরব্ এেতনষ্ঠ 
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হরয়রিন। এেপে কহেো পব্বরিে গুহোয় ধ্যোনেি হন এব্ং কসখোরন অরনে েরঠোে 
িোপসরিে সংস্পরেব আরসন। িোাঁরিে কপৌিতযেিো তব্রেোতধ্িো এব্ং এরেেেব্োরিে ভোষয 
িোাঁরে আরযোতড়ি েরে। সব্ তমতযরয় স্রিো-সৃতি-ধ্মব সম্পতেবি প্ররশ্ন মুহোম্মরিে মন প্রিণ্ড 
উরিতযি হরয় ওরঠ। িোই এেসময় কহেো পব্বরিে গুহোয় তনজবরন ধ্যোন েেরি েেরি 
িোাঁে ধ্োেণো হরযো, কেোরনো অেেীেী আত্মো িোাঁে সোমরন উপতিি হরয়রি। অেব্ো এিো 
এমনও হরি পোরে কয, ধ্যোনেি অব্িোয় িোাঁে অব্রিিন মন কেরে সোড়ো আসরযো এখন 
সময় এরসরি সতক্রয় হব্োে। সতক্রয় হব্োে ভীতি িোাঁে মরন এরিোই প্রভোব্ তব্স্তোে েেয 
কয, তিতন প্রণি হরযন এব্ং জ্ঞোন হোতেরয় কফরযন। এিোড়ো তনরজে জ্ঞোন হোতেরয় কফযোে 
পূরব্ব কিব্িূি (কফরেেিো) িোাঁরে েোবু্ েরে কফযোে র্িনোে আে কেোরনো তব্েোসরযোগয 
ব্োস্তব্সম্মি ব্যোখযো কিয়ো যোয় নো। এখোরন কিব্িূরিে আতব্ভবোব্ িোাঁে মরন িীর্ব যোতযি 
সুপ্ত আেোঙ্ক্ষোে প্রতিফযন মরন েেো কযরি পোরে। 
 

এই তব্রেষণ পুরেোিো অনুমোতনে হরযও এে সমেবন পোওয়ো যোয় অন্য এে ভোষয কেরে। 
এই ভোষয অনুযোয়ী মুহোম্মি এেব্োে খোতিজোরে ব্রযতিরযন: ‘আতম যখন রু্মোতেযোম 
িখন তিতন (কফরেেিো) এেিো সুিৃেয েোপড় তিরয় ঢোেো এেিো ব্ই তনরয় আসরযন। 
কফরেেিো ব্যরযন, ‘পড়ুন!’ আতম কজরগ উঠযোম এব্ং মরন হরযো কযন আমোে হৃিতপরণ্ড 
এেিো ব্ই িোতপি হরয়রি।’ এই ভোষ্য কেরে মরন েেো যোয়, প্রগোঢ় ধ্যোরনে শ্রোতন্ত 
মুহোম্মিরে ক্ররমই কমোহগ্রস্ত েরে কফরয। তিতন রু্রমে সময়ও িোাঁে িীব্র আেোঙ্ক্ষোে 
প্রতিফযন কিখরি পোন স্বরপ্ন। এই স্বপ্নিেবন িোাঁে কিিনোে জগিরে সিস্ত েরে কিয়। 
হজেি আরয়েোে আরেেতি ব্ণবনো আরি: ‘আল্লোহে নতব্ে িখন েেীে েোাঁপতিয। তিতন 
খোতিজোরে ব্যরযন, ‘আমোরে িোিে তিরয় কঢরে িোও!’ খোতিজো িোাঁরে িোিে তিরয় কঢরে 
তিরযন। অব্রেরষ িোাঁে েোাঁপুতন িূে হরযো।’ [আরয়েো ব্তণবি হোতিসতিে ব্োংযো অনুব্োরিে 
সূত্র উপরে উতল্লতখি-অনুব্োিে]। পতেষ্কোে কব্োঝো যোরে কয মুহোম্মরিে েেীরে েোাঁপুতন 
সৃি হরয়তিয িোে তনিোরুণ মোনতসে যিণো কেরে। ধ্োেণো েেো যোয়, এই ধ্েরনে অব্িো 
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হয় কসই ব্যতক্তে, কয স্বিি জীব্নযোপন েরে-এেতিরে সোধ্োেণ জীব্ন, অনযতিরে স্বপ্নময় 
অযীে অভযন্তে জীব্ন। এই িুই জীব্রনে মরধ্যেোে িফোৎ স্বিতে েেরি অক্ষম কসই 
ব্যতক্ত। এই র্িনোে পে মুহোম্মি আেও িুইব্োে কহেো পব্বরিে ঐ তনজবন গুহোয় যোন। 
তেন্তু এব্োে আে কেোরনো তেিু কিখরযন নো; কেোরনো কফরেেিো আসরযন নো, ব্ো েোরেো 
েণ্ঠস্বেও শুনরি কপরযন নো। [মুহোম্মিরে কযখোপড়ো নো-জোনো এেজন মোনুষ তহসোরব্ 
তিতত্রি েেো হয়। িোহরয কেন মহোন আল্লোহ িোরে ‘ইক্বেো’ অেবোৎ ‘পড়’ এই আরিে 
তিরয় সুেো নোতজয েেরব্ন?]। 
 

মুহোম্মরিে এই পুরেো অতভজ্ঞিোতি স্বপ্ন ব্ো অযীে তব্েোস িোড়ো তে কব্তে তেিু তিয? 
এিো েী নবু্ওতি প্রিোরনে কেোরনো আযোমি তিয তেংব্ো ওয়োেোেো তব্ন নওফরযে কেোরনো 
ভতব্ষযিোণী তিয? এেপে কেরে ক্ষতয়ষু্ণ সরেরহ মুহোম্মরিে মন জজবতেি হরি েোরে। 
অব্িো এমন পযবোরয় কপৌঁিোয় কয, েরয়েব্োে তিতন উাঁিু পোহোরড়ে উপে কেরে যোফ তিরয় 
আত্মহিযোে েেো তিন্তো েেরযন। তেন্তু খোতিজো ও ওয়োেোেো সব্বিো মুহোম্মিরে েোন্ত 
েেরিন এব্ং আেোে ব্োণী কেোনোরিন। 
 

ইসযোরমে ঐতিহোতসে ভোষযমরি মুহোম্মরিে েোরি প্রিযোরিে ব্ন্ধ েোেোে সময়েোয 
তব্তভন্ন েেম। অরনরেে মরি এই ফোাঁেো সময় তিয তিনতিন, কেউ ব্রযন তিন মোস, 
আব্োে েোরেো েোরেো মরি তিন ব্িে। আব্োে কেউ কেউ ব্রযন এই অব্িো তব্েোজমোন 
েোরে যিক্ষণ নো সুেো মুদ্দোসতসে নোতজয হয়। এেপরে আব্োে প্রিযোরিে আসো ব্ন্ধ 
হরয় যোয়।  
 

েী েোেরণ প্রিযোরিে আসো তব্তিি হয় িো কব্োঝো েতঠন নয়। প্রেমব্োে স্বপ্নতব্রভোে হরয় 
কিব্িূি কিখোে পে মুহোম্মরিে মরন কয িীর্বতিরনে জ্বযন্ত তজজ্ঞোসো তিয িো প্রেতমি 
হরয় যোয়। ঐ স্বিব্িেবরন সুিীর্ব সময় ধ্রে যোতযি মরনে গভীরে সতঞ্চি প্রশ্নসমূরহে 
উিরেে আগ্রহ তমরি যোয়। স্বভোতব্েভোরব্ই এেপে আরস সরেহ এব্ং স্বনেোেয। মরনে 
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কভিে গতেি আেোঙ্ক্ষোরে পুনব্বোে প্রজ্জ্বতযি েেোে জনয প্ররয়োজন আেও এেতনষ্ঠ 
ধ্যোন এব্ং গভীে এেোগ্রিো; যো মতস্তষ্করে আরযোতড়ি েেরব্, এব্ং এেসময় আব্োেও 
ব্োস্তব্ ও েল্পনোএই িুই জগরিে পোেবেয রু্তিরয় কিরব্। ফরয অন্তমুবখী মুহোম্মরিে মোনস 
সরেোব্রে যো যুতেরয় আরি িো আব্োে কভরস উঠরব্ এব্ং িোাঁরে িোতড়ি েেরব্। 
 

উপরে হজেি আরয়েোে কিয়ো তব্ব্েণ আমেো পরড়তি। মুহোম্মরিে মৃিুযে এে েিোব্দী 
পূেরণে আরগই এরেব্োরে তভন্ন ব্ক্তব্য আসরি েোরে। এই স্বল্প সমরয়ে মরধ্যই িোাঁে 
জীব্ন তনরয় তব্তভন্ন ধ্েরনে েোতহনী সিয ব্ক্তরব্যে কভিরে ঢুরে পরড়। যিই তিন কযরি 
েোরে িিই েোল্পতনে ও অরযৌতেে র্িনোে সমোরেোহ বৃ্তদ্ধ পোয়। এ ব্যোপোরে ইব্রন 
ইসহোরেে কযখো নতব্ে জীব্নী যো ইব্রন তহেোরমে পোণু্ডতযতপরি এখরনো পোওয়ো যোয়, 
িোে তেিু তেিু উরল্লখ েকয়রি। ইব্রন ইসহোে তহজতে ১৫০ (৭৬৭ তিস্টোব্দ) সোরয মোেো 
যোন এব্ং মৃিুযে তেিু আরগ িোাঁে কযখো কেষ েরেন। এখোরন িোাঁে ব্ই কেরে তেিু 
উদৃ্ধতি কিয়ো হরযো: ‘নতব্ হব্োে আরগ যখন মুহোম্মি প্রেৃতিে ডোরে সোড়ো তিরি মক্কোে 
ব্সিব্োতড়ে ব্োইরে কযরিন এব্ং যখন ব্সিব্োতড় এেতি ব্োাঁরেে কপিরন িৃতিসীমোে 
ব্োইরে কযি, িখন প্ররিযে পোেরেে েীযোখণ্ড যোে পোে তিরয় কহাঁরি কযরিন, এেো ব্রয 
উঠরিো: ‘কহ আল্লোহে প্রতিতনতধ্! আপনোে উপে েোতন্ত ব্তষবি কহোে!’ তেন্তু এতিে-কসতিে 
িোেোরয মুহোম্মি েোউরে কিখরি কপরিন নো। িোাঁে িোতেতিরে শুধু্ কিখরিন গোিপোযো 
এব্ং পোেেখণ্ড।’ 
 

এেখণ্ড পোেে তনষ্প্রোণ ব্স্তু। আে গোিগোিোতযে েব্দ সৃতিে জনয েণ্ঠনোযী কনই, যো িোেো 
িোেো িোরিে তিন্তো ব্ো অনুভূতি প্রেোে েেরি পোরে। যুতক্তে তব্িোরে এই গল্প এরিোই 
অনুপযুক্ত কয, পেব্িবীরি নতব্ে অরনে জীব্নীেোেে এই গল্প সমূ্পণব তব্েোস েরেরি 
পোরেনতন। িোাঁেো ব্রযন, কয েণ্ঠস্বে কেোনো কযি িো হরব্রফরেেিোে েণ্ঠস্বে। নতব্ে 
জীব্নীেোেেরিে ভোব্নোয় এই তব্ষয়তি আরসতন কয, মুহোম্মি যতি এেেম ডোে েখরনো 
শুরনও েোরেন কসিো হরি পোরে তনরজেই অন্তরেে ডোে। গোরয়তব্ তেিু নয়। অরনে 
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ব্িরেে এেোগ্র ধ্যোন ও এেই তিন্তোয় তনমগ্নিোে ফরয কস তিন্তোভোব্নো ব্োস্তব্ মরন হরি 
পোরে এব্ং িো অরনে সময় শ্রব্ণোনুভূতিে ভ্রম সৃতি েেরি পোরে। 
  
যোরহোে, ধ্মবতব্েোেরিেো উতিগ্ন হরযও ইব্রন তহেোরমে ব্ক্তব্য তনরয় তব্রেোতধ্িো েেরি 
িোন নো। িোই িোাঁেো এই েহসযপূণব েণ্ঠস্বেরে কেোরনো কিব্িূি ব্ো কফরেেিোে েণ্ঠস্বে 
ব্রয িোতযরয় তিরি িোন। তেন্তু এে ফরয েী অনুতসদ্ধোন্ত িোাঁড়োয় িো বু্ঝরি িোাঁেো ব্যেব। 
কফরেেিো যতি মুহোম্মিরে সতিযই সম্ভোষণ েেরিন, তনিয়ই িোাঁেো িো েেরিন প্রেোরেয, 
সব্োে সোমরন। আড়োরয ব্ো যুতেরয় সম্ভোষণ েেোে কেোরনো প্ররয়োজনীয় তিে ব্ো 
উপরযোতগিো কনই। প্রেোরেয েেরয মক্কোব্োসী সেরয এেব্োরেয মুহোম্মরিে েেোয় তব্েোস 
েেরিন, এব্ং আল্লোহে কয আসয অতভপ্রোয় তিযসমস্ত আেব্জোতিরে ইসযোরম িীতক্ষি 
েেোে, িোও পূণব হরয় কযি িোড়োিোতড় কেোরনো ধ্েরনে সমসযো িোড়োই। এসব্ 
ধ্মবতব্েোেিরিে নজরে আরসতন কয িেোেতেি গোরয়তব্ আওয়োজ নতব্ে তনজস্ব েোল্পতনে 
ভোব্নো কেরে উৎপন্ন হরি পোরে। অেব্ো অনয তব্ষরয়ও তেিু তিন্তো েেো কযি। নতব্ 
েহরেে ব্োইরে শুধু্মোত্র এেো কগরযই যতি কসই েণ্ঠস্বে শুনরিন িরব্ অনযেো তেভোরব্ 
িো জোনরি পোেরযন? নতব্ কেোরনোতিন এই তব্ষরয় তেিু ব্রযনতন। এমন-েী কেোরনো 
প্রোমোতণে হোতিরসও এই র্িনোে তব্ব্েণ কনই। সুিেোং এিো পতেষ্কোেভোরব্ এে 
েল্পেোতহনী িোড়ো আে তেিুই নয়।  
 

িরব্ ইব্রন ইসহোে কয পতেেতল্পিভোরব্ তমেযো সংব্োি তিরয়রিন িোও ব্যো যোয় নো। 
তিতন তনিয়ই েোরেো েোি কেরে এই ব্ক্তব্য শুরনরিন এব্ং কেোরনো প্রশ্ন িোড়োই িো 
গ্রহণ েরেরিন। কেননো এই ব্ক্তব্য িোাঁে তনরজে অরযৌতেেিোে প্রতি তব্েোরসে সোরে 
খোপ খোয়। সম্ভব্ি ইব্রন ইসহোে তনরজরে ব্ো সংব্োিিোিোরে তজজ্ঞোসো েরেনতন কয, 
অনয কেউ েী শুরনরি পোেরেে িুেরেো অেব্ো গোিপোযো নতব্রে সম্ভোষণ জোতনরয়রি। 
িোিোড়ো নতব্ তনরজ এই র্িনো ব্যক্ত েরেরিন এই ধ্েরনে কেোরনো আযোমি সংব্োিিোিোে 
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েোরি তিয েী নো। আল্লোহ কয মুহোম্মিরে তনরজে মরনোনীি িূি ব্োতনরয়রিন িোে 
এেমোত্র িোতব্ হরে মুহোম্মরিে স্ত্রী আরয়েোে তব্বৃ্তি, যো আরগই আমেো কিরখতি। 
 

কব্তেেভোগ মোনুষই িোে অতজবি তব্েোরসে মরধ্য ব্েী এব্ং েোেীতেে ও সহজোি প্রবৃ্তিে 
প্রতি অনুগি। আে এরি মোনুরষে কযৌতক্তে ক্ষমিো হ্রোস পোয়। পতেষ্কোেভোরব্ তিন্তো-
তব্রেষণ িোেো েেরি পোরে নো। িখন িোেো আসয র্িনোরে উরপক্ষো েরে যো িোরিে 
তব্েোরসে সোরে সংর্োি সৃতি েরে। িোেো যো তেিুে মরধ্য িোরিে ধ্োেণো ও তব্েোরসে 
আযোমি পোয় িোরেই আাঁেরড় ধ্রে। মোনুরষে এই আিেণ ও মোনতসেিোই হরে 
েুসংস্কোে এব্ং তব্ভ্রম তব্স্তোরেে েোেণ। 
 

নবু্ওতি অজবরনে পে 
মুহোম্মরিে ব্য়স যখন িতল্লে, িখন এে প্রিযোরিে িোেো আল্লোহ মুহোম্মিরে কপ্রতেি 
পুরুষ তহরসরব্ তনরয়োতজি েরেন। প্রিযোরিরেে এই ব্োণী সুেো আযোরেে প্রেম পোাঁিতি 
আয়োরি ব্তণবি আরি। তেন্তু ইসযোরমে প্রিোে েরব্ কেরে শুরু হরয়রি িো তনতিি েরে 
ব্যো যোয় নো, েোেণ ওতহ নোতজয হওয়োরি অতনতিবিেোরযে জনয তব্ির্রিরি 
এেোতধ্েব্োে। প্রেম তিরে ইসযোরমে প্রিোে হরয়রি কগোপরন এব্ং সোমোনয েরয়েজন 
ব্যতক্তে মরধ্য সীমোব্দ্ধ তিয। সুেো আযোরেে পরে আেও সোিতি তেংব্ো িেতি সুেো 
প্রেোে পোয়। এ-কেরে প্রিীয়মোন হয় কয শুরুরি ইসযোরমে প্রিোে মক্কোব্োসীে েোরি 
উপহোসযব্রয পতেগতণি হয় এব্ং প্রিযোখোি হয়। মুহোম্মি িখন তব্মষব হরয় যোন, িোে 
মরধ্য তিধ্োরব্োধ্ স্বিতে হয়। ইসযোরমে জনয এিো খুব্ই িুভবোগযজনে কয, কেোেোন 
সম্পোতিি হরয়রি অরগোিোরযোভোরব্। কেোেোরনে তব্ষয়ব্স্তুরে তনিোন্ত এরযোরমরযোভোরব্ 
সোজোরনো হরয়রি। যোেো কেোেোন অধ্যয়ন েেকব্ন িোেো তব্তিি হরব্ন কয, কেোেোরনে 
সংেযরেেো কেন সুেো ব্ো আয়োরিে আগমরনে ধ্োেো অনুযোয়ী কেোেোরনে সুেো ও 
আয়োিগুরযোরে তব্নযস্ত েরেনতন। মুহোম্মরিে িোিোরিো ভোই হজেি আতয তব্ন আবু্ 
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িোতযব্ সমরয়ে ক্রমোনুযোয়ী এেতি কেোেোন সংেযন েরেতিরযন; যতিও িো পেব্িবীরি 
হোতেরয় যোয়। সময়েোয অনুযোয়ী কেোেোন সংেযন হরয কেোেোরনে তব্ষয়ব্স্তু অরনে 
অেবব্হ ও ব্োস্তব্সম্মি হি, এব্ং এে ফরয ভতব্ষযি প্রজন্ম ইসযোরমে উত্থোন এব্ং এে 
প্রতিষ্ঠোিোে অনুরপ্রেণো ও তিন্তোভোব্নোে সোরে সহরজ পতেতিি হরি পোেরিো। 
 

কেোেোন সংেযরনে প্রেম পিরক্ষপ কনন হজেি ওমে। আবু্ ব্েে খতযফো হব্োে পে 
ওমে িোাঁে সোরে কিখো েরে কেোেোন সংেযরনে পরক্ষ যুতক্ত কিখোন। হজেি ওমে 
ব্রযন, ‘নতব্ে মৃিুযে তেিুতিরনে মরধ্যই কেোেোরনে তব্ষয়ব্স্তু ও েরব্দে ব্যোখযো তনরয় 
মুসযতমরিে মরধ্য মিতব্রেোধ্ স্বিতে হরে। তব্ষয়তি খুব্ জরুতে হরয় িোাঁতড়রয়রি। েোেণ 
কেোেোরনে ব্োণী কযসব্ সোহোতব্ মুখস্ত েোখরিন িোরিে কেউ কেউ  ইয়োমোমোে যুরদ্ধ মোেো 
কগরিন। এিোড়ো িোয গোরিে পোিোয় তযতখি কেোেোরনে ব্োণী কখরয় কফরযরি পশুেো।’ 
ওমরেে ব্ক্তরব্য হজেি আবু্ ব্েে আপতি জোনোরযন। তিতন ব্যরযন: ‘কেোেোরনে 
সংেযন যতি আব্তেযেই হরিো িোহরয নতব্ িোাঁে জীতব্ি েোেোেোরযই এ-তব্ষরয় 
পিরক্ষপ তনরিন।’ এেপেও ওমরেে িীর্র্ অনুরেোরধ্ে জনয কেষরমে মতিনোে খোজেোজ 
কগোরত্র জন্মগ্রহণেোেী সোহোতব্ জোরয়ি তব্ন সোতব্িরে ডোেো হয়। জোরয়ি তিরযন 
মুহোম্মরিে সব্বরেষ কেোেোন কযখে। খতযফো আবু্ ব্েে জোরয়িরে কেোেোন সংেযরনে 
ভোে অপবণ েরেন। আবু্ ব্েরেে পে ওমে খতযফো হরয কেোেোন সংেযরনে ভোে তগরয় 
কপৌঁিোয় হজেি উসমোরনে উপে। উসমোন িোাঁে সহেমবীরিে আরিে তিরযন কেোেোরনে 
সুেোে স্বির্বয অনুযোয়ী কেোেোরনে সংেযরনে জনয। এরি েরে মক্কোে অরনে আয়োি 
মতিনোে সুেোরি এব্ং মতিনোে আয়োি মক্কোে অরনে সুেোরি ঢুরে পরড়। মধ্যপ্রোরিযে 
মুসতযম ও ইউরেোরপে গরব্ষে তব্রেষ েরে তেওিে কনোযরিে কেোেোরনে তব্ষয়ব্স্তুে 
অতব্েন্নিো, ঐতিহোতসে প্রসি ও র্িনোব্যীে পতেরপ্রতক্ষরি সুেোগুতযে মোরন ও কমোিোমুতি 

িোতেখ অনুযোয়ী কেোেোন তব্নযস্ত েরেরিন২২। যো-কহোে, প্রোেতম্ভে মক্কোে সুেোগুতযরি 
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ইসযোরমে প্রেম েরয়ে ব্িরেে প্রিুে সংগ্রোরমে তব্ব্েণ পোওয়ো যোয়। সুেো কিোহোে 
প্রেম িুই আয়োরিে পেই আল্লোহ কর্োষণো তিরয়রিন: 
  

‘কিোমোে প্রতিপোযে কিোমোরে কিরড় যোনতন ও কিোমোে ওপে তিতন অসন্তুিও নন। 
কিোমোে জনয পেেোয ইহেোরযে কিরয় ভোরযো। 
কিোমোে প্রতিপোযে কিো কিোমোরে অনুগ্রহ েেরব্নই, আে িুতমও সন্তুি হরব্। 
তিতন তে কিোমোরে তপিৃহীন অব্িোয় পোনতন, আে কিোমোরে আশ্রয় কিনতন? 
তিতন তে কিোমোরে ভুয পরে কপরয় পরেে হতিস কিনতন? 
তিতন তে কিোমোরে অভোব্ী কিরখ অভোব্মুক্ত েরেনতন?’ (সুেো কিোহো: আয়োি ৩-৮)। 
 

মুহোম্মরিে েী হরয়তিয কয আল্লোহ িোাঁরে সোন্ত্বনো তিরব্ন এব্ং উৎসোতহি েেরব্ন? সুেো 
কিোহোে িৃিীয় আয়োরি আল্লোহ ব্যরিন: ‘কিোমোে প্রতিপোযে কিোমোরে কিরড় যোনতন ও 
কিোমোে ওপে তিতন অসন্তুিও নন’ -এই আয়োিিো েী প্রিযোরিে কপ্রেরণে কয তব্েতিিুেু 
িযতিযিো কেষ হব্োে পে ‘নোতজয’ হরয়তিয! [প্রিযোরিে কপ্রেরণে মধ্যব্িবী তব্েতিরি 
মুহোম্মি তে ব্ো িুতিন্তোগ্রি হরয় পরড়তিরযন এই কভরব্ কযিোাঁে েব্ িোাঁরে হয়ি িযোগ 
েরেরিন? পরে তিতন তনরজরে যো তিরয় প্ররব্োধ্ কিন কসিোই হরয় িোাঁড়োয় সুেো কিোহো। 
ভোয েরে যক্ষয েেরয কিখো যোয় এ সুেো তনরজে সোরে তনরজে েেো ব্যো মোত্র। যতি 
কেোেোন অব্িেরণে উরদ্দেয েোরে মোনব্ জোতিরে সতঠে পরে পতেিোযনো েেো িরব্ 
কসরক্ষরত্র এই সুেোে কেোরনো উপরযোতগিোই কনই, এেই েেো অনযোনয অরনে সুেো ও 
আয়োরিে কক্ষরত্র প্ররযোজয]। িফতসে আয-জোযোযোইরন এভোরব্ই কযখো হরয়রি। এই 
ধ্োেণো যতি সতঠে হয় িরব্ েোযোনুক্রম অনুযোয়ী সুেো কিোহো কেোেোরনে তিিীয় সুেো 
হওয়ো উতিি তিয। তেন্তু ধ্োেোব্োতহেিোে ক্রম তহরসরব্ ১১ িম সুেো ধ্েো হয় এব্ং 
ব্িবমোন কেোেোরনে সংেযরন এতিে অব্িোন ৯৩ িম। সুেো কিোহো পোঠ েেরয কব্োঝো 
যোয় এই সুেোয় মোনতসেভোরব্ তব্পযবস্ত মুহোম্মিরে আল্লোহ সোন্ত্বনো এব্ং উৎসোহ তিরেন। 
এই ধ্োেণো েেো যোয় যখন আমেো সুেো কিোহোে পেব্িবী ৯৪ িম সুেো ইনতেেোহ এে 
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প্রেম িুতি আয়োি পোঠ েতে। েোযোনুক্রতমেভোরব্ ইনতেেোহরে ১২ িম ব্রয  ধ্েো হয়। 
এই সুেোে আয়োিিরয় আল্লোহ মুহোম্মিরে ব্যরিন: ‘আতম তে কিোমোে ব্ক্ষ উনু্মক্ত 
েতেতন? আতম হোযেো েরেতি কিোমোে ভোে।’ (৯৪:১-২)। এই িুই আয়োি ও অনয 
আয়োিগুতয এব্ং এে পূরব্বে সুেো কিোহোে তব্ষয়ব্স্তু প্রোয় এেই। িোই ব্যো যোয়, এই 
িুই সুেোয় আল্লোহ মুহোম্মরিে িুতিন্তো যোর্ব্ েরে িোাঁে িৃঢ়সংেল্পরে েতক্তেোযী 
েরেরিন। মনস্তোতিে তব্রেষণ কেরে ব্যো যোয়, আসরয এই িুইতি সুেো মুহোম্মরিে 
মরনে কভিরে যুেোতয়ি ইেো ও আেোে প্রতিফযন মোত্র। 
 

ইসযোম প্রিোরেে শুরুে তিরে মুহোম্মি কগোপরন অল্পসংখযে ব্যতক্তরিে মরধ্যই িোাঁে 
েোযবক্রম সীমোব্দ্ধ েোরখন। পরেসুেো কেোআেোে ২১৪ নম্বে আয়োরি আল্লোহ নিুন এে 
আরিে তিরযন: ‘িুতম কিোমোে আত্মীয়স্বজনরে সিেব েরে িোও।’ (২৬:২১৪)। এই 
আয়োি প্রোপ্ত হরয় মুহোম্মি (৬১৩ তিস্টোরব্দে তিরে) েুেোইে কনিোরিে সোফো পব্বরি 
এে সভোয় ডোেরযন। িোেো সমরব্ি হরয মুহোম্মি িোাঁরিেরে ইসযোম গ্রহরণে জনয 
আরব্িন জোনোন। কনিোরিে মরধ্য কেরে মুহোম্মরিে িোিো আবু্ যোহোব্ উরঠ িোাঁতড়রয় 
উচ্চেরণ্ঠ ও কু্রব্ধস্বরে ব্যরযন: ‘মুহোম্মি, িুতম র্ধ্ংস হও! িুতম েী এ-জনয আমোরিেরে 
আমিণ জোতনরয়ি?’ আবু্ যোহোরব্ে ধৃ্িিোপূণব আিেরণে জব্োব্ আসরযো ১১১ িম সুেো 
যোহোব্ ব্ো আয-মোসোরিে মধ্য তিরয়। এই সুেোে প্রেম আয়োরি আবু্ যোহোরব্ে উচ্চোতেি 
েব্দ অেবোৎ ‘র্ধ্ংস হও’ ব্যব্হৃি হরয়রি: ‘র্ধ্ংস কহোে আবু্ যোহোরব্ে িুই হোি! আে কস 
তনরজ। (১১১:১) আবু্ যোহোব্ িোে সম্পি এব্ং সন্তোনরিে জনয গতব্বি তিয। িোই আল্লোহ 
জোতনরয় তিরযন:  
 

‘িোে ধ্নসম্পি ও উপোজবন িোে কেোরনো েোরজ আসরব্ নো।  
কস জ্বযরব্ অতগ্নতেখোয়’ (১১১: ২-৩)। 
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মুহোম্মি কয পে তিরয় হোাঁিরিন কস পরে আবু্ যোহোরব্ে স্ত্রী উরম্ম জোতময েোাঁিো তব্তিরয় 
েোখরিন। তিতনও আল্লোহে েোতস্ত কেরে তনস্তোে কপরযন নো। নোতজয হরযো পেব্িবী 
আয়োি: 
‘আে িোে জ্বোযোতনভোেোক্রোন্ত স্ত্রীও, যোে গযোয় েোেরব্ েড়ো আাঁরেে িতড়।’ (১১১: ৪-
৫)। 
 

নতব্ হব্োে পে কিরেো ব্িরেে র্িনোসমূহ এব্ং সরব্বোপতে মক্কোয় নোমোরনো সুেোগুতয পোঠ 
েেরয মরন হয় এ-কযন এেজন ব্যতক্তে উপোখযোন তযতন এেো িোাঁে কগোরত্রে তব্রুরদ্ধ 
যড়োই েেরিন এব্ং িোরিেরে কব্োঝোরনোে জনয ও িোরিে তব্রেোতধ্িো অতিক্রম েেোে 
জনয কেোরনো পদ্ধতিই ব্োি কিনতন। এমন-েী সোহোরযযে জনয আতব্তসতনয়োে সম্রোি 
তনগোরসে তনেি তিতন িোাঁে েরয়েজন অনুগিরে পোঠোরযন। উপহোস ও তব্রেোতধ্িোে 
মুরখ মুহোম্মি েখরনো তপিপো হনতন। যখন মুহোম্মরিে পুত্র েোরসম মোেো যোয় িখন 
আযোস তব্ন ওয়োরয়য মুহোম্মিরে উপহোস েরেন উিেোতধ্েোেহীন ব্রয। এজনয সুেো 
েোউসোরে ব্যো হরযো: ‘কয কিোমোে িুেমন, কস-ই কিো তনব্বংে।’ (১০৮:৩)। হরজে সময় 
অরনে প্রভোব্েোযী ব্যতক্ত িীেবযোত্রী হরিন। যখন মুহোম্মি প্রভোব্েোযী কযোেরিে 
ইসযোরম িীতক্ষি হব্োে আমিণ জোনোরিন িখন িোাঁে িোিো আবু্ যোহোব্ িোাঁরে অনুসেণ 
েেরিন এব্ং িীেবযোত্রীরিে উরদ্দরেয ব্যরিন: ‘আমোে এই ভ্রোিুষু্পত্র এে পোগয। কস 
েী ব্রয িোে প্রতি আপনোেো েণবপোি েেরব্ন নো।’ সুেো িুে কেোেোরনে জীব্ন্ত এব্ং 
সুরেযো সুেোগুরযোে মরধ্য অনযিম মতক্ক সুেো। মুহোম্মরিে সোরে িোাঁে আত্মীয়-স্বজন ও 
স্বরিেব্োসীে ব্িসোে ব্ণবনো এই সুেোয় পোওয়ো যোয়। এখোরন এই সুেোে ২৯-৩১ এব্ং 
৩৩-৩৪ আয়োরিে উদৃ্ধতি কিয়ো হরযো: 
 

‘অিএব্ িুতম উপরিে তিরি েোরেো, কিোমোে প্রতিপোযরেে অনুগ্ররহ িুতম ভতব্ষযিক্তো 
ব্ো পোগয নও। 
ওেো তে ব্রয, ‘কস এে েতব্, আমেো িোে অতনতিি স্বিরব্ে (মৃিুযে) প্রিীক্ষো েেতি?’ 
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ব্রযো, ‘কিোমেো প্রিীক্ষো েরেো, আতমও কিোমোরিে সরি প্রিীক্ষো েেতি।’ 
ওেো তে ব্রয, ‘এ (কেোেোন) িোে তনরজে েিনো?’নো, িোেো তব্েোস েরে নো। 
িোেো যতি সিযব্োিী হয়, এে মরিো কেোরনো েিনো তনরয় আসুে-নো!’ (৫২:২৯-৩১, ৩৩-
৩৪)। 
 

মুহোম্মরিে সোরে িোাঁে স্বরিেব্োসীরিে ব্োিোনুব্োরিে আেও উিোহেণ পোওয়ো যোরব্ মতক্ক 
সুেো িোহো'য় (২০)। মুহোম্মরিে তব্রুরদ্ধ কযসব্ অতভরযোগ েেো হরয়তিয িোে ব্ণবনো 
পোওয়ো যোয় সুেো ফুেেোরন: ‘অতব্েোসীেো ব্রয, ‘এ তমেযো িোড়ো তেিুই নয়। কস (মুহোম্মি) 
এ ব্োতনরয়রি ও অনয সম্প্রিোরয়ে কযোে িোরে এ-ব্যোপোরে সোহোযয েরেরি।’ ওেো কিো 
সীমোযঙ্ঘন েরে ও তমেযো ব্রয। ওেো ব্রয,‘এগুরযো কিো কসেোরযে উপেেো যো কস 
তযতখরয় তনরয়রি। এগুরযো সেোয-সন্ধযো িোরে কেখোরনো হয়।’ ব্রযো, ‘এ তিতনই অব্িীণব 
েরেরিন, তযতন আেোে ও পৃতেব্ীে সব্ েহসয জোরনন। তিতন কিো ক্ষমোেীয, পেম 
িয়োযু।’ ওেো ব্রয, ‘এ কেমন েসুয কয খোব্োে খোয় ও হোরি-ব্োজোরে িযোরফেো েরে! 
িোে েোরি কেন কফরেেিো পোঠোরনো হয় নো কয িোে সরি েোেরব্ ও ভয় কিখোরব্, ব্ো 
িোরে ধ্নভোণ্ডোে কিওয়ো হয় নো কেন, ব্ো িোে এেিোও ব্োগোনও কনই কেন কযখোন কেরে 
কস িোে খোব্োে কযোগোড় েেরি পোেরব্?’ সীমোযঙ্ঘনেোেীেো আেও ব্রয, ‘কিোমেো কিো 
এে জোিুগ্রস্ত কযোরেে অনুসেণ েেি!’ (সুেো ফুেেোন: আয়োি ৪-৮)। 
 

মুহোম্মরিে তব্রুরদ্ধ অতভরযোরগে তব্ব্েণ এেোতধ্ে মতক্ক সুেোরি েরয়রি। মক্কোব্োসীেো 
িোাঁরে ব্যরিো, উন্মোি, তজরনে প্রভোরব্ আক্রোন্ত, এেজন জোিুেে, েতব্ এব্ং েয়িোরনে 
কিোসে। কেোেোরনে আয়োিগুরযোরে ব্যো হরযো জোিুমি। েখরনো ব্যো হরযো কয, 
মুহোম্মরিে মুখতনিঃসৃি ব্োেয যো তনতিিভোরব্ অরনযে িোেো তযতখি, কেননো তিতন কযখোপড়ো 
জোনরিন নো। যোেো িোাঁে সমোরযোিনোয় অরপক্ষোেৃি নেম তিরযন িোেো ব্যরিন মুহোম্মি 
আসরয এেজন স্বপ্নদ্রিো, তিতন অযীে স্বরপ্ন আেন্ন অেব্ো এেজন েতব্ তযতন িোাঁে 
েল্পনো প্রেোে েেরিন িেযুক্ত গরিযে মধ্য তিরয়। 



 

68 
 

মতক্ক সুেোরি অরনে আয়োি েরয়রি কযগুরযো সুেোে প্রধ্োন ব্োিোনুব্োি কেরে তব্িুযি। এ-
কেরে কব্োঝো যোয় মুহোম্মি প্েব্য তব্রেোতধ্িোে মুরখ েখরনো তনেোে হরয় কযরিন এব্ং 
িোাঁে সংেল্প িুব্বয হরয় কযি। ফরয িোাঁে মরধ্য অরপোষ েেোে ভোব্নো স্বিতে হয়। তিতন 
মরন েেরযন এই আরপোরষে তব্তনমরয় িোাঁে তব্পরক্ষে কযোরেে কেরে েত্রুিো মুক্ত হরয় 
ব্নু্ধত্ব কপরি পোেরব্ন। তিতন কপৌিতযেরিে সোরে সমরঝোিোয় আসোে েেো তব্রব্িনো 
েেরযন। এই তব্ষরয় সুেো ব্তন-ইসেোইরয ব্তণবি হরয়রি: ‘আতম কিোমোে েোরি কয 
প্রিযোরিে পোতঠরয়তি িোে কেরে কিোমোে তব্িুযতি র্িোরনোে জনয ওেো কিিো েেরব্ যোরি 
িুতম আমোে সম্বরন্ধ তেিু তমেযো েেো ব্োনোও, িো হরয, ওেো অব্েযই ব্নু্ধ তহরসরব্ 
কিোমোরে গ্রহণ েেরব্। আতম কিোমোরে অতব্িতযি নো েোখরয িুতম ওরিে তিরে তেিুিো 
ঝুাঁরেই পড়রি। িুতম ঝুাঁরে পড়রয অব্েযই আতম কিোমোরে ইহজীব্ন ও পেজীব্রন 
তিগুণ েোতস্তে স্বোি গ্রহণ েেোিোম,িখন আমোে তব্পরক্ষ কিোমোরে কেউ সোহোযয েেি 
নো।’ (১৭:৭৩-৭৫)। 
 

উক্ত তিনতি আয়োরিে তব্রেষণ প্ররয়োজন েরয়রি। সতিয েী এেিো সময় তিয যখন 
েুেোইেরিে প্রব্য তব্রেোতধ্িোে মুরখ মুহোম্মি িোন্ত হরয় পরড়ন এব্ং আরপোষ অেব্ো 
তনরিনপরক্ষ তেিু কসৌভ্রোিৃত্ব িোপরনে প্ররয়োজনীয়িো উপযতব্ধ েরেন? হয়রিোব্ো এ-
তব্ষয়তি সিয হরি পোরে। মোনব্-িতেত্র এমনই কয, কস সমসযোয় পড়রয অেব্ো যখন 
জরয়ে সম্ভোব্নো অিযন্ত ক্ষীণ হরয় যোয় িখন এই ধ্েরনে পিরক্ষপ কনয়ো অস্বোভোতব্ে 
তেিু নয়। এিোড়োও কেোেোরনে অরনে িফতসেেোেে ব্রযরিন, এই আয়োিগুরযোে 
পতেরপ্রতক্ষি তিয এেিো র্িনো যোরে ‘সোেরসে র্োড় ব্োাঁেোরনোে র্িনো’ ব্যো হরয় েোরে। 
এই র্িনোে তব্ব্েণ মুহোম্মরিে অরনে জীব্নীেোেে ব্ণবনো েরেরিন। 
 

এই ব্ণবনোনুযোয়ী এেিো েোব্োে তনেিব্িবী এে িোরন নতব্ েরয়েজন েুেোইরেে েোরি 
সুেো নজম আবৃ্তি েরে কেোনোন। িরেোব্দ্ধ এই সুেোয় কযমন আরি আধ্যোতত্মে অনুভূতি, 
কিমতন মন কেরড় কনব্োে েতক্ত। নতব্ যখন িোাঁে ধ্রমবে সিযিো ব্যোখযো েেতিরযন িখনই 
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কফরেেিো তনরয় আসরযন এে নিুন অনুরপ্রেণো। ফরয নতব্ উচ্চোেণ েেরযন কসই 
প্রতসদ্ধ আয়োিিয়: ‘কিোমোেো তে কভরব্ কিরখি যোি ও ওিো সম্বরন্ধ, আে িৃিীয়তি 
মোনোি সম্বরন্ধ?’ (৫৩: ১৯-২০)। আয়োি িুতি উচ্চোেরণে সময় নতব্ে গযোে স্বে তিয 
প্রোয় রৃ্ণোপূণব, অেবোৎ নতব্ কব্োঝোরি কিরয়তিরযন এইসব্ মূতিবগুরযো আসরয অসোে। তেন্তু 
এেপে কনরম আসরযো আেও িুতি আয়োি, যো পেব্িবীরি কেোেোন কেরে মুরি কফযো 
হরয়রি। েোেণ তহরসরব্ ব্যো হরয় েোরে কয, আয়োি িুতি নোতে েয়িোন নতব্ে মুরখ 
তিরয়তিয, যোে জনয নতব্ পরে আরক্ষপ েরেরিন। আয়োিিয় তিয: ‘এেো হরে কসই 
উড়ন্ত সোেস। িোই এরিে মধ্যস্তিো আেো েেো কযরি পোরে।’এ-েেো ব্রয নতব্ 
নিজোনু হরযন। িো কিরখ িোাঁে সোরে েুেোইেেোও নিজোনু হরযন তিন কিব্ীরে সম্মোন 
কিখোরনোে জনয। িোেো ভোব্রযো এিতিন পরে মুহোম্মি তিন কিব্ীে মধ্যিিোে ক্ষমিো 
স্বীেোে েরে তনরয়রিন। 
  
যোেো মরন েরেন নতব্ মুহোম্মি তিরযন ভুযভ্রোতন্তে ঊকর্ধ্ব িোাঁেো আসরয অস্বীেোে েেরব্ন 
কয, মুহোম্মি কেোরনোতিনই এমন েেো ব্রযনতন যো িোাঁে নীতিে সোরে সোমঞ্জসযহীন। িোই 
িোাঁেো ঐ েোতহনীরে তমেযো ব্রয অতভতহি েরেন। এমনতে কেোেোন কেরে িুতি আয়োি 
মুরি কফযরিও তিধ্ো েরেনতন। এেপেও অরনে প্রোমোণয িতযয এব্ং কেোেোরনে 
িফতসেেোেেরিে মন্তব্য কেরে কব্োঝো যোয় আসরযই এ-ধ্েরনে র্িনো র্রিতিয। 
কেোেোরনে তব্খযোি িফতসেগ্রন্থ িফতসে আয-জোযোযোইরন কযখো হরয়রি ঐ িুই আয়োরিে 
পতেরপ্রতক্ষরি স্বিতে হয় আেও এেতি আয়োি। সুেো হরজে আয়োি ৫১। ধ্োেণো েেো 
হয় সুেো নজরমে িুতি আয়োি উচ্চোেরণে জনয নতব্ে মরন িীব্র অনুরেোিনো সৃতি হয় িো 
কেরে তনবৃ্তিে জনয এব্ং নতব্রে সোন্ত্বনো কিব্োে জনয সুেো হরজে এই তব্রেষ আয়োি 
নোতজয হয়। নতব্রে এই ব্রয আেস্ত েেো হয়: ‘আতম কিোমোে পূরব্ব কযসব্ নতব্ ও েসুয 
পোতঠরয়তিযোম িোেো যখনই তেিু আবৃ্তি েেি িখনই েয়িোন িোরিে আবৃ্তিরি ব্োইরে 
কেরে তেিু িুরড় কফযি। তেন্তু েয়িোন যো ব্োইরে কেরে িুরড় কফরয আল্লোহ িো িূে 
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েরে কিন। িোেপে আল্লোহ িোাঁে আয়োিগুরযোরে সুসংব্দ্ধ েরেন। আে আল্লোহ কিো 
সব্বজ্ঞ িিজ্ঞোনী।’ (সুেো হজ, ২২: আয়োি ৫২)। 
 

কেোেোরনে অনযত্র এই ধ্েরনে আয়োি আেও আরি। এই (েয়িোন-সংতেি) আয়োিগুতয 
ও সংতেি র্িনোব্যীে তব্রেষণ কেরে এিো পতেষ্কোে কয, নতব্ আসরয ভুযভ্রোতন্তে ঊরর্ধ্ব 
তিরযন নো। ইসযোরমে প্রোেতমে যুরগে অরনে পতণ্ডরিেোও এেেম মরন েরেন-নতব্ 
শুধু্মোত্র িোাঁে নবু্ওতিে নীতিে কক্ষরত্র ভুযভ্রোতন্তে ঊরর্ধ্ব তিরযন। এখন যতি স্বীেোে েরে 
কনয়ো হয় কয, নতব্ মুহোম্মি আসরয ব্যতক্তগি ভুযভ্রোতন্তে ঊরর্ধ্ব তিরযন নো, িোহরয উপরে 
ব্তণবি র্িনোে কযৌতক্তে এব্ং সহজ ব্যোখযো কিয়ো যোয়। প্রব্য তব্রেোতধ্িোে মুরখ মুহোম্মি 
যখন পযুবিস্ত, িখন তেিু সহনেীযিো ও ব্নু্ধত্ব কিখোরনোে প্ররয়োজনীয়িো উপযতদ্ধ 
েরেন। িোই েুেোইেরিেরে সন্তুি েেোে জনয কেৌেযী হরয় তমতি ব্োেয ব্যরযন। এরি 
েুেোইেেো খুতে হরযন এব্ং মুহোম্মিসহ িোাঁেো এেসোরে নিজোনু হরযন। তেন্তু 
পেব্িবীরি যখন এই উপোখযোন কেষ হরযো এব্ং সব্োই র্রে তফরে কগয, নতব্ মুহোম্মরিে 
মরনে কভিরে শুরু হরযো প্রব্য কিোযপোড়। তিতন অনুভব্ েেরযন কেউ কযন িোাঁরে 
এই ধ্েরনে সমরঝোিো নো েেোে জনয সিেব েরে তিরে। েোেণ তত্রেতি ব্িে ধ্রে 
মুহোম্মি কয আিেব ধ্োেণ েরে এরসরিন, এরেেেব্োরি তব্েোসী হরয় েুেোইেরিে 
কপৌিতযেিোরে তব্রেোতধ্িো েরে তগরয়রিন এে সোরে সোংর্তষবে। আজরেে এই 
সমরঝোিো িোাঁে সোেো জীব্রনে তব্েোস, আিেব, তিন্তো, িেবন সব্তেিুরে জযোঞ্জতয তিরয় 
কিরব্। এেপরে সুেো ব্তন-ইসেোইরযে ৭৩-৭৫ আয়োিগুতয স্বিতে হয়। উপরে কয 
কযৌতক্তে ব্ণবনো িুরয ধ্েো হরয়রি িো কেরে এই আয়োিগুরযোে ব্যোখযো প্রমোতণি হয়। 
আে শুধু্মোত্র অনয এেতি ব্যোখযো হরি পোরে কয,এই েোতহনী সমূ্পণব তমেযো। অেবোৎ মুহোম্মি 
তনরজই কিরয়রিন েুেোইেরিে সোরে সমরঝোিো ও ব্নু্ধত্ব েেরি িেোতপ আল্লোহ িোাঁরে 
তনরষধ্ েরে কিন। তেন্তু কযরহিু নতব্ িোাঁে সিিো এব্ং সিযব্োতিিোে জনয প্রতসদ্ধ তিরযন  
িোই এই ব্যোখযো গ্রহণরযোগয নয়। 
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পোিিীেো 
১. আবু্ জোফে মুহোম্মি ইব্রন জতেে আয-িোব্োতে (জন্ম: ২২৪ তহজতে ব্ো ৮৩৯ তিস্টোব্দ-মৃিুয 
৩১০ তহজতে ব্ো ৯২৩ তিস্টোব্দ) ইেোতন ব্ংরেোদূ্ভি। আেতব্রি কযখোে জনয তব্খযোি। িোাঁে েতিি 
ব্ই হরে: ´The Annals of the Prophets and Kings’। কেোেোরনে িফতসেেোেেরিে 
মরধ্য তিতন সব্রিরয় প্রোিীন।  
২. মুহোম্মি আয-ওয়োরেতি (মৃিুয ২০৭ তহজতে ব্ো ৮২৩ তিস্টোব্দ), গ্রন্থেোে: The Book of 
the Prophet’s Wars (তেিোব্ আয-মোগহোতজ)। 
৩. ব্োহোই মিোব্যম্বীরিে উত্থোরনে ইতিহোস পুনিঃমুতদ্রি হরয়রি ১৯১০ সোরয Leiden কেরে। 
Ed. by E.G. Browne, E. J. W Gibb Memorial Series, XV. ব্ইতিে কযখে তমজবো জোতন 
প্রেমতিেেোে ২৮িম ব্োহোই মিোব্যম্বী। তিতন তনরজে ধ্মবীয় মিোিেব িযোগ েরেনতন ব্রয 
িোাঁরে হিযো েেো হয় কিহেোরন ১৮৫২ সোরয (১২২৮ তহজতে)। 
৪. েুেোইে কনিো আবু্ কজরহয (অজ্ঞোনিোে পৃষ্ঠরপোষে) নোমতি মুসযমোনরিে প্রিি। িোাঁে মূয 
নোম আমে তব্ন তহেোম তব্ন আয-মুতগেো। তিতন মোখজুম কগোরত্রে প্রধ্োন তহসোরব্ িোাঁে িোিো 
ওয়োতযি তব্ন আয-মুতগেোে িযোতভতষক্ত হন। ইসযোম প্রিোরেে শুরুে তিে কেরেই তিতন 
মুহোম্মরিে প্রব্য তব্রেোধ্ী তিরযন এব্ং প্রেমতিেেোে মুসযমোনরিেরে নোনোভোরব্ হয়েোতন 
েেরিন। তিতন তিিীয় তহজতে ব্ো ৬২৪ তিস্টোরব্দ ব্িরেে যুরদ্ধ েুেোইেরিে পরক্ষ কনিৃত্ব কিন 
এব্ং এই যুরদ্ধ তনহি হন।  
৫. কযোি গোি (আেতব্রি এরে তসদ্রো গোি এব্ং ফোতসবরি েুনোে গোি ব্যো হয়) এে ধ্েরনে 
ব্িেী ব্ো েোাঁিোওয়োযো গুল্ম।  
৬. মুহোম্মি কহোরসন হোয়েরযে জন্ম ১৮৮৮ সোরয। তমেরেে প্রেম উপনযোস জয়নোব্-এে েিতয়িো 
(১৯১৪)। এিোড়ো হজেি মুহোম্মি (১৯৩৫), হজেি আবু্ ব্েে (১৯৪৩), হজেি ওমে (১৯৪৪)-
এে জীব্নীেোেে। তমেরেে তেক্ষোমিী এব্ং তসরনরিে কপ্রতসরডন্ট তিরযন তিতন। মৃিুয ১৯৫৬ 
সোরয। 
৭. এতমতয ডোেরমনরগম Le vie de Mahomet (Paris 1929) এব্ং Ges Mahomet et 
tradition islamique (Paris 1955) ব্ইরয়ে কযখে। 
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৮. পোেরসযে তব্তেি মুসতযম মনীষী নোতসে উতদ্দন িুতস ব্হুমোতত্রে কযখে। তিতন গতণিেোস্ত্র, 
কজযোতিতব্বজ্ঞোন, েোযতনরুপণ তব্জ্ঞোন, এব্ং খতনজতব্জ্ঞোরনে ওপে ব্ই তযরখরিন। তত্ররেোণতমতিে 
আতব্ষ্কোেে তহরসরব্ পতেতিি। িোাঁে জন্ম ১২০১ তিস্টোব্দ (৫৯৭ তহজতে) এব্ং মৃিুয ১২৭৪ সরন 
(৬৭২ তহজতে)। নীতিেোরস্ত্রে উপে এেতি গরব্ষণোমূযে গ্রন্থ েিনো েরেরিন। The Nasirean 
Ethics নোরমে ব্ইতি ইংরেতজরি অনুব্োি েরেরিন G. M. Wickens। প্রেোতেি হরয়রি যেন 
কেরে ১৯৬৪ সোরয। এই ব্ইরয় েোজনীতি, অেবনীতি তনরয়ও তব্েি আরযোিনো েরেরিন।  
৯. হোযোেু খোন কিতিস খোরনে নোতি এব্ং েুব্যোই খোরনে ভ্রোিো। েুব্যোই খোন িীরনে ইউয়ন 
েোজব্ংরেে প্রতিষ্ঠোিো। তযখনোি েোজব্ংরেে েোজো হরয় হোযোেু খোন ১২৫৬ তিস্টোব্দ (৬৫৪ 
তহজতে) কেরে ১২৬৫ তিস্টোব্দ (৬৬৩ তহজতে) পযবন্ত ইেোন, ইেোে, এতেয়ো মোইনরেে তব্েোয 
অঞ্চরয েোজত্ব েরেন। 
১০. সোসোতনি েোজব্ংরেে েোজো খসরু-১ আনুতেরুওয়োন এে (৫০১-৫৭৯ তিস্টোব্দ) জনয তনতমবি 
েোজেীয় হযর্ে। এে ২৬ তমিোে (৮৫ ফুি) উচ্চিো তব্তেি ধ্নুেোেৃতি তখযোরনে তেিু অংে 
এখনও তব্িযমোন আরি িোইতগ্ররসে র্ধ্ংসসূ্তরপে মোরঝ। এই িোনতি ব্োগিোি কেরে ২২ 
তেরযোতমিোে িূরে ভোতিে তিরে।  
১১. খসরু-২ পোেরভজ (৫৭০-৬২৮ তিস্টোব্দ) তিরযন ইেোরনে সোসোতনি েোজব্ংরেে ব্োিেোহ। 
তিতন ব্োিেোহ খসরু-১ আনুতেরুওয়োনএে কিৌতহত্র। িোাঁে েোসনেোয ৫৯১ কেরে ৬২৮ তিস্টোব্দ 
পযবন্ত। িোাঁে সোমতেে ব্োতহনী তসতেয়ো, তফতযতস্তন, এতেয়ো মোইনে এব্ং তমেে িখয েরে ৬১১ 
এব্ং ৬১৬ সোরযে মোরঝ। পরে পেোতজি হরয িোাঁরে হিযো েেো হয়। এেপে িোাঁে পুত্র তেরুয়ো 
িখরযে িোনগুরযো কিরড় কিন এব্ং প্রোরিযে কেোমোনরিে সোরে েোতন্ত িোপন েরেন। মুহোম্মরিে 
প্রেমতিরেে জীব্নী এব্ং ইতিহোস কেরে জোনো যোয় নতব্ পোেরসযে ব্োিেোহ খসরু-২ পোেরভজ, 
প্রোরিযে কেোমোন সম্রোি কহেোতিয়োস, তমেরেে েোসনেিবো, এব্ং আতব্তসতনয়োে তিস্টোন সম্রোি 
তনগোসরে পত্র পোতঠরয় ইসযোরম িীতক্ষি হব্োে আমিণ জোনোন। 
১২. দ্রিব্য: পোিিীেো ৬৯ দ্রিব্য।  
১৩. িৃিীয় ও িিুেব অধ্যোয় দ্রিব্য। 
১৪. পোিিীেো ৯৪ দ্রিব্য। 
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১৫. ইব্রন তহেোম (আবু্দয মোতযে তব্ন তহেোম) তমেরে ব্সব্োস েেরিন এব্ং ৮২৮ তিস্টোরব্দ 
(২১৩ তহজতে) মোেো যোন। তিতন ইব্রন ইসহোরেে কযখো এব্ং হোতেরয় যোওয়ো মুহোম্মরিে জীব্নীে 
এে সংরেোতধ্ি সংস্কেণ প্রেোে েরেন। ইব্রন ইসহোে তিরযন মতিনোে ব্োতসেো এব্ং ব্োগিোরি 
মোেো যোন আনুমোতনে ৭৬৭ সোরয (১৫০ তহজতে)। ইব্রন তহেোম সম্পোতিি মুহোম্মরিে জীব্নী 
হরে সব্িোইরি পুেরনো গ্রন্থ। ইংরেতজরি অনুব্োি েরেরিন আযরিড তগরয়োম ´The Life of 
Muhammad’ নোরম প্রেোতেি হরয়রি অক্সরফোডব কেরে ১৯৫৫ সোরয।  
১৬. মুহোম্মি তব্ন ইসমোইয আয বু্খোতে'ে জন্ম ৮১০ তিস্টোরব্দ (১৯৪ তহজতে) এব্ং মৃিুয ৮৭০ 
তিস্টোরব্দ (২৫৮ তহজতে)। তিতন তিরযন কব্োখোেোে ব্োতসেো। িোাঁরে হোতিরসে প্রধ্োন সংেযে 
ব্যো হয়। হোতিস তনব্বোিন েেরি তিতন প্রিুে পতেশ্রম েরেন (৭৩৯৭ হোতিস) তব্রেষি হোতিরসে 
ব্ণবনোেোেীরিে সম্পরেব। বু্খোতেে হোতিসগুরযোরে সুতন্ন মুসতযমেো অিযোতধ্ে ব্যব্হোে েরে েোরেন 
সতহ মরন েরে। 
১৭. জুব্োরয়ে তব্ন আবু্ সোযমো প্রোে-ইসযোতম যুরগে এেজন তব্তেি েতব্। ধ্োেণো েেো হয় 
মুহোম্মরিে নবু্ওতিে প্রেম তিরে তিতন জীতব্ি তিরযন। তেন্তু ইসযোম গ্রহণ েরেনতন।  
১৮. যোতব্ি তব্ন েোতব্য়ো হোওয়োরজন কগোষ্ঠীে এেজন েতব্। প্রেৃতি এব্ং ধ্মবীয় অনুভূতি ব্ণবনোয় 
তব্খযোি তিরযন। মতিনোয় তনরজে কগোত্রসহ মুহোম্মরিে সোরে সোক্ষোি েরেন এব্ং ইসযোম গ্রহণ 
েরেন। পেব্িবীরি তিতন েতব্িো কযখো কিরড় কিন। িীর্বতিন কব্াঁরি েোেোে পে তিতন ৬৬১ সোরয 
(৪১ তহজতে) মৃিুযব্েণ েরেন। 
১৯. মুহোম্মি তব্ন জোেোতেয়ো তিরযন কিহেোরনে তনেিব্িবী েোতয় অঞ্চরযে প্রতসদ্ধ তিতেৎসে। 
জন্ম িোাঁে ৮৬৪ তিস্টোরব্দ (২৫০ তহজেতে) এব্ং মৃিুয ৯২৫ তিস্টোরব্দ (৩১৩ তহজতে)। আেতব্ 
ভোষোয় তিতন তিতেৎসোেোরস্ত্রে উপে িুতি তব্েরেোষ েিনো েরেরিন। এগুরযো পেব্িবীরি যোতিন 
ভোষোয় অনূতিি হয়, এব্ং ইউরেোরপে তিতেৎসোেোরস্ত্রে জনয ব্যব্হৃি হয়। আযরেতমে উপে 
গরব্ষণোমূযে গ্রন্থ েিনো েরেতিরযন তিতন। িেবন ও মরনোতব্জ্ঞোরনে উপেও ব্ই তযরখতিরযন 
যতিও কসগুরযো এখন আে পোওয়ো যোয় নো। তিতন নবু্ওতিরে অস্বীেোে েরেন। কেননো িোাঁে 
মরি স্রিো সেয মোনুষরেই জন্মসূরত্র যুতক্তে অতধ্েোেী েরেরিন। 
২০. তসতেয়ীয় েতব্ আবু্ আয আযো আয-মোতে'ে জন্ম আরযপ্পোে তনেিব্িবী মোেো অঞ্চরয, ৯৭৯ 
তিস্টোরব্দ (৩৬৯ তহজতে) এব্ং মৃিুয ১০৫৮ সোরয (৪৫০ তহজতে)। গুতি ব্সরন্ত আক্রোরন্তে জনয 
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তেশুেোয কেরেই তিতন অন্ধ তিরযন। অরজ্ঞয়ব্োি এব্ং তনেীেেব্োিী েতব্ তহসোরব্ তিতন প্রতসদ্ধ 
তিরযন। িোাঁে এেতি কযখোয় অনযজীব্রন পোতড় কিব্োে েোতহনী তযরখরিন। 
২১. অনয আরেেতি ব্ণবনো অনুযোয়ী নতব্ে উিে তেিু সোমোনয তভন্ন প্রেোে। কযমন: ‘আতম আবৃ্তি 
েেরি পোতে নো’ অেব্ো ‘আতম েী আবৃ্তি েেরব্ো? 
২২. দ্রিব্য: Theodor Noldeke, Geschichte der Qur'an, 2nd ed., 2 vols ed. By 
F. Schwally, Leipzig 1909-19.এব্ং Richard Bell, The Quran, translated with 
a critical rearrangement of the surahs, 2 vols, Edinburgh 1937-39 
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তিিীয় অধ্যোয় 
ইসযোম ধ্মব 

 

ধ্মবীয় েোঠোরমো   
ধ্মব েখরনো আেব্ কব্িুইনরিে মরধ্য পতেপূণব অরেব তব্স্তোে যোভ েরেতন। এখরনো আেব্ 
কব্িুইনেো তব্তভন্ন ধ্েরনে আধ্যোতত্মে, অতধ্তব্িযোগি তব্ষরয়ে প্রতি কিমন কেোরনো 
আেষবণ কব্োধ্ েরেন নো। িুগবম ও প্রতিেূয অঞ্চরয ব্সব্োরসে েোেরণ িোরিে মরধ্য 
েীতিনীতি, প্রেো ব্ো তব্তধ্তনরষধ্ ব্যিীি কিমন কেোরনো সোমোতজে প্রতিষ্ঠোন গরড় উরঠতন। 
প্রোে-ইসযোতম যুগ কেরে কব্িুইনেো এেতিরে কযমন স্বভোরব্ নমনীয় আব্োে অনযতিরে 
কমজোরজ উিোয়ী। কেোরনো েতব্িোে সোধ্োেণ কেোরনো এেতি পেতক্তরিই িোেো কু্ষব্ধ হরি 
পোরে অেব্ো অতি-আনরে উরিতযি হরয় কযরি পোরে। কব্িুইনরিে মকধ্য অরনরে 
আত্মরেতন্দ্রে ও িোতম্ভে প্রেৃতিে। সব্বিো তনরজে স্বব্তেিয তনরয় ব্ড়োই েেোে মোনতসেিো 
িোরিে মরধ্য েরয়রি। তনরজরিে িুব্বয তিেগুরযো, এমনতে অপেোধ্ ও স্বপেোতিেিো 
তনরয়ও িোরিে অহঙ্কোে িীর্বতিরনে। অিীিেোয কেরে সহরজ িোেো তব্তভন্ন েুসংস্কোে 
ও অনযোনয তব্ভ্ররমে তেেোে হরিো। মরুভূতমরি প্রতিতি গোি ব্ো পোেরেে তনরি কেোরনো 
নো কেোরনো িোনব্ যুতেরয় আরি ব্রয তব্েোস েেি। ভূতমে রুক্ষিোে েোেরণ িোেো 
মোনব্সভযিোে অনযিম তভতি েৃতষেোজ কেরে িূরে তিয।   
 

কব্িুইনরিে িৃতিরি গরুে কযজ হরে অমযবোিোে প্রিীে আে কর্োড়োে মোেো হরে মযবোিোে 
প্রিীে। িোরিে জীব্রনে এেমোত্র যক্ষয তিয তনরজরিে িোৎক্ষতণে েোেীতেে িোতহিো 
পূেণ, কিব্িোে প্রতি প্রোেবনোে এেমোত্র উরদ্দেযও তিয ওই যক্ষয অজবন েেো। প্রতিপক্ষ 
অস্ত্রধ্োেী নো হরযও তেংব্ো আত্মেক্ষো েেোে মরিো প্রস্তুতি নো েোেরযওিোরিেআক্রমণ 
েেো এব্ং আগ্রোসী মরনোভোব্ প্রিেবন কব্িুইনরিে কক্ষরত্র সব্সময় স্বোভোতব্ে ব্যোপোে 
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তিয। সতহংস কেোরনো র্িনো প্রোয়-সময়ই অিযতধ্ে প্রেংতসি হরিো এব্ং িো-তনরয় 
ব্ীরেোতিি েতব্িোও েিনো েেো হরিো। অনয ব্যতক্তে স্ত্রীরে ব্যপূব্বে িুরয তনরয় যোওয়োে 
ব্ণবনো কিয়োে কক্ষরত্র কব্িুইন-েতব্েো ‘অসভযিো'ে পতেিয় তিরিন। হোমযোে তেেোে হওয়ো 
মতহযোে কগোপনীয়িো প্রেোে, িোে েোেীতেে তনগ্রহ ব্ো তব্ড়ম্বনোে ব্ণবনো তিরি কব্িুইন-
েতব্েো নূযনিম তব্রব্েরব্োরধ্ে পতেিয় তিরিন নো। 
 

কব্িুইনেো ঈেেরে এে েৃতত্রম এব্ং গিোনুগতিে সিো ব্রযই মরন েেরিন। িোেো 
স্বোধ্ীন ও স্বনব্বযতক্তে কেোরনো ঈেরেে অতস্তরত্ব তব্েোস েেরিন নো। মজোে তব্ষয় হরে, 
কব্িুইনেো অনয কেোরনো কগোষ্ঠীে সোরে প্রতিরযোতগিোে সময় প্রতিিন্দ্বী কগোষ্ঠীে কেোরনো 
তব্খযোি কিব্িোে আিরয তনরজেোও এেতি কিব্িো স্বিতে েরে উপোসনো শুরু েরে তিি। 
ইসযোম-পূব্ব যুরগ মক্কোে ‘েোব্ো’ র্েতি তব্তভন্ন কিব্রিব্ীে মূতিবরি ভতিব এমনই এেতি 
গুরুত্বপূণব উপোসনোযয় তিয। কব্িুইনেো এই পতব্ত্র িোরন তনয়তমি আসি এব্ং 
গভীেভোরব্ সম্মোন প্রিেবন েেি। েুেোইেরিে সোরে তব্রেোরধ্ে কজে ধ্রে এেব্োে 
কজোহোয়নো কগোষ্ঠীে কনিো আবু্দদ্দোে তব্ন হুিোয় িোে জনগণরে তনরিবে তিরয়তিরযন হোওেো 
নোমে িোরন েোব্োে মরিো আরেেতি উপোসনোযয় ব্োনোরনোে জনয,যোরি কব্িুইনরিেরে 
েোব্োে পতেব্রিব এই উপোসনোযরয় তনরয় আসো যোয়। তেন্তু কজোহোয়নো কগোষ্ঠীে কযোেজন 
এ েোজ অিযন্ত ব্যয়ব্হুয ও ঝুাঁতেপূণব ব্রয কনিোে তনরিবে উরপক্ষো েরেতিয। এজনয 
তহেোম তব্ন মুহোম্মি আয-েোযতব্ (তহজতে ১২০ ব্ো ৭৩৭ তিস্টোব্দ-তহজতে ২০৪/২০৬ ব্ো 

৮১৯/৮২১ তিস্টোব্দ) েতিি ‘িোনতেস আয আসনোম’গ্ররন্থ২৩ ব্যিধ্মবী েতব্িোয় 
কজোহোয়নো কগোষ্ঠীে জনগণরে তনরয় উপহোস েেো হরয়রি। উরল্লখয তহেোরমে এই ব্ইতি 
কপৌিতযে আেরব্ে ধ্মবীয় ধ্যোন-ধ্োেণোে স্পি তিত্র উপিোপরনে কক্ষরত্র এেতি 
তনভবেরযোগয সূত্র। ইসযোম-পূব্ব আেব্ কপৌিতযেরিে মোনতসেিো কব্োঝোে জনয এই ব্ই 
কেরে তেিু উতক্ত িুরয কিয়ো কযরি পোরে: ‘আব্রোহো (ষষ্ঠ েিরেে মোঝোমোতঝ সমরয় 
আতব্তসতনয়ো তব্জরয়ে পরে ইরয়রমরনে এেজন তিস্টোন েোসে) যখন সোনোয় অিযন্ত 
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মূযযব্োন পোেে ও িোতম গোরিে গুাঁতড় তিরয় কেতযস নোরমে তগজবো তনমবোণ েরে েপে 
তনরয়তিরযন তিতন িোে হোরিে মুতঠ িিতিন পযবন্ত আযগো েেরব্ন নো, যিতিন নো 
আেব্েো েোব্োরে পতেিযোগ েরে এই তগজবোয় আসো শুরু েরে। এ সংব্োি শুরন আেরব্ে 
এেজন কনিো এে েোরত্র তেিু কযোে পোঠোরযন কনোংেো আব্জবনো আে মযমূত্র তিরয় 
তগজবোতি নি েেরি।’ এে কিরয িোে তপিৃহিযোে প্রতিরেোধ্ কনয়োে পতেেল্পনো েরে। 
এজনয প্রেরম কস জুয-খোযোসো নোরমে এে কিব্িোে মূতিবে েোরি যোয়। েীতি অনুযোয়ী 
কিরযতি িীরেে ফযে তনরক্ষপ েরে জোনরি িোয় িোে তপিোে হিযোেোেীরে হিযো েরে 
ব্িযো কনয়ো উতিি হরব্ তেনো। জুয-খোযোসোে অমি হয় িোরি। আেব্ কিরযতি িখন 
কু্ষব্ধ হরয় জুয-খোযোসো কিব্িোরে তনরজে পৃষ্ঠরিে প্রিেবন েরে ব্রয, ‘আমোে মরিো 
আপনোে তপিোও যতি খুন হরিন িরব্ আজ আপতন আমোরে নো ব্যরি পোেরিন নো।’ 
প্রোে-ইসযোতম যুরগে এে েতব্ে ভোষোয়, ‘কহ জুয-খোযোসো! আপনোে সোরেও যতি এমন 
অনোিোে হরিো, আমোে মরিো আপনোে তপিোও যতি আজ মোতিে তনরি েোতয়ি েোেরিন, 

িরব্ েত্রুরিে হিযো েেরি আপতন আমোরে েখরনোই ব্োেণ েেরিন নো।’২৪ তব্েজুরড় 
কস-সমরয়ে মোনুরষেো কযখোরন িন্দ্র, সূযব, নক্ষরত্রে পূজো েরে কব্তড়রয়রি িখন আেব্ 
কব্িুইনেো আতব্ি তিয পোেরেে মরধ্য। পোেেরে কেন্দ্র েরে িিুতিবরে কর্োেো আে পোেে 
পূজো েেো তিয কব্িুইনরিে ধ্মবীয় প্রেো। পোেেরে পূজো েেোে আরেেতি ব্যতিক্রমী 
কেওয়োজও তিয িোরিে মরধ্য। কযমন মরুভূতমরি যোত্রোপরেে তব্েতিরি কব্িুইনরিে 
প্রেম েোজ েোেি কেোেোও কেরে িোেতি পোেে খুাঁরজ কব্ে েেো। সব্রিরয় সুেে 
পোেেিোরে মোতিরি কেরখ এে িোেপোরে প্রিতক্ষণ েেি িোেো। অনয তিনতি পোেেরে 
েোন্নোে পোত্র েোখোে জনয ব্যব্হোে েেো হরিো। এিোড়ো কমষ, িোগয ব্ো উি কেোেব্োতন 
কিয়োে সময় কেোরনো পোেরেে সোমরন এমনভোরব্ কেোেব্োতন কিয়ো হরিো কযন পশুে েরক্ত 
পোেেতি যোয হরয় যোয়। 
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প্রোিীন আেব্-কব্িুইনেো উপোসনোয় খুব্ এেিো আন্ততেে তিয নো। ‘িোনতেস আয 
আসনোম’ ব্ই কেরে আরেেতি র্িনো িুরয ধ্েো যোয়: এে আেব্ িোে উিগুরযোরে ‘সোি’ 
নোরমে এে উপোসয-পোেরেে েোি কেরে আেীব্বোি তনরি যোয়। পশুে েরক্ত েতঞ্জি যোয 
পোেেতি কিরখ উিগুরযো ভরয় ব্োেব্োে িূরে সরে যোতেয। এরি তব্েক্ত হরয় আেব্ 
ব্যতক্ততি কিোি পোেরেে িুেেো তনরয় সোি নোরমে উপোসয-পোেেতিরে তঢয কমরে কিাঁতিরয় 
ব্রয, ‘িুতমও সোধ্োেণ জনিোে ভোযব্োসো-সম্মোন কেরে ব্তঞ্চি হও!’ ইব্রন ইসহোরেে 

েতিি ব্ইরয়ও এই র্িনোতি ব্তণবি হরয়রি এভোরব্২৫:  
 

‘সোরিে েোরি আমেো আমোরিে কসৌভোরগযে জনয এরসতিযোম।  
তেন্তু এই সোি যখন িোে সব্ই উতড়রয় তিরয়রি, আমোরিে িোই আে িোে সোরে কেোরনো 
কযনরিন নোই।  
আেো এই সোি তে মোতিে উপে িোাঁতড়রয় েোেো শুধু্ই এেতি পোেে নয়?  
কস কেোরনোভোরব্ই আমোরিে িযোে পরেে সতঠে ব্ো ভুয তনরিবে তিরি পোরে নো।’ 
 

মতিনোে প্রেম তিরেে ব্িেগুরযোরি মুহোম্মরিে জীব্রনও এই কব্িুইন-আিেরণে কিখো 
পোওয়ো যোয়। কযমন তহজেরিে পে নতব্ যখন কজোরেরেোরে ইসযোম প্রিোে শুরু েেরযন 
িখনঅরনে কব্িুইন অনযোনয কগোষ্ঠী কেরে ভীি হরয় তেংব্ো গতনমরিে মোয যোরভে 
আেোয় মুসযমোনরিে িরয কযোগিোন েরে। তেন্তু যখনই মুসতযমেো কেোরনোভোরব্ তব্পোরে 
পরড়তিয কযমন ওহুরিে যুরদ্ধ পেোতজি হরয়তিয িখনই িোেো অনয কেোরনো িরয 
তডগব্োতজ তিরয় িরয যোয়, নয়রিো ভরয় নতব্ ব্ো মুসযমোনরিে েোি কেরে িূরে েোেি। 
মুহোম্মি কব্িুইনরিে এই মোনতসেিো খুব্ ভোরযোভোরব্ জোনরিন। কেোেোরনে তব্তভন্ন 
আয়োরি এ-ধ্েরনে স্বব্তেরিযে েেো ব্তণবি হরয়রি। কযমন সুেো িওব্ো। েোযপতঞ্জ 
অনুসোরে এতি কেোেোরনে সব্বরেষ সুেো এব্ং নতব্ে ব্োণী তহরসরব্ও এরে তব্রব্িনো েেো 
হয়। এই সুেোয় েরয়রি: ‘অতব্েোস ও েপিিোয় মরুব্োসী আেব্ কব্িুইনেো ব্ড় কব্তে 
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কপোক্ত। আে আল্লোহ িোাঁে েসুরযে ওপে যো অব্িীণব েরেরিন িোে (নযোয়নীতিে) 
সীমোরেখো নো কেখোে কযোগযিো এরিে কব্তে।’ (৯:৯৭)। এ েোেরণই িোরিে আেো তিয, 
‘যতি এ কেোরনো অনোেব্-এে ওপে অব্িীণব েেো হরিো’ (২৬:১৯৮)। আসরয আেরব্ে 
বৃ্হিে জনরগোষ্ঠীে মরধ্য েুসংস্কোে খুব্ গভীরে তিয। কযনরিন কেোরনো িোতহিো পূেরণ 
িোেো মূতিব ব্ো প্রতিমোে েোরি তগরয় প্রোেবনোে আশ্রয় তনি। 
 

িরব্ কহজোরজে, তব্রেষ েরে মক্কো ব্ো ইয়োসতেব্ (পেব্িবীরি নোমেেণ হয় মতিনো) 
এযোেোে তিত্র এমন তিয নো। এই িুই েহরেে মরধ্য তব্রেষ েরে ইয়োসতেরব্ে 
অতধ্ব্োসীেো ইহুতি ও তিস্ট ধ্মব িোেো প্রভোতব্ি তিয। ‘ঈেে’ েরব্দে প্রতিেব্দ তহরসরব্ 
‘আল্লোহ’ েরব্দে ব্যব্হোেও িোরিে মরধ্য তিয। িোেো তনরজরিে ইব্রোতহরমে ব্ংেধ্ে মরন 
েেি। ওল্ড কিস্টোরমরন্টে েোতহনী অনুসেরণ িোেো তনরজরিেরে ইসেোইরযে ব্ংেধ্ে 
ব্রয িোতব্ েেি। আিম ও েয়িোরনে েোতহনী প্রোয় সব্োেই জোনো তিয। িোেো কফরেেিো 
তব্েোস েেি এব্ং িোাঁরিেরে আল্লোহে েনযো তহরসরব্ েল্পনো েেি। িোাঁরিে এই ধ্োেণো 
সম্পরেব কেোেোরন কব্ে েরয়েব্োে পরেোক্ষভোরব্ ব্যো হরয়রি: ‘কিোমেো তে মরন েে 
কিোমোরিে জনয পুত্রসন্তোন আে আল্লোহে জনয েনযোসন্তোন?’ (সুেো নজম: আয়োি ২১)। 
যোরহোে এই নগেব্োসী কব্ে েরয়েতি ইহুতি প্রেোও অনুসেণ েেি। কযমন খৎনো, ওজু 
েেো, ঋিুব্িী নোেীরিে ব্জবন েেো এব্ং তব্শ্রোরমে জনয সপ্তোরহে এেতি তিন ব্েোদ্দ 
েোখো। এজনয িোেো পেব্িবীরি েতনব্োরেে িরয শুক্রব্োেরে তব্শ্রোরমে তিন তহরসরব্ গ্রহণ 
েরে।  
 

স্পি কব্োঝো যোয় ইসযোম প্রিোরেে জনয কহজোরজে সোমোতজে পতেরব্ে এরেব্োরে 
আনরেোেো তেিু তিয নো। ওখোরন শুধু্ কয কপৌিতযেিো-ব্জবনেোেী তেিু আধু্তনে তিন্তোে 
মোনুষ তিরযন িোই নয়, অরনে কপৌিতযেও কসখোরন আরযোে কেখোে িেবন কপরয়তিরযন। 
কেোেোরন িোাঁরিে েেো কব্ে েরয়েব্োে উরল্লখ েেো হরয়রি। কযমন সুেো জুখরুফ-এ 
ব্যো হরয়রি: ‘যতি িুতম ওরিেরে তজরজ্ঞস েে, কে ওরিেরে সৃতি েরেরি, ওেো অব্েযই 
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ব্যরব্, ‘আল্লোহ’।’(৪৩:৮৭)। আব্োে সুেো আনেোবু্ি-এ ব্যো হরয়রি: ‘যতি িুতম 
ওরিেরে তজজ্ঞোসো েে, ‘কে আেোে ও পৃতেব্ী সৃতি েরেরিন এব্ং িন্দ্র-সূযবরে তনয়িণ 
েরেন?’ ওেো অব্েযই ব্যরব্, ‘আল্লোহ’। িোহরয ওেো কেোেোয় রু্েোপোে খোরে?’ 
(২৯:৬১)। মক্কোে েুেোইে কপৌিতযেেো িোরিে মূতিবগুরযোরে ‘েতক্তে প্রিীে’ তহরসরব্ 
এব্ং এে মোধ্যরম ঈেরেে তনেরি যোওয়ো যোয় ব্রযও তব্েোস েেি। েুেোইেরিে এেেম 
ভোব্নোে েেো কেোেোরন েরয়রি: ‘যোেো আল্লোহে পতেব্রিব অনযরে অতভভোব্ে তহরসরব্ 
গ্রহণ েরে িোেো ব্রয, ‘আমেো এরিে পূজো এজনযই েতে কয এেো আমোরিেরে আল্লোহে 
েোিোেোতি কপৌঁরি কিরব্।’ (৩৯:৩)।  
 

এেপেও মক্কোয় ইসযোম কিমন তব্েতেি হরি পোরে তন। ১৩ ব্িে ধ্রে নবু্ওতি প্রিোরেে 
পেও, এমন েী মরনোমুগ্ধেে মতক্ক সুেোগুরযো প্রেোরেে পেও কসখোরন ইসযোম-
গ্রহণেোেীে সংখযো এেে িড়োয়তন। নতব্ মুহোম্মি ১৩ ব্িে ধ্রে তিনেোি পতেশ্রম েরেও 
েুেোইেরিে িৃঢ় অব্িোন ভোেরি পোরেনতন। এই সময় কয েরয়েজন ইসযোম গ্রহণ 
েরেতিরযন িোরিে মরধ্য উরল্লখরযোগয হরযন আবু্ ব্েে, ওমে, উসমোন, হোমজো তব্ন 
আবু্দয কমোিোরযব্, আবু্দে েহমোন তব্ন আউফ এব্ং সোি তব্ন আতব্ ওয়োক্কোস। এিোড়ো 
ব্োতেেো তিরযন িতেদ্র পতেব্োরেে অেব্ো তনিু কশ্রতণে। মক্কোে সমোরজ িোরিে কেোরনো 
প্রভোব্ তিয নো।  
 

এরেেেব্োিী হোতনফ মিোব্যম্বী ওয়োেোেো তব্ন-নওফয ইসযোম গ্রহণ নো েেরযও 
মুহোম্মিরে সব্সময় সমেবন তিরয় এরসতিরযন। আবু্ ব্েেরে ইসযোরম তনরয় আসোে 
পেোমেব তিতনই মুহোম্মিরে তিরয়তিরযন। েোেণ আবু্ ব্েে মক্কোে এেজন প্রভোব্েোযী 
পতেব্োরেে সিসয ও সম্মোতনি ব্যতক্ত তিরযন। িোে ইসযোম গ্রহণ স্বোভোতব্েভোরব্ অনযরিে 
প্রভোতব্ি েেরব্। এব্ং কিমনতিই র্রি। আবু্ ব্েরেে ইসযোম গ্রহরণে পে এরে এরে 
উসমোন তব্ন আফফোন, আবু্দে েহমোন তব্ন আউফ, িোযহো তব্ন উব্োয়িুল্লোহ, সোি তব্ন 
আতব্ ওয়োক্কোস, জুব্োরয়ে তব্ন আয-আওয়োম মুসতযম হরয়তিরযন।  
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ইসযোরমে প্রসোরেে কপিরন এে গুরুত্বপূণব েোেণ হরে নতব্ মুহোম্মরিে এেতনষ্ঠিো এব্ং 
গভীে আত্মতব্েোস। যো িোাঁরে অরনে সুিৃঢ় যক্ষয অজবরন িোাঁে আত্মতব্েোসরে ধ্রে 
কেরখতিয। অরনে ব্যতক্তে প্ররেোিনো, হুমতে-ধ্োমতে, ব্যি-তব্দ্রুপ কেোরনো তেিুই িোাঁরে 
িযোরি পোরেতন। এেই সময় মুহোম্মরিেও যরেি সম্পি তিয, কসগুরযোরে তিতন 
যেোসমরয় ব্যব্হোে েরেরিন। ইসযোম প্রিোরেে পঞ্চম ব্িরে তিতন িোাঁে এে অনুসোেীরে 
আতব্তসতনয়োে তিস্টোন েোজো আসোমো ইব্রন আব্জরেে (তনগোস) েোরি িূি তহরসরব্ 
পোঠোন, েোজো কযন িোাঁে েোরে মক্কোে কপৌিতযেিো-তব্রেোধ্ী েরয়েজন মুসযমোনরে 
সহোয়িো েরেন। [প্রোিীন আতব্তসতনয়োে েোজোরিে ‘তনগোস’ নোরম ডোেো হরিো।-
অনুব্োিে]। এ-র্িনোয় মক্কোে েুেোইে-প্রধ্োনরিে িনে নরড়। িোাঁেোও তনগোরসে েোরি 
েুেোইে ব্ংরেে ব্োনু েোহম কগোরত্রে আমে ইব্রন আয-আস (৫৮৫-৬৬৪ তিস্টোব্দ) 
এব্ং আবু্দল্লোহ তব্ন আবু্ েোতব্য়োরে িূি তহরসরব্ পোঠোন, যোরি কসখোনেোে েোসেরিে 
কব্োঝোরনো হয় িোেো কযন অতভব্োসী মুসযমোনরিেরে তব্রদ্রোহী ও অব্োতিি কর্োষণো েরে 
কফেি পোতঠরয় কিয়। 
  
ইসযোম প্রিোরেে শুরুে তিরে েুেোইেেো মুহোম্মিরে খুব্ এেিো গুরুরত্বে সরি তব্রব্িনো 
েরেনতন। িোেো িোাঁরে পোগয, েতব্, কজযোতিষী, তজন ব্ো েয়িোরন ভে েেো ব্যতক্ত ইিযোতি 
ব্রয সরম্বোধ্ন েেি। তেন্তু সমরয়ে সোরে সোরে মুহোম্মরিে মোনতসে িৃঢ়িো এব্ং েতিপয় 
উরল্লখরযোগয সোফযয েুেোইেরিে কু্ষব্ধ েরে কিোরয। স্বোভোতব্েভোরব্ েুেোইেরিে সোরে 
নতব্ে েত্রুিো ব্োড়রি েোরে। েুেোইে-প্রধ্োনেো বু্ঝরি কপরেতিরযন যতি মুহোম্মরিে 
প্রিোেণো সোফযয কপরি শুরু েরে িরব্ িোরিে তনরজরিে জীতব্েো তনব্বোরহে পে র্ধ্ংরসে 
মুরখ পরড় যোরব্। প্রতি ব্িে হোজোরেো মোনুষ এেতত্রি হরিো মক্কোে েোব্ো র্েরে কেন্দ্র 
েরে। এিো তিয আেরব্ে কব্িুইন কগোষ্ঠীগুরযোে প্রধ্োন িীেবিোন। আেরব্ে সেয েতব্, 
সোতহতিযে, ব্কৃ্তিোেোেীরিে তমযনরমযো পতেিোতযি হরিো েোব্ো র্েরে কেন্দ্র েরে। 
মক্কোব্োসীরিে রুতি-রুতজ ও েুেোইেরিে মোনসম্মোন সব্ই িীেবযোত্রীরিে আসো-যোওয়োে 
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উপে তনভবেেীয তিয। কব্িুইনেো মূতিবসতিি েোব্ো র্ে (উপোসনোযয়) িেবন েেরি 
আসি। নিুন ধ্মবমরি যতি এই মূতিবগুরযো র্ধ্ংস েরে কিয়ো হয়, িরব্ কব্িুইনেো হয়ি 
আে েখরনোই এখোরন আসরব্ নো।  
 

পরনে ব্িে পে ইসযোরমে তব্জয় যখন সোতধ্ি হয়, মক্কোে মুসতযমেোও পূরব্বে মরিো 
তঠে কিমতন িোরিে জীতব্েো তনব্বোহ তনরয় তিতন্তি হরয় পরড়। ৬৩০ তিস্টোরব্দে আগরস্ট 
মক্কো েহে তব্জরয়ে পে নোতজয হওয়ো আয়োরি কপৌিতযেরিে েোব্ো র্রে গমন তনতষদ্ধ 
েেো হয় এব্ং তনরজরিে জীতব্েো তনরয় উতিগ্নমক্কোয় অব্িোনেি মুসযমোনরিেরে সুেো 
িওব্ো'ে ২৮ নং আয়োরিে মোধ্যরম িুতিন্তো িূে েেো হয়: ‘কহ তব্েোসীগণ! অংেীব্োিীেো 
কিো অপতব্ত্র; িোই এ-ব্িরেে পে িোেো কযন মসতজি-উয-হোেোরমে েোরি নো আরস। 
যতি কিোমেো িোতেরদ্রে ভয় েে, িরব্ কজরন েোরখো আল্লোহ ইেো েেরয িোাঁে তনজ 
েরুণোয় কিোমোরিে অভোব্ িূে েেরি পোরেন।’ (৯:২৮)। অেবোৎ ব্যব্সোয় কযোেসোরনে 
ক্ষতিপূেণ তিতনই (আল্লোহ) প্রিোন েেরব্ন।  
 

েুেোইে-প্রধ্োনেো যখন মুহোম্মরিে স্বধ্যব, ঐেোতন্তেিোে প্রতি যক্ষ েেরযো এব্ং তনরজরিে 
সম্ভোব্য তব্পি সম্পরেব আেও ভোরযোভোরব্ বু্ঝরি পোেয িখন িোেো িুযনোমূযে 
ইতিব্োিে পিরক্ষপ গ্রহণ েরে। িোেো মুহোম্মরিে িোিো বৃ্দ্ধ আবু্ িোতযরব্ে েেণোপন্ন 
হরয় অনুরেোধ্ জোনোন তিতন কযন মুহোম্মিরে ইসযোম প্রিোে েোমোরি ব্রযন এব্ং তব্তনমরয় 
িোাঁরে েোব্ো র্ে েক্ষণোরব্ক্ষরণে এে পরি িোেুতেে প্রতিশ্রুতিও কিয়ো হয়। আবু্ িোতযব্ 
অব্েয ভোতিজোরে েোতজ েেোরি ব্যেব হরয প্রোয় সব্ েুেোইে-প্রধ্োনই ব্োনু হোরেতমরে 
সোমোতজেভোরব্ এের্রে েেোে তসদ্ধোন্ত কনয়। ব্যব্সো-ব্োতণরজয তনরষধ্োজ্ঞো আরেোরপে 
ফরয কব্ে েরয়েতিরনে জনয হোরেতম কগোষ্ঠীে সিসযরিে েতঠন সমরয়ে মধ্য তিরয় কযরি 
হয়। অব্েয হোরেতম কগোষ্ঠীে িুিবেো কিরখ এে সময় অনয আেব্েো এতগরয় এরয িোরিে 
িুিঃসমরয়ে অব্সোন হয়। 
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এ র্িনোে পে এব্ং তব্রেষ েকে আবু্ িোতযরব্ে মৃিুযে পে নতব্ মুহোম্মিরে েোমোরনোে 
আে কেোরনো আেো ব্োতে েোরে নো। েুেোইে-প্রধ্োনেো এব্োে েরঠোে অব্িোরন যোওয়োে 
তসদ্ধোন্ত কনন। প্রোেতমে আরযোিনোয় সম্ভোব্য তিনতি প্রস্তোব্ সোমরন েোখো হয়: নতব্ 
মুহোম্মিরে ব্েী েেো, িোাঁরে তনব্বোতসি েেো অেব্ো িোাঁরে হিযো েেো। অব্েয পরে 
তসদ্ধোন্ত গৃহীি হয়, মুহোম্মিরে হিযো েেোিোই সব্রিরয় উপযুক্ত হরব্। শুধু্ এেিো েিব 
েোেয কয,সেরযে হোিই মুহোম্মরিে েরক্ত েতঞ্জি েেো হরব্ যোরি েরে ভতব্ষযরি 
েোউরে কযন হোরেতম কগোরত্রে প্রতিরেোরধ্ে তেেোে নো হরি হয়। মুহোম্মরিে নবু্ওতিে 
১২-১৩ ব্িরেে মোেোয় এই পতেেল্পনো েেো হয়। যো িোাঁে মক্কো কেরে মতিনোয় 
অতভব্োতসি হওয়োরে প্রভোতব্ি েরে।  
 

অরযৌতেেত্ব 
অরনে ইেোতন গভীেভোরব্ তব্েোস েরেন, কয কেোরনো ইমোমজোিো২৬ প্রতি মুহূরিবই কেোরনো 
নো কেোরনো েেরমে অরযৌতেে েোজ-েোেব্োে েেরি পোরেন। নতব্ মুহোম্মি ও হজেি 
আতয ইব্রন আবু্ িোতযরব্ে কেোরনো ব্ংেধ্ে তেংব্ো ইেোরনে িোনীয় কেোরনো সন্নযোসীরে 
‘ইমোমজোিো’ ব্রয সরম্বোধ্ন েেো হয়। অব্েয িোরিে যতি কেোেোন পড়োে সোধ্য েোেি 
িরব্ কসখোরন আরিৌ অরযৌতেে তেিু কনই কিরখ সতিযই অব্োে হরয় কযি। 
 

কেোেোরন তব্েতিেও অতধ্ে আয়োরি উরল্লখ েরয়রি, সংেয়ব্োিীেো যখনই নতব্রে কেোরনো 
অরযৌতেে েোজ েরে কিখোরি ব্রযরি, িিব্োেই তিতন হয় নীেব্ কেরেরিন, নয়রিো 
ব্রযরিন তিতন আে িেজরনে মিই সোধ্োেণ মোনুষ, শুধু্মোত্র আল্লোহে সোরে কযোগোরযোগ 
িোপন েরে সুসংব্োি ও সিেবব্োণী তনরয় আসো িোড়ো িোাঁে পরক্ষ অনয তেিু েেো সম্ভব্ 
নয়। এই আয়োরি এই তব্ষয়তি স্পি েরে ব্রয কিয়ো হরয়রি: ‘আে ওেো ব্রয, ‘আমেো 
কিোমোরে তব্েোস েেব্ নো যিক্ষণ নো িুতম মোতি ফোতিরয় এেতি ঝেনো কফোিোরব্, ব্ো 
কিোমোে কখজুরেে ব্ো আেুরেে ব্োগোন হরব্ যোে ফোাঁরে ফোাঁরে অজস্র নিীনোযো ব্ইরব্, ব্ো 
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িুতম কযমন ব্য, আেোেরে িুেরেো িুেরেো েরে কভরে কফযরব্ আমোরিে ওপে, ব্ো 
আল্লোহ ও কফরেেিোরিেরে তনরয় আসরব্ আমোরিে সোমরন ব্ো কিোমোে জন্য এেিো 
কসোনোে ব্োতড় হরব্, ব্ো িুতম আেোরে আরেোহণ েেরব্, তেন্তু কিোমোে আেোরে আরেোহণ 
আমেো েখনও তব্েোস েেব্ নো যিক্ষণ নো আমোরিে পড়োে জনয িুতম আমোরিে ওপে 
এে তেিোব্ অব্িীণব েেরব্।’ব্রযো, ‘আমোে প্রতিপোযরেে পতব্ত্র মতহমো! আতম 
এেজন মোনুষ, এেজন সুসংব্োিিোিো েসুয িোড়ো আে েী?’ (সুেোব্তন-ইসেোইয: আয়োি 
৯০-৯৩)। 
 

পরেে িুই আয়োরি সংেয়ব্োিীরিে তব্িয় প্রেোতেি হরয়রি এভোরব্: ‘আল্লোহ তে 
মোনুষরে েসুয েরে পোতঠরয়রিন?’ ওরিে এই েেোই কযোেরিেরে তব্েোস েেরি ব্োধ্ো 
কিয় যখন ওরিে েোরি আরস পরেে তনরিবে। ব্রযো, ‘কফরেেিোেো যতি তনতিন্ত হরয় 
পৃতেব্ীরি কর্োেোরফেো েেরি পোেি িরব্ আতম আেোে কেরে এে কফরেেিোরেই 
ওরিে েোরি েসুয েরে পোঠোিোম।’ (১৭:৯৪-৯৫)। এই িুতি আয়োি অিযন্ত যুতক্তপূণব 
ও সহজরব্োধ্য। নতব্ হরযন সোধ্োেণ কযোেজরনে মরধ্যেোে এমন এেজন মোনুষ, তযতন 
অনযরিে কেরে িুযনোমূযে কব্তে িূেিেবী ও তিন্তোেীয, এব্ং তিতন প্রিতযি েুসংস্কোরেে 
অসোেিো ও অরযৌতক্তেিো সব্োইরে কিখোরি পোরেন। এমন েী, সমোরজ প্রিতযি তনষু্ঠে 
ও ক্ষতিেে প্রেো কেরে কযোেজনরে িূরে েোখরি পোরেন। মুহোম্মরিে ব্ক্তরব্যে স্বেিো, 
সহজরব্োধ্যিো ও গভীেিো তনরয় েখরনো প্রশ্ন উরঠতন। িোই িোাঁে তব্রুরদ্ধ প্রতিপরক্ষে 
উরঠপরড় যোগোে েোেণও পতেষ্কোে। কব্তেেভোগ মোনুষ ঐ ধ্েরনে তহংসোমূযে আিোে-
আিেরণ অভযস্ত তিয। স্বেেব্েোয কেরে িোেো এগুরযো অনুসেণ েেি। আজরেে এই 
আধু্তনে তব্ংে েিোব্দীরিও এেই িৃেয কিখো যোয়। িোই সহরজ কব্োঝো যোয় আেরব্ে 
িখনেোে মোনুরষেো এমন কেোরনো কযোরেে েেো সহরজ কমরন কনরব্ নো তযতন িোরিে 
পূব্বসূতেরিে ঐতিরহযে তব্রেোতধ্িো েেরব্ন। মুহোম্মি যখন আল্লোহে পক্ষ কেরে েেো 
ব্যোে িোতব্ েেরযন, িখন খুব্ স্বোভোতব্েভোরব্ অনযেো িোে প্রমোণ কিখরি িোইয। 
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মুহোম্মি তনরজও পূরব্বে তব্তভন্ন নতব্ে অরযৌতেে েমবেোরণ্ডে েেো নোনো সময় স্বীেোে 
েরেরিন এব্ং তব্তভন্ন ধ্রমবে নতব্ সম্পরেব তব্তভন্ন উদৃ্ধতি তিরয়রিন। পোেরসয এেতি 
েেো প্রিতযি আরি এেেম: ‘কয অরনযে কব্তে প্রেংসো েরে পরেোক্ষভোরব্ কস তনরজে 
অক্ষমিোই প্রেোে েরে।’ এই েেোে প্রভোব্ িখনও পরড়তিয। েুেোইেেো কভরব্তিয 
সময় এরয মুহোম্মি তনরজও িৃেযমোন কেোরনো অরযৌতেে র্িনো র্তিরয় কিখোরব্ন। িোই 
িোেো অনয কেোরনো তব্েল্প মোনরি েোতজ তিয নো। এজনয িোেো তজজ্ঞোসো েরেতিয এভোরব্: 
‘ওেো ব্রয, ‘এ কেমন েসুয কয খোব্োে খোয় ও হোরি-ব্োজোরে িযোরফেো েরে! িোে েোরি 
কেন কফরেেিো পোঠোরনো হয় নো কয িোে সরি েোেরব্ ও ভয় কিখোরব্, ব্ো িোরে 
ধ্নভোণ্ডোে কিওয়ো হয় নো কেন, ব্ো িোে এেিো ব্োগোনও কনই কেন কযখোন কেরে কস 
িোে খোব্োে কযোগোড় েেরি পোেরব্?’জোরযমেো আেও ব্রয, কিোমেো কিো এে জোিুগ্রস্ত 
কযোরেে অনুসেণ েেি!’ (সুেো ফুেেোন: আয়োি ৭-৮)। 
 

েুেোইেরিে এ-ধ্েরনে িোতব্ তেংব্ো িীব্র অসরন্তোষমূযে সমোরযোিনোেও কেোরনো উিে 
কিনতন নতব্। অরযৌতেে তেিু র্িোরনোে গণিোতব্ে মুরখও তিতন নীেব্ কেরেরিন। 
আল্লোহে িেফ কেরে প্রিযোরিে এরয তিতন পরে ব্রযন: ‘কিোমোে পূরব্ব আতম কযসব্ 
েসুয পোতঠরয়তি, িোেো সেরযই কিো খোওয়ো-িোওয়ো েেি ও হোরি-ব্োজোরে িযোরফেো 
েেি।’ (২৫:২০)। এেই র্িনোে পুনেোবৃ্তি কিখো যোয়: ‘িোেো ব্রয, ‘ওরহ, যোে ওপে 
এই উপরিেব্োণী অব্িীণব হরয়রি, িুতম কিো পোগয! িুতম সিযব্োিী হরয আমোরিে 
সোমরন কফরেেিোরিে তনরয় আসি নো কেন?’ (সুেো তহজে: আয়োি ৬-৭)। আব্োে সুেো 
আতম্বয়োরি েরয়রি এেই েেো: ‘সীমোযঙ্ঘনেোেীেো কগোপরন পেোেব েরে, ‘এ কিো 
কিোমোরিেই মরিো এেজন মোনুষ, িবু্ও তে কিোমেো কিরখশুরন জোিুে খপ্পরে পড়রব্?’ 
...‘ওেো ব্যয, ‘অযীে স্বপ্ন! নো, কস এ ব্োতনরয়রি। নো, কস কিো এে েতব্। সুিেোং কস 
আমোরিে েোরি এে তনিেবন আনুে, কযমন তনিেবন তিরয় পূব্বসূতেরিে পোঠোরনো 
হরয়তিয।’ (২১:৩, ৫)। এেই সুেোে পেব্িবী আয়োরি এেিো উিে কিয়ো হরয়তিয 
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কযখোরন আল্লোহ মুহোম্মিরে ব্রযন: ‘কিোমোে পূরব্ব আতম প্রিযোরিে তিরয় মোনুষই 
পোতঠরয়তিযোম।’ পেব্িবী ব্োরেয মুহোম্মিরে সংেয়ব্োিীরিে উপরিে কিয়োে তনরিবে কিয়ো 
হরয়রি, ‘কিোমেো যতি নো জোন, িরব্ উপরিেপ্রোপ্ত সম্প্রিোয়রিেরে তজজ্ঞোসো েরেো।’ 
(২১:৭)। আব্োেও পূরব্বে নতব্রিে প্রসি উঠরয ব্যো হয় : ‘আে আতম িোরিেরে এমন 
কিহতব্তেি েতেতন কয িোরিে খোব্োে কখরি হি নো; িোেো তিেিোয়ীও তিয নো।’ (২১:৮)। 
 

সব্ তমতযরয় মতক্ক সুেোগুরযোে মরধ্য ২৫ তিেও কব্তে আয়োরি কিখো যোয়মুহোম্মিরে 
অনুরেোধ্ েেো হরে তিতন যতি এেজন নতব্ হরয় েোরেন, িরব্ এমন কেোরনো অরযৌতেে 
েোজ েরে কিখোরি যো সোধ্োেণ মোনুষ পোরে নো। তেন্তু সব্বরক্ষরত্র মুহোম্মি তিরযন হয় 
নীেব্, নয়রিো তনরজরে অনয সোধ্োেণ মোনুরষে মরিোই ব্রয স্বীেোে েরেরিন। যতিও 
তিতন স্বয়ং আল্লোহে েোি কেরে ওতহ কপরয়রিন, িেোতপ তিতন আে িেজরনে মরিোই 
মেণেীয তিরযন। এেিো েেো পতেষ্কোে উরল্লখ েরয়রি সুেো ইউনুরস: ‘ওেো ব্রয, ‘িোে 
েোরি িোে প্রতিপোযরেে কেোরনো তনিেবন অব্িীণব হয় নো কেন? ’ব্রযো, ‘অিৃরেযে জ্ঞোন 
কিো কেব্য আল্লোহেই। অিএব্ কিোমেো প্রিীক্ষো েরেো, আতম কিোমোরিে সরি প্রিীক্ষো 
েেতি।’ (১০:২০)। অনযসব্ মোনুরষে মরিো মুহোম্মরিেও আল্লোহে গোরয়তব্ উরদ্দেয 
সম্পরেব কেোরনো ধ্োেণো তিয নো। সুেো েো'ি-এ মুহোম্মরিে নবু্ওতি ও অরযৌতেে তেিু 
েেোে অক্ষমিো সম্পরেব প্রশ্নগুতযে উিে এভোরব্ কিয়ো হরয়রি, িোাঁে এেমোত্র েোজ হয 
আল্লোহে ব্োণী মোনুরষে েোরি কপৌঁরি কিয়ো। ‘যোেো অতব্েোস েরেরি িোেো ব্রয, 
‘(মুহোম্মরিে) প্রতিপোযরেে েোি কেরে িোে েোরি কেোরনো তনিেবন অব্িীণব হয় নো 
কেন?’ িুতম কিো কেব্য সিেবেোেী, আে প্ররিযে সম্প্রিোরয়ে জনয কিো পেপ্রিেবে 

আরি।’ ২৭ (১৩:৭)। এ-ব্ক্তব্য কেরে কব্োঝো যোয় কেোরনো প্রেোে অরযৌতেে তেিু েেো 
এেজন নতব্ে েোরজে মরধ্য পরড় নো। 
 

এেই ধ্েরনে ব্ক্তব্য কিখো যোয় আেও এেতি আয়োরি কযখোরন কপৌিতযেরিে েেো 
প্ররশ্নে জব্োরব্ মুহোম্মি ব্রযন, তিতন এেজন সিেবেোেী মোত্র, অরযৌতেেিো কেব্য 



 

87 
 

আল্লোহই কিখোরি পোরেন আে কেউ নো। যতিও ব্িবমোনেোরয কেোেোন নোতজয হওয়োরে 
অরনরে অরযৌতেে র্িনো ব্রযই তব্েোস েরেন। সুেো আনেোবু্ি-এ অতব্েোসীরিে 
প্ররশ্নে উিে মুহোম্মিরে এভোরব্ তিরি কিখো যোয়: ‘ওেো ব্রয, ‘িোে প্রতিপোযরেে েোি 
কেরে িোে েোরি তনিেবন পোঠোরনো হয় নো কেন?’ ব্রযো, ‘তনিেবন আল্লোহে তনয়িরণ, 
আে ‘আতম কিো এেজন স্পি সিেবেোেী মোত্র।’ (২৯:৫০)। আব্োে পেব্িবী আয়োরি 
আল্লোহ ব্রযন, ‘এ তে িোরিে জনয যরেি নয় কয, কয-তেিোব্ িোরিে েোরি আবৃ্তি েেো 
হয় আতমই িো পোতঠরয়তি কিোমোে েোরি? এরি অব্েযই তব্েোসী সম্প্রিোরয়ে জনয অনুগ্রহ 
ও উপরিে েরয়রি।’ (২৯:৫১)। সুেো মুযে-এ কপৌিতযেরিে তজজ্ঞোসোে জব্োরব্ ব্যো 
হরয়রি: ‘ওেো ব্রয, ‘কিোমেো যতি সিযব্োিী হও, িরব্ ব্রযো এ-প্রতিশ্রুতি েরব্ পোযন 
েেো হরব্?’ পরেে আয়োরি মুহোম্মি জব্োব্ কিন: ‘এে জ্ঞোন কেব্য আল্লোহেই আরি, 
আতম কিো স্পি সিেবেোেী মোত্র।’ (৬৭:২৬-২৭)। সুেো নোতজআি-এ পুনরুত্থোন তিব্স 
ও নবু্ওতি জ্ঞোরনে অরযৌতেেত্ব সম্পরেব অস্বীেোে েেরি কিখো যোয় মুহোম্মিরে: ‘ওেো 
কিোমোরে তজজ্ঞোসো েরে, ‘কেয়োমি েখন র্িরব্?’ কিোমোরে েী ব্যো আরি এ-ব্যোপোরে? 
এে িূড়োন্ত তসদ্ধোন্ত কিো কেব্য কিোমোে প্রতিপোযরেে েোরি। িুতম কিো এেজন 
সিেবেোেী-িোে জনয কয এরে ভয় েরে।’ (৭৯:৪২-৪৫)।  
  
কপৌিতযেরিে কজরিে মুরখ এব্ং িোরিে কিয়ো ব্ক্তব্য অনুযোয়ী অরযৌতেে েোজ 
কিখোরযই িোেো তব্েোস েরে কফযরব্ মুহোম্মি ও আল্লোহরে এমনিো কভরব্ মুসযমোন, 
এব্ং এমন েী মুহোম্মরিে কভিরেও আেো জন্মোরি েোরে কয আল্লোহ হয়রিো সতিযই 
এেতিন িোাঁরে তিরয় অরযৌতেে তেিু েরে কিখোরব্ন, যোরি সব্ অতব্েোসীই ‘তব্েোসী’ 
হরয় যোয়। সুেো আনআম-এ এই তব্ষয়তিে সুেোহো হয় এভোরব্: ‘আে িোেো আল্লোহে 
নোরম েতঠন েপে েরে ব্রয, িোরিে েোরি যতি কেোরনো তনিেবন আসি িরব্ অব্েযই 
িোেো তব্েোস েেি। ব্রযো, ‘তনিেবন কিো আল্লোহে এখতিয়োেভুক্ত।’ আে িোরিে েোরি 
তনিেবন এরযও িোেো কয তব্েোস েেরব্ নো, এ েীভোরব্ কিোমোরিেরে কব্োঝোরনো যোরব্?’ 
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(৬:১০৯)। আল্লোহ এেপে নতব্রে ব্রযন: ‘আে িোেো কযমন প্রেমব্োরে ওরি তব্েোস 
েরেতন কিমতন আতমও িোরিে অন্তরে ও নয়রন তব্ভ্রোতন্ত সৃতি েেব্ আে অব্োধ্যিোয় 
িোরিেরে উদ্ভ্রোরন্তে নযোয় রু্রে কব্ড়োরি কিব্। িোরিে েোরি কফরেেিো পোঠোরযও এব্ং 
মৃি ব্যতক্তেো িোরিে সোরে েেো ব্যরযও এব্ং সব্ তজতনস িোরিে সোমরন হোতজে 
েেরযও িোেো তব্েোস েেরব্ নো, যতি নো আল্লোহ িোন, েোেণ িোরিে অতধ্েোংেই অজ্ঞ।’ 
(৬:১১০-১১১)।  
 

সুেো আনআম-এে এই ৩তি আয়োি তনরয় মন্তব্য েেো প্ররয়োজন: (১) আেরব্ে 
কপৌিতযেেো প্রতিশ্রুতি তিরয়তিয মুহোম্মি যতি কেোরনো ধ্েরনে অরযৌতেে র্িনো কিখোরি 
পোরেন িরব্ িোেো ইসযোম গ্রহণ েেরব্। এে কপ্রতক্ষরি আল্লোহ মুহোম্মিরে জব্োব্ তিরি 
ব্রযন কয, অরযৌতেে র্িনো এেমোত্র আল্লোহই েেরি পোরেন, তিতন ব্ো অনয কেউ নন। 
এেজন মোনুরষে (হরি পোরেন তিতন ‘নতব্’) এই ধ্েরনে পতেষ্কোে স্বীেোরেোতক্ত কেরে 
কব্োঝো যোয়, প্রেৃতিে তনয়ম অযঙ্ঘনীয়। েোরেো পরক্ষই প্রোেৃতিে কেোরনো তনয়রমে ব্যিযয় 
র্িোরনো সম্ভব্ নয়। কযমন আগুন েখরনো িোে কপোড়োরনোে ক্ষমিো হোেোরি পোরে নো। (২) 
নতব্ মুহোম্মি তনরজই তনরজরে প্রশ্ন েরেতিরযন, ভতব্ষযরি যতি েখরনো অরযৌতেে র্িনো 
হয় আে অনযেো যতি এরি তব্েোস নো েরে, িরব্ তিতন িো তেভোরব্ জোনরি পোেরব্ন? 
এখোরন এেতি পোেো প্ররশ্নে উদ্ভব্ হয়, এিো েী তনতিিভোরব্ ব্যো যোয়, এেিো অরযৌতেে 
র্িনো র্িরযই কপৌিতযেেো িো তব্েোস েরে কফযরব্? মোনুরষে এেিো স্বব্তেিয হরে, 
অস্বোভোতব্ে তেিু কিখরয মোনুষ তব্তিি হয় এব্ং কয ব্যতক্ত এই েোজ েরে অকনরেই 
িোে অনুগি হরয় পরড়। কেোেোরনে িফতসেেোেেরিে ব্ণবনোয় বু্ঝো যোয়, স্বয়ং আল্লোহ 
িোাঁে ভতব্ষযৎ-িৃতিক্ষমিোে মোধ্যরম বু্ঝরি কপরেতিরযন, কেোরনো ধ্েরনে অরযৌতেে র্িনো 
নো-র্িরয অতব্েোসীেো েখরনোই মুহোম্মি ব্ো কেোেোরনে ব্োণী স্বীেোে েেরব্ নো। (৩) 
আল্লোহ সেোসতে জোতনরয় কিন, িোাঁে ‘পূরব্ব পোঠোরনো তনিেবন’ কে অতব্েোস েেরয তিতন 
অতব্েোসীরিে িৃতি ও হৃিয়রে ভুযপরে তনরয় যোরব্ন। এখোরন প্রশ্ন কিখো কিয়, 
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সব্বেতক্তমোন আল্লোহ তনরজই েী সোধ্োেণ মোনুরষে সিয তনধ্বোেরণে ক্ষমিো নি েরে 
তিরেন? যতি িোই হয়, িরব্ মোনব্জোতিে েোরি েী আেো েেো কযরি পোরে আে, তেংব্ো 
িোহরয িোরিে েোরি ব্োরেব্োরে নতব্ পোঠোরনোে প্ররয়োজনিো েী? আে এিো পতেষ্কোে নয়, 
‘পূরব্ব পোঠোরনো তনিেবন’ ব্যরি তে কব্োঝোরনো হরয়রি? পূরব্বে নতব্রিে তেিু র্িনো আরি, 
কিমতন মুহোম্মরিেও তেিু র্িনো েরয়রি, হয়রিো এগুরযোে কেোরনো তেিুই হরি পোরে। 
অব্েয পূরব্বে নতব্রিে সম্পরেব তনতিিভোরব্ খুব্ েমই জোনো যোয়। তেন্তু কেোেোন 
অনুসোরে, যখনই কপৌিতযেেো মুহোম্মরিে েোরি অরযৌতেে তেিু েরে কিখোরনোে িোতব্ 
জোতনরয়রি, িখনই তিতন তনরজরে শুধু্ আল্লোহে িেফ কেরে এেজন সুসংব্োিিোিো ও 
সিবেেোেী ব্রয িোতব্ েরেরিন। হরি পোরে, ‘পূরব্ব পোঠোরনো তনিেবরনে প্রতি অতব্েোস’ 
ব্যরি কেোেোরনে অনয আয়োিগুরযোে েেো কব্োঝোরনো হরয়রি। িোই যতি হরয় েোরে িরব্ 
এিো েখরনো উপযুক্ত জব্োব্ নয়। েোেণ কপৌিতযেেো কেোেোরনে অরযৌতেে ব্োণীরে 
তব্েোস েেরি িোইি নো। মুহোম্মরিে প্রতি িোরিে িোতব্ তিয - তযশু, মুসো, সোরযহ ব্ো 
অনযোনয নতব্রিে কয েেম অরযৌতেে র্িনোে েেো কেোেোরন ব্যো হরয়রি, কসেেম কযন 
মুহোম্মিও তেিু েরে কিখোন। (৪) সুেো আনআম-এে ১১১ নম্বে আয়োরি আল্লোহ স্বয়ং 
জোতনরয় তিরযন, কফরেেিো পোঠোরযও অতব্েোসীেো (কপৌিতযেেো) ‘তব্েোস’ েেরব্ নো। 
এমনতে মৃি মোনুষ জীতব্ি হরয় উরঠ এরস িোরিে সোরে েেো ব্যরযও নোতে িোেো 
তব্েোস েেরব্ নো। িোেো মুহোম্মিরে ব্োেব্োে ব্যরিো কব্রহেি কেরে কেোরনো কফরেেিো 
এরন কিখোরি ব্ো তযশুে মরিো কেোরনো মৃিরে জীতব্ি েরে কিখোরি। মুহোম্মি তনরজও 
সব্সময় এমন কেোরনো অরযৌতেে র্িনো র্িোে আেোয় তিরযন। এেপে আল্লোহ নতব্রে 
ব্রযন কয, কিমনিো র্িরযও নোতে ওেো তব্েোস েেরব্ নো। (৫) এখন তেিু প্রশ্ন স্বিতে 
হয়। এসব্ কপৌিতযে কযোরেে ভতব্ষযৎ-অতব্েোস ও অনমনীয় তিন্তোধ্োেো যতি পূব্ব কেরেই 
তনধ্বোতেি হরয় েোরে িোহরয আল্লোহে িেফ কেরে িোরিেরে সতঠে পরে আনরি নতব্ 
কপ্রেরণে তে িেেোে? আল্লোহে মরিো এেজন সব্বজ্ঞোনী, সব্জোন্তো এব্ং অব্যেব কেন 
এই ধ্েরনে অেবহীন েোজ েেরব্ন? সনোিনপন্থীেো, ধ্মবীয় ব্যোপোরে যোেো যুতক্ত প্ররয়োগ 
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েেরি েোতজ নন, িোেো এই ব্ক্তরব্যে এেিো ব্যোখযো তিরি িোন এভোরব্: কযসব্ মোনুষ 
অসৎ পরে িরয িোরিেরে মৃিুযে পরেে েোতস্ত সম্পরেব এেিো িূড়োন্ত সিেবব্োণী কিয়োে 
জনয এমনিো েেো। তেন্তু সনোিনপন্থীরিে এই ব্যোখযো এরক্ষরত্র খোরি নো। েোেণ ১১১ 
নম্বে আয়োরিে পরেে ব্োরেয েরয়রি, ‘যতি নো আল্লোহ িোন’। কব্োঝো যোয় এই কপৌিতযে 
মোনুরষেো েখরনোই তব্েোস েেরি পোেরব্ নো েোেণ আল্লোহই িোন নো িোেো তব্েোস েরুে 
কেোেোরনে ব্োণীরি।এই ব্ক্তরব্য সম্পরেব তনতিি হওয়ো যোয় এেই সুেোে ১১০ নম্বে 
আয়োি কেরে: ‘িোেো কযমন প্রেমব্োরে ওরি তব্েোস েরেতন কিমতন আতমও িোরিে 
অন্তরে ও নয়রন তব্ভ্রোতন্ত সৃতি েেব্ আে অব্োধ্যিোয় িোরিেরে উদ্ভ্রোরন্তে নযোয় রু্রে 
কব্ড়োরি কিব্।’ এেই সুেোে ১০৭ নম্বে আয়োরি ব্যো হরয়রি: ‘যতি আল্লোহ ইেো 
েেরিন িরব্ িোেো েতেে েেি নো।’ (৬:১০৭)। অেবোৎ আল্লোহই তনরজ িোন িোেো 
কপৌিতযে কেরে যোে। িোই স্বোভোতব্েভোরব্ সব্বেতক্তমোন আল্লোহে নগণয সৃতি মোনুরষেো 
কিো আল্লোহে ইেোরে পতেব্িবন েেরি পোরে নো। এমন েী মুহোম্মিও কপৌিতযেরিেরে 
িোরিে ‘অতব্েোস’ কেরে তফতেরয় আনরি পোেরব্ন নো, যতি িোরিে এই অতব্েোস 
আল্লোহে ইেোয় হরয় েোরে। এরক্ষরত্র ‘কেোেোরনে প্রতি অতব্েোরস’ কপৌিতযেরিে কেোরনো 
কিোষ কিয়ো যোয় নো। িোরিেরে কেন মৃিুযে পরেে েোতস্তে ভয় কিখোরনো হরব্? এেজরনে 
ধ্মবীয় তব্েোস যতি কেোরনো ঐেতেে তনরিবরেই হরয় েোরে িরব্ যুতক্ত আমোরিে ব্রয কয, 
কসই ঐেতেে তনরিবে ওই ব্যতক্তে তনয়তি, ভতব্ষযৎ সুখ-িুিঃখ তনয়িণ েেরব্। আে 
কসরক্ষরত্র কেোরনো নতব্ কপ্রেরণেও প্ররয়োজন েোেরব্ নো, কেোরনো অরযৌতেেিো কিখোরনোে 
িোতব্ও েোেরব্ নো এব্ং অরযৌতেেিো নো কিখোরনোে কেোরনো অজুহোি কখোাঁজোেও প্ররয়োজন 
হরব্ নো।  
  
উপরেে সব্ তব্ষয় তব্রব্িনো েরে কব্োঝো যোয় কপৌিতযেরিে অরযৌতেেত্ব কিখোরনোে 
িোতব্ সম্পরেব নতব্ মুহোম্মি সব্সময় নীেব্ কেরেরিন তেংব্ো পোে েোতিরয় কগরিন। মতক্ক 
সুেোগুরযোে মরধ্য সব্রিরয় েোতব্যে সুেো িোেতভে-এ আমেো নবু্ওতি সম্পরেব উজ্জ্বয 
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ব্োতিিোে প্রেোে কিখরি পোই। কসখোরন নতব্ মুহোম্মি অতব্েোসীরিে প্ররশ্নে সেোসতে 
জব্োব্ তিরি অনীহো প্রেোে েরেন। আেোরে ইতিরি আল্লোহে হরয় েেো ব্যোে িোতব্ 
জোতনরয়রিন। সুেো িোেতভে-এে প্রেম ১৮ আয়োি নোতজযেোরয কযসব্ কপৌিতযে-
অতব্েোসীেো মুহোম্মরিে নবু্ওতিরে ‘মৃগীরেোগীে তব্ভ্রম’ তেংব্ো কজযোতিষীে েোজেোেব্োে 
ব্রয উতড়রয় তিরয়রি িোরিে এভোরব্ জব্োব্ কিয়ো হয়: ‘সিযই এেেো এে সম্মোতনি 
ব্োিবোব্োহরেে, কয েতক্তধ্ে, আেরেে অতধ্পতিে তনেি মযবোিোসম্পন্ন; যোে আজ্ঞো কসখোরন 
মোনয েেো হয় এব্ং কয তব্েোসভোজন। আে (কহ মক্কোব্োসী!) কিোমোরিে সিী কিো পোগয 
নয়। কস কিো ওরে (কফরেেিোরে) স্বে তিগরন্ত কিরখরি। কস অিৃেয প্রেোে েেরি 
েোপবণয েরে নো। আে এ কিো অতভেপ্ত েয়িোরনে েেো নয়! (৮১:১৯-২৫)। 
 

মক্কোে কব্তেেভোগ অতধ্ব্োসীে তিন্তো তিয মুহোম্মি অরযৌতেে কেোরনো েমবেোণ্ড েরে 
কিখোরয িোেো িখন ইসযোম গ্রহণ েেোে েেো ভোব্রব্। কসখোরন আল্লোহ জোতনরয় কিন, 
সোক্ষোৎ কফরেেিো পোতঠরয় তিরযও ব্ো মেো-মোনুষরে জীতব্ি েরে িুযরযও িোেো তব্েোস 
েেরব্ নো। িে-ব্োরেো ব্িে পে যখন নতব্ে িেব্োতে ও অনুসোেীেো অরনে েতক্তেোযী 
হরয় ওরঠন িখন িোেো -‘িরয িরয আল্লোহে ধ্মব গ্রহণ েরেন।’ (১১০:২)। নতব্ে 
অনযিম েট্টে প্রতিপক্ষ এব্ং মুসযমোনরিে তব্রুরদ্ধ তব্তভন্ন যুরদ্ধ অংেগ্রহণেোেী আবু্ 
সুতফয়োন পযবন্ত ৬৩১ তিস্টোরব্দ ইসযোম গ্রহণ েরেন। 
 

মক্কো তব্জরয়ে পে হোজোে মোনুরষে পক্ষ কেরে আব্বোস তব্ন আবু্দয কমোিোরযব্ আবু্ 
সুতফয়োনরে নতব্ে তনেি তনরয় যোন। নতব্ আবু্ সুতফয়োনরে উরদ্দেয েরে ব্রযন, ‘এখন 
তনিয় আপতন বু্ঝরি পোেরিন এে সব্বেতক্তমোন িোড়ো আে কেোরনো ঈেে নোই? এব্ং 
তিতনই সব্বজ্ঞ।’ আবু্ সুতফয়োন জব্োব্ কিন, ‘হযোাঁ, আতম কসই তব্েোরসে তিরেই এরগোতে, 
িরব্ এ তনরয় আমোরে আেও ভোব্রি হরব্।’ আব্বোস িখন ব্রযন, ‘আবু্ সুতফয়োন, িুতম 
এখনই মুসযমোন হরয় যোও, নয়রিো নতব্তজ এই মুহূরিব কিোমোে মোেো কেরি কফযোে 
তনরিবে তিরব্ন।’ মুসতযম কযোদ্ধো িোেো আব্দ্ধ অব্িোয় আবু্ সুতফয়োন ইসযোম গ্রহণ েরেন। 
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আব্বোস তব্ন আবু্দয কমোিোরযরব্ে পেোমরেব নতব্ আবু্ সুতফয়োনরে এই আেোস কিন, 
‘িোে গৃহ েোব্োে মিই তনেোপি েোেরব্, িোে র্রে কযই প্ররব্ে েেরব্ কসই তনেোপি 
েোেরব্।’ এেই ব্িরেে কেরষে তিরে মুসযমোনেো যখন হোওয়োরজন কগোত্ররে পেোতজি 
েরে তব্পুয পতেমোণ সম্পি যোভ েরেন িখন আবু্ সুতফয়োনসহ অনয েুেোইে কনিোরিে 
মুহোম্মি এরিো কব্তে উপহোে প্রিোন েরেন কয, আনসোেেো (নতব্ে মতিনোব্োসী 
অনুসোেীেো) অসন্তুি হরয় ওরঠ। আরেেতি উরল্লখরযোগয র্িনো তিয (আতব্তসতনয়ো কেরে 
আগি ক্রীিিোস) ওয়োতেে ইসযোম গ্রহণ। ওয়োতে ৬২৫ সোরযে মোরিব ওহুরিে যুরদ্ধ 
হোমজো তব্ন আবু্দয কমোিোরযব্রে হিযো েরে িোাঁে যোে তিরড় িুেরেো েরে কফরযন। এ-
র্িনোয় নতব্ এরিোই কু্ষব্ধ হরয়তিরযন কয, তিতন এে প্রতিরেোধ্ তনরি িৃঢ় েপে 
তনরয়তিরযন। তেন্তু ওয়োতে ব্েী অব্িোয় ইসযোম গ্রহণ েেরয মুহোম্মি িো কমরন কনন। 
কব্োঝো যোয় এই ধ্মবোন্তরেে তপিরনে প্রধ্োন েোেণ তিয ভয়। েত্রুভীি হরয নতব্ িোরিরে 
ক্ষমো েেরিন। সুেো আনআরমে আয়োি তিনতি (১০৯-১১১) তনিে কেোরনো অনুমোন ব্ো 
প্রেতল্পি তিয নো। এগুরযো কেোেোরনে অনযোনয আয়োরিে সোেমমব। এখোন কেরে কিখো 
যোয়, যখন আল্লোহে কেোরনো সোহোযয নতব্ে যক্ষযরে এতগরয় তনরি আসতিয নো িখন 
মুহোম্মি ভীষণ অতনিয়িোে মরধ্য পরড় তগরয়তিরযন। এিো স্পি হয় সুেো ইউনুরসে এই 
আয়োিিয় কেরে: ‘আতম কিোমোে েোরি যো অব্িীণব েরেতি িোরি যতি সরেহ হয় িরব্ 
কিোমোে আরগে তেিোব্ যোেো পরড় িোরিেরে তজজ্ঞোসো েরেো। কিোমোে প্রতিপোযরেে 
তনেি কেরে কিোমোে েোরি সিয এরসরি। িুতম েখনও সতেহোনরিে েোতময হরয়ো নো। 
আে যোেো আল্লোহে তনিেবন প্রিযোখযোন েরেরি িুতম িোরিে অন্তভুবক্ি হরয়ো নো; হরয, 
িুতম ক্ষতিগ্রস্তরিে এেজন হরব্।’ (১০:৯৪-৯৫)। 
  
আয়োিগুরযো ব্যোখযো েেরি নোতজরযে িৃেয েল্পনো েেোে কেোরনো প্ররয়োজন হয় নো। 
সংেয়ব্োিী এব্ং তিধ্োতিরিে মোনুষরিে তব্েোস েেোরি তগরয় নতব্ তনরজও সরেরহে 
মরধ্য পরড় তগরয়তিরযন। পরে আল্লোহই িো িূে েরে কিন। আেও ব্যোখযো কিয়ো যোয় কয, 
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যখন কেোরনো অরযৌতেে র্িনো র্িোে আেো প্রোয় কেরষে পযবোরয় িরয তগরয়তিয িখন 
মুহোম্মি মরন মরন তনরজে সোরে তেভোরব্ েেো ব্যরিন িো এই আয়োিগুরযোরি পোওয়ো 
যোয়। 
 

মক্কোে সুেোগুরযোে অনযোনয আয়োরি কিখো যোয় মুহোম্মি তনরজও তেিুিো আধ্যোতত্মে 
সংেরিে মধ্য তিরয় যোতেরযন। সুেো হুি-এ নতব্ে প্রতি আল্লোহে ব্োণীরে এভোরব্ কিখো 
যোয়: ‘ওেো যখন ব্রয, ‘িোে েোরি ধ্নভোণ্ডোে পোঠোরনো হয় নো কেন, ব্ো িোে সোরে 
কফরেেিোেো আরস নো কেন?’ িখন িুতম কযন কিোমোে ওপে যো অব্িীণব হরয়রি িোে 
তেিু ব্জবন নো েে এব্ং এে জনয কিোমোে হৃিয় কযন িরম নো যোয়। িুতম কিো কেব্য 
সিেবেোেী, আে আল্লোহ সেয তব্ষরয়ে েমবতব্ধ্োয়ে।’ (১১:১২)। অেবোৎ কযোরে যোই 
ব্যুে নো কেন, নতব্ে এেমোত্র েোজ তিয ধ্মব প্রিোে েেো। সুেো আনআরম মুহোম্মি 
আরেেতি িোতব্ খণ্ডরনে িোয় র্োরড় কনন: ‘িোরিে (েোরফেরিে) মুখ তফতেরয় কনওয়োই 
যতি কিোমোে েোরি ব্ড় মরন হয়, পোেরয মোতিে তনরি সুড়ি খুাঁরড় ব্ো আেোরে তসাঁতড় 
যোতগরয় িোরিে জনয তনিেবন তনরয় এরসো। আল্লোহ ইেো েেরয তনিয় সেযরে এেসরি 
সৎপরে আনরিন। সুিেোং িুতম মূখবরিে মরিো হরয়ো নো।’ (৬:৩৫)। সুেো তনসোয় এেই 
র্িনো আব্োে কিখো যোয়। সম্ভব্ি ইহুতিেোও মুহোম্মরিে েোরি কমোরজজোে িোতব্ 
জোতনরয়তিয। িোরিে সন্তুি েেরিই এই আয়োি নোরজয েেো হয়: ‘তেিোতব্েো কিোমোরে 
িোরিে জনয আেোে কেরে তেিোব্ অব্িীণব েেরি ব্রয, তেন্তু মুসোে েোরি িোেো এে 
কিরয়ও ব্ড় িোতব্ েরেতিয। িোেো ব্রযতিয, ‘আমোরিেরে আল্লোহরে সোক্ষোৎ কিখোও।’ 
িোরিে সীমোযঙ্ঘরনে জনয িোেো ব্জ্রোহি হরয়তিয। িোেপে স্পি প্রমোণ িোরিে েোরি 
প্রেোে হওয়োে পেও িোেো কগোব্ৎসরে উপোসয তহসোরব্ গ্রহণ েরেতিয। আতম এও ক্ষমো 
েরেতিযোম। আে আতম মুসোরে স্পি প্রমোণ িোন েরেতিযোম। (৪:১৫৩)। সুেো ব্তন-
ইসেোইরয অরযৌতেেরত্বে অনুপতিতিরে ব্যোখযো েেো হরয়রি এভোরব্: ‘পূব্বব্িবীেো তনিেবন 
অস্বীেোে েেোে ফরয আতম তনিেবন কপ্রেণ েেো কেরে তনরজরে তব্েি েোতখ। আতম 
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স্পি তনিেবন তহরসরব্ সোমুরিে েোরি এে মোতি উি পোতঠরয়তিযোম। িোেো ওে ওপে 
জুযুম েরেতিয। আতম ভয় প্রিেবরনে জনয তনিেবন কপ্রেণ েতে।’ (১৭:৫৯)। এই আয়োি 
সম্বরন্ধ িফতসে আয-জোযোযোইরনে মন্তব্য হরে: ‘নতব্ সোরযহরে প্রোিীন আেরব্ে 
অতব্েোসী কগোষ্ঠী সোমুরিে েোরি পোঠোরনো হরয়তিয। িোরিে মরধ্য তব্েোস আনোে জনয 
আল্লোহ সোরযহে মোধ্যরম এেতি অরযৌতেে র্িনো কিখোন। এেিো পোেেখণ্ড কেরে এেিো 
মোতি উি সৃতি েেো হয়। তেন্তু সোমুিেো উিতিরে কমরে তনরজরিে অতব্েোসরেই আাঁেরড় 
েোরখ। এরি আল্লোহ কেরগ তগরয় ব্জ্রপোরিে মোধ্যরম িোরিে সব্োইরে র্ধ্ংস েরে কিন। 
এখন আল্লোহ যতি মুহোম্মরিে হরয়ও কেোরনো অরযৌতেে-তব্িয়েে র্িনো কিখোরিন আে 
সব্োই যতি তনরজরিে অতব্েোসরেই ধ্রে েোখি িরব্ িোরিেও র্ধ্ংস হরয় যোওয়োে 
েেো। তেন্তু নতব্ে যরক্ষযে েেো তব্রব্িনো েরে আল্লোহ িোরিে র্ধ্ংরসে আরিে মুযিতব্ 
েরে েোরখন।’ 
 

তঠে পরেে আয়োিতিও কব্ে আেষবণীয় এব্ং তিন্তো-উকদ্রেেে: ‘িেণ েরেো, আতম 
কিোমোরে ব্রযতিযোম কয, কিোমোে প্রতিপোযে মোনুষরে তর্রে েরয়রিন। আতম কয-িৃেয 
কিোমোরে (তমেোরজ) কিতখরয়তি িো এব্ং কেোেোরন উতল্লতখি অতভেপ্ত বৃ্ক্ষ কেব্য মোনুরষে 
জনয। আতম িোরিেরে ভয় কিখোই, তেন্তু িো িোরিে উগ্র অব্োধ্যিোই বৃ্তদ্ধ েরে।’ 
(১৭:৬০)। এে অর্ে হয কযরহিু আল্লোহ সেযরেই তনয়িণ েরেন, নতব্ে িোই ভয় 
পোওয়োে তেিু কনই, তিতন সিেবব্োণী প্রিোন েরে যোরব্ন। উরদ্দেয হরে জনগরণে 
পেীক্ষো কনয়োে জনয ব্যো হরে, েোেণ িোাঁেো মুহোম্মিরে অব্জ্ঞো েরেতিয।  
 

জোহোন্নোরমে অতভেপ্ত জোকু্কম বৃ্রক্ষে েেো কেোেোরনে তিন জোয়গোয় (৩৭:৬২, ৪৪:৪৩ 
এব্ং ৫৬:৫৩) উরল্লখ েেোে মোধ্যরমও জনগণরে ভয় কিখোরনো হরয়তিয। তেন্তু এিো 
িোরিে েোরি আেও কব্তে হোসযেে মরন হয়। উপহোরসে সুরে আেব্েো িখন তজজ্ঞোসো 
েেরি েোরে, ‘জোহোন্নোরমে আগুরনে মরধ্য এেিো গোি তেভোরব্ জন্মোরি ব্ো কব্াঁরি েোেরি 
পোরে।’ কেষ পযবন্ত তব্িয়েে র্িনো প্রিেবরনে িোয় কেরে সরে তগরয় নতব্ সব্োইরে 
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কেয়োমি এব্ং জোহোন্নোরমে ভীতি প্রিেবন েরে ব্রযন: ‘এমন কেোরনো জনপি কনই যো 
আতম কেয়োমরিে তিরনে পূরব্ব র্ধ্ংস েেব্ নো ব্ো যোরে েরঠোে েোতস্ত কিব্ নো। এ কিো 
তেিোরব্ কযখো আরি।’ (১৭:৫৮)। এিো সতিযই তব্িয়েে কয, আল্লোহ তযতন পেম িয়োযু, 
পেম েরুণোময়তিতন সুেো তসজিো-কি িোতব্ েরেরিন, ‘আতম ইেো েেরয প্ররিযে 
ব্যতক্তরে সৎপরে পতেিোতযি েেরি পোেিোম (৩২:১৩), তিতন আব্োে সব্োইরে মৃিুযে 
পরেে গুরুিে েোতস্তে হুমতে তিরয় িরযরিন। এ-ধ্েরনে ব্ক্তব্য প্রিোরনে ব্িরয সোমোনয 
কমোরজজো প্রিেবন েরে তিরযই তে কব্তে ভোরযো হরিো নো? তব্পুয সংখযে মোনুষ িখন 
সহরজই ইসযোম গ্রহণ েেি এব্ং কসই সোরে প্রিুে যুদ্ধ আে েক্তপোি এড়োরনো সম্ভব্ 
হরিো।  
 

কমোরজজোে অনুপতিতিে পৃেে এেতি ব্যোখযো আমেো সুেো আনআম-এে ৩৭ নম্বে 
আয়োরি কিখরি পোই: ‘িোেো ব্রয, ‘িোে প্রতিপোযরেে তনেি হরি িোে েোরি কেোরনো 
তনিেবন অব্িীণব হয় নো কেন?’ ব্রযো, ‘তনিেবন অব্িোেণ েেরি তনিয় আল্লোহ সক্ষম।’ 
তেন্তু িোরিে অরনরেই (এ) জোরন নো।’ আয়োিতিে েব্দগুরযোে মরধ্য যুতক্তে অভোব্ 
সহরজই িৃেযমোন। অতব্েোসীেো অন্তি এেতি অরযৌতেে র্িনো কিখোে জনয ব্োরেব্োরে 
অনুরেোধ্ েরে যোরে অেি িোরিেরে ব্োেব্োে ব্যো হরে, আল্লোহ অরযৌতেে-তব্িয়েে 
ব্যোপোে কিখোরি পোরেন তেন্তু কিখোরেন নো। আল্লোহ সব্বেতক্তমোন হরয অরযৌতেেিো 
কিখোরনো খুব্ স্বোভোতব্ে এেিো তব্ষয় তেন্তু িোেপেও কেোরনো অরযৌতেে তেিু র্রিতন। 
আে র্িরযও সুেো আনআরমে এই আয়োি অনুসোরে িোরিে কেউই জোনরি পোরেতন। 
িোহরয কসিো েী তিযযো িোেো জোনি নো? িোেো অব্েযই তব্েোস েেিরয আল্লোহ 
সব্বেতক্তমোন, নো-হরয িোেো েখরনোই অরযৌতেে র্িনো প্রিেবরনে িোতব্ িুযি নো। 
কহজোরজে জনিোে এই িোতব্ে জব্োব্ তনরয় কধ্োাঁয়োেো েরয় কগরি। এরক্ষরত্র িফতসে আয-
জোযোযোইরনে ব্ক্তব্য হরে, ‘অরযৌতেে র্িনো কিখোে ব্োসনোেোেী কব্তেেভোগই জোনি 
নো কয, তব্িয়েে র্িনো র্িোে পেও িোেো অতব্েোস েেরযর্ধ্ংস হরয় যোরব্। এখোন 
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কেরে িুতি প্রশ্ন উরঠ: প্রেমি, অরযৌতেে র্িনো র্িোে পেও কেন িোেো অতব্েোস 
েেরব্? তিিীয়ি, তনরব্বোধ্ এব্ং এেরেোখো মোনুষ যোেো আরযৌতেে র্িনো র্িোে পেও 
অতব্েোস েরে যোরব্ িোরিেরে র্ধ্ংস েেোিো েিিো কযৌতক্তে? 
 

