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কযখরেে েেো 

মরনে কভিে জর্দ্দয তব্শ্বোস-অতব্শ্বোরসে সংঘরষগ সৃষ্ট ভোব্নোগুরযো তিেতিন অব্যিই কেরে কযরিো 

যতি ‘মুিমনো’ (www.mukto-mona.com) অন্তজগোরযে প্রতিষ্ঠোিো শ্ররেয় অভতজৎ েোয় িো 

প্রেোতেি হওয়োে কক্ষত্র প্রস্তুি েরে নো তিরিন। ব্ইতিরে এেতি ঘরেে সোরে যতি িুযনো েতে 

িোহরয কসই রৃ্রহে আতেগরিক্টে ব্ো নেেোেোেী তিরযন অতভতজৎ আে েোতের্ে ব্ো কমস্তেী অনন্ত 

তব্জয় িোস। িোাঁরিে হোরিে কিোাঁয়ো আরি ব্ইতিে পোিোয় পোিোয়। আজ িোরিে নোরমে সোরে 

‘তিরযন’ েব্দ তযখরি তর্রয় এে পোহোড়সম িোপো কব্িনো বু্রে অনুভব্ েেযোম। িোেো উভরয়ই 

আজ আে এই পৃতেব্ীরি কনই। িোাঁরিে প্রতি েইরযো আমোে তব্নম্র েেো ও  অেৃতত্রম েৃিজ্ঞিো। 

চিিনয-ভোব্নো েতি মোনুরষে জন্মর্ি গুণ। অনযোনয জীব্ ও মোনুরষে মরযয অনযিম পোেগেয এই 

কয, মোনুরষে মরযয েল্পনো ও তিন্তো েেোে েতি অনয কয কেোরনো প্রোণীে িুযনোয় অরনে কব্তে 

আরি। মোনুরষে মন অনুসতন্ধৎসু িোই কস অনুসন্ধোন েরে ঘিনোে কপিরনে েোেণ। আতিেোরয 

তব্তভন্ন ঘিনোে সতঠে েোেণ তনযগোেরণ ব্যেগ হরয় মোনুষ েল্পনো েরেতিয ঘিনোে সৃতষ্টেিগো তহরসরব্ 

এে অিৃেয মহোেতিযে; কেউ নোম তিরয়তিয ঈশ্বে, কেউ ভর্ব্োন, কেউব্ো র্ড, আল্লোহ, কখোিো 

প্রভৃতি, যোে েতি-আেোে-আেৃতি-রূরপে ব্ণগনো িোেো তিয তব্তভন্ন জোয়র্োয় তব্তভন্নরূরপ 

তব্তভন্নভোরব্। আে তনরজরিে েোন্তনো কিয়োে যরক্ষয েিনো েেরযো তব্তভন্ন েেরমে েল্পেোতহতন। 

িোই স্থোন-েোয-পোত্ররভরি েতেি অিৃেয মহোেতি এব্ং জীব্ন-জর্ৎ তনরয় মোনুরষে েতিি 

েল্পেোতহতন এরেে কিরে হয় এরেে েেম। তিস্টোনরিে ঈশ্বে, তহনু্দরিে ভর্ব্োন আে 

মুসযমোনরিে আল্লোহ কযমন ব্ণগনোয় সমোন নয়, কিমতন েতল্পি কহরভন-কহয, স্বর্গ-নেে, কব্রহস্ত-

কিোজরখে রূপ-েঙ আেোে-আেৃতিে ব্যোখযোও সমোন নয়। এই অিৃেয মহোেতিতি আসরয 

‘প্রেৃতি’। মোনুষ প্রেৃতিে েোযগেোেণ বু্ঝরি ব্যেগ হরয় প্রেৃতি ব্ন্দনোে নোম তিয ‘যমগ’। সৃতষ্ট ও 

ধ্বংরসে েোেণ উদ্ঘোিন ও প্রেৃতি সম্পরেগ মোনুরষে সীতমি জ্ঞোন ও ভয়-ভীতিরে সম্বয েরে 

পেব্িগীরি তেিু যূিগ মোনুষ সম্পি ও ক্ষমিো (Capital and Power) েেোয়ত্ব েেোে উরদ্দরেয 

েিনো েেরযো যমগগ্রন্থ, যোে অনযিম যক্ষয েোসেরর্োষ্ঠী ও পুরেোতহি কশ্রণীে তব্যোসব্হুয জীব্ন 
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যোপন ও অব্োয নোেী-কভোর্। সুিেোং আতিেোরয মোনুরষে ভয়ভীতি ও অজ্ঞোনিো কেরে সৃষ্ট ‘যমগ’ 

আে েোতন্তে ব্োিগোব্োহী েইরযো নো, হরয় কর্য অনযোয়ভোরব্ নোেীরভোর্, সম্পি ও ক্ষমিো অজগরনে 

েতিেোযী হোতিয়োে। যমগগ্রন্থ আে যরমগে ইতিহোরসে পোিোয় পোিোয় এে প্রমোণ তব্েমোন। 

আগুরন হোি কিয়োে পতেণোম মোনুষ বু্ঝরি পোরে তব্যোয়, কস েখোরনো আগুরন ঝোপ তিরয় সিীত্ব 

ব্ো ঈমোতন পেীক্ষো কিরব্ নো, কস যরিোই তনরজরে েোমোয়রণে সীিোে মরিো সিী অেব্ো ইব্রোতহম 

নতব্ে মরিো ঈমোনিোে িোতব্ েরুে নো কেন? সুিেোং ভর্ব্োন ব্ো আল্লোহে তনরিগরে সীিো কিব্ীে 

ব্ো ইব্রোতহম নতব্ে অগ্নীেুণ্ড েুসুম-েোনরন পতেণি হওয়ো তেংব্ো ইসমোইয নব্ীে র্যোয় যোর্োরনো 

িুতে কভোাঁিো হরয় যোওয়ো েতল্পি েোতহতন িোড়ো আে তেিুই নয়। আসরয আমোরিে িৃতষ্টরর্োিরে যো 

তেিু আরি, কেোরনো তেিুই ঈশ্বে নোমে ‘ব্ড়ব্োবু্’ে তনরিগরে জরন্ম নো, ব্োাঁরি নো, মরেও নো। 

মোনুরষে আেগ-সোমোতজে উন্নয়রনও যরমগে কেোরনো অব্িোন কনই। তেক্ষো-সোযনোয়, জ্ঞোন-তব্জ্ঞোন 

িিগোয় কয জোতি যি কব্তে অগ্রসে, কস জোতিে আেগ-সোমোতজে অব্স্থো িুযনোমূযেভোরব্ 

যমগিিগোেোেীরিে কিরয় উন্নি; িো অস্বীেোে েেোে উপোয় কনই। আমোরিে কিোরখে সোমরন পৃতেব্ীে 

ব্োস্তব্িো এে উৎেৃষ্ট প্রমোণ। যমগ কয মোনব্ প্রজোতিে উপেোরেে কিরয় সীমোহীন অপেোে েরেরি 

িো তনরয় িেযব্হুয আরযোিনো েরয়রি এই ব্ইতিরি। আমেো আমোরিে নিুন প্রজরন্মে হোরি 

যমগগ্রন্থ নো তব্জ্ঞোন কিোরয কিরব্ো, এ তসেোন্ত কনয়োে এখনই সময়। ‘কয সিয ব্যো হয়তন’ ব্ইতি 

নিুন প্রজন্মরে প্রেোতসে ভোব্নো িযোর্ েরে জর্ৎ ও জীব্ন তনরয় তভন্নভোরব্ ভোব্রি কপ্রেণো 

কযোর্োরব্ এিোই ব্ইতি কযখোে যক্ষয ও প্রিযোেো। 

আেোে মোতযে 
ইংযযোন্ড ২০১৬ ইং 
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প্রেম অযযোয় 
 

  কব্োেোে স্বর্গ1. 

ে 
প্রতিতি মোনব্ সমোরজ তব্েৃঙ্খযোে মোেোমোতে, হোনোহোতন, খুরনোখুতন, আেগ-সোমোতজে অব্নতিে 
অরনেগুরযো েোেরণে মরযয প্রযোন ও অনযিম েোেণ হরে ‘যমগ’(Religion)। সমোজতব্জ্ঞোন 
আে নৃতব্জ্ঞোরনে আযুতনে র্রব্ষণো কেরে আমেো জোনরি পোতে আতিম-অসহোয় মোনুষরিে 
অজ্ঞিো, েল্পনো আে ভয়ভীতি কেরে এেিো যরমগে উৎপতি; এব্ং এে যোত্রো শুরু আজ কেরে 
প্রোয় িতল্লে কেরে পাঁতিে হোজোে ব্িে আরর্ে মোনুরষে পূব্গপ্রজোতি তনয়োন্ডোেগোয প্রজোতিে মরযয। 
আরস্ত আরস্ত সমরয়ে পতেক্রমোয় মোনুরষে কযমন ক্রমতব্েোে ঘরিরি, তিন্তোরিিনোে নোনো স্বরূপ 
প্রসু্ফতিি হরয়রি তব্তভন্ন আতিরে, তব্তভন্ন িেগরন, কিমতন যমগীয় কিিনোেও তব্সৃ্ততি ঘরিরি তভন্ন 
তভন্নরূরপ। তব্তেন্ন মোনুষ ব্রন-জিরয ব্নয-তহংস্র পশুে আক্রমণ, কব্াঁরি েোেোে জনয খোিয 
সংগ্ররহে সুতব্যোরেগ আে ভয়োব্হ প্রোেৃতিে িুরযগোর্; ব্নযো, খেো, অতযে বৃ্তষ্ট, অনোবৃ্তষ্ট, িোব্োনয 
ইিযোতি কেরে কব্াঁরি েোেরি তর্রয় কর্োষ্ঠীব্ে হরয়রি, কর্োষ্ঠীব্ে কেরে সমোজব্ে হরয়রি, সমোজ 

                                                           
1. cÖeÜwUi wk‡ivbvg Ô†evKvi ¯^M©Õ; hv evsjvfvlvq eûj e¨eüZ Ges cÖPwjZ evMaviv, GLv‡b Ô†evKvi ¯^M©Õ ej‡Z Ôag©Õ bvgK e¨e ’̄v‡K †evSv‡bv 
n‡q‡Q hvi AšÍf©y³ i‡q‡Q Ck¦i-Avjøvn-fMevb msµvšÍ aviYvmg~n, Dcvmbvi wbqg-bxwZ, ixwZ-bxwZ, ̂ ewkó¨, cÖ_v BZ¨vw`| Ôag©Õ bvgK wm‡÷gwU 
mgv‡Ri Rb¨ g½jgq, Kj¨vYKi BZ¨vw` wg‡_¨ aviYvi †Lvjm †Lvjmv K‡i †`Iqvi Rb¨ Ô†evKvi ¯̂M©Õ bvgwU †e‡Q †bIqv n‡q‡Q| 

You may fool all the people some of the time; you can even fool 
some of the people all the time; but you can not fool all of the 
people all the time. অেগোৎ, সেয মোনুষরে তেিু সমরয়ে জরনয কব্োেো ব্োনোরনো 
যোয়। তেিু তেিু মোনুষরে সেয সমরয়ে জরনয কব্োেো ব্োনোরনো যোয়, তেন্তু সেয 
মোনুষরে সেয সমরয়ে জরনয কব্োেো ব্োনোরনো যোয় নো।- মোতেগন সোরব্ে কপ্রতসরডন্ট 
আব্রোহোম তযঙ্কন (১২ কেব্রুয়োতে, ১৮০৯—১৫ এতপ্রয, ১৮৬৫)। 



 

9 
 

কেরে েোষ্ট্রীয় েোঠোরমো চিতে েরেরি। এই সমোজ েোঠোরমো তিতেরয় েোখোে জনয তনরজরিে মরিো 
েরে 
তেিু তনয়ম-েোনুন, েীতি-নীতি চিতেে প্ররিষ্টো িোতযরয়রি। কস সময়েোে মোনুরষে জীব্ন-জর্ৎ 
সম্পরেগ পতেপূণগ তেংব্ো তব্রেষণী জ্ঞোন নো েোেোে েোেরণ িোরিে মরযয প্রোেৃতিে তব্তভন্ন িুরযগোর্ 
কমোেোরব্যোে জনয, ব্নয পশুে হোি কেরে তনরজরিে েক্ষোে জনয, খোব্োে সংগ্ররহে তনশ্চয়িো 
যোরভে উরদ্দরেয মোনুরষে মরযয তব্তভন্ন কপ্রক্ষোপরি প্রোে-যমগীয় কিিনো তব্স্তোে যোভ েরে। প্রোে-
যমগীয় কিিনোে যোেণোে মরযয েরয়রি িীঘগ সমরয় আত্মোে যোেণো কেরে কিোরিমব্োি, কিোরিমব্োি 
কেরে সব্গপ্রোণব্োি, সব্গপ্রোণব্োি কেরে সরব্গশ্বেব্োি, সরব্গশ্বেব্োি কেরে ব্হুঈশ্বেব্োি-এ কমোড় 
তনরয়রি, সমন্বয় ঘরিরি; িরব্ এগুরযো সব্সময় সব্জোয়র্োয় েখরনো এেরেতখে তিয নো। স্থোন-
েোয-পোত্ররভরি পতেরব্ে-পতেতস্থতিে সোরে পতেব্তিগি হরয়রি, সমতন্বি হরয়রি। যীরে যীরে 
ব্হুঈশ্বেব্োি কেরে আব্োে এরেশ্বেব্োরি কপৌঁরিরি। এখন সময় এরসরি যমগীয় এরেশ্বেব্োিরে 
কিাঁরি কেরয তনেীশ্বেব্োরিে তিরে যোত্রো শুরু েেোে। এগুরযো আজ নৃতব্জ্ঞোন, প্রত্নিত্ত্ব, 
মরনোতব্জ্ঞোন, সমোজতব্জ্ঞোরনে র্রব্ষণো দ্বোেো প্রমোতণি সিয। ব্িগমোরন প্রিতযি এরেশ্বেব্োি ব্ো 
ব্হুঈশ্বেব্োরিে যমগীয় েোস্ত্রগুরযো েরঠোে পুরুষিোতন্ত্রে িৃতষ্টরি েতিি, কযখোরন নোেী নেরেে েীি। 
েোস্ত্রগুতয স্পষ্ট কঘোষণো তিরয়ই কেরখরি, নোেী পুরুরষে অযীন, নোেী েয়িোরনে কব্ে যরে আরস, 
েয়িোরনে কব্ে যরে যোয়! নোেীে কেোরনো গুণ কনই, িোে েোজ শুযু পুরুষরিে িূতষি েেো। 
কিৌেোি, ইতিয, কব্ি, র্ীিো, েোমোয়ণ, মহোভোেি, কেোেোন ইিযোতি িেোেতেি যমগীয় েোস্ত্রগুরযো 
তনরমগোহভোরব্ পোঠ েেরয কব্োঝো যোয় এগুরযো িেম তপিৃিোতন্ত্রেিোে ধ্বজোযোেী পুরেোতহি-কমোল্লো-
পোতদ্রেোই ‘ভর্ব্োন’, ‘ঈশ্বে’, ‘আল্লোহ’, ‘র্ড’ - এে মুখ তিরয় িোাঁরিে তনজস্ব তিন্তোযোেো, িৃতষ্টভতি 
ব্যি েরেরিন। তনরজেো কযভোরব্ জর্িরে কিখরিন, তব্িোে েেরিন, কিমতন েোরয়মী স্বোেগ েক্ষো 
েেোে িোতর্ি কেরে কহোে, তনরজে উিেপূতিগে জনযই কহোে, অেব্ো তনরজে ভয়-ভতি-তব্শ্বোস 
কেরে উদূ্ভি ভ্রোন্ত যোেণোে ব্েব্িগী হরয় সৎ উরদ্দেয কেরেই কহোে, েোস্ত্রগুরযোে ব্িব্যরে িোেো 
সৃতষ্টেিগোে ব্ো ঈশ্বরেে নোরম েতিরয় কিওয়োে প্ররিষ্টো িোতযরয়রিন। কয যমগ তিয এেসময় মোনুরষে 
েতল্পি আশ্রয়, হিোে মোনুষরিে তনেোপিোে আেোিন, সভযিোে আরযো নো-পোওয়ো, যুতি-
তব্রব্রেে সমন্বয় ঘিোরি নো-পোেো েতিপয় িুব্গয মোনুরষে ভ্রোন্ত অব্যম্বনমোত্র; কসই যমগই 
আজরেে যুরর্ কর্োিো সমোরজে জনয িোনব্রূরপ কিখো তিরয়রি। কেোতষি মোনুরষে কিোরখ যুরযো 
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তিরয় ক্ষমিোয় তিরে েোেো স্বোরেগ যমগরে তনরয় েোসেরর্োষ্ঠীে সব্গনোেো ব্যব্হোে আে কব্োেোে স্বরর্গ 
ব্োস েেো েতিপয় েোণ্ডজ্ঞোনহীন (তেংব্ো েোসেরর্োষ্ঠীে সহরযোর্ী অতি যুেন্ধে) কযোরেে 
িেোেতেি আযযোতত্মে ব্যোখযো-িিগোে দ্বোেো যমগ আজ এে তব্েোি তব্ষবৃ্ক্ষ। কর্োিো যমগিোই ‘কমৌযব্োি’ 
আে ‘েোজনীতি’ে তমরেরয চিতে; এই িুতি যোেণো ব্যিীি পৃতেব্ীরি কেোরনো যরমগে অতস্তত্ব খুাঁরজ 
পোওয়ো িুষ্কে এব্ং িো কেোরনো যমগ কেরেই কেোরনোেোরয তব্তেন্ন তিয নো। েরয অিযন্ত স্বোভোতব্ে 
েোেরণই সৃতষ্ট হরয়রি নোনো মিরভি, নোনো তব্ভ্রোতন্ত, নোনো তব্রদ্বষ। তনজ তনজ যরমগে প্রসোে আে 
িোযুে িখরযে কযোভ সব্ই এেসূরত্র র্োাঁেো; যো মোনুরষ-মোনুরষ শুযু তজঘোংসোই বৃ্তে েরেরি। 
যমগগুরযো িোরিে তনজস্ব গ্ররন্থ (কযমন তহনু্দরিে কব্ি, মনুসতহংিো, র্ীিো ইিযোতি, ইহুতিরিে 
ওল্ডরিস্টোরমন্ট, তিস্টোনরিে ওল্ড ও তনউ কিস্টোরমন্ট, মুসযমোনরিে কেোেোন ও হোতিস) কযসেয 
সিোিোে-যমগোিোরেে সুতনতিগষ্ট তনঘগণ্ট ব্য়োন তিরয়রি, কসিোই িোরিে যমগীয় তব্শ্বোরসে মূয উৎস। 
প্রতিতি যমগই েিৃগত্বব্োি ব্ো প্রভুত্বব্োি (Authoritarianism)-এে পতেিোয়ে। এে যরমগে সোরে 
আরেে যরমগে এই কয এরিো মিরভি-তব্রভি তব্িযমোন, এগুরযোরে মনীষী েোহুয সোংেৃিযোয়রণে 
ভোষোয় তিতিি েেো যোয় এভোরব্:2  

                                                           
২. ivûj mvsK…Z¨vqY, †Zvgvi ¶q, wPivqZ cÖKvkb, KjKvZv, 2004, c„ôv 20| 

“এেজন যতি পুব্মুরখো হরয় পূজোে তব্যোন কিয় কিো অনযজন পতশ্চরম। এেজন 
মোেোে িুয ব্রড়ো েোখরি ব্রয কিো অনযজন িোতড়। এেজন কর্োাঁে েোখোে পরক্ষ 
কিো অনযজন তব্পরক্ষ। এেজন পশুে েণ্ঠনোযী েোিোে তনয়রমে েেো ব্রয কিো 
অনযজন মুণ্ডরেি েেরি ব্রয। এেজন জোমোে র্যো ডোনতিরে েোরখ কিো অনযজন 
ব্োাঁ-তিরে। এেজরনে যতি এাঁরিোেোাঁিোে ব্োি তব্িোে নো েোরে কিো অনয জরনে 
তনরজে জোরিে মরযযও কিরেো হোতড়। এেজন পৃতেব্ীরি শুযু কখোিোে নোম িোড়ো 
আে তেিু েোেরি তিরি েোতজ নয় কিো আে-এেজরনে কিব্িোে সংখযো অর্তণি। 
এেজন কর্ো-েক্ষোে জনয জোন তিরি েোতজ কিো অনয জরনে েোরি কর্ো কেোেব্োতন 
অিযন্ত পুরণযে েোজ।” 



 

11 
 

‘ব্োংযোরিরেে সরক্রতিস’ তহরসরব্ পতেতিি অযযোপে হুমোয়ুন আজোি িোে তব্খযোি প্রব্িনগুরে 
ব্রযতিরযন: 3 