কেোেোরনে অরযৌতেেিো 
পূরব্ব ব্যো হরয়রি এেতি িৃতিগ্রোহয অরযৌতেে েতক্ত প্রিেবরনে জনয মক্কোে কপৌিতযেরিে 
পক্ষ কেরে মুহোম্মরিে প্রতি কয ব্োেব্োে িোতব্ েেো হরয়তিয, তিতন কস িোতব্ পূেরণ 
আগ্রহী তিরযন নো। মুহোম্মরিে ভোষযমরি তিতন শুধু্মোত্র শুভসংব্োি এব্ং সিেবব্োণী 
কপৌঁরি তিরি এরসরিন। অপেতিরে কেোেোরনে অরযৌতেেিোে ব্যোপোরে তিতন সমূ্পণব 
তভন্ন মরনোভোব্ কপোষণ েেরিন। মুহোম্মি তনরজ কেোেোন স্বিতে েরেরিন তেংব্ো অনয 
ব্যতক্তেো িোে মুখ তিরয় কেোেোরনে ব্োণী প্রিোে েেরি,মক্কোে সংেয়ব্োিীরিে এমন িোতব্ে 
প্রিুযিরে িোরিে প্রতি কেোেোরন এেতি িযোরযঞ্জ িুরড় কিওয়ো হয়: ‘িোেো তে ব্রয, ‘কস 
(মুহোম্মি) এ ব্োতনরয়রি?’ ব্রযো, ‘কিোমেো যতি সিয েেো ব্য িরব্ কিোমেো এ-ধ্েরনে 
িেতি সুেো আরনো আে আল্লোহ িোড়ো অনয যোরে পোে কডরে আরনো।’ (১১ সুেো হুি: 
আয়োি ১৩)। [এেই ধ্েরনে িোতব্ সুেো ব্োেোেো'ে ২৩ নং আয়োরি েরয়রি: ‘আতম 
আমোে িোরসে প্রতি যো অব্িীণব েরেতি িোরি কিোমোরিে কেোরনো সরেহ েোেরয কিোমেো 
িোে মরিো কেোরনো সুেো আরনো।’ এব্ং সুেো ইউনুরসে ৩৮ নম্বে আয়োরি ব্যো হরয়রি: 
‘িোেো তে ব্রয, কস (মুহোম্মি) এ েিনো েরেরি? ব্রযো, িরব্ কিোমেো এে মরিো এে 
সুেো আরনো, আে যতি কিোমেো সিয েেো ব্য িরব্ আল্লোহ িোড়ো অনয যোরে পোরেো 
ডোরেো।’ এ-ধ্েরনে িযোরযঞ্জ এে ধ্েরণে ব্োযতখযযিো, এব্ং িো যুতক্তে কহত্বোভোরসে 
মরধ্য পরড়। প্রেমি, কেোেোরনে মরিো সুেো যোিোই েেোে পন্থো ব্ো স্বব্তেিযোব্যী তে হরব্, 
এ-তব্ষরয় কেোেোরন তেিু ব্যো হয়তন। কেউ যতি কেোেোরনে মরিো সুেো েিনো েেরি 
িোন, িরব্ কেোন কেোন তনরিবেে তিরয় পতেমোপন েেো হরব্ ঐ সুেো আরিৌ কেোেোরনে 
মরিো ব্ো এে সমিুযয হরয়রি তে-নো, ব্ো িোে কশ্রষ্ঠত্ব তেভোরব্ তনধ্বোেণ েেো হরব্? 
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কেোেোরন এ-তব্ষরয়ে কেোরনো উিে পোওয়ো যোয় নো। তিিীয়ি, কেোেোন গিযিরে েতিি 
অননয গ্রন্থ। কেোেোরনে মরিো সুেো ব্যরি আসরয েী কব্োঝোরনো হরয়রি? কেোেোরনে 
মরিো সুেো যতি কেউ তযরখন কসিো স্বোভোতব্েভোরব্ কেোেোন হরব্ নো। কসিো তভন্ন হরব্। 
উিোহেণ তহরসরব্ ব্যো যোয়, ওমে স্বখয়োরমে তব্েতব্খযোি েতব্িো ব্ো তব্েেতব্ েব্ীন্দ্রনোে 
ঠোেুরেে সোতহরিযে ভোষোজ্ঞোন, েিনোনেযীরে অনুেেরণ কেউ কেোরনো তেিু েিনো 
েেরযও এগুরযো কমোরিও স্বখয়োম ব্ো েব্ীরন্দ্রে সোতহিয ব্রয গণয হরব্ নো। েোেণ িোাঁরিে 
েিনো সোতহরিযে জগরি সব্বজনস্বীেৃি অননয সৃতি। কিমতন কেোেোন, কিৌেোি, জবু্ে, 
ইতঞ্জয, গীিোও এেেম এরেেতি অননয গ্রন্থ। এগুরযোে সোতহিযমোন তনরয় িুযনো েেো, 
কশ্রষ্ঠত্ব তনধ্বোেণ েেো জতিয ও িুিঃসোধ্য। িৃিীয়, সোতহরিযে িুতি তব্ষরয়ে িুযনো 
অরনেোংরে আরপতক্ষে। এরেে জরনে েোরি এরেে েেম মরন হরি পোরে। হরি 
পোরে ব্োংযোভোষী কেোরনো ব্যতক্তে িৃতিরি েব্ীন্দ্র-সোতহিয হরে সোতহরিযে মোনিণ্ড। এরে 
মোপেোতঠ ধ্রে অনয সোতহিয তব্িোে েেো হয়। আব্োে অরনযে েোরি েব্ীন্দ্র-সোতহিয 
সনোিন-র্েোনোে মরন হরি পোরে। আধু্তনে, উিে-আধু্তনে সোতহিযগুরযোে 
স্বব্তেিযগুরযোরে তিতন গুরুত্বপূণব তনরিবেে মরন েেরি পোরেন িুযনোমূযে তব্িোরেে 
জনয। আব্োে েোরেো েোরি তগ্রে েতব্ কহোমোরেে ইতযয়ড, ওতডতস হরে অসোধ্োেণ 
মহোেোব্য আব্োে েোরেো েোরি কসরেরয ধ্েরনে কযোেগোাঁেো মরন হরি পোরে। ইংরেজ 
সোতহতিযে কেক্সতপরয়ে, কেতযে সোতহিয সম্পরেবও এেেম মূযযোয়ন হরি পোরে। এ-
অব্িোয় অিযন্ত স্পেবেোিে ‘ধ্মবগ্রন্থ’ এে ব্োণীরে সোতহিযমোন অনুযোয়ী তব্িোে েেোিো 
আরপতক্ষে ও জতিয তব্ষয়। পঞ্চমি, সমরয়ে সোরে সোরে ভোষোে পতেব্িবন র্রি। ব্োেয 
গঠন, ভোরব্ে প্রেোে, েব্দসম্ভোে, েরব্দে ব্োনোন, ব্যব্হোে, উচ্চোেণসহ এেোতধ্ে রূপ 
এব্ং ব্যোেেণগি পতেব্িবন র্রি েোরে। এই পতেব্িবন কেোরনো ভোষোে জীব্নীেতক্ত এব্ং 
প্রব্হমোনিোে ব্তহিঃপ্রেোে। এেতব্ংে েিরেে কেোরনো ব্যতক্তে পরক্ষ িোইরয িযবোপি-
যুরগে সোতহিয েিনো েেো সম্ভব্ নয়। কিমতন হোজোে ধ্রে আেতব্ ভোষোরিও পতেব্িবন-
পতেব্ধ্বন সোতধ্ি হরয় িযরি। িোই ব্িবমোনেোরয েতিি কেোরনো সুেো ও কেোেোরনে সুেোে 
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মরধ্য ভোষোগি, সোতহিযমোনগি পোেবেয েোেরব্ই। ফরয এই িুরয়ে মরধ্য কশ্রষ্ঠরত্বে িুযনো 
েেো ব্ো এরূপ কেোরনো মূযযোয়ন অনেবে।-অনুব্োিে]। মক্কোে কপৌিতযেরিে িেফ কেরে 
কেোেোন েোল্পতনে েোতহনীরি পতেপূণব ব্রয আরেেতি অতভরযোগ তিয। ‘আে কেউ যখন 
িোরিে তনেি আমোে আয়োি আবৃ্তি েেো হয় িখন িোেো ব্রয, ‘আমেো কিো শুনযোম, 
ইেো েেরয আমেোও এেেম ব্যরি পোতে, এ কিো শুধু্ কসেোরযে উপেেো।’ (সুেো 
আনফোয: আয়োি ৩১)। আয-িোব্োতে'ে ‘িযো তহতস্ট্র অব্ আয-িোব্োতে’ (ভতযউম ৭) 
গ্ররন্থে ব্ণবনো অনুযোয়ী, পোেসয কিে ভ্রমণেোেী েুেোইে কগোরত্রে তব্খযোি েতব্ নিে তব্ন 
আয-হোতেস (আয-তহেোে যোখতমি েোজোে িেব্োরেে েোজেতব্ তিরযন এেসময়) নতব্ে 
এই িযোরযঞ্জ গ্রহণ েরেন। তিতন ‘কফেরিৌতস’ নোরম সুেে এেতি েতব্িো তযরখ 
গণজমোরয়রি পোঠ েরে শুনোরযন এব্ং িোতব্ েরেন কেোেোরন কযভোরব্ আি, সোমুি, যুি, 
নুহ, সোব্ো প্রভৃতি সম্প্রিোরয়ে েোতহনী ব্যো হরয়রি, িোে কেরে অরনে সুেে েরে 
পোেরসযে তব্খযোি রুস্তম-ইসফোনিোে এেেোজেীয়ও ব্ীেত্বপূণব েোতহনী-গোেো ব্যরি 
পোরেন।। েতব্ নিে তব্ন আয-হোতেসরে পেব্িবীরি ব্িরেে যুরদ্ধ ব্েী েেো হয় এব্ং 
নতব্ে আরিেক্ররম আতয তব্ন আবু্ িোতযব্ িোাঁরে তেরেোরেি েরেন। সুেো ব্তন-
ইসেোইরযে ৮৮ নম্বে আয়োরি েতব্ নিরেে ব্ক্তরব্যে কপ্রতক্ষরি ব্যো হরয়রি: ‘ব্রযো, 
‘যতি এ-কেোেোরনে মরিো কেোেোন আনোে জনয মোনুষ ও তজন এেরযোরগ পেস্পেরে 
সোহোযয েরে িবু্ও িোেো এে মরিো আনরি পোেরব্ নো।’ (১৭:৮৮)।  
 
 

মুহোম্মি কেোেোনরে তনরজে নবু্ওতিে সনিপত্র তহরসরব্ তব্রব্িনো েেরিন। এই তেিোব্ 
কয মুহোম্মি ঐেীগুরণ যোভ েরেরিন, কস-সম্পরেব মুসতযম পতণ্ডিগণ এেমি। যতিও 
ব্োতিিো ও তব্ষয়ব্স্তুে তিে তিরয় কেোেোন েিিুেু অরযৌতেে, এ-তব্ষরয় অরনে তব্িেব 
েরয়রি। মুসতযম পতণ্ডিগণ সোধ্োেণভোরব্ উভয়তিে তিরয় এরে অরযৌতেে ব্রয মরন 
েরেন। কেোরনো তনেরপক্ষ পযবোরযোিনো নয়, ব্েং কেোেোরনে প্রতি আরব্গপূণব গভীে 
তব্েোসই এই মিোমরিে প্রধ্োন অব্যম্বন। এরক্ষরত্র অমুসতযম পতণ্ডরিেো এমন অরনে 
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েক্ত তভতি খুাঁরজ কপরয়রিন, কযগুরযোে উপে িোাঁতড়রয় কেোেোরনে কব্োধ্গমযিো ও ব্োতিিো 
তনরয় প্রশ্ন কিোযো যোয়। কেোেোরনে ব্ক্তরব্যে কয ব্যোখযোে প্ররয়োজন েরয়রি কস ব্যোপোরে 
মুসতযম পতণ্ডরিেো আরগই ঐেযমরি কপৌঁরিরিন। তব্তেি িফতসেেোেে জোযোয উতদ্দন 
আয-সুয়ুতি (১৪৪৫-১৫০৫ তিস্টোব্দ) েতিি ‘তেিোব্ আয ইিেোন তফ উযুম আয-

কেোেোন’২৮ এে এেতি পুরেো অধ্যোয় এই তব্ষরয় েতিি। শুধু্মোত্র উসমোনীয় যুরগে 
সংেতযি-সম্পোতিি কেোেোরনে মূয অংরেে সমোরযোিনোমূযে সংরেোধ্রনে মোধ্যরম 
পোঠযোংরেে ক্রমোন্বতয়েিোে ভুয তব্নযোসই নয়, কেোেোরনে ভোষোেীতিও অরনে কক্ষরত্র 
জতিযিোে সৃতি েরে।  
 

মুসতযম পতণ্ডিরিে মোরঝ ধ্মবীয় কগোাঁড়োতম এব্ং অিুযতক্ত কিরপ ব্সোে আরগ ইব্রোতহম আন-

নোিোরমে২৯ (৭৭৫-৮৪৫ তিস্টোব্দ) মরিো অরনে মুিোতজযো িোেবতনে প্রেোরেয স্বীেোে 
েরেরিন কেোেোরনে তব্নযোস ও ব্োেযগঠন অরযৌতেে তেিু নয় এব্ং অনয কেোরনো 
কখোিোভীরু মোনুরষে পরক্ষ এেই ধ্েরনে েোজ তেংব্ো এে কেরেও কব্তে 
সোতহিযমোনসমৃদ্ধ েোজ েেো সম্ভব্। নোিোম ব্রযন, ‘ভোগযগণনোেোেীরিে ভতব্ষযিোণীরে 
কয অরেব অরযৌতেে তহরসরব্ ব্যো হয়, কেোেোন কস অরেব অরযৌতেে নয়। িরব্ পূরব্ব 
সংর্তিি র্িনোসমূরহে সতঠে পতেণোমিেবী তহরসরব্ কেোেোনরে অরযৌতেে ব্যো কযরি 
পোরে। পোেরসযে ধ্মবিোতিে এব্ং এেসমরয়ে মুিোতজযোপন্থী ইব্রন ইসহোে আয-

েোওয়োনতি'ে৩০ (৮২৭-৯১১ তিস্টোব্দ) মরি, নোিোরমে এই উতক্তগুরযো প্রিতযি ধ্মবমরিে 
তব্রেোধ্ী। আবু্দয েোরিে আয-ব্োগিোতি (মৃিুয ৪২৯ তহজতে ব্ো ১০৩৭ তিস্টোব্দ) িোাঁে 
‘তেিোবু্য-ফোেক্ ব্োয়নোয-তফেোে’ ব্ইরয় (এখোরন তব্তভন্ন ধ্মবীয়-সম্প্রিোরয়ে মরধ্য 
পোেবেয িুরয ধ্েো হরয়রি) নোিোমরে কিোষোরেোপ েেোে জনয ‘ধ্মবরদ্রোতহিোরে’ অজুহোি 
তহরসরব্ ব্যব্হোে েরেরিন। আয-ব্োগিোতিে মরি নোিোরমে ব্ক্তব্য কেোেোরনে সুেো ব্তন-
ইসেোইরযে ৮৮ নম্বে আয়োরিে সুস্পি তব্রেোধ্ী, কযখোরন ব্যো হরয়রি, ‘কেোেোন সব্বিোই 
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অ-অনুেেণীয়, মোনুষ এব্ং তজরনেো কযৌেভোরব্ কিিো েেরযও এরে অনুেেণ েেরি 
পোেরব্ নো।’ 
 

নোিোরমে তেষয ও মৃিুযপেব্িবী গুণগ্রোহীেো, কযমন ইব্রন হোজম৩১ এব্ং আয-খোইয়োি৩২ 
নোিোমরে সমেবন েরে েযম ধ্রেরিন। েীষবিোনীয় মুিোতজযোপন্থী অরনে ইসযোতম 
তিন্তোতব্ি নোিোরমে যুতক্তগুরযো প্রিোে েরেরিন। িোেো নোিোরমে িেবরনে সোরে 
কেোেোরনে ব্ক্তরব্যে কেোরনো তব্রেোধ্ খুাঁরজ পোনতন। িোরিে অরনেগুরযো যুতক্তে মোরঝ 
এেতি তিয, আল্লোহ নতব্ মুহোম্মিরে কেোেোরনে অনুরূপ আয়োি স্বিতেে ক্ষমিো কিনতন, 
িরব্ অনয কযরেোরনো সমরয় এব্ং িোরন কেোেোরনে আয়োরিে অনুরূপ েব্দোব্তয স্বিতে 
েেো সম্ভব্ এব্ং িো এমন কেোরনো েতঠন েোজ নয়। ধ্োেণো েেো হয় তসতেয়োে প্রখযোি 
অন্ধেতব্ আবু্ আয আযো আয-মোতে (৯৭৩-১০৫৮ তিস্টোব্দ) ‘আয-ফুসুয ওয়ো আয-
গোয়োি’ নোরমে িড়োধ্মবী ধ্মবব্যোখযোনতি (যোে এেতি অংে আজও অব্তেি আরি) 
কেোেোরনে ব্যিোত্মে অনুেেরণ েিনো েরেরিন। 
 

কেোেোরনে ব্োেযসমূহ অসমূ্পণব এব্ং সমূ্পণবভোরব্ কব্োধ্গময হব্োে কক্ষরত্র এগুতযে ব্যোখযোে 
প্ররয়োজন হয়। এরি অরনে তব্রিতে েব্দ, অপ্রিতযি আেতব্ েব্দ ব্যব্হোে েেো হরয়রি 
এব্ং অরনে েব্দ েরয়রি কযগুরযোরে স্বীয় সোধ্োেণ অরেব ব্যব্হোে েেো হয়তন। তযি এব্ং 
সংখযোে অন্বয়সোধ্ন নো েরে তব্রেষণ এব্ং তক্রয়োপরিে ধ্োিুরূপ েেো হরয়রি। অরনে 
সময় সংতেিিো কনই এমন অপ্ররয়োজনীয় ও ব্যোেেণগিভোরব্ ভুয সব্বনোম পি ব্যব্হোে 
েেো হরয়রি এব্ং িেব্দ্ধ অনুরেিসমূরহ এমন অরনে তব্রধ্য় পি ব্যব্হোে েেো 
হরয়রিযোেসোরেসংতেি অনুরেরি আরযোিয মূয তব্ষরয়ে সোরে এগুরযোে কেোরনো তময 
কনই। ফরয ভোষোগি এমন অরনে অগ্রহণরযোগয তব্ষয়োতি কেোেোরনে সমোরযোিেরিে 
(যোেো কেোেোরনে কব্োধ্গমযিো তনরয় প্রশ্ন িুরযন) সমোরযোিনোে সুরযোগ েরে তিরয়রি। 
এই সমসযোগুরযো তনষ্ঠোব্োন মুসযমোনরিে মরনও যরেি প্ররশ্নে জন্ম তিরয়রি। ফরয 



 

101 
 

কেোেোরনে িফতসেেোেেেো কেোেোরনে ব্ক্তরব্যে ব্যোখযো খুাঁজরি ব্োধ্য হরয়রিন। কেোেোন 
অধ্যয়রনে কক্ষরত্র মিতভন্নিোে তপিরন কযসব্ েোেণ েরয়রি, এ তব্ষয়তি িোরিে মরধ্য 
অনযিম। 
 

কযমন সুেো মুিিোসতসে-এে প্রেম আয়োরিে েেো উরল্লখ েেো যোয়: ‘ওরহ, িুতম কয 
তেনো তনরজরে িোিরে কডরে কেরখি।’ এখোরন ‘িোিরে কডরে েোখো’ ব্ো ‘িোিেোবৃ্ি’ -এে 
গ্রহণরযোগয আেতব্ েব্দ হরে ‘মুিিোসতসে’। তেন্তু ব্হুয প্রিতযি এেতি মিোনুযোয়ী এতি 
হওয়ো উতিি ‘মুিোিোসরসে’। কিমতন সুেো মুিোতম্মরযে প্রেম আয়োি: ‘ওরহ, িুতম কয 
তেনো তনরজরে িোিরে জতড়রয় কেরখি!’ এই ‘িোিেোবৃ্ি’ ব্ো ‘িোিরে জতড়রয় েোেো’ েব্দতি 
আেতব্ কেোেোরন ‘মুিোতম্ময’ পোঠ েেো হয়, তেন্তু প্রিতযি মিোনুযোয় এতি হওয়ো উতিৎ 
‘মুিোজোতম্ময’। সুেো তনসো'ে ১৬২ নম্বে আয়োি: ‘তেন্তু িোরিে মরধ্য যোেো তিিপ্রজ্ঞ িোেো 
ও তব্েোসীেো কিোমোে প্রতি যো অব্িীণব েেো হরয়রি এব্ং কিোমোে পূরব্ব যো অব্িীণব েেো 
হরয়রি িোরিও তব্েোস েরে এব্ং যোেো নোমোজ পোযনেোেী, জোেোি কিয় এব্ং আল্লোহ 
ও পেেোরয তব্েোস েরে আতম িোরিেরে ব্ড় পুেস্কোে কিব্।’ এখোরন ‘পোযনেোেী’ 
েব্দতি কেোেোরনে এই আয়োরি  েমবেোেরে ব্যব্হৃি হরয়রি, তেন্তু আিো-িোপনেোেী, 
তব্েোসী, ঋণপতেরেোধ্েোেী েব্দগুরযো কয ‘তনয়মোত্মে’ রূরপ ব্যব্হোে েেো হয়, িো কসই 
অরেব ব্যব্হোে েেো ব্যোেেণসম্মি। সুেো হুজুেোি-এে ৯ নম্বে আয়োি: ‘তব্েোসীরিে িুই 
িয িরন্দ্ব তযপ্ত হরয িুতম িোরিে মরধ্য ফয়সোযো েরে কিরব্...।’ কেোেোরনে এই 
আয়োিতিরি উরল্লতখি ‘িরন্দ্ব তযপ্ত হরয’ তক্রয়োপিতি ব্হুব্িন অরেব ব্যব্হোে েেো হরয়রি, 
তেন্তু এতি ব্ক্তব্য অনুযোয়ী শুধু্মোত্র ‘তিপক্ষীয়’ অরেব ব্যব্হোে েেো উতিি তিয। সুেো 
ব্োেোেো-এে ১৭৭ নম্বে আয়োি: ‘পূব্ব ও পতিম তিরে কিোমোরিে মুখ কফেোরনোরি কেোরনো 
পুণয কনই; তেন্তু পুণয আরি আল্লোহ, পেেোয, কফরেেিো, সব্ তেিোব্ ও নতব্রিে উপে 
তব্েোস েেরয...।, এই আয়োিতিরি কজরুজোরযম কেরে মক্কোে তিরে প্রোেবনোে তিে 
পতেব্িবন েেোে ফরয ইহুতিরিে েোি কেরে কয প্রশ্ন উরঠতিয কস সম্পরেব ব্যো হরয়রি। 
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ভোষোনেযীে তিে তিরয় অসোধ্োেণ হরযও আয়োিতিরি আতভধ্োতনে জতিযিো েরয়রি। 
িফতসে আয-জোযোযোইরনে মন্তব্য হরে আয়োরিে তিিীয় অংরে ‘পুণয’ (ব্ো সৎেমব, 
নযোয়তনষ্ঠো)-এে আেতব্ েব্দ তহরসরব্ ‘কব্ে’ ব্যব্হৃি হরয়রি, যোে আসয অেব হরে 
‘পুণযব্োন ব্যতক্ত’। তব্তেি ব্যোেেণতব্ি মুহোম্মি তব্ন ইয়োতজি আয-মুব্োেেোরিে (মৃিুয: 
তহজতে ২৮৫ ব্ো ৮৯৮ তিস্টোব্দ) মরি, এই আয়োরি ব্যব্হৃি ‘কব্ে’ েব্দতি আসরয ‘ব্োে’ 
(ধ্োতমবে ব্ো পুণযব্োন ব্যতক্ত) তহরসরব্ উচ্চোেণ েেো উতিি। এতি ‘কব্ে’ েরব্দে গ্রহণরযোগয 
এেতি প্রেেণ। মুহোম্মি তব্ন ইয়োতজরিে এই মন্তরব্যে েোেরণ িৎেোযীন েট্টেপন্থীেো 
িোাঁে ধ্মবতব্েোস তনরয় প্রশ্ন িুরযতিরযন এব্ং কেোেোন-তব্রেোতধ্িোে অতভরযোগ িুরয েুৎসো 
প্রিোে েরেতিরযন।  
 

সুেো িোহো-এে ৬৩ নম্বে আয়োিতিরি নতব্ মুসো ও িোাঁে ভোই হোরুন সম্পরেব কফেোউরনে 
কযোেরিে মন্তব্য প্রেোে কপরয়রি: ‘ওেো ব্যয, ‘এেো িুজন তনিয় জোিুেে, িোেো 
জোিুব্রয কিোমোরিেরে কিে কেরে িোড়োরি িোয়। এব্ং কিোমোরিে ঐতিহয ও সংসৃ্কতিরে 
এরেব্োরে নসযোৎ েেরি িোয়।’ (২০:৬৩)। ‘এেো িুজন জোিুেে’ ব্যরি কফেোউরনে 
কযোরেেো নতব্ মুসো ও িোাঁে ভোই হোরুনরে বু্তঝরয়রি। এরক্ষরত্র ‘এেো িুজন’ েব্দ িুতিে 
কক্ষরত্র কেোেোরন আেতব্ ‘হোিোরন’ েব্দতি তনয়মোত্মেরূরপ ব্যব্হোে েেো হরয়রি, তেন্তু এিো 
এখোরন েমবেোেরে (হোিোয়রন) হওয়ো উতিি তিয। েোেণ িো এেতি পতেতিতিমূযে 
ব্ণবনো অংরেে পে এরসরি। েতেি আরি কয খতযফো উসমোন এব্ং নতব্ে তব্তব্ আরয়েো 
এই আয়োরি ‘হোিোরন’ নো ব্রয ‘হোিোয়রন’ পোঠ েেরিন। েট্টেপন্থীরিে মি অনুযোয়ী, 
‘কেোেোন আল্লোহে ব্োণী। এখোরন কেোরনো ভুয েোেরি পোরে নো। এখোরন মুসযমোনরিে 
সব্বসম্মি তসদ্ধোন্ত তযতপব্ন্ধ আরি। খতযফো উসমোন এব্ং তব্তব্ আরয়েো ‘হোিোরনে’ িরয 
‘হোিোয়রন’ ব্যব্হোে েেরিন িো তমরেয এব্ং িূেতভসতন্ধমূযে।’ িফতসে আয-
জোযোযোইরনে মন্তব্য হরে, ‘আয়োিতিরি এই স্বিিতব্ভতক্ত তিনতি কক্ষরত্র প্রেোতেি 
হরয়রি। তনয়মোত্মে ও েমবেোেে উভয় কক্ষরত্রই ‘আয়ন’ তহরসরব্ উচ্চোতেি হব্োে 
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প্ররয়োজন কনই।’ যতিও তব্তেি ভোষোতব্ি এব্ং কেোেোন-তব্রেষজ্ঞ আবু্ আমে তব্ন আয-
আযো (মৃিুয তহজতে ১৫৪ ব্ো ৭৭০ তিস্টোব্দ) খতযফো উসমোন এব্ং তব্তব্ আরয়েোে মরিোই 
এই আয়োরি ‘হোিোয়রন’ উচ্চোেণ েেরিন। 
 

সুেো নুে-এে ৩৩ নম্বে আয়োরিে এেতি মনুরষযোতিি এব্ং অতভব্োিনীয় তনরিবে কেরে 
িৎেোযীন সমরয় প্রিতযি তনিবয় এব্ং অমোনতব্ে এেতি আিেরণে পতেিয় কমরয: 
‘...কিোমোরিে িোসীেো সিীত্ব েক্ষো েেরি িোইরয, পোতেবব্ জীব্রনে িোেো-পয়সোে কযোরভ 
িোরিেরে ব্যতভিোতেণী হরি ব্োধ্য েরেো নো। িরব্ কেউ যতি িোরিেরে ব্োধ্য েরে, 
িোরিে ওপে কসই জব্েিতস্তে জনয আল্লোহ কিো িোরিেরে ক্ষমো েেরব্ন, িয়ো েেরব্ন।’ 
িৎেোযীন আেব্-সমোরজ িোসী-মোতযে যোেো তনরজরিে িোসীরিেরে তিরয় পতিিোবৃ্তিরি 
ব্োধ্য েেি এব্ং উপোতজবি অেব তনরজরিে পরেরি েোখি, এই আয়োরি সুস্পিভোরব্ 
িোরিেরে এ-েোজ কেরে তনবৃ্ি হরি ব্যো হরয়রি। আয়োরিে প্রেম ব্োেয কেরে 
প্রিীয়মোন হয় কয, তনরজে ইেোে তব্রুরদ্ধ কজোেপূব্বে এই েোরজ প্রবৃ্ি হওয়োে েোেরণ 
আল্লোহ এই িোসীরিে ক্ষমো েরে কিরব্ন। িরব্ আয়োরিে উপসংহোরেে ব্োেয কেরে 
প্রিীয়মোন হরে কয, কযসব্ ব্যতক্ত তনরজরিে িোসীরিে পতিিোবৃ্তিরি ব্োধ্য েরে, আল্লোহ 
কসই ব্যতক্তরিে প্রতি িয়ো ও েরুণো েরেরিন। এই প্রেন্ন ব্োেযতি কেরে প্রেৃি অরেব 
মহোনুভব্িোে কেোরনো পতেিয় পোওয়ো যোয় নো। কেোেোন সম্পরেব মুিোতজযো িোেবতনে 
ইব্রোতহম আন-নোিোরমে মিোমি পূরব্ব ব্যো হরয়রি। তিতন শুধু্ এেো নন, মুিোতজযো 
িোেবতনে তহেোন তব্ন আমে আয-ফুয়োতি (মৃিুয তহজতে ২১৮ ব্ো ৮৩৩ তিস্টোব্দ) এব্ং 
আব্বোস তব্ন কসোযোয়মোরনে (মৃিুয তহজতে ২৫০ ব্ো ৮৬৪ তিস্টোব্দ) মরিো আেও অরনে 
তব্জ্ঞ ব্যতক্ত েরয়রিন যোেো এেইমি কপোষণ েেরিন। িোাঁরিে প্ররিযরেই তিরযন তনষ্ঠোব্োন 
ধ্োতমবে। িোেো তনরজরিে কযৌতক্তে িৃতিভতি এব্ং এেতনষ্ঠ তব্েোরসে মরধ্য কেোরনো পোেবেয 
স্বিতে েেরিন নো।  
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প্রভোব্েোযী আেব্ মনীষী আবু্য-আযো আয-মোতে িোাঁে তনরজে তেিু কযখোরে কেোেোরনে 
সমিুযয ব্রয মরন েেরিন। সোেেেো হরে, কেোেোরন আেতব্ ভোষোে সোধ্োেণ তনয়মোব্যী 
ও গঠননেযী কেরে অন্তি এেেতি তব্িুযতি যক্ষ েেো যোয়। ব্যো ব্োহুযয, কেোেোরনে 
িফতসেেোেেরিে এই অসংযগ্নিোগুরযোরে ব্যোখযো এব্ং সমেবনীয় েেরি যরেি কব্গ 
কপরি হরয়রি। িোাঁরিেই এেজন হরেন পোেরসযে তব্খযোি ইসযোতম পতণ্ডি ও ভোষোতব্ি 
এব্ং ‘জোে-আল্লোহ’ (আল্লোহে প্রতিরব্তে) কখিোরব্ ভূতষি আয-জোমোখেোতে, পুরেো নোম 
আবু্ আয-েোতেম মোহমুি ইব্রন উমে আয-জোমোখেোতে (জন্ম তহজতে ৪৬৭ ব্ো ১০৭৫ 
তিস্টোব্দ-মৃিুয তহজতে ৫৩৮ ব্ো ১১৪৪ তিস্টোব্দ) যোে সম্পরেব এেজন মুেীয় (উিে-
পতিম আতিেোে আেব্ মুসযমোন) কযখে ব্রযরিন, ‘ব্যোেেণ-অনুেোগী এই িোতিে 
এেতি গুরুিে ভুয েরেরিন। আেতব্ ব্যোেেরণে সোরে তময কেরখ কেোেোন পড়োরনো 
আমোরিে িোতয়ত্ব নয়। ব্েং আমোরিে উতিি সমূ্পণব কেোেোন কযভোরব্ আরি কসভোরব্ 
এরে গ্রহণ েেো এব্ং আেতব্ ব্যোেেণরে এে সোরে সোমঞ্জসযপূণব েরে কিোযো।’ 
 

এেতি তনতিবি পযবোয় পযবন্ত িোতব্তি সমেবনরযোগয। এেতি জোতিে কশ্রষ্ঠ ব্ক্তো এব্ং 
কযখরেেো মোিৃভোষোে ব্যোেেণগি তনয়মোব্যীরে সম্মোন েরেন এব্ং ভোব্প্রেোরেে কক্ষরত্র 
জনসোধ্োেরণে েোরি িুরব্বোধ্য এব্ং অগ্রহণরযোগয েব্দোব্যী ব্যব্হোে কেরে তব্েি েোরেন। 
যতিও অরনে কক্ষরত্র স্বোধ্ীনভোরব্ েব্দিয়ন িোরিে জনয প্ররয়োজনীয় হরয় ওরঠ। প্রোে-
ইসযোতম যুরগ আেরব্ যরেি পুাঁতেেোস্ত্র-েোব্য-কযোেগোাঁেো েতিি হরয়রি এব্ং ব্যোেেরণে 
েোঠোরমোও িোাঁতড়রয় তিয। মুসযমোনরিে েোরি ইসযোম-পূব্বব্িবী সেয সোতহিয-েিতয়িোে 
সৃতিেমব কেরে উৎেৃি কয কেোেোন, এরে অব্েযই ব্যোেেরণে সোরে সব্রিরয় কব্তে 
সোমঞ্জসযপূণব হরি হরব্। 
 

িেোতপ ওই মুেীয় কযখে েিৃবে জোমোখেোতে'ে তনেো, কযখরেে ব্ক্তব্যরেই পোেো 
সমোরযোিনোে এেতি তভতি েরে তিরয়রি। েোেণ কযখরেে ব্ক্তব্য প্রিতযি িোতব্রেই 
উতেরয় কিয়। আে এই িোতব্তি হরে কেোেোন আল্লোহে ব্োণী। কেোেোরনে এেতি ভতক্ত 
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সৃতিেোেী মোধু্যবপূণব ব্োতিিো েরয়রি, যো সেয মোনুরষে পরক্ষ অজবন েেো সম্ভব্ নয়। কয 
ব্যতক্তে মোধ্যরম কেোেোন অব্িীণব  হরয়রি, সিি েোেরণই তিতন এেজন নতব্। মুেীয় 
কযখরেে মরি, কেোেোন ভুযভ্রোতন্তহীন কযরহিু িো আল্লোহে ব্োণী এব্ং এরি ব্যোেেণগি 
কযসব্ ভুয েরয়রি কসগুরযো আেতব্ ব্যোেেরণে তনয়মোব্যী পতেব্িবরনে মোধ্যরমই 
সংরেোধ্ন েেরি হরব্। অনযেেোয়, সংেয়ী ব্ো অতব্েোসীরিে প্ররশ্নে উিরে মুহোম্মরিে 
নবু্ওতিরে প্রমোণ েেরি কযখোরন অতধ্েোংে মুসতযম কেোেোরনে ব্োতিিোরে উিোহেণ 
তহরসরব্ উরল্লখ েরেন, মুেীয় কযখে কসখোরন কেোেোরনে স্বগবীয় উৎপতি ও মুহোম্মরিে 
নবু্ওতিরে স্বীেোে েরে তসদ্ধোরন্ত কপৌঁিোরযন কয, কেোেোরনে তব্ষয়ব্স্তু এব্ং েব্দোব্যী 
সম্পতেবি আরযোিনো গ্রহণরযোগয নয়। 
 

এেই সোরে ব্যো যোয়, কেোেোন আসরযই স্বিি এব্ং অসোধ্োেণ। প্রোিীন আেরব্ে 
প্রেমতিরেে সোতহরিয এে মরিো কেোরনো িৃিোন্ত কিোরখ পরড়তন। মক্কোয় অব্িীণব 
সুেোগুরযোয় আমেো অরনে আগ্ররহোদ্দীপে এব্ং তিিোেষবে েোতব্যে অনুরেি কিখরি 
পোই। এগুরযো কেরে নতব্ে তিন্তোেতক্ত এব্ং ব্কৃ্তিো কিব্োে সহজোি প্রতিভোে পতেিয় 
পোওয়ো যোয় এব্ং িোাঁে মোনুষরে প্রভোতব্ি েেোে ক্ষমিো সম্পরেব অনুমোন েেো যোয়। 
এেতি িমৎেোে উিোহেণ হরি পোরে সুেো নজম। যতি আমেো এখোন কেরে ৩২ নম্বে 
আয়োিতি উহয েোতখ যো মতিনোয় অব্িীণব হরযও কেোরনো এে অজোনো েোেরণ খতযফো 
ওসমোন এব্ং িোে সংগ্রোহেগণ এই আয়োিরে মতক্ক সুেোে অন্তভুবক্ত েরেতিরযন। 
 

কজরুজোরযরমে ব্োতযেোগণ, যোরিে স্তন তগতযয়োি পব্বরিে িোগরযে নযোয় শুভ্র, িোরিে 
সোরে েোিোরনো সমরয়ে উরল্লখ ব্যতিরেরে সরযোমরনে গোরনে এেতি তিত্রেল্পীয় 
হৃিয়গ্রোহী িৃতিিোেরণে মোধ্যরম সুেো নজম উল্লোরসে সোরে প্রিোেে তহরসরব্ মুহোম্মরিে 
ভূতমেো ও িোাঁে পয়গম্বেীয় ঔজ্জ্বযয এব্ং িূেিৃতি ব্যোখযো েরেরি। যতিও আেতব্ ভোষোে 
এই েরব্দে ঐেযিোন, িে এব্ং কসৌেযবয স্বোভোতব্েভোরব্ই অনয ভোষোয় প্রেোে েেো 
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যরেি েতঠন, িোেপেও সুেো নজরমে প্রেম ১৮তি আয়োি তনরম্ন উরল্লতখি অনুব্োরিে 
মোধ্যরম মুহোম্মরিে িূেিৃতিসম্পন্ন ব্যতক্তসিোে উচ্চোেোঙ্ক্ষোে খোতনেিো ইতিি পোওয়ো যোয়:  
 

েপে অস্ততমি নক্ষরত্রে, কিোমোরিে সিী তব্ভ্রোন্ত নয়, পেভ্রিও নয়, 
আে কস তনরজে ইরেমরিো কেোরনো েেো ব্রয নো। 
এ প্রিযোরিে, যো (িোে ওপে) অব্িীণব হয়। 

িোরে তেক্ষো কিয় এে মহোেতক্তধ্ে৩৩। 
বু্তদ্ধধ্ে (তজব্েোইয) আতব্ভূবি হয, ঊরর্ধ্ব তিগরন্ত। 
িোেপে কস িোে েোরি এরযো খুব্ েোরি 
যোে ফরয িোরিে িুজরনে মরধ্য িুই ধ্নুরেে ব্যব্ধ্োন েইয। 
িখন তিতন িোাঁে িোরসে প্রতি যো প্রিযোরিে েেোে িো প্রিযোরিে েেরযন। 
কস যো কিখতিয িোে হৃিয় িো অস্বীেোে েরেতন। 
কস যো কিরখতিয িোেো তে কস-সম্বরন্ধ িেব েেরব্? 
তনিয় কস িোরে আরেেব্োে কিরখতিয, 
কেষ সীমোরন্ত অব্তিি তসিেো গোরিে তনেি 
যোে েোরিই তিয জোন্নোিুয মোওয়ো। 
িখন তসিেো গোিিো কিরয় তিয যো তিরয় কিরয় েোরে। 
িোে িৃতিতব্ভ্রম হয়তন ব্ো িৃতি যক্ষযিুযিও হয়তন। 
কস িোে মহোন প্রতিপোযরেে তনিেবনগুরযো তনিয় কিরখতিয। (৫৩: ১-১৮)। 
 

পেোমেব গ্রহরণে জনয মোনুরষে েোরি অরনে পেই কখোযো েরয়রি এব্ং সুেো নজরম 
পেব্িবীরি আল্লোহ নতব্রে এ তব্ষয়তিে সোরে পতেিয় েতেরয় কিন: ‘অিএব্ কয আমোরে 
িেণ েেরি তব্মুখ িোরে উরপক্ষো েরে িরযো; কস কিো কেব্য পোতেবব্ জীব্নই েোমনো 
েরে। ওরিে জ্ঞোরনে কিৌড় কিো ঐ পযবন্ত। কিোমোে প্রতিপোযে তনিয় ভোরযো জোরনন 
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কে িোাঁে পে কেরে ভ্রি; আে তিতনই ভোরযো জোরনন কে সৎপে কপরয়রি।’ (৫৩:২৯-
৩০)। 
 

কেোনো যোয়, মুহোম্মরিে িোিো আবু্ যোহোরব্ে পেী উরম্ম জোতময এেতিন নতব্ে েোরি 
তগরয় তব্দ্রুপ েরে ব্যরযন, ‘আমেো আেো েেতি কিোমোে কভিরেে েয়িোন কিোমোরে 
কিরড় িরয তগরয়রি।’ এতি তিয ব্োণী নোতজরয তব্ি হব্োে সময়েোযীন র্িনো। কস-সময় 
নতব্ এরিোিোই তনেোে এব্ং মোনতসেভোরব্ তব্র্ধ্স্ত তিরযন কয, পোহোড়িূড়ো কেরে যোফ 
তিরয় আত্মহিযোে েেো পযবন্ত কভরব্তিরযন। ধ্োেণো েেো হয় সুেো কিোহো নোতজরযে সময়ও 
এই তব্ি র্রিতিয, িরব্ এই সুেোতিও খুব্ই শ্রুতিমধু্ে: 
 

েপে তিরনে প্রেম প্রহরেে! আে েপে েোতত্রে যখন িো আেন্ন েরে! 
কিোমোে প্রতিপোযে কিোমোরে কিরড় যোনতন ও কিোমোে ওপে তিতন অসন্তুি নন। 
কিোমোে জনয পেেোয ইহেোরযে কিরয় ভোরযো। 
কিোমোে প্রতিপোযে কিো কিোমোরে অনুগ্রহ েেরব্নই, আে িুতমও সন্তুি হরব্। 
তিতন তে কিোমোরে তপিৃহীন অব্িোয় পোনতন, আে কিোমোরে আশ্রয় কিনতন? 
তিতন তে কিোমোরে ভুয পরে কপরয় পরেে হতিস কিনতন?  
তিতন কিোমোরে তে অভোব্ী কিরখ অভোব্মুক্ত েরেনতন?  
সুিেোং িুতম তপিৃহীনরিে প্রতি েরঠোে হরয়ো নো, 
আে কয সোহোযয িোয় িোরে ভৎবসনো েরেো নো, 
আে িুতম কিোমোে প্রতিপোযরেে অনুগ্ররহে েেো ব্ণবনো েরেো। (৯৩:১-৯)। 
 

কেোেোরনে প্রতি সুতব্িোে েেরয স্বীেোে েেরি হরব্ এিো অব্েযই তব্িয়েে। মক্কোয় 
নোতজযেৃি অরপক্ষোেৃি কিোি সুেোগুরযোে েোতব্যে ভোব্ ব্যক্ত েেোে জোিুেতে ক্ষমিো 
েরয়রি এব্ং কসই সোরে তব্েোরসে কপ্রেণোিোয়ে। সুেোয় ব্যব্হৃি ভোষোনেযীে কেোরনো 
নতজে আেতব্ ভোষোয় এে পূরব্ব কিখো যোয়তন। এেজন মোনুষ তযতন কেোরনো প্রোতিষ্ঠোতনে 
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তেক্ষো যোভ েরেনতন, িোে মুখ কেরে ভোরব্ে এমন ব্তহিঃপ্রেোে সতিযই তব্িয়েে। 
এতিে কেরে তব্রব্িনো েেরয, কেোেোনরে অরযৌতেে তহরসরব্ গণয েেো সমেবনরযোগয।  
িরব্ অরনে তব্রেষজ্ঞ মুহোম্মিরে ‘তনেক্ষে’ মোনরি েোতজ নন। িোাঁরিে মরি কেোেোরন 
ব্যব্হৃি ‘উতম্ম’ েব্দতিে অেব আসরয তনেক্ষে নয়, ব্েং ‘ইহুতি নয় এমন ব্যতক্ত'ে েেোই 
বু্ঝোরনো হরয়রি। িোাঁেো ব্ক্তরব্যে সপরক্ষ কেোেোরন উরল্লতখি কপৌিতযে, অ-ইহুতি, এব্ং 
অ-তিস্টোন আেব্রিে উিোহেণ কিতখরয়রিন। এই ‘অ-ইহুতি’ েব্দতি কেোেোরনে  সুেো 
জুম্আ'ে আয়োি ২-এ ব্যব্হৃি হরয়রি এভোরব্: ‘ইতনই কসই ব্যতক্ত যোরে অ-ইহুতিরিে 
মধ্য কেরে নতব্ তহরসরব্ তনরয়োগ কিওয়ো হরয়রি।’ এেেম উিোহেণ কেোেোরনে আেও 
েরয়েতি আয়োরি কিখরি পোওয়ো যোয়, কযমন: সুেো ব্োেোেো: আয়োি ৭৫; সুেো ইমেোন: 
আয়োি ২০ ও ৭০; সুেো আ'েোফ: আয়োি ১৫৭-১৫৮। িেোতপ প্রিতযি ধ্োেণো, িেয 
এব্ং কস যুরগে প্রেোসমূরহে উপে তনভবে েরে সোধ্োেণভোরব্ এিো তব্েোস েেো হয় কয, 
মুহোম্মি তযখরি জোনরিন নো, যতিও কেষ জীব্রন হয়রিো িু'এেতি েব্দ পড়রি 
পোেরিন। কেোেোরন কযমন ব্যো হরয়রি: ‘িুতম কিো এে পূরব্ব কেোরনো তেিোব্ পড়তন, ব্ো 
তনজ হোরি কেোরনো তেিোব্ কযখতন কয তমেযোব্োিীেো সরেহ েেরব্!’ (সুেো আনেোবু্ি:  
আয়োি ৪৮)। ‘ওেো ব্রয, ‘এগুরযো কিো কসেোরযে উপেেো যো কস তযতখরয় তনরয়রি। 
এগুরযো সেোয-সন্ধযো িোাঁে েোরি পোঠ েেো হয়।’ (সুেো ফুেেোন: আয়োি ৫)। কেোেোরনে 
এই আয়োিগুরযো কেরে তব্েোস েেো হয় কয, নতব্ মুহোম্মি তযখরি-পড়রি জোনরিন নো, 
এিো কপৌিতযেেো ধ্োেণো েেি। [নতব্ মুহোম্মি তযখরি-পড়রি জোনরিন নো, এ-তব্ষরয় 
ইসযোরমে ইতিহোস ও হোতিরস প্রিুে তভন্নিেয েরয়রি। পতিরমে অরনে ইসযোম-
তব্রেষজ্ঞ কযমন ফেোতস মোেবসব্োিী ইতিহোসতব্ি ও সমোজিোতিে মযোতক্সম েতডনসন 
এব্ং স্কতিস ইতিহোসতব্ি উইতযয়োম মরন্টোগরমতে'ে মরি নতব্ মুহোম্মি তনেক্ষে তিরযন 
নো। িোাঁরিে মরি, কেোেোরন নতব্রে এরেব্োরে তনেক্ষে ব্ো তযখরি-পড়রি জোরনন নো 
ব্রয কব্োঝোরনো হয়তন ব্েং শুধু্ কব্োঝোরনো হরয়রি নতব্ ইতিপূরব্ব ইহুতি-তিস্টোনরিে ধ্মবগ্রন্থ 
(কিৌেোি, ইতঞ্জয) পোঠ েরেনতন। পতিমো পতণ্ডিেো িোাঁরিে ব্ক্তরব্যে সমেবরন সুেো 
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আনেোবু্রিে ৪৮ নম্বে আয়োি হোতজে েরেন। িোাঁরিে মরি এই আয়োরি তেিোব্ ব্যরি 
ইহুতি-তিস্টোনরিে ধ্মবগ্ররন্থে েেো কব্োঝোরনো হরয়রি। আব্োে নতব্ মুহোম্মরিে 
জীব্নীেোেে সেরযই জোতনরয়রিন, ইসযোরমে পূব্ব কেরে মক্কো তিয ব্োতণরজযে কেন্দ্রভূতম 
এব্ং নবু্ওি প্রোতপ্তে পূরব্ব কিোিরব্যো কেরে এেোতধ্েব্োে নতব্ ব্োতণরজযে উরদ্দরেয মক্কোে 
ব্োইরে তগরয়রিন। কসই ব্তহব্বোতণরজয তিতন যরেি কযোগযিোে িোপ কেরখতিরযন। এেজন 
ব্তণরেে যতি সোমোনয অক্ষে জ্ঞোন নো েোরে এব্ং তহসোব্-তনেোে িোযোরনোে মরিো গণনো 
িক্ষিো নো েোরে িোহরয ব্োতণরজয িক্ষিো অজবন েেো েতঠন। কযখো-পড়ো জোনো তব্তব্ 
খোতিজো প্রেরম মুহোম্মিরে ব্োতণরজয িক্ষিোে েোেরণ মুগ্ধ হরয় স্বব্রিতেে ব্োতণরজযে 
পতেিোযেরূরপ তনরয়োগ তিরয়তিরযন, যো পেব্িবীরি িোাঁরিে মরধ্য পতেণরয়ে তিরে সম্পেব 
গড়োয়। খোতিজোে মরিো এেজন ব্যব্সোয় সফয-অতভজ্ঞ েমণী িোাঁে ব্যব্সোে স্বব্রিতেে 
িোতয়ত্ব এেজন তনেক্ষে ব্যতক্তে ওপে কিরড় তিরব্ন কেন? এিোড়ো প্রিুে হোতিরসও 
েরয়রি: (১) উসেো হরি ব্তণবি, িয় ব্িরেে আরয়েোে সোরে তব্রয়ে েোতব্ন েসুয মুহোম্মি 
তনরজই তযরখরিন। (দ্রিব্য: বু্খোতে েতেফ, ভতযউম ৭, বু্ে ৬২, নম্বে ৮৮)। (২) ইয়োতজি 
ইব্রন আবু্দল্লোহ হরি ব্তণবি, এেতি কযোরেে হোরি যোয িোমড়োয় আল্লোহে েসুরযে পক্ষ 
কেরে তেিু ব্ক্তব্য কযখো তিয ব্োনু জুহোইে ইব্রন উেোইরেে জনয। ব্ক্তব্য হরে: 
‘কিোমেো যতি অনয কেোরনো ঈেে ব্োি তিরয় এেমোত্র আল্লোহরে কমরন নোও, মুহোম্মিরে 
আল্লোহে েসুয ব্রয স্বীেোে েরেো, জোেোি িোও, নোমোজ পরড়ো িরব্ আল্লোহ এব্ং িোাঁে 
েসুরযে েোি কেরে তনেোপিো পোরব্।’ এেপে কযোেতিরে তজরজ্ঞস েেো হয, এই ব্োিবো 
কে তযরখ তিরয়রি? কযোেতি উিে তিয ‘আল্লোহে েসুয’। (দ্রিব্য: আবু্ িোউি েতেফ, 
বু্ে ১৯, নম্বে ২৯৯৩)। (৩) আয ব্োেো হরি ব্তণবি, নতব্ ওমেো পোযরনে উরদ্দরেয 
মক্কোয় কগরয িোাঁরে ঢুেরি কিয়ো হয়তন, যিক্ষণ নো তিতন েোতজ হন মক্কোব্োসীে সোরে 
এেতি িুতক্ত েেরি। তিন তিন অরপক্ষোে পে তিতন েোতন্ত িুতক্ত েেরি েোতজ হরযন। 
িুতক্তরি কযখো হরযো ‘আল্লোহে নতব্ মুহোম্মরিে (িিঃ) পক্ষ হরি...।’ মক্কোে কযোরেেো 
প্রতিব্োি েরে উঠরযন। িোেো মুহোম্মিরে ‘আল্লোহে নতব্’ ব্রয স্বীেোে েেরি িোইরযন 
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নো। ব্যরযন, মুহোম্মি, আবু্দল্লোহে পুত্র, এিোই কযখো কহোে। এ তনরয় িরন্দ্ব যখন িুতক্ত 
প্রোয় কভরি যোব্োে উপক্রম িখন মুহোম্মি হজেি আতযরে তনরিবে তিরযন, িুতক্তপত্র 
হরি ‘আল্লোহে নতব্’ েব্দ কেরি তিরি। তেন্তু আতয েোতজ নো হওয়োয় মুহোম্মি িুতক্তপত্র 
হোরি তনরয় তনজ হোরি কেরি তিরযন এব্ং ‘আল্লোহে নতব্’ েব্দতিে ব্িরয কযোগ েেরযন 
‘আবু্দল্লোহে পুত্র’। (দ্রিব্য: বু্খোতে েতেফ, ভতযউম ৫, বু্ে ৫৯, নম্বে ৫৫৩)।-অনুব্োিে]। 
কেোেোনরে তব্ষয়ব্স্তুগি েোেরণ অরনরে অরযৌতেে মরন েরেন। এরক্ষরত্র সমসযো হরে 
এরি এমন কেোরনো নিুন ধ্োেণো কনই যো পূরব্ব অনযরিে িোেো ব্যক্ত হয়তন। কেোেোরনে 
সেয ব্ক্তব্যই স্বীয়-প্রতিতষ্ঠি এব্ং সব্বজনস্বীেৃি। কেোেোরন ব্তণবি েোতহনীসমূহ ইহুতি-
তিস্টোনরিে ধ্মবীয় কযোে-েোতহনীে অতব্েয তেংব্ো সোমোনয পতেব্তিবি রূপ। তসতেয়োে 
ভ্রমরণে সময় মুহোম্মি এই িুই সম্প্রিোরয়ে েোতব্ব এব্ং সন্নযোসীরিে সোরে পতেতিি 
হরয়তিরযন এব্ং িোাঁরিে সোরে আযোপিোতেিোও েরেতিরযন। এিোড়ো আি এব্ং সোমুি 
অতধ্ব্োসীে ব্ংেোনুক্ররম প্রোপ্ত তেিু েোতহনীে সোরে কেোেোরন ব্তণবি েোতহনীগুরযোেও তময 
পোওয়ো যোয়।  
 

তনেরপক্ষভোরব্ তব্রেষণ েেরয নতব্ মুহোম্মরিে মহিরে কেোরনোভোরব্ই খোরিো েেো যোয় 
নো। এেতি েুসংস্কোেোেন্ন, অননতিে, তনেনীয় সমোজ, কযখোরন কপতেেতক্ত িোড়ো অনয 
কেোরনো আইন েোজ েরে নো এব্ং তনিবয়িোে উপে তভতি েরে প্রতিতষ্ঠি কসই সমোরজে 
এেজন প্রোতিষ্ঠোতনে তেক্ষো-ব্তঞ্চি মুহোম্মি সোহতসেিোে সোরে অসংখয মেেোজ ও 
কপৌিতযেিোে তব্রুরদ্ধ অব্িোন তনরয়তিরযন। কসই সোরে অনযোনয সম্প্রিোরয়ে পূব্ব-
অতভজ্ঞিোসমূহরে পুনিঃপুনিঃ ব্যক্ত েেোে মোধ্যরম উচ্চিে আিেব প্রিোে েরেতিরযন। 
 

মুহোম্মরিে এই উরিযোগ িোাঁে সহজোি প্রতিভো, আধ্যোতত্মে েতক্ত, স্বনতিে জ্ঞোন ও 
ভতক্তভোরব্ে পতেিোয়ে। এেজন েতেি ‘তনেক্ষে’ ব্যতক্তে মুখ কেরে তনিঃসৃি সুেো 
আ'ব্োসো কযন িোাঁেই ব্যোেুয হৃিরয়ে স্পেন। সুেো আ'ব্োসো খুব্ই গীতিময়, সুেোযোতয়ি 
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এব্ং প্রব্য আধ্যোতত্মে, যো হোতফরজে৩৪ েতব্িো িোড়ো প্রেোে েেো অসম্ভব্। িরব্ সুেো 
আ'ব্োসো এে ১৭-৩৩ আয়োিগুরযোয় অসমূ্পণব প্রেোে র্রিরি: 
 

মোনুষ র্ধ্ংস কহোে! কস েি অেৃিজ্ঞ। 
তিতন িোরে েী কেরে সৃতি েরেরিন 
তিতন িোরে শুক্র কেরে সৃতি েরেন 
িোেপে িোে জনয পে সহজ েরে কিন, িোেপে িোে মৃিুয র্িোন ও িোরে েব্েি 
েরেন। 
এেপে যখন ইেো তিতন িোরে পুনজবীতব্ি েেরব্ন। 
নো তিতন িোরে যো আরিে েরেরিন কস িো পোযন েরে তন। 
মোনুষ িোে খোরিযে প্রতি যক্ষ েরুে, 
আতম প্রিুে ব্োতেব্ষবণ েতে, 
িোেপে ভূতমরে তব্িীণব েতে 
এব্ং িোে মরধ্য উৎপন্ন েতে 
েসয, আেুে, েোেসব্তজ, জয়িুন, কখজুে, 
গোিগোিোতযে ব্োগোন, ফয ও গব্োতি খোিয। 
এ কিোমোরিে ও কিোমোরিে আনআরমে (িিুষ্পি প্রোণী) কভোরগে জনয। 
কযতিন মহোনোি (কেয়োমি) আসরব্, (৮০: ১৭-৩৩)। 
 

মূযি অসোধ্োেণ এব্ং নোেতনে আধ্যোতত্মে উপরিরেে মোধ্যরম মুহোম্মি িোাঁে িোেপোরেে 
মোনুষরে এেতি অরপক্ষোেৃি ভোরযোপরে িোতযি েেরি কিিো েরেতিরযন। তেন্তু স্বনতিে 
তেক্ষোিোরনে কক্ষরত্র কেোেোনরে অরযৌতেে ব্রয তব্রব্িনো েেো যোরব্ নো। মুহোম্মি কসই 
সেয মূযযরব্োরধ্ে পুনেোবৃ্তি েরেরিন, কযগুরযো পূব্বব্িবী েিোব্দীগুরযোয় তব্েজুরড়ে 
মোনব্সমোরজে তব্তভন্ন িোরনই উদৃ্ধি হরয়রি। েনফুতসয়োস, বু্দ্ধ, জেথ্রুস্ত, সরক্রতিস, 
মুসো, এব্ং তযশুও এেই ধ্েরনে ব্ো েোিোেোতি মূযযরব্োধ্ প্রিোে েরেরিন। 
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কেোেোরন অরনে আইন ও তব্তধ্ েরয়রি যো মুহোম্মিরে ইসযোরমে আইনপ্ররণিো তহরসরব্ 
িুরয ধ্রে। কয তব্ষয়তি অব্েযই মরন েোখো িেেোে িো হরযো, কেোেোরন ব্তণবি আইন-
েোনুন স্বিতে হরয়তিয তব্তেন্ন র্িনোব্যীে তনতমরি এব্ং তনযবোতিি মোনুরষে আরব্িরনে 
কপ্রতক্ষরি। ফরয এই আইনগুরযোে মোরঝ তেিু অসিতি েরয়রি এব্ং ব্োতিযেোেী এব্ং 
ব্োতিযেৃি উভয় তব্তধ্ই কেোেোরন েরয় তগরয়রি। এেেোও ভুযরয িযরব্ নো কযইসযোতমে 
আইন-তব্তধ্তব্ধ্োনগুরযো মুসযমোন তব্রেষজ্ঞরিে িীর্বেোযীন প্ররিিোে ফসয, যো ইসযোতম 
যুরগে প্রেম তিন েিোব্দীরি স্বিতে হরয়রি। কেোেোরন ব্তণবি আইনগুরযো সংতক্ষপ্ত এব্ং 
মুহোম্মরিে জরন্মে কিড়ে ব্িে পে স্বিতে হওয়ো তব্েোয সংখযে মুসযমোন জনরগোষ্ঠীে 
প্ররয়োজন কমিোরনোে জনয এগুরযো পযবোপ্ত তিয নো। 
 

ইসযোরম ‘তসয়োম’ (কেোজো ব্ো উপব্োস) পোযরনে প্রেো এরসরি ইহুতিরিে ধ্মব কেরে। 
ইসযোম-পূব্ব আেরব্ আেতব্ েযোরযেোে অনুযোয়ী মহেম মোরসে (তহব্রু েযোরযেোে অনুযোয়ী 
‘তিেতে’ মোস) িেম তিরন ইহুতিেো কেোজো েোখরিন। আেতব্ ভোষোয় ‘আশুেোে তিন’ 
(তহব্রুভোষোয় ‘আেে’) নোরম এ-তিব্স পতেতিি। ইহুতিরিে কিৌেোরিে ভোষযোনুযোয়ী এ-
তিরন ঈেরেে আেবীব্োি তনরয় নতব্ মুসো ইসেোইরযে সন্তোনরিে কফেোউরনে আক্রমণ 
কেরে েক্ষো েরেন। ইহুতিরিে ধ্রমব এ-তিরনে অনুষ্ঠোরনে নোম ‘জম তেপোে’। ইহুতিেো 
জম তেপোরেে সময় প্রোয় ২৫ র্ণ্টো উপব্োস পোযন েরেন এব্ং তসনোগরগ তগরয় প্রোেবনো 
েরেন, িোন-খয়েোি েরেন। নতব্ মুহোম্মরিে মতিনোয় গমরনে পরে এব্ং প্রোেবনোে তিে 
যখন কজরুজোরযম কেরে মক্কোে তিরে পতেব্তিবি হয,কেোজোে সময়সীমো িখন এেতিন 
কেরে কব্রড় িোাঁড়োরযো িে তিরন, অেবোৎ মহেম মোরসে িে তিন নোরম পতেতিি হরযো। 
পেব্িবীরি মুসযমোন ও ইহুতিরিে মোরঝ যখন িূড়োন্ত তব্রেি হয় িখন পুরেো েমজোন 
মোসরে কেোজো পোযরনে জনয সংেক্ষণ েেো হরযো। 
 

প্রতিতি ধ্রমব প্রোেবনো প্রিতযি েরয়রি। এে ব্ো এেোতধ্ে কিব্িোে প্রতি ভতক্ত তনরব্িন 
এব্ং তব্িোে েোমনো প্রতিতি ধ্রমবে অতব্রেিয অংে। ইসযোম ধ্রমব এেজন মুসযমোরনে 
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সব্বপ্রেম েিবব্য হরযো প্রোেবনো েেো; এব্ং এই প্রোেবনো ব্যতিক্রমী ইসযোতম-পদ্ধতি অনুযোয়ী 
পোযন েেো হয়। িরব্ কেোেোরন গুরুত্বপূণব এই তব্ষরয় কেোরনো প্রেোে তব্স্তোতেি তনরিবেনো 
কিয়ো হয়তন। নতব্ মুহোম্মরিে তত্রে ব্িরে মক্কোয় অব্িোনেোরয এব্ং মতিনোয় তহজেরিে 
প্রেম কিড় ব্িরে মুসযমোনেো ইহুতিরিে মরিো এেই তিে ব্ো অতভমুরখ (তেব্যো) প্রোেবনো 
েেরিন। যো মূযি কজরুজোরযরম অব্তিি ‘সব্রিরয় িূরেে মসতজি’ (ব্ো প্রোেবনোিোন) 
তহরসরব্ পতেতিি তিয।  
 

মক্কোয় মুসযমোনরিে িীেবযোত্রো ‘হজ’ প্রতিতষ্ঠি হব্োে পে আেরব্ে তব্তভন্ন জোিীয় প্রেোও 
প্রতিতষ্ঠি ও তিেিোয়ী রূপ যোভ েরে। হরজে (জুযহজ মোরস িীেবযোত্রো) এব্ং ‘ওমেো'ে 
সেয অনুষ্ঠোনোতি, কযমন কসযোইতব্হীন তঢরযঢোযো ব্স্ত্র পতেধ্োন, েোরযো পোেেরে িুমু 
খোওয়ো তেংব্ো স্পেব েেো, সোফো এব্ং মোেওয়ো পোহোরড়ে মরধ্য কিৌড়োরনো, আেোফোরি 
অব্িোন এব্ং েয়িোরনে প্রতি পোেে তনরক্ষরপে প্রেো ইসযোম-পূব্ব যুরগও আেরব্ 
কপৌিতযেরিে মরধ্য প্রিতযি তিয এব্ং সোমোনয তেিু পতেব্িবন সোরপরক্ষ এগুরযো 
ইসযোরম ব্জোয় কেরেরি।  
 

কপৌিতযে আেব্েো েোব্ো র্েরে প্রিতক্ষণেোরয যোি, ওিো, মোনোিসহ আেও অরনে 
কগোত্র কিব্িোে নোম উচ্চোেণ েেি। কযমন ‘কহ মোনোি, আতম কিোমোে আরিে পোযন 
েেরি প্রস্তুি’ (যোব্বোরয়েো) এব্ং কিব্রিব্ীরিে নোম ধ্রেও উচ্চোতেি হরিো। ইসযোরম 
এই ধ্েরনে সরম্মোধ্রনে েীতি আল্লোহরে সরম্বোধ্ন িোেো প্রতিতষ্ঠি হরয়রি এব্ং িো 
পতেব্তিবি হরয় িোাঁড়োয়, ‘যোব্বোরয়েো আল্লোহুম্মো যোব্বোরয়েো!’ 
 

কপৌিতযে আেরব্েো িীেবযোত্রোে মোরস তেেোে েেোরে তনতষদ্ধ কর্োষণো েরে। তেন্তু নতব্ 
মুহোম্মি িীেবযোত্রোে (হজ) কয তিনগুরযোরি (ইহেোম) হোতজেো তনরজরিেরে উৎসরগবে 
জনয ব্যয় েরেন শুধু্মোত্র কসই তিনগুরযোে জনয এই তনরষধ্োজ্ঞোরে ব্হোয েোখরযন। 
কপৌিতযে আেব্েো অরনে সময় নগ্ন হরয় েোব্ো র্েরে প্রিতক্ষণ েেি। ইসযোম িো 
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তনতষদ্ধ েরে কসযোইতব্হীন ব্স্ত্র পতেধ্োরনে েীতি প্রিযন েরে। কপৌিতযে আেব্রিে 
কেোরনো কেোরনো কগোরত্র উৎসগবেৃি প্রোণীে মোংস খোওয়োয় তব্তধ্-তনরষধ্ তিয। তেন্তু নতব্ 
এই তনরষধ্োজ্ঞো িুরয কিন।  
 

মক্কো তব্জরয়ে পে েোব্ো র্রে েতক্ষি েুেোইেরিে মূতিবগুরযোরে র্ধ্ংস েেো হয় নতব্ 
মুহোম্মরিে তনরিবরে এব্ং মুসযমোনেো সোফো এব্ং মোেওয়ো পোহোরড়ে মরধ্য কিৌড়োরনোে 
কয প্রেো প্রিতযি তিয িো কেরে তব্েি েোরেন। েোেণ পূব্বব্িবীেোরয এই িুই পোহোরড়ে 
িূড়োয় িুজন কিব্ীে পোেরেে প্রতিমো তিয এব্ং কপৌিতযেেো িুই পোহোরড়ে মধ্যব্িবীিোরন 
কিৌড়োে মোধ্যরম এব্ং প্রতিমোগুরযোরে িুমু তিরয় তেংব্ো স্পেব েরে কসৌভোগয অজবরনে 
কিিো েেি। যো কহোে, এ-তব্ষরয় এেতি ঐেী ব্োণী নোতজয হয়: ‘তনিয় িুতি পোহোড় 
সোফো ও মোেওয়ো আল্লোহে তনিেবনসমূরহে অনযিম। সুিেোং কয আল্লোহে র্রে হজ ব্ো 
ওমেো েরে, িোে জনয এই িুতি প্রিতক্ষণ েেরয কেোরনো পোপ কনই।’ (২:১৫৮)। অেবোৎ 
কেোেোরনে এই আয়োি সোফো-মোেওয়ো পোহোরড়ে কিৌড়রে শুধু্মোত্র পোপমুক্তই েেয নো, 
এেই সোরে এই িুই পোহোড়রে আল্লোহে তনিেবনেোেী তহরসরব্ কর্োষণো তিয।[েোব্ো 
সম্পরেব পূব্বব্তিব আব্রোহোতমে ধ্মবীয় তেিোব্সমূরহ কেোরনো তব্ব্েণ পোওয়ো যোয় নো। 
এমনতে উপোসয ‘আল্লোহ’ সম্পরেবও নো। এগুরযো যতি কেব্যমোত্র কপৌিতযেরিে পতব্ত্র 
িীেবিোন ও উপোসয নো হি িরব্ পূব্বব্িবী ইসো ব্ো মুসোে তেিোরব্ অব্েযই কেোরনো নো 
কেোরনো উরল্লখ েোেি। েোব্োে সোরে ইব্রোতহরমে কয কযোগসূত্র িোতব্ েেো হয় কসিো 
অপ্রমোতণি এব্ং অিযন্ত অস্বোভোতব্ে -অনুব্োিে]।  
 

পোেরসযে কখোেোসোন প্ররিরে জন্মগ্রহণেোেী তব্তেি মনীষী, ঐতিহোতসে এব্ং িোেবতনে 
আবু্ আয-ফোে মুহোম্মি ইব্রন আবু্দয েতেম আয-েোহেোস্তোতন (১০৮৬-১১৫৩ তিস্টোব্দ) 
ধ্মব ও ধ্মবীয় সম্প্রিোরয়ে ইতিহোস তনরয় গুরুত্বপূণব গ্রন্থ েিনো েরেরিন। িোাঁে েতিি 
‘তেিোব্ আয-তমযওয়োয ওয়ো আয-তনহোয’ কে ধ্মবিি ও িেবনতব্িযোে প্রেমতিেেোে 
সুেৃঙ্খয ‘ধ্রুপিী গ্রন্থ’তহরসরব্ তব্রব্িনো েেো হয়। [ইউরনরস্কোে অেবোয়রন ব্ইতিে 
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সব্বপ্রেম ফেোতস সংস্কেণ প্রেোতেি হরয়রি ১৯৮৬ সোরয এব্ং পেব্িবীরি ১৯৯৩ 
সোরয।-অনুব্োিে]। আয-েোহেোস্তোতন িোাঁে ওই ‘ধ্রুপিী’ ব্ইরয় তযরখরিন, ইসযোরমে 
অরনে পোযনীয় তব্তধ্ এব্ং েীতিসমূহ কপৌিতযে আেব্রিে প্রেোসমূরহে ধ্োেোব্োতহে 
রূপ, যো িোেো ইহুতিরিে েোি কেরে গ্রহণ েরেরিন।  
 

ইসযোম-পূব্ব যুরগ মো, কমরয়রে এব্ং তপিোে স্ত্রীরে তব্রয় েেো তনতষদ্ধ তিয এব্ং এেই 
সোরে িুই সরহোিেোরে তব্রয় েেোও সোমোতজেভোরব্ গ্রহণ েেো হরিো নো। মৃিরিহরে 
স্পেব েেোে পে পুণযস্নোন, পতেষ্কোে পোতন তিরয় মুখ কধ্োয়ো, কজোরে েোস কিরন পোতনরে 
নোসোেন্ধ্র পযবন্ত িুরয কফযো, মোেোে িুরয কিয মোখো, কমসওয়োে ব্ো িোাঁি তখযোয ব্যব্হোে 
েেো, মযিযোরগে পে কধ্ৌিেেণ, ব্গয এব্ং কশ্রোতণরিরেে িুয েোমোরনো, খৎনোেেণ 
এব্ং কিোরেে ডোন হোি কেরি কফযো ইিযোতি েীতি ইসযোম আসোে পূরব্ব িৎেোযীন 
আেরব্ে কপৌিতযে অতধ্ব্োসীেো পোযন েেি, কযগুরযোে কব্তেেভোগ িোাঁেো ইহুতিরিে 
েোি কেরে গ্রহণ েরেতিয।  
 

কপৌিতযে আেব্রিে আইন কেরে ইসযোরমে কয িুতি আইন ব্যতিক্রমী, কসগুরযো হরযো 
পতব্ত্র যুরদ্ধ (তজহোি) অংেগ্রহণ এব্ং জোেোি প্রিোন েেো। অনয কযরেোরনো আইতন-
েোঠোরমোরি িুযনোমূযে কেোরনো ব্োধ্যব্োধ্েিো আরেোপ নো েেোে েোেণ হয, অনযোনয 
আইনপ্ররণিোরিে কেরে নতব্ মুহোম্মরিে উরদ্দেয তভন্ন তিয। িোাঁে উরদ্দেয তিয এেতি 
েোে গঠন। আে নতব্ বু্ঝরি কপরেতিরযন এেতি েোে েখরনোই কসনোব্োতহনী ও আতেবে 
উৎস ব্যিীি গতঠি হরি পোরে নো। তজহোরি অংেগ্রহরণে এই ব্যতিক্রমী ও নতজেতব্হীন 
ইসযোতম আইনতিরে মুহোম্মরিে িূেিৃতি এব্ং ব্োস্তব্িোরব্োরধ্ে ব্তহিঃপ্রেোে তহরসরব্ 
তব্রব্িনো েেরি হরব্। মক্কোয় প্রণীি অসোধ্োেণ আধ্যোতত্মে সুেোগুরযো যখন অেোযবেেী 
প্রমোতণি হরযো, িখন কয এেমোত্র সমোধ্োনতি তিতন খুাঁরজ কপরযন িো হয, যুরদ্ধে মোধ্যরম 
ফয়সোযো েেো। 
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যুদ্ধ েেরি সক্ষম এেতি কসনোব্োতহনী, কযখোরন প্রতিতি স্বসতনেই যুদ্ধ েেরি ব্োধ্য, এমন 
এেতি কসনোব্োতহনীরে ভেণ-কপোষণ েেো ব্যয়সোরপক্ষ। গতনমরিে মোয এব্ং সম্পতি 
পোওয়োে আেোঙ্ক্ষো হয়রিো স্বসনযরিে যুরদ্ধ আগ্রহী েরে িুযরি পোরে। তেন্তু িো সরিও 
অতধ্ে তনেোপি এব্ং িোয়ী এেতি আরয়ে উৎরসে প্ররয়োজন েরয়রি যো তেনো ইসযোতম 
আইরন জোেোরিে মোধ্যরম তনতিি েেো হরয়রি।  
 

নব্সৃি সমোরজে সীমোব্দ্ধিো এব্ং প্ররয়োজনীয় তিেগুরযো মুহোম্মরিে গঠনমূযে 
তিন্তোধ্োেোয় িোন কপরয়রি। িোাঁে সেয উরিযোগই এই সমোরজে মিরযে জনয গ্রহণ 
েরেরিন। কযমন কনেোজোিীয় দ্রব্য তনতষদ্ধেেণ। এতি আরেেতি ব্যতিক্রমী ইসযোতম-
আইন যো প্রোেতমেভোরব্ সোমোতজে পতেতিতিরে তব্রব্িনো েরে প্রণীি হরয়তিয। আেব্েো 
আব্হোওয়োগি েোেরণ উষ্ণ েরক্তে, সহরজ উরিতজি হরয় যোয় এব্ং উেৃঙ্খয প্রেৃতিে 
হব্োে েোেরণ অব্োধ্-যভয কনেোজোিীয় পোনীয় পোন েরে িোেো তব্তভন্ন অরেোভন আিেণ 
েেি এব্ং সমোরজ তব্েৃংখয পতেতিতি স্বিতে েেি। এই তনরষধ্োজ্ঞো তিনতি ধ্োরপ জোতে 
হয: প্রেমি, সুেো ব্োেোেো'ে এই আয়োি: ‘কযোরে কিোমোরে মি ও জুয়ো সম্পরেব 
তজজ্ঞোসো েরে, ব্রযো, ‘িুরয়ে মরধ্যই মহোরিোষ, মোনুরষে জনয উপেোেও আরি, তেন্তু 
উপেোরেে কিরয় ওরিে কিোষই কব্তে।’ (২:২১৯)। পেব্িবীরি সুেো তনসোে এই আয়োি 
যো মতিনোয় এেজন কযোে মোিোয অব্িোয় নোমোরজ হোতজে হরয আয়োিতি নোতজয 
হরয়তিয: ‘কহ তব্েোতসগণ! কিোমেো কনেোগ্রস্ত অব্িোয় নোমোরজে েোরি কযরয়ো নো, যিক্ষণ 
নো কিোমেো েী ব্যি িো বু্ঝরি পোে...।’ (৪:৪৩)। সব্রেরষ সুেো মোতয়িো'ে িুতি আয়োরি 
এই তনরষধ্োজ্ঞো তিেিোয়ী রূপ যোভ েরে: ‘কহ তব্েোতসগণ! মি, জুয়ো, মূতিব ও 
ভোগযপেীক্ষোে িীে রৃ্ণয ব্স্তু, েয়িোরনে েোজ। সুিেোং কিোমেো িো ব্জবন েরেো যোরি 
কিোমেো সফয হরি পোে। েয়িোন কিো মি ও জুয়োে িোেো কিোমোরিে মরধ্য েত্রুিো ও 
তব্রিষ র্িোরি এব্ং আল্লোহে ধ্যোরন ও নোমোরজ কিোমোরিেরে ব্োধ্ো তিরি িোয়! িো হরয 
কিোমেো তে তনবৃ্ি হরব্ নো?’ (৫:৯০-৯১)। সুেো ব্োেোেো'ে ২১৯ নম্বে আয়োি এব্ং সুেো 
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মোতয়িো'ে ৯০ নম্বে আয়োরিে উভয়তিরিই মিযপোনরে জুয়োে সোরে িুযনো েেো হরয়রি 
এব্ং কেষ আয়োরি মূতিবপূজো এব্ং িীরেে মোধ্যরম ভোগযপেীক্ষো েেোরে তনতষদ্ধ েেো 
হরয়রি; কযগুরযো ইসযোম-পূব্ব আেরব্ কপৌিতযেেো সোহোযয যোরভে আেোয় েেি। সুেো 
মোতয়িোে ৯১ নম্বে আয়োরি মি ও জুয়োরে এগুরযোে তব্ষয়গি েোেরণ তনতষদ্ধ েেো 
হরয়রি। এই আয়োিতি অব্িীণব হরয়তিয এেতি তব্শ্রী র্িনো র্িোে পে। এই আয়োরিে 
িৃতিভতি অনুযোয়ী মিযপোন ও জুয়ো কখযো আেব্রিে মরধ্য অেোতন্ত এব্ং তব্েৃংখযো সৃতি 
েরেরি। 
 

ব্হুগোতমিো, তব্ব্োহতব্রেি, ব্যতভিোে, অনব্ধ্ কযৌনসম্পেব, পোয়ুসিম এব্ং আেও অরনে 
তব্ষরয় কেোেোরনে প্রিযোরিেগুরযো েতিি হরয়রি মূযি ইহুতি-আইরনে সংরেোতধ্ি রূপ 
তহরসরব্ এব্ং আেরব্ প্রিতযি পূব্বব্িবী প্রেোগুরযোে অনুসেরণ। অরযৌতেেিো আসরয 
েিোব্দীেোয ধ্রে কধ্োাঁয়োেোে জোরয কর্েো নয় এব্ং এেমোত্র িুব্বয তিরিে তনেি গ্রহণীয় 
সংস্কোে নয়। ব্েং এতি জীব্ন্ত এব্ং অেবব্হ তব্ষয়। কেোেোরনে ব্োতিিো তেংব্ো এে 
স্বনতিে এব্ং আইতন-িৃতিভতিে কেোরনোতিই অরযৌতেে নয়। এেজন প্রোতিষ্ঠোতনে তেক্ষো-
ব্তঞ্চি এব্ং িতেদ্র ব্যতক্ত মুহোম্মি প্রোয় এেো তনজ জোতিে িীব্র ব্োধ্ো অতিক্রম েরে 
এেতি িোয়ী ধ্মব প্রতিষ্ঠোয় সফযেোম হরয়রিন। কগোত্র-প্রেোয় তব্ভক্ত তব্তেন্ন 
জোতিগুরযোরে এেতি েোেীয় েোঠোরমোে মরধ্য তনরয় আসরি কপরেরিন। এে ফরয 
কব্পরেোয়ো মোনুষগুরযোরে অনুগি কযোরে পতেণি েরে নতব্ তনজস্ব ইেোয় িোতযি েেরি 
কপরেরিন। 
  
নতব্ কেোেোনরে তনরয় গব্ব প্রেোে েরেরিন এব্ং এরে তনরজে নবু্ওতিে প্রিযয়নপত্র 
রূরপ িোতব্ েরেরিন। িোাঁে মরি কেোেোন আল্লোহে কপ্রতেি ব্োণী এব্ং জনিোে েোরি 
ব্োিবো কপ্রেরণে মোধ্যম হরেন মুহোম্মি। আেতব্ ‘ওতহ’ েরব্দে অেব হরে প্রিযোরিে তেংব্ো 
উরন্মোতিি েেো; কেোেোরন এতি ষোিব্োে ব্যব্হৃি হরয়রি। কব্তেেভোগ কক্ষরত্র িো এেজন 
ব্যতক্তে মরন কেোরনো তেিু ঢুতেরয় কিয়োে অরেব ব্যব্হৃি হরয়রি। তেিু কক্ষরত্র এতি আব্োে 
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দ্রুি সঞ্চোেণেীয ইতিিোরেব ব্যব্হৃি হরয়রি। এ-েোেরণ প্রতিতি প্রিযোরিরেে পে নতব্ 
উতিগ্ন েোেরিন যোরি এেজন হস্ততযতপেে িো িৎক্ষণোৎ তযরখ কফরযন। নতব্ে এই 
িোড়োহুড়ো েেোে প্রব্ণিোে প্রমোণ কেোেোরন পোওয়ো যোয়। কযমন সুেো িোহো'য় ব্তণবি 
হরয়রি: ‘কিোমোে ওপে আল্লোহে প্রিযোরিে সমূ্পণব হওয়োে পূরব্ব কেোেোন পড়রি িুতম 
িোড়োিোতড় েরেো নো আে ব্রযো, কহ আমোে প্রতিপোযে! আমোে জ্ঞোন ব্োতড়রয় িোও।’ 
(২০:১১৪)। এব্ং সুেো তেয়োমো'য় ব্তণবি হরয়রি: ‘এ (প্রিযোরিে) িোড়োিোতড় (আয়ি) 
েেোে জনয িুতম এে সরি কিোমোে তজব্ কনরড়ো নো। এ-সংেক্ষণ ও আবৃ্তি েেোরনোে 
(ভোে) আমোেই। সুিেোং যখন আতম পতড় িুতম কসই পোরঠে অনুসেণ েরেো। িোেপে 
এে তব্েি ব্যোখযোে (িোতয়ত্ব) আমোেই।’ (৭৫:১৬-১৯)। 
 

নতব্ মুহোম্মরিে এই িোড়োহুড়ো েেোে প্রব্ণিো কেরে ‘ওতহ’নোতজরযে সময় িোাঁে 
মোনতসে অব্িোে পরেোক্ষ-পতেিয় পোওয়ো যোয়। িোে অন্তেোত্মো কসই সময় কয আরযোয় 
আরযোতেি হি, িো কেোরনো স্বোভোতব্ে অতভজ্ঞিো তিয নো। আবু্ সোইি আয-েোিতে (মৃিুয 
তহজতে ২৬১ তহজতে ব্ো ৮৭৫ তিস্টোব্দ) মতিনোব্োসী সোহোতব্। তিতন প্রিুেসংখযে হোতিরসে 
ব্ণবনো তিরয়রিন। িোাঁে মরি, ‘নতব্ মুহোম্মি অনুরেোধ্ েরেরিন, কেোেোন ব্যিীি আমোে 
অনয কেোরনো ভোষয তযরখ কেখ নো! কেউ যতি কেোেোন িোড়ো আমোে কেোরনো ভোষয তযরখ 
েোরখ, িোহরয কস কযন কস-গুরযো মুরি কফরয।’ সব্রিরয় গুরুত্বপূণব ও িোৎপযবপূণব তব্ষয় 
হরে ওতহ নোতজরযে সমরয় নতব্ মুহোম্মি অসংযগ্ন হরয় পড়রিন। সম্ভব্ি এেতি িীব্র 
আভযন্তেীণ প্ররিিোে প্ররয়োজন হরিো। সতহ বু্খোতেে এেতি হোতিস েরয়রি, নতব্ে স্ত্রী 
আরয়েো কেরে ব্তণবি: ‘হোরেস তব্ন তহেোম এেব্োে নতব্রে প্রশ্ন েরেতিরযন, (ওতহ 
নোতজয হওয়োে) ‘এই অনুভূতিগুরযো কেমন?’ নতব্ জব্োব্ তিরযন, ‘সব্িোইরি িীব্র হরযো 
র্ণ্টোর্ধ্তনে মরিো কযগুরযো ব্ন্ধ হব্োে পরেও আমোে মরন কব্রজ যোয়। কেোরনো কেোরনো 
সময় এেজন কফরেেিো মনুষযরূরপ আতব্ভূবি হন এব্ং আতম তব্ষয়তি অনুধ্োব্ন েেো 
মোত্র তিতন অিৃেয হরয় যোন।’ 
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তব্তব্ আরয়েোে ব্ক্তব্য অনুযোয়ী, ‘ওতহ যোরভে সময় নতব্ে ভ্রুরেরে র্োম তনগবি হরিো, 
এমনতে েীরিে তিরনও। আরয়েোে ব্ক্তরব্যে সমেবরন বু্খোতে, সোফওয়োন তব্ন ব্োতয'ে 
(মক্কো তব্জরয়ে পে িোাঁে তপিো ইসযোম গ্রহণ েরেন) প্রসি উপিোপন েরে ব্রযন: 
‘ওতহ নোতজরযে সময়েোরয ব্োতয মুহোম্মিরে পযবরব্ক্ষণ েেরি ইেো প্রেোে েরেন। 
এেতিন এেজন ব্যতক্ত সুগতন্ধ-মোখো এেতি আযখোল্লো পরে এরস নতব্ে েোরি জোনরি 
িোইয কস এই েোপড় পরে ‘ওমেো’ পোযনেোরয উৎসরগবে ভোব্োব্িো অজবন েেরি পোেরব্ 
তেনো। মুহোম্মরিে উপে িখন ওতহ নোতজয হয়। হজেি ওমে ব্োতযরে সোমরন আসোে 
সংরেি তিরযন। ব্োতয কভিরে প্ররব্ে েরে কিখরযন নতব্ প্রোয় রু্মন্ত অব্িোয় েরয়রিন, 
তিতন নোে ডোেতিরযন এব্ং িোাঁে ওপে আল্লোহ-প্রিি গোরয়ে েে তঠেরে পড়তিয। 
তেিুক্ষণ পে নতব্ স্বোভোতব্ে অব্িোয় তফরে আসরযন এব্ং প্রশ্নেোেীরে আহ্বোন েেরযন। 
নতব্ িোাঁরে ব্যরযন, ‘কস কযন প্রেরম ওই আযখোল্লোতি পতেষ্কোে পোতন তিরয় তিনব্োে ধু্রয় 
এরে সুগতন্ধমুক্ত েরে এব্ং িোেপে হরজে তব্ধ্োরনে মরিোই তনরজরে ওমেো পোযরন 
উৎসগব েরে।’ 
 
 

মুহোম্মরিে মোনতব্েিো 
‘নতব্েো আে িেজরনে মরিোই সোধ্োেণ মোনুষ তিরযন।  

িরব্ িোাঁরিে উপতিতিে জনয কিোমোে এযোেোয় পেেমতণ ব্তষবি হরয়রি।’ 

-জোযোযুতদ্দন রুতম (১২০৭-১২৭৩ তিস্টোব্দ)৩৫ 
 

প্রোেতমে যুরগে অতধ্েোংে ইসযোম-তব্রেষজ্ঞ স্বীেোে েরেরিন আধ্যোতত্মে স্বিিিো 
ব্যিীি নতব্ মুহোম্মি আসরযই এেজন সোধ্োেণ মোনুষ তিরযন। এই সিযতি কেোেোরনে 
সুেো েোহোরফ েরয়রি: ‘ব্রযো, আতম কিোমোরিে মরিোই এেজন মোনুষ; আমোে ওপে 
প্রিযোরিে হয় কয আল্লোহই কিোমোরিে এেমোত্র উপোসয।’ (১৮:১১০)। সুতন্ন তব্রেষজ্ঞরিে 
অরনরে মুহোম্মিরে পতেপূণব জ্ঞোন এব্ং কিোষত্রুতিে ঊরর্ধ্ব তব্রব্িনো েরেনতন। িোেো 
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নতব্ে নবু্ওতিরে আল্লোহে পক্ষ কেরে এেতি তব্রেষ উপহোে তহরসরব্ কিখরিন। িোাঁেো 
মরন েেরিন আল্লোহ নতব্ে িোতয়ত্ব পোযরনে জনয এমন এেজন মোনুষরে তনব্বোিন 
েরেন যোে জ্ঞোন, িূেিৃতি এব্ং সরব্বোচ্চ পযবোরয়ে মোনব্ীয় গুণোব্যী েরয়রি তেংব্ো যোরে 
মোনুরষে তিে-তনরিবরেে িোতয়ত্ব অপবণেোরয এসব্ অননয গুণোব্যী উপহোে কিয়ো হয়। 
তব্রেষজ্ঞরিে মরি, ‘আমেো এেজন মোনুরষে ওপে িখনই নবু্ওতিে তব্েোস েতে যখন 
আমেো িোাঁরে স্রিোে ব্োিবোব্োহে তহরসরব্ মরন েতে।’ ওই তব্রেষজ্ঞেো এমন কেোরনো যুতক্ত 
কিখোনতন যোরি মরন হয়, আমেো এেজন মোনুষরে তব্েোস েতে েোেণ স্রিো িোাঁরে 
আমোরিে কেরে অতধ্েিে জ্ঞোন এব্ং স্বনতিে গুণোব্যী তিরয় পোতঠরয়রিন। িোরিে এই 
মিোমি কেোেোরনে তব্তভন্ন আয়োরিে উপে তভতি েরে গরড় উরঠরি, কযমন সুেো শুেো'ে 
এই আয়োি: ‘এভোরব্ আতম আমোে আরিেক্ররম কিোমোে েোরি এে আত্মো (কফরেেিো) 
কপ্রেণ েরেতি যখন িুতম জোনরি নো তেিোব্ েী, তব্েোস েী। তেন্তু আতম এরে েরেতি 
আরযো যো তিরয় আতম আমোে িোসরিে মরধ্য যোরে ইেো পেতনরিবে েতে; িুতম কিো 
কেব্য সেয পেই প্রিেবন েে।’ (৪২:৫২)। এই এেই তব্ষয় পূব্বব্িবী আয়োরিও 
আরযোতিি হরয়রি। এব্ং সব্রিরয় পতেষ্কোেভোরব্ এব্ং সুস্পিরূরপ আরযোতিি হরয়রি 
সুেো আন'আরম, কযখোরন মুহোম্মিরে অরযৌতেে ক্ষমিো প্রিেবরনে জনয কযোরেরিে জব্োব্ 
কিওয়ো হরয়রি: ব্রযো, ‘আতম কিোমোরিেরে ব্তয নো কয আমোে েোরি আল্লোহে ধ্নভোণ্ডোে 
আরি। অিৃেয সম্পরেবও আতম জোতন নো। কিোমোরিে এ-ও ব্তয নো কয আতম কফরেেিো। 
আমোে প্রতি যো প্রিযোরিে হয় আতম শুধু্ িো-ই অনুসেণ েতে।’ ব্রযো, ‘অন্ধ ও িকু্ষষ্মোন 
তে সমোন? কিোমেো তে তিন্তোভোব্নো েে নো? (৬:৫০)। সুেো আ'েোরফ মুহোম্মিরে এই 
ব্রয তনরিবেনো কিয়ো হরয়রি: ‘ব্রযো, আল্লোহে ইেো আমোে তনরজে ভোরযোমরেে ওপেও 
আমোে কেোরনো অতধ্েোে কনই। আতম যতি অিৃরেযে খব্ে জোনিোম িরব্ কিো আমোে 
অরনে ভোরযো হরিো আে মে কেোরনোতেিু আমোরে স্পেব েেি নো। আতম কিো তব্েোসী 
সম্প্রিোরয়ে জনয সিেবেোেী ও সুসংব্োিিোিো মোত্র।’ (৭:১৮৮)। সুেো আ'েোরফে 
আয়োিতি কহজোরজে কপৌিতযেরিে প্ররশ্নে জব্োরব্ ব্যো হরয়রি। িোাঁেো প্রশ্ন েরেতিয, 
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মুহোম্মি যতি সিযই অরযৌতেে জগরিে সোরে কযোগোরযোগ েেরি পোরেন, িোহরয তিতন 
কেন ব্যব্সোয় তনরয়োতজি হরয় তব্েোয মুনোফো অজবন েেরিন নো।  
 

এ-তব্ষরয় কেোেোরনে আয়োি সুস্পি এব্ং পতেষ্কোে। হোতিস ও অনযোনয তনভবেরযোগয নতব্ে 
জীব্নবৃ্িোন্ত প্রমোণ েরে মুহোম্মি েখরনোই তনরজরে কিোষত্রুতিে ঊরর্ধ্ব এব্ং গোরয়তব্ 
তব্ষয় তনরয় জ্ঞোন আরি, এমন িোতব্ েরেনতন। এেতি তনভবেরযোগয হোতিস অনুযোয়ী, ‘তিতন 
এেব্োে কপৌিতযেরিে অপ্রোসতিে প্রশ্নব্োরণ তব্ব্রি হরয় ব্রযতিরযন, িোেো আমোে েোরি 
তে িোয়? আতম আল্লোহে এে ব্োেো। আল্লোহ আমোরে যো কেখোন িোই আতম জোতন।’
মুহোম্মরিে সিযব্োতিিো এব্ং সিিোরে প্রেংসো েেো হরয়রি সুেো আ'ব্োসো'ে ১-১১ নম্বে 
আয়োরি কযখোরন িোে প্রতি সুস্পি এেতি স্বিব্-তিেস্কোে েরয়রি: 
 

কস (মুহোম্মি) ভ্রুেুাঁিরে মুখ তফতেরয় তনয, 
েোেণ িোে েোরি এে অন্ধ এরসতিয। 
িুতম ওে সম্বরন্ধ েী জোন? 
কস হয়রিো পতেশুদ্ধ হ'ি 
ব্ো উপরিে তনি ও উপরিে কেরে উপেোে কপি? 
কয তনরজরে ব্ড় ভোরব্ 
ব্েং িোে প্রতি কিোমোে মরনোরযোগ! 
যতি কস তনরজরে পতেশুদ্ধ নো েরে, িরব্ িোরি কিোমোে কেোরনো কিোষ হরিো নো! 
অেি কয তেনো কিোমোে েোরি িুরি এয 
আে এয ভরয়-ভরয়, 
িোরে িুতম অব্জ্ঞো েেরয! 
েক্ষরনো (িুতম এমন েেরব্) নো, এ এে উপরিেব্োণী। (৮০:১-১১)।  
 

নতব্ মুহোম্মি তেিু ধ্নী এব্ং প্রভোব্েোযী কযোেরে ইসযোম ধ্মব গ্রহরণ সৎপন্থো অব্যম্বন 
েরেতিরযন। এিো সমেবনরযোগয এেতি উরিযোগ। েোেণ কপৌিতযেেো প্রশ্ন িুরযতিয: িু-
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িরযে মরধ্য কেোনতি মযবোিোয় কশ্রয় আে সমোজ তহরসরব্ কেোনিো উিম। (১৯:৭৩)। কয 
কেোরনো অব্িোরি গণযমোনযরিে সমেবন অজবন েেো মুহোম্মরিে জনয খুব্ই স্বোভোতব্ে। 
এেতিন তিতন যখন কহজোরজে এেজন প্রভোব্েোযী কযোরেে সোরে েেো ব্যতিরযন এব্ং 
িোাঁরে ইসযোরম তব্েোস েেোরনোে জনয এেোগ্রিোয় তনমতিি তিরযন, িখন আবু্দল্লোহ 
তব্ন ওম মোেিুম নোরমে এেজন সিয ইসযোম-গ্রহণেোেী অন্ধব্যতক্ত মুহোম্মিরে তজরজ্ঞস 
েেরযন: ‘আল্লোহ আপনোরে যো তেিু তেতখরয়রিন িোে তেিুিো আমোরেও কেখোন।’ নতব্ 
ওই অন্ধব্যতক্তে েেোয় েণবপোি নো েরে ব্োতড় িরয কগরযন। এেপেই এই মহৎ সুেো 
আ'ব্োসোে আয়োিগুরযো নোতজয হয়, কযখোরন নতব্রে পতেষ্কোেভোরব্ই তিেষ্কোে েেো 
হরয়রি। পেব্িবীরি যখনই আবু্দল্লোহ তব্ন ওম মোেিুরমে সোরে নতব্ে কিখো হি, তিতন 
িোাঁরে উষ্ণ অভযেবনো জোনোরিন। সুেো মুতমরনে এেতি আয়োরি নতব্রে স্বধ্যবেীয হরি 
ব্যো হরয়রি: ‘অিএব্ িুতম স্বধ্যব ধ্রেো, আল্লোহে প্রতিশ্রুতি সিয। িুতম কিোমোে পোরপে 
জনয ক্ষমো প্রোেবনো ও সেোয-সন্ধযোয় কিোমোে প্রতিপোযরেে পতব্ত্র মতহমো কর্োষণো েরেো।’ 
(৪০:৫৫)। এই আয়োরি নতব্ে িতেরত্র কিোষ কিতখরয় িোাঁরে তনরজে পোরপে জনয ক্ষমো 
প্রোেবনো েেরি ব্যো হরয়রি। সুিেোং মুহোম্মরিে কেোরনো কিোষত্রুতি কনই ব্রয 
পেব্িবীেোরযে মুসযমোনরিে মরন কয গভীে অন্ধতব্েোস জন্ম তনরয়রি িো কেোেোরনে এই 
ভোরষযে তব্রেোধ্ী।  
 

এেই তব্ষয়তি সুেো ইনতেেোহ এে প্রেম তিন আয়োরি তভন্নভোরব্ ফুরি ওরঠরি: ‘আতম 
তে কিোমোে ব্ক্ষ উনু্মক্ত েতেতন? আতম হোযেো েরেতি কিোমোে ভোে, যো তিয কিোমোে 
জনয খুব্ েিেে।’ (৯৪:১-৩)। আেতব্ কেোেোরন ব্যব্হৃি ‘ওরয়জে’ েব্দতি (ব্োংযো অেব 
‘ভোে’ ব্ো ‘কব্োঝো’) সুেো ফোৎহ এে প্রেম িুতি আয়োরি ‘ধ্োনব্’েব্দ (ব্োংযো অেব ‘পোপ’) 
িোেো প্রতিিোতপি হরয়রি: ‘আল্লোহ কিোমোে জনয সুস্পি তব্জয় অব্ধ্োতেি েরেরিন। এ 
এজনয কয, তিতন কিোমোে অিীি ও ভতব্ষযরিে ত্রুতিগুরযো মোফ েেরব্ন, কিোমোে প্রতি 
িোাঁে অনুগ্রহ পূণব েেকব্ন এব্ং কিোমোরে সেয পরে পতেিোতযি েেরব্ন।(৪৮:১-২)। 
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অিএব্ কেোেোরনে এই স্পিভোরব্ ব্তণবি এব্ং অপতেব্িবনরযোগয আয়োিগুরযো প্রমোণ 
েরে, নতব্ মুহোম্মি যোরে পেব্িবীরি মুসযমোনেো সেয কিোষত্রুতিে ঊরর্ধ্ব এব্ং 
অরযৌতেে ব্যতক্তরত্বে মযবোিো তিরয়তিরযন, তিতন তেন্তু তনরজরে কমোরিও কসেেম মরন 
েেরিন নো এব্ং কেোেোরনও কসভোরব্ ফুরি ওরঠতন। কযৌতক্তে তিন্তো এব্ং জ্ঞোনিিবোয় 
আগ্রহী কয েোরেো েোরি মুহোম্মরিে এই আধ্যোতত্মে উৎেৃিিো এব্ং সিিো আেও 
স্পিভোরব্ িৃেযমোন হয়।  
 

ধ্মবীয় ও েোজননতিে তব্েোস, সোমোতজে প্রেোসমূহ কযগুরযো গতণিেোরস্ত্রে তনিয়িো এব্ং 
প্রোেৃতিে তব্জ্ঞোরনে প্রোরয়োতগে প্রমোরণে সোরে সম্পেবযুক্ত নয়, কস-সব্ তব্ষরয় মোনুষ 
তনরজে যুতক্তে েমবিক্ষিো কিখোরি সব্সময়ই অতনেো কপোষণ েরে এরসরি। পক্ষোন্তরে 
িোেো প্রেরমই তব্েোস অজবন েরেরি এব্ং তনরজরিে তব্েোরসে পরক্ষে ব্ক্তব্য তিরয় 
মতস্তষ্ক পূণব েরেরি। স্বীেোে েেরি হরব্ অনযোনয ধ্মবোব্যম্বীরিে মরিো ইসযোরমে 
ওযোমো'েোও এই স্বব্তেরিযে ব্োইরে নন। নতব্ মুহোম্মি সেয কিোষত্রুতিে ঊরর্ধ্ব-তনরজরিে 
এই তব্েোরসে প্রতি অন্ধ হরয় এব্ং িো প্রমোরণে আেোয় িোেো কেোেোরনে স্পি 
আয়োিগুরযো পযবন্ত তভন্নভোরব্ ব্যোখযো েেোে কিিো েরেরিন।  
 

নতব্ মুহোম্মরিে মোনব্ীয় স্বব্তেিয তনরয় আরযোিনোয় এ-প্রসরি এেতি গরল্পে েেো মরন 
পরড় যোয়। ইেোরনে িতক্ষণ-পতিরমে েোজয কখোরজস্তোরনে সুস্তোন েহরে এেজন 
খযোতিমোন সুতফ সোধ্ে তিরযন, িোাঁে নোম েোহ আয-িুস্তোতে (৮১৮-৮৯৬ তিস্টোব্দ)। 
এেতিন এই সোধ্রেে েোরি িোাঁে অনুসোেীগণ তগরয় ব্যরযন, ‘কযোেজন ব্যোব্তয েেরি, 
আপতন নোতে পোতনে উপে তিরয় হোাঁিরি পোরেন।’ আয-িুস্তোতে ব্যরযন, ‘মুয়োতিনরে 
তগরয় তজরজ্ঞস েরেো, তিতন এেজন সৎ ব্যতক্ত।’ অনুসোেীগণ মুয়োতিনরে তগরয় তজরজ্ঞস 
েেরয জব্োব্ তিরযন: ‘আতম এ-তব্ষরয় তেিু জোতন নো। িোাঁরে েখরনো আতম পোতনে উপে 
তিরয় হোাঁিরি কিতখতন। িরব্ আমোে মরন আরি তিতন এেতিন পুণযস্নোরনে জনয সোাঁরেোে 
উপে তিরয় কহাঁরি যোতেরযন। হঠোৎ তিতন পো তপিরয পোতনরি পরড় যোন। ডুরব্ও কযরিন, 
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যতি নো আতম িোাঁরে কিরন িুযিোম।’ এ-র্িনোে এেতি তিে যো কেোরনো তনেরপক্ষ 
সিযসন্ধোনী অস্বীেোে েেরি পোেরব্ন নো িো হরযো, প্রমোরণে প্রোিুযব।  
 

হোরিেীয় ব্ংরেোদূ্ভি ইসযোম-তব্রেষজ্ঞ ইজহোে কগোল্ডতজহোে৩৬ মরন েরেন হোতিরসে 
সংেযন এব্ং মুহোম্মরিে প্রেমতিেেোে জীব্নীেোেেগণ ইসযোরমে প্রতিষ্ঠোিোরে 
কযভোরব্ পুঙ্খোনুপুঙ্খরূরপ এব্ং স্বেিোে সোরে তিত্রোতয়ি েরেরিনিোতব্রেে অনযোনয 
ধ্রমবে ঐতিহোতসে নতেপরত্র খুাঁরজ পোওয়ো যোয় নো; এব্ং কেোরনো ব্যতিক্রম িোড়োই এগুরযো 
মুহোম্মিরে মোনব্ীয় স্বনতিে, ভোরযো-মে, কিোষ-গুরণে অতধ্েোেী তহরসরব্ ফুতিরয় 
িুরযরি। এই িেযগুরযো উপিোপরনে মোধ্যরম নতব্ মুহোম্মিরে ‘অরযৌতেে ক্ষমিোধ্ে 
অতিমোনব্’ ব্োনোব্োে কেোরনো কিিো েেো হয়তন। ব্েং কিখোরনো হরয়রি তিতন িোাঁে সোহোতব্ 
এব্ং সহরযোগীরিে তনরয় এেতি সমিোিরয অব্িোন েেরিন। িোৎক্ষতণে উিোহেণ 
তহরসরব্ ব্যো যোয়, ৫ম তহজতেরি (৬২৭ তিস্টোব্দ) মতিনোয় পতেখোে যুরদ্ধ মুসযমোনরিে 
পরক্ষে আে সব্োে মরিো নতব্ও এেইভোরব্ খননেোজ েরেন। প্রিতযি আরি জীব্রনে 
প্রেোতন্ত সম্পরেব তিতন ব্রযতিরযন, ‘আতম পৃতেব্ীরি তিনতি তজতনস পিে েতে: সুগতন্ধ, 
নোেী এব্ং সব্োে উপরে নোমোজ।’ মুহোম্মরিে জীব্নোিেরণ েরঠোে এব্ং তব্েজনীন নয় 
এমন তব্ষয়োব্যী খুব্ েমই খুাঁরজ পোওয়ো যোয়। নতব্রে মোনব্ীয় সীমোব্দ্ধিোে ব্োইরে 
েোখোে কিিো কেোেোন, হোতিস এব্ং নতব্ে জীব্নিতেরিে সোরে কমোরিও সিতিপূণব নয়। 
নতব্ মোেো যোব্োে পে কেরে এই প্ররিিো শুরু হয়। িোাঁে মৃিুযে এেতিন পে হজেি 
ওমে (অেব্ো অনয কেোরনো েীষবিোনীয় সোহোতব্) কখোযো িেব্োতে তনরয় হুমতে তিরযন, 
মুহোম্মরিে মৃিুযখব্ে কয প্রিোে েেরব্, তিতন িোে গযো কেরি কফযরব্ন। িখন হজেি 
আবু্ ব্েে কেোেোরনে আয়োি উদৃ্ধি েরে প্রতিব্োি েেরযন: ‘কিোমোে মৃিুয হরব্, এব্ং 
িোরিেও।’ (সুেো জুমোে: আয়োি ৩০)। অতব্েোসয হরযও সিয ওমে নয়, আবু্ ব্েেই 
সতঠে তিরযন। তহজতে ১১ সোরয (৬৩২ তিস্টোব্দ) মুহোম্মরিে মৃিুযে পে মতিনো কেরে 
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যি সময় এব্ং িোরনে িূেত্ব ব্োড়রি েোেয মুসযমোনেোও িোরিে েল্পনোগুরযোরে 
িিিোই প্রসোতেি েেরি যোগরযন। 
 

মুসযমোনেো অতিেঞ্জন আে েোতব্যেিোরে এরিোিোই প্রসোতেি েেরযন কয িুতি প্রধ্োন 
তভতিমূয, কযগুরযো প্রতিতিরনে পোাঁিব্োে নোমোরজে সময় ব্যো হয় এব্ং কেোেোরনে তব্তভন্ন 
আয়োরিও উদৃ্ধি আরি, কসগুরযো িোাঁেো ভুরয কগরযন: মুহোম্মি আল্লোহে ব্োেো এব্ং 
ব্োিবোব্োহে। িোাঁেো মুহোম্মিরে সৃতিে ‘আতি েোেণ’ তহরসরব্ তিতিি েেরযন এই ব্রয 
কয: ‘আপতন নো েোেরয এই মহোতব্ে স্বিতে হরিো নো।’ পোেরসযে সুতফব্োিী েোরয়খ নজম 
আয-তিন িোয়ো েোতজ (মৃিুয তহজতে ৬৫৪ ব্ো ১২৫৬ তিস্টোব্দ) নোরমে গভীে তব্েোসী 
কযখে িোাঁে ‘কমেসোি আয-ইব্োি’ব্ইরয় েরয়ে ধ্োপ এতগরয় তগরয় ব্রযরিন: 
‘সব্বেতক্তমোন আল্লোহিোয়োযো, তযতন শুধু্মোত্র ‘হও’ উচ্চোেণ েরেই সব্তেিু সৃতি েেরি 
পোেরিন, কসই আল্লোহই সব্বপ্রেম মুহোম্মিরে আরযো তহরসরব্ স্বিতে েরেতিরযন এব্ং 
মুহোম্মি যখন আরযোে তিরে িৃতি তনরক্ষপ েেরযন িখন কসই আরযো যিোয় র্োমরি 
শুরু েেয এব্ং কসই র্োরমে কফোাঁিো তিরয় আল্লোহিোয়োযো অনয নতব্ ও কফরেেিোরিে 
আত্মো স্বিতে েেরযন।’ 
 

মুহোম্মরিে আধু্তনে জীব্নীেোেে তমেেীয় ব্ংরেোদূ্ভি মুহোম্মি আব্িুল্লোহ ওস-সোমোন 
তযরখরিন: ‘মুহোম্মি আসরযই অনযোনয নতব্ে মরিোই মোনুষ তিরযন। িোাঁে জন্ম, মৃিুয আে 
সেয মোনুরষে মরিোই হরয়তিয। মুহোম্মরিে নবু্ওতি িোাঁে মোনুষ পতেিরয়ে জনয েখরনো 
কেোরনো ব্োধ্ো হরয় িোাঁড়োয়তন। আে সেরযে মরিোই তিতনও েোগরিন, সন্তুি, তব্মষব এব্ং 
উল্লতসি হরিন। তিতন এেব্োে আসওয়োি ইব্রন আবু্দয কমোিোরযব্ ইব্রন আসোরিে 
প্রতি এরিোিোই কক্রোধ্োতন্বি হরয়তিরযন কয, িোাঁরে অতভেোপ কিন এই ব্রয- ‘আল্লোহ কযন 
িোাঁরে অন্ধ েরে কিন এব্ং িোাঁে পুত্ররে তপিৃহোেো েরেন।’ 
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মুহোম্মি ইিি িোেওয়োজো (১৮৮৮-১৯৮৪ তিস্টোব্দ) তফতযতস্ততন েোজনীতিতব্ি-
ইতিহোসতব্ি, তিতন নতব্ মুহোম্মরিে ওপে এেতি জীব্নীগ্রন্থ েিনো েরেরিন। িোাঁে ব্ইরয় 
কেোেোরনে সোরে সিতিপূণব নয় এমন কেোরনো তনজস্ব ব্ক্তব্য প্রিোরন তব্েি কেরেরিন। 
মুহোম্মি এব্ং ইসযোরমে প্রতি িোাঁে এেতনষ্ঠিো এব্ং ভতক্তে উজ্জ্বয প্রমোণ পোওয়ো যোয় 
িুই খরণ্ড েতিি এই ব্ইরয়ে প্রতিতি পৃষ্ঠোয়। তিতন পতেিোরপে সোরে কেষ পযবন্ত 

উপসংহোরে কপৌঁরিরিন কয, মধ্যযুরগে তব্তেি হোতিস-ভোষযেোেে আয-েোসিোতযতন৩৭ 
(জন্ম তহজতে  ৮৫১ ব্ো ১৪৪৮ তিস্টোব্ি-মৃিুয তহজতে ৯২৩ ব্ো ১৫১৭ তিস্টোব্দ) ইসযোতম 
গ্রন্থ েিনোয় সমূ্পণব উেরন্ন তগরয়তিরযন এব্ং তনরজে মনগড়ো েোতহনী এরেে পে এে 
আরেোপণ েরেতিরযন িোাঁে গ্ররন্থ কযগুরযোে কেোরনো তভতি িোেওয়োজো তনরজ কেোেোন এব্ং 
তব্েোসরযোগয হোতিস ও অনযোনয িেযতব্ব্েরণ খুাঁরজ পোনতন। েোসিোতযতনে মরিো 
অন্ধতব্েোসীেো কেোরনো প্রমোণ িোড়োই তব্েোস েেরিন, আল্লোহ মোনুষরে সৃতি েরেরিন 
েোেণ নতব্ মুহোম্মি কযন মোনব্জোতিরি জন্মগ্রহণ েেরি পোরেন; এব্ং এই েোেরণ 
মুহোম্মি হরযন মোনব্জোতি সৃতিে প্রোধ্ন েোেণ। েোসিোতযতন আেও মরন েেরিন যওহ, 
েযম, আেে ব্ো তসংহোসন, েুেতস ব্ো কিয়োে কেরে শুরু েরে আেোে, পৃতেব্ী, তজন, 
মোনুষ, কব্রহেি, কিোজখ সব্তেিুই নতব্ মুহোম্মরিে নুে তিরয় স্বিতে েেো হরয়রি। িোাঁেো 
সুেো আন'আরমে এই আয়োরিে ব্ক্তব্য ভুরয কগরযন: ‘তেসোযোরিে িোতয়ত্ব আল্লোহ েোে 
ওপে অপবণ েেরব্ন িো তিতনই ভোরযো জোরনন।’ (৬:১২৪)। এেই সোরে িোাঁেো ইসযোরমে 
কমৌতযে মূযনীতিও ভুরয কগরযন, কযখোরন ব্যো হরয়রি কেব্য আল্লোহই অতস্তত্বেীয 
জগরিে িূড়োন্ত েোেণ।  
 

তফতযতস্ততন কযখে িোেওয়োজো আেও তযরখরিন কয, কেোেোরনে তব্তভন্ন অনুরেরি সেয 
নতব্রে মেণেীয তহরসরব্ ব্ণবনো েেো হরয়রি,যোরিেরে আল্লোহ মোনব্জোতিরে তিে-
তনরিবেনো কিব্োে জনয পোতঠরয়রিন। সুেো আতম্বয়ো'ে ৭-৮ আয়োিিরয় ব্যো হরয়রি: 
‘কিোমোে পূরব্ব আতম প্রিযোরিে তিরয় মোনুষই পোতঠরয়তিযোম; কিোমেো যতি নো জোন িরব্ 
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উপরিেপ্রোপ্ত সম্প্রিোয়রিেরে তজজ্ঞোসো েরেো। আে িোরিেরে এমন কিহতব্তেি েতেতন 
কয িোরিে খোব্োে কখরি হরিো নো; িোেো তিেিোয়ীও তিয নো।’ (২১:৭-৮)। অেবোৎ আল্লোহে 
ব্োণী প্রিোরেে জনয তনব্বোতিি হওয়ো িোড়ো মুহোম্মি আে কেোরনো কক্ষরত্রই মোনব্জোতিে 
ব্োইরেে কেউ নন। কেোেোরন এই ব্ক্তব্য ব্োেব্োে পুনেোবৃ্তি েেো হরয়রি কযগুরযো 
তফতযতস্ততন কযখে ইিি িোেওয়োজো িোাঁে কযখোয় উরল্লখ েরেরিন। প্রোসতিে আেও 
আয়োি আমেো এখোরন উরল্লখ েেরি পোতে: ‘ব্রযো, ‘আমোে প্রতিপোযরেে পতব্ত্র মতহমো! 
আতম এে সুসংব্োিিোিো েসুয িোড়ো আে েী?’ ‘আল্লোহ তে মোনুষরে েসুয েরে 
পোতঠরয়রিন?’ ওরিে এই েেোই কযোেরিেরে তব্েোস েেরি ব্োধ্ো কিয় যখন ওরিে 
েোরি পরেে তনরিবে। (১৭:৯৩-৯৪)। ‘ওেো ব্রয, এ কেমন েসুয কয খোব্োে খোয়  হোরি-
ব্োজোরে িযোরফেো েরে! িোে েোরি কফরেেিো পোঠোরনো হয় নো কয িোে সরি েোেরব্ ও 
ভয় কিখোরব্।’ (২৫:৭)। ‘প্রিযোরিরেে মোধ্যরম কিোমোে েোরি এ-কেোেোন কপ্রেণ েরে 
আতম কিোমোে েোরি সব্রিরয় ভোরযো েোতহনী ব্ণবনো েরেতি, যতিও এে পূরব্ব িুতম তিরয 
অসিেবরিে অন্তভুবক্ত।’ (১২:৩)। ‘আতম কিোমোে পূরব্বও কেোরনো মোনুষরে অমেত্ব িোন 
েতেতন। সুিেোং কিোমোে মৃিুয হরয ওেো তে তিেেোয কব্াঁরি েোেরব্?’ (২১:৩৪)। ‘মুহোম্মি 
েসুয িোড়ো আে তেিুই নয়, িোে পূরব্ব ব্হু েসুয গি হরয়রি।’ (৩:১৪৪)। ‘যখন িুতম 
জোনরি নো তেিোব্ েী, তব্েোস েী।’ (৪২:৫২)। ‘ব্কযো, আতম কিো েসুযরিে মরধ্য এমন 
নিুন তেিু নই। আে আমোরে ও কিোমোরিেরে তনরয় েী েেো হরব্ আতম িো জোতন নো। 
আমোে প্রতি যো প্রিযোরিে হয় আতম িো-ই অনুসেণ েতে। আতম এে স্পি সিেবেোেী 
মোত্র।’ (৪৬:৯)।  
 

নতব্ মুহোম্মরিে মনুষযত্ব, িোাঁে মোনব্ীয় গুণোব্যী এব্ং ত্রুতিে ইতিি ইসযোরমে ইতিহোরসে 
অরনেগুরযো সমতেবি সূত্র কেরে পোওয়ো যোয়। তহজতে ৪ সোরয মোওনোে ব্োনু আতমে ও 
ব্োনু কসতযম কগোরত্রে সোরে যড়োইরয় নতব্ে পরক্ষে প্রোয় ৭০ জন সোহোতব্ তনহি হন। এ-
র্িনোয় নতব্ অসম্ভব্ কব্িনোিব হরয় পরড়ন। তিতন আল্লোহে েোরি প্রোেবনো েরেন, ‘কহ 
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আল্লোহ! কমোিোেরিেরে (উিে-আেব্ীয় কগোত্রসমূহ) পিিতযি েরুন।’ ৬২৫ তিস্টোরব্দ 
সংর্তিি ওহুরিে যুরদ্ধ নতব্ পেোতজি হন এব্ং কসই যুরদ্ধ নতব্ে িোিো হোমজো তব্ন আবু্দয 
কমোিোরযব্ মোেো যোন। আতব্তসতনয়ো কেরে আগি এে ক্রীিিোস ওয়োতে ইব্রন হোব্ব 
েুেোইেরিে পক্ষ হরয় যড়োইরয় হোমজোে নোে-েোন কেরি কফরযন এব্ং িেব্োতে তিরয় 
কপি ফুরিো েরে কিন। েুেোইে কনিো আবু্ সুতফয়োরনে স্ত্রী তহে তব্নরি উিব্ো ব্িে 
যুরদ্ধ তনহি িোাঁে তপিো উিব্ো ইব্রন েোতব্য়ো হিযোে প্রতিরেোধ্ তনরি হোমজোে পোেিতয 
তিরে কফরযন এব্ং মুখ তিরয় েক্তমোখো যেৃি িুরষন। হোমজো'ে তিন্ন-তব্তেন্ন কিহ কিরখ 
নতব্ এরিোিো েোগোতন্বি হন কয, তিতন তিৎেোে েরে ব্রযন, ‘আল্লোহে নোরম েপে তনরয় 
ব্যতি, পঞ্চোে জন েুেোইেরে আতম তিন্নতভন্ন েরে কিব্।’ এ-েেম আেও অসংখয 
র্িনোব্যীে মোধ্যরম িৎেোযীন আেব্রিে মরনে তনিবয়িো ও প্রতিতহংসোে পতেিয় কমরয। 
িৎেোযীন সোমোতজে পতেরব্ে এমনই তিয কয এেজন অতভজোিব্ংেীয় নোেী যুরদ্ধে 
ময়িোরন তগরয় মৃিব্যতক্তে পোেিযী তিরে কফযি এব্ং যেৃি িুরষ িুরড় কফযি। যুরদ্ধে 
সময় তহে তব্নরি উিব্োসহ আেও অরনে সম্ভ্রোন্ত েুেোইে নোেী মক্কোে কযোদ্ধোরিে মোরঝ 
তগরয় কমরয়তয আেষবণ এব্ং তব্তভন্ন প্রতিশ্রুতি তিরয় িোরিেরে উৎসোতহি েেরিন। 
 

ইব্রন তহেোরমে নতব্ মুহোম্মরিে জীব্নিতেি৩৮ কেরে জোনো যোয়, ব্োতজযো কগোরত্রে তেিু 
কযোে মতিনোয় এরস অসুি হরয় পড়রয মুহোম্মরিে েোরি তগরয় সোহোযয প্রোেবনো েরেন। 
মুহোম্মি িোাঁরিেরে ব্যরযন, উরিে িুধ্ পোন েেরয িোাঁেো সুি হরয় যোরব্। তিতন 
িোাঁরিেরে মতিনোে ব্োইরে অব্তিি িোাঁে পশুপোয েক্ষণোরব্ক্ষণেোেীে তনেি পোঠোরযন। 
উরিে িুধ্ খোওয়োে পে িোাঁেো সুি হরয় ওরঠ তেন্তু কেোরনো েোেরণ িোাঁেো নতব্ে কসই পশু 
েক্ষণোরব্ক্ষণেোেীরে হিযো েরে। িোাঁেো ওই ব্যতক্তে কিোরখ ফযে ঢুতেরয় উরিে সোরে 
কব্াঁরধ্ কিরড় কিয়। মমবোতন্তে এই খব্েতি কেোনোে পে নতব্ খুব্ই উরিতজি হরয় উরঠন। 
তিতন িোৎক্ষতণেভোরব্ েজব ইব্রন জোরব্েরে কপ্রেণ েরেন িোাঁরিেরে ধ্রে তনরয় আসোে 
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জনয। এেো ধ্েো পড়োে পে নতব্ে তনেি তনরয় আসো হরযো। নতব্ িোাঁরিে হোি-পো েোিোে 
জনয এব্ং কিোখ উপরড় কফযোে তনরিবে তিরয িো ব্োস্তব্োতয়ি হয়।  
 

বু্খোতে হোতিরস উরল্লখ আরি নতব্ ব্রযতিরযন, ‘আতম এেজন মোনুষ, আতম েোগ, িুিঃখ, 
েি অনুভব্ েতে। তঠে কযমতন অনয সব্ মোনুষ কেরগ যোয়।’ অনযোনয সূত্র কেরে এই 
হোতিরসে সিযিো তনতিি হওয়ো যোয়। সোহোতব্ আবু্ েহম আয-তগফোতে ব্রযরিন, এেব্োে 
এে অতভযোরন তিতন যখন নতব্ে পোরে িযতিরযন, িখন িোাঁে ব্োহে পশুতি 
আেতিেভোরব্ িোাঁরে এমনভোরব্ নতব্ে েোিোেোতি তনরয় যোয় কয, িোাঁে প্রেস্ত পো নতব্ে 
হোাঁিুে তনরি আর্োি েরে এব্ং নতব্ এরি মোেোত্মে ব্যেো পোন। নতব্ িখন কেরগ তগরয় 
আবু্ েহমরে তনরজে িোবু্ে তিরয় আর্োি েরেন। আবু্ েহম খুব্ই তব্পযবস্ত হরয় 
তগরয়তিরযন এই র্িনোয়, েোেণ তিতন মরন েরেতিরযন িোাঁে এই অরেোভন আিেরণে 
জনয িোাঁে সম্পরেব এেতি আয়োি নোতজয হরি পোরে। জীব্রনে কেষ তিনগুরযোরি নতব্ 
তসতেয়ো অতভযোনেোেী স্বসনযিরযে কনিৃত্ব িরুণ ব্য়সী ওসোমো তব্ন জোরয়িরে প্রিোন 
েরেন। আবু্ ব্েরেে মরিো ব্রয়োরজযষ্ঠ সোহোতব্ আরিন এমন এেতি স্বসনযিরযে িোতয়ত্ব 
এেজন তব্ে ব্িে ব্য়সী ব্যতক্তরে প্রিোরনে ফরয স্বসনযিরযে মোরঝ অসরন্তোষ ও 
অসম্মতিে র্ধ্তন কেোনো কযরি যোগয। অসন্তুতিে িোতযেোয় নতব্ে েরয়েজন র্তনষ্ঠ 
সোহোতব্ও তিরযন। অসরন্তোরষে েেো শুরন নতব্ প্রিণ্ড তব্েক্ত হরযন, তিতন অসুি অব্িোয় 
েযযোিযোগ েরে মসতজরি তগরয় নোমোজ আিোয় েরেন। িোেপে কর্োষণোমরঞ্চ িোাঁতড়রয় 
েোগোতন্বি অব্িোয় তজরজ্ঞস েেরযন, ‘আতম ওসোমোরে তনযুক্ত েেোয় েোে তে অতভরযোগ 
েরয়রি?’ নতব্ে কেষ সমরয়ে অসুিিোয় িোাঁে এেজন স্ত্রী মোয়মুনো আতব্তসতনয়োয় 
েোেোেোযীন সমরয় কেখো জ্ঞোন তিরয় এেতি ওষুধ্ স্বিতে েরেন। এ-ওষুধ্ অজ্ঞোন েোেো 
অব্িোয় নতব্রে খোওয়োরনো হয়। তিতন হঠোৎ কজরগ উরঠন এব্ং েোগোতন্বি হরয় তজরজ্ঞস 
েরেন, ‘কে এই েোজতি েরেরি?’ উপতিি সব্োই জোনোরযন, ‘মোয়মুনো ওষুধ্তি স্বিতে 
েরেরিন এব্ং আপনোে িোিো আব্বোসরে তিরয় ওষুধ্তি খোওয়োরনো হরয়রি?’ নতব্ িখন 
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তনরিবে তিরযন ওষুধ্তি আব্বোস ব্যিীি উপতিি সব্োইরে খোওয়োরনো কহোে। কেোজো েোখো 
সরিও কস-সময় মোয়মুনো ওষুধ্তি পোন েরেতিরযন। 
 

নবু্ওতিে ২৩ ব্িে ধ্রে মুহোম্মরিে তব্তভন্ন র্িনোে কপ্রতক্ষরি মোনতসে প্রতিতক্রয়ো এব্ং 
মোনতব্ে অনুভূতিে প্রেোে প্রিুে র্িনোে তব্ব্েণ কেরে জোনরি পোেো যোয়। তব্রেষ েরে 
মতিনোয় ১০ ব্িে অব্িোনেোযীন সমরয়ে র্িনোব্যী। আরয়েো সম্পতেবি তমেযো েেো 
ব্যোে র্িনো, মোতেয়োরে স্বীয় আরেোতপি অব্জ্ঞো, জয়নোব্রে তব্রয় েেোে জনয িোড়োহুরড়ো 
েেো এব্ং তব্রেরিে সময়সীমো অতিব্োতহি হওয়োে সোরে সোরে জয়নোব্রে তনরজে র্রে 
তনরয় আসো ইিযোতি র্িনোে কপ্রতক্ষরি মুহোম্মরিে মোনতসে অব্িোে পতেিয় পোওয়ো যোয়। 
এরিোসব্ সোক্ষয প্রমোরণে উপতিতি এব্ং কেোেোরন অসংখযব্োে মুহোম্মিরে কেোরনো প্রেোে 
অরযৌতেে ক্ষমিো প্রিোন েেো হয়তন স্পিভোরব্ ব্যোে পেও তিতন মোেো যোওয়োে সোরে 
সোরে অতিধ্োতমবে এব্ং অরযৌতেেিোয় তব্েোসীেো ব্যরি শুরু েেরযন, নতব্ সব্-ধ্েরনে 
অরযৌতেে এব্ং তব্িয়েে েোজ েরে তগরয়রিন। সময় ও িোন যরিোই প্রসোতেি হরি 
যোগয িরিোই েল্পেেোে পতেতধ্ বৃ্তদ্ধ কপরি যোগয। 
  
যতিও অরনে ইসযোতম পতণ্ডি এই ধ্েরনে েল্পেোতহনীরে অসম্ভব্ ও অরযোগয ব্রয মরন 
েেরিন। িোে তেিু উিোহেণ এখোরন উরল্লখ েেো যোয়। েোতজ আয়োি ইব্রন মুসো 
(১০৮৩-১১৪৯ তিস্টোব্দ) এেজন আেোযুসীয় তব্িোেে, ধ্মবিোতিে। তিতন নতব্ 
মুহোম্মিরে প্রেংসো েরে ‘তেিোব্ আস-তেফো তব্ িোতেফ কহোেুে আয-মুস্তফো’ নোরম 
এেতি ব্ই েিনো েরেরিন। প্রিযোেোে তব্পেীরি ব্ইতি মুহোম্মরিে আধ্যোতত্মে, স্বনতিে 
এব্ং েোজননতিে িূেিৃতি তনরয় েতিি নয়। ব্ইতি পরড় পোঠে আিোযবন্বতনি হরয়রিন 
এই কভরব্ কয, কযখরেে মরিো এেজন তেতক্ষি, সোমোতজেভোরব্ প্রতিতষ্ঠি এব্ং সম্ভব্ি 
তনরব্বোধ্ নন, এমন ব্যতক্ত তেভোরব্ নতব্ মুহোম্মি সম্পরেব এ-েেম কযখোে েেো তিন্তো 
েেরি পোরেন। নতব্ মুহোম্মরিে িোস এব্ং প্রতসদ্ধ হোতিস ব্ণবনোেোেী আনোস তব্ন 
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মোরযেরে৩৯ উদৃ্ধি েরে েোতজ আয়োি িোাঁে ব্ইরয়নতব্ মুহোম্মিরে অরযৌতেে 
কযৌনক্ষমিোে অতধ্েোেী ব্রয মন্তব্য েরেরিন। নতব্ নোতে প্রিযহ তনরজে এগোরেো জন 
স্ত্রী'ে সোরে স্বিতহে তমযন েেরি পোেরিন। নতব্ে কযৌনক্ষমিোরে েোতজ আয়োি তত্রেজন 
সোধ্োেণ পুরুরষে কযৌনক্ষমিোে সমিুযয ব্রয অযোখযোতয়ি েরেরিন। এমন েী, আনোসরে 
সোক্ষী েরে েোতজ আয়োি িোাঁে ব্ইরয় নতব্ মুহোম্মরিে এেতি ব্ক্তব্য উদৃ্ধি েতেরয়রিন: 
‘সোধ্োেণ মোনুষ কেরে িোেতি কক্ষরত্র আতম কশ্রষ্ঠ। এগুরযো হরে উিোেিো, সোহস, সিম 
এব্ং র্ন র্ন ‘ব্োযশ্’ (আেতব্ এই েরব্দে অেব েত্রু তনপোি েেো)। এই ব্ক্তব্যতি যতি 
আনোস তব্ন মোরযরেে মুখ কেরেও তনিঃসৃি হয় িবু্ এেজন েোণ্ডজ্ঞোনসম্পন্ন ব্যতক্ত িো 
তব্েোস েেরি পোরেন নো। সিয র্িনো হরে, ইসযোম ধ্রমবে নতব্ মুহোম্মি েখরনো 
আত্মপ্রিোরে তনমগ্ন তিরযন নো। আে কেোেোরন কেোেোও মুহোম্মরিে িয়োযু মরনোভোব্ এব্ং 
সোহরসে উরল্লখ কনই। শুধু্ সুেো েযরম উরল্লখ আরি: ‘িুতম অব্েযই সুমহোন িতেরত্রে 
সরব্বোচ্চ িোরন েরয়ি।’ (৬৮:৪)। 
 

যতি েোতজ আয়োি তনরজে  িোনেীযিো এব্ং তনভবীেিোে জনয আত্মপ্রিোেণো েেরিন 
িোহরযও িো তব্িোেরযোগয তিয। তেন্তু অপে ব্যতক্তে মুখ তিরয় এমন এে ব্যতক্তরে কযৌন 
ক্ষমিো এব্ং মোনুষ হিযো তনরয় গব্ব েেোরনোে কেোরনো অতধ্েোে েোতজ সোরহরব্ে কনই। 
তব্রেষ েরে এই ব্যতক্ততি নতব্ মুহোম্মি, তিতন েখরনো এ-ধ্েরনে েেো ব্রযন তন। আসয 
েেো হরে, সিযরে পোে েোতিরয় েোতজ আয়োি তনজস্ব কযৌনব্োসনোে উচ্চোতভযোষ িতেিোেব 
েেরি কিরয়রিন। নতব্রে মোনুরষে ঊরর্ধ্ব িোন কিয়োে অতভপ্রোয় কেরে তিতন এরিো িূে 
পযবন্ত অগ্রসে হরযন কয, তিতন িোাঁে ব্ইরয় নতব্ে মযমূত্র ও েুেুরে তিরয়ও েেো 
ব্তযরয়রিন। তিতন ব্ইরয় উরল্লখ েরেরিন, তেিু ওযোমোে ব্ক্তব্য অনুযোয়ী, এগুরযো নোতে 
সমূ্পণব পতব্ত্র। তনজস্ব েোণ্ডজ্ঞোনহীনিোরে আেও এেধ্োপ এতগরয় তনরয় তিতন গল্প 
ফোাঁিরযন, ‘নতব্ে ব্যতক্তগি এে িোসী উরম্ম আয়মোন এেিো নতব্ে মূত্র পোন েরে 
কেোেরেোগ (েেীরে পোতন সঞ্চোরেে ফরয কফোযোরেোগ) কেরে আরেোগয যোভ েরেন। নতব্ 
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নোতে ওই িোসীরে ব্রযরিন, িোাঁে মূত্রপোরনে ফরয কস আে কেোরনোতিন কপরিে পীড়োয় 
ভুগরব্ নো।’ উদ্ভি আরেেতি তব্ষয় হরে েোতজ আয়োি িোাঁে ব্ইরয় এও িোতব্ েরেরিন, 
‘নতব্ যখন প্রেৃতিে ডোরে সোড়ো তিরি র্ে কেরে কব্ে হরিন িখন পোেে এব্ং 
গোিগোিোতয িোাঁে িোেপোরে এরস কব্ড়ো তিি, যোরি কযোেিকু্ষে অন্তেোরয তগরয় প্রোেৃতিে 
েমব সোেরি পোরেন। এেজন পোঠে এই ধ্েরনে আজগুতব্ ব্ক্তব্য পরড় সহরজই বু্ঝরি 
পোেরব্ন, মুহোম্মিরে মোনুরষে উপরে িোন তিরি তগরয় েোতজ আয়োি অন্ধতব্েোরস আপু্লি 
হরয় েিিুেু সীমো অতিক্রম েরেতিরযন। েোতজ সোরহরব্ে এই ধ্েরনে েিেল্পনো 
েিনোে কিরয় তিতন ব্েং সহরজ ব্যরিই পোেরিন, নতব্ মুহোম্মিরে আে িেজন সোধ্োেণ 
মোনুরষে মরিো খোওয়ো-িোওয়ো ও প্রোেৃতিে েমব েেরি হরিো নো। িোহরয অন্তি িোাঁরে 
হোাঁিোিযো েেো পোেে ও গোিগোিোতযে গল্প স্বিতে েেরি হরিো নো। 
  
এ-ধ্েরনে প্রযোপব্োেয শুধু্ েোতজ আয়োি এেো উচ্চোেণ েরেনতন। পূরব্ব উরল্লতখি হোতিস-
ভোষযেোেে আয-েোসিোতযতন'ে মকিো আেও ডজন খোরনে কযখে েরয়রিন যোেো 
েিোতধ্ে অরযৌতক্তে হোসযেে েোতহনীে পুনেোবৃ্তি েরেরিন, যোে ফরয ভতব্ষযি প্রজরন্মে 
েোরি নতব্ মুহোম্মিরে অেোেরণই স্বিি সমোরযোিনো ও তব্দ্রুরপে সমু্মখীন হরি হয়। 
নতব্রে তিরয় এিোও ব্যোরনো হরয়রি কয, ‘আিমরে সৃতি েেোে সময় আল্লোহ আমোরে 
আিরমে কেোমরে িোপন েরেতিরযন, পেব্িবীরি নুহ, ইব্রোতহরমে কেোমরেও আমোরে 
তিতন প্রতিিোপন েরেন। মোিৃগভব কেরে জন্মযোরভে আগ পযবন্ত আতম িোাঁরিে পতব্ত্র 
কেোমে ও গরভব অব্িোন েরেতি।’ িোে মোরন তে এই কয, প্রতিতি মোনুষ কঝোপ ঝোরড়ে 
কভিে কেরে হঠোৎ েরেই অতস্তত্বেীয হরয় ওরঠরি। স্বোভোতব্েভোরব্ মোিৃগভব কেরে 
জন্মযোরভে আরগ যতি মোনুরষে অতস্তত্বেীয হব্োে সম্ভোব্নো েোরে, িোহরয এই 
কঝোপঝোরড়ে যুতক্তে মোরঝও কেোরনো অসংগতি েোেোে েেো নয়। 
 

েোতজ আয়োি আেও ব্রযরিন, নতব্ মুহোম্মি যখন কেোরনো জোয়গো তিরয় অতিক্রম েরে 
কযরিন, িখন কসখোনেোে পোেে, গোিগোিোতয িোাঁে েোরি কহাঁরি িরয এরস ব্যি: ‘কহ 
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আল্লোহে িূি! আপনোে উপে েোতন্ত ব্তষবি কহোে।’ িযোিয েেরি সক্ষম, েণ্ঠ-স্বেযি 
এব্ং তজহ্বোসম্পন্ন প্রোণীেোও যতি এরস এেেো ব্যি িোহরযও এেিো েেো তিয। তেন্তু 
মতস্তষ্ক, স্নোয়ু, িৃতি ও ইেোেতক্তহীন অনজব্ পিোেব তেভোরব্ নতব্রে তিনরি পোেয! সম্ভোষণ 
জোনোরনো কিো িূরেে েেো। কেউ কেউ ব্যরব্ন এিো সমূ্পণব অরযৌতেে তব্ষয়। িোই যতি 
হয় িোহরয মুহোম্মরিে ব্োণীরে তব্েোস েেোে েিব তহরসরব্ েুেোইেেো যখন অরযৌতেে 
েোযবোব্যী কিখোরনোে িোতব্ িুরযতিয, কস-সময় কেন িো প্রিতেবি হয়তন? েুেোইেেো কয-
ধ্েরনে অরযৌতেেিো কিখরি কিরয়তিয িো আহোমতে তেিু নয়। িোাঁেো িোতব্ েরেতিয 
মুহোম্মি কযন পোেে কেরে পোতন তনগবি েরেন তেংব্ো পোেেরে কসোনোয় পতেণি েরেন। 
যতি পোেে মুহোম্মিরে সম্ভোষণ জোনোরি পোরে িরব্ ওহুরিে যুরদ্ধ এেতি পোেে তেভোরব্ 
মুহোম্মরিে েেীরে আর্োি েরে িোাঁরে আহি েেয? অরযৌতেেিোে-পূজোেীেো এই 
পোেেরে ‘নোতস্তে’ ব্রয তিতিি েেরব্ন, িোরি কেোরনো সরেহ কনই! 
  
সুতন্ন এব্ং তেয়ো কযখেরিে অসংখয ব্ইরয় ব্যো হরয়রি নতব্ মুহোম্মরিে কেোরনো প্রতিতব্ম্ব 

তিয নো। তিতন সোমরন-তপিরন সমোনভোরব্ কিখরি কপরিন। েোহেোতন৪০ (মৃিুয তহজতে 
৯৭২ ব্ো ১৫৬৫ তিস্টোব্দ) িোাঁে ব্ই ‘েোেফ্ আয-কর্োম্মো'য় তযরখরিন: ‘নতব্ মুহোম্মি 
িিুতিবরে সমোনভোরব্ কিখরি কপরিন এব্ং েোরিে কব্যোরিও তিতন তিরনে মরিো পতেষ্কোে 
কিখরি কপরিন। তিতন যখন এেজন যম্বো মোনুরষে সোরে হোাঁিরিন, িখন িোাঁরে যম্বো 
কিখোি এব্ং তিতন যখন ব্সরিন িখন িোাঁে েোাঁধ্ অনযরিে কিরয় উাঁিু েোেি।’ এই 
ধ্েরনে ব্ক্তব্যপ্রিোনেোেী মুসযমোন কযখরেেো আসরয মুহোম্মরিে মহোনুভব্িো, স্বনতিে 
ও িোতেতত্রে গুণোব্যী, িক্ষিো তনণবরয় এরেব্োরেই অক্ষম। িোাঁরিে তিন্তোভোব্নো পুরেোপুতে 
কসরেরয। কয েোেরণ িোাঁেো ব্োতহযে অব্য়ব্, েোেীতেে সক্ষমিোরে কেব্যমোত্র ‘কশ্রষ্ঠরত্বে’ 
প্রিীে তহরসরব্ মরন েরেরিন। এেজন মোনুষরে অনযরিে িুযনোয় কশ্রষ্ঠিে েেরি কয 
আধ্যোতত্মে, কব্ৌতদ্ধে এব্ং স্বনতিে সক্ষমিোই তব্িোযব, এগুতয িোাঁরিে িূযতিন্তোধ্োেোয় িোন 
পোয়তন। শুধু্ িোই নয় িোাঁরিে মরন েখরনো এই প্রশ্ন আরসতন কেোরনো অরযৌতেে র্িনো 
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কেন মুহোম্মিরে িোাঁে উরদ্দেয সোধ্রন সোহোযয েরেতন। িোেো এও প্রশ্ন িুরযনতন, মুহোম্মি 
কেন েতেি িোতব্ অনুযোয়ী ‘তযখরি-পড়রি’পোেরিন নো? নতব্রে প্রতিতব্ম্বহীন এব্ং 
মোেো ও েোাঁরধ্ে তিে তিরয় অনযরিে িুযনোয় উচ্চিে েেোে পতেব্রিব িোেো িোতব্ েেরযই 
পোেরিন, এেজন ইহুতি হস্ততযতপেোেেরে ভোড়ো েেোে পতেব্রিব নতব্ কেন তনরজে 
আেীব্বোিপুি হোি তিরয় কেোেোন তযখরযন নো? সব্রিরয় যক্ষণীয় তব্ষয় হরে এই 
অরযৌতেেিো-সন্ধোনেোেীেো তনরজেো মুসতযম তিরযন, িোাঁেো কেোেোন পরড়রিন এব্ং 
কেোেোরনে অেব কব্োঝোে জনয যরেি আেতব্ জোনরিন। তেন্তু িো সরিও িোাঁেো তব্ভ্ররমে 
তেেোে হরয় কসগুরযোরে ব্যোেুযভোরব্ ‘সিয’ তহরসরব্ প্রিোে েরেরিন, কযগুরযো তেনো 
সেোসতেভোরব্ কেোেোরনে ব্ক্তরব্যে পতেপন্থী। 
  
কেোেোরনে কযসব্ আয়োি মুহোম্মিরে সেয মোনব্ীয় গুণসম্পন্ন এেজন মোনুষ তহরসরব্ 
তিতিি েরে কসইসব্ আয়োি তনখুাঁিভোরব্ পতেষ্কোে এব্ং এগুরযোরে অনযভোরব্ ব্যোখযো 
েেোে কেোরনো সুরযোগ কনই। মক্কোয় অব্িীণব সুেো িোহো এে ১৩১ নম্বে আয়োরি নতব্রে 
ব্যো হরয়রি: ‘আতম অতব্েোসীরিে েোউরে-েোউরে পেীক্ষো েেোে জনয পোতেবব্ জীব্রনে 
কসৌেযব তহরসরব্ কভোগতব্যোরসে কয-উপেেণ তিরয়তি িোে তিরে িুতম েখনও যক্ষয 
কেোরেো নো। কিোমোে প্রতিপোযরেে কিয়ো জীব্রনে উপেেণ আেও ভোরযো ও আেও 
িোয়ী।’ (২০:১৩১)। এেইভোরব্ মক্কোয় অব্িীণব সুেো তহজরে ব্যো হরয়রি: ‘আতম িোরিে 
(অতব্েোসীরিে) েিেরে কভোগতব্যোরসে কয-উপেেণ তিরয়তি িোে তিরে িুতম েখনও 
কিোখ তিরয়ো নো। আে (ওেো তব্েোসী নো হওয়োে জনয) িুতম িুিঃখ েরেো নো। িুতম 
তব্েোসীরিে প্রতি তব্নয়ী হও।’ (১৫:৮৮)। এই আয়োিগুরযোে ব্ক্তব্য কেরে এিো 
স্বোভোতব্েভোরব্ কব্োঝো যোয়, নতব্ মুহোম্মরিে মরন কেোরনো ধ্েরনে উচ্চোেো ভে েরেতিয। 
হয়রিো তিতন আেো েেতিরযন েুেোইে কনিোরিে মরিো তিতনও তব্পুয ধ্নসম্পি এব্ং 
পুত্রসন্তোরনে অতধ্েোেী হরব্ন।  
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মুহোম্মরিে কব্তেেভোগ প্রতিপক্ষ ধ্নোঢয ব্যতক্ত তিরযন। ফরয স্বোভোতব্েভোরব্ িোাঁেো 
পতেব্িবরনে তব্রেোধ্ী তিরযন এব্ং িোাঁরিে অব্িোনরে িযোরি সক্ষম কয কেোরনো ধ্েরনে 
প্রতিব্োিী েণ্ঠস্বেরে িোতব্রয় েোখরি সরিি তিরযন। এেইভোরব্ তব্তেন্ন জনরগোষ্ঠীে 
মুহোম্মরিে অনুগোমী হওয়োিো স্বোভোতব্ে ব্যোপোে। িোাঁরিে মরধ্যও িোতব্ আিোয় ও স্বব্ষময 
িূেীেেরণে জনয আেোঙ্ক্ষো তিয। এই পতেতিতিরি নতব্ তব্মষবরব্োধ্ েেরযন এব্ং তেিু 
ধ্নোঢয ব্যতক্তরে পরক্ষ িোনোে আেো েেরযন। িোাঁরিে উপরেই ইসযোরমে ভতব্ষযি তনভবে 
েেরি ব্রয তিতন তিে েরেতিরযন। তেন্তু আল্লোহ িোাঁরে এই পরে কযরি তনরষধ্ 
েেরযন। সুেো সোব্ো'য় এই তব্ষয়তি পতেষ্কোেভোরব্ ব্যো হরয়রি: ‘যখনই আতম কেোরনো 
জনপরি সিেবেোেী কপ্রেণ েরেতি কসখোনেোে তব্িেোযী অতধ্ব্োসীেো ব্রযরি, ‘িুতম যো 
তনরয় কপ্রতেি হরয়ি আমেো িো অতব্েোস েতে।’ আে ওেো আেও ব্যি, আমোরিে 
ধ্নসম্পি ও সন্তোনসন্ততি কব্তে, সুিেোং আমোরিেরে েোতস্ত কিয়ো হরব্ নো।’ (৩৪:৩৪-
৩৫)। 
  
সুেো আন'আরমে ৫২ নম্বে আয়োরি নতব্রে কযভোরব্ সরম্বোধ্ন েেোে হরয়রি িোরি 
এেজন তিন্তোেীয পোঠে িমতেি নো হরয় পোরেন নো: ‘যোেো িোরিে প্রতিপোযেরে 
সেোরয ও সন্ধযোয় িোাঁে সন্তুতি যোরভে জনয ডোরে িোরিেরে িুতম িোতড়রয় তিরয়ো নো। 
িোরিে েরমবে জব্োব্তিতহে িোতয়ত্ব কিোমোে নয়, আে কিোমোে কেোরনো েরমবে জব্োব্তিতহে 
িোতয়ত্বও িোরিে নয় কয িুতম িোরিে িোতড়রয় কিরব্, িোতড়রয় তিরয িুতম 
সীমোযঙ্ঘনেোেীরিে েোতময হরব্।’ (৬:৫২)। এই আয়োরি পরেোক্ষভোরব্ তিেষ্কোেমূযে 
মরনোভোব্ প্রেোে কপরয়রি যো মুহোম্মরিে মোনতব্ে িতেত্র ও আিেরণে গুরুত্বপূণব এেতি 
প্রমোণ। কপৌিতযেেো ব্রয আসতিয কয িোাঁেো মুহোম্মরিে িরয কযোগ তিরব্ন নো। েোেণ 
িোাঁে অনুসোেীরিে কেোরনো গুরুত্ব্ কনই। এ-েোেরণ সম্ভব্ি তিতন সমোরজে প্রভোব্েোযী 
ও ধ্নীরিে িরয িোনরি উিুদ্ধ হরয়তিরযন এব্ং তনরজে হিিতেদ্র অনুসোেীরিে িূরে 
কঠরয তিরয়তিরযন। এই অনুমোনতি সুেো েোহোরফে ২৭-২৮ আয়োিিয় িোেো সমতেবি 
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হরয়রি: ‘িুতম কিোমোে েোরি কিোমোে প্রতিপোযে কয-তেিোব্ পোতঠরয়রিন িোে কেরে 
আবৃ্তি েরেো। িোাঁে ব্োণী পতেব্িবন েেোে কেউ কনই। িুতম েখরনোই িোাঁরে িোড়ো অনয 
কেোরনো আশ্রয় পোরব্ নো। িুতম িোরিে সরি েোেরব্ যোেো সেোয-সন্ধযোয় িোরিে 
প্রতিপোযেরে ডোরে িোাঁে সন্তুতি যোরভে আেোয়, আে িোরিে ওপে কেরে মুখ কিোখ 
তফতেরয় তনরয়ো নো পোতেবব্ জীব্রনে কেোভো েোমনো েরে। আে যোে হৃিয়রে আতম 
অমরনোরযোগী েরেতি আমোরে িেণ েেোে ব্যোপোরে, কয িোে কখয়োযখুতেে অনুসেণ 
েরে আে যোে েোজেমব সীমো িোতড়রয় যোয় িোরে িুতম অনুসেণ েরেো নো। (১৮:২৭-
২৮)। িফতসে আয-জোযোযোইরনে মরি এই আয়োিতি অব্িীণব হরয়তিয কসই মুহূরিব 
যখন ওয়োনো তব্ন কহোরসন নোরমে এেজন উপজোিীয় কনিো এব্ং িোাঁে অনুসোেীেো 
ইসযোম গ্রহণ েেরি অস্বীেৃতি জোতনরয়তিয -যিক্ষণ পযবন্ত নো মুহোম্মি িোাঁে সহোয়-
সম্বযহীন িতেদ্র অনুসোেীরিে িযোগ েেরিন। নতব্ে ভ্রোতন্ত এব্ং সরব্বোপতে এেজন 
স্বোভোতব্ে মোনুরষে মরিো িোাঁে আিেরণে পতেিয় পোওয়ো যোয় সুেো ব্তন-ইসেোইরযে ৭৩-
৭৫ নম্ব্ে আয়োিত্ররয়। যতিও আয়োিগুরযো তভন্ন তভন্ন কপ্রক্ষোপরি নোতজয হরয়তিয, 
িেোতপ এগুরযোে প্ররিযেতিে অেব এেই: ‘আতম কিোমোে েোরি কয-প্রিযোরিে পোতঠরয়তি 
িোে কেরে কিোমোে তব্িুযতি র্িোরনোে জনয ওেো কিিো েেরব্ যোরি িুতম আমোে সম্বরন্ধ 
তেিু তমেযো েেো ব্োনোও, িো হরয, ওেো অব্শ্যই ব্নু্ধ তহরসরব্ কিোমোরে গ্রহণ েেরব্। 
আতম কিোমোরে অতব্িতযি নো েোখরয িুতম ওরিে তিরে প্রোয় তেিুিো ঝুাঁরেই পড়রি। 
িুতম ঝুাঁরে পড়রয অব্েযই আতম কিোমোরে ইহজীব্ন ও পেব্ীজরন তিগুণ েোতস্তে স্বোি 
গ্রহণ েেোিোম, িখন আমোে তব্পরক্ষ কিোমোরে কেউ সোহোযয েেি নো।’ (১৭:৭৩-৭৫)। 
তেিু িফতসেেোেরেে মরি এই আয়োিগুরযো নোতজয হরয়তিয যখন মুহোম্মি েরয়েজন 
েুেোইে কনিোে সোরে (প্রেম অধ্যোরয়ে ‘নবু্ওতি অজবরনে পে’ অনুরেি দ্রিব্য) 
আরযোিনো েরেতিরযন। কস সময় তিতন সুেো নজম উচ্চোেণ েরেতিরযন এব্ং স্বীয় 
ব্ক্তরব্যে জনয পেব্িবীরি তনরজ অনুরেোিনো েরেতিরযন: ‘এেোই হরে কসই উড়ন্ত 
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সোেস। িোই এরিে মধ্যিিো আেো েেো কযরি পোরে।’ (সযোিোতনে ভোরসবস ব্ো েয়িোরনে  
আয়োি নোরম পেব্িবীরি প্রিোতেি)।  
 

আবু্ হুেোয়েো৪১ এব্ং েোিোিো'ে৪২ ব্ক্তব্য অনুযোয়ী এই তিনতি আয়োি মুহোম্মি ও 
েুেোইে কনিোরিে মরধ্য আরযোিনোে পে নোতজয হরয়তিয কযখোরন েুেোইে কনিোেো 
মুহোম্মিরে িোাঁরিে উপোসয কিব্িোরিে সম্মোন েেরি তেংব্ো অন্তি অসম্মোন নো েেোে 
িোতব্ জোতনরয়তিরযন। তব্তনমরয় িোাঁেো মুহোম্মিরে েোতন্তরি ব্সব্োরসে আেোস তিরয়তিরযন 
এব্ং িোাঁে সোরে ব্নু্ধত্বপূণব সম্পেব িোপরনও আগ্রহ জ্ঞোপন েরেতিরযন। এিোড়ো িোাঁেো 
গেীব্, গৃহহীন মুসযমোনরিেরে তনযবোিন, প্রহোে ও কেৌদ্রিপ্ত পোেে তনরক্ষপ ব্রন্ধেও 
আেোস তিরয়তিরযন। নতব্ স্বোভোতব্েভোরব্ প্রেরম এই প্রস্তোরব্ে প্রতি নমনীয়ভোব্ প্রিেবন 
েরেতিরযন। যতিও িো প্ররয়োরগে সমরয় তসদ্ধোন্ত ব্িরয কফরযন। তিতন তিন্তো েরে 
কিখরযন, কপৌিতযেিো এব্ং মূতিবপূজো তব্রযোরপে েুেোইেরিে প্রস্তোতব্ি মীমোংসোয় 
কপৌঁিোরয িোাঁে এরিোতিরনে ধ্মবপ্রিোরেে ফযোফয তব্রযোপ হরয় যোরব্। হয়রিো িোাঁরে 
ওমরেে মরিো তনষ্ঠোপ্রোণ, মোেো নি নো েেো অসীম সোহসী আতয এব্ং হোমজোে মরিো 
তব্েোসী কযোদ্ধোেো বু্তঝরয়রিন, কযরেোরনো প্রেোে আরপোস গুরুিে ভুয তেংব্ো পেোজরয় 
রূপ কনরব্। কযরেোরনো পতেতিতিরিই কহোে, এই তিনতি আয়োি প্রমোণ েরে নতব্ 
মুহোম্মরিে িতেরত্র আরব্গময়িো এব্ং প্রযুব্ধ হব্োে মরিো মোনব্ীয় গুণোব্যী তব্িযমোন 
তিয। 
 

কেোেোরনে অনয আয়োি কেরেও এ তব্ষরয় তনতিি হওয়ো যোয়। সুেো ইউনুরসে ৯৪-৯৫ 
আয়োিিরয় ব্যো হরয়রি: ‘আতম কিোমোে েোরি যো অব্িীণব েরেতি িোরি যতি সরেহ 
হয় িরব্ কিোমোে আরগে তেিোব্ যোেো পরড় িোরিেরে তজজ্ঞোসো েরেো। কিোমোে 
প্রতিপোযরেে তনেি কেরে কিোমোে েোরি সিয এরসরি। িুতম েখনও সতেহোনরিে 
েোতময হরয়ো নো। আে যোেো আল্লোহে তনরিবে প্রিযোখযোন েরেরি িুতম িোরিে অন্তভুবক্ত 
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হরয়ো নো; হরয, িুতম ক্ষতিগ্রস্তরিে এেজন হরব্। (১০:৯৪-৯৫)। এেইভোরব্ সুেো 
মোতয়িোরি ব্যো হরয়রি: ‘কহ েসুয! কিোমোে প্রতিপোযরেে েোি কেরে কিোমোে ওপে যো 
অব্িীণব হরয়রি িো প্রিোে েরেো, যতি নো েে িরব্ কিো িুতম িোাঁে ব্োিবো প্রিোে েেরয 
নো। আল্লোহ কিোমোরে মোনুষ কেরে েক্ষো েেরব্ন। আল্লোহ অতব্েোসী সম্প্রিোয়রে সৎপরে 
পতেিোতযি েরেন নো।’ (৫:৬৭)। এেজন তব্েোসী মুসযমোন, তযতন কেোেোনরে আল্লোহে 
ব্োণী তহরসরব্ই গ্রহণ েরেরিন, তিতন এই আয়োিগুরযো তেভোরব্ ব্যোখযো েেরব্ন? নতব্রে 
এভোরব্ ভৎবসনো েেোে মোরন তে?  
 