অযযোপে আজোি মুসযমোনরিে ভোব্মূতিগপূজোেী তহরসরব্ অতভতহি েেরযও আরেো অরনে আরর্ই 
আেরব্ে (উিে তসতেয়ো) অন্ধেতব্ আবু্-আয-আযো আয মোতে (৯৭৩-১০৫৭) িোাঁে ‘যুজুতময়োি’ 
েোরব্য মুসযমোনরিে হরজে সময় েোব্ো েতেেরে ব্োাঁ তিরে কেরখ ডোইরন কেরে ব্োাঁরয় সোিব্োে 
প্রিতক্ষণ েেো, েোরযো পোেরে িুম্বন ব্ো মোেো কনোয়োরনো, সোেো-মোেওয়ো পব্গরিে মোঝখোরন 
কিৌড়োরিৌতড় েেো, তমনোরি ‘েয়িোন’যক্ষয েরে পোেে মোেো ইিযোতি েমগেোণ্ডরে মুসযমোনরিে 
‘কপৌিতযে ভ্রমণ’তহরসরব্ই উরল্লখ েরেরিন।4 যমগ তেংব্ো যমগব্োিীরিে েোরি এেজন ব্যতিে 
তিন্তোে স্বোযীনিো, েরমগে স্বোযীনিোে মূযয অিযন্ত কর্ৌণ; গুরুিে র্তহগি েোজ! র্ণিোতন্ত্রে 
েীতিনীতিে িিগো কিো যমগব্োিীরিে েোরি ঈশ্বে কদ্রোরহে সমিুযয! আজরেে যুরর্ও স্বোযীনিোে 
সংজ্ঞো তনযগোতেি হয় েতিপয় প্রোরর্তিহোতসেেোরযে যযোন-যোেণোরে অব্যম্বন েরে ব্রস েোেো 
অতেতক্ষি, অযগতেতক্ষি কমোল্লো-পুরেোতহি দ্বোেো! যোমগীরেেোই এেজন সোযোেণ ব্যতিে তনজস্ব কব্োয-
অনুভূতি, তসেোন্ত গ্রহণ প্রতক্রয়োয় হস্তরক্ষপ েরে প্রতিতনয়ি। কেোরনো ব্যতিে জরন্মে পে িোে 
নোম েী হরব্, েী েোপড় পেরব্, েোপড় েিিুেু যম্বো হরব্, কর্োড়োতযে উপে উঠরব্ তে উঠরব্ 
নো, মোেোয় িুতপ নো তিতে তিরব্, র্রুে মোংস খোরব্ নো েূেরেে মোংস খোরব্, েোরে তব্রয় েেরব্, 
েীভোরব্ েেরব্ কেোন জোি কেোন কর্োত্র কেোন ব্রণগে সোরে আত্মীয়িো হরব্, িোে সন্তোনরে 
মসতজি-মোদ্রোসো নো মতন্দরে পোঠোরব্, কস মোেো কর্রয সৎেোে েীভোরব্ হরব্, েব্রে কেোয়োরনো 
                                                           
৩. ûgvqyb AvRv`, ûgvqyb AvRv‡`i cÖePb¸”Q, AvMvgx cÖKvkbx, XvKv, 2004, c„ôv 22|  
 

৪. Ali Dasti, Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, London, 1985, Page 94; 

the internet version of English translation can be read at: http://ali-dasti-23-years.tripod.com Ges Ibn Warraq, 

Why I am not a Muslim, Prometheus Books, New York, U.S.A., 1995, Page 35.     

 

“তহনু্দেো মূতিগপূজোেী; মুসযমোনেো ভোব্মূতিগপূজোেী। মূতিগপূজো তনবু্গতেিো; আে ভোব্মূতিগপূজো 
ভয়োব্হ।” 
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হরব্ নো আগুরন কপোড়োরনো হরব্ ইিযোতি যোব্িীয় তব্ষরয় যমগগ্ররন্থ ব্তণগি ব্িব্যই যমগব্োিীরিে 
েোরি এেমোত্র অনুসেণ ও অনুেেরণে তব্ষয়; এে ব্োইরে কেোরনো তভন্নমি কেোরনোভোরব্ই ব্েিোস্ত 
কযোর্য নয়।  
 
 

   
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
৫. Richard Dawkins, The God Delusion, Bantam Press, London, 2006, page 279. 

Ck¦‡ii bivZ¡‡ivc (Anthropomorphism) 

ag©MÖš’¸‡jv cvV Ki‡j ÔCk¦iÕ m¤̂‡Ü GK cÖej cÖZvckvjx ivRvi g~wZ©B Avgv‡`i 

mvg‡b dy‡U I‡V| ag©MÖ‡š’ eY©xZ ÔCk¦iÕ ivM K‡ib, wnsmv K‡ib, †Zvlv‡gv‡` Lywk 

nb, wZwb fv‡jvev‡mb hv‡`i‡K wZwb cQ›` K‡ib Avi hv‡`i‡K wZwb cQ›` K‡ib 

bv Zv‡`i kvw¯Í †`b| RbwcÖq K_vmvwnwZ¨K mZ¨wRr iv‡qi Agi m„wó ÔnxiK ivRvi 
†`‡kÕi ivRv †hgb †Rvi K‡i n‡jI cÖRv‡`i fw³-kª×v-AvbyMZ¨ Av`vq Ki‡Z 

Pvb, ag©MÖ‡š’i Ck¦iI †Zgwb Zvi Abymvix‡`i KvQ †_‡K fw³-kª×v Ges wbi¼yl 

AvbyMZ¨ Pvb| mgªvU †hgb cÖRv‡`i AvbyMZ¨nxbZvq iæô, e¨w_Z Ges Amš‘ó nb, 

Ck¦iI †Zgwb ag©‡ «̀vwnZvq Ges Ck¦i‡ ª̀vwnZvq †¶‡c I‡Vb| mgªv‡Ui †hgb _v‡K 

KvivMvi wKsev ivR‡ ª̀vnx‡K k~‡j Pov‡bvi e¨e ’̄v, Ck¦iI †Zgwb wb‡Ri cÖwZwnsmv 

PwiZv_© Kivi Rb¨ ˆZwi K‡i ‡i‡L‡Qb biK| †mLv‡b i‡q‡Q ag©‡ «̀vnx‡`i cywo‡q 

AZ¨vPvi Kivi bvbv e‡›`ve¯Í| G¸‡jv meB Avm‡j Ck¦‡ii Ici gvby‡li 

bivZ¡‡iv‡ci bvbv cÖgvY| George Carlin PgrKvifv‡eB e‡j‡Qb:
5  

Religion has actually convinced people that there’s an invisible man ─ 

living in the sky ─ who watches everything you do, every minute of 

every day. And the invisible man has a special list of ten things he 

does not want you to do. And if you do any of these ten things, he has 

a special place, full of fire and smoke and burning and torture and 

anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke 

and scream and cry forever and ever ’till the end of time … But He 

loves you! 

evB‡e‡ji eY©bv Abyhvqx, Ck¦i Avcb cÖwZg~wZ©‡Z gvbyl ˆZwi K‡i‡Qb| K_vUv 

Avm‡j Nywi‡q ejv DwPr, gvbylB Avcb wPšÍvi gvayix wgwk‡q Ck¦i‡K wbg©vY 

K‡iwQ‡jv| gvbyl wb‡Ri Kíbvq GKmgq Ck¦i‡K M‡owQj e‡jB Zvi c ÖKvk 
n‡q‡Q GK ¶gZvavix gvby‡li ˆewkóm¤úbœfv‡e| 



 

13 
 

আজ কেরে অরনে আরর্ কেোমোন িোেগতনে-েোজনীতিতব্ি তহরসরব্ পতেতিি যুতসয়োস আনোরয়উস 
কসরনেো (৪ তিস্টপূব্গ-৬৫ তিস্টোব্দ) যরমগে স্বরূপ উরন্মোিন েরেতিরযন এভোরব্: “সোযোেণ 
মোনুরষে েোরি যমগ সিয ব্রয তব্রব্তিি, জ্ঞোনীে েোরি তমরেয আে েোসেরর্োষ্ঠীে েোরি িো 
েোয়িো যুিব্োে হোতিয়োে।” 
 

যক্ষয েরুন, কসরনেোে এই ব্িব্য এখরনো েরিোিো প্রোসতিে! শুযু কেোমোন সম্রোি কেন, আমোরিে 
প্রোিীন ভোেরিে কযোেোয়ি িোেগতনে িোব্গোেব্োিীেো প্রেোরেযই ব্রোহ্মণযব্োিীরিে দ্বোেো প্রিোতেি 
ঈশ্বে-স্বর্গ-নেে-আত্মো-পোপ-পূনয-যজ্ঞ ইিযোতিে তব্রেোতযিো েরে ব্যরিন:6  

“ন স্বরর্গো নোপব্রর্গো ব্ো চনব্োত্মো পোেরযোতেোঃ 
   চনব্ ব্ণগোশ্রমোিীনোং তক্রয়োশ্চ েযিোতয়েোাঃ॥” 

অেগোৎ 
“স্বর্গ ব্রয তেিু কনই; অপব্র্গ ব্ো মুতি ব্রযও নয়, পেরযোের্োমী আত্মো ব্রযও নয়। 

ব্ণগোশ্রম-তব্তহি তক্রয়োেমগও কনহোিই তনষ্ফয।” 
িোেো আরেো ব্যরিন : “যোরিে নো-আরি বু্তে, নো কখরি খোব্োে মুরেোি, িোরিে জীতব্েো তহসোরব্ই 
তব্যোিো কযন সৃতষ্ট েরেরিন অতগ্নরহোত্র যজ্ঞ, তিন কব্ি, সন্নোসীরিে তত্রিণ্ড, র্োরয় ভষ্মরযপন প্রভৃতি 
ব্যব্স্থো; কিোরেেোই মোংস খোব্োে মিযরব্ যরজ্ঞ পশুব্তযে তব্যোন তিরয়রিন; ব্রোহ্মণরিে জীতব্েো 
তহরসরব্ই মৃি ব্যতিে উরদ্দরেয (শ্রোেোতি) কপ্রিেোযগ তব্তহি হরয়রি। িোিোড়ো এসরব্ে আে কেোরনো 
উপরযোতর্িো কনই। যোেো তিন কব্ি েিনো েেরিন িোাঁেো কনহোিই ভণ্ড, যূিগ ও কিোে। জেগেীিুেগেী 
(প্রভৃতি অেগহীন কব্িমন্ত্র) যূিগ পতণ্ডিরিে ব্োেযমোত্র।”চব্তিে যমগ ও ব্রোহ্মণ সম্পরেগ 
িোব্গোেব্োিীরিে এেেম িোাঁিোরিোযো সমোরযোিনোে েোেরণই আমেো েোমোয়ণ-মহোভোেরি পোই 
িোব্গোেরিে ‘েোক্ষস’, ‘িুবৃ্গি’, ‘েূিরেৌেযী’তহরসরব্ তিতিি েরে িোরিেরে নোনোভোরব্ কহনস্থো 
েেোে েেো; িোরিে ব্ইপত্র পুতড়রয় কেযো, সমুরদ্র তনরক্ষপ েেো, িোব্গোেব্োিীরিে আগুরন পুতড়রয় 
হিযো েেো ইিযোতি। প্রতিতি যরমগে ইতিহোস পোঠ েেরয কিখো যোয়, িোরিে স্ব-স্ব যমগীয়-
সমোরযোিনোরে তে তনিগয়ভোরব্ িযন, িমন কপষণ েরে আসরি। এখোরন ঈশ্বরেে তমতষ্ট তমতষ্ট 
েেো কেোরনো েোরজ আরস নো। কেোমোন সম্রোি কসরনেোে ব্িব্য কেরে আরেো স্পষ্টভোরব্ কখোযোখুতয 

                                                           
6. †`excÖmv` P‡Ævcva¨vq, fvi‡Z e¯‘ev` cÖm‡½, Abyózc cÖKvkbx, KjKvZv, 1993, c„ôv 16-17| 
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ব্রযরিন তহনু্দরিে যমগগ্রন্থ মহোভোেরিে েুরু-পোণ্ডরব্ে গুরু ভীষ্ম; তিতন ব্রযন:7 “েোজোরিে 
পরক্ষ যমগেরমগে অনুষ্ঠোনই কযোেসোযোেণরে ব্েীভূি েোখব্োে কশ্রষ্ঠ উপোয়। েোজিরণ্ডে প্রভোরব্ই 
পৃতেব্ীরি যরমগে প্রিোে সম্ভব্ হরয়রি। েোজোে িণ্ডনীতি নো েোেরয কব্ি ও সমুিয় যমগ এে 
েোরয তব্নষ্ট হরয় যোয়। েোজযরমগে প্রোিুভগোব্ নো েোেরয কেোরনো মোনুষই তনজ যরমগে প্রতি আস্থো 
েোরখ নো।”(মহোভোেরিে েোতন্তপব্গ,১২/৫৮-৫৯, ১২/৬৩)।  
েোজিরণ্ডে সোরে যমগপ্রিোরেে সম্পেগ ঐতিহোতসেভোরব্ প্রমোতণি। কয সেয যমগ েখরনো েোষ্ট্র 
ক্ষমিোয় অতযতষ্ঠি হরি কপরেরি অেগোৎ যমগব্োিীরিে েোষ্ট্রীয় ক্ষমিোয়ণ ঘরিরি, তেংব্ো েোষ্ট্র (েোসে 
কর্োষ্ঠী) েিৃগে পৃষ্ঠরপোষেিো কপরয়রি প্রিযক্ষ ব্ো পরেোক্ষভোরব্, িোেোই আজ প্রব্য তব্ক্ররম কব্াঁরি 
েরয়রি। আে যোেো প্রিযক্ষ তেংব্ো পরেোক্ষভোরব্ ক্ষমিোে েোিোেোতি েোেরি পোরেতন িোরিে 
ইতিহোস ব্ো ব্িগমোন অব্স্থো জোনরি আজ আমোরিে তমউতজয়োরম কযরি হয়! আরযোিনোে পতেসে 
সীতমি েোখোে স্বোরেগ আমেো এখোরন সংরক্ষরপ তহনু্দ যমগব্োিীরিে ক্ষমিোয়রণে যোেোতি তনরয় 
আরযোিনো েেরব্ো। তহনু্দ যরমগে প্রব্িগে আযগেো কমোিোমুতি তিস্টপূব্গ পরনেরেো েিোব্দীে তিরেই 
ইেোন-আের্োতনস্তোন অঞ্চয কেরে ভোেিীয় অঞ্চরয আরসন এব্ং আরস্ত আরস্ত এ অঞ্চরযে আতি 
অতযব্োসী ভূতমপুত্র অনোযগরিে (েূদ্র) হতিরয় তিরয় ক্ষমিো িখয েেরি শুরু েরেন এব্ং এেসময় 
িোেো সেযও হন। িোেো প্রিোে েেরি শুরু েরেন কব্িতভতিে চব্তিে যমগ। তেন্তু তিস্টপূব্গ 
িৃিীয় েিোব্দীে তিরে সম্রোি অরেোে (২৬৪-২৩৮ তিস্টপূর্ব্) েোষ্ট্রেতিে দ্বোেো কব্ৌে যরমগে 
তব্সৃ্ততি ঘিোরয, চব্তিে যরমগে সোরে িীব্র দ্বরন্দে সৃতষ্ট হয়। কমৌযগ ব্ংরেে পিন, তিস্টপূব্গ প্রেম 
েিোব্দীরি সুি ব্ংরেে অভুযত্থোন এব্ং তিস্টীয় পঞ্চম েিোব্দী সোিব্োহন এব্ং গুপ্ত েোজোরিে 
েোষ্ট্রীয় সমেগন-পৃষ্ঠরপোষেিো এব্ং ব্রোহ্মণ কশ্রণীে ঐেোতন্তে প্ররিষ্টোয় চব্তিে ব্ো ব্রোহ্মণয ব্ো তহনু্দ 
যরমগে পুনরুত্থোন ত্বেোতন্বি হয়। এেপে নোনো সমরয় কসনেোজোেো িোরিে যরমগে র্োরি জয-সোে 
তিরয় তহনু্দযরমগে িোষোব্োি েরেরিন। তেন্তু যখন েোষ্ট্রেতি পুনেোয় ইসযোম যমগোব্যম্বী আের্োন-
িুতেগরিে হোরি িরয যোয় িখন আব্োে তহনু্দ যমগতি অতস্তরত্বে সংেি কভোর্রি শুরু েরে। পরে 
তব্রতিেেো এ অঞ্চরয মুসযমোনরিে হতিরয় ক্ষমিো িখয েেরয তেিুিো হরযও প্রোণেতি তেরে 
পোয় ব্রোহ্মণযব্োরিে কিোসে এই যমগ। ব্িগমোরন পৃতেব্ীে সব্রিরয় ব্ড় র্ণিোতন্ত্রে কিে তহরসরব্ 
পতেতিি ভোেরি প্রেোরেয এব্ং পরেোক্ষভোরব্ সুতব্যো কপরয় িযরি তহনু্দ যমগতি! 
                                                           
 ৭ RqšÍvbyR e‡›`¨vcva¨vq, a‡g©i fwel¨r, GjvBW cvewjkvm© wjwg‡UW, KjKvZv, c„ôv 110| 
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যমগ আে যমগব্োিীরিে েোজ-েোেব্োে তনরয় ‘মোনব্জোতিে তব্রব্ে’ ব্রয পতেতিি েেোতস িোেগতনে 
ভযরিয়োরেে (১৬৯৪-১৭৭৮) এেতি উতি প্রতণযোনরযোর্য। িোেগতনে ভযরিয়োে ব্রযন : ‘The 
first clergyman was the first sly rogue that met the first fool..., অেগোৎ পৃতেব্ীে 
প্রেম পুরেোতহি ব্ো কমোল্লো ব্যতিতি হরে পৃতেব্ীে প্রেম যূিগ ব্োিপোড়, যোে কমোযোেোি হরয়তিয 
প্রেম কব্োেো-তনরব্োযগ ব্যতিতিে সরি; ব্োিপোড় ব্যতিতি তনরব্গোয ব্যতিরে বু্তঝরয়-পোতড়রয় তনরজে 
অনুর্ি প্রেম ভি ব্োতনরয় কেরয। ক্ররম পুরেোতহি িেো যমগযোজরেেো নিুন নিুন সুরযোর্ 
বু্ঝরযো—সৃতষ্ট হয পুরেোতহিিন্ত্র (Priestcraft); িোেো সহজ সেয মোনুরষে অন্ধতব্শ্বোরসে সুরযোরর্ 
সোযোেণ মোনুষ অরপক্ষো উৎেৃষ্টিো ও তডতভতনতি িোতব্ েেরযো। িোরিে িোতব্ কমরন কনওয়ো হরযো 
আে সরি সরি িোেো উৎপোিনশ্রম কেরে কেহোই কপয। পুরুষ কমৌমোতি (Drone) মযুমতক্ষেোে 
মরিো িোেো সোযোেণ মোনুরষে েষ্টোতজগি সম্পরি শুরয়-ব্রস কভোর্ েেরি যোর্রযো। মোনুরষে যমগ-
তব্শ্বোস, িুব্গযিো, তব্শ্বোসপ্রব্ণিো, সেযিো ইিযোতিরে হোতিয়োে েরে তনরজরিে স্বোরেগে অনুেূরয 
যুরর্ যুরর্ অনোিোে, েিপোি, ডোইতন তেেোে, কেোষণ, তনপীড়ণ প্রভৃতিে মহড়ো িোতযরয় আসরি 
িেোেতেি তডতভতনতিে িোতব্িোে তডতভন পুরেোতহরিেো।”8 তিস্টযমগ, পুরেোতহি কশ্রণী ও কেোমোন 
েযোেতযে িোিগরে যক্ষয েরে ভযরিয়োরেে এেতি তব্খযোি কলোর্োন তিয এেেম, “এই েুখযোি 
ব্স্তুিোরে গুতড়রয় িোও!” (Crush the Infamy!) শুযু েেোতস িোেগতনে ভযরিয়োেই নয় পৃতেব্ীে 
অরনে িোেগতনে, তিন্তোতব্ি, মনীষী, জ্ঞোনী-গুণী ব্যতির্ন যুতিসিি েোেরণ িোাঁিোরিোযো ভোষোয় 
যমগরে আক্রমণ েরেরিন। ইউরেোরপে অষ্টোিে েিরেে জ্ঞোনব্োিী আরন্দোযরনে এে িোতত্ত্বে 
কনিো Baran D Holbach (১৭২৩-১৭৮৯) ব্রযতিরযন:  

                                                           
8. kwdKzi ingvb, cvw_©e RMr, RvZxq MÖš’ cÖKvkb, XvKv, 1994, c„ôv 127| 

‘We find in all the religions of the earth, ‘a God of armies’, ‘a 
jealous God’, ‘an avenging God’, ‘a destroying God’, ‘a God 
who is pleased with Carnage’... ...”। 
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জ্ঞোনব্োিী আরন্দোযরনে অসীম সোহসী কনিো ও পতণ্ডি তহরসরব্ পতেতিি কডতনস তিরিরেো (১৭১৩-
১৭৮৪) মরন েেরিন, “যরমগে প্রতি কযরেোরনো যেরনে সহোনুভূতি প্রেৃিপরক্ষ অজ্ঞিো ও 
েুসংস্কোরেে সরি আরপোরষেই নোমোন্তে।” (দ্রষ্টব্য: যরমগে ভতব্ষযৎ,পৃষ্ঠো ১৬১)। শ্রমজীব্ী মোনুরষে 
মুতিে তিেোেী-ব্স্তুব্োিী িোেগতনে মনীষী েোযগ মোেগস (১৮১৮-১৮৮৩) ইউরেোরপে ভোব্ব্োিী 
িোেগতনে কহরর্রযে (১৭৭০-১৮৩১) আইরনে িেগরনে পযগোরযোিনোে ভূতমেোরি ব্রযন:9  