তনতিিভোরব্ই ব্যো যোয়, এে এেমোত্র ব্যোখযো হরে মোনতব্ে িুব্বযিো এব্ং স্বনতিে ত্রুতি 
নতব্ে শুভসিোরে গ্রোস েেরি শুরু েরেতিয। তিতন মোনুষরে ভয় েেরি শুরু 
েরেতিরযন। পেব্িবীরি আল্লোহ িোাঁরে অভয় তিরযন -কযরেোরনো প্রেোে তনরষ্পষণ কেরে 
তিতন িোরে েক্ষো েেরব্ন। েুেোইে কনিো ওয়োতযি তব্ন আয-মুতগেো, আযোস তব্ন 
ওয়োরয়য, আতি তব্ন েোরয়স, আসওয়োি তব্ন আবু্দয কমোিোরযব্ এব্ং আসওয়োি তব্ন 
আব্রি ইয়োগুস প্রমুখ মুহোম্মরিে িতেত্র ও ধ্মবপ্রিোেরে ব্যি েরে গভীে েি 
তিরয়তিরযন। হয়রিো তিতন তব্েক্ত হরয় ধ্মবপ্রিোে তনরয় অনুিপ্ত হরি শুরু েরেতিরযন 
তেংব্ো হয়রিো মোনুষরে িোরিে মরিো িযরি তিরয় তনরজে ধ্মব প্রিোেেোযব পতেিযোগ 
েেোে তিন্তোভোব্নোও শুরু েরেতিরযন। িো নো-হরয সুেো তহজরেে ৯৪-৯৫ নম্বে 
আয়োিিয় িোাঁে প্রতি অব্িীণব হরিো নো: ‘অিএব্ কিোমোরে কয তব্ষরয় আরিে েেো 
হরয়রি িো প্রেোরেয প্রিোে েরেো আে অংেীব্োিীরিেরে উরপক্ষো েরেো। যোেো তব্দ্রুপ 
েরে িোরিে তব্রুরদ্ধ কিোমোে জনয আতমই যরেি।’ (১৫: ৯৪-৯৫)। এই সুেোে পেব্িবী 
তিন আয়োিও প্রস্তোতব্ি ব্যোখযো সমেবন েরে: ‘আতম কিো জোতন ওেো যো ব্রয িোরি 
কিোমোে মন কিোি হরয় যোয়। িুতম কিোমোে প্রতিপোযরেে প্রেংসো েরে িোাঁে মতহমোেীিবন 
েরেো আে তসজিোেোেীরিে েোতময হও। কিোমোে েোরি তনতিি তব্েোস (মৃিুয) আসো 
পযবন্ত িুতম কিোমোে প্রতিপোযরেে উপোসনো েরেো।’ (১৫:৯৭-৯৯)। কেোেোরনে েরয়েজন 
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িফতসেেোেে সুেো তহজরেে ৯৯ নম্বে আয়োরি ব্যব্হৃি ‘ইয়োতেন’ েব্দতি ‘মৃিুযে 
অতনব্োযবিো’ কে কব্োঝোরি ব্যব্হৃি হরয়রি ব্রয ধ্রে তনরয়রিন। মুহোম্মিরে স্বনতিে 
ত্রুতিে ঊরর্ধ্ব তব্রব্িনো েেোে েোেরণ িোাঁেো নতব্ে িুব্বযিোরে স্বীেোে েেরি েুণ্ঠোরব্োধ্ 
েরেরিন এব্ং অরনে কক্ষরত্র কেোেোরনে ভোরষযে তব্পেীি ব্যোখযো প্রণয়ন েরেরিন। সুেো 
তহজরেে তিনতি আয়োরিে অেব সুস্পি। মুহোম্মি ব্যোপেভোরব্ তনেোেোয় ভুগতিরযন। কয-
েোেরণ িোাঁে মোরঝ তিধ্োরব্োধ্ স্বিতে হরয়তিয। এমন েী তনরজে কযোগযিো তনরয়ও িোাঁে 
মরন প্রশ্ন কজরগতিয। যতিও আল্লোহরে প্রোেবনো ও প্রেংসোে মোধ্যরম কেষপযবন্ত িোাঁে মরন 
তনিয়িো তফরে এরসতিয, তিতন িোাঁে গন্তরব্য কপৌঁিোরি পোেরব্ন। সুেো আহজোরব্ে প্রেম 
আয়োরি মুহোম্মিরে স্পি েরে ব্যো হরয়রি: ‘কহ নতব্! িুতম আল্লোহরে ভয় েরেো। এব্ং 
িুতম অতব্েোসী ও মুনোতফেরিে আনুগিয েরেো নো। আল্লোহ কিো সব্বজ্ঞ, িিজ্ঞোনী।’ 
(৩৩:১)। িফতসে আয-জোযোযোইন গ্ররন্থ এই আয়োরিে প্রেম তক্রয়োপিরে ব্যোখযো েেো 
হরয়রি ‘ভয় েেরি েোে’ তহরসরব্। আরেেতি িফতসে অনুযোয়ী যতিও উভয় আরিেই 
মুহোম্মরিে উরদ্দরেয নোতজয হরয়রি, িোেপেও িো মূযি সমগ্র মুসতযম জোতিে জনযই 
অব্িীণব হরয়তিয। এই িফতসেেোেেরিে কমোহগ্রস্তিো িোরিে সিযিো কেরে অরনে 
কব্তে। েোেণ এই সুেোে পরেে আয়োরিই আল্লোহ মুহোম্মিরে ব্রযরিন: ‘কিোমোে 
প্রতিপোযরেে েোি কেরে কিোমোে ওপে যো অব্িীণব হরয়রি িুতম িোে অনুসেণ েরেো।’ 
(৩৩:২)। 
 

উপরেোক্ত আয়োিগুরযো সুস্পিভোরব্ তনরিবে েরে নতব্ স্বোভোতব্ে ও মোনতব্েভোরব্ িোাঁে 
হিোেো ব্যক্ত েরেতিরযন এব্ং প্রতিপরক্ষে িোতব্ কমরন তনরব্ন তেনো কভরব্ হিবু্তদ্ধ হরয় 
পরড়তিরযন। আল্লোহ িোাঁরে এ-েোরজ েরঠোেভোরব্ তনরষধ্ েরেন। তব্জ্ঞোনসম্মিভোরব্ 
ব্যো যোয়: তব্রেোধ্ী পরক্ষে িীব্র আপতি, প্রতিব্োি, প্রতিরেোরধ্ে মুরখ নতব্ যখন 
তনিঃরেতষি, হরিোিযম হরয় তগরয়তিরযন, িখন তনরজরে পুনেোয় আল্লোহে প্রতি সমপবরণে 
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মোধ্যরম ও তনরজে অভযন্তেীণ ইেোেতক্তরি ব্যীয়োন হরয় পুনেোয় তনজ েক্ষপরে তফরে 
আরসন।  
 

এই ব্যোখযোরে যতি অস্বীেোে েেোও হয় িোহরয অব্তেি এেমোত্র ব্যোখযো েোেরি পোরে 
িো হরযো, নতব্ মক্কোে প্রতিেূয পতেতিতি েোন্ত েেোে জনয প্রতিপরক্ষে িোতব্ে সোরে 
আরপোষ েেরি কিরয়তিরযন, তেন্তু আল্লোহ িোাঁরে এ েোরজ তনরষধ্ েরেন। মুহোম্মরিে 
েোজননতিে তব্িক্ষণিোে েেো তব্রব্িনোয় তনরয এই ধ্োেণো তব্িেবযুক্ত হরয় ওরঠ। তেন্তু 
আমেো যতি নতব্ে সিযতনষ্ঠিো, এেোগ্রিো এব্ং স্বনতিে েতক্তে েেো তব্রব্িনো েতে িোহরয 
িো আরিৌ সম্ভব্ নয়। মুহোম্মি যো ব্যরিন তিতন িো তব্েোস েরেই ব্যরিন এব্ং তিতন 
তনরজরে আল্লোহে কপ্রতেি িূি ব্রযই তব্েোস েেরিন।  
 

এই অধ্যোরয়ে কেরষ প্রোসতিে হওয়োয় েযোমতব্রজ িফতসে৪৩ (কেোেোরনে এেতি প্রোিীন 
ফোতসব ভোষয) কেরে এেতি গল্প উরল্লখ েেো কযরি পোরে। এখোন কেরে কেোেোন নোতজয 
হওয়োে র্িনোব্যীরে কেন্দ্র েরে ইসযোরমে প্রেম েরয়েে ব্িরে মুসযমোনরিে 
তিন্তোভোব্নোে এেতি তব্েি তিত্র পোওয়ো যোরব্। এই গল্পতি ওই িফতসরেে (পৃষ্ঠো ২৯৫, 
ভতযউম ২, কিহেোন সংস্কেণ) েরয়রি এভোরব্: সুেো নজম শুরু হরয়রি,‘েপে অস্ততমি 
নক্ষরত্রে’ েব্দগুরযো িোেো। সুেো নজম পোঠ েেোে পে িোিো আবু্ যোহোরব্ে কিরয ওিোইব্ো 
নতব্রে ব্যরযন, তিতন কেোেোরন ব্তণবি নক্ষরত্র তব্েোস েরেন নো। নতব্ তব্েক্ত কব্োধ্ েরে 
িোরে অতভেোপ তিরযন। আল্লোহে উরদ্দরেয প্রোেবনো েরে ব্যরযন: ‘কহ আল্লোহ! কিোমোে 
তেেোেী কেোরনো পশু িোেো কযন কস পেোতজি হয়।’ ওিোইব্ো এ-েেো কেোনোে পে ভয় 
কপরয় কগরযন। তেিুতিন পে ওিোইব্ো এেতি মরুযোত্রীিরযে সোরে ভ্রমণ েেতিরযন। 
ওই িযতি হোেোরন কপৌঁরি যোত্রোতব্েতি েরে। ওিোইব্ো তনরজে ব্নু্ধরিে মোরঝ শুরয় 
পরড়ন। আল্লোহ এেতি তসংহ পোঠোরযন, ওিোইব্োরে িোাঁে ব্নু্ধরিে মধ্য কেরে িুরয তনরয় 
কগয এব্ং িোাঁে কিহ তিন্নতভন্ন েরে তিরযও অতভেপ্ত কিহোব্রেষ ভক্ষণ েেয নো। ফরয 



 

141 
 

সেয মোনুষ কজরন কগয তসংহতি িোাঁরে আহোরেে জনয ধ্রে তনরয় যোয়তন, ব্েং নতব্ে 
প্রোেবনো পূণব েেরি তগরয়রি।’ এই গরল্পে েিতয়িোরিে মরন এই েেো এেব্োরেো আরসতন, 
ওিোইব্োরে অতভেোপ কিব্োে পতেব্রিব নতব্ ব্েং িোাঁরে ক্ষমো েরে কিব্োে জনয এব্ং 
িোাঁরে ইসযোম ধ্রমব িীতক্ষি েেোে জনয আল্লোহে েোরি প্রোেবনো েেরি পোেরিন। এরি 
ব্েং ইসযোরমে মহোনুভব্িো অরনে কব্তে প্রিোতেি হরিো। ইসযোম েী পেম েরুণোময়, 
িয়োময়, জগরিে েিবোে প্রতি তব্েোস নয়? 
  
তহজেরিে পে মতিনোরি ইসযোম শুধু্মোত্র এেতি ধ্মবীয় তব্েোস তহরসরব্ সীমোব্দ্ধ তিয 
নো। এেতি নিুন আইতন েোঠোরমো এব্ং আেব্ েোরেে তভতিরি পতেণি হয়। নবু্ওতিে 
কেষ িে ব্িরে মুহোম্মি যখন মতিনোয় অব্িোন েেতিরযন িখন ইসযোরমে সেয 
আরিে এব্ং ব্োধ্যব্োধ্েিো আরেোপ েেো হয়। প্রেম পিরক্ষপতি তিয প্রোেবনো ব্ো তেব্যোে 
তিে কজরুজোরযম কেরে মক্কোে তিরে পতেব্িবন েেো। এই র্িনোে ফয িোাঁড়োয 
মুসযমোনরিে কিরয় ইহুতিরিে কেরে আযোিোভোরব্ েে আিোয় েেো হরি যোগয। 
আরেেতি র্িনো র্িয মতিনোে আেব্েো িোরিে িীর্বতিরনে হীনমনযিো েোতিরয় উঠরি 
সক্ষম হয় এব্ং আেব্ কব্িুইনরিে মরধ্য জোিীয়িোরব্োরধ্েও উরন্মষ র্রি। েোব্ো র্েরে 
কযসব্ কগোত্র িোাঁরিে উপোসয-কিব্িোে মতেে তহরসরব্ ব্যব্হোে েেি িো সেয আেব্রিে 
পূব্বপুরুষ ইব্রোতহম ও ইসমোইরযে গৃহ তহরসরব্ পতেগতণি হয়। এেইভোরব্ উপব্োরসে 
কক্ষরত্রও ইহুতিরিে অনুেেণ েেো ব্তজবি হয। ইহুতিেো মহেম মোরসে িেম তিন 
উপব্োস পোযন েেি, যো আেও েরয়েতিন ব্তধ্বি েেো হরযো। পেব্িবীরি পুরেো েমজোন 
মোসরেই উপব্োরসে জনয ব্েোদ্দ কিয়ো হরযো।  
 

িরব্ তব্ব্োহ, তব্রেি, েজিঃস্রোব্, উিেোতধ্েোে, ব্হুগোতমিো, অনব্ধ্ কযৌনসংগম, পেেীয়ো 
ও িুতেে কক্ষরত্র জতেমোনো, প্রতিরেোধ্, েরক্তে িোমও অনযোনয অপেোধ্ সম্পতেবি তব্ষরয় 
এব্ং নোগতেে তব্ষয়োতি কযমন অপতেেন্নিো, খোিযোভোরস তনরষধ্োজ্ঞো, খৎনোে কক্ষরত্র 
প্রধ্োনি ইহুতি আইনগুরযো ও বৃ্হিে আেব্-ঐতিহযরে অনুসেণ েরে িো মতিনোয় 
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ব্োস্তব্োয়ন েেো হরয়রি। নোগতেে ও অনযোনয ব্যতক্তগি তব্ষয়ে ইহুতি ও কপৌিতযে 
আেব্ীয় তিন্তোধ্োেো, েীতিনীতি প্রভোতব্ি আইনসমূহ সোমোতজে-অেবননতিে ভোেসোময 
েক্ষোে স্বোরেব তব্নো-প্ররশ্ন ব্যব্হোে েেো হরয়রি। 
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articles Dhu'l-Khalasa and Imru' al-Kays. 
২৫. ইব্রন ইসহোে েতিি ‘Life of Mohammad’ (অনুব্োি: A. Guillaume), Oxford 
1955, p.37-এ উদৃ্ধি েরয়রি।  
২৬. ইেোরনে অরনে িোরন ইমোমজোিোরিে মোজোে পোওয়ো যোয়। ভক্তেো এখোরন এরস 
কমৌতখেভোরব্ অেব্ো েোগরজ ব্ো িোতখয নোমে এে িুেেো েোপরড় তযরখ সোহোরযযে আেুতি 
জোনোয়। েব্েগুরযোে অরনেগুরযোে উপে গমু্বজ ব্োতনরয় েোখো হরয়রি যোে েিগুরযো আব্োে 
অরনে পুেরনো। এরিে মরধ্য েিগুরযো েব্ে হয িোনীয় সোধ্েরিে। এরিে কব্তেভোরগেই 
জীব্নী সম্পরেব কিমন তেিু জোনো যোয়তন। িোেপেও এরিেরে ইমোমরিে ব্ংেধ্ে তহরসরব্ 
তব্রব্িনো েেো হরয় আসরি।  
২৭. আতয িতস্ত এই অনুব্োিতিরে গ্রহণ েরেরিন। আরেেতি অনুব্োরি পোওয়ো যোয় ‘and a 
guide to every nation’ ব্যোেেণগিভোরব্ উভয়ই সতঠে। 
২৮. জোযোযউতদ্দন আয-সুয়ুতি তমেেীয় ব্ংরেোদূ্ভি কেোেোরনে িফতসেেোেে। কেোেোরনে 
‘িফতসে আয-জোযোযোইরন'ে সহরযখে।  
২৯. ইব্রোতহম আন-নোিোম কনিৃিোনীয় মুিোতজযো িোেবতনে। তিতন তব্েোস েেরিন মোনুরষে 
স্বোধ্ীন তিন্তোে ফরযই কেোেোন েতিি হরয়রি। যতিও িোাঁে কব্ে তেিু কযখো ইতিমরধ্য হোতেরয় 
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কগরি েোরযে পতেক্রমোয়, িরব্ িোাঁে তেিু উদৃ্ধতি অনযোনয মুিোতজযো িোেবতনেরিে (কযমন আয-
জোরহজ) কযখোয় পোওয়ো যোয়। 
৩০.  নব্ম েিোব্দীে তিেেোে আবু্ আয-হোসোন আহরমি ইব্রন ইয়োতহয়ো ইব্রন ইেহোে আয-
েোওয়োনতি সংেয়ব্োিী মুিোতজযো িোেবতনে তহরসরব্ প্রখযোি। িোাঁে অরনে কযখনী সমসোমতয়ে 
কগোাঁড়ো মুসযমোন ধ্মবিোতিে িোেো ‘ধ্মবরদ্রোহী’ তহরসরব্ সমোরযোতিি হরয়রি। 
৩১. আবু্ মুহোম্মি আতয তব্ন আহরমি তব্ন হোজম (জন্ম তহজতে ৩৮৪ ব্ো ৯৯৪ তিিোব্দ-মৃিুয 
তহজতে ৪৫৬ ব্ো ১০৬৪ তিস্টোব্দ) প্রভোব্েোযী মুেীয় ধ্মবিোতিে এব্ং ইতিহোসতব্ি। ধ্মব ও ধ্মবীয় 
সম্প্রিোরয়ে ইতিহোস তনরয় িোাঁে ব্ই ‘আয-কমযোয ওয়োন-তনহোয’মুসতযম িেবন ও ধ্রমবে 
ইতিহোরসে তেক্ষোেবীরিে েোরি পতেতিি। 
৩২. আবু্য কহোরসন আবু্দে েতহম তব্ন মুহোম্মি আয-খোইয়োি (৮৩৫-৯১৩ তিস্টোব্দ) ব্োগিোি 
তনব্োসী খযোতিমোন মুিোতজযো িোেবতনে। িোাঁে অরনে কযখো হোতেরয় কগরযও অব্তেি এখরনো তেিু 
তব্তেন্নভোরব্ পোওয়ো যোয়। 
৩৩.  আতয িতস্ত িোাঁে ব্ইরয়ে মূয ফোতসব সংস্কেরণ ‘কফরেেিো’ েব্দ ব্যব্হোে েেরযও 
সোধ্োেণভোরব্ ‘তজব্রোইয কফরেেিো'ে েেো প্রিতযি আরি। 
৩৪. েোমসুতদ্দন মুহোম্মি হোতফজ (১৩২৫-১৩৯০ তিস্টোব্দ) পোেরসযে খযোতিমোন েতব্।  
৩৫. জোযোযউতদ্দন রুতম পোেরসযে সুতফব্োতি কমৌযতভ তহরসরব্ পতেতিি হরযও িোাঁে আরেেতি 
পতেিয় হরে তিতন এেই সোরে প্রখযোি েতব্। এতেয়ো মোইনে অঞ্চরযে েতনয়ো অঞ্চরয তিতন 
ব্োস েেরিন। েোব্যিিবো িোড়োও আযরেতমে প্রতি িোাঁে আেষবণ তিয। 
৩৬. ইজহোে কগোল্ডতজহোে (১৮৫০-১৯২১ তিস্টোব্দ) বু্িোরপস্ট তব্েতব্িযোযরয়ে আেতব্ তব্ভোরগে 
অধ্যোপে। ইসযোরমে ইতিহোস, মুহোম্মরিে জীব্নী তনরয় িোাঁে অরনেগুরযো গরব্ষণোগ্রন্থ েরয়রি। 
কযমন: Muhammadanische Studien, 2 vols, Halle 1889-90, 1£. by C. R, Barber 
and S. M. Stern, Muslim Studies, 2 vols, London 1967-71; Vorlesungen aber 
den Islam, Heidelberg 1910, 2nd ed. 1923,1£. by Felix Arin, Le dogme et la 
loi de l'lslam, Paris 1920, 2nd ed. 1958, and by A. and R. Hamori, 
Introduction to Islamic theolegy and law, Princeton 1981; and Die 
Richtungen der Islamischen Koranauslegung, Leiden 1920. 
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৩৭. আবু্য আব্বোস আহরমি তব্ন মুহোম্মি আয-েোসিোতযতন তমেরেে েোয়রেো তনব্োসী কযখে। 
তিতন মুহোম্মরিে জীব্নী ও হোতিরসে ভোষয তনরয় গ্রন্থ েিনো েরেরিন। 
৩৮. দ্রিব্য: পোিিীেো ১৫। আযরিড তগরয়োরমে অনুব্োরিে ৬৭৭-৬৭৮ পৃষ্ঠোয় সংরযোতজি। 
৩৯. তহজেরিে তেিু পরে নতব্ মুহোম্মি আনোস তব্ন মোরযেরে িোস তহরসরব্ গ্রহণ েরেন। 
নতব্ে মৃিুয পযবন্ত সোরেই তিরযন। উমোইয়োরিে তব্রুরদ্ধ তিতন যুদ্ধ েরেরিন। ৯১ ব্িে ব্য়রস 
তিতন ব্সেোরি মৃিুযব্েণ েরেন।  
৪০. আবু্দয ওয়োহোব্ আস-েোহেোতন তমেরেে এেজন প্রতসদ্ধ ধ্মবীয় কনিো এব্ং কযখে। 
৪১. আবু্ হুেোয়েো (মৃিুয তহজতে ৫৮ ব্ো ৬৭৮ তিস্টোব্দ) ইরয়রমন কেরে মতিনোয় এরস ব্সব্োস 
েরেন। মুহোম্মরিে মৃিুযে প্রোয় িোে ব্িে আরগ তিতন ইসযোম গ্রহণ েরেন। হোতিস ভোষযেোে 
তহরসরব্ পতেতিি।  
৪২. েোিোিো ইেোরেে ব্সেোরি ব্সব্োসেোেী এেজন অন্ধ কব্িুইন। হোতিস-ভোষযেোে তহরসরব্ 
পতেতিি। 
৪৩. কেোেোরনে িুযবভ ফোতসব ভোষোে এেতি িফতসে প্রেোে েরেরি েযোমতব্রজ তব্েতব্িযোযরয়ে 
যোইরব্রতে। এে হোজোে তিস্টোরব্দে তিরে েতিি ফোতসব িফতসেতিে মূয কযখে কে জোনো যোয় 
নো। ধ্োেণো েেো  হয় ১২৩১ তিস্টোরব্দে তিরে এে প্রতিতযতপেেণ েেো হরয়রি। ‘েযোমতব্রজ 
িফতসে'-এ কেোেোরনে ১৯ নম্বে সুেো মতেয়ম কেরে ১১৪ নম্বে সুেো নোস-এে িফতসে পোওয়ো 
কগরযও আরগে সুেোগুরযোে িফতসে পোওয়ো যোয় নোই। ফোতসব ভোষোয় এই িফতসেরে সব্রিরয় 
প্রোিীন িতযয তহরসরব্ তব্রব্িনো েেো হয়। ১৯৭০ সোরযে তিরে পুনেোয় কিহেোন কেরে িুই 
খরণ্ড িফতসেতি প্রেোতেি হরয়রি।   
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িৃিীয় অধ্যোয় 
েোজনীতি 

 

কিেোন্তে  
ইতিহোস  িযমোন। িরব্ এে পোিোয় পোিোয় আমেো এমন অরনে িোতেখ খুাঁরজ পোই যো 
তব্েোি কেোরনো পতেব্িবরনে সূিনো তহরসরব্ আমোরিে মরন কগাঁরে েোরে। এমনই এেতি 
তিন ৬২২ তিস্টোরব্দে ২৪ কসরেম্বে ব্ো ১২ েতব্উয আউয়োয। এই তিন নতব্ মুহোম্মি 
ইয়োসতেব্ েহরে পিোপবণ েরেন। কস্রফ ধ্মবীয় েোেরণ মুসযমোনেো নতব্ে এই কিেোন্তেরে 
(তহজেি) এেতি নিুন যুরগে সূিনো তহরসরব্ কিরখ েোরেন। প্রোিীন আেব্ীয়েো তনতিবি 
কেোরনো যুরগে অন্তগবি তিয নো। খুব্ সম্ভব্ি ৫৭০ তিস্টোরব্দে তিরে আব্রোহোে কনিৃরত্ব 
আতব্তসনীয় ব্োতহনী মক্কো আক্রমণ েরে কপৌিতযেিোে িীেবভূতম েোব্োর্ে র্ধ্ংস েরে 

কফযরি িোন। এতি হোতিে ব্িে নোরমও পতেতিি৪৪। েোেণ আতব্তসনীয় ব্োতহনী এই 
যুরদ্ধ েিোতধ্ে হোতি ব্যব্হোে েরেতিয। তেন্তু কেষ পযবন্ত আতব্তসনীয় ব্োতহনী মক্কোব্োসীে 
সোরে যুরদ্ধ পেোতজি হয়। অরনরে কসতিন হরি নিুন তিনপতঞ্জ গণনো েেরি শুরু  
েরেন। তহজেরিে সময় হরি মুসযমোনরিে নিুন যুরগে সূিনোে িোতব্ে তপিরন 
আরেেতি েোেণ তিতিি েেো যোয়। তহজেরিে পে কেরে নতব্ে প্রতি আনুগরিযে 
েোেরণ মুসযমোনরিে সোহস অরনে বৃ্তদ্ধ কপরয়তিয। িোাঁেো ক্ষমিো কপরয়রিন এই 
তহজেরিে পে। মতিনোে আউস ও খোজেোজ কগোরত্রে সিসযেোও এ-সময় নতব্রে 
তনেোপিোিোরনে গুরুত্ব অনুধ্োব্ন েরেন। িোরিে পতেতিতি হয় ‘আনসোে’ তহরসরব্। 
  
িরব্ ইসযোরমে নিুন যুরগে গণনো শুরু েতব্উয আউয়োয মোরসে ১২ িোতেখ কেরে 
শুরু হয়তন। এেই ব্িরেে প্রেম মোস মহেরমে প্রেম িোতেখ (১৬ জুযোই, ৬২২ 
তিস্টোব্দ) কেরে গণনো েেো হয়। স্বোভোতব্েভোরব্ িৎেোযীন আেব্রিে মরন এমন কেোরনো 
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তিন্তো আরসতন কয, ওই ব্িরেে ১২ই েতব্উয আউয়োয িোতেখতিই পেব্িবীরি িোরিে 
জীব্নধ্োেোয় এে ব্ড় ধ্েরনে পতেব্িবরনে সূিনো হরয় িোাঁড়োরব্। সমসোমতয়ে তব্রেেও 
কেউ ভোব্রি পোরেতন কয এেিয মরুব্োসী, যোেো সভযিোে ইতিহোরস েখরনো কেোরনো 
অব্িোন েোরখতন, যোেো উন্নিিে কগোষ্ঠী কেোমোন েোজো তসজোে ও ইেোতন ব্োিেোহ খসরু-
১’ে অনুগি হরয় তনরজরিে গতব্বি মরন েেি, িোেো দ্রুিই প্রোিীন সভযিোে এমন 
গুরুত্বপূণব এেতি ভূখরণ্ডে সরব্বসব্বো হরয় উঠরব্। (পোেরসযে জেেুস্ত্র ধ্মবোব্যম্বী এই েোজোে 
নোম ‘খসরু-১ আনুতেরুওয়োন’, যোে অেব ‘অমে আত্মো খসরু’। তিতন ৫৩১ কেরে ৫৭৯ 
তিস্টোব্দ পযবন্ত সোসোতনি েোজব্ংরেে েোসে তিরযন। িোে জন্ম ৫০১ তিস্টোরব্দ। পোেরসযে 
ইতিহোরস তেল্পেযোে এেজন মহোন সংস্কোেে ও পৃষ্ঠরপোষে তহরসরব্ তব্রব্তিি হন।)  
এে অঞ্চয কেরে আরেে অঞ্চরয িোনোন্ততেি হওয়ো আেব্রিে তনেি নিুন তেিু তিয 

নো। এেতি উরল্লখরযোগয উিোহেণ হরে, ষষ্ঠ েিোব্দীে তিরে ইরয়রমরনে প্রোিীন মোতেব্৪৫ 
ব্োাঁধ্ ভোেোে পে িতক্ষণ আেব্ীয় কগোষ্ঠীগুরযোে উিে সীমোরন্তে তিরে অতভব্োতসি হওয়ো। 
কস িুযনোয় মুহোম্মি ও িোে সিীরিে এব্ং েুেোইে কপৌিতযেরিে িোেো তনযবোতিি হরয় 
তেিু অতভব্োসীে মক্কো কেরে ইয়োসতেরব্ িোনোন্তেরে ইতিহোরসে আরযোরে অগুরুত্বপূণব 
ব্যো যোয়। িরব্ অগুরুত্বপূণব র্িনোই এে িেরেে মোেোয় গুরুত্বপূণব পতেরব্ে সৃতি েরে। 
িে ব্িরেে মোেোয় কয সেয ব্যতক্ত মুহোম্মরিে সোরে মক্কো িযোগ েরেতিরযন, িোেোই 
মক্কোে েোসে হরয় ওরঠন এব্ং িোরিে প্রতিপক্ষরে আত্মসমপবরণ ব্োধ্য েরেন। 
প্রতিপরক্ষে উপোসয সেয মূতিব কভরে কফযো হয়। েুেোইেরিে পতেিোতযি েোব্োে 
তিেোিতেি তনয়মেোনুন সব্ ব্োি কিয়ো হয়। আবু্ যোহোব্ ও আবু্ কজরহরযে উিেসূতে 
আবু্ সুতফয়োন প্রোণভরয় আত্মসমপবণ েরেন। এিোড়ো অনযোনয সেরয এে আল্লোহে প্রতি 
তব্েোস ব্যক্ত েরেন। কিোি কিোি র্িনোে সমন্বরয় এেতি ব্ড় র্িনোে সৃতি হওয়ো ইতিহোরস 
তব্েয নয়। উিোহেণ তহরসরব্ আরি ফেোতস তব্প্লব্, রুে তব্প্লব্ এব্ং ইেোরন মিযীয় 
আগ্রোসন। 
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মুহোম্মিরে ধ্মব প্রিোেেোরযে শুরু কেরে েুেোইে প্রধ্োনরিে সোরে যড়োই েেরি হরয়রি। 
সম্ভব্ি তিতন প্রেরম আেো েরেনতন কয, িোে প্রিোতেি ধ্মব প্রোেতমেভোরব্ কযৌতক্তে ও 
অনযোনয িুই কসতমতিে ধ্রমবে সোরে সিৃে হওয়ো সরিও িোাঁরে এমন তব্রেোরধ্ে সমু্মখীন 
হরি হরব্। তিতন খুব্ এেিো গুরুত্ব তিরয় এিো কভরব্ কিরখনতন কয, িোে িীক্ষো গ্রহরণে 
েোেরণ েুেোইেরিে প্রোধ্োনয, ক্ষমিো, অেব, তব্িরে খোরিো েরে কিরব্। িোরিে 
েত্রুভোব্োপন্নিো যখন কব্রড় যোয় িখন নতব্ িো প্রতিরেোধ্ েেোে উপোয় কব্ে েেোে 
পতেেল্পনো েেরি ব্োধ্য হন। ইয়োসতেরব্ িরয যোওয়োে আরগ তিতন এ ব্যোপোরে আরগই 
িুতি পিরক্ষপ তনরয় কেরখতিরযন। প্রেম পিরক্ষপতি তিয আতব্তসতনয়োয় তেিু মুসযমোনরে 
পে পে িুই িরয তব্ভক্ত েরে পোঠোরনো। গতেব্, অসহোয় ও েুেোইে েিৃবে তনযবোতিি 
মুসযমোনেো নতব্ে েোি কেরে আতব্তসতনয়োয় যোওয়োে পেোমেব কপরয়তিরযন। তিিীয় 
িরযে সিরসযে (যোরিে মরধ্য নতব্ে িোিোি ভোই এব্ং হজেি আতযে আপন ব্ড়ভোই 
জোফে তব্ন আবু্ িোরযব্ও তিরযন) পতেিয় যোরভে মোধ্যরম এ তব্ষরয় তেিু তসদ্ধোরন্ত 
আসো যোয়। তনগোরসে েোি কেরে সোহোযয পোওয়োে আেোও মুহোম্মরিে মরন এরসতিয। 
আতব্তসতনয়োে এেজন তিস্টোন েোসে তহরসরব্ তনগোস স্বোভোতব্েভোরব্ কপৌিতযেিোে 
তব্রেোধ্ী হরব্ন। যখন তিতন জোনরি পোেরব্ন মক্কোয় এেিয এরেেেব্োিী কজোি হরয় 
কপৌিতযেরিে তব্রুরদ্ধ তব্প্লরব্ে কিিো েেরিন এব্ং িোাঁেো কসখোরন তনগৃহীি হরে, িখন 
তিতন িোরিে সহোয়িো েেোে জন্য এেতি ব্োতহনী হয়রিো পোতঠরয় তিরি পোরেন। তনগ্ররহে 
তেেোে নো হওয়ো ও িুযনোমূযে সম্ভ্রোন্ত পতেব্োে কেরে আসো জোফে তব্ন আবু্ িোতযরব্ে 
অংেগ্রহরণে েোেণ এ কেরে কব্োঝো যোয়। এেই সমরয় েুেোইেেো আমে ইব্রন আয-
আস ও আবু্দল্লোহ তব্ন আবু্ েোতব্য়োরে আতব্তসতনয়োে ব্োিেোহ তনগোরসে েোরি তেিু 
উপহোেসহ পোতঠরয় কিন। িোরিে আেো তিয এরি েরে মুসযমোনরিে প্রস্তোতব্ি কেোরনো 
তব্ষরয় তনগোস কযন েোতজ নো হন এব্ং সম্ভব্ হরয িোরিে ঐতিহয েক্ষোরেবও তিতন কযন 
সোহোরযযে হোি ব্োতড়রয় কিন। তিিীয় পিরক্ষপতি তিয ৬২০ তিস্টোরব্দ মুহোম্মরিে 

িোরয়রফে৪৬ উরদ্দরেয যোত্রো। তনরজে িোিো ও আশ্রয়িোিো আবু্ িোতযব্ এব্ং তব্তব্ 
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খোতিজোরে হোেোরনোে পে িোাঁরে আরগে কিরয় অরনে কব্তে েত্রুভোব্োপন্ন পতেতিতিে 
মুরখোমুতখ হরি হয়। তিতন িোরয়ফ-তনব্োসী ব্োনু সোতেফ কগোষ্ঠীে তনেি কেরে সোহোযয 
আেো েরেতিরযন, যোরিে সোরে িোে মোিৃব্ংেীয় সম্পেব তিয। িোরয়রফ অনযোনয কগোষ্ঠীে 
মরধ্য ব্োনু সোতেফরিে অব্িোন সম্মোরনে তিে কেরে অরনে উাঁিুরি তিয। িোরয়রফে 
জনগণ মক্কোে অব্িোন ও কব্িুইনরিে মোরঝ েুেোইেরিে সম্মোনরে ঈষবোে কিোরখ কিখি। 
েুেোইেরিে আতধ্পিয এড়োরনোে জনয িোাঁেো স্বোভোতব্েভোরব্ তনরজরিে েহেরে 
আেব্ীয়রিে তমযনরমযোয় পতেণি েেরি িোইি। এিো কেোরনো েল্পনো নয় ব্েং প্রমোতণি 
সিয। েোেণ নতব্রে সোতেফ-প্রধ্োনরিে সোরে এেতি সোক্ষোরিে েেো িেণ েেরি কিখো 
কগরি। সোতেফ-প্রধ্োনেো ব্রযতিরযন, িোরয়ফরে নিুন ধ্রমবে কেন্দ্র ও পতব্ত্র ভূতম কর্োষণো 
েেো হয় িরব্ িোরয়রফে জনগণ অব্েযই ইসযোম গ্রহণ েেরব্। এে আরগ িোরয়রফে 
আরেেতি প্রভোব্েোযী কগোষ্ঠী ব্োনু আরমেও নতব্ে েোরি এেেম এেতি প্রস্তোব্ তিরয়তিয। 
িোাঁেো অনুরেোধ্ েরেতিয িোরিে সোহোরযয যতি ইসযোম প্রতিষ্ঠো যোভ েরে িরব্ 
েুেোইেরিে িরয িোরিেরেই কযন আেরব্ে সব্রিরয় প্রভোব্েোযী কগোষ্ঠী ব্োতনরয় কিয়ো 
হয়। পতেষ্কোেভোরব্ কব্োঝো যোয় কয নতব্ে িোরয়ফ যোত্রোে মূয উরদ্দেয তিয তনরজে েোস্তো 
পতেষ্কোে েেো। িোাঁরে সোহোযয েেোে ইেো যতি ব্োনু সোতেফরিে মরধ্য েোেি িরব্ 
েুেোইেরিে পেোস্ত েেো সম্ভব্ তিয। এ-েোেরণ তিতন কগোপরন িোে মুক্ত ক্রীিিোস ও 
পোতযি পুত্র জোরয়ি তব্ন হোতেসরে তনরয় অনয কেোরনো সিী িোড়োই িোরয়ফ সফরে 
তগরয়তিরযন। িরব্ িোে আেো অব্েয ভি হরয়তিয, েোেণ ব্োনু সোতেফ-প্রধ্োনেো িোাঁরে 
সোহোযয েেোে তসদ্ধোন্ত কেরে সরে আরস। 
 

আেব্ কব্িুইনরিে মোরঝ আধ্যোতত্মে তব্ষরয় েখরনো কিমন আগ্রহ তিয নো। এমনতে 
আজও মুহোম্মরিে কিৌদ্দ েিে পরেও িোেো ধ্মবরে পোতেবব্ অজবন তহরসরব্ কিরখ। ব্োনু 
সোতেফেো ভতব্ষযরিে মুতক্তে েেো কভরব্ তনরজরিে জীতব্েোে প্রতি অিযন্ত আন্ততেে 
তিরযন। িোরয়ফ মূযি গ্রীষ্মেোরয ব্যস্ত হরয় উঠি। িোরয়রফে জনগণ মক্কোে পযবিেরিে 
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েোি কেরে এব্ং ব্োতণতজযে কযনরিরনে মোধ্যরম আয়-উপোজবন েেরিন। েুেোইেেো 
মুহোম্মরিে তব্রুরদ্ধ অব্িোন তনরয়তিয এব্ং িোাঁরে কেোরনোরূপ সোহোযয তিরি কিখরয 
আেও কব্তে েত্রভোব্োপন্ন হরয় উঠরি পোরে। েোরজই নতব্ে অপ্রমোতণি প্রতিশ্রতিে 
িুযনোয় িোরয়রফে জনগরণে তনেোপিো ও উন্নয়রনে তিরে নজে কিয়োিোরে ব্োনু 
সোতেফরিে কযৌতক্তে মন তসদ্ধোন্ত তনরয়তিয। যোভ ক্ষতিে এমন সমীেেরণে সোমরন 
কেরে িোরয়রফে-প্রধ্োনেো মুহোম্মিরে সোহোযয েেরি শুধু্ অস্বীেৃতিই জোনোনতন, িোে 
প্রতি তব্রিষও সৃতি েরেতিয। িোাঁেো নতব্রে আর্োি েরেতিয, অপমোতনি েরেতিয, 
এমনতে নতব্ে কেষ অনুরেোধ্তিও পযবন্ত িোাঁেো েোরখনতন। যো তিয িোে এই অসফয 
সফে প্রসরি েুেোইেরিেরে তেিু নো জোনোরনো। তেন্তু েুেোইেেো তঠেই ব্োিবো কপরযন। 
ফরয মক্কোয় নতব্ে তব্রেোধ্ীেো আেও কব্তে সতহংস হরয় উরঠন। কেরষ কপৌিতযেরিে 
তেিু কনিো মুহোম্মরিে নবু্ওতি ভোব্নোে (যো িোরিে অব্িোন ও তব্রিে প্রতি হুমতে হরয় 
উরঠতিয) সমোতপ্ত িোনোে উপোয় কব্ে েেোে জনয সমোরব্রে তমতযি হন। কয তিনতি প্রস্তোব্ 
উরঠ এরসতিয কসগুরযো তিয নতব্রে তনব্বোতসি েেো, েোেোব্েী েেো অেব্ো হিযো েেো। 
এরক্ষরত্র িোাঁেো কেষ প্রস্তোব্তিই কব্রি কনন। 
  
িোরয়রফে পোেোপোতে কহজোরজে আরেেতি েহেও অেবননতিে ও সোমোতজে গুরুরত্বে 
তিে কেরে মক্কোে প্রতিিন্দ্বী হরয় উরঠতিয। কসতি তিয ইয়োসতেব্, যো মতিনো (িোনীয় 

ইহুতিরিে িোেো প্রব্তিবি এেতি আেতব্ েব্দ, যোে অেব ‘নগে’)৪৭ নোরম পতেতিি। 
আেরব্ে জনতপ্রয় মূতিবগুরযোে সুসতিি উপোসনোযয়গুরযোে েোেরণ মক্কো েহেতি 
আেব্রিে েোরি, তব্রেষ েরে কব্িুইন ও েুেোইেরিে েোরি ধ্মবীয় িীেবভূতম ব্রয 
তব্রব্তিি হরিো। েোব্োে েক্ষণোরব্ক্ষণ ও এে পতেিেবেরিে প্ররয়োজন কমিোরনোে িোতয়রত্ব 
তনরয়োতজি েোেোয় েুেোইেেো তনরজরিে আেরব্ে কশ্রষ্ঠ কগোষ্ঠী তহরসরব্ িোতব্ েেরিন। 
তেন্তু উব্বে ভূতমে ইয়োসতেব্ েহে তিয েৃতষক্ষরত্রে প্রোিুযব, যো মক্কোয় এরেব্োরে তিয নো। 
কসইসোরে ব্োতণতজযে উন্নয়ন ও তিনতি ইহুতি কগোরত্রে েোেরণ অতধ্ব্োসীরিে মরধ্য তেক্ষোে 
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হোরেে সরন্তোষজনে অব্িোরনে ফরয ইয়োসতেরব্ে সোংসৃ্কতিে-সোমোতজে মোন মক্কোে 
িুযনোয় উচ্চিে অব্িোয় তিয। িোেপেও কহজোরজে েহেগুরযোে মরধ্য ইয়োসতেব্রে 
মক্কোে পরে তিিীয় িোরন গণয েেো হরিো। 
 

ইয়োসতেরব্ে অতধ্ব্োসীরিে মরধ্য েুেোইেরিে সোরে েত্রভোব্োপন্ন িুতি আেব্ীয় কগোষ্ঠী 
ব্সব্োস েেি। এেো হরে আউস এব্ং খোজেোজ।  িুই কগোষ্ঠীেই আব্োে ইয়োসতেরব্ে 
িুই-এেতি ইহুতি কগোষ্ঠীে সোরে ব্নু্ধত্বপূণব সম্পেব তিয। আউস এব্ং খোজেোজ তিয 
েোহিোতন আেব্, অেবোৎ ইরয়রমন-ব্ংরেোদূ্ভি। আিনোতন ব্ো উিে আেব্ীয় ব্ংরেোদূ্ভি 
েুেোইেরিে সোরে িোরিে তব্রেোধ্ ব্হু প্রোিীন। েৃতষ ও ব্োতণরজয অিক্ষিো ও 
অনতভজ্ঞিোে েোেরণ আউস এব্ং খোজেোজ কগোত্র িোরিে ইহুতি প্রতিরব্েীরিে মরিো 
অগ্রসে তিরযন নো। িোরিে অরনরে ইহুতিরিে অধ্ীরন েোজ েেরিন। ফরয তেিু তনতিবি 
ইহুতি কগোষ্ঠীে সোরে তমত্রিো েোেরযও কযসব্ ইহুতিরিেরে িোাঁেো প্রভু মোনরিন, িোরিে 
অেবননতিে স্বেযিোরে সহজভোরব্ কননতন। মক্কোয় নতব্ মুহোম্মরিে উত্থোন ও ইসযোরমে 
প্রিোে এব্ং েুেোইেরিে সোরে িোে তব্রেোরধ্ে সংব্োি কহজোরজে সব্বত্র িতড়রয় পরড়তিয। 
ইয়োসতেরব্ে অরনরেই এ-তব্ষরয় অিযন্ত উৎসুে তিরযন। মক্কো কেরে আগি ইয়োসতেরব্ে 
পযবিেরিে ব্ণবনো শুরন তেিু সংখযে আউস এব্ং খোজেোজ কগোরত্রে কযোে কর্োযো পোতনরি 
মোি তেেোে েেোে েেো ভোব্রি েোরেন। নতব্ মুহোম্মি ও িোে সিীরিে যতি এখোরন 
আনো যোয় এব্ং কেোরনোভোরব্ যতি মুহোম্মরিে সোরে কজোি ব্োাঁধ্ো যোয়, িরব্ হয়রিো অরনে 
সমসযোেই সমোধ্োন হরি পোরে। কযরহিু মুহোম্মি ও িোে সিীেোও েুেোইে কগোষ্ঠীে 
অন্তভুবক্ত, িোই এরি েরে েুেোইেরিে সংহতিে কিয়োযও কভরে কফযো কযরি পোরে। 
মুহোম্মি ও িোে সিীরিে সোরে গরড় কিোযো কজোরিে সোহোরযয আউস এব্ং খোজেোরজে 
মরধ্যেোে িীর্বতিরনে জোতিগি তব্রিষও তমতিরয় কফযো কযরি পোরে। িোিোড়ো মুহোম্মি 
এেতি নিুন ধ্মব তনরয় এরসরিন। এই ধ্মব যতি প্রতিতষ্ঠি হরয় যোয় িরব্ ইহুতিেো আে 
িোরিে উপে অব্িোন েেরি পোেরব্ নো। মুহোম্মি ও িোে সিীরিে সোরে সমরঝোিোে 
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ফরয ইয়োসতেরব্ে তিন ইহুতি কগোষ্ঠীে সোরে আউস ও খোজেোরজে সম্পেব আেও 
কজোেিোে েেরি পোরে। 
 

৬২০ তিস্টোরব্দে হজ কমৌসুরম ইয়োসতেরব্ে িয়জন েীষবিোনীয় ব্যতক্ত মুহোম্মরিে সোরে 
কিখো েরেন এব্ং মুহোম্মরিে ব্ক্তব্য মরনোরযোগ তিরয় কেোরনন। পরেে ব্িে এেই সমরয় 
মক্কোে ব্োইরে আয-আেোব্োয় ব্োরেো সিরসযে এেতি িয নতব্ে সোরে সোক্ষোৎ েরেন। 
িোাঁেো কিখরযন নতব্ে তেক্ষোে এেিো সুিূেপ্রসোেী প্রভোব্ েরয়রি এব্ং নতব্ে িোওয়োও 
খুব্ কব্তে তেিু নয়। সব্োইরে ব্যোতভিোে, সুরিে ব্যব্সো, তমেযোিোে পতেহোে েেরি হরব্ 
এব্ং মোনব্ তনতমবি মূতিবে পতেব্রিব এে আল্লোহ-কি তব্েোস েেরি হরব্। কসই ব্োরেো 
জন ব্যতক্ত মুহোম্মরিে সোরে তমত্রিো িোপন েরে ইয়োসতেরব্ তফরে আরসন ও িোরিে 
আত্মীয়স্বজনরিে জোনোন কয, িোাঁেো মুসযমোন হরয় তগরয়রিন এব্ং মুহোম্মরিে সোরে 
িোরিে িুতক্তও হরয়রি। িোরিে েোজ ও প্রস্তোব্নো ইয়োসতেরব্ে অরনে িোরন স্বীেৃতি 
যোভ েরে। পরেে ব্িে ৬২২ তিস্টোরব্দ ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নোেীে এেতি ব্ড় 
প্রতিতনতধ্িয মুহোম্মরিে সোরে এেই িোরন কিখো েেরি যোন এব্ং তিিীয় িুতক্ত সম্পন্ন 
েরেন।  
 

কিেোন্তরেে তব্ষয়তি মুহোম্মরিে মরন হঠোৎ েরে কজরগ ওরঠতন। কয-সব্ মুসযমোন 
আতব্তসতনয়োয় তগরয়তিরযন িোরিে সূরত্র তব্ষয়িো স্পি হয়। সুেো জুমোে'ে এই আয়োরি 
েরয়রি: ‘ব্রযো, কহ তব্েোসী িোসগণ, কিোমেো কিোমোরিে প্রতিপোযেরে ভয় েরেো। যোেো 
এ-পৃতেব্ীরি ভোরযো েোজ েরে িোরিে জনয েরয়রি েযযোণ। আল্লোহে পৃতেব্ী প্রেস্ত।’ 
(৩৯:১০)। আয-আেোব্ো িুতক্তরি অব্েযই মুহোম্মরিে আেোে প্রতিফযন র্রিতিয। কিে 
ব্িে ধ্রে মক্কোয় কিমন সফযিো অজবন েেরি পোরেনতন। তেিু সিয ধ্মবোন্ততেি 
মুসযমোন িোরিে আেব্-িতেরত্রে েোেরণ ইসযোম িযোগ েরে পুনেোয় পূরব্বে ধ্কমব তফরে 
তগরয়তিরযন। তব্রেষ েরে যখন িোাঁেো কিখরযন মুহোম্মরিে আিেব খুব্ এেিো তব্স্তোে 
যোভ েেরি নো এব্ং মুসযমোন ব্রয িোরিেরে যোিনোে তেেোে হরি হরে। ধ্নী ও 
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প্রভোব্েোযী কপৌিতযেেো িোরিে অরনেরে ইসযোম িযোরগ ব্োধ্য েরেতিয। িোরয়রফে 
ব্োনু সোতেফরিে সোরে নতব্ে কযোগোরযোগ শুধু্ ব্যেবই হয়তন, এরি েরে েুেোইেরিে সোরে 
িোে েত্রুিো িীব্রিে হরয় তগরয়তিয। যতিও তনজ কগোষ্ঠী ব্োনু হোরেতম িোাঁরে েক্ষো েরে 
আসতিয, িরব্ িোাঁেো শুধু্ েোেীতেেভোরব্ আহি হওয়ো কেরে েক্ষো েেরিন। িোাঁেো 
েুেোইেরিে তব্পরক্ষ যুরদ্ধ অংে কনরব্ এমনিো আেো েেো সম্ভব্ তিয নো। আউস এব্ং 
খোজেোজরিে সোরে িোতপি তমত্রিো অব্েয এই আেো পূেণ েেরি পোেি। িোরিে 
সমেবন েোেরয েুেোইেরিে তব্পরক্ষ যুদ্ধ েেো সম্ভব্ তিয। মক্কোয় ইসযোম দ্রুি প্রতিতষ্ঠি 
হরি পোরেতন িরব্ ইয়োসতেরব্ কসিো সম্ভব্ তিয। এে প্রধ্োন েোেণ হরে েুেোইেরিে 
সোরে আউস এব্ং খোজেোজ কগোষ্ঠীে ঈষবোেোিেিো। এিোড়ো ইয়োসতেরব্ে উন্নি ব্োতণজয 
ও েৃতষব্যব্িোে েোেরণ মুসযমোনেো িোরিে জীতব্েো তনব্বোরহে জনয েোজও খুাঁরজ তনরি 
পোেরব্ন। 
 

আয-আেোব্োয় নতব্ এব্ং আউস ও খোজেোজরিে মরধ্য আযোপেোরয আব্বোস তব্ন আবু্দয 
কমোিোরযব্ (তিতন ইসযোম ধ্মব গ্রহণ েরেনতন, িরব্ তনরজে ভোতিজোরে েক্ষো েেরি 
এতগরয় এরসতিরযন) হোতজে হন। তিতন অনযরিেরে িোরিে অব্িোন ও ইেোে ব্যোপোরে 
স্পি হরি ব্রযন। ইয়োসতেরব্ে প্রতিতনতধ্রিে আব্বোস সেোসতে ব্রযন: ‘িোাঁেো এব্ং 
মুহোম্মি েুেোইেরিে হোমযোে তেেোে হরি পোরে; এব্ং এ কক্ষরত্র িোরিে প্রতিশ্রুতি 
তিরি হরব্ িোাঁেো মুহোম্মিরে িিিোই প্রতিেক্ষো তিরব্ যিিো িোাঁেো তনরজরিে স্ত্রী-
সন্তোনরিে তিরয় েোরে এব্ং িোাঁেো কযন তমেযো প্রতিশ্রতি তিরয় মুহোম্মিরে তব্ভ্রোন্ত নো 
েরেন।’ এ-সময় খোজেোজ কগোরত্রে প্রতিতনতধ্ে মধ্য কেরে আয-ব্োেো তব্ন আয-মোরুে 
উরিজনোে ব্রে ব্রযন, ‘িোাঁেো সব্োই তনভবীে, যড়োেু কযোদ্ধো এব্ং িোাঁেো সেয 
প্রতিেূযিোে মুরখোমুতখ হরি প্রস্তুি আরিন।’এেজন ব্রয়োজযষ্ঠ ও অতভজ্ঞ আউস 
প্রতিতনতধ্ আবু্য হোতসম তব্ন িোরয়হোন নতব্রে ব্রযন: ‘ইহুতিরিে সোরে আমোরিে র্তনষ্ঠ 
সম্পেব েরয়রি যো আপনোে ও আপনোে সিীরিে সোরে েেো িুতক্তে েোেরণ কভরে কযরি 
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পোরে। হয়রিো আপনোে আিেব আেও এতগরয় যোরব্। িখন আপতন তে আমোরিে কিরড় 
তিরয় আপনোে তনজ কগোষ্ঠীে সোরে সমরঝোিো েরে কফযরব্ন?’ প্রতসদ্ধ ঐতিহোতসে আবু্ 
মুহোম্মি আবু্দয মোতযে তব্ন তহেোম (মৃিুয তহজতে ২১২/২১৮ ব্ো ৮২৮/৮৩৩ তিস্টোব্দ), 
তযতন ইব্রন তহেোম নোরম কব্তে পতেতিি, িোে সম্পোতিি ‘িযো যোইফ অব্ িযো প্ররফি’ 
গ্রন্থ অনুসোরে নতব্ িখন কহরস উিে তিরয়তিরযন: ‘েরক্তে জনয েক্ত, র্ধ্ংরসে জনয 
র্ধ্ংস। আতম আপনোরিে সোরে েোেব্, আপনোেো আমোে সোরে েোেরব্ন। আপনোরিে 
তব্রুরদ্ধ যোেো যুদ্ধ েেরব্ আতম িোরিে তব্রুরদ্ধ যুদ্ধ েেব্ আে যোেো আপনোরিে সোরে 
েোতন্ত ব্জোয় েোখরব্ আতমও িোরিে সোরে েোতন্ত ব্জোয় েোখব্।’ 
 

এখোরন ‘েক্ত’, ‘র্ধ্ংস’েব্দগুরযোে উরল্লখ তব্খযোি ফেোতস তব্প্লব্ী জযোাঁ পয মোেোরিে 
উতক্ত ‘আতম েক্ত িোই’-এে েেো মরন েতেরয় কিয়। উরল্লখয আবু্য হোতসম তব্ন 
িোরয়হোরনে প্ররশ্নে উিরে আরেেতি েেো নতব্ ব্রযতিরযন ব্রয জোনো যোয়, ‘যোয ও 
েোরযোরিে তব্রুরদ্ধ যুদ্ধ।’ সম্ভব্ি এে িোেো তিতন সেয ব্রণবে সোরে যুরদ্ধে েেো 
বু্তঝরয়তিরযন; আেব্ীয় কহোে আে অনোেব্ীয় কহোে। এ-ব্ক্তব্য নতব্ মুহোম্মরিে ভতব্ষযি 
তিন্তো ও কগোপন অভীপ্সোে েেো জোনোন কিয়। আবু্য হোতসমরে কিয়ো উিে তনরিবে েরে, 
এিো তিয নতব্ হৃিয় কেরে কব্ে হরয় আসো আিবনোি, িীর্ব আেোতঙ্ক্ষি ইেোে 
ব্তহিঃপ্রেোে। আউস ও খোজেোজরিে সমেবন সমৃদ্ধ ভতব্ষযরিে িুয়োে খুরয তিরি পোরে। 
এরি েরে নতব্ ইসযোরমে প্রসোরে আেও িোপ সৃতি েেরি পোেরব্ন, তব্রেোধ্ী 
েুেোইেরিে তব্রেোতধ্িোে জব্োব্ তিরি পোেরব্ন এব্ং িীর্বতিরনে তনজস্ব তিন্তোও প্রেোে 
েেরি পোেরব্ন। মক্কোয় গি কিে ব্িে ধ্রে িোে প্রিোে খুব্ই ক্ষীণ প্রভোব্ কফরযরি, 
সমগ্র আেরব্ে সোমরন এখন ইসযোমরে আনো সম্ভব্ হরব্। 
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মুহোম্মরিে ব্যতক্তরত্বে পতেব্িবন 
আমোরিে িোেপোরে অরনে র্িনোই আরি যো আপোিিৃতিরি অগুরুত্বপূণব মরন হরযও 
পেব্িবীরি িো পৃতেব্ীে ইতিহোরসে কমোড় রু্তেরয় তিরয়রি। কনরপোতযয়ন ব্ো তহিযোরেে 
েোতহনী এরক্ষরত্র উপযুক্ত উিোহেণ তহরসরব্ আসরি পোরে। নতব্ মুহোম্মরিে ইয়োসতেব্-
যোত্রোরে কিখরয হয়রিো এেতি সোধ্োেণ অতভব্োসন িোড়ো তেিুই মরন হয় নো, তেন্তু 
আেরব্ে তনয়তি ও তব্ে-ইতিহোরসে এে তব্েোয পতেব্িবরনে শুরু আসরয এে মোধ্যরমই 
হরয়তিয। নতব্ে অতভব্োসন-পেব্িবী র্রি যোওয়ো র্িনোগুতযে েোেণ, পতেরপ্রতক্ষি ও 
সোমোতজে কপ্রক্ষোপি উদ্ধোরে তনরয়োতজি গরব্ষেরিে গরব্ষণোে িুয়োেও খুরয তিরয়তিয। 
এই সেয তব্ষরয়ে মরধ্য সম্ভব্ি সব্রিরয় আেষবণীয় এব্ং তনতিিভোরব্ সব্রিরয় কব্তে 
প্রভোব্ কেরখতিয, অনযিম এই ঐতিহোতসে িতেরত্রে ব্যতক্তরত্বে পতেব্িবন। যতিও 
ব্যতক্তরত্বে পতেব্িবরনে তব্ষয়তি অরনরেে েোরি সরন্তোষজনে নোও মরন হরি পোরে। 
িোই এরে মুহোম্মরিে অন্তিঃপুরুরষে প্রসু্ফিন তহরসরব্ তব্রব্িনো েেো কযরি পোরে। 
তহজেি িোই ঐতিহোতসে এে পিপতেব্িবরনে সূিনো হয়রিো েরেতিয, িরব্ কসিো নতব্ 
মুহোম্মরিে ব্যতক্তরত্বে পতেব্িবনরে অনুসেণ েরে হরয়তিয, যো তনতব্ড়ভোরব্ িুযনোমূযে 
মনস্তোতিে ও আধ্যোতত্মে তব্রেষরণে িোতব্ েোরখ। 
 

িখন পযবন্ত নতব্ মুহোম্মি ধ্মবোনুগি তিরযন এব্ং িোে সমরয়ে অননতিে েোজেমব কেরে 
তব্েি েোেরিন। তিতন ইহজগরিে কেষসীমো এব্ং কেষ তব্িোরেে তিরনে তিত্ররে হোরিে 
েোরি তনরয় এরসতিরযন। মক্কোয় েোেোেোরয মৃিুয পেব্িবী জীব্রনে উপে িোে ধ্োেণোরে 
তভতি েরে তিতন সিীরিে মহোতব্রেে স্রিোে ব্রে আনরি, সতহংসিো, অতব্িোে ও 
গতেব্রিে প্রতি অনোিোে কেরে িূরে েোখোে কিিো েরে কগরিন। আে মতিনোয় (ইয়োসতেব্) 
যোওয়োে পে তিতন িূেিেবী েোজনীতিতব্ি এব্ং সুিক্ষ এে কযোদ্ধোে রূপ ধ্োেণ েরেরিন। 
তযতন িেব্োতে তিরয় যড়োই েরে সেয প্রতিরেোধ্ কভরে তনজস্ব ধ্রমবে তব্স্তোে র্তিরয়রিন 
এব্ং এেতি েোরেে প্রধ্োন হরয়রিন। সমরয়ে আব্রিব এেজন ত্রোণেিবো ‘মতসহ’ কডতভরড 
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(নতব্ িোউি) পতেণি হরি পোরেন। এেজন মোনুষ তযতন তব্ে ব্িরেেও অতধ্ে সময় 
এেজন স্ত্রীে সরিই জীব্নযোপন েরেরিন, তিতনই পরে অতধ্ে নোেীসি যোভ েরেরিন।  
ইংরেজ ঔপনযোতসে এইি তজ ওরয়যরসে মরি, মোনুষ সব্বিোই পতেব্িবরনে মধ্য তিরয় 
যোয়। তেন্তু এই পতেব্িবরনে ধ্ীে গতি এব্ং সহরজ ঠোহে েেরি নো পোেোে েোেরণ 
আমেো এেজন পঞ্চোে ব্িে ব্য়স্ক মোনুরষে কেরে কিমনিোই আেো েতে কযমনিো তিতন 
তব্রেে কেোঠোয় েোেরি েেরিন। কযখোরন ওই ব্যতক্ত ধ্ীরে যরয় তেন্তু প্রতিতনয়ি 
পতেব্তিবি হরয়রিন। ব্য়স ব্োড়রয িোে েোেীতেে সক্ষমিো কযমন হ্রোস পোয় কিমতন িোে 
মোনতসেিো, সক্ষমিো ও অতভজ্ঞিো এব্ং তেক্ষোে মোধ্যরম পতেপক্ক হরয় ওরঠ। এেজন 
তব্ে ব্িরেে িরুণ আে এেজন পঞ্চোে ব্িরেে ব্যতক্তে মরধ্য প্রধ্োন পোেবেয হয 
প্রেমজরনে েোরে প্রিণ্ড েোেীতেে ও আরব্গময় আেোঙ্ক্ষো আে তিিীয়জরনে েোরে 
অতভজ্ঞিো অজবন ও তিন্তো েেোে মরিো সময়। উপযুক্ত মরন হরযও এই ধ্োেণতি সব্সময় 
সতিয হয় নো এব্ং নতব্ মুহোম্মরিে কক্ষরত্রও িো ভুয তিয। মতিনোয় যোওয়োে পে কয 
ব্য়রস অতধ্েোংে মোনুরষে েোেীতেে ও মোনতসে েমবিৎপেিো েমতিে তিরে েোরে, 
কসই ৫৩ ব্িে ব্য়রস এে নিুন মুহোম্মিরে কিখো যোয়। মক্কোয় কিে ব্িে ধ্রে তিতন 
কযভোরব্ মোনব্িোে ব্োণী প্রিোে েরে কগরিন, মতিনোয় েোিোরনো জীব্রনে কেষ িে ব্িরে 
তিতন আে কিমনতি তিরযন নো। আল্লোহে প্রতি অনুগি নতব্ এেপে িোে তনরজে 
কগোষ্ঠীরে ব্রে আনরি ও অনযোনয কগোষ্ঠীগুরযোে ওপে (যোেো এিতিন িোাঁরে ব্যিতব্দ্রুপ 
েরে আসতিয) েিৃবত্ব িোপরন েতক্তমোন এে নতব্ে রূপধ্োেণ েরেন। সুেো কেোআেো-
কি ব্যো হরয়রি: ‘িুতম কিোমোে আত্মীয়স্বজনরে সিেব েরে িোও।’ (২৬:২১৪)। সুেো 
শুেো-কি ব্যো হরয়রি ‘িুতম সিেব েেরি পোে নগেমোিোে (মক্কোে) অতধ্ব্োসীরিেরে ও 
িোে আরেপোরে যোেো ব্োস েরে িোরিেরে...’ (৪২:৭)। মতিনোয় তিতন সিেবেোেী রূপ 
িযোগ েরেন, েত্রুে তব্রুরদ্ধ যুরদ্ধে ব্মব পতেধ্োন েরেন, ইরয়রমন কেরে তসতেয়ো পযবন্ত 
সমস্ত আেব্রে এে পিোেো িরয তনরয় আসোে যক্ষ তিে েরেন।  
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তযশু এব্ং কজরেতময়ো'ে আধ্যোতত্মে ধ্মবপ্রিোরেে েেো িেণ েতেরয় কিব্োে মরিো এব্ং 
আত্মোরে জোগতেি েেব্োে মরিো মূিবনো ও েোব্য আমেো মতক্ক সুেোগুরযোে মরধ্য খুাঁরজ 
পোই। যোে তিরিরফোাঁিো কিখো তগরয়রি মতিনোে সুেোগুরযোে মরধ্য। েোতব্যে ও িেময় 
সুেগুরযো কসখোরন আরিেমূযে তনয়ম-তনরিবেনোে িোেো প্রতিিোতপি হরয়রি। মতিনোয় 
সেয তনয়ম ও তনরিবেনো এেজন কসনোপতিে মোধ্যরম প্রিোন েেো হি তযতন তব্েুমোত্র 
তব্িুযতি ক্ষমো েেরিন নো। আরিে অমোনয, তনয়ম ভোেো ব্ো অব্রহযোে জনয গুরুিে 
েোতস্তে কর্োষণো কিয়ো হরয়তিয।  
 

পতিমো তব্রেষজ্ঞ ইজহোে কগোল্ডতজহোে৪৮ নতব্ে এই আেতিে পতেব্িবনরে অভযন্তেীণ 
িোড়নো তহরসরব্ তিতিি েরেরিন আে অযোডযফ হোেনযোে এরে অতিমোনরব্ে মরনোেি 
এব্ং িোে অসোধ্োেণ েতক্তমিোে ব্তহিঃপ্রেোে তহরসরব্ ব্ণবনো েরেরিন। এ-ধ্েরনে িোড়নো 
মহোন ব্যতক্তরিেরে সেয তিধ্োরব্োধ্, অব্সোি এব্ং স্বনেোেয প্রতিরেোরধ্ সক্ষম েরে 
কিোরয। ব্োধ্ো যরিোই মৃিুযসম কহোে নো কেন িো প্রতিরেোরধ্ িোরিেরে ভয়েূনয েরে 
কিোরয। অনয কেোরনো তেিু িোেো িোরিে এই সোধ্োেণ মোনুরষে কিরয় অতধ্ে অজবরনে 
েৃতিত্বরে ব্যোখযো েেো যোয় নো। তহজেরিে পেব্িবী সময়েোরয নতব্ মুহোম্মরিে মরধ্য 
আমেো কয পতেব্িবনসমূহ যক্ষ েতে িো শুধু্মোত্র কস সময়েোে র্িনোব্যীে মোধ্যরমই নয়, 
মক্কো ও মতিনোয় অব্িীর্ণ তব্তভন্ন সুেোে মোধ্যরমও িো প্রতির্ধ্তনি হরয়রি। মতক্ক সুেো 
মুিোতময-এ নতব্রে তনরষধ্ েেো হরয়রি এই ব্রয কয: ‘কযোরে যো ব্রয িোরি িুতম স্বধ্যব 
ধ্রেো, আে কসৌজনয সহেোরে ওরিেরে এতড়রয় িরযো। তব্যোসব্স্তুে অতধ্েোেী 
অতব্েোসীরিেরে আমোে হোরি কিরড় িোও। আমোে েোরি তেেয,জ্বযন্ত আগুন...’ 
(৭৩:১০-১২)। িফতসে আয-জোযোযোইরন ব্যো হরয়রি, অতব্েোসীরিে প্রতি যড়োই এব্ং 
িোরিেরে হিযো েেোে কয তনরিবেনো কেোেোরন কিয়ো হরয়রি, িোে পূরব্ব ‘অতব্েোসীরিে 
সোরে তেিোিোে ব্জোয় কেরখ িূেত্ব কমরপ িযো'ে তনরিবেনো কেোেোরন নোতজয হরয়রি। এই 
ব্ক্তব্যতি আেও ব্োস্তব্সম্মিভোরব্ সিয হরব্, যতি ব্যো হরয় েোরে নতব্ আউস ও খোজেোজ 
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কগোরত্রে সহোয়িো তনরয় ক্ষমিোে েীরষব আরেোহণ েেোে পূরব্ব সুেো মুজোতম্মরযে উক্ত 
আয়োিগুতয স্বিতে হরয়রি। যখন নতব্ এব্ং িোে সোহোতব্ে েোরি িেব্োতে তভন্ন আে 
কেোরনো তেিুই ভেসো েেোে মরিো তিয নো, িখনই সুেো ব্োেোেো'ে (মোিোতন সুেো) এই 
তনরিবেতি আরস: ‘আে কযখোরনিোরিেরে কিোমেো পোরব্ কসখোরনই িোরিেরে হিযো েেরব্ 
আে কযখোন কেরে িোেো কিোমোরিেরে কব্ে েরে তিরয়রি, কিোমেোও কসখোন কেরে 
িোরিেরে কব্ে েরে কিরব্। তফৎনো হিযোে কিরয় মোেোত্মে।’ (২:১৯১)। অেি মতক্ক সুেো 
আনআম-এ আমেো কিতখ উরল্লখ েেো হরয়রি: ‘িোেো আল্লোহরে কিরড় যোরিেরে ডোরে, 
িোরিেরে কিোমেো গোয কিরব্ নো, িো হরয, িোেো অজ্ঞোনিোব্েি আল্লোহরেও গোয কিরব্। 
এভোরব্ প্ররিযে সম্প্রিোরয়ে কিোরখ িোরিে েোযবেযোপ কেোভন েরেতি। িোেপে িোরিে 
প্রতিপোযরেে েোরি িোেো তফরে যোরব্। িখন তিতন িোরিেরে িোরিে েৃিেোযব সম্বরন্ধ 
জোতনরয় কিরব্ন।’ (৬:১০৮)।  
 

ব্হুব্িন অরেব কপ্রতেি এই উপরিে ব্োণীতি নতব্ এব্ং িোে স্পিব্োে সোহোতব্ ওমে ইব্রন 
আয-খোিোব্ তেংব্ো হোমজো তব্ন আবু্দয কমোিোরযব্, েোে প্রতি কপ্রতেি হরয়তিয িো স্পি 
নয়। যো কহোে, মুসযমোনরিে ক্ষমিো যখন বৃ্তদ্ধ কপয েুেোইেরিে উপোসয কিব্িোরিেরে 
অতভেোপ কিয়োিো আে আিরে েোেয নো। অতব্েোসীরিে প্রতি েোতন্তপূণব ও আন্ততেেভোরব্ 
কযোগোরযোগরে তনরষধ্ েেো হরযো। মতিনোয় অব্িীণব সুেো মুহোম্মি-এে ব্ক্তব্য অনুযোয়ী 
‘কিোমেো িুব্বয হরয়ো নো এব্ং সতন্ধে প্রস্তোব্ েরেো নো, কিোমেোই প্রব্য, আল্লোহ কিোমোরিে 
সরি আরিন, তিতন কিোমোরিে েমবফয কু্ষণ্ণ েেরব্ন নো।’ (৪৭:৩৫)।   
 

কেোেোরনে এেই সুেোয় েখরনো েখরনো িুতি অসিতিপূণব আয়োরিে উপতিতি েরয়রি। 
সুেো ব্োেোেো েোযপতঞ্জ অনুসোরে নতব্ে তহজেরিে পে প্রেম অব্িীণব হরয়তিয, িরব্ 
এে স্বির্বয কিরখ অনুমোন েেো যোয় সমূ্পণব সুেোতি এেসরি অব্িীণব হয়তন। এে ব্ো িুই 
ব্িরেে কব্তে সময় ধ্রে খতণ্ডি আেোরে এতি অব্িীণব হরয়রি। কসই সমরয়ে প্রেমতিরে 
অব্িীণব হওয়োে উপোি আয়োরি স্পিভোরব্ ব্যো হরয়রি: ‘ধ্রমব কেোরনো  জব্েিতস্ত কনই। 
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সৎপে ভ্রোন্তপে কেরে সুস্পি হরয়রি। সুিেোং কয অসিয কিব্িোরে অস্বীেোে েেরব্ 
ও আল্লোহে প্রতি তব্েোস েেরব্ কস এমন এে েক্ত হোিয ধ্েরব্ যো েখনও ভোেরব্ 
নো।’ (২:২৫৭)। অপেতিরে এেই সুেোে ১৯৩ নম্বে  আয়োি, যো সম্ভব্ি মুসযমোন 
সম্প্রিোয় েতক্তেোযী হব্োে পরে অেব্ো িোরিে েতক্তেোযী হব্োে সোরে সম্পতেবি কেোরনো 
র্িনোে পরে অব্িীণব হরয়তিয, কযখোরন েতক্ত প্ররয়োরগে আরিে কিয়ো হয় এভোরব্: 
‘কিোমেো িোরিে সরি যুদ্ধ েেরি েোরেো যিক্ষণ নো তফৎনো িূে হয় ও আল্লোহে ধ্মব 
প্রতিতষ্ঠি হয়। তেন্তু িোেো যতি তব্েি হয়, িরব্ জুযুমেোেীরিে িোড়ো েোেও ওপে 
হস্তরক্ষপ েেরব্ নো। (২:১৯৩)। সুেো িওব্ো (সুেো আয-ব্োেো নোরমও পতেতিি) েোযপতঞ্জ 
অনুসোরে কেোেোরনে সব্বরেষ সুেো, এখোরন েতক্তপ্ররয়োরগে আরিেরে অনস্বীেোযব তহরসরব্ 
উরল্লখ েেো হরয়রি: (১) ‘যোরিে ওপে তেিোব্ অব্িীণব হরয়রি িোরিে মরধ্য যোেো 
আল্লোহ-কি তব্েোস েরে নো ও পেেোরযও তব্েোস েরে নো িোরিে তব্রুরদ্ধ যুদ্ধ েেরব্...।’ 
(৯:২৯)। (২) ‘আত্মীয়স্বজন হরযও অংেীব্োিীরিে জনয ক্ষমো প্রোেবনো েেো নতব্ ও 
তব্েোসীরিে জনয সংগি নয়।’ (৯:১১৩)। (৩) ‘কহ নতব্! অতব্েোসী ও মুনোতফেরিে 
তব্রুরদ্ধ সংগ্রোম েরেো ও ওরিে প্রতি েরঠোে হও। ওরিে ব্োসিোন জোহোন্নোম। আে েী 
কস মে পতেণোম!’ (৯:৭৩)। (৪) ‘কহ তব্েোতসগণ! অতব্েোসীরিে মরধ্য যোেো কিোমোরিে 
তনেিব্িবী িোরিে সোরে যুদ্ধ েরেো। আে িোেো কিোমোরিে েরঠোেিো কিখুে...।(৯:১২৩)। 
মতিনোয় অব্িীণব সুেো িোহতেম-এে ৯ নম্বে আয়োরি এেই ভোষোয় ব্যো হরয়রি: ‘কহ 
নতব্! অতব্েোসী ও মুনোতফেরিে তব্রুরদ্ধ তজহোি েরেো ও িোরিে প্রতি েরঠোে হও। 
ওরিে আশ্রয়িোন জোহোন্নোম।’ (৬৬:৯)। প্রোেতমেভোরব্ কেোেোও কেোেোও েতক্তপ্ররয়োগ 
তেংব্ো রূঢ় আিেণ েেোে তনরিবে কিয়ো হয়তন। কযমন মতিনোয় অব্িীণব সুেো হজ-এ 
অতব্েোসীরিে তব্রুরদ্ধ যুদ্ধ েেোে অনুরমোিন কিয়ো হরযও এরি ব্যব্হৃি তক্রয়োপিতি 
আরিেসূিে অরেব ব্যব্হৃি হয়তন: ‘যোেো আক্রোন্ত হরয়রি িোরিে যুরদ্ধে অনুমতি কিয়ো 
হয, েোেণ িোরিে প্রতি অিযোিোে েেো হরয়রি।’ (২২:৩৯) এেই সুেোে পেব্িবী 
আয়োরি মুসযমোনরিে প্রতি অনযোয় আিেণরে সুতনতিবিভোরব্ কিখোরনো হরয়রি: ‘িোরিে 
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র্েব্োতড় কেরে অনযোয়ভোরব্ কব্ে েেো হরয়রি শুধু্ এজনয কয িোেো ব্রয, আমোরিে 
প্রতিপোযে আল্লোহ।’ (২২:৪০)। পোেরসযে ইসযোতম পতণ্ডি আয-জোমোখেোতে'ে মরি 
কপৌিতযে ব্ো ইসযোরম অতব্েোসীরিে সোরে যুদ্ধ েেোে প্রেম অনুরমোিনতি আরস ৭০ 
তিেও কব্তে কেোেোরনে আয়োরিে পরে এব্ং ওই আয়োিগুরযোরি সতহংসিোে ওপে 
তনরষধ্োজ্ঞো আরেোপ েেো তিয। যুদ্ধ অনুরমোিরনে যেোেবিো প্রতিপন্ন েেরি তগরয় নতব্ 
মুহোম্মি মোনব্ িতেত্ররে তনজস্ব িৃতিভতি কেরে তব্িোে েরেরিন। মক্কো কেরে তব্িোতড়ি 
হব্োে িৃতিিোেরণ মুসযমোনরিে হয়রিো েুেোইেরিে ওপে প্রতিরেোধ্ কনব্োে ইেো 
িোতড়ি েেি। কেোেোরনও এই অেোিয তিন্তোে অযঙ্কোেময় ব্ণবনো অনয এেতি কপ্রক্ষোপরি 
ব্যব্হৃি হরয়রি ইজেোইরযে সন্তোনরিে নোম েরে, তেন্তু ব্ক্তব্যতি প্ররযোজয তিয 
মুসযমোনরিে জনয: ‘িোেো ব্যয, যখন তনরজরিে র্েব্োতড় ও সন্তোনসন্ততি কেরে িূরে 
পরড় আতি িখন কেন আমেো আল্লোহে পরে যুদ্ধ েেরব্ো নো?’(২:২৪৬)। যতি কেোেোরনে 
ব্ণবনোয় এই যুদ্ধতি তিয ব্তন-ইসেোইরযে সন্তোনরিে তেন্তু ব্যতক্তগি িুিঃখজনে িৃতিও 
মুসযমোনরিেরে প্রতিরেোধ্ যুরদ্ধ অংেগ্রহরণে জনয উদ্দীপ্ত েরে েোেরি পোরে। 
 

নতব্ যখন মক্কোয় অব্িোন েেতিরযন িখন যুরদ্ধে কেোরনো প্রশ্নই তিয নো। সুেো আনআম-
এে ৬৮ নম্বে  আয়োরি কিখো যোয়, নতব্ িখন কপৌিতযেরিে সোরে কিখো-সোক্ষোৎ 
েেরিন এব্ং িোেো নতব্ে সোরে অভদ্র আিেণ ও কেোেোরনে আয়োি তনরয় উপহোস 
েেি: ‘িুতম যখন কিখ িোেো আমোে তনিেবন (কেোেোরনে আয়োি) তনরয় তনেেবে 
আরযোিনোয় কমরি আরি িখন িুতম িূরে সরে যোরব্ কয-পযবন্ত নো িোেো অনয প্রসরি 
কযোগ কিয়। আে েয়িোন যতি কিোমোরে ভুয েেোয়, িরব্ কখয়োয হওয়োে পরে 
সীমোযঙ্ঘনেোেী সম্প্রিোরয়ে সরি ব্সরব্ নো।’ (৬:৬৮)। মক্কোয় অব্িীণব সুেো আনেোবু্ি-
এ তেিোতব্রিে মযবোিো তিরয় তনরিবেনো কিয়ো হরয়রি: ‘কিোমেো তেিোতব্রিে সরি 
িেবতব্িেব েেরব্, তেন্তু কসৌজরনযে সোরে, িরব্ ওরিে মরধ্য যোেো সীমোযঙ্ঘন েরে 
িোরিে সোরে নয়। আে ব্রযো, ‘আমোরিে ওপে ও কিোমোরিে ওপে যো অব্িীণব হরয়রি 
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িোরি আমেো তব্েোস েতে। আমোরিে উপোসয ও কিোমোরিে উপোসয কিো এেই, আে 
িোেই েোরি আমেো আত্মসমপবণ েতে।’ (২৯:৪৬) সুেো আনেোবু্রিে এই তনরিবেনোতি 
কেব্য নতব্ মুহোম্মরিে জনয নয়, ব্হুব্িরন ব্যব্হৃি হরয়রি তব্ধ্োয় িো সমগ্র মুসযমোন 
জোতিে জনযই জোতে েেো হরয়রি। মক্কো ও মতিনোয় অব্িীণব (প্রেম তিরেে) তব্তভন্ন 
আয়োরি অমুসযমোন তেিোতব্রিে প্রতি ব্নু্ধভোব্োপন্ন আিেরণে তনরিবে কিয়ো হরয়রি কযমন 
সুেো আয-ই-ইমেোন-এ ব্যো হরয়রি: ‘ব্রযো, আতম ও আমোে অনুসোেীেো আল্লোহে েোরি 
আত্মসমপবণ েরেতি। আে যোরিেরে তেিোব্ কিয়ো হরয়রি িুতম িোরিেরে ও সোধ্োেণ 

জনিোরে৪৯ ব্রযো, কিোমেো তে আত্মসমপবণ েরেি?’ (৩:২০)। ‘যোেো তব্েোস েরে ও 
যোেো ইহুতি হরয়রি এব্ং যোেো তিস্টোন ও সোরব্তয় (ইসযোম-পূব্ব যুরগে িতক্ষণ আেরব্ে 
ব্োতসেো, ব্োইরব্যীয় ব্ণবনোয় সোব্ো েোরজযে অতধ্ব্োসী), যোেো আল্লোহ ও কেষতিব্রস তব্েোস 
েরে ও সৎেোজ েরে, িোরিে জনয িোরিে প্রতিপোযরেে েোরি পুেস্কোে আরি। িোরিে 
কেোরনো ভয় কনই এব্ং িোেো িুিঃতখিও হরব্ নো।’ (২:৬২)। প্রোয় এেই ব্ক্তব্য কিখো যোয় 
সুেো মোতয়িোে ৭৭ নম্বে আয়োরি। কপ্রক্ষোপি তব্রব্িনো েেরয কব্োঝো যোয় এই আয়োিগুরযো 
সম্ভব্ি তহজেরিে পেব্িবীেোরয এে ব্ো িুই ব্িরেে মরধ্য প্রেোতেি হরয়রি।  
  
মতিনোয় এে িেে অতিক্রোন্ত হব্োে পে, তব্রেষ েরে মক্কো তব্জরয়ে পে সুেো িওব্ো 
কযন অমুসতযম তেিোতব্রিে (তিস্টোন, ইহুতিরিে) ওপে ব্জ্রোর্োি হোরন। কয মোনুষগুরযোে 
সোরে এরিোতিন আল্লোহে আরিরে মুসযমোনেো নম্রভোরব্ ভোব্ তব্তনময় েেরিন, কেোরনো 
ধ্েরনে হুমতে প্রিোন েেরিন নো িোরিেরে এই সুেোে আয়োিগুতযরি ইসযোমরে 
স্বীেোে নো েেরয ভতব্ষযি েোতস্তে ব্োিবো প্রিোন েেো হয়। এরিোতিন কেব্য নতব্ে েোজ 
তিয জনিোে েোরি সিেবব্োিবো পোঠোরনো, উপরিে প্রিোন েেো, িে ব্িে পে নতব্ই 
িোরিে ধ্রমবে তব্েল্প তহরসরব্ ইসযোমরে কব্রি তনরি অেব্োব্েযিো স্বীেোে-পূব্বে তজতজয়ো 
েে প্রিোন েেরি অনযেোয় মৃিুযিরণ্ডে ভীতি প্রিেবরনে ব্োিবো তিরযন। সুেো িওব্োে এই 
আয়োরি তনরিবে কিয়ো হরযো: ‘যোরিে ওপে তেিোব্ অব্িীণব হরয়রি িোরিে মরধ্য যোেো 
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আল্লোহরে তব্েোস েরে নো ও পেেোরযও তব্েোস েরে নো এব্ং আল্লোহ ও িোে েসুয 
যো হোেোম েরেরিন িো হোেোম েরে নো ও সিযধ্মব অনুসেণ েরে নো িোরিে সোরে যুদ্ধ 
েেরব্ কয-পযবন্ত নো িোেো ব্েযিো স্বীেোে েরে আনুগরিযে তনিেবনস্বরূপ কস্বেোয় তজতজয়ো 
কিয়।’ (৯:২৯)। সুেো ব্োইতয়নো-কি ব্যো হরযো, ব্িরেে পে ব্িে অতিক্রোন্ত হব্োে পে 
তেিোতব্ ও অংেীব্োিীেো ‘সৃতিে অধ্ম’ প্রোণীরি পতেণি হরয়রি। (৯৮:৬)। মতিনোে 
ইহুতিরিে উরেি, খোয়ব্োে ও ফোিোে ইহুতি-গ্রোম িখয এব্ং মক্কো তব্জরয়ে পে নতব্ 
মুহোম্মি এই ঐেতেে তনরিবরেে েেো প্রিোন েরেন। এ-ইতিহোস কেরে কব্োঝো যোয়, 
ইসযোম প্রতিতষ্ঠি হব্োে পে তভন্নমিোব্যম্বীরিে সোরে পূরব্বে মরিো নম্র ও কযৌতক্তে ব্োেয 
ব্যব্হোে েরে েরেোপেেরনে প্ররয়োজন কনই। ভতব্ষযরি যুরদ্ধে ময়িোরন িেব্োতেে 
ভোষোয় ফয়সোযো হরব্ সব্তেিুে। 
 

এেতি সুগতঠি অেবনীতিে প্রতিষ্ঠো 
ইয়োসতেরব্ গমরনে পে নতব্ মুহোম্মি িোে িোনীয় সমেবে (আনসোে) আউস ও খোজেোজ 
কগোরত্রে কযোে এব্ং অতভব্োসী মুসযমোনরিে (মুহোতজে) সোরে ভ্রোিৃত্বপূণব সম্পেব িোপন 
েরেন। আনসোেেো মুহোতজেরিে ‘পোযে ভ্রোিো’ তহরসরব্ তনরজরিে র্রে আশ্রয় কিন। 
মুহোতজেেো েমবঠ তিরযন। িোাঁেো ইয়োসতেরব্ এরস েৃতষ-শ্রতমে এব্ং ব্োজোরে কিোেোরনে 
েোজ জুতিরয় কনন। িেোতপ এখোরন িোরিে অব্িোন সহজ তেংব্ো তনেোপি, কেোরনোিোই 
তিয নো। মক্কোয় েোেোেোযীন সমরয় েুেোইেরিে সোরে কপরে উঠরি নো কপরে িোাঁেো 
তনভবেরযোগয জীতব্েোে অরন্বষণ েেতিরযন, যো িোরিেরে তনরজে পোরয় িোাঁড়োরি সোহোযয 
েেরি পোেরব্। নতব্ মুহোম্মি তনরজ কেোরনো কপেো গ্রহণ েরেনতন। মুহোতজে ও 
আনসোেরিে অনুিোরনে ওপে তনভবে েেরিন। তিতন এ-সময় েরঠোে সময়েোয 
অতিক্রম েেতিরযন। িোাঁরে প্রোয়ে েোতত্রেোযীন আহোে নো েরে েযযোয় কযরি হরিো 
তেংব্ো েরয়ে তিরনে কু্ষধ্ো এে তিরন উপেম েেরি হি। ফরয ইয়োসতেরব্ এরস 
সংখযোযরু্ মুসযমোন জনরগোষ্ঠীরে এেতি গুরুত্বপূণব সমসযোে সমু্মখীন হরি হরযো। কব্াঁরি 
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েোেোে জনয িোরিেরে এেতি েম তব্পিনে এব্ং স্বতনভবে অেবননতিে তভতি খুাঁরজ 
তনরি হরব্। এ-সমসযোে সমোধ্োরন নতব্ে গৃহীি ব্যব্িোসমূহ তনরি আরযোিনো েেো হরয়রি। 
ইসযোম-পূব্ব সময় কেরে আেব্ কগোত্রগুরযোে সম্পি বৃ্তদ্ধে এেতি ঐতিহযগি প্রেো হরে 
এে কগোত্র েিৃবে অনয কগোত্ররে আক্রমণ, অপরেে গব্োতিপশু ও অনযোনয সম্পি িখরয 
কনয়ো। েৃতষতভতিে িোয়ী কপেো ব্ো জীতব্েো অজবরনে পে খুব্ িুরূহ েোেোয় িৎেোযীন 
আেরব্ে কব্তেেভোগ কগোত্র এভোরব্ তনরজরিে জীতব্েো তনব্বোহ েেরিন। ইয়োসতেব্-
অতভব্োসী মুসযমোনরিেও তনরজরিে অেবননতিে অব্িো পতেব্িবরনে জনয অনয কেোরনো 
উপোয় তিয নো। ফরয িোাঁেো তব্রিে যোত্রী, ব্োতণতজযে েোরফযো তেংব্ো েত্রুরগোরত্রে ওপে 
‘হঠোৎ আক্রমরণে’ পন্থো কব্রি তনরযন। আেতব্ ‘গোজওয়ো’ েরব্দে অেব হরে ‘আেতিে 
আক্রমণ’। এই েব্দতি ব্যব্হৃি হয় কেোরনো ব্োতণতজযে েোরফযো তেংব্ো কগোরত্রে ওপে 
আেতিে আক্রমণ েরে িোরিে সম্পি ও নোেীরিে তিতনরয় কনয়ো। জীব্রনে ঝুাঁতে তনরয় 
যড়োই েরে এভোরব্ অতজবি সম্পি আেব্ অঞ্চরযে শুষ্ক রুক্ষ পতেরব্রে জীব্নযোপনরে 
িোৎক্ষতণেভোরব্ সহজ েরে তিি। 
 

এেব্োে নতব্ে েোরি সংব্োি কপৌঁিোয েুেোইেরিে এেতি ব্োতণতজযে েোরফযো আমে তব্ন 
আয-হোিেোতমে কনিৃরত্ব তব্েোয মোযোমোরযে ব্হে তনরয় তসতেয়ো কেরে মক্কোে তিরে 
অগ্রসে হরে। নতব্ আবু্দল্লোহ তব্ন জোরশে এে কনিৃরত্ব মুহোতজেরিে এেতি িযরে ওই 
েোরফযোে সম্পি িখরযে জনয কপ্রেণ েরেন। মুহোতজেেো নোখযো নোমে এেতি 
যোত্রোতব্েতিে িোরন আেতিে আক্রমণ েরে েোরফযোরে হেিতেরয় তিরযন। িোরিে 
িযরনিোরে হিযো েরে সমস্ত মোযোমোয অতধ্েোে েরে সফযভোরব্ মতিনোয় তফরয এরযন 
মুহোতজেেো। সোরে িুইজনরে তজতম্ম েরেও তনরয় আসো হরযো। ইসযোরমে ইতিহোরস এই 
সফয অতভযোনরে ‘নোখযোে অতভযোন’ নোরম অতভতহি েেো হয়। 
 

মুহোতজেরিে নোখযো-অতভযোরনে র্িনো িুমুয আরযোড়ন সৃতি েরে মক্কোয় এব্ং 
ইয়োসতেরব্। েোেণ এতি তিয মুসযমোনরিে প্রেম আক্রমণ এব্ং যো েজব্ মোরসে প্রেম 



 

164 
 

তিরন সংর্তিি হরয়তিয। প্রোিীন আেব্-েীতি অনুযোয়ী িোেতি মোরস (মহেম, েজব্, 
তজযক্বি ও তজযহজ) আক্রমণ েেো তনতষদ্ধ, যোে মরধ্য েজব্ মোস এেতি। স্বোভোতব্েভোরব্ 
এই আক্রমরণে পে েুেোইেেো িীব্র রৃ্ণো প্রিেবন েেয মুহোতজেরিে প্রতি। অনযোনয 
কগোত্র কেরেও কিমতন প্রতিতক্রয়ো তনগবি হরযো। ইতিহোস-পোরঠ মরন হয় এই প্রতিেূয 
কপ্রক্ষোপি নতব্রেও েঙ্কোে মরধ্য কফরয কিয়। তিতন আবু্দল্লোহ তব্ন জোশে ও িোে 
কযোেজরনে প্রতি েীিয আিেণ েেরযন। ভতব্ষযিপন্থো তনধ্বোেরণও তেিুিো সংেয়ী 
মরনোভোব্ প্রেোে েেরযন। আবু্দল্লোহ তব্ন জোশে িোতব্ েেরযন এই আক্রমণ জুমোিো 
আস-সোতন মোরসে কেষ তিরন েেো হরয়রি। এরক্ষরত্র এেতি সমোধ্োরনে পে পোওয়ো 
কগয। তেন্তু যুরদ্ধ যব্ধ মোয তনরয় সমসযো েরয় কগয, যো মুহোতজেরিে প্ররয়োজনীয় 
অেবসংিোরন প্ররয়োজনীয় তিয। এ-েোেরণ েুেোইেরিে িোতব্ে মুরখ মোযগুরযো তফতেরয় 
কিব্োে কেোরনো সুরযোগ তিয নো। হয়রিো েরয়েজন সোহোতব্ নতব্রে পেোমেব তিরয়তিরযন 
যো র্রি কগরি িো আে ব্িযোরনো যোরব্ নো এব্ং কেোরনো প্রেোরেে অস্বীেোেমূযে ব্ক্তব্য 
মুহোতজেরিে অপেোধ্ী এব্ং েত্রুরে তনরিবোষ ব্োনোরব্। মুহোতজেরিে অেবননতিে অব্িোে 
মুতক্তে জনয গতনমরিে মোরযে প্ররয়োজনীয়িোে েেো তনতিিভোরব্ িোরিে মরন েোজ 
েেতিয।  
 

এেতি সুস্পি এব্ং িৃিোন্ত-িোপনেোেী সমোধ্োন আরস সুেো ব্োেোেোে এই আয়োরি: 
‘পতব্ত্র মোরস যুদ্ধ েেো সম্পরেব কযোরে কিোমোরে তজজ্ঞোসো েরে, ব্রযো, কসই সময় যুদ্ধ 
েেো ভীষণ অনযোয়। তেন্তু আল্লোহে েোরি িোে কিরয়ও ব্ড় অনযোয় আল্লোহে পরে ব্োধ্ো 
কিয়ো, আল্লোহরে অস্বীেোে েেো, েোব্োেতেরফ উপোসনোয় ব্োধ্ো কিয়ো ও কসখোনেোে 

অতধ্ব্োসীরিে কসখোন কেরে িোতড়রয় কিয়ো। তফৎনো৫০ হিযোে কিরয়ও ভীষণ অনযোয়।’ 
পোেরয িোেো সব্ সময় কিোমোরিে তব্রুরদ্ধ যুদ্ধ েেরি েোেরব্ কয-পযবন্ত নো িোেো 
কিোমোরিে ধ্মব কেরে কিোমোরিেরে তফতেরয কিয়’ (২:২১৭)। নোখযো অতভযোরনে পে 
েুেোইে এব্ং আেও েরয়েতি েত্রুভোব্োপন্ন কগোরত্রে ওপে সফয ‘গোজওয়ো’ পতেিোতযি 
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হরয মুহোতজেরিে আতেবে অব্িোরন পতেব্িবন আরস। এ-অতভযোনগুরযো নতব্ এব্ং 
সোহোতব্রিে ক্ষমিোে েীরষব কপৌঁিোরনোে েোস্তো েরে কিয় এব্ং সমগ্র আেরব্ প্রতিতষ্ঠি 
হওয়ো তিয িূড়োন্ত রূপ। িরব্ িোৎক্ষতণেভোরব্ কয পিরক্ষপতি মুসযমোনরিে মযবোিো ও 
আতেবেতভতিে তনেোপিো তনতিি েরেতিয িো হরে ইয়োসতেরব্ে ইহুতি সম্পতি 
ব্োরজয়োপ্তেেণ।  
 

ইয়োসতেরব্ তিনতি ইহুতি কগোত্র ব্োস েেি। এেো হরে ব্োনু েোয়রনোেো, ব্োনু-নোতজে ও 
ব্োনু েুেোইজো। এই ইহুতি কগোত্রগুতয ইয়োসতেরব্ েৃতষ ও তেরল্প তনজস্ব িক্ষিো েোরজ 
যোতগরয় ব্যোপে উন্নতি েরেতিয। ধ্মবীয় তেক্ষো ও সোতহরিযে িিবোে মোধ্যরম িোেো 
ইয়োসতেরব্ে অনয িুতি কগোত্র আউস ও খোজেোরজে কিরয় উন্নি সংসৃ্কতিে অতধ্েোেী হরয় 
ওরঠ। ইহুতিেো অরনে আউস ও খোজেোজ কগোরত্রে কযোেরে েৃতষশ্রতমে ও কিোেোন-
গুিোরমে তব্ক্রময়েমবী ও প্রহেী তহরসরব্ তনযুক্ত েরে। আউস ও খোজেোজ কগোরত্রে 
কযোরেেো এ-জনয প্রতিতনয়ি হীনমনযিোয় ভুগরিন এব্ং ইহুতি কগোত্র তিনতিে প্রতি ঈষবো 
অনুভব্ েেরিন। পূরব্ব উরল্লখ েেো হরয়রি আউস ও খোজেোজ কগোরত্রে কযোরেেো নতব্ 
মুহোম্মরিে সোরে আয-আেোব্ো িুতক্ত সম্পোিন েেোে মূয েোেণ তিয ইয়োসতেরব্ ইহুতি-
আতধ্পরিযে অব্সোন র্তিরয় তনরজরিে হীনমনযিো কেরে মুক্ত েেো। ইয়োসতেরব্ 
আগমরনে পে নতব্ে মরধ্য প্রেরম এেতি তব্িক্ষণ পতেণোমিতেবিো ব্জোয় তিয। তিতন 
ইহুতিরিে সোরে কয কেোরনো প্রেোে তব্িেব এতড়রয় িযরিন। ইহুতিেো তিয েতক্তেোযী ও 
তব্িেোযী। তিতন িোরিে সোরে অনোক্রমণমূযে এেতি িুতক্তও (আহি আয-মুয়োেো) 
েরেতিরযন, যো উভয় কগোষ্ঠীে মরধ্য পোেস্পতেে সম্পেব ও সহরযোতগিোে পতেরব্ে স্বিতে 
েরে। িুতক্তরি তঠে হয মুসযমোন ও ইহুতিেো তনজস্ব ধ্মবীয় সমোরজ ব্সব্োস েেরব্ এব্ং 
েুেোইে ও অনয কয কেোরনো কগোত্র কেরে আক্রমণ েেো হরয উভয় ধ্মবোব্যম্বী কযৌেভোরব্ 
ইয়োসতেব্রে েক্ষো েেরব্ন। এেই সোরে উভয় পক্ষই েত্রুরগোষ্ঠীে তব্রুরদ্ধ যড়োইরয় 
সোমতেে অতভযোরনে খেি তনরজেো ব্হন েেরব্ন। ইয়োসতেরব্ ব্সব্োসেোেী মুসযমোন ও 
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ইহুতিরিে মরধ্য এেতি সোধ্োেণ সম্পরেবে কযোগসূত্র হরে উভয় কগোষ্ঠী কপৌিতযেিো ও 
মূতিবপূজো পতেহোে েরেতিরযন এব্ং প্রোেবনোে সময় উভয় কগোষ্ঠীই এেই তিরে িোরিে 
মোেো নি েেরিন। 
 

ইয়োসতেরব্ মুসযমোনেো যখন িুব্বয তিরযন িখন উরল্লখরযোগয কেোরনো র্িনো র্রিতন। 
এমন-তে ইয়োসতেরব্ অতভব্োসরনে কিড় ব্িে ধ্রে নতব্ প্রোেবনোে জনয তেব্যোে তিে 
িূেিম মসতজিরে (কজরুজোরযরম অব্তিি) অনুসেণ েেরিন িখনও কেোরনো তব্রেোধ্ 
ব্োরধ্তন। তেন্তু পরে তেব্যোে তিে পতেব্িবন েরে মক্কোে েোব্োর্রেে তিরে েেো হয়। 
এই পিরক্ষরপে পে কেরে ইহুতিেো প্রতিব্োিমুখে হরয় ওরঠন। িোরিে প্ররশ্নে জব্োব্ 
আরস সুেো ব্োেোেো-এে এই আয়োরি: ‘পূব্ব ও পতিম তিরে কিোমোরিে মুখ কফেোরনোরি 
কেোরনো পুণয কনই; তেন্তু পুণয আরি আল্লোহ, পেেোয, কফরেেিো, সব্ তেিোব্ ও নতব্রিে 
ওপে তব্েোস েেরয আে আল্লোহে ভোরযোব্োসোয় আত্মীয়স্বজন, তপিৃহীন, অভোব্গ্রস্ত, 
মুসোতফে, সোহোযযপ্রোেবী ও িোসমুতক্তে জনয অেবিোন েেরয...।’ (২:১৭৭)। এই তনরিবেনোতি 
আসরয ইহুতিরিে জনয তিয এেতি সিেবব্োিবো। িোরিে উৎেণ্ঠো আেও কব্রড় কগয 
যখন কিোরিোখোি আেতিে অতভযোন ও মক্কোে ব্োতণতজযে েোরফযোে ওপে ‘গোজওয়ো'ে 
সোফযয আসরি যোগয। ইহুতিরিে উৎেণ্ঠোে িূড়োন্ত পতেণতি কিখো কগয ব্িরেে 
ময়িোরন। ৬২৪ তিস্টোরব্দে মোিব মোরস েুেোইেরিে তব্পরক্ষ নতব্ এব্ং সোহোতব্রিে 
তব্জরয়ে মোধ্যরম। এব্োে ইয়োসতেরব্ে ইহুতিেো মুরখোমুতখ হরযন আউস ও খোজেোজ 
কগোরত্রে সোরে। যোরিে এেিো তেিুই তিয নো, িোেপেও ইহুতি মোতযেরিে অধ্ীরন িোাঁেো 
েোজ েেরি উৎসোহী তিরযন নো। ইহুতিেো কিখরযন মুহোতজে আে আনসোেেো নতব্ 
মুহোম্মরিে পিোেোিরয তমতযি হরয় এেতি েতক্তেোযী কজোিব্দ্ধ সংগঠন গরড় িুরযরিন, 
যোে আসয নোম ‘ইসযোম’। ইসযোরমে উত্থোরন আিতঙ্কি হরয় ইয়োসতেরব্ে ব্োনু-নোতজে 
কগোরত্রে েতব্ েোব্ তব্ন আয-আেেোরফে মরিো েরয়েজন ইহুতি কনিো ব্িে যুরদ্ধে পে 
মক্কোয় তগরয় পেোতজি েুেোইেরিে প্রতি সহমতমবিো জোনোরযন। েুেোইেরিেরে মুহোম্মি 



 

167 
 

এব্ং িোে অনুসোেীরিে সোরে যুদ্ধ েেোে জনয িোতগি তিরযন। এই র্িনোে উরল্লখ 
পোওয়ো যোয় সুেো তনসো-এে এই আয়োরি: ‘িুতম তে িোরিেরে কিখতন যোরিেরে তেিোরব্ে 
এে অংে কিয়ো হরয়তিয? িোেো প্রতিমো ও অসিয কিব্িোে ওপে তব্েোস েরে। িোেো 
অতব্েোসীরিে সম্বরন্ধ ব্রয কয, ‘তব্েোসীরিে কিরয় এরিে পেই ভোরযো।’ (৪:৫১)। এই 
আয়োরি কপৌিতযেিো ও মূতিবপূজো তনরষধ্েোেী ধ্মবেোরস্ত্রে অতধ্েোেী ব্রয িোতব্ েেো 
কযোেরিেরে তিেস্কোে েেো হরয়রি যোেো তেনো আব্োে কপৌিতযেরিে সোরেই ঐেয গরড় 
কিোরয এব্ং নতব্ মুহোম্মরিে এরেেেব্োিী অনুসোেীগরণে িুযনোয় কসই সব্ 
কপৌিতযেরিে ব্ড় কিখোরনোে কিিো েরে। 
 

 এ-সতন্ধক্ষরণ ইয়োসতেরব্ে ব্োজোরে এেতি সোমোনয র্িনোরে কেন্দ্র েরে ব্োনু েোয়রনোেোে 
কগোরত্রে সোরে সংর্ষব ব্োরধ্। এে সমোতপ্ত র্রি মুসযমোনরিে িোেো েোয়রনোেো কগোরত্রে 
েোস্তো িখরযে মোধ্যরম। ইয়োসতেব্ তনব্োসী এেজন আনসোে নোেী েোয়রনোেো কগোরত্রে 
এেজন স্বণবেোরেে কিোেোরন তগরয়তিরযন। স্বণবেোে নোেীরে কিরখ েৃতত্রম ভোরযোব্োসো 
কিখোরি শুরু েরে এব্ং ওই নোেী িো প্রিযোখযোন েরেন। প্রতিরেোধ্ সৃ্পহোে ব্েব্িবী 
হরয় স্বণবোেোে িখন নোেীরে হয়েোতন েরেন এব্ং কিয়োরেে সোরে ওই নোেীে র্োগেো ও 
ব্লোউজ তপন কমরে আিরে কিয়। নোেীতি যখন ওরঠ িোাঁড়োন িখন কপোেোরেে তনম্নভোগ 
উকন্মোতিি হরয় যোয় এব্ং উপতিি কযোেজন হোতসরি কফরি পরড়। ওই নোেী উচ্চস্বরে 
প্রতিব্োি জোনোরয এেজন মুসযমোন িোে সোহোযযোরেব এতগরয় আরসন। কু্রদ্ধ মুসযমোন 
ওই স্বণবেোেরে হিযো েরেন। এ-খব্ে কেোনো মোত্র অনয ইহুতিেো স্বণবোেোরেে সোহোরযয 
এতগরয় আরসন এব্ং ওই মুসযমোন ব্যতক্তরে িোেো হিযো েরেন। কগোিো র্িনোতিই দ্রুি 
িোিোে সূত্রপোি র্িোয়। মুসযমোনেো নতব্ে েোরি তব্িোরেে িোতব্ জোনোন। িোাঁেো নতব্ে 
অনুমতিক্ররম ব্োনু েোয়রনোেো কগোরত্রে ব্সতিরি প্ররব্রেে েোস্তো কজোেপূব্বে িখরয তনরযন 
এব্ং েোয়রনোেো কগোরত্রে খোিয সেব্েোহ ব্ন্ধ েরে কিয়ো হয। পরনে তিন পে প্রস্তোতব্ি 
তেিু েিব কমরন ব্োনু েোয়রনোেো কগোত্র আত্মসমপবণ েরে। েিবগুরযো হয িোরিে জীব্ন 
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েক্ষো পোরব্ িরব্ ইয়োসতেব্ কিরড় িরয কযরি হরব্। যোব্োে আরগ িোেো সমস্ত সম্পি 
এেরত্র জমো েেরব্, কসখোন কেরে ভোেব্োহী পশু ব্হরন সক্ষম সম্পিগুরযো ব্োি তিরয় 
ব্োতেগুরযো ওই িোরন কেরখ যোরব্ যো ইয়োসতেরব্ে গৃহহীন, িতেদ্র মুহোতজেরিে মরধ্য 
তব্িেণ েেো হরব্।  
 

এ-র্িনোে পে ইয়োসতেরব্ মুসযমোনরিে অেবননতিে অব্িো যরেি সুসংহি হয়। আে 
স্বোভোতব্েভোরব্ ইহুতি কগোত্রগুরযো আিতঙ্কি হরয় পরড়। মক্কোয় তগরয় ষড়যি েেোে জনয 
ব্োনু-নোতজে কগোরত্রে কনিো েোব্ তব্ন আয-আেেোফরে নতব্ে আরিরে হিযো েরেন 
মুহোম্মি তব্ন মোসযোমো। ব্োনু-নোতজে কগোরত্রে েোব্ তব্ন আয-আেেোরফে েরক্তে িোম 
তনণবরয় নতব্ এব্ং িোে অনুসোেীরিে সোরে তব্িেব হয়। এ-সময় সুরযোগ বু্রঝ নতব্রে 
হিযো েেরি কগরয মুসযমোনরিে সোরে যড়োই কব্রধ্ যোয় ব্োনু-নোতজে কগোরত্রে। নতব্ে 
আরিরে যুদ্ধ শুরু হরয মুসযমোনেো ব্োনু-নোতজে কগোরত্রে ব্সতিরি প্ররব্রেে েোস্তো 
অব্রেোধ্ েরে খোিয সেব্েোহ ব্ন্ধ েরে তিরযন। ব্োনু-নোতজে পূব্ব কেরেই যুরদ্ধে কেৌেয 
তেিুিো আেোজ েেোয় িোেো ব্োনু েোয়রনোেো কেরে িীব্রভোরব্ পোেো আক্রমণ েরে। 
মুসযমোনেোও সোহতসেিোে সোরে যড়োই েেতিরযন। ব্োনু-নোতজরেে যড়োেু প্রতিতক্রয়ো 
কিরখ নতব্ আেঙ্কো েেরযন মুসযমোনেো হয়রিো যুরদ্ধে ময়িোরন তিরে েোেরি পোেরব্ন 
নো,িোেো আেরব্ে ঐতিহযগি পতেব্িবেীযিোয় ব্েীভূি হরয় তনরজরিে র্রে তফরে যোরব্। 
তিতন দ্রুি আরিে তিরযন ব্োনু-নোতজে কগোরত্রে কখজুেগোিগুরযো কযন পুতড়রয় কিওয়ো 
হয়। 
 

উি এব্ং কভড়োে মরিো কখজুেগোিও আেরব্ে অনযিম খোিয ও সম্পরিে উৎস। ব্োনু-
নোতজে এ-র্িনোয় িীব্র প্রতিব্োি জোনোয়। িোেো নতব্রে প্রশ্ন েরে: ‘তেভোরব্ এই েোজতি 
েেো সম্ভব্ হয?’, ‘িোহরয তেভোরব্ আপতন তনরজরে সিেবেোেী তহরসরব্ এব্ং মে ও 
র্ধ্ংরসে তব্রেোধ্ী তহরসরব্ িোতব্ েরেন, কযখোরন আপতন তনরজই এেতি উৎপোিনেীয 
উৎসভোণ্ডোে র্ধ্ংস েরে তিরয়রিন।’ এই প্রশ্নব্োরণ নতব্ পিোৎপি হনতন। উদূ্ভি 
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পতেতিতিরি নোতজয হরযো সুেো হোেে-এে এই আয়োিগুরযো: ‘আল্লোহ ওরিেরে তনব্বোসন 
কিয়োে তসদ্ধোন্ত নো েেরয পৃতেব্ীরি অনয েোতস্ত তিরিন; আে পেেোরয ওরিে জনয 
েরয়রি আগুরনে েোতস্ত। উহো এজনয কয ওেো আল্লোহ ও িোে েসুরযে তব্রুদ্ধোিেণ 
েরেতিয। আে কেউ আল্লোহে তব্রুদ্ধোিেণ েেরয, আল্লোহ কিো েোতস্তিোরন েরঠোে। 
কিোমেো কয েি কখজুেগোি কেরিি আে েিে নো-কেরি কেরখ তিরয়ি, িো কিো 
আল্লোহেই অনুমতিক্ররম। উহো এজনয কয, এ তিরয় আল্লোহ সিযিযোগীরিেরে অপিি 
েেরব্ন।’ (৫৯:৩-৫)। এই আয়োি ত্ররয়ে গূঢ় অেব হরে কেষ পতেণতি িোেোই যুদ্ধজরয়ে 
পিরক্ষপগুরযো তনধ্বোতেি হয়। অমোনতব্ে হওয়ো সরিও যুরদ্ধে এই কেৌেয িৎেোযীন 
আেব্ কগোত্রগুরযোে েোরি গৃহীি হরয়রি। অিম তহজতেরি (৬৩০ তিস্টোব্দ) সোতেফ 
কগোরত্রে সোরে যড়োইরয় এব্ং িোরয়ফ িখরযে সমরয়ও নতব্ এই আয়োিগুরযো ব্যব্হোে 
েরেন। পেব্িবীরি ৬৮০ তিস্টোরব্দ (৬১ তহজতে) নতব্ে কিৌতহত্র এব্ং হজেি আতযে 
পুত্র কহোরসন তব্ন আতযরে আত্মসমপবরণ ব্োধ্য েেোে জনয উমোইয়ো কসনোেোও প্রোসোরি 
নোেী-তেশুসহ সেরযে জনয খোিয-পোতন সেব্েোহ ব্ন্ধ েরে তিরয়তিরযন। যো কহোে, ব্োনু-
নোতজে কগোত্র কেষ পযবন্ত তব্ে তিন পে আত্মসমপবণ েরে। খোজেোজ কগোরত্রে েরয়েজন 
কনিোে মধ্যিিোয় এই মনিরেয কপৌঁিোরনো হরযো ব্হনরযোগয সেয সম্পি এেতি তনতিবি 
জোয়গোয় মুসযমোনরিে মরধ্য তব্িেরণে জনয জমো কেরখ িোেো তনেোপরি ইয়োসতেব্ িযোগ 
েেরব্।  
  
ইয়োসতেরব্ অব্িোনেোেী ব্োতে এেমোত্র ইহুতি কগোত্র তিয ব্োনু েুেোইজো। ৬২৭ তিস্টোরব্দে 
তিরে (তহজতে ৫ম ব্রষব) িোরিে অব্িো খোেোপ হয়। অতভরযোগ পোওয়ো কগয ‘িোেো 
ইয়োসতেরব্ কেরে মক্কোে েুেোইেরিে সোরে কযোগোরযোগ েেরি এব্ং েুেোইেরিেরে 
সোহোযয েেরিও েোতজ হরয়রি। নতব্ কেৌেরয েুেোইজোে মরধ্য মিরভি সৃতি েরেরিন, 
ফরয িোেো কেষ পযবন্ত আবু্ সুতফয়োন ব্োতহনীরে সহোয়িো েরেতন।’ েুেোইে কনিো আবু্ 
সুতফয়োন যখন মতিনো িখরযে আেো িযোগ েরে অব্রেোধ্ িুরয তনরযন মুসযমোনেো িখন 
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ব্োনু েুেোইজোে েোস্তো পাঁতিে তিন ধ্রে অব্রেোধ্ েরে েোরখন। েুেোইজো কগোত্র িখন 
িোৎক্ষতণেভোরব্ অনয কগোরত্রে নযোয় আত্মসমপবরণে িুতক্ত েরে সহোয়সম্পতি জমো তিরয় 
তনেোপরি িোন িযোগ েেোে জনয েোতজ তিয। তেন্তু আবু্ সুতফয়োরনে সোরে সম্পেব েোখোে 
েোেরণ নতব্ িোরিে উপে খুব্ রুি তিরযন। ফরয তিতন িোরিেরে এই সুরযোগ তিরযন 
নো। তিতন হয়রিো আেও তিন্তো েরেতিরযন ইসযোরমে গতেমো বৃ্তদ্ধে জনয এব্ং 
প্রতিপরক্ষে প্রতি ভীতিপ্রি সিেবব্োিবোে জনয র্ধ্ংসও প্ররয়োজন আরি। পূরব্বে িুইতি 
ইহুতি কগোত্র খোজেোজ কগোরত্রে কনিোরিে হস্তরক্ষরপ মুতক্ত কপরয়তিয। েুেোইজো কগোত্র 
এব্োে আউস কগোরত্রে সোহোযয েোমনো েেরযন। নতব্ও মুসযমোনরিে পরক্ষ আউস 
কগোরত্রে এেজনরে মধ্যিিোেোেী তনরয়োগ তিরযন। িোে নোম সোি ইব্রন মুয়োজ। তিতন 
পূব্ব কেরেই েুেোইজো কগোরত্রে ওপে তক্ষপ্ত এব্ং েুেোইজো কগোরত্রে তব্রুরদ্ধ অব্রেোধ্ 
িযোে সময় তিতন যড়োইরয় আহি হরয়তিরযন। কু্ষব্ধ সোি ইব্রন মুয়োজ েোয় তিরযন 
েুেোইজো কগোরত্রে সেয পুরুষরে হিযো েেো হরব্, িোরিে নোেী-তেশুরে িোস তহরসরব্ 
তব্তক্র েেো হরব্ এব্ং িোরিে সম্পতি মুসযমোনরিে মরধ্য তব্িেণ েেো হরব্।  
 

এই তসদ্ধোন্ত অনযোযয হওয়ো সরিও িো পতেব্িবরনে সুরযোগ তিয নো। েোেণ আউস 
কগোরত্রে কযোরেেো সোি ইব্রন মুয়োরজে েোয় কমরন তনরয়তিরযন। এেতি কিেসই েোে 
প্রতিষ্ঠোে জনয অরনে সময় অরনে তনিবয় তসদ্ধোন্ত তনরি হয়। েুেোইজো কগোরত্রে তব্রুরদ্ধও 
িোই এ-েেম তসদ্ধোন্ত কনয়ো হয়। ইয়োসতেরব্ে ব্োজোরে তেিু পতেখো খনন েেো হরয়তিয 
যোরি যুরদ্ধে সময় তনেোপরি িোন িযোগ েেো যোয়। ওই পতেখোগুরযো েুেোইজো কগোরত্রে 
আত্মসমপবণেৃি সোিেজন (তভন্নসূত্র মরি এে হোজোে সংখযে) পুরুষ ইহুতিে 
তেরেোরেিেৃি কিহ িোফন েেো হয়। অব্েয সোি ইব্কন মুয়োরজে তনরিবে অমোনয েরে 
এেজন ইহুতি নোেীরেও হিযো েেো হরয়তিয। তিতন তিরযন েুেোইজো কগোরত্রে হোসোন 
আয-েুেোইতজে স্ত্রী। তিতন তব্তব্ আরয়েোে ব্োন্ধব্ী তিরযন। মৃিুযে আগ মুহূরিব তিতন তব্তব্ 
আরয়েোে সোরে েেো ব্যতিরযন। পরে তিতন সহোরসয এব্ং উৎফুল্ল তিরি তেরেোরেরিে 
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িোরন কহাঁরি কগরযন। িোে তব্রুরদ্ধ অতভরযোগ তিয ব্োনু েুেোইজো কগোরত্রে তব্রুরদ্ধ 
অব্রেোরধ্ে সময় তিতন মুসযমোনরিে ওপে পোেে িুাঁরড় কমরেতিরযন। ওই নোেী সম্পরেব 
তব্তব্ আরয়েোে ব্ক্তব্য তিয: ‘আতম িোে মরিো সুেেী,ভদ্র এব্ং িয়োযু মতহযো েখরনো 
কিতখতন। তিতন যখন তেরেোরেরিে িোরন যোব্োে জনয উরঠ িোাঁড়োরযন,আতম িোরে 
ব্যযোম,আপনোরে তনর্বোৎ হিযো েেো হরব্। তিতন প্রিুযিরে ব্যরযন, কব্াঁরি েোেোিো আমোে 
েোরি গুরুত্বপূণব কেোরনো তব্ষয় নয়।’ 
 

ক্ষমিোে েীরষব আরেোহণ 
তহজেরিে পে প্রেম িেরে আমেো ইয়োসতেরব্ নিুন এেতি েোরেে সূিনো কিখরি 
পোই। মক্কোয় কিে ব্িে ধ্রে নতব্ মুহোম্মরিে যক্ষ তিয মোনুরষে তনেি ইসযোম প্রিোে 
েেো, উপরিে কিয়ো ও কেষ তব্িোরেে তিন সম্পরেব মোনুষরে সিেব েেো। ইয়োসতেরব্ 
এরস িোে নবু্ওরিে উরদ্দেয প্রোতিষ্ঠোতনে রূপ ধ্োেণ েরে। মোনুষরে প্রভোতব্ি েরে 
িোরিেরে নিুন ধ্মবীয় তব্তধ্ গ্রহণ েেোরনো মূয যক্ষয হরয় িোাঁড়োয়। এ-পযবোরয় এরস সেয 
ধ্েরনে কেৌেযই প্ররয়োরগে তব্রব্িনো েেো হরয়তিয। আধ্যোতত্মেিো ও স্বনতিেিোে কযসব্ 
ধ্োেো কেখোরনো হরয়তিয িো এখোরন গুরুত্ব েোরখতন।  
 

কসসমরয়ে উরল্লখরযোগয র্িনোে মরধ্য তিয েোজননতিে হিযোেোণ্ড, তব্নো উস্কোতনরি হোমযো 
এব্ং েরয়েতি তনতিবি উপরগোষ্ঠীে উপে আক্রমণ যোেো কমোরিও আগ্রোসী মরনোভোরব্ে 
তিয নো। গুপ্তিরেেো জোতনরয়তিয এেো মুসযমোনরিে প্রতি অসতহষু্ণ হরি পোরে। িোই 
েোরেে প্ররয়োজরনই এধ্েরনে সব্ পিরক্ষপ কনয়ো হরয়তিয। েুেোইেরিে ব্োতণতজযে 
গোতড়ব্হরে হোমযোে মোধ্যরম মুহোতজেেো অরনে তিন কেরে যোভব্োন হরয়তিরযন। এরি 
কযমন েুেোইেেো আহি হরয়তিয, িোরিে পণয িখয েেো তগরয়তিয কিমতন মুহোতজেরিে 
সোমতেে িক্ষিো ও মযবোিো অরনেোংরে বৃ্তদ্ধ কপরয়তিয; এব্ং সরব্বোপতে সম্ভোব্য 
প্রতিপক্ষরেও ভয় কিখোরনো সম্ভব্ হরয়তিয। ওই এেই সমরয় ইসযোরমে কব্তেেভোগ 
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আইন ও তব্তধ্তব্ধ্োন প্রেোে েেো হরয়তিয এব্ং ইসযোতম অেবননতিে ও সেেোতে তব্তভন্ন 
প্রতিষ্ঠোন িোতপি হরয়তিয। 
  
নতব্ মক্কোয় েোেোেোরয কেোরনো আইন প্ররয়োগ েেো হয়তন। ইসযোম-তব্রেষজ্ঞ ইজহোে 
কগোল্ডতজহোে এ-প্রসরি মন্তব্য েরেরিন: ‘মক্কোয় যো নোতজয হরয়রি িো এেতি নিুন 
ধ্রমবে সূিনো েরে নো। মক্কোয় নোতজয হওয়ো কেোেোরনে আয়োিগুরযোে কব্তেেভোগই 
ধ্মবপ্রোণ হওয়োে, এেমোত্র আল্লোহে উপোসনো ও প্রেংসো েেো, অনযরিে প্রতি কখয়োয 
েোখো এব্ং পোনোহোরেে কক্ষরত্র পতেতমি পতেমোণ ব্জোয় েোখোে পেোমেব কিয়ো হরয়রি। 
মক্কোয় শুধু্ পোাঁিতি ফেজ পোযরনে তনরিবে কিয়ো হরয়তিয। কযমন: (এে) এে আল্লোহে 
অতস্তরত্ব এব্ং নতব্রিে েোরজ তব্েোস েোখো, (িুই) নোমোজ পড়ো, (তিন) জোেোি প্রিোন 
েেো। িখন কস্বেোয় মুক্তহরস্ত িোরনে মোধ্যরম এিো েেো হরিো। (িোে) কেোজো েোখো। 
িখন ইহুতিরিে মরিো েরে পোযন েেো হরিো। (পোাঁি) হজ। িখনেোে েোব্ো র্ে 
পতেিেবরনে েেো কব্োঝোরনো হরয়রি।  
 

তব্তেি িফতসেেোেে জোযোযউতদ্দন সুয়ুতিে মরি মক্কোয় েোেোেোযীন সমরয় ইসযোতম 
আইরন কেোরনো েোতস্তে তনরিবে তিয নো। েোেণিো স্বোভোতব্ে। কেোরনো আইন িখরনো 
েোযবেে হয়তন। আয-িোব্োতেে মরি কয সুেোগুরযোরি কেোরনো ধ্েরনে আইনগি 
ব্োধ্যব্োধ্েিো েরে কিয়ো হরয়রি কসগুরযো তনিঃসরেরহ মতিনোয় নোতজয হরয়রি। তব্তব্ 
আরয়েোরেও ব্যরি কেোনো তগরয়রি, ‘মক্কোে কেোেোরনে এেমোত্র তব্ষয় তিয কব্রহেি 
আে কিোজখ। হোযোয আে হোেোরমে নীতিমোযো ইসযোরমে প্রসোরেে পে সৃতি েেো 
হরয়রি।’ 
নতব্ে জীব্রনে কেষ িেরে কয আইন ও নীতিমোযো প্রতণি হরয়রি িো ইসযোমরে শুধু্ 
কয আইনগি অনুরমোিন তিরয়রি িোই নয় এেতি আেব্ েোে গঠরনে েোস্তোও স্বিতে েরে 
তিরয়রি। নতব্ে প্রেম উরল্লখরযোগয েোজ তিয নোমোরজে জনয তেব্যোরে কজরুজোরযরমে 
সব্রিরয় িূরেে মসতজি (আয-আেসো মসতজি) কেরে সতেরয় মক্কোে েোব্ো েতেরফে 
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তিরে তনরয় আসো। ফরয ইহুতিরিে কেরে পৃেেভোরব্ ধ্মবোিেণ েেো সম্ভব্ হয়। এরি 
েরে ইসযোম ধ্রমবে স্বিিিো স্বিতে হওয়োে ফরয মতিনোে মুসযমোনেো হীনমনযিো েোতিরয় 
উঠরি পোরে। আেরব্ে প্রোয় সেয কগোষ্ঠী েোব্ো েতেফরে গভীেভোরব্ শ্রদ্ধো েেি। 
কপৌিতযে উপোসনোযয় কেরে েোব্ো এেসময় সেয আেব্ীয়রিে পূব্বপুরুষ ইব্রোতহম ও 
ইসমোইরযে র্রে পতেণি হয়। কেোজো েোখোে কক্ষরত্রও নতব্ ইহুতিরিে তনয়ম অনুসেণ 
কেরে সরে আরসন। মহেম মোরসে িেম তিন কেরে কেোজো েোখোে তনয়ম পতেব্িবন 
েরে েমজোন মোরসে তনতিবি তেিু তিন কেোজো েোখোে তসদ্ধোন্ত কনয়ো হয়। পরে পুরেো 
েমজোন মোসই কেোজো েোখো হরব্ ব্রয িূড়োন্ত তসদ্ধোন্ত কনয়ো হয়। 
  
মতিনোয় েোেরি তব্ব্োহ, আত্মীয়িো, ব্হুগোতমিো, তব্ব্োহ-তব্রেি, ঋিুস্রোব্, উিেোতধ্েোে, 
ব্যতভিোে ও িুতেে েোতস্ত, হিযো ও েোেীতেেভোরব্ যোিনোে েোতস্ত ও ক্ষতিপূেণসহ আেও 
তব্তভন্ন কফৌজিোতে আইন প্রণয়ন তব্ষরয় তসদ্ধোন্ি কনয়ো হয়। নোপোে, খৎনো এব্ং খোিয 
ও পোনীরয়ে উপে তনরষধ্োজ্ঞোে আইনগুরযোও এসময় প্রণীি হয়। যতিও এসব্ আইরনে 
কব্তেেভোগই ইহুতি ব্ো অনযোনয কপৌিতযে আেব্ীয় আইন কেরেই কনয়ো হরয়তিয িবু্ও 
স্বিিিো েক্ষোে জনয কব্ে তেিু পতেব্িবন-পতেব্ধ্বন এখোরন আনো হরয়তিয। ইহুতি ও 
কপৌিতযেিোে কিোাঁয়ো েোেরযও এ-ব্যোপোরে কেোরনো সরেহ কনই কয এসরব্ে উরদ্দেয তিয 
সমোরজ আইন-েৃঙ্খযো প্রতিষ্ঠো েেো এব্ং কগোত্র-সম্প্রিোরয়ে সব্োে মরধ্য সুসম্পেব সৃতি 
েেো। প্ররিযে সম্প্রিোয় ব্ো জোতিে সভযিোে মরধ্যই অনয সম্প্রিোরয়ে সভযিোে িোপ 
খুাঁরজ পোওয়ো যোয়। প্রতিতি ধ্রমবই কব্েতেিু ধ্মবীয় অনুষ্ঠোন েোরে যো সম্পোিরনে জনয 
প্রতেক্ষরণে প্ররয়োজন হয়। এগুরযোে সংগঠরনে প্রতক্রয়োে মরধ্য তেিুিো হরযও কেোরনো 
ধ্েরনে গুরুত্ব খুাঁরজ পোওয়ো যোয়। তেন্তু কেোরনো তিন্তোেীয ব্যতক্তই মক্কোে উরদ্দরেয হজযোত্রো 
এব্ং কসখোরন তগরয় হোতজরিে পোযন েেো আিোে-আিেরণে তপিরন কেোরনো িোেবতনে 
যুতক্ত খুাঁরজ পোন নো।  
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৬২৮ তিস্টোরব্দ নতব্ মুহোম্মরিে েোব্োে উরদ্দরেয যোত্রোে তসদ্ধোন্ততি কব্ে আিযবজনে 
তিয। তিতন তে সতিযই েোব্োরে ‘আল্লোহে র্ে’ ব্রয তব্েোস েেরিন? নো-তে িোে কযসব্ 
অনুসোেীে েোরি েোব্ো িেবন েেো প্রোিীনেোয কেরে কমরন িযো এে ঐতিহয তিয, িোরিে 
জনযই এমন পিরক্ষপ তনরয়তিরযন? এই তসদ্ধোন্ত কনয়ো হরয়তিয েুেোইেরিে সোরে 
হিোেোজনে হুিোয়তব্য়োে সতন্ধে পরে। কসই েুেোইেরিে সোরে যোেো মুসযমোনরিেরে 
েোব্ো েতেরফ প্ররব্রে ব্োধ্ো তিরিো। িোহরয ওই তসদ্ধোন্ত তে মুসযমোনরিে সোমতেে েতক্ত 
তিরয় েুেোইেরিে কমোড়তযপনো েোমোরি এব্ং সোধ্োেণ মক্কোব্োসীরে তনরজে নিুন ধ্রমবে 
তিরে আেৃি েেোে জনয কনয়ো হরয়তিয? কয ব্যতক্ত তনরজে নিুন ধ্মব ও আইনরে আেব্ 
জনগরণে সোমরন িুরয ধ্রেতিরযন এব্ং তনরজে েোরিে মোনুষরিে সেয তভন্ন ধ্মবীয় 
তব্েোস ও েুসংস্কোেরে িুাঁরড় কফরযতিরযন, তিতনই আব্োে তেভোরব্ পুেোরনো ধ্রমবে প্রধ্োন 
অংেতিরে নিুন কমোড়রে িোে তনরজে ধ্রমব কযোগ েেরযন? ইসযোরমে প্রধ্োন িপতি ও 
আইনপ্ররণিো তনেোেোে তব্শুদ্ধ এরেেেব্োিরে সব্োে উপরে প্রোধ্োনয তিরয় এরসরিন, 
মোনুষরে ব্রয এরসরিন কয, এে আল্লোরহে ওপে তব্েোসই সফযেোম হওয়োে এেমোত্র 
পে। তিতন ব্রযরিন: ‘...কিোমোরিে মরধ্য কসই আল্লোহে েোরি কব্তে মযবোিোসম্পন্ন কয 
কব্তে সোব্ধ্োতন।’ (৪৯:১৩)। িরব্ তে নতব্ জোতিগি অনুভূতিরি ব্েীভূি হরয় 
পরড়তিরযন? েোব্ো র্রেে প্রতি শ্রদ্ধোজ্ঞোপনরে তে তিতন আেরব্ে জোিীয় পতেতিতিে 
প্রিীে ব্োনোরি কিরয়তিরযন? যোই কহোে নো কেন, এই তসদ্ধোন্ততি এিিোই তব্িয়েে ও 
ইসযোতম তনয়ম-নীতি হরি তব্িুযি তিয কয মুসযমোনরিে অরনরেই তেিুিো মরনোকু্ষণ্ণ 
হরয়তিরযন। অরনরেই সোফো ও মোেওয়ো পোহোরড়ে মরধ্য িযোিরযে তনয়রমে তব্রেোতধ্িো 
েরেতিরযন, েোেণ এিো আেব্ীয় কপৌিতযেরিে ধ্মবোিোে তিয। তেন্তু সুেো ব্োেোেো-এে 
এই আয়োরিে মোধ্যরম ইসযোরম িোয়ীভোরব্ িোন কিয়ো হরয়তিয: ‘তনিয় িুতি পোহোড় সোফো 
ও মোেওয়ো আল্লোহে তনিেবনসমূরহে অনযিম।’ (২:১৫৮)। 
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হরজে সময় ‘হজরে আসওয়োি’ ব্ো েোরযো পোেরে িুমু খোওয়ো সম্পরেব এেিো ব্হুয 
প্রিতযি হোতিস আরি। নতব্ে সব্রিরয় প্রজ্ঞোব্োন সোহোতব্রিে অনযিম হজেি ওমে তব্ন 
আয-খোিোব্ ওই েোরযো পোেেরে উরদ্দেয েরে এেিো ব্রযতিরযন: ‘আতম জোতন িুতম 
এেিো পোেে িোড়ো তেিুই নও, মোনুষরে সোহোযয েেো ব্ো ক্ষতি েেোে কিোমোে কেোরনো 
ক্ষমিো কনই। যতি আতম আল্লোহে েসুযরে কিোমোয় িুম্বন েেরি নো কিখিোম, িোহরয 
আতম কিোমোরে েখরনো িুম্বন েেিোম নো। ব্েং েোব্োর্ে হরি ব্তহষৃ্কি েরে কিোমোরে 
িূরে তনরক্ষপ েেিোম।’ [সূত্র: বু্খোতে েতেফ, ভতযউম ২, বু্ে ২৬, নম্বে ৬৬৭-

অনুব্োিে]। প্রভোব্েোযী ইসযোতম িোেবতনে ইমোম গোিোতয৫১ হজ সম্পরেব ব্রযরিন, 
তিতন হরজে আনুষ্ঠোতনেিোে কেোরনো ব্যোখযোই খুাঁরজ পোনতন, তেন্তু িোেপেও িো েরেরিন, 
েোেণ এিো এেতি প্রতিপোতিি র্িনো। [ইেোরেে ব্সেোয় জন্মগ্রহণেোেী সুতফ সন্নযোসী 
েোরব্য়ো ব্সতে (৭১৭-৮০১ তিস্টোব্দ) হজ সম্পরেব মন্তব্য েরেরিন:‘হরজ তগরয় আতম 
শুধু্ ইি আে এেতি ভব্ন কিরখতি। এে কেরে আতম তে পুণয অজবন েেরব্ো?’ পোেরসযে 
তব্তেি সুতফ সোধ্ে ব্োরয়োতজি কব্োস্তোতম (৮০৪-৮৭৪ তিস্টোব্দ) হরজ যোব্োে পূরব্ব এে 
বৃ্রদ্ধে সোক্ষোৎ যোভ েরেন। বৃ্দ্ধ ব্যতক্ত িোাঁরে ব্রযতিরযন: ‘আমোরে তর্রে সোিব্োে 
প্রিতক্ষণ েে। েোব্োরি তগরয় ‘িোওয়োফ’ েেো আে আমোরে তর্রে প্রিতক্ষণ েেো এেই 
েেো। সুতব্ধ্ো হরযো কিোমোে সময় ব্োাঁিরব্ আে িুরভবোগ কেরে মুতক্ত পোরব্।’ ব্োরয়তজি 
িোই েরে ব্োতড় তফরে তগরয়তিরযন। সূত্র: Benjamin Walker, Foundations of 
Islam: The Making of a World Faith, Rupa & Co, Nwe Delhi, India, 
2002, pp. 216. -অনুব্োিে]। কেোেোরনে সুেো িওব্ো-কি এেতি আয়োি আরি যো এই 
কধ্োাঁয়োেোে ওপে তেিুিো আরযোেপোি েরে। ‘কহ তব্েোসীগণ! অংেীব্োিীেো কিো অপতব্ত্র; 
িোই এ-ব্িরেে পে িোেো কযন মসতজি-উয-হোেোরমে েোরি নো আরস। যতি কিোমেো 
িোতেরদ্রে ভয় েে িরব্ কজরন েোরখো আল্লোহ ইেো েেরয কিোমোরিে অভোব্ িূে েেরি 
পোরেন।’ (৯:২৮)। িফতসে আয-জোযোযোইন-এে ব্ক্তব্য অনুযোয়ী এই আয়োরিে অেব 
হরে আল্লোহ আেব্রিেরে তব্জয় ও সম্মোন তিরয় ক্ষতি পুতষরয় কিরব্ন। এই সুেো 
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(িওব্ো) সমরয়ে ক্রমোনুসোরে কেোেোরনে সব্বরেষ সুেো। ৬৩১ তিস্টোব্দ ব্ো তহজতে ১০ 
সোরয মক্কো তব্জরয়ে পে এতি নোতজয হরয়তিয। অমুসতযম কগোষ্ঠী েিৃবে মক্কো ভ্রমরণে 
ওপে তনরষধ্োজ্ঞো প্রিোরনে েোেরণ মক্কোে মোনুষরিে তক্ষপ্ত হরয় ওঠোে েেো তিয। েোেণ 
িোরিে ব্যব্সোে প্রতিপতি ও জীব্ন-জীতব্েোে মোন অনযোনয আেব্ীয় কগোষ্ঠীে তনয়তমি 
ভ্রমরণে উপে তনভবে েেি। যতিও মক্কোব্োসীেো এব্ং নতব্ এেই কগোষ্ঠীে তিরযন িরব্ 
িোরিে কব্তেেভোগই মুসতযম হরয়তিরযন ব্োধ্য েেোে েোেরণ। মক্কো যতি িোে কজৌযুে 
হোেোরিো,িরব্ ইসযোম-িযোগীে সংখযো কব্রড় যোওয়োেও ঝুাঁতে তিয। িোই মুসযমোনরিে 
জনয মক্কো-ভ্রমণরে (হজ) ব্োধ্যিোমূযে কর্োষণো েেোে মোধ্যরম এই ঝুাঁতেরে প্রেতমি 
েেো হরয়রি। এমন তব্রেষণরে আপোিি শুধু্ ‘অনুমোন-তনভবে’ ব্যো যোয়। এ-তব্ষয়তি 
আসরয েিিুেু সিয িো েিভোগ েখরনো জোনো যোরব্ নো। ইসযোরমে হজ-ব্যব্িোয় 
পূরব্বে কপৌিতযেরিে কেওয়োজ ব্হোয েোখোে কেোরনো কযৌতক্তেিো পোওয়ো যোয় নো। 

তব্েনতেি আেব্ েতব্ আবু্য-আযো আয-মোতে৫২ ‘হজ’ তনরয় মন্তব্য েরেরিন এভোরব্: 
‘এই পৃতেব্ীে িূে-িূেোন্ত কেরে মোনুষ আরস। (েয়িোরনে প্রতি) পোেে িুাঁড়রি আে 
েোরযো পোেে িুম্বন েেরি। েী উদ্ভি েেোই নো িোেো ব্রয! িরব্ তে সিয অব্রযোেন 
েেরি তগরয় মোনুষ অন্ধত্ব ব্েণ েরেরি।’ 

 

মতিনোয় সুেো-পোন ও জুয়ো কখযো তনতষদ্ধেেরণে কর্োষণো কিয়ো হরয়তিয এব্ং িো প্ররয়োগ 
েেো হরয়তিয। মতিনোয় শুরুে তিরে জোেোি প্রিোনরে কেন ঐতেে কর্োষণো েেো 
হরয়তিয এব্ং এে পযবোরয় নব্প্রতিতষ্ঠি েোরেে আতেবে প্ররয়োজন কমিোরি জোেোিরে 
েে আিোরয়ে অনযিম প্রতক্রয়োয় কেন রূপোন্ততেি েেো হরয়তিয িো বু্ঝরি পোেো কমোরিও 
েতঠন তেিু নো। আে ওই এেই সমরয় ধ্মবীয় যুদ্ধ ব্ো তজহোিরে আইনগি তভতি প্রিোন 
েেো হরয়তিয যোে সিৃে আে কেোরনো তব্ধ্োন তিয নো। প্রেরম যুরদ্ধে অনুমতি শুধু্মোত্র 
সুেো হরজ এই আয়োরিে মোধ্যরম কিয়ো হরয়তিয: ‘যোেো আক্রোন্ত হরয়রি িোরিে যুরদ্ধে 
অনুমতি কিয়ো হয, েোেণ িোরিে প্রতি অিযোিোে েেো হরয়রি।’ (২২:৩৯)।  
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এে পযবোরয় তক্রয়োপিগুরযোরে তনরিবেনোমূযে ব্োতনরয় ও ব্োরেযে ভোব্রে আেও 
কজোেোরযো েরে যুদ্ধরে ব্োধ্যিোমূযে েেো হরয়রি। সুেো ব্োেোেো, সুেো আনফোয, সুেো 
িওব্োসহ তব্তভন্ন মোিোতন সুেোরি ব্যপ্ররয়োরগে তনরিবেনো যুক্ি েেো হরয়রি। যক্ষণীয় 
হরে মতক্ক সুেোয় কপৌিতযেরিে তব্রুরদ্ধ যুদ্ধ েেোে কেোরনো তনরিবেনো খুাঁরজ পোওয়ো যোয় 
নো। অনযতিরে মোিোতন সুেোগুরযো এমন সব্ তব্ষয় তিরয় পূণব, যো পোঠ েেরয মরন হয় 
অনয কয কেোরনো তব্ষরয়ে কিরয় তজহোি েেো অরনে কব্তে ব্োধ্যিোমূযে। নতব্ আেব্রিে 
তনয়িণ েেো ও িোরিে তনরয় িেব্োতে ব্যব্হোে নো েরে এেতি ইসযোতম েোে ও সমোজ 
গঠন েেো েিিো েতঠন িো বু্ঝরি কপরেই এই তসদ্ধোন্ততি কব্রি তনরয়রিন। েোেণ সমগ্র 
আেরব্ে মূয সংসৃ্কতিে মরধ্য ‘যুদ্ধ’ অিোঅতিভোরব্ গোাঁেো। িোই আেব্ীয়রিে মরনে ওপে 
প্রভোব্ তব্স্তোে েেরি িোইরয ‘যুদ্ধ'কে অস্বীেোে েেোে কেোরনো পে তিয নো। তজহোরিে 
তসদ্ধোন্ত গ্রহরণে ফরয মোনুরষে মূযযব্োন মোনতব্ে অতধ্েোেগুরযোরে অব্জ্ঞো েেোে 
প্ররয়োজন হরিো। কযমন তিন্তো েেোে স্বোধ্ীনিো ব্ো ব্যতক্তগি ধ্মবীয় তব্েোস পোযরনে 
স্বোধ্ীনিো। আে এ-েোেরণ আেরব্ে আরেপোরে তব্তভন্ন অঞ্চরয সমোরযোিনো ও প্রশ্ন 
উরঠতিয, কযগুরযোে জব্োব্ কিয়ো সহজ তিয নো। কযমন, এেতি ধ্মব ব্ো মিব্োি প্রিোে 
ব্ো পোযরন মোনুষরে িেব্োতেে িোেো ব্োধ্য েেো েিিুেু কযৌতক্তে? মোনতব্েিো ও নযোয় 
তব্িোরেে নীতিে সোরে এগুরযো তে আরিৌ সোমঞ্জসযপূণব? 
 

স্পিি আমেো তব্রেে তব্তভন্ন িোরন তব্তভন্ন সমরয় অনোিোে ও ভ্রিোিোে তব্তভন্ন আতিরে 
িতড়রয় পড়রি কিরখতি। িরব্ নূযনিম প্রজ্ঞোে অতধ্েোেী কেোরনো ব্যতক্তে েোরি সোধ্োেণ 
মোনুরষে তিন্তোে ব্ো তব্েোস েেোে স্বোধ্ীনিোরে েোসেরগোষ্ঠী েিৃবে কেরড় কনয়োে কিরয় 
তনমবম ও অরযৌতক্তে স্বস্বেোিোে আে তেিু হরি পোরে নো। প্রতিপক্ষরে িতমরয় েোখরি 
কেোরনো েোসরেে অমোনতব্ে প্ররিিোরেও তেিু তেিু কক্ষরত্র েোজনীতিে মোরঠ তিরে েোেোে 
কেৌেয তহরসরব্ উপিোপন েেো কযরি পোরে। তেন্তু সোধ্োেণ মোনুষরেও েোসেরগোষ্ঠীে 
নযোয় তিন্তো েেরি ব্ো েোসেরগোষ্ঠীে মিব্োি অনুসোরে িযরি ব্োধ্য েেো কেোরনো 
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অব্িোরিই গ্রহণরযোগয হরি পোরে নো। ইতিহোস আমোরিে তেক্ষো কিয় কয, সেয 
জোতিরেই কেোরনো নো কেোরনো সময় এ ধ্েরনে পীড়রনে মধ্য তিরয় কযরি হরয়রি। 
সংেীণব অব্িোরন কেরে েোসেরগোষ্ঠীে িোেো মোনুরষে ব্যতক্তগি অতধ্েোরেে প্রশ্নরে 
কিোয়োক্কো নো েেোে র্িনো আমেো তব্তভন্নভোরব্ তব্তভন্ন িোরন র্িরি কিরখতি। এমন 
প্রব্ণিো সোধ্োেণ জনগরণে মরধ্যও কিখো যোয়, যখন িোেো অরনযে মিোমি ও তব্েোসরে 
মূযয তিরি অপোেগ হরয় স্বস্বেোিোেী নীতিরি তনরজেোও তব্েোসী হরয় ওরঠ। মোনব্জোতিে 
ইতিহোরস তব্তভন্ন অন্ধেোে যুরগে সূত্রপোি এই ধ্েরনে েক্ষণেীয পন্থোে েোেরণই 
হরয়তিয। এই উগ্রিো ব্ো কগোাঁড়োতম মোনুষরিে তভন্নমিোব্যম্বী অনয মোনুষরে কপোড়োরি, 
তেরেোরেি েেরি, ফোাঁতসরি কঝোযোরি, অিহোতন েেরি ও ব্েী েরে েোখরি এমনতে 
জোতিগি গণহিযো সোধ্রনও উিুদ্ধ েরেরি। ব্িবমোন যুরগ আমেো তব্তভন্ন কিরে নোৎতস 
ও েতমউতনস্ট েোসেরিে িোেো সংর্তিি গণহিযোে র্িনো উিোহেণ তহরসরব্ কিখরি 
পোই। 
  
ইতিহোরসে শুরু কেরে ব্িবমোন পযবন্ত তব্েজুরড় অরনে কিরে তিন্তো ও তব্েোরসে স্বোধ্ীনিো 
যতঙ্ঘি হরয়রি এ-তনরয় কেোরনো তব্িেব কনই। কয প্রশ্নতি এখোরন তিন্তোে উরদ্রে র্িোয় 
িো হরযো মোনব্োতধ্েোরেে এই যঙ্ঘনগুরযো তে আধ্যোতত্মে স্রিোে িোতয়রত্বে সোরে 
সোমঞ্জসযপূণব তিয। তিতন কিো পূরব্ব জোতনরয়তিরযন: ‘ধ্রমব কেোরনো জব্েিতস্ত কনই।’ 
(২:২৫৬)। এিোড়ো িোে তসদ্ধোন্ত হরে: ‘...যোে র্ধ্ংস হওয়োে েেো কস কযন (সিযোসরিযে) 
প্রমোণ স্পি প্রেোরেে পে র্ধ্ংস হয় এব্ং যোে জীতব্ি েোেোে েেো কস কযন 
(সিযোসরিযে) প্রমোণ স্পি প্রেোরেে পে জীতব্ি েোরে।’ (৮:৪২)। আল্লোহ কিো নতব্রে 
উরদ্দেয েরে ব্রযরিন,‘আতম কিোমোরে তব্রেে জনয আেীব্বোি তহরসরব্ পোতঠরয়তি।’ 
(২১:১০৭) এব্ং ‘িুতম অব্েযই সুমহোন িতেরত্রে সরব্বোচ্চ িোরন েরয়ি।’ (৬৮:৪)। 
  
মক্কোয় েোেোেোযীন ৯০ িম সুেো ব্োযোি নোতজরযে সময় আবু্য আসোি নোরমে এেজন 
িোতম্ভে ব্যতক্তে েেো পূরব্ব ব্যো হরয়রি। িোে তব্পুয সম্পি তিয। েোেীতেেভোরব্ও তিতন 
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অরনে েতক্তেোযী তিরযন। ওেোজ কমযোয় তিতন েোরপবরিে উপে িোাঁতড়রয় কর্োষণো তিরিন, 
যতি কেউ িোে পোরয়ে তনি কেরে ওই েোরপবি সেোরি পোরে িরব্ িোরে ব্ড় অরঙ্কে 
অেব পুেস্কোে কিয়ো হরব্। যুব্রেেো অিযন্ত উৎসোহী হরয় তব্তভন্ন তিে কেরে েোরপবি 
িোনোিোতন েেি। তেন্তু েোরপবি তিাঁরড় নো যোওয়ো পযবন্ত িোনরি েোেি আে আসোি কযখোরন 
িোাঁতড়রয় েোেরিন কসখোন কেরে কেউ িোাঁরে সেোরি পোেরিন নো। এমন িোতম্ভে ব্যতক্তে 
েেো উরল্লখ েেো সরিও সুেো ব্োযোরি নতব্ মুহোম্মরিে অগোধ্ তব্েোস প্রেোে কপরয়রি। 
িুভবোগযজনেভোরব্ কেোেোরনে এই সুেোে সুতমিিো অনয কেোরনো ভোষোয় অনুব্োি েরে 
প্রেোে েেো যোয় নো। িেোতপ এই সুেোে ৪ কেরে ১৭ নম্বে আয়োরিে অেব িুব্বয 
অনুব্োরিে মোধ্যরম কব্োঝোরনোে কিিো েেতি: ‘আতম মোনুষরে শ্রমতনভবে েরেই সৃতি 
েরেতি। কস তে মরন েরে কয কেউ েখনও িোরে েোবু্ েেরি পোেরব্ নো? কস ব্রয, 
‘আতম প্রিুে ধ্নসম্পি ব্যয় েরেতি।’ কস তে মকন েরে কয িোরে কেউ কিরখতন? আতম 
তে িোরে িুরিো কিোখ, তজহ্বো আে কঠোাঁি তিইতন? আে িুরিো পেই তে আতম িোরে 
কিখোইতন? কস কিো েিসোধ্য পে অব্যম্বন েরেতন? িুতম তে জোন েিসোধ্য পে েী? কস 
হরে, িোসমুতক্ত তেংব্ো িুতভবরক্ষে তিরন অন্নিোন এতিম আত্মীয়রে ব্ো িুিবেোগ্রস্ত 
অভোব্ীরে; িোে ওপে িোরিে েোতময হওয়ো যোেো তব্েোস েরে, পেস্পেরে স্বধ্যব ধ্েোে 
উপরিে কিয় ও উপরিে কিয় িয়োিোতক্ষরণযে।’ (৯০:৪-১৭)। 
  
কয স্বপতত্রে-ধ্মবিযোগী ব্যতক্ত মক্কোয় িোে তনজস্ব তব্েোস ও অনযরিে প্রতি আল্লোহে 
অনুেম্পো প্রিোে েরে তগরয়রিন িীর্ব কিে ব্িে ধ্রে, কসই মোনুষতিই মতিনোয় তগরয় 
সমূ্পণব পতেব্তিবি হরয় যুরদ্ধে তনরিবে তিরি েোেরযন: ‘কিোমোরিে জনয যুরদ্ধে তব্ধ্োন 
কিয়ো হয।’ (২:২১৬), ‘...কয সিযধ্মব অনুসেণ েরে নো িোরিে সোরে যুদ্ধ েেরব্...’ 
(৯:২৯), ‘কেউ ইসযোম িোড়ো অনয ধ্মব িোইরয িো েখনও গ্রহণ েেো হরব্ নো...’ (৩:৮৫), 
‘যখন কিোমেো অতব্েোসীরিে সরি যুরদ্ধ কমোেোতব্যো েে িখন িোরিে র্োরড়-গিবোরন 
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আর্োি েরেো। কেরষ যখন কিোমেো ওরিেরে সমূ্পণবভোরব্ পেোতজি েেরব্ িখন 
ওরিেরে েক্ত েরে ব্োাঁধ্রব্...।’ (৪৭:৪) । 
 

এেেম েরয়ে ডজন েরঠোে আয়োি মতিনোয় নোতজয হরয়তিয। মক্কোয় ‘কযোহোে মূযয’ 
উরল্লখ েেো হয়তন, িরব্ মোিোতন সুেো হোতিি-এ ব্যো হরয়রি: ‘আে আতম তিরয়তি কযোহো, 
যোে মরধ্য েরয়রি প্রিণ্ড েতক্ত ও মোনুরষে জনয নোনো উপেোে; আে এ এজনয কয,আল্লোহ 
কযন জোনরি পোরেন কে নো-কিরখ িোাঁরে ও িোে েসুযরিেরে সোহোযয েরে।’ (৫৭:২৫)। 
এ আয়োি কেরে মরন হরি পোরে, মক্কোয় হয়রিো নতব্ে েোরি ‘কযোহো’ (কযোহো তিরয় স্বিতে 
অস্ত্র) তিয নো, তেংব্ো কযোহো ব্যব্হোরেে সুরযোগ তিয নো তেংব্ো আল্লোহ েসুরযে িুরভবোগ 
তিতিিেেরণে উপোয় তনধ্বোেরণ খুব্ এেিো গুরুত্ব কিনতন। মক্কোয় েোেরি আল্লোহ 
মুহোম্মিরে আরিে েরেতিরযন: ‘িুতম মোনুষরে তহেমি ও সৎ উপরিে তিরয় কিোমোে 
প্রতিপোযরেে পরে ডোে িোও ও ওরিে সোরে ভোরযোভোরব্ আরযোিনো েরেো। িোে পে 
কিরড় কয তব্পরে যোয় িোে সম্বরন্ধ কিোমোে প্রতিপোযে ভোরযো েরেই জোরনন। আে কয 
সৎপরে আরি িোও তিতন ভোরযো েরে জোরনন।’ (১৬:১২৫)।  
  
এভোরব্ এেতি আধ্যোতত্মে েোঠোরমো কেরে ইসযোম ক্ররমই আক্রমণ-প্রতিেক্ষোতভতিে 
েোজননতিে সংগঠরন পতেণি হয়। ইসযোরমে অগ্রযোত্রো ‘গোজওয়ো’ কেরে যব্ধ মোযোমোয 
ও জোেোরিে মোধ্যরম অতজবি েোজরস্বে ওপে তনভবেেীয তিয। মতিনোয় তহজেরিে পরে 
নতব্ে যোব্িীয় পিরক্ষপ এব্ং তসদ্ধোন্তগুরযো এেতি ধ্মবতভতিে েোে তনমবোণরে কেন্দ্র েরে 
কনয়ো হরয়রি। অব্েয যুদ্ধব্েী হিযো, েোজননতিে হিযোেোণ্ডসহ িোে তনরিবরে সংর্তিি 
কব্েতেিু েোজই তব্রিতে পতণ্ডিরিে েোরি নোনোভোরব্ সমোরযোতিি হরয়রি। 
  
ব্িরেে যুরদ্ধে পে যুদ্ধব্েীরিে তনরয় েী েেো কযরি পোরে িো তনরয় নতব্ অতনিয়িোে 
মরধ্য তিরযন। িোে মরনে মরধ্য প্রশ্ন কর্োেপোে খোতেয, তিতন তে এই যুদ্ধব্েীরিে তেিু 
মুতক্তপরণে তব্তনমরয় কিরড় তিরব্ন, যোে মোধ্যরম ইসযোরমে কযোদ্ধোরিে কব্িন কিয়ো কযরি 
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পোরে? নোতে িোরিেরে িোস তহরসরব্ ব্যব্হোে েেো উতিি হরব্? নোতে িোরিেরে গৃহব্েী 
েরে েোখো হরব্? িখন ব্োস্তব্ব্োিী ও িূেিেবী সোহোতব্ হজেি ওমে তব্ন আয-খোিোব্ 
(যোরে ইসযোতম েোরেে অনযিম প্রতিষ্ঠোিো তহরসরব্ তব্রব্িনো েেো হয়) পেোমেব তিরযন, 
যুদ্ধব্েীরিে কমরে কফযোই কযৌতক্তে হরব্। ওমরেে মরি মুতক্তপরণে তব্তনমরয় ব্েীরিে 
মুতক্ত কিয়ো তঠে হরব্ নো, েোেণ এরি েরে িোেো পুনেোয় েত্রুপরক্ষে ব্োতহনীরি কযোগ 
তিরয় আেও িীব্রভোরব্ যুদ্ধ েেরি পোরে। আব্োে এরিেরে িোস তহরসরব্ েোখরয ব্ো 
অন্তেীণ েরে েোখরয িোরিে পোহোেো তিরয় েোখোে কপিরন অরনে খেি হরব্ প্রতিতনয়ি। 
িোই যুদ্ধব্েীরিে হিযো েেরয িোরিে সমস্ত কগোষ্ঠী কযমন ভয় কপরয় যোরব্ কিমতন 
ইসযোরমে সোমতেে মযবোিোও উিরেোিে বৃ্তদ্ধ পোরব্। সুেো আনফোরযে এই আয়োরিে 
মোধ্যরম তসদ্ধোন্ত কনয়ো হয়: ‘কিরে সমূ্পণবভোরব্ েত্রু তনপোি নো েেো পযবন্ত ব্তে েোখো 
কেোরনো নতব্ে পরক্ষ সমীিীন নয়। কিোমেো িোও পোতেবব্ সম্পি আে আল্লোহ িোন 
পেরযোরেে েযযোণ।’ (৮:৬৭)। 
   
ব্িে যুরদ্ধ ব্েীরিে মরধ্য িুইজন হরেন েুেোইে ব্ংরেে তব্খযোি সোতহতিযে নিে তব্ন 
আয-হোতেস এব্ং ওক্বব্ো তব্ন আবু্ কমোয়োইি। উরল্লখয নিে তব্ন আয-হোতেস এেসময় 
আয তহেোে যোখতমি েোজিেব্োরেে েোজেতব্ও তিরযন। তিতন কফেরিৌতস নোরমে এেতি 
মরনোমুগ্ধেে েতব্িোও তযরখতিরযন। নিে পূরব্ব তব্তভন্ন সময় কেোেোরনে সুেোে মরিো 
েতব্িো কযখোে িোতব্ও েরেতিরযন। তিতন িোতব্ েেরিন, কেোেোরনে আি-সোমুি-যুরিে 
ব্ণবনোে কিরয় তিতন আেও সুেে েরে পোেরসযে তব্খযোি রুস্তম-ইসফোনিোে 
এেেোজেীয়ও ব্ীেত্বপূণব েোতহনী-গোেো ব্যরি পোরেন। নতব্ নিে ও ওেব্ো িুজনরে 
তেরেোরেি েেোে তনরিবে তিরযন। তেন্তু সোহোতব্ আয-তমক্বিোি তব্ন আমে কিরয়তিরযন 
নিরেে েোি কেরে কমোিো অংরেে মুতক্তপণ আিোয় েরে কিরড় তিরি। তিতন নতব্রে 
ব্যরযন, ‘এই কযোে আমোে ব্েী। িোই কস আমোে গতনমরিে মোয তহরসরব্ তব্রব্িয।’ 
নতব্ তমক্বিোিরে তজরজ্ঞস েেরযন, নিে কযোেতি কেোেোরনে আয়োি তনরয় পূরব্ব কযসব্ 
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েিুতক্ত েরেরি, িো তে ভুরয কগি?’ নিে সম্পরেব কেোেোরন মন্তব্য েেো হরয়রি: ‘যখন 
িোরিে েোরি আমোে আয়োি আবৃ্তি েেো হয় িখন িোেো ব্রয, ‘আমেো কিো শুনযোম, 
ইেো েেরয আমেোও এেেম ব্যরি পোতে, এ কিো শুধু্ কসেোরযে উপেেো।’ (৮:৩১)। 
কেষ পযবন্ত নিেরে মৃিুযিণ্ড কিয়ো হরয়তিয। তমক্বিোিও িোে উপে কেরে তনরজে িোতব্ 
িুরয তনরয়তিরযন। নিরেে মোেো কেরি কফযো হরয়তিয। এে পরে যোত্রো তব্েতিরি েতব্ 
ওক্বব্ো তব্ন আবু্ কমোয়োইিরে নতব্ে সোমরন হোতজে েেো হয়। িোে মৃিুযিণ্ড েোযবেে 
েেোে তনরিবে আতসম তব্ন সোতব্িরে কিয়ো হরয়তিয। ইসযোরমে ইতিহোরসে প্রেম 
তিেেোে নতব্ে জীব্নী-কযখে ইব্রন ইসহোে িোে ‘তসেোি েসুয আল্লোহ’ ব্ইরয় 
জোতনরয়রিন, সোহোতব্ আতসম তব্ন সোতব্ি ওেব্ো তব্ন কমোয়োিরে হিযো েেরি উিযি 
হরয ওক্বব্ো েোাঁিরি েোাঁিরি নতব্রে তজরজ্ঞস েরেতিরযন, ‘আতম মোেো কগরয আমোে 
সন্তোনরিে তে হরব্?’ নতব্ উিরে ব্রযতিরযন: ‘জোহোন্নোরমে আগুন।’ [দ্রিব্য: মুসতযম 
েতেফ, িযোেোে ৩৮, বু্ে নম্বে ১৯ নম্বে ৪৪২১-৪৪২২।-অনুব্োিে]।  
 

মক্কো তব্জরয়ে পে নতব্ মুহোম্মরিে পক্ষ কেরে তব্রুদ্ধব্োিীরিে জনয এেতি সোধ্োেণ ক্ষমো 
কর্োষণো েেো হরয়তিয। িরব্ কসখোরন তেিু ব্যতিক্রম তিয। িয়জন পুরুষরে কযখোরন 
পোওয়ো যোরব্ কসখোরনই হিযোে তনরিবে কিয়ো হরযো। এমনতে েোব্ো র্রে কিখরযও িো 
প্ররযোজয তিয। এেো হরেন: সোফওয়োন তব্ন উমোইয়ো, আবু্দল্লোহ তব্ন আয-খোিোয, তমেোস 
ইব্রন সোব্োব্ো আয-যোয়তে, ইেতেমো তব্ন আবু্ কজরহয, আয হুেোরয়স ইব্রন নুেোরয়ি 
তব্ন ওহোব্ এব্ং আবু্দল্লোহ তব্ন সোি তব্ন আবু্ সোেোহ। কেরষোক্ত ব্যতক্ত মতিনোয় 
েোেোেোযীন সমরয় কব্েতেিু তিন কেোেোরনে সুেোে অনুতযখরনে েোরজ তনরয়োতজি 
তিরযন। আবু্দল্লোহ তব্ন সোি তব্ন আবু্ সোেোহ হজেি উসমোরনে তপিোমোিো েিৃবে 
পোতযি সন্তোন তিরযন। তিতন এেসময় নতব্ মুহোম্মরিে কব্ে তপ্রয়ভোজন ব্যতক্ত তিরযন। 
তব্তভন্ন সময় নতব্ে সম্মতিরি কেোেোরনে আয়োরিে কেরষে তিরেে েব্দগুরযো তিতন 
পতেব্িবন েরে তিরিন। কযমন কেোেোরনে সুেো অনুতযখরনে সময় নতব্ এেব্োে এে 
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আয়োরিে কেরষ যখন ব্রযতিরযন: ‘এব্ং আল্লোহ পেোক্রমেোযী ও তব্জ্ঞ’ (আেতব্রি 
‘আতজজ’, ‘হোতেম’) েব্দগুরযো কযোগ েেোে জনয, আবু্দল্লোহ তব্ন সোি তব্ন আবু্ সোেোহ 
ব্োেযতি সংরেোধ্ন েরে পেোমেব তিরযন, ‘এব্ং আল্লোহ সব্ জোরনন ও তব্জ্ঞ’ (আেতব্রি 
‘আতযম’, ‘হোতেম’) কযখোে জনয। নতব্ অমি েেরযন নো, কযখোে অনুমতি তিরযন। 
কেোেোন আল্লোহে ব্োণী হরয তনিয়ই েোরেো পরক্ষ পতেব্িবন-সংরযোজন েেো সম্ভব্ নয়। 
িোহরয আবু্দল্লোহ তব্ন সোরিে মরিো এেজন সোধ্োেণ অনুরযখে কেোেোরনে আয়োরিে 
পতেব্িবন েরে িযরিন, এিো সোরিে মরনও সরেহ সৃতি েরে। তিতন কেোেোরনে 
অরযৌতেিোয় সরেহ কপোষণ েেরি শুরু েরেন এব্ং তেিুতিরনে মরধ্যই ইসযোম িযোগ 
েরে মক্কোয় তগরয় েুেোইেরিে িরয কযোগিোন েরেন। [পোেরসযে ফোসব েোরজয জন্ম 
গ্রহণেোেী ইসযোতম পতণ্ডি ও েোতজ আবু্দল্লোহ ইব্রন ওমে আয-ব্োয়িোওতয় (মৃিুয ১২৮৬ 
তিস্টোব্দ) িোে ‘আিেোে উি-িোতজজয ওয়ো আিেোে উি-িোতয়য’তেরেোনোরমে 
কেোেোরনে িফতসরে ব্রযরিন: ‘নতব্ এেতিন কেোেোরনে  সুেো মুতমনুন-এে ১২ কেরে 
১৪ পযবন্ত আয়োি কযখোে জনয আবু্দল্লোহ তব্ন সোি তব্ন আবু্ সোেোহরে ব্যরযন। 
আয়োিগুরযো হরে: ‘আতম কিো মোনুষরে সৃতি েরেতি মোতিে তনযবোস কেরে। িোেপে 
িোরে ব্ীযবরূরপ এে তনেোপি আধ্োরে েোতখ, পরে আতম ব্ীযবরে স্বিতে েরেতি এেতি 
জমোি েক্ততপরণ্ড, িোেপে েক্ততপণ্ড কেরে মোংসতপণ্ড স্বিতে েরেতি, িোেপে মোংসতপণ্ড 
কেরে হোড় স্বিতে েরে, অিিঃপে হোড়গুরযোরে মোংস িোেো আবৃ্ি েরেতি। অব্রেরষ 
িোরে নিুন রূরপ িোাঁড় েতেরয়তি।’ (২৩:১২-১৪)। নতব্ এিিুেু ব্যোে পে আবু্দল্লোহ 
তব্ন সোি ব্রয উঠরযন, ‘তনপুণ স্রিো আল্লোহ েি মহোন!’ নতব্ ব্যরযন, ‘এই ব্োেযতি 
যোতগরয় িোও।’ আব্িুল্লোহ তব্ন সোি িখন হিব্োে হরয় কগরযন। মোনুরষে ব্ক্তব্য 
কেোেোরনে আয়োরি সংযুক্ত হয় তেভোরব্? িোে মরন সংেরয়ে সৃতি হয়। আল্লোহে নোরম 
প্রিোতেি কেোেোরনে ব্োণী িোহরয েোে? কেরষ আবু্দল্লোহ তব্ন সোি ইসযোম িযোগ েরে 
েুেোইে িরয কযোগ তিরয় প্রিোে েেরি েোরেন: ‘কেোেোন আল্লোহে ঐেীব্োণী নয়, এিো 
নতব্ মুহোম্মরিে তনজস্ব ব্ক্তব্য। আতম তনরজও কেোেোরনে েরয়েতি আয়োি সংরেোধ্ন 
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েরে তিরয়তি।’ পোেরসযে তব্তেি ঐতিহোতসে আয-িোব্োতে (৮৩৯-৯২৩ তিস্টোব্দ) 
কেোেোরনে ৬ নম্বে সুেো আনআম-এে ৯৩ নম্বে আয়োরিে িফতসরে আবু্দল্লোহ তব্ন সোি-
এে ‘মুেিোি’ হরয় যোওয়ো তনরয় এেই ধ্েরনে ব্ক্তব্য তিরয়রিন। িোে ব্হুয প্রিোতেি 
‘তহতস্ট্র অব্ আয-িোব্োতে’ ব্ইরয় (ইংরেতজরি অনূতিি ‘িযো যোস্ট ইয়োেস্ অব্ িযো প্ররফি’, 
ভতযউম ৯, পৃ. ১৪৮) আবু্দল্লোহ তব্ন সোি-এে ‘মুেিোি’ হরয় যোওয়ো এব্ং এে পেব্িবী 
র্িনোব্যী তযতপব্দ্ধ্ আরি। -অনুব্োিে]। 
 

িেোতপ আবু্দল্লোহ তব্ন সোরিে ভোগয ভোরযো। মক্কো তব্জরয় পে হিযো-িোতযেোয় নোম েোেোে 
সংব্োি তিতন িুধ্ভোই হজেি উসমোরনে মোধ্যরম কপরয় যোন। প্রোণ ব্োাঁিোরি ভীি আবু্দল্লোহ 
তব্ন সোি হজেি উসমোরনে েোরি আশ্রয় প্রোেবনো েরেন। উসমোনও িুধ্ভোইরে েক্ষোে 
জনয মক্কো তব্জরয়ে িোৎক্ষতণে উরিজনো প্রেমরনে আগ পযবন্ত তেিু তিন যুতেরয েোরখন। 
পরে তিতন এেতিন সুরযোগ মরিো সোিরে তনরয় নতব্ে সোমরন উপতিি হন ও িোাঁরে 
ক্ষমো েরে কিব্োে অনুরেোধ্ জোনোন। িীর্বক্ষণ িুপ েোেোে পে নতব্ সম্মতিসূিে উিে 
প্রিোন েরেন। নতব্ হয়রিো অতনেো সরিও অিযন্ত র্তনষ্ঠজন উসমোরনে মধ্যিিো কমরন 
কনন। ইেোরেে ব্োগিোরি জন্মগ্রহণেোেী তব্তেি মুসতযম পতণ্ডি ইব্রন সোি আয-ব্োগিোতি 
(৭৮৪-৮৪৫ তিস্টোব্দ) িোে ‘তেিোব্ আয-িোব্োেোি আয-েতব্ে’ ব্ইরয় (ভতযউম ২, পৃ. 
১৭৪) উরল্লখ েরেরিন, হজেি উসমোন িোে িুধ্ভোইরে তনরয় িরয যোওয়োে পে 
েরয়েজন সোহোতব্ যখন নতব্রে িোে এই িীর্ব নীেব্িোে েোেণ তজজ্ঞোসো েরেন, নতব্ 
উিরে ব্রযন: ‘আবু্দল্লোহ তব্ন সোি তব্ন আবু্ সোেোহ কস্বেোয় ইসযোম গ্রহণ েরেনতন। 
তিতন প্রোণভরয় ইসযোম গ্রহণ েরেরিন। আতম কভরব্তিযোম আবু্দল্লোহ তব্ন সোি আমোে 
সোমরন এরস তেিু ব্যোে জনয উরঠ িোাঁড়োরব্ন এব্ং কিোমোরিে মরধ্য কেউ এেজন িোে 
গিবোন কেরি কফযরব্।’ এমনিো ব্যোে েোেণ হরযো নতব্ পূরব্বই কর্োষণো তিরয়তিরযন, 
কযরেোরনো িোরন সোরিে েক্ত ঝেোরনো জোরয়জ হরব্, যতি িো েোব্ো েতেরফে পিবোয় কযরগ 
যোয় িোহরযও সমসযো কনই। মতিনোে এে আনসোে নতব্ে ব্ক্তরব্যে কপ্রতক্ষরি ব্যরযন: 
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‘নতব্ কেন ইেোেো েরেনতন?’ নতব্ পুনেোয় জোনোরযন, ‘আল্লোহে েসুযরিে কিোখ তমেযো 
হরি পোরে নো।’ অেবোৎ তিতন নীেব্ েোেোে ভোন েরে কিোখ তিরয় হিযো েেোে ইেোেো 
তিরি পোরেন নো। হজেি উসমোন খতযফো হওয়োে পে আবু্দল্লোহ তব্ন সোিরে উিে 
আতিেো আক্রমরণ আেব্ কসনোপতি তহরসরব্ তনরয়োগ িোন েরেন। এই যুরদ্ধ আবু্দল্লোহ 
তব্ন সোি িোে িোতয়ত্ব এরিো সুিোরুরূরপ পোযন েরেতিরযন কয উসমোন তমেে িখযেোেী 
আমে ইব্রন আয-আসরে সতেরয় আবু্দল্লোহ তব্ন সোিরে তমেরেে গভনবে তহরসরব্ 
তনরয়োগ তিরয়তিরযন।  
 

হিযো-িোতযেোয় উরল্লতখি আবু্দল্লোহ তব্ন আয-খোিোযসহ িোে ফোেহোনো ও েোতেব্ো নোরমে 
িুইজন িোসীও তিরযন। যোেো নতব্রে ব্যি েরে গোন গোইরিন। িোরিে তিনজনরেই 
মৃিুযিণ্ড কিয়ো হয়। েুেোইে কনিো আবু্ সুতফয়োরনে স্ত্রী তহে তব্নরি উিব্ো ও সোেো 
নোরমে িুইজন নোেীরে এেই েোেরণ মৃিুযিরণ্ডে তনরিবে কিয়ো হরয়তিয। ‘সোেো’ ব্োনু 
আবু্দয কমোিোরযব্ কগোরত্রে আমে তব্ন হোতেরমে ‘মুক্তিোসী’ তিরযন। আবু্ সুতফয়োরনে 
স্ত্রী তহে তব্নরি উিব্ো নতব্ে প্রতি তনরজে আনুগিয প্রেোে েরে ক্ষমো িোওয়োয় িোাঁরে 
ক্ষমো েেো হরয়তিয। আে মুক্তিোসী‘সোেো’ নতব্ে েোরি অনুনয়-তব্নয় েরে প্রোণতভক্ষো 
কপরযও পরে হজেি ওমে িোাঁরে কর্োড়োে নীরি পিিতযি েরে হিযো েরেন। 
 

ব্োনু-নোতজে কগোরত্রে ইহুতি েোব্ তব্ন আয-আেেোরফে হিযোেোরণ্ডে েেো পূরব্ব সংরক্ষরপ 
উরল্লখ েেো হরয়রি। েোরব্ে তপিো তিরযন িোঈ কগোরত্রে এব্ং মোিো ব্োনু-নোতজে 
কগোরত্রে। ব্িরেে যুরদ্ধে পে ইসযোরমে ক্রমব্ধ্বনেীযিো কিরখ েোব্ মক্কোয় িরয 
তগরয়তিরযন। কসখোরন তিতন েুেোইেরিে প্রতি সমরব্িনো প্রেোে েরেন এব্ং যড়োই 
অব্যহি েোখোে অনুরেোধ্ জোনোন। তেিুতিন পে ৬২৪ সোরযে কসরেম্বে মোরস তিতন 
মতিনোয় তফরে আরসন এব্ং মুসতযম নোেীরিে তনরয় প্রণয়োত্মে েতব্িো তযরখন। এ 
েতব্িোয় তিতন তনরজে েোমজতনি ভোরযোব্োসোে েেো প্রেোে েরেতিরযন। নতব্ এসংব্োি 
শুরন কু্ষব্ধ হন। তিতন সোহোতব্রিেরে ব্রযন, ‘আমোে হরয় েোব্ তব্ন আয-আেেোফরে 
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েোরয়স্তো েেোে জনয কে আি?’ িখন মুহোম্মি তব্ন মোসযোমো নোরমে এেজন সোহোতব্ 
তনরজে ইেো ব্যক্ত েরেন। নতব্ িোাঁরে অনুমতি প্রিোন েরেন। মুহোম্মি তব্ন মোসযোমোে 
সোরে তিরযন আবু্ তব্ন জব্ে আয-হোতেস তব্ন আউস, আব্বোস তব্ন ব্তেে এব্ং েোরব্ে 
এে জ্ঞোতি ভোই আবু্ নোরয়যো। আবু্ নোরয়যোরে সরি েোখোে েোেণ তিয েোব্ কযন 
সরেহ েেরি নো পোরেন এব্ং ইয়োসতেরব্ে কেষ প্রোরন্ত অব্তিি িোে সুেতক্ষি ব্োতড়রি 
যুতেরয় নো েোরেন। নতব্ েহরেে কেষ মোেো পযবন্ত িোরিে সোরে যোন এব্ং কসখোন কেরে 
িোরিে তব্িোয় জোতনরয় আল্লোহে তনেি িোরিে সোহোযয েেোে জনয কিোয়ো েরেন। 
মোসযোমোে কনিৃরত্ব িোেো েোরব্ে ব্োতড়ে কভিরে ঢুরেন। আবু্ নোরয়যোরে কিরখ েোব্ 
তব্ন আয-আেেোফ সরেহ েরেনতন। তিতনও িোরিে সোরে ব্োতড় কেরে কব্ে হরয় েেো 
ব্যরি েোরেন এব্ং েহরেে তিরে হোাঁিরি েোরেন। এে-পযবোরয় মোসযোমোসহ ব্োতেেো 
েোরব্ে ওপে িড়োও হন এব্ং ধ্স্তোধ্তস্তে পে িোরে হিযো েরেন। ইয়োসতেরব্ কপৌঁরি 
মোসযোমো কিরখন নতব্ গভীে েোি অব্তি কজরগ আরিন এব্ং শুভ সংব্োরিে অরপক্ষো 
েেরিন। [হজেি জোতব্ে তব্ন আবু্দল্লোহে ব্ণবীি হোতিস অনুযোয়ী: ‘... মুহোম্মি তব্ন-
মোসযোমো িুজন সিী (আবু্ তব্ন জব্ে আয-হোতেস তব্ন আউস এব্ং আব্বোস তব্ন ব্তেে) 
তনরয় প্রেম তিন েোব্ তব্ন আয-আেেোরফে েোরি তগরয় ব্যরযন, ‘ওই মোনুষতি (নতব্ 
মুহোম্মি) আমোরিে েোরি েে িোতব্ েেরিন, তিতন আমোরিেরে ব্ড়ই জ্বোযোিন 
েেরিন।’ েোব্ ব্যরযন, ‘ঈেরেে েসম! ওই কযোেতিে উপদ্ররব্ কিোমোরিে জীব্ন 
অতিষ্ঠ হরয় উঠরব্। মোসযোমো ব্যরযন, ‘কযরহিু আমেো িোরে নতব্ ব্রয কমরন তনরয়তি, 
িোই সহরজ কিরড় আসরি পোতে নো। আমেো এখন কিখোে অরপক্ষোয় আতি কেোন পরে 
তেভোরব্ িোে র্ধ্ংস হয়। আমেো এরসতি কিোমোে েোরি, িুতম যতি এে ব্স্তো খোিয 
আমোরিে েজব তিরয় সোহোযয েরেো। েোব্ েোতজ হরযন। মোসযোমো যোব্োে আরগ ব্যরযন, 
‘আমেো আগোমীেোয আসরব্ো।’ পরেে তিন গভীে েোরি িোেো আসরযন। পতেমরধ্য 
মোসযোমো িোে সিীরিেরে ব্যরযন, ‘আতম যখন েোরব্ে মোেো িুহোরি কিরপ ধ্েরব্ো 
িখতন কিোমেো িোরে আক্রমণ েেরব্।’ েোব্ র্ে কেরে কব্তেরয় আসোে সময় িোে স্ত্রী 
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তজরজ্ঞস েেরযন, এরিো গভীে েোরি কেোেোয় যোওয়ো হরে? েোব্ ব্যরযন, আমোে ব্নু্ধেো 
এরসরি এেিু সোহোযয িোয়। েোব্রে তনরয় র্ে হরি কব্ে হওয়োে পে তেিু িূে তগরয় 
মোসযোমো ব্যরযন, ‘েী িোরুণ তমতি সুগন্ধ কিোমোে িুরয, আতম তে এেিু শুাঁরে কিখরি 
পোতে?’ সহোসয মুরখ গতব্বি েরণ্ঠ েোব্ ব্যরযন, ‘আেব্ কিরেে অনযিম কশ্রষ্ঠ নোেী আমোে 
র্রে, িোই এই সুগন্ধ!’ মোসযোমো িুরযে সুগন্ধ শুাঁেোে ভোন েরে িুযসহ েোরব্ে মোেো 
েক্ত েরে িুহোরি কিরপ ধ্রেন। সোরে-সোরে সিীেো িুতিে কেরে েোরব্ে পোাঁজে ব্েোব্ে 
িেব্োতে ঢুতেরয় কিন। িোেপে মোসযোমো েোরব্ে মস্তে কেরি নতব্ে পোরয়ে েোরি তনরয় 
েোখরযন। [দ্রিব্য: বু্খোতে েতেফ, ভতযউম ৫, বু্ে ৫৯, নম্বে ৩৬৯।-অনুব্োিে]। 
 

আরেেজন প্রভোব্েোযী ইহুতি ও আউস কগোরত্রে পুেরনো ব্নু্ধ সোযোম তব্ন আতব্য 
হুেোরয়ে ইয়োসতেব্ কেরে খোয়ব্োে িরয তগরয়তিরযন। খোজেোজরিে েরয়েজন ওই 
ইহুতি কনিো সোযোমরে হিযোে অনুমতি প্রোেবনো েরেন। নতব্ অনুমতি কিন এব্ং আবু্দল্লোহ 
তব্ন আতিেরে িরযে কনিো তহরসরব্ তনরয়োগ কিন। িোেো িোরিে েোজ তঠেঠোেভোরব্ 
সম্পন্ন েরেতিরযন এব্ং তফরে আসোে পে নতব্রে সমস্বরে ‘আল্লোহ মহোন’ ব্রয সংব্োিতি 
প্রিোন েরেতিরযন। েোব্ ও সোযোম তনহি হওয়োে পে আরেেজন ইহুতি ধ্মবোব্যম্বী 
ইয়োতসে তব্ন কেজোমরে হিযো েেোে জনয আবু্দল্লোহ তব্ন েোওহোে কনিৃরত্ব আরেেতি িয 
পোঠোরনো হরয়তিয। ইয়োতসে খোয়ব্োরে তগরয় কব্িুইনরিে এেতি ব্ড় কগোষ্ঠী ব্োনু 
গোিোফোনরে নতব্ে তব্রুরদ্ধ যড়োই েেোে জনয উৎসোতহি েেতিরযন। কহোজোরয়য কগোষ্ঠীে 
কনিো খোরযি তব্ন সুতফয়োন নোখযোয় তনরজে কগোরত্রে কযোেরিেরে নতব্ে তব্রুরদ্ধ যড়োই 
েেোে জনয উস্কোতন তিরয়তিরযন। নতব্ সংব্োিতি শুরন আবু্দল্লোহ তব্ন ওনোরয়সরে 
পতেতিতি সোমোয তিরি তনরিবে কিন। পরে খোরযিরে হিযো েেো হয়।  
 

কেফো তব্ন েোরয়স তনজ কগোষ্ঠীে মরধ্য মুসযমোনরিে তব্রুরদ্ধ প্রিোেণো িোযোরয নতব্ কু্ষব্ধ 
হন এব্ং ব্যব্িো কনয়োে জনয আবু্দল্লোহ তব্ন হোদ্রোিরে তনরিবে কিন। আবু্দল্লোহ প্রেরম 
িীে িুাঁরড় কেফোরে হিযো েরেন, পরে েুড়োয তিরয় মস্তে আযোিো েরে কফরয নতব্ে 
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সোমরন তনরয় আরসন। ৬২৮ তিস্টোরব্দ েুেোইে কনিো আবু্ সুতফয়োনরে হিযোে জনয 
মক্কোে এেজন কপেোিোে খুতন আমে ইব্রন উমোইয়োরে তনরয়োগ েেো হয়। আবু্ সুতফয়োন 
তব্ষয়তি কিে কপরয় পোতযরয় যোন। কব্ে েরয়েব্োে কিিো েরেও আমে ইব্রন উমোইয়ো 
আবু্ সুতফয়োনরে হিযো েেরি পোরেনতন। উমোইয়ো েোরগে মোেোয় এেজন তনেীহ 
েুেোইেরে হিযো েরেন এব্ং অনযজনরে কগ্রফিোে েরে ইয়োসতেরব্ তনরয় যোন। ১২০ 
ব্িে ব্য়সী এেজন ব্রয়োবৃ্দ্ধ আবু্ আফোেরে হিযো েেো হরয়তিয েোেণ তিতন নতব্ে 
সমোরযোিনো েরেতিরযন। নতব্ে তনরিবরে সোরযম তব্ন ওমে এই েোজ েরেতিরযন। 
ব্রয়োবৃ্দ্ধ মোনুষরে হিযো েেোয় ইয়োসতেরব্ে ইহুতি নোেী েতব্ আসমো তব্নরি মোেওয়োন 
ব্যতেি হরয়তিরযন। তিতন ব্োনু খোিমো কগোরত্রে অতধ্ব্োসী। িোে স্বোমী ইয়োতজি তব্ন 
জোরয়ি, এব্ং পোাঁিতি সন্তোন তনরয় িোরিে সংসোে। আসমো তব্নরি মোেওয়োন নতব্ে 
তব্রুরদ্ধ এেোতধ্ে েতব্িো তযরখ সমোরযোিনো েরেতিরযন। তিতন ইয়োসতেব্ব্োসীরে 
উরিতজি েেরি কিরয়তিরযন মুহোম্মরিে তব্রুরদ্ধ এেতত্রি হরি। ব্িে যুরদ্ধে পে 
ইসযোরমে প্রসোে কমরন তনরি পোরেনতন। তিতন েতব্িোয় আউস, খোজেোজসহ 
ইয়োসতেরব্ে তব্তভন্ন কগোত্র, যোেো নতব্রে সহরযোতগিো েেরিন এব্ং যোেো তনসৃ্পহ তিয 
উভয়রে তনরয় ব্যি েরেন। ইসযোরমে ইতিহোরসে প্রেম তিেেোে নতব্ে জীব্নী-কযখে 
ইব্রন ইসহোে িোে ‘তসেোি েসুয আল্লোহ’ (ইংরেতজরি অনূতিি ‘িযো যোইফ অব্ 
মুহোম্মি’) ব্ইরয় ব্রযরিন, ৬২৪ তিস্টোরব্দে েমজোন মোরসে ২৫ িোতেখ নতব্ে তনরিবরে 
উমোরয়ে তব্ন আতিয়ো আয-খোিোতম রু্মন্ত অব্িোয় পোাঁি তেশুসন্তোনসহ আসমো তব্নরি 
মোেওয়োনরে হিযো েরেন।  
  

ব্িে যুরদ্ধে িুই ব্েী আবু্ আিো আয-জুমোতহ ও মুয়োতব্য়ো তব্ন মুতগেোরে েিবসোরপরক্ষ 
মুতক্ত তিরয় ইয়োসতেরব্ েোেোে অনুমতি তিরয়তিরযন নতব্। ওহুরিে যুরদ্ধ নতব্-ব্োতহনীে 
পেোজয় হরয মুয়োতব্য়ো পোতযরয় আত্মরগোপন েরেন এব্ং আবু্ আিো পুরেোপুতে মুতক্তে 
জনয আরব্িন েরেন। নতব্ িৎক্ষণোৎ আবু্ আিোরে এব্ং মুয়োতব্য়ো তব্ন মুতগেোরে 
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কগ্রফিোে েরে মৃিুযিণ্ড েোযবেে েেোে তনরিবে প্রিোন েরেন। উভয় তনরিবেই পোযন 
েেো হয়। কজোব্োরয়ে তব্ন আয-আওয়োম আবু্ আিোে মৃিুযিণ্ড েোযবেে েরেন। 
  
ইয়োসতেরব্ে খোজেোজ কগোরত্রে আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োরয়ে প্রেম তিরে ইসযোরমে প্রতি 
তনরজে আনুগিয প্রেোে েরেতিরযন। তেন্তু ক্ররম যখন ইসযোরমে প্রসোে ব্োড়রি েোরে, 
নতব্ে সোমোতজে ও েোজননতিে মযবোিো বৃ্তদ্ধ পোয় িখন তিতন িখন মুহোম্মরিে ওপে 
কেরে সমেবন প্রিযোহোে েরে কনন। তিতন নতব্ মুহোম্মরিে তব্রেোতধ্িো েরে তনরজে ধ্মবীয় 
তব্েোরসে প্রিোে েেরি শুরু েরেন। মুসযমোনেো িোাঁরে মুনোরফেরিে প্রধ্োন তহরসরব্ 
তিতিি েরেন। এে পযবোরয় হজেি ওমে খোজেোরজে কনিো আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োরয়েরে 
হিযো েেোই উতিৎ ব্রয মন্তব্য েরেন। িরব্ নতব্ে আরেে অনুসোেী, খোজেোজ কগোরত্রে 
সোি তব্ন উব্োয়িো আবু্দল্লোহে প্রতি সিয় হব্োে অনুরেোধ্ েরেন। তিতন আেও ব্রযন, 
‘আমোরিে েোসে হব্োে ইেো যোরি আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োরয়রেে পূেণ নো হয়, কসজনয 
আল্লোহই আপনোরে আমোরিে েোরি কপ্রেণ েরেরিন। অনযেোয় আমেো এরিোতিন িোে 
মোেোয় মুেুি পতেরয় িোে হোরি সীযরমোহে িুরয তিিোম।  
 

ব্িবমোনেোরযে তমেেীয় বু্তদ্ধজীব্ী মুহোম্মি কহোরসন হোয়েরযে৫৩ (১৮৮৮-১৯৫৬ 
তিস্টোব্দ) কযখো ‘িয যোইফ অব্ মুহোম্মি’ নোরমে নতব্ মুহোম্মরিে জীব্নী-গ্ররন্থ উরল্লখ 
েরেরিন: ‘নতব্ হজেি ওমরেে উরদ্দরেয ব্রযতিরযন, আতম যতি িখন কিোমোে েেো 
অনুসেণ েরে আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োয়রে হিযো েেোে তনরিবে প্রিোন েেিোম িরব্ িোে 
কগোরত্রে আত্মীয়-স্বজরনেো প্রতিরেোধ্ কনব্োে জনয আমোরিে ওপে আক্রমণ েেি। তেন্তু  
আতম এখন আরিে তিরয িোে আত্মীয়েো ব্েং কসিো আরগ পোযন েেরব্। হোয়েরযে 
মরি, ‘আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োরয়ে এে কিরয অনয েোরেো হোরি তনরজে তপিোে মৃিুয কিখোে 
কিরয় তনরজই িোে তপিোরে হিযো েেরি আগ্রহী তিরযন। নতব্ তনরিবে তিরয তিতন তনরজই 
এমনিো েেরব্ন ব্রয প্রস্তোব্ তিরয়তিরযন।’ তমেেীয় ইসযোতম পতণ্ডি জোযোযউতদ্দন আয-
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সুয়ুতি (১৪৪৫-১৫০৫ তিস্টোব্দ) মন্তব্য েরেরিন, কেোেোরনে সুেো তনসো-এে ৮৮ নম্বে 
আয়োিতি আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োরয়ে কপ্রতক্ষরি এরসরি: ‘কিোমোরিে মরধ্য েী হরয়রি কয, 
কিোমেো মুনোতফেরিে সম্বরন্ধ িুই িরয তব্ভক্ত হরয় কগরয, যখন আল্লোহ িোরিে 
েৃিেরমবে জনয িোরিেরে আরগে অব্িোয় তফতেরয় তিরয়রিন? আল্লোহ যোরে পেভ্রি 
েরেন কিোমেো িোরে সৎপরে পতেিোতযি েেরি িোও? আসরয আল্লোহ যোরে পেভ্রি 
েরেন িুতম িোে জনয েখনও কেোরনো পে পোরব্ নো। (৪:৮৮)। সুয়ুতিে ব্ণবনোয়, 
আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োরয়ে প্রতি কক্রোরধ্ে েোেরণ নতব্ িোে অনুসোেীরিে ব্রযতিরযন কয, 
কযোেতি সব্সময় তনজ ব্োতড়রি প্রতিপক্ষ তেতব্রেে কযোেজন তনরয় স্বব্ঠে েরেন এব্ং 
তব্পি র্িোরনোে কিিো েরেন, কস কযোেতিরে সতেরয় তিরি কেউ েোতজ আরিন তে-নো? 
র্িনোক্ররম আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োয়রে এেসময় ক্ষমো েেো হয়। এেপে তিতন তহজতে ৯ 
সোরয (৬৩১ তিস্টোব্দ) মোেো যোন। নতব্ িোে কেষেৃরিযে আরয়োজনও েরেতিরযন। 
 

কযসব্ হিযোেোণ্ড শুধু্মোত্র পেোক্রম প্রিেবন তেংব্ো ব্যতক্তগি আরক্রোরেে েোেরণ সংগতঠি 
হরয়তিয, কসগুরযোরে কেৌেরয অরনে সময় অরনরে ইসযোরমে জনয তনরব্তিি কসব্ো 
ব্রয িোতযরয়রিন। কযমন ইয়োসতেরব্ এে ইহুতি কিোেোনিোে ভোরযো ব্যব্সো েেরিন। 
অরনে মুসযমোন কক্রিোে সোরে িোে সুসম্পেব তিয। কযতিন নতব্ ব্োনু েুেোইজো কগোরত্রে 
সেয ইহুতি পুরুষরে হিযোে তনরিবে কিন, কস-সময় মুহোয়সো তব্ন মোসুি কিৌরড় এরস 
ইব্রন সুনোইনো নোরমে ওই তনেীহ কিোেোনিোেতিরে হিযো েরেন। এই হিযোেোরণ্ডে জনয 
মুহোয়সো তব্ন মোসুিরে এেজনই মোত্র তিেস্কোে েরেতিরযন, কস হরে িোে আপন ভোই।  
অিম তহজতেরি কেোমোনরিে তব্রুরদ্ধ যখন সমে অতভযোরনে পতেেল্পনো স্বিতে হতেয 
িখন নতব্ে েোরি ব্োিবো আরস, কেোয়োরযম নোরমে এে ইহুতিে ব্োতড়রি কব্েতেিু কযোরেে 
সমোগম হরয়রি। তেভোরব্ কেোমোনরিে তব্রুরদ্ধ মুসযমোনরিে এই যুদ্ধ প্রতিরেোধ্ েেো 
যোয়, িো তনরয় আরযোিনো িযরি। নতব্ িখন সোহোতব্ িোযহো তব্ন ওব্োয়িুল্লোহসহ 
েরয়েজনরে কস-ব্োতড়তি িোেতিে কেরে তর্রে আগুন ধ্তেরয় কিয়োে তনরিবে কিন। 
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এেজন মোত্র মোনুষ আগুরন পুরড় যোওয়ো ব্োতড় কেরে কব্ে হরি কপরেতিরযন। তেন্তু 
পোযোরি তগরয় িোে পো কভরে যোয়। সুেো িওব্োে এেতি আয়োরি কযসব্ মুসতযম গেরমে 
েোেরণ এই অতভযোরন কযোগ তিরি পোরেতন,িোরিে েেো উরল্লখ েেো হরয়রি এভোরব্: 
‘আে িোেো ব্যয, গেরমে মরধ্য অতভযোরন কব্ে হরয়ো নো।’ ব্রযো, ‘জোহোন্নোরমে আগুনই 
সব্রিরয় গেম।’ (৯:৮১)। 
 

নবু্ওতি ও েোসন 
নতব্ তহরসরব্ মুহোম্মরিে পূণবোি তিত্র কপরি হরয আমোরিেরে অব্েযই মতক্ক সুেো তব্রেষ 
েরে সুেো মুতমনুন এব্ং সুেো নজম পোঠ েেরি হরব্। এই সুেোয় মুহোম্মিরে তযশুে 
মরিো আধ্যোতত্মে ব্যতক্ত তহরসরব্ িুরয ধ্েো হরয়রি। আে েোেরনিো, েোসে, আইন-
প্ররণিো তহরসরব্ মুহোম্মরিে ভূতমেো জোনরি আমোরিে পড়রি হরব্ সুেো ব্োেোেো, সুেো 
তনসো, সুেো মুহোম্মি, এব্ং সব্রেরষ সুেো িওব্ো'ে মরিো মোিোতন সুেোগুরযো। মতিনোয় 
তহজেরিে তিন-িোে ব্িে পে ইহুতি কগোত্রগুরযো তনমূবয হরয এব্ং ব্োনু মুস্তোতযে কগোত্ররে 
(মতিনোে পতিরম ব্সব্োসেোেী এেতি কব্িুইন উপজোতি) পেোতজি েেোে পে নতব্ 
মুহোম্মরিে েোজননতিে ক্ষমিো বৃ্তদ্ধ কপরি েোরে।  
 

মুহোম্মরিে জীব্নী তযখরি তগরয় ইতিহোসতব্ি ইব্রন তহেোম এেতি র্িনোে েেো উরল্লখ 
েরেরিন। এেব্োে ইহুতি ধ্রমবে ব্োনু-নোতজে কগোরত্রে হোওয়ো তব্ন আক্তোরব্ে েনযো 
সোতফয়ো স্বরপ্ন কিরখন িোাঁি িোে কেোমরে কনরম এরসরি। সোতফয়ো িোে স্বোমী কেনোনো তব্ন 
আবু্ েোতব্য়োরে স্বরপ্নে র্িনোতি ব্যরয তিতন কক্রোরধ্ সোতফয়োে কিোরখ কজোরে আর্োি 
েরেন। ফরয সোতফয়োে কিোখ ফুরয উরঠ। কেনোন তব্ন েোতব্য়ো স্ত্রীরে গোয তিরয় ব্রযন: 
‘িুতম তে কহজোরজে েোজোে স্ত্রী হব্োে স্বপ্ন কিখ নোতে?’ পেব্িবীরি খোয়ব্োে িখরযে পে 
নতব্ সোতফয়োরে স্ত্রী তহরসরব্ গ্রহণ েরেন। ইব্রন তহেোরমে ব্ণবনোয় আরেেতি র্িনোে 
উরল্লখ আরি। ব্োনু েোয়রনোেো কগোরত্রে আবু্দল্লোহ তব্ন সোযোম ইসযোম গ্রহণ েেরয 
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ইহুতিেো িোাঁরে তনরয় ব্যি েেরিন। িোেো ব্যরিন, ‘িুতম ভোরযো েরেই জোরনো নবু্ওি 
শুধু্মোত্র ইহুতি সন্তোনেোই যোভ েেরি পোরে। এতি আেব্রিে জরনয নয়। কিোমোে মুতনব্ 
কেোরনোভোরব্ই নতব্ নন, তিতন এেজন েোজো মোত্র।’ মক্কো তব্জরয়ে পে প্রোণভরয় যখন 
েুেোইে কনিো আবু্ সুতফয়োন ইসযোম গ্রহণ েরেন িখন তিতন আব্বোস তব্ন আবু্দয 
কমোিোরযব্রে ব্রযন: ‘কিোমোে ভোতিজোে িখরয কিো আরি তব্েোয অঞ্চয।’ আব্বোস 
তফেতি জব্োব্ তিরযন: ‘হযোাঁ। নবু্ওি প্রোতপ্তে জনযই এই েোজত্ব।’ 
 

হজেি ওমে তব্ন আয-খোিোব্ ইসযোরমে ইতিহোরস এেজন অিযন্ত গুরুত্বপূণব ব্যতক্তত্ব। 
িোতেতত্রে িৃঢ়িোে জনয তিতন নতব্ মুহোম্মরিে েোরি খুব্ তব্েস্ত এব্ং শ্ররদ্ধয় তিরযন। 
ওমরেে িোতেতত্রে এই গুণোব্যীে েোেরণই ইসযোম প্রিোরেে শুরু কেরে নতব্ ওমেরে 
িোে র্তনষ্ঠজরনে বৃ্রি তনরয় আরসন। েুেোইেরিে সোরে হুিোয়তব্য়োে সতন্ধরি মুহোম্মরিে 
সম্মতি তনরয় অসন্তুি তিরযন হজেি ওমে। িোে েোরি এসতন্ধ তিয এে ধ্েরনে 
পেোজয়। হুিোয়তব্য়োে সতন্ধে আরগ নতব্ েরয়েজন সোহোতব্ ও কব্িুইন অনুসোেীরিে 
সোরে মক্কোে ব্োইরে অব্িোন তনরয় হজ পোযরনে ইেো প্রেোে েরেন। েুেোইেেো এ-
সংব্োি কেোনো মোত্র মুহোম্মরিে প্ররব্ে কঠেোরি যুরদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ েরে। মক্কো কেরে 
িয় মোইয িূরে অব্িোন তনরয় মুসযমোনেো সমরঝোিোে কিিো েরেন। কেরষ উভরয় এই 
েরিব উপনীি হয় কয, ‘মুসযমোরনেো এ-ব্িে মতিনোয় তফরে যোরব্ িরব্ পরেে ব্িে 
িোেো েোব্োয় হজ েেরি পোেরব্ন।’ এ-প্রস্তোরব্ ওমে কভরব্তিরযন েুেোইেেো নতব্রে 
িোরিে সব্ েিব কমরন তনরি ব্োধ্য েরেরি। িোই তিতন আরব্গ-িোতড়ি হরয় মুহোম্মরিে 
েোরি এতব্ষরয় জোনরি িোন। নতব্ িখন উরিতজি হরয় ওরঠন এব্ং তিৎেোে েরে 
ব্রযন: ‘কিোমোে মো কিোমোে জনয কেোে েরুে।’ নতব্ে মুরখ এ অতভেোরপে েেো শুরন 
ওমে তনরজরে সংব্েণ েরেন। কয নতব্ হুিোয়তব্য়োে সতন্ধ েরেতিরযন আে কয নতব্ 
িে/ব্োরেো ব্িে আরগ প্রব্য আগ্রহ তনরয় ওমে ও হোমজোরে ইসযোরম ধ্মবোন্ততেি 
েরেতিরযন, িুজরনে পোেবেয আরি। হুিোয়তব্য়োে সতন্ধে মোধ্যরম েুেোইেরিে তনেি 
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আত্মসমপবরনে যুতক্তরে তভন্ন আতিরে তভতি তিরি নোতজয হয় সুেো ফোিোহ-এে প্রেম 
আয়োি: ‘আল্লোহ কিোমোে জনয সুস্পি তব্জয় অব্ধ্োতেি েরেরিন।’ (৪৮:১)। ব্িবমোরন 
সব্োই স্বীেোে েরেন হজেি আবু্ ব্েরেে েুেযী ভূতমেো ওমেসহ অরনরেে অসন্তুতি 
েমোরি ভূতমেো কেরখতিয।  
 

যতিও হুিোয়তব্য়োে সতন্ধ এে িৃতিরি মুসযমোনরিে তপিপো হওয়ো এব্ং এজনয নতব্রে 
ওমেসহ েরয়েজন সোহোতব্ে অসন্তুতিে সমু্মখীন হরি হয় িবু্ এ-সতন্ধ কেরে নতব্ে 
গভীে েোজননতিে প্রজ্ঞোে পতেিয় পোওয়ো যোয়। নতব্ হয়রিো এ-সময় েুেোইেরিে সোরে 
যুরদ্ধ জতড়রয় পরড়নতন েোেণ তিতন সম্ভব্ি তনতিি তিরযন নো, মুসযমোনেো আরিৌ 
েুেোইেরিে পেোতজি েেরি পোেরব্ তেনো। ফরয এেতি সোমতয়ে আরপোস ব্ো সতন্ধ 
িোে েোরি অতধ্ে তনেোপি তিয। নতব্ জোনরিন মুসযমোনরিে এেতি পেোজয় 
েুেোইেরিে েতক্তেোযী েেরব্। িোিোড়ো এ পেোজয় কব্িুইনরিে ওপে মুসযমোনরিে 
প্রভোব্ হ্রোস েেরব্ এব্ং ইহুতিরিে কক্ষোভ উসরে তিরব্। যো মুসযমোনরিে ভতব্ষযিরে 
এে গভীে অতনিয়িোে তিরে কঠরয কিরব্। এসব্ তিে তব্রব্িনো েরেই সম্ভব্ি নতব্ 
েুেোইেরিে সোরে সতন্ধ েরেন। তিতন সম্ভব্ি েুেোইেরিে েিবোব্যী কমরন তনরয়তিরযন 
এই তিন্তো েরে কয, েিব মোনোে ফরয িোে প্রভোব্ ও মযবোিো সমুন্নি েোেরব্ এব্ং পেব্িবী 
ব্িে িোে অনুসোেীেো হজ েেরি পোেরব্ন। কস কক্ষরত্র পেোজরয়ে কেোরনো েঙ্কো েোেরব্ 
নো।  
 

হুিোয়তব্য়োে সতন্ধরি মুহোম্মি কয তব্িক্ষণিোে পতেিয় তিরয়তিরযন কসতব্ষরয় অনুধ্োব্ণ 
েেো যোয় িোে পেব্িবী খোয়ব্োে যুদ্ধযোত্রো কেরে। মুহোতজেরিে অরনে তনেি-আত্মীয় 
িখরনো মক্কোয় ব্োস েেরিন। িোই নতব্ জোনরিন, মুহোতজেরিে অরনরে কস-জরনয 
েুেোইেরিে তব্রুরদ্ধ যুরদ্ধে ময়িোরন প্রোণপরণ যড়োই েেরব্ন নো। তেন্তু ইহুতিরিে কেষ 
েতক্তেোযী র্োাঁতি খোয়ব্োে আক্রমরণ কস-ধ্েরনে কেোরনো েঙ্কো কনই। ব্েং খোয়ব্োরেে যুদ্ধ 
জয় মুসযমোনরিে মরনোব্য ও গতনমরিে মোয িুই-ই বৃ্তদ্ধরি সোহোযয েেরব্। সুেো 
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ফোৎ্-এে েরয়েতি আয়োরি এ-সম্পরেব মন্তব্য েেো হরয়রি। কযমন এই আয়োরি ব্যো 
হরয়রি: ‘তব্েোসীেো যখন গোরিে তনরি কিোমোে েোরি কিোমোে আনুগরিযে েপে তনয 
িখন আল্লোহ িোরিে ওপে সন্তুি হরযন। িোরিে অন্তরে যো তিয তিতন িো জোনরিন...।’ 
(৪৮:১৮)।  
 

হুিোয়তব্য়োয় যখন েুেোইেরিে সোরে নতব্ে যুদ্ধ অব্েযম্ভোব্ী মরন হরয়তিয, িখন নতব্ 
মুসযমোনরিে তনরয় এেতি গোরিে তনরি িোাঁড়োন। েুেোইেরিে কযরেোরনো প্রতিরেোরধ্ে 
মুরখ যুদ্ধ েরে যোব্োে েপে গ্রহণ েরেন সব্োই। ইসযোরমে ইতিহোরস এই েপরেে নোম 
‘আল্লোহে সন্তুতিে েপে’ (ব্োয়োি অে-কেিওয়োন)। মোরন আল্লোহ এই েপে কেরে খুব্ই 
আনতেি হরয়রিন। ‘আে িোরিে জনয তিে েেরযন আসন্ন তব্জয়।’ (৪৮:১৮)। ‘যুরদ্ধ 
(িোেো) যোভ েেরব্ তব্পুয সম্পি।’ (৪৮:১৯)। ‘আল্লোহ কিোমোরিেরে প্রতিশ্রুতি 
তিরয়রিন কিোমেো যুদ্ধ-যভয তব্পুয সম্পরিে অতধ্েোেী হরব্। তিতন কিোমোরিে জনয এ 
ত্বেোতন্বি েেরব্ন।’ (৪৮:২০)। হুিোয়তব্য়োে সতন্ধে পে নতব্ দ্রুি মতিনোরি তফরে আরসন 
এব্ং কসখোরন এে পক্ষ েোতিরয় খোয়ব্োরেে উরদ্দরেয স্বসনয তনরয় যোত্রো েরেন। তিতন 
সরেহ েরেতিরযন মুসযমোরনেো হুিোয়তব্য়োে সতন্ধ তনরয় তব্তভন্ন প্রশ্ন িুযরি পোরে। 
আব্োে তিতন এ-ও জোনরিন, খোয়ব্োে যুদ্ধ জয় হরয সতন্ধ তনরয় প্রশ্ন কিোযোে কিরয় 
গতনমরিে মোরযে ভোগ-ব্োরিোয়োেো তনরয় ব্যস্ত েোেরব্ন সব্োই। 
  
গতনমরিে মোয হস্তগি েেোে তব্ষয়তি কব্িুইনরিে এরিোই আরেোতযি েরেতিয কয, 
যোেো েুেোইেরিে সোরে যুরদ্ধ কযরি েোতজ তিরযন নো িোেোও পযবন্ত খোয়ব্োে আক্রমরণ 
সিী হরি েোতজ হরয় কগরযন। সুেো ফোৎ্-এে ১৫ নম্বে আয়োরি এ-সম্পরেবই ব্যো 
হরয়রি: ‘কিোমেো যখন যুদ্ধযব্ধ সম্পি সংগ্ররহে জনয যোরব্ িখন যোেো র্রে কেরে 
তগরয়তিয িোেো ব্যরব্, ‘আমোরিেরেও কিোমোরিে সরি কযরি িোও।’ (৪৮:১৫)। এে 
পরেে আয়োরি আল্লোহ নতব্রে তনরিবে তিরয়রিন, ‘কয-সব্ মরুব্োসী আেব্ র্রে কেরে 
তগরয়তিয িোরিেরে ব্রযো, কিোমোরিেরে ডোেো হরব্ এে প্রব্যপেোক্রোন্ত জোতিে সোরে 
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যুদ্ধ েেরি। কিোমেো ওরিে সোরে যুদ্ধ েেরব্ যিক্ষণ নো ওেো আত্মসমপবণ েরে। 
কিোমেো এ-তনরিবে পোযন েেরয আল্লোহ কিোমোরিেরে ভোরযো পুেস্কোে কিরব্ন। তেন্তু 
কিোমেো যতি আরগে মরিো পোতযরয় যোও তিতন কিোমোরিেরে িোরুণ েোতস্ত কিরব্ন।’ 
(৪৮:১৬)। খোয়ব্োরেে  জযোেরয় েোরি েরয়েতি েোজেীয় প্রোসোি তিয। প্রেম তিরন 
‘সোযোম তব্ন কমেেোম’ প্রোসোিতি আক্রমণ েরেন মুসযমোনেো। তেন্তু িখরযে আরগ 
ভয়োব্হ যড়োইরয় ৫০ জন মুসযমোন কযোদ্ধো প্রোণ হোেোন। অনযতিরে হজেি আবু্ ব্েরেে 
কনিৃরত্ব ‘নোওম’ প্রোসোি আক্রমণ েেো হয়। তেন্তু সফয হরি পোরেনতন। হজেি ওমরেে 
কনিৃরত্ব আক্রমণ েরেও িখয কনয়ো যোয়তন প্রোসোিতি। অব্রেরষ হজেি আতয প্রোসোরিে 
প্রতিেক্ষো বু্যহ কভি েরে প্ররব্ে েেরি সক্ষম হন। অনযতিরে জোতব্ে প্রোসোরিে পোতন-
সংরযোগ তব্তেন্ন েরে কিন। ফরয প্রোসোরি অব্িোনেোেীেো কব্ে হরয় আসরি ব্োধ্য হয়। 
ব্োইরে এরস িোেো প্রতিরেোধ্ গরড় কিোযোে কিিো েেরযও কেষরমে ব্যেব হরয় পোতযরয় 
যোয়। এভোরব্ এরেে পে এে েরয়েতি প্রোসোরিে পিন র্রি। সব্রেরষ মুসযমোরনেো 
আস-সুরযমোন এব্ং আয-ওয়োতে প্রোসোিিরয় কপৌঁরিন। এই প্রোসোি িুতিরি পূব্ব কেরে 
ইহুতি নোেী ও তেশুরিে তনেোপিোে জনয আযোিো েরে েোখো হরয়তিয। ইহুতিেো কেষরমে 
যুদ্ধ তব্েতিে আরব্িন েরেন। নতব্ যুদ্ধব্েীরিে ব্োাঁতিরয় েোখোে তসদ্ধোন্ত গ্রহণ েরেন 
এব্ং ইহুতিরিে েৃতষ জতমে মোতযেোনো মুসযমোনরিে হোরি কিয়োে ইেো প্রেোে েরেন। 
যতিও ইহুতিেো কস জতমরি েোজ েেরি পোেরব্ এব্ং িোেো িোরিে উৎপোতিি ফসরযে 
অরধ্বে মুসযমোনরিে কিরব্।  
 

খোয়ব্োে যুদ্ধ কেরে নতব্ে েোরি গতনমরিে ভোগ পরড় সোতফয়ো নোরমে ইহুতি েমণী। কসই 
সোতফয়ো, তযতন স্বরপ্ন িোাঁিরে িোে কেোমরে নোমরি কিরখতিরযন এব্ং স্বোমীরে িো ব্যোে 
পে আর্োিপ্রোপ্ত হরয়তিরযন। মতিনোয় কফেি আসোে আরগ নতব্ সোতফয়োরে তব্রয় েরেন। 
খোয়ব্োরেে পূরব্ব ফোিোরেে জযোেরয়ে েোরি অনয ইহুতি কগোত্র ব্সব্োস েেি, িোও 
মুসযমোনেো িখয তনরি সক্ষম কহোন। এ-জরনয িোরিে কেোরনো যুদ্ধ েেরি হয়তন। 
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খোয়ব্োরেে ইহুতিরিে পতেণতিে েেো ব্যরি ফোিোরেে ইহুতিেো ভরয় তব্নো যুরদ্ধ 
আত্মসমপবন েরেন এব্ং িোরিে উৎপোতিি েরসযে অরধ্বে মুসযমোনরিে তিরি েোতজ 
কহোন। মতিনোে িতক্ষরণ ওয়োতি আয-কেোেো ও িোয়মোরি ব্সব্োসেোেী ইহুতিেোও 
মুসযমোনরিে তনেি আত্মসমপবণ েরেন এব্ং আরেোতপি েিব তহরসরব্ তজতজয়ো েে 
তিরি েোতজ হন। এভোরব্ মুসযমোনরিে তব্জয় েে এগুরি েোরে। কহজোরজে সমস্ত 
িতক্ষণোঞ্চয নতব্ মুহোম্মরিে েোসনোধ্ীন হয়। এিো উরল্লখয কয খোয়ব্োে যুদ্ধ জয়রে নতব্ 
অিযন্ত িক্ষিোে সতহি েূিনীতিরি েোরজ যোতগরয়রিন। যুদ্ধ জরয়ে পে কব্িুইনরিে 
ব্োনু গোিোফোন কগোষ্ঠীরে নতব্ তব্রেষ গুরুত্ব প্রিোন েরেন। এই কগোষ্ঠী ইহুতিরিে সোরে 
কব্ে সম্পতেবি তিয। িোেো নতব্ে সোহিরযব নো এরস ইহুতিরিে সোরে েোেরয হয়রিো 
মুসযোমোনরিে এ-যুদ্ধ জয় েেো অরনে েিসোধ্য হরিো। ব্োনু গোিোফোন কগোষ্ঠীরে িোই 
গতনমরিে মোরযে অরধ্বেই তিরয় কিন নতব্।    
 

তহজেরিে পরে নতব্ে েোযবোব্যী পযবোরযোিনো েেরয কিখো যোয়,এসময় নতব্ ধ্মবপ্রিোরেে 
সোরে সোরে েোজননতিে প্রভোব্ তব্স্তোরে সময় তিরয়রিন কব্তে। যুদ্ধ জরয় মুসযমোনরিে 
অনযিম কেৌেয তিয ‘গোজওয়ো’ ব্ো আেতিে আক্রমণ েেো। অনয অরনে পদ্ধতি 
অনুসেণ েরে আক্রমণ েেো হরিো, িরব্ িো সুতনতিবি গুপ্তিেরিে পোঠোরনো কগোপন িরেযে 
উপে তভতি েরে। এভোরব্ েরয়েতি েুেোইে ব্োতণতজযে েোরফযোরে যক্ষয েরে আক্রমণ 
েেো হয়। এসব্ আক্রমণ কযমন তব্পক্ষ িযরে আতেবেভোরব্ ক্ষতিগ্রস্ত েরে, কিমতন 
প্রোপ্ত গতনমরিে মোয তব্জয়ী মুসযমোনরিে আেও তনরব্তিিপ্রোণ কযোদ্ধো হরি উৎসোতহি 
েরেরি।  
 

তহজতে ৩ সোরয (৬২৫ তিস্টোব্দ) মতিনোে তনেি ওহুি পোহোরড়ে ময়িোরন সংর্তিি যুরদ্ধ 
পেোজয় মুসযমোনরিে জনয তিয এেতি তব্েোি ধ্োক্কো। তেন্তু এই পেোজয় অব্ধ্োতেি তিয 
নো। যুরদ্ধ পেোতজি মুসযমোনরিে মতিনোয় কফেি নো পোতঠরয় আবু্ সুতফয়োরনে েুেোইে 
িয মক্কোয় কফেি িরয যোয়। এই যুরদ্ধ নতব্ে েণরেৌেয অনুসেণ েেো হয়তন। নতব্ে 
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তনরিবে কমরন মুসযমোনেো পোহোরড়ে ঢোরয অব্িোন কননতন। তনরয অব্েয এই যুরদ্ধ 
হোেরিন নো। তেন্তু যুরদ্ধে ময়িোরন কেউ কেউ গতনমরিে মোয আরগভোরগই হস্তগি 
েেোে জনয যোে যোে জোয়গো কিরড় যোন। ফরয যুরদ্ধ পেোতজি হন।  
 

তহজতে ৫ সোরয (৬২৭ তিস্টোরব্দ) মুসযমোনেো পুনেোয় তব্পরিে সমু্মখীন কহোন। েুেোইে 
এব্ং কব্িুইনেো সতম্মতযিভোরব্ মতিনো িখরযে কিিো েরেন। ইসযোরমে ইতিহোরস এ-
র্িনোরে ব্যো হয় খেরেে যুরদ্ধ। এই যুরদ্ধ মুসযমোনেো মতিনোে িোেপোরে এে ধ্েরনে 
পতেখো খনন েরেন যো আরগ েখরনো কিখো যোয়তন। প্রিতযি আরি কয, এই পতেখো 
তনমবোরণে প্রস্তোব্ তিরয়তিরযন ইসযোম গ্রহণেোেী প্রেম ইেোতন নোগতেে সোযমোন আয-
ফোতসব। েুেোইেরিে পরক্ষ পুনেোয় কনিৃরত্ব তিরযন আবু্ সুতফয়োন। এেজন েুেোইে 
কযোদ্ধোও পতেখো পোে হরয় মতিনোয় প্ররব্ে েেরি পোরেনতন। মুসযমোনরিে জনয ঝুাঁতে 
তিয মতিনোে কভিরে েোেো ইহুতি ব্োনু েুেোইজো কগোষ্ঠী েুেোইেরিে সোরে কযোগ তিরি 
পোরে। েুেোইজো কগোষ্ঠী যতি েুেোইেরিে সোরে কযোগ তিরিো িরব্ মুসযমোনেো এ যুরদ্ধ 
পেোতজি হব্োে ও ইসযোরমে প্রসোে েমরে যোব্োে সম্ভোব্নো তিয। নতব্ মুহোম্মরিে 
কেৌেরযে েোেরণ কস যোত্রোয় তব্পি কেরি যোয়। িুই সপ্তোহ পে েুেোইেেো যুদ্ধ কেরে 
ক্ষোন্ত কিন। 
  
যুরদ্ধে সময় নতব্ মুহোম্মি গোিোফোন কগোষ্ঠীে কগোপরন ইসযোরম ধ্মবোন্ততেি কনোয়োম তব্ন 
মোসুি নোরমে এেজন ব্যতক্তরে ব্োনু েুেোইজো ও েুেোইেরিে মরধ্য িন্দ্ব সৃতিে জনয 
তনযুক্ত েরেন। কনোয়োম তব্ন মোসুরিে সোরে মতিনোে ইহুতি ও েুেোইেরিে সোরে সুসম্পেব 
তিয। ফরয উভরয়ই িোরে নতব্ মুহোম্মরিে প্রতিপক্ষ কভরব্তিরযন এব্ং িোে ব্ক্তব্য 
তব্েোস েরেতিরযন। কনোয়োম তব্ন মোসুরিে ভূতমেোে ফরয ব্োনু েুেোইজো ও েুেোইে 
ব্োতহনী এরে অপেরে অতব্েোস েরেন। অব্রেরষ ব্োনু েুেোইজোরিে িেফ কেরে 
কেোরনো সহরযোতগিো নো কপরয় এব্ং হঠোৎ েরে স্বেিপ্রব্োরহ তিেরি নো কপরে েুেোইেেো 
মক্কোয় তফরে যোন। েুেোইেেো মক্কো কফেি যোব্োে পেই নতব্ সেস্ত্র স্বসতনরেে এেতি িয 
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কপ্রেণ েরেন ব্োনু েুেোইজোরিে েোস্তোয়। ব্োনু েুেোইজো কভরব্তিয আবু্ সুতফয়োরনে 
ব্োতহনীরে সোহোযয নো েেোয় মুসযমোনেো কব্োধ্হয় এব্োে সহনেীয আিেণ েেরব্। তেন্তু 
মুসযমোনরিে জনয ভতব্ষযরিে হুমতে মরন হওয়োরি নতব্ িোরিেরে মতিনো কেরে সমূরয 
তব্িোতড়ি েেোে তসদ্ধোন্ত গ্রহণ েরেন। েুেোইজোরিে তব্নোে ইসযোরমে তব্েতেি েতক্ত 
সম্পরেব অনযরিে ভীি েেরব্, মুসযমোনরিে জনয তব্েোয গতনমরিে ব্যব্িো হরব্,কিমতন 
মতিনোে আউস ও খোজেোজ কগোষ্ঠীে কযোরেেো ইসযোরমে পিোেোে প্রতি আেও অনুগি 
হরব্ন। 
  
৬২৫ তিস্টোরব্দে কপ্রক্ষোপরি ব্োনু-নোতজে কগোরত্রে কখজুে গোরিে ব্োগোরন মুসযমোনরিে 
আগুন কিয়ো তিয রৃ্তণি এেতি েোজ। যুরদ্ধ পেোস্ত েেোে অনয কেোরনো উপোয় কিরখ নতব্ 
এই তসদ্ধোন্ত তনরয়তিরযন। কেোেোরনে সুেো হোেে-এে ২-১৭ নম্বে  আয়োি নতব্ে 
তসদ্ধোন্তরে কযৌতক্তে তভতি কিব্োে জনয নোতজয হরয়রি। ৬৩০ তিস্টোরব্দ মুসযমোনেো 
এেই ধ্েরনে েরঠোে পদ্ধতি গ্রহণ েরেন িোরয়ফ-তনব্োসী ব্োনু সোতেফরিে অব্রেোধ্ 
েরে েোখোে সময়। অব্রেোরধ্ে মোধ্যরম মুসযমোনেো ব্োনু সোতেফরিে ব্োইরে কেরে খোিয 
আসো ব্ন্ধ েরে কিন। তেন্তু েীঘ্রই মুসযমোনেো বু্ঝরি পোরেন, ব্োনু সোতেফরিে 
আব্োসিরযে কভিরে খোরিযে ব্ড় মজুি েরয়রি। িীর্ব কময়োরি অব্রুদ্ধ েরে েোখরযও 
িোেো ক্ষতিগ্রস্ত হরব্ন নো। অনযতিরে নতব্ আেব্ মুসযমোন স্বসতনেরিে অতিে িতেরত্রে 
েেো তিন্তো েরেন। অতিরেই স্বসতনরেেো িোন্ত ও অব্সন্ন হরয় পড়রব্ন। িোই দ্রুি যুদ্ধ 
জরয়ে েেো তিন্তো েরে ব্োনু সোতেফরিে আিুরেে কক্ষি পুতড়রয় কিব্োে আরিে কিন। 
জীতব্েোে উৎস তহরসরব্ ব্োনু সোতেফরিে তনেি এই আিুরেে কক্ষি তিয খুব্ই 
গুরুত্বপূণব। িোই িোেো নতব্ে েোরি এেজন িূি কপ্রেণ েরে মুসযমোনরিে এ-েেম 
ধ্ংসোত্মে েোজ কেরে তব্েি েোেরি অনুরেোধ্ েরেন। তব্তনমরয় সমস্ত আিুে কক্ষরিে 
মোতযেোনো মুসযমোনরিে তিরয় কিব্োে প্রস্তোব্ কিন। নতব্ িোরয়ফ অব্রেোধ্ িতগি েরে 
মক্কো তফরে যোন এব্ং হোওয়োরজন কগোত্র কেরে কনয়ো গতনমরিে মোয ব্ন্টন েরেন। ব্োনু 
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সোতেফ কগোরত্রে এে কনিো মোরযে তব্ন আউসরে প্রস্তোব্ কিন,মোরযে ইসযোরম িীতক্ষি 
হরয িোে স্ত্রী-সন্তোনরিে মুতক্ত কিব্োে সোরে সোরে এেেি উি প্রিোন েেো হরব্। প্রস্তোরব্ 
েোতজ হরয় মোরযে তব্ন আউস তনরজে ধ্মব-কগোত্র িযোগ েরে নতব্ে উপতিতিরি ইসযোম 
গ্রহণ েরেন। এই সব্ র্িনো ইসযোরমে প্রোেতমে যুরগ তযতখি তব্তভন্ন ঐতিহোতসে গ্ররন্থ 
কযখো আরি এব্ং িো তনভবেরযোগযও। ইসযোরমে প্রোেতমে ব্িেগুরযোে র্িনো নতব্ 
মুহোম্মরিে মোনতসেিো ও নিুন ধ্মব তহরসরব্ ইসযোরমে দ্রুি প্রসোরেে কযৌতেে ব্যোখযো 
প্রিোন েরে। 
  
মক্কো জরয়ে পে এব্ং িোরয়ফ জরয়ে পূরব্ব নতব্ হোওয়োরজন কগোত্ররে পেোস্ত েরে প্রিুে 
গতনমরিে মোয যোভ েরেন। গতনমরিে মোয ব্ন্টরনে সময় মুসযমোনেো ভয় কপরিন, 
নতব্ উিোেভোরব্ নব্য মুসযমোনরিে গতনমরিে মোয সব্ িোন েরে কফযরব্ন। কযভোরব্ 
তিতন মক্কো তব্জরয়ে পে ইসযোম ধ্মব গ্রহণ েেোয় েুেোইে কনিো আবু্ সুতফয়োন, িোে 
সন্তোন মুয়োতব্য়ো, আয-হোরেস তব্ন আয-হোরেস, আয-হোরেস তব্ন তহেোম, কসোরহয তব্ন 
অমে এব্ং হোওয়োরিব্ তব্ন আবু্দয ওিোরে ১০০তি েরে উি উপহোে তিরয়তিরযন। 
এর্িনোয় মতিনোে আনসোেগণ অসরন্তোষ প্রেোে েরেন। িোরিে এেজন কনিৃিোনীয় 
ব্যতক্ত সোি তব্ন ওব্োিো নতব্ে েোরি আনসোেরিে এ কক্ষোরভে েেো জোনোন। নতব্ িখন 
আনসোেরিে কডরে পোঠোন, িোরিে ব্ক্তব্য কেোনোে জনয। নতব্ে এই েোযবক্রম িোে 
েূিননতিে ও অনযরে তনয়িণ েেোে িক্ষিো প্রমোণ েরে। নতব্ আনসোেরিে উরদ্দরেয 
ব্রযন, ‘ও আমোে আনসোরেেো! এিো তে ভোরযো নয় কয অনযেো উি তনরয় তফরে কগয 
আে কিোমেো তফরে যোরব্ আল্লোহে িয়ো তনরয়?’ মতিনোয় অব্িোনেোযীন সমরয় নতব্ 
মুহোম্মি সম্পরেব কয িতযয ব্ো িেয ইসযোরমে ইতিহোরসে প্রেমতিেেোে ঐতিহোতসেেো 
প্রেোে েরেরিন িোরি নতব্ে িতেরত্র ধ্মবপ্রিোেরেে সোরে এেজন েোেনোয়রেে তিত্রও 
ধ্েো পরড়। মুহোম্মরিে জীব্নী তনরয় কয কেোরনো এেতনষ্ঠ পোঠে পড়োশুনো েেরয এ-
ধ্েরনে অসংখয প্রমোণ পোরব্ন। 
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িফতসে আয-জোযোযোইরন সুেো তনসো-এে ১০৫-১০৭ নম্বে আয়োরিে ব্যোখযোয় নীরিে 
র্িনো উরল্লখ েেো হরয়রি। িমো তব্ন ইব্তেে নোরমে এেজন ব্যতক্ত এেজন স্বসতনরেে 
কপোেোে িুতে েরে িো ইহুতি ব্যতক্তে র্রে যুতেরয় েোরখন। কপোেোরেে মোতযে কপোেোেতি 
যুেোরনো িোরন খুাঁরজ পোন। কপোেোরেে মোতযে যখন কপোেোে িুতেে জরনয িমোরে িোয়ী 
েরেন িখন িমো তনরজরে তনরিবোষ িোতব্ েরে ওই ইহুতি ব্যতক্তরে ‘কিোে’ ব্রয িোতব্ 
েরেন। িমোে আত্মীয়েো এ-তব্ষয়তি নতব্ে সোমরন উপিোপন েরেন এমনভোরব্ কয, িমো 
এেজন মুসযমোন িোই নতব্ কযন িমোে পক্ষপোতিত্ব েরেন। তেন্তু নতব্ িো েরেনতন। 
পক্ষপোতিরত্বে কিরয় তিতন সিযরেই প্রোধ্োনয তিরযন। সুেো তনসোে ১০৫ নম্বে আয়োরি 
ব্যো হরয়রি: ‘আতম কিোমোে প্রতি সিযসহ তেিোব্ অব্িীণব েরেতি যোরি িুতম মোনুরষে 
মরধ্য কসই মরিো তব্িোে েেরি পোে আল্লোহ কিোমোরে কযমন জোতনরয়রিন। িুতম 
তব্েোসর্োিেরিে জনয িেব েরেো নো।’ (৪:১০৫)। সুেো হজুেোি-এে ৯ নম্বে আয়োরিও 
এেই ধ্েরনে তব্ষরয় আরযোেপোি েেো হরয়রি। এখোন কেরে নতব্ মুহোম্মরিে কনিৃরত্বে 
গুণোব্যীই কয প্রেোতেি হয় শুধু্িোই নয়, কসই সোরে িৎেোযীন আেব্ মুসযমোন 
সমোরজে অব্িো ও িযোিতযে তিত্রও উরঠ এরসরি। আয়োিতি হয: ‘তব্েোসীরিে িুই িয 
িরন্দ্ব তযপ্ত হরয িুতম িোরিে মরধ্য ফয়সোযো েরে কিরব্। িোেপে িোরিে এে িয যতি 
অনয িরযে তব্রুরদ্ধ সীমো িোতড়রয় যোয়, িরব্ িোরিে সোরে যুদ্ধ েেরব্ যিক্ষণ পযবন্ত 
নো িোেো আল্লোহে তনরিবরেে েোরি আত্মসমপবণ েরে। যতি িোেো আত্মসমপবণ েরে িরব্ 
িোরিে নযোরয়ে সরি ফয়সোযো েরে কিরব্, সুতব্িোে েেরব্।’ আয়োিতি এেই সোরে 
পতেষ্কোে এব্ং কব্োধ্গময। িফতসে আয-জোযোযোইরন আরেেতি র্িনোে েেো উরল্লখ আরি 
কযখোরন িৎেোযীন আেরব্ে সমোতজে অব্িো ও নতব্ অনুসোেীরিে মধ্যেোে 
মরনোমোতযরনযে তব্ষয়তি ফুরি ওরঠরি: ‘নতব্ এেব্োে এেতি গোধ্োে তপরঠ িড়তিরযন এব্ং 
যখন তিতন আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োরয়ে পোে তিরয় যোতেরযন িখন গোধ্োতি শুেরনো মযিযোগ 
েরে। ইব্রন উব্োয় িুগবরন্ধে জরনয তনরজে নোে কিরপ ধ্রেন। িখন কসখোরন উপতিি 
আনসোেরিে এে কনিো আবু্দল্লোহ তব্ন েোওহো ব্রযন, ‘ইব্রন উব্োয়, আল্লোহে নোরম 
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েপে তনরয় ব্যতি, েসুরযে েোরি কিোমোে েেীরে ব্যব্হোে েেো সুগতন্ধে কিরয় গোধ্োে 
এই মরযে গন্ধ েম অসহনীয়।’ ইব্রন েোওহোে এই ব্ক্তব্য তনরয় িোে অনুসোেীরিে 
সোরে ইব্রন উব্োরয়ে অনুসোেীরিে সোরে েেো েোিোেোতিে এে পযবোরয় যোতঠ-জুিো তনরয় 
িুই পক্ষ মোেোমোতেরি জতড়রয় পরড়।  
  
মক্কো তব্জরয়ে পে েতব্ কব্োজোরয়ে তব্ন কজোহোরয়ে তব্ন আবু্ সোযমো িোে ভোই েতব্ েোব্ 
তব্ন কজোহোরয়েরে এেতি তিতঠ তযরখন: ‘কয েতব্েো নতব্ে নোরম েতব্িো তযরখরিন তেংব্ো 
নতব্ে মরন েি তিরয়রিন, িোরিে মৃিুযিণ্ড কিয়ো হরে। যোেো এধ্েরনে েোজ েরেতিয 
িোরিে অরনরেই এখন মক্কো কিরড় িরয যোরেন। িোই আপতন তনেোপরি েোেরি িোইরয 
নতব্ে েোরি তগরয় ক্ষমো িোওয়ো উতিি। অিীি েোরজে জনয যোেো ক্ষমো প্রোেবনো েেরিন 
নতব্ িোরিেরে েোতস্ত তিরেন নো। অনযেোয় আপনোে উতিি মক্কো কিরড় িরয যোওয়ো 
যোরি মুসযমোনেো আপনোরে কিখরি নো পোয়।’ েোব্ তঠে েেরযন তিতন ইসযোম গ্রহণ 
েেরব্ন। জীব্ন ব্োাঁিোরি তিতন নতব্ে প্রেংসো েরে এেতি েতব্িো কযরখন যো ‘আযখোল্লোে 
েতব্িো’ নোরম পতেতিি। েোেণ নতব্ েতব্িোতি শুরন এরিো খুতে হরয়তিরযন কয, তিতন 

েোব্রে িোে তনরজে এেতি আযখোল্লো৫৪ উপহোে তিরয়তিরযন।  
 

ওই সমরয় আেরব্ে মোনুষ সেয এব্ং অনোনুষ্ঠোতনে জীব্নযোপন েেরিন। িোই িোেো 
িোরিে কনিোে সোরে র্তনষ্ঠ আত্মীরয়ে মরিো স্বিিঃসূ্ফিব আিেণ েেরিন। িোরিে েোরি 
এেমোত্র ব্োধ্যব্োধ্েিো তিয কেোেোরনে তনরিবে কমরন িযো। িোেো নতব্ মুহোম্মিরে 
তনরজরিে এেজন মরন েেরিন। তেন্তু এধ্েরনে সম্পেব কব্তে তিন েোরেতন। তনয়ম-
েোনুরনে ব্োধ্যব্োধ্েিো ও েীতিনীতি কমরন েোেপ্রধ্োন তহরসরব্ নতব্ মুহোম্মিরে সম্মোন 
কিখোরনো প্ররয়োজনীয় হরয় ওরঠ। সুেো হুজুেোি-এে ১-৫ নম্বে আয়োরি এব্ং কেোেোরনে 
আেও তেিু আয়োরিে মোধ্যরম নতব্ে জনয িোে অনুসোেীরিে আিব্-েোয়িো তনধ্বোতেি 
েরে কিয়ো হরয়রি: ‘কহ তব্েোতসগণ! আল্লোহ ও িোে েসুরযে আরগ যোওয়োে কিিো েরেো 
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নো।’ (৪৯:১)। কযরহিু আল্লোহে উপতিতি কিোরখ কিখো যোয় নো, িোই এই আয়োরিে মমবোেব 
হরে, ‘তব্েোতসগণ, কিোমোরিে সোমরন নতব্ উপতিি েোেরয নতব্ িোন িযোগ েেো নো 
পযবন্ত কিোমেো কেোরনো েেো ব্রযো নো ব্ো কেোরনো েোজ েরেো নো।’ পেব্িবী আয়োি হরে: 
‘কহ তব্েোতসগণ! কিোমেো নতব্ে েণ্ঠস্বরেে ওপরে তনরজরিে েণ্ঠস্বে উাঁিু েরেো নো আে 
তনরজরিে মরধ্য কযভোরব্ উাঁিুগযোয় েেো ব্রযো িোে সরি কসভোরব্ উাঁিুগযোয় েেো ব্রযো 
নো।’ (৪৯:২)। এই আয়োরিে মোধ্যরম বু্ঝোরনো হরয়রি িোেো কযন হজেি ওমরেে মরিো 
কেোরনো আিেণ নো েরেন। কযমন, হজেি ওমে হুিোয়তব্য়োে সতন্ধে পে অনযরিে 
সমু্মরখই সতন্ধে েিবোব্যী তনরয় উচ্চস্বরে প্রশ্ন িুরযতিরযন এব্ং মুহোম্মিরে ‘আল্লোহে 
েসুয’ নো ব্রয শুধু্ ‘মুহোম্মি’ ব্রয সরম্বোধ্ন েরেতিরযন। ‘যোেো আল্লোহে েসুরযে সোমরন 
তনরজরিে েণ্ঠস্বে তনিু েরে, আল্লোহ িোরিে অন্তেরে পতেরেোধ্ন েরেরিন, যোরি িোেো 
সোব্ধ্োন হরয় িযরি পোরে। িোরিে জনয েরয়রি ক্ষমো ও মহোপুেস্কোে।’ (৪৯:৩)। স্পিি 
আেরব্েো এধ্েরনে আিব্-েোয়িোে সোরে পতেতিি তিরযন নো। নতব্ মুহোম্মরিে ক্ষমিো 
গ্রহরণে পেই িোেো এসব্ পোযন েেো কেরখ। ‘(কহ নতব্!) যোেো র্রেে কপিন কেরে 
কিোমোরে উাঁিুগযোয় ডোরে িোরিে কব্তেে ভোগই হরে তনরব্বোধ্।’ (৪৯:৪)। নতব্ে ব্োতড়ে 
কপিন তিরে িোে স্ত্রীেো েোেরিন। কসতিে তিরয় যোেো িযোরফেো েেি এব্ং নতব্রে শুধু্ 
‘মুহোম্মি’ ব্রয সরম্বোধ্ন েেি, িো নতব্ পিে েেরিন নো। (অেব্ো আল্লোহ এই আিেণ 
পিে েেরিন নো, েোেণ এই ব্োেযগুরযো কিো আল্লোহে!) এেিো সময় পযবন্ত এই ধ্েরনে 
সরম্বোধ্ন স্বোভোতব্ে তিয। নতব্ িোে সোেী ও অনুসোেীরিে তনরয় এেসোরে েোজ েেরিন। 
যুরদ্ধে জনয পতেখো পযবন্ত খনন েরেরিন। তেন্তু ক্ষমিোয় আরেোহরণে পে িো ব্ন্ধ হরয় 
যোয়। ‘কিোমোে কব্ে হরয় আসো পযবন্ত িোেো যতি স্বধ্যব ধ্েি িো হরয িোই হরিো িোরিে 
জনয ভোরযো।’ (৪৯:৫)। মুসযমোনরিে জনয তেিোিোরেে সুতনতিবি তনয়ম স্বিতে হয় সুেো 
মুজোিোযো-এে এই আয়োরিে মোধ্যরম: ‘কহ তব্েোতসগণ! কিোমেো েসুরযে সোরে এেোরন্ত 
েেো ব্যরি িোইরয িোে আরগ তেিু সিেো কিরব্।’ (৫৮:১২)। অেবোৎ নতব্ে সোরে 
আিব্-েোয়িো প্রিেবন কেমন হরব্ িো পতেষ্কোে হয় এই আয়োি কেরে। তেন্তু কযসব্ 
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িতেদ্র মুসযমোরনে তনেি এই তনয়ম কমরন িযো েিসোধ্য মরন হরয়তিয িোরিে জনয 
পেব্িবী আয়োরি স্বেতেযয প্রিেবন েেো হরয়রি: ‘যতি কিোমেো সিেো তিরি নো পোে, িরব্ 
আল্লোহ কিোমোরিে তিরে মুখ িুরয িোইরব্ন...।’ (৫৮:১৩)।  
নতব্ে ব্োতড়রি প্ররব্রেে তব্তধ্-তনরষধ্ আব্োে আরস সুেো আহজোব্-এে ৫৩ নম্বে আয়োরি: 
‘কহ তব্েোতসগণ! কিোমোরিেরে অনুমতি নো কিয়ো হরয, খোব্োে স্বিতেে জনয অরপক্ষো নো 

েরে৫৫, খোওয়োে জনয নতব্ে ব্োতড়ে কভিরে ঢুেরব্ নো। িরব্ কিোমোরিেরে ডোেো হরয 
কিোমেো যোরব্ ও খোওয়োে পে িরয আসরব্। েেোব্োিবোয় কিোমেো কমরি কযও নো; এমন 
ব্যব্হোে নতব্ে তব্েতক্তে সৃতি েরে। কস কিোমোরিেরে উরঠ যোওয়োে জনয ব্যরি সংরেোি 
কব্োধ্ েরে। তেন্তু আল্লোহ সিয েেো ব্যরি সংরেোি কব্োধ্ েরেন নো...।’ (৩৩:৫৩)। 
এই আয়োি তনরয় মন্তরব্যে প্ররয়োজন কনই, েোেণ িখন যো র্িরিো িোেই সোক্ষী তিরে 
এই আয়োি। সোহোতব্েো প্রোয়ই আরগ কেরে নো-জোতনরয় নতব্ে ব্োতড়রি প্ররব্ে েেরিন। 
খোব্োরেে জনয অরপক্ষো েেরিন এব্ং খোব্োরেে পে এরে অরনযে সোরে েেো ব্যোে 
জনয অরপক্ষো েেরিন। মুহোম্মি ‘েসুয’ হব্োে পে কেরে এ-ধ্েরনে আিেণ আরেোভন 
তহরসব্ তব্রব্িনো েেো হয়। মুহোম্মরিে সোরে সোধ্োেণ মোনুরষে তেিুিো িূরে েোখোে 
প্ররয়োজনীয়িো স্বিতে হয়। তেন্তু কসিো মুহোম্মরিে পরক্ষ সেোসতে ব্যো অস্বতস্তেে। তেন্তু 
আল্লোহে জনয নয়, েোেণ তিতন এ-সেয অস্বতস্তে ঊরর্ধ্ব। অেব্ো অনযভোরব্ ব্যো যোয়, 
আল্লোহ িোে েসুরযে েরণ্ঠ সোধ্োেণ মোনুষরে েোেপ্রধ্োরনে প্রতি সতঠে ব্যব্হোরেে তেক্ষো 
প্রিোন েরেন। এই ব্যখযোে তভতি আেও সুিৃঢ় েরে এেই আয়োরিে পরেে ব্োেযতি। 
যতিও এরক্ষরত্র তব্ষয়ব্স্তুে তভন্নিো েরয়রি: ‘কিোমেো িোে (নতব্ে) স্ত্রীরিে েোরি তেিু 

িোইরয পিবোে৫৬ আড়োয কেরে িোইরব্। এ-তব্ধ্োন কিোমোরিে ও িোরিে হৃিরয়ে জনয 
পতব্ত্রিে...।’ (৩৩:৫৩)। হজেি আরয়েো ব্তণবি এেতি হোতিস কেরে জোনো যোয়, ‘েসুয 
মুহোম্মি ও আতম এেব্োে এে েোযো কেরেই খোব্োে খোতেযোম। িখন হজেি ওমে 
পোে তিরয় যোতেরযন। েসুয ওমেরে আমোরিে সোরে খোব্োরেে আমিণ জোনোরযন। 
ওমে আমোরিে সোরে কখরি ব্সরয ওমরেে আেুয আমোে আেুযরে স্পেব েরে। ওমে 
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নতব্রে উরদ্দেয েরে ব্রযন, যতি পূরব্ব আমোে উপরিে েণবপোি েেরিন, িরব্ েোরেো 
কিোখ িোরে (আরয়েো) কিখরি পোেরিো নো।’ এেপে-ই পিবো সম্পরেব উপরেোক্ত আয়োি 
নোতজয হয়।  
 

আবু্দল্লোহ তব্ন আয-আব্বোরসে ব্তণবি এেতি হোতিস অনুযোয়ী সুেো আহজোরব্ে ৫৩ নম্বে 
আয়োি নোতজরযে েোেণ হরে হজেি ওমরেে মন্তব্য। কযখোরন হজেি ওমে নতব্রে 
ব্রযন, ‘আপনোে স্ত্রীেো অনয স্ত্রীরযোরেে মরিো নয়।’ সুেো আহজোরব্ে ৩২ নম্বে আয়োিও 
শুরু হরয়রি এেই ধ্েরনে ব্ক্তব্য তিরয়: ‘কহ নতব্পেীগণ! কিোমেো কিো অনয নোেীরিে 
মরিো নও।’ (৩৩:৩২)। কেন েসুরযে স্ত্রীেো অনযরিে কেরে আযোিো হরব্ন? েোেণ 
কসোজো েেোয় নতব্ মুহোম্মরিে মযবোিো অনয সোধ্োেণ মোনুরষে মরিো এেই পযবোরয় তিয 
নো। নতব্ে মযবোিো ধ্রে েোখোে জরনয িোে স্ত্রীরিে মযবোিোও ধ্রে েোখরি হরব্। িোরিেরে 
প্রোরিযে েোজেুমোেীরিে মরিো তব্তেন্ন হরয় েোেরি হরব্। সুেো আহজোব্-এে ৫৩ নম্বে 
আয়োরিে (যোে অংেতব্রেষ ইরিোমরধ্য উরল্লখ েেো হরয়রি) কেষ ব্োেয উপরেোক্ত 
তব্ষয়ব্স্তুরে সমেবন েরে: ‘...কিোমোরিে েোেও পরক্ষ আল্লোহে েসুযরে েি কিয়ো ব্ো 
িোে মৃিুযে পে িোে স্ত্রীরিেরে তব্ব্োহ েেো সংগি হরব্ নো। আল্লোহে েোরি এ গুরুিে 
অপেোধ্।’ (৩৩:৫৩)। নতব্ মুহোম্মি িোে স্ত্রীরিে তনরয় খুব্ সংরব্িনেীয তিরযন। তিতন 
কিরয়তিরযন, ইজেোইরযে প্রোিীন েোজোরিে মরিো িোে স্ত্রীেো কেোরনো পেপুরুষ কেরে 
অসৃ্পেয েোেরব্ন। এমন তে নতব্ মোেো কগরযও। সোধ্োেণ ধ্মবোন্ততেি মুসযমোন কেরে 
নতব্ মুহোম্মরিে মযবোিো কব্তে িো কেোেোরনে তভন্ন আরেেতি আয়োি কেরে ধ্োেণো পোওয়ো 
যোয়। মক্কো তব্জরয়ে পে সুেো হুজুেোি-এে ১৪ নম্বে আয়োরি ব্যো হরয়রি: ‘আেব্ 
মরুব্োসীেো ব্রয, ‘আমেো তব্েোস েেযোম।’ ব্রযো, কিোমেো তব্েোস েেতন। ব্েং ব্রযো, 
আমেো আত্মসমপবন েেোে ভোব্ কিখোতে। েোেণ এখনও কিোমোরিে অন্তরে তব্েোস 
জন্মোয়তন।’ (৪৯:১৪)। 
  



 

205 
 

সিয মুসযমোন হওয়ো ব্যতক্তেো যখন ব্রযন, িোেো কস্বেোয় ইসযোম গ্রহণ েরেরিন, ব্য 
প্ররয়োগ তেংব্ো যুরদ্ধে ফরয ভীি হরয় ধ্মবোন্ততেি হনতন, িখন সুেো হুজুেোি-এে ১৭ 
নম্বে আয়োি নোতজয হয়: ‘ওেো মরন েরে ওেো আত্মসমপবণ েরে কিোমোরে ধ্নয েরেরি। 
ব্রযো, কিোমোরিে আত্মসমপবণ আমোরে ধ্নয েরেরি মরন েরেো নো, ব্েং তব্েোরসে তিরে 
পতেিোতযি েরে আল্লোহই কিোমোরিেরে ধ্নয েরেরিন।’ (৪৯:১৭)। [অেবোৎ ইসযোম 
গ্রহণ েেরযই ‘তব্েোসী’ প্রমোতণি হয় নো। নতব্ে মরিো ইসযোরমে জনয উৎসতগবেৃিও 
কব্োঝো যোয় নো। ফরয িোরিে সোরে নতব্ে মোন-মযবোিো িুযনীয় নয়।-অনুব্োিে]। সিয 
ইসযোরম ধ্মবোন্ততেি হওয়ো মুসযমোনরিে অিুযৎসোহী মরনোভোব্ আে গতেমোে েেো 
জোনরি কপরে নতব্ িোরিে সমোরযোিনো েরেন এব্ং সিেো তিরি তনরিবে কিন। মতক্ক 
সুেো ফোজে-এ এেেম ব্যতক্তরিে সম্পরেব এেতি সুেে ব্ণবনো েরয়রি। এই সুেোতি তিতন 
েোব্ো র্রেে কিয়োরযে সোমরন িোাঁতড়রয় পোঠ েরে মক্কোব্োসীরে শুতনরয়তিরযন। িুিঃখজনে 
হরে আেতব্ কেোেোরনে এই মরনোমুগ্ধেে আে িোঞ্চরযয ভেো সুে আক্ষতেে অনুব্োরিে 
মরধ্য ফুরি ওরঠ নো। িেোতপ এই সুেোে তেিু আয়োি িুর্ব্য অনুব্োরিে মোধ্যরম িুরয 
ধ্েো হয: ‘িুতম তে কিখতন কিোমোে প্রতিপোযে েী েরেতিরযন আি ব্ংরেে ইেোম 

কগোরত্রে ওপে যোেো অতধ্েোেী তিয সুউচ্চ প্রোসোরিে৫৭, যোে সমিুযয কেোরনো কিরে স্বিতে 

হয়তন? আে সোমুিরিে৫৮ ওপে? যোেো েুেো উপিযেোয় পোেে কেরি র্ে ব্োতনরয়তিয? 

আে ব্হু তেতব্রেে৫৯ অতধ্পতি কফেোউরনে ওপে? যোেো কিরে সীমোযঙ্ঘন েরেতিয, ও 
কসখোরন অেোতন্ত ব্োতড়রয়তিয। িোেপে কিোমোে প্রতিপোযে িোরিে ওপে েোতস্তে 
েেোর্োি হোনরযন। কিোমোে প্রতিপোযে কিো সিেব িৃতি েোরখন।’ (৮৯:৬-১৪)। ‘নো, 
আসরয কিোমেো তপিৃহীনরে সম্মোন েে নো, কিোমেো অভোব্গ্রস্তরিে অন্নিোরন পেস্পেরে 
উৎসোতহি েে নো, আে কিোমেো উিেোতধ্েোেীরিে জনয কেরখ-যোওয়ো ধ্নসম্পি পুরেো 
কখরয় কফয, আে কিোমেো ধ্নসম্পি ব্ড় কব্তে ভোরযোব্োস।’ (৮৯:১৭-২০)।  
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মতিনোয় কযসব্ তনয়ম স্বিতে হরয়রি িোে প্ররিযেতিে ব্যব্হোতেে ও েৃঙ্খযোগি তিে 
েরয়রি। মরুব্োসী আেব্রিে কস্বেোিোতেিোে যোগোম কিরন ধ্েোে িেেোে তিয। সুেো 
তনসো-এে এই আয়োরি কিখরি পোই: ‘কহ তব্েোতসগণ! কিোমেো যখন আল্লোহে পরে কব্ে 
হরব্ িখন পেীক্ষো েরে কনরব্। আে কেউ কিোমোরিে মিয েোমনো েেরয ব্ো শ্রদ্ধো 
জোনরয ইহজীব্রনে সম্পরিে কযোরভ িোরে ব্রযো নো, ‘িুতম তব্েোসী নও।’ েোেণ 
আল্লোহে েোরি অনোয়োসযভয সম্পি (গতনমরিে মোয) প্রিুে েরয়রি। কিোমেো কিো পূরব্ব 
এমনই তিরয! িোেপে আল্লোহ কিোমোরিে ওপে অনুগ্রহ েরেরিন, সুিেোং কিোমেো 
পেীক্ষো েরে কনরব্। কিোমেো যো েে আল্লোহ িো ভোরযো েরেই জোরনন।’ (৪:৯৪)। এই 
আয়োিতি কয র্িনোে কপ্রতক্ষরি নোতজয হয় িো হরে: এে অতভযোরনে সময় নতব্ে 
েরয়েজন অনুসোেী কসোযোয়োম কগোরত্রে এে কমষ-পোযেরে আক্রমণ েরেন। কসই কমষ-
পোযে িোরিেরে সোযোম জোতনরয় সম্ভোষণ েরেতিরযন, যো মুসযমোনরিে জনয অিযন্ত 
তপ্রয় ও প্ররয়োজনীয়। তেন্তু অনুসোেীেো ধ্রে তনরযন, কমষ-পোযেতি ভীি হরয় িোরিেরে 
সোযোম তিরয়রিন িোই কমষ-পোযেরে হিযো েেরি তিধ্ো েেরযন নো। আে কমষগুরযো 
গতনমরিে মোয তহরসরব্ িখরয কনন িোেো।  
  
আেব্ সমোরজ কস-সময় প্রিতযি আিব্-েোয়িোে আেও তেিু উরল্লখ পোওয়ো যোয় সুেো 
হুজুেোি-এে ১১ নম্বে আয়োরি: ‘কহ তব্েোতসগণ! কেোরনো পুরুষ কযন অপে পুরুষরে 
উপহোস নো েরে, কেননো যোরে উপহোস েেো হয়, কস উপহোসেোেীে কিরয় ভোরযো হরি 
পোরে; আে কেোরনো নোেীও অপে নোেীরেরযন উপহোস নো েরে, কেননো যোরে উপহোস 
েেো হয় কস উপহোসেোতেণীে কিরয় ভোরযো হরি পোরে। কিোমেো এরে অপরেে প্রতি 
কিোষোরেোপ েরেো নো। আে কিোমেো এরে অপেরে মে নোরম কডরেো নো। কেউ তব্েোস 
িোপন েেরয িোরে মে নোরম ডোেো খোেোপ েোজ।’ (৪৯:১১)। এই আয়োি নোতজয 
হওয়ো সম্পরেব জোনো যোয়, িোতমম কগোরত্রে েরয়েজন আম্মোে, কেোরয়ব্সহ েরয়েজন 
গেীব্-অসহোয় মুসযমোনরিে তনরয় ঠোট্টো-মেেোেো েরেতিরযন। কেোেোরন এেেম ডজন 
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খোরনে আয়োি েরয়রি যো মোনুরষে মূযযরব্োধ্, আিোে-আিেণ, আিব্-েোয়িোে প্রতি 
তিেতনরিবেনো কিয়; কযমন, কেোন অব্িোয় েী েেরি হরব্, েী েেো যোরব্ নো, তেভোরব্ 
েী ব্যরি হরব্ এব্ং েখন তনিুপ েোেরি হরব্ ইিযোতি। এেই সোরে এই আয়োিগুতয 
কেরে নতব্ মুহোম্মরিে সময় আেব্ মোনুরষে সোমোতজে আিেণ সম্পরেব ধ্োেণো পোওয়ো 
যোয়। 
 

ইসযোরম নোেী 
‘নোেীরিে সহৃিয়িোে সোরে কিখোরেোনো েে! িোেো অব্রুদ্ধ৬০ এব্ং িোরিে তনরজরিে 
উপে কেোরনো তনয়িণ কনই।’ তহজতে ৯ সোরয (৬৩১ তিস্টোরব্দ) মক্কোয় নতব্ মুহোম্মি 
তব্িোয় হরজে ভোষরণ নোেীরিে সম্পরেব এ-উতক্ত েরেতিরযন। প্রোে-ইসযোতম যুরগ আেব্ 
সমোরজ নোেীরিে স্বোধ্ীন নোগতেরেে মযবোিো তিয নো। পুরুরষে অধ্ীন ব্রয গণয েেো 
হি। নোেীরিে প্রতি প্রোয় সব্ ধ্েরনে অমোনতব্ে আিেণ ‘স্বব্ধ্’ তহরসরব্ স্বীেৃতি কপি। 
অনয কয কেোরনো অিোব্ে সম্পতিে (িোস) মরিো আেব্ নোেীও কেোরনো ব্যতক্তে উিেসূতেে 
হোরি উিেোতধ্েোে সূরত্র িরয কযরিন। নিুন মোতযে ওই নোেীরে কেোরনো প্রেোে 
কিনরমোহে প্রিোন েেো িোড়োই তনরজে স্ত্রী েরে েোখরি পোেরিো। ওই নোেী যতি মোতযরেে 
স্ত্রী হরি অস্বীেৃতি জোনোয় িরব্ মোতযে নোেীে সম্পি িখয তনরি পোেরিন। যতি ওই 
নোেী কসিোও নো েেরিন িরব্ মোতযে আমৃিুয িোরে আিরে েোখরি পোেরিো।  
 

সুেো তনসো-এে ১৯ নম্বে আয়োরিে মোধ্যরম এই অমোনতব্ে তব্ধ্োন িুরয কিয়ো হয়: ‘কহ 
তব্েোতসগণ! জব্েিতস্ত েরে নোেীরিেরে কিোমোরিে উিেোতধ্েোে গনয েেো কিোমোরিে 
জনয স্বব্ধ্ নয়। কিোমেো িোরিেরে যো তিরয়ি িো কেরে তেিু আত্মসোৎ েেোে উরদ্দরেয 
িোরিে ওপে অিযোিোে েরেো নো। িোেো যতি প্রেোরেয ব্যতভিোে নো েরে, িরব্ কিোমেো 
িোরিে সোরে সৎভোরব্ জীব্নযোপন েেরব্।’ (৪:১৯)। সুেো তনসোে ৩৪ নম্বে  আয়োরি 
‘পুরুষ নোেীে েক্ষোেিবো’ উতক্ততি সমোরজ নোেী-পুরুরষে অসোরমযে েেো প্রেোে েরে। 
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নোেীে িুযনোয় পুরুরষে উচ্চিে অব্িোরনে েেো উক্ত আয়োরিে পরেে িুই ব্োরেয 
উরল্লখ েরেরিন: ‘েোেণ আল্লোহ িোরিে এেরে অপরেে ওপে তব্তেিিো িোন েরেরিন, 
আে এ এজনয কয, পুরুষেো িোরিে ধ্নসম্পি কেরে ব্যয় েরে...।’ িরব্ তঠে কেোন 
েোেরণ আল্লোহ নোেী অরপক্ষো পুরুষরে কশ্রয়িে তহরসরব্ কব্রি তনরয়রিন তনতিবি েরে 
িোে ব্যোখযো েেো হয়তন। 
 

িফতসে আয-জোযোযোইন-এে ব্ক্তব্য অনুযোয়ী পুরুষ নোেী অরপক্ষো কশ্রয়িে েোেণ 

িোরিে বু্তদ্ধমিো, জ্ঞোরনে পতেতধ্, প্রেোসতনে িক্ষিো। আয-জোমোখেোতে৬১, আবু্দল্লোহ 

ইব্রন ওমে আয-ব্োয়িোওতয়৬২ এব্ং আেও অরনে মুসতযম পতণ্ডি অব্েয এই ব্ক্তরব্যে 
আেও গভীরে তগরয় অতধ্তব্িযোগি রূপ তিরি কিিো েরেরিন। িোাঁেো নোেীে ওপে 
পুরুরষে েিৃবত্বরে কেোরনো তব্ষরয়ে ওপে িোে তনয়রমে েিৃবরত্বে সোরে িুযনো েরেরিন। 
নবু্ওতি, ইমোমতি, েোসরনে অতধ্েোেগুরযো এেমোত্র পুরুরষে জন্য ব্েোদ্দ কেরখরিন, 
েোেণ িোরিে মরি এিো িুযনমূযে কব্তে েতক্তেোযী, কব্তে বু্তদ্ধমোন ও কব্তে তব্িক্ষণ। 
ইসযোতম আইরন পুরুষ উিেোতধ্েোেসূরত্র নোেী অরপক্ষো কব্তে সম্পতি পোয়। এেজন 
পুরুরষে সোক্ষযও নোেীে িুযনোয় কব্তে গ্রহণরযোগয। তনতিবি েরে ব্যরয পুরুরষে ভোরগে 
প্রোপয সম্পতি নোেীে ভোরগে িুযনোয় তিগুণ। এেইভোরব্ আিোযরিও এেজন পুরুরষে 
সোক্ষয এেজন নোেীে সোরক্ষযে িুযনোয় তিগুণ গ্রহণরযোগয ব্রয গণয েেো হয়। তজহোরি 
অংেগ্রহণ েেো ব্ো শুক্রব্োরেে জুমোে নোমোরজ অংে কনয়োও নোেীরিে জনয জোরয়জ নয়। 
িোযোে কিয়োে অতধ্েোে শুধু্মোত্র স্বোমীে েরয়রি; স্ত্রীে এরি কেোরনো হোি কনই। আেও 
তব্তভন্ন েোজ, কযমন আজোন কিয়ো, মসতজরি ইমোমতি েেো, কর্োড়োয় িড়ো, িীে-ধ্নুে 
িোযোরনো, ব্ড় ধ্েরনে কেোরনো অপেোরধ্ সোক্ষয কিয়ো ইিযোতি শুধু্ পুরুষরিে জনযই 
সংেতক্ষি েোখো হরয়রি। 
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এই পুরুষিোতিেিোে পরক্ষে যুতক্তগুরযোে িুব্বযিো পোঠরেেো খুব্ সহরজ ধ্েরি 
পোেরব্ন। িৎেোযীন সোমোতজে পতেরব্েই তিয পুরুরষে েোসেসুযভ-মরনোভোব্ এব্ং 
নোেীে নীিু অব্িোরনে প্রধ্োন েোেণ। তব্তভন্ন আিোে-অনুষ্ঠোরনও নোেীরে পুরুরষে িুযনোয় 
েম সম্মোরনে িোন কিয়ো হরিো। ইসযোরম নোেীরিে মূযয উিেোতধ্েোে ও সোরক্ষয পুরুরষে 
িুযনোয় অরধ্বে ব্রয তব্রব্িনো েেো হয়। এধ্েরনে স্বব্ষময শুধু্মোত্র ইসযোরমে জনয 
তব্তেন্ন তেিু নয়। ব্েং নোেীজোতিে ক্রমোগি অব্মোননোে ফযোফয। তব্ষয়গুরযো পুরেোপুতে 
পতেষ্কোে। ফরয হোযেো িোরয সোফোই কগরয় এতড়রয় যোওয়ো যোয় নো। ইতিহোরসে শুরু 
কেরে সেয আতিম সমোরজ পুরুষ জোতি কব্াঁরি েোেোে জনয সংগ্রোরমে জন্ম তিরয়রি 
এব্ং নোেীরে তিিীয় আসরন কঠরয তিরয়রি। জোমবোন িোেবতনে কিডতেে তনৎরসে ভোষোয় 
‘নোেীরে তিিীয় কশ্রণীে মোনুষ ব্রয গণয েেো হরয়রি।’ প্রোিীন আেরব্ এই তিিীয় কশ্রণীে 
প্রতি ব্ব্বেিো আেও ভয়ঙ্কেরূরপ তিয। নতব্ মুহোম্মি কেোেোরনে আইন প্রণয়রনে মোধ্যরম 
নোেীরিে তেিু অতধ্েোে তিরয় ব্ব্বেিোে ধ্োে অরনেিুেু েতমরয় আনোে কিিো েরেতিরযন। 
সুেো তনসোে কব্তেেভোগ আয়োরিই নোেীরিে প্রতি স্বব্ষময হ্রোস ও আইতন অতধ্েোে তব্ষরয় 
মন্তব্য েরয়রি।  
 

িরব্ কযৌতক্তে িৃতিভতি কেরে তব্িোে েেরয ইসযোম তব্রেষজ্ঞরিে িুরয ধ্েো তব্তভন্ন 
ব্ক্তরব্য যুতক্তে পতেমোণ খুব্ই সোমোনয। মূযি িোরিে ব্ক্তব্য প্রোিীন আেব্ীয় তনয়মরেই 
নিুন রূরপ িোাঁড় েেোরনোে কিিো। অব্েয এে জনয িোরিেরে খুব্ কব্তে কিোষ কিয়ো যোয় 
নো। েোেণ িোরিে ব্ক্তরব্যে এেমোত্র উরদ্দেযই হরে, ‘তেভোরব্ আল্লোহ নোেী অরপক্ষো 
পুরুষরে কব্তে পিে েরেন, ব্ো নোেী অরপক্ষো পুরুষরে কব্তে তব্তেিিো িোন েরেরিন’ 
কসই কেোেোনীয় ব্ক্তরব্যে ব্যোখযো কিয়ো। সুেো তনসোে ৩৪ নম্বে  আয়োরিে আরেেতি 
ব্যোখযো আরি, ‘পুরুষ নোেীে তপিরন অেব ব্যয় েরে’ এিো শুনরি কযৌতক্তে মরন হরি 
পোরে। কযরহিু নোেীে খেরিে িোতয়ত্ব পুরুষ র্োরড় িুরয তনরয়রি, কসরহিু নোেী পুরুরষে 
ওপে তনভবেেীয। এ-েোেরণ নোেী পুরুরষে সেয আরিে-তনরিবে মোনরি ব্োধ্য। আে 
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এ-েোেরণ আয-জোমোখেোতে, আয-ব্োয়িোওতয়সহ অনযোনয তব্রেষজ্ঞ েোয় কিন, পুরুষই 
হরযো প্রভু এব্ং নোেী হরযো ভৃিযস্বরূপ। সুেো তনসোে উপরেোক্ত আয়োরিে এই ব্োেয 
কেরে উপসংহোে িোনো যোয় এভোরব্: ‘িোই সোর্ধ্ী স্ত্রীেো অনুগিো এব্ং যো কযোেিকু্ষে 
অন্তেোরয আল্লোহে কহফোজরি িোেো িোে কহফোজি েরে।’ অেবোৎ ভোয স্ত্রী িোরে ব্যো 
যোয় কয িোে স্বোমীে েেো কমরন িরযন এব্ং স্বোমীে অনুপতিতিরি তনরজরে স্বোমীে জনয 
গতেি েোরখন। কব্োঝো যোরে স্ত্রীেো সব্োই িোরিে স্বোমীে অধ্ীন এব্ং এ-েেো ভুরয 
যোওয়ো যোরব্ নো।  
 

এরিো তেিুে পেও ব্যো যোয় সুেো তনসো অরনে কক্ষরত্রই নোেীরে কব্ে তেিু অতধ্েোে 
তিরয়রি। প্রোিীন আেব্ীয় তনময়-েোনুরনে িুযনোয় কেোেোরনে তব্তধ্ তেভোরব্ নোেীরে 
সহোয়িো েরেরি িো সুেো তনসোে আয়োিগুতয কেরে বু্ঝো যোয়। এেতি উিোহেণ কিয়ো 
কযরি পোরে, সুেো তনসোে ২০-২১ আয়োিিরয় েরয়রি পুরুরষে প্রতি তনরিবে: ‘যতি কিোমেো 
এে স্ত্রীে জোয়গোয় অনয স্ত্রী কনওয়ো তঠে েে আে িোরিে এেজনরে প্রিুে অেবও তিরয় 
েোে িবু্ও িোে কেরে তেিুই কনরব্ নো। কিোমেো তে তমেযো অপব্োি তিরয় ও জুযুম েরে 
িো তনরয় কনরব্? কেমন েরে কিোমেো িো কনরব্, যখন কিোমেো পেস্পে সহব্োস েরেি 
ও িোেো কিোমোরিে েোি কেরে েক্ত প্রতিশ্রুতি তনরয়রি?’ (৪:২০-২১)। স্ত্রীসি 
উপরভোরগে পে তব্ব্োরহে সময় ধ্োযব কিনরমোহে পতেরেোধ্ নো েরে কেোরনো পুরুষ িোযোে 
তিরয় পুনেোয় তব্রয় েেরি পোেরব্ নো। কিনরমোহে যো ধ্েো হরয়তিয িো ওই পুরুষরে 
পতেরেোধ্ েেরিই হরব্। িরব্ এই সুেো তনসোয় আব্োে প্রোিীন আেরব্ে তেিু নোেী-
তব্রিষী তনয়মরে কমরন কনয়ো হরয়রি। কযমন সুেো তনসোে ওই ৩৪ নম্বে  আয়োরি কেষ 
ব্োরেয স্বোমী েিৃবে স্ত্রীরে প্রহোরেে অনুমতি কিয়ো হরয়রি: ‘স্ত্রীরিে মরধ্য যোরিে 
অব্োধ্যিোে আেঙ্কো েে িোরিেরে ভোরযো েরে উপরিে িোও, িোেপে িোরিে তব্িোনোয় 
কযরয়ো নো ও িোরিেরে প্রহোে েরেো।’ পুরুরষেো িোরিে স্বিতহে েতক্তে েোেরণ এমন 
অনোেোতঙ্ক্ষি ও েোপুরুরষোতিি েোজ কসই সুপ্রোিীনেোয কেরেই েরে আসরি। এমন-
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েী এই তব্ংে েিোব্দীরিও িো সমোন িোরয িযরি। প্রেৃিপরক্ষ কেোেোরন ব্তণবি এ-
তব্ধ্োন নোেীে প্রতি এ তনষু্ঠেিোরে ধ্রে কেরখরি।  
 

প্রতিতি সম্প্রিোরয়ে তনয়মেোনুনগুরযো িোরিে আিোে-আিেণ, স্বনতিেিোরব্োধ্রে 
প্রতিফতযি েরে। সুেো তনসোে ৩৪ নম্বে  আয়োিরে আমেো কসভোরব্ই কিখরি পোতে কয, 
প্রোিীন আেব্ীয়রিে েোরি স্বোমী তিয প্রভুে মরিো, স্ত্রীরে েোেীতেে-মোনতসে আর্োি 
েেোে সব্ েেম অতধ্েোে িোরিে তিয। জুব্োরয়ে তব্ন আয-আওয়োরমে িিুেব স্ত্রী এব্ং 
হজেি আবু্ ব্েরেে েনযো আসমোরে এেব্োে ব্যরি কিখো যোয়, ‘জুব্োরয়ে যখন স্ত্রীরিে 
ওপে কেরগ কযরিন িখন যোতঠ নো ভোেো পযবন্ত প্রহোে েেরি েোেরিন।’ এ-ব্যোপোরে 
ইসযোতম আইরন অন্তি তেিু সীমোরেখো এব্ং স্তেতব্নযোস েরে কিয়ো হরয়রি। প্রেমি 
সিেবব্োণী প্রিোন েেো হরয়রি। কযৌনতমযরন ব্োধ্ো প্রিোরনে কক্ষরত্র স্ত্রীরে প্রহোে েেোরে 
সব্বরেষ স্বব্ধ্ অস্ত্র তহরসরব্ স্বীেৃতি কিয়ো হরয়রি। অরনে িফতসেেোেে এব্ং ইসযোতম 
আইন-তব্রেষজ্ঞরিে মরি স্ত্রীরে প্রহোে েেো জোরয়জ হরযও িো কযন হোড় ভোেোে পযবোরয় 
িরয নো যোয়। িোহরয আব্োে েোেীতেে আর্োরিে েোেরণ ক্ষতিপূেণ কিয়োে িোতব্ উঠরি 
পোরে। ৩৪ নম্বে আয়োি প্রসরি আয-জোমোখেোতে মন্তব্য েরেরিন: ‘ইসযোম-
তব্রেষজ্ঞরিে অরনরে অব্োধ্য স্ত্রীে প্রোপয েোতস্তে এই স্তেতব্নযোস কমরন তনরি েোতজ নন। 
িোাঁেো এেই সোরে তিন ধ্েরনে েোতস্ত প্রিোনরেই অনুরমোিন তিরয়রিন।’ এধ্েরনে ব্যোখযো 

এেমোত্র ইব্রন হোনব্য, ইব্রন িোয়তময়োে৬৩ মরিো আেব্ীয় ধ্মবীয় কনিোই তিরিন 
পোরেন। িরব্ এ-সেয ব্ক্তরব্যে অেব এেিম পতেষ্কোে এব্ং পেব্িবী আয়োরি িো তনতিি 
েরে: ‘আে যতি িুজরনে (স্বোমী-স্ত্রীে) মরধ্য তব্রেোধ্ আেঙ্কো েে িরব্ কিোমেো িোে 
(স্বোমীে) পতেব্োে কেরে এেজন ও ওে (স্ত্রীে) পতেব্োে হরি এেজন সোতযে তনযুক্ত 
েেরব্। যতি িোেো উভরয় তনষ্পতি িোয় িরব্ আল্লোহ িোরিে মরধ্য ফয়সোযোে অনুেূয 
অব্িো সৃতি েেরব্ন।’ (৪:৩৫)। 
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তনেি আত্মীরয়ে সোরে তব্ব্োরহে তনরষধ্োজ্ঞো সুেো তনসোে ২৩ নম্বে  আয়োরি কিখরি 
পোই। এই তব্ধ্োনতি ইহুতি আইরনও আরি এব্ং প্রোিীন আেরব্ে কপৌিতযে সমোরজও 
এই নীতি অনুসেণ েেো হরিো। িরব্ ব্যতিক্রম হরে এে পূরব্বে আয়োরি, ‘নোেীরিে 
মরধ্য কিোমোরিে তপিৃপুরুষ যোরিেরে তব্রয় েরেরি কিোমেো িোরিেরে তব্রয় েরেো নো। 
পূরব্ব যো হরয় কগরি,িো হরয় কগরি।’ (৪:২২)। কেোেোরনে এ-েেম তব্ধ্োন এব্ং তব্রেষ 
েিবোরেোপ কেরে আমেো বু্ঝরি পোতে, ইসযোম-পূব্ব আেরব্ এমন জর্নয ব্যব্িো প্রিতযি 
তিয। িরব্ ২৪ নম্বে আয়োরিে তব্ধ্োন নিুন তেিু নয়। ইসযোম-পূব্ব যুরগও কসিো 
প্ররযোজয তিয। িরব্ তব্িয়েে হরে, এই আয়োরিে মোধ্যরম িোসীরিেরেও মোতযেরিে 
েোরি হস্তগি েেো হরয়রি। অরেবে তব্তনমরয় ক্রয় েেো, তেংব্ো যুরদ্ধ ব্েী হওয়ো িোসীরে 
কেোরনো মোনতব্েিো ও আইতন ব্োধ্যব্োধ্েিো িোড়োই তব্ব্োরহে জনয হস্তোন্তে েেো যোয়। 

এমন েী ওই িোসীে স্বোমী জীতব্ি েোেরযও। ইব্রন সোরিে৬৪ এেতি উতক্ত েরয়রি: 
‘হুনোইরনে তনেি আওিোরসে যুরদ্ধ েরয়েজন নোেী ব্েী আমোরিে ভোরগ পরড়। কযরহিু 
ওই নোেীরিে স্বোমী জীতব্ি তিয, িোই িোরিে সোরে কযৌনতমযরন নো তগরয় নতব্ে সোরে 
আরযোিনো েেরি কগযোম। িখন এই সুেো তনসোে ২৪ নম্বে  আয়োি নোতজয হয়: 
‘নোেীরিে মরধ্য কিোমোরিে ডোন হোরিে নোেী (যুদ্ধব্েী) িোড়ো সেয তব্ব্োতহি নোেী 
কিোমোরিে জনয তনতষদ্ধ। (৪:২৪)। এভোরব্ ওই যুদ্ধব্তেনীরিে েিৃবত্ব আমেো কপরয় 
কগযোম।’ আব্োে এেই আয়োরি আমেো নতব্ে মরন নোেী অতধ্েোে ও িৎেোযীন েুপ্রেো 
তনরয় সরিিনিো কিখরি পোই। কেষ তিনতি ব্োরেয েরয়রি: ‘কিোমোরিে জনয এ আল্লোহে 
তব্ধ্োন। উতল্লতখি নোেীেো িোড়ো আে সেযরে ধ্নসম্পি তিরয় তব্রয় েেো স্বব্ধ্ েেো 
হরযো, ব্যতভিোরেে জনয নয়। িোরিে মরধ্য যোরিেরে কিোমেো উপরভোগ েেরব্ িোরিেরে 
তনধ্বোতেি কমোহে কিরব্। কমোহে তনধ্বোেরণে পে কেোরনো তব্ষরয় পেস্পে েোতজ হরয িোরি 
কিোমোরিে কেোরনো কিোষ কনই। ‘যোরিেরে কিোমেো উপরভোগ েেরব্ িোরিেরে তনধ্বোতেি 

কমোহে কিরব্’ -এই ধ্েরনে ব্ক্তব্য কেরে প্রশ্ন ওরঠ ইসযোরম তে ‘অিোয়ী তব্ব্োহ (মুিো৬৫ 
তব্ব্োহ) জোরয়জ? সুতন্ন পতণ্ডিেো ব্রযন, এমনিো জোরয়জ নয়। েোেণ এই ব্ক্তব্যগুরযো 
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মুসযমোনরিে মক্কো তব্জরয়ে পে নোতজয হরয়তিয এব্ং এে কময়োি তিয মোত্র তিনতিন। 
তেয়ো তব্রেষজ্ঞরিে মরি, এ-ধ্েরনে তব্ব্োহ ইসযোম অনুযোয়ী জোরয়জ।  
 

সুেো মুমিোহোনো-এে ১০ নম্বে আয়োি কেরে ওই সমরয়ে নোেী-পুরুরষে সোমোতজে 
সম্পেব বু্ঝো যোয়: ‘কহ তব্েোতসগণ! তব্েোসী নোেীেো কিেিযোগী হরয় কিোমোরিে েোরি এরয 
কিোমেো িোরিেরে পেীক্ষো েরেো। আল্লোহ িোরিে তব্েোস সম্বরন্ধ ভোরযো েরে জোরনন। 
যতি কিোমেো জোনরি পোে কয িোেো তব্েোসী িরব্ িোরিেরে অতব্েোসীরিে েোরি কফেি 
পোতঠরয়ো নো। তব্েোসী নোেীেো অতব্েোসীরিে জনয স্বব্ধ্ নয়, আে অতব্েোসীেো তব্েোসী 
নোেীরিে জনয স্বব্ধ্ নয়। অতব্েোসীেো যো খেি েরেরি িো িোরিেরে তফতেরয় তিরয়ো। 
িোেপে কিোমেো িোরিেরে তব্রয় েেরয কিোমোরিে কেোরনো পোপ হরব্ নো, যতি কিোমেো 
কিনরমোহে িোও। কিোমেো অতব্েোসী নোেীরিে সোরে িোম্পিয সম্পেব ব্জোয় কেরখো নো। 
কিোমেো যো খেি েরেি িো কফেি িোইরব্ ও অতব্েোসীেো কফেি িোইরব্ িোেো যো খেি 
েরেরি।’ (৬০:১০)। অেবোৎ কেোরনো তব্ব্োতহি নোেী যতি ইসযোম গ্রহণ েরে পোতযরয় যোয় 
িরব্ িোে অতব্েোসী স্বোমী স্ত্রীে ওপে অতধ্েোে হোতেরয় কফরয। কস অনুরেোধ্ েেরযও 
মুসযমোনেো স্ত্রীরে ওই অমুসযমোন ব্যতক্তে েোরি তফতেরয় তিরব্ন নো। িরব্ মুসযমোনেো 
ওই ব্যতক্তে স্ত্রীে প্রতি িোে খেরিে ক্ষতিপূেণ অব্েয তিরব্ন। এেইভোরব্ কেোরনো 
মুসযমোরনে স্ত্রী যতি অতব্েোসী হরয় যোন, িরব্ ওই ব্যতক্ত স্ত্রীরে েোখোে জনয কজোে 
েেরি পোেরব্ন নো এব্ং ওই নোেীরে িোে সম্প্রিোরয়ে েোরি ক্ষতিপূেরণে তব্তনমরয় 
কফেি পোতঠরয় তিরি হরব্। 
 

স্ত্রীে প্রতি অসুি মোনতসেিো কেরে আেব্ীয়রিে পতেব্িবরনে জনয নতব্ে মোনতব্ে তিন্তো 
কিিনোে প্রতিফযন আমেো সুেো ব্োেোেো-এে তব্তভন্ন আয়োরি কিখরি পোই। কযমন: ‘যখন 

কিোমেো স্ত্রীরিেরে িোযোে িোও এব্ং িোেো ইদ্দিেোয৬৬ পূণব েরে, িখন িোরিে 
যেোতব্তধ্ কেরখ কিরব্ ব্ো িোরিেরে ভোরযোভোরব্ তব্িোয় কিরব্। িোরিেরে অিযোিোে ব্ো 
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িোরিে ওপে ব্োড়োব্োতড়ে উরদ্দরেয আিে েরে েোখরব্ নো।’ (২:২৩১)। অেবোৎ যখন 
কেোরনো স্বোমী িোে স্ত্রীরে িোযোে কিয়োে েেো উচ্চোেণ েরে কফরযন িরব্ এেতি তনতিবি 
সময় পযবন্ত ওই স্ত্রীরে পুনেোয় তব্রয়ে জনয স্বোমীরে অরপক্ষো েেরি হরব্, তেন্তু তিতন 
িোে স্ত্রীরে পুনেোয় তব্রয় েেোে জনয কজোে েেরি পোেরব্ন নো। আে িোরিে তব্রয়ে 
পরক্ষ ব্ো তব্পরক্ষে সব্ তসদ্ধোন্তই সম্মোনজনেভোরব্ এব্ং িুই পরক্ষে আরপোরসে মোধ্যরম 
তনরি হরব্। িীর্র্ সমরয়ে জনয আিরে কেরখ ব্ো কেোরনো েেম হুমতেে মোধ্যরম স্ত্রীে 
অতধ্েোে খব্ব েেো যোরব্ নো। পেব্িবী আয়োরি এমনই তনরিবে আমেো কিতখ: ‘কিোমেো 
যখন স্ত্রীরিেরে িোযোে িোও আে িোেো িোরিে ইদ্দিেোয পূণব েেরি েোরে িখন 
িোেো যতি পেস্পে সম্মি হরয় িোরিে (পূরব্বে) স্বোমীরিে তব্তধ্মরিো তব্রয় েেরি িোয় 
িরব্ িোরিেরে ব্োধ্ো কিরব্ নো।’ (২:২৩২)। ব্যো হরয় েোরে এই আয়োিতি এরসরি, 
মোতেয তব্ন ইয়োতসরেে এেতি আিেরণে েোেরণ। তিতন িোে কব্োনরে িোযোেিোিো 
স্বোমীে সোরে তব্রয় তিরি ব্োধ্ো তিতেরযন। 

 

সুেো ব্োেোেো'ে এেতি েম আরযোতিি তব্ষরয়ে প্রতি আমেো এখন আরযোেপোি েেব্। 
এই আয়োি কেরে আমেো নতব্ মুহোম্মরিে সময়েোে সমোজ-ব্যব্িোে এে ঝযে িৃেয 
কিখরি পোই: ‘েজিঃস্রোব্েোরয স্ত্রীসি ব্জবন েেরব্, আে যিতিন নো িোেো পতব্ত্র হয়, 
িোরিে েোরি (সহব্োরসে জনয) কযরয়ো নো। িোেপে যখন িোেো পতেশুদ্ধ হরব্, িখন 
িোরিে েোরি তঠে কসইভোরব্ যোরব্ কযভোরব্ আল্লোহ কিোমোরিেরে আরিে তিরয়রিন।’ 
(২:২২২)। িফতসে আয-জোযোযোইরনে ব্ক্তব্য অনুযোয়ী ‘তঠে কসইভোরব্ যোরব্’ মোরন 
েজিঃস্রোরব্ে পূরব্ব কযভোরব্ স্ত্রীে সরি তমতযি হরিন, কসিোরে বু্ঝোরে। তেন্তু পেব্িবী 
আয়োরিই আমেো পেস্পে-তব্রেোধ্ী এেতি ব্ক্তব্য কিখরি পোই: ‘কিোমোরিে স্ত্রীেো 
কিোমোরিে েসযরক্ষত্র। অিএব্ কিোমেো কিোমোরিে েসযরক্ষরত্র কযভোরব্ ইেো কযরি পোে।’ 
(২:২২৩)। িফতসে আয-জোযোযোইরন ‘কিোমোরিে েসযরক্ষরত্র কযভোরব্ ইেো কযরি পোে’- 
কে ব্যোখযো েেো হরয়রি এভোরব্, ‘িোাঁতড়রয়, ব্রস, শুরয়, সোমরন কেরে, পোে কেরে, অেব্ো 
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তপিন কেরে কযভোরব্ ইেো কযৌনতমযনরে বু্ঝোরনো হরে।’ এই িফতসরে আেও ব্যো 
হরয়রি, এই আয়োি নোতজরযে উরদ্দেয হরে কস-সমরয়ে এেতি ইহুতি সংস্কোেরে সব্োে 
মন কেরে িূে েেো। ইহুতি সংস্কোে অনুযোয়ী, কপিন কেরে সিম েেরয সন্তোন িযোেো 
কিোরখে, অেব্ো ব্োহোতি হরয় জন্মোয়। জোযোয উতদ্দন আয-সুয়ুতি'ে মরি ২২২ নম্বে  
আয়োরিে ‘তঠে কসইভোরব্ যোরব্ কযভোরব্ আল্লোহ কিোমোরিেরে আরিে তিরয়রিন’ তনরিবে 
পেব্িবী আয়োরিে মোধ্যরম খোতেজ হরয় তগরয়রি। হজেি ওমেসহ নতব্ে কব্ে েরয়েজন 
সোহোতব্ে আরব্িরনে ফরয এতি খোতেজ হরয়রি। তিস্টোন-ইহুতিেো নোেীে সোরে পোে 
তফরে তমযরন কযি। মতিনোে আনসোরেেোও এেই প্রেো অব্যম্বন েেরিন। আে 
মুহোতজেেো েুেোইে ও অনযোনয মক্কোব্োসীে কযৌন-আিেণ অনুসেণ েেরিন। িোেো 
নোেীরিে সোরে তব্তভন্নভোরব্ তমযন েেরিন। েখরনো নোেীরিে বু্রেে ওপে, েখরনোব্ো 
তপরঠে ওপে ব্তসরয়। েখরনো কপিন কেরে, েখরনো সোমরন কেরে িোরিে সতিনীে 
সোরে কযৌনতমযন েেরিন। কেোরনো মুহোতজে পুরুষ কেোরনো আনসোে নোেীরে তব্রয় েেরয 
িোে সোরেও এেেম কযৌন-আিেণ েেরি িোইরিন। তেন্তু আনসোে স্ত্রী অস্বীেৃতি জোতনরয় 
ব্যরিন, ‘আমেো কেব্য পোে তফরে শুরয় েোতে।’ তব্ষয়তি নতব্ে েোরনও কপৌঁিোয় এব্ং 
এ-তব্ষরয় পুরুষরিে েেণীয় সম্পরেব আয়োি নোতজয হয়। আহমি ইব্রন হোনব্য এব্ং 

তিেতমতজে৬৭ মরি আয়োিতিে অেব হরে, ‘সোমরন অেব্ো তপিন কেরে, মোেোে উপরে 
অেব্ো তনরি কেরখ।’ হজেি ওমে এে সেোরয নতব্ে ‘কেমন েোিয?’ প্ররশ্নে জব্োরব্ 
ব্রযতিরযন, ‘গিেোয েোরি আতম আমোে পদ্ধতি পতেব্িবন েরেতিযোম। তেন্তু আনে 
পোইতন।’ এেপে এই আয়োিতি নোতজয হয়।  
 

কেোেোরনে আয়োি এব্ং ইসযোরমে তেক্ষো কেরে কব্োঝো যোয় প্রোিীন আেরব্ নোেীরিে 
মযবোিো অিযন্ত তনিু তিয। পুরুরষেো নোেীরে অিযন্ত অমোনতব্ে িৃতিরি তব্িোে েেরিন।  
কযমন সুেো নুে-এে ৩৩ নম্বে  আয়োরি আতেবে যোরভে জনয িোসীরিে ইেোে তব্রুরদ্ধ 
কিহ ব্যব্সোয় ব্োধ্য েেরি তনরষধ্ েেো হয়: ‘...কিোমোরিে িোসীেো সিীত্ব েক্ষো েেরি 
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িোইরয, পোতেবব্ জীব্রনে িোেোপয়সোে কযোরভ িোরিেরে ব্যতভিোতেণী হরি ব্োধ্য েরেো 
নো।’ (২৪:৩৩)। প্রিতযি আরি কয, আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োয় পূরব্ব এমন রৃ্ণয ব্যব্সোয় 
তনরয়োতজি তিরযন। উব্োয় শুধু্ এেমোত্র ব্যতক্ত নন, আেব্ সমোরজ িোসীরিে কযৌনব্যব্সোয় 
ব্োধ্য েরে মোতযেরিে পরেি ভোেী েেো অিযন্ত যোভজনে ব্যব্সো তিয; ফরয অরনরেই 
এ-ব্যব্সোে সোরে জতড়ি তিরযন। নতব্ে মক্কো তব্জরয়ে পে মক্কোব্োসী নোেীরিে এেতি 
ব্ড় অংে ইসযোম গ্রহরণে ইেো প্রেোে েরেন এব্ং নতব্ে েোরি আনুগিয প্রেোে 
েরেন। এ-কপ্রতক্ষরি সুেো মুমিোহোনো-এে ১২ নম্বে আয়োি নোতজয হয়। মক্কোব্োসী 
নোেীরিে তব্েোস ও আিেরণে ওপে েিবোরেোপ েরে ইসযোরম িীতক্ষি হব্োে সুরযোগ 
কিয়ো হয়: ‘কহ নতব্! তব্েোসী নোেীেো যখন কিোমোে েোরি আনুগরিযে েপে েেরি এরস 
ব্রয কয, িোেো আল্লোহে সোরে েোউরে েতেে েেরব্ নো, িুতে েেরব্ নো, ব্যতভিোে েেরব্ 
নো, তনরজরিে সন্তোনরিে হিযো েেরব্ নো, অপরেে সন্তোনরে স্বোমীে ঔেরস আপন 
গভবজোি সন্তোন ব্রয তমেযো িোতব্ েেরব্ নো, এব্ং সৎেোরজ কিোমোরে অমোনয েেরব্ নো, 
িখন িোরিে আনুগিয গ্রহণ েরেো আে িোরিে জনয আল্লোহে েোরি ক্ষমো প্রোেবনো 
েরেো।’ (৬০:১২)। এই েিবোব্যীে মরধ্য গুরুত্বপূণব হরে ইসযোরম িীতক্ষি হওয়ো 
সহজরব্োধ্য এব্ং সহরজ গ্রহণরযোগয। শুধু্ পূরব্ব পোযন েেো েুপ্রেোগুতয িযোগ েেোে েেো 
এখোরন ব্যো হরে। এিোড়ো ইসযোরম নোেীরিে কজোরে েব্দ েেোে ওপে তনরষধ্ েেো 
হয়। কপোেোরেে েযোে িুরয েোখো, িুয এরযোরমরযো েোখো ইিযোতি অভযোসও িযোগ েেোে 
েেো ব্রয ইসযোম। মক্কো তব্জরয়ে পে এধ্েরনে েিবোব্যী প্রেোরেে পে েুেোইে কনিো 
আবু্ সুতফয়োরনে স্ত্রী তহে তব্নরি উিব্ো ব্রযন, ‘আিেব র্রেে কেোরনো স্বোধ্ীন নোেীই 
ব্যতভিোে ও কিহব্যব্সোয় জড়োরি পোরেন নো।’ 
 