‘ঈশ্বে মৃি’ (God is dead) কঘোষণোেোেী তহরসরব্ খযোি জোমগোন িোেগতনে ফ্রোতহতদ্রে তভরলেম 
নীরশে (১৮৪৪-১৯০০) ব্রযন: “যোেই যমনীরি যমগিোতত্ত্বরেে েি আরি তিতন এরেব্োরে প্রেম 
কেরেই সব্তেিুে প্রতি ভ্রোন্ত ও অসৎ িৃতষ্টভতি কপোষণ েরেন।... যমগিোতত্ত্বে যোরে সিয ব্রয 
মরন েরেন িো অব্েযই তমেযো; এতিই সিযিো তনণগরয়ে এেতি মোপেোতঠ।”এযব্োিগ তহউব্োিগ 
(১৮৫৯-১৯১৫) ব্রযন: “যমগিত্ত্ব হরযো তেিু কযোরেে এেতি তব্ষরয়ে ব্যোখযো কিওয়োে প্ররিষ্টো, 
কয তব্ষয়তি িোাঁেো কব্োরঝন নো। সিয েেো ব্যো যমগিোতত্ত্বেরিে উরদ্দেয নয়, যমগোনুসোেীরিে খুেী 
েেোই িোাঁরিে উরদ্দেয।”(দ্রষ্টব্য: পোতেগব্ জর্ৎ,পৃষ্ঠো ১৭)।  
আযরব্য়োে েোমুয (১৯১৩-১৯৬০) িোাঁে ‘The Rebel’ গ্ররন্থ ব্রযন : ‘One must learn to 
live and to die and in order to be a man, to refuse to be a God’ (অেগোৎ 
এেজনরে ব্োাঁিো এব্ং মেোে জনয প্রস্তুি েোেরি হরব্ এব্ং মোনুরষে মরিো ব্োাঁিরি হরয ঈশ্বেরে 
অস্বীেোে েেরিই হরব্।) ভোেিীয় ব্স্তুব্োিী পতণ্ডি েোহুয সোংেৃিযোয়ণ (১৮৯৩-১৯৬৩) ‘ঈশ্বরেে 
অতস্তত্ব’সম্পরেগ ব্রযন:  

                                                           
৯.Kvj© gvK©m I wd«WwiL G‡½jm, ag© cÖm‡½, b¨vkbvj eyK G‡RwÝ cÖvB‡fU wjwg‡UW, KjKvZv, 2004, c„ôv 31-32| 

“যমগ হয তনপীতড়ি জীরব্ে িীঘগশ্বোস, হৃিয়হীন জর্রিে হৃিয়, তঠে 
কযমন আত্মতব্হীন পতেরব্রেে আত্মো। যমগ হয জনর্রণে জনয আতেম। 
মোনুরষে মোয়োময় সুখ তহরসরব্ যমগরে কযোপ েেোিো হয মোনুরষে প্রেৃি 
সুরখে িোতব্ েেো।” 
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এখোরন এেতি তব্ষয় পতেষ্কোে েেো িেেোে, এ প্রব্রন্ধে তেরেোনোম ‘কব্োেোে স্বর্গ’। ‘কব্োেোে স্বর্গ’ 
ব্যরি কব্োঝোরনো হরে শুযু ‘যমগ’ নোমে ব্যব্স্থোরে যোে অন্তভুগি েরয়রি ঈশ্বে/আল্লোহ/ভর্ব্োন 
ইিযোতি যোেণো এব্ং উপোসনোে তনয়ম-নীতি, েীতি-নীতি, চব্তেষ্টয, প্রেো ইিযোতি। যমগ নোমে 
তসরস্টমতি সমোরজে জনয মিযময়, েযযোণেে ইিযোতি তমরেয যোেণোে কখোযস কখোযসো েরে 
কিওয়োে জনযই ‘কব্োেোে স্বর্গ’ নোমতি কব্রি কনওয়ো হরয়রি। এই যমগ নোমে ব্যব্স্থোে েোেরণই 
মোনুষ তে েেম তনতব্গরব্ে, অপতেণোমিেগী, অরব্জ্ঞোতনে, েুসংস্কোেোেন্ন হরয় যোয় িোে ভুতড়ভুতড় 
প্রমোণ ইতিহোরস কযমন আরি কিমতন আমোরিে কিোরখে সোমরনও ঘরি িযরি সুিীঘগেোয যরেই। 
তিস্টোনেো িিুেগ েিোব্দীে তিরে প্রোিীন পযোর্োন (Pagan) জোমগোনরিে ‘সভয’ েেোে নোরম, যমগ 
প্রিোরেে নোরম র্ণহিযো িোতযরয়তিয তব্ভৎস পন্থোয়। ঐ সময় কেোরনো কেোরনো পযোর্োন জোমগোন 
কর্োষ্ঠী ওে র্োরিে পূজো েেরিো। ওে র্োি যতি সভয হওয়ো জোমগোনরিে পুেোরনো তিরনে েেো 
মরন েতেরয় কিয়, আব্োে িোরিে পেভ্রষ্ট েরে কেরয, কসজনয তিস্টযমগোব্যম্বী কেোমোন চসনযেো 
জোমগোতনরি পযোর্োনরিে হিযো েেোে পোেোপোতে ওে র্োি কেরি সোে েরে তিরয়তিয! যমগ নোমে 
ব্যব্স্থো ব্যব্ৎ েোেোে েোেরণ তেংব্ো যরমগ তব্শ্বোস েোখোে েোেরণই তেতক্ষি, তব্িযোন, বু্তেমোন, 
জ্ঞোনী তহনু্দেো তনরজরিে তেক্ষো, তব্িযো, বু্তে, জ্ঞোন িোযোব্ে কেরখ সপগরিব্ী মনসোে পূজো েরেন, 

“অজ্ঞোনিোে অপে নোম ঈশ্বে। আমেো আমোরিে অজ্ঞোনিোরে স্বীেোে েেরি যজ্জো 
পোই এব্ং িোে জনয কব্ে ভোেী কর্োরিে এেিো নোরমে আড়োরয আত্মরর্োপন েতে। 
কসই ভোেী কর্োরিে আড়োযতিে নোমই ঈশ্বে। ঈশ্বে তব্শ্বোরসে আেও এেতি েোেণ 
হয তব্তভন্ন তব্ষরয় মোনুরষে অপোের্িো ও অসহোয়ত্ব। ...অজ্ঞোনিো আে অসহোয়ত্ব 
িোড়ো আে কেোরনো েোেণ যতি ঈশ্বে তব্শ্বোরসে তপিরন কেরে েোরে িো হয যনী ও 
যূিগ কযোেরিে তনজ স্বোেগ েক্ষোে প্রয়োস। সমোরজ িযরি েোেো সহস্র অনযোয় 
অতব্িোেরে চব্যিো কিব্োে জনয িোেো ঈশ্বরেে অজুহোিরে সোমরন এরন কেরখরি। 
...ঈশ্বে তব্শ্বোস এব্ং এেতি সহজ সেয কিোি তেশুে তনজস্ব তব্শ্বোস, ব্স্তুি এেই।” 
(দ্রষ্টব্য : কিোমোে ক্ষয়,পৃষ্ঠো ৩৫)। 
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র্িোরিব্ী নিীে পূজো েরেন, র্রুে পূজো েরেন, র্রুে মযমূত্র তিরয় তনরজরিে েেীে সহ 
ঘেব্োতড় পতব্ত্র েরেন, ব্োাঁিরেে (হনুমোন) পূজো েরেন!  
মুসতযমেো অনয যরমগে উপোসনোে েীতিনীতিরে েরঠোে ভোষোয় তনন্দো-সমোরযোিনো েেরযও 
তনরজরিে কব্োযবু্তে, জ্ঞোনরে ‘ব্র্যিোব্ো’েরে কেোেোরনে ব্োণী অনুসেণ েরে পেম পুরণযে 
েোজ কভরব্ প্রতি ব্িে মক্কোয় হরজে সময় েোব্ো ঘেরে কেন্দ্র েরে সোিব্োে প্রিতক্ষণ (িোওয়োে) 
েরেন, ব্হু েিোব্দী প্রোিীন ‘হোজে-উয-আসওয়োি’ ব্ো েোরযো পোেরে আযযোতত্মে উল্লোস যোরভে 
জনয িুরমো খোন। হোতজরিে েোরি এ-কিো শুযু পোেরে িুমু খোওয়ো নয়, নতব্ মুহোম্মরিে হস্ত 
মুব্োেরেই িুমু খোওয়ো! যতিও খতযেো ওমে (েোাঃ) এেিো েোব্ো ঘরেে ঐ েোরযো পোেেরে 
সরম্বোযন েরে ব্রযতিরযন:10 

Bmjvg wK †cŠËwjKZv gy³? 

gymjgvbMY `vwe K‡ib †h, Bmjvg †cŠËwjK ixwZbxwZ †_‡K cy‡ivcywi gy³| wKš‘ `vwewU 

mZ¨ bq| †Kviv‡bi wewfbœ myivq P› ª̀, m~h©, †Mvayjx Avi b¶‡Îi bv‡g (myiv 113, dvjvK, 
AvqvZ 1; myiv 84, BbwkKvK&, AvqvZ 16-19 BZ¨vw`), Wygyi, RjcvB, wmbvB ce©Z, 

wbivc` bMix (myiv 95, Z¡xb, AvqvZ 1-3), wKqvgZ, AvZ¥v (myiv 75, wKqvgv, AvqvZ 

1-2), evZvm (myiv 77, gyimvjvZ, AvqvZ 1), †d‡ikZv‡`i (myiv 79, bvwRAvZ, AvqvZ 
1-5), Zzi cvnvo, Db¥y³ cÎ, mgy”P AvKvk, DËvj mvMi (myiv 52, Zzi, AvqvZ 1-6), 

`ªæZMvgx †Nvovi (myiv 100, Avw`qvZ, AvqvZ 1-5) kc_ Kiv n‡q‡Q| Ro c`v_© Ges 

bvbv RxeRš‘i bv‡g kc_ †bIqv c¨vMvb c~Rv AP©bv-ixwZi AbymiY| G¸‡jv‡Z †Kvivb-

                                                           
10. Benjamin Walker, Foundations of Islam: The Making of a World Faith, Rupa & Co, New Delhi, India, 2002, 
Page 39. †eÄvwgb IqvKvi (mvÕ` Djøvn& Ab~w`Z), dvD‡Ûkb Ae Bmjvg, mgq cÖKvkbx, XvKv, 2005, c„ôv 41| Ges AvBqye †nv‡mb 
(m¤úvw`Z), AviR Avjx gvZzeŸi iPbv mgMÖ 1, cvVK mgv‡ek, XvKv, 1993, c„ôv 106| 

“আতম জোতন িুতম এেিো পোেে িোড়ো তেিুই নও, মোনুষরে সোহোযয েেো ব্ো 
ক্ষতি েেোে কিোমোে কেোরনো ক্ষমিো কনই। যতি আতম আল্লোহে েসুযরে নো 
কিখিোম কিোমোয় িুম্বন েেরি, আতম কিোমোরে েখরনো িুম্বন েেিোম নো; ব্েং 

েোব্োঘে হরি ব্তহষৃ্কি েরে কিোমোরে িূরে তনরক্ষপ েেিোম।”10 
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iwPqZv ¯úóB wb‡R‡`i Ôc¨vMvbÕ HwZn¨-ixwZbxwZ‡K jyKv‡Z cv‡ib wb| Bmjv‡g AšÍf~©³ 

nevi A‡bK Av‡M †_‡K Avi‡ei c¨vMvb DcRvZxqiv-AwMœc~Rvixiv m~h©, P›`ª, b¶Î, 
c„w_ex, cvnvo, ce©‡Zi bv‡g kc_ MÖnY Ki‡Zb, c~Rv Ki‡Zb| Kvev N‡ii Kv‡jv cv_‡ii 

Pvwiw`‡K mvZevi K‡i Nyi‡Zb| c¨vMvb‡`i GB †cŠËwjK ixwZ Ae¨vnZ ivLvi wb‡ ©̀k 

i‡q‡Q †Kvivb kwi‡d (myiv 2, evKviv, AvqvZ 158): 

 

wbðqB ỳwU cvnvo mvdv I gviIqv Avjøvn&i wb`k©bmg~‡ni 

Ab¨Zg| myZivs †h Avjøvn&i N‡i nR ev Igiv K‡i, Zvi Rb¨ GB 
`ywU cÖ`w¶Y Ki‡j †Kv‡bv cvc †bB| Avi †h-e¨w³ B”Qv KÕ‡i 

†Kv‡bv fv‡jv KvR K‡i, Avjøvn& Zv‡K cyi¯‹vi †`b Avi wZwb †Zv 

me Rv‡bb| 

  

†Kviv‡bi Avqv‡Z c¨vMvb †`ex jvZ I I¾vi bvg i‡q‡Q, (myiv 53, bR&g, AvqvZ 19-
20)| 

 

a‡g©i BwZnvm e‡j, GK‡k¦iev`x ag©¸‡jv msMwVZ Ges weKwkZ nIqvi c~‡e© gvbyl 
wewfbœfv‡e cÖvK-ag©xq Ô†Uv‡Ug-cÖ_vÕ (Totemism) AbymiY Ki‡Zv| †Uv‡Ug gv‡b 

mvaviYfv‡e we‡kl cÖRvwZi cÖvYx; Z‡e we‡kl cÖRvwZi Dw™¢` Ges Roe ‘̄‡KI †Uv‡Ug 

wn‡m‡e c~Rv Kiv nq; †hgb wn› ỳiv wbw ©̀ó ai‡bi Kv‡jv i‡Oi cv_i‡K Ôwkewj½Õ g‡b K‡i 
c~Rv K‡ib| Bmjvgc~e© Avi‡e mvwe©‡qbiv wQ‡jb b¶Î c~Rvix, wnwgqvievmxiv m~‡h©i 

DcvmK, Avmv` I wKqvbv †Mv‡Îi †jv‡Kiv ÔAvjøvZÕ †`ex wn‡m‡e P‡› ª̀i, ÔgvbvZÕ †`ex 

wn‡m‡e †fbv‡mi (ïµ MÖn) I ÔD¾vÕ †`ex wn‡m‡e mvBwiqv‡mi (jyäK b¶Î) c~Rv 
Ki‡Zb| †Kviv‡bi myiv bR‡g ̄ úófvlvq ejv n‡q‡Q, ÔAvjøvn mvBwiqv‡mi cÖfyÕ (myiv 53, 

bR&g, AvqvZ 49)| Avevi †Kviv‡b A‡bK¸wj myivi bvgKiY n‡q‡Q c¨vMvb †`e-†`exi 

bv‡g, †hgb: myiv 86 ÔZvwiKvÕ b¶Î †`eZvi bvg, myiv 110 ÔbmiÕ cÖvPxb Avie¨‡Mvôx 
wnwgqvi‡`i †`eZvi bvg, myiv 91 Ôkvgm&Õ ga¨cÖv‡P¨ GK mgq e¨vcKfv‡e c~wRZ 

†mŠi‡`exi bvg| Bmjvgc~e© Avi‡eI Kvev N‡ii GB cv_i‡K cweÎ g‡b K‡i c~Rv Kiv 

n‡Zv| eZ©gv‡b nvwR‡`i Kvev kwi‡d ZvIqv‡di mgq cv_‡i Pz¤̂b Kiv †Uv‡Ug-cÖ_viB 
iƒcvšÍi gvÎ| Avi‡ei weL¨vZ Kwe Avey-Avj-Avjv Avj gvwi Ôn¾Õ‡K †mRb¨ Ô†cŠËwjK 

ågYÕ wn‡m‡e AwfwnZ K‡iwQ‡jb| n‡Ri mgq nvwRiv gv_vi Pzj Kvwg‡q †d‡jb, mv`v 

Kvco (Bnivg) cwiavb K‡ib, mvdv-gviIqv cvnv‡oi ga¨eZ©x DcZ¨Kv AÂ‡j mvZevi 
†`Šov‡`Šwo K‡ib, wgbv‡Z Kswµ‡Ui wZbwU Í̄¤¢‡K ÔkqZvbÕ evwb‡q mvZevi K‡i †gvU 

GKzkwU wXj †Quv‡ob| †mB wX‡j AvnZ n‡q G‡Zvw`‡b kqZvb gviv wM‡q‡Q wK-bv Rvbv 

hvqwb, Z‡e kqZvb‡K gvi‡Z wM‡q wb‡R‡`i cÖPÛ AÜwek¦vm Avi Av‡e‡Mi AvwZk‡h¨ 
c`wcó n‡q wbixn nvwRiv cÖvqkB gviv hvb| 2005 mv‡j ÔkqZvbÕ‡K cv_i gvi‡Z wM‡q 
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Aa©kZvwaK evsjv‡`wkmn we‡k¦i wewfbœ †`‡ki wZbkZvwaK nvwR gviv †M‡Qb| n¾ QvovI 

cï †Kvievwb cÖ_vi g~‡j i‡q‡Q gvby‡li †Uv‡Ug-cÖ_vi AbymiY| nvw`‡m gynv¤§‡`i (`t) 
†cŠËwjK Dcvmbvi bvbv cÖgvY i‡q‡Q| Avãyjøvn n‡Z ewY©Z, imyj gynv¤§` (`t) e‡j‡Qb, 

wZwb c¨vMvb †`e-†`exi D‡Ï‡k¨ †Kvievwb Kiv cïi gvsm evj`vn& bvgK ’̄v‡b Rv‡q` web 

Avgi web bIdj Gi Rb¨ wb‡q †h‡Zb| wKš‘ Rv‡q` web Avgi †m Lv`¨ †L‡Z A¯ ^xKvi 
Ki‡Zb Ges ej‡Zb GKgvÎ Avjøvni bv‡g DrmM©K…Z cïi gvsm e¨ZxZ †Zvgv‡`i Ab¨ 

†Kv‡bv c¨vMvb Ck¦‡ii bv‡g DrmM©K…Z cïi gvsm Avwg LvB bv| (`ªóe¨: †evLvwi kwid, 

fwjDg 7, eyK 67, b¤̂i 407)| gynv¤§` (`t) Avie c¨vMvb‡`i g~wZ©c~Rvi we‡ivwaZv 
Ki‡jI c¨vMvb‡`i ixwZ AbymiY K‡i n‡Ri mgq wb‡R Kv‡jv cv_‡i Pzgy †L‡Zb| ( ª̀óe¨: 

†evLvwi kwid, fwjDg 2, eyK 26, b¤^i 673, 675, 676, 679, 680)|
11

 †Kviv‡b 

Av‡iv ejv n‡q‡Q: Ò(e‡jv, Avwg Avkªq PvBwQ) †mme bvixi Ag½j n‡Z hviv wMu‡U duy w`‡q 
Rv`y K‡i|Ó Bs‡iwR‡Z : (Say, I seek refuge) from the evil of the witchcrafts 

when they blow in the knots.Õ (myiv 113, dvjvK, AvqvZ 4)| Rv`y‡Uvbv, evYgviv 

ev ekxKiY BZ¨vw` Avie †cŠËwjK‡`i Ôme©cÖvYev`xÕ Dcvmbvi Ask; hvi †Kv‡bv ˆeÁvwbK 

wfwË †bB| nRiZ Av‡qkv n‡Z ewY©Z nvw`‡m Av‡Q, gynv¤§` (`t) GKmgq wek¦vm Ki‡Zb 
Zuv‡K Rv ỳ Kiv n‡q‡Q| wZwb wb‡R hv K‡ib wb, a‡i wb‡Zb (Rv ỳi cÖfv‡e) †mUv wZwb 

K‡i‡Qb| ( ª̀óe¨: †evLvwi kwid, fwjDg 7, eyK 71, b¤^i 658, 660, 661)| Avi‡ei 

c¨vMvb ev eûCk¦iev`xiv P› ª̀-m~h© MÖnY‡K c~Rv Ki‡Zb Zv‡`i Ck¦‡ii cÖKvk e‡j, †Kv‡bv 
†Kv‡bv DcRvZxqiv G‡K c„w_ex aŸs‡mi AvjvgZ wn‡m‡e we‡ePbv Ki‡Zb| †KD †KD 

G‡K gvby‡li Rxeb-g„Zz¨i KviY wn‡m‡e cÖPvi Ki‡Zb| eû a‡g©B P› ª̀-m~h© MÖnY‡K †K› ª̀ 

K‡i cÖPzi †cŠivwYK Kvwnwb ev wg_ (Myth) cÖPwjZ i‡q‡Q| gynv¤§` (`t) P› ª̀-m~h© MÖnY‡K 

ej‡Zb Avjøvni cÖKvk, Avjøvni fq †`Lv‡bv, †kl wePv‡ii w`‡bi j¶Y, ZvB e‡j‡Qb 
GB mg‡q Avjøvni Kv‡Q K…ZK‡g©i Rb¨ gvd PvB‡Z, ỳB ivKvZ bvgvR co‡Z hZ¶Y bv 

MÖnY †kl nq|Õ ( ª̀óe¨ : †evLvwi kwid, fwjDg 2, eyK 18, b¤̂i 166-170)| P› ª̀-m~h© 

MÖnY m¤ú~Y©B cÖvK…wZK Kvi‡Y N‡U, G‡Z Ck¦‡ii †Kv‡bv n Í̄‡¶c †bB| cÖhyw³i Kj¨v‡Y 
GLb gvbyl P› ª̀-m~h© MÖnY m¤ú‡K© AvMvg fwel¨ØvYx Ki‡Z m¶g| 