ইসযোতম তেক্ষোয় তনতষদ্ধ অনযিম েুপ্রেো হরে নোেী তেশুরিে হিযো েেো। সুেো িোেতভে-
এে ৮-৯ নম্বে আয়োরি ব্যো হরয়রি: ‘জীব্ন্ত-েব্ে কিয়ো েনযোরে যখন তজজ্ঞোসো েেো 
হরব্, েী কিোরষ ওরে হিযো েেো হরয়তিয?’ (৮১:৮-৯)। ইসযোম-পূব্ব আেরব্ 
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পুত্রসন্তোনরে মূযযব্োন তব্রব্িনো েেো হরিো। পুত্রসন্তোন জন্ম হরয সব্োই অহংেোে েেি। 
তেন্তু েনযোসন্তোনরে কব্োঝো ও অব্মোননোেে মরন েেরিো। িোেো এরিোিোই তনরব্বোধ্ তিয 
কয মোনব্-জোতিে ভতব্ষযি েক্ষোয় নোেীরিে কয প্ররয়োজনীিো েরয়রি, কসিো িোেো আেোজ 
েেরি পোেরিন নো। সুেো নোহয-এে ৫৮-৫৯ নম্বে  আয়োিিরয় ব্যো হরয়রি: ‘ওরিে 
েোউরেও যখন েনযোসন্তোরনে সুসংব্োি কিয়ো হয় িখন ওরিে মুখ েোরযো হরয় যোয় ও 
মন কিোি হরয় যোয়। আে কয-খব্ে কস পোয় িোে যিোয় কস তনরজে সম্প্রিোয় কেরে 
তনরজরে যুতেরয় েোরখ। (ভোরব্) অপমোন সহয েরে কস ওরে েোখরব্? নো মোতিরি পুাঁরি 
কফযরব্? আ্! েী খোেোপ ওরিে তসদ্ধোন্ত! (১৬:৫৮-৫৯)।  
 
 

নোেী ও মুহোম্মি 
পতিমো পতণ্ডি ইজহোে কগোল্ডতজহোে ব্রযরিন, ইসযোম প্রতিষ্ঠোিোে েমবজীব্ন ও 
ব্যতক্তগি জীব্ন সম্পরেব কেোেোন, হোতিস ও জীব্নীগ্রন্থগুরযো কযভোরব্ অেপি ও 
তব্স্তোতেি িেযসমৃদ্ধ, অনযোনয ধ্রমবে পতব্ত্রগ্রন্থ, ধ্মবপ্রিোেরেে েীতিবগোাঁেো এব্ং ইতিহোরসে 
ব্ইগুরযো কসতিে কেরে সমেক্ষ নয়। কগোল্ডতজহোে িোে অিযন্ত মূযযব্োন ব্ই ‘Le 
dogme et la loi de 1'1slam’-এে এেতি অধ্যোরয় প্রেংসোসূিে মন্তরব্যে মোধ্যরম 
নোেীরিে প্রতি নতব্ মুহোম্মরিে ক্রমব্ধ্বোন প্রীতি সম্পরেব তব্েিভোরব্ নতেভুক্ত ঐতিহোতসে 
সিযগুরযো িুরযধ্রেরিন। ইব্রোতহম এব্ং নুহ িোড়োও তযশু এব্ং মুসো নতব্ে জীব্ন সম্পরেব 
আমেো যো জোতন িো আসরয জনতপ্রয় েল্পপুেোরণ স্বিতে েুয়োেোে ব্োিোব্েরণ ও ধ্মবীয় 
েক্ষণেীযিোে ধ্োেণোয় আব্দ্ধ। নতব্ মুহোম্মরিে জীব্ন সম্পরেব কেোেোরনে আয়োি, 
তনভবেরযোগয হোতিস এব্ং প্রেমতিেেোে জীব্নী-গ্রন্থগুরযোরি েিোতধ্ে ব্ণবনো েরয়রি 
কযগুরযো পক্ষপোিিুিিোে অতভরযোগ কেরে মুক্ত। এ-উৎসগুরযোে মরধ্য সব্রিরয় 
গুরুত্বপূণব হরে কেোেোন, যোে আয়োরি সমসোমতয়ে তব্তভন্ন র্িনোব্যী সম্পরেব িেয 
সেোসতে পোওয়ো যোয়; এব্ং আয়োি অব্িীণব হওয়োে সময়েোযীন কপ্রক্ষোপিসমূহ 
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িফতসেেোেেরিে মোধ্যরম পরেোক্ষভোরব্ জোনো যোয়। নতব্ মুহোম্মরিে ব্যতক্তগি জীব্ন 
সম্পতেবি আয়োিগুরযোে সংখযো যক্ষণীয়ভোরব্ অরনে কব্তে।  
 

কেোেোরনে সেয িফতসেেোেে এেমি কয, ইহুতিরিে িোেো নতব্ে নোেীসি প্রীতিে 
সমোরযোিনোে কপ্রতক্ষরি সুেো তনসো-এে ৫৪ নম্বে আয়োি অব্িীণব হরয়তিয। ইহুতিরিে 
অতভরযোগ তিয স্ত্রীসি গ্রহণ িোড়ো নতব্ে অনয কেোরনো েোজ কনই। আয়োরি ব্যো হরয়রি: 
‘িোেো তে ঈষবো েরে আল্লোহ তনজ অনুগ্ররহ মোনুষরে যো-যো তিরয়রিন? েোেণ আতম 
ইব্রোতহরমে ব্ংেধ্েরে কিো তেিোব্ ও তহেমি তিরয়তিযোম, আে িোরিেরে তিরয়তিযোম 
এে তব্েোয েোজয।’ (৪:৫৪)।  
 

আল্লোহ-প্রিি নবু্ওতিে অতধ্েোে এব্ং অতধ্ে সংখযে স্ত্রী েোেোে িরুন মুহোম্মরিে প্রতি 
ইহুতিেো ঈষবোতন্বি তিয। ইহুতিরিে ব্ক্তব্য তিয, এেজন সতিযেোরেে নতব্ 
এরিোরব্তেসংখযে স্ত্রী গ্রহণ েেরি পোরেন নো। আয়োরিে তিিীয় ব্োরেয সমোরযোিেরিে 
ব্ক্তরব্যে কপ্রতক্ষরি ব্যো হরয়রি এব্ং আব্তেযেভোরব্ িো িোউি এব্ং সরযোমরনে মরিো 
নতব্রিে প্রতি ইতিি েেো হরে। উক্ত নতব্রিে তনেোনব্বইজন েরে স্ত্রী ও এে হোজোরেে 
মরিো হোরেমব্োসী নোেীসিী েোেোে পরেও িোরিে িুজরনে নতব্ তহরসরব্ মযবোিোয় কেোরনো 
হোতন র্রিতন। ইসেোইরযে সন্তোনরিে অনযোনয েোজোে েোতহনীে মরিো এই ধ্োেণোগুরযো 
েল্পনোে সুরিোয় কব্োনো অিুযতক্ত মোত্র।  
 

কেোরনো কেোরনো ইউরেোপীয় সমোরযোিেরিে মরি, কয ধ্মবপ্রিোেে পূব্বপুরুরষে সংস্কোে-
তব্েোসরে প্রিযোখোন েরে, সংরেোধ্ন েরে তনজস্ব ধ্মবপ্রিোে েরে তগরয়রিন, িোে 
ব্যতক্তরত্বে সোরে এরূপ মোত্রোতিতেক্ত নোেীসিপ্রীতি সোমঞ্জসযপূণব নয়। সমোরযোিে 
েরয়েজরনে মরি, ইসযোরমে কযসব্ তব্তধ্-তব্ধ্োন নোেীে মযবোিো এব্ং অতধ্েোরেে উন্নয়ন 
র্তিরয়রি কসগুরযো নোেীে প্রতি মুহোম্মরিে ভোরযোযোগো কেরেই উৎসোতেি হরয়রি। 
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আরব্রগে পতেব্রিব কযৌতক্তে িৃতিভতি কেরে তব্ষয়তি তব্রব্িনো েেরয ইহুতিরিে 
অতভরযোগগুরযো গুরুত্ব হোতেরয় কফরয। নতব্ মুহোম্মি অব্েযই এেজন মোনুষ এব্ং প্রতিতি 
মোনুরষেই িুব্বয তিে েরয়রি। কযৌনিোতহিো মোনুরষে এেতি আব্তেযে প্রবৃ্তি এব্ং 
অনযরিে সম্পরেব তিন্তো ও কযোগোরযোরগে কক্ষরত্র িো এেতি গুরুত্বপূণব অনুষি। এিো 
িখনই তিেস্কোেরযোগয যখন সমোরজ ক্ষতিেে আিেরণে তব্স্তোে র্িোয়। অনযেোয় এেজন 
মোনুরষে ব্যতক্তগি জীব্নযোপরনে ভোরযো-মে, েতক্ত-িুব্বযিো তনরয় আরযোিনোে কেোরনো 
অেব কনই। তিস্টপূব্ব েোয কেরে সরক্রতিরসে ভোব্নো এরেন্স কেরে  তগ্ররসে সব্বত্র এব্ং 
পযবোয়ক্ররম সমগ্র মোনব্জোতিে মরধ্য িতড়রয় পরড়তিয। সরক্রতিরসে ব্যতক্তগি জীব্ন তে 
রৃ্ণয তিয, এই প্রশ্নতি গুরুত্ব হোতেরয় কফরয যতি নো তিতন িোে জীব্নোিেরণে মোধ্যরম 
সমোরজে কেোরনো ক্ষতি সোধ্ন েরে েোরেন। অযোডযফ তহিযোেরে কযৌনপ্রবৃ্তিে ঊরর্ধ্ব 
ব্যো যোয় েোেণ এতিে কেরে তিতন অক্ষম তেংব্ো সীতমিভোরব্ সক্ষম তিরযন। পক্ষোন্তরে 
তিতন র্ধ্ংসোত্মে তিন্তোধ্োেো কপোষণ েেরিন যো পৃতেব্ীরে েক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও র্ধ্ংরসে তিরে 
কঠরয তিরয়তিয। 
 

নতব্ মুহোম্মি তনরজরে এেজন সোধ্োেণ মোনুষ তহরসরব্ তব্রব্িনো েেরিন। তিতন তনরজরে 
আল্লোহে েোরি সমপবণ েরেরিন। িোে জনগণরে কপৌিতযেিোে অন্ধেূপ কেরে উদ্ধোরে 
ব্রি তিরযন। মুহোম্মরিে নোেী-প্রীতি তেংব্ো অরনে স্ত্রী গ্রহরণে র্িনো িোে িূড়োন্ত যরক্ষযে 
প্রতি যোত্রোরে ব্োধ্োগ্রস্ত েরেতন তেংব্ো িো অনযরিে অতধ্েোেরেও কু্ষণ্ণ েরেতন। মহোন 
কনিোরিে েোরজে ধ্েন ও তিন্তোধ্োেোরে সমসোমতয়ে সোমোতজে কপ্রক্ষোপি অনুসোরে এব্ং 
সমোজ ও মোনব্জোতিে েযযোরণ এগুরযোে অব্িোরনে তভতিরি পযবোরযোিনো েেো উতিি। 
অেি এরূপ িৃতিভতি কেরে তব্রব্িনো েেরয, মোনুরষে তিন্তো ও ধ্মবীয় স্বোধ্ীনিো হেরণে 
ফরয যোেো এেমোত্র ব্োধ্য হরয় ইসযোম গ্রহণ েরেতিয, অেব্ো কব্াঁরি েোেোে জনয 
েিগুরযো েরঠোে েরিবে তভতিরি তনরজরিে সহোয়-সম্পি িযোগ েেরি ব্োধ্য হরয়তিয, 
িোরিে এই তব্ষয়গুরযো তনরয় িুযনোমূযেভোরব্ প্রশ্ন উত্থোপরনে সুরযোগ কব্তে েরয়রি।   
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মুসযমোনরিে তব্রব্িনোরব্োরধ্ ভুয তিয, যতিও িো সমূ্পণব তভন্ন র্েোনোে। ইসযোরমে 
প্রতিষ্ঠোিোরে মতহমোতন্বি েেকি তগরয় মুসতযম পতণ্ডরিেো এমন সব্ ব্ক্তব্য কপে েরেরিন 
ও তযরখরিন যো কেোেোরনে স্পিভোরব্ কব্োধ্গময আয়োি এব্ং তনভবেরযোগয আতি 
ঐতিহোতসে িেযগুরযোে সোরে সোংর্তষবে। তমেেীয় গরব্ষে এব্ং তেক্ষোমিী মুহোম্মি 
কহোরসন হোয়েয িোে ‘যোইফ অব্ মুহোম্মি’ ব্ইরয় তব্ংে েিোব্দীে জ্ঞোরনে আরযোরে এই 
তব্ষরয় তনেীক্ষো েেরি তগরয় পোিোিয সমোরযোিনোে প্রতি উষ্মো প্রেোে েরেরিন। এমন-
েী ব্ইতিে এেতি অধ্যোরয় অযোতিিভোরব্ নতব্ে নোেীপ্রীতিরে পুরেোপুতে অস্বীেোে 
েরেরিন। ওই অধ্যোরয়ে এেতি অনুরেি এখোরন উরল্লখ েেো হরযো: ‘খোতিজোে সোরে 
িীর্ব তব্ে ব্িরেে িোম্পিয জীব্রন নতব্ মুহোম্মি েখরনো এেোতধ্ে স্ত্রী গ্রহরণে ইেো 
প্রেোে েরেনতন। ...এিো খুব্ই স্বোভোতব্ে এব্ং অব্েযম্ভোব্ী এেতি ব্যোপোে। খোতিজো 
এেজন ধ্নী সম্ভ্রোন্ত মতহযো তিরযন। তিতন এেজন গেীব্, তেন্তু সৎ ও েরঠোে পতেশ্রমী 
েমবিোেীরে তব্রয় েরেতিরযন। খোতিজো মুহোম্মিরে তনজ গৃরহ জোয়গো তিরয়তিরযন, কেননো 
স্বীয় স্বভোব্ তেংব্ো িোতেরদ্রযে েোেরণ মুহোম্মি অনযোনয েুেোইে যুব্রেে মরিো উদ্দোম 
কযৌনিোে কস্রোরি গো ভোতসরয় কিনতন। এ েোেরণই ব্য়স্ক ও অতভজ্ঞ খোতিজো মরনপ্রোরণ 
তনরজে কেরে পরনরেো ব্িরেে কিোি স্বোমীে যে তনরয়রিন। তনরজে অেবতব্ি েোরজ 
যোতগরয় মুহোম্মিরে সেযভোরব্ জীব্নযোপরন সোহোযয েরেরিন কযন মুহোম্মি িোে 
ব্োযযজীব্রনে িুিঃখেি ও িোিোে উপে তনভবেিোে েেো ভুরয েোেরি পোরেন। খোতিজোে 
গৃরহে তনতেতব্তয ও আেোমিোয়ে পতেরব্রে মুহোম্মি িোে িে-ব্োরেো ব্িে ধ্রে জরম 
েোেো তিন্তোভোব্নোরে পতেপূণবিো িোরনে সুরযোগ কপরয়রিন। খোতিজো তনরজ মুহোম্মরিে 
কমৌতযে তিন্তোধ্োেোে সোরে এেমি তিরযন। কেননো ওয়োেোেো তব্ন নওফরযে িোিোরিো 

কব্োন তহরসরব্ তিতনও হোতনফরিে নেনিরিে প্রতি আগ্রহী তিরযন৬৮। মুহোম্মরিে 
নবু্ওতি যোরভে পে খোতিজো িোে স্বোমীে যরক্ষে সিযিো ও স্বগবীয় অনুরপ্রেণোে প্রতি 
তব্েোস িোপন েরেন এব্ং সব্বপ্রেম ইসযোম ধ্রমব িীতক্ষি হন। উরল্লখয খোতিজো 

মুহোম্মরিে িোে েনযো জয়নোব্, কেোরেয়ো, উরম্ম েুযসুম এব্ং ফোরিমোে মোিো তিরযন৬৯। 
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এই পতেতিতিরি খোতিজোে জীব্দ্দেোয় মুহোম্মি তেভোরব্ আরেেজন স্ত্রী গ্রহণ েেরি 
পোেরিন? কেব্য খোতিজোে মৃিুযে পরে মুহোম্মি আরয়েোে পোতণপ্রোেবী হরয়তিরযন। 
অনযতিরে আরয়েো কযরহিু সোি ব্িে ব্য়সী তেশু তিরযন কসজনয আস-সোেেোন তব্ন 
আমরেে তব্ধ্ব্ো স্ত্রী সওিোরে তব্রয় েরেতিরযন।’ এেপে হোয়েয িোে ব্ইরয় মন্তব্য 
েরেন, ‘সওিোে নো তিয রূপ, নো তিয ধ্নরিৌযি। িোাঁরে তব্রয় েরে নতব্ মুহোম্মি 
আতব্তসনীয় এেজন মুসতযম অতভব্োসীে তনিঃসি তব্ধ্ব্ো স্ত্রীে প্রতি ব্িোনযিো ও েৃপোে 
েোজ েরেরিন।’ 
 

নতব্ মুহোম্মি সওিোরে তব্রয় েরেরিন েোেণ এেজন প্রোপ্তব্য়স্ক মতহযো তহরসরব্ তিতন 
গৃহেোরযব পোেিেবী এব্ং িোেতি তেশুেনযোরে কিখোরেোনোয় সক্ষম -হোয়েয এমনিো তযখরয 
আেও ভোরযো হরিো। যতিও এই ব্ক্তরব্যে তব্রেোতধ্িোে সুরযোগ েরয়রি। েোেণ নতব্ 
মুহোম্মি প্রেরম আরয়েোে েেো তিন্তো েরেতিরযন। আরয়েো এরিোিো অপ্রোপ্তব্য়স্ক তিরযন 
কয, তিতন িুব্িে অতিক্রোন্ত নো হওয়ো পযবন্ত তব্রয় েেরি পোেরিন নো। পেব্িবীরি 
মুহোম্মি সওিোরে তব্রয় েরেন। হরি পোরে তিতন স্ত্রী সিতব্হীন জীব্নযোপরন অভযস্ত 
তিরযন নো। এমন যুতক্তরে সমোরযোিনো েেোে েোেণ কনই। সম্ভোব্য আরেেতি েোেণ হরি 
পোরে, ওই সমরয় তব্রয়ে উপরযোগী অনয কেোরনো মতহযোে অনুপতিতি। েুেোইেেো 
মুহোম্মিরে তনরজরিে েনযোিোরন অনোগ্রহী তিরযন। আব্োে মুসযমোনরিে তব্রয়ে 
উপরযোগী কেোরনো েনযোসন্তোন তিয নো। সময়িো তিয খোতিজোে মৃিুয-পেব্িবীেোযীন িুই 
ব্ো তিন ব্িে। নতব্ িখন মক্কোয় অব্িোন েেতিরযন। ইয়োসতেব্ ব্ো মতিনোয় অতভব্োসরনে 
পে নতব্ মুহোম্মরিে জীব্নধ্োেো পোরে যোয়। িখন নোেীরিে প্রতি আগ্রহ পূেরণে সুরযোগ 
আরস। এই সিযরে অস্বীেোে েেোে প্ররয়োজন কনই। [সহীহ বু্খোতেরি নতব্ মুহোম্মরিে 
নয় জন স্ত্রী ও িুই জন িোসীে সোরে কযৌন সম্পেব েোেোে েেো স্বীেোে েরে কনয়ো 
হরয়রি এব্ং ব্যো ব্োহুযয, কস যুরগে স্বনতিেিোে সোরে ব্যোপোেতি কব্মোনোন নয়। তেন্তু 
িোাঁরে সব্বেোরযে জনয মোনুরষে আিেব ব্রয িোতব্ েেরয তব্পতিে সূিনো র্রি -
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অনুব্োিে]। নতব্ মুহোম্মরিে স্ত্রীরিে কমোিোমুতি এেতি পূণব িোতযেো নীরি উরল্লখ েেো 
হয:  
 

১. খুরয়তযি ইব্রন আসোরিে েনযো খোতিজো এেজন ধ্নী, সম্ভ্রোন্ত মতহযো। মুহোম্মি তিরযন 
খোতিজোে িৃিীয় স্বোমী। খোতিজোে গরভব নতব্ মুহোম্মরিে প্রেম পুত্র সন্তোন েোরেম, িুই 
ব্িে অতিক্রোন্ত হওয়োে আরগ মৃিুয হয়। এেপে জয়নোব্, কেোরেয়ো, উরম্ম েুযসুম এব্ং 
ফোরিমো িোে েনযো সন্তোরনে জন্ম কিন খোতিজো। আি-িোরহে নোরমে আরেেতি পুত্রসন্তোন 
হয় িোরিে র্রে। তেন্তু ওই পুত্র সন্তোনতিও স্বেেরব্ মোেো যোন। 
  
২. জোমো'ে েনযো সওিো। তিতন আতব্তসতনয়োয় অতভব্োতসি এেজন মুসযমোরনে তব্ধ্ব্ো 
স্ত্রী। তমেেীয় বু্তদ্ধজীব্ী হোয়েরযে অতভমি, ‘নতব্ িোাঁরে তব্রয় েরেতিরযন এেজন 
তনিঃসি মুসযমোন তব্ধ্ব্োে প্রতি েরুণো তহরসরব্।’ হোয়েরযে অতভমি উপরে আরযোিনো 
েেো হরয়রি। 
  
৩. হজেি আবু্ ব্েে আস-তসতদ্দতেে েনযো আরয়েো। সোি ব্িে ব্য়রস মুহোম্মরিে 
সোরে িোে তব্রয় তঠে হয় এব্ং নয় ব্িে ব্য়রস তিতন মুহোম্মরিে সোরে তব্ব্োহব্ন্ধরন 
আব্দ্ধ হন। িোরিে িুজরনে ব্য়রসে পোেবেয প্রোয় িতল্লে ব্িে। তহজতে ১১ সরন (৬৩২ 
তিস্টোব্দ) যখন মুহোম্মি মৃিুযব্েণ েরেন, িখন আরয়েোে ব্য়স কষোয অেব্ো সরিে। 
তিতন নতব্ে সব্রিরয় তপ্রয় স্ত্রী তিরযন। হৃিয় কেরে কেোেোন তেক্ষোযোভেোেীরিে মরধ্য 
তিতন অনযিম। নতব্ে ব্িন ও েরমবে (হোতিস) এব্ং মুসযমোনরিে সংসৃ্কতি সম্পতেবি 
িরেযেও এেজন গুরুত্বপূণব উৎস তিতন। খতযফো উসমোন হিযোেোরণ্ডে পে তব্তব্ আরয়েো 
আতয তব্ন আবু্ িোতযরব্ে খতযফো পরি আসীন হওয়োে তব্রেোতধ্িো েরেতিরযন। আরয়েো 
তহজতে ৩৬ (৬৫৬ তিস্টোব্দ) সরন আতযে তব্রুরদ্ধ জরি জোমোয ব্ো উরিে যুরদ্ধ অংেগ্রহণ 
েরে পেোতজি কহোন। 
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৪. মক্কো কেরে মতিনোয় অতভব্োসী এব্ং ওহুরিে যুরদ্ধ আহি হরয় মৃিুযব্েণেোেী এেজন 
মুসযমোরনে স্ত্রী উরম্ম সোযমো।  
 

৫. হজেি ওমে তব্ন আয-খোিোরব্ে েনযো হোফসো। স্বোমী মৃিুযে পে িোেও নতব্ে সোরে 
তব্রয় হয়। এই তব্রয়ে এেতি প্রোরয়োতগে তিে েরয়রি ব্রয ঐতিহোতসেেো মরন েরেন।  
 

৬. জোহোরেে েনযো জয়নোব্। তিতন নতব্ে পোযেপুত্র (মুক্তিোস) জোরয়ি তব্ন আয-
হোতেরসে প্রোক্তন স্ত্রী। জয়নোরব্ে সরি নতব্ মুহোম্মরিে তব্রয়রে অনযিম ভোরযোব্োসোে 
ব্ন্ধন তহরসরব্ গণয েেো হয়। জোরয়ি ও জয়নোরব্ে সম্পেব তনরয় এেতি িীর্ব ব্ণবনোমূযে 
েতব্িো েরয়রি। জয়নোরব্ে জনয নতব্ে প্রীতি ও আিে এরিোই কব্তে তিয, িোরে 
আরয়েোে এেজন প্রতিিন্দ্বীরি পতেণি েরে। 
  
৭. মুসিোতযে কগোরত্রে প্রধ্োন আয-হোতেস তব্ন আবু্ কিেোে-এে েনযো ও মুসোতফে তব্ন 
সোফওয়োরনে প্রোক্তন স্ত্রী জুয়োয়তেয়ো। তহজতে ৫৪ (৬২৭ তিস্টোরব্দ) সোরয ব্োনু-মুসিোতযে 
কগোরত্রে পেোজরয়ে পে জুয়োয়তেয়োরে যুদ্ধব্েী তহরসরব্ আিে েেো হয় এব্ং পেব্িবীরি 
মুসযমোন কযোদ্ধোরিে মরধ্য এেজরনে গতনমরিে মোরয তহরসরব্ জোয়গো হয়। জুয়োয়তেয়োে 
মোতযে িোাঁরে এেতি তনতিবি মুতক্তপরণে তব্তনমরয় কিরড় তিরি কিরয়তিরযন। তেন্তু িো 
তিয িোে সোরধ্যে ব্োইরে। জুয়োয়তেয়ো িোই নতব্ মুহোম্মরিে ব্োতড়রি তগরয় সোহোযয 
িোইরযন, নতব্ কযন মুতক্তপরণে পতেমোণ েমোরি মধ্যিিোে িোতয়ত্ব কনন। পেব্িবী েোতহনী 
তব্তব্ আরয়েোে ব্ণবনো অনুযোয়ী, ‘জুয়োয়তেয়োে কসৌেযব ও মোধু্যব এমনই তিয কয, িোাঁরে 
কিখোমোত্র সব্োই পুযতেি কব্োধ্ েেি। জুয়োয়তেয়োরে আমোে র্রেে িেজোে সোমরন 
কিরখ আতম তব্িতযি কব্োধ্ েতে। কেননো তনতিি তিযোম আল্লোহে ব্োেো িোাঁরে কিখোমোত্র 
পিে েেরব্ন এব্ং কসিোই হরযো। জুয়োয়তেয়ো যখন নতব্ে সোরে কিখো েেোে সুরযোগ 
কপরযন এব্ং আতজব ব্যক্ত েেরযন, নতব্ িখন ব্যরযন, তিতন জুয়োয়তেয়োে জনয আেও 
ভোরযো তেিু েেরব্ন-নতব্ তনরজ িোে মুতক্তপণ পতেরেোধ্ েেরব্ন এব্ং পোতণপ্রোেবী হরব্ন। 
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জুয়োয়তেয়ো িো শুরন খুতে হরয় সম্মতি জোনোরযন। নতব্ে সোরে জুয়োয়তেয়োে তব্রয়ে পে 
মুসযমোনেো মুসিোতযে কগোরত্রে ব্েীরিে অরনেরে কিরড় তিরযন। কযরহিু িোাঁেো নতব্ 
মুহোম্মরিে িোযোরিো ভোইরব্োন তিয। আতম অনয কেোরনো নোেীে েেো জোতন নো, কয তনরজে 
আত্মীয়-স্বজনরিে জনয এমন সুেে পতেণতি ও আেীব্বোি ব্রয় তনরয় এরসরি।’ 
 

৮. আবু্ সুতফয়োরনে েনযো উরম্ম হোতব্ব্ো (আরেে নোম েোমোযো)। িোে প্রেম স্বোমী 
উব্োিুল্লোহ তব্ন জোহোে আতব্তসনোয় মৃিুযব্েণ েরেন। 
 

৯. খোয়ব্োরেে ইহুতি কনিো কেনোনো তব্ন আবু্ েোতব্য়োে স্ত্রী সোতফয়ো। তিতন কহোয়োয় তব্ন 
আেিোরব্ে েনযো। খোয়ব্োে যুরদ্ধ ব্েী হওয়োে পে নতব্ িোাঁরে গতনমরিে মোয তহরসরব্ 
অন্তভুবক্ত েরেন। খোয়ব্োে কেরে মতিনোয় আসোে পরে নতব্ িোরে তব্রয় েরেন।  
 

১০. কহযোয কগোরত্রে আয-হোতেরসে েনযো মোয়মুনো। মোয়মুনোে এে কব্োরনে তব্রয় 
হরয়তিয আবু্ সুতফয়োরনে সোরে এব্ং আরেে কব্োরনে সোরে আব্বোস তব্ন আবু্দয 
কমোিোরযরব্ে তব্রয় হরয়তিয। মোয়মুনো খোরযি তব্ন আয-ওয়োতযরিে খোযো। (খোরযি 
পেব্িবীরি তসতেয়ো িখরয ভূতমেো েোরখন)। েতেি আরি মোয়মুনোে সোরে নতব্ে তব্রয়ে 
পে খোরযি ইসযোম গ্রহণ েরেন এব্ং নতব্ িোরে েরয়েতি কর্োড়ো উপহোে তিরয় ব্েণ 
েরে কনন। 
 

১১. কেোেোইয়োে েনযো ফোরিমো। 
১২. ইয়োতজরিে েনযো তহে (উরম্ম সোযমো)। 
১৩. েোব্োে েনযো আসমো। 
১৪. কখোজোয়মোে েনযো জয়নোব্।  
১৫. েোরয়রসে েনযো হোব্যো। হোব্যোে ভোই আয-আেোি তব্ন েোরয়স িতক্ষণ আেরব্ে 

এে কনিো। তিতন ইেোন িখরয গুরুত্বপূণব ভূতমেো পোযন েরেতিরযন।৭০ 
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১৬. কনোমোরনে েনযো আসমো। নতব্ এই তব্রয়রে পূণবিো িোন েরেনতন। 
১৭. আি-জোহোরেে েনযো ফোরিমো। এই তব্রয়ও পূণবিো পোয়তন। 
  
১৮. তমেেীয় েপতিে তিস্টোন ক্রীিিোসী মোতেয়ো (কমতে িয েে ব্ো মোতেয়ো তেব্তিয়ো)।  
িোাঁরে ৬২৮ সোরয তমেরেে কেোমোন গভনবে (ইসযোরমে ইতিহোরস তমেরেে েোসেরিে 

‘আয-মুেোওতেস’ নোরম ডোেো হয়) উপহোেস্বরূপ িোন েরেতিরযন নতব্রে৭১। মোতেয়োে 
গরভব নতব্ে ইব্রোতহম নোরমে এে পুত্রসন্তোরনে জন্ম হয়। তেন্তু স্বেেরব্ই তেশুতিে মৃিুয 
র্রি। 
 

১৯. মোতেয়োে মরিো েোয়হোনোও কেোেোরনে ভোষোয় ‘কিোমোরিে িতক্ষণ হস্ত যোরিে মোতযে 
হরয় যোয়’ তব্ভোরগে অন্তভুবক্ত। অেবোৎ েোয়হোনো তিরযন এেজন ক্রীিিোসী। িোে সোরে 
তব্রয়ে প্ররয়োজন তিয নো এব্ং কযৌন সম্পেব িোপরনও কেোরনো ব্োধ্ো তিয নো। তিতন ইহুতি 
কগোত্র ব্োনু-েুেোইজোে এেজন যুদ্ধব্েী। যুদ্ধ কেরষ তিতন গতনমরিে মোয তহরসরব্ নতব্ে 
েোরি জোয়গো হরয়তিয। তেন্তু তিতন ইসযোম ধ্মব গ্রহরণ েোতজ হনতন এব্ং নতব্ে সোরে 
কেোরনো িুতক্ততভতিে তব্রয়রিও েোতজ হনতন। কেরষ নতব্ে গৃরহ এেজন গৃহপতেিোতেেো 
তহরসরব্ই তিরযন।  
 

২০. িোউস কগোরত্রে উরম্ম েোতেে। তিতন কসই িোেজন নোেীে মরধ্য এেজন, যোেো 
তনরজরিে নতব্ে েোরি সমপবণ েরেতিরযন। িুতক্ততভতিে তব্ব্োতহি নোেী এব্ং অিোয়ী 
সিী িোড়োও নতব্ে গৃরহ আেও েরয়েজন নোেী তিরযন িোাঁেো এই কশ্রতণরি পরড়ন। 
িুতক্ততভতিে তব্ব্োতহি স্ত্রীে সংখযো সরব্বোচ্চ িোেজন হরি পোরে। এ-ধ্েরনে তব্রয়রি 
কমোহেোনো, সোক্ষীরিে উপতিতি এব্ং নোেীে তপিো তেংব্ো অনয অতভভোব্রেে সম্মতিে 
প্ররয়োজন েরয়রি। ক্রীিিোসীে সোরে মুসযমোনরিে কযৌনসম্পেব িোপরন স্বব্ধ্িো কিয়ো 
হরয়রি, যতি ওই নোেীে স্বোমী কপৌিতযে তেংব্ো অতব্েোসী হরয় েোরেন। আে কেব্যমোত্র 
নতব্ে কক্ষরত্র তনরজরে সমপবণেোেী কেোরনো নোেীে সোরে নতব্ে তব্রয়ে স্বব্ধ্িো কিয়ো 



 

226 
 

হরয়রি সুেো আহজোব্-এে ৫০ নম্বে  আয়োরিে কেষ অংরে। নতব্ে েোরি তনরজরিেরে 
সমপবণেোেী অনয তিনজন মতহযো হরেন মোয়মুনো, জয়নোব্ এব্ং খোওযো।  
 

উরম্ম েোতেে যখন তনরজরে নতব্ে েোরি উপহোে তহরসরব্ সমপবণ েেরযন তব্তব্ আরয়েো 
িখন উতিগ্ন কব্োধ্ েেরযন। কেননো উরম্ম েোতেে তিরযন খুব্ সুেেী এব্ং মুহোম্মি 
উপহোে তহরসরব্ িৎক্ষণোৎ গ্েহণ েরেন। হোতিরস আরি এ-র্িনোয় ঈষবো ও অসম্মোন 
অনুভব্ েরেন তব্তব্ আরয়েো। তিতন ব্রযন, ‘কয নোেী তনরজরে এেজন পুরুরষে েোরি 
সমতপবি েরে, িোে তনরজে েী মূযয েোেরি পোরে এ কভরব্ আতম আেযবোতন্বি হই।’ 
সুেো আহজোরব্ে ৫০ নম্বে আয়োরিে কেষোংে ‘কেোরনো তব্েোসী নোেী নতব্ে েোরি তনরব্িন 
েেরয আে নতব্ িোরে তব্রয় েরে স্বব্ধ্ েেরি িোইরয কসও স্বব্ধ্’ এই র্িনোে কপ্রতক্ষরি 
অব্িীণব হরয়তিয কযখোরন উরম্ম েোতেেরে উপহোে তহরসরব্ নতব্ েিৃবে গ্রহণরে স্বব্ধ্িো 
কিয়ো হরয়রি। এেেো শুরন আরয়েো েোগোতন্বি হরয় ব্রযন: ‘আপনোে প্রভু আপনোে 
ইেোরে অনুরমোিন তিরি ওতহ পোঠোরি খুব্ এেি তব্যম্ব েরেন নো, িো কিো কিখরিই 
পোতে।’ [বু্খোতে হোতিরসে ব্ণবনো অনুযোয়ী: ‘খোওযো তব্নরি হোতেমসহ েরয়েজন তব্রয়ে 
জনয আল্লোহে নতব্ে েোরি তনরজরিে সমপবন েরেতিরযন। আরয়েো ব্যরযন, ‘এই 
কমরয়রিে েী যিো-েেম কনই, িোাঁেো কযরি এরস পুরুরষে েোরি তনরজরে সমপবণ 
েেরি?’ এ-সময় সুেো আহজোরব্ে ৫০-৫১ নম্বে আয়োিিয় নোতজয হয়, কযখোরন ব্যো 
হরয়রি, ‘...িুতম ওরিে মরধ্য যোরে ইেো কিোমোে েোি কেরে িূরে েোখরি পোে ও যোরে 
ইেো গ্রহণ েেরি পোে...’(৩৩:৫১)। আরয়েো িখন ব্রযন, ‘কহ আল্লোহে নতব্! আপনোরে 
খুতে েেরি আপনোে প্রভু কিো কিতখ খুব্ এেিো কিতে েরেন নো।’ দ্রিব্য: বু্খোতে েতেফ, 
ভতযউম ৭, বু্ে ৬২, নম্বে ৪৮।-অনুব্োিে]। 
  
িফতসে আয-জোযোযোইরনে কযখে তমেরেে তব্তেি ইসযোতম তিন্তোতব্ি জোযোযউতদ্দন 
আয-মোহোতয ও জোযোযউতদ্দন আয-সুয়ুতি'ে ভোষয কেরে তব্তব্ আরয়েো ও নতব্ে 
মরনোমোতযরনযে ব্ণবনো পোওয়ো যোয়। িোরিে ভোষয অনুযোয়ী উরম্ম েোতেরেে সোরে নতব্ে 
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সম্পেব হওয়োে পে এব্ং সুেো আহজোব্-এে ৫০ নম্বে  আয়োি অব্িীণব হব্োে পে 
আরয়েো রূঢ়ভোরব্ ব্রয ওরঠন, ‘কয নোেী তনরজরে এেজন পুরুরষে েোরি আগ ব্োতড়রয় 
সমতপবি েরে, িোে তনরজে েী মূযয েোেরি পোরে, এ কভরব্ আতম আিযবোতন্বি হই।’ 
পেব্িবীরি ৫১ নম্বে  আয়োরি আরয়েোরে তিেস্কোে েেো হয় এব্ং ওই আয়োি অব্িীণব 
হব্োে পরেই নতব্ে ইেোপূেরণ প্রভু সময়রক্ষপণ েরেন নো ব্রয আরয়েো মন্তব্য েরেন। 
সুেো আহজোব্-এে ৫০ নম্বে আয়োরি স্ত্রী ও ক্রীিিোসী গ্রহরণ নতব্ে অতধ্েোরেে েেো 
ব্যো হরয়রি: ‘কহ নতব্! আতম কিোমোে জনয কিোমোে স্ত্রীরিেরে স্বব্ধ্ েরেতি যোরিেরে 
িুতম কিনরমোহে তিরয়ি ও স্বব্ধ্ েরেতি কিোমোে ডোন হোরিে অতধ্েোেভুক্ত িোসীরিেরে 
যোরিেরে আতম িোন েরেতি, এব্ং তব্রয়ে জনয স্বব্ধ্ েরেতি কিোমোে িোিোরিো, ফুফোরিো, 
মোমোরিো, খোযোরিো কব্োনরিেরে যোেো কিোমোে সরি কিেিযোগ েরেরি আে কেোরনো 
তব্েোসী নোেী নতব্ে েোরি তনরব্িন েেরয আে নতব্ িোরে তব্রয় েরে স্বব্ধ্ েেরি 
িোইরয কসও স্বব্ধ্। এ তব্রেষ েরে কিোমোেই জনয, অনয তব্েোসীরিে জনয নয়...।’ 
(৩৩:৫০)। এেই আয়োরি আেও ব্যো হরয়রি: ‘তব্েোসীরিে স্ত্রী ও িোরিে িোসীরিে 
সম্বরন্ধ আতম যো তনধ্বোেণ েরেতি িো আতম জোতন।’ এই আয়োরিে কেষোংে তনরয় তব্তব্ 
আরয়েো প্রতিব্োি েেরয ৫১ নম্বে  আয়োরি সিেবিো জোতে েেো হয়, যোে মোধ্যরম স্ত্রীে 
ওপে নতব্ে ক্ষমো িূড়োন্ত এব্ং অসীম পযবোরয় উন্নীি েেো হয়। এে ফরয স্ত্রীেো নতব্ে 
কেোরনো েমবেোরণ্ডে প্রতিব্োি েেোে অতধ্েোে কেরে ব্তঞ্চি হন: ‘িুতম ওরিে মরধ্য যোরে 
ইেো িূরে েোখরি পোে ও যোরে ইেো গ্রহণ েেরি পোে, আে িুতম যোরে িূরে কেরখি 
িোরে েোমনো েেরয কিোমোে কেোরনো কিোষ কনই। এ-তব্ধ্োন এজনয কয, এরি ওরিেরে 
খুতে েেো সহজ হরব্ আে ওেো িুিঃখ পোরব্ নো, এব্ং ওরিেরে িুতম যো কিরব্ িোরি 
ওরিে প্ররিযরেই খুতে েোেরব্। কিোমোরিে অন্তরে যো আরি আল্লোহ িো জোরনন। আল্লোহ 
সব্ জোরনন, সহয েরেন।’ (৩৩:৫১)। 
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আয-জোমোখেোতে িোে কযখো কেোেোরনে িফতসে গ্রন্থ ‘আয-েোেেোফ’ -এ সুেো 
আহজোরব্ে ৫১ নম্বে আয়োরিে ব্যোখযো তিরয়রিন। িোে মরি, ‘নতব্ে স্ত্রীেো যোেো এরে 
অরনযে প্রতি ঈষবোপেোয়ণ এব্ং প্রতিিন্দ্বী তিরযন িোেো তনরজেো কব্তে েরে গতনমরিে 
মোরযে ভোগ কিরয়তিরযন। (ব্োনু েুেোইজো কযোেরিে হিযো েেোে পে, মুসযমোনেো প্রিুে 
পতেমোণ গতনমরিে মোয কপরয়তিরযন। িখন নতব্ে স্ত্রীেো এখোন কেরে এে পঞ্চমোংে 
ভোগ পোওয়োে আেো েরেতিরযন)। তব্তব্ আরয়েোরে উদৃ্ধি েরে জোমোখেোতে ব্রযন, ৫১ 
নম্বে  আয়োি অব্িীণব হব্োে আগ পযবন্ত এে মোস নতব্ িোে স্ত্রীরিে সি িযোগ েরেন। 
ওই আয়োি অব্িীণব হওয়োে পে ভীিসিস্ত স্ত্রীেো নতব্রে িোে ইেোনুযোয়ী আতেবে 
সহোয়িো ও ব্যতক্তগি সোহিযব কিব্োে েেো ব্রযন।’ 
 

অেবোৎ স্ত্রীরিে সোরে নতব্ তেভোরব্ আিেণ েেরব্ন িো তনধ্বোেরণ নতব্ে এেেত্র 
আতধ্পিযরে িোে স্ত্রীেো স্বীেোে েরে তনরযন। জোমোখেোতে সুেো আহজোব্-এে ৫১ নম্বে  
আয়োরিে তব্স্তোতেি ব্যোখযোয় ব্রযরিন, এই আয়োি নতব্রে িোে ইেোমরিো সমোরজে 
কযরেোরনো নোেীরে তব্রয় েেোে আগ্রহ, প্রস্তোব্, স্ত্রীরূরপ গ্রহণ তেংব্ো কয কেোরনো স্ত্রী ব্ো 
সেয স্ত্রীরে িোযোে প্রিোরনে ক্ষমিো প্রিোন েরেরি। এিোড়ো হোসোন তব্ন আতযরে উদৃ্ধি 
েরে জোমোখেোতে তযরখরিন, নতব্ যতি এেজন নোেীে পোতণগ্রহরণে ইেো প্রেোে েেরিন, 
িরব্ অনয েোরেো পরক্ষ কসই নোেীরে স্ত্রীরূরপ গ্রহরণে ক্ষমিো কনই, যতি নো নতব্ িোে 
মি পতেব্িবন েরেন। জোমোখেোতে আেও তযরখরিন, ওই সমরয় নতব্ে নয়জন স্ত্রী 
তিরযন যোরিে সব্োইরে সমোন সি কিব্োে েেো েোেরযও তিতন িো ক্রমোনুযোয়ী েরেনতন, 
তেংব্ো পোাঁিজনরে এরেব্োরেই সি কিনতন। এই পোাঁিজন হরেন সওিো, জুয়োয়তেয়ো, 
সোতফয়ো, মোয়মুনো এব্ং উরম্ম হোতব্ব্ো। যোরিেরে অনুগ্রহ েরে তনয়তমি সি তিরয়রিন 
িোাঁেো হরযন আরয়েো, হোফসো, উরম্ম সোযমো এব্ং জয়নোব্। আরয়েোরে আব্োে উদৃ্ধি 
েরে ব্যো হরয়রি, ‘কেোরনো কেোরনো তিন এমন হরিো কয, নতব্ আমোরিে সব্োইরে এরে 
এরে নো কডরে, শুধু্ িোরিেরেই অনুগ্রহ েেরিন যোরিে পোযো আসরিো এব্ং যোরিে 
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সোরে িোে ওইতিন েোেোে েেো।’ নতব্ িোযোে তিরয় তিরব্ন এই কভরব্ উতিগ্ন সওিো 
তব্ন জোমো নতব্রে ব্যরিন, ‘আমোে জনয সময় ব্েোদ্দ কিব্োে প্ররয়োজন কনই! আপনোে 
সোরে আমোে িোম্পিযজীব্রনে আেো আতম পতেিযোগ েরেতি এব্ং আমোে জনয ব্েোদ্দ 
সময় আরয়েোরে অপবণ েেযোম। তেন্তু আমোরে িোযোে তিরব্ন নো। কেননো কেষ-
তব্িোরেে তিরন আতম আপনোে এেজন স্ত্রী তহরসরব্ গণয হরি িোই।’ 
 

৫১ নম্বে আয়োরিে ব্ক্তব্য হরে, ‘িোম্পিয অতধ্েোে হোেোরনোে ফরয নতব্ে স্ত্রীেো 
িুযনোমূযেভোরব্ কব্তে খুতে েোেরব্ন। যতিও স্বগবীয় আরিরেে মোধ্যরম নতব্রে পূণব 
িোয়মুতক্ত কিয়ো হরয়রি, এব্ং িোে স্ত্রীরিেরে নতব্ে েোি কেরে কযরেোরনো পোওনো 
অতধ্েোে আিোরয় ব্তঞ্চি েরেরি, িেোতপ এই ব্ঞ্চনোে মোধ্যরম িোরিে েযযোণ সোতধ্ি 
হরয়রি। এে মোধ্যরম িোরিে তনরজরিে মধ্যেোে প্রতিিতন্দ্বিোে অব্সোন হরব্ এব্ং িোেো 
ভতব্ষযরি সুখী হরব্ন।’ 
 

হয়রিো নতব্ে স্ত্রীেো মোনতসেভোরব্ আর্োি কপরয়তিরযন এব্ং িোরিে আত্মসম্মোরনে উপে 
আর্োি এরসতিয, কসই কপ্রতক্ষরি সুেো আহজোব্-এে ৫২ নম্বে আয়োরি সোন্ত্বনোসূিে 
ব্ক্তব্য এরযো। এই আয়োরিে প্রতিতি েরব্দ িোরিে প্রতি সোন্ত্বনো এব্ং আেোরসে ব্োণী 
েরয়রি: ‘(মুহোম্মি!) এেপে কিোমোে জনয কেোরনো নোেী স্বব্ধ্ নয় আে কিোমোে স্ত্রীরিে 
পতেব্রিব অনয স্ত্রীগ্রহণও স্বব্ধ্ নয়, যতি ওরিে কসৌেযব কিোমোরে মুগ্ধও েরে, িরব্ 
কিোমোে ডোন হোরিে অতধ্েোেভুক্ত িোসীরিে ব্যোপোরে এ-তব্ধ্োন প্ররয়োজয নয়। আল্লোহ 
সমস্ত তেিুে ওপে েড়ো নজে েোরখন।’ 
 

এই আয়োরি িেোতপ এেতি সমসযো েরয় তগরয়রি। কযমন তব্তব্ আরয়েোে এেতি ব্ক্তব্য 
সেয হোতিস-সংগ্রহেোেে ‘তনভবে কযোগয হোতিস’ তহরসরব্ উদৃ্ধি েরেরিন: ‘সেয স্ত্রীে 
অনুরমোিন নো েোেো অব্িোয় নতব্ মোেো যোনতন।’ অেবোৎ নতব্ে মৃিুযে আরগ সেয স্ত্রীই 
িোে জনয অনুরমোতিি তিয। [প্রভোব্েোযী সুতন্ন পতণ্ডি ইসমোইয ইব্রন েোতসে (১৩০০-
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১৩৭৩ তিস্টোব্দ) িোে তব্খযোি িফতসে গ্ররন্থ ব্রযরিন, সুতন্ন ধ্মবিোতিে এব্ং হোতিস 
সংগ্রহেোেে ইমোম আহমি ইব্রন হোনব্রযে (৭৮০-৮৫৫ তিস্টোব্দ) সংগ্ররহ তব্তব্ 
আরয়েোে উদৃ্ধি এই হোতিসতি েরয়রি। এিোড়ো মুহোম্মি ইব্রন ইসো আি-তিেতমতজ 
(৮২৪-৮৯২ তিস্টোব্দ) এব্ং ইমোম আহমি আন-নোসোই'ে (৮২৯-৯১৫ তিস্টোব্দ) সংগৃহীি 
হোতিরসও িো েরয়রি। কযমন: ‘সুনোন আন-নোসো’, (ইংরেতজ অনুব্োি) ভতযউম-৪, বু্ে-
২৬, হোতিস-৩২০৭।-অনুব্োিে]। আয-জোমোখেোতেে মরি, সুেো আহজোরব্ে ৫২ নম্বে 
আয়োিতি ৫০ নম্বে আয়োি িোেো ব্োতিয হরয়তিয। অেবোৎ ‘কহ নতব্! আতম কিোমোে জনয 
কিোমোে স্ত্রীরিেরে স্বব্ধ্ েরেতি...’ ব্ক্তব্য তিরে কগরি আে ‘(মুহোম্মি!) এেপে কিোমোে 
জনয কেোরনো নোেী স্বব্ধ্ নয়...’ ব্ক্তব্যতি ব্োতিয হরয় তগরয়রি। হজেি আরয়েোে উদৃ্ধি 
হোতিসতিও ৫০ নম্বে  আয়োরিে সিযিোে তিরে ইতিি েরে। তেন্তু অনয তেিু নো কহোে, 
সোমঞ্জসয ব্জোয় েোখোে জনয হরযও কেোেোরনে কেোরনো এেতি আয়োি ব্োতিয হরয কসতি 
েোেরব্ উপরে, কয আয়োি িোেো ব্োতিয হরয়রি িো েোেরব্ নীরি। েোেণ ভতব্ষযরিে 
সম্ভোব্য কেোরনো েোজরে ব্িবমোরনে কেোরনো ব্ক্তব্য তিরয় সংরেোধ্ন েেো যোয় নো, ব্েং 
অিীরিে েোজরে সংরেোধ্ন েেো যোয় ব্িবমোরনে ব্ক্তব্য তিরয়। তেন্তু এরক্ষরত্র আমেো 
কিতখ ব্োতিযেৃি আয়োিতি (৫২ নম্বে আয়োি) েরয় তগরয়রি নীরি আে কয আয়োিতি 
ব্োতিয েরেরি (৫০ নম্বে আয়োি) এিো অব্িোন েেরি উপরে। কেোেোরনে আয়োরিে 
ধ্োেোব্োতহেিো সমন্বরয়ে কক্ষরত্র এমন গেতময হরযো তেভোরব্? [আল্লোহ তে তনরজ এই 
গেতময েরেরিন, নোতে নতব্-পেব্িবী খতযফোরিে কেোেোন সংেযন েতমতি আয়োি 
তব্নযোস েেরি তগরয় এই গেতময েরেরিন?-অনুব্োিে]। জোযোযউতদ্দন আয-সুয়ুতিও 
‘আয-ইিেোন তফ উযুম আয-কেোেোন’ নোরমে ব্ইরয় কেোেোরনে সমসযোগুরযো তনরয় 
এেতি তনব্রন্ধ মি প্রেোে েরেরিন, ‘সুেো আহজোরব্ে এই পূব্বব্িবী আয়োি িোেো পেব্িবী 
আয়োি ব্োতিয হরয়রি।’ 
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সুেো আহজোরব্ে তব্তভন্ন আয়োরি ব্তণবি নতব্ে তব্রয় সম্পতেবি অতধ্েোেগুরযো যখন 
এরেে পে এে কযোগ হরি েোরে, িখন এগুরযো কেরে তব্িয়েে সুতব্ধ্ো-প্রোতপ্তে 
তব্ষয়তিও স্পি হরয় ওরঠ। অনযোনয তব্েোসীরিে জনয িোেজরন সীমোব্দ্ধ েোেরযও নতব্ে 
জনয এে কিরয়ও কব্তে স্ত্রী গ্রহণ েেো সম্ভব্ তিয। নতব্ে জনয িোে সোরে মতিনোয় 
অতভব্োসনেোেী েোতজনরিে তব্রয় েেো অনুরমোতিি তিয, কেোরনো ধ্েরনে কযৌিুে প্রিোন 
তেংব্ো সোক্ষীে উপতিতি ব্যতিরেরে তনরজরে িোে েোরি সমপবণেোেী কেোরনো নোেীরে 
নতব্ তব্রয় েেরি পোেরিন। স্ত্রীরিে সমঅতধ্েোে প্রিোরন তেংব্ো িো েক্ষোয় নতব্ে কেোরনো 
ব্োধ্যব্োধ্েিো তিয নো, তিতন কয কেোরনো স্ত্রীে সহিযব িতগি তেংব্ো ব্োতিয েেরি 
পোেরিন। তিতন যতি কেোরনো নোেীে পোতণপ্রোেবী হরিন, িরব্ অনয পুরুষরিে কসই নোেীে 
পোতণপ্রোেবী হওয়োে আেো পতেিযোগ েেরি হরিো; এব্ং নতব্ে মৃিুযে পরে অনয কেউ 
িোে কেোরনো স্ত্রীরে তব্রয় েেোে অনুরমোিন তিয নো। এিোড়োও নতব্ে কেোরনো স্ত্রীে  ব্োড়তি 
ভোিো পোওয়োে িোতব্ জোনোরনোে অনুমতি তিয নো।   
 

নতব্রে ব্যোপে সুতব্ধ্ো এব্ং স্বোধ্ীনিো কিব্োে তব্পেীরি িোে স্ত্রীগরণে ওপে নোনো তব্তধ্-
তনরষধ্ আরেোতপি হরয়তিয। িোেো আে িেজন নোেীে মরিো েোেরি পোেরযন নো। 
িোরিেরে সব্সময় কযোেিকু্ষে অন্তেোরয েোেরি হরব্। িোরিেরে অব্েযই পিবোে 
তপিরন কেরে পুরুরষে সোরে েেো  ব্যরি হরব্। কপৌিতযে সংসৃ্কতিে কেোরনো গয়নো 
পতেধ্োন িোরিে জনয তনতষদ্ধ হরযো। ভোিোে পতেমোণ যোই কহোে নো কেন নতব্ে স্ত্রীরিে 
িো তনরয় সন্তুি েোেরি হরব্; িোরিে পোযো যতি নো আরস িরব্ িোেো অতভরযোগ েেরি 
পোেরব্ নো এব্ং কেোরনো অব্িোরিই িোাঁেো পুনেোয় তব্রয় েেরি পোেরব্ নো। ৫৩ নম্বে 
আয়োরিে কেরষে তিরে সুতনতিবিভোরব্ মুসযমোন পুরুষরিে জনয আরেোতপি হরয়রি: 
‘...কিোমোরিে েোেও পরক্ষ আল্লোহে েসুযরে েি কিয়ো িোে মৃিুযে পে িোে স্ত্রীরিেরে 
তব্ব্োহ েেো সংগি হরব্ নো। আল্লোহে েোরি এ গুরুিে অপেোধ্।’ ইহুতিরিে নীতিেোস্ত্র 
িোযমুরিও ইহুতি-েোজোে স্ত্রীরিে পুনেোয় তব্রয়ে ওপে এেই েেম তনরষধ্োজ্ঞো েরয়রি।  
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আব্িুল্লোহ তব্ন আয-আব্বোরসে৭২ ব্ক্তব্য অনুযোয়ী, এেব্োে এেজন ব্যতক্ত নতব্ে 
এেজন স্ত্রীে সোরে কিখো েেরি কগয, এব্ং নতব্ িোরে পুনেোয় এ েোজ েেরি তনরষধ্ 
েরেন। কযোেতি প্রতিব্োি েরে এই ব্রয কয, নতব্ে স্ত্রী িোে িোিোে কমরয় এব্ং িোরিে 
িুজরনে এ-সোক্ষোরিে কপিরন কেোরনো খোেোপ অতভসতন্ধ কনই।’ নতব্ প্রিুযিে তিরযন, 
‘আতম এ-সম্পরেব অব্গি আতি, তেন্তু আল্লোহ এব্ং আমোে মরিো কেোরনো ঈষবোপেোয়ণ 
তিিীয়জন কনই।’ কযোেতি কু্রদ্ধ হরয় তফরে যোব্োে সময় গজগজ েরে ব্রয কগয, ‘তিতন 
আমোরে আমোে িোিোরিো কব্োরনে সোরে েেো ব্যরি তনরষধ্ েেরযন। যোই কহোে, নতব্ে 
মৃিুযে পে আতম আমোে িোিোরিো কব্োনরে তব্রয় েেরব্ো।’ এ-র্িনোে পেই সুেো 
আহজোরব্ে ৫৩ নম্বে  আয়োিতি অব্িীণব হয়। 
  
এেতি তব্ষয় মরন েোখো প্ররয়োজন কয, এমন কেোরনো সময় আরসতন যখন নতব্ে গৃরহ 
িোে তব্েজন স্ত্রী এেরত্র অব্িোন েরেরিন। িোে সম্মোতনি স্ত্রী খোতিজোে মৃিুযে েেো 
পূরব্ই ব্যো হরয়রি। নতব্ে স্ত্রী জয়নোব্ তব্নরি কখোজোয়মো নতব্ে জীব্দ্দেোয় মৃিুযব্েণ 
েরেন। েোয়হোনো নোরমে িোসীেও মৃিুয হয় নতব্ে জীব্দ্দেোরিই। তিতন িুতি তব্রয়রে 
পূণবিো প্রিোন েরেনতন। িোে মৃিুযেোরয নয়জরনে কব্তে পূণব স্ত্রী তিরযন নো।  
 

নতব্ে স্ত্রীরিে মরধ্য এেসময় িুতি প্রতিিন্দ্বী পরক্ষে আতব্ভবোব্ র্রিতিয। এেপরক্ষ তিরযন 
আরয়েো, হোফসো, সওিো এব্ং সোতফয়ো। অনযপরক্ষ জয়নোব্ তব্নরি জোহোে, উরম্ম 
সোযমোসহ আেও তিনজন। নতব্ে েরয়েজন স্ত্রী এমন সব্ র্িনোয় জতড়রয় পরড়তিরযন, 
কযগুরযো পেব্িবীরি ইসযোতম ইতিহোস এব্ং সোতহরিয িোন কপরয়রি। সব্রিরয় কব্তে 
পতেতিতি কপরয়রি তব্তব্ আরয়েো ও সোফওয়োন তব্ন আয-কমোয়োিোযরে কেন্দ্র েরে র্িো 
র্িনোতি। 
 

তহজতে ৫ সোরয (৬২৭ তিস্টোব্দ) ব্োনু-কমোসিোতযে কগোরত্রে সোরে যড়োইরয়ে সময় হজেি 
ওমরেে এেজন ক্রীিিোস ও মতিনোে খোজেোজ কগোরত্রে এেজন আনসোরেে সোরে 
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ঝগড়ো কব্রধ্ যোয়। এই র্িনোয় খোজেোজ কগোরত্রে এেজন কনিো আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োয় 
(যোরে মুসযমোনেো তব্েোসর্োিেরিে কনিো ব্রযই তিনরিন) কু্রদ্ধ হরয় িোে আনসোে 
সমেবেরিেরে ব্যরযন, ‘আমেো তনরজেোই তনরজরিে তব্পি কডরে এরনতি।’ (মতিনোে 
সব্তেিু মুহোতজেরিে িখরযে িরয যোরে এমন ইতিি েরে) েেোয় আরি, েুেুেরে 
খোওয়োরযও কস তঠেই েোমড়োয়, এই প্রব্োিতি এখন আমোরিে কক্ষরত্র সিয হরয় কিখো 
তিরয়রি। িযুন আমেো সব্োই ইয়োসতেরব্ তফরে যোই। ওখোরন কব্তেেভোগ মোনুষই 
আমোরিে আত্মীয়-স্বজন ও ব্নু্ধ। এই সংখযোযরু্রিে উৎখোি েেরি হরব্।’ নতব্ এই 
ব্ক্তব্য শুরন িোড়োিোতড় মতিনোে তিরে যোত্রো েেরযন, যোরি আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োরয়ে কয 
কেোরনো তব্রুদ্ধব্োিী তেংব্ো িক্রোরন্তে তব্রুরদ্ধ অব্িোন তনরি পোরেন। তফেতিপরে 
েরয়েতি সংতক্ষপ্ত তব্েতি তিরয় তিতন দ্রুি িযরযন। 
 

এই অতভযোরনে সময় নতব্ে সোরে তিরযন তব্তব্ আকয়েো। এেতি যোত্রো তব্েতিরি তব্তব্ 
আরয়েো প্রোেৃতিে তক্রয়ো সম্পন্ন েেরি মরুভূতমে কভিরে প্ররব্ে েেরযন। পোযতেে 
মরধ্য আসোে সময় কখয়োয েেরযন, িোে পুাঁতিে মোযোতি হোতেরয় কগরি। কখোাঁজোখুাঁতজ 
েেরি কিতে হরয় যোয়। এতিরে তব্তব্ আরয়েোে অনুপতিতি কখয়োয নো েোেোয় নতব্ িোে 
অনুসোেীরিে তনরয় িোন িযোগ েেরযন। আরয়েো এরস কিখরযন িোে হোওিো (হোতি 
তেংব্ো উরিে তপরঠে উপরে ব্সোরনো েোপড় কর্েো ব্সোে িোন) ব্হনেোেী উিতি অনযোনয 
উরিে সোরে কসই িোন িযোগ েরেরি। তব্তব্ আরয়েো মরুভূতমরি এেো পরড় েইরযন। 
এেই মরধ্য সোফওয়োন তব্ন আয-কমোয়োিোয আরয়েোরে কিখরি কপরযন। সোফওয়োরনে 
িোতয়ত্ব তিয মুসযমোন স্বসতনেরিে এেিু িূরে কেরে অনুসেণ েেো, ভুয েরে কফরয 
যোওয়ো তজতনসপত্র সংগ্রহ েেো। মরুভূতমে মরধ্য আরয়েোরে এেো অব্িোন েেরি কিরখ 
তিনরি পোেরযন। তনরজে উরিে কপিরনে আসরন ব্তসরয় িোরে মতিনোয় তনরয় আরসন। 
এই র্িনোে েেো কগোপন েোেয নো।  
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তব্তব্ আরয়েোে প্রতিিন্দ্বী জয়নোরব্ে কব্োন হোমনো এ-র্িনো শুরন সুরযোগ েোরজ যোগোরি 
িোইরযন এব্ং অতভরযোগ েেরযন আরয়েো ও সোফওয়োন ব্যতভিোরে তযপ্ত। তব্খযোি েতব্ 
হোসোন তব্ন সোতব্ি ও কমসিো তব্ন ওসোসো নোরমে এেজন মুহোতজে হোমনোে সোরে েণ্ঠ 
কমযোরযন। অনযতিরে সুরযোগ-সন্ধোনী আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োয় মতিনো েহরে গুজব্ িতড়রয় 
তিরযন। পতেতিতি কমোরিও আরয়েোে অনুেূরয তিয নো। অতভযোরন নতব্ে সিী হব্োে 
পে এই অল্পব্য়স্কো ও সুেেী নোেী তনরজরে আেও িুজন নিুন এব্ং এেই েেম 
সুেেী েমণীে প্রতিপক্ষ তহরসরব্ আতব্ষ্কোে েেরযন। প্রেমজন হরযন জয়নোব্ তব্নরি 
জোহোে, যোরে তব্রয় েেোে জনয কেোেোরনে আয়োি নোতজয হরয় নতব্রে সুরযোগ েরে 
কিয়ো হরয়রি। তিিীয়জন হরযন কজোয়োয়তেয়ো তব্ন আয-হোতেস, তযতন কমোসিোতযে 
কগোরত্রে মুসোতফ নোরমে এেজরনে প্রোক্তন স্ত্রী। পূরব্ব উরল্লখ েেো হরয়রি, কজোয়োয়তেয়োরে 
অতভযোরনে পে ব্েী েেো হয় এব্ং নতব্ িোরে িোে মোতযরেে েোি কেরে িোেে 
তিেহোম মুতক্তপরণে তব্তনমরয় তেরন কনব্োে তেিুতিন পরে তব্রয় েরেন। 
 

এিো অসম্ভব্ নয়, প্রতিপরক্ষে আতব্ভবোরব্ আরয়েোে নোেীত্ব এমনই আর্োি কপরয়তিয ও 
রুি হরয়তিয কয নতব্রে সিেব েরে তিতন কজরন-শুরন পোপ েরেতিরযন তেংব্ো এেতি 
অতভসোরেে অব্িোেণো র্তিরয়তিরযন। যখন আরয়েোে হোওিো উরিে উপে কিোযো হরযো, 
কেউ যক্ষয েেয নো িো কব্তে হোযেো, এমনিো ভোব্ো েিেে। মরন আেও প্রশ্ন কজরগ 
উরঠ। তব্শ্রোম কেরে যোত্রো শুরুে পূরব্ব নতব্ কেন িোে তপ্রয়িমো স্ত্রীে হোয-হতেেি 
তজরজ্ঞস েেরযন নো। আরয়েো তেভোরব্ এমন কব্রখয়োয হরয় পড়রযন কয, েিেি 
মুসযমোনরিে যোত্রো-প্রস্তুতি িোে নজরে পড়য নো? তিতন সময়মি তফেরি পোেরযন নো। 
সোফওয়োন িোরে খুাঁরজ পোব্োে আগ পযবন্ত আরয়েো তেভোরব্ এেো মরুভূতমরি পরড় 
েইরযন? যতিও সোফওয়োরনে েোজ তিয অতভযোন িযোেোযীন সমরয় তেিু িূেত্ব ব্জোয় 
কেরখ এরে অনুসেণ েেো। যোত্রী ও পশুরিে জনয পেব্িবী যোত্রো তব্েতিে সময় িোে 
তে অতভযোরনে যোত্রোতব্েতিে িোরন কপৌঁরি যোওয়ো উতিি তিয নো? সোফওয়োরনে আেতিে 
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উিয় হওয়ো এব্ং অতভযোন িরয যোব্োে কব্ে তেিু সময় পে আরয়েোে উদ্ধোে হব্োে 
র্িনোতি িেয-প্রমোণ এব্ং যুতক্তে তব্িোরে কধ্োরপ তিেোরনো েিেে। আপোিিৃতিরি মরন 
হরি পোরে সোফওয়োরনে সোরে কযোগসোজে েরেই তব্তব্ আরয়েো কপিরন কেরে 
তগরয়তিরযন।  
 

সেোরয যখন সোফওয়োন আরয়েোরে উরিে তপিরনে আসরন ব্তসরয় েহরে প্ররব্ে 
েেরযন, েহরে িখন গুজব্ িতড়রয় পরড়তিয এব্ং যিই িো িতড়রয় পড়য িিই 
েুৎতসি আেোে ধ্োেণ েেয। কযরহিু মতিনো েহেতি অরনে কিোি তিয, কিোি কিোি 
তব্ষয়গুরযোও েোরেো েোরি কগোপন েোরে নো। প্রশ্ন জোরগ, এই ভয়ংেে গুজরব্ে পে 
তেভোরব্ তব্ে তিন সময় যোগয আরয়েোে েোরি কপৌঁিোরি? এব্ং িো কেোনোমোত্রই কেন 
আরয়েো অসুি হরয় পড়রযন? তিতন অব্েয অসুিিোে ভোনও েরে েোেরি পোরেন। 
অসুিিোে েোেরণ আরয়েোরে িোে তপিোে গৃরহ তফরে যোব্োে সুরযোগ েরে কিয়ো 
হরয়তিয। স্বোভোতব্ে তব্িোে-বু্তদ্ধরি ধ্োেণো েেো যোয়, তিতন শুরু কেরে এই গুজব্ সম্পরেব 
অব্গি তিরযন এব্ং িখনই অসুিিোে ভোন েরে তপিোে গৃরহ তফরে কগরযন যখন 
নতব্ে েোরন গুজব্তি কপৌঁরি তগরয়তিয। নতব্ যখন আরয়েোে প্রতি েীিয আিেণ েেরি 
যোগরযন এব্ং িূেত্ব ব্জোয় েোখরি শুরু েেরযন। এরিো সব্ ব্োতহযে উপিোপন এব্ং 
প্রতিেূয পতেতিতিে মুরখ পড়রযও আরয়েোে তনরিবোষ হওয়োরে অসম্ভব্ ব্রয উতড়রয় 
কিয়ো যোয় নো। সমূ্পণব র্িনোরে এেতি কিরযমোনুষী ও নোেীরিে িোিুযবপূণব নোিে তহরসরব্ 
গণয েেো কযরি পোরে। সম্ভোব্নো আেও কজোেোরযো হয় যখন জোনো যোয় সোফওয়োন ব্হু 
আরগ কেরে এেজন েুখযোি নোেীতব্রিষী কযোে তিরযন।  
 

র্িনো যোই কহোে নো কেন, কযোেমুরখ িতড়রয় পড়ো এই গুজব্ নতব্রে িেমভোরব্ তব্িতযি 
েরেতিয। তিতন তব্েস্ত িুজন সহিে ওসোমো তব্ন জোরয়ি ও আতয তব্ন আবু্ িোতযরব্ে 
পেোমেব গ্রহণ েরেন। ওসোমো িৃঢ়ভোরব্ মি প্রেোে েরেন, আরয়েো তনরিবোষ এব্ং হজেি 
আবু্ ব্েরেে কমরয় তহরসরব্ তিতন কেোরনো অননতিে েোরজ প্রযুব্ধ হরি পোরেন নো। 
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অনযতিরে আতযে মি তিয, নতব্ে তব্রয় েেোে জনয কমরয়ে অভোব্ কনই, এব্ং ওই 
অতভসোে-সম্পতেবি আসয সিয র্িনো সম্ভব্ি আরয়েোে িোসীে েোি কেরে জোনো যোরব্। 
এেপরেই আতয ওই হিভোগয িোসীরে কব্িম প্রহোে েরে সিয উদ্ধোরেে কিিো েেরযন 
তেন্তু ওই িোসী তেিুই জোনরিন নো এব্ং েসম কখরয় ব্যরযন কয, তব্তব্ আরয়েো তনরিবোষ। 
নতব্ে মরন িবু্ও সরেহ িোনো কব্াঁরধ্ তিয। কয েোেরণ তনরজই আবু্ ব্েরেে গৃরহ 
আরয়েোরে তজজ্ঞোসোব্োি েেরি কগরযন। তেন্তু তিতন কেব্য েোন্নোরভজো েরণ্ঠ আরয়েোে 
তনরিোষব হব্োে িোতব্ শুনরি কপরযন। তিতন যখন কসখোরন অব্িোন েেতিরযন, হঠোৎই 
এেতি স্বগবীয় প্রিযোরিে নতব্ে েোরি অব্িীণব হওয়োয় নতব্ মূিবো কগরযন। সব্োই িোরে 
েোপরড় মুরড়, মোেোে তনরি এেতি ব্োতযে কেরখ তিয। তিতন এিিোই র্মবোক্ত হরয় কগরযন 
কয িোে আযখোল্লো পুরেোিো র্োরম তভরজ কগয। তেিুক্ষণ পে যখন তিতন সুি হরয় উঠরযন 
িখনই ২৪ নম্বে সুেো নুে অব্িীণব হরযো। এই সুেোতি এেতি িীর্ব অংরে (২-২৬ নম্বে  
আয়োি) ব্যতভিোে এব্ং ব্যতভিোরেে তমেযো অতভরযোগ েেোে েোতস্ত এব্ং ওই তমেযো 
অতভসোরেে েোতহনী তনরয় ব্ক্তব্য েরয়রি। এই আয়োরিে মোধ্যরম আরয়েোরে ব্যতভিোরেে 
অতভরযোগ কেরে িোয়মুতক্ত কিওয়ো হরয়রি।  
 

আয-জোমোখেোতেে পযবরব্ক্ষণ অনুযোয়ী কেোেোরন এে কেরে অনয কেোরনো তব্ষরয় এি 
গুরুত্ব কিওয়ো হয়তন। ২৩ নম্বে  আয়োি এে সরব্বোিম উিোহেণ: ‘যোেো সোর্ধ্ী, তনেীহ 
ও তব্েোসী নোেীে প্রতি অপব্োি আরেোপ েরে িোেো ইহরযোে ও পেরযোরে অতভেপ্ত 
এব্ং িোরিে জনয েরয়রি মহোেোতস্ত।’ (২৪:২৩)। তমেযো অতভসোরেে েোতহনীে সমোতপ্ত 
র্রি তিনজন েুৎসোেিনোেোেীরে েোতস্ত প্রিোরনে মোধ্যরম। িোেো হরযন হোমনো, হোসোন 
তব্ন সোতব্ি এব্ং কমসিো। সুেো নুে-এে ৪ নম্বে আয়োি অনুযোয়ী িোরিে প্ররিযেরে 
আতেব্োে কব্ত্রোর্োি েেো হয়। পূব্বব্িবী র্িনোে কপ্রতক্ষরি এই েোতস্ত প্রিোন েেো হয়, 
কেননো িোেো যখন অপেোধ্ েরেন, িখনও এই আয়োি অব্িীণব হয়তন। 
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নতব্ে জীব্নী-গ্রন্থগুরযোরি ব্তণবি আেও এেতি র্িনো যো কেোেোরনে আয়োিগুরযোরি 
প্রতির্ধ্তনি হরয়রি িো হরযো নতব্ে পোযে-পুত্র জোরয়ি তব্ন হোতেরসে স্ত্রী জয়নোব্ তব্নরি 
জোহোরেে প্রতি নতব্ে প্রীতি ও িোে সোরে নতব্ে তব্ব্োহ-ব্ন্ধরন আব্দ্ধ হওয়ো।  জোরয়ি 
এেজন যুদ্ধব্েী, পরে ক্রীিিোস তহরসরব্ তনযুক্ত েেো হয়। তব্তব্ খোতিজো িোরে ক্রয় 
েরে মুহোম্মিরে উপহোে তিরয়তিরযন। পেব্িবীরি নতব্ িোরে মুক্ত েরে তিরযন এব্ং 
সমসোমতয়ে এেতি প্রেো অনুযোয়ী পোযে-পুত্ররূরপ গ্রহণ েেরযন। প্রোে-ইসযোতম যুরগে 
আেব্ সংসৃ্কতিরি পোযে সন্তোনরিে েরক্তে সন্তোরনে সমোন অতধ্েোে কিওয়ো হরিো এব্ং 
িোরিে ওপে এেই তব্তধ্তনরষধ্ আরেোতপি হরিো। কযমন উিেোতধ্েোরেে কক্ষরত্র এব্ং 
আত্মীয়িো ও তব্রয়ে কক্ষরত্র পিরেে তভন্নিোয়। সুেো আহজোব্-এে আয়োি ৪-৬ এ 
তনরষধ্োজ্ঞো আসোে পূব্ব পযবন্ত মুসযমোনেো আেরব্ে প্রোিীন প্রেো পোযন েেরিন। এই 

তব্ষরয় আবু্দল্লোহ তব্ন ওমে৭৩ এেব্োে ব্রযতিরযন, ‘আমেো যোেো নতব্ে সোতন্নরধ্য তিযোম 
িোেো জোরয়িরে ‘জোরয়ি তব্ন মুহোম্মি’ নোরম সরম্বোধ্ন েেিোম। তিতন শুধু্ নতব্ে পুত্রই 
তিরযন নো, নতব্ে জনয অনযিম তনরব্তিি-প্রোণ এব্ং িৃঢ়তব্েোসী সোহোতব্ও তিরযন।’ 
জয়নোরব্ে মোরয়ে নোম তিয ওমোয়মো, তিতন আব্োে আবু্দয কমোিোরযরব্ে েনযো। অেবোৎ 
সম্পরেব জয়নোব্ মুহোম্মরিে ফুফোরিো কব্োন। নতব্ তনরজই অনুরেোধ্ েরেতিরযন, 
জয়নোব্রে কযন জোরয়রিে সোরে তব্রয় কিয়ো হয়। প্রেমতিরে জয়নোব্ এব্ং িোে ভোই 
আবু্দল্লোহ তব্রয়ে সম্মতি িোরন আপতি েেতিরযন। েোেণ জোরয়ি তিরযন এেজন মুক্ত 
ক্রীিিোস। ফরয জোরয়রিে সোরে িোরিে সোমোতজে মোনমযবোিোে অসোময তনরয় তিতন্তি 
হরয়তিরযন। তেন্তু পেব্িবীরি সুেো আহজোব্-এে ৩৬ নম্বে  আয়োি অব্িীণব হব্োে পে 
িোেো তসদ্ধোন্ত পতেব্িবন েরেন: ‘আল্লোহ ও িোে েসুয কেোরনো তব্ষরয় তনরিবে তিরয 
কেোরনো তব্েোসী পুরুষ ব্ো নোেীে কস-তব্ষরয় তভন্ন তসদ্ধোরন্তে অতধ্েোে েোেরব্ নো। কেউ 
আল্লোহ ও িোে েসুযরে অমোনয েেরয কস স্পিই পেভ্রি হরব্।’ (৩৩:৩৬)। এই 
প্রিযোরিরেে পে জয়নোরব্ে সোরে জোরয়রিে তব্রয় কিয়ো হয়। জয়নোরব্ে প্রতি নতব্ে 
ভোযব্োসোরব্োধ্ স্বিতে হয় আেও পরে। যোে সময়েোয এব্ং পতেতিতিে ব্হু ব্ণবনো েরয়রি। 
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িফতসে আয-জোযোযোইরনে ব্ণবনো অনুযোয়ী, জোরয়রিে সোরে তব্রয়ে পরে জয়নোরব্ে 
প্রতি নতব্ে িৃতিভতিরি পতেব্িবন আরস: ‘তেিু সময় পে জয়নোরব্ে প্রতি নতব্ে িৃতি 
পরড় এব্ং নতব্ে হৃিরয় িোে প্রতি ভোযব্োসোে ব্ীজ অঙু্কতেি হয়।’ 
  
সুেো আহজোব্-এে ৩৭ নম্বে  আয়োরিে ব্যোখযো তিরি তগরয় জোমোখেোতে ব্রযরিন, 
‘জোরয়রিে সোরে তব্রয়ে পেই জয়নোরব্ে প্রতি নতব্ে িৃতি পরড়। জয়নোব্ নতব্রে এিিো 
তব্রমোতহি েরেতিরযন কয, নতব্ িোে ভোরযোব্োসোরব্োধ্ তনরয় মন্তব্য েরেরিন-হৃিরয় েম্পন 
সৃতিে জনয আল্লোহে প্রতি অরেষ েৃিজ্ঞিো।’ নতব্ জয়নোব্রে আরগও কিরখরিন। তেন্তু 
িখন তিতন নতব্রে প্রীি েেরি পোরেনতন, ব্ো নতব্ে মরধ্য ভোরযোব্োসোরব্োধ্ জোরগতন। 
নো-হরয নতব্ হয়রিো তনরজই িোে পোতণপ্রোেবী হরিন। নতব্ে প্রেংসোে েেো কজরন জয়নোব্ 
জোরয়িরে িো অব্তহি েরেন। জোরয়রিে মন ব্যতিয, আল্লোহ িোে হৃিরয় জয়নোরব্ে 
অব্িোরন এেতি অস্বতস্তেে পতেরব্ে সৃতি েরেরিন। তিতন িোই িোড়োিোতড় নতব্ে েোরি 
িুরি তগরয় তনজ স্ত্রীরে িোযোে কিব্োে অনুমতি িোইরযন। নতব্ পুরেো র্িনো জোনরি কিরয় 
তজরজ্ঞস েেরযন, ‘জোরয়ি জয়নোব্রে সরেহ েরেন তেনো?’ প্রিুযিরে জোরয়ি ব্যরযন, 
জয়নোরব্ে েোি কেরে তিতন িয়োযু আিেণই কপরয়রিন, তেন্তু তিতন উতিগ্ন এই েোেরণ 
কয, জয়নোব্ তনরজরে িোে কেরে অতভজোি মরন েরেন এব্ং তনরজরে নতব্ে স্ত্রী হব্োে 
কযোগয তহরসরব্ তব্রব্িনো েরেন। এ-সময় ৩৭ নম্বে  আয়োরিে কসই েব্দগুরযো প্রিযোরিে 
তহরসরব্ আসরযো: ‘িুতম কিোমোে স্ত্রীরে কিোমোে েোরি েোরখো, আল্লোহরে ভয় েরেো।’ এই 
িোৎপযবপূণব আয়োিতি নতব্ মুহোম্মরিে সিিো এব্ং জব্োব্তিতহিোে এেতি অননযসোধ্োেণ 
উিোহেণ। আয়োিতিে সমূ্পণব অনুব্োি এখোরন কিয়ো হয: ‘িেণ েরেো, আল্লোহ যোরে 
অনুগ্রহ েরেরিন ও িুতমও যোরে অনুগ্রহ েরেি িুতম িোরে ব্রযতিরয, ‘িুতম কিোমোে 
স্ত্রীরে কিোমোে েোরি েোরখো, আল্লোহরে ভয় েরেো।’ িুতম কিোমোে অন্তরে যো কগোপন 
েরেতিরয আল্লোহ িো প্রেোে েরে তিরেন। িুতম কযোেভয় েেতিরয, অেি আল্লোহরেই 
ভয় েেো কিোমোে পরক্ষ অতধ্েিে সংগি তিয। িোেপে জোরয়ি যখন (জয়নোরব্ে সোরে) 
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তব্ব্োহ-সম্পেব তিন্ন েেয িখন আতম িোরে কিোমোে সোরে পতেণয়সূরত্র আব্দ্ধ েেযোম 
যোরি তব্েোসীরিে কপোষযপুত্রেো তনজ স্ত্রীে সোরে তব্ব্োহসূত্র তিন্ন েেরয কসসব্ েমণীরে 
তব্রয় েেরি তব্েোসীরিে কেোরনো ব্োধ্ো নো হয়। আল্লোহে আরিে েোযবেে হরয়ই েোরে।’ 
(৩৩:৩৭)। 
 

এই আয়োিতি যরেি পতেষ্কোে এব্ং তব্েি ব্যোখযোে কেোরনো প্ররয়োজন কনই। নতব্ 
জয়নোব্রে পিে েেরিন, তেন্তু জোরয়ি যখন নতব্ে সোরে কিখো েরে জয়নোব্রে 
িোযোে প্রিোরনে অনুমতি প্রোেবনো েেরযন, নতব্ তব্রুদ্ধ-মি তিরয় জয়নোরব্ে সোরে 
সংসোে িোতযরয় যোব্োে পেোমেব তিরযন। জোরয়িরে উপরিে তিরয় নতব্ তনরজে মরনে 
ইেো আড়োয েেরযন। তেন্তু আল্লোহ নতব্রে ব্যরযন কয, কযোরে িোরে মে ব্যরব্ এই 
ভরয় জয়নোরব্ে িোযোরেে জনয তনরজে সমেবন প্রেোরে নতব্ তব্েি েরয়রিন। নতব্ে 
উপরিে উরপক্ষো েরে জোরয়ি যখন জয়নোব্রে িোযোে প্রিোন সম্পন্ন েেরযন, িোরে 
তব্রয় েেরি আল্লোহ িখন নতব্রে অনুমতি তিরযন কযন মুসযমোনেো েখরনো িোরিে 
পোযে-পুরত্রে সোরব্ে স্ত্রীরিে তব্রয় েেরি কেোরনো তব্তধ্-তনরষরধ্ে সমু্মখীন নো হয়। 
সম্ভব্ি জোরয়রিে সোরে তব্রয়ে অনুষ্ঠোরন জয়নোরব্ে প্রতি নতব্ে িৃতিভতিে পতেব্িবন 
র্রি। জয়নোরব্ে আযোিো ব্সব্োস েেোে েোেরণ জোরয়ি নতব্ে সোরে কিখো েরে 
িোযোরেে অনুমতি িোওয়োে র্িনো কেরে কব্োঝো যোয়, খুব্ কব্তে তিন িোয়ী নো হরযও 
িোেো িুইজন এেতি স্বোভোতব্ে িোম্পিয সম্পরেব তিরযন। এমন পতেতিতিরি আয-
জোমোখেোতেে ব্তণবি র্িনোব্যী ক্রমোনুসোরে সোজোরনো কযরি পোরে: তব্রয়ে অনুষ্ঠোরন 
জয়নোব্রে এেনজে কিখোে পে মুহোম্মি িোে সুখোনুভূতি প্রেোে েরেন এই ব্রয,  
‘হৃিরয় েম্পন সৃতিে জনয আল্লোহে প্রতি অরেষ েৃিজ্ঞিো।’ নতব্ে এ-েেো শুনরি কপরয় 
এব্ং সম্ভব্ি িোে প্রতি নতব্ে িৃতিভতিে পতেব্িবন কিরখ জয়নোব্ নতব্ে প্রেৃি অনুভূতি 
সম্পরেব সরিিন হরয় উঠরযন। এই অনুভূতি জয়নোব্রে কপ্রেণো কযোগোয় এমন এেতি 
যক্ষয অজবরন, কযখোরন তিতন েুেোইে কগোরত্রে সব্রিরয় সম্ভ্রোন্ত ব্যতক্তে স্ত্রীে মযবোিো পোরব্ন। 
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এই আেোে ব্েব্িবী হরয় এব্ং কযরহিু জয়নোব্ েখরনো জোরয়িরে স্বোমী তহরসরব্ েোমনো 
েরেনতন, িোই তিতন জোরয়রিে সোরে েীিয আিেণ েেরি শুরু েরেন। তনজ যক্ষয 
অজবরন এরিোিো অগ্রসে হরযন কয, তনরজে সম্ভ্রোন্ত পতেিয় তনরয় িম্ভ প্রেোে েেরি শুরু 
েেরযন। িোে প্রতি নতব্ে অনুভূতি তনরয় গব্বরব্োধ্ েেো শুরু েেরযন। জোরয়ি িোে 
কনিো এব্ং মুতক্তিোিোে প্রতি েৃিজ্ঞতিরি িৎক্ষণোৎ জয়নোব্রে িযোগ েেোে তসদ্ধোন্ত 
তনরযন এব্ং নতব্ে উপরিে উরপক্ষো েরে িোযোরেে প্রতক্রয়ো সম্পন্ন েেরযন। 
  
েযোমতব্রজ িফতসরে৭৪ এে তভন্নতব্ব্েণ েরয়রি: ‘এেতিন আল্লোহে কপ্রতেি পুরুষ 
(আল্লোহে েহমি ব্তষবি কহোে িোে ওপে) জয়নোরব্ে ব্োতড়রি জোরয়রিে সোরে কিখো 
েেরি কগরযন, কসখোরন জয়নোব্রে এেতি কিৌব্োচ্চোয় সুগতন্ধ ঢোযরি কিরখন। নতব্ িোরে 
কিরখ প্রীি হরযন এব্ং জয়নোব্রে স্ত্রীরূরপ গ্রহণ েেোে ব্োসনো কজরগ ওরঠ। নতব্রে 
কিরখ জয়নোব্ িোরে তনজ হোি তিরয় স্পেব েেরযন। নতব্ িখন ব্যরযন, ‘প্রেংসনীয় 
কসৌষ্ঠব্ এব্ং কসৌেযবিোতয়নী! হোয় জয়নোব্! হৃিরয় েম্পন সৃতিে জনয আল্লোহে প্রতি 
অরেষ েৃিজ্ঞিো!’ এ-েেোতি িুইব্োে ব্রয নতব্ িরয কগরযন। জোরয়ি কফেোে পে জয়নোব্ 
িোরে র্িনো খুরয ব্যরযন এব্ং জোনোরযন, ‘আপতন আে আমোরে পোব্োে অতধ্েোে 
েোরখন নো। যোন এব্ং িোযোরেে অনুমতি কিরয় আসুন।’ জোরয়রিে মরন জয়নোরব্ে প্রতি 
তব্রিষ কজরগ ওরঠ। তিতন আে জয়নোব্রে িৃতিসীমোে মোরঝ সহয েেরি পোেতিরযন নো। 
িোযোে সম্পন্ন হব্োে পে, নতব্ জোরয়িরে অনুরেোধ্ েরেন, জোরয়ি কযন জয়নোরব্ে 
সোরে কিখো েরে ব্রযন, ‘আল্লোহ িোরে নতব্ে স্ত্রী তহরসরব্ মরনোনীি েরেরিন।’ জোরয়ি 
জয়নোরব্ে ব্োতড়ে িেজোয় তগরয় কিোেো তিরযন। জয়নোব্ ব্যরযন, িোযোে কিব্োে পে 
িোে েোরি জোরয়রিে এখন তে প্ররয়োজন েোেরি পোরে? জোরয়ি উিে তিরযন, তিতন 
আল্লোহে েসুরযে েোি কেরে জয়নোরব্ে জনয এেতি ব্োিবো তনরয় এরসরিন। সেয 
প্রেংসো আল্লোহে েসুরযে জনয ব্রয জয়নোব্ িেজো খুরয তিরযন। জোরয়ি কভিরে প্ররব্ে 
েেো মোত্র জয়নোব্ েোাঁিরি শুরু েেরযন। জোরয়ি ব্যরযন, ‘এখন েোাঁিোে সময় নয়। 
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আল্লোহ কিোমোরে আমোে কিরয়ও ভোরযো এেজন স্বোমী তিরয়রিন।’ জয়নোব্ উিে তিরযন, 
‘আপতন তেিু মরন তনরব্ন নো! কে কসই স্বোমী?’ জোরয়ি যখন জোনোরযন, ‘আল্লোহে েসুযই 
কসই ব্যতক্ত, জয়নোব্ িখন মোতিরি মোেো ঠুরে প্রোেবনোয় তনমগ্ন হরযন।’ 
 

অনয আরেেতি ব্ণবনো অনুযোয়ী জোরয়ি ব্রযরিন: ‘আতম জয়নোরব্ে গৃরহ তগরয় িোরে 
রুতি কসাঁেরি কিতখ। কযরহিু কস েীঘ্রই নতব্ে স্ত্রী হরি যোরে, নতব্ে প্রতি আমোে শ্রদ্ধোে 
েোেরণ আতম িোে তিরে সেোসতে িোেোযোম নো। আতম িোে তিরে তপিু তফরে জোনোযোম, 
নতব্ জয়নোরব্ে পোতণপ্রোেবী হরি কিরয়রিন।’ 
 

িফতসে আয-জোযোযোইরনে মরি তব্ব্োহ-তব্রেরিে পে পুনেোয় তব্ব্োরহে জনয মধ্যব্িবী 
কয েরয়েতি তিন অরপক্ষো েেরি হয়, নতব্ কসতিনগুরযো অরপক্ষো েরেন এব্ং িো কেষ 
হওয়োে সোরে সোরে নতব্ কেোরনো প্রোেতম্ভে অনুষ্ঠোন ব্যতিরেরে জয়নোরব্ে ব্োতড়রি 
উপতিি হরযন। কসখোরন িোৎক্ষতণেভোরব্ এেতি কভড়ো জব্োই েরে তব্ব্োহ-কভোরজে 
আকয়োজন েেো হয়। কভোরজে অনুষ্ঠোন এব্ং মোনুরষে মোরঝ রুতি ও মোংস তব্িেরণে 
েমবযজ্ঞ অরনে েোি অব্তধ্ িরযতিয। প্রিতযি আরি কয, হজেি ওমে এব্ং তব্তব্ 
আরয়েো উভরয়ই মন্তব্য েরেরিন, সুেো আহজোব্-এে ৩৭ নম্বে  আয়োরি নতব্ে সিিো 
ও সিযব্োতিিোে প্রমোণ পোওয়ো যোয়। আরয়েো আেও ব্রযতিরযন, নতব্ যতি কেোরনো তেিু 
যুতেরয় েোখোে ইেো েেরিন, িরব্ জয়নোরব্ে প্রতি িোে মরনে ভোব্নো েখরনো কেোেোরন 
উরল্লখ হরিো নো। কযমন এই আয়োরি ব্যো হরয়রি, ‘িুতম কিোমোে অন্তরে যো কগোপন 
েরেতিরয আল্লোহ িো প্রেোে েরে তিরেন’ এ েব্দগুরযো েখরনো অব্িীণব হরিো নো।  
শুধু্মোত্র কেোেোরনে সুেো আহজোব্-ই নয়, কেোেোরনে আেও অরনে সুেো কেরে নতব্ে 
সিিো এব্ং সিযব্োতিিোে পতেিয় পোওয়ো যোয়। নতব্ িোে মোনতব্ে িুব্বযিো স্বীেোরে 
েুণ্ঠোরব্োধ্ েরেনতন। যতিও মুসযমোন েক্ষণেীযেো িীর্বতিন ধ্রে এই সিযরে স্বীেোে 
েেরি িোন নো, যোেো তেনো েোজোে কেরেও কব্তে েোজেীয় আিেরণ প্রযুব্ধ এব্ং 
অরযৌতেেিোে প্রতি িেম আসক্ত। পূব্বব্িবী অধ্যোরয় এ সম্পরেব সোমোনয পতেমোরণ 
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আরযোেপোি েেো হরয়রি। হোতিরসে অরনেগুরযো স্পি  প্রমোণ ও সুেো আহজোব্-এে 

৩৭ নম্বে  আয়োরিে পতেষ্কোে অেবরে অগ্রোহয েরে ইসযোতম পতণ্ডি আয-িোব্োতে৭৫ 
মন্তব্য েরেরিন, ‘িুতম কিোমোে অন্তরে যো কগোপন েরেতিরয আল্লোহ িো প্রেোে েরে 
তিরেন’ ব্োেযতি নতব্ মুহোম্মিরে উরদ্দেয েরে অব্িীণব হয়তন। এিো জোরয়িরে উরদ্দেয 
েরে ব্যো হরয়রি। জোরয়রিে মরনে মোরঝ কেোরনো তেিু কগোপন তিয! আয-িোব্োতে এই 
তভতিহীন ব্যোখযোরে গ্রহণরযোগয েেরি তগরয় অতভরযোগ েেরযন: ‘জোরয়রিে এেতি 
মোেোত্মে ব্যোতধ্ তিয, যোে খব্ে তিতন কগোপন েরেতিরযন। এই ব্যোতধ্ে েোেরণ তিতন 
জয়নোব্রে িোযোে কিব্োে তসদ্ধোন্ত তনরয়তিরযন। সমোরজে েোি কেরে িোে কেোরগে খব্ে 

কগোপন েোখো জোরয়রিে উরদ্দেয তিয।৭৬ 

 

তমেেীয় মনীষী মুহোম্মি কহোরসন হোয়েয িোে কযখো নতব্ে জীব্নীগ্রন্থ ‘যোইফ অব্ 
মুহোম্মি’ -এ ব্রযরিন: ‘জয়নোব্ হরযন নতব্ে ফুফোরিো কব্োন। নতব্ িোাঁরে পূরব্বও 
কিরখরিন এব্ং তব্রয় েেোে কেোরনো ইেো প্রেোে েরেনতন। তিতন িোই জয়নোব্রে 
িোযোে নো কিব্োে জনয জোরয়িরে অনুরেোধ্ েরেতিরযন। তেন্তু জোরয়ি িোে 
পেপ্রিেবরেে উপরিে অমোনয েরে তঠেই তনরজে স্ত্রীরে িোযোে তিরযন। পেব্িবীরি 
কপৌিতযে-আেরব্ে প্রেো ভরিে জনয নতব্ জয়নোব্রে তব্রয় েেরযন তব্েোসীরিেরে 
কিখোরনোে জনয কয, িিে গ্রহরণে পে িিে পুরত্রে সোরব্ে স্ত্রীরে তব্রয়ে অনুরমোিন 
েরয়রি। জয়নোব্রে তব্রয় েেোে কপিরন এতি এেমোত্র েোেণ এব্ং সম্ভব্ি এ-েোেরণই 
তিতন তব্রেি-পেব্িবী তব্েতি সমোপ্ত হব্োে পে িোড়োিোতড় জয়নোরব্ে গৃরহ যোন এব্ং 
তব্রয়ে উৎসব্ সম্পন্ন েরেন।’ হোয়েরযে মরি, নতব্ে কব্তেেভোগ তব্রয়ে কপিরন 
েোজননতিে েোেণ েরয়রি তেংব্ো তব্রয়গুরযোে মোধ্যরম িোে ধ্মব প্রিোরে সুতব্ধ্ো হরয়রি। 
তনরজে এই িৃতিভতিে সমেবরন তিতন নতব্ে সোরে হজেি ওমে তব্ন আয-খোিোরব্ে 
কমরয় হোফসোে তব্রয়ে র্িনোে এেতি উিোহেণ কিরনরিন: ‘এেতিন ওমে িোে স্ত্রীে 
সোরে এেতি তব্ষয় তনরয় আরযোিনো েেতিরযন। ওমরেে স্ত্রী েোগোতন্বি ও ঝোাঁঝোরযো 
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ভোষোয় িেব িোতযরয় যোতেরযন। ওমে কেরগ তগরয় ব্যরযন, ‘নোেীেো জীব্রনে তব্তভন্ন 
তিে তনরয় পুরুরষে সোরে আরযোিনোে উপযুক্ত নয়। িোরিে মিোমি প্রেোে েেোেও 
কেোরনো প্ররয়োজন কনই।’ িোে স্ত্রী প্রিুযিরে ব্যরযন, ‘আপনোে েনযো আল্লোহে েসুরযে 
সোরে এরিো কব্তে ঝগড়ো েরে কয, িো-তনরয় নতব্ সোেোতিনই কেরগ েোরেন।’ স্ত্রীে মুরখ 
এই েেো শুরন ওমে সেোসতে হোফসোে ব্োতড়রি কগরযন িোাঁরে তজরজ্ঞস েেোে জনয। 
তিতন হোফসোরে আল্লোহে েোতস্ত ও নতব্ে েোগ কেরে সিেব হব্োে েেো ব্যরযন। তিতন 
আেও ব্যরযন, ‘এই অল্পব্য়স্কো কমরয়তিরে (আরয়েো) তনরয় উতিগ্ন হরয়ো নো ,কয তেনো 
তনরজে কসৌেযব এব্ং িোে প্রতি নতব্ে ভোযব্োসোে েোেরণ িোতম্ভে আিেণ েরে! নতব্ 
কিোমোরে আমোে েোেরণ তব্রয় েরেরিন, কিোমোরে ভোযব্োরসন ব্রয নয়।’ 
 

এিো তঠে কয নতব্ে অরনেগুরযো তব্রয়ে মরধ্য েরয়েতি সম্পন্ন হরয়তিয আত্মীয়িোে 
সম্পেব িোপরনে মোধ্যরম ইসযোম-প্রিোরেে জনয। হোয়েরযে মরি, এই উরদ্দেযরে 
সোমরন কেরখই আতয এব্ং উসমোনরে নতব্ জোমোিো তহরসরব্ গ্রহণ েরেরিন। খোরযি 
তব্ন আয-ওয়োতযি ইসযোম গ্রহণ েরে তহজতে ৭ সোরয (৬২৯ তিস্টোরব্দ) মক্কোয় তহজেি 
েেরি যোন। েোেণ কস-সময় নতব্ সব্বরেষ স্ত্রী মোয়মুনোরে তব্রয় েরেতিরযন। মোয়মুনো 
খোরযরিে খোযো তিরযন এব্ং নতব্ে িুই িোিো আব্বোস ও হোমজোে স্ত্রীরিে এেজরনে 
কব্োন তিরযন। 
 

তব্ব্োহ সম্পতেবি আরেেতি র্িনো উরল্লখ েেো যোয়, যো ওই সমরয় আরযোড়ন সৃতি 
েরেতিয এব্ং কেোেোরনও এ-সম্পরেব আরযোেপোি েেো হরয়রি। র্িনোে সূত্রপোি, নতব্ 
মোতেয়ো নোরমে ক্রীিিোসীে সোরে েয়নেরক্ষ প্ররব্ে েরেন। হোফসো িখন আেতিেভোরব্ 
কসখোরন উপতিি কহোন। নতব্ে তিরে অসম্মোনসূিে ভোষোয় তিৎেোে েরে ব্রযন, ‘আপতন 
কেন আপনোে িোসীরে তনরয় আমোে তব্িোনোয় শুরয় আরিন?’ হোফসোরে সন্তুি েেরি 
নতব্ আে েখরনো মোতেয়োরে স্পেব নো েেোে প্রতিজ্ঞো েেরযন। ঝড় েোন্ত হয় কগরয নতব্ 
মি পতেব্িবন েেরযন। হয়রিো তিতন মোতেয়োরে পিে েেরিন তেংব্ো মোতেয়ো এ-
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র্িনোয় মরন আর্োি কপরয়রিন এই কভরব্। সুেো িোহতেম-এে প্রেম পোাঁিতি আয়োরি 
নতব্ে িখনেোে আিেণ সম্পরেব ইতিি েেো হরয়রি: ‘কহ নতব্! আল্লোহ কিোমোে জনয যো 
স্বব্ধ্ েরেরিন কেন িুতম িো তনতষদ্ধ েেি কিোমোে স্ত্রীরিেরে খুতে েেোে জনয? আে 
আল্লোহ ক্ষমোেীয, পেম িয়োযু। আল্লোহ কিোমোরিে েপে কেরে মুতক্তে ব্যব্িো েরে 
তিরয়রিন, আল্লোহ কিোমোরিে সহোয়। আে তিতন সব্বজ্ঞ, িিজ্ঞোনী।’ (৬৬:১-২)। সুেো 
মোতয়িো-এে ৮৯ নম্বে  আয়োরিে ব্ক্তব্য অনুযোয়ী, ভুযব্েি ব্ো তনেেবে েপে ব্োতিরযে 
জনয িেজন গেীব্রে মোঝোতে ধ্েরনে খোব্োে তিরয়, ব্ো েোপড় তিরয় সহোয়িো তেংব্ো 
এেজন িোসরে অব্মুক্ত েেো অেব্ো তিনতিন কেোজো েোেোে েেো কেোেোরন ব্যো হরয়রি। 

কমোেোরিয তব্ন সুরযমোরনে৭৭ এেতি হোতিস ভোরষয েরয়রি, নতব্ মোতেয়োরে স্পেব নো 
েেোে কয েপে েরেতিরযন, সুেো মোতয়িোে তনরিবে অনুযোয়ী এেজন িোসরে 
অব্মুক্তেেরণে মোধ্যরম কসই েপে ব্োতিয েরেন; এব্ং হোসোন তব্ন আতযে এেতি 
হোতিস অনুযোয়ী সুেো ফোতিহোে ২ নম্বে  আয়োরিে ‘তযতন পেম েরুণোময়, পেম িয়োময়’ 
েব্দগুরযো কেরে কব্োঝো যোয় আল্লোহ নতব্রে ক্ষমো েরে তিরয়তিরযন। 
 

‘(িেণ েরেো) নতব্ িোে স্ত্রীরিে এেজনরে কগোপরন তেিু ব্রযতিয। িোেপে কসই স্ত্রী 
িো অনযরে ব্রয কিয়, আল্লোহ নতব্রে িো জোতনরয় কিন। এ-তব্ষরয় নতব্ কসই স্ত্রীরে 
তেিু ব্যযও নো। নতব্ যখন িোরে ব্যয, কস তজরজ্ঞস েেয, ‘কে আপনোরে এেেো 
জোনোয?’ নতব্ ব্যয, ‘আমোরে জোতনরয়রিন তিতন, তযতন সব্বজ্ঞ, যোাঁে সব্ জোনো।’ (৬৬:৩)। 
এই আয়োি তনরয় আরযোেপোি েেো িেেোে: ‘নতব্ হোফসোরে অনুরেোধ্ েরেতিরযন, এ-
র্িনো কযন অনয কেউ জোনরি নো পোরে এব্ং মোতেয়োরে আে তিতন স্পেব েেরব্ন নো 
ব্রয েপে তনরয়তিরযন। তেন্তু র্িনোতি তব্তব্ হোফসো তব্তব্ আরয়েোরে ব্রয কফরযন। নতব্ 
যখন হোফসোে সোরে েেো ব্রযন এব্ং এও জোনোন, হোফসোে ব্ক্তব্য ফোাঁরসে েেো 
ইতিমরধ্য আল্লোহ িোরে জোতনরয়রিন। যতিও নতব্ েিিুেু জোরনন িো পতেষ্কোে েরেনতন। 
হোফসো কভরব্ তনরযন, আরয়েো হয়রিো নতব্রে এ-তব্ষরয় অব্তহি েরেরিন। তিতন যখন 
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তজরজ্ঞস েেরযন নতব্ তেভোরব্ জোরনন, নতব্ প্রিুযিরে ব্যরযন কয, আল্লোহ িোরে এ 
সম্পরেব অব্তহি েরেরিন।’ কেোেোরনে প্রতিতি পোঠেই এ-তব্ষরয় এেমি হরব্ন কয, 
মোনব্-জোতিে জনয সব্বেোরযে পতব্ত্র ধ্মবগ্ররন্থ এ-ধ্েরনে ব্যতক্তগি তব্ষয়োব্যীে অন্তভুবতক্ত 
অব্েযই আমোরিেরে আিযবজনে ধ্োাঁধ্োে মরধ্য কফরয কিয়। কেোেোরনে 
িফতসেেোেেরিে কিয়ো ব্যোখযোগুরযোও তব্িয়েে। কযমন েযোমতব্রজ িফতসে-এ ব্তণবি 
এেতি ব্ক্তব্য উরল্লখ েেো কযরি পোরে: ‘হোফসো যখন আরয়েোরে নতব্ে এই র্িনো 
জোনোরযন এব্ং আল্লোহ যখন নতব্রে হোফসো েিৃবে এই িেয ফোাঁরসে খব্ে সম্পরেব 
অব্তহি েেরযন, নতব্ এে প্রমোণ কিয়োে জনয হোফসো আরয়েোরে যো ব্রযরিন িোে 
তেয়িংে হোফসোরে অব্তহি েেরযন।’ 
 

এ-ধ্েরনে ব্যতক্তগি সোংসোতেে তব্ষয়োব্যী, কমরয়তয-েেোব্োিবো যো পৃতেব্ীে কযরেোরনো 
সময় কযরেোরনো প্রোরন্ত র্রি েোেরি পোরে, িো তেভোরব্ কেোেোরনে আরযোিয-সূতিরি 
জোয়গো কপরি পোরে? এে মোধ্যরম আল্লোহরে, সমগ্র তব্েজগরিে সৃতিেিবোরে কিোি েেো 
হয়তন? আল্লোহরে হোফসোে সোরে আরয়েোে েেোব্োিবোে এেজন িেয-ফোাঁসেোেী পযবোরয় 
নোতমরয় আরননতন? কযরেোরনো পতেতিতিরি, সুেো িোহতেম-এে প্রেম তিনতি আয়োি স্বোমী-
স্ত্রীে িোম্পিয-েযরহে এেতি সোধ্োেণ পতেতিতি মোত্র। 
 

পেব্িবী িুতি আয়োরিে (৪-৫ নম্বে  আয়োি) মোধ্যরম হোফসো এব্ং আরয়েোরে সিেব 
েরে কিয়ো হরয়রি। িোেো িুজন যতি প্রতিব্োি েেরি েোরেন এব্ং স্ত্রী-স্বরূপ ঈষবো 
প্রেোে েেরি েোরেন িরব্ িোেো নতব্ে তব্েোগভোজন হরব্ন। এজনয কেষ হোতিয়োে 
স্বরূপ নতব্ িোরিেরে িোযোে তিরি পোেরব্ন। ‘কিোমোরিে হৃিয় যো েোমনো েরেতিয 
িোে জনয কিোমেো িুজন অনুিপ্ত হরয় আল্লোহে তিরে তফরে যোও। কিোমেো যতি িোে 
(নতব্ে) তব্রুরদ্ধ এরে অপেরে সোহোযয েে, িরব্ (কজরন েোরখো) আল্লোহ িোে 
অতভভোব্ে; তজব্েোইয ও সৎেমবপেোয়ণ তব্েোসীেো, আে িোে ওপে কফরেেিোেোও, 
িোরে সোহোযয েেরব্।’ (৬৬:৪)। ‘নতব্ যতি কিোমোরিে সেযরে িোযোে কিয়, িরব্ িোে 
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প্রতিপোযে কিোমোরিে পতেব্রিব হয়রিো কিোমোরিে কিরয় আেও ভোরযো স্ত্রী িোরে কিরব্ন; 
যোেো মুসযমোন, তব্েোসী, িওব্ো েরে, এব্োিি েরে, কেোজো েোরখ, অেুমোেী ও েুমোেী।’ 
(৬৬:৫)। যতিও এই আয়োিগুরযোে অেব এব্ং অব্িোেণোে পতেতিতি উভরয়ই পতেষ্কোে, 
িেোতপ কেোরনো কেোরনো িফতসেেোেে এই আয়োিগুরযোরে এমন উদ্ভি উপোরয় ব্যোখযো 
েেরি কিরয়রিন, িো অতব্েোসয! পোঠে তহরসরব্ িো আমোরিে মরধ্য শুধু্ মৃিু হোসযেরসে 
সৃতি েরে। ‘েযোমতব্রজ িফতসে’ অনুযোয়ী এই আয়োরি ব্যব্হৃি ‘ইহোয়ইব্য’ (তব্ধ্ব্ো 
তেংব্ো িোযোেপ্রোপ্তেো) ব্যরি তমেরেে ফোেোও েোজোে স্ত্রী আতসয়োরে কব্োঝোরনো হরয়রি। 
েুমোেী (আব্েোে) েব্দ িোেো তযশু তিরস্টে মোিো কমতেরে কব্োঝোরনো হরয়রি। িোরিে 
িুজনই নতব্ মুহোম্মিরে তব্রয় েেোে জনয স্বরগব অরপক্ষো েরে আরিন। 
  
সুেো িোহতেম-এে প্রেম পোাঁিতি আয়োি অব্িীণব হওয়োে সমূ্পণব আরেেতি তভন্ন কপ্রক্ষোপি 
জোনো যোয়। এই ভোষয-অনুযোয়ী, নতব্ জয়নোরব্ে ব্োতড়রি তেিু মধু্ পোন েরেতিরযন এব্ং 
এরি ঈষবোতন্বি হরয় আরয়েো এব্ং হোফসো নতব্রে তজরজ্ঞস েেরযন, ‘আপনোে মুখ তিরয় 
ব্োরজ গন্ধ আসরি কয।’ প্ররশ্নে আেতিেিোয় তব্ব্রি নতব্ িখন প্রতিজ্ঞো েেরযন, তিতন 
আে েখরনো মধু্ খোরব্ন নো। পেব্িবীরি (সম্ভব্ি তনরজে প্রতিজ্ঞোয় অনুরেোিনোরব্োধ্ 
কেরে) এই প্রতিজ্ঞোরে অস্বীেোে েরে সুেো িোহতেম-এে ১ নম্বে  আয়োি অব্িীণব হয়। 
িখন কেরে ক্ষতিপূেণ প্রিোনপূব্বে প্রতিজ্ঞো ভরিে তনয়ম িোযু হয় এব্ং নতব্ে স্ত্রীরিে 
সিেব েেো হয় এই ব্রয কয, িোরিেরে নতব্ িোযোে তিরি ব্োধ্য হরব্ন যতি নো িোেো 
তনরজে মধ্যেোে ঈষবো এব্ং প্রতিিতন্দ্বিো ব্ন্ধ েরেন। এই ভোষযতি স্বীেৃি হোতিস হব্োে 
সম্ভোব্নো েম, কেননো িো হোফসোে জোনো িেযরে এব্ং নতব্ে কগোপন খব্ে ফোাঁস হব্োে 
র্িনো কব্মোযুম কিরপ তগরয়রি।  
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পোিিীেো 
৪৪. কেোেোরনে ১০৫ িম সুেো তফয-এ এই র্িনোে তিরে ইতিি েেো হরয়রি। আতব্তসনীয়েো এই 
যুরদ্ধ এেতি তব্েোয েোজেীয় হোতি ব্যব্হোে েরেন। সুেো তফয-এে ৩-৪ নম্বে আয়োরি ব্যো হরয়রি, 
ঝোাঁরে ঝোাঁরে আব্োতব্য পোতখ েঙ্কে কফরয আতব্তসনীয় ব্োতহনীরে েুরপোেোি েরে কফরয। ইতিহোসতব্ি 
ইেতেমো এব্ং কেোেোরনে তব্তেি িফতসেেোেে আয-িোব্োতে'ে মরি, কেোেোরনে এই আয়োিগুরযো 
রূপে অরেব ব্যব্হৃি হরয়রি, আসরয যুরদ্ধে ময়িোরন আতব্তসনীয়েো গুতিব্সরন্ত আক্রোন্ত হরয়তিয।  
৪৫. ধ্োেণো েেো হয়, কেোেোরনে ৩৪ িম সুেো সোব্ো'ে ১৫-১৬নম্বে আয়োিিয় এই র্িনোে তিরে 
ইতিি েরে। প্রেিোতিে ও তেযোতযতপে তনিেবন কেরে জোনো কগরি, এই র্িনো ষষ্ঠ েিোব্দীে 
মোঝোমোতঝরি র্রিতিয।  
৪৬. মক্কো কেরে প্রোয় ৫০ মোইয িতক্ষণ-পূরব্ব অব্তিি িুযনোমূযে ব্ড় েহে। এখোরন স্বল্পপতেসরে 
েৃতষেোরজে মোধ্যরম খোিযেরসযে িোষ হরিো। ব্োতণতজযে েোরফযো ও মরুযোত্রীে ব্যব্সো-ব্োতণরজযে জনয 
এই েহে গুরুত্বপূণব তিয। কপৌিতযেরিে কিব্ী আয-যোরিে এেতি উপোসনোযয়ও এখোরন তিয।  
৪৭. কেোেোরন এেব্োে (৩৩:১৩) এই েহরেে নোম ‘ইয়োসতেব্’ উরল্লখ েেো হরয়রি এব্ং িোেব্োে 
আয-মতিনো (৯:১০১, ৯:১২০, ৩৩:৬০, ৬৩:৮) উরল্লখ েেো হরয়রি।  
৪৮. ‘Le dogme et la loi de 1'1slam’ অনুব্োি: Felix Arin, তিিীয় সংস্কেণ, পযোতেস 
১৯৫৮,পৃ. ৩। 
৪৯. ‘উতম্মতয়ন’ েব্দতিরে অরনেরক্ষরত্র ‘তনেক্ষে’ তহরসরব্ ধ্েো হয়। িরব্ কক্ষত্রতব্রেরষ এব্ং 
কেোেোরনে অরনে জোয়গোয় ‘যোরিেরে ধ্মবগ্রন্থ কিয়ো হয়তন’ ব্যরি কব্োঝোরনো হরয়রি।  
৫০. সুেো ব্োেোেো'ে ১৯১ নম্বে  আয়োরি ‘তফৎনো’ েব্দতি ‘যিণো প্রিোন’ অরেব ব্যব্হৃি হরয়রি। 
‘স্বনেোজয’ অরেব ব্যব্হৃি হয়তন।  
৫১. ইেোরনে কখোেোসোরনে িুে েহরেে আবু্ হোতমি মুহোম্মি আয-গোিোতয (১০৫৮-১১১১ তিস্টোব্দ) 
এেজন অসোমোনয মেমী সোধ্ে ও ধ্মবতব্েোেি তিরযন। িোে সব্রিরয় ব্হুয পতঠি গ্রন্থগুরযো হরে: 
‘ইতহয়ো উযুম ঈি-তিন’ (নীতিননতিেিো তব্ষয়ে গ্রন্থ), ‘তেতময়োরয় সোিোি’, ‘িোমফোিুয আয-
ফোযোতসফো’ (অতধ্তব্িযোতব্ষয়ে িেবন) এব্ং ‘আয-মনরেি কমন আি-িোযোয’ (আত্ম-স্বজব্তনে)। 
ইমোম গোিোতয যতিও এেজন তব্তেি সুতন্ন তব্রেষজ্ঞ, িরব্ িোে তযতখি েিনোব্যী তেয়ো মিোব্যম্বীরিে 
অরনরেই সম্মোরনে কিোরখ কিরখ েোরেন। 
৫২. দ্রিব্য: পোিিীেো ২০। 
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৫৩. দ্রিব্য: পোিিীেো ৬। 
৫৪. খুব্ সম্ভব্ি নতব্ে কেওয়োজ অনুসেণ েরে আব্বোসীয় েোসে এব্ং পেব্িবী মুসযমোন েোসেেো 
সম্মোনসূিে উপহোে তহরসরব্ ‘আযখোল্লো’ পতেধ্োন েেরিন। যতিও প্রোরিয এই কপোেোেতি ইসযোরমে 
প্রিোরেে অরনে আরগ কেরে পতেধ্োন েেো হরিো। তমেেীয় েতব্ েেোফ উতদ্দন আয-বু্তেতে'ে 
(১২১২-১২৯৬ তিস্টোব্দ) তযতখি ‘আযখোল্লো গোেো’ নোরম জনতপ্রয় এেতি ধ্মবীয় েতব্িো েরয়রি। 
েতব্িোিো তিতন তযরখরিন পক্ষোর্োিগ্রস্ত অব্িো কেরে সুি হরয় ওঠোে পে। এেতিন েতব্ স্বরপ্ন 
কিরখন নতব্ িোে তিরে এেতি আযখোল্লো িুাঁরড় তিরেন, কসখোন কেরে তিতন েতব্িো কযখোে কপ্রেণো 
যোভ েরেন।  
৫৫. আতয িতস্ত ব্োেযতি ব্যব্হোে েরেরিন এভোরব্ ‘খোব্োে েোন্নোে জনয ব্রস আরিো এমন ভোব্ প্রিেবন 
েতেও নো।’ 
৫৬. আেতব্ ‘তহজোব্’ েব্দতিে মূয অেব ‘কঢরে েোখো’। ‘কব্োেখো’ েরব্দে অরেব ‘পিবো’ েরব্দে ব্যব্হোে 
অরনে পরে শুরু হরয়রি।  
৫৭. ইসযোতম কপৌেোতণে েোতহনী অনুযোয়ী, ‘আি’ হরে এেতি প্রোিীন জোতিে নোম আে ইেোম হরে 
িোরিে েহে। অব্েয তভন্নমরি ওই কগোষ্ঠীে প্রধ্োরনে নোম হরে ইেোম। আল্লোহ কপ্রতেি নতব্ হুিরে 
অপমোন েেোয় ওই জনরগোষ্ঠীরে ব্নযো ও অনোবৃ্তিে েব্রয পড়রি হয়। ফরয িোেো র্ধ্ংস হরয় যোয়।  
৫৮. আরেেতি প্রোিীন জনরগোষ্ঠীে নোম হরে সোমুি। কেোমোন কযখনীরিও এরিে নোম উরল্লখ আরি। 
িোেো কপত্রো নগেীে নোব্োতিয়োনরিে সমরগোত্রীয় তিয এব্ং কসরমতিে েিনো ও তযতপরি এখরনো িোরিে 
তেিু কযখো অব্তেি কখোাঁজ পোওয়ো যোয়। কেোমোনেো কপত্রো নগেী িখয েেোে পে িোরিে েহে আয-
কহইে (কহজোরজে উিরে অব্তিি) ব্যব্সো-ব্োতণরজযে কেরন্দ্র তিয অরনে তিন ধ্রে। আয কহেো 
কেরে উদ্ধোে েেো পোেরেে তযতপরি (কপত্রো কেরে তেিুিো কিোি) সোমুরিে কযখো েরয়রি। ইসযোতম 
ব্ণবনো অনুযোয়ী, নতব্ সোরযহরে অস্বীেোে েেোয় সোমুিব্োসীেো ব্জ্রোর্োি ও ভূতমেরম্পে ফরয তনতিি 
হরয় যোয়। 
৫৯. সোধ্োেণভোরব্ আেতব্ ‘ওয়োিোি’ েরব্দে অেব েোরঠে িুেরেোে স্ক্রু অেব্ো িোবু্ গোাঁেোে কপরেে 
কব্োঝোয়। ‘তেতব্ে ব্ো িোবু্ে অতধ্পতি’ েেোতিে কেোরনো সরন্তোষজনে ব্যোখযো আজ পযবন্ত কেোরনো 
িফতসেেোেে ব্ো ইসযোতম তিন্তোতব্ি তিরি পোরেনতন।  
৬০. আযরিড তগরয়োম অনূতিি ইব্রন ইসহোরেে ‘যোইফ অব্ মুহোম্মি’, অক্সরফোডব ১৯৫৫, পৃ. ৬৫১। 
আতয িতস্ত এব্ং আযরিড তগরয়োম উভরয়ই আেতব্ ‘আওয়োন’ েব্দতিরে ‘ব্েী’ ব্ো ‘অব্রুদ্ধ’ তহরসরব্ 
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ব্যব্হোে েরেরিন। আক্ষতেে অরেব এতি হরে ‘মধ্যব্িবী’। এরক্ষরত্র সম্ভব্ি ‘স্বোধ্ীন ও পেোধ্ীরনে 
মধ্যব্িবী’ তেিু কব্োঝোরনো হরয়রি। সুেো ব্োেোেো-এে ৬৮ নম্বে আয়োরি ‘ব্য়স্ক ও েমব্য়সীে মধ্যব্িবী’ 
অরেব ব্যব্হৃি হরয়রি। তভন্নমরি এতি হরে আেতব্ ‘আতনয়ো’ েরব্দে ব্হুব্িন, যোে অেব হরে 
‘অক্ষমিোয় যিণোতিি’। 
৬১. মোহমুি তব্ন ওমে আয-জোমোখেোতে (১০৭৫-১১৪৪ তিস্টোব্দ) কেোেোরনে িফতসেসহ কব্েতেিু 
গুরুত্বপূণব ব্ই েিনো েরেরিন। িোে ‘আয-েোেেোফ’ নোরমে কেোেোরনে িফতসেসহ আেতব্ ব্যোেেণ 
ও আেতব্-ফোতসব অতভধ্োনও তিতন েিনো েরেরিন। তিতন ইসযোরমে যুতক্তব্োিী ‘মুিোতজযো’ িেবরনে 
প্রতি অনুেক্ত তিরযন। এেই সোরে মোনুরষে স্বোধ্ীন ইেো ও কেোেোরনে কযৌতেেিোয় তব্েোসী তিরযন।  
৬২. আবু্দল্লোহ তব্ন ওমে আয-ব্োয়িোওতয় আেতব্রি কেোেোরনে িফতসে েিনো েরেরিন। এখরনো 
সুতন্ন মুসযমোনেো এই িফতসে গুরুরত্বে সরি ব্যব্হোে েরেন। ‘আরনোয়োে উয-িোনতজ’ তেরেোনোরমে 
এই িফতসে গ্রন্থতি আয-জোমোখেোতেে ‘আয-েোেেোফ'-কে তভতি েরে েতিি িরব্ মুিোতজযো 
িেবরনে প্রভোব্মুক্ত। 
৬৩. ব্োগিোরি জন্মগ্রহণেোেী ইমোম আহমি তব্ন হোনব্য (৭৮০-৮৫৫ তিস্টোব্দ) হোতিরসে সংেযন 
‘আয-কমোসনোি’-এে েিতয়িো। সংেযনতি কেষ পযবন্ত হোনব্রযে পুত্র আবু্দল্লোহ সমোপ্ত েরেন। 
ইসযোতম ধ্মবিরিে আক্ষতেে ও নৃিোতিে ব্যোখযো অনুসেরণে তিতন পতেেৃৎ। তিতন হোনব্তয িেবরনে 
প্রতিষ্ঠোিো। আব্বোসীয় েোসনোমরয মুিোতজযো মিোিরেবে তব্পরক্ষ িোাঁড়োরনোে েোেরণ তনযবোিরনে তেেোে 
হন এব্ং েোেোব্োসও েেরি হয়। িোরমস্ক েহরেে নোগতেে আহমি তব্ন িোয়তময়ো (১২২২-১৩২৮ 
তিস্টোব্দ) পেব্িবীরি হোনব্তয মিোিেবরে প্রসোতেি েরেন এব্ং ব্ই েিনো েরেন। যো েট্টেপন্থী 
ওয়োহোতব্ মিোিেব তব্েোরে ভূতমেো কেরখতিয। 
৬৪. ইেোরেে ব্সেো েহরে জন্মগ্রহণেোেী মুহোম্মি তব্ন সোি (৭৮৪-৮৪৫ তিস্টোব্দ) ‘তেিোব্ আয-
িোব্োেোি’ গ্ররন্থে েিতয়িো। এই গ্ররন্থ নতব্ ও সোহোতব্রিে জীব্নী এব্ং ৪২৫০তি হোতিরসে উরল্লখ 
েরয়রি। 
৬৫. আেতব্ ভোষোয় ‘মুিো’ পতেভোষোতিে আক্ষতেে অেব হরে ‘উপরভোগ েেো’। সুেো তনসোে ২৪ নম্বে 
আয়োরি উরল্লতখি ‘যোরিেরে কিোমেো উপরভোগ েেরব্’ েব্দসমতিও এেই উৎরসে অেব প্রেোে েরে। 
৬৬. আেতব্ ‘ইদ্দো’ েরব্দে অেব ‘অরপক্ষোে প্রহে’। এিো কসই সময়েোযরে কব্োঝোয় যখন কেোরনো 
তব্ধ্ব্ো ব্ো িোযোেপ্রোপ্ত নোেীে তিিীয় তব্ব্োরহে অনুমতি েোরে নো। েোেণ এই সময়েোরয িোে আরগে 
স্বোমী েিৃবে অন্তিঃসিো হব্োে সম্ভোব্নো েোরে। ইসযোতম েোস্ত্র অনুযোয়ী, কেোরনো তব্ধ্ব্োে জনয ইদ্দিেোয 
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হরে ৪ মোস ১০ তিন, কেোরনো িোযোেপ্রোপ্ত নোেীে জনয ৩ মোস, তব্ধ্ব্ো িোসীে জনয ২ মোস, 
িোযোেপ্রোপ্ত িোসীে জনয ১.৫ মোস। 
৬৭. আব্বোসীয় খতযফোে েোসনোমরয মুহোম্মি আি-তিেতমতজ'ে (মৃিুয ২৭৯ তহজতে ব্ো ৮৯২ তিস্টোব্দ) 
জন্ম পোেরসয। সুতন্ন ইসযোরমে িৃতিরি অনযিম িয়তি হোতিস সংেযরনে অনযিম ‘জোতম আি-
তিেতমতজ’ সংেযনতি েরেরিন তিতন। সুতন্ন মুসযমোনরিে েোরি এই হোতিরসে িোন েীরষব।   
৬৮. হোতনফ সম্পরেব ব্ণবনো েরয়রি প্রেম অধ্যোরয়। 
৬৯. নতব্ মুহোম্মরিে েনযো জয়নোরব্ে প্রেম তব্রয় হরয়তিয খোতিজোে কব্োরনে কিরয আবু্য-আরসে 
সোরে। কেোরেয়ো ও উরম্ম েুযসুরমে তব্রয় হরয়তিয মুহোম্মরিে িোিো আবু্ যোহোরব্ে িুই পুত্র ওিব্ো 
ও ওিোইব্োে সোরে। আে ফোরিমোে তব্রয় হরয়তিয মুহোম্মরিে িোিোরিো ভোই আতয তব্ন আবু্ িোতযরব্ে 
সোরে। ইসযোম প্রিোে শুরু েেরয নতব্ মুহোম্মরিে সোরে িোিো আবু্ যোহোরব্ে িন্দ্ব শুরু হয় এব্ং 
যোহোব্ পুত্ররিেরে মুহোম্মরিে েনযোিয়রে িোযোে তিরি ব্োধ্য েরেন। পরে কেোরেয়োে সোরে তব্রয় 
হয় হজেি উসমোরনে। কেোরেয়োে মৃিুযে পে উসমোন তব্রয় েরেন মুহোম্মরিে আরেে েনযো উরম্ম 
েুযসুমরে। 
৭০. ‘এনসোইরিোরপতডয়ো অব্ ইসযোম’-এ কযখে এইি. কেরেনডফব কমরয়তিে নোম ব্রযরিন 
‘েোয়যো’। (দ্রিব্য: Encyclopedia of Islam, 2nd ed., Leiden 1960, vol. I, p. 697, article 
al-Ash'ath)। আব্োে ডতব্লউ.এম.ওয়োি কমরয়তিে নোম ব্রযরিন ‘কেোিোয়যো’ (Muhammad at 
Madina, Oxford 1956, p. 397)। উভয় কযখেই উরল্লখ েরেরিন, নতব্ মুহোম্মরিে সোরে িোে 
ব্োগিোন সম্পন্ন হরয়তিয তেন্তু কমরয়তি মতিনো কপৌঁিোরনোে আরগই নতব্ে মৃিুয র্রি।  
৭১. ইেোরনে ব্োিেোহ খেরু-২ পোেরভরজে কসনোেো ৬১৬ তিস্টোরব্দ তমেে আক্রমণ েরে। ৬২৮ 
সোয পযবন্ত তমেরেে তব্েোয অংে ইেোরনে িখরয তিয। ঐতিহোতসে আয-িোব্োতে ‘তহতস্ট্র অব্ িযো 
প্ররফিস্ এে তেংস্’ (িোতেে আয-েসুয ওয়ো আয-মুযুে) ব্ইরয় ব্রযরিন, ষষ্ঠ তহজতেরি (৬২৭-
৬২৮ তিস্টোব্দ) তব্তেি েতব্ এব্ং সোহোতব্ হোসোন ইব্রন সোতব্ি তমেে ভ্রমণেোরয তমেরেে কেোমোন 
গভনবে (আয-মুেোওতেস নোরম সরম্বোধ্ন েেো হয়) নতব্ে জনয তিস্টোন ক্রীিিোসী মোতেয়ো তেব্তিয়ো 
এব্ং সোতব্িরে মোতেয়োে কব্োন তেতেনরে উপহোে তহরসরব্ প্রিোন েরেন। সম্ভব্ি ৬২৮ সোরযে পূরব্ব 
মোতেয়ো মতিনোয় এরস কপৌঁিোন।  
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৭২. নতব্ে িোিোরিো ভোই ও আব্বোসীয় কখযোফরিে পূব্বপুরুষ আবু্দল্লোহ তব্ন আয-আব্বোস (ইব্রন 
আব্বোস নোরমও পতেতিি) প্রিুে সংখযে হোতিস-ব্ক্তো তহরসরব্ সুপতেতিি। ৬৮৭ তিস্টোরব্দ (৬৮ 
তহজতে) তিতন মৃিুযব্েণ েরেন।  
৭৩. তিিীয় খতযফো ওমে ইব্রন আয-খোিোরব্ে পুত্র আবু্দল্লোহ তব্ন ওমে (৬১৪-৬৯৩ তিস্টোব্দ)। 
মুসযমোনরিে পরক্ষ তিতন অসংখয যুরদ্ধ যড়োই েরেরিন। তেন্তু উচ্চপরি িোতয়ত্ব পোযন েেরি তিতন 
সব্সময় অস্বীেৃতি জোতনরয়রিন। এেজন সৎ, ইসযোরমে জনয তনরব্তিিপ্রোণ এব্ং অভ্রোন্ত হোতিস-
ব্ক্তো তহরসরব্ তিতন সুপতেতিি।  
৭৪.দ্রিব্য: পোিিীেো ৪৩। 
৭৫. দ্রিব্য: পোিিীেো ১।  
৭৬. প্রেম পরক্ষে স্ত্রীে গরভব জন্মোরনো ওসোমো নোরম এে পুত্রসন্তোন তিয জোরয়রিে। ৬২৬ সোরয 
জয়নোব্রে িোযোে কিব্োে পে তিতন আেও তব্রয় েরেন এব্ং অরনে সন্তোরনে তপিো হন। 
মুসযমোনরিে পরক্ষ তিতন অরনে যুরদ্ধ কনিৃত্ব তিরয়তিরযন। নতব্ িোাঁরে প্রেম তসতেয়ো-অতভযোরনে 
কসনোপতি তহরসরব্ তনযুক্ত েরেতিরযন। ওই যুরদ্ধ (মুিো যুদ্ধ নোরম পতেতিি) তিতন মৃিুযব্েণ েরেন। 
জোরয়রিে িরুণ পুত্র ওসোমো ৬৩২ সোরযে তসতেয়ো অতভযোরনে কনিৃত্ব তিরয়তিরযন। কসনোপতিে 
িোতয়রত্ব ওসোমোে তনরয়োগ তনরয় অরনে েীষব সোহোতব্ অসরন্তোষ প্রেোে েরেতিরযন।  
৭৭. আয-জোমোখেোতে িোে তব্খযোি কেোেোরনে িফতসে ‘আয-েোেেোফ’-এ (পোিিীেো ৬১ দ্রিব্য) 
হোতিসতি কমোেোরিয তব্ন সুরযমোরনে ব্রয উরল্লখ েরেরিন। আতয িতস্তও আয-জোমোখেোতে'ে এই 
হোতিসতি গ্রহণ েরেরিন। (িেয তিরয় সহোয়িো েরেরিন তেেোরগো তব্েতব্িযোযরয়ে অধ্যোপে ড. পয 
প্রযোেমযোন)। 
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িিুেব অধ্যোয় 
অতধ্তব্িযো 

 

কেোেোরন আল্লোহ 
নয়তি উজ্জ্বয গমু্বরজে (গ্রহ) পোরে আমোরিে পৃতেব্ীিো আসরয মহোসোগরে ভোসমোন এেিো 
কু্ষদ্ররপোস্তিোনোে মি। তেন্তু তনরজরে যখন আমেো কসই কপোস্তিোনোে সোরে িুযনো েতে িখন 

তনরজরিেই আব্োে হোসযেে েেম কু্ষদ্র ব্রযই প্রিীয়মোন হয়।-েোরব্স্তোতে৭৮ 
 

আমোরিে পৃতেব্ী যোরে িিুিবে েিোব্দীে পোেরসযে খযোতিমোন সুতফ েতব্ মোহমুি 
েোরব্স্তোতে সোমোনয এেিো কপোস্তিোনোে সোরে িুযনো েরেরিন, আসরয এে ওজন িয় 
হোজোে তব্তযয়ন িন, পতেতধ্ ৪০,০৭৬ তেরযোতমিোে এব্ং ভূপৃরষ্ঠে কমোি কক্ষত্রফয 
৫১০,১০০,০০০ ব্গবতেরযোতমিোে। তেন্তু অনযোনয গ্ররহে িুযনোয় পৃতেব্ী কু্ষদ্র এেিো গ্রহ 
মোত্র। সূরযবে িোেতিরে এেব্োে প্রিতক্ষণ েেরি পৃতেব্ীে ৩৬৫ তিরনে সোমোনয তেিু 
কব্তে সময় যোরগ। কসৌেজগরিে অনয ৮ তি গ্রহও তনধ্বোতেি েক্ষপরে প্রিতক্ষণ েেরি। 
সব্রিরয় িূেব্িবী গ্রহ পু্লরিো যো িুযনোমূযেভোরব্ অল্প ভেতব্তেি (প্রোয় বু্রধ্ে সমোন) 
এব্ং এে েক্ষপে সূযব কেরে প্রোয় ৪.৫ তব্তযয়ন কেরে ৭.৫ তব্তযয়ন তেরযোতমিোে পযবন্ত 
িূেব্িবী। [উরল্লখয ১৯৩০ সোরযে তিরে পু্লরিোে আনুষ্ঠোতনে নোমেেণ হরযও, ২০০৬ 
সোরযে ইন্টোেনযোেনোয অযোরস্ট্রোনতমেযোয ইউতনয়রনে ২৬ িম সোধ্োেণ পতেষরিে তসদ্ধোন্ত 
অনুযোয়ী পু্লরিো আে আমোরিে কসৌেজগরিে গ্রহ নয়, এতি ‘ব্োমন গ্রহ’ ব্রয পতেতিি 
হরব্।-অনুব্োিে]। পু্লরিো কেরে সূরযবে তব্েোয িূেত্বরে আমোরিে েল্পনোে মরধ্য তনরয় 
আসোে সুতব্ধ্োরেব এভোরব্ ভোব্রি পোতে, এেতি কজি তব্মোন যতি র্ণ্টোয় ১০০০ 
তেরযোতমিোে িূেত্ব অতিক্রম েরে িরব্ সূযব কেরে পু্লরিোে িূেত্ব অতিক্রম েেরি 
তব্মোনতিে ৭০০ ব্িে সময় যোগরব্। আব্োে সূরযবে মহোেষব ব্রযে েোযবেে প্রভোব্ শুধু্ 
পু্লরিো পযবন্ত নয়, ব্েং িো সূযব কেরে পু্লরিোে িূেরত্বে েিগুণ পযবন্ত তব্সৃ্তি এব্ং এই 
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িূেত্ব অতিক্রম েেরি কজি তব্মোরনে পূরব্বোক্ত গতিরি সিে হোজোে ব্িে যোগরব্।  
আব্োে সূযব আমোরিে েোরি অিযন্ত গুরুত্বপূণব ও তব্েোয নক্ষত্র হওয়ো সরিও এতি 
আেোে গিো িোয়োপরেে মধ্যম আেৃতিে এেতি িোেেো মোত্র। আেোে গিো িোয়োপেরে 
ফোতসব ভোষোয় ‘েোহেোসোন’ (হযুিোভ তফিো) ব্যো হয়, েোেণ গ্রীরষ্মে েোরি কমর্মুক্ত 
আেোরেে তিরে িোেোরয এরে তেিুিো হযুিোভ কডোেোেোিো িোরগে মি কিখোয়। আেোে 
গিো িোয়োপরে এখন পযবন্ত সোি হোজোে িোেেো তিতিি েেো হরয়রি যোরিে প্রোয় সব্োেই 
সূরযবে মি আযোিো গ্রহমণ্ডযী েরয়রি। 
  
মহোসোগরে ভোসমোন আমোরিে এই পৃতেব্ী নোমে কপোস্তিোনোতিে পৃষ্ঠিয কমোি 
৫১০,১০০,০০০ ব্গবতেরযোতমিোে এব্ং এে আয়িন ১,০৮২,৮৪২,২১০,০০০ 
র্নতেরযোতমিোে যো সূরযবে িুযনোয় অতি কু্ষদ্র। পৃতেব্ী কেরে সূযব েি ব্ড় কসিো আমেো 
এইভোরব্ িুযনো েেরয বু্ঝরি পোতে, সূযবরে যতি আমেো এেতি ফোাঁপো কগোযে তহসোরব্ 
তব্রব্িনো েেরয িরব্ এে তমতযয়ন সংখযে পৃতেব্ী কগোযরেে মরধ্য িোন েরে তনরি 
পোেরব্। কেব্য সূযবই আমোরিে কসৌেজগরিে েিেেো ৯৯.৮৬ ভোগ পিোেব তনরয় গতঠি 
আে ব্োতে ৯ তি গ্রহ ০.১৪ ভোগ তনরয় গতঠি যোে মরধ্য পৃতেব্ী ও িোে িোাঁি েিেেো 
০.০০১৪ ভোগ পিোেব তনরয় গতঠি।  
 

মহোেোরে সূরযবে কিরয় প্রোয় ৫০০ গুণ ব্ড় নক্ষত্রও েরয়রি কযখোরন সূরযবে ব্যোস 
১,৩৯২,০০০ তেরযোতমিোে ও এব্ং এে আনুমোতনে ভে হরে ১,২০০,০০০,০০০ 
তব্তযয়ন িন। ইতিমরধ্য উরল্লখ েেো হরয়রি মহোেোরেে আেোে-গিো িোয়োপরেে এেতি 
নক্ষত্র হরে সূযব। তহসোব্ েরে কিখো কগরি মহোেোরেে প্রতিতি িোয়োপরে েমপরক্ষ এেে 
তব্তযয়ন েরে নক্ষত্র েরয়রি। উন্নি কিতযরস্কোপ ও গোতণতিে তব্েষরণে সোহোরযয পোওয়ো 
িেয অনুসোরে মহোেোরে আমোরিে আেোে গিো িোয়োপেসহ প্রোয় ১০০ তমতযয়ন িোয়োপে 
িতড়রয় আরি।  
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সোধ্োেণি আমোরিে িোেপোরেে িূেত্ব মোপরি কয ধ্েরনে তহসোব্ ব্যব্হোে েতে, কসভোরব্ 
নক্ষত্ররিে মধ্যেোে িূেত্ব মোপো অরনরেে েোরিই অসম্ভব্ ব্যোপোে হরয় িোাঁড়োয় এব্ং এে 
মোধ্যরম সহরজ কব্োধ্গমযও হয় নো। এ-জনয মহোেোরে নক্ষত্ররিে িূেত্ব মোপরি 
আরযোেব্রষবে তহসোব্ ব্যব্হোে েেো হয়। সূরযবে আরযো প্রতি কসরেরে প্রোয় ৩০০,০০০ 
তেরযোতমিোে িূেত্ব অতিক্রম েরে এব্ং এে ব্িরে (এে আরযোেব্ষব) আরযো প্রোয় 
৯,৪৬০ তব্তযয়ন তেরযোতমিোে িূেত্ব অতিক্রম েরে। মহোেোরেে অরনে নক্ষত্রই 
আমোরিে কেরে এি িূরে অব্তিি কয এগুরযো কেরে আরযো এরস কপৌঁিরি প্রোয় েি 
কেরে হোজোে খোরনে ব্িে কযরগ যোয়।  
 

মহোেোে সম্পরেব উপরেে এই তহসোব্-তনেোে আমোরিেরে এেিম হিবু্তদ্ধ েরে কিয় 
এব্ং এে তব্েোযিো সম্পরেব এমন এেিো অস্পি ধ্োেণো কিয়। তেন্তু এেইসোরে 
পতেষ্কোেভোরব্ এিোই কিখোয় কয, পৃতেব্ী আসরয তব্েোয এেিো মহোসোগরে ভোসমোন অতি 
কু্ষদ্র কপোস্তিোনো মোত্র। কযরেোরনো তিন্তোেীয ব্যতক্ত যতি মহোতব্রেে এ তব্েোযিো উপযতব্ধ 
েেরি িোয় িরব্ কস তনরজরে অসহোয় মরন েেরি ব্োধ্য। আপোি প্রিীয়মোন অসীম 
মহোতব্রেে যতি কেোরনো সীমো কেরেও েোরে িরব্ কসিো মোনুরষে এখনও অরব্োধ্গময। 
যতি এই অসীম মহোতব্রেে এেিো সীমো েোরেও এব্ং এে এেিো শুরুে েোয েোরে 
িরব্ িোও আমোরিে েোরি অরব্োধ্গময ব্রয মরন হয়। তব্েোয এই মহোতব্রেে স্রিো 
তহরসরব্ আমেো যতি এখোরন আল্লোহ ব্ো ঈেেরে তনরয় আতস িরব্ আমোরিেরে আরগই 
ধ্রে তনরি হরব্ তিতন মহোতব্ে কেরে অরনে ব্ড় এব্ং এে ঊরর্ধ্ব। তব্েোয এই 
মহোেোরেে তব্িয় উরদ্রেেে ব্যব্িোে এেজন তনয়িে েরয়রিন ব্রয যতি ধ্রে তনরি 
হয় িরব্ পূরব্বই আমেো কভরব্ কনব্ তিতন অসীম ক্ষমিোধ্ে হরব্ন। িোই এ ধ্েরনে স্রিো 
ব্ো তনয়িে আমোরিে সীমোব্দ্ধ কব্োধ্েতক্তেও অিীি হরব্ন। ত্ররয়োিে েিোব্দীে পোেরসযে 
জনতপ্রয় সুতফ সোধ্ে জোযোযউতদ্দন রুতম কযমনতি ব্রযরিন: ‘তিতন িোই যো আমোরিে 
জনয অেল্পনীয়।’ সোধ্োেণভোরব্ মোনুষ খুব্ গভীেভোরব্ তিন্তো েেরি পোরে নো। ধ্মবীয় 
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তব্েোস তনরয় তনেীক্ষো েেরয কিখো যোয় মোনুষ সৃতিেিবোরে িোে স্বিনতেন অতভজ্ঞিোে 
আরযোরে এেতি বৃ্হৎ তেিু ব্রয ধ্রে কনয়, িোাঁে মরধ্য মোনুরষে মিই আরব্গ, িুব্বযিো, 
আেোঙ্ক্ষো ও উচ্চোতভযোষ েরয়রি।  
 

হোতিরস এেতি আেতব্ কযোেেেো েরয়রি এব্ং এিো ব্োইরব্রযে পুেোিন তনয়ম (ওল্ড 
কিস্টোরমন্ট) কেরেই এরসরি, িো হয: ‘ঈেে মোনুষরে িোাঁে তনরজে মি েরে সৃতি 
েরেরিন।’ িরব্ সিয হরে এে তব্পেীি। স্বয়ং মোনুষই ঈেেরে তনরজে মি েরে 
সৃতি (ব্ো েল্পনো) েরে তনরয়রি। তেিুতিন আরগ ‘এব্ং মুসো ঈেেরে সৃতি েরেরিন’ 
নোরম এেতি বু্তদ্ধিীপ্ত হোসযেসোত্মে ব্ই কযখো হরয়রি যো হঠোৎ েরেই আমোে নজরে 
আরস। ওল্ড কিস্টোরমরন্টে ‘এব্ং ঈেে মোনুষ সৃতি েরেরিন’ ব্োেযতিরে ব্যব্হোে েরে 
এ ব্ইরি যুতক্তে সোহোরযয কিখোরনো হরয়রি কয উরেোিোই সতঠে, ঈেে ব্েং মুসোে  
েল্পনোে ফসয। ওল্ড কিস্টোরমরন্ট আমেো ঈেেরে কিখরি পোই অিযন্ত উদ্ধি, েোগী, 
তনমবম ও প্রেংসো পোওয়োে জনয উনু্মখ। অগতণি সৃতিে মরধ্য তিতন আব্রোহোমরে পিে 
েরেতিরযন েোেণ তিতন তিরযন অিযন্ত ব্োধ্যগি এব্ং আব্রোহোরমে ব্ংেধ্েরিেরেও 
ঈেে তনব্বোিন েেরযন পৃতেব্ীে অতধ্পতি তহসোরব্। 
  