 
তহনু্দেো প্রতি ব্িে িুর্গো পূজো েোযী পূজোরি মহোযূমযোরমে সোরে পোঠো ব্তয তিরয় েোরেন এব্ং 
কব্তেতিন আরর্ে েেো নয়, বৃ্তিে েোজরত্বই এই অঞ্চরয তহনু্দ েোজো-জতমিোরেেো এই িুই পূজোরি 
আরয়োজন েরে নেব্তয তিরিন! ব্িগমোরন নেব্তয কিওয়োে প্রেো েতহি হরয় কর্রযও পূজো 
উপযরক্ষ পোঠো ব্তয কিওয়ো কব্ে প্রিতযি। ইহুতি-তিস্টোন-ইসযোরমে যমগগ্রন্থ কেরে জোনো যোয়, 

                                                           
11 Sam Shamoun, Muhammad and Idolatry, The internet version can be read at: http://www.answering-
islam.org/Shamoun/idolatry.htm.  
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আব্রোহোম ব্ো ইব্রোতহম এেতি স্বপ্ন কিরখই তনরজে সন্তোনরে কেোেব্োতন তিরি তনরয় যোন, িরব্ 
কেষরমে ঐেীব্োণী কপরয় সন্তোনরে কেোেব্োতন নো তিরয় এেতি িুম্বোরে কেোেব্োতন কিন! 
আব্রোহোরমে এই ব্োণী ব্ো েমগরে তব্শ্বোস েরে সোেো তব্রশ্বে মুসযমোনেো (ইহুতি-তিস্টোনেো এই 
প্রেো অনুসেণ েরেন নো) প্রতি ব্িে কেোেব্োতনে ঈরি যক্ষ যক্ষ তনেীহ পশু কেোেব্োতন তিরয় 
েোরেন। এরি িোরিে তব্নু্দমোত্র তিিতব্িতযি হয় নো, মরন কেোরনো সংেয় জোরর্ নো; এ অপিয়-
ব্োহুযয যিগরব্যে মরযয আনো হয় নো। ব্োংযোরিরেে অনযিম কযোেোয়ি িোেগতনে আেজ আযী 
মোিুব্বে এ তনরয় অিযন্ত স্পষ্টভোরব্ প্রশ্ন িুরযতিরযন:12  
েরিো সোযোেণ প্রশ্ন অেি েী িোে র্ভীেিো। নৃিত্ত্বতব্ি Robertson Smith িোাঁে Religion 
of The Semites গ্ররন্থ কিতখরয়রিন, পশু কেোেব্োতন প্রেোে মূরয েরয়রি মোনুরষে কিোরিম-
প্রেোে অনুসেণ। তব্রেষ অনুষ্ঠোরন ব্ো উৎসরব্ কিোরিম প্রোণীরে হিযো েরে িোরে খোব্োে তহরসরব্ 
গ্রহণ েেোে েীতি তব্তভন্ন যরমগ কব্ে প্রিযন েরয়রি। প্রোে ইসযোতম আেব্-সমোরজও পশু ও 
মোনুষ কেোেব্োতনে ব্যোপে প্রিযন তিয; তেন্তু সমোজ তব্েোরেে সোরে-সোরে এব্ং সোমোতজে 
প্ররয়োজরন ‘মোনুষ’ কেোেব্োতনে েীতি যীরে যীরে েতহি হরয় কর্রি তেন্তু আতিম সংসৃ্কতিে তেিু 

                                                           
12 AvBqye †nv‡mb (m¤úvw`Z), AviR Avjx gvZzeŸi iPbv mgMÖ 1, cvVK mgv‡ek, XvKv, 1993, c„ôv 103, 105, 257| 

‘কেোেব্োতন প্রেোে তভতিমূয সুিৃঢ় নয়। এেতি স্বরপ্নে উপে তভতি েতেয়ো প্রতি ব্ৎসে যক্ষ যক্ষ পশুে জীব্ন নষ্ট 
হইরিরি। উপনযোসরে ইতিহোস ব্তযয়ো গ্রহণ েতেরয কযরূপ ভুয েেো হয়, স্বরপ্নে রূপেরে ব্োস্তব্ ব্তযয়ো গ্রহণ 
েতেরয কসইরূপ ভুয হইরি পোরে নো তে?... ব্িগমোন কেোেব্োতন প্রেোয় পশুে কেোরনো সম্মতি েোরে তে? এেোতযে 
কযোরে যখন এেতি পশুরে িোতপয়ো যতেয়ো জরব্হ েরেন, িখন কস িৃেযতি ব্ীভৎস ব্ো জঘনয নয় তে? মরন েেো 
যোে, মোনুরষে কিরয় কব্তে েতিেোযী এে অসুে জোতি পৃতেব্ীরি আতব্ভূগি হইয়ো, িোহোেো পুণযোরেগ মরহশ্বে নোমে 
এে কিব্িোে নোরম কজোেপূব্গে মোনুষ ব্তয তিরি আেম্ভ েতেয। িখন অসুরেে খোাঁড়োে (িুতেে) তনরি েোতেয়ো মোনুষ 
েী েোমনো েতেরব্? “মরহশ্বেব্োি ধ্বংস হউে, অসুে জোতি ধ্বংস হউে, অন্ধ তব্শ্বোস িূে হউে” ইহোই ব্তযরব্ নো 
তে? ... কেোেব্োতন প্রেোয় কিখো যোয় কয, কেোেব্োতন পশুে হয় ‘আত্মিযোর্’ এব্ং কেোেব্োতনিোিোে হয় ‘সোমোনয 
স্বোেগিযোর্’। িোিো কয মূরযয পশু খতেি েরেন, িোহোও সমূ্পণগ িযোর্ নরহ। কেননো মোংসোেোরে িোহোে অতযেোংেই 
রৃ্রহ প্রিযোব্িগন েরে, সোমোনযই হয় িোন।... ব্তযে পশুে আরত্মোৎসর্গ নো মোংরসোৎর্গ? মোংস কিো আহোে েতে এব্ং 
আত্মো কিো ঐশ্বতেে িোন। উৎসর্গ েেো হইয েী’? 
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তেিু অব্রেষ কযমন পশু কেোেব্োতনে প্রেো এখরনো তিরে েরয়রি। Samuel M. Zwemer িোাঁে 
The Influence of Animism on Islam: An account of Popular Superstitions 
গ্ররন্থ অিযন্ত িমৎেোেভোরব্ কিতখরয়রিন মুহোম্মি এরেশ্বেব্োরিে িিগোে অংে তহরসরব্ ইসযোম 
যমগ চিতে এব্ং প্রিোে েেরযও সমূ্পণগরূরপ সেয হরি পোরেনতন; তিতন সময় এব্ং পতেরব্ে 
দ্বোেো মোেোত্মেভোরব্ প্রভোতব্ি হরয়রিন।13 ইসযোম যরমগে প্রিুে উপোিোন কযমন নোমোজ পড়োে 
েীতি সন্তোন জরন্মে পে আতেেো েেো, েয়িোন-কেরেেিো-জীরনে যোেণো, হজ্জ, কেোেব্োতন 
ইিযোতি সব্গপ্রোণব্োিী (Animist) েীতি ইসযোম পূব্গ আেরব্ ব্হুয প্রিতযি তিয এব্ং এগুরযো 
মুহোম্মি িুহোরি ইসযোরম আিীেেণ ঘতিরয়রিন; আব্োে তেিু তেিু ব্োিও তিরয়রিন। ইসযোমপূব্গ 
আেরব্ সোতব্গরয়নেো তিয নক্ষত্র পূজোেী, তহতময়োেব্োসীেো সূরযগে উপোসনোেোেী, আসোি ও তেয়োনো 
কর্োরত্রে কযোরেেো ‘আল্লোি’ কিব্ী তহরসরব্ িরন্দ্রে, ‘মোনোি’ কিব্ী তহরসরব্ কভনোরসে (শুক্র গ্রহ) 
ও ‘উজ্জো’কিব্ী তহরসরব্ সোইতেয়োরসে (যুব্ধে নক্ষত্র) পূজো েেরিো। কেোেোরন সুেো নজরম 
স্পষ্টভোষোয় ব্যো হরয়রি, ‘আল্লোহ সোইতেয়োরসে প্রভু’। (দ্রষ্টব্য, সুেো নজম ৫৩, আয়োি ৪৯) 
কেোেোরনে িযোপ্টোে ব্ো সুেোে নোমেেণও মুহোম্মরিে মৃিুযে পে সংেযন েরেরিন িোাঁে খতযেো 
ও অনযোনয অনুসোেীেো। অরনেগুতয সুেোে নোমেেণ হরয়রি পযোর্োন কিব্-কিব্ীে নোরম, কযমন: 
সুেো ৮৬ ‘িোতেেো’ নক্ষত্র কিব্িোে নোম, সুেো ১১০ ‘নসে’ প্রোিীন আেব্যরর্োষ্ঠী তহতময়োেরিে 
কিব্িোে নোম, সুেো ৯১ ‘েোমস্’ মযযপ্রোরিয এে সময় ব্যোপেভোরব্ পূতজি কসৌেরিব্ীে নোম।  
 

আমেো প্রতিতি যমগগ্রন্থ হরি ঈশ্বরেে কয রূপ কিখরি পোই িো এরেব্োরে এেজন সোযোেণ 
মোনুরষে মরিো। ঈশ্বে মোনুরষে মরিো হোরসন, েোাঁরিন, কিোষোরমোরি খুতে হন, নো েেরয েোর্ 
েরেন, েষ্ট পোন, কপিন কেরে আক্রমণ েরেন, েত্রুরে খুন েরেন, প্রতিরেোয কনন, িক্রোন্ত 
েরেন, গুণগ্রোহীরিে প্রতিিোন কিন, েজগ যোে েরেন, তব্তনময় মূযয তনযগোেণ েরে ব্যব্সো েরেন, 
িয র্ঠন েরেন, পক্ষপোতিত্ব েরেন। েোজো কযমন প্রজোরিে ভতি শ্রেো আনুর্িয িোন ঈশ্বেও 
কিমনই িোে অনুসোেীরিে েোি কেরে তনেঙু্কষ আনুর্িয িোন। আনুর্িযহীন প্রজোরিে প্রতি েোজো 
কযমন রুষ্ট, ব্যতেি, অসন্তুষ্ট হন ঈশ্বেও কিমতন ঈশ্বেরদ্রোহীিোয় কক্ষরপ উরঠন। সম্রোরিে কযমন 