নুরহে পরে আব্রোহোমরে সব্রিরয় কব্তে ব্োধ্য এব্ং তব্নীি ব্োেো তহসোরব্ পোওয়োয় ঈেে 
িোরেই পিে েেরযন এব্ং এেই েোেরণ আব্রোহোরমে স্ত্রী সোেোহরে অন্তিঃসিো হরি 
সমেব েেরযন যোরি বৃ্দ্ধ ব্য়রস তিতন ইসহোরেে জন্ম তিরি পোরেন। ঈেরেে পিরেে 
কযোেরিে জনে হওয়োে জনয ও কেনোরন ইসহোরেে সোরে তব্ব্োহরযোগয কেোরনো েমণী 
নো েোেোয় ঈেরেে তনরিবরে আব্রোহোম েযোযতডয়োয় িূি পোঠোরযন তযতন ইসহোরেে সোরে 
আব্রোহোরমে ভ্রোিুষু্পত্রী কেরব্েোরে তব্ব্োরহে জনয ব্োগিোরনে অনুরেোধ্ েরেতিরযন ও 
কেরব্েোরে তফতযতস্তরন তনরয় তগরয়তিরযন। পরে ঈেে ইসেোইরযে সন্তোনরিে েোি কেরে 
এ ব্যোপোরে প্রতিশ্রুতি কপরযন কয িোেো অনয েোরেো উপোসনো েেরব্ নো এব্ং এে 
পতেব্রিব িোেো পৃতেব্ীে েোসনেিবো হরব্। তব্েোয এই মহোতব্রেে প্রতিপোযরেে সমূ্পণব 
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মরনোরযোগ শুধু্ কসৌেজগরিে ব্ো পৃতেব্ীে প্রতি তনব্দ্ধ হয়তন ব্েং িো কেব্য সীমোব্দ্ধ 
তিয পৃতেব্ীপৃরষ্ঠে অতিকু্ষদ্র এেতি অংরেে প্রতি, যোে নোম তিয তফতযতস্তন। [মধ্যপ্রোরিযে 
তব্তভন্ন ধ্মবগ্ররন্থ কয-সেয নতব্-েসুয ও জনপরিে র্িনোব্যীে ব্ণবনো পোই িোে প্রোয় 
সব্িোই কেব্য িোনীয়, তব্রেে অনযোনয অংরেে কেোরনো উরল্লখ কনই, তব্ষয়তি তনিঃসরেরহ 
কেৌিূহয উরদ্রেেে-অনুব্োিে]।  
  
এেিো ঈেে সিম ও গরমোেোহ েহরেে অতধ্ব্োসীরিে অসিোিোেণ ও পোপোিোে কিরখ 
এি কু্রদ্ধ কহোন কয তিতন েহেিয় র্ধ্ংস েেোে তসদ্ধোন্ত কনন। এমনতে ঈেরেে তপ্রয়পোত্র 
আব্রোহোরমে সুপোতেেও েোরজ আরসতন। ঈেরেে তনরিবরে ব্জ্রপোরি সেয কযোে মোেো 
কগয। নোেী, পুরুষ, মতহযো, তেশু, কিোষী, তনরিবোষ কেউই ব্োি কগয নো। ব্যতিক্রম কেব্য 
র্িরযো আব্রোহোরমে ভ্রোিুষু্পত্র যুরিে কক্ষরত্র, যোরে ঈেরেে আরিরে কফরেেিোগণ এই 
গণহিযো কেরে তনেোপি কেরখতিরযন। সমূ্পণব ওল্ড কিস্টোরমন্ট জুরড় ঈেেরে অতিেমতি, 
তনিবয় তহরসরব্ তিতত্রি েেো হরয়রি। ব্োইরব্য কেরে কিখো যোয় মুসোেও এেই েেম 
স্বস্বেিোতিে মরনোবৃ্তি তিয। কডতভড ও সরযোমনও িোাঁরিে েোজত্বেোরয ইসেোইতযরিে 
েোসরনে কক্ষরত্র এেই ধ্েরনে ভোব্োিেব িোেো পতেিোতযি হরয়রিন। উতেয়োে স্ত্রী'ে (ব্োে-
কসব্ো, ব্োইরব্রয ব্তণবি উতেয়োে স্ত্রী। কডতভড িোাঁরে প্ররেোতিি েরে িোাঁে স্বোমীরে হিযো 
েরেন এব্ং িোাঁরে তব্রয় েরেন) েোতহনী কেরে কিখো যোয়, অনয মোনুরষে অতধ্েোরেে 
ব্যোপোরে কডতভরডে সম্মোনরব্োধ্ খুব্ সোমোনযই তিয। 
 

কেোেোরন আল্লোহে সরব্বোৎেৃি ও সিগুণোব্যী উরল্লখ েেো হরয়রি। তিতন সব্বজ্ঞোনী, 
সব্বেতক্তমোন, সব্বদ্রিো, সব্বরশ্রোিো, সব্ অভোব্ কেরে মুক্ত এব্ং েরুণোময়। শুধু্ এগুরযো 
নয়, তিতন েিৃবত্বব্যঞ্জে, কু্রদ্ধ এব্ং িযনোেোেী। কযমন সুেো আনফোরযে ৩০ নম্বে 
আয়োরি ব্যো হরয়রি: ‘ব্স্তুি আল্লোহে িযনো সব্রিরয় উিম।’ সুেো আয ইমেোরনে ৫৪ 
নম্বে আয়োরিও এেই েেো ব্যো হরয়রি। স্রিোে এই গুণোব্যী পেস্পে সোমঞ্জসযপূণব 
নয়। যতি সব্বেতক্তমোন স্রিো পূণব সিো এব্ং পেরমোৎেষব গুণোব্যীসম্পন্ন হরয় েোরেন 



 

257 
 

িরব্ তিতন তেভোরব্ ‘েোগ েেো’ ব্ো ‘প্রতিরেোধ্ কনয়ো'ে মি িতেত্র ধ্োেণ েরেন? [কিখুন 
সুেো সোজিোহ: আয়োি ২২; সুেো জুেরুফ: আয়োি ৪১ ও ৫৫ ইিযোতি-অনুব্োিে]। 
কযখোরন স্রিো সব্বেতক্তমোন কসখোরন িোাঁে েোগ েেো ব্ো কু্ষব্ধ হওয়োে প্ররয়োজন েী যো 
সেোসতে িুব্বযিোরে তনরিবে েরে? কেন ঈেে কু্রদ্ধ হরব্ন এমন নগণয মোনুরষে ওপে, 
যোেো িোরিে অজ্ঞিো ও মূখবিোে িরুন সৃতিেিবোে অতস্তত্ব ও মহোতব্রেে উপে েিৃবত্ব 
হৃিয়িরম অক্ষম? কেোেোরন যখন আল্লোহ তনরজরে পেম েরুণোময়, অসীম িয়োযু ব্রয 
অতভতহি েরেরিন (১২:৯২), িোাঁে তে উতিি মোনুষরে এই মরমব হুমতে প্রিোন েেো কয, 
কেউ িোাঁে সোরে েতেে েেরয িো হরব্ সমূ্পণব ক্ষমোে অরযোগয অপেোধ্ (৪:১১৬)। িোাঁে 
তে উতিি মোনুষরে অনন্তেোয নেেব্োরসে েোতস্ত কিয়ো? কেোেোরন কিো আল্লোহ তনরজই 
ব্রযরিন তিতন িোাঁে ব্োেোরিে প্রতি অতব্রব্িে হরব্ন নো (৫০:২৮) অেি তিতন পোপীরিে 
নেরেে উিপ্ত আগুরন পতিি েরে েোতস্ত কিরব্ন। তিতন ব্রযন যখনই অতব্েোসীরিে 
িোমড়ো কিোজরখে আগুরন পুরড় যোরব্ িখনই আব্োে নিুন িোমড়ো জন্মোরব্ যোরি িোেো 
অনন্তেোয েরঠোে েোতস্ত কপরি েোরে (৪:৫৫)। েোরেো তিে-অিৃপ্ত কক্ষোভই কেব্য এেেম 
েোতস্ত তিরি প্রযুব্ধ েেরি পোরে এব্ং কক্ষোভ তনিঃসরেরহ িুব্বযিোে পতেিোয়ে। এেজন 
সব্বেতক্তমোন সৃতিেিবোে এেেম িুব্বযিো তে েোেরি পোরে? কেোেোরন ব্যো হরয়রি, পেম 
সৃতিেিবো আল্লোহিোয়োযো যোরে ইেো পে প্রিেবন েরেন আে যোরে ইেো তব্ভ্রোন্ত েরেন 
(১৮:১৭), আব্োে এও ব্যো হরয়রি যোেো তব্ভ্রোন্ত হরব্ িোরিেরে েরঠোে েোতস্ত প্রিোন 
েেো হরব্। [দ্রিব্য: সুেো ব্োেোেো: আয়োি ১০ ও ৯০; সুেো মোতয়িো: আয়োি ৯৪; সুেো 
িওব্ো: আয়োি ৩৯। ইিযোতি।-অনুব্োিে]  
 

কেোেোরন এেতিরে আল্লোহরে সব্বেতক্তমোন ও সব্বজ্ঞোনী ব্রয অতভতহি েেো হরয়রি 
অপেতিরে তঠেই আব্োে ব্যো হরে িোাঁে মোনুরষে সোহোযয প্ররয়োজন: ‘মতেয়রমে সন্তোন 
ঈসো যখন িোে তেষযরিে ব্যরযন, কে আল্লোহে েোস্তোয় আমোরে সোহোযয েেরব্? িখন 
তেষযেো ব্যয, আমেো ঈেরেে সোহোযযেোেী।’ (সুেো সোফফ: আয়োি ১৪)। ‘আতম মোনুরষে 
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জনয কযোহো নোতজয েরেতি যোরি মোনুরষে জনয মহোেতক্ত ও উপেোে েরয়রি যোরি অিৃেয 
আল্লোহ জোনরি পোরেন কে িোাঁরে ও িোাঁে েসুযরে সোহোযয েরেরি।’ (সুেো আয হোতিি: 
আয়োি ২৫)।  
 

এসব্ অতভরযোগ গুরুিে। িীর্বতিন ধ্রে ইসযোতম পতণ্ডি ও কেোেোরনে ব্যোখযোেোেেেো 
এসব্ অসিতি িূে েেোে জনয তব্তভন্ন ব্যোখযো হোতজে েরেরিন। এই প্রব্রন্ধ িীর্ব ২৩ 
ব্িে ধ্রে তব্তভন্ন র্িনো-িুর্বিনোে পিভূতমরেতন্দ্রে কেোেোরনে েরয়েতি আয়োি তনরয় 
সংতক্ষপ্ত আরযোিনো হওয়ো প্ররয়োজন।  
 

হজেি মুহোম্মরিে িোিো আবু্ যোহোব্ এেব্োে িোাঁরে ব্রযতিরযন: ‘র্ধ্ংস হও মুহোম্মি, 
িুতম তে এজনয আমোরিে আমিণ েরেি?’ এে জব্োরব্ মহোতব্রেে সৃতিেিবো অসীম 
ক্ষমিোেোযী আল্লোহ নগণয আবু্ যোহোরব্ে মোেোয় ব্জ্রপোরিে মি নোতজয েেরযন সুেো 
যোহোব্ (১১১), যো কেরে যোহোরব্ে স্ত্রী উরম্ম জোতমযও কেহোই পোনতন:  
 

‘র্ধ্ংস কহোে আবু্ যোহোরব্ে িুই হোি! আে কস তনরজ। 
িোে ধ্নসম্পি ও উপোজবন িোে কেোরনো েোরজ আসরব্ নো। 
কস জ্বযরব্ অতগ্নতেখোয় 
আে িোে জ্বোযোতনভোেোক্রোন্ত স্ত্রীও, 
যোে গযোয় েোেরব্ েড়ো আাঁরেে িতড়।’ 
 

[আবু্ যোহোরব্ে আসয নোম আবু্দয ওিো, তিতন নতব্ মুহোম্মরিে িোিো আবু্ িোতযরব্ে 
কিোি ভোই। নতব্ে িুই কমরয় কেোরেয়ো এব্ং উরম্ম েুযসুরমে সোরে আবু্দয ওিোে িুই 
কিরয ওিব্ো ও ওিোইব্োে তব্রয় হরয়তিয। তেন্তু এই তব্রয় কব্তে তিন তিরেতন, উভরয়ে 
মরধ্য িোযোে হরয় যোয়। এ-জনয নতব্ মুহোম্মি মনিঃকু্ষণ্ণ তিরযন এব্ং িোিো আবু্দয ওিোে 
পতেব্োরেে সোরে িোাঁে েীিয সম্পেব তব্েোজ েেতিয। ৬১৩ তিস্টোরব্দে তিরে এেতিন 
হজেি মুহোম্মি সোফো পোহোরড় আরেোহণ েরে েুেোইে কগোরত্রে উরদ্দরেয ডোে তিরযন। 



 

259 
 

কস-সময় এভোরব্ পোহোরড়ে উপরে উরঠ ডোে কিয়ো হি কেোরনো তব্রেষ তব্পরিে আেংেো 
হরয। সব্োই েোজেমব কফরয কসখোরন িুরি এরয মুহোম্মি িোরিেরে ইসযোরমে িোওয়োি 
কিন। এরি অরনরেই তব্েক্ত হন। আবু্দয ওিোও তব্েক্ত হরয় ব্রযতিরযন: ‘র্ধ্ংস হও 
মুহোম্মি! ...’ িৎক্ষণোৎ তক্ষপ্ত হরয় মুহোম্মিও ব্রযতিরযন, ‘িুতমও র্ধ্ংস হও, অতনব্বোণ 
তেখোয় জ্বযরি েোরেো।’ এ র্িনোরে কেন্দ্র েরে নতব্ ওতহ কপরযন ‘সুেো যোহোব্’ আে 
িোিো আবু্দয ওিো হরয় কগরযন ‘আবু্ যোহোব্’ মোরন ‘অতগ্নতেখোে তপিো’।-অনুব্োিে] 
তনরজরে তনরয় গব্ব েেোে জনয আবু্য আসোিরে তিেস্কোে েেো হয় সুেো ব্োযোরি। সুেো 
হুমোজো'য় (১০৪) ওয়োতযি তব্ন আয-মুতগেো এব্ং উমোইয়ো তব্ন খোযোরিে প্রতি এেই 
ধ্েরনে হুমতে কিয়ো হরয়রি যোেো নতব্ মুহোম্মিরে তনরয় তনেো এব্ং তনরজরিে সম্পি 
তনরয় গব্ব েেি। সুেো েোউসোরে আযোস তব্ন ওয়োরয়যরে েরঠোে ভোষোয় তিেস্কোে েেো 
হরয়রি মুহোম্মিরে ‘কযজেোিো’ (উিেোতধ্েোেহীন) ব্রয উপহোস েেোে জনয। ব্িরেে 
যুরদ্ধে পে েোব্ তব্ন আয-আেেোফ নোরমে জননে ইহুতি েতব্ মক্কোয় তগরয় এ যুরদ্ধ 
কহরে যোওয়ো কপৌিতযেরিে প্রতি সমরব্িনো জোনোরয এব্ং িোরিেরে মুহোম্মরিে উপে 
মযবোিো িোন েেরয মহোতব্রেে পেম স্রিো কু্রদ্ধ হরয় কেোেোরনে আয়োি নোতজয েেরযন: 
সুেো তনসো: ৫১-৫৭। সুেো হোেরে আল্লোহ ব্োনু নোতজে নোরমে ইহুতি কগোত্র তনমূবয েেোরে 
আনরেে সোরে সমেবন েরেন। আবু্দল্লোহ তব্ন আব্বোস এেসময় সুেোতিে নোম 
তিরয়তিরযন ‘সুেো ব্োনু নোতজে’। 
  
কেোেোরন আল্লোহ শুধু্ মুহোম্মরিে উরদ্দেয-ব্োস্তব্োয়রন ব্োধ্োিোনেোেীরিে তিেস্কোে েরেরিন 
এমন নয়, তিতন তব্তভন্ন নোেীে সোরে মুহোম্মরিে সমসযোয় জড়োরনোে তব্ষরয়ও মধ্যিিো 
েরেরিন। সুেো আহজোরব্ে ৩৭ নম্বে আয়োরি আল্লোহ মুহোম্মিরে িোাঁে পোযেপুরত্রে 
স্ত্রীে সোরে তব্রয় কিয়োে ব্যব্িো েরেন। এেই সুেোে ২৮-২৯ নম্বে আয়োরি ব্োনু-
েুেোইজো কগোত্ররে হিযো েরে নতব্ে ব্োতহনী কযসব্ মোয িখরয তনরয়তিরযন িো কেরে 
অতিতেক্ত পতেমোরণ িোতব্ েেরয নতব্ে স্ত্রীরিে িোযোরেে হুমতে তিরয় সিেব েরে কিয়ো 
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হয়। হোফসো যখন নতব্ে সোরে মতেয়রমে সম্পেব তনরয় অতভরযোগ আরনন িখন সুেো 
িোহতেরমে তব্তভন্ন আয়োি নোতজয হরয়রি, তব্ষয়তি পূব্বব্িবী অধ্যোরয় আরযোিনো েেো 
হরয়রি। হোফসো ও আরয়েোে পোেস্পতেে মরনোমোতযনয আল্লোহরে প্রিণ্ড কু্ষব্ধ েরে 
কিোরয, তিতন িোরিেরে সিেব েরে কিন কযন িোাঁেো নতব্রে জ্বোযোিন ব্ন্ধ েরেন ও 
অনুিপ্ত হন অনযেোয় আল্লোহ, তজব্েোইয ও সৎ ঈমোনিোেেো নতব্রে সমেবন েেরব্ এব্ং 
নতব্ যতি িোাঁরিেরে িোযোে প্রিোন েরেন িরব্ আল্লোহ িোাঁরিে পতেব্রিব আেও উিম 
স্ত্রী প্রিোন েেরব্ন যোেো হরব্ন অনুগি, ইব্োিিেোেী, কেোজো পোযনেোেী, েিে তব্ধ্ব্ো 
এব্ং েিে েুমোেী (সুেো িোহতেম: আয়োি ৫)। কেোেোরনে এেজন ব্যোখযোেোেে এই 
আয়োরিে ব্যোখযোয় ব্রযরিন, ‘তব্ধ্ব্ো’ মোরন কফেোউরনে স্ত্রী ‘আতসয়ো’আে ‘েুমোেী’ মোরন 
তযশুে মো ‘মতেয়ম’ এব্ং িোাঁরিে সোরে জোন্নোরি নতব্ মুহোম্মরিে তব্ব্োহ সম্পন্ন হরব্। 
অব্েয কেোেোরন এই সুেোে কেষ আয়োিিরয় আতসয়ো ও মতেয়রমে েেো উরল্লখ েোেরযও 
সেোসতে এ তব্ষরয় তেিু ব্যো হয়তন। 
  
সুেো নূে-এ আরয়েোে প্রতি তমেযো অপব্োি ও সিী নোেীে প্রতি এ ধ্েরনে তমেযো 
অপব্োিিোনেোেীরিে প্রতি েোতস্ত তব্ষরয় ব্ক্তব্য েরয়রি। আরয়েোরে তমেযো অপব্োি 
কিয়োে অতভরযোরগ তব্তেি সোহোতব্ ও ওতহ কযখে হোসোন তব্ন সোতব্ি ও হোমনো তব্ন 
জোহোেরে েোতস্ত প্রিোন েেো হয় এব্ং আরয়েোরে তনরিবোষ কর্োষণো েেো হয়।  
 

তহজতে ১ কেরে ১১ তহজতে (৬২২- ৬৩২ তিস্টোব্দ) পযবন্ত শুধু্ অসীম মহোতব্ে নয় ব্েং 
আেরব্ে কহজোজ ও কনজি অঞ্চয িোড়ো প্রোয় সমগ্র তব্েরেই ভুরয যোওয়ো ব্ো অব্জ্ঞো 
েেো হরয়তিয। ঐসব্ অঞ্চরযে কযোরেেো আল্লোহরে ভুরয তগরয়তিয এব্ং ধ্মবীয় যুরদ্ধ 
অংেগ্রহরণ অনীহো ব্ো স্বেতেযয প্রিেবন েরেতিয। িোরিেরে েোতস্ত কিয়োে জনয কিোজরখে 
কযতযহোন তেখো িোউ িোউ েরে জ্বযতিয আে যোেো ভয় ও যুদ্ধযব্ধ গতণমরিে মোরযে 
প্রতি িৃঢ়িো ও সোহস প্রিেবন েরেতিয িোরিে জনয কব্রহেরিে িযরিরে নহে প্রস্তুি 
হতেয।  
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নতব্রে যখন উপহোস েেো হরয়তিয িখন িোাঁরে কেোেোরনে আয়োি নোতজয েরে সোন্ত্বনো 
কিয়ো হয: ‘যোেো তব্দ্রুপ েরে িোরিে তব্রুরদ্ধ কিোমোে জনয আতমই যরেি।’ (সুেো তহজে: 
৯৫)। সুেো আনফোরযে পুরেোিো জুরড় তিিীয় তহজতেরি (৬২৪ তিস্টোব্দ) সংর্তিি ব্িরেে 
যুরদ্ধ মহোন সৃতিেিবোে গুরুত্বপূণব ও ফযপ্রসু ভূতমেোে েেো উরল্লখ েরয়রি। েুেোইে 
কনিো আবু্ সুতফয়োরনে কনিৃরত্ব িোরমস্ক কেরে মক্কোে তিরে এেতি মোযব্োহী ব্োতণতজযে 
েোরফযো যোতেয। নতব্ এ খব্ে জোনরি কপরে এেিয সোহোতব্ তনরয় ওই েোরফযোরে 
আক্রমণ েেরি মতিনোয় অরপক্ষো েেরি যোগরযন। আবু্ সুতফয়োন গুপ্তিে মোেফি 
তব্ষয়তি জোনরি কপরে মক্কোয় সোহোরযযে জন্য খব্ে পোঠোন, িখন আবু্ কজরহরযে ব্োতহনী 
মক্কো কেরে েোরফযোরে েক্ষো েেরি িরয এয। আবু্ সুতফয়োন সংর্ষব এতড়রয় সিবেিোে 
সোরে তনেোপরি েোরফযো তনরয় মক্কোয় িরয যোন। নতব্ে ব্োতহনীে তেিু কযোে যোেো আবু্ 
সুতফয়োরনে েোরফযোরে েব্জো েেরি নো কপরে হিোে হয় এব্ং ব্িরেে মোরঠ এেতি 
অনোেোতঙ্ক্ষি যুরদ্ধে সমু্মখীন হয় আবু্ কজরহরযে ব্োতহনীে সোরে। যুরদ্ধ আবু্ কজরহযরে 
পেোস্ত েরে যুদ্ধযব্ধ সম্পরিে মোতযেোনো িোেো িোতব্ েরেন। আল্লোহ িোৎক্ষতণেভোরব্ 
িোরিেরে সিেব েরে কিন সুেো আনফোরযে প্রেম তিরেে আয়োিগুরযো নোতজয েরে। 
নব্ম আয়োরি আল্লোহ এই যুরদ্ধ এে সহস্র কফরেেিো তিরয় সহোয়িো েেোে েেো 
ব্রযরিন। িোিে আয়োরি অতব্েোসীরিে র্োরড় এব্ং সোেো অরি আর্োি েরে হিযো েেরি 
তনরিবে তিরয়রিন এব্ং সপ্তিে আয়োরি ব্যরিন: ‘কিোমেো িোরিেরে হিযো েেতন, আল্লোহ 
িোরিেরে হিযো েরেতিরযন, আে িুতম যখন েোাঁেে িুরড়তিরয িখন িুতম কিোড়তন 
আল্লোহই িো িুরড়তিরযন। িো তিয তব্েোসীরিেরে ভোরযো পুেস্কোে কিওয়োে জনয।’ এ-
ব্ক্তব্য িোেো বু্ঝোরনো হরে যখন মুহোম্মি আবু্ কজরহরযে ব্োতহনীে তিরে েোাঁেে তনরক্ষপ 
েরেতিরযন কসিো আসরয আল্লোহই েরেরিন এব্ং এে মোধ্যরম আবু্ কজরহরযে িয 
পেোতজি হয়।  
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যুদ্ধ কেরষ প্রেরম যুদ্ধযব্ধ সম্পরিে ব্ণ্টন তনরয় সমসযো স্বিতে হয়। সমসযো সমোধ্োরন 
আল্লোহ এই সম্পরিে পোাঁি ভোরগে এে ভোগ তনরজে জনয এব্ং েসুরযে জনয ব্েোদ্দ 
েরেন। ‘কিোমোরিে গতনমো'য় এে পঞ্চমোংে আল্লোহে, েসুরযে, তপিৃহীন িতেদ্র ও 
পেিোেীরিে জনয।’ (৮:৪১)। সৃতিেিবো কযরহিু গতনমো'ে ভোগ তনরি েখরনো আসরব্ন 
নো, িোই এই অংেিুেু েসুরযে ভোরগই েোেরব্। এব্োে আরেেতি সমসযো স্বিতে হয 
যুদ্ধব্েীরিে তনরয়। হজেি ওমরেে পিে মি এেিো আয়োি নোতজয হয: ‘কিরে 
সমূ্পণবভোরব্ েত্রুতনপোি নো েেো পযবন্ত ব্েী েোখো কেোরনো নতব্ে পরক্ষ সমীিীন নয়।’ 
(৮: ৬৭)। এেিু পরেই এই তসদ্ধোন্ত ব্িয েরে হজেি আবু্ ব্েরেে পিে মি 
যুদ্ধব্েীরিে েোি কেরে মুতক্তপণ আিোরয়ে মোধ্যরম মুতক্ত ব্যব্িো েরে আরেেতি আয়োি 
নোতজয হয়: ‘কহ নতব্! কিোমোরিে হোরি ধৃ্ি যুদ্ধব্েীরিেরে ব্রযো, ‘আল্লোহ যতি 
কিোমোরিে হৃিরয় ভোরযো তেিু কিরখন, িরব্ কিোমোরিে েোি কেরে যো কনওয়ো হরয়রি 
িোে কিরয় ভোরযো তেিু তিতন কিোমোরিেরে কিরব্ন ও কিোমোরিেরে ক্ষমো েেরব্ন। 
আল্লোহ ক্ষমোেীয পেম িয়োযু।’ (৮:৭০)। উরল্লখয ব্িে যুরদ্ধ নতব্ মুহোম্মরিে িোিো আবু্দয 
তব্ন আব্বোসও যুদ্ধব্েী হরয়তিরযন। প্রেম তিরে হজেি ওমরেে তসদ্ধোন্তোনুযোয়ী 
যুদ্ধব্েীরিেরে কমরে কফযরি িোইরযও পরে হজেি আবু্ ব্েরেে পেোমেবোনুযোয়ী 
যুদ্ধব্েীরিে েোি কেরে তব্পুয পতেমোণ মুতক্তপণ আিোয় েরে কিরড় কিয়ো হয়।  
 

সুেো আনফোরযে সমূ্পণবিো কপৌিতযেরিে সোরে যুদ্ধ-তব্ব্োি তনরয় েতিি হরয়রি। 
গোিোফোন কগোত্র েুেোইেরিে সোরে তমতযি হরয় এেসোরে মতিনো আক্রমণ েরে ব্রস। 
উদূ্ভি পতেতিতিরি আল্লোহ তেভোরব্ হস্তরক্ষপ েরেতিরযন িোে তব্ব্েণ েরয়রি সুেো 
আহজোরব্ে নব্ম আয়োরি: ‘কহ তব্েোতসগণ! কিোমোরিে ওপে আল্লোহে অনুগ্ররহে েেো 
কিোমেো িেণ েরেো, যখন েত্রুব্োতহনী কিোমোরিেরে আক্রমণ েরেতিয ও আতম িোরিে 
তব্রুরদ্ধ এে রূ্তণবঝড় ও অিৃেয ব্োতহনী পোতঠরয়তিযোম। কিোমেো যো েে আল্লোহ িো 
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কিরখন। (সুেো আহজোব্: আয়োি ৯)। িেম কেরে ত্ররয়োিে আয়োি পযবন্ত ব্তণবি হরয়রি 
আল্লোহ তেভোরব্ এ-যুরদ্ধ মুসযমোনরিে তব্েোি সোহোযয েরেতিরযন। 
   
‘েযোমতব্রজ িফতসে’-এ র্িনোতিে তব্ব্েণ এভোরব্ কিয়ো হরয়রি: ‘মহোন আল্লোহিোয়োযো 
প্রিণ্ড ঝড় পোতঠরয় েত্রুিরযে িোবু্গুরযোরে উরে তিরযন, িোরিে আগুনরে তনতভরয় 
তিরযন এব্ং িোরিে কর্োড়োে আস্তোব্য র্ধ্ংস েরেতিরযন। কফরেেিোেো িখন তিৎেোে 
েরে ব্যরযন, আল্লোহ মহোন!’ [ইসযোরমে ইতিহোরস এই যুদ্ধ খেে ব্ো পতেখোে যুদ্ধ 
নোরম খযোি। মক্কো কেরে তব্েোয কসনোব্োতহনী মতিনো আক্রমণ েেরি কগরয পোেরসযে 
নোগতেে সোযমোন আয-ফোতসবে পেোমরেব িোেতিরে পতেখো খনন েেো হয়। আক্রমণেোেী 
মক্কোব্োসীেো পতেখো তডতেরয় আে অগ্রসে হরি নো কপরে পতেখোে পোরে িোবু্ কফরয 
অরপক্ষো েেরি েোরেন। মোসখোরনে মতিনো অব্রুদ্ধ েরে েোখোে পে িোেো এে 
মরুঝরড়ে েব্রয পরড়ন।-অনুব্োিে]।  
 

কেোেোরনে গভীে তব্েোসী িফতসেেোেে েখরনো প্রশ্ন উত্থোপন েরেন নো, ‘আল্লোহ ওই 
ঝড় এে মোস পে নো পোতঠরয় আরগ কেন পোঠোরযন নো?’ আল্লোহ যতি িো েেরিন িরব্ 
মতিনোে মুসযমোনরিে কস-সময় পতেখো খনরনে মি িুিঃসোধ্য েোজ েেরি হি নো এব্ং 
িীর্বতিন েত্রুিোেো পতেরব্তিি হরয় গভীে িুতিন্তোয় েোেরি হি নো। কেোরনো ভোষযেোেই 
প্রশ্ন কিোরযনতন, ‘ওহুরিে যুরদ্ধ মুসযমোনেো কেন কেোিনীয়ভোরব্ পেোতজি হরযন কযখোরন 
নতব্ে কিোি িোিো হোমজো তব্ন আবু্দয কমোিোরযব্সহ সিেজন সোহোতব্ মৃিুযব্েণ েরেন।’ 
‘কেন আল্লোহ িোাঁরিে সোহোযযোরেব কফরেেিো পোঠোরযন নো কযমন পোতঠরয়তিরযন খেরেে 
যুরদ্ধ?’ েরয়েজন কফরেেিো ব্ো গোরয়তব্ কেোরনো মরুঝড় যতি ওহুরিে যুরদ্ধ সোহোযয 
েেি িরব্ নতব্ পেোজরয়ে গ্লোতন কেরে মুতক্ত কপরিন, পোেরেে আর্োি কেরে েক্ষো 
কপরিন এব্ং এমন পতেতিতিরি পড়রিন নো কযখোরন হজেি আতয তনরজে জীব্ন তব্পন্ন 
েরে িোাঁরে এেিম েতহি হরয় যোওয়ো কেরে ব্োাঁতিরয় তিরয়তিরযন।  



 

264 
 

কেোেোরনে এেোতধ্ে আয়োরি কহজোরজে সমসোমতয়ে সোমোতজে অব্িোে তব্ব্েণ পোওয়ো 
যোয়। এসব্ আয়োরি ধ্মবীয় আরিে-তনরষরধ্ে সোরে িৎেোযীন তব্তভন্ন র্িনো ও সংর্োরিে 
েেো উরল্লখ েরয়রি। তব্তভন্ন তব্িেব, েিনোেোেীরিে েুৎসোে জব্োব্, ব্যতক্তগি ঝগড়োয় 
মধ্যিিো, যুরদ্ধে জনয সতনব্বন্ধ আহ্বোন, মুনোরফেরিে তনেো, যুদ্ধযব্ধ মোয, নোেীে প্রতি 
তনরিবে এব্ং তব্রেোধ্ীপক্ষ ও অতব্েোসীরিে মৃিুযে পে কিোজরখে আগুরনে হুমতে তিরয় 
কেোেোরন েিোতধ্ে আয়োি েরয়রি। নগরেে ব্োতসেোেো যতি পোপেোরজ তযপ্ত েোরে িরব্ 
স্রিোে কক্রোরধ্ কগোিো নগে র্ধ্ংস হরয় কযরি পোরে, পূরব্ব এেেম গজব্ নোতজয হকয়তিয 
পুণযব্োন-পোপী সব্োে ওপরে।  
 

কেোেোরন স্রিোে মোনব্সুযভ গুণোব্যী আরি। তিতন খুতে কহোন, তিতন কক্রোধ্োতন্বি কহোন। 
িোাঁে পিে-অপিে েরয়রি ও িোাঁরে সন্তুি েেো সম্ভব্। এেেেোয় মোনুরষে সব্ ধ্েরনে 
মোনব্ীয় গুণোব্যী ও স্বভোব্ স্রিোে েরয়রি, কযমন ভোযব্োসো, েোগ েেো,  
প্রতিতহংসোপেোয়ণিো, ষড়যি, িযনো ইিযোতি। আমেো যতি ধ্রে কনই তব্েোয এই 
মহোতব্রেে এেজন স্রিো েরয়রিন িরব্ কযৌতক্তেভোরব্ ধ্রে তনরি হরব্ কসই স্রিো 
আমোরিে মরিো নগণয মোনুরষে মোনতব্ে স্বব্তেিয ও িুব্বযিো কেরে তিতন মুক্ত। সুিেোং 
আমেো কেোেোরনে স্রিোে স্বব্তেিযোব্যী হজেি মুহোম্মরিে তনজস্ব তিন্তো প্রসূি ব্রয ধ্রে 
তনরি ব্োধ্য। আে হজেি মুহোম্মি তনরজই ব্রযরিন তিতনও এেজন মোনুষ মোত্র। আমেো 
জোতন তিতন অনযোনয মোনুরষে মি মরন েি কপরিন, কিরয হোেোরনোে ব্যেোয় েোিে 
হরয়রিন, ওহুরিে যুরদ্ধ িোাঁে িোিো হোমজোে তব্েৃি যোে কিরখ কেোেোিুে হরয় 
প্রতিরেোরধ্ে েপে তনরয়রিন। 
  
পূরব্ব উরল্লতখি তব্ষয়গুরযো পযবরব্ক্ষণ েেরয প্রশ্ন আরস, কেোেোরন হজেি মুহোম্মি ও 
আল্লোহরে তে আরিৌ আযোিো েেো সম্ভব্ নোতে িুজন আসরয এে সিো? কেোেোরনে 
প্রিুে সুেো-আয়োি পযবোরযোিনো েেরয রু্রে-তফরে এই প্রশ্ন সোমরন িরয আরস। তব্ষয়তি 
পতেষ্কোে েেোে জনয আেও েরয়েতি প্রসি আরযোিনো েেো িেেোে। সেয মুসযমোন 
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তব্েোস েরেন কেোেোন আল্লোহে ব্োণী।এই তব্েোস কেোেোরনেই তেিু আয়োরিে উপে 
তভতি েরে গরড় ওরঠরি, কযমন: ‘কেোেোন ওতহ, যো প্রিযোরিে হয়।’ (সুেো নজম: আয়োি 
৪-৫)। ‘আতম কেোেোন অব্িীণব েরেতি েিরেে েোরত্র।’ (সুেো েোিে: আয়োি ১)। কেোেোন 
মুসযমোনরিে তব্েোরসে এেমোত্র িতযয, যো অতব্সংব্োতিি, েোজেীয় ও পেম পতব্ত্র 
ব্রয তব্রব্তিি হয়। 
 

শুরু কেরে কেোেোনরে এি কব্তে মযবোিোেীয ব্রয ভোব্ো শুরু হয় কয (কেোেোন েতিি 
হওয়োে) মোত্র এেে ব্িরেে মরধ্য মুসতযম পতণ্ডিরিে েোরি তজজ্ঞোসোে তব্ষয় হরয় 
িোাঁড়োয়, কেোেোন সৃি নোতে িো আল্লোহে মিই অসৃি মোরন িো েখরনো অতস্তত্বহীন তিয 
নো। এই তব্িেব িরয েিোব্দীে পে েিোব্দী ধ্রে। তেন্তু কেোেোন অসৃি হওয়োে তব্ষয়তি 
ইসযোতম ধ্মবিরিে কমৌতযে নীতিমোযোে সোরে সোংর্তষবে।  
 

িেোতপ আব্বোসীয় খতযফো মুিোতসরমে (৮৩৩-৮৪২ তিস্টোব্দ) েোসনোমরয সুতন্ন ইমোম 
আহমি তব্ন হোনব্য কেোেোরনে অসৃি হওয়োে মিব্োিরে পতেিযোগ েেো িূরেে েেো এ 
ব্যোপোরে িোাঁে তব্েোস এিই প্রব্য তিয কয তিতন ব্েং অজ্ঞোন হওয়োে আগ পযবন্ত এজনয 
িোবু্রেে আর্োি সহয েরে কনন। অেবোৎ তিতন ‘আবু্ যোহোরব্ে িুই হোি র্ধ্ংস কহোে’ 
আয়োিখোতনও আল্লোহে মিই তিেন্তন ব্রয মরন েেরিন। [কেোেোন অসৃি তব্ষয়তি ইমোম 
আহমি তব্ন হোনব্রযে মরিো ব্যতক্তরিে গভীে তব্েোরসে মূরয েরয়রি কেোেোরনে 
এেোতধ্ে আয়োি। কযমন সুেো বু্রুরজ ব্যো হরয়রি: ‘ব্স্তুি এ হরে সম্মোতনি কেোেোন, 
যো েরয়রি যওরহ মোহফুরজ (সংেতক্ষি ফযরে)।’ (৮৫:২১-২২)। যোওরহ মোহফুরজ 
সংেতক্ষি কেোেোন তযরখতিরযন পতব্ত্র-সম্মোতনি কফরেেিোেো। (কিখুন: ৮০ সুেো 
আ'ব্োসো: আয়োি ১৩-১৬)।-অনুব্োিে] 
   
তব্েোরসে কমোরহ আব্দ্ধ েোেরয েোউরে যুতক্ত-প্রমোণ তিরয় যোভ হয় নো। তব্ষয়তি িোরিে 
জনযও সিয, যোেো কেোেোন পরড়রিন। কেোেোরনে প্রেম সুেো ফোতিহো এেতি গুরুত্বপূণব 
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উিোহেণ হরি পোরে। এই সুেোয় সোিতি৭৯ আয়োি েরয়রি এব্ং এরে ‘সোি 

পুনেোবৃ্তি’৮০ ব্রয। এই সুেোে তব্রেষ মযবোিোে জনয এরে কেোেোরনে সব্বপ্রেরম িোন 
কিয়ো হরয়রি। সুেোতিে অনুব্োি তনরি কিয়ো হয:  
 

‘পেম েরুণোময় পেম িয়োময় আল্লোহে নোরম 
সমস্ত প্রেংসো তব্েজগরিে প্রতিপোযে আল্লোহেই,  
তযতন পেম েরুণোময়, পেম িয়োময় 
তব্িোেতিরনে মোতযে। 
আমেো এেমোত্র কিোমোেই উপোসনো েতে, কিোমোেই সোহোযয প্রোেবনো েতে 
িুতম আমোরিেরে িোতযি েরেো সতঠে পরে 
িোরিে পরে যোরিেরে িুতম অনুগ্রহ িোন েরেি, 
যোেো (কিোমোে) কেোরষ পতিি হয়তন, পেভ্রিও হয়তন।’ 
 

এই ব্োেযগুরযো আল্লোহে হরি পোরে নো। এে তব্ষয়ব্স্তু কেরে এিো পতেষ্কোে কয, এতি 
নতব্ে (ব্ো অনয কেোরনো ব্যতক্তে) েতিি েেোমোযো, েোেণ এখোরন আল্লোহে প্রেংসো েরয়রি, 
আল্লোহে প্রতি প্রণতি ও তমনতি েরয়রি। স্রিো েখরনো তনরজে প্রতি ব্যরব্ন নো- ‘আমেো 
এেমোত্র কিোমোেই উপোসনো েতে, কিোমোেই সোহোযয প্রোেবনো েতে।’ ব্োরেযে এই তব্ড়ম্বনো 
এড়োরনো কযি যতি সুেোতিে আরগ ‘ব্য’ (আেতব্রি ‘কু্বয’) ব্ো ‘এই ব্রয প্রোেবনো েে’ 
েেোতি সংযুক্ত েোেি; কযমন েরয়রি সুেো ইখ্যোস-এে প্রেম আয়োরি (ব্রযো, ‘তিতন 
আল্লোহ (তযতন) অতিিীয়), সুেো েোতফরুন (ব্রযো, ‘কহ অতব্েোসীেো!’) তেংব্ো সুেো েোহোফ্-
এ েরয়রি, ‘ব্রযো, ‘আতম কিোমোরিে মরিোই এেজন মোনুষ; আমোে ওপে প্রিযোরিে হয় 
কয আল্লোহই কিোমোরিে এেমোত্র উপোসয।’ (১৮:১১০)। এতি কযৌতক্তেভোরব্ অসম্ভব্ কয, 
এই তব্েিেোিরেে স্রিো মহোন আল্লোহিোয়োযো েখরনো ব্যরব্ন, ‘আমেো এেমোত্র কিোমোেই 
উপোসনো েতে, কিোমোেই সোহোযয প্রোেবনো েতে।’ কযরহিু সুেো ফোতিহো কেব্যমোত্র আল্লোহে 
প্রেংসো ও িোাঁে প্রতি তমনতি িোড়ো তেিুই নয় িোই ধ্োেণো েেো যুতক্তযুক্ত কয এই সুেো 
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আল্লোহে ব্োণী নয় ব্েং নতব্ ব্ো অনয েোরেো েতিি প্রোেবনো। তব্খযোি সোহোতব্, কেোেোরনে 
হোরফজ, হোতিস-ব্ক্তো ও কেোেোরনে অনুরযখে আবু্দল্লোহ তব্ন মোসুি সুেো ফোতিহোে এই 
আয়োিরে িোাঁে অনুরমোতিি কেোেোরন অন্তভুবক্ত েরেনতন এব্ং সুেো ফোযোে ও সুেো 
নোসরেও িোতযেো কেরে ব্োি তিরয়রিন। 
  
সুেো যোহোব্রেও এে উিযি ভতিে জনয মহোতব্রেে মহোন প্রতিপোযরেে ব্োণী ব্রয ধ্রে 
কনয়ো যোয় নো (যো যোওরহ মোহফুরজ হজেি মুহোম্মরিে জরন্মে অরনে আরগ অনোতিেোয 
কেরেই সংেতক্ষি তিয), যোে িোেো নতব্ে িোিো আবু্দয ওিোরে জব্োব্ কিয়ো হরয়রি। 
মহোতব্রেে মহোন প্রতিপোযরেে জনয কেোভনীয় হরি পোরে নো এেজন অজ্ঞ আেব্ ও 
িোাঁে স্ত্রীরে তহংসোমূযে অতভেোপ ব্ষবণ েেো। 
 

কেোেোরনে তেিু আয়োরিে ব্ক্তো আল্লোহ আব্োে তেিু আয়োরি ব্ক্তো মুহোম্মি ব্রয 
প্রিীয়মোন হয়। সুেো নজরমে প্রেরম আল্লোহ ব্রযরিন, তিতন মুহোম্মরিে নবু্ওতিরে 
অনুরমোিন েরেরিন: ‘কিোমোরিে সিী তব্ভ্রোন্ত নয়, পেভ্রিও নয়। আে কস তনরজে 
ইেোমরিো কেোরনো েেো ব্রয নো। কেোেোন ওতহ, যো িোাঁে ওপে অব্িীণব হয়।’ (৫৩:২-
৫)। এেই সুেোে পরেে আয়োিগুরযো (২১-২৮) কেরে মরন হয়, এখোরন ব্ক্তো নতব্ 
মুহোম্মি তনরজ। কযমন নতব্ এখোরন কপৌিতযেরিে যোি, মোনোি ও ওিোরে আল্লোহে 
েনযো তহরসরব্ তব্েোস েেোে তনেো েেরিন: ‘কিোমেো তে কভরব্ কিরখি যোি ও ওিো 
সম্বরন্ধ, আে িৃিীয়তি মোনোি সম্বরন্ধ? কিোমেো তে মরন েে কিোমোরিে জনয পুত্রসন্তোন 
আে আল্লোহে জনয েনযোসন্তোন? এেেম ভোগ কিো অনযোয়।’ (৫৩:১৯-২২)। এতি আল্লোহে 
ব্োণী ব্রয মরন হয় নো, েোেণ আল্লোহ তনরজরে প্রশ্ন েেরি পোরেন নো িোাঁে েনযো সন্তোন 
আরি তেনো কস ব্যোপোরে। প্রোয় কিৌদ্দেি ব্িে আরগ আেরব্ে কহজোজ অঞ্চরযে সমোরজ 
অরনে েুসংস্কোে-েুপ্রেো প্রিতযি তিয। িোাঁেো পুত্রসন্তোরনে জনয গব্বরব্োধ্ েেরিো আব্োে 
েনযো সন্তোরনে জনয তব্ব্রিরব্োধ্ েেরিো। েনযো সন্তোন কস-সময়েোে সমোরজ 
অনোেোতঙ্ক্ষি তিয যো কেোেোরনে তেিু আয়োরিও তব্বৃ্ি হরয়রি। কযমন সুেো ব্তন-
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ইসেোইরয েরয়রি: ‘কিোমোরিে প্রতিপোযে তে কিোমোরিে জনয পুত্রসন্তোন তঠে েরেরিন 
আে তিতন তনরজ কফরেেিোরিেরে েনযো তহরসরব্ গ্রহণ েরেরিন?’ (১৭:৪০)। এই 
ধ্েরনে প্রশ্ন কেব্য নতব্ মুহোম্মি িোেো উত্থোতপি হরি পোরে। েোেণ িো আল্লোহে ব্োণী 
হরয এরূপ হরি পোেরিো: ‘আতম তে কিোমোরিে জনয পুত্রসন্তোন তনধ্বোতেি েরেতি এব্ং 
তনরজে জনয কফরেেিোরিেরে েনযোরূরপ গ্রহণ েরেতি?’ িিুপতে মহোতব্রেে স্রিো-
প্রতিপোযরেে েোরি তযিরভি কেোরনো গুরুিে তব্ষয় হরি পোরে নো, তব্ধ্োয় িোাঁে পরক্ষ 
এেেম আয়োি েিনোও সম্ভব্ নয়।  
 

েনযোতেশুে প্রতি েুসংস্কোে এখরনো তব্েব্যোপী তব্িযমোন, এমনতে অরনে সভয কিরেও 
িো তব্িযমোন। প্রোিীন আেব্েো পুত্র সন্তোন তনরয় গব্ব েেি আব্োে কেউ কেউ এমন 
ব্ব্বে তিয কয েনযোতেশুরে হিযো েরে কফযি। [এই এেতব্ংে েিোব্দীরিও ভোেিীয় 
উপমহোরিরেে অরনে িোরন েনযোতেশু হিযো ব্ো েনযোভ্রুণ নি েরে কফযোে প্রব্ণিো 
কিখো যোয়।-অনুব্োিে]। তেন্তু অদু্ভি ব্যোপোে হয প্রোিীন আেব্েো আব্োে কফরেেিোরিে 
স্ত্রীতযি তব্তেি ব্রয মরন েেি। নতব্ মুহোম্মি িৎেোযীন আেব্রিে মি পুত্রসন্তোন 
যোরভে আেো েেরিন। যখন তিতন কেোরনো নোেীরে তব্রয় েরেরিন িখন িোাঁে গভব 
কেরে পুত্র সন্তোন ভীষণভোরব্ প্রিযোেো েেরিন। নতব্ে সন্তোন েোরেম মোেো যোওয়োয় 
তিতন প্রিণ্ড েি কপরয়তিরযন, যখন আযোস তব্ন ওয়োরয়য িোাঁরে ‘কযজেোিো’ 
(উিেোতধ্েোেহীন) ব্রয ব্যি েেরিো িখন তিতন কব্ে িুিঃখ কপরিন (নতব্রে িখন 
সোন্ত্বনো কিয়োে জনয সুেো েোউসোে নোতজয হয়)। পেব্িবীরি নতব্ কব্ে আনতেি 
হরয়তিরযন যখন উপপেী মতেয়রমে (মোতেয়ো িযো েে) গরভব ইব্রোতহম নোরমে পুত্র 
সন্তোরনে জন্ম হয়। তেন্তু মোত্র নয় মোরসে মোেোয় তেশুতি মোেো কগরয ব্ংরেে প্রিীপ 
েক্ষোে তিন্তোয় ভীষণভোরব্ িুতিন্তোগ্রস্ত হরয়তিরযন তিতন। িোই নতব্ কপৌিতযেরিে তজরজ্ঞস 
েরেতিরযন, ‘আল্লোহ তে কিোমোরিে পুত্রসন্তোন তিরয় অনুগ্রহ েরেন?’ 
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কেোেোরন এেেম অসংখয আয়োি েরয়রি কযখোরন আল্লোহ ও মুহোম্মরিে মরধ্য কে আসয 
ব্ক্তো িো তনরয় তব্ভ্রম সৃতি হয়। সুেো ব্তন-ইসেোইরযে প্রেম আয়োি, কযখোরন নতব্ে 
েোতত্রেোযীন ভ্রমরণে (কমেোজ) েেো উরল্লখ েরয়রি: ‘পেম পতব্ত্র ও মতহমোময় তিতন, 
তযতন িোাঁে িোসরে েোরত্র সফে েতেরয়তিরযন িোাঁে তনিবেন কিখোব্োে জনয মসতজি-উয-
হোেোম কেরে মসতজি-উয-আেসোয়-যোে িোেতিরে আতম পযবোপ্ত ব্েেি িোন েরেতি। 
তিতন কিো সব্ কেোরনন, সব্ কিরখন।’ (১৭:১)। ‘পেম পতব্ত্র ও মতহমোময় তিতন, তযতন 
িোাঁে িোসরে েোরত্র সফে েতেরয়তিরযন মক্কো কেরে তফতযতস্তন পযবন্ত’ -এধ্েরনে ব্ক্তব্য 
আল্লোহে উচ্চোতেি ব্োণী হরি পোরে নো েোেণ আল্লোহ তনরজই তনরজরে ধ্নযব্োি তিরি 
পোরেন নো, এতি মনুষযসুযভ ব্োিুযিো। এিো আল্লোহে প্রতি মুহোম্মরিে পক্ষ কেরে 
প্রেংসোজ্ঞোপন মোত্র। এই আয়োরিে পরেে অংে কযখোরন িূেব্িবী মসতজরিে েেো ব্যো 
হরয়রি, ‘যোে িোেতিরে আতম পযবোপ্ত ব্েেি িোন েরেতি’-এে ব্ক্তো আল্লোহে তনরজে 
ব্রয মরন হয়, িরব্ কেরষে অংে ‘তিতন কিো সব্ কেোরনন, সব্ কিরখন’ -নতব্ মুহোম্মরিে 
উতক্ত ব্রযই মরন হয়। 
 

এভোরব্ এেই আয়োরি ব্োরেব্োরে ব্ক্তো পতেব্তিবি হওয়োে আরেেতি গুরুত্বপূণব উিোহেণ 
হরে সুেো ফোৎ্। ‘আল্লোহ কিোমোে জনয সুস্পি তব্জয় অব্ধ্োতেি েরেরিন। যোরি 
আল্লোহ আপনোে অিীি ও ভতব্ষযরিে ত্রুতিগুরযো মোফ েেরব্ন...।’ (৪৮:১-২)। এই 
আয়োিিয় আল্লোহে ব্োণী হরয এ-েেম হরি পোেরিো: ‘আতম আপনোে জনয সুস্পি 
তব্জয় অব্ধ্োতেি েরেতি। যোরি আতম আপনোে অিীি ও ভতব্ষযরিে ত্রুতিগুরযো মোফ 
েেরব্ো।’ যতিও এই ধ্েরনে ভোষোগি কগোযরযোরগে েোেণ আমেো সহরজ ব্যোখযো েেরি 
পোতে। শুধু্ এই আয়োিিয় নয়, আেও অরনে আয়োি আরি যো এেই ধ্েরনে জতিযিোে 
সৃতি েরে। এেেম এেতি আয়োি হরে সুেো আহজোরব্ে ২১ নম্বে আয়োি: ‘কিোমোরিে 
মরধ্য যোেো আল্লো্ ও পেেোযরে ভয় েরে এব্ং আল্লোহরে কব্তে েরে িেণ েরে 
িোরিে জনয আল্লোহে েসুরযে মরধ্য এে উিম আিেব েরয়রি।’ সহরজই ব্যো যোয়, 
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এখোরন ব্ক্তো আল্লোহ হরয অব্েযই ব্োেযতি এেেম হরিো: ‘কিোমোরিে মরধ্য যোেো আমোরে 
ও পেেোযরে কব্তে ভয় েরে এব্ং আমোরে কব্তে েরে িেণ েরে িোরিে জনয আমোে 
েসুরযে মরধ্য এে উিম আিেব েরয়রি।’ সুেো আহজোরব্ে পরেে িুতি আয়োরি (২২-
২৩) মতিনোে মুসযমোনরিে খেরেে যুরদ্ধ অতব্িযিোে জনয। পরেে আয়োরি ব্যো 
হরয়রি: ‘আল্লোহ কিো সিযব্োতিিোে জনয পুেস্কোে কিন, আে িোাঁে ইেো হরয তিতন 
মুনোতফেরিে েোতস্ত কিন ব্ো ক্ষমো েরেন। আল্লোহ কিো ক্ষমোেীয, পেম িয়োযু।’ 
(৩৩:২৪)। এই আয়োি পতেষ্কোেভোরব্ আল্লোহে ব্োণী ব্রয প্রিীয়মোন হয় নো, ব্েং ব্ক্তো 
স্বয়ং নতব্ মুহোম্মি। কেননো আল্লোহ ব্ক্তো হরয িো হরিো: ‘আতম কিো সিযব্োতিিোে জনয 
পুেস্কোে কিই...’। 
 

অিম তহজতেরি (৬৩০ তিস্টোরব্দ) যখন কেোমোনরিে তব্রুরদ্ধ নতব্ে অতভযোরনে 
প্রস্তুতিেোরয মতিনোে এেতি কগোরত্রে প্রধ্োন জোি তব্ন েোরয়স যুরদ্ধ কযোগ তিরি 
অপোেগিো জোতনরয় ব্যরযন, ‘আমোরে ক্ষমো েরুন ও প্ররযোভন কেরে ব্োাঁিোন। কেোমোন 
নোেীরিে কিরখ আতম হয়রিো িোরিে প্ররযোভন কেরে তনরজরে সংযি েোখরি পোেরব্ো 
নো।’ এে প্রিুযিরে সুেো িওব্ো'ে এই আয়োি নোতজয হয়: ‘আে ওরিে মরধ্য এমন 
কযোে আরি কয ব্রয ‘আমোরে অব্যোহতি িোও আে আমোরে তব্েৃঙ্খযোয় কফরযো নো।’ 
সোব্ধ্োন! ওেোই তব্েৃঙ্খযোয় পরড় আরি। আে জোহোন্নোম কিো অতব্েোসীরিে তর্রে েোখরব্।’ 
(৯:৪৯)। স্বোভোতব্েভোরব্ এতি নতব্ মুহোম্মরিে ব্োণী, আল্লোহে ব্োণী নয়। েোেণ নোেীরযোভী 
জোি তব্ন েোরয়স যুদ্ধ কেরে িূরে েোেোে জনয নতব্ মুহোম্মরিে েোরি অব্যোহতি কিরয়রিন, 
আল্লোহে েোরি নয়। আল্লোহ িোাঁে েসুযরে সমেবন েরে ওজে-উত্থোপনেোেীরিে জনয 
কিোজখ স্বিতে েেরি পোরেন তেন্তু এ-ধ্েরনে তব্ষরয় তিতন এভোরব্ হস্তরক্ষপ েেরি 
পোরেন নো।   
 

কেোেোরন ব্ক্তো তহরসরব্ আল্লোহ ও নতব্ে মধ্যেোে তব্ভ্রোতন্তরে তভন্নভোরব্ ব্যোখযো েেোে 
অব্েোে কনই। মোরঝ মোরঝ আল্লোহ নতব্রে আরিে তিরয় ব্যরিন-‘ব্রযো’। মোরঝ মোরঝ 
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তেিু আয়োি পোওয়ো যোরে কযখোরন মুহোম্মি ব্ক্তো হরয় আল্লোহে প্রেংসো েেরিন। 
কেোেোরনে এই আয়োিগুতয কেরে আভোস পোওয়ো যোয় নতব্ মুহোম্মরিে অব্রিিন মন 
হয়রিো আেব্রিে তনয়িণ েেোে জনয, সুতনতিবি সোমোতজে-েোজননতিে েোঠোরমোে মরধ্য 
তনরয় আসোে জনয, তব্তভন্ন মোনতব্ে ত্রুতি-তব্িুযতি কেরে তনরজরে েক্ষোে জনয এব্ং উদূ্ভি 
তব্তভন্ন সমসযো কেরে উদ্ধোে পোওয়োে জনয ক্রমোগি প্ররণোিনো তিি।  
 

কেোেোরন আল্লোহে ওপে িযনো ব্ো ষড়যরিে মরিো স্বব্তেিয আরেোতপি হওয়োে তভন্ন 
কেোরনো ব্যোখযো পোওয়ো যোয় নো। সুেো েযরম েরয়রি: ‘যোেো এই ব্োণী প্রিযোখোন েরে 
িোরিেরে আমোে হোরি কিরড় িোও, আতম ধ্ীরে ধ্ীরে ওরিেরে কেোনতিরে তনরয় যোব্ 
ওেো িো জোরন নো। আতম ওরিেরে সময় তিরয় েোতে। আমোে কেৌেয অিযন্ত েক্ত।’ 
(৬৮:৪৪-৪৫)। সুেো আ'েোফ-এ েরয়রি: ‘যোেো আমোে তনিবেনোব্তযরে তমেযো ব্রয আতম 
িোরিেরে ক্ররম ক্ররম এমনভোরব্ র্ধ্ংরসে তিরে তনরয় যোই কয, িোেো জোনরিও পোরে 
নো। আতম িোরিেরে সময় তিরয় েোতে। আমোে কেৌেয ব্ড়ই তনপুণ।’ (৭:১৮২-১৮৩)। 
সুেো আনফোরয েুেোইে-প্রধ্োনরিে কগোপন সভোরে উরদ্দেয েরে ব্যো হরয়রি: ‘িেণ 
েরেো, অতব্েোসীেো কিোমোে তব্রুরদ্ধ ষড়যি েরেতিয কিোমোরে ব্েী, হিযো ব্ো তনব্বোতসি 
েেোে জনয। িোেো কযমন িযনো েেি, কিমতন আল্লোহও িযনো েেরিন। ব্স্তুি আল্লোহে 
িযনো সব্রিরয় উিম।’ (৮:৩০)। [উরল্লখয এই আয়োরি আেতব্ েব্দ ‘ইয়োমেুরু’ ব্যব্হৃি 
হরয়রি, অেব হরে- ‘কস কধ্োাঁেো তিরে’, ‘ষড়যি েেরি’ ইিযোতি। েব্দতি আয়োরি িুইব্োে 
উরল্লখ েরয়রি। অরনে কেোেোন-অনুব্োিে েোরফেরিে কক্ষরত্র এই েরব্দে অেব 
‘ষড়যি/িযনো’ তহরসরব্ ব্যব্হোে েরেরিন তেন্তু আল্লোহে কক্ষরত্র এে অেব েরেরিন 
‘পতেেল্পনো েেো’, ‘কেৌেয েেো’ ইিযোতি।-অনুব্োিে]।  
 

ধূ্িবোতম ব্ো িযনোরে ব্ীেরত্বে তব্েল্প তহসোরব্ ভোব্ো সম্ভব্, যতি প্রতিপক্ষ কব্ে েতক্তেোযী 
হয়। তেন্তু সব্বেতক্তমোন আল্লোহ তযতন মহোতব্েরে ‘হও’ ব্যরযই হরয় যোয়; যোে হুেুরম 
মহোতব্রেে সব্ তেিু র্রি িোরে কেন িযনো, ধূ্িবোতম, ষড়যি ব্ো প্রিোেণোে আশ্রয় তনরি 
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হরব্? এ-ধ্েরনে িযনোে এেতি ঐতিহোতসে উিোহেণ হরে যখন হজেি আতয ও 
হজেি মুয়োতব্য়োে মরধ্য কখযোফি সমসযোে সমোধ্োরন েুেোইে ব্ংরেে আমে ইব্রন 

আয-আস িোযোতে েরে পেোস্ত েরেতিরযন আবু্ মুসো আয-আেোতেরে।৮১ 

 

আল্লোহ ও মুহোম্মরিে মরধ্য কেোেোরন কে আসয ব্ক্তো, িো তনরয় তব্ভ্রম স্বিতে হয় প্রিুে। 
কযমন সুেো ইউনুরস েরয়রি: ‘কিোমোে প্রতিপোযে ইেো েেরয পৃতেব্ীরি যোেো আরি 
সেরযই তব্েোস েেি। িো হরয তে িুতম তব্েোসী হওয়োে জনয মোনুরষে ওপে জব্েিতস্ত 
েেরব্?’ (১০:৯৯)। এই আয়োিতি নতব্ে সোরে আল্লোহে েরেোপেেন মরন হরযও পরেে 
আয়োরিই মরন হয়, নতব্ কপৌিতযেরিে এেরেোখো মরনোভোরব্ে জনয তনরজরে সোন্ত্বনো 
তিরেন এই ব্রয- ‘আল্লোহে অনুমতি িোড়ো তব্েোস েেো েোেও সোধ্য কনই। আে যোেো 
কব্োরঝ নো আল্লোহ িোরিেরে েযুষতযপ্ত েেরব্ন।’ (১০:১০০)। মহোতব্রেে স্রিো আল্লোহ 
েখরনো এমন মরনোভোব্ কপোষণ েেরব্ন নো কয, তেিু কযোে িোাঁরে তব্েোস েরুে আে 
তেিু কযোে িোাঁরে অতব্েোস েরুে। পেম স্রিো েখরনো েোগ েেরি পোরেন নো েোেণ 
েোগ মোনব্ীয় অনুভূতি িুব্বযিোে প্রেোেে এব্ং েোরগে েোেণ হরে কেোরনো তেিু ব্যতক্ত-
ইেোে তব্পেীি র্িো। অেি আল্লোহে জনয অপিেনীয় তেিু হওয়ো ব্ো র্িো সম্ভব্ নয়। 
সুেো আহজোরব্ে ২৪ নম্বে আয়োিতিও আল্লোহে নয়, নতব্ মুহোম্মরিে উতক্ত ব্রযই মরন 
হয়: ‘আল্লোহ কিো সিযব্োতিিোে জনয পুেস্কোে কিন, আে িোাঁে ইেো হরয তিতন 
মুনোতফেরিেরে েোতস্ত কিন ব্ো ক্ষমো েরেন। আল্লোহ কিো ক্ষমোেীয, পেম িয়োযু।’ 
আেব্েো অতিেমতি এব্ং প্রোয়ে পতেব্িবনেীয স্বভোরব্ে তিয; এব্ং কযতিরে সুতব্ধ্ো 
কব্তে কসতিরে পক্ষ তনি। ইসযোরমে শুরুে তিরে এজনয মক্কোে তেিু মুসযমোন তহজেি 
েরেনতন। ব্িে যুরদ্ধ আবু্ কজরহরযে পরক্ষ ও নতব্ মুহোম্মরিে তব্পরক্ষ অব্িোন কনন। 
গতেব্ ও অসহোয় হওয়ো সরিও এরিে অতিেতিিিো আল্লোহরে অসন্তুি েকে কিোরয। 
ফরয সুেো তনসো'ে এই আয়োিগুতয নোতজয হয়: ‘যোেো তনরজরিে অতনি েরে িোরিে 
প্রোণ কনওয়োে সময় কফরেেিোেো ব্রয, ‘কিোমেো েী অব্িোয় তিরয?’ িোেো (কফরেেিোেো) 
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ব্রয, ‘কিোমেো তনরজে কিে কিরড় অনয কিরে ব্সব্োস কিো েেরি পোেরি, আল্লোহে 
িুতনয়ো তে এমন প্রেস্ত তিয নো?’ এেোই ব্োস েেরব্ জোহোন্নোরম, আে ব্োসিোন তহরসরব্ 
িো েী জর্নয! িরব্ কযসব্ অসহোয় পুরুষ, নোেী ও তেশু কেোরনো উপোয় অব্যম্বন েেরি 
পোরে নো ও কেোরনো পেও পোয় নো, আল্লোহ হয়রিো িোরিে পোপ ক্ষমো েেরব্ন, েোেণ 
আল্লোহ পোপরমোিনেোেী ক্ষমোেীয। (৪:৯৭-৯৯)। [মৃিুযভয় েোেোয় অরনে মুসযমোন 
তহজেরি উৎসোতহি হনতন। িোই ব্োরে ব্োরে তহজেরি পুরণযে েেো ও কযোভনীয় প্রস্তোব্ 
কিয়ো হরয়রি কেোেোরন: ‘আে কয-কেউ আল্লোহে পরে কিেিযোগ েেরব্ কস পৃতেব্ীরি ব্হু 
আশ্রয় ও প্রোিুযব যোভ েেরব্। আে কয-কেউ আল্লোহ ও েসুরযে উরদ্দরেয কিেিযোগী হরয় 
কব্ে হয় আে িোে মৃিুয র্রি িোে পুেস্কোরেে ভোে আল্লোহে ওপে। আল্লোহ কিো ক্ষমোেীয, 
পেম িয়োযু।’ (৪:১০০)। পেম েরুণোমরয়ে েোি কেরে এ-েেম প্রস্তোব্ কেোভনীয় নয়।-
অনুব্োিে]।  
 

তহজেরিে পূরব্ব মক্কোয় অব্িোনেোযীন সময় আল্লোহে পক্ষ কেরে নতব্ মুহোম্মরিে প্রতি 
তনরিবে এরসতিয: ‘িুতম মোনুষরে তহেমি ও সৎ উপরিে তিরয় কিোমোে প্রতিপোযরেে 
পরে ডোে িোও ও ওরিে সোরে ভোরযোভোরব্ আরযোিনো েরেো। িোাঁে পে কিরড় কয তব্পরে 
যোয় িোে সম্বরন্ধ কিোমোে প্রতিপোযে ভোরযো েরেই জোরনন। আে কয সৎপরে আরি 
িোও তিতন ভোরযো েরে জোরনন। যতি কিোমেো েোতস্ত িোও, িরব্ যিখোতন অনযোয় 
কিোমোরিে প্রতি েেো হয় তঠে িিখোতন েোতস্ত কিরব্। অব্েয স্বধ্যব ধ্েো স্বধ্যবেীযরিে জনয 
ভোরযো।’ (সুেো নোহয: আয়োি ১২৫-১২৬)। েরয়ে ব্িে পে ইসযোম প্রভোব্েোযী হরয় 
উঠরয মক্কোয় তব্জয়ী ব্োতহনীে প্রধ্োন তহরসরব্ প্ররব্ে েরেন নতব্ মুহোম্মি। তনরিবে িখন 
পতেব্িবন হরয় যোয়: ‘িোেপে তনতষদ্ধ মোস পোে হরয মুেতেেরিে কযখোরন পোরব্ হিযো 
েেরব্। িোরিেরে ব্েী েেরব্, অব্রেোধ্ েেরব্ ও িোাঁরিে জনয প্ররিযে র্োাঁতিরি ওি 
কপরি েোেরব্। তেন্তু যতি িোেো িওব্ো েরে, নোমোজ েোরয়ম েরে ও জোেোি কিয় িরব্ 
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িোরিে পে কিরড় কিরব্। আল্লোহ কিো ক্ষমোেীয, পেম িয়োযু।’ (সুেো িওব্ো: আয়োি 
৫)। 
 

মোনুরষে সীমোব্দ্ধিোে িরুন কস অসহোয় অব্িোয় এেভোরব্ আে সফয হরয অনযভোরব্ 
আিেণ েরে। তেন্তু পেম স্রিো কযরহিু সব্বেতক্তমোন ও সব্বজ্ঞ িোই িোাঁে পরক্ষ িুই 
ধ্েরনে পতেতিতিরি তভন্ন মোনতসেিো কিখোরনোে েোেণ অরব্োধ্গময। তহজেরিে প্রেম 
ব্িে আল্লোহ কেোেোরন ব্যরযন: ‘ধ্রমব কেোরনো জব্েিতস্ত কনই। তনিঃসরেরহ সৎপে 
ভ্রোন্তপে কেরে পৃেে হরয় কগরি। সুিেোং কয িোগুি (অসিয কিব্িো)-কে অস্বীেোে 
েেরব্ ও আল্লোহে প্রতি তব্েোস েেরব্ কস এমন এে েক্ত হোিয ধ্েরব্ যো েখনও 
ভোেরব্ নো। আল্লোহ সব্ কেোরনন, সব্ জোরনন।’ (সুেো ব্োেোেো: আয়োি ২৫৬)। 
ব্িেখোতনে পেই (নতব্ েোজননতিেভোরব্ প্রভোব্েোযী-ক্ষমিোেোযী হরয) আল্লোহ আরিে 
তিরযন: ‘যোেো কিোমোরিে তব্রুরদ্ধ যুদ্ধ েরে কিোমেোও আল্লোহে পরে িোরিে তব্রুরদ্ধ যুদ্ধ 
েরেো।’ (২:১৯০)। ‘এব্ং কিোমেো আল্লোহে পরে তজহোি েরেো।’ (২:২৪৪)। এব্ং এই 
ব্রয সিেব েরে তিরযন: ‘মুসযমোনরিে মরধ্য যোেো অক্ষম নয় অেি র্রে ব্রস েোরে 
ও যোেো আল্লোহে পরে তনরজে ধ্নপ্রোণ তিরয় তজহোি েরে িোেো সমোন নয়, যোেো 
তনরজরিে ধ্নপ্রোণ তিরয় তজহোি েরে আল্লোহ িোরিেরে যোেো র্রে ব্রস েোরে িোরিে 
ওপে মযবোিো তিরয়রিন।’ (২:৯৫) । পূরব্ব প্রতিশ্রুতি কিয়ো হরয়তিয ধ্রমব কেোরনো কজোে-
জব্েিতস্ত কনই আে এখন মুসযমোনরিেরে যুরদ্ধে জনয তনরিবে কিয়ো হরে।   
 

তহজেরিে পূরব্ব আল্লোহ স্বনতিে উপরিে নোতজয েরেতিরযন: ‘ভোরযো ও মে িুই-ই 
সমোন নয়। ভোরযো তিরয় মেরে ব্োধ্ো িোও। এরি কিোমোে সোরে যোে েত্রুিো কস হরয় 
যোরব্ অন্তেি ব্নু্ধে মরিো।’ (সুেো হো-তমম-তসজিো: আয়োি ৩৪)। তহজেরিে পে মতিনোয় 
তব্পেীিধ্মবী আয়োি নোতজয হরযো: ‘সুিেোং কিোমেো অযস হরয়ো নো এব্ং সতন্ধে প্রস্তোব্ 
েরেো নো, কিোমেোই প্রব্য; আল্লোহ কিোমোরিে সরি আরিন, তিতন কিোমোরিে েমবফয 
কু্ষণ্ণেেরব্ন নো। (সুেো মুহোম্মি: আয়োি ৩৫)।  
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আিেণ ও েণ্ঠস্বরেে এেেম পতেব্িবন স্বোভোতব্েভোরব্ আমোরিে মরনোরযোগ আেষবণ 
েরে। আরেেতি প্রতণধ্োনরযোগয তব্ষয় হরে, অগতণি িোেেোেোতজ আে গ্রহমণ্ডযী তনরয় 
গতঠি তব্েোয মহোতব্রেে স্রিোে কেব্যমোত্র আেরব্ে কহজোজ অঞ্চরযে কযোেরিে প্রতি 
এ ধ্েরনে প্ররশ্নে কহিু েী হরি পোরে: ‘কিোমেো কয-পোতন পোন েে, কস-সম্পরেব তে 
কিোমেো তিন্তো েরেি? কিোমেোই তে িো কমর্ কেরে নোতমরয় আরনো,নো আতম িো ব্ষবণ 
েতে? আতম কিো ইেো েেরয িো কযোনো েরে তিরি পোতে। িবু্ও কেন কিোমেো েৃিজ্ঞিো 
প্রেোে েে নো?’ (সুেো ওয়োতেয়ো: আয়োি ৬৮-৭০)।  
 

কেোেোরনে এেোতধ্ে সুেো পোরঠ মরন হরি পোরে স্রিো কব্োধ্হয় মোনুরষে ওপে তনভবেেীয। 
‘আে আতম তিরয়তি কযোহো, যোে মরধ্য েরয়রি প্রিণ্ড েতক্ত ও মোনুরষে জনয নোনো উপেোে; 
আে এিো এজনয কয, আল্লোহ কযন জোনরি পোরেন কে নো-কিরখ িোাঁরে ও িোাঁে 
েসুযরিেরে সোহোযয েরে। আল্লোহ কিো েতক্তধ্ে, পেোক্রমেোযী।’ (সুেো হোতিি: আয়োি 
২৫)। এ-আয়োি কেরে মরন হরি পোরে মোনুষ িেব্োতে িোেো আল্লোহ ও েসুযরে সোহোযয 
েেরি পোরে, এই ধ্েরনে িুব্বযিোে েোেণ তে? সব্বেতক্তমোরনে কেন প্ররয়োজন হরব্ 
মোনুরষে সোহোরযযে? আে আরেেতি আয়োি আরি এ-েেম: ‘কহ তব্েোতসগণ! কিোমেো 
সব্োই আল্লোহে সোহোযযেোেী হরয় যোও।’ (সুেো সোফ্ফ: আয়োি ১৪) [এই আয়োরি 
সোহোরযযে আেতব্ তহরসরব্ ‘আনসোে’ েব্দতি ব্যব্হৃি হরয়রি। ব্যো হরয়রি ‘আনসোেোল্লোহ’ 
মোরন ‘আল্লোহে সোহোযযেোেী’ -অনুব্োিে]। আব্োে কেোেোরন পঞ্চোেতিেও কব্তে আয়োরি 
আল্লোহ ব্রযরিন, মোনুষরে সতঠে পরে তনরয় আসো ব্ো  ইসযোম ধ্রমব আনো িোাঁে 
(আল্লোহে) ইেোে ব্ো পিরেে ওপে তনভবেেীয। কযমন: ‘তনিয়ই িোেো তব্েোস েেরব্ 
নো যোরিে তব্রুরদ্ধ কিোমোে প্রতিপোযরেে তসদ্ধোন্ত তনধ্বোতেি হরয় কগরি। এমনতে ওরিে 
েোরি প্ররিযেতি তনিেবন আসরযও, যিক্ষণ নো িোেো েতঠন েোতস্ত প্রিযক্ষ েেরব্। (সুেো 
ইউনুস: আয়োি ৯৬-৯৭)। ‘আতম ইেো েেরয প্ররিযে ব্যতক্তরে সৎপরে পতেিোতযি 
েেরি পোেিোম। তেন্তু আমোে এেেো অব্েযই সিয কয আতম তনিয়ই তজন ও মোনুষ 
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উভয় িোেো জোহোন্নোম পূণব েেব্।’ (সুেো তসজিো: আয়োি ১৩)। ‘যোেো আল্লোহও তনিেবরন 
তব্েোস েরে নো আল্লোহ িোরিেরে পেতনরিবে েরেন নো এব্ং িোরিে জনয আরি তনিোরুণ 
েোতস্ত।’ (সুেো নোহয: আয়োি ১০৪)। এ-ধ্েরনে আয়োিগুরযো পড়রয মরন হয় আল্লোহ 
হয়রিো তনরজই িোরেন নো সব্ মোনুষ সতঠে পরে ব্ো িোাঁে ধ্রমব আসুে, আব্োে যোেো 
সতঠে পরে ব্ো ইসযোম গ্রহণ েরেতন িোরিে ওপে িোতপরয় তিরেন অনন্তেোয ধ্রে 
কিোজরখে যিণোময় েোতস্ত। মোনুষ সতঠে পরে আসুে িো আল্লোহে ইেো নয়-তব্ষয়তি 
স্পিভোরব্ ব্যো হরয়রি সুেো আনআরম: ‘...আতম িোরিে অন্তরেে ওপে আব্েণ তিরয়তি 
কযন িোেো িো বু্ঝরি নো পোরে। আতম িোরিেরে ব্তধ্ে েরেতি। আে িোেো সমস্ত তনিেবন 
প্রিযক্ষ েেরযও িোরি তব্েোস েেরব্ নো।’ (সুেো আন'আম: আয়োি ২৫)। প্রোয় এেই 
ধ্েরনে ব্ক্তব্য আরি সুেো েোহোরফ: ‘যখন ওরিে েোরি পরেে তনরিবে আরস, িখন 
েখন ওরিে পূব্বব্িবীরিে অব্িো হরব্ ব্ো েখন েোতস্ত এরস পড়রব্ এই প্রিীক্ষোই 
ওরিেরে তব্েোস েেরি ও ওরিে প্রতিপোযরেে েোরি ক্ষমো প্রোেবনো েেরি ব্োধ্ো কিয়।’ 
(১৮:৫৫)। আব্োে এিোও সতিয কয, কেোেোরন প্রোয় পঞ্চোেতিেও অতধ্ে আয়োি আরি 
কযখোরন আল্লোহরে তব্েোস ও অনুসেণ নো েেোে জনয মৃিুযে পে অসীম সময় ধ্রে 
ভয়ঙ্কে েোতস্ত কভোরগে হুমতে কিয়ো আরি।  
  
কেোেোরন ব্োতিযেৃি ও ব্োতিযেোেী আয়োরিে উপতিতি েরয়রি।৮২ [এগুরযোরে 
যেোক্ররম ‘মোনসুখ’ ও ‘নোতসখ’ ব্যো হয়। সব্বজ্ঞ, সব্বেতক্তমোন সৃতিেিবো এমন তেিু 
ব্যরব্ন ব্ো তসদ্ধোন্ত তিরব্ন যো পরে ব্োতিয েেরি হরব্ এ-েেম ভোব্ো অরযৌতক্তে। 
ইসযোম মরি, কেোেোরনে সব্গুরযো আয়োিই কেয়োমরিে আগ পযবন্ত তক্রয়োেীয। তেন্তু 
কেোেোরন তঠে এ-ধ্েরনে র্িনো র্রিরি এেোতধ্েব্োে, আল্লোহ কেোরনো তব্ষরয় এেিো 
তনরিবে তিরয়রিন পরে কস তনরিবরেে পতেব্িবন এরনরিন। িোহরয প্রশ্ন হরে, কয 
আয়োিগুরযোে তনরিবে পতেব্িবন হরয় কগরি কসগুরযো কেোেোন কেরে কেন ব্োি কিয়ো 
হয়তন? এগুরযোে ব্িবমোন উপরযোতগিো েী? -অনুব্োিে]। িফতসেেোেে এব্ং ইসযোতম 
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ধ্মবিোতিে কেোেোরনে েরয়েতি ব্োতিয আয়োরিে িোতযেো েরেরিন। তসদ্ধোরন্তে 
পতেব্িবন কেব্য মোনুষ ব্ো অনযরেউ েেরি পোরে। স্বোভোতব্েভোরব্ মোনুষ এেসোরে 
সমূ্পণব ব্োস্তব্িোরে আাঁি েেরি পোরে নো। মোনুরষে তিন্তো কেোরনো র্িনোে ব্োতহযেরূপ 
িেবরন ভ্রোতন্তে তিরে কযরি পোরে তেন্তু িোেো অতভজ্ঞিো ও আত্মশুতদ্ধে মোধ্যরম তনরজরে 
কেোধ্েোরি পোরে। সুিেোং মোনুরষে জনয এতি ব্োিনীয় কয িোেো িোরিে অিীি তসদ্ধোন্ত 
ও পতেেল্পনো পতেব্িবন েেরব্। তেন্তু সব্বেতক্তমোন ও সব্বজ্ঞোনী স্রিোে পরক্ষ তসদ্ধোন্ত ব্ো 
তনরিবেনো পতেব্িবন অরযৌতক্তে ও ব্োস্তব্িোতব্রেোধ্ী। হজেি মুহোম্মরিে তব্রেোধ্ীেো এ-
ব্যোপোেিো তনরয় িোতেযয েরেতিরযন কয, তিতন আজ এে ধ্েরনে উপরিে পোন কিো 
পেতিন আব্োে িো ব্োতিয েরে কফরযন। এরিে এই ব্ক্তরব্যে জব্োরব্ আরেেতি আয়োি 
নোতজয হয়: ‘আতম কেোরনো আয়োি েি েেরয ব্ো ভুরয কযরি তিরয িোে কিরয় আেও 
ভোরযো ব্ো িোে সমিুযয কেোরনো আয়োি আতন। িুতম তে জোন নো কয আল্লোহ সব্বতব্ষরয় 
সব্বেতক্তমোন?’ (সুেো ব্োেোেো: ১০৬)। স্রিো কযরহিু সব্বময় ক্ষমিোে অতধ্েোেী িোই স্পিি 
তিতন এমন কেোরনো আয়োি নোতজয েেরি পোরেন নো যো পেব্িবীরি ব্োতিয েেরি হয়। 
কযরহিু স্রিো সব্বজ্ঞ ও সব্বেতক্তমোন িোই তিতন এমন তনরিবেনো তিরি সক্ষম যোে 
পতেব্িবরনে প্ররয়োজন হয় নো। কয কেোরনো তিন্তোেীয ব্যতক্ত তযতন স্রিোরে সব্বেতক্তমোন 
ব্রয তব্েোস েরেন তিতন প্রশ্ন িুযরি ব্োধ্য কয, কেন স্রিো এমন কেোরনো তনরিবেনো তিরব্ন 
যো পেব্িবীরি িোাঁে েোরি সতঠে নয় ব্রয মরন হয়, তব্ধ্োয় িো প্রিযোহোে েরে কনরব্ন 
ব্ো পতেব্িবন েেরব্ন। 
   
উপরে প্রিি আয়োরি (২:১০৬) এেিো অসংগতি হরযো, কযরহিু আল্লোহ সব্তেিু েেরি 
সক্ষম িোই তিতন কেন উিম আয়োিগুরযো আরগ নোতজয েরেনতন? কিখো যোয় কেোেোন 
নোতজয হওয়োে যুরগও তেিু প্রশ্নেোেী কযোে িোরিে অনড় অব্িোরন তিয। সুেো নোহরয 
ব্যো হরয়রি: ‘আতম যখন এে আয়োরিে জোয়গোয় অনয এে আয়োি উপতিি েতে, 
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িখন িোেো ব্রয, ‘িুতম কিো কেব্য তমেযো ব্োনোও।’ আল্লোহ যো অব্িীণব েরেন িো তিতন 
ভোরযো জোরনন, তেন্তু ওরিে অরনরেই (িো) জোরন নো।’ (১৬:১০১)।  
 

কেোেোন ‘আল্লোহে ব্োণী’ হরয িোরি মোনব্ীয়-বু্তদ্ধমিোে আযোমি েোেোে েেো নয়। 
উপরেে আয়োরিে অসিতি এেিম স্পি। আল্লোহ জোনরিন তিতন েী নোতজয েেরিন। 
িোই এে আয়োি িোেো আরেে আয়োিরে প্রতিিোতপি েেোে ব্যোপোেতি সরেরহে সৃতি 
েরে। এমনতে আেরব্ে কহজোজ অঞ্চরযে অতেতক্ষি জনগরণে মরনও এ প্ররশ্নে উিয় 
হরয়তিয কয, তযতন (আল্লোহ) িোে ব্োেোরিে ব্যোপোরে সমূ্পণব আব্গি, তিতন প্রেরমই 
িোাঁরিে (ব্োেোরিে) জনয সরব্বোিম তব্ধ্োন প্রিোন েেরি পোরেন এব্ং িোাঁরে (আল্লোহ) 
িোাঁে িুব্বয ব্োেোরিে মরিো তসদ্ধোন্ত পতেব্িবন েেরি হি নো। এগুরযো তনরয় তব্স্তোতেি 
অধ্যয়ন ও গরব্ষণো কেরে এই উপসংহোরে কপৌঁিোরনো যোয় কয, কেোেোরনে আয়োরি এসব্ 
অসিতি আল্লোহ ও নতব্ে মরধ্য পেস্পে তমরযতমরে যোওয়োে েোেরণই উদূ্ভি হরয়রি। 
মুহোম্মরিে মরনে গভীরে মহোতব্রেে স্রিো আল্লোহ কপ্রোতেি তিরযন এব্ং তিতন আেব্রিে 
পতেিোযনোে জনয হরয়তিরযন আল্লোহে েসুয। হজেি মুহোম্মি িোাঁে তিন্তো-েমব ব্োস্তব্োয়ন 
েরেতিরযন িোাঁে মোনব্-প্রেৃতি ব্জোয় কেরখই। ফরয কেোেোরনে আয়োিগুরযোয় িোাঁে 
উভয় ধ্েরনে (আল্লোহ ও নতব্) ব্যতক্তরত্বে ব্তহিঃপ্রেোে র্রিরি।  
 

এ ব্যোপোরে হোরিেীয় ব্ংরেোদূ্ভি ইসযোম-তব্রেষজ্ঞ ইজহোে কগোল্ডতজহোরেে তনেীক্ষণ কব্ে 
িমৎেোে ও সমূ্পণব তব্রব্িনোরযোগয, যো ব্তণবি হরয়রি িোাঁে মূযযব্োন ব্ই ‘Le dogme et 
Ie loi de l'Islam’-এে িৃিীয় অধ্যোরয়ে শুরুরি। তিতন তযরখরিন: ‘নতব্েো িোেবতনে 
ব্ো ধ্মবিিতব্ি তিরযন নো। িোরিে কব্োধ্েতক্ত কয ব্োিবো িোাঁরিেরে ব্হন েেরি উিুদ্ধ 
েেি িো পূব্বপতেেল্পনোে িোেো স্বিতে মিব্োি তিয নো এব্ং িো প্রণোযীব্দ্ধ েেরি সক্ষম 
কেোরনো নীতিমোযোও তিয নো।’ 
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নতব্ মুহোম্মি যো তেক্ষো তিরয়রিন িো িোাঁে অন্তরেে অন্তিঃিয কেরেই তনগবি হরয়তিয 
এব্ং জনগণ িোাঁে প্রিোন েেো তেক্ষোে প্রতি আেৃি হরয়তিয। তব্েোসীে সংখযো বৃ্তদ্ধ 
কপরয় এেতি ধ্মবীয় সম্প্রিোরয়ে আেোে কনয়। পরে ধ্মবীয় পতণ্ডিেো জনগরণে মরধ্যেোে 
তব্তভন্ন তব্েোসরে সমন্বয় েরে এেতি সমোজব্যব্িো গরড় কিোরযন। ধ্মবীয় পতণ্ডিেো ধ্রমব 
কেোরনো খুাঁি ব্ো অসিতি কপরয তব্তভন্নভোরব্ িো িূে েেো ব্ো ব্যোখযো কিয়োে ব্যব্িো েরেন। 
িোেো নতব্ প্রিি প্রতিতি ব্োণীে এেতি গূঢ় অেব েল্পনো ব্ো আতব্ষ্কোে েরে তনরয়রিন ও 
ধ্রে তনরয়রিন এগুরযোে কপিরন কেোরনো নো কেোরনো যুতক্ত েরয়রি। এে েেোয় িোেো 
এমন অেব, ব্যোখযো ও ধ্োেণো তনরয় এরসতিরযন যো স্বয়ং নতব্ে মরন েখরনো উিয় হয়তন, 
এব্ং কস-সব্ প্ররশ্নে উিে ও সমসযোে সমোধ্োন তিরয়রিন যোে সমু্মখীন নতব্রেও েখরনো 
হরি হয়তন। ধ্মবীয় পতণ্ডিেো িো েরেতিরযন এেতি ধ্মবীয় ও িোেবতনেতভতি-সম্পন্ন ব্যব্িো 
তহসোরব্ এব্ং তব্রুদ্ধব্োিী-তভন্নমিোব্যম্বী ও সংেয়ব্োিীরিে জনয এে অযঙ্ঘনীয় িূগব 
তহসোরব্ গরড় কিোযোে জনয। িোেো নতব্ে তনজস্ব িেবরনে উপে তভতি েরেই িো 
েরেতিরযন। এসব্ উৎসোহী পতণ্ডিেো কয িযোরযরঞ্জে সমু্মখীন হনতন িো নয়, অনয 
ধ্মবিোতিে ও িফতসেেোেে নতব্ে েেোে প্রিুে তভন্ন অেব ও ব্যোখযো েরেরিন এব্ং তভন্ন 
ধ্েরনে ধ্মবীয় সমোজ গরড় িুরযরিন। [উরল্লখয আমেো তব্খযোি িোে সুতন্ন মোজহোরব্ে িোে 
ইমোরমে েেো ধ্েরি পোতে। িোরিে তসদ্ধোন্ত ও ব্যোখযো অরনে কক্ষরত্র পেস্পেতব্রেোধ্ী। 
এিোড়ো সুতন্ন, আহরয হোতিস, তেয়ো, েোতিয়োতন ইিযোতি তব্তভন্ন যুরগে ধ্মবীয় পতণ্ডিরিে 
স্বিি ব্যোখযো কিখো যোয়।-অনুব্োিে]। যতিও পতিমো ইসযোম-তব্রেষজ্ঞ ইজহোে 
কগোল্ডতজহোে িোাঁে ভোব্নোরে সব্ ধ্রমবে কক্ষরত্র এেই সোরে প্রেোে েরেরিন িেোতপ 

িোাঁে অন্তিৃবতি প্রখে হরয়রি ইসযোরমে প্রোেতমে সমরয়ে খোতেতজ৮৩, তেয়ো, মেতজতি৮৪, 

মুিোতজযো৮৫ ও আেোতেয়ো৮৬ ইিযোতি ধ্মবীয় কগোষ্ঠীে মরধ্য তব্রেোধ্রে পযবরব্ক্ষণ েেোে 
মধ্য তিরয়। তনরজ জন্মসূরত্র ইহুতি হওয়োয় এব্ং তিস্টোন িোিব সম্পরেব তব্েি জ্ঞোন েোেোয় 
তিতন ইহুতি ও তিস্টোনরিে মরধ্য এেই ধ্েরনে ব্যোপে তব্িরেবে তব্ষরয় সরিিন 
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তিরযন। িরব্ তিতন এেইসোরে ইসযোরমে তব্স্তোরেে ব্যোপোরে গভীে পযবরব্ক্ষরণ আগ্রহী 
তিরযন। 
   
আেও তেিু কমৌতযে তব্ষয় তনরয় সংতক্ষপ্ত আরযোিনো এ-অধ্যোরয় কযোগ েেো যোয়। কেোেোরন 
এমন অরনে আয়োি আরি কযগুরযো বু্তদ্ধমোন পোঠরেে েোরি স্পি হওয়োে েেো। কযমন: 
সুেো ফোরৎহে িেম আয়োরি ব্তণবি ‘আল্লোহে হোি িোরিে হোরিে উপরে’ অেবোৎ এিোই 
বু্ঝোরে আল্লোহে ক্ষমিো অরনে কব্তে। সুেো ফুেেোরনে ৫৯ নম্বে আয়োরি ব্যো হরয়রি: 
‘িোেপে তিতন আেরে সমোসীন হন।’ আেে েরব্দে অেব েোজতসংহোসন। কযরহিু আল্লোহে 
কেোরনো কিহ কনই িোই তিতন কেোরনো আসরন ব্সোে েেো নয় ব্েং তিতন হরব্ন মহোতব্রেে 
সরব্বোচ্চ প্রভু। সুেো তেয়োমো’ কি ব্যো হরয়রি: ‘কসতিন কেোরনো কেোরনো মোনুরষে মুখ উজ্জ্বয 
হরব্। িোেো িোরিে প্রতিপোযরেে মুরখে তিরে িোতেরয় েোেরব্।’ (৭৫:২২-২৩)। এখোন 
কেরে বু্ঝোয় কয, পুণযব্োন নেনোেী আল্লোহে প্রতি মরনোতনরব্ে েেরব্। কেোেোরন ব্োেব্োে 
এেেো পুনেোবৃ্তি হরয়রি কয, ‘আল্লোহ সব্বদ্রিো ও সব্বজ্ঞোনী’ -এ কেরে আমেো বু্তঝ 
কেোরনো তেিুই আল্লোহে অজোনো কনই।  
 

অরনে মুসযমোন তব্েোরসে কক্ষরত্র অনমনীয়। িোেো কেোেোরনে কয ব্যোখযো হোতিরস আরি 
শুধু্ িো-ই গ্রহণ েেরি িোন এব্ং মরন েরেন ধ্মবীয় ব্যোপোরে এে ব্োইরে কেোরনো যুতক্ত 
ব্ো তব্িোেবু্তদ্ধে প্ররয়োগ অনুরমোিনরযোগয নয়। িোেো উপরে উরল্লতখি কেোেোরনে 
আয়োিগুরযোরে আক্ষতেেভোরব্ গ্রহণ েরেন এব্ং তব্েোস েরেন আল্লোহে মোনুরষে মিই 
মোেো, মুখ, কিোখ, হোি, পো েরয়রি এব্ং তিতন তঠে মোনুরষে মিই অনুভূতিক্ষমিো 
সম্পন্ন। েোেণ কেোেোরন আল্লোহে কেোনো, ব্যো, কিখো এব্ং মোনব্সুযভ তব্তভন্ন গুরণে 
েেো উরল্লখ আরি। ব্োগিোরিে এেজন ধ্মবপ্রিোেে আবু্ মো'মোে আয হুজোইতয'ে (মৃিুয 
২৩৬ তহজতে ব্ো ৮৫০ তিস্টোব্দ) মরি কেউ যতি এেেম আক্ষতেে ব্যোখযো অতব্েোস েরে 
িরব্ কস েোরফে। তব্খযোি ইমোম আহমি তব্ন হোনব্য কেোেোরনে আক্ষতেে অেবরেই 
গ্রহণ েরেরিন এব্ং এে প্রতি আজীব্ন অতব্িয তিরযন। এই মজহোরব্ে পেব্িবী প্রধ্োন 
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আহমি তব্ন িোয়তময়ো এ-ব্যোপোরে এরিোই গভীে তব্েোসী তিরযন কয তিতন মুিোতজযোরিে 
েোরফে ও তব্তেি ইসযোতম িোেবতনে গোিোতযরে ধ্মবতব্রেোধ্ী ব্রয মরন েেরিন। 
এেতিন তিতন িোরমস্কে প্রধ্োন মসতজরি (উমোইয়ো মসতজি) উপতিি জনগরণে উরদ্দরেয 
ধ্মবীয় ভোষণ কেরষ তমম্বে কেরে নোমরি নোমরি ব্রযতিরযন, ‘আল্লোহ িোাঁে তসংহোসন 
(আেে) কেরে এভোরব্ নোমরব্ন কযভোরব্ আতম নোমতি।’ 
 

এই ধ্েরনে েক্ষণেীয মোনতসেিোসম্পন্ন ধ্মবোন্ধেো শুধু্ মুিোতজযোরিে নয় ব্েং আেোতেে 
মরিো ধ্মবিোতিেরিেও অননসযোতমে ব্রয মরন েেরিন। িোেো িোরিে সংেীণব ধ্মবীয় 
ব্যোখযোে তভন্নব্যোখযোরে ‘তব্পিনে উদ্ভোব্ন’ ব্রয অতভতহি েেরিন। আবু্ আমে আয 
কেোরেতে কর্োষণো তিরয়তিরযন সুেো শুেো'ে ১১ নম্বে আয়োি: ‘কেোরনোতেিুই িোাঁে মরিো 
নয়’ যো প্রেোে েেরি িো সেোসতে গ্রহণ েেো ধ্মবতব্রুদ্ধ। িোাঁে মরি এ আয়োি িোেো 
কেব্য বু্ঝোয় আল্লোহে সিৃে কেোরনো পেম সিো কনই। েোেণ আল্লোহে মোনুরষে মরিোই 
অিপ্রিযি েরয়রি। আবু্ আমে আয কেোরেতে কেষ তব্িোে সংক্রোন্ত সুেো েযরমে এেতি 
আয়োরিে েেো ব্রযরিন: ‘কসই িোরুণ সংেরিে তিরন কযতিন ওরিেরে তসজিো েেোে 
জনয ডোেো হরব্, (কসতিন) তেন্তু ওেো িো েেরি পোেরব্ নো। (৬৮:৪২)। এেপে কেোরেতে 
তনরজে ঊরুরি হোি তিরয় আর্োি েরে ব্রযতিরযন, ‘আল্লোহেও তঠে আমোে মি হোিপো 
েরয়রি।’ 
 

কগোাঁড়ো ধ্মবব্োিীরিে এ-েেম তব্েোস ইসযোম-পূব্ব যুরগে আতিম তব্েোস ও প্রেোে েেো 
আমোরিে িেণ েতেরয় কিয়। আেব্রিে মরধ্য কেরে হঠোৎ েরে জড়ব্োিী ধ্োেণো, তব্মূিব 
তিন্তোয় অক্ষমিো, আধ্যোতত্মে তনতযবপ্তিো, উেৃঙ্খযো ও এেগুাঁরয়তম িূে হরয় কগরি এমন 
নয়। সরব্বোপতে িোরিে মন-মোনতসেিো ইেোনীয়রিে মরিো কেোরনো তভন্ন জোতি িোেো 
প্রভোতব্ি হয়তন অেব্ো িোেো তব্তভন্ন ইসযোতম বু্তদ্ধবৃ্তিে িয কযমন মুিোতজযো, সুতফ, 

তেয়ো, ইখওয়োনুস-সোম এব্ং ব্োরিনোইিরিে৮৭ সংশ্ররব্ আরসতন।  
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এিো সুতব্তিি কয, কমৌযব্োরিে ধ্োেো আেব্ীয়রিে মধ্য কেরে আগি এব্ং ইসযোরমে 
প্রেম তিরেে বু্তদ্ধবৃ্তিে িিবো অ-আেব্ীয়রিে েোি কেরে এরসরি। মুিোতজযো ও িোরিে 
পেব্িবী তিন্তোতব্িেো হয় অ-আেব্ীয় অেব্ো এেেম আেব্ীয় যোেো তগ্রে ও ইেোনীয় 
প্রভোরব্ আতিম সংস্কোে কেরে মুক্ত হরি কপরেতিরযন। সব্রেরষ ব্যো যোয় এসব্ তব্ষয় 
এ অধ্যোরয়ে প্রেম তিরে কিয়ো অতভমিতিরে প্রমোণ েরে, ‘মোনুষ ঈেেরে তনরজে মি 
েরে েল্পনো েরে তনরয়রি।’ 
 

তজন ও জোিু 
তজন মোনুরষে সোরে সোিৃেযপূণব তেন্তু স্বোভোতব্ে অব্িোয় অিৃেয। তজন তব্তভন্ন ধ্েরনে 
হরি পোরে, কযমন পুরুষ তজন, স্ত্রী তজন, পেী ইিযোতি। উপেোেী তজন কযমন আরি 
কিমতন অপেোেী তজনও েরয়রি। তেিু তব্েয কক্ষরত্র মোনুষ তজনরে কিখরি সক্ষম হয় 
এব্ং কযোেমুরখ কেোনো যোয় েখরনো েখরনো পেীরিে েোণী কেোরনো এে পুরুষ মোনুরষে 
কপ্ররম পরড় যোয়, েখরনো আব্োে পুরুষ তজন স্ত্রী মোনুরষে প্রতি আেৃি হয়। অরনে 
সমোজ-সংসৃ্কতিরি এ-তব্ষয়তি কযোেেেোয় েরয়রি-তেিু অশুভ আত্মো আরি যো মোনুরষে 
কিরহ প্ররব্ে েরে মৃগী কেোরগে যক্ষণ সৃতি েরে। 
  
এেইভোরব্ জোিুরি তব্েোসও িীর্বেোযব্যোপী তব্েময় িতড়রয় আরি। অরনরেে তব্েোস 
মি, মিপূি েব্ি ব্ো এেেম অনযোনয তেিু দ্রব্য স্বোভোতব্ে উপোরয় পোওয়ো অসম্ভব্ এমন 
তেিু েেরি ব্ো কপরি সহোয়িো েরে, কযমন এগুরযো েোরেো মৃিুয র্িোরি পোরে, কপ্ররম 
পড়রি ব্োধ্য েেরি পোরে, পোগয েরে তিরি পোরে অেব্ো এেতি কমোরমে পুিুরযে 
কিোখিুতি তব্দ্ধ েেোে মোধ্যরম সোরে সোরে েোউরে অন্ধ েরে তিরি পোরে। এেেম 
জড়বু্তদ্ধসম্পন্ন তব্েোস ইতিহোরসে সূিনোযগ্ন কেরেই সেয জোতিে মরধ্য স্পি। 
িুিঃখজনেভোরব্ এগুরযো অরপক্ষোেৃি উন্নি জোতিে মরধ্যও এখরনো তব্িযমোন।  
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এই িুই ধ্েরনে তব্ভ্রোতন্তমূযে তব্েোসরে (তজন ও জোিু) ব্যোখযো েেো েতঠন নয়। মোনুষ 
উপযতব্ধ ক্ষমিোসম্পন্ন এব্ং কেৌিূহযী প্রোণী। মোনুরষে মন িোে িোেপোরে র্িো তব্তভন্ন 
র্িনোে েোেণ অনুসন্ধোন েরে কব্ড়োয় এব্ং প্রোয়ই প্রেৃি েোেণ কব্ে েেো িোে জনয 
েতঠন হরয় পরড়। যখন মোনুরষে িুব্বয মন অজোনোে-অন্ধেোরে হোিরড় কব্ড়োয় িখন িো 
কব্তেেভোগ সময় অনুমোন ও েল্পনোে েোরজয িরয যোয়। কযৌতক্তে তিন্তো েরে সমোধ্োন 
পোওয়ো নো কগরয মোনুষ েল্পনোে আশ্রয় কনয়। মোনুষ প্রেৃতিে েোরি িুব্বয এব্ং কস প্রোয়ই 
ভয় ও ব্োসনোে ঊরর্ধ্ব কযরি পোরে নো। উক্ত ব্যোপোেগুরযো মোনুষরে েুসংস্কোরেে েসোিরয 
কঠরয কিয়। এেসময় জোিুরিোনো, কজযোতিষেোস্ত্র ইিযোতিে সোহোরযয ভতব্ষযিেেন মোনুরষে 
হৃিরয়ে অন্ধেোরে ব্োসো কব্রধ্তিয। সপ্তম েিোব্দীে আেব্েো েুসংস্কোরে তনমতিি েোেোে 
তব্ষয়তি আিযবজনে নয়। আিরযবে তব্ষয় কযতি িো হরযো কেোেোরন উক্ত তব্ভ্রমিরয়ে 
(তজন ও জোিু) েেো শুধু্ উরল্লখ েেো হরয়রি িোই নয় ব্েং এগুরযোরে ব্োস্তব্ ব্রয 
অতব্তহি েেো হরয়রি। 
 

সুেো ফোযোে ও সুেো নোস -এে মূয তব্ষয় জোিুরিোনো। কব্তেে ভোগ িফতসেেোেরেে 
মরি, েুেোইে ব্ংরেে কপৌিতযে যোতব্ব্ তব্ন আসোম নতব্রে জোিু েরেতিয, যো িোাঁে 
স্বোভোতব্ে েোজেমব িোযোরি ব্যোর্োি র্িোয় এব্ং নতব্ অসুি হরয় পরড়ন। পরে তজব্েোইয 
এরস িোাঁরে জোিুে তব্ষয়তি অব্তহি েরেন। েযোমতব্রজ িফতসরে েরয়রি, নতব্ যখন 
অসুি অব্িোয় রু্মোতেরযন িখন স্বরপ্ন কিখরযন িুজন কফরেেিো িোাঁে মোেোে উপরে 
এরসরিন এব্ং এেজন অপেজনরে তজরজ্ঞস েেরিন- ‘এই কযোেতি কেন অসুি হরয়রি 
ও আিবনোি েেরি?’ অনয কফরেেিো উিে তিরযন- ‘েোেণ যোতব্ব্ িোাঁরে জোিু েরেরি, 
ও যো তিরয় জোিু েরেরি িো িেওয়োন েূরপে তনরি আরি।’ নতব্ রু্ম েরে উরঠ হজেি 
আতয এব্ং আম্মোে তব্ন ইয়োতসেরে (প্রেমতিেেোে এেজন ধ্মবোন্ততেি মুসতযম) 
জোিুেৃি ব্স্তুে সন্ধোরন পোঠোরযন। িোাঁেো েূপ কেরে পোতন সতেরয় কফযরযন এব্ং 
কফরেেিোেো কযমন ব্রযতিরযন কসভোরব্ েূরপে তনরিে এেতি পোেরেে িযরিে কেরে 
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ব্স্তুতি উদ্ধোে েেরযন। ব্স্তুতি তিয এেতি িতড় যোরি এগোরেোতি তগাঁি কিয়ো তিয। িোাঁেো 
এতি নতব্ে েোরি তনরয় এরযন। এেপে কেোেোরনে সুেো িুতি নোতজয হয় যোরি এগোরেোতি 
আয়োি তিয এব্ং এরেেতি আয়োি পোরঠে সোরে এেতি েরে তগাঁি খুযরি যোগরযো। 
এব্ং নতব্ সুি হরযন। িোব্োতে আেও ব্তণবয তব্ব্েণ তিরয়রিন, অব্েয িফতসে আয-
জোযোযোইরন শুধু্ ব্যো হরয়রি এই সুেো িুতিে প্রতিতি আয়োি এরেেতি তগাঁি খুরযতিয। 
জোমোখেোতে জোিুরি তব্েোসী তিরযন নো িোই তিতন যুতক্তব্োিীরিে মরিো এই েোতহনী িোাঁে 
‘েোেেোফ’ কেরে ব্োি তিরয়তিরযন। [দ্রিব্য: বু্খোতে েতেফ, ভতযউম ৭, বু্ে ৭১, নম্বে 
৬৫৮, ৬৬০-৬৬১ হোতিরস এই জোিুরিোনোে র্িনো ব্তণবি হরয়রি।-অনুব্োিে।]  
 

কেোেোরনে কেোরনো িফতসেেোেে ব্ো ধ্মবিিতব্ি তজরনে অতস্তত্ব তনরয় সরেহ েরেনতন, 
েোেণ কেোেোরনে িেতিেও অতধ্ে আয়োরি তজরনে েেো ব্যো হরয়রি। ‘তজনরে সৃতি 
েরেরিন ধূ্ম্রহীন অতগ্নতেখো কেরে।’ (সুেো েহমোন: আয়োি ১৫)। ‘সুেো তজন’ নোরম 
কেোেোরনে এেতি সুেো েরয়রি, এে প্রেম িুই আয়োরি ব্যো হরয়রি এেিয তজন কেোেোন 
আবৃ্তি শুরনরি: ‘ব্রযো, আতম প্রিযোরিরেে মোধ্যরম কজরনতি কয তজনরিে এেতি (কেোেোন) 
শুরনরি ও িোরিে সম্প্রিোরয়ে েোরি তগরয় ব্রযরি, ‘আমেো কিো এে তব্িয়েে কেোেোন 
শুরনতি, যো সতঠে পেতনরিবে কিয়। িোই আমেো এরি তব্েোস েরেতি। আমেো েখনও 
আমোরিে প্রতিপোযরেে কেোরনো েতেে েেব্ নো।’ (৭২:১-২)। তব্রেে অনযোনয আতিম 
সমোরজে মরিো প্রোিীন আেব্েোও ভোয এব্ং মে আত্মোয় তব্েোস েেরিো। মরুভূতমে 
রুক্ষ আব্হোওয়ো ও এেোেীত্ব িোরিে এ-তব্েোসরে প্রব্য েরে িুযি। যখন এেজন 
আেব্ ব্সব্োরসে অরযোগয ভূিুরড় জোয়গোয় এেোেী েোতত্র যোপন েেি িখন কস ভয় 
কপরয় খোেোপ তজরনে েোি কেরে েক্ষো পোওয়োে জনয মরিোচ্চোেণ েেি। কেোেোরন এ 
তনরয় ব্যো হরয়রি: ‘...কেোরনো কেোরনো মোনুষ তেিু তজরনে েেণ তনি, ফরয ওেো তজনরিে 
অহংেোে ব্োতড়রয় তিি।’ (৭২:৬)। 
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কযখোরন আতিম সমোজ ও উন্নি সভযিোে তনম্নস্তরেে কযোেরিে মরধ্য এই ধ্েরনে 
তব্ভ্রোতন্তেে ও অরযৌতক্তে তব্ষরয় তব্েোরসে েোেণ সহরজই কব্োধ্গময, কসখোরন আল্লোহে 
গ্রন্থ কেোেোরন উক্ত তব্ষয়গুরযো সিয ব্রয ব্তণবি হওয়ো তব্িয়েে ব্রি। অেি ওই গ্রন্থ 
িেো ধ্মবরে তযতন প্রিোে েরেরিন তিতন িোাঁে এযোেোে ব্হু কযোেপ্রেো এব্ং েুসংস্কোেরে 
প্রিযোখযোন েরেরিন; িোরিে স্বনতিেিো ও িৃতিভতিরে সংস্কোে েরেরিন। সুেো তজরন 
কযসব্ তব্ষয় আরযোিনো েেো হরয়রি (কযমন নতব্ে সোরে তজরনে কযোগোরযোগ) িো হয়রিো 
মুহোম্মি স্বরপ্ন কিরখতিরযন। নতব্ তহসোরব্ তনযুক্ত হওয়োে সময় তিতন প্রেমব্োরেে মি 
কফরেেিোরে কিখরি কপরয়তিরযন-এিো মোনতসে উরিজনোপ্রসূি অযীে িেবন তিয। 
িূেব্িবী মসতজরি ভ্রমণ (ইসেো ও কমেোজ) স্বরপ্ন র্রিতিয ব্রয ব্যোখযো েেো যোয়। 
  
আরেেতি সম্ভোব্নোে েেো ব্যো যোয়। তজরনে অতস্তরত্বে প্রতি মুহোম্মরিে গভীে তব্েোস 
িোাঁে েল্পনোতব্যোসী মরনে ওপে এিই প্রভোব্ তব্স্তোে েরেতিয কয তিতন মোনুরষে মিই 
উপযতব্ধক্ষমিো সম্পন্ন, কব্ৌতদ্ধে তিন্তোে অতধ্েোেী ও স্বনতিে কব্োধ্সম্পন্ন আরেেতি 
জোতিে িেবন যোভ েরেরিন ব্রয িোাঁে মরন হরি যোগরযো, যোেো এে ঈেে ও পেেোরয 
তব্েোরসে ব্যোপোরে মোনুরষে মিই ব্োধ্য তিয। এখোরন প্রশ্ন আরস তজনরিে তনরজরিে 
মধ্য কেরে নতব্ তনরয়োগ েেো হয়তন কেন? েোেণ কেোেোরনে এেোতধ্ে আয়োরি (১০:৪৭ 
ও ১৬:৩৬) স্পি ব্যো হরয়রি প্রতিতি জোতি কেরে (তযতন িোরিে ভোষোয় েেো ব্রযন ও 
িোরিে অন্তভুবক্ত) িোরিে তনজস্ব েসুয কপ্রেণ েেো হয়। িিুপতে সুেো ব্তন-ইসেোইয 
ব্যো হরয়রি: ‘কফরেেিোেো যতি তনতিন্ত হরয় পৃতেব্ীরি কর্োেোরফেো েেরি পোেি িরব্ 
আতম আেোে কেরে এে কফরেেিোরেই ওরিে েোরি েসুয েরে পোঠোিোম।’ (১৭:৯৫)। 
তব্ষয়তি এভোরব্ও ব্যোখযো েেো যোয়, সুেো তজন রূপেোরেব ব্যব্হৃি হরয়রি। কযমন 
জোযোযুতদ্দন রুতম ব্রযতিরযন: ‘আপতন যখন তেশুরিে সোরে েোেরব্ন িখন তেশুসুযভ 
ভোষো ব্যব্হোে েেরি হরব্।’ সম্ভব্ি নতব্ িোাঁে কযোেরিে প্ররণোতিি েেোে মোনরস এই 
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েোতহনী স্বিতে েরেন কয, তজনেো কেোেোন শুরন এি কব্তে প্রভোতব্ি হরয়রি কয িোেো 
মুসযমোন হরয় কগরি। 
  
ব্যোখযো যোই কহোে, নতব্ মুহোম্মিরে কিোষোরেোপ েেো যোয় নো। প্রোিীন তগ্রে িোেবতনেরিে 
অরনরেেই গতণি, প্রোেৃতিে ও সোমোতজে তব্জ্ঞোরন উন্নি ধ্োেণো েোেো সরিও 
সমসোমতয়ে সোধ্োেণ মোনুরষে তব্েোসরে পতেহোে েেরি পোরেনতন, প্রেৃিপরক্ষ িোেো 
তগ্রে ধ্মবীয় তমেযতজে মরধ্য ডুরব্ তিয। িরব্ হযোাঁ, এখোরন এেতি উভয় সঙ্কি আরি। 
মুসতযমেো তব্েোস েরেন কেোেোন আল্লোহে েোি কেরে নতব্ মুহোম্মরিে ওপে অব্িীণব 
হরয়রি এব্ং কেোেোরনে কেোরনো অংে নতব্ েিৃবে েতিি ব্রয অস্বীেোে েরেন। িিুপতে 
সুেো তজন শুরু হরয়রি ‘ব্য’ আরিে তিরয়। আল্লোহ তে আেরব্ে কহজোজ অঞ্চরযে 
কযোেরিে তজন-পেীরি তব্েোরসে সোরে এেমি? অেব্ো এগুরযোরি তব্েোস তে 
মুহোম্মরিে হৃিরয় কপ্রোতেি তিয এব্ং িোাঁে ব্োণীরি িো তিেন্তন রূপ কপরয়রি?  
 

মহোতব্রেে সৃতি েোতহনী 
ব্োইরব্রযে পুেোিন তনয়ম মোনুরষে তিন্তোে ইতিহোরসে এেতি গুরুত্বপূণব িতযয। এতি 
প্রোিীনেোরযে মোনুরষে সৃতি ও স্রিো সম্পতেবি সেয ও অপতেপক্ক ধ্োেণোরে প্রিেবন 
েরে। ব্োইরব্রযে ব্ণবনো অনুযোয়ী, ঈেে আেোে ও পৃতেব্ী িয় তিরন সৃতি েরেন এব্ং 
সপ্তম তিরন তব্শ্রোম কনন যো ‘সোব্োরিে তিন’ নোরম পতেতিি। কযরহিু সৃতিে আরগ সূরযবে 
অতস্তত্ব তিয নো তব্ধ্োয় সূযবোস্ত ও সূরযবোিয় র্িি নো িোই পৃতেব্ী ও আেোে সৃতিে সময়কে 
তিন (িয় তিন) ধ্রে তহসোব্ েেো স্পিি অব্োন্তে। এিোড়ো প্রশ্ন হয, কেন ঈেে মোনুরষে 
স্বিতে েেো সমরয়ে মোপিণ্ড তিরয় িোাঁে সৃতিে সময়রে তহসোব্ েেরব্ন? কেন তিতন 
পৃতেব্ী নোমে গ্ররহে সময়রে এেে ধ্রে তহসোব্ েেরব্ন কযখোরন অনযোনয অরনে 
িূেব্িবী গ্রহ (কযমন কনপিুন) েরয়রি? ঈেে সূযব ও পৃতেব্ী সৃতি েেোে আরগে সমরয় 
তিন ও েোি তেভোরব্ সংগতঠি হি?  
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মহোতব্েরে িয় তিরন সৃতি েেোে ব্যোপোেতি কেোেোরনে অন্তি আিব্োে উরল্লখ েেো 
হরয়রি। [আেতব্ ‘তসিোতি আইয়যোম’ মোরন সেযভোরব্ ‘িয় তিন’। আইয়যোম হরে আেতব্ 
ইয়োওম ব্ো তিন-এে ব্হুব্িন। এিোড়ো ‘আেে’ েরব্দে অেব েোজতসংহোসন। তব্তভন্ন 
আয়োরি (৭:৫৪, ২৫:৫৯, ১১:৭, ২৩:৮৬-৮৭, ১১৬, ৩২:৪) আল্লোহে আেরে আরেোহরণে 
েেো উরল্লখ আরি। প্রশ্ন উঠরি পোরে কেন তনেোেোে স্রিোরে েোজতসংহোসরন আরেোহণ 
েেরি হরব্? িরব্ তে মোনব্-মোনরসে ধ্োেণোে ওপে তভতি েরে স্রিোে ধ্োেণো স্বিতে 
হরয়রি? কেোেোরন স্পিভোরব্ ব্যো আরি-আল্লোহে তসংহোসন আেোে ও পৃতেব্ী সৃতিে 
আরগ পোতনে ওপরে তিয। উরল্লখয আল্লোহে ধ্োেণো ইসযোম-পূব্ব যুরগে কপৌিতযেরিে 
েোি কেরে এরসরি। আেরব্ে কপৌিতযেেো ‘আল্লোহ'কে অনযিম প্রধ্োন কিব্িো মরন 
েেরিো। হজেি মুহোম্মরিে ব্োব্ো তযতন কপৌিতযে তিরযন িোাঁে নোম তিয ‘আবু্দল্লোহ’ 
মোরন ‘আল্লোহে িোস’, িোাঁে িোিো আবু্ যোহোরব্ে আসয নোম ‘আবু্দয ওিো’ মোরন কিব্ী 
ওিোে িোস।-অনুব্োিে]। তনরি এেেম েরয়েতি আয়োি উরল্লখ েেো হরযো: 
 

১. কিোমোরিে প্রতিপোযে আল্লোহ, তযতন আেোে ও পৃতেব্ী িয় তিরন সৃতি েরেন,িোেপে 
তিতন আেরে সমোসীন হন। (সুেো ইউনুস: আয়োি ৩)। 
  
২. কিোমোরিে প্রতিপোযে কিো আল্লোহ তযতন আেোে ও পৃতেব্ী িয় তিরন সৃতি েরেন, 
িোেপে তিতন আেরে সমোসীন হন। (সুেো আ'েোফ: অয়োি ৫৪)।  
 

৩. যখন িোাঁে আেে পোতনে ওপে তিয িখন তিতনই আেোে ও পৃতেব্ী িয়তিরন সৃতি 
েরেন। (সুেো হুি: আয়োি ৭)। এ-আয়োি কেরে জোনো যোয় িয় তিরন আসমোন ও জতমন 
সৃতি েেোে আরগ আল্লোহে তসংহোসন পোতনে ওপরে তিয অেবোৎ তসংহোসন ও পোতন 
আসমোন ও জতমন সৃতিে আরগ কেরেই অতস্তত্বেীয তিয। সুেো ইউনুরসে ৩ নম্বে আয়োি 
এব্ং সুেো আ'েোরফে ৫৪ নম্বে আয়োরি উরল্লখ েরয়রি আল্লোহ আেোে ও পৃতেব্ী সৃতিে 
পে িোাঁে তসংহোসরন আরেোহণ েরেরিন। এিো সম্ভব্ি ব্োইরব্রযে ব্ণবনোে প্রতির্ধ্তন 
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কযখোরন ব্যো হরয়রি ঈেে িয় তিরন সৃতিে পে সপ্তম তিরন তব্শ্রোম তনরয়রিন। যক্ষণীয় 
এই আয়োিগুরযোে গঠন কিরখ মরন হয় িো আল্লোহে ব্োণী নয় ব্েং আল্লোহ সম্পরেব 
অনয কেোরনো ব্যতক্তে ব্ক্তব্য। নতব্ে তনরজে ব্ক্তব্যও হরি পোরে। তনরিে আয়োরিে ব্ক্তো 
আল্লোহ: 
  
৪. ‘আতম আেোে, পৃতেব্ী এব্ং িুরয়ে মধ্যব্িবী সব্তেিু িয়তিরন সৃতি েরেতি। িোতন্ত 
আমোরে স্পেব েরেতন।’ (সুেো েোফ্: আয়োি ৩৮)। এই আয়োিতি আরগে তিন আয়োরিে 
কেরে তেিুিো তভন্ন কযখোরন উরল্লখ েেো হরয়রি আল্লোহ িয়তিরন শুধু্ আেোে ও পৃতেব্ী 
সৃতি েরেরিন িো নয় ব্েং এে মরধ্য যো আরি সব্তেিুই সৃতি েরেরিন। এব্ং এ-
ধ্েরনে গুরুেোজ সম্পোিরন কেোরনোভোরব্ িোন্ত হওয়োে তব্ষয়তি অস্বীেোে েেো হরয়রি। 
মোনুষ ব্ো অনয প্রোণীেো িোন্ত হরি পোরে কেোরনো গুরুেোজ সম্পোিরনে ফরয, এেজন 
সব্বেতক্তমোন ও তিেঞ্জীব্ স্রিো িোন্ত হওয়োে প্রশ্নই আরস নো। িোই ‘িোতন্ত আমোরে স্পেব 
েরেতন’ েেোতি তব্িরয়ে সঞ্চোে েরে ও তনেোেোে স্রিোে এ-ধ্েরনে পতেিয় জ্ঞোপন 
তব্তভন্ন প্ররশ্নে জন্ম কিয়। অব্েয এই তব্ব্েণ ব্োইরব্রয ব্তণবি ঈেরেে সপ্তম তিরন 
তব্শ্রোরমে ধ্োেণোে তব্পেীি।  
 

৫. ব্রযো, ‘কিোমেো তে িোাঁরে অস্বীেোে েেরব্ তযতন িুতিরন পৃতেব্ী সৃতি েরেরিন, আে 
কিোমেো িোাঁে সমেক্ষ িোাঁড় েেোরি িোও?’ (সুেো হো-তমম-তসজিো: আয়োি ৯)। এখোরন 
ব্ক্তো স্বয়ং আল্লোহ, তিতন সুতনতিবিভোরব্ উরল্লখ েেরিন িুই তিরন পৃতেব্ী সৃতিে েেো। 
এই ব্োেযতি এেেম ইতিি েেরি কয, আেরব্ে মক্কোে কযোরেেো িুই তিরন পৃতেব্ী সৃতি 
হওয়োে ব্যোপোরে অব্গি তিয এব্ং িোই িোরিে উতিি নয় কসই স্রিোরে অস্বীেোে েেো 
তযতন মোত্র িুই তিরন এেেম িুষ্কে েোযব সমোধ্ো েরেরিন। তেন্তু আেব্েো তনিয় এই 
সৃতিে ব্যোপোরে জোনি নো, িো নো-হরয িোরিেরে প্রশ্ন েেো হি নো, ‘কেন িোেো স্রিোয় 
তব্েোস েরে নো।’ যতিও এখোরন আল্লোহ ব্ক্তো ব্রয মরন হয়, িোেপরেও এ ধ্েরনে 
ব্োণী আল্লোহে জনয উপরযোগী নয়। অসীম জ্ঞোনী পেরমেরেে উতিি নয় এতি আেো েেো 
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কয, পৃতেব্ী িুই তিরন সৃতি হরয়রি ব্যরযই কযোরে িোাঁরে তব্েোস েরে কফযরব্ অেব্ো 
তেিু আেব্ িুই তিরন কেউ এেজন পৃতেব্ী সৃতি েরেরিন িো স্বীেোে েেরযই িোাঁরে 
সব্োই তব্েোস েরে কফযরব্? সুিেোং এ-ধ্েরনে ব্োেযও স্রিোে নয়, অনয েোরেো েল্পনোে 
ফসয হরি পোরে।  
 

৬. তিতন পৃতেব্ীে উপতেভোরগ পব্বিমোযো িোপন েরেরিন ও কসখোরন েযযোণ কেরখরিন, 
িোেতিরনে মরধ্য কসখোরন মোত্রো অনুযোয়ী খোরিযে ব্যব্িো েরেরিন, সমোনভোরব্ সেরযে 
জনয, যোেো এে সন্ধোন েরে। (৪১:১০)।  
 

৭. িোেপে তিতন আেোরেে তিরে মন তিরযন, আে িো তিয কধ্োাঁয়োে মরিো। িোেপে 
তিতন আেোে ও পৃতেব্ীরে ব্যরযন, ‘কিোমেো তে িুজরন কস্বেোয় আসরব্ নোতে 
অতনেোয়?’ িোেো ব্যয, ‘আমেো কস্বেোয় এযোম।’ (৪১:১১)। সুেো হো-তমম-তসজিোহ এে 
আয়োরি আল্লোহে আেরেে উরল্লখ কনই। এই সুেোে ১০-১১ আয়োরি আেোরেে েেো 
উরল্লখ েেো হরয়রি। আেতব্ ভোষো আনুসোরে উক্ত আয়োরি উরল্লতখি ‘আেোে’ ও ‘পৃতেব্ী’ 
স্ত্রীব্োিে তব্রেষয। ‘ব্যরযন’ তক্রয়োপিতিও স্ত্রীব্োিে তব্রেষয এব্ং তিব্িন, তেন্তু 
আয়োিতিে কেরষ সংরযোতজি তব্রেষণ ‘ইেোয়’ পুরুষব্োিে এব্ং ব্হুব্িন। িোই এই 
ব্োেয-সমতি আেতব্ ব্যোেেণ অনুসোরে তসদ্ধ নয়।  
 

৮. িোেপে তিতন আেোেরে িুতিরন সোি-আেোরে পতেণি েেরযন আে প্ররিযে 
আেোেরে িোে েোজ বু্তঝরয় তিরযন। (৪১:১২)। এই আয়োরি অতিতেক্ত িুই তিরনে 
েেো উরল্লখ েেো হরয়রি, িো সোি আেোেরে সতিিেেরণ ব্যয় হরয়রি। এই ‘িুই 
তিন’ িয় তিরন মহোতব্ে সৃতিে তব্ষয়তিরে আি তিরন পতেণি েরে এব্ং কেোেোরনে 
তব্তভন্ন আয়োরি িয় তিরন সৃতিে সোরে স্বব্পেীত্ব সৃতি েরে। এ-ধ্েরনে তব্েৃঙ্খযো এসব্ 
আয়োিরে ‘আল্লোহে ব্োণী’ তহরসরব্ কমরন তনরি সরেরহে মরধ্য কফরয কিয়। আরেেতি 
উভয়-সঙ্কি অব্িো সৃতি েরে সুেো িওব্ো'ে তিনপতঞ্জ সম্পতেবি আয়োি: ‘আেোে ও 
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পৃতেব্ীে সৃতিে তিন কেরেই আল্লোহে তব্ধ্োরন আল্লোহে েোরি মোসগণনোয় মোস ব্োরেোতি, 
িোে মরধ্য িোেতি মোস (মহেম, েজব্, তজযেি ও তজযহজ) হোেোম। এ-ই সুপ্রতিতষ্ঠি 
তব্ধ্োন।’ (৯:৩৬)। 
  
পৃতেব্ীে মোনুষ জোরন প্রোয় ৩৬৫ তিরন পৃতেব্ী সূরযবে িোেতিরে রু্রে আরস। িোেো 
উপযতব্ধ েেরি পোরে ব্িরে িোেতি ঋিু আরি ও কস অনুযোয়ী িোরিে েোজেমবরে 
সোতজরয় কনয়। প্রোিীন ব্যতব্যনীয়, তমেেীয়, িীনো, ইেোনীয় ও তগ্রে সভযিোে কযোেজন 
কসৌেব্িে অনুযোয়ী িোরিে তিন গণনো েেি, িোেো সূরযবে অব্িোন পযবরব্ক্ষণ েরে িোে 
ঋিুে প্ররিযেতিে তিন ভোরগ ভোগ েরে কনয়, ফরয ব্িরে ১২ তি মোস হরয় যোয়। 
সোমোনয গোতণতিে জ্ঞোনসম্পন্ন প্রোিীন কযোেরিে েোরি সূরযবে অব্িোরনে সতঠে পযবরব্ক্ষণ 
েতঠন তিয। িোই িোেো তহসোব্ সহজ েেোে জনয িোাঁরিে তব্তভন্ন িেোরে পযবরব্ক্ষণ েরে 
মোরসে তহসোব্ স্বিতে েেরি েোরে। [িোাঁি ২৭.৩ তিরন এেব্োে পৃতেব্ীে িোেতিরে রু্রে 
আরস এব্ং ২৯.৫ তিরন পূরব্বে িেোয় তফরে আরস। িোই িোাঁরিে িেো পযবরব্ক্ষণ েরে 
মোরসে তহসোব্ েেো সূরযবে িুযনোয় সহজ তিয প্রোিীন কযোেরিে জনয। এিোড়ো মরুময় 
পতেরব্রে িোাঁি পযবরব্ক্ষণও সহজিে তিয।-অনুব্োিে]। কযরহিু িোাঁরিে িেোে সোরে ঋিু 
পতেব্িবরনে সম্পেব কনই িোই িন্দ্রমোস েৃতষেোরজে সময় তহসোরব্ে কক্ষরত্র গুরুত্বহীন, 
যো িখনেোে সময় জীতব্েো তনব্বোরহে মূয উৎস তিয। 
 

আেরব্ে ব্োতসেোেো িোতেখ তহসোরব্ে কক্ষরত্র িন্দ্রমোস ব্যব্হোে েেি। যুদ্ধ-েযহ কেরে 
তনয়তমি তব্েতি পোওয়োে উরদ্দরেয িোেতি মোসরে পতব্ত্র ব্রয গণয েেো হি। এই িোে 
মোস যুদ্ধ তনতষদ্ধ তিয। তেিু আেব্ীয় কযোে ব্োরেোতি িন্দ্রমোরসে সমন্বরয় কয ব্িে গণনো 
েেি িোরে কসৌেব্িরেে সোরে সমিো তব্ধ্োরনে তনতমরি ব্িে কেরষ নিুন ব্িে গণনো 
িতগি েরে পুেরনো ব্িেরে তেিুতিন িীর্বোতয়ি েেি। অব্েয কেোেোরন কিখো যোয়, 
প্রোিীন আেব্েো িন্দ্রব্িেরে প্রেৃতিে অযঙ্ঘনীয় তনয়ম ব্রয উরল্লখ েরয়রি। 
কসৌেব্িরেে সোরে সমিো তব্ধ্োরনে তনতমরি ব্িরেে িীর্বোয়নরে কেোেোরন তনতষদ্ধ েেো 
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হরয়রি: ‘এই মোস অনয মোরস তপতিরয় তিরয িোরি কেব্য অতব্েোরসে মোত্রো বৃ্তদ্ধ েেরব্।’ 
(৯:৩৭)। কয প্রভু প্রোিীন আেব্ীয় িন্দ্রমোস িোেো িোতেখ গণনোরে সব্বযুগ ও পৃতেব্ীে 
সেয িোরনে জনয আব্েযে েরে কিন তিতন তনিঃসরেরহ এেজন িোনীয় আেব্ীয় 
কিব্িো। তিতন এই তব্েব্রহ্মোরণ্ডে স্রিো নন। অেব্ো তিতন হয়রিো স্বয়ং নতব্ মুহোম্মি। 
এেইভোরব্ আেব্ীয়-প্রেো মক্কোয় িীেবযোত্রোরে মুসযমোনরিে জনয ধ্মবীয় েিবরব্য পতেণি 
েেো হরয়রি। সোফো-মোেওয়োয় কিৌঁড়োরনোরে ইসযোতম-প্রেোয় তনরয় আসো হরয়রি। মোনুরষে 
এেতি ধ্মবীয় প্রেোরে প্রোেৃতিে র্িনোে েোেণ তহরসরব্ উরল্লখ েেো হরয়রি কেোেোরন: 
‘কযোরে কিোমোরে নূিন িোাঁি সম্বরন্ধ তজজ্ঞোসো েরে। ব্রযো, িো মোনুরষে সময় ও হরজে 
সময়-তনরিবে েরে।’ (২:১৮৯)।  
 

িফতসে আয-জোযোযোইন-এ আয়োরিে ব্যোখযো কিয়ো হরয়রি এেেম: ‘িোাঁরিে হ্রোস-বৃ্তদ্ধ 
এজনয র্রি যোরি মোনুষ েসয কেোপন ও েোিো, হজ, কেোজো েোখো ও কেোজো ভি েেো 
ইিযোতি েোজ সম্পন্ন েেরি পোরে।’ িোাঁরিে তব্তভন্ন িেো েৃতষেোরজে কক্ষরত্র কেোরনোরূপ 
সোহোযয েেরি পোরে নো। িন্দ্রমোসগুরযো হজ ও কেোজোে সময়রে তনরিবরেে কক্ষরত্র 
ব্যব্হোরেে আরিে কিয়ো হরয়রি, এতি আেরব্ তনিযননতমতিে েোরজ ব্যব্হোে উপরযোগী 
তিয নো। িোাঁরিে হ্রোস-বৃ্তদ্ধে মূয েোেণ হরে পৃতেব্ীে িোেপোরে এে তনজ েক্ষপরে 
রূ্ণবন এব্ং পৃতেব্ীে রূ্ণবরনে সোরে সোরে এে অব্িোন পতেব্িবন ও তব্তভন্ন সমরয় পৃতেব্ীে 
সোরে সূরযবে অব্িোন। ব্োাঁেো িোাঁি ও পূণব িোাঁি কহজোজ ও কনজি অঞ্চরয আেব্রিে ব্োস 
শুরু েেোে হোজোে ব্িে আরগ কেরে মোনুরষে েোরি িৃেযমোন তিয। এমন েী, যখন 
মোনব্জোতিে জন্ম হয়তন িখনও িোাঁরিে এই হ্রোস-বৃ্তদ্ধ র্িি। এই মহোতব্রেে স্রিো ব্রয 
কেউ েোেরয তনিয়ই তিতন এ-গুরযো সম্পরেব অব্গি েোেোে েেো। সুিেোং তিতন এমন 
কেোরনো ব্োেয উচ্চোেণ েেরব্ন নো, যো কেোরনো র্িনোে ফযরে (হজ, কেোজো) িোে ‘েোেণ’ 
তহরসরব্ তিতিি েেরব্। 
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আিরযবে তব্ষয় হরে: ‘অতব্েোসীেো তে কভরব্ কিরখ নো কয, আেোে ও পৃতেব্ী 
ওিরপ্রোিভোরব্ তমরে তিয? িোেপে আতম উভয়রে পৃেে েরে তিযোম।’ (সুেো আতম্বয়ো: 
৩০)। শুধু্ অতব্েোসী-েোরফেেো নয় ব্েং অনয কেউই এ-েেম র্িনো েখরনো প্রিযক্ষ 
েরেতন ব্ো এ-েেম তব্ষয় কভরব্ কিখোেও কেোরনো েোেণ র্রিতন। যোেো েোরফে নয় 
িোরিে েোরিও আয়োিতি সহজরব্োধ্য নয়। [আেোে ও পৃতেব্ী সংযুক্ত তিয-এেেম 
ব্ক্তব্য কেরে কেউ কেউ আজরেে যুরগ তব্গব্যোং তেওতেে সোরে তমতযরয় তিরি িোন। 
এই আয়োরি স্পিভোরব্ পৃতেব্ীে েেো হরয়রি, তেন্তু পৃতেব্ীে উদ্ভব্ র্রিরি তব্গব্যোং-এে 
প্রোয় হোজোে কেোতি ব্িে পরে। িোই এই আয়োি ব্েং আমোরিেরে পৃতেব্ী-কেতন্দ্রে 
মহোতব্রেে ধ্োেণোে ইতিি কিয়।-অনুব্োিে]।  
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পোিিীেো 
৭৮. পোেরসযে প্রখযোি সুতফ েতব্ মোহমুি েোরব্স্তোতে। উিে-পতিম ইেোরনে েহে িোব্তেরজ 
তিতন জন্মগ্রহণ েরেন ১২৮৮ তিস্টোরব্দ এব্ং মৃিুযব্েণ েরেন ১৩৪০ তিস্টোরব্দ। আনুমোতনে 
১৩১১ তিস্টোরব্দে তিরে সুতফব্োি তনরয় িোাঁে অনব্িয েোব্যেিনো ‘গুযেোন-ই-েোজ’ ইংরেতজরি 
অনূতিি হরয়রি যেন কেরে ১৮৮০ তিস্টোরব্দ ‘The Rose-Garden of Mysteries’ 
তেরেোনোরম। ইংরেতজ অনুব্োি এব্ং সম্পোিে: Edward Henry Whinfield। 
৭৯. প্রেম সুেো ফোতিহো'য় ‘পেম েরুণোময় পেম িয়োময় আল্লোহে নোরম’ ব্োেযরে এেতি 
আযোিো আয়োি তহরসরব্ গণনো েেো হরয়রি, অনয সুেোগুরযোে কক্ষরত্র িো েেো হয়তন। সুেো 
ফোতিহো'য় আেও িয়তি কিোি আয়োি েরয়রি। 
৮০. আেতব্ ‘মোেহোতন’ েব্দতিরে ‘পুনেোবৃ্তি’ তহরসরব্ অনুব্োি েেো হরয়রি। এিো এেিো অস্পি 
অনুব্োি। েব্দতি কেোেোরনে অনয িুতি আয়োরিও এরসরি; যেো সুেো তহজরেে আয়োি ৮৭ সুেো 
জুমোরেে আয়োি ২৩। এই অনুব্োি তনরয় তভন্নমি েরয়রি। এেতি ধ্োেণো মরি, এই েরব্দে অেব 
হরে আয়োিসমূহ িুইব্োে অব্িীণব হরয়রি এব্ং অনয ধ্োেণো মরি তেিু আয়োিরে প্রোেবনোে 
সময় ব্োেব্োে ব্যব্হোে েেোে েেো ব্যো হরয়রি। অব্েয অনয আরেেতি মরি, এে অেব হরে 
প্রেংসো েেো। 
৮১. েুেোইে ব্ংরেে ব্োনু সোহম কগোরত্রে আমে ইব্রন আয-আস তমেে িখয েরে প্রেম 
েোসে হরয়তিরযন। আবু্ মুসো আয-আেোতে তিরযন ইরয়রমরনে ব্োতসেো। পেব্িবীরি ব্সেোে 
গভনবে তনযুক্ত হন এব্ং খুরজস্তোন িখয েরেন। ৬৫৭ তিস্টোরব্দ হজেি আতয ও মুয়োতব্য়োে 
মরধ্য তসতেয়োে তসতফ্ফন প্রোন্তরে সংর্তিি যুদ্ধ সমোতপ্তে জনয মধ্যিিো েরেন আমে ও আেোতে। 
আমে ইব্রন আয-আস তিরযন মুয়োতব্য়োে পরক্ষ এব্ং আেোতে তিরযন হজেি আতযে পরক্ষ। 
িতক্ষণ জিবোরনে তনেিব্িবী েহে কপত্রোে েোরি আধ্রুরি স্বব্ঠরে ব্রসন আমে এব্ং আেোতে। 
আমে যুদ্ধ ব্রন্ধে জনয আতয ও মুয়োতব্য়ো উভয়রে অরযোগয কর্োষণো েেরি আেোতেরে প্ররেোতিি 
েরেন এব্ং আেোতেও কসই ব্ক্তরব্য সোয় কিন। তেন্তু পরে আমে ইব্রন আয-আস মুয়োতব্য়োে 
পক্ষ তনরয় কেব্য আতযরে অরযোগয কর্োষণো েরেন।  
৮২. ব্োতিয হওয়ো আয়োরিে মরধ্য েরয়রি সুেো ব্োেোেোে ২৪০ নম্বে আয়োি। এতি কেোেোরন 
তব্ধ্ব্োরিে উিেোতধ্েোে সম্পতেবি তব্ধ্োন। এে িরয নোতজয হরয়রি সুেো তনসোে ১২ নম্বে 
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আয়োিতি। আব্োে সুেো তনসোে ১৯ নম্বে আয়োিতি ব্োতিয েরে নোতজয হরয়রি সুেো নুরেে ২ 
নম্বে আয়োি। এতি নোেীরিে ব্যতভিোরেে সম্পতেবি কেোেোরনে তব্ধ্োন। মোিে গ্রহণ সম্পতেবি 
তব্ধ্োন সুেো ব্োেোেো'ে ২১৯ নম্বে আয়োি ব্োতিয েরে প্রতিিোতপি হরয়রি সুেো মোতয়িো'ে ৯১ 
নম্বে আয়োি।  
৮৩. খতযফোে িোতব্ তনরয় মধ্যিিোে িুতক্ত অনুরমোিন েেোয় আতযে পক্ষ কেরে তনরজরিে 
প্রিযোহোে েরে কনয় খোতেতজেো। ৬৫৭ তিস্টোরব্দ আনুষ্ঠোতনেভোরব্ িোেো আতযে িয কেরে কব্তেরয় 
পরড়। খোতেতজরিে মরি, ‘এেজন েোরযো ক্রীিিোসও যতি সব্রিরয় ধ্োতমবে মুসযমোন হয়, িরব্ 
িোরেই ইমোরমে (মুসতযম সমোরজে কনিো) মযবোিো কিয়ো উতিি। আব্োে কয মুসযমোন গুরুিে 
অপেোধ্ েরে িোে ইমোন নি হরয় যোয়, িোরে েৃিেরমবে জনয ইহজগরিই েোতস্ত কপরি হরব্।’ 
খোতেতজরিে তেিু কগোষ্ঠী এখরনো ওমোন ও আযরজতেয়োয় ব্সব্োস েরে। 
৮৪. মেতজতি সম্প্রিোয় তব্েোস েেরিন এেজন মুসযমোরনে ইমোরনে তনষ্ঠিো কেব্যমোত্র 
আল্লোহই তব্িোে েেরি পোরেন। এমন েী মুসযমোন অপেোধ্ীরিে সোজোে জনয কেষ তব্িোরেে 
তিন পযবন্ত অরপক্ষো েেো উতিি অেব্ো আল্লোহে উপে কিরড় কিয়ো উতিি। মেতজতি কগোষ্ঠী 
উমোইয়ো খতযফোরিে প্রতি আনুগিয প্রেোে েরেতিরযন কেননো িোরিে মরি, উমোইয়ো খতযফোেো 
পোপী হরযও প্রতিতষ্ঠি েোসে তিরযন।  
৮৫. মুিোতজযোেো ইসযোরমে মরধ্য যুতক্তব্োিী ধ্মবীয়-সম্প্রিোয় তহরসরব্ পতেতিি। মুিোতজযোরিে 
মরি, ‘স্রিো ব্ো আল্লোহে কেব্য প্ররয়োজন েরয়রি ব্রযই িোাঁে অতস্তত্ব েরয়রি। মোনুষ স্বোধ্ীন 
ইেোে অতধ্েোেী এব্ং কেোেোন অনোতিেোয কেরে েতিি নয়, মুহোম্মরিে জীব্নেোরয আল্লোহ 
েিৃবে কেোেোন েতিি হরয়রি।’ আব্বোসীয় খতযফো আয-মোমুন (৭৮৬-৮৩৩ তিস্টোব্দ), আয-
মুিোতসম তব্ল্লোহ (৭৯৬-৮৪২ তিস্টোব্দ), এব্ং িোাঁে পুত্র আয-ওয়োতিে (৮১৬-৮৪৭ তিস্টোব্দ) 
িোাঁরিে েোসনোমরয মুিোতজযোরিে ধ্মবিরিে পোেোপোতে যুতক্ততব্িযো, িেবন িিবোয় উৎসোহ প্রিোন 
েরেন এব্ং মুিোতজযো-তব্রেোধ্ী তব্িোেে ও সেেোতে েমবেিবোরিে ক্ষমিো কেরে সতেরয় তিরি 
শুতদ্ধ-অতভযোন পতেিোযনো েরেন। মুিোতজযোরিে মরধ্য সব্বরেষ এব্ং সব্বরশ্রষ্ঠ পতণ্ডি তহরসরব্ 
তব্রব্িনো েেো হয় পোেরসযে আয-জোমোখেোতেরে (১০৭৫-১১৪৪? তিস্টোব্দ)।  
৮৬. ইেোরেে ব্সেোয় জন্মগ্রহণেোেী সুতন্ন ধ্মবিোতিে আবু্য হোসোন আতয ইব্রন ইসমোইয আয-
আেোতে'ে (৮৭৪-৯৩৬ তিস্টোব্দ) অনুসোেীরিে আেোতেয়ো ব্যো হয়। ইসমোইয আয-আেোতে 
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িরুণ ব্য়রস মুিোতজযো মিোিরেবে অনুসোেী তিরযন। িোত্রজীব্রন প্রখযোি মুিোতজযো তেক্ষে আয-
জুব্বোয়-এে িোত্রও তিরযন। পেিবীরি তিতন যুতক্তব্োিী িৃতিভতি িযোগ েরে সুতন্ন ইসযোরমে 
েক্ষণেীয মিোিেব গ্রহণ েরেন। তিতন মোনুরষে স্বোধ্ীন ইেো ও স্বব্জ্ঞোতনে েোযবেোেরণ অতব্েোসী 
হরয় তনয়তিব্োি এব্ং আল্লোহ েিৃবে অতব্েোম সৃতিরি তব্েোসী হরয় ওরঠন। যুতক্ত ও িেবরনে 
িিবোরে তিতন েুফতে তব্িযো ব্রয অতভতহি েরেন। িোাঁে অনুসোেীরিে মরধ্য উরল্লখরযোগয হরে, 
আয-গোিোতয, আয-েোতজ, আবু্ ব্েে আয-ব্োতেল্লোতন, আবু্য হোসোন আয-ব্োতহতয, আয-
জুয়োয়তন প্রমুখ।  
৮৭. কেোেোরনে আয়োি ও ইসযোতম আইন-প্রেোসমূরহে গূঢ় অেব অনুসন্ধোরন তনরয়োতজি ব্যতক্তরিে 
কহয় েেরি মধ্যযুরগ েট্টেপন্থী ইসযোতম তিন্তোতব্িেো এই পতেভোষোতি ব্যব্হোে েেরিন। যতিও 
তিস্টীয় িেম েিোব্দীে পূরব্ব এই েব্দতি আধ্যোতত্মে সোধ্ে সুতফরিে জনয প্ররযোজয তিয। 
পেব্িবীরি ইসমোইতয তেয়ো কগোষ্ঠী কযমন পূব্ব আেরব্ে েোেমোতি কগোষ্ঠী, তমেরেে ফোরিতম 
েোজব্ংে, ইখওয়োন আে-তেয়ো নোরমে তব্তভন্ন কগোষ্ঠীরে, যোেো তিস্টীয় িেম েিোব্দীে তিরে 
ব্সব্োস েেরিো িোরিে ব্োরিনোইি ব্রয সরম্বোধ্ন েেো হরিো। 
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পঞ্চম অধ্যোয় 
মুহোম্মরিে পে 

পেব্িবী প্রজন্ম 
তহজতে ১১ সোরয (আনুমোতনে ৮ জুন ৬৩২ তিস্টোব্দ) কয উজ্জ্বয িোেেো আেব্-জগরি 
২৩ ব্িে ধ্রে জ্বযজ্বয েেতিয িো অব্রেরষ অস্ততমি হরয় কগয। মুহোম্মরিে মৃিুযে 
পে আনসোেরিে মোরঝ প্রব্য তব্রক্ষোরভে সৃতি হয় নতব্ে মেরিহ ঠোণ্ডো হব্োে আরগই 
ব্োনু সোরয়িো সভোেরক্ষ আনসোেেো জমোরয়ি হরযন। িোাঁেো আওয়োজ িুযরযন, ‘আমোরিে 
জনয এেজন আতমে, কিোমোরিে জনয আরেে আতমে’। এে ফরয যো হব্োে িোই হয। 
মক্কো কেরে আসো মুহোতজে এব্ং মতিনোে িোনীয় ব্োতসেো যোেো ইসযোম গ্রহণ েরেন, 
িোরিে মরধ্য তব্রেোধ্ িেরম কপৌঁিোয়। ইসযোরমে ইতিহোস পোঠ েেরয এিো পতেষ্কোে 
জোনো যোয় কয, নতব্ে মৃিুযে পে মুসযমোনরিে মরধ্য পযবোয়ক্রতমে ক্ষমিোে যড়োই িোনো 
ব্োাঁরধ্। এই ক্ষমিোে সংগ্রোরম ‘ধ্মব’ ব্যব্হৃি হকয়রি হোতিয়োে তহরসরব্।  
 

নবু্ওতি যোরভে পে মুহোম্মি মক্কোয় অব্িোন েরেন কিে ব্িে। এেপে তিতন িরয যোন 
মতিনোয়। এই কিে ব্িে মুহোম্মি মূযি আধ্যোতত্মে েোরজ ব্যস্ত তিরযন। এ-সময় 
কেোেোরনে কয আয়োিগুতয নোতজয হয় িোে সব্ই তিয ধ্রমবোপরিে, পেতনরিবে এব্ং 
উিম েোজ েেোে আরব্িন, যোরি েরে মক্কোব্োসীেো অসৎ েমব কেরে তব্েি েোরে। 
মতিনোয় তহজেরিে পে এ-ধ্েরনে স্বনতিেিোতভতিে এব্ং আধ্যোতত্মেধ্মবী আয়োি নোতজয 
হওয়ো েরম যোয়। এে ব্িরয মতিনোে আয়োিগুরযোরি প্রধ্োনি গুরুত্ব পোয় আরিে-
তনরষধ্ এব্ং আইন। আল্লোহ এই আয়োিগুতয িখনেোে মতিনোে মুসযমোনরিেরে িোরিে 
েত্রুে তব্রুরদ্ধ সুসংহি ও েতক্তেোযী েেোে জনয কপ্রেণ েরেন। ফরয মোিোতন আয়োরিে 
মোধ্যরম মুহোম্মি এে নিুন সমোরজে তভতি িোপরন সরিি হন। মতিনোে অনুেূয 
পতেতিতিে জনয নতব্ মুসযমোনরিে এে নিুন সমোজ সৃতিরি সফয হন। 
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কেোেোন এব্ং মুহোম্মরিে জীব্নযোপন কেরে এিো পতেষ্কোে কয, মক্কো ও মতিনোে পতেতিতি 
তিয সমূ্পণব তভন্ন। তেন্তু িো যোই কহোে সব্ তেিুে তপিরন মুহোম্মরিে এেতি উরদ্দেয 
তিয, আে িো হয ইসযোম প্রতিষ্ঠো েেো। অব্রেরষ মতিনোয় এে ইসযোতম েোে সৃতিে 
মোধ্যরম তিতন িোাঁে আজন্ম যোতযি যক্ষ অজবন েরেন। নতব্ কেৌেযী হরয়রিন, েতক্ত 
প্ররয়োগ েরেরিন, েোজননতিে হিযোেোণ্ড র্রিরি, েক্তপোি হরয়রি। এই যোব্িীয় 
েোযবক্ররমে মোধ্যরম তিতন িোাঁে উরদ্দেয পূেণ েরেরিন। এ-হরযো ইসযোম প্রতিষ্ঠো েেো, 
ইসযোমরে এতগরয় তনরয় যোওয়ো। তেন্তু নতব্ে মৃিুযে পরে ইসযোম প্রতিষ্ঠোে উদ্দীপনো 
অরনেোংরে ধ্োক্কো খোয়। কনিৃরত্বে উচ্চোেোঙ্ক্ষো িখন হরয় ওরঠ প্রধ্োন উরদ্দেয। িেোতপ 
সব্তেিুে মূরয েরয়রি ইসযোম, এব্ং ইসযোম িোড়ো কয কেোরনো তেিুই তিরে েোেরব্ নো 
িোও সব্োই বু্ঝরযন। িোই নতব্-পেব্িবী সব্োই ইসযোমরে িৃঢ়ভোরব্ আাঁেরড় েোেরি 
সরিি হরযন। কস জনয পেব্িবী প্রোয় ১২ ব্িে ইসযোরমে তব্ধ্োন এব্ং নতব্ে েীতিনীতি 
খুব্ েড়োেতড়ভোরব্ কমরন িযো হি। এই সময়িো তিয িুই খতযফোে: যেোক্ররম হজেি 
আবু্ ব্েে (তহজতে ১১ ব্ো ৬৩২ তিস্টোব্দ কেরে তহজতে ১৩ ব্ো ৬৩৪ তিস্টোব্দ) এব্ং 
হজেি ওমে (তহজতে ১৩ ব্ো তিস্টোব্দ ৬৩৪ কেরে তহজতে ২৩ ব্ো ৬৪৪ তিস্টোব্দ)। তেন্তু 
নতব্ে মৃিুযে পে যি তিন কযরি যোগয িি ইসযোমরে হোতিয়োে তহরসরব্ গণয েেো 
হরি যোগয এব্ং ইসযোরমে যক্ষ কেরে সব্োই িূরে সরে কযরি েোেরযন। ইসযোম 
ব্যব্হৃি হরি েোেয কনিৃত্ব ও েোসন ক্ষমিো িখরযে জনয। 
 

নতব্ মুহোম্মি যখন মোেো যোন িখন মতিনোে আনসোেরিে খোজেোজ কগোরত্রে কনিো তিরযন 
সোি তব্ন ওব্োয়িো। তিতন সমগ্র মুসতযম সমোরজে কনিৃত্ব তনরি সরিি হরযন। তেন্তু 
ওমে তিরযন অতিেয় িক্ষ ও েুেযী। তিতন অতব্যরম্ব আবু্ ব্েেরে কনিো কর্োষণো েরে 
সোি তব্ন ওব্োয়িোে স্বপ্নরে অঙু্করেই তব্নি েরে িোাঁরে তব্িৃতিে অিরয পোতঠরয় তিরযন। 
আবু্ ব্েে কনিো হওয়োে পেও েখরনো ভুরয কগরযন নো ওমরেে ঋণ। তিতন কনিৃত্ব 
কনব্োে পেপেই কর্োষণো তিরযন, কনিৃত্ব হরে ‘নতব্ে উিেোতধ্েোেী হওয়ো’ -যোে নোম 
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হরে কখযোফি। আবু্ ব্েে সুপোতেে েেরযন কয িোাঁে পরে খতযফো হরব্ন ওমে। ওমে 
খতযফো হব্োে পে মরন মরন তঠে েরেতিরযন িোাঁে মৃিুযে পে খতযফো হরব্ন আবু্দে 
েহমোন তব্ন আউফ। িেোতপ ওমে যখন িুতেেোহি হরয় মৃিুযেযযোয় েোতয়ি, িখন তিতন 
িোাঁে উিেোতধ্েোেী মরনোনীি েেোে জনয িয় সিসয তব্তেি এেতি পতেষি গঠন েরেন। 
কসই পতেষি হজেি উসমোনরে খতযফো তনব্বোতিি েরেন। তহজতে ৩৫ (৬৫৬ তিস্টোব্দ) 
সোরয উসমোন আিিোয়ীরিে হোরি খুন হব্োে পে িোাঁে কখযোফরিে অব্সোন র্রি। 
সুষু্ঠভোরব্ েোজত্ব িোযোব্োে জনয খতযফো উসমোন হজেি আতযে েোরি আনুগিয েোমনো 
েরেন। তেন্তু উসমোনরে িোাঁে পোাঁি ব্িরেে কখযোফরিে পুরেোিোই েোিোরি হরয়রি গৃহযুদ্ধ 
সোমযোরি। কযমন জোমোরযে যুদ্ধ, তসতফ্ফরনে যুদ্ধ এব্ং নোহেোব্োরনে যুদ্ধ। এ-সময় 
েুেোইে ব্ংরেে মুয়োতব্য়ো তব্ন সুতফয়োন এব্ং েুেোইে ব্ংরেে ব্োনু েোহম কগোরত্রে আমে 
ইব্রন আয-আস খতযফো উসমোরনে েত্রু হরয় পরড়ন। িোই উসমোনরে েোজত্ব িোযোরনোে 
পোেোপোতে এই িুই গৃহেত্রুরেও কমোেোরব্যো েেরি হয়। েত্রুরিে তব্রুরদ্ধ যুদ্ধ-
িযোেোযীন অব্িোয় তহজতে ৪০ সোরয (৬৬১ তিস্টোব্দ) উসমোন আিিোয়ীরিে হোরি 
তনহি হন। খতযফো উসমোরনে পে নতব্ে িযোতভতষক্ত হব্োে অজুহোরি ক্ষমিো িখরযে 
জনয প্রিণ্ড উন্মোিনো শুরু হয় িোে প্রমোণ পোওয়ো যোয় িৎপেব্িবী অরনে র্িনোে মোরঝ। 
এে মরধ্য উরল্লখরযোগয হরে মুয়োতব্য়োে উমোইয়ো কখযোফরিে পিন এব্ং িোাঁে 
উিেোতধ্েোেগণ, তহজতে ৬১ (৬৮০ তিস্টোব্দ) সোরয মুয়োতব্য়ো পুত্র ইয়োতজরিে হোরি 
আতযে পুত্র কহোরসরনে মৃিুয, তহজতে ৬১ (৬৮০ তিস্টোব্দ) সোরয আবু্দল্লোহ তব্ন জুব্োরয়রেে 
সোরে যুরদ্ধ েোব্োরে অপতব্ত্র েেো, হোরেতম কগোরত্রে প্রব্য প্রিোেণোে মুরখ উমোইয়ো 
কখযোফরিে পিন এব্ং আব্বোতসয়োরিে কখযোফি িখয, পতিমোঞ্চরয প্রতিিন্দ্বী ফোরিতম 
ব্ংরেে ক্ষমিো িখয, এব্ং পূব্বোঞ্চরয তব্প্লব্ী ইসমোইতয আরেোযন। ইসমোইতয আরেোযন 
িুরি উরঠ যখন তহজতে ৬৫৬ (১২৫৮ তিস্টোব্দ) সোরয মিযীয় ব্োতহনী হোযোেু খোরনে 
কনিৃরত্ব ব্োগিোি িখয েরে আব্বোতসয়ো কখযোফরিে পিন র্িোয়। 
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প্রশ্ন ওরঠ নতব্ মুহোম্মি আধ্যোতত্মে ও ধ্মবীয় অনুরপ্রেণোে তভতিরি কয ইসযোতম েোরেে 
কগোড়োপিন েরেন িোাঁে মৃিুযে পে কসই েোে কেমন েরে িোযোরনো হয? নতব্ে তে উতিি 
তিয নো িোাঁে উিেোতধ্েোে মরনোনীি েরে যোওয়ো, যোরি েরে নিুন মুসতযম সমোজ 
জোনরিো িোরিে প্রধ্োন িোতয়ত্বসমূহ েী েী হরব্? আেও তেিু প্রশ্ন আরি এে সোরে, 
কযমন নতব্ে সহিেরিে েী উতিি তিয নো কযভোরব্ই কহোে নতব্ে উিেোতধ্েোেী কে হরব্ 
কস-ব্যোপোরে এেিো সমরঝোিোয় আসো? কযরহিু নবু্ওতি হরে আল্লোহ প্রিি, িোই 
ভতব্ষযরি মুসযমোনরিে আধ্যোতত্মে কনিৃত্ব েী ক্ষমিো িখরয জতড়রয় পড়রব্? নতব্ যতি 
তনরজই িোাঁে উিেোতধ্েোেী তঠে েরে কযরিন িরব্ েোরে তিতন মরনোনীি েেরিন? 
আতয তিরযন নতব্ে িোিোরিো ভোই, এেই সোরে িোাঁে কমরয় ফোরিমোে স্বোমী, এব্ং হোরেতম 
কগোরত্রে প্রেম পুরুষ তযতন ইসযোম গ্রহণ েরেন। এিোড়োও আতয তিরযন এেজন অসীম 
সোহসী কযোদ্ধো ও সুিক্ষ সমেনোয়ে। এেোতধ্েব্োে তব্পরি আতয নতব্ে জীব্ন েক্ষো 
েরেরিন। নতব্ে তে উতিি তিয নো আতযরে িোাঁে িযোতভতষক্ত মরনোনীি েরে যোওয়ো? 
আবু্ ব্েে তিরযন উচ্চপিোতধ্তষ্ঠি। যুতেরয় মতিনো যোব্োে পরে মুহোম্মি এেিো গুহোয় 
আশ্রয় কনন। আবু্ ব্েেও কসই েোরি মুহোম্মরিে সোরে গুহোয় কেরেরিন। ইসযোরমে 
প্রেম যুরগ আবু্ ব্েে ইসযোম ধ্রমব িীতক্ষি হরয় ইসযোরমে জনয ব্রয় আরনন প্রিুে 
সম্মোন। এিোড়োও আবু্ ব্েে িোাঁে সুেেী েনযো আরয়েোরে তব্রয় তিরয়রিন নতব্ে সোরে। 
মুহোম্মিে তে উতিি তিয নো আবু্ ব্েেরে িোাঁে উিেোতধ্েোেী মরনোনীি েরে যোওয়ো? 
ওমে তিরযন এে সুিৃঢ়, এেতনষ্ঠ, ও সূক্ষ্ম তব্িোেবু্তদ্ধসম্পন্ন ব্যতক্ত। ইসযোরমে েক্ষোেিবো 
তহরসরব্ ওমে তিরযন আরপোষহীন। েোজনীতিরিও তিতন তিরযন িক্ষ। নতব্ তে েখনও 
তিন্তো েরেতিরযন কয ওমেই হরব্ন িোাঁে কযোগযিম উিেোতধ্েোেী? মুহোম্মি মতিনোরি 
নবু্ওতি পোযন েেরযন িে ব্িে। এই সুিীর্ব িে ব্িরে তিতন কেন উিেোতধ্েোেী 
সম্পরেব তিন্তোভোব্নো েেরযন নো? কয নতব্ এি িূেিেবী এব্ং েোজননতিে তব্িক্ষণসম্পন্ন 
তিরযন, তযতন েূনয কেরে তনরজে এেে প্ররিিোয় মতিনোরি মুসতযম-সমোরজে তভতি 
িোপন েরেতিরযন আমেো েী তিন্তো েেরি পোতে কসই নতব্ উিেোতধ্েোেী মরনোনয়রনে 
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মরিো এরিো গুরুত্বপূণব তব্ষয়তি অব্রহযো েরে যোরব্ন? মৃিুযে আরগ নতব্ ইসযোমরে 
আেব্ জোিীয়িোব্োি ব্রয তনধ্বোতেি েরেতিরযন এব্ং ব্রয তিরযন কয আেরব্ ইসযোম 
িোড়ো অনয কেোরনো ধ্মব েোেরব্ নো। কসই নতব্ই কেমন েরে িোাঁে সিযভূতমষ্ঠ ইসযোতম 
েোরেে উিেোতধ্েোরেে তব্ষয়তি স্বিরব্ে হোরি কিরড় তিরযন? 
 

ব্যোব্োহুযয, এই ধ্েরনে অরনে প্রশ্নই আমোরিে মরন জোরগ। তেন্তু প্রশ্নগুরযোে কেোরনো 
উিে কেোরনোতিনও পোওয়ো যোরব্ নো। ফরয এ-তব্ষরয় আমেো যো যো জোনরি পোই িো 
শুধু্মোত্র অনুমোন িোড়ো আে তেিু নয়। নতব্ পেব্িবী ইসযোরমে কয িন্দ্ব কিখো তিরয়তিয 
িোে প্রধ্োন েোেণ হরে এই উিেোতধ্েোরেে তব্ষয়তি। 
 

আমেো হয়রিো তনতিিভোরব্ ব্যরি পোতে নতব্ িোাঁে উিেোতধ্েোে তনধ্বোেরণে জনয কেোরনো 
তিে তসদ্ধোন্ত কননতন। েতেি আরি তহজতে ১০ সোরয (৬৩২ তিস্টোব্দ) নতব্ তব্িোয় হরজে 
পে যখন মতিনোয় তফেতিরযন িখন ‘গোতিে আয খুম’ নোরমে এে জযোধ্োরেে (কেউ 
কেউ ব্রযন েূপ) েোরি যোত্রোতব্েতি কিন এব্ং আতযে হোি ধ্রে ব্যরযন, ‘আতম যোরিে 
ব্নু্ধ (অতভভোব্ে) আতযও িোরিে ব্নু্ধ (অতভভোব্ে)’। উরল্লখয ‘মোওযো’ েরব্দে আক্ষতেে 
অেব হরে ‘তনেরি আসো’, এে আেও িুতি অেব েরয়রি, অতভভোব্ে/ব্নু্ধ এব্ং আতশ্রি 
ব্যতক্ত। তেয়োেো মরন েরেন কয ওই ব্োেয িোেো নতব্ আতযরে িোাঁে িযোতভতষক্ত তনরয়োতজি 
েরে তগরয়রিন। [কেোরনো কেোরনো মুসতযম পতণ্ডরিে িফতসরে (কযমন িফতসে তনেোপুতে, 
িফতসে জুে-আয-মনসুে, িফতসে েতব্ে প্রমুখ) েরয়রি: ‘নতব্ অরনে আরগই িোাঁে 
উিেোতধ্েোেী তহরসরব্ আতযরে মরনোনীি েরে তিরযন। তেন্তু উপযুক্ত সমরয়ে অরপক্ষোয় 
তিতন এ-কর্োষণোতি িতগি কেরখতিরযন, যোরি ভুয কব্োঝোবু্তঝ নো হয়।’ (সূত্র: Saiyid 
Safdar Hosain, The Early History of Islam, Low Price Publications, 
Delhi, (First Published 1933), 2006, page 235)। তেয়োরিে মরধ্য কেউ কেউ 
হজেি আতযরে নতব্ে উিেোতধ্েোে তহরসরব্ মরনোনয়রনে ব্যোপোরে সুেো ইনতেেোহ এে 
১-৮ নম্বে আয়োরিে তিরে তনরিবে েরেন। যতিও এই সুেোয় আতযরে সেোসতে 
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মুহোম্মরিে পেব্িবী কনিো তহরসরব্ কর্োষণো েেো হয়তন, শুধু্মোত্র নতব্রে ভোেমুক্ত েেোে 
েেো ব্যো হরয়রি।-অনুব্োিে] সুতন্নেো অব্েয িো অস্বীেোে েরেন। সুতন্নেো ব্রযন, নতব্ 
যতি এই ব্োেয ব্রয েোরেন িরব্ িো ব্রযতিরযন ইসযোরমে প্রতি আতযে এেতনষ্ঠিো 
আে কসব্োে প্রতি প্রেংসো েরে। আতয কয ইসযোরমে এেতনষ্ঠ কসব্ে তিরযন িো সেয 
মুসতযমই স্বীেোে েরেন। এখোরন এিোও ব্যো কযরি পোরে কয, আতযরে উরদ্দেয েরে 
ওই ব্োেযরে যতি নতব্ে উিেোতধ্েোেী মরনোনয়রনে তসদ্ধোন্ত ব্রয ধ্েো হয় িরব্ নতব্ 
অসুি েোেোেোযীন সময় যখন আবু্ ব্েেরে নোমোরজে ইমোমতি েেরি আরিে কিন, 
কসই উিোহেণিোও ব্যরি হয় নতব্ে তসদ্ধোন্ত তিয কয আবু্ ব্েে হরব্ন িোাঁে 
উিেোতধ্েোেী। কখযোফি তব্ষরয় সুতন্নরিে ব্ক্তব্যরে আপোিিৃতিরি কযৌতক্তে মরন হরযও 
তেয়োরিে সোরে এ-তব্ষরয় অরনে তব্রেোধ্ েরয়রি। সুতন্নেো িোাঁরিে ব্ক্তরব্যে সমেবরন 
কেোেোরনে এই আয়োরিে উদৃ্ধতি কিন: ‘...আজ কিোমোরিে জনয কিোমোরিে ধ্মবরে পূণব 
েেযোম ও কিোমোরিে ওপে আমোে অনুগ্রহ সমূ্পণব েেযোম এব্ং ইসযোমরে কিোমোরিে 
ধ্মব মরনোনীি েেযোম। িরব্ যতি কেউ কু্ষধ্োে িোড়নোয় ব্োধ্য হয়, তেন্তু ইেো েরে 
পোরপে তিরে নো কঝোাঁরে (িোে জনয) আল্লোহ কিো ক্ষমোেীয পেম িয়োযু।’ ( সুেো মোতয়িো: 
আয়োি ৩)। 
 

সুতন্নেো ব্রযন কয এই আয়োরিে মোধ্যরম আল্লোহ মুহোম্মরিে নবু্ওতিে িোতয়ত্ব সম্পন্ন 
েরেন এব্ং মুসযমোনরিে জনয কেোেোরনে তনরিবেোব্যী ব্োধ্যিোমূযে েরে কিন। এই 
মি অনুযোয়ী কেোেোন হরে তনখুাঁি ও পূণবোি। িোই মুসযমোনরিে জনয মুহোম্মি তনব্বোতিি 
কেোরনো ঐেতেে ও অভ্রোন্ত উিেোতধ্েোেীে িেেোে নোই, যো তেয়োেো তব্েোস েরেন। 
সুতন্নেো আেও ব্রযন, কয কেোরনো ব্যতক্ত যতি কেোেোরনে আরিে মোরনন এব্ং নতব্ে 
আিরেব িরযন িরব্ তিতন মুসতযম সমোরজে কনিৃত্ব তিরি পোরেন। িোই নতব্ে সহিেরিে 
অতধ্েোে আরি যোরে িোাঁেো কযোগয মরন েেরব্ন িোরেই মুসযমোনরিে কনিো তহসোরব্ 
তনরয়োগ েেরব্ন। এই কনিোই মুসতযমরিে কেোেোন এব্ং সুন্নোহে (নতব্ে আিোে-ব্যব্হোে 
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এব্ং িোাঁে উিোহেণ) পরে িোযোরব্ন। সুতন্নরিে এই মিব্োি তেিুিো তব্েোসরযোগয হরযও 
ব্যরি হরব্ কয এিো ‘তব্গিেোযীন ব্যোপোরেও প্রযুক্ত’ -এে উিোহেণ। িোে খতযফোে 
আমরয এমন তেিু র্িনো র্রি যোে তভতিরি সুতন্নরিে এই মিব্োি প্রসোে পোয়। তেন্তু 
মরনোরযোগ তিরয় ইসযোরমে ইতিহোস অধ্যয়ন েেরয বু্ঝো যোরব্ কয এ-ব্ক্তব্য সতঠে নয়। 
নতব্ে মৃিুযে সোরে সোরে ব্োনু সোরয়িোে হযর্রে কয েযরহে সূত্রপোি হয়, িো কেরে 
পতেষ্কোে বু্ঝো যোয় কয সব্োে মরন িখন প্রোধ্োনয পোতেয কনিৃরত্বে আেোঙ্ক্ষো। িখন 
িেেোে তিয এেজন উিেোতধ্েোেীে কয মুসযমোনরিে কেোেোন এব্ং সুন্নোহে েোস্তোয় 
এতগরয় তনরয় যোরব্ন। তেন্তু িুই পক্ষই এেজন সুিক্ষ উিেোতধ্েোেী তনরয়োরগ ব্যেব হয়। 
এই কেোযোহযপূণব সমোরব্রে মতিনোে িোনীয় মুসযমোনেো (আনসোে) এব্ং মক্কো কেরে 
আগি েেণোেবীেো (মুহোতজে) এই িুই পক্ষই কনিৃরত্বে ব্যোপোরে অগ্রোতধ্েোে িোতব্ েেয। 
আনসোেরিে িোতব্ তিয িোাঁেো নতব্রে সোহোযয েরেতিরযন, আে মক্কোে মুহোতজেেো িোতব্ 
েেরযন নতব্ে সোরে িোরিে আত্মীয়িোে। 
 

এই সভোয় উিেোতধ্েোেী তনব্বোিরনে জনয নতব্ে তনজস্ব কগোত্র, হোরেতম কগোরত্রে কেোরনো 
কনিো উপতিি তিরযন নো। নতব্ে ভ্রোিুষু্পত্র আতয এব্ং নতব্ে িোিো আয আব্বোস তিরযন 
নতব্ে সব্রিরয় র্তনষ্ঠ আত্মীয়। এই িুইজন কসই স্বব্ঠরে কযোগিোন েরেনতন। মুহোম্মি 
িোাঁে িেজন সহিেরে (ইসযোম গ্রহণেোেী প্রেম িেজন পুরুষ) কব্রহেরিে তনিয়িো 
তিরয়তিরযন। ব্োনু সোরয়িোে স্বব্ঠরে কসই িেজরনে মরধ্য আেও িুইজন অনুপতিি 
েোেরযন। িোাঁেো হরয িোযহো তব্ন উব্োয়িুল্লোহ এব্ং জুব্োরয়ে তব্ন আওয়োম। িোাঁেো 
ফোরিমো-আতযে র্রে নতব্ে মৃিরিরহে সৎেোরেে ব্যব্িো েেরি ব্যস্ত তিরযন। এ-সময় 
আতযরে জোনোরনো হয় স্বব্ঠরে মুহোতজেেো তজরিরিন। িোাঁরিে যুতক্ত তিয, ‘মুহোতজেেো 
নতব্ে আত্মীয়। ওরিে উৎস এেই গোি, আে কসই গোি হরেন নতব্’। এ-েেো শুরন 
আতয ব্যরযন, ‘ওেো গোরিে যুতক্ত তিরয়রি তেন্তু গোরিে ফরযে েেো ভুরয কগরি’। এই 
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সংব্োি শুরন জুব্োরয়েও কক্ষরপ উঠরযন। েোগিস্বরে ব্যরযন, ‘এেো যিক্ষণ পযবন্ত নো 
আতযে প্রতি িোাঁরিে আনুগিয তিরব্ িিক্ষণ পযবন্ত আমোে িেব্োতে কেোষব্দ্ধ হরব্ নো’। 
েুেোইে কনিো আবু্ সুতফয়োন (মুয়োতব্য়োে তপিো) ব্যরযন, ‘ওরহ আব্রি মনোরফে 
ব্ংেধ্রেেো (হোরেতম এব্ং উমোইয়ো কগোরত্রে সোধ্োেণ উৎস) আজ কয মরুঝড় উরঠরি 
িো তমতি ভোষোয় েোন্ত েেো যোরব্ নো। িোাঁেো আবু্ ব্েরেে মি নীিুরগোরত্রে কযোেরে 
কিোমোরিে কনিো তনযুক্ত েরেরি। িোাঁেো এরিোই নীিুজোরিে ব্যতক্তরে িোয়, িরব্ আতয 
অেব্ো আয-আব্বোসরে সুরযোগ তিয নো কেন?’ মুহোম্মরিে এেসময়েোে িীব্র তব্রেোধ্ী 
(তযতন যুরদ্ধ পেোতজি হরয় ইসযোম েবু্য েরেন) আবু্ সুতফয়োন আতযে তিরে মুখ 
তফতেরয় ব্যরযন, ‘আপতন আপনোে হোি তিন, আতম আপনোে েোরি আমোে আনুগিয 
জোনোব্। আপতন িোইরয আতম মতিনো ভরে তিব্ অেোরেোহী ও পিোতিে স্বসনয িোেো’। আবু্ 
সুতফয়োরনে এই প্রস্তোব্ আতয প্রিযোখযোন েেরযন। 
 

নতব্ এব্ং ইসযোরমে প্রতি আতযে তিয অেৃতত্রম ও গভীে অনুেতক্ত। এ-জনয আতযে 
স্বনতিেিোে মোন অনযোনয আেরব্ে কিরয় অরনে উপরে। এিো পতেষ্কোে কয এেমোত্র আতয 
ব্যিীি ব্োতে সব্ তব্তেি েুেোইে ব্যতক্তে কযোভ তিয ক্ষমিো িখরযে। এ-তব্ষয়তি 
সুিৃঢ়ভোরব্ প্রতিপন্ন েেোে জনয িোব্োতেে ইতিহোস কেরে এব্ং ইব্রন তহেোরমে ‘নতব্ে 
জীব্নী’ কেরে তেিু উদৃ্ধতি পুনেোয় উরল্লখ েেো কযরি পোরে। এেতি র্িনো তিয এ-
েেম: নতব্ে অসুিিোে কেষ তিরন আতয নতব্ে গৃহ কেরে িরয যোন। জনসোধ্োেণ 
আতযরে তর্রে ধ্রেন। িোাঁেো নতব্ে স্বোরিযে তব্ষরয় জোনরি িোন। আতয উিে তিরযন, 
‘আল্লোহরে ধ্নযব্োি, তিতন সুি হরেন’। িখন আতযরে এেপোরে তনরয় আব্বোস ব্যরযন, 
‘আমোে মরন হয় তিতন মৃিুযে পরে। িোাঁে মুরখ আতম যো কিরখতি কসই িৃেয আতম আরগও 
কিরখতি আবু্দয কমোিোরযরব্ে কিরযরিে মৃিুযেোরয। আপতন নতব্ে েোরি যোন এব্ং কজরন 
তনন িোাঁে পরে কে িোাঁে িযোতভতষক্ত হরব্ন। েিৃবত্ব যতি আমোরিে হোরিই েোখরি হয় 
িো আমোরিে জোনো িেেোে। আে েিৃবত্ব যতি অরনযে হোরি ব্িবোয় িোহরয িোাঁে উতিি 
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হরব্ েোউরে সুপোতেে েেো।’ আতয উিরে ব্যরযন, ‘আতম েখরনোই এ-ধ্েরনে প্রশ্ন 
েেব্ নো। তিতন যতি এই ব্যোপোেিো আড়োরয েোরখন, িোহরয ভতব্ষযরি কেউ আমোরিে 
তিরে িোেোরব্ নো’। 
 

এিো অনস্বীেোযব কয প্রেম িুই খতযফোে েোজত্ব ভোযই িরযতিয। িুজরনে ক্ষমিোয়ন 
প্রতক্রয়ো যতিও প্ররশ্নে ঊরর্ধ্ব নয় এব্ং িোাঁরিে ক্ষমিোয় আরেোহরণে তব্ষরয় নতব্ে 
সহিেরিে সব্বসম্মি সমেবন তিয নো, িেোতপ সেেোে িোযোরনোে নীতিরি িোাঁেো কেোেোন 
ও নতব্ে সুন্নোহ কেরে তব্িুযি হনতন। হজেি আবু্ ব্েে এব্ং হজেি ওমে সৎ তিরযন। 
আতয তিরযন নতব্ে িযোতভতষক্ত হব্োে জনয সব্রিরয় কযোগযিম ব্যতক্ত। িেোতপ আবু্ ব্েে 
খতযফো হরয আতয িয় মোস পরে িোাঁে আনুগিয স্বীেোে েরে কনন। তেন্তু ওমে খতযফোে 
আসরন ব্সরয িোাঁে প্রতি আনুগিয জোনোরি তিতন কেোরনো তিধ্ো েেরযন নো। িৃিীয় 
খতযফো উসমোরনে সিিো প্ররশ্নে ঊরর্ধ্ব নয়। উসমোন কখযোফিেোরয অরনে কক্ষরত্রই 
কেোেোন-যঙ্ঘন েরেরিন ফরয সমগ্র মুসতযম সমোরজ অসরন্তোষ ধূ্মোতয়ি হয় এব্ং 
অতিরেই িো তব্রদ্রোরহে রূপ কনয়। 
 

খতযফো তনব্বোিন পতেষরিে সম্মতিক্ররমই উসমোন খতযফোে পি িখয েরেন, এব্ং িোাঁে 
প্রতি সোধ্োেণ জনিোে সমেবনও তিয। িোই উসমোরনে কখযোফরি তেিুিো গণিরিে 
আভোষ পোওয়ো যোয়। ওমে িয় সিরসযে এে পতেষি গঠন েরে তনরিবে কিন িোরিে 
মরধ্য কেরে এেজনরে খতযফো মরনোনীি েেরি, কয িোাঁে উিেোতধ্েোেী হরব্ন। এই 
িয় সিসয তিরযন: আতয, উসমোন, িোযহো, জুব্োরয়ে, সোি তব্ন আতব্ ওয়োক্কোস এব্ং 
আবু্দে েহমোন তব্ন আউফ। আবু্দে েহমোন প্রস্তোব্ তিরযন কয আতয অেব্ো উসমোন 
খতযফো হরব্ন। আতয অতনেো প্রেোে েেরযন। িোই আবু্দে েহমোন তব্ন আউফ 
উসমোরনে প্রতি িোাঁে আনুগিয জোনোরযন। িোাঁে কিখোরিতখ পতেষরিে অনযোনয সিসযেোও 
উসমোরনে প্রতি আনুগিয প্রেোে েেরযন। এে তিন তিন পূরব্ব জনিোে মিোমি 
জোনব্োে জনয আবু্দে েহমোন তব্ন আউফ এে জনমি যোিোই েরেন। 
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উসমোন জনগরণে ইেোয় খতযফোে আসরন ব্সরযন। তেন্তু তেিুতিন কযরি নো কযরিই 
কিখো কগয  িোাঁে েোসন-িক্ষিোে মোন নতব্ে আিেব কেরে অরনে িূরে। উসমোরনে 
তব্রুরদ্ধ েমপরক্ষ পঞ্চোেতি অনযোরয়ে অতভরযোগ উরঠ। এে জনয মূযি িোয়ী তিরযন িোাঁে 
তনজস্ব কগোরত্রে আত্মীয়স্বজনেো। ব্যতক্তগিভোরব্ উসমোন তিরযন তব্নয়ী ও সোিোতসরধ্। 
তেন্তু উসমোরনে ব্ড় িুব্বযিো তিয, তিতন িোাঁে তনেি আত্মীয়রিে েোেুতিতমনতি ব্ো 
অনুরেোধ্ উরপক্ষো েেরি পোেরিন নো। খতযফো তহরসরব্ ওমরেে িতেরত্রে কয িৃঢ়িো তিয 
িোে সোরে উসমোরনে কেোরনো িুযনো হয় নো। ওমে িোাঁে তসদ্ধোরন্ত এিই িৃঢ় েোেরিন 
কয নতব্ে কেোরনো সহিে পযবন্ত ওমেরে িোাঁে তসদ্ধোন্ত হরি তব্িুযি েেরি পোেরিন নো। 
খতযফো তনব্বোিরন আতযই সব্রিরয় কব্তে জনতপ্রয়িো কপরয়তিরযন। তিতন খতযফো মরনোনয়ন 
কপরয মতিনোে আমজনিো এব্ং নতব্ে প্রোয় সমস্ত সোহোতব্েো শুরভেোে সোরে িো গ্রহণ 
েরেন। তেন্তু আতযে েোসনেোয তিয খুব্ স্বল্প। এই স্বল্পেোরয িোাঁরে তিনতি গৃহযুরদ্ধে 
কমোেোরব্যো েেরি হয়। আতযরে কব্ে তেিু নোেেিোমূযে ষড়যি ও তব্েোসর্োিেিোে 
সমু্মখীনও হরি হয়। এিোড়োও নতব্ে িুই প্রব্ীণ সহিে যেো িোযহো এব্ং জুব্োরয়ে 
আতযে প্রতি িোাঁরিে আনুগিয প্রিযোহোে েরে কনন। আতয যখন এই িুজনরে যেোক্ররম 
েুফো এব্ং ব্সেোে েোসনেিবো তনযুক্ত েেরি আপতি জোনোন িখনই িোাঁেো আতযে 
তব্রুরদ্ধ অস্ত্রধ্োেণ েরেন। 
 

এ-ধ্েরনে প্রোয় ডজন খোরনে র্িনোে েেো উরল্লখ েেো কযরি পোরে। খতযফো তনরয়োরগ 
সুতন্ন-মিোমি নীতিগিভোরব্ কমরন তনরযও ইতিহোস কেরে কিখো যোয়, এিো সব্বোংরে সিয 
নয় এব্ং এই পদ্ধতি মুসযমোনরিে কেোরনো উপেোরে আরসতন। ক্ষমিো এব্ং সম্পরিে 
উপে কযোরভে ফরয কেোেোন ও সুন্নোহরে তব্সজবন কিয়ো হরয়রি। 
 

এেিো প্রশ্ন উত্থোপন েেো যোয়, নতব্ মুহোম্মি তে িোাঁে উিেোতধ্েোেী তনব্বোিরনে ব্যোপোরে 
অনয েোরেো কিরয় কব্তে সক্ষম তিরযন নো? নতব্ মুহোম্মি এ-তব্ষরয় কয অতিিীয়ভোরব্ 
কযোগযিোসম্পন্ন তিরযন িো আমেো তনিঃসরেরহ ব্যরি পোতে। েোেণ মুহোম্মি নবু্ওতিে 
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গুরণ গুণোতন্বি িোড়োও স্বনতিে ও আধ্যোতত্মে জ্ঞোরন িোাঁে সমসোমতয়েরিে কিরয় েীরষব 
তিরযন। তিতন তিরযন ইসযোরমে জনয তনরব্তিি প্রোণ। মোনব্িতেত্র এব্ং িোাঁে সহিেরিে 
মোনতসেিো সম্পরেব িোাঁে তিয গভীে জ্ঞোন। তিতন যখন ক্ষমিোে িুরি, িখন িোাঁে 
তসদ্ধোরন্তে তব্রেোতধ্িো েেোে সোহস েোরেো তিয নো। এরিো অব্োধ্ ক্ষমিোে অতধ্েোেী 
হওয়ো সরিও নতব্ িোাঁে উিেোতধ্েোেী মরনোনয়রনে তব্ষরয় নীেব্ েইরযন। প্রশ্ন হরে, 
কেন তিতন নীেব্ তিরযন? িোাঁে উিেোতধ্েোেী তনরয়োরগে মরিো এরিো গুরুত্বপূর্ণ 
তব্ষয়তিরে তিতন তে তিন্তো-ভোব্নোয় আরননতন? অেব্ো তিতন তে জোনরিন কয তিতন আেও 
অরনে তিন ব্োাঁিরব্ন িোই উিেোতধ্েোেী মরনোনয়রনে সময় আরসতন? 
 

নতব্ে অসুিিোে সময় ব্য়স তিয ৬৩ ব্িে। এিো কিমন বৃ্দ্ধ-ব্য়স নয়। িোাঁে অসুিিো 
তিয অল্পতিরনে। এই অসুিিোেোযীন র্িনোব্যী কেরে মরন হয়, নতব্ িোাঁে অসুিিোরে 
মোেোত্মে ভোরব্নতন। কেষ তিন পযবন্ত তিতন কভরব্তিরযন তেিুতিরনে মরধ্যই সুি হরয় 
উঠরব্ন। িোই হয়রিো নতব্ িোাঁে অসুিিোে প্রেম তিরন স্ত্রীগণরে জোনোরযন, তিতন 
আরয়েোে গৃরহ কসব্ো-শুশ্রুষো কপরি িোন। কসই সময় আরয়েো তেেিঃপীড়োয় ভুগতিরযন। 
িোই েতসেিো েরে নতব্ আরয়েোরে ব্যরযন, ‘িুতম তে আমোে আরগই মোেো কযরি িোও 
যোরি েরে আমোরে কিোমোে যোে ধু্রি হয় এব্ং িোফন েেরি হয়?’ আরয়েোও েতসেিো 
েরে জব্োব্ তিরযন, ‘িোহরয কিো আপতন তনতব্বরি আমোে গৃরহই আপনোে অনযোনয স্ত্রীে 
সোহিযব কপরি পোেরব্ন।’ এ-কেরে বু্ঝো যোয়, নতব্ কভরব্তিরযন িোাঁে অসুখ কিমন 
মোেোত্মে নয়। 
 

এই অনুমোরনে সমেবরন আেও তেিু র্িনোে েেো উরল্লখ েেো যোয়। কেোগোক্রোন্ত হব্োে 
শুরুে তিরে নতব্ তসতেয়োে তিস্টোন-আেব্রিে আক্রমণ েেোে জনয এে কসনোব্োতহনী 
গঠরনে েোরজ ব্যস্ত তিরযন। এই আক্রমণেোেী ব্োতহনীে কসনোপতি তহরসরব্ নতব্ে 
মুক্তক্রীিিোস ও পোযেপুত্র জোরয়ি তব্ন হোতেরসে পুত্র তব্েব্িে ব্য়স্ক ওসোমোরে 
মরনোনীি েরেন। এই তসদ্ধোরন্ত মুসতযম স্বসনযরিে মোরঝ অসরন্তোষ কিখো কিয়। েোেণ 
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মুহোতজে ও আনসোেরিে মোরঝ কব্ে েরয়েজন ঝোনু কসনোনোয়ে তিরযন যোেো ওসোমোে 
পিতি পোব্োে জরনয আগ্রহী তিরযন। িরব্ অসরন্তোরষে খব্ে কপরয় নতব্ কু্রদ্ধ কহোন। 
মসতজরিে কব্তিরি িোাঁতড়রয় নতব্ কর্োষণো কিন, ‘এই ধ্েরনে অসরন্তোষ অব্োধ্যিোেই 
নোমোন্তে।’ তিতন আেও ব্রযন, ‘ওসোমোে তনরয়োগ সব্রিরয় উিম তসদ্ধোন্ত।’ নতব্ে এই 
কর্োষণো প্রেোরেে পে অসরন্তোষ-প্রেোেেোেীেো িুপ হরয় যোন। এ-র্িনো হরিও প্রিীয়মোন 
হয় মুহোম্মি কভরব্তিরযন িোাঁে অসুিিো সোমতয়ে এব্ং আেো েেতিরযন দ্রুি কসরে 
উঠরব্ন। 
 

এই র্িনোে পরক্ষ আেও এেতি তব্ষরয়ে উরল্লখ েেরি হয়, যো উিেোতধ্েোেী তনণবরয়ে 
িোইরি কেোরনো অংরে েম গুরুত্বপূণব তিয নো। িখনও নতব্ তনজস্ব িিোব্ধ্োরন কেোেোন 
সংগ্রহ ও সম্পোিনোে েোরজ হোি কিনতন। কেোেোন হরে মুহোম্মরিে নবু্ওতিে হুেুমনোমো 
এব্ং মুসতযমরিে েোরি সব্রিরয় গুরুত্বপূণব গ্রন্থ। মুহোম্মরিে মৃিুযেোরয কেোেোন 
এেেভোরব্ সংগৃহীি তিয নো। কস-সময় কেোেোন মুহোম্মরিে তব্তভন্ন সহিে ও ওতহ 
কযখেরিে মোরঝ তব্তক্ষপ্ত তিয। মুহোম্মরিে মৃিুযে পে ইসযোম-তব্েোেি এব্ং কেোেোন 
ব্ণবনোেোেীরিে মরধ্য প্রিুে িফোৎ কিখো কিয়। এ-সমসযো সৃতি হি নো, যতি মুহোম্মি িোাঁে 
জীব্দ্দেোয় কেোেোন সংেযরনে েোজতি সম্পন্ন েরে কযরিন। ব্িবমোরন কেোেোরনে 
আক্ষতেে ব্যোখযো তনরয় কয সমসযো আরি, িোও েোেি নো। কেোেোরনে কয-সব্ আয়োি 
েতহি হরয়রি তেংব্ো কয-সব্ আয়োি অনয আয়োিরে েতহি েরেরি কসগুরযোরেও সহরজ 
সনোক্ত েেো কযি। সরব্বোপতে কেোেোনরে সোজোরনো কযি সুেো এব্ং আয়োরিে নোতজয 
হওয়োে েোযক্রম অনুযোয়ী। প্রিতযি আরি কয, হজেি আতয েোযক্রম অনুযোয়ী 
কেোেোরনে এেতি সংেযন েরেতিরযন। তেন্তু পেব্িবীরি এতি সংেক্ষণ েেো হয়তন। 
 

মুহোম্মরিে িুইজন ওতহ কযখরেে অনযিম তিরযন জোরয়ি তব্ন সোতব্ি। েতেি আরি 
জোরয়ি এেব্োে ব্রযতিরযন: ‘আবু্ ব্েে আমোরে কডরে পোঠোরযন এব্ং ব্যরযন, 
‘অরনেতিন যোব্ি ওমে আমোরে িোপোিোতপ েেরিন কেোেোন সংগ্রহ এব্ং সংেতযি 
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েেোে জনয। তেন্তু আতম এ ব্যোপোরে নোেোজ। েোেণ কেোেোন সংেযন যতি এরিোই 
প্ররয়োজনীয় তিয িরব্ নতব্ তনরজই এ ব্যোপোরে উরিযোগী হরিন। তেন্তু ইয়োমোমোে যুরদ্ধ 
নতব্ে অরনে সহিে মোেো কগরযন। এরিে অরনরেই কেোেোরনে তব্তভন্ন আয়োি মুখস্ত 
েরে কেরখতিরযন। িোাঁরিে মৃিুযে সোরে িোাঁেো কেোেোনও তনরয় কগরযন েব্রে। িোই 
আতম এখন কেোেোন সংেযরনে ব্যোপোরে ওমরেে সোরে এেমি।’ 
 

এখোরন উরল্লখ েেো িেেোে কয ওমে কেোেোন সংেযরনে প্ররয়োজনীয়িো অনুভব্ েরেন 
এব্ং এ-জনয খতযফো আবু্ ব্েেরে প্ররেোতিি েরেন। এেপেও কেোেোন সংেযন েেরি 
অরনে তিন পোে হয়। উসমোন কেোেোন সংেযরনে জনয এেতি েতমতি েরেন। তেন্তু 
িুিঃরখে তব্ষয় এই েতমতি কয কেোেোন সংেযন েরেন িো েোযক্রমোনুযোয়ী হয়তন। এমন 
েী এই েতমতি হজেি আতয এব্ং তব্তেি সোহোতব্ আবু্দল্লোহ ইব্রন মোসুরিে েোরি কয 
কেোেোন তিয িো ধ্িবরব্যও আনরযন নো। 
 

উসমোরনে েতমতিে প্রণীি কেোেোরনে সুেোগুতযে স্বির্বয অনুযোয়ী সোজোরযন। কব্তে স্বিরর্বযে 
সুেোগুতয আরগ (সুেো ফোতিহো ব্োরি) এব্ং স্বল্প স্বিরর্বযে সুেোগুতয কেরষ। এ-ধ্েরনে 
তব্নযোস এরেব্োরে অপ্ররয়োজনীয়। েোেণ যুতক্ত অনুযোয়ী মতক্ক সুেোগুতয আসো তিয 
কেোেোরনে প্রেম তিরে এব্ং মোিোতন সুেোগুতয েোেো উতিি তিয কেরষে তিরে। তেন্তু 
উসমোরনে কেোেোন-সংেযন েতমতি মতক্ক সুেোে মোরঝ মোিোতন সুেো আে মোিোতন সুেোে 
মোরঝ মতক্ক সুেো তমতযরয় কেোেোরনে তব্নযোস েেরযন। যোরহোে, নতব্ে মৃিুয হরয়তিয 
অেিোৎ, ফরয তিতন কেোেোন সংেযন ও সম্পোিনোে সময় পোনতন। 
 

অরনরেে ধ্োেণো, অসুিিোে কেরষে তিন নতব্ বু্ঝরি কপরেতিরযন িোাঁে অসুখ মোেোত্মে। 
কস তিন ২৮কে সফে তহজতে ১১ অেব্ো ১৩ই েতব্উয আওয়োয, ইংরেতজ ৮ই জুন ৬২৩ 
সন। এ-তিন জ্বরেে িীব্রিো কব্রড় কগরয নতব্ জ্ঞোন হোতেরয় কফরযন। যখন জ্ঞোন তফরে 
আরস িখন িোাঁে েোরি পতেষ্কোে হয, িোাঁে আে কব্তে সময় কনই। িোই আরেপোরেে 
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সেযরে েোরি আসরি ব্যরযন এব্ং এে কিোয়োি েোতয এব্ং এে খণ্ড েোগজ কিয়োে 
েেো ব্যরযন: ‘আতম কিোমোরিে জরনয তেিু তযখরি িোই (অেব্ো েোউরে িোেো তযখোরি 
িোই)। এিো েেো হরয ভতব্ষযরি কিোমেো তব্পরে যোরব্ নো।’ িুভবোগযব্েি নতব্ে কেষ 
ইেো পূেণ হয়তন। যোেো নতব্ে তনেরি তিরযন িোাঁেো প্রেরম স্ততম্ভি হরয় কগরযন। িোেপে 
িোাঁেো তনরজরিে মরধ্যই ব্িসো শুরু েরে তিরযন। উপতিি এেজন ব্যরযন, ‘তিতন তে 
কক্রোধ্োতন্বি হরয় এ-সব্ ব্যরিন? িোাঁরে তে ভূরি ধ্রেরি? িোহরয ওঝো তনরয় আতস।’ 
এ-শুরন জয়নোব্ তব্নরি জোহে এব্ং েরয়েজন সোহোতব্ ব্রয উঠরযন, ‘নতব্ যো িোইরিন 
কিোমোরিে উতিি িো অতব্যরম্ব তনরয় আসো।’ ওমে ব্যরযন: ‘নতব্ে জ্বে অিযতধ্ে। 
আমোরিে জরনয েরয়রিন আল্লোহ এব্ং কেোেোন, এগুরযোই আমোরিে জনয যরেি। 
অনযতেিুে িেেোে কনই।’ এভোরব্ যোেো কিরয়তিয নতব্ে তযতখি পেতনরিবে যোরি িোাঁেো 
ভতব্ষযরি ভুয পরে নো যোয় এব্ং যোেো িোনতন কয তিতন তেিু তযখুন, িোেো িুই পরক্ষ 
তব্তভক্ত হরয় িুমুয িেব-তব্িেব শুরু েরে কিন। নতব্ এই ব্িসো কিরখ খুব্ মমব-পীতড়ি 
হরযন। এে সময় িোাঁে স্বধ্রযবে ব্োাঁধ্ কভরি কগরয িুই পক্ষরেই িোাঁে সোমরন ব্োেযুদ্ধ 
ব্ন্ধ েেরি ব্যরযন। েোরেোই ধ্োেণো তিয নো কয নতব্ েী তযখরি িোতেরযন। আে 
িোিোড়ো তিতন অসুি, িোই েোরেো কব্োধ্গময তিয নো, েোরে তিরয় কযখোরব্ন িোাঁে 
তনরিবেগুরযো। তিতন তে িোাঁে উিেোতধ্েোেীে নোম তযখরি কিরয়তিরযন? এমন তেিু 
তযখরি িোতেরযন যো কেোেোরন তিয নো? অেব্ো কেোেোরনে কেোরনো তেিু তে তিতন ব্োতিয 
েেরি িোতেরযন? অেব্ো আেব্ জোতিে প্রগতিে জনয তে কেোরনো নীতিমোযো তিরি 
কিরয়তিরযন? এই সব্ই যতি হয় িরব্ তিতন কমৌতখেভোরব্ িো ব্যরযন নো কেন? নতব্ে 
এই নীেব্িো তিেেোরযে জরনয এে েহস্য হরয় েোেরব্। 
 

উপরেে র্িনোরি এেতি তব্িতেবি তব্ষয় আরি। ওমে তিরযন এেজন তনভবীে, িৃঢ় ও 
অিয মোনুষ। ইসযোম ও ইসযোরমে প্রতিষ্ঠোিোে উপে ওমে তিরযন সমূ্পণব তনরব্তিি। 
এরহন ওমে কেন মুহোম্মরিে কেষ তযতখি তনরিবরেে তব্রেোধ্ী হরযন আে ব্যরযন 



 

310 
 

কেোেোনই হরব্ যরেি? ওমে তে সতিযই তব্েোস েরেতিরযন কয, নতব্ জ্বরেে কর্োরে 
প্রযোপ ব্েরিন? ওমে কিো ব্োস্তব্ব্োিী, িূেিেবীসম্পন্ন তহরসরব্ পতেতিি। কস-জরনযই তে 
তিতন বু্ঝরি কপরেতিরযন, মুহোম্মি মৃিুযে পূরব্ব আতযরেই িোাঁে উিেোতধ্েোেী মরনোনীি 
েেরি পোরেন? এমন যতি হয়, িরব্ ওমে ভোযভোরব্ই জোনরিন কয আপোমে মুসতযম 
সমোজ নতব্ে ইেোরেই সম্মোন কিখোরব্। এব্ং এে ফরয ওমরেে হোরি কেোরনো ক্ষমিো 
েোেরব্ নো। খতযফো মরনোনয়ন তনরয় তেয়োরিে মরধ্য এ-ধ্োেণোিোই তব্িযমোন। 
কযৌতক্তেভোরব্ তব্িোে েেরয তেয়োরিে এই ধ্োেণো অমূযে নয়। কেননো ওমে কেন 
নতব্রে িোাঁে কেষ ইরে তযখরি তিরযন নো িোে সতঠে এব্ং তব্েোসরযোগয েোেণ আজ 
পযবন্ত কেউ উপিোপন েেরি পোরেনতন। 
 

ইসযোরমে ইতিহোরস ওমে এেজন তব্তেি ব্যতক্ত। তিতন তিরযন নতব্ে তপ্রয়, সম্মোতনি 
এব্ং প্রভোব্েোযী সোহোতব্। েোজননতিে তব্ষয়োব্যীরি ওমে তিরযন েতক্তেোযী স্তম্ভ। গভীে 
েোজননতিে প্রজ্ঞো িোড়োও তিতন মোনুরষে িতেত্র তব্রেষরণ তিরযন িক্ষ। িোাঁে িূেিতেবিোও 
তিয অপতেসীম। ফরয ধ্োেণো েেো যোয়, ওমে পূরব্বই অরনে তহসোব্ তনেোে েরেতিরযন। 
তিতন জোনরিন নতব্রে যতি িোাঁে উিেোতধ্েোেী মরনোনীি েেোে সুরযোগ কিওয়ো হয় িরব্ 
িো তনিঃসরেরহ হরব্ন আতয অেব্ো আবু্ ব্েে। এাঁরিে মরধ্য আতয তিরযন হোরেতম 
কগোরত্রে সব্রিরয় সম্মোতনি ব্যতক্ত। আব্োে তিতন নতব্ে ভোই, নতব্ে জোমোিো, এে তনভবীে 
কযোদ্ধো এব্ং র্তনষ্ঠ ওতহ-কযখে। এিোড়ো আতযে তিয তনজস্ব কমৌতযে তিন্তোধ্োেো। ফরয 
আতয সহরজ অনয েোরেো তিন্তো িোেো প্রভোতব্ি হরিন নো। আবু্ ব্েে তিরযন ওমরেে 
র্তনষ্ঠ ব্নু্ধ। মতিনোে িে ব্িে আবু্ ব্েে ও ওমে এরে-অপরেে সোতন্নরধ্যে মরধ্য 
তিরযন। নতব্ে অনযোনয সহিেরিে কিরয় আবু্ ব্েরেে সোরেই ওমে কব্তে কমযোরমেো 
েেরিন। কয কেোরনো ব্যোপোরে িোাঁরিে িুজরনে েোেি মরিে তময। আতয ও আবু্ ব্েে, 
এই িুজরনে মোরঝ ওমে অব্েযই আবু্ ব্েেরে কব্রি তনরব্ন মুহোম্মরিে উিেোতধ্েোেী 
তহরসরব্। আবু্ ব্েে তিরযন ধ্ীে ও েোন্ত কমজোরজে। আবু্ ব্েরেে কগোত্র প্রভোব্েোযী 
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তিয নো। িোই ওমে জোনরিন, আবু্ ব্েে মুহোম্মরিে িযোতভতষক্ত হরয মূযি তিতনই 
হরব্ন আবু্ ব্েরেে িতক্ষণ হস্ত। আে নতব্ে উিেোতধ্েোেী যতি আতয হন িরব্ আতয 
পোরব্ন নতব্ে সহিেরিে সম্মোন এব্ং সমগ্র হোরেতম কগোরত্রে সমেবন। এই অব্িোয় 
আতয ওমেরে পোে কেরি িযরব্ন, তব্ষয়তি ওমে ভোয েরেই বু্রঝতিরযন। ওমে আবু্ 
ব্েরেে ব্য়রসে তব্ষরয়ও সজোগ তিরযন। মুহোম্মি যখন মৃিুযব্েণ েরেন িখন আবু্ 
ব্েরেে ব্য়স তিয ষোরিে ঊরর্ধ্ব। প্রব্ীণ ব্যতক্ত তহরসরব্ আবু্ ব্েে তিরযন সম্মোতনি। 
আে আতযে ব্য়স তিয মোত্র ব্তত্রে। িোই ওমে জোনরিন আবু্ ব্েে কনিো হরয েীঘ্র 
ওমরেে হোরি ক্ষমিো িরয আসরব্ তেন্তু আতয কনিো হরয কসিো হরব্ নো। সংরক্ষরপ ব্যো 
যোয় আবু্ ব্েে নতব্ে উিেোতধ্েোেী হরয ওমরেে েোজননতিে উচ্চোেোঙ্ক্ষো পূেরণ 
সহোয়িো হরব্। এ-তিে তিরয় তিন্তো েেরয বু্ঝো যোয় ওমে কেন নতব্ে কেষ তনরিবরেে 
তব্ষরয় অস্বতস্ত কব্োধ্ েেতিরযন। ওমে হয়রিো কভরব্তিরযন মুহোম্মি কব্োধ্হয় কেষ 
ইেোপত্র তযরখ কযরি পোরেন; এব্ং নতব্ে মৃিুযে পরে েোসনক্ষমিো শুধু্মোত্র হোরেতম 
কগোরত্রে মরধ্যই সীমোব্দ্ধ েোেরব্ যোে ফরয অনযোনযরিে েোজননতিে উচ্চোেোঙ্ক্ষো পূেরণে 
পে রূদ্ধ হরয় যোরব্। 
 

হরি পোরে নতব্ে কযখোে উরদ্দেয উিেোতধ্েোেী মরনোনীি েেো তিয নো। তিতন তভন্ন 
কেোরনো তব্ষয় তনরয় তিন্তো েরেতিরযন। তেন্তু এিো পতেষ্কোে কয ওমে কেোরনোক্ররমই ঝুাঁতে 
তনরি িোনতন। তিতন এই ব্যোপোরে আে বৃ্েো িরেব কযরি িোনতন। ওমে কভরব্তিরযন নতব্ 
কেষরমে উইয েেরি পোরেন। িোই তিতন তনরজে মরনে েেো কগোপন কেরখ ব্রযতিরযন 
নতব্ প্রব্য জ্বরেে কর্োরে প্রযোপ ব্যরিন, িোই িোাঁে পরক্ষ কেোেোরন তেিু কযোগ েেোে 
মরিো অব্িো কনই। ওমে আেও ব্যরযন নতব্ে েোরি যি ওতহ এরসরি িো সব্ই 
এরসতিয যখন তিতন সুি ও ভোয স্বোরিয তিরযন। কেোেোরন যো েোেোে সব্ তেিুই নতব্ 
কপরয় কগরিন কস অব্িোয়, েোরজই নিুন আে তেিু কযখোে প্ররয়োজন নোই। 
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অরনরে প্রশ্ন িুরযন নতব্ যতি েোউরে িোাঁে িযোতভতষক্ত েেরি কিরয়তিরযন িরব্ িোে 
নোম তিতন কমৌতখেভোরব্ জোনোরযন নো কেন? তেয়োরিে তব্েোস অনুযোয়ী, নতব্ে উরদ্দেয 
তিয আতযরে উিেোতধ্েোেী মরনোনীি েেো। িোই যতি হয় িরব্ যখন ব্োহোস শুরু হয 
এব্ং যখন ওমে েোগজ-েযম আনরি তনরষধ্ তিরযন িখন নতব্ কমৌতখেভোরব্ অেব্ো 
অনয কেোরনো উপোরয় িোাঁে কেষ ইরেিো জোতনরয় তিরি পোেরিন। তেন্তু নতব্ িো েরেনতন। 
এ-সময় নতব্ে েরক্ষ অরনে ব্যতক্তই উপতিি তিরযন। ফরয তিতন যো ব্যরিন িো মুরখ 
মুরখ সমগ্র মুসতযম-সমোরজ িতড়রয় পড়ি। িোহরয তে নতব্ে অনয কেোরনো েোেণ তিয 
যোে জনয তিতন িোাঁে কেষ ইেো প্রেোে েরেনতন? আপোিিৃতিরি মরন হরব্ এই েহরসযে 
গভীেিো তনণবয় েেো সম্ভব্ নয়। তেন্তু কসিো সিয নয়। 
 

এেিো তব্ষয় আমোরিে ভুরয যোওয়ো উতিি নয়, মুহোম্মি সোেোিো জীব্ন যো েরে এরসরিন 
িোে সব্ তেিুে কপিরন সব্বিো কেোরনো নো কেোরনো উরদ্দেয েোজ েরেরি। কিইে ব্িে 
ধ্রে িোাঁে মরন এে িুব্বোে আেোঙ্ক্ষোে তেেড় কগরড় তিয। এই তেেড় িোাঁে মরন-প্রোরণ 
এমনভোরব্ জতড়রয় পরড় কয এই িুব্বোে েতক্ত িোাঁে ব্যতক্তরত্বে অি হরয় পরড়। নতব্ে এই 
অিময উরদ্দেয তিয এে ইসযোতম সমোজ প্রতিষ্ঠো েেো যোে তভতি হরি হরব্ আেব্ 
জোিীয়িোব্োি। নতব্ে তিয সহজোি জ্ঞোন, প্রজ্ঞো ও মোনুরষে িতেত্র বু্ঝোে অসোধ্োেণ 
ক্ষমিো। িোাঁে সব্ সহিরেে গুণ ও কমজোরজে স্বব্তেিয তিতন খুব্ ভোয েরে জোনরিন। 
নতব্ খুব্ ভোযভোরব্ যক্ষ েরেতিরযন ওমরেে িতেরত্রে এেোগ্রিো, িূেিতেবিো, িৃঢ়িো এব্ং 
স্বনতিেিো। ওমে এব্ং আবু্ ব্েরেে র্তনষ্ঠ ব্নু্ধত্বও নতব্ ভোয েরে জোনরিন। ইসযোরম 
িীক্ষো কনব্োে পে কেরে ওমে হরয় যোন নতব্ে সব্রিরয় র্তনষ্ঠ সহিে। নোনো সমরয়ই 
ওমে নতব্রে প্ররেোতিি েরেতিরযন তসদ্ধোন্ত কনব্োে জনয, যো পতেরেরষ ইসযোরমে েযযোণ 
ব্রয় আরন। আবু্ ব্েে তিরযন মুহোম্মরিে তব্েস্ত অনুগোমী। তেন্তু ওমে কসেেম তিরযন 
নো। ওমে তিরযন তনজস্ব ধ্যোন-ধ্োেণোে ব্যতক্ত। অরনে কক্ষরত্র ওমে িোাঁে অতভপ্রোয় নতব্ে 
েোরি উপিোতপি েেরিন এব্ং নতব্ প্রোয়ই ওমরেে ইেো ও অতভপ্রোয় পূেণ েেরিন। 
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তমেেীয় তব্তেি ইসযোতম তিন্তোতব্ি জোযোযউতদ্দন আয-সুয়ুতিে (১৪৪৫-১৫০৫ তিস্টোব্দ) 
কযখো ‘আয-ইিেোন তফ উযুম আয-কেোেোন’ ব্ইরয়ে এেতি অধ্যোরয়ে তেরেোনোম হরে 
‘কেোেোরনে কসইসব্ প্রিযোরিে যো সোহোতব্রিে অতভপ্রোরয় সংরযোতজি’। কেোেোরনে 
আয়োরিে েরয়েতি এরসরি ওমরেে পেোমেব কেরে। কমোজোরহি তব্ন জোব্ে ব্রযরিন: 
‘কেোরনো তব্ষরয় ওমে িোাঁে মিোমি জোনোরযন। তেিু পরে িো ওতহ হরয় কেোেোরন িোন 
কপরয় কযি।’ এমনতে ওমে তনরজই ব্রযরিন কেোেোরনে তিনতি আয়োি িোাঁে ব্যতক্তগি 
পেোমরেব কেোেোরন িোন কপরয়রি। এই আয়োিগুতয হরে মুসতযম নোেীরিে পিবোে 
ব্যোপোরে (সুেো আহজোব্: আয়োি ৫৯), ব্িরেে যুদ্ধব্েীরিে সম্পরেব (সুেো আনফোয: 
আয়োি ৬৭), এব্ং ইব্রোতহরমে স্বিতে র্ে (েোব্ো) িোন সম্পরেব (সুেো ব্োেোেো: আয়োি 
১২৫)। এ-তব্ষয়গুতযরি সুন্নোহ-সংেযনেোেী, মুহোম্মরিে জীব্নীেোেে, এব্ং কেোেোরনে 
িফতসেেোেেরিে অরনে তেিু ব্যোে আরি। িোাঁরিে ব্ক্তব্য অনুযোয়ী ওমে ব্যতক্ত 
তহরসরব্ অিযন্ত বু্তদ্ধমোন এব্ং তব্জ্ঞ তিরযন। এজনয নতব্ ওমেরে তব্েোস েেরিন। এ-
ধ্েরনে ব্যতক্ত নতব্ে র্তনষ্ঠজনরিে মরধ্য পোাঁিজরনে কব্তে তিরযন নো। 
 

মুহোম্মরিে এই িোতেতত্রে স্বব্তেিয কেরে বু্ঝো যোয়, উরদ্দেয িোড়ো তিতন কেোরনোভোরব্ তেিু 
কযখোে ইেো প্রেোে েেরিন নো। এমনও হরি পোরে নতব্ কমৌতখেভোরব্ েোরেো নোম 
উরল্লখ েেরয িো হয়রিো ওমে, আবু্ ব্েে এব্ং িোাঁরিে সহরযোগীেো তব্রেোতধ্িো েরে 
ব্সরিন। ফরয নতব্ে জীব্দ্দেোরিই ইসযোরমে অরনে ক্ষতি হরয় কযি। নতব্ িোাঁে 
জীব্দ্দেোয় কয অপতেসীম সম্মোরনে অতধ্েোেী হরয়তিরযন িোরি তিতন ইেোমোতফে 
কযরেোরনো সতঠে পিরক্ষপ তনরি পোেরিন। তেিুতিন পূরব্ব নতব্ ওসোমো তব্ন জোরয়িরে 
কসনোপতি তনরয়োগ কিয়োয় অরনে সমোরযোিনোে সমু্মখীন হন। তেন্তু তিতন িীব্র তিেস্কোরেে 
সোরে সমোরযোিেরিে মুখ ব্ন্ধ েরে তিরয়তিরযন। 
 

তেন্তু মুহোম্মরিে মৃিুযে পে এ-তব্ষয় অনযতিরে কমোড় কনয়। িোাঁে অব্িবমোরন েোে ক্ষমিো 
তিয কয কগোরত্র-কগোরত্র েত্রুিোে অব্সোন র্িোরি পোরেন? কে কনিৃত্ব ও ধ্নরিৌযরিে 
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প্রতি কযোভ যোযসোে সমোতপ্ত র্িোরি সক্ষম তিরযন? এে ইসযোতম সমোজ গড়ো তিয নতব্ে 
মুখয উরদ্দেয। নতব্ কয এি েি েরে নিুন ইসযোতম সমোরজে তভতি েেরযন কসিোে 
তে হরব্? আেব্েো তে আব্োে িোরিে পেস্পে িীর্বেোযব্যোপী হোনোহোতন ও খুরনোখুতনরি 
কমরি উঠরব্? নতব্ে মরন হয়রিো এ-ধ্েরনে অরনে তিন্তো রু্েপোে খোতেয। িোই তিতন 
শুধু্মোত্র িোাঁে র্রে যোেো তিরযন িোরিেরে িরয কযরি ব্রয িুপ েোেোিোই কশ্রয় মরন 
েেরযন। এিোড়ো আেও অনযোনয েোেণও হয়রিো েোেরি পোরে, যোে জনয নতব্ িোাঁে 
কেোরনো উিেোতধ্েোেী মরনোনীি েরেনতন। 
 

আতযে কয অরনে গুণ তিয িো িোাঁে েত্রুতমত্র উভরয়ই এেমি। আতয জীব্রন েখরনো 
মূতিবপূজো েরেনতন। এগোে ব্িে ব্য়রস তিতন ইসযোম গ্রহণ েরেন। ইসযোম প্রিোরেে 
প্রেমতিরে ওহুরিে যুরদ্ধ আতয মুহোম্মিরে মোেোত্মে তব্পরিে হোি কেরে েক্ষো 
েরেরিন। পতেখোে যুরদ্ধ আমে তব্ন আব্ি ওয়োিরে আতয ধ্েোেোয়ী েরেন এব্ং 
খোয়ব্োে যুরদ্ধ নোিোি িুরগব আক্েমণ েরেন। তহজেরিে আরগ েোরি (নতব্ ও আবু্ 
ব্েে কস-েোি এেসোরে গুহোয় েোিোন) তনহি হব্োে আেংেো েোেো পেও নতব্ে তব্িোনোয় 
আতয শুরয় তিরযন। নতব্ে সহিেরিে মরধ্য আতযই সব্রিরয় কব্তে েত্রু হিযো েরেরিন। 
নতব্ে উিোহেণ পোযরন অসীম সোহতসেিো, অেপিিো, ব্োেপিুিো ও তনভুবযিোয় আতয 
সব্োে প্রেংসো অজবন েরেরিন। মুহোম্মরিে তনজস্ব কগোত্র হোরেতমরিে েোরি আতয তিরযন 
সম্মোতনি ব্যতক্ত। আতযে এরিো গুণোব্যী েোেো সরিও তিতন তিরযন মুহোম্মরিে সহিেরিে 
মরধ্য সব্বেতনষ্ঠ। এমন-েী তিতন তিরযন মুহোম্মরিে িোিোরিো ভোই ও জোমোিো (নতব্ িনয়ো 
ফোরিমোে স্বোমী)। মুহোম্মি হয়রিো কভরব্তিরযন আতযরে িোাঁে িযোতভতষক্ত েেরয 
আত্মীয়রপোষরণে অতভরযোগ আসরি পোরে। ফরয আন্তিঃরগোত্রীয় ঈষবোে জন্ম হরি পোরে 
যো মুসতযম সমোরজে জনয ক্ষতিেে হরব্। 
 

িুিঃরখে তব্ষয় হরে আতযে অননয-সব্ গুণোব্যী হয়রিো কনিৃরত্বে প্রতিরযোতগিোয় িোাঁে 
অন্তেোয় হরয় িোাঁড়োয। অপতেসীম উচ্চোেোঙ্ক্ষী ব্যতক্তরিে েোসন েেরি িেেোে স্বিযব, 
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আত্মসংব্েণ, এব্ং মধ্যপন্থী মোনতসেিো। তনিুপরিে কযোেরিে আেো-আেোঙ্ক্ষোে প্রতি 
মরনোরযোগ কিয়োও এেোন্ত েিবব্য। নতব্ মুহোম্মরিে মোরঝ এই গুণোব্যী যরেি তিয। মক্কো 
তব্জরয়ে পে সোমোনয েরয়েজন িোড়ো নতব্ িোাঁে তব্পরক্ষে, কস যিই এেগুাঁরয় অেব্ো 
কজতি কহোে, েোউরে মৃিুযিণ্ড কিনতন। হোওয়োরজন কগোরত্রে তব্রুরদ্ধ যুরদ্ধ অতজবি 
গতনমরিে সেয মোয নতব্ েুেোইে কনিোরিে মরধ্য তব্িেণ েরে কিন। তেন্তু এ-ব্যোপোরে 
আতয তিরযন অনমনীয়। কয িোতব্গুতয তিতন অনযোযয মরন েেরিন তিতন কসগুতযরে 
কেোরনোতিন তব্রব্িনোয় আনরিন নো। তহজতে ১০ (৬৩১-২ তিস্টোব্দ) সোরয আতয ইরয়রমরন 
এে সোমতেে অতভযোরনে কনিৃত্ব কিন। িোাঁে স্বসনযেো িোতব্ েরেন যুরদ্ধ পোওয়ো গতনমরিে 
মোয িোরিেরে সোরে সোরে ওই িোরনই তব্িেণ েরে তিরি হরব্। তেন্তু আতয িোরিে 
এই িোতব্ অগ্রোহয েরে সেয মোয নতব্ে েোরি জমো েেরযন। পরে নতব্ ওই যুরদ্ধ যব্ধ 
মোয সেরযে মোরঝ নযোয়সিিভোরব্ তব্িেণ েরে তিরযন। স্বসনযেো আতযে তব্রুরদ্ধ 
নোতযে েেরয নতব্ আতযরে সেয অতভরযোগ কেরে মুক্ত েরে তিরযন। উসমোরনে 
খতযফো হব্োে সময় উব্োয়িুল্লোহ তব্ন ওমে হিযো েরেন হেমুজোনরে (এে ইেোতন 
কসনোপতি, িোাঁরে যুদ্ধব্েী তহসোরব্ মতিনোরি আনো হয় এব্ং পরে এেজন উপরিিো 
তহসোরব্ তনরয়োগ কিয়ো হয়)। উব্োয়িুল্লোহ সরেহ েরেতিরযন কয িোাঁে তপিো সোরব্ে 

খতযফো ওমরেে হিযোেোরণ্ডে সোরে হেমুজোন জতড়ি৮৮। হিযোেোরণ্ডে তব্িোে শুরু হরয 
উসমোন আতযে সোরে পেোমেব েরেন। আতয সোরে সোরে উিে তিরযন, ইসযোতম আইন 
অনুযোয়ী উব্োয়িুল্লোহরে এই হিযোে ব্িযো তিরি হরব্। অেবোৎ উব্োয়িুল্লোহে সোজো হরব্ 
মৃিুযিণ্ড। উসমোন আতযে পেোমেব মোরননতন। উব্োয়িুল্লোহ তিরযন খতযফো ওমরেে তিিীয় 
পুত্র। উসমোন ওমরেে এই তিিীয় পুরত্রে জীব্নেক্ষো েেরযন। উব্োয়িুল্লোহরে তিরি 
হয হিযোে কখসোেি-অেবোৎ েরক্তে মূযয। এেপে উসমোন উব্োয়িুল্লোহরে ইেোরে পোতঠরয় 
তিরযন। 
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নতব্ খুব্ ভোয েরেই আতযে সদু্গরণে সোরে পতেতিি তিরযন। এিোড়োও নতব্ জোনরিন 
কয আতয কেোরনো তেিুরে সতঠে মরন েেরয কসই ব্যোপোরে আরপোষহীন েোেরিন। 
স্বোভোতব্েভোরব্ আতযে এই আিেবব্োন িতেত্র প্রেংসনীয়। তেন্তু এিো সতিয অরনে ব্যতক্ত 
ধ্রমবে কযব্োস পেরযও ধ্নরিৌযরিে কযোভ সোমযোরি পোরেনতন। িোই ব্োস্তব্িো যোিোইরয় 
আতযে এই আরপোষহীন মোনতসেিো যেোরযোগয নয়। আতয যতি কনিৃত্ব কনন িরব্ এ-
সেয কযোভী ব্যতক্তেো তব্পি পড়রব্ন। িোরি সমগ্র মুসতযম সমোজ তব্ভক্ত হরয় পড়রি 
পোরে এব্ং ইসযোরমে যক্ষ অজবন েেো যোরব্ নো। নতব্ এ-তব্ষয়তিরিও সজোগ তিরযন। 
আতযে েোজত্বেোয তিয স্বল্পসময়, তহজতে ৩৫, ১৮ তজযহজ কেরে তহজতে ৪০, ১৭ 
েমজোন (১৭ জুন ৬৫৬-২৪ জোনুয়োতে ৬৬১) পযবন্ত। এই সময় যোেো তনরজরিে স্বোেব 
িতেিোেব েেোে জনয ইসযোম গ্রহণ েরেতিয িোাঁেো প্রমোি কগোরনন। যোেো পোরপে পরে 
িকযতিরযন, আতয িোরিে সোরে কেোরনো সমরঝোিোয় আসরি অস্বীেোে েেরযন। এমন 
েী খুব্ অল্প সমরয়ে জরনযও আতয িোরিেরে িোড় তিরি িোইরযন নো। আতযে এই 
অনমনীয় মরনোভোরব্ে জনয তসতেয়োে েোসনেিবো মুয়োতব্য়োে সোরে তব্রেোধ্ কিখো কিয়। 
িোযহো এব্ং জুব্োরয়ে তিরযন নতব্ে সহিেরিে মরধ্য অনযিম ব্রয়োরজযষ্ঠ িুই সোহোতব্। 
নতব্ে এই িুই সোহোতব্ও আতযে তব্রুরদ্ধ অস্ত্র িুরয তনরযন। 
 

সব্ র্িনো তব্রেষণ েেরয এেিো ব্যোপোে পতেষ্কোে কয, নতব্ িোাঁে উিেোতধ্েোেী তনরয়োগ 
েেোে আরগই মোেো যোন। নতব্ে এই তসদ্ধোন্ত িোাঁে প্রজ্ঞো এব্ং িূেিতেবিোেই প্রমোণ েরে। 
অরনে তিন্তোভোব্নো েরে নতব্ হয়ি কেষ তসদ্ধোরন্ত উপনীি হন কয ক্ষমিোে যড়োইরয় 
মুসতযম সমোজরে তব্ভক্ত েেো সতঠে হরব্ নো। এই ক্ষমিোে যড়োই প্রেৃতিে তনয়ম 
মোতফে িযুে-নতব্ িোই িোইরযন। এই তনয়রম কয সব্িোইরি ব্যব্োন কসই তিরে েোেরব্, 
যোরি েরে ইসযোমও কব্াঁরি েোেরব্। 
 

এ-র্িনোে সোরে আধু্তনেেোরযে এেতি র্িনোে তময পোওয়ো যোয়। েোতেয়োে ব্যরেতভে 
পোতিবে কনিো কযতনন অসুি হরয় পড়রয তিতন কসোতভরয়ি েতমউতনস্ট িরযে কেন্দ্রীয় 
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েতমতিে সভোয় উপতিি হরি পোেরযন নো। িোই িোাঁে তব্িোনো কেরে তিতন কেন্দ্রীয় 
েতমতিরে এেিো তিতঠ পোঠোন। কসই তিতঠরে ব্যো হয় কযতনরনে জব্োনব্তে। তিতঠরি 
কযতনন কসোতভরয়ি ব্যরেতভে িরযে িুই প্রখযোি সিরসযে প্রেংসো েেরযন। এ-িুই 
ব্যতক্ত তিরযন স্টোতযন এব্ং ট্রিতস্ক। কযতনন তযখরযন এই িুই ব্যতক্ত নিুন সেেোরেে 
জনয অপতেহোযব। তেন্তু কযতনন এও আেঙ্কো েেরযন কয ভতব্ষযরি িুজরনে মোরঝ তব্রেোধ্ 
র্িরি পোরে। কযতনন পরত্র এই িুজরনে কযোগযিো ও অরযোগযিোে তিেগুরযোও িুরয 
ধ্েরযন। তেন্তু উিেোতধ্েোেী তনব্বোিরনে ব্যোপোরে িুপ েোেরযন। মরন হয় কযতননও 
িোইরযন কয প্রেৃতিে তনয়মমোতফে কয কযোগযিম ব্যতক্ত কস-ই তব্জয়ী হরব্। 
 

ইসযোরমে পূরব্ব আেব্েো িোরিে তনজ তনজ কগোত্র, ব্ংে অেব্ো ব্ংেবৃ্িোন্ত তনরয় ব্ড়োই 
েেরিন। িোরিে এই িোতম্ভেিোে মূরয িোরিে কেোরনো স্বনতিে উৎেষবিো ব্ো আিেরণে 
সোধ্োেণ মোধু্যব তিয নো। ব্েং িোরিে গব্ব প্রেোে কপি হিযোেোরণ্ড কেৌযব কিখোরনো, 
যুিিেোজ এব্ং অনয কগোরত্রে নোেী অপহেরণে মরধ্য। ইসযোম আেব্রিে এই অসভযিোে 
মূরয আর্োি হোরন এব্ং েিবব্যতনষ্ঠো ও ধ্োতমবেিোরেই প্রোধ্োনয কিয়। তেন্তু ইসযোরমে 
এই নিুন মোনিণ্ড কব্তেতিন েোেয নো। সতিয ব্যরি তহজতে ২৩ (৬৪৪ তিস্টোব্দ) সোরয 
খতযফো ওমরেে মৃিুযে পে ইসযোরমে স্বনতিেিোে মোনিরণ্ড ফোিয ধ্রে। উসমোরনে 

সময় ধ্োতমবেিোে িরয আত্মীয়রপোষণ প্রোধ্োনয কপয। আবু্জে তগফোতেে৮৯ এব্ং আম্মোে 

তব্ন ইয়োতসেরিে৯০ মরিো ধ্মবপ্রোণ ব্যতক্তেো কপিরন পরড় েইরযন। এ-িোরন উসমোরনে 
কগোরত্রে কযোরেেো, কযমন মুয়োতব্য়ো তব্ন সুতফয়োন এব্ং হোেোম তব্ন আবু্য আস’েো কপরযন 
েোসনেিবোে পি। 
 

ইসযোরমে সব্রিরয় উজ্জ্বয নীতি তিয মহি এব্ং ধ্োতমবেিো। উমোইয়ো কখযোফরিে সময় 
(তহজতে ৪১-১৩২ ব্ো ৬৬১-৭৫০ তিস্টোব্দ) ইসযোরমে এই নীতিগুতযরে সমূ্পণবভোরব্ 
উরপক্ষো েেো হয়। এে িরয প্রোধ্োনয পোয় কগোত্র ও জোতিগি িোতম্ভেিো। এই িম্ভ আেও 
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ব্যোপেিো যোভ েরে ক্ররম। ফরয শুরু হয় আেব্ জোিীয়িোব্োরিে িোতব্ কমিোরনোে পোযো। 
এই প্রতক্রয়ো শুরু হয় তব্তজি জোতি পিোনি েরে এব্ং িোরিে সম্পি হেণ েরে। 
 

আেরব্ে ঊষে মরুভূতমে কব্িুইনেো আক্রমণ শুরু েরেন সভযজগরিে তব্েোয এযোেো। 
মরুভূতমে কব্িুইনেো িখয েরে তনরযো সভযজগরিে েোসন ক্ষমিো এব্ং হেণ েরে 
এইসব্ তব্তজি কিেগুতযে তব্েোয ধ্নসম্পি। ক্ষমিো-মিমিিোে িরুন আেব্ব্োসী হরয় 
উঠয অসীম গতব্বি। িোেো তনরজরিেরে তব্জয়ী জোতি তহসোরব্ প্রেোে েেরি যোগয 
আে তব্তজি কিেগুতযরে তনেৃি জোতি তহসোরব্ গণয েেরি যোগয। আেব্েো তব্তজি 
কিেগুরযোে জনিোরে অপতেসীম রৃ্ণোে কিোরখ কিখয। েখরনো িোরিেরে আেব্রিে 
সমেক্ষ মরন েেি নো। এমনতে তব্তজি কিরেে যোেো ইসযোম গ্রহণ েরে আেব্েো 
িোরিেরে পযবন্ত ইসযোরমে কয সোব্বজনীন কসৌভ্রোিৃরত্বে নীতি আরি িো কেরে ব্তঞ্চি 
েেয। 
 

েতেি আরি, এে ইেোতন মুসযমোন হরয় আেব্ কগোত্র ব্োনু সুযোয়ম কগোরত্রে আতশ্রি 
হন। কসই ইেোতন ব্োনু সুযোয়ম কগোরত্রে এে মতহযোরেও তব্ব্োহ েরেন। এ-সংব্োি 
কেোনোে পে ওই কগোরত্রে এেজন, মুহোম্মি তব্ন ব্তেে মতিনোরি তগরয় েোসনেিবো 
ইব্রোতহম তব্ন তহেোম তব্ন আয মুতগেোে েোরি ইেোতনে তব্রুরদ্ধ নোতযে েরেন। মতিনোে 
েোসে এে প্রতিতনতধ্ পোঠোরযন। কসই প্রতিতনতধ্ ইেোতনরে িুইেি কব্ত্রোর্োি েরে মস্তে, 
মুখ ও ভ্রুমুণ্ডণ েরে তিয। িোেপে ইেোতনরে কজোেপূব্বে িোে স্ত্রীে সোরে তব্ব্োহ তব্রেি 
র্তিরয় কিয়ো হয। এই র্িনোরে কেন্দ্র েরে মুহোম্মি তব্ন ব্তেে এে গীতিেতব্িো েিনো 

েরেন। গীতিেতব্িোতি ‘তেিোব্ আয-আগোতন’৯১ (Ketab ol-Aghani গ্ররন্থ সংেতক্ষি 
আরি। কসই গীতিেোরব্যে েরয়েতি যোইন এখোরন অনুব্োি েরে কিয়ো হয: 
  
আপতন আমোরিে েীতিনীতিে সম্মোন েরেরিন, েরেরিন নযোয় তব্িোে। 
আপতন কেোরনো তব্রিতেে েোি হরি েোসন ক্ষমিো পোনতন। 
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এই জনয ওই আতশ্রি অনোেব্ কপয িুইেি কব্ত্রোর্োি 
এব্ং িোে মোেো মুণ্ডন েেো হয। 
এই হরে িোে িৃিোন্তমূযে েোতস্ত। 

িোরিে জরনয েরয়রি খসরুে৯২ েনযোেো 
এে পরেও তে ওই আতশ্রি কব্তে কপরি িোয়? 
এই আতশ্ররিে জনয তে আরি? 
ক্রীিিোরসে সোরে ক্রীিিোসীে তব্ব্োহ হয়। 
 

আবু্দল্লোহ তব্ন েুিোয়ব্ো৯৩ তযতখি ‘আইন আেব্ে’ গ্রন্থ কেরে আেও এেিো িেয জোনো 
যোয়: ‘এে আেব্ েোতজে েোরি তগরয় ব্রযন: ‘আমোে তপিো মোেো কগরিন। িোাঁে উইরয 
কযখো আরি িোাঁে সম্পতি আমোে ভ্রোিো, আমোে মোিো, আতম এব্ং এে হোজুন, আমোরে 
জোনোন কে েী পতেমোণ সম্পতি পোরব্ন?’ (‘হোজুন’ এেতি আেতব্ েব্দ, যোে অেব হরে 
ইিে। িৎেোযীন সমরয় কেোরনো অনোেব্ মতহযোে গরভবে সন্তোন কব্োঝোরি িুেোরেব 
ব্যব্হৃি হি)। েোতজ উিে তিরযন: ‘এখোরন কেোরনো সমসযো নোই। প্ররিযরে পোরব্ এে 
িৃিীয়োংে।’ আেব্ ব্যতক্ত ব্যয: ‘আপতন আমোরিে সমসযো বু্রঝনতন। আমেো িুই ভোই 
এব্ং এেজন হোজুন।’ েোতজ উিে তিরযন: ‘সম্পতিরি প্ররিযরেে সমোন অতধ্েোে 
আরি।’ আেব্ ব্যতক্ত কু্রদ্ধ হরয় ব্যরযন: ‘এে হোজুন কেমন েরে আমোরিে সমোন হয়?’ 
েোতজ ব্যরযন: ‘এ আল্লোহে আরিে।’ 
 

ইসযোরমে অিীি েিোব্দী কেরে এ-ধ্েরনে েিেি উিোহেণ পোওয়ো যোয়। এই 
উিোহেণগুতয প্রমোণ েরে ক্ষমিো িখয ও অনয জোতিে উপে প্রোধ্োনয তব্স্তোরেে 
প্ররয়োজরন ইসযোমরে ব্যব্হোে েেো হরয়রি। কেোেোরন কযসব্ ক্ষমোেীয এব্ং িয়োপূণব 
আয়োি আরি কসগুতয কেোরনোতিন কমরন িযোে ব্যব্িো েেো হয়তন। কপৌিতযে আেরব্ 
কযভোরব্ আেরব্েো তনরজরিে কশ্রষ্ঠরত্বে িম্ভ কিখোরিন কসই মোনতসেিোেই তনিয়িো 
পোওয়ো কগয এ-যুরগও। িেোতপ অনোেব্ মুসতযমেো ইসযোরমে মহোন তেক্ষোে প্রতি 



 

320 
 

অনুেক্ত েোরেন। িোাঁেো িেণ েরেন কেোেোরনে এই আয়োিতি: ‘কিোমোরিে মরধ্য কস-ই 
আল্লোহে েোরি কব্তে মযবোিোসম্পন্ন কয কব্তে সোব্ধ্োতন। আল্লোহ সব্তেিু জোরনন, সব্ 
খব্ে েোরখন।’ (সুেো হুজুেোি: আয়োি ১৩)। আেব্রিে িোতম্ভে আিেরণে প্রতিতক্রয়ো 
তহসোরব্ ইেোরন শুরু হয় সোংসৃ্কতিে পুনরুিীব্রনে আরেোযন। জোিীয়িোব্োিী-র্েোনোে 
এ গণআরেোযনরে ব্যো হয় ‘কেোতব্য়ো’ আরেোযন। এ-ধ্েরনে আরেোযরনে কেোরনো 
প্ররয়োজন েোেি নো, যতি নতব্ মুহোম্মি তব্ন আব্িুল্লোহ কয ইসযোম প্রিোে েরেতিরযন 
এব্ং কয ইসযোরমে পে ধ্রে আবু্ ব্েে, ওমে এব্ং আতয িরযতিরযন, কসই ইসযোরমে 
ধ্োেো অব্যোহি েোেি। 
  
  
গতনমরিে মোয 
পোিোিয অরনে পতণ্ডি ইসযোমরে এেতি আঞ্চতযে তব্ষয় ব্রয মরন েরেন। িোাঁেো 
ইসযোরমে অরনে েোস্ত্রীয় তনরিবেরে আধু্তনে তব্রেে উপরযোগী ব্রয মোনরি িোন নো। 
এ-তনরিবরেে মরধ্য েরয়রি: নোমোরজে পূরব্ব অজু েেো, স্বিতনে পোাঁিব্োে নোমোজ পড়ো যো 
মসতজরি তগরয় পড়োই উিম, িন্দ্রব্ষব অনুযোয়ী ব্োে মোস গণনো েেো, এব্ং েমজোন মোরস 
উপব্োস েরে সূরযবোিয় হরি সূযবোস্ত পযবন্ত প্রধ্োন েোজেমব কেরে তব্েি েোেো - িো 
তব্রেে কয কেোরনো িোরনই কহোে। মরন েোখো িেেোে, তব্রেে কযসব্ িোন উচ্চ অক্ষোংরে 
অব্তিি কসখোরন সূযব অস্ত যোয় নো এব্ং সব্বিোই তিব্স েোরে। পোিোিয পতণ্ডরিেো মরন 
েরেন কয সপ্তম েিোব্দীরি েমজোন মোরসে উপব্োরসে প্রেো েেো হরয়তিয কহজোরজে 
জনয। েোেণ ইসযোরমে প্রতিষ্ঠোিো তব্রেে অনযোনয িোন সম্বরন্ধ অজ্ঞোি তিরযন। ইসযোরম 
সুরিে ব্যব্সো তনতষদ্ধ। এই তনরষধ্োজ্ঞো পুাঁতজ তব্তনরয়োরগে এব্ং অেবননতিে প্রগতিে জনয 
ক্ষতিেে। ইসযোরম িোসত্ব প্রেোে মোধ্যরম মোনুষরে পশুিুযয ব্যব্হোেরে আইনসিি েেো 
হরয়রি। নোেীেো প্রোয়ে অেবননতিে েোজেরমব কিমন অব্িোন েোরখ নো। িোই পুরুষরিে 
কিরয় িোরিে কব্তে অরেবে প্ররয়োজন। ইসযোরমে উিেোতধ্েোে আইরন নোেীরিে প্রতি 
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অসমিো েরয়রি। নোেীেো পুরুষরিে কেরে েম পোন। িোই ইসযোরমে অসম উিেোতধ্েোে 
আইনরে পোিোিয পতণ্ডরিেো অরযৌতক্তে মরন েরেন। ইসযোরম নোেীে সোক্ষযরে 
পুরুষরিে অরধ্বে ধ্েো হয়। এই ব্যব্িো হরে মোনব্োতধ্েোরেে যঙ্ঘন। কেোেোরনে আরিে 
অনুযোয়ী এেব্োে িুতেে অপেোরধ্ হোিেোিো এব্ং িুতেে পুনেোবৃ্তিে জনয পো কেরি কফযো 
এরেব্োরেই অসোমোতজে প্রেো। েোেণ এরূপ েোতস্তে ফরয অপেোধ্ী অক্ষম, তব্েযোি 
হরয় যোয়। যোে ফরয িোে েোজেমব েেোে কেোরনো ক্ষমিো েোরে নো। ইসযোম পুরুষরিে 
জনয ব্হুতব্ব্োহ প্রেো অনুরমোিন েরে। এে স্বোমী এেে সমরয় িোে স্ত্রী তনরি পোরে 
এব্ং অগুতণি ক্রীিিোসী উপপেী তহসোরব্ েোখরি পোরে। আব্োে যুদ্ধব্তেনী-এমন েী 
যোরিে স্বোমী জীতব্ি েোরে কসইসব্ যুদ্ধব্তেনীরিে সোরেও কযৌন সিরমে অনুমতি 
েরয়রি। ব্যতভিোরেে জনয ইসযোরম েরয়রি পোেে িুরড় হিযোে েোতস্ত যো ইসযোম ধ্োে 
েরেরি ইহুতিরিে েোতস্তব্যব্িো কেরে। ইসযোরম তব্িযমোন এই প্রেোগুতযরে পোিোরিয 
‘অমোনতব্ে’ ব্রয তনেো েরে। ইসযোতম নীতিরি ব্যো হরয়রি: ‘কেোরনো ব্যতক্তে সম্পতি 
ও কিরহে উপে িোে তনজস্ব তনয়িণ েোেরব্।’ তনজস্ব সম্পতি উইয েেোে ব্যোপোরে কয 
সীমোব্দ্ধিো আরি কসিো ইসযোরমে নীতিে সোরে অসিতিপূণব। কমোদ্দো েেো হয ধ্মব 
কেোরনোভোরব্ সব্বজনীন ও সব্বেোরযে জনয নয়। 
 

এিো সতিয কয, আজেোয কব্তেেভোগ মুসতযম কিরে ইসযোতম আইন কযমন পোেে িুাঁরড় 
হিযো, অিপ্রিযি েিবন েেো এব্ং ‘কিোরখে ব্িরয কিোখ, িোাঁরিে ব্িরয িোাঁি’ উরিোযন 
েেো হয় নো। সব্ মুসতযম কিরে সুিসহ ব্যোংতেং ব্যব্িো িোযু হরয়রি। এই িেযগুরযো 
জোনোরনো হরযও ইসযোম-সমোরযোিরেেো হজ তনরয় েিোক্ষ েরেন। কহজোরজে 
কপৌিতযেরিে মূতিবপূজোে র্েরে আল্লোহে র্ে ব্োনোরনো, কপৌিতযে-প্রেোে মি েোব্োে 
েোরযো পোেেরে (হোজরে আসওয়োি) িুম্বন েেো, এব্ং হজ সংক্রোন্ত অনয সেয ধ্মবীয় 
আিোে। ইসযোরমে িোতব্ হরে, ইসযোম মোনব্ সমোজরে কপৌিতযেিো এব্ং েুসংস্কোে 
কেরে মুতক্ত তিরয়রি। তেন্তু হজ সংক্রোন্ত েীতিনীতি ইসযোরমে এ-িোতব্ে সোরে পুরেোপুতে 
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খোপ খোয় নো। এজনয ইসযোমরে এেতি এেে জোতিে তনজস্ব তিন্তোধ্োেো ও েীতিনীতিে 
প্রেোে তহসোরব্ ধ্রে তনরি হরব্। কয ধ্মব েখরনো ব্ণবনব্ষময ও অন্ধ কগোাঁড়োতমে ঊরর্ধ্ব 
উরঠতন এব্ং সমগ্র মোনব্সমোজরে ভোরযোে তিরে পে তনরিবে কিয় নো কস ধ্মব েখরনো 
সোব্বজনীন ও িোয়ী হরি পোরে নো। 
 

ইসযোম-সমোরযোিরেেো এেিো তব্ষয় ভুরয যোন, সব্রিরয় উিম আইন হরব্ কসই আইন 
যো মোনুরষে প্ররয়োজন ও যো সমোরজ উপতিি সেয ক্ষতিেে অব্িোে কমোেোরব্যো েরে। 
িৎেোযীন আেব্ সমোরজ হিযো, যুিিেোজ, অরনযে অতধ্েোে ও সম্মোরন অনযোয়ভোরব্ 
হস্তরক্ষপ েেো তিয সব্বত্র তব্েোজমোন। এ-েেম অতিে সমোরজ এেমোত্র েরঠোে আইনই 
ফযপ্রসূ হরব্। েোতস্ত তহসোরব্ অিোতি েিবন েেো, পোেে তনরক্ষরপ হিযো েেো এব্ং েরক্তে 
ব্িরয েক্ত-এেমোত্র এসব্ তব্ধ্োন িোড়ো কেোরনো তেিু ফযপ্রসূ তিয নো। ইসযোরমে পূরব্ব 
এব্ং ইসযোম প্রিোরেে সমসোমতয়েেোরযও িোসপ্রেোে প্রিযন তিয। ইসযোরমে পূরব্ব 
কেোমোন, অতসেীয়োন, এব্ং েযোযতডয়োন সভযিোে সমরয়ও িোসপ্রেো িোযু তিয। ক্রীিিোরসে 
মুতক্তে তব্তনমরয় অরনে পোরপে প্রোয়তিরিে ব্যব্িো ইসযোরম আরি। এ তনরয় িৃিীয় 
অধ্যোরয়ে ‘ইসযোরম নোেী’ পতেরেরি কব্েতেিু মন্তব্য েরয়রি। কপৌিতযে যুরগ আেব্-
নোেীরিে অতধ্েোে খুব্ই েম তিয। মৃি স্বোমীে স্ত্রীরে ‘সম্পতি’ তহসোরব্ গণয েেো হি। 
কয ব্যতক্ত মৃি স্বোমীে সম্পরিে উিেোতধ্েোেী হি িোে তব্ধ্ব্ো স্ত্রীও িোে ভোরগ পড়ি। 
কেোেোরন নোেীরিে কয অতধ্েোে কিওয়ো হকয়রি িো কসই সমরয়ে নোেী অতধ্েোরেে জনয 
এে তব্প্লব্োত্মে অগ্রগতি। তেন্তু সপ্তম েিোব্দীরি মুহোম্মি কযসব্ আরিে তিরয় কগরিন 
িো আজরেে ঊনতব্ংে এব্ং তব্ংে েিরেে সমোরজে মোনিরণ্ড তব্িোে েেো অরযৌতক্তে। 
আব্রোহোম তযঙ্কন কযভোরব্ িোস প্রেোে তব্রুরদ্ধ যরড়তিরযন কসভোরব্ নতব্ মুহোম্মি যড়রব্ন, 
এিো আেো েেো এরেব্োরে অব্োস্তব্। ইসযোম-সমোরযোিেরিে আেও অরনে 
সমোরযোিনোে যেোেব জব্োব্ কিয়ো যোয়। ইসযোরম তিন্তো এব্ং তব্েোরসে স্বোধ্ীনিোে প্রসরি 
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ব্যো যোয় কয মুসতযমেো তব্তজি কিরেে ব্োতসেোরিে উপে িুইতি পিরেে এেতি কব্রি 
কনব্োে সুরযোগ কিরব্ - ইসযোম অেব্ো তজতজয়ো েে। 
 

এিোও সিয কয, অরনে কক্ষরত্র িেব্োতেে যড়োইরয় ইসযোম প্রসোতেি হরয়রি। আজরেে 
তব্ংে েিোব্দীে মোনিরণ্ড যোিোই েেরয এভোরব্ ইসযোম প্রিোে েেো অনুতিি ও অনযোয় 
মরন হরব্। আধু্তনে তব্ে কেোরনোভোরব্ই এই ধ্োেণো গ্রহণ েেরব্ নো কয, আল্লোহ এেমোত্র 
আেব্রিেরেই তনব্বোতিি েরেরিন সমগ্র মোনব্-সমোজরে পে কিখোরি। আল্লোহ সতিযই 
যতি িোইরিন তসতেয়ো, তমেে, এব্ং ইেোরনে ব্োতসেোেো মুসতযম হরব্, িরব্ তিতন যুরদ্ধে 
আশ্রয় নো তনরয় অরনে মোতজবি ও েোতন্তময় ব্যব্িো তনরি পোেরিন। েোেণ কেোেোরন 
ব্যো হরয়রি: ‘...তিতন যোরে ইেো তব্ভ্রোন্ত েরেন ও যোরে ইেো সৎপকে পতেিোতযি 
েরেন।’ (সুেো নোহয: আয়োি ৯৩)। কেোেোরন আেও ব্যো হরয়রি কয িেব্োতে িোেো 
েোউরে পে কিখোরনো যোয় নো। ‘...প্রেৃি প্রমোণ িোেোই আল্লোহ যোরিেরে র্ধ্ংস েেোে 
িোরিে র্ধ্ংস েরেন, আে প্রেৃি প্রমোণ িোেোই যোরিেরে জীতব্ি েোখো প্ররয়োজন 
িোরিেরে জীতব্ি েোরখন।’ ( সুেো আনফোয: আয়োি ৪২)। ‘...কিোমোরিে ধ্মব কিোমোরিে, 
আমোে ধ্মব আমোে।’ (সুেো েোতফরুন: আয়োি ৬)। এইেেম আেও ডজন খোরনে 
কেোেোরনে আয়োি উদৃ্ধি েেো যোয়। 
 

এই তব্ষরয়ে গভীরে কগরয বু্ঝো যোয় ইসযোম গ্রহণ অেব্ো তজতজয়ো েে প্রিোন েেোে 
কয েিব তিয িো েেো হরয়তিয আেব্ব্োসীে জনয। মুহোম্মি এই নীতি অব্যম্বন েরেন 
খোয়ব্োে িখয েেোে পে এব্ং মক্কো তব্জরয়ে পে যখন েুেোইেেো মুহোম্মরিে প্রতি 
িোরিে অধ্ীনিো স্বীেোে েরে কনয়। নতব্ মুহোম্মরিে উরদ্দেয তিয আেব্রিেরে এেতি 
এেে েোজননতিে ধ্োেোয় তনরয় আসো। হোতিস কেরে জোনো যোয় কয নতব্ ব্রযরিন: 
‘আেব্ উপিীরপ এরেে কব্তে ধ্মব েোেরব্ নো।’ মক্কো তব্জরয়ে পে আল্লোহ নতব্রে 
পোঠোরযন সুেো িওব্ো । এই সুেোয় ব্যো হয কয, কপৌিতযেেো অতব্শুদ্ধ। িোই িোেো আে 
েোব্োে মসতজি প্রোিরণ আসরি পোেরব্ নো। এই সুেোে অরনে আয়োি কেরে বু্ঝো যোয় 
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কয ইসযোরমে িত্রিোয়োয় এেতি আেব্-জোিীয় পতেিরয়ে জনয নতব্ তিরযন ব্দ্ধপতেেে। 
িোই কব্িুইনরিে জনয েরঠোে পিরক্ষপ এব্ং েতক্ত প্ররয়োরগে ব্যব্িো এই সুেোয় েোখো 
হয়। ‘অতব্েোস ও েপিিোয় মরুব্োসী আেব্েো (কব্িুইন) ব্ড় কব্তে কপোক্ত। আে আল্লোহ 
িোাঁে েসুরযে ওপে যো অব্িীণব েরেরিন িোে (নযোয়নীতিে) সীমোরেখো নো কেখোে 
কযোগযিো এরিে কব্তে।’ (সুেো িওব্ো: আয়োি ৯৭)। সুেো কেোআেোরি আল্লোহ ব্রযরিন: 
‘যতি এ কেোরনো অনোেরব্ে (তভন্নব্োসী) ওপে অব্িীণব েেো হি।’ (২৬:১৯৮)। এ-আয়োি 
কেরে বু্ঝো যোয় আল্লোহ জোনরিন কয আেব্রিে িোইরি অনোেব্েো দ্রুি কেোেোন কব্োরঝ 
এব্ং সহরজই কেোেোরনে ব্োণী কমরন কনয়। 
 

ইউরেোরপে পতণ্ডরিেো ইসযোম প্রসি অরনে মন্তব্য েরেরিন। িোে মরধ্য িুতি প্রসরিে 
উিে কিয়ো যোয় নো। এেিো হরে আল্লোহ শুধু্মোত্র কহজোরজে কযোেরিেরে তনরয়োগ 
েেরযন সমগ্র তব্েরে স্বনতিেিো তেক্ষো তিরি এব্ং িেব্োতে তিরয় যড়োই েরে তব্েব্যোপী 
এরেেেব্োি প্রিোে েেরি। কযরহিু এই ব্ক্তব্যতি তব্েোস েেো েতঠন িোই এ-তনরয় 
এখোরন আরযোিনো েেো যোরব্ নো। তিিীয় হরে আেব্রিে অনয কিে িখরযে তপিরন কয 
অেবননতিে কপ্রেণো তিয িো তনরয়। 
 

এ অধ্যোরয়ে শুরুে তিরে ব্যো হরয়রি নতব্ে মৃিুযে পে কনিৃত্ব এব্ং েোজযেোসরনে 
উচ্চোেোঙ্ক্ষো েোজননতিে ইসযোরমে রূপরেখো স্বিতে েরেরি। আেব্ কব্িুইন কয অরনযে 
ধ্নরিৌযি েুতক্ষগি েেোে উরদ্দরেয তব্তভন্ন জোতিরে পিোনি েরেতিয িোে প্রিুে প্রমোণ 
আমেো পোই ইতিহোস কেরে। ঊষে, অনুব্বে, কেৌদ্রিপ্ত আেব্ মরুভূতমরি ব্সব্োস েেি 
অতিেয় রুক্ষ যোযোব্ে কব্িুইনেো। িোেো অতিেরি কেোরনোেেরম জীতব্েো তনব্বোহ েেি। 
িোেো জোনরিো িোরিে সীমোরন্তে ব্োইরে আেও অরনে উব্বে, ধ্নী, এব্ং উন্নি েোে এব্ং 
নগে আরি। কসসব্ জোয়গোয় তব্যোতসিো আরি প্রিুে এব্ং জীতব্েো অজবন সহজ। িরব্ 
িুিঃরখে তব্ষয় তিয কয ওই জনব্সতিপূণব ভূখণ্ডগুরযো প্রব্য ক্ষমিোধ্ে পোেসয ও কেোরমে 
অধ্ীরন। তব্তিন্নভোরব্ তনিঃস্ব, সহোয়হীন যোযোব্েরিে িোেো এই েতক্তমোন েোজত্ব জয় েেো 
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সম্ভব্ তিয নো। যোযোব্ে আেব্ কব্িুইন কগোরত্রে মোরঝ পেস্পে র্ধ্ংসোত্মে হোনোহোতন 
িখন তনিযননতমতিে র্িনো। ইসযোম এই আন্তিঃরগোত্রীয় হোনোহোতনে অব্সোন র্িোয়, 
িোরিে মোরঝ এরন কিয় িৃতিে প্রসোেিো। িীর্বতিন ধ্রে কব্িুইনরিে েতক্ত তব্তেন্ন-
তব্ভোতজি অব্িোয় িতড়রয় তিতিরয় তিয। ইসযোম কস েতক্তরে সুসংহি েরে এেত্র 
েরে। ফরয আেব্ ভূখরণ্ড জন্ম হয় এে অতিেয় েতক্তধ্ে জোতিে, যো এিতিন অসম্ভব্ 
তিয ইসযোম িোরে সম্ভোব্নোময় েরে তিয। 
 

ইসযোম-পূব্ব যুরগ আেব্ ভূখরণ্ড িতেদ্র কব্িুইনেো িোরিে কযোভ িতেিোেব েেোে জনয 
িুব্বয কগোরত্রে উপে অিতেবি হোমযো িোতযরয় িুরেো কেরে তিনে উি েুতক্ষগি েরে 
তনরয় কযি। যখন িোরিে এই েতক্তরে এেতত্রি েেো হয িখন িোেো কিখয িোেো 
আেও প্রিুে মোয িখয তনরি পোরে। িূে-িূেোরন্তে উব্বে জতম িখয েরে তনরি পোরে, 
তব্রিতে সুেেী কেিোি নোেীও কপরি পোরে। আেব্-কব্িুইনরিে স্বব্তেিয তিয যড়োই েরে 
অরনযে মোয যুি েেরি এব্ং েোম িতেিোেব েেরি িোেো তনরজরিে জীব্ন তব্পন্ন েেরি 
েুতণ্ঠি হরিো নো। ইসযোম িোরিে এই উৎসগবীেৃি জীব্নোিেণ ও কপেোিোেী স্বব্তেিযরে 
েোরজ যোগোয। আে কব্িুইনেোও বু্ঝয যুদ্ধ জয় হরয অগতণি ধ্নসম্পিই শুধু্ হস্তগি 
হরব্ িোই নয় েত্রুরে হিযো েেরয কব্রহেি যোভ হরব্ তেংব্ো যুরদ্ধে ময়িোরন তনহি 
হরযও কব্রহেরি যোরব্। ইসযোম আেব্ কব্িুইনরিে যড়োেু জীব্নোিেরণে আধ্যোতত্মে 
কপ্রেণো কযোগোন কিয়। ইসযোম গ্রহরণে পে িোতমম কগোত্র িোেো িোগতযব্ কগোত্ররে আক্রমণ, 
আউস কগোত্র িোেো খোজেোজ, সোতেফ কগোত্র িোেো গোিোফোন কগোত্ররে পেস্পে আক্রমণ 
েেো সম্ভব্ হয নো। িোে ব্িরয আেব্ িৃতিপোি েেয তসতেয়ো ও ইেোরেে উপে। 
 

িৃিীয় অধ্যোরয় ব্যো হরয়রি গতনমরিে মোয যোভ েেো তিয মুসতযম সম্প্রিোয়রে সুিৃঢ় 
েেোে অনযিম হোতিয়োে। তিিীয় তহজতে সোরয মুহোম্মি নোখযোরি েুেোইেরিে মোযব্োহী 
েোরফযো আক্রমণ েকে প্রিুে মোযোমোয হস্তগি েরেন। ফরয মুসতযমেো তনরজরিে 
এেতত্রি েতক্ত সম্পরেব স্বে ধ্োেণো কপরযন। এেপে ব্োনু েোয়রনোেো, ব্োনু েুেোইজোে 
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ধ্নসম্পিও হস্তগি হয় িোাঁরিে। ফরয মুসযমোনরিে অেবননতিে অব্িো েক্ত তভতি যোভ 
েরে। আেব্রিে কয গতনমরিে মোরযে প্রতি আেষবণ েরয়রি িো কেোেোরনও স্পিভোরব্ 
ব্যো হরয়রি: ‘কিোমেো যখন যুদ্ধযব্ধ ধ্নসম্পি সংগ্ররহে জনয যোরব্ িখন যোেো র্রে 
কেরে তগরয়তিয িোেো ব্যরব্, ‘আমোরিেরেও কিোমোরিে সরি কযরি িোও।...’ (সুেো 
ফোিোহ: আয়োি ১৫)। এই আয়োরি এে কব্িুইরনে েেো ব্যো হরয়রি। কসই কব্িুইন 
েুেোইেরিে তব্রুরদ্ধ যুরদ্ধ কযরি এব্ং এে বৃ্রক্ষে িরয (হুিোইতব্য়োে সফরেে সময়) 
নতব্ে পরক্ষ সব্বিো জীব্ন কিওয়োে জনয প্রস্তুি েোেোে অিীেোে তনরি অপেোগ তিয। 
পরে যখন নতব্ খোয়ব্োরে ইহুতিরিে তব্েরদ্ধ অতভযোরনে জনয প্রস্তুতি তনতেরযন িখন 
কসই কব্িুইন সংব্োি কপয কয আল্লোহ মুসতযমরিেরে অগোধ্ গতনমরিে মোয যোরভে 
প্রতিশ্রুতি তিরয়রিন। িোই কস নতব্ে অতভযোরন কযোগ তিরি িোইয। এতিরে গোিোফোন 
কগোত্র খোয়ব্োরেে ইহুতিরিে সোরে তমত্রিোে িুতক্তরি আব্দ্ধ তিয। নতব্ যখন খোয়ব্োরে 
সোমতেে অতভযোন িোযোন িখন তিতন গোিোফোন কগোত্ররে খোয়ব্োরেে গতনমরিে মোরযে 
তেিু অংে কিব্োে অিীেোে েেরযন যোরি িোেো ইহুতিরিে সোহোরযয এতগরয় নো যোয়। 
 

গতনমরিে মোরযে প্রতি আেব্রিে কয েী অপতেসীম আেষবণ তিয িোে প্রিুে তব্ব্েণ 
পোওয়ো যোয় তহজতেে প্রেম িেরে। এে এেিো তব্রেষ উিোহেণ কিওয়ো হরয়রি িৃিীয় 
অধ্যোরয়। কসখোরন ব্যো হরয়রি কয, মুহোম্মোি হোওয়োরজন কগোত্র কেরে পোওয়ো গতনমরিে 
মোয িোাঁে েুেোইে আত্মীয়রিে মোরঝ তব্িেণ েরে তিরযও আনসোেেো তেিুই কপয নো। 
ফরয আনসোেেো নতব্ে উপে গভীে অসরন্তোষ প্রেোে েরেন। এই তব্ব্েণগুতয আেব্রিে 
তব্রেষ মরনোবৃ্তিে প্রমোণ কিয়। আে এিোও প্রমোণ েরে নতব্ িোাঁে সমোরজে কযোেরিে 
মোনতসেিো খুব্ ভোয েরে বু্ঝরিন। এখোরন এেিো তব্ষয় পতেষ্কোে হওয়ো িেেোে। নতব্ 
কযসব্ পন্থো অব্যম্বন েরেতিরযন কযমন ব্োতণজয েোরফযোয় আক্রমণ, ইহুতিরিে উৎখোি 
েেো ব্ো িোরিেরে অধ্ীনি েেো, এসরব্ে তপিরন নতব্ে এে উচ্চিে উরদ্দেয তিয। যো 
আেব্রিে গতনমরিে মোরযে প্রতি আেোঙ্ক্ষোে কিরয় তভন্ন তিয। মুহোম্মি কেব্য এেজন 
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ধ্মবপ্রিোেে নয়, এেজন েোেনোয়েও তিরযন। েোেনোয়রেেো মরন েরেন িোাঁরিে উরদ্দেয 
সফরযে জনয যো িেেোে িোই-ই েেরি হরব্। মুহোম্মরিে উরদ্দেয তিয ইসযোরমে ব্ীজ 
কেোপণ েেো, আেব্রিে কেরে িুনবীতিপেোয়ণ কপৌিতযে, েপিোিোেীরিে তনমূবয েেো, 
এব্ং ইসযোরমে পিোেোয় এে সংযুক্ত আেব্ েোরেে তভতি স্বিতে েেো। িোই িোাঁে এই 
সুউচ্চ যক্ষ অজবরন তিতন কয কেোরনো পিরক্ষপ তনরি প্রস্তুি তিরযন। 
 

গতনমরিে মোয মুহোম্মি েখরনো ব্যতক্তগি েোরজ ব্যব্হোে েেরিন নো। কস-সময় মুসতযম 
সমোজ তিয কিোি। িোই নতব্ গতনমরিে মোয ব্যব্হোে েরে এই সংখযোযরু্ সম্প্রিোরয়ে 
উন্নয়রন সরিি হন। মুহোম্মি িোাঁে অতি সোিোতসধ্ো জীব্ন তনরয় সন্তুি তিরযন। ব্োনু 
েুেোইজোে তব্পুয সম্পতি ব্োরজয়োপ্ত েেোে পে নতব্ে স্ত্রীগণও িোাঁে েোি কেরে অতধ্ে 
ভোিো িোতব্ েেরযন। তেন্তু নতব্ িোাঁে স্ত্রীরিে িুতিে মরধ্য এেতি পিে েেরি আহব্োন 
েেরযন -িোরিে ব্িবমোন ভোিো অেব্ো তব্ব্োহ তব্রেি। নতব্ে সহিরেেো িোাঁে মিই 
সোিোতসরধ্ জীব্ন তনব্বোহ েেরিন। তিতন যিতিন জীতব্ি তিরযন িিতিন িোাঁে কেোরনো 
সহিে কযোরভে ব্েব্িবী হনতন। নতব্ে মৃিুযে পে মুসযমোনেো অরনে কিে জয় েরেন। 
ফরয প্রিুে পতেমোণ গতনমরিে মোয অতজবি হয়। িখন কনিৃরত্বে অরনরেই ধ্নরিৌযরিে 
প্রতি ব্েীভূি হন। 
 

তিিীয় খতযফো ওমে গতনমরিে মোয ব্ণ্টন েরঠোে হোরি তনয়িণ েেরিন। শুধু্ িোই 
নয় মুহোতজে ও আনসোে কনিোরিে এব্ং অনযোনয সুরযোগয মতিনোব্োসীরিে ব্য়স্ক ভোিো 
ধ্োরযবে সময়ও নযোয়-নীতি কমরন িযরিন। সব্োইরে নতব্ে পরে েোখোে জনয ওমে 
তনরজও এেোন্ত অনোড়ম্বে জীব্নযোপন েেরিন। মুক্তক্রীিিোস সোরযম (শুরুে তিরেে 
হোতিস ব্ণবনোেোেী) এে হোতিরস জোতনরয়রিন, খতযফো েোেোেোযীন সমরয় ওমরেে 
পোগতড়সহ সমস্ত কপোেোে, এব্ং জুিোে মূযয কিোদ্দ তিেহোরমে কব্তে তিয নো। অেি 
খতযফো হব্োে আরগ এগুতযে মূযয তিয িতল্লে তিনোে। ঐতিহোতসে এব্ং কেোেোরনে 
িফতসেেোেে আবু্ জোফে মুহোম্মি ইব্রন জতেে আয িোব্োতে তযরখরিন কয, ওমরেে 
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তমিব্যতয়িো এরিোই েরঠোে তিয কয িোাঁে েোসরনে কেরষে তিরে প্রিুে অসরন্তোষ সৃতি 
েরে। ওমে িো জোনরি কপরে মসতজরিে প্রিোেরব্তি কেরে কর্োষণো েেরযন: ‘আতম 
ইসযোরমে পতেপোযরনে জনয প্রিুে পতেশ্রম েরেতি। ইসযোম এখন পূণবিোপ্রোপ্ত হরয়রি। 
েুেোইেেো এখন িোইরি আল্লোহে িোন (গতনমরিে মোয) িোাঁে ইব্োিিেোেীরিে মুখ কেরে 
কেরড় তনরি। আতম এই ব্যোপোরে সিেব আতি। েুেোইেেো সহজ পে (ইসযোম) কেরে 
তব্িুযি হরয় নেরেে পরে পো ব্োড়োরয আতম িোরিেরে ব্োধ্ো তিব্।’ িোব্োতে আেও 
ব্রযরিন কয, খতযফো ওমরেে অনুমতি িোড়ো নতব্ে তব্তেি সোহোতব্রিে পযবন্ত মতিনোে 
ব্োইরে যোওয়ো তনতষদ্ধ তিয। ওমে েখরনো অনুমতি তিরযও িো সীমোব্দ্ধ েোেি শুধু্মোত্র 
স্বল্পসমরয়ে জনয, িোও শুধু্মোত্র কহজোজ অঞ্চরয ভ্রমরণে জনয। তব্তেি সোহোতব্েো তব্তজি 
কিরে ভ্রমণ েেরয মুসযমোনেো ভোগ হরয় কযরি পোরে -এই তিন্তো তনরয় ওমে সব্বিো 
উতিগ্ন েোেরিন। েখরনো কেোরনো তব্তেি েুেোইে তব্রিতেরিে তব্রুরদ্ধ যুরদ্ধ কযোগিোন 
েেরি িোইরয ওমে ব্যরিন: ‘নতব্ে সমকয় আপতন কয যুরদ্ধ তগরয়তিরযন িোই আপনোে 
জনয যরেি। আপতন তব্রিে নো কিখরযই ভোয, আে তব্রিতেেো আপনোরে নো কিখরযই 
ভোয।’ 
 

খতযফো ওমরেে েরঠোেিো প্রসরি তমেেীয় কযখে িোহো কহোরসন৯৪ িোাঁে ‘কফৎনোি আয 
েুব্েো’ (২য় খণ্ড, েোয়রেো ১৯৪৭ এব্ং ১৯৫৩) ব্ইরয় তযরখরিন: ‘ক্ষমিো ও মুনোফোে 
উপে েুেোইেরিে প্রব্য কযোযুপিো তিয। েুেোইেরিে এই কগোষ্ঠীগি মরনোভোব্ খতযফো 
ওমে ভোয েরে জোনরিন। িোই ওমে েুেোইেরিেরে সরেরহে কিোরখ কিখরিন। কস-
সময় েোব্ো তিয আেব্রিে মূতিবপূজো এব্ং িীেবযোত্রোে প্রধ্োন কেন্দ্র। েুেোইেরিে উপে 
নযস্ত তিয েোব্োর্ে ও িীেবযোত্রীরিে কিখোরেোনোে ভোে। এিোই এেমোত্র েোেণ কয, 
েুেোইেেো িোরিে কগোরত্রে আতভজোরিযে িোতব্িোে তিয। অেবোৎ আেব্রিে ধ্মবীয় তব্েোস, 
ধ্মবীয় আিোে, প্রেো-েীতিনীতিে সুরযোগ তনরয় েুেোইেেো কগোিো আেরব্ে মরধ্য সব্রিরয় 
ধ্নী হরয় উরঠ। েুেোইেরিে কসৌভোগয কয, ধ্মবীয় েোেরণ মক্কো এব্ং এে প্রোেৃতিে সম্পি 
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তিয তনেোপি। িোই েুেোইেেো পূণবভোরব্ ব্োতণরজয মরনোতনরব্ে েেরি পোেরিন। িোেো 
কহজোরজে সব্রিরয় প্রভোব্েোযী কগোষ্ঠীরি পতেণি হয়। েুেোইেেো তিয ওমরেে কগোরত্রে 
কযোে। িোই ওমেও জোনরিন েুেোইেরিে সব্ আতভজোিয, সম্মোন এব্ং ধ্নরিৌযি সব্ 
তেিুে তপিরন েরয়রি তিয েোব্ো ও এে মূতিবগুরযো। িো নো হরয েুেোইেেো কেোরনোতিনই 
মূতিব পূজো েেি নো। ওমে আেও জোনরিন েুেোইেেো কস্বেোয় ইসযোম গ্রহণ েরেনতন। 
মক্কো তব্জরয়ে পে নতব্ িোরিে উপে ইসযোম িোতপরয় তিরয়তিরযন। েুেোইেেো 
মুসযমোনরিে ভরয় কপি। িোিোড়ো েুেোইেেো জোনি কয, িীর্বতিরনে ব্ংরেে ঐতিহয 
কভরে ইসযোম গ্রহণ িোরিে জনয এে ঝুাঁতেপূণব তসদ্ধোন্ত তিয। কসজরনয ওমে ভোব্রযন 
এই ধ্নসম্পি কযোযুপ, সুরযোগসন্ধোনীরিে যরেেোে ভোে কিওয়ো তব্পিজনে হরব্। 
 

ওমে কয আসরযই তব্িক্ষণ তিরযন িোে প্রমোণ পোওয়ো যোয় িোাঁে মৃিুযে পে অরনে 
র্িনোে পতেরপ্রতক্ষরি। ওমরেে উইরয তযরখ তগরয়তিরযন িোাঁে মৃিুযে পরে তযতন খতযফো 
হরব্ন তিতন কযন ওমে তনরয়োগেৃি েোসনেিবোরিে এে ব্িে িোরিে পরি ব্হোয 
েোরখন। উসমোন ওমরেে ইেো পোযন েেরযন। এে ব্িে পে উসমোন সেেোতে পিগুতয 
কেরে তনরয়োগেৃিরিে েিব্িয েরেন। েোসরনে শুরু হরিই উসমোন মুহোতজে ও 
আনসোেরিে সেেোতে কেোষোগোে কেরে প্রিুে িোেো পয়সো কিয়ো শুরু েরেন। এেব্োে 
উসমোন ব্য়স্ক ভোিো েিেেো এেে ভোগ ব্োতড়রয় তিরযন। উসমোন তিরযন িৃিীয় 
খতযফো। পূব্বগোমীরিে অনুরূপ ব্যতক্তগিভোরব্ উসমোন সোধ্োেণ জীব্ন তনব্বোহ েেরিন। 
ব্যতক্তগি প্ররয়োজরন উসমোন েখরনো সেেোতে িহতব্য িিরুপ েরেনতন। তেন্তু তিতন 
অরযোগয ব্যতক্তরিে অরনে িোন, উপহোে তিরয়তিরযন। এ েোেরণ অরনরেে মোরঝ 
পেশ্রীেোিেিো এব্ং কযোরভে জন্ম হয়, ব্োতিয হরয় যোয় আত্মসংযমী হব্োে প্রয়োস। 
 

পূরব্বই ব্যো হরয়রি খতযফো ওমে অতি সোধ্োেণ কপোেোে পতেধ্োন েেরিন এব্ং 
সোধ্োতসরধ্ জীব্নযোপন েেরিন। ইসযোরমে ইতিহোরস ওমে তিরযন অনযিম েতক্তেোযী 
খতযফো। তিতন তিরযন সব্বপ্রেম খতযফো যোে উপোতধ্ তিয ‘তব্েোসীরিে নৃপতি’। আতযও 
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তিরযন েরঠোে আত্মসংযমী ব্যতক্ত। এ-ব্যোপোরে আতযে েত্রুতমত্র উভরয়ই এেমি। 
আতযে কপোেোে ভতিব তিয িোতযরি। ব্োে ব্োে িোাঁে কপোেোে কসযোইরয়ে জরনয আতয 
িোাঁে িতজবে েোরি যতিি েোেরিন। এেব্োে আতযে ভোই আতেয িোাঁে ঋণ পতেরেোরধ্ে 
জনয আতযরে অনুরেোধ্ েেরযন সেেোতে িহতব্য কেরে িোেো তিরি। আতয েরঠোেভোরব্ 
তিেস্কোে েেরযন আতেযরে। পরে আতেয িরয যোন আতযে প্রতিপক্ষ মুয়োতব্য়োে েোরি। 
এ-র্িনো কেরে বু্ঝো যোয় আেব্রিে মোনতসেিোয় আতেবে তব্ষয় েি গুরুত্বপূণব। 
 

এ-প্রসরি নতব্ে অনযিম প্রতসদ্ধ সোহোতব্ সোি তব্ন আতব্ ওয়োক্কোস সম্পরেব তেিু 
আরযোেপোি েেো িেেোে। মক্কোয় নবু্ওতিে প্রেম তিরে সোি ইসযোম গ্রহণ েরেন। 
নতব্ কয িেজনরে কব্রহেরিে তনিয়িো তিরয়তিরযন সোি তিরযন িোাঁরিে এেজন। 
তহজতে ১৬ সোরয (৬৩৭ তিস্টোব্দ) ওমরেে কখযোফরি সোি েুিতসয়োে যুরদ্ধে কনিৃত্ব কিন 
এব্ং ইেোতনরিে পেোতজি েরে িোরিে েোজধ্োনী েুিোসফন (অেব্ো িোতসব্ন) িখয 
েরে কনন। এই জনয সোি তব্ন আতব্ ওয়োক্কোসরে ‘ইসযোরমে ব্ীে’ উপোতধ্রি ভূতষি 
েেো হয়। এেপে সোি তব্ন আতব্ ওয়োক্কোস েুফোে প্রেম েোসে তনরয়োতজি হন। তহজতে 
২৩ (৬৪৪ তিস্টোব্দ) সোরয ওমরেে মৃিুযে সতন্ধক্ষরণ ওমে নিুন খতযফো মরনোনীি েেোে 
জনয কয িয় সিসয তব্তেি পতেষি গঠন েরেন িোরি সোিরে অন্তভুবক্ত েেো হয়। এে 
ফরয সোিও নিুন খতযফোে জনয এেজন প্রোেবী হরয় যোন। তহজতে ৫৫ (৬৭৪-৫ তিস্টোব্দ) 
সোরয সোি তব্ন আতব্ ওয়োক্কোস মতিনো েহরেে তনেিব্িবী আয-আতেে উপিযেোয় 
অব্তিি িোাঁে তব্েোয ব্োসভব্রন মোেো যোন। মৃিুযেোরয তিতন প্রিুে ধ্নসম্পতি কেরখ যোন 
যোে পতেমোণ তিয আনুমোতনে িুই কেরে তিন যক্ষ তিেহোম। 
 

সোি তব্ন আতব্ ওয়োক্কোরসে পুত্র ওমে তব্ন সোি তব্ন আতব্ ওয়োক্কোরসে েেোও ব্োি কিয়ো 
যোয় নো। তহজতে ৬১ সোরয (৬৮১ তিস্টোব্দ) ইেোরেে েোসনেিবো ওব্োয়িুল্লোহ তব্ন তজয়োি, 
ওমে তব্ন সোি তব্ন ওয়োক্কোসরে এে েরিব ইেোরনে েোতয় অঞ্চরযে েোসনেিবো তনরয়োরগে 
প্রস্তোব্ কিন। েিব তিয প্রেরম ওমে তব্ন সোিরে এে অতভযোরনে কনিৃত্ব তিরি হরব্ 
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যোরি তিতন কহোরসন তব্ন আতযরে ইয়োতজি তব্ন মুয়োতব্য়োে কখযোফি স্বীেোে েেোরি 
ব্োধ্য েরেন। কহোরসন এরি েোতজ নো হরয িোে পতেণতি কহোরসনরে ব্হন েেরি হরব্। 
অেবোৎ কহোরসনরে কমরে কফযরি হরব্। প্রেরম ওমে তব্ন সোি এই েিব মোনরি েোতজ 
হরযন নো। এে েোরি ওমে তব্ন সোি িোাঁে আত্মীয়রিে সোরে তব্ষয়তি তনরয় আরযোিনো 
েরেন। িোাঁে আত্মীয়েো এেমি হরযন িোাঁে উতিি হরব্ নো নতব্ে কিৌতহরত্রে সোরে যুদ্ধ 
েেো। তেন্তু কেষ পযবন্ত ওব্োয়িুল্লোহ তব্ন তজয়োি সফয হরযন। ওমে তব্ন সোি তব্ন 
আতব্ ওয়োক্কোস কহোরসরনে তব্রুরদ্ধ যুরদ্ধ যোত্রো েেরযন। যখন ওমে তব্ন সোি কহোরসরনে 
সমু্মখীন হরযন িখন তিতন িোইরযন কহোরসরনে সোরে আরপোষ েরে তনরি। তিনতিন 
ধ্রে ওমে তব্ন সোি কহোরসরনে সোরে েেোব্োিবো িোতযরয় কব্োঝোরি িোইরযন কহোরসন কযন 
আত্মসমপবণ েরে ইয়োতজরিে প্রতি িোাঁে আনুগিয কর্োষণো েরেন। এই িীর্বিোয়ী 
আরযোিনোে েেো শুরন ওব্োয়িুল্লোহ তব্ন তজয়োি আিতঙ্কি হরয় পরড়ন। ভোব্রযন ওমে 
তব্ন সোি হয়ি কহোরসরনে ইসযোতম ভোব্োরব্রগ পরড় যোরব্ন এব্ং িোাঁে পরক্ষ িরয যোরব্ন। 
কস-জনয ওব্োয়িুল্লোহ িোাঁে সোমতেে েমবেিবো কেমে তব্ন তিয-কজোওেোনরে ব্োিবো 
পোঠোরযন কয, ওমে তব্ন সোি যতি গতড়মতস িোযোরি েোরেন িরব্ তিতন কযন সোমতেে 
ব্োতহনীে কনিৃত্ব তনরয় কনন। এই খব্ে কেোনো মোত্র ওমে তব্ন সোি তব্ন আতব্ ওয়োক্কোস 
ভুরয কগরযন ইসযোরমে জনয িোাঁে তপিোে অব্িোরনে েেো। তিতনই হরযন প্রেম ব্যতক্ত 
তযতন নতব্ে নোতিরে যক্ষয েরে িীে িুরড় মোরেন। ধ্মব, সম্মোন এব্ং স্বনতিেিোে কিরয় 
ওমে তব্ন সোরিে েোরি  প্রোধ্োনয পোয় পোেরসযে েোতয় েোরজযে েোসন ক্ষমিো যোভ েেো। 
িোযহো তব্ন ওব্োয়িুল্লোহ তিরযন নতব্ে অনযিম সোহোতব্। কয িে জন সহিেরে নতব্ 
কব্রহেরিে তনিয়িো তিরয়তিরযন িোযহোও িোাঁরিে অনযিম। খতযফো ওমে কয িয় 
সিরসযে পতেষি গঠন েরেতিরযন িোযহোও িোরি অন্তভুবক্ত তিরযন। আব্োে িোযহো 
তনরজই খতযফো পরিে প্রোেবী তিরযন। তেন্তু িোযহো মতিনোে ব্োতহরে েোেোয় পতেষরিে 
সভোয় কযোগ তিরি পোরেনতন। ফরয িোযহোে মিোমি নো কজরনই পতেষি খতযফোে 
মরনোনয়ন তিরয় কিন। মতিনোয় তফরে আসোে পে িোযহো খতযফোে ব্যোপোরে অনীহো 
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কিখোরযন এব্ং উসমোরনে প্রতি িোাঁে আনুগিয জোনোরি অস্বীেোে েেরযন। কেরষ 
উসমোন ব্যতক্তগিভোরব্ িোযহোে ব্োসগৃরহ যোন এব্ং খতযফোে পি কিরড় কিব্োে ইেো 
প্রেোে েরেন। িোযহো তব্ব্রিরব্োধ্ েেরযন এব্ং উসমোনরে িোাঁে আনুগিয তিরয় 
তিরযন। পুেস্কোেস্বরূপ উসমোন সেেোতে িহতব্য কেরে িোযহোরে ৫০ হোজোে তিেহোম 
তিরয় তিরযন এব্ং জোতনরয় তিরযন এই অেব পতেরেোধ্ েেরি হরব্ নো। এেপে কেরে 
িোযহো হরয় কগরযন উসমোরনে েোরিে র্তনষ্ঠ ব্নু্ধ। এেপেও িোযহো উসমোরনে সোহোরযয 
আেও অরনে অরেবে কযনরিন েরেন। কযমন এেব্োে িোযহো ইেোরেে তেিু জতম 
তব্তনময় েেরি িোইরযন কহজোজ অেব্ো তমেরেে সোরে। উসমোন সোরে সোরে স্বিতে হরয় 
কগরযন িোাঁে েোতসি ইসযোতম সোম্রোরজযে কয কেোরনো িোরন উচ্চপিি েমবিোেী পোতঠরয় 
তিরি যোরি িোযহো যো িোন িো কপরয় যোন। এ-ব্যোপোরে অরনরে অসরন্তোষ প্রেোে 
েেরযন। প্রেরম িোযহো উসমোনরে সমেবন জোনোরযন। যখন অসরন্তোরষে েণ্ঠ উচ্চ 
হরি যোগয িখন িোযহো তব্িক্ষণিোে পতেিয় তিরযন তনরজে তজহব্ো সংব্েণ েরে। 
যখন তব্রদ্রোহীেো উসমোরনে গৃহ-অব্রেোধ্ েরে কফরয িখন িোযহো িোড়োিোতড় 
তব্রদ্রোহীরিে পক্ষ তনরযন। তহজতে ৩৬ (৬৫৬ তিস্টোব্দ) সোরয জোমোরযে যুরদ্ধ (উরিে 
যুদ্ধ) িোযহো তনহি হন। এেতি িেয অনুযোয়ী উসমোরনে িোিোি ভোই মোরেোয়োন তব্ন 
আয-হোেোম এে িীে তনরক্ষপ েরে িোযহোরে হিযো েরেন। এেপে মোরেোয়োন তব্ন 
আয-হোেোম ব্রযন, ‘উসমোরনে খুরনে প্রতিরেোরধ্ে জনয িোযহোে েক্তই যরেি।’ 
(মোরেোয়োন তিরযন আতযে তব্পরক্ষ। তহজতে ৬৪ (৬৮৪-৮৫ তিস্টোব্দ) সোরয মোরেোয়োন 
উমোইয়ো খতযফো তনযুক্ত হন।) উরল্লখয িোযহো যখন ইসযোম গ্রহণ েরেন িখন তিতন 
কমোরিও অেবতব্রিে মোতযে তিরযন নো। ওমরেে সময়ও িোযহো মধ্যতব্ি পযবোরয়ে 
তিরযন। তেন্তু মৃিুযেোরয িোাঁে সম্পতিে মূযয তিয তত্রে যক্ষ তিেহোম। এে মরধ্য নগি 
তিয ২ যক্ষ তিনোে আে ব্োতে তিয িোযোনরেোিো, েৃতষভূতম, ও অিোব্ে সম্পতি। ইব্রন 
সোরি ‘িোব্োেোি’ গ্ররন্থে ব্ণবনোয়, িোযহোে নগি অরেবে পতেমোণ তিয ১০০তি িোমড়োে 
ব্স্তো, প্ররিযে ব্স্তোয় তিয ১০০ তেরযোগ্রোম তব্শুদ্ধ স্বণব। 
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ওমরেে উিেোতধ্েোে তনরয়োরগে জনয কয িয়জনরে মরনোনীি েেো হরয়তিয িোরিে 
মরধ্য আেও এেজন তিরযন জুব্োরয়ে তব্ন আয-আওয়োম। তিতন নতব্ে ফুফুে পুত্র। 
এিোড়োও নতব্ে সোরে িোাঁে অনয আত্মীয়িোও তিয। জুব্োরয়ে তব্ন আয-আওয়োম তিরযন 
প্রেম তিরেে ইসযোম গ্রহণেোেী। তিতনও কসই িেজরনে এেজন, যোরে কব্রহেরিে 
তনিয়িো কিয়ো হরয়তিয। জুব্োরয়ে নতব্ে সরি অরনেগুতয যুরদ্ধও অংে তনরয়তিরযন। 
নতব্ জুব্োরয়েরে আখযো তিরয়তিরযন ‘আমোে তেষয’। িোই তিতন তিরযন নতব্ে সোহোতব্রিে 
মরধ্য সব্রিরয় সম্মোতনি। অরনরে ব্রযন কয ইসযোরমে িৃিীয় খতযফো উসমোন 
জুব্োরয়েরে সেেোতে িহতব্য কেরে িয় যক্ষ তিেহোম কিন। জুব্োরয়ে কভরব্ কপরযন নো 
এি তব্পুয অেব তিরয় তিতন তে েেরব্ন? িোাঁে ব্নু্ধেো যো পেোমেব তিরযন জুব্োরয়ে িোই-
ই েেরযন। তব্তভন্ন নগেীে আরেপোরে তিতন অরনে ব্োতড়, েৃতষজতম ক্রয় েরেন। িোাঁে 
মৃিুযেোরয কফোসিোি (পেব্িবীেোরয েোয়রেো), আরযেজোতন্দ্রয়ো, ব্সেো, েুফোয় প্রিুে ভূ-
সম্পতিে মোতযে ব্রন যোন। মতিনোরি জুব্োরয়ে এগোেতি ব্োতড়ে মোতযে তিরযন এব্ং 
এই ব্োতড়গুতয ভোড়ো তিরয় কিন। অনুমোন েেো হয় িোাঁে সমগ্র ভূ-সম্পতিে পতেমোণ তিয 
৩৫,২০০,০০০ কেরে ৫২,০০০,০০০ তিেহোম। ইব্রন সোি িোাঁে িোব্োেোি ব্ইরয় 
তযরখরিন জুব্োরয়ে অিযন্ত ধ্োতমবে তিরযন। তিতন েোরেো েোি কেরে কেোরনো তেিু গতেি 
েোখরি িোইরিন নো। িোাঁে ভয় তিয কয কেোরনো মুহূরিব তিতন িেম িুিবেোয় পতিি হরি 
পোরেন। ফরয ওইসব্ গতেি মোয ব্ো ধ্নসম্পি হোতেরয় কযরি পোরে অেব্ো নি হরি 
পোরে। তেন্তু কেউ িোাঁরে ঋণ তিরয িো গ্রহণ েেরিন। এব্ং কসই অেব তনরজে মরন 
েরে যোভজনে কক্ষরত্র তব্তনরয়োগ েেরিন। িরব্ েিব তিয তিতন মোেো কগরয ওইসব্ 
ঋরণে অেব িোাঁে উিেোতধ্েোেীেো পতেরেোধ্ েেরি ব্োধ্য েোেরব্ন। সতিয ব্যরি 
মৃিুযেোরয তিতন প্রোয় তব্ে যক্ষ তিেহোম ঋণ কেরখ যোন যো িোাঁে পুত্রেো পতেরেোধ্ েরে 
কিন। 
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আবু্দে েহমোন তব্ন আউফ নতব্ে আরেেজন তনেিিম সোহোতব্। তিতনও িেজরনে মরধ্য 
এেজন কয কব্রহেরিে তনিয়িো কপরয়তিরযন নতব্ে েোি কেরে। এই সোহোতব্ অতিেয় 
তব্িক্ষণ, অতভজ্ঞ ব্যব্সোয়ী এব্ং খতযফো আবু্ ব্েে ও খতযফো ওমরেে তব্েস্ত উপরিিো। 
খতযফো তনব্বোিরনে জনয ওমরেে িয় সিসয তব্তেি েতমতিে এেজন তিতন। আবু্দে 
েহমোন েখন িোতেদ্রিো কিরখনতন। িোই ব্িোনযিোয় তিরযন সব্বোরগ্র। তিতন কয তব্পুয 
পতেমোণ সম্পি-সম্পতি কেরখ যোন িো কেোরনোক্ররমই শুধু্মোত্র মতিনোে ব্োজোরে ব্যব্সো-
ব্োতণজয িোেো অজবন েেো সম্ভব্ তিয নো। মৃিুযেোরয তিতন িোেজন স্ত্রী কেরখ যোন। প্ররিযে 
স্ত্রী পোন ৫০ হোজোে স্বরণবে তিনোে, ১ হোজোেতি উি এব্ং ৩ হোজোে কমষ। আবু্দে েহমোন 
উইরয িোাঁে স্ত্রীরিেরে এই ধ্নসম্পি আল্লোহে েোস্তোয় খেি েেোে তনরিবে তিরয় যোন। 
খতযফো উসমোরনে আমরয হোেোম তব্ন তহজোরমে মরিো গুণসম্পন্ন ব্যতক্ত খুব্ েম তিরযন। 
তিতন সেেোতে িহতব্য কেরে এে েপিবেও তনরিন নো। যখন সেেোতে কেোষোগোে 
কেরে মুহোতজে এব্ং আনসোেরিে মোরঝ ব্য়স্ক ভোিোে ব্যব্িো েেো হরযো িখন তিতন 
কস ভোিো তনরি অস্বীেোে েেরযন। 
 

আবু্জে তগফোতে৯৫ প্রেম তিরেই ইসযোম গ্রহণ েরে নতব্ে র্তনষ্ঠ সোহোতব্ হরয় যোন। 
তগফোতে অতিেয় ধ্োতমবে এব্ং েরঠোে আত্মসংযমী ব্রয পতেতিি তিরযন। অরনে 
হোতিরসেও ব্ণবনোেোেী। তিতন প্রোয়ই ব্যরিন, সুেো িওব্ো’ে ৩৪ আয়োরি কয ব্যো হরয়রি: 
‘...যোেো কসোনো ও রুপো জমো েরে এব্ং িো আল্লোহে পরে ব্যয় েরে নো িোরিেরে 
মোেোত্মে েোতস্তে খব্ে িোও।’ (৯:৩৪)। এই আরিে কিয়ো হরয়রি সমগ্র মুসতযম 
সমোজরে কযন িোেো সম্পি েুতক্ষগি নো েরে িো িোন েরে কিয়। আবু্জে তগফোতে 
তসতেয়োরি েোেোেোযীন েোসনেিবো মুয়োতব্য়োরে কেোেোরনে ওই আরিে যঙ্ঘন েেোে 
জনয ভৎবসনো েরেন। েোতস্তস্বরূপ মুয়োতব্য়ো আবু্জেরে তসতেয়ো কেরে তনব্বোতসি েরে 
কহজোরজ পোতঠরয় কিন। মতিনোরি এরস আবু্জে এেই েেো ব্যরযন। ইসযোরমে িৃিীয় 
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খতযফো উসমোন িো শুরন আবু্জেরে প্রহোে েেরযন এব্ং মতিনো কেরে ব্তহষ্কোে েরে 
তিরযন। 
 

যোরহোে এিো সতিয কয, নতব্ে তেিুসংখযে সোহোতব্ ধ্নসম্পতিে কযোভ সংব্েণ েেরি নো 
কপরে িো হোতসয েেোে জনয উরঠ পরড় কযরগ যোন। অব্িো এমন হরয় উরঠ কয, অিক্ষ 
এব্ং যোেো নতব্ ব্ো খতযফোে সোরে জতড়ি তিয নো িোেোও পযবন্ত নোনো পন্থো অব্যম্বন 
েরে িোেো ব্োনোরি যোগরযন। েতেি আরি জোন্নোব্ নোরম এেজন তিনমুজুে মক্কোয় 
ব্োিবোব্োহে ভৃিয তহরসরব্ েোজ েেরিন, তিতনও েুফোয় মৃিুযেোরয নগি ৪০ হোজোে 
তিেহোম কেরখ যোন। 
 

যুরদ্ধ কযোগিোনেোেীেো গতনমরিে মোরযে ভোগ কপরয় এব্ং পরে ব্য়স্ক ভোিো কপরয় 
অরনরে ধ্নী হরয় যোয়। কযসব্ অেোরেোহী স্বসতনে ইতিতেয়োয় (ব্িবমোরন তিউতনতসয়ো) 
আবু্দল্লোহ তব্ন সোি তব্ন আতব্ সোেোরহে কনিৃরত্ব যুদ্ধ েরেতিয িোেো প্ররিযরে ৩ হোজোে 
তমেেোয (১ তমেেোয ৪.৭ গ্রোরমে সমোন) পতেমোণ তব্শুদ্ধ স্বণব পোয়। এেজন পিোতিে 
স্বসনয পোয় ১ হোজোে তমেেোয। 
 

ইসযোরমে ইতিহোরসে প্রোেতমে যুরগে এইসব্ অজস্র তনভবেরযোগয উিোহেরণ এিো 
পতেষ্কোে হরয় আরস কয, গতনমরিে মোরযে ভোগ পোওয়ো, অরনযে ভূতম কজোেপূব্বে িখয 
েেো, এব্ং অরনযে নোেীরিে অপহেণ েরে িোরিে িোসী ব্োতনরয় েোখো-এসব্ই তিয 
আেব্ কযোদ্ধোরিে জনয ব্ড় আেষবণ। এজনয িোরিে সোহরসে কেোরনো অভোব্ তিয নো। 
তনমবমিো কিখোরিও িোেো কেোরনোপ্রেোে েুণ্ঠো কব্োধ্ েেরিন নো। নতব্ে আিেব, আরিে-
তনরষধ্রে অগ্রোহয েরে ইসযোরমে িত্রিোয়োয় কেরে িোাঁেো ক্ষমিো, ধ্নরিৌযি, 
প্রভোব্প্রতিপতি হোতসরয ব্যস্ত তিরযন। িোেো ভুরয কগরযন ইসযোরমে কসই মহোন ব্োণী, 
কেোেোরন কযমন ব্যো হরয়রি: ‘কিোমোরিে মরধ্য কস-ই আল্লোহে েোরি কব্তে মযবোিোসম্পন্ন 
কয কব্তে পেরহজগোে।’ (সুেো হুজুেোি: আয়োি ১৩)। িরব্ এই ধ্েরনে অসিোিেরণে 
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প্রতিতক্রয়োও অতিরেই শুরু হরয় যোয়। তব্রিতেেো, তব্রেষ েরে ইেোতনেো এই ধ্েরনে 
অননতিে আিেণ-অিযোিোে মোনরি িোইয নো। িোেো ইসযোরমে আধ্যোতত্মে এব্ং িয়োযু 
নীতিগুরযো গ্রহণ েরে। তেন্তু আেব্রিে জোতিগি কশ্রষ্ঠরত্বে িোতব্ মোনরি অস্বীেোে েরে। 
ইেোতনেো আেব্রিে কেোষরণে স্বীেোে হরি িোইয নো। আেব্রিে জোিযোতভমোন আে 
কশ্রষ্ঠরত্বে িোতব্ে উিরে ইেোতনেো িোরিে জোিীয়িোব্োিী আরেোযন ‘কেোতব্য়ো’ গরড় িুরয। 
এমন েী অরনরে ইসযোরমে তব্রুরদ্ধ (তজতেে) তগরয় ধ্মবতব্রেোধ্ী হরয় যোন। 
 

এই ব্ইরয়ে কযখে তমেে কেরে প্রেোতেি ‘Al-zandaqa wa-l-su'ubiyya fi-l-'asr 
al-"Abbasi al-awwal’ তেরেোনোরমে এেতি ব্ই পরড়তিরযন। ব্ইতিে ভূতমেো 
তযরখতিরযন েোয়রেো তব্েতব্িযোযরয়ে এেজন অধ্যোপে। তিতন কসখোরন িোতব্ েরেন, 
‘ইেোতনরিে জোিীয়িোব্োিী আরেোযন (কেোতব্য়ো) পুরেোপুতে ইসযোতম নীতি-আিবরেে 
তব্রেোধ্ী। এতি ধ্মবতব্রেোধ্ী।’ তেন্তু ব্ইতিরি কিখোরনো হয়তন কয আেরব্েোও কেোেোন যঙ্ঘন 
েরেরি। অন্তি এই আয়োিতি: ‘আল্লোহ অব্েযই নযোয়পেোয়ণিো, সিোিোেণ ও 
আত্মীয়স্বজনরে িোরনে তনরিবে কিন। আে তিতন অেীযিো, অসৎেমব ও সীমোযঙ্ঘন 
তনরষধ্ েরেন। তিতন কিোমোরিে উপরিে কিন যোরি কিোমেো তেক্ষো গ্রহণ েে।’ (সুেো 
নোহয: আয়োি ৯০)। 
 

কযসব্ খতযফোরে ‘তব্েোসীরিে নৃপতি’ (আতমরুয মুরমতনন) উপোতধ্ কিয়ো হরয়তিয িোরিে 
মরধ্য অরনরেই এরিো ভ্রিোিোেী তিরযন কয, েতেি আরি িোেো ‘মরিে নিী’কি স্নোন 
েেরিন। নতব্ িোাঁে মহোন আিেব সিিো এব্ং উৎেষবিোরে মোনব্িোে মোনিণ্ড তহরসরব্ 
গ্রহণ েরেতিরযন। তেন্তু এই খতযফোেো নতব্ে কসই মহরিে প্রতি কেোরনো ভ্রুরক্ষপই 
েরেনতন। উমোইয়ো খতযফোেো অনোেব্ মুসযমোনরিে উপে আেব্ মুসযমোনরিে েিৃবত্ব 
এব্ং অনয আেব্রিে উপে উমোইয়ো কগোরত্রে আেব্রিে েিৃবত্ব ব্হোয েোখরি সরিি 
েোেরযন। 
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আতয তিরযন নতব্ে সহিেরিে মরধ্য অনযিম ধ্মবপ্রোণ এব্ং জ্ঞোনী ব্যতক্ত। িেোতপ এই 
‘তব্েোসীরিে েোহজোিো’েো মসতজরিে প্রিোেরব্তি কেরে আতয তব্ন আবু্ িোতযরব্ে মৃিুযে 
পেও িোাঁরে তনরয় গোতযগোযোজসহ েিুতক্ত েেরিন। তব্তেি পতণ্ডি আবু্দল্লোহ তব্ন আয-
আব্বোস তিরযন নতব্ে িোিোরিো ভোই। আবু্দল্লোহ তব্ন আব্বোরসে ব্ংেধ্ে তিরযন খতযফো 
মুিোওয়োতক্কয (২৩২-২৪৭ তহজতে; ৮৪৭-৮৬১ তিস্টোব্দ)। তনরজে িেব্োরে উপতিি 
গণযমোনযরিে তিিতব্রনোিরনে জনয তিতন এে ভোাঁড়রে তনরয়োতজি েেরযন কয আতযে 
কব্ে ধ্োেণ েরে নিবন-েুিবন েেরিো। এিোড়োও খতযফো মুিোওয়োতক্কয নতব্ে নোতি 
কহোরসন তব্ন আতযে সমোতধ্রি যোিয িোতযরয় কিন এব্ং কসি েেরি েোরেন যোরি েরে 
ওই সমোতধ্ে কেোরনো তিি পোওয়ো নো যোয়; কযোেজরনে মন কেরে কযন নতব্ে কিৌতহরত্রে 
িৃতি তনতিি হরয় যোয়। িোই ইেোতনেো সতঠেভোরব্ই তব্রব্িনো েরেতিয কয যোেো এরিো 
অসচ্চতেত্র এব্ং নতব্ে আিরেবে প্রতি সীমোহীন উিোসীন িোেো কেোরনোক্ররমই ‘তব্েোসীরিে 
েোহজোিো’ ব্ো ‘নৃপতি’ (আতমরুয মুরমতনন) কখিোরব্ ভূতষি হরি পোরেন নো। 
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পোিিীেো 
৮৮.      ইসযোরমে তিিীয় খতযফো ওমেরে ২৬ জুযহজ তহজতে ২৩ (৩ নরভম্বে ৬৪৪ তিস্টোব্দ) 
সোরয আবু্ যুযু িুতেেোহি েরেন। আবু্ যুযু তিরযন এেজন ইেোতন ক্রীিিোস। অরনে 
ঐতিহোতসে িোরে তিস্টোন তহরসরব্ তিতিি েরেরিন। মৃিুযে েরয়ে র্ণ্টো আরগ ওমে এে 
পতেষি গঠন েরেন খতযফো তনব্বোিরনে জনয। এই পতেষি উসমোনরে ওমরেে পেব্িবী 
উিেোতধ্েোেী মরনোনীি েরে। 
৮৯.      আবু্জে তগফোতে নতব্ মুহোম্মরিে ধ্মবপ্রিোরেে শুরুে তিরে ইসযোম গ্রহণ েরেরিন। তিতন 
এেজন েরঠোে িপস্বী, সমোরযোিে এব্ং হোতিস-ব্ণবনোেোেী। উসমোরনে কখযোফরিে সময় 
তসতেয়োে েোসনেিবো মুয়োতব্য়ো িোাঁরে তসতেয়ো কেরে ব্তহষ্কোে েরেন। আবু্জে তগফোতে তহজতে ৩২ 
সোরয (৬৫২ তিস্টোব্দ) সোরয মোেো যোন। আবু্জে তগফোতে, আয তমেিোি তব্ন আমে, এব্ং 
সোযমোন আয ফোতসবরিেরে প্রেমতিেেোে ‘তেয়ো’ ব্যো হয়। 
৯০.  আম্মোে তব্ন ইয়োতসেও ধ্মবপ্রিোরেে শুরুে তিরেই ইসযোম গ্রহণ েরেরিন। তিতন নতব্ে 
সোরে অরনে যুরদ্ধ অংেগ্রহণ েরেন। খতযফো ওমরেে সময় তিতন েুফোে েোসনেিবো তনযুক্ত হন 
এব্ং খুতজিোন িখরয অরনে অব্িোন েোরখন। খতযফো উসমোন িোাঁরে িোেুতে কেরে ব্েখোস্ত 
েরেন। নতব্ে স্ত্রী আরয়েোে তব্রুরদ্ধ জোমোরযে যুরদ্ধ আম্মোে তব্ন ইয়োতসে খতযফো আতযে পরক্ষ 
যড়োই েরেন। িরব্  তসতফ্ফরনে যুরদ্ধ আতযে পক্ষ তনরয় যড়োই েেোে সময় মৃিুযব্েণ েরেন। 
৯১.      আেতব্ ভোষোয় প্রোে-ইসযোতম যুগ কেরে ইব্রোতহম আয মুয়োরসতযে সময়েোরযে েতব্িোে 
সংেযন-গ্রন্থ। আব্বোতসয়ো খতযফো হোরুন আয-েতেরিে আমরয ইব্রোতহম আয মুয়োরসতয তিরযন 
েোজসভোে সংগীিতব্েোেি (তহজতে ১৭০ ব্ো ৭৮৬ তিস্টোব্দ-তহজতে ১৯৩ ব্ো ৮০৯ তিস্টোব্দ)। 
গ্রন্থতিে সংেযে তিরযন আবু্য ফেজ আতয আয-ইসফোহোতন (তহজতে ২৮৪ ব্ো ৮৯৭ তিস্টোব্দ-
তহজতে ৩৫৬ ব্ো ৯৬৭ তিস্টোব্দ) উমোইয়ো ব্ংরেে আেব্। ব্সব্োস েেরিন পোেরসযে ইসফোহোরন। 
৯২.     ফোতসব েব্দ খোসেোও-এে আেতব্ উচ্চোেণ হরে ‘খসরু’। এতি ইেোরনে এে রূপেেোে 
েোজোে নোম তিয। পেব্িবীরি এই নোরমে িুজন সোসোতনি সম্রোি পোেসয েোসন েরেন। প্রেমজন 
খসরু-১ অনুতেেব্ন (৫৩১-৫৭৯ তিস্টোব্দ) এব্ং তিিীয়জন খসরু-২ পোেরভজ (৫৯১-৬২৮ 
তিস্টোব্দ)। 
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৯৩.      আবু্দল্লোহ তব্ন েুিোয়ব্ো (তহজতে ২১৩ ব্ো ৮২৮ তিস্টোব্দ-তহজতে ২৭৬ ব্ো ৮৮৯ তিস্টোব্দ) 
ইেোতন ব্ংরেোদূ্ভি। তিতন সেেোতে েোরজ তনরয়োতজি তিরযন ব্োগিোরি। কসখোরনই মৃিুযব্েণ 
েরেন। িোাঁে েতিি ‘আইন আয-আেব্ে’ আধ্যোতত্মে সিয েোতহতনে এব্ং েতব্িোে সংেযন। 
এ িোড়োও এই গ্ররন্থ আরি সতিব্সংক্রোন্ত েযোতব্িযো ও অনযোনয আেতব্ েিনো। 
৯৪.   িোহো কহোরসন (১৮৮৯-১৯৭৩ তিস্টোব্দ) স্বেেব্েোয কেরে অন্ধ তিরযন। কেোেোন অধ্যয়ন 
েরেন মোদ্রোসো কেরে। পরে তমেরেে আয-আজহোে ধ্মবীয় েরযরজ পড়োরেোনো েরেন। কসখোন 
কেরে িোরন্স পড়োরেোনো েেরি যোন এব্ং পযোতেস তব্েতব্িযোযয় কেরে ডক্টরেি তডতগ্র অজবন 
েরেন। িোাঁে ডক্টরেি গরব্ষণোে তেরেোনোম তিয: ‘La philosophie sociale d'lbn 
Khaldoun’। প্রোে-ইসযোতম যুরগে েতব্িোে উপে িোহো কহোরসরনে পোতণ্ডিযপূণব গরব্ষণো েোয়রেো 
কেরে প্রেোতেি হয় ১৯২৬ সোরয ‘Fi'sh-she'r el-jaheli’ নোরম। িীর্ব তব্িরেবে মধ্য তিরয় 
েোয়রেো িুই খরণ্ড প্রেোতেি হয় নতব্ মুহোম্মরিে জীব্নী (Ala luimesh es-sira) ১৯৩৩ এব্ং 
১৯৩৮ সোরয। এই জীব্নীগ্রন্থতিই িোহো কহোরসরনে অতিগুরুত্বপূণব েোজ। তমেেীয় জোিীয়িোব্োরি 
তিতন উিোেনীতিে অনুসোেী তিরযন। ১৯৩৮ সোরয প্রেোতেি ‘তমেেীয় সংসৃ্কতিে ভতব্ষযি’ 
(Mostaqbal oth-theqafafi Mesr) নোরমে ব্ইরয় িোহো কহোরসন তমেরেে সোরে 
ভূমধ্যসোগেীয় অনযোনয কিরেে সহরযোতগিোে আহ্বোন জোনোন। ১৯৫০ সোরযে জোনুয়োতে কেরে 
১৯৫২ সোরযে জোনুয়োতে পযবন্ত তিতন তমেরেে তেক্ষোমিী তিরযন। সরব্বোপতে িোাঁরে িেণ েেো 
হয় মোদ্রোসোয় েোেোেোযীন সমরয় কেোেোন অধ্যয়ন ও আজহোে মহোতব্িযোযরয় িোাঁে িোত্রজীব্রনে 
তিনগুতযে উপে তভতি েরে ‘আয আয়োম’ গ্ররন্থে জনয। েোয়রেো কেরে ২ খণ্ড প্রেোতেি হয় 
১৯২৯ ও ১৯৩৯ সোরয। ইংরেতজরি প্রেম খরণ্ডে অনুব্োিে E. H. Paxton এব্ং ব্ইতিে 
তেরেোনোম ‘An Egyptian Childhood’ প্রেোতেি হরয়রি ১৯৩২ সোরয যেন কেরে। তিিীয় 
খরণ্ডে অনুব্োিে H.Wayment, প্রেোতেি হরয়রি ১৯৪৮ সোরয যেন কেরে। ব্ইতিে তেরেোনোম 
‘The Stream of Days’ । 
৯৫.       দ্রিব্য: পোিিীেো ৮৯। 
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ষষ্ঠ অধ্যোয় 

সোেোংে 
 

তব্ে-ইতিহোরস ইসযোরমে উত্থোন এব্ং তব্স্তোে এে অতিিীয় র্িনো। অিীি পযবোরযোিনো 
েেো অরনে কক্ষরত্রই খুব্ িুরূহ তব্ষয়, কেননো প্রেৃি তব্ষয় জোনরি প্রিুে িেয-উপোি 
প্ররয়োজন, যো সহরজ প্রোপ্ত নোও হরি পোরে। িোই প্রতিতি িৃতিভতি কেরে প্ররয়োজন 
ব্যোপে গরব্ষণোে। কস-িুযনোয় ইসযোরমে ইতিহোস জোনো অরনে সহজ েোেণ এই 
ইতিহোরসে সমেবরন পোওয়ো যোয় অরনে  তনভবেরযোগয িেয। সরিিন এব্ং পক্ষপোিমুক্ত 
ঐতিহোতসেরিে পরক্ষ ইসযোরমে ইতিহোস িুরয ধ্েো অরনে সহজ। ভতব্ষযি 
গরব্ষেরিেও উতিি ইসযোম তনরয় গরব্ষণোয় আগ্রহী হরয িোাঁরিে মরন কেোরনো ধ্েরনে 
পূব্বধ্োেণো, অন্ধতব্েোস ব্ো তব্রিষ েোেরয কসগুতয কেরে আরগ মুক্ত হরি হরব্। আমোে 
এই কিোি ব্ইতি সুগভীে গরব্ষণোে ফসয নয়। িেোতপ যেোসম্ভব্ কয কেোরনো ধ্েরনে 
অন্ধআরব্গ কেরে তনরমবোহ কেরে অতিসংরক্ষরপ এই ব্ইরয় িুরয ধ্েো হরয়রি হজেি 
মুহোম্মরিে কিইে ব্িরেে নবু্ওতি জীব্ন। এই অধ্যোরয় কস তব্ষয়গুরযো সংরক্ষরপ িুরয 
ধ্েো হরযো: 
 

(এে) মুহোম্মি তিরযন এেজন অনোে তেশু। িয় ব্িরেে তপিৃমোিৃহীন অসহোয় তেশু 
যোতযি-পোতযি হন আত্মীরয়ে গৃরহ। ওই ব্য়রসে তেশুেো সোধ্োেণি কযসব্ সুরযোগ-
সুতব্ধ্োে মোধ্যরম যোতযি-পোতযি হি, মুহোম্মি িো কেরে ব্তঞ্চিই তিরযন। খুব্ কিোি 
ব্য়স কেরেই মুহোম্মি মক্কোে তনেিি উষে মরুভূতমরি উরিে িোেণ েরে সময় 
েোিোরিন। িোাঁে িৃতি তিয িীক্ষ্ণ এব্ং মন তিয েল্পনোপ্রব্ণ। পোাঁি কেরে িয় ব্িে তিতন 
মরুভূতমরি অতিব্োতহি েরেন। মরুভূতমে তনজস্ব তনজবনিো ও এেোেীত্ব মুহোম্মরিে মরন 
জন্ম কিয় ভোব্োরব্গ এব্ং িূেিতেবিো। প্রতিরব্তেরিে ধ্নরিৌযরিে সোরে তনরজে 
েপবিেেূনয অব্িোে িুযনো েরে মুহোম্মরিে মরন ধ্ীরে ধ্ীরে সৃতি হয় এে মোনতব্ে 
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তব্েোগ। এই জতিয মোনতসেিোে প্রেম ব্তহিঃপ্রেোে র্রি িোাঁে তেশুেোরযে কখযোে 
সোেীরিে সোরে এব্ং তনেি আত্মীয়রিে সোরে। িোেপে ধ্নী পতেব্োরেে সিসযরিে সোরে 
এব্ং সব্রেরষ ওই সমস্ত ধ্নরিৌযরিে উৎরসে উপে। কস উৎস তিয েোব্ো র্রেে 
িিোব্ধ্োরনে িোতয়ত্ব পোযন। মুহোম্মরিে জরন্মে ব্হুপূব্ব কেরেই েোব্ো তিয মূতিবপূজোে 
এে তব্েোয মতেে এব্ং আেব্ সমোরজে ধ্মবীয় কেন্দ্রভূতম। ব্োযযেোরয মুহোম্মি েোব্োয় 
অরনে প্রোেবনো-অিবনো েরেরিন, পেব্িবীরি িোাঁে েোরি এগুরযো সব্ বৃ্েো মরন হয়, 
এরেেেব্োরি এেতনষ্ঠ হওয়োয়। কসজনয কব্োধ্ েতে িোাঁে মরন মূতিবপূজোে প্রতি অগোধ্ 
রৃ্ণো এরস যোয়। [এেতি হোতিরসে ব্ণবনোনুযোয়ী: (৫৯৫ তিস্টোরব্দে তিরে) নতব্ মুহোম্মি 
িখন কপৌিতযে কিব্রিব্ীে উপোসনো েেরিন, এেিো েোব্ো র্রেে কিব্িোরে উৎসগব 
েেো কেোেব্োতনে মোংস েোন্নো েরে এরেেেব্োিী হোতনফ িরযে প্রতিষ্ঠোিো ও তব্তেি 
আেতব্ েতব্ জোরয়ি তব্ন ওমরেে (খতযফো ওমরেে িোিো) জনয তনরয় যোন িোাঁে সোরে 
খোওয়োে জনয, িখন জোরয়ি মুহোম্মিরে তিেষ্কোে েরেন এব্ং কপৌিতযেিো কেরে তব্েি 
কেরে এরেেেব্োি িিবোে পেোমেব কিন। দ্রিব্য: বু্খোতে েতেফ, ভতযউম ৭, বু্ে ৬৭, 
নম্বে ৪০৭। -অনুব্োিে]। মূতিবপূজো-তব্রেোধ্ী তিন্তো কেব্য মুহোম্মরিে এেোে তিয নো। 
এ-সময় মক্কোে অরনে ব্োতসেোে েোরি তিস্টোন ও ইহুতি ধ্মবপুস্তে তিয। এিোড়োও 
অরনে তিন্তোেীয মক্কোব্োসী তিরযন যোেো তনষ্প্রোণ মূতিবগুরযো পূজো েেোরে  অসোে মরন 
েেরিন। িোাঁরিে কেউ কেউ ‘হোতনফ’ নোরম পতেতিি তিরযন। এই ব্যতক্তগুরযোে সংস্পরেব 
আসোয় মুহোম্মরিে তিন্তো, িৃতিভতি ব্িরয যোয়। এ-সময় তিতন এেব্োে তসতেয়োয় ব্োতণজয 
ভ্রমরণ যোন। ব্োইরেে জগরিে সোরে তনরজে অঞ্চরযে কযোেজরনে সংস্কোে-েুসংস্কোে-
প্রেো-তনয়ম-নীতি পোযরন তব্েোয পোেবেয মুহোম্মরিে েোরি িৃেযমোন হয় এই সফরেে 
সময়। ধ্মবপুস্তেপ্রোপ্ত (ইহুতি ও তিস্টোন) কযোেরিে উপোসনোযয় কিরখ এব্ং যোজে-
পুরেোতহিরিে সোরে আযোপ েরে মুহোম্মি িোাঁরিে নতব্ এব্ং ধ্মব সম্বরন্ধ অরনে তেিু 
জোনরি পোরেন। এেপে মুহোম্মি তনরজে ধ্োেণোয় প্রিযয়ী হন। 
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(িুই) যখন এরেেেব্োি এব্ং ইহুতি ও তিস্টোনরিে েোি কেরে পোওয়ো মিব্োি 
মুহোম্মরিে জীব্রনে প্রধ্োন িিবোে তব্ষয় হরয় উরঠতিয, তঠে কস-সময় তিতন মক্কোে এে 
ধ্নী নোেীরে (খোতিজো) তব্রয় েরেন। ফরয মুহোম্মি ব্স্তুজীব্রনে তব্ড়ম্বনো কেরে তনষৃ্কতি 
কপরয় যোন। মুহোম্মরিে স্ত্রী খোতিজোে িোিোরিো ভোই ওয়োেোেো তব্ন-নওফয তিরযন 
এরেেেব্োিী। িোাঁে সোরে র্ন-র্ন সোক্ষোি মুহোম্মরিে আসতক্তরি পতেণি হয়। 
মুহোম্মরিে মন সব্বিো আেন্ন হরয় েোেরিো এে সব্বেতক্তমোন এব্ং ঈষবোপেোয়ণ স্রিোে 
উপে। িোাঁে মরন গভীে তব্েোস হরযো কয, এই স্রিো তনিয়ই িোন নো, কহজোরজে কযোেজন 
অনয কিব্রিব্ীে পূজো েরুে। ইহুতি-তিস্টোনরিে ধ্মবগ্ররন্থ এব্ং কযোেেোতহতনরি ব্তণবি, 
‘কপৌিতযেিো উপোসনোে অপেোরধ্ সব্বেতক্তমোন এে ঈেে আি ও সোমুি জনরগোষ্ঠীরে 
র্ধ্ংস েরে তিরয়রিন’ – এই ব্ণবনো পোরঠ মুহোম্মরিে মরন আেংেোে সৃতি েরে। তিতন 
তিন্তো েেরযন কয িোাঁে তনরজে কযোেজনও এেইভোরব্  কিব্রিব্ীে উপোসনোয় তনরয়োতজি। 
এ-অপেোরধ্ িোই স্রিো হয়রিো খুব্ েীঘ্র িোরিে এে কর্োেিে সোজো তিরব্ন। এ-অব্িোয় 
িোাঁে তনরজে জরুতে েিবব্য কযোেজনরিে পে কিখোরনো। মুহোম্মরিে িৃতিভতিে সোরে 
িোাঁে আেংেো তমরয যোয়। তিতন িোতব্ েেরি শুরু েরেন কয স্রিো (পরে ‘আল্লোহ’ তহরসরব্ 
সরম্বোধ্ন েরেন) িোাঁরে স্বিব্ব্োণী পোঠোরেন মক্কোব্োসীরে হুাঁতেয়োে েেরি। তব্তব্ খোতিজো 
এব্ং ওয়োেোেো তব্ন-নওফয মুহোম্মরিে ঐেতেে প্রিযোরিরেে িোতব্ে সিযিো কমরন কনন। 
িোাঁেো জোনোরযন আল্লোহ-ই মুহোম্মিরে অনুপ্রোতণি েরেরিন। তনরজে র্ে কেরে সমেবন 
কপরয় মুহোম্মি উৎসোহী হরয় উঠরযন। িোাঁে মরন গভীে তব্েোস জন্ম তনয কয আল্লোহ 
িোাঁরেই মরনোনীি েরেরিন কহজোরজে জনগণরে সোব্ধ্োন ব্োণী জোনোরনোে জনয। কযমন 
েরে স্রিো হুি এব্ং সোরযহরে নতব্ তহরসরব্ পোতঠরয়তিরযন যেোক্ররম আি ও সোমুি 
জনরগোষ্ঠীরে সোব্ধ্োন েেোে জনয। মুহোম্মি আেও তব্েোস েেরি শুরু েেরযন কয, নতব্ 
শুধু্মোত্র ইহুতিরিে মধ্য কেরেই আতব্ভূবি হরব্ন িো নয়। আেব্ এব্ং ইহুতিেো এেই 
ব্ংরেে কযোে। িোই নতব্ আেব্রিে মধ্য কেরেও আসরব্। এই তব্েোস আে আধ্যোতত্মে 
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সতন্ধক্ষরণ আেন্ন অব্িোয় মুহোম্মি িতল্লে ব্িরে পিোপবণ েেরযন এব্ং তনরজে আত্মীয়-
স্বজনরিে তনেি িোাঁে নিুন মিব্োি প্রিোে শুরু েরেন। 
 

(তিন) মুহোম্মি ওই সমরয়ে যরিো তিন্তোেীয ব্যতক্তরিে সোরে আযোপ েরেতিরযন িোাঁেো 
প্রোয় সব্োই এেমি তিরযন কয, মোনুরষে হোরি স্বিতে প্রস্তে-মূতিবে উপোসনো েেো আসরয 
অেোযবেে। তিতন আেোতন্বি হরয় কগরযন কয, অতি সহরজই তিতন িোাঁে কযোেজনরে 
িোাঁরিে উিোসীনিো কেরে মুক্ত েেরি পোেরব্ন। শুরুরিই েরয়েজন ব্যতক্ত মুহোম্মরিে 
মিব্োি কমরন তনরযন। ফরয হিোে হব্োে কেোরনো েোেণ েোেয নো। মুহোম্মি 
কজোরেরেোরে িোযোরি েোেরযন িোাঁে প্রিোে েোজ। এ-সময় ওতহ আরস: ‘িুতম কিোমোে 
আত্মীয়স্বজনরে সিেব েরে িোও।’ (সুেো কেোআেো: আয়োি ২১৪)। তেন্তু এব্োে 
মুহোম্মরিে ভোব্নোে সোরে পতেতিতি অনুেূয হরযো নো। িোাঁে কযোেজন িোাঁরে উপহোস 
আে অব্জ্ঞো েেয। মুহোম্মি তিরযন সেয মরনে ব্যতক্ত। তিতন কভরব্তিরযন উপেোেী 
ব্ক্তব্য এব্ং যুতক্তপূণব ব্োণী তিরয় অতি সহরজ িোাঁরিে মরন কেখোপোি েেরি পোেরব্ন। 
তেন্তু িো হরযো নো। আেরব্েো কয িোরিে সনোিন ধ্রমবে প্রতি এরিোই অনুেক্ত েোেরব্, 
মুহোম্মি িো শুরুরি ধ্েরি পোরেনতন। তিতন কিরয়তিরযন িোাঁে নিুন ধ্মবপ্রিোরেে মোধ্যরম 
পুেোরনো ধ্মবরে উৎখোি েেরি। তেন্তু পুেরনো ধ্মবব্যব্িো তিয েুেোইে কনিোরিে প্রিুে 
ধ্নসম্পি এব্ং খযোতি ও যরেে তভতি। িোই মুহোম্মরিে মিোিেব শুরন িোেো প্রমোি 
গুণরযন এব্ং তনরজরিে অব্িোন ব্জোয় েোখরি মুহোম্মরিে িেম তব্রেোতধ্িোয় নোমরযন। 
মুহোম্মরিে িোিো আবু্ যোহোব্ তিরযন প্রেম ব্যতক্ত তযতন িোাঁে সোরে প্রেোরেয স্বব্তেিো 
কর্োষণো েরেন। এেিো েুেোইে প্রধ্োনরিে সভোয় আবু্ যোহোব্ তক্ষপ্ত হরয় ব্রয উরঠন: 
‘িুতম র্ধ্ংস হও, মুহোম্মি! আমোরিে তে এইসব্ আরব্োয-িোরব্োয কেোনোরনোে জনয 
কডরেি?’ 
 

(িোে) ওই সময় মোখজুম কগোত্র এব্ং আব্রি মনোরফে ব্ংেধ্েরিে মরধ্য তব্রেোধ্ ব্োরধ্। 
আয আখনোস তব্ন আবু্ েোতেরেে েোরি মোখজুম কগোরত্রে ভতব্ষযি কনিো আবু্ কজহরযে 
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এে উতক্ত কেরে িৎেোযীন কনিোরিে মরনোবৃ্তিে স্পি পতেিয় পোওয়ো যোয়। মোখজুম 
কগোত্র িখন অব্িো-প্রতিপতি-সহোয়-সম্পরি কব্ে ভোরযো অব্িোয় তিয। িোই আবু্ কজরহয 
আব্রি মনোফ কগোত্ররে উরদ্দেয েরে ব্যরযন, ‘িোেো ইরেেৃিভোরব্ অিীরিে অব্িোন 
তফরে পোব্োে জনয মুহোম্মিরে নতব্ তহরসরব্ সোতজরয়রি।’ এই র্িনোে প্রোয় পঞ্চোে ব্িে 
পরে ইয়োতজি তব্ন মুয়োতব্য়ো কহোরসন তব্ন আতযরে উরদ্দেয েরে এে েতব্িো েিনো 
েরেন। এই েতব্িোয়ও এেই মরনোভোব্ প্রেোে পোয়। ইয়োতজি িোাঁে েতব্িোয় 
তযরখতিরযন: ‘হোরেতমেো ক্ষমিোে জুয়ো কখরয। তেন্তু কেোরনো ব্োিবো আরসতন, কেোরনো 
স্বিব্ব্োণীও আরসতন।’ েী উরদ্দরেয েুেোইেেো মুহোম্মরিে তব্রেোতধ্িো েরেরি িো আয 
আখনোস তব্ন আবু্ েোতেরেে েোরি আবু্ কজরহরযে উতক্ত কেরে পতেষ্কোে। মুহোম্মি 
তিরযন গেীব্ অনোে। জীব্নযোত্রোে জনয তনভবেেীয তিরযন স্ত্রীে সম্পরিে উপে। এরহন 
িুিঃি ও তনভবেেীয ব্যতক্তে সোরে সোমোতজে এব্ং ব্যতক্তগি পযবোরয় উন্নীি পিমযবোিোে 
অতধ্েোেী ও ধ্নী েুেোইে কনিোরিে কেোরনো িুযনো হব্োে নয়। মুহোম্মরিে ধ্মবপ্রিোে 
সফয হরয এই কনিোরিে অব্িোন হরয় পড়রব্ িুব্বয। এমনও হরি পোরে কয, িোাঁেো 
তনরজরিে এরিোতিরনে সম্মোরনে আসন কেরে পরড় কযরি পোরেন।  সিয হরে কয, 
আব্িুয কমোিোরযরব্ে কগোষ্ঠী েখরনো মুহোম্মরিে সমেবে তিরযন নো। এমন তে আবু্ 
িোরযব্ ও নতব্ে অনয িোিোেো িোন নোই েুেোইে ব্ংরেে উপরগোরত্রে মরধ্য ফোিয ধ্রুে। 
নবু্ওতিে িোতব্ে পে মুহোম্মি কিে ব্িে মক্কোয় ব্সব্োস েরেন। ক্ররম তিতন িূেিতেবিোে 
মোধ্যরম বু্ঝরি পোরেন েুেোইেেো িোাঁরে অব্জ্ঞো েেরব্ এব্ং িোাঁে তব্রেোতধ্িো েরে যোরব্। 
কেষরমে িোই-ই হয। িুিঃখ ভোেোক্রোন্ত মরন মুহোম্মি ভোব্রযন, প্রস্তুতি নো তনরয় িোাঁে 
হয়রিো উতিি তিয নো নবু্ওতিে িোতব্রি আরত্মোৎসগব েেো। ওয়োেোেো তব্ন-নওফয, 
ওমোয়ো তব্ন আবু্-সোযোি, এব্ং েোস তব্ন সোরয়িো’ে মরিো এরেেেব্োিীেো তনরজরিে 
মিোমি ব্যক্ত েরেই িুপিোপ েোেরিন। পরে িোাঁেো তনজ তনজ পরে িরয যোন। মুহোম্মি 
এেব্োে তিন্তো েেরযন কয িোাঁেও হয়রিো এ-েেম েেো উতিি। মুহোম্মরিে নবু্ওতিে 
েমবজীব্ন পযবোরযোিনো েরে বু্ঝো যোয় কয, তিতন িোাঁে তব্েোরস কেষরমে এরিোই অিয 
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হরযন কয কেোরনো তেিুরিই তিতন আে ভীি ব্ো তনরুৎসোহ হরিন নো। েোরজই িোাঁে যক্ষ 
কেরে তিতন তপিপো হরযন নো। সেয ব্োধ্ো সরিও এেতব্েোরস তনতব্ি হরয় এতগরয় কযরি 
েোেরযন। কহজোরজে জনগণরে তনরজে তব্েোরস িোতযি েেোে িোতয়ত্ব তিতন পোযন েরে 
কগরযন প্রোয় তত্রেতি ব্িে। শুধু্ তব্েোরসে েতক্ত নয়, মুহোম্মরিে ব্োেপিুিো তিয 
অসোধ্োেণ। এেজন প্রোতিষ্ঠোতনে তেক্ষো-ব্তঞ্চি ব্যতক্তে পরক্ষ এই গুণ েোেো সতিয ভীষণ 
আিরযবে ব্যোপোে। তিতন আরব্গপূণব ভোষোয় জনিোরে সুনীতিসম্পন্ন, সৎ এব্ং িয়োেীয 
হরি ব্যরিন। কেোভন ব্যব্হোে, নযোয়পেোয়ণিো, এব্ং েিবব্যতনষ্ঠিো কয মুতক্তে পে, িো 
প্রমোরণে জনয জনয ভূতেভূতে উিোহেণ তিরযন অিীরিে নতব্রিে েোতহনী কেরে। 
 

(পোাঁি) অিীি ইতিহোস গরব্ষণো কেরে এিো এখন প্রমোতণি কয, মক্কোে আেব-সোমোতজে 
অব্িোে পতেরপ্রতক্ষরি ইসযোরমে আতব্ভবোব্ র্রি। মূতিব-পূজোে তব্রেোতধ্িোেোেী হোতনফসহ 
তব্তভন্ন এরেেেব্োিীে সংখযো ক্ররমই ব্োড়তিে তিরে তিয। মক্কোয় ধ্নী এব্ং ক্ষমিোেোযী 
কযোেরিে কিরয় অভোব্ী-িতেদ্র, তব্িহীন কযোরেে সংখযো কব্তে তিয। ইসযোম প্রিোরেে 
শুরু কেরেই এই অভোব্ী-তনিঃস্ব মোনুরষে পক্ষ হরয় েেো ব্যরি যোগরযন তিতন। পৃতেব্ীে 
যোব্িীয় তব্প্লরব্ে ইতিহোস সোক্ষয কিয়, সেয তব্প্লরব্ে আসয স্বসতনে হরে ব্তঞ্চি এব্ং 
অিযোিোতেি জনগণ। স্বোভোতব্েভোরব্ মক্কোে ক্ষমিোেোযী ব্যতক্তেো অযস হরয় ব্রস তিরযন 
নো। অসহোয়, গেীব্ মোনুষ যোেো মুহোম্মরিে ব্োণীরি আেৃি হরয় ধ্মবোন্ততেি হরয় ইসযোম 
গ্রহণ েেরযন, িোরিেরে তনয়ি তনযবোিন এব্ং হয়েোতন েেো হরি যোগয। তেন্তু 
ক্ষমিোসীনেো মুহোম্মি এব্ং সিয ধ্মবোন্ততেি মুসতযম, মক্কোে প্রভোব্েোযী পতেব্োরেে সিসয 
কযমন আবু্ ব্েে, ওমে, হোমজোরে কেোরনো প্রেোে উৎপীড়ন েেরিন নো। তনিঃস্ব 
মুসযমোনরিে প্রোয়ে ভয়ভীতিে সমু্মখীন হরি হরিো। িোেোই তিয নিুন ধ্মবীয় 
সম্প্রিোরয়ে তভতি, কযমন েরে তপেোতমরডে তভতি েোরে। এ-অব্িোয় কিে ব্িে ধ্রে 
মুহোম্মি িোাঁে প্রিোেণো িোতযরয় কগরযন। তেন্তু িোাঁে ভরক্তে সংখযো এেে’ে কব্তে হরযো 
নো। আিরযবে ব্যোপোে হরযও এখোন কেরে এেমোত্র উপসংহোে িোনো যোয়: মুহোম্মরিে 
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সব্ তনভুবয প্রিোে, ব্োেপিুিো, েরঠোে সংযম, এব্ং কিোজরখে ভয় কিখোরনো কেোরনোিোই 
েোরজ আসয নো। মক্কোয় ইসযোম প্রিোরে মুহোম্মরিে কয তনেযস পতেশ্রম তিয, িোে 
প্রোপয তিতন কপরযন নো। 
 

(িয়) কেষ পযবন্ত নতব্রে অস্ত্র িুরয তনরি হরযো ইসযোম প্রতিষ্ঠোে জনয। এিোড়ো িোাঁে 
আে কেোরনো গিযন্তে তিয নো। িোাঁে যক্ষয অজবন েেরি তিতন অরস্ত্রে ব্যব্হোে, যুদ্ধ, 
ব্যপ্ররয়োগ সব্ই তিতন েেরযন। এখোরন এেতি তব্ষয় আমোরিে িেরণ েোখো উতিৎ, 
েোযব সম্পোিরনে জনয েতক্ত প্ররয়োগ শুধু্ নতব্ এেোই েরেনতন। েতক্ত প্ররয়োগ আেব্ 
জোতিে এে পুেরনো অভযোস। কহজোজ এব্ং কনজরিে মরুভূতমে েরঠোে পতেরব্রে 
আেব্রিে েৃতষেোরজে কিমন কেোরনো সুরযোগ তিয। িোাঁেো িখন মনুষয-েতিি ব্ো ঈেে-
প্রিি িোতব্েোেী কেোরনো আইরনে অধ্ীরন ব্োস েেি নো। সোধ্োেণি আেব্ কব্িুইনরিে 
জীব্ন িযি অনয িরযে উপে যুিিেোজ এব্ং হোনোহোতন েরে। এই অতব্েোম হোনোহোতন 
কেরে তেিুসময় তব্শ্রোম কনব্োে জনয িোাঁেো ব্িরেে িোেতি মোস তনধ্বোেণ েরেতিরযন যখন 
কেউ েোরেো উপে আক্রমণ েেরব্ন নো। এই িোেতি মোসরে িোাঁেো পতব্ত্র মোস তহসোরব্ 
গণয েেরিন। ব্িরেে অনয সমরয় এে কগোরত্রে সোরে অনয কগোরত্রে এই যুিিেোজ, 
খুরনোখুতন এব্ং নোেীরিে অপহেরণে হোি কেরে িূরে েোেোে এেতি উপোয় তিয সিো 
সিেব েোেো এব্ং তনরজরিে আত্মেক্ষোে ব্যব্িো েেো। যখন মতিনোয় ব্সব্োসেোেী আউস 
এব্ং খোজেোজ কগোরত্রে কযোরেেো মুহোম্মরিে জীব্ন-েক্ষোে আেোস প্রিোন েরেন িখন 
তিতন মতিনোরি গমন েরেন। মতিনোয় িখন মুহোম্মরিে মোিো আতমনোে ব্ংরেে কযোরেেো 
ব্সব্োস েেরিন। মতিনোয় তগরয় মুহোম্মি হোরি িুরয তনরযন অস্ত্র। মুহোম্মি জীব্রন 
যরিো যুদ্ধ, সংর্রষব তযপ্ত হরয়তিরযন ব্ো ব্োধ্য হরয়তিরযন িোে প্রোয় সব্ই হরয়রি মতিনোরি 
আসোে পে। এখোরন নতব্ে প্রধ্োন যক্ষ তিয মতিনো এব্ং এে আরেপোরে ব্সব্োসেোেী 
ইহুতি সম্প্রিোয়গুরযো। ইহুতি কগোত্রগুরযোে সোরে সংর্ষব কেরে নতব্ িোাঁে ইসযোতম েোে 
প্রতিষ্ঠোে সিতি কপরযন। এই ইসযোতম েোরেে আইনেিবো, েোরেে প্রধ্োন েোযবতনব্বোহে 
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এব্ং সোমতেে প্রধ্োন হরযন মুহোম্মি তনরজই। এব্োে নিুন এই েোরেে উন্নতি এব্ং 
পতেসরে তব্সৃ্ততিরি মুহোম্মি পূণবমোত্রোয় মরনোতনরব্ে েেরি পোেরযন। 
 

(সোি) প্রোে-ইসযোতম যুরগ আেব্ব্োসী তিয এেইসোরে ব্োস্তব্ব্োিী এব্ং আরব্গপ্রব্ণ। 
এেতি আরব্গময় েতব্িো শুরন িোাঁরিে মন হরয় কযি আরেোতযি আব্োে কেোরনো েিযব 
েতব্িো শুনরয িোাঁেো হিযো েেরিও উিযি হরয় কযি। িোাঁরিে তিন্তোভোব্নো তিয সব্সময় 
স্বব্ষতয়ে তব্ষয়োব্যী এব্ং স্বিতনে অতভজ্ঞিোে উপরে। কেোরনো েেম আধ্যোতত্মে, 
অিীতন্দ্রয় ব্ো অরযৌতেে তব্ষয় িোাঁরিে ধ্িবরব্যে ব্োইরে তিয। সতহংসিো িোরিে জীব্রনে 
তনিযননতমতিে র্িনো। আইন ও তব্িোরেে প্রতি িোাঁরিে কেোরনো ভ্রূরক্ষপ েোেি নো। 
যুরিে মোয হস্তগি েেরি যো তেিু েেো প্ররয়োজন িোে সব্ই েেরি প্রস্তুি তিয িোাঁেো। 
এেজন ইউরেোপীয় পতণ্ডি ব্রযরিন, আেব্ কব্িুইন কেোরনো সমরয় তভন্ন িরযে সোরে 
যুরদ্ধ পেোতজি হরয কস েত্রুিরয কযোগিোন েেরি তিধ্ো েেি নো। িরব্ তনতিিভোরব্ 
ব্যো যোয়, আেব্ কব্িুইনরিে এই ব্যব্হোে তিয ব্যতিক্রমী। কয সমোরজ কেোরনো সংগতঠি 
সেেোে তিয নো, তিয নো কেোরনো েৃঙ্খযো এব্ং তনেোপিো, কসই সমোজরে সমূ্পণবভোরব্ 
তনভবে েেরি হরিো ক্ষমিোে ভোেসোময এব্ং ভীতিে উপে। 
 

আেব্েো িম্ভ এব্ং আত্মপ্রেংসো েেরি ভোযব্োরস। িোাঁেো কয শুধু্মোত্র তনরজরিে ব্যতক্তগি 
ও কগোত্রগি গুণোব্যী অতিেতঞ্জি েেি িো নয়, িোাঁেো িোরিে কিোষত্রুতিে জনয পযবন্ত 
গতব্বি েোেি। আত্মসমোরযোিনো েেো িোাঁরিে অভযোরস তিয নো। কভোেরব্যোয় অপহেণ 
েেো নোেীরে ধ্ষবণ েেোে পে িোাঁেো েতব্িো েিনো েেি। এ-েতব্িোয় তনরজেো তনরজরিে 
তহম্মরিে ব্ড়োই এব্ং সোহস প্রেোে েেি আব্োে ভুক্তরভোগী নোেীরে অেীয ভোষোয় 
গোতয তিি। কযভোরব্ কব্িুইন েতব্েো িোাঁরিে আতিম সহজোি মরনোবৃ্তি প্রেোে েেি িো 
সভযিোে কেোরনো পযবোরয়ই িো পরড় নো। কব্িুইনরিে আধ্যোতত্মে এব্ং অরযৌতেে ধ্োেণো 
ব্যরি যো তেিু তিয িো মূযি পোতেবব্ জগি কেরে কনয়ো কেোরনো মনগড়ো তিত্র। এেই 
েেম মোনতসে তিন্তোে ব্তহিঃপ্রেোে আমেো কিতখ ইসযোতম-যুরগও, তব্রেষ েরে 
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হোনব্তযরিে মরধ্য। হোনব্তযেো কয কেোরনো েেরমে কযৌতক্তে এব্ং তব্রেষণী 
তিন্তোভোব্নোরে ‘ধ্মবতব্রেোধ্ী’ ব্রয মরন েরে। [সুতন্ন ধ্মবিোতিে আহমি ইব্রন হোনব্রযে 
(৭৮০-৮৫৫ তিস্টোব্দ) অনুসোেীরিে ‘হোনব্তয’ ব্যো হয়। হোনব্তযেো ধ্মবীয় তব্ষয়োব্যীরি 
িেমপন্থো এব্ং কমৌযব্োিী িৃতিভতি কপোষণ েরেন। কসৌতি আেব্, েোিোে, আবু্ধ্োতব্, 
সংযুক্ত আেব্ আতমেোিসহ তসতেয়ো এব্ং ইেোরে হোনব্তযরিে প্রভোব্েোযী অব্িোন 
েরয়রি। আধু্তনে ইসযোম-গরব্ষেেো হোনব্তযরিে েট্টেপন্থী ওয়োহোতব্ব্োি, সোযোতফ 
মিোিরেবে পূব্বসূতে ব্রয অতভতহি েরে েোরেন। -অনুব্োিে]। 
 

(আি) তহজতে সরনে প্রেম িে ব্িরেে র্িনো তব্রেষণ েেরয আমেো কিতখ মুহোম্মি 
আেব্রিে িোতেতত্রে স্বব্তেিযোব্যীে সুরযোগ তনরয়তিরযন ইসযোরমে সোফযয এব্ং েতক্ত 
প্ররয়োরগে জনয। অরনে কক্ষরত্র নতব্ পেোজরয়ে ভোেসোময েক্ষোে জনয অনয িুব্বয কগোত্ররে 
আক্রমণ েেরিন। ফরয আেরব্ে সোধ্োেণ জনগণ সব্বিো আিরঙ্ক েোেি। কেোরনো িুব্বয 
কগোরত্রে পেোজয় ইসযোরমে জনয এরন তিি সফযিো নয়ি, আক্রমণ নো-েেোে িুতক্ত। 
ইসযোরমে তব্স্তোরেে তপিরন েরয়রি আেব্রিে গতনমরিে মোরযে প্রতি আেষবণ। 
গতনমরিে মোরযে অংে পোব্োে জনয অরনরে তজহোরি কযোগিোরনে আগ্রহ কিখোয়। যোেো 
তজহোরি যোরব্ িোরিেরে আল্লোহ গতনমরিে মোরযে প্রতিশ্রুতি তিরযন। হুিোয়তব্য়োে 
েোতন্তিুতক্তে পে আল্লোহ ব্যরযন: ‘আল্লোহ কিোমোরিেরে প্রতিশ্রুতি তিরয়রিন কিোমেো 
যুরদ্ধ যভয তব্পুয সম্পরিে অতধ্েোেী হরব্। তিতন কিোমোরিে জনয এ ত্বেোতন্বি েেরব্ন। 
তিতন কিোমোরিেরে েত্রুে হোি কেরে েক্ষো েরেরিন কযন তব্েোসীরিে জনয এ হয় এে 
তনিেবন আে আল্লোহ কিোমোরিেরে এ তিরয় সেয পরে পতেিোযনো েরেন।’ (সুেো ফোৎ্: 
আয়োি ২০)। এিোড়ো কব্রহেরিে অরেষ সুরখে উৎসোহ তিরয় ব্যো হরযো: ‘যোেো তব্েোস 
েরে ও সৎেমব েকে িোরিে জনয আরি জোন্নোি, যোে তনরি নিী ব্ইরব্। এ-ই 
মহোসোফযয।’ (সুেো বু্রুজ: আয়োি ১১)। নতব্ে অনুসোেীরিে মরধ্য েিজন সুরযোগ-
সন্ধোনী তিরযন িোাঁে কেোরনো তব্েোসরযোগয পতেসংখযোন আজ পযবন্ত কেউ সংেযন েরেন 
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নোই। িেোতপ অনুমোন েেো যোয় কয, নতব্ে মৃিুয অতব্দ যি ব্যতক্ত ইসযোম গ্রহণ 
েরেতিরযন িোরিে এেিো কব্ে ব্ড় অংেই ভীতি অেব্ো সুতব্ধ্ো আিোরয়ে কেৌেয 
তহরসরব্ ধ্মবোন্ততেি হরয়তিরযন। এে প্রমোণ তহরসরব্ আমেো কিখরি পোই কয, নতব্ে 
মৃিুযে পেপেই তব্পুয সংখযে আেব্ ইসযোম িযোগ েরে আব্োে পূরব্বে ধ্রমব তফরে যোয়, 
যোে জনয িোাঁরিে তব্রুরদ্ধ েক্তক্ষয়ী যুদ্ধও িোযোরি হয় খতযফোরিে। 
 

মতিনো তিয ইসযোতম েোরেে েোজধ্োনী এব্ং ইসযোরমে প্রোণরেন্দ্র। এখোরনও হজেি 
আতয তব্ন আবু্ িোরযব্, আম্মোে তব্ন ইয়োতসে এব্ং আবু্ ব্েে আস-তসতদ্দেরিে মরিো 
িযোগী ও সৎ কযোরেে সংখযো তিয অতি-নগণয। কব্তেে ভোগই ইসযোম গ্রহণ েরেতিয 
গভীে তব্েোস কেরে নয়। ব্েং তব্তভন্ন সুতব্ধ্ো পোব্োে আেোয়। নতব্ে মৃিুযে পরে ক্ষমিো 
িখয তনরয় সংর্তিি র্িনোব্যী এে সব্রিরয় ব্ড় প্রমোণ। নতব্ে মৃিুযে পরে মুহোতজে ও 
আনসোেরিে মরধ্য তব্রেোধ্ যোরগ ক্ষমিো িখয তনরয়। এই তব্রেোধ্-হোিোমোে জনয নতব্ে 
েব্রিহ সৎেোরে তব্যম্ব র্রি যোয় তিন তিন পযবন্ত। হজেি আতয, িোযহো এব্ং জুব্োরয়ে 
কেরে কগরযন ফোরিমোে র্রে। িোাঁেো প্রতিিন্দ্বীরিে তনরয় কয ঝগড়ো িযতিয িোে সম্বরন্ধ 

তেিুই জোনরযন নো। আবু্ ব্েে, ওমে, আবু্ উব্োয়িোসহ৯৬ আেও েরয়েজন সোহোতব্ 
তব্তব্ আরয়েোে র্রে তিরযন। এ-সময় মতিনোে আনসোেেো খোজেোজ কগোরত্রে কনিো সোি 
তব্ন ওব্োয়িোে কনিৃরত্ব এে গৃরহ সমরব্ি হন। এেজন ব্যতক্ত তব্তব্ আরয়েোে গৃরহ 
এরস আবু্ ব্েে এব্ং ওমেরে জোনোরযন, ক্ষমিো আনসোেরিে হোরি িরয যোরে। এিো 
েোমোরি হরব্। আনসোেেো েী েেতিরযন িো জোনোে জনয সোরে সোরে হজেি আবু্ ব্েে 
এব্ং ওমে কসখোরন উপতিি হরযন। িখন সোি তব্ন ওব্োয়িো িোাঁরিে তিরে মুখ রু্তেরয় 
ব্যরযন, ‘আমেো হতে আনসোে। আমেোই ইসযোরমে আসয স্বসতনে। আমেো তিযোম 
নতব্ে সমেবে। আমোরিে কপতেব্হুয ব্োহুে জনয ইসযোরমে েতক্ত এরসরি।  আে 
মক্কোব্োসী কিোমেো হে মুহোতজে। কিোমেোও সোহোযয েরেি। িোই এরসো, কিোমেো 
আমোরিে সোরে কযোগিোন েে।’ এ-েেো কেোনোে সোরে সোরে ওমে কু্ষব্ধ হরয় হোাঁিরি 
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শুরু েেরযন। তেন্তু আবু্ ব্েে ওমরেে হোি ধ্রে িোাঁরে েোমোরযন। এেপে আবু্ ব্েে 
িোাঁে স্বোভোতব্ে েোন্ত েণ্ঠস্বরে সোি তব্ন ওব্োয়িোরে ব্যরযন: ‘আনসোেরিে সম্পরেব 
আপতন যো ব্রযরিন িো আতম স্বীেোে েরে তনতে। তেন্তু ক্ষমিোে আইনসম্মি অতধ্েোে 
আরি শুধু্মোত্র েুেোইেরিে। েোেণ েুেোইেেো অনযোনয আেব্ কগোরত্রে ঊরর্ধ্ব।’ িোেপে 
আবু্ ব্েে েেমিবন েেরযন ওমে এব্ং আবু্ উব্োয়িোে সোরে এব্ং আনসোেরিে 
উরদ্দরেয ব্যরযন: ‘আপনোেো িোাঁরিে কয কেোরনো এেজরনে প্রতি আনুগিয প্রিোন 
েরুন।’  
 

ওমে তিরযন ব্োস্তব্ ও িূেিেবী ব্যতক্ত। তিতন এই আেতিে তসদ্ধোরন্ত গো ভোসোরি িোনতন। 
ওমে বু্ঝরযন ক্ষমিো িখরযে এই কয পতেতিতি, িোে এেমোত্র সমোধ্োন হরে আবু্ 
ব্েেরে সব্োই কনিো তহসোরব্ গ্রহণ েরে কনয়ো। েোেণ আবু্ ব্েেই তিরযন সব্রিরয় 
ব্রয়োরজযষ্ঠ মুহোতজে এব্ং তিতন নতব্ে সোরে এেই গুহোয় তব্পিসংেুয অব্িোয় ব্োস 
েরেতিরযন। নতব্ যখন অসুি হরয় পরড়ন িখন নতব্ আবু্ ব্েেরে নোমোরজে ইমোমতি 
েেরি আরিে তিরয়তিরযন। এসব্ েোেণ তিন্তো েরে ওমে উরঠ িোাঁড়োরযন এব্ং আবু্ 
ব্েরেে সোরে েেমিবন েরে িোাঁে প্রতি তনরজে আনুগরিযে কর্োষণো জোনোরযন। এভোরব্ 
ওমে এে ধ্োক্কোয় কনিৃরত্বে সমসযোে সমোধ্োন েরে কফযরযন। ওমরেে এই তসদ্ধোরন্তে 
তব্রুরদ্ধ কেউ িেব েেোে অব্েোে কপরযন নো। স্বোভোতব্েভোরব্ই মুহোতজেেো ওমরেে 
আরিে অনুসেণ েেরযন িরব্ আনসোেেো িোৎক্ষতণেভোরব্ তেংেিব্বযতব্মূঢ় হরয় 
কগরযন। তেিু সময় পরে িোাঁেোও আবু্ ব্েরেে  প্রতি আনুগিয কর্োষণো েরেন। েতেি 
আরি কয, ওমে মতিনোে খোজেোজ কগোরত্রে ব্রয়োবৃ্দ্ধ্ ও কেোগোক্রোন্ত কনিো সোি তব্ন 
ওব্োয়িোে ক্ষমিো িখরযে ইেো কিরখ এরিোই কক্রোধ্োতন্বি হন কয, তিতন িোাঁরে 
সভোেরক্ষে ব্োইরে কিরন তনরয় আরসন এব্ং েরয়েজরনে সোহোরযয কব্িম প্রহোে েরেন। 

েতেি আরি, এ-প্রহোরেই সোি তব্ন ওব্োয়িো৯৭ র্িনোিরযই মোেো যোন। হজেি আতয 
তব্ন আবু্ িোতযব্ প্রেরম আবু্ ব্েরেে কখযোফরিে প্রতি আনুগিয জোনোরযন নো। তেন্তু 
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ওমে ভোরযোভোরব্ই জোনরিন, আতয সমেবন নো তিরয অতিরে হোরেতম কগোরত্রে অরনরেই 
আতযে পে অনুসেণ েেরব্ন। অেবোৎ আবু্ ব্েে হোরেতম কগোরত্রে পূণবসমেবন হোতেরয় 
কফযরব্ন। ফরয আবু্ ব্েরেে কখযোফি তনেোপি েোেরব্ নো। কস-জনয ওমে প্রতিতনয়ি 
আতযে সোরে কিখো েেরি যোগরযন, আযোপ-আরযোিনো, িেব িোযোরযন। কেষ পযবন্ত িয় 
মোস পরে আতয আবু্ ব্েরেে প্রতি িোাঁে আনুগিয কর্োষণো কিন। 
 

(নয়) মক্কোে কিে ব্িে ব্োি তিরয ইসযোরমে ইতিহোরস তব্েোয িোন জুরড় েরয়রি যুদ্ধ 
এব্ং ক্ষমিোে যড়োই। নতব্ জীতব্ি েোেোেোযীন সমরয় েতক্ত প্ররয়োগ েেো হরয়তিয 
ইসযোরমে প্রসোরেে জনয। কপৌিতযেরিে ইসযোম কমরন তনরি ব্য প্ররয়োগও হরয়রি 
তেিু তেিু কক্ষরত্র। তেন্তু নতব্ে মৃিুযে পে কয ব্োেংব্োে তব্রেোধ্ আে সতহংস পতেতিতিে 
সৃতি হয়, িোে েোেণ তিয ক্ষমিো আে কনিৃরত্বে প্রতিিতন্দ্বিো। আরগই উরল্লখ েেো 
হরয়রি আবু্ ব্েরেে ক্ষমিো িখয সম্ভব্ হরয়রি ওমরেে িক্ষিোে জনয। মৃিুযেোযীন 
সমরয় আবু্ ব্েে ইেো প্রেোে েরেন ওমে হরব্ন িোাঁে িযোতভতষক্ত। কেোরনো সমসযো 
িোড়োই আবু্ ব্েরেে মৃিুযে পে ওমে খতযফো হরয় যোন। কেউ িোাঁে তব্রেোতধ্িো েরেনতন। 
িে ব্িে পে ওমে িোাঁে জীব্রনে কেষ মুহূরিব িয় সিসয তব্তেি এে পতেষি গঠন 
েরেন িোাঁে উিেোতধ্েোেী তনব্বোিন েেোে জনয। এই পতেষরিে সিসযেো তিরযন: আতয, 
উসমোন, আবু্দে েহমোন তব্ন আউফ, িোযহো, জুব্োরয়ে এব্ং সোি তব্ন আতব্ ওয়োক্কোস। 
এই পতেষি যখন স্বব্ঠরে ব্রস িখন কেউই খতযফোে পরিে জনয েোরেো নোম প্রস্তোব্ 
েরেনতন। েোেণ প্ররিযরেই কিরয়তিরযন খতযফো হরি। আবু্দে েহমোন তব্ন আউফ 
খতযফো পরিে প্রোেবী হওয়ো কেরে তনরজে নোম প্রিযোহোে েরে তনরযন। কেউ কেোরনো 
মন্তব্য েেরযন নো। িখন আবু্দে েহমোরনে প্রস্তোরব্ পতেষরিে স্বব্ঠে তিনতিরনে জনয 
মুযিুতব্ েোখো হয। এমনতি েেো হরযো মুহোতজে ও আনসোেরিে মরনোভোব্ কব্োঝোে জনয। 
এই তিনতিন আবু্দে েহমোন ব্যতক্তগিভোরব্ পতেষরিে প্ররিযে সিসযরিেরে প্রশ্ন েরে 
কজরন তনরযন িোরিে েী ধ্োেণো অনযরিে সম্পরেব। কেোনো যোয় আবু্দে েহমোন হজেি 
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উসমোনরে তজজ্ঞোসো েরেতিরযন উসমোন যতি খতযফো মরনোনীি নো হন, িরব্ তিতন েোরে 
প্রস্তোব্ েেরব্ন খতযফো হব্োে জনয। উসমোন জব্োব্ তিরযন, খতযফো পরিে জনয আতযই 
হরেন সব্রিরয় কযোগযিম ব্যতক্ত। আবু্দে েহমোন িখন আতযরে এেই প্রশ্ন েেরযন। 
আতযও উিে তিরযন খতযফো পরিে জনয উসমোনই হরব্ন কযোগযিম ব্যতক্ত। এ-কেরে 
সব্োই বু্ঝরি পোেরযন, পেব্িবী খতযফো হরব্ন আতয অেব্ো উসমোন। 
 

এই িুজরনে (আতয এব্ং উসমোরনে) িতেরত্র অরনে পোেবেয তিয। উসমোন তিরযন 
আরয়তে, তব্নয়ী, তনেহঙ্কোে এব্ং উিোে। আতয প্রতসদ্ধ তিরযন িোাঁে সোহস, অনুেক্তিো 
এব্ং ধ্মবীয় ব্যোপোরে েরঠোেিোে জনয। ওমে তিরযন ভীষণ েরঠোে এব্ং প্রিণ্ড তমিব্যয়ী। 
িোই ওমরেে িে ব্িরেে েোসন তিয অরনরেে েোরি অসহনীয়। কভোগব্োিী ব্যতক্তরিে 
েোরি ওমরেে েোসন অতিষ্ঠ হরয় উরঠতিয। িোই িোাঁেো িোতেরযন নো আতযে েোসন 
আসুে। েোেণ িোাঁেো জোনরিো আতযে েোসনও হরব্ ওমরেে মরিোই েরঠোে এব্ং 
আত্মসংযমী। কেোেোরনে তব্তেি সুতন্ন িফতসেেোেে এব্ং পোেরসযে মুসতযম পতণ্ডি আবু্ 
জোফে মুহোম্মি ইব্রন জতেে আয-িোব্োতে’ে (৮৩৮-৯২৩ তিস্টোব্দ) মরি, ‘এই ব্যতক্তেো 
েুেোইে ব্ংরেে ব্োনু সোহম কগোরত্রে আমে ইব্রন আয-আসরে তনরয়োগ েেরযন 
মধ্যিিোে জনয। এেতিন আমে আতযে সোরে কিখো েেরযন এব্ং িোাঁরে জোনোরযন কয 
আবু্দে েহমোন তব্ন আউফ প্রেরম আতযরে খতযফোে পি তনরি প্রস্তোব্ েেরব্ন। তেন্তু 
আতযে মরিো উচ্চোসরনে ব্যতক্তে উতিি হরব্ নো, সোরে সোরে আবু্দে েহমোরনে প্রস্তোরব্ 
েোতজ হওয়ো। খতযফোে পরিে মযবোিো এব্ং সুনোম অকু্ষণ্ণ েোখোে জনয তিিীয়ব্োে কযন 
আবু্দে েহমোন আতযরে এই পি গ্রহরণে জনয অনুরেোধ্ েরেন। কয তিন পতেষরিে 
স্বব্ঠে ব্সোে েেো তিয, কসতিন আবু্দে েহমোন মসতজরিে প্রিোেরব্তিরি িোাঁতড়রয় আতযে 
তিরে মুখ েরে ব্যরযন: তিতনই (আতয) হরেন এেরত্র নতব্ে িোিোরিো ভোই এব্ং 
জোমোিো, প্রেম মুসতযম এব্ং ইসযোরমে জনয তনরব্তিি স্বসতনে। আতয যতি প্রতিজ্ঞো 
েরেন কয, তিতন আল্লোহে তেিোব্ কমরন িযরব্ন, নতব্ে আিেব পোযন েেরব্ন, এব্ং 
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আরগে িুই খতযফোরিে (আবু্ ব্েে ও ওমে) উিোহেণ অনুেেণ েেরব্ন িরব্ তিতন 
(আবু্দে েহমোন তব্ন আউফ) আতযরে খতযফো কমরন আতযে প্রতি িোাঁে আনুগিয কর্োষণো 
েেরব্ন। আতয উিে তিরযন, তিতন আল্লোহে তেিোব্ কমরন িযরব্ন, নতব্ে েীতি-নীতিরি 
েোেরব্ন এব্ং যো উিম মরন েেরব্ন িোই েেরব্ন। এেপে আবু্দে েহমোন উসমোনরে 
উরদ্দশ্য েরে ব্যরযন, আতযে পে তিতনই হরেন খতযফো পরিে জনয কযোগযিম ব্যতক্ত। 
উসমোন যতি অিীেোে েরেন, তিতন আল্লোহে তেিোব্ কমরন িযরব্ন, নতব্ে আিেবরে 
অনুসেণ েেরব্ন এব্ং পূব্বব্িবী িুই খতযফোে উিোহেণ গ্রহণ েেরব্ন িরব্ তিতন (আবু্দে 
েহমোন তব্ন আউফ) উসমোরনে প্রতি িোাঁে আনুগিয জোনোরব্ন। উসমোন এেইভোরব্ 
অিীেোে েেরযন এব্ং আতযরে ব্োি তিরয় আবু্দে েহমোন তব্ন আউফ উসমোরনে প্রতি 
আনুগিয জোনোরয উসমোন খতযফো হরয় কগরযন।’ এিো হরে িোব্োতেে ব্ক্তরব্যে সোেোংে। 

যতিও এখোরন পুনেোবৃ্তি কিখোরব্ িবু্ও িোব্োতেে ব্ই কেরে ব্োযোতমে৯৮ ফোতসব অনুব্োি 
িুরয কিয়ো হরযো। এখোরন আমেো কিখরি পোই, ওমরেে কখযোফরি জনগণ তব্েক্ত হরয় 
উঠরয নতব্ে েরয়েজন সোহোতব্ে মরন প্রোধ্োনয পোয় ক্ষমিোে প্রতি আেোঙ্ক্ষো আে 
উচ্চোতভযোষ। 
 

‘হজেি ওমে মোেো কগরয মরুভূতমে কব্িুইনেো ওমরেে জনয কেোে-তব্যোপ েেরি 
মতিনোয় আরসন। আবু্দে েহমোন িোাঁরিে সোরে আযোপ েেরযন। িোাঁরিে প্ররিযরে 
ব্যরযন, উসমোন হরব্ন খতযফোে জনয সরব্বোৎেৃি ব্যতক্ত। এে সন্ধযোয় আবু্ সুতফয়োন 
আমে  ইব্রন আয-আরসে সোরে কিখো েেরযন। আবু্ সুতফয়োন আমেরে জোনোরযন কয, 
ওই সন্ধযোয় আবু্দে েহমোন িোাঁে সোরে কিখো েরে ব্রযরিন, কয খতযফো পরিে জনয 
িুজন প্রতিিন্দ্বী েরয়রিন, িোাঁেো হরযন উসমোন এব্ং আতয। আবু্ সুতফয়োন ব্যরযন, 
তিতন উসমোনরে পিে েরেন। আমে ইব্রন আয-আস ব্যরযন, ইতিমরধ্য আবু্দে 
েহমোন িোাঁে সোরেও এই ব্যোপোরে কিখো েরেরিন। এেপে আমে ব্যরযন, আবু্ 
সুতফয়োরনে মরিো তিতনও উসমোনরে খতযফো তহসোরব্ পিে েেরব্ন। এেপে আবু্ 
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সুতফয়োন তজজ্ঞোসো েেরযন: ‘আমেো তে েেরি পোতে? উসমোন হরেন আরয়তে; িোই 
হয়ি অরনে ব্যোপোরে অমরনোরযোগী হরয় িোাঁে েিবব্য অরনযে উপে ব্রিব তিরি পোরেন। 
েোরেো অনুপতিরি হয়রিো আতয খতযফো হরয় কযরি পোরেন।’ আবু্ সুতফয়োন আমরেে 
গৃরহ কসই েোি েোিোরযন এব্ং আমেরে ব্োেব্োে তজজ্ঞোসো েেরযন েী উপোরয় 
উসমোনরে খতযফো তনতিি েেো যোয়। কস েোরত্র আমে আতযে গৃরহ কগরযন এব্ং 
আতযরে ব্যরযন: ‘আপতন জোরনন কয আতম আপনোে ব্নু্ধ। কসই পুেরনো তিন কেরেই 
আপতন আমোে েোরি তপ্রয়। খতযফো পরিে প্রোেবীে জনয অনয সব্োই সরে কগরিন। এখন 
শুধু্ আপতন আে উসমোন েরয়রিন এই পরিে জনয। আজ সন্ধযোয় আবু্দে েহমোন সব্ 
তব্তেি ব্যতক্তে সোরে এই তব্ষরয় আরযোিনো েরেরিন। অরনরে আপনোরে িোয়, আব্োে 
অরনরে উসমোনরে িোয়। এখন আবু্দে েহমোন আমোে সোরে আযোপ েেরযন। আতম 
িোাঁরে জোতনরয়তি, আতম আপনোরে খতযফো তহসোরব্ কিখরি িোই। আপতন যতি আমোে 
েেোয় মি কিন িরব্ আতম ব্যরি পোতে, আগোমীেোযই আপতন খতযফোে পি কপরয় 
যোরব্ন।’ আতয উিে তিরযন: ‘আপতন যো ব্যরব্ন আতম িো মোনব্।’ আমে ব্যরযন: 
‘প্রেরম আপনোরে প্রতিজ্ঞো েেরি হরব্ কয আমোরিে এই েরেোপেেন আপতন েোউরে 
জোনোরব্ন নো’। আতয এই ব্যোপোরে আমেরে অিীেোে তিরযন। আমে ব্যরযন: ‘আবু্দে 
েহমোন এেজন তব্জ্ঞ ও তব্িক্ষণ ব্যতক্ত। তিতন আপনোরে িোইরব্ন যখন তিতন কিখরব্ন 
কয আপতন সংেয়ী এব্ং খতযফোে পি তনরি তব্যম্ব েেরিন। তিতন যতি কিরখন কয 
আপতন খতযফোে পরিে জনয অধ্ীে এব্ং পিিো কপরয সোরে সোরে তনরয় তনরব্ন িখন 
তিতন আপনোে তব্রুরদ্ধ িরয যোরব্ন’। আতয উিে তিরযন: আতম আপনোে েেোমি 
িযব্’। পরে, ওই েোরি আমে উসমোরনে গৃরহ তগরয় উসমোনরে ব্যরযন: ‘আগোমী 
েোযই আপতন খতযফো হরয় যোরব্ন যতি আপতন আমোে েেো কেোরনন। আে আপতন যতি 
আমোে েেোয় মন নো কিন িরব্ আতয আপনোে েোি হরি খতযফোে পি কেরড় তনরব্ন। 
উসমোন ব্যরযন: ‘আতম আপনোে েেোয় েোন তিতে, আপতন ব্যুন।’ এেপে আমে 
ব্যরযন: ‘আবু্দে েহমোন এেজন সৎ এব্ং অেপি ব্যতক্ত। কেউ তেিু সিেবভোরব্ই 
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ব্যুে ব্ো স্পিভোরব্ই ব্যুে, আবু্দে েহমোন িোে কেোরনো কিোয়োক্কো েরেন নো। িোই 
আগোমীেোয আপনোরে খতযফোে পরিে জনয আহ্বোন েেো হরয আপতন অতনেো কিখোরব্ন 
নো। কেোরনো েিব কিয়ো হরয িোরিও অসম্মতি জোনোরব্ন নো। তিতন যো ব্যকব্ন আপতন 
সোরে সোরে িোে সোরে েোতজ হরয় যোরব্ন’। উসমোন উিে তিরযন: ‘আপতন কয পেোমেব 
তিরযন আতম িো কমরন িযব্।’ এেপে আমে উঠরযন এব্ং তনরজে গৃরহ তফরে কগরযন। 
 

‘পরেে তিন আমে মসতজরি কগরযন। কভোরেে নোমোরজ আবু্দে েহমোন ইমোমতি েেরযন। 
িোেপে আবু্দে েহমোন প্রিোেরব্তিরি িোাঁতড়রয় ব্যরযন: ‘আল্লোহ ওমেরে আেীব্বোি 
েরুন। আপনোেো সব্োই জোরনন কয ওমে িোাঁে উিেোতধ্েোেীে নোম ব্রয যোনতন। িোাঁে 
িযোতভতষরক্তে নোম ব্রয কগরয তিতন কয পোপ ব্ো পুরণযে মোতযে হরিন িোে প্রতি িোাঁে 
কেোরনো আেষবণ তিয নো। িোই তিতন িো নো েরে আমোরিে পোাঁি জরনে উপে এই 
িোতয়ত্ব িোতপরয় তিরয় কগরিন। এাঁরিে মরধ্য সোি এব্ং জুব্োরয়ে িোরিে মিোমরিে ভোে 
আমোে উপে নযস্ত েরে তিরয়রিন। আে আতম খতযফো পরিে প্রোেবী কেরে আমোে নোম 
প্রিযোহোে েরে তনরয়তি। এখন পিরেে জনয িুইজন েরয়রিন, আতয এব্ং উসমোন। 
আপনোেো েোরে িোন? আতম েোে প্রতি আমোে আনুগিয কিখোব্? আপনোেো এই নোমোরজে 
পে গৃরহ কফেোে আরগ আমোরে জোনোন কে হরব্ ‘তব্েোসীরিে েোহজোিো?’ কেউ কেউ 
িোইরযন আতযরে, আব্োে কেউ িোইরযন উসমোনরে। এই তনরয় উভয় পরক্ষ িযয 
হট্টরগোয। সোি তব্ন তজয়োি িখন আবু্দে েহমোনরে ব্যরযন: ‘আমেো আপনোরে সব্রিরয় 
পিে েতে। আপতন তনরজই আপনোে উপে আনুগিয জোনোন, কেউই িোরি আপতি 
জোনোরব্ নো। আবু্দে েহমোন ব্যরযন: এখন অরনে কিতে হরয় কগরি। তব্িেব ব্ন্ধ েরুন। 
ভোরযোভোরব্ তিন্তো েরুন, এই িুজরনে মরধ্য কে আপনোরিে জনয সব্রিরয় ভোরযো হরব্ন। 
আম্মোে তব্ন ইয়োতসে ব্যরযন: ‘তব্রেোধ্ এড়োরি িোইরয আপতন আতযে উপে আনুগিয 

তিরয় তিন।’ কমেোিো৯৯ ব্যরযন: ‘আম্মোে সতঠে ব্রযরিন। আপতন আতযে প্রতি আনুগিয 

কিখোরয কেউ িোে তব্রেোতধ্িো েেরব্ন নো।’ আবু্দল্লোহ তব্ন সোি তব্ন আবু্ সোেোহ১০০ 
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(তিতন হজেি উসমোরনে িুধ্-ভোই। ইসযোম িযোগ েরে পেব্িবীরি নতব্ে মক্কো তব্জরয়ে 
পে প্রোণভরয় আব্োে ইসযোম গ্রহণ েরেতিরযন এব্ং পেব্িবীরি খতযফো উসমোরনে 
আমরয তমেরেে গভবনে তনযুক্ত হন) জনিোে মোরঝ উরঠ িোাঁড়োরযন এব্ং আবু্দে 
েহমোনরে উরদ্দেয েরে ব্যরযন: ‘আতম তনতিিভোরব্ ব্যরি পোতে কয আপতন উসমোরনে 
উপে আনুগিয নো কিখোরয তেিু কযোে আপনোে তব্পরক্ষ যোরব্।’ আবু্দল্লোহরে অতভেোপ 
তিরয় আম্মোে ব্যরযন: ‘ওরহ ধ্মবিযোগী! িুতম এখোরন কেন? আমোরিে জনয কে হরব্ন 
‘তব্েোসীরিে েোহজোিো’ িো কিোমোে মরিো মুসতযরমে ব্যোে প্ররয়োজন নোই।’ মোখজুম 
কগোরত্রে এে ব্যতক্ত আম্মোেরে উরদ্দেয েরে ব্যরযন: ‘ওরহ ক্রীিিোস এব্ং ক্রীিিোরসে 
সন্তোন। িুতম এখোরন েুেোইেরিে তব্ষরয় নোে গযোে কেন?’ 
 

উপতিি মুসযমোনেো িুই িরয তব্ভক্ত হরয় কগরযন। িোরিে মরধ্য শুরু হয িুমুয তব্ব্োি। 
সোি তব্ন আতব্ ওয়োক্কোস উরঠ িোাঁতড়রয় আবু্দে েহমোনরে ব্যরযন: ‘এখতন এই তব্ষয়তি 
তনষ্পতি েরুন। নয়রিো খুরনোখুতন কযরগ যোরব্।’ আবু্দে েহমোন আব্োে উরঠ িোাঁড়োরযন, 
এব্ং জনিোরে উরদ্দেয েরে ব্যরযন: ‘আপনোেো েোন্ত কহোন। আতম কযভোরব্ ভোয বু্তঝ 
কসভোরব্ সমোধ্োন েেতি।’ এব্োে জনিো িুপ হয। আবু্দে েহমোন আতযরে ডোেরযন: 
‘আতয, আপতন িোাঁড়োন।’ আতয িোাঁড়োরযন এব্ং আবু্দে েহমোরনে েোরি কগরযন। আবু্দে 
েহমোন িোাঁে ব্োম হোি তিরয় আতযে ডোন হোি ধ্েরযন। তনরজে ডোন হোি উরিোযন 
েরে আতযে ডোন হোি েেমিবরনে প্রস্তুতি তনরযন এব্ং আতযরে তজরজ্ঞস েেরযন: 
‘আপতন তে আল্লোহে নোরম েপে তনরব্ন কয আপতন মুসযমোনরিে জনয কেোেোন, নতব্ে 
সুন্নোহ এব্ং আরগে িুই খতযফোে উিোহেণ কমরন তনষ্পতি েেরব্ন?’ আতয িেণ েেরযন 
েোরত্র আমরেে কিয়ো উপরিে। আতয উিে তিরযন: ‘এই সব্ েরিব েোজ েেো িুরূহ 
হরব্। আল্লোহ কযসব্ আরিে তিরয়রিন িোে সব্গুরযো আরিে কেউ তে জোরনন? আে 
নতব্ে সেয সুন্নোহ তে কেউ জোরনন? িরব্ আমোে জ্ঞোন, সোধ্য, এব্ং েতক্ত অনুযোয়ী 
আতম আমোে িোতয়ত্ব পোযন েরে যোব্। আতম আল্লোহে েোরি সোফরযযে জনয প্রোেবনো 
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েেতি।’ আবু্দে েহমোন িোাঁে ব্োম হোি কেরে আতযে হোি কিরড় তিরযন, এব্ং িখনও 
িোাঁে তনরজে হোি উরিোতযি কেরখ আতযরে ব্যরযন: ‘আপনোে েরিব িযরয তেতেযিো 
ও িুব্বযিো এরস যোরব্।’ িোেপে আবু্দে েহমোন উসমোনরে ব্যরযন: ‘আপতন এখোরন 
আসুন।’ উসমোন িোাঁড়োরযন এব্ং আবু্দে েহমোরনে েোি কগরযন। আবু্দে েহমোন আরগে 
মরিো িোাঁে ব্োম হোি তিরয় উসমোরনে ডোন হোি ধ্েরযন এব্ং ব্যরযন: ‘আপতন তে 
আল্লোহে নোরম েপে তনরব্ন কয আপতন মুসযমোনরিে জনয কেোেোন, নতব্ে সুন্নোহ এব্ং 
আরগে িুই খতযফোে উিোহেণ কমরন তনষ্পতি েেরব্ন?’ উসমোন উিে তিরযন: ‘হযোাঁ, 
আতম িো েেব্।’ আবু্দে েহমোন এব্োে িোাঁে ডোন হোি তিরয় আতযে ব্োম হোি ধ্রে 
উসমোরনে হোরিে উপে েোখরযন; এব্ং আবু্দে েহমোন উসমোরনে প্রতি আনুগিয কর্োষণো 
েরে ব্যরযন: ‘আল্লোহ আপনোরে কয েোরজে ভোে তিরয়রিন িোে জনয আল্লোহ আপনোরে 
আেীব্বোি েরুন।’ উপতিি সব্োই িখন উসমোরনে তনেরি তগরয় উসমোরনে প্রতি িোাঁরিে 
আনুগিয জোনোয। আতয তব্তিি হরয় িোাঁতড়রয় েইরযন। আবু্দে েহমোনরে উরদ্দেয েরে 
আতয ব্যরযন: ‘আপতন আমোে সরি প্রিোেণো েরেরিন।’ আতয ভোব্রযন আমে ইব্রন 
আয-আস িোাঁরে কয পেোমেব তিরয়তিরযন িো আবু্দে েহমোন, উসমোন, জুব্োরয়ে এব্ং 
সোরিে সোরে কযোগসোজে েরেই তিরয়রিন। 
 

হিোে হরয় আতয রু্রে িোাঁড়োরযন এব্ং িরয যোব্োে প্রস্তুতি তনরযন। আবু্দে েহমোন 
আতযরে ব্যরযন: ‘আপতন তে আনুগিয কিখোরি নোেোজ?’ আল্লোহ ব্রযরিন: ‘যোেো 
কিোমোে েোরি আনুগরিযে েপে কনয় িোেো কিো আল্লোহে আনুগরিযে েপে কনয়। আল্লোহ 
ওরিে েপরেে সোক্ষী। সুিেোং কয িো ভোরে ভোেোে প্রতিফয িোেই...।’ (সুেো ফোৎ্: 
আয়োি ১০)। আপতন তে জোরনন নো, আতম তনরজই এই প্রতিিতন্দ্বিো কেরে সরে 
তগরয়তিযোম কযরহিু আমোে ধ্োেণো তিয আতম কয তসদ্ধোন্ত গ্রহণ েতে নো কেন আপতন িো 
কমরন তনরব্ন? ওমে তে ব্রযনতন কয আবু্দে েহমোরনে তসদ্ধোন্ত কমরন তনরব্ নো, িোাঁরে 
কমরে কফযরি হরব্?’ এ-েেো কেোনোে পে আতয তফরে কগরযন এব্ং উসমোরনে প্রতি 
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িোাঁে আনুগিয তিরয় তিরযন। েপে অনুষ্ঠোন কেষ হরযো ওই তিরনেই অপেোরিে 
নোমোরজে আরগ। এেপে উসমোন ইমোম হরযন।’ 
 

এ-হয িোব্োতেে পূণব তব্ব্েণ। তব্ব্েণ কেরে বু্ঝো যোয় আতয খতযফো হরয েী হরব্ িো 
তনরয় আবু্ সুতফয়োন উৎেতণ্ঠি তিরযন। িোই উসমোরনে খতযফো হওয়ো তনতিি েেরি 
আবু্ সুতফয়োন আমে ইব্রন আয-আরসে সোরে কযোগসোজে েেতিরযন। ১২ ব্িে আরগ 
যখন আবু্ ব্েে খতযফো হন িখন আবু্ সুতফয়োন এরিোই কু্রদ্ধ তিরযন কয, তিতন আতযরে 
প্ররেোতিি েরেতিরযন কযন আতয আবু্ ব্েরেে প্রতি আনুগিয নো কিখোন। এিোড়োও আবু্ 
সুতফয়োন ব্রযতিরযন প্ররয়োজন পড়রয তিতন মতিনো ভরে তিরব্ন েুেোইে স্বসনয তিরয়। 
তেন্তু যখন সময় আসয আতয এব্ং উসমোরনে মরধ্য পিরেে িখন আবু্ সুতফয়োন 
তনরযন উসমোরনে পক্ষ। িোে েোেণ তিয আবু্ সুতফয়োন জোনরিন উসমোরনে েোসন িোাঁে 
জরনয ভোরযো হরব্। আবু্ সুতফয়োন আতযরে ভয় েেরিন েোেণ আতয তিরযন অতিেয় 
ধ্মবপ্রোণ, যো আবু্ সুতফয়োরনে জনয তব্পিসংেুয। 
 

এিো এখন ব্যো যোয়, ওমরেে পে যতি আতয খতযফো হরিন িরব্ ইসযোরমে উজ্জ্বয 
তিনগুতয আেও অরনে তিন েোেি এব্ং ইসযোরমে প্রধ্োন নীতিগুরযো কেরে তব্িুযি 
হব্োে সম্ভোব্নো েোেি নো। উসমোরনে স্বোেবপে আত্মীয়স্বজরনেো সুরযোগ কপরিন নো প্রধ্োন 
প্রধ্োন সেেোতে পিগুরযো েুতক্ষগি েেরি। এিোড়ো কযসব্ র্িনোে পতেরপ্রতক্ষরি মুয়োতব্য়ো 
এব্ং উমোইয়ো ব্ংরেে উত্থোন হয় কসগুরযোও এতড়রয় যোওয়ো কযি। 
 

(িে) নতব্ে মৃিুযে পে িোাঁে সহিরেেো িুইভোরগ তব্ভক্ত হরয় যোন। এে িয িোাঁরে 
সতিয সতিয ‘আল্লোহে নতব্’ তহসোরব্ গ্রহণ েরেন আে আরেে িয িোাঁরে গ্রহণ েরেন 
এে নিুন েোরেে প্রতিষ্ঠোিো তহসোরব্। এই তিিীয় িরযে সিসযেো ব্যতক্তগিভোরব্ ইসযোতম 
েোরেে উত্থোরন অব্িোন েোরখন। িোাঁেো মরন েেরিন কয, িোাঁেোই হরেন এই েোরেে 
উিেোতধ্েোেী এব্ং এে সংেক্ষণ ও প্রতিেক্ষোে জনয িোাঁেো ব্োধ্য। তেন্তু উভয় িযই 
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নতব্ে প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধোেীয তিরযন। তিিীয় িরয যোেো তিরযন িোাঁরিে মরধ্য ওমে তিরযন 
সব্রিরয় তব্তেি ব্যতক্ত। েোরেে সংেক্ষরণে প্রতি উরিগ কেরে ওমেরে েক্তভোরব্ িেব্োতে 
ধ্েরি হয়। এই িেব্োতে উাঁতিরয়ই তিতন নতব্ে গৃরহে িেজো কেরে কব্ে হরয় নতব্ে 
মসতজরি আরসন এব্ং জনিোরে উরদ্দেয েরে ব্রযন: ‘নতব্ মুহোম্মি মরেনতন, নতব্ 
মুসোে মরিো তিতন িতল্লে তিন অনুপতিি েোেরব্ন।’ আবু্ ব্েে ওমেরে িেণ েতেরয় 
তিরযন কেোেোরনে ব্োণী: ‘কিোমোে মৃিুয হরব্, এব্ং িোরিেও।’ (সুেো জুমোে: আয়োি ৩১)। 
এেপে আবু্ ব্েে মসতজরিে প্রিোেরব্তিরি িোাঁতড়রয় ব্যরযন: ‘কিোমেো যতি ব্যতক্ত 
মুহোম্মিরে উপোসনো েরে েোরেো িরব্ কসই মুহোম্মি মৃি। তেন্তু কিোমেো যতি আল্লোহে 
উপোসনো েরেো িরব্ কজরন েোরখো আল্লোহ কেোরনোতিন মোেো যোন নো।’ িোেপে আবু্ ব্েে 
এই আয়োি আবৃ্তি েেরযন: ‘মুহোম্মি েসুয িোড়ো আে তেিুই নয়, িোে পূরব্ব ব্হু েসুয 
গি হরয়রি। সুিেোং কস যতি মোেো যোয় ব্ো তনহি হয় িরব্ তে কিোমেো তপঠ তফতেরয় 
তপিু হিরব্? আে কয তপঠ তফতেরয় সরে পরড় কস েখনও আল্লোহে ক্ষতি েেরি পোেরব্ 
নো। আে আল্লোহ েীঘ্রই েৃিজ্ঞরিেরে পুেসৃ্কি েেরব্ন।’ (সুেো আয-ইমেোন: আয়োি 
১৪৪)। নতব্ে মৃিুযে পে মুহোতজে ও আনসোেরিে মরধ্য কয প্রতিিতন্দ্বিো কিখো কিয় কেষ 
পযবন্ত িো ওমরেে তব্িক্ষণিো, িক্ষিো এব্ং েুেযিোে জনযই এড়োরনো কগয। কস-জনয 
ওমরেে প্রেংসো অব্েযই েেরি হয়। ওমরেে প্ররিিোে জনযই আবু্ ব্েে খতযফো হরয় 
যোন। আে ওমরেে তনরিবরেই আবু্ ব্েে ইসযোমিযোগীরিে তব্রুরদ্ধ যুদ্ধ কর্োষণো েরেন 
এব্ং েরঠোে হরস্ত তব্রদ্রোহী কগোত্ররিে িমন েরেন। 
 

স্বোভোতব্েভোরব্ই প্রশ্ন আরস কয ওমরেে মরন কেোন তব্ষয়তি প্রোধ্োনয কপরয়রি, ইসযোম 
ধ্মব নো ইসযোতম েোে? যো-কহোে, এেতি ইসযোতম েোে যখন গতঠি হরয়রি িখন িোরে 
েক্ষো েেরিই হরব্। মুহোম্মরিে প্রতিতষ্ঠি নিুন সেেোে আেব্রিে মোরঝ তব্েোজমোন 
অজ্ঞোনিো এব্ং ব্ব্বেিোে অব্সোন র্িোয়। এই অব্িোনরে সুিৃঢ় েেো অিীব্ প্ররয়োজন 
তিয। কব্িুইনরিে মরধ্য কয অনন্তেোয ধ্রে যুদ্ধ-তব্গ্রহ তব্েোজমোন তিয িো তনব্বোতপি 
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েরে ইসযোরমে িোয়োয় এে নিুন সমোজ ব্যব্িো গরড় কিোযো প্ররয়োজন তিয। ওমে 
তিরযন খুব্ই ব্োস্তব্ব্োিী ব্যতক্ত। তিতন আেব্রিে িতেত্র ভোরযো েরে জোনরিন। 
ইসযোমিযোগীরিে তব্রুরদ্ধ (তেদ্দো যুদ্ধ) যুরদ্ধে পে কয স্বসনযেো তফরে এরযো ওমে 
িোরিেরে কেোম এব্ং ইেোরনে তব্রুরদ্ধ যুদ্ধ েেরি পোতঠরয় তিরযন। এই ধ্েরনে যুরদ্ধে 
েেো আরগ কেউ তিন্তোই েেরি পোেরিন নো। ওমে জোনরিন কয মরুভূতমে কব্িুইনেো 
কেোরনো তিন েৃতষ েোজ অেব্ো তেরল্প মন তিরব্ নো। েোেণ এইসব্ তব্ষরয় কব্িুইনেো 
এরেব্োরে অজ্ঞ। িোরিে মরধ্য কয সুপ্তেতক্ত আরি িোে ব্তহিঃপ্রেোে িেেোে। আেরব্ে 
সীমোরন্তে ব্োইরে কয তব্পুয ধ্নসম্ভোে আরি িো িখয কনব্োে জনয এই অেোন্ত, িগব্রগ 
কব্িুইনরিে প্রস্তুি েেোে কিরয় আে ভোরযো েোজ তে হরি পোরে? ইতিহোস প্রমোণ েরে, 
হজেি ওমরেে এই তসদ্ধোন্ত সতঠে তিয। 
 

(এগোরেো) ইেোন এব্ং কেোমোনরিে মরধ্য যুদ্ধ িরযরি িীর্বতিন ধ্রে। [অক্সরফোডব 
তব্েতব্িযোযরয়ে অধ্যোপে কজমস ডগযোস হওয়োডব জনসরনে মরিো ঐতিহোতসেরিে মরি 
তগ্রে-কেোমোন ব্নোম পোেসয সোম্রোরজযে ধ্োেোব্োতহে যুদ্ধ তিস্ট পূব্ব ৯২ অব্দ কেরে শুরু 
হরয় ৬২৯ তিস্টোব্দ পযবন্ত িোয়ী হয়। -অনুব্োিে]। েরয়ে েিোব্দী ব্যোপী িযমোন যুরদ্ধ 
িুই সোম্রোরজযে েোজননতিে-সোমোতজে েোঠোরমো এমতনরিই িুব্বয হরয় পরড়। এিোড়ো 
এেিো গুরুত্বপূণব ব্যোপোে তিয, ওই িুই সোম্রোরজযে সীমোন্ত অঞ্চরয প্রিুে আেব্ ব্সব্োস 
েেরিো। িুই কেরে তিন েিোব্দী ধ্রে উিে আেব্ অঞ্চয কেরে আগি আেরব্েো 
জিবোরনে পোেবব্িবী অঞ্চয এব্ং তসতেয়ো ও ইেোরে অনুপ্ররব্ে েরেতিয। কেোমোন ও 
ইেোরনে েিৃবত্বিোয় িোেো এেোতধ্ে েোজয গঠন েরেতিয। িোেো (আেব্ সম্প্রিোয়) অেব্ো 
িোরিে িোইরি তনিু-সম্প্রিোরয়ে কযোরেেো আেব্ খতযফোে স্বসনযরিে সোরে ভ্রোিৃত্বরব্োধ্ 
েেি। ফরয এরিে সহোয়িো তনরয় ওমরেে পরক্ষ সম্ভব্ হরয়তিয যুরদ্ধ তব্জয়ী হওয়ো। 
সীমোন্তব্িবী অঞ্চরয তিতিরয় েোেো আেরব্েোই ওমেরে কপ্রেণো কিয় স্বসনয-সোমন্ত তনরয় 
অগ্রসে হরি; েোেণ িখন ইসযোম আেব্ জোিীয়িোব্োিরে এেতি সুসংর্তিি েতক্তরি 
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পতেণি েকেরি। এই যুদ্ধগুতয জয় তিয এরেব্োরে মহোেোরব্যে েোতহনীে মরিো, তব্জয়ী 
হওয়োয় যব্ধ গতনমরিে মোয আেব্রিে প্রভোব্ তব্স্তোে েেরি সহোয়িো েরে। এরে 
এরে সোমতেে তব্জয় িোরিে মরন িীর্বতিরনে তব্রিতেরিে ব্েযিোে কয েযঙ্ক তিয িো 
িূে েরে তিয। 
 

(ব্োরেো) এিো সতিয কয অরনরে আন্ততেে তব্েোস তনরয়ই ইসযোম গ্রহণ েরেতিরযন। 
তসতেয়ো এব্ং ইেোরে যখন আক্রমণ িোযোরনো হয় িখরনো অরনরেই ইসযোরমে আরিে 
মোনয েরে এই ধ্মবযুরদ্ধ (তজহোি) কযোগ কিন। তেন্তু ইতিহোস কেরে এিোও পোওয়ো যোয় 
কয গতনমরিে মোরযে কযোরভও অরনরে এই আক্রমরণ েতেে হরয়তিরযন। েরঠোে সংযম, 
িপসযো, এব্ং পোতেবব্ ধ্নরিৌযরিে প্রতি অনীহো সীতমি সংখযে মুসযমোনরিে মরধ্যই 
সীমোব্দ্ধ তিয। নতব্ে অরনে সোহোতব্ও যুদ্ধ কেরে প্রোপ্ত গতনমরিে মোয কেরে প্রিুে 
ধ্নরিৌযরিে অতধ্েোেী হন। এেেম িুজন হরেন হজেি িোযহো এব্ং হজেি 
জুব্োরয়ে। নতব্ এেসময় িোরিেরে কব্রহেি গমরনে তনিয়িোও তিরয়তিরযন। খতযফো 
ওমে িোাঁে উিেোতধ্েোেী তনণবরয়ে জনয কয পতেষি গঠন েরেতিরযন িোে সিসযও তিরযন 
িোাঁেো উভরয়। িোাঁেো উভরয় মৃিুযে সমরয় মক্কো, মতিনো, ইেোে, এব্ং তমেরে তব্েোয 
ধ্নসম্পি কেরখ যোন যোে পতেমোণ তিরযো তিন কেরে িোে কেোতি তিেহোম। উসমোরনে 
হিযোে পে এেো িুজরনই আতযে প্রতি আনুগিয প্রেোে েরেন। তেন্তু িোাঁেো যখন 
কিখরযন কয আতয পূরব্বে খতযফো উসমোরনে মরিো অপিরয়ে পে ধ্েরব্ন নো এব্ং 
সেেোতে িহতব্রয অনব্ধ্ হস্তরক্ষপ েেরব্ন নো, িখন আতযে উপে কেরে িোাঁেো আনুগিয 
প্রিযোহোে েরে তনরযন। 
 

নতব্ে স্ত্রী আরয়েো হরযন ইসযোরমে ইতিহোরস অনযিম সম্মোতনি নোেী। নতব্ িোাঁে স্ত্রী 
আরয়েোরে গভীে ভোরযোব্োসরিন। কেোেোরন আরয়েোে তিয অগোধ্ জ্ঞোন এব্ং নতব্ে 
উতক্ত ও েমব সম্পরেব তিতন অরনে তনভবেরযোগয হোতিস ব্রযরিন। আতয যখন খতযফো 
মরনোনীি িখন আরয়েো হজেি উসমোরনে হিযোেোরণ্ডে তব্ষয় ধ্রে জনিোে েোরয়ে 
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প্রতি ভ্রূরক্ষপ কিখোরযন। তব্তব্ আকয়েো মুসযমোনরিেরে প্ররেোতিি েেরযন আতযে 
তব্রুরদ্ধ যুরদ্ধ কযরি। এতি জোমোরযে যুদ্ধ (উরিে যুদ্ধ) নোরম পতেতিি। তেন্তু আরয়েোে 
এেেম পিরক্ষরপে তপিরন প্রধ্োন েোেণ তিয খতযফো উসমোন সেেোতে কেোষোগোে কেরে 
িোাঁরে কয ভোিো তিরিন আতয খতযফো হব্োে পে কসই ভোিো ব্ন্ধ েরে কিন। আে এেতি 
েোেণ হরি পোরে, যখন আরয়েোে তব্রুরদ্ধ েুৎসো েিনো েেো হরয়তিয িখন হজেি 
আতয তব্তব্ আরয়েোে তব্রুরদ্ধ অপ্রীতিেে মন্তব্য েরেতিরযন। যতিও হজেি আতযে এই 
মন্তব্য পরে তমেযো প্রমোতণি হরয়তিয। জোমোরযে যুদ্ধ, তসতফ্ফরনে যুদ্ধ, নোহেোব্োরনে যুদ্ধ, 
এসব্ যুরদ্ধে মূয েোেণ তিয, খতযফো উসমোরনে আমরয কয তেতেযিো িযতিয, আতয 
িো আে িযরি তিরযন নো। খতযফো ওমরেে েোসনোমরয যোেো েরঠোে সীমোব্দ্ধিোে মোরঝ 
তিরযন, িোাঁেো উসমোরনে সময় তব্যোতসিো ও আেোরমে সোরে জীব্নযোপন েেরি অভযস্ত 
হরয় কগরযন। আতয খতযফো হব্োে পে েৃেিো সোধ্রনে নীতি অব্যম্বন েেরযন। আতযে 
এই নীতিরি অরনরেই তব্েোগ হরযন। মুয়োতব্য়োসহ অরনরেই তনরজরিে ব্যতক্তগি 
অব্িোন েতক্তেোযী েেোে জনয উরঠপরড় কযরগ কগরযন। 
 

(কিে) নতব্ জীতব্ি েোেোেোরয আতত্মে-তব্ষরয় উিোসীন, কযোদ্ধো কব্িুইন কগোরত্রে মরধ্য 
ইসযোম প্রিোে েরেতিরযন। তেন্তু তিতন িো েরেতিরযন প্রেমি কেোেোরনে ব্োণী ও 
েূিননতিে িক্ষিো তিরয়। েতক্ত ব্যব্হোে েরেরিন এরেব্োরে কেষ অস্ত্র তহরসরব্। নতব্ে 
মৃিুযে পে খতযফোেো এই অব্িোন ধ্রে েোখরি পোরেনতন। খতযফোেো নতব্ে নোম ভোতিরয় 
আেব্ জোিীয়িোব্োিী সোম্রোজয েোরয়রম সরিি হরয়তিরযন। এ-সমরয়ই নতব্রে 
‘অতিমোনব্’ তহরসরব্ পতেতিি েেোরনো শুরু হয়। অরনে অব্োস্তব্ ব্ণবনোরে নতব্ে 
অরযৌতেে র্িনো িোতব্ েরে িোাঁরে এে ‘েহসযময় অতিমোনরব্’ পতেণি েেো হয়। কয 
নতব্ জীতব্িেোরয তনরজরে সোধ্োেণ আল্লোহে িোস ব্রয পতেতিি েরেতিরযন মৃিুযে পরে 
িোাঁরে মোনুরষে স্তে কেরে উতঠরয় কফরেেিো-রূপ কিয়ো হয়। এেজন মহোমোনরব্ে মৃিুযে 
পে িোাঁে িতেত্ররে কেন্দ্র েরে এ-ধ্েরনে গুজব্ ব্ো অব্োস্তব্-ব্ণবনো েিনো েেো এেিো 
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ব্হুয প্রিতযি অভযোস। সিয এই কয, িুতনয়োে সব্ মহোমোনরব্ে িোাঁরিে মহোনুভব্িো, 
িোাঁরিে যুগোন্তেোেী ভূতমেো, িোাঁরিে অননযসোধ্োেণ েমব েোেো সরিও সোধ্োেণ মোনুষরিে 
মরিোই িোরিেও নোনো িুব্বযিো তিয। িোাঁেোও তব্তভন্ন সময় ভুয েরেতিরযন। িোাঁরিে 
কু্ষধ্ো কপরয়রি, তপপোসোিব হরয়রিন, েীি-গ্রীরষ্ম েি কপরয়রিন। িোাঁরিেও কযৌন-েোমনো 
তিয, যো হয়রিো সোধ্োেণ আিেরণে ব্োইরে িরয কযি। িোাঁেো পে িযরি তগরয় কহোাঁিি 
কখরয়রিন। িোাঁেো তব্রেোতধ্িো সহয েরেনতন। এমনতে অরনে সময় িোাঁেো পেশ্রীেোিে 
হরয়রিন। যো-কহোে মহোমোনব্রিে মৃিুযে পে অনযোনযরিে সোরে কয িোাঁরিে তব্রেোধ্, 
িোাঁরিে ব্যেবিো, িোাঁরিে িুব্বযিো জনসোধ্োেণ ভুরয যোয়। কিখো যোয় কয জনিো কেব্য 
মহোমোনব্রিে উৎেৃি েোজগুতযরেই মরন েোরখ। এ-জনয আমেো আবু্ আতয তসনো 
(তহজতে ৩৭০ ব্ো ৯৮০ তিস্টোব্দ- তহজতে ৪২৮ ব্ো ১০৩৭ তিস্টোব্দ) িোাঁে তিতেৎসোেোরস্ত্রে 
উপে েতিি ‘আয েোনুন’ (আেতব্রি) এব্ং িেবন ও তব্জ্ঞোন তব্ষরয়ে উপে কযখো ‘আে 
কেফো’ (আেতব্রি) ও ‘িোরনেনোমো-ই আযোই’ (ফোতসবরি) ব্ইগুতযে েেো মরন কেরখতি। 
এিোড়োও আমেো মরন কেরখতি িোাঁে ঝুাঁতেপূণব েমবজীব্রনে েেো। তেন্তু িোাঁে জীব্রনে 
ব্যেবিোরে আমেো কগোপন কেরখতি অেব্ো কেৌেরয কঢরে কেরখতি। িুতনয়োে কেোতি কেোতি 
কযোে গভীে তব্েোস তনরয় ধ্মব পোযন েরে েোরেন। ফরয ধ্রমবে প্রতিষ্ঠোিোরিে তনরয় 
‘অতিমোনব্ীয় িতেত্র’ িোাঁড় েেোরনো খুব্ প্রিতযি র্িনো হরয় িোাঁড়োয়। 
 

পতেখো যুরদ্ধে (আহজোরব্ে যুদ্ধ) সময় েুেোইে প্রধ্োন ওয়োয়নো তব্ন কহোরসন নোরমে 
গোিোফোন কগোরত্রে এে ব্যতক্তরে িোরিে প্রতিতনতধ্ েরে নতব্ে েোরি পোঠোয। কস নতব্রে 
প্রস্তোব্ তিয, নতব্ যতি মতিনোে কস ব্িরেে সমস্ত কখজুে তিরি েোতজ হন, িরব্ িোেো 
িোরিে সতম্মতযি অব্রেোধ্েোেী স্বসনয সতেরয় তনরব্। নতব্ েোতজ হরযন নো। িখন কসই 
প্রতিতনতধ্ ব্যয, িোেো মতিনোে এে-িৃিীয়োংে কখজুরে েোতজ আরি। অেবোৎ এ-পতেমোণ 
কখজুে কপরয িোেো িোরিে স্বসনয প্রিযোহোে েরে তনরব্। এে আরগ নতব্ মতিনো েক্ষোে 
জনয পতেখো খনন েরেতিরযন। তিতন জোনরিন, এই সব্ কগোরত্রে সোরে স্বমত্রীে ব্ন্ধন 
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িোপন েেো িোাঁে জনয এে তব্েোি তব্পি। িেোতপ নতব্ গোিোফোন কগোরত্রে প্রতিতনতধ্ে 
প্রস্তোরব্ েোতজ হরয় কগরযন। যুদ্ধ-তব্েতিে িুতক্ত কযখোে সময় সোি তব্ন মুয়োজ (আউস 
কগোরত্রে এেজন কনিো) নতব্ে েোরি জোনরি িোইরযন িোাঁে এই তসদ্ধোন্ত আল্লোহ প্রিি 
তে নো? নতব্ ব্যরযন, ‘এ আল্লোহ প্রিি নয়; তেন্তু এই তসদ্ধোন্ত তনরয অব্রেোধ্েোেীরিে 
হোি কেরে মুতক্ত পোওয়ো যোরব্ এব্ং িোরিে ও ইহুতিরিে সোরে কযোগসোজরেে কয ঝুাঁতে 
আরি, িোও কভরে কিয়ো যোরব্, পেব্িবীরি ইহুতিরিেরে কিরখ কনয়ো যোরব্।’ সোি 
তব্েতক্তভরে উিে তিরযন িোাঁরিে কপৌিতযে আমরয কেউ সোহস েেি নো, এেিো 
কখজুেও িোরিে েোি কেরে কজোেপূব্বে আিোয় েেরি। এখন িোেো মুসতযম হরয়রি 
তঠেই। তেন্তু িোেো স্বমত্রীিুতক্ত েেোে নোরম অপমোতনি হরি িোয় নো। গোিোফোন কগোরত্রে 
অপমোরনে এেমোত্র সতঠে জব্োব্ হরব্ িেব্োতে।’ এ-ব্ক্তব্য কেোনোে পে নতব্ িোাঁে ভোব্নো 
পতেব্িবন েেরযন। তিতন সোরিে েেো কমরন তনরয় গোিোফোন কগোরত্রে সোরে িুতক্ত সই 
েেো কেরে সরে আসরযন। এ-ধ্েরনে অরনে র্িনো নতব্ে কিইে ব্িরেে নবু্ওতিে 
সময়েোরয র্রিতিয। অরনে সময় নতব্ে কেোরনো সহিে িোাঁে সোরে কেোরনো তব্ষরয় 
আযোপ েরে পেোমেব তনরিন, আব্োে অরনে সময় নতব্ও িোাঁে সহিেরিে উপরিে 
গ্রহণ েেরিন। সহিেেো অরনে সময় নতব্রে তজজ্ঞোসো েেরিন আল্লোহে তসদ্ধোন্ত েী 
হরি পোরে আে নতব্ও অরনে সময় তসদ্ধোরন্তে ভোে সহিেরিে উপে কিরড় তিরিন। 
যো-কহোে নতব্ে মৃিুযে পে িোাঁে মোনুষসুযভ িতেরত্রে েেো সব্োই ভুরয যোন। নতব্ে 
প্ররিযেতি েমব-আিেব এব্ং পূণবোি ব্রয তব্রব্তিি হরি যোগয। িোাঁে প্ররিযে েোজরেই 
‘আল্লোহে ইেো’ মরন েেো হরি যোগয। সেেোতে এব্ং তব্িোেতব্ভোগীয় েিবোেো নতব্ে 
প্ররিযে েোজরে অিীরিে উিোহেণ তহসোরব্ ব্যব্হোে েেরি যোগরযন। িখনেোে তিরনে 
সেয মরনে সোধ্োেণ নতব্ যো তিরযন িোেরিরয়ও অরনে উাঁিু আসরন ব্তসরয় তিরযন। 
কয কেউ িোতব্ েেি, কস তনরজ নতব্ে মুখ হরি তেিু শুরনরি িখন কস কপরয় কযি 
অরেষ মযবোিো ও েিে। কেোেোরন কয-সব্ আরিে এব্ং আইরনে েেো ব্যো হরয়রি িো 
পতেষ্কোে এব্ং পূণবোি নয়। কস-জনয তব্েোসীরিেরে খুাঁজরি হরিো নতব্ে উিোহেণ। কযমন 
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কেোেোরন মুসযমোনরিে স্বিতনে নোমোরজে েেো ব্যো হরয়রি। তেন্তু তেভোরব্ এই নোমোজ 
পোযন েেরি হরব্ িোে তব্েি তেিু কনই। িোই নোমোজ পড়োে তনয়ম ও পদ্ধতি নতব্ে 
উিোহেণ কেরে তনরি হরযো। এ-জরনয প্ররয়োজন পড়য নতব্ে জীব্নেোরযে েোজ-েরমবে 
েীতিনীতি সঙ্কযরনে। এরে সুন্নোহ ব্যো হয়। িোাঁে ব্োণীগুতযরে হোতিস তহসোরব্ সঙ্কযন 
েেো হরি যোগয। ফরয তহজতে ৩-৪ (তিস্টোব্দ ৯-১০) েিোব্দীে মরধ্য সুন্নোহ ও হোতিরসে 
সংখযো হোজোে হোজোে হরয় কগয। শুধু্ িোই নয়, েিেি অনুসন্ধোন হরি যোগয সমগ্র 
মুসতযম তব্েজুরড়। ফরয এে কশ্রণীে কপেোিোে হোতিস-সংেযরেে আতব্ভবোব্ হরি যোগয 
যোেো প্রিুে সম্মোরনে অতধ্েোেী হরযন। িোাঁেো হোজোে হোজোে হোতিস এব্ং সুন্নোহ মুখস্ত 
েরে কফযরযন। িোাঁরিে এেজন হরযন ইব্রন ওেিো (মৃি তহজতে ৩৩২ ব্ো তিস্টোব্দ 
৯৪৩)। ব্যো হরয় েোরে তিতন আড়োই যক্ষ হোতিস জোনরিন। কসইসোরে হোতিস 
ব্ণবনোেোেীরিে ধ্োেো। 
 

পোেরসযে এে প্রব্োরি ব্যো হয়: ‘কেউ যতি এেতি তব্েোয প্রস্তে হোরি কনয়, িরব্ আমেো 
তনতিি হরি পোতে কয, কস েখরনো ওই প্রস্তে তনরক্ষপ েেরব্ নো।’ সোধ্োেণ জ্ঞোন কেরে 
আমেো ব্যরি পোতে এই কয, তব্েোয হোতিস সঙ্কযন েেো হয কসগুরযোে সব্ই তনভবেরযোগয 
নয়। এে িোইরিও গুরুত্বপূণব তব্ষয় হরে এইসব্ হোতিস সংেযরন যোেো সোেো জীব্ন 
অিোন্ত পতেশ্রম েরে কগরিন িোাঁরিে উরদ্দেয েী তিয? ইব্রন িোয়তময়ো (তহজতে ৬৬১ 
ব্ো তিস্টোব্দ ১২৬৩ - তহজতে ৭২৮ ব্ো তিস্টোব্দ ১৩২৮) ব্রযরিন: ‘নতব্ মুহোম্মরিে েোি 
কেরে আসো ব্যিীি আে তেিুই সিয নয়।’ কেোনো যোয় কয হোসোন তব্ন মুহোম্মি আয-
আেতব্তয (মৃি তহজতে ৬৬০ ব্ো তিস্টোব্দ ১২৬১) নোরম আে এেজন মুসতযম পতণ্ডি 
ব্রযরিন: ‘আল্লোহ আমোরিেরে সিয জোতনরয়রিন তেন্তু ইব্রন তসনো আমোরিেরে তমেযো 
ব্রযরিন।’ 
 

(কিৌদ্দ) নতব্ে মৃিুযে পে যিই তিন কযরি যোগয এব্ং কহজোজ কেরে িূেত্ব যি কব্তে 
হরযো নতব্রে তনরয় অরযৌতেে িোতব্ িরিোই কব্তে হরি যোগয। এভোরব্ই এেজন মোনুষ 
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তযতন ইতিহোরসে তব্েোয কমোড় রু্তেরয় তিরযন তনজস্ব বু্তদ্ধমিো, স্বেীয়িো, স্বধ্যব, সোহস, 
কেৌেরযে সোরে, িোাঁরে েল্পনোে েরে েোতেরয় এে উপেেোে নোয়রে রূপোন্ততেি েেো 
হরযো। 
 

(পরনে) আেব্রিে আক্রমরণ ইেোন সমূ্পণবভোরব্ পেোতজি হয়। তহজতে ১৫-১৬ সোরয 
(৬৩৬-৬৩৭ তিস্টোব্দ) েোরিতসয়োে যুরদ্ধ ব্োেব্োে পেোজয় এব্ং তহজতে ২১ সোরয (৬৪২ 
তিস্টোব্দ) কনহোব্রে পেোজরয়ে গ্লোতন আরযেজোেোে এব্ং মরিোযরিে েোরি পেোজরয়ে 
গ্লোতনে িোইরি কব্তে তিয। ইেোরনে িীর্ব িুিবেোে ইতিহোস কেরে কিখো যোয়, এই জোতি 
েরুণভোরব্ পেোতজি হয়, েোেণ এখোরন কেোরনো কযোগয নৃপতি অেব্ো কনিো অেব্ো 
েোেনোয়ে, অেব্ো কসনোপতি তিরযন নো। ইেোন পেোতজি হয় স্বল্পসংখযে, অিক্ষ আেব্ 
কসনোব্োতহনীে হোরি। েহরেে পে েহে, প্ররিরেে পে প্ররিে আেব্ স্বসনযরিে েোরি 
আত্মসমপবণ েরে। িোেপে এসব্ িোরনে ব্োতসেোেো আেব্রিে ধ্োযব েেো েিব কযমন 
ইসযোম গ্রহণ অেব্ো তজতজয়ো েে প্রিোন েেরি ব্োধ্য হয়। যোেো তজতজয়ো েরেে আশ্রয় 
তনয িোেো কপয অতি তনম্নমযবোিো। তজতজয়ো েে এড়োরনোে জনয অরনরে ইসযোম গ্রহণ 
েরে। আব্োে অরনরে অতগ্নউপোসে জেেুস্ত্র পুরেোতহি মরব্রিে হোি কেরে মুতক্তে জনয 
ইসযোম গ্রহণ েরেন। ইসযোম গ্রহণ খুব্ সহজ। শুধু্ িেেোে আল্লোহে এেত্বব্োিরে 
স্বীেোে েেো এব্ং মুহোম্মরিে নবু্ওতি কমরন কনওয়ো। ধ্ীরে ধ্ীরে ইসযোম জনসোধ্োেরণে 
মোরঝ তব্স্তোে যোভ েরে। কসই সোরে যুরদ্ধে ময়িোরন িেব্োতেে যড়োইরয় তব্জয়ী হরয় 
ইসযোম প্রিোতেি হয়। 
 

অিীরি ইেোতনরিে জোিীয় িতেত্র তিয এই েেম, যখন কেউ িোরিেরে যুরদ্ধ পেোতজি 
েেি িখন ইেোতনেো তব্জয়ী েোসরেে অনুগ্রহভোজন হব্োে কিিোয় ব্যস্ত হরয় কযি। িোেো 
নিুন েোসেরিে আজ্ঞোপোযন, কসব্ো পতেিযবোয় তনরয়োতজি হরিো। এিোড়ো েৃপো পোব্োে 
জনয ইেোতনেো িোরিে জ্ঞোন ও বু্তদ্ধ নিুন প্রভুরিে হোরি সমপবণ েরে তিি। িোই 
আেব্েো যখন ইেোন িখয কনয়, িখন ইেোতনেো আেতব্ ভোষো েপ্ত েরে কনয়। আেব্রিে 
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আিব্-েোয়িো অনুেেণ েেো শুরু েরে। অব্েয ইেোতনেোই আেতব্ ব্যোেেণ এব্ং 
ব্োেযগঠনতব্তধ্ তনয়মোব্দ্ধ েরে। ইেোতনেো িোরিে নিুন প্রভুরিে অধ্ীরন িোেুতে পোব্োে 
জনয কয কেোরনোভোরব্ আজ্ঞোনুব্িবী হরি েুণ্ঠো কব্োধ্ েেি নো। কক্ষত্রতব্রেরষ ইেোতনেো 
ইসযোতম েীতিনীতি পোযরন আেব্ েোসেরিেও িোতড়রয় যোয়। আে তনরজরিে হোজোে 
ব্িরেে পোেসয সংসৃ্কতি, ধ্মব, েীতিনীতি, প্রেো, েৃতিে প্রতি অব্জ্ঞো আে অব্রহযো প্রিেবন 
েরে। আেব্ জোতি এব্ং আেব্ ব্ীেরিে উচ্চপ্রেংসোয় িোেো ব্যস্ত হরয় পরড়। শুধু্ িোই-
ই নয় ইেোতনেো প্রমোণ েেরি িোইয ব্ীেত্ব, ব্িোনযিো, এব্ং কনিৃত্ব শুধু্মোত্র আেব্রিে 
মরধ্যই আরি। প্রোে-ইসযোতম যুরগে আেরব্ে কব্িুইন েতব্রিে েতব্িোগোাঁেো আে সোধ্োেণ 
উতক্তরে পোতণ্ডরিযে েেভোণ্ডোে এব্ং আিোে আিেরণে আিেব তহসোরব্ গণয েেয 
ইেোতনেো। িোেো আেব্ কগোরত্রে আতশ্রি ব্যতক্ত এব্ং আেব্ কনিোরিে (আতমে) ভৃিয হরয় 
তনরজরিে ধ্নয মরন েেি। তব্ব্োরহে জনয িোরিে েনযোরিেরে আেব্রিে হোরি িুরয 
তিরয যোেপেনোই খুতে হরিো। আেও খুতে হরিো যখন িোেো আেতব্ ভোষোে নোম তিরয় 
তনরজরিে ভূতষি েেি। স্বেীয়িো, সোতহিয, েৃতি িযোগ েরে পেোতজি জোতি তহরসরব্ 
ইেোতনেো েীঘ্রই আেতব্ সোতহিয, হোতিস সংেযন, ইসযোতম আইরনে কপিরন তনরজরিে 
কমধ্ো-শ্রম-সময় ব্যয় েরে। ইসযোতম সোতহিয তনরয় যি মুখয েোজ হরয়রি, িোে কব্তেে 
ভোগই েরেরিন ইেোরনে জনগণ। যতিও প্রেমতিরে ইেোরন ইসযোম গৃহীি হরয়রি ভীতি 
কেরে এব্ং আেব্ েোসেরিে প্রিোেণোয়। িরব্ িুই-তিন প্রজন্ম পে তিত্র পোরে যোয়। 
কখোি আেব্-মুসযমোনরিে কিরয় ইেোরন মুসযমোনরিে সংখযো কব্তে হরয় যোয়। 
 

কিোষোরমোি এব্ং তমতিেেো তিরয় নিুন েোসেরিে মরধ্য অনুপ্ররব্ে েেরি ইেোতনেো 
এরিোই সুিক্ষ হরয় উরঠ কয, েতেি আরি এেজন প্রতসদ্ধ উতজে আয়নোয় েখরনো 
তনরজে কিহোেো কিখরিন নো, পোরি তিতন এে ইেোতনে কিহোেো কিরখ কফরযন এই 
যিোয়। প্রেমতিরে ইেোতনেো িোরিে নিুন েোসেরিে আজ্ঞোব্হ হকয় কসব্ো েেি, 
মরনোেঞ্জরনে যেোসোধ্য কিিো েেি, েোেণ িোেো মরন েরেতিরযন আেব্েো তফরে কগরয 
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িোেো তনরজেো েোসে হরয় যোরব্ এব্ং গতনমরিে মোরযে ভোগ পোরব্ন। তেন্তু সময় যিই 
কযরি যোগয িোেো তনরজরিে পতেিয় তনরয় িরন্দ্বে মরধ্য পরড় কগয। তহজতে িৃিীয়-
িিুেব েিোব্দীে (নব্ম-িেম তিস্টোব্দ) তিরে ইেোরন প্রিুে কযোে তিয, যোেো তনরজরিে 
ভূখণ্ড কিরড় কহজোজরেই মোনব্জোতিে জনয স্রিোে আেীব্বোি তহরসরব্ মরন েেরিো। 
ইেোরনে এই জোিীয় িোতেতত্রে স্বব্তেিয কেরে বু্ঝো যোয়, কেমন েরে এ ভূখরণ্ড েুসংস্কোে 
আে অতিরযৌতেে তব্েোস মোনুরষে মরন তব্স্তোে যোভ েরেতিয। নতব্ে নবু্ওতি যোরভে 
পে প্রেম কিে ব্িরেে মক্কো জীব্ন আে পরেে িে ব্িরেে মতিনো জীব্রন কয ভয়োব্হ 
তব্পিসংেুয পতেতিতিে মধ্য তিরয় ইসযোম প্রতিষ্ঠো েরেরিন কহজোরজ, কস-সম্পরেব 
ব্োস্তব্ িেয জোনো েোেরয ইেোরনে জনগণ এরিো সহরজ আেরব্ে ব্েযিো স্বীেোে েরে 
তনি নো। ধ্মবও প্রতিষ্ঠো কপি নো। 
 

এ-প্রসরি মুহোম্মি ব্োরেে মোজরযতসে১০১ (তহজতে ১০৩৭ ব্ো তিস্টোব্দ ১৬২৭ - তহজতে 
১১১০ ব্ো তিস্টোব্দ ১৬৯৯) কযখো ‘কব্হোে আয-আরনোয়োে’ ব্ইরয়ে েেো আব্োে উরল্লখ 
েেো কযরি পোরে। পোেরসযে সোফোতব্ি েোসনেোরযে কেরষে তিরেে এই কযখে তিরযন 
এেজন প্রতসদ্ধ মুজিোতহি (তেয়ো ধ্মবিি ও ইসযোতম আইনতব্েোেি)। তিতন িোাঁে ব্ইরয় 
তযরখরিন: ‘েতেি আরি এেিো ইমোম হোসোন এব্ং কহোরসন িোাঁরিে তপিোমরহে (নতব্ 
মুহোম্মি) েোরি কেোজো ভোেোে তিরন নিুন কপোেোে উপহোে িোইরযন। এ-সময় তজব্েোইয 
কফরেেিো এরস কগরযন এব্ং প্ররিযরেে জনয এেতি েরে সোিো কপোেোে তিরয় তিরযন। 
নতব্ ব্যরযন, এই িুই ব্োযে েতেন কপোেোে পেরি পিে েরে, তেন্তু তজব্েোইয তনরয় 
আসরযন সোিো কপোেোে। নতব্ে েেো শুরন তজব্েোইয কব্রহেি কেরে এেতি িব্ এব্ং 
এেতি জগ তনরয় আসরযন। এেপে তজব্েোইয ব্োযেরিে ব্যরযন, ‘তিতন িব্তি এে 
তব্রেষ ধ্েরনে িেয পিোেব তিরয় পূণব েরে তিরব্ন। িোেপে ব্োযরেেো িোরিে তনজস্ব 
কপোেোে ওই িরব্ ডুতব্রয় তিরয িোাঁেো কয েং িোইরব্ন িোই পোরব্ন। ইমোম হোসোন সবু্জ 
েং িোইরযন এব্ং ইমোম কহোরসন িোইরযন যোয েং। যখন কপোেোেিয় েতঞ্জি হতেয 
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িখন তজব্েোইয কোঁরি উঠরযন। নতব্ তজব্েোইযরে িোাঁে েোাঁিোে েোেণ তজজ্ঞোসো 
েেরযন, কেননো ব্োযরেেো িোরিে কপোেোরে েং কপরয় খুতে হরয়রি। তজব্েোইয ব্যরযন, 
‘হোসোরনে সবু্জ েে পিরেে অেব হরযো তিতন তব্ষপোরন েহীি হরব্ন, এরি িোাঁে কিহ 
সবু্জ হরয় যোরব্। আে কহোরসরনে যোয েং পিরেে অেব হয তিতন েহীি হরব্ন যখন 
িোাঁে েরক্ত িোাঁে কপোেোে তভরজ যোরব্।’ উরল্লখয এই েোল্পতনে ব্ক্তব্য ব্োহোই মিোব্যম্বী 

কযখে তমজবো জোতন িোাঁে ‘নক্তোি আয-েোফ’১০২ ব্ইরয়ও উদৃ্ধতি তিরয়রিন। ব্োহোইেো 
তনরজরিে তেয়ো ইসযোরমে সংস্কোেে এব্ং এে নিুন তেয়ো-ধ্রমবে প্রব্ক্তো তহরসরব্ িোতব্ 
েরে েোরেন। তেন্তু িোরিে এই অরযৌতক্তে তক্রয়োেযোরপ মরন হয়, মুরখ িোতব্ েেরযও 
েুসংস্কোে এই সংস্কোেব্োিী তেয়োরিে মন কেরে তব্িোয় হয়তন। 
 

মতিনোয় তহজেি েেোে পে প্রেম ব্িে নতব্ মুহোম্মি এব্ং সোহোতব্েো তনিোরুণ আতেবে 
অনিন আে অসহোয় অব্িোে মরধ্য তিন যোপন েরেন। নোখযোরি যুরদ্ধে পে এই 
পতেতিতিে তেিুিো পতেব্িবন হয়। নতব্ে সোহোতব্ে মরধ্য আবু্দে েহমোন তব্ন আউফ িোড়ো 
আে েোরেো ব্যব্সো-ব্োতণজয েেোে মরিো কিমন অতভজ্ঞিো, তব্িক্ষণিো তিয নো। মতিনোয় 
আসোে পে আবু্দে েহমোন আউফ মতিনোে ব্োজোরে এেতি ব্যব্সো িোপন েরেন। এই 
ব্যব্সোরয় িোাঁে তেিু মুনোফো আরস। নতব্ে আেও েরয়েজন সোহোতব্ মতিনোে ইহুতি 
ব্োতসেোরিে িোযব্োগোরন িোষোব্োি এব্ং েূপখনরনে েোজ পোন। অব্শ্য এই সোহোতব্েো 
কখজুে ব্োগোরনে েক্ষণোরব্ক্ষণ ব্ো িোরষে কেোরনো তেিুই জোনরিন নো। ফরয ব্োগোন 
েক্ষণোরব্ক্ষণ িোড়ো িোাঁরিে অনযতেিু েেোে সুরযোগ তিয নো। নতব্ে কু্ষধ্ো-িৃষ্ণো সহয েেোে 
মোনতসেিো অসম্ভব্ েেরমে িৃঢ় তিয। মতিনোয় তগরয় তিতন যখন অসহোয় অব্িোয় পরড়ন 
িখন কু্ষধ্ো তনবৃ্তিে জনয প্রোয়ই িুই-এেতি কখজুে কখরয় তব্িোনোয় কযরিন। অরনে সময় 
িোাঁে েপোরয েোরিে আহোেও জুিরিো নো। নতব্ে প্রতি অসম্মোন নো কিখোরনোে জনয এই 
সিয প্রেোে েেো হয় নো। এে পতেব্রিব শুধু্ নতব্ে েীতিব ও অব্িোরনে েেো প্রেোে 
েেো হয়। নতব্ে যক্ষয তিয সমগ্র আেরব্ িোাঁে কনিৃরত্ব ইসযোম প্রতিষ্ঠো েেো। তিতন 
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িতেদ্রিো এব্ং অসিতিরে কেোরনো সময়ই িোাঁে যরক্ষে অন্তেোয় তহসোরব্ কিরখনতন। 
ইতিহোরস এই ধ্েরনে মোনতসে েতক্তরি ব্যীয়োন পুরুরষে উিোহেণ পোওয়ো তব্েয। 
 

মুহোম্মরিে র্িনোব্হুয জীব্ন কেরে কব্োঝো যোয়, তিতন মনুষয সমোরজেই এেজন মোনুষ 
তিরযন। তিতন কেোরনো অতিমোনব্ ব্ো আরযৌতেে েতক্তে অতধ্েোেী তিরযন নো। অরযৌতেে 
েতক্তে সোহোযযও তিতন েখরনো যোভ েরেনতন। ব্িে যুরদ্ধ মুসযমোনেো জয়ী হরয়তিরযন, 
িোে েোেণ কয িোাঁেো সোহসী এব্ং অতব্িয কেরে যড়োই অব্যহি কেরখতিরযন। আে 
েুেোইেরিে মোরঝ কিখো তিরয়তিয অব্রহযো আে তেতেযিো। ওহুরিে যুরদ্ধ মুসযমোনরিে 
পেোজরয়ে েোেণ তিয, িোাঁেো নতব্ে যুদ্ধ-কেৌেরযে প্রতি অনুগি তিরযন নো। সৃতিেিবো 
যতি সব্বিোই মুসযমোনরিে সোহোযয েেরি প্রস্তুি েোেরিন িরব্ মুসযমোনরিে েত্রুে 
সোরে ভয়ঙ্কে যড়োই, যুদ্ধ, হোনোহোতন, সংর্রষব তযপ্ত হব্োে প্ররয়োজন পড়ি নো, তেংব্ো 
মতিনোে েক্ষোে জনয পতেখো খনরনেও িেেোে তিয নো। এমন-েী ব্োনু েুেোইজো কগোত্ররে 
হিযোে প্ররয়োজন পড়ি নো। কেোেোরন েরয়রি: ‘আতম ইেো েেরয প্ররিযে ব্যতক্তরে 
সৎপরে পতেিোতযি েেরি পোেিোম।’ (সুেো তসজিো: আয়োি ১৩)। বু্ঝো যোয়, এিো 
অরনে কযৌতক্তে কয আল্লোহ ইেো েেরযই িুতনয়োে সেয অতব্েোসী ও ভণ্ডরিে হৃিয় 
ইসযোম তিরয় পতেপূণব েরে তিরি পোেরিন। তেন্তু আল্লোহ িোন নোই ব্রয এমনিো হয়তন। 
নতব্ এেপক্ষ েোযব্যোপী মতিনোে ইহুতি কগোত্র ব্োনু েোয়রনোেোে ব্োসিোরন সোমতেে 
অব্রেোধ্ কিন এব্ং িোরিে খোিযদ্ররব্যে সেব্েোহ ব্ন্ধ েরে কিয়ো হয়। ফরয েোয়রনোেো 
কগোরত্রে ইহুতিেো আত্মসমপবণ েেরি ব্োধ্য হয়। নতব্ িোাঁরিেরে হিযো েেরি িোইরয 
িোরিে পুেোরনো ব্নু্ধ আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োয় এই তসদ্ধোরন্তে তব্রুরদ্ধ প্রব্য প্রতিব্োি েরেন। 
তিতন সিেব েরে কিন, যতি ইহুতি ব্োনু েোয়রনোেো কগোত্ররে হিযো েেো হয়, িরব্ তিতন 
এে তব্রেোতধ্িোয় কনরম পড়রব্ন এব্ং নতব্ে সি কিরড় তিরব্ন। আবু্দল্লোহ তব্ন উব্োরয়ে 
এ-ব্ক্তরব্য নতব্ে মুখ কক্রোরধ্ েোরযো হরয় যোয়। িেোতপ তিতন তিন্তোভোব্নো েরে িোাঁে 
পূরব্বে তসদ্ধোন্ত ব্িয েরেন। হিযোে ব্িরয তিনতিরনে সময় কিয়ো হরযো মতিনো িযোগ 
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েেোে জনয। এই ধ্েরনে আেও ডজন-খোরনে র্িনো কেরে আমেো নতব্ মুহোম্মরিে 
জীব্নী এব্ং ইসযোরমে উত্থোরনে ইতিহোস জোনরি পোতে। এই র্িনোগুতয িূড়োন্তভোরব্ 
প্রমোণ েরে, নতব্ে জনয কেোরনো অরযৌতেে েতক্ত আসরয েোজ েরেতন। ইতিহোরসে 
অনযোনয র্িনোে মরিোই মুহোম্মরিে জীব্রন যো র্রিতিয িোে তপিরন তিয প্রোেৃতিে 
েোেণ। কেোরনো স্বিরব্ে হোি নয়। এই তব্রেষণ ব্ো িৃতিভতি নতব্ মুহোম্মিরে 
কেোরনোভোরব্ই হীন ব্ো িুব্বয েরে নো। ব্েং ইতিহোরসে এেজন অননযসোধ্োেণ ব্যতক্ত 
তহরসরব্ নতব্ মুহোম্মরিে িক্ষিো, তব্িক্ষণিো, সোহস, বু্তদ্ধমিো ইিযোতি িোতেতত্রে 
গুণোব্যীরে আেও স্বব্তেিযমতণ্ডি েরে কিোরয। 
 

িুিঃরখে তব্ষয় হরে মোনুষ অরনে সময় সব্তেিুে তব্েি অনুসন্ধোন ব্ো তব্রেষণ েরে 
যোিোই েেরি অভযস্ত নয়। মোনুরষে েোল্পতনে মন সব্তেিুে তপিরন অরযৌতেে ঈেরেে 
হোি কিরখ। আতিমযুরগে কযোরেেো ব্জ্রপোি এব্ং তব্িুযিরে স্রিোে েণ্ঠস্বে এব্ং ঝযে 
ব্রয মরন েেি। িোেো তব্েোস েেি ওই নৃপতি মোনুরষে অব্োধ্যিোে জনয কক্ষরপ তগরয় 
এই ধ্েরনে েোযবেযোপ প্রিেবন েরেন। আমোরিে িোেপোরেে অতি বু্তদ্ধমোন ব্যতক্তেোও 
অরনে সময় ভুরয যোন কয প্ররিযে র্িনোে তপিরন েোযবেোেণ েরয়রি। ফরয িোাঁেো 
অরনে কক্ষরত্র িুে র্িনোে তপিরনও স্বগবীয় হস্তরক্ষপ আতব্ষ্কোে েেরি ব্যস্ত হরয় পরড়ন। 
িোাঁেো মরন েরেন ওই সব্বেতক্তমোন নৃপতি িোরিেই মরিো। কযসব্ ব্যতক্ত এই ধ্েরনে 
তিন্তো েরেন িোাঁেো তব্েোস েেরি পোরেন কয, এই মহোতব্রেে পোযনেিবো আল্লোহ কব্রহেি 
কেরে নতব্ে কিৌতহত্র হোসোন এব্ং কহোরসরনে জনয কপোেোে পোতঠরয় কিন এব্ং স্রিোে 
ব্োিবোব্োহে কপোেোে িুতিরে সবু্জ এব্ং যোয েরে েতঞ্জি েরে কিন। 
 

এিো সিয কয মোজরযতসে কযখো ‘কব্হোে আয আরনোয়োে’ কেোরনো ব্যতিক্রমী ব্ই নয়। 
আে এিোই এেমোত্র ব্ই নয় কয, েোেেোেো নোরম এে মোি কয সোেসোেোে পুত্র, কয 
সোেসোেো আব্োে র্োের্োেোে পুত্র, কস আতয তব্ন আবু্ িোতযব্রে জোনোয় কেোেোয় তিরয় 
িোাঁরে কহাঁরি পোে হরি হরব্ কফোেোি নিী, যোরি তিতন তসতফ্ফরনে যুরদ্ধে ময়িোরন কযরি 
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পোরেন। এই ধ্েরনে েিেি ব্ই ইেোরনে ব্োজোরে পোওয়ো যোয়। কযমন েরয়েিো ব্ইরয়ে 

নোম হরে: কহযোয়োয আয-কমোল্লোতেন১০৩, জোন্নোয আয-েযুব্, আরনোয়োে-ই কনোমোতন, 

কমেসোি আয-ইব্োি১০৪। এিোড়োও েরয়রি নতব্ ও ওযোমোরিে েোতহতন সংেযন েরে 
কযখো প্রিুে ব্ই। এেিো জোতিে মোনতসেিোরে ব্োস্তব্-বু্তদ্ধ-তিন্তোেতক্ত এব্ং যুতক্তরব্োধ্রে 
ব্জবন েরে েুসংস্কোেোেন্ন েরে কফযরি এই ধ্েরনে কয কেোরনো এেতি ব্ই-ই যরেি। 
অরযৌতেে গল্প িতড়রয় কিয়ো আসরয মোিেদ্রব্য ব্যব্সোে পযবোরয়ই পরড়। এই মোিরে 
আসক্ত নোেী-পুরুষ উভরয়ই যুতক্ত-তিন্তোে ক্ষমিো হোতেরয় কফরযন। 
 

মুহোম্মি িোাঁে নতব্ জীব্রন যো আয়ি েরেরিন, যো প্রিোে েরেরিন, যো প্ররয়োগ েরেরিন 
িোে সব্ই কযোরেেো জোরন। কযোরেেো আেও জোরন কয িোাঁে কু্ষধ্ো কপি, তিতন খোব্োে 
কখরিন, এব্ং সোধ্োেণ জনগণ কযভোরব্ িোরিে সহজোি প্রবৃ্তিে ব্রে িরয নতব্ও 
কসইভোরব্ িরযরিন। িোাঁে িতেত্ররে অতিমোনব্ তহসোরব্ কিতখরয়, জনিোরে তব্ভ্রোন্ত েেো 
কেোরনো মরিই মোনব্জোতিে জনয মিযেে নয়। 
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পোিিীেো 
৯৬. আবু্ উব্োয়িো তব্ন আবু্দল্লো্ তব্ন আয জোেোহ নতব্ে ইসযোম প্রিোরেে শুরু তিরেই ধ্মব 
গ্রহণ েরেন। তিতন সোমতয়েভোরব্ আতব্তসতনয়োয় কিেোন্তেী হন। কয িেজনরে কব্রহেি গমরনে 
তনিয়িো তিরয়তিরযন আবু্ উব্োয়িো িোাঁরিে এেজন। তিতন তসতেয়োে েোসনেিবো তিরযন তহজতে 
১৫ (৬৩৬ তিস্টোব্দ) কেরে তহজতে ১৮ (৬৩৯ তিস্টোব্দ) পযবন্ত। কপ্লগ কেোরগ আক্রোন্ত হরয় তিতন 
মোেো যোন তহজতে ১৮ সোরয। তিতন হম, আরযরপ্পো এব্ং আতন্তওে (Antioch) িখয েরেন। 
৯৭. তভন্নমরি আহি সোি তব্ন ওব্োয়িো অসুি অব্িোয় মোেো যোন িোে-পোাঁি ব্িে পে। 
৯৮. আবু্ আতয মুহোম্মি তব্ন মুহোম্মি ব্োযোতম (মৃিুয তহজতে ৩৬৩ ব্ো ৯৭৪ তিস্টোব্দ)। সোমোতনি 
ব্ংরেে েোসনোমরয (আতমে আব্িুয মোরযে-১ এব্ং মোনসুে-১-এে আমরয) তিতন কব্োখোেোে 
উতজে তিরযন। (উরল্লখয পোেরসয সোমোতনি ব্ংরেে েোসনেোয ধ্েো হয় ৮১৯-৯৯৯ তিস্টোব্দ 
পযবন্ত।) আতমেরিে অনুরেোরধ্ তিতন আয-িোব্োতেে কযখো তব্খযোি গ্রন্থ ‘History of the 
Prophets and Kings’ ফোতসবরি অনুব্োি েরেন ‘Tarikh-e Bal'ami’ নোরম। নব্যফোতসব গিয 
কযখোে মরধ্য এই কযখো তব্রেষ িোন িখয েরে আরি। এই অনুব্োি িোব্োতেে কমৌতযে আেতব্ 
গ্ররন্থে সংতক্ষপ্ত ভোষয। অনুব্োিতিরি অরনে সমূ্পেে তব্ষয় িোন কপরয়রি। এগুরযো হরে প্রধ্োনি 
ইেোরনে তব্ষয়োব্যী। এই গ্ররন্থে ফেোতস সংেযন হরে: H. Zotenberg, Chronique 
de…Tabari traduite sur la version persane de…Belami, 4 vols. Paris 1876 
1874, reprinted 1948. 
৯৯. আম্মোে তব্ন ইয়োতসে এব্ং আয তমেিোি তব্ন আমে তিরযন ইসযোম প্রিোরেে শুরুে 
তিরেে মুসযমোন। নতব্ে উরল্লখরযোগয সোহোতব্ এব্ং আতযে তব্তেি সমেবে। আম্মোরেে মোিো 
তিরযন এেজন ক্রীিিোসী, যোে মোতযে তিরযন েুেোইে কগোরত্রে মোখজুম ব্ংরেে এে ব্যতক্ত। 
ওমরেে আমরয আম্মোে েুফোে েোসে তনরয়োতজি হন এব্ং খুরজস্তোন জয় েরেন। তহজতে ৩৭ 
(৬৫৭ তিস্টোব্দ) সোরয আতযে পক্ষ তনরয় তসতফ্ফরনে যুরদ্ধ যড়োই েেরি তগরয় আম্মোে প্রোণ 
হোেোন। আম্মোে, তমেিোি, আবু্জে তগফোতে এব্ং সোযমোন আয-ফোতসবরিেরে প্রেম ‘তেয়ো’ 
মিোব্যম্বী তহসোরব্ ধ্েো হয়। 
১০০. দ্রিব্য: িৃিীয় অধ্যোরয় আবু্দল্লোহ তব্ন সোি তব্ন আবু্ সোেোহ সম্পরেব ব্ণবনো েরয়রি। 
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১০১. ‘কব্হোে আয-আরনোয়োে’ হরে আেতব্ ভোষোয় েতিি ১০২ খরণ্ডে হোতিরসে এে তব্েোয 
সংেযন। মুহোম্মি ব্োরেে মোজরযতস ফোতসব ভোষোয় আেও জনতপ্রয় গ্রন্থও েিনো েরেরিন। এে 
মরধ্য আরি নতব্ এব্ং ব্োরেো ইমোরমে জীব্নী। তিতন ক্ষমিোয় এরস ইেোরনে সুতন্ন, সুতফ, ইহুতি 
এব্ং অতগ্নউপোসে জেেুস্ত্রপন্থীরিে উপে তনপীড়ন িোযোন। এে ফরয পোেরসযে সোফোতব্ি 
েোজিি িুব্বয হরয় পরড়। পতেণতিরি তহজতে ১১৩৫ (১৭২২ তিস্টোব্দ) সোরয আফগোন সুতন্নেো 
এই েোজরত্বে অব্সোন র্িোয়। 
১০২. দ্রিব্য: পোিিীেো ৩। 
১০৩. মুহোম্মি ব্োরেে মোজরযতস তযতখি ফোতসব গ্রন্থ। 
১০৪. েোয়খ নোতজম উতদ্দন িোয়ো’ে (মৃি তহজতে ৬৫৪ ব্ো ১২৫৬ তিস্টোব্দ) তযতখি পুস্তে। তিতন 
সুতফব্োরিে তব্তেি প্রব্ক্তো। িোাঁে কযখো কমেেোি আয ইব্োি গ্ররন্থ ওমে স্বখয়োরমে প্রেম উরল্লখ 
কিখো যোয়, কযখোরন স্বখয়োমরে িোেবতনে এব্ং ‘নোতস্তে’ আখযো তিরয় ভৎবসনো েেো হরয়রি। 
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আতয িতস্ত তব্ংে েিরেে এেজন ইেোনীয় 

যুতক্তব্োিী ও আধু্তনে ইেোরনে মুক্ততিন্তো ও 
যুতক্তব্োরিে প্রোণপুরুষ। তিতন কেব্য এেজন 
প্রখে িৃতিসম্পন্ন প্রগতিেীয বু্তদ্ধজীব্ীই তিরযন 
নো, তিরযন ধ্মব-তব্রেষে, সংস্কোেব্োিী এব্ং 
এেোধ্োরে িুরখোড় সোংব্োতিে, যুতক্তব্োিী কযখে ও 
েোজনীতিে। 
 

ইসযোরমে ইতিহোস, নতব্ মুহোম্মরিে জীব্নী তনরয় 
প্রতি ব্িেই প্রিুে সংখযে ব্ই প্রেোতেি হয়। 
এই ব্ইগুতযে কব্তেেভোগই হয় স্তুতিতভতিে-
অরযৌতেেিোে ধূ্ম্রজোরয আব্দ্ধ আব্োে কেোরনোিো 
হয় অযেোই তনেো আে সমোরযোিনোরে তভতি 
েরে। তেন্তু ইসযোরমে ইতিহোস তনরয় তনরমবোহ 
তব্রেষরণ খুব্ই েমসংখযে ব্ই প্রেোতেি হরয়রি। 
ব্স্তুব্োিী িৃতিভতিে আরযোরে ইসযোমরে জোনোে 
ও কব্োঝোে কিিো িুযবভ ব্রি।  
 

কস-তহরসরব্ ইেোরনে প্রগতিেীয বু্তদ্ধজীব্ী আতয 
িতস্ত েতিি ‘নতব্ মুহোম্মরিে ২৩ ব্িে’ গ্রন্থতি 
ঐতিহোতসে এে গুরুত্বপূণব িতযয। 
 

www.istishon.com 

 

 

http://www.istishon.com/