                                                           
13 Samuel M. Zwemer, F.R.G.S., The Influence Of Animism On Islam: An Account Of Popular Superstitions, the 

internet version can be read at: http://www.answering-islam.org/Books/Zwemer/Animism/index.htm 
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েোরে েোেোর্োে, েোজরদ্রোহীরে েূরয িড়োরনোে ব্যব্স্থো, কিমতন ঈশ্বেও তনরজে প্রতিতহংসো িতেিোেগ 
েেোে জরনয সৃতষ্ট েরে কেরখরিন নেে। কসখোরন আরি যমগরদ্রোহীরিে অিযোিোে, িিগোে েেোে 
নোনো ব্রন্দোব্স্ত। এগুরযো সব্ই আসরয ঈশ্বরেে ওপে ‘নেোত্বরেোপ’ (Anthropomorphism) 
এে নোনো প্রমোণ। মোনুরষে দ্বোেো ঈশ্বে চিতে েেো হরয়রি ব্রযই ঈশ্বরেে ওপে এমন ‘নেোত্বরেোপ’ 
(anthropomorphism) েেো হরয়রি। মোনুষ ব্যিীি অনয কেোন প্রোণী যতি ঈশ্বে চিতে েেরিো 
িোহরয কসই ঈশ্বরেে রূপিো কেমন হরিো? এ প্ররশ্নে উিে তিরয়তিরযন আজ কেরে আড়োই 
হোজোে ব্িে পূরব্গ তগ্রে েতব্ কজরনোতেতনস (৫৭০-৪৮০ খৃষ্টপূব্গ)। তিতন ব্রযতিরযনাঃ If oxen 
had hands and the capacities of men, they would make gods in the shape 
of oxen. অেগোৎ ষোাঁরড়ে যতি মোনুরষে মরিো হোি ও ক্ষমিো েোেরিো িোহরয িোেো কিব্-কিব্ীে 
আেোে, রূপ, িতেত্র, ষোাঁরড়ে মরিো েরেই চিতে েেরিো। 
তব্শ্বেতব্ েব্ীন্দ্রনোে ঠোেুে মোনুরষে ‘যমগীয়মূঢ়িো'কে উরদ্দেয েরে েোতেয়োে তিতঠরি ব্রযতিরযনাঃ 
‘কয যমগ মূঢ়িোরে ব্োহন েরে মোনুরষে তিরিে স্বোযীনিোরে নষ্ট েরে, কেোরনো েোজোও িোে কিরয় 
আমোরিে ব্ড় েত্রু হরি পোরেনো, কস েোজো ব্োইরে কেরে প্রজোরিে স্বোযীনিোরে যিই তনর্ড়ব্ে 
েরুে নো কেন। এ পযগন্ত কিখো কর্রি, কয েোজো প্রজোরে িোস েোখরি কিরয়রি কস েোজোে 
সব্গপ্রযোন সহোয় কসই যমগ যো মোনুষরে অন্ধ েরে েোরখ। কস যমগ ‘তব্ষেনযো'ে মরিো; আতযিিন 
েরে কস মুগ্ধ েরে, মুগ্ধ েরে কস মোরে। েতিরেরযে কিরয় ভতিরেয র্ভীেিম মরমগ তর্রয় 
প্ররব্ে েরে, কেননো িোে মোে আেোরমে মোে।---যমগরমোরহে কিরয় নোতস্তেিো অরনে ভোয’।14

  
 

আমেো কিরখতি এেতি সমোরজে জনসোযোেরণে পরক্ষ অেগসম্পিজতনি সমসযোে সমোযোন কমোরিই 
অসম্ভব্ নয়। ব্িগমোরন পতশ্চরমে অরনে কিরেই তব্তভন্ন যেরনে সমোজেযযোণমূযে েমগসূতি 
গ্রহণ েরে কসই সমসযোে সমোযোন েেরি কপরেরি; তেন্তু সমোরজ যমগেিৃগে সৃষ্ট তব্েৃঙ্খযো, 
মোেোমোতে, সংঘোরিে সমোযোন আরিৌ যক্ষণীয় নয়; যমগগুরযো তব্যীন নো হওয়ো পযগন্ত এই সমসযোে 
সমোযোনও সম্ভব্ নয়। এে যমগ অনয যমগরেই শুযু ঘৃণো েরে নো, তনরজরিে মরযযও প্রিণ্ড ঝর্ড়ো, 
েযোসোি, আগ্রোসন, হিযো, হুমতে, উন্মোিনো সৃতষ্ট েরে। তহনু্দ, মুসতযম, তিস্টোন কেউই িোতব্ 
েেরি পোেরব্ নো কয, িোরিে মরযয যমগীয় মিোরনেয, িযোিতয, মোেোমোতে কনই। যমগরে যিিো 

                                                           
14 iex› ª̀bv_ VvKzi, ivwkqvi wPwV, (m¤úv`bv KiæYvvwmÜz `vm), b¨vkbvj eyK G‡RwÝ cÖvB‡fU wjwg‡UW, KjKvZv, 2002, c„ôv 42| 
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মোনতব্ে তহরসরব্ প্রিোে েেো হয়, আসরয িো কমোরিই নয়। যমগিো মনুষযরত্বে নয় ব্েং স্বোরেগে। 
যমগ মোনুরষে মোরঝ এেিো র্রড় কিোরয নো, আরন তব্রদ্বষ; যো আসরয উগ্র, তহংস্র, জংযী আিেরণ 
পযগব্তসি হয়। কেোরনো যমগই র্ণমোনুরষে সোমোতজে, েোজরনতিে, অেগরনতিে মুতিে পে 
কিখোয়তন; েোসেরর্োষ্ঠীে িোরব্িোতে েেো িোড়ো। ‘মোনব্ মুতি’ে কয যমগীয় েমুগযো কিয়ো হরয় েোরে 
িো েতল্পি, পোেরযৌতেে, ইহজোর্তিে নয়। িোই র্েীব্ মোনুষ আরেো র্েীব্ হয় যমগীয় আিোে-
অনুষ্ঠোন, তনয়ম-নীতি, েরঠোেভোরব্ পোযন ও অনুসেণ েরে; আে যনী আরেো যনী হয়—ভণ্ডোতমে 
মরযয যোতযি হরয়ও। যরমগে ব্ইরয় ব্ো যমগব্োিীরিে মুরখ ‘সোম্প্রিোয়ীে সম্প্রীতি’ েব্দ উচ্চোেণ 
মোনোয় নো। তনজ যরমগে প্রিোে-প্রসোে, আতযপিয তব্স্তোে ব্ো অরনযে সম্পি িখরযে যরক্ষয মোনুরষে 
মোরঝ ‘কশ্রষ্ট-তনেৃষ্ট’‘আেেোে-আিেোে’উচ্চব্ণগ-তনম্নব্ণগ, কশ্রণীরভি-জোতিরভি, চব্ষময-
তব্ভোজন সৃতষ্ট েরে সোম্প্রিোয়ীে সম্প্রীতিে ব্োণী উচ্চোেণ েেো িেম ভন্ডোমী িোড়ো আে তেিু 
নয়। যরমগে মূরয েুঠোেোঘোি পরড়রি ব্রযই যমগব্োিীেো মোরঝ মোরঝ সম্প্রিোরয়-সম্প্রিোরয় তমরয-
তমরে েোেোে েেো কঘোষণো েরে, েোতন্তব্োিী তহরসরব্ তনরজরিে িোব্ী েরে, কসিো আসরয মস্ত 
ব্ড় শুভঙ্করেে েোাঁতে; েোেণ জর্রি যরমগে নোরম, এে যমগ অনয যরমগে ওপে তনরজে কশ্রষ্ঠত্ব-
েিৃগত্ব প্রতিতষ্ঠি েেরি মোনব্ সভযিোে কর্োড়ো কেরেই অর্তণি, অসংখয মোনুষ খুন েরেরি এব্ং 
আজও কস যোেো অব্যোহি আরি। হোজোে হোজোে ব্িে যরে তিতে, িোতড় আে কু্ররেে ব্োড়োব্োতড়রি 
সোযোেণ মোনুষ নোরজহোয। েরয যমগ আজ মোনব্-সভযিোে েযঙ্ক হরয় কিখো তিরয়রি। শুযু তব্যমগী 
নয়, স্বযমগোব্যম্বীরিে মরযযই এরিো তব্রভি আে তব্ষ অন্তরে কপোষণ েরে এরেেিো েোতন্তে 
ঝোণ্ডোযোেী যমগগুরযো। 
 

তহনু্দ যমগোব্যম্বী ব্রোহ্মণযব্োিীেো কেোরনো তহনু্দ স্বোমী মোেো কর্রয িোে তব্যব্ো স্ত্রীরে আগুরন পুতড়রয় 
কমরে ‘সিী’ব্োনোরিো, ইংরেজ আমরয আইন েরে এ যমগীয় ব্ব্গে প্রেোরে রুখরি অরনে 
েোঠখড় কপোড়োরি হরয়রি। েোরনে (Kane) ‘যমগেোরস্ত্রে ইতিহোস’(আি খণ্ড) গ্ররন্থে ‘সিী’ 
তব্ষয়ে েরয়েতি অযযোরয় কব্ে তেিু পতেসংখযোন িুরয যরেরিন। এই পতেসংখযোন কেরে কিখো 
যোয়, ১৮১৫ সোয কেরে ১৮১৮ সোয পযগন্ত মোত্র তিন ব্িরে নোেীে সিীত্ব (?) েক্ষোে যুয়ো িুরয 
কেব্যমোত্র ব্োংরযোরিই (যো িখন ব্োেোণসী পযগন্ত তব্সৃ্তি তিয) ২৩৬৬ জন নোেীরে আগুরন 
পুতড়রয় সিী ব্োনোরনো হরয়তিয, যোে মরযয েযেোিোরিই সিীিোরহে সংখযো ১৮৪৫। আে ১৮১৫ 
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কেরে ১৮২৮ সোয পযগন্ত ব্োংরযোরি ৮১৩৫ জন নোেীরে আগুরন পুতড়রয় সিী ব্োতনরয়তিয ঠোেুে-
পুেতহরিে িয। এিো তে র্ণহিযো নয়? এ তে জঘনয-ব্ব্গে যমগীয় েীতি নয়? ব্ীভৎস যমগীয় 
েীতিনীতিে প্রতি ইতিি েরে েেোসী র্তণিতব্ি-িোেগতনে Pascal ব্রযতিরযন ‘Men never 
do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious 
conviction’. 
তহনু্দ নোেীেো তে স্বোমীে মৃিুযে পে কস্বেোয় স্বোমীে তিিোয় ওরঠ সহমেরণ কযরিন? কমোরিই িো 
নয়। ঐতিহোতসের্ণ জোতনরয়রিন েরয়েতি ব্যতিক্রম িোড়ো, অতযেোংে কক্ষরত্রই সিয তব্যব্ো 
নোেীরে উরিজে পোনীয় পোন েতেরয় তেংব্ো কনেো জোিীয় দ্রব্য শুাঁতেরয় অজ্ঞোন েরে তেংব্ো 
অযগরিিন অব্স্থোয় স্বোমীে তিিোয় িুরয কিওয়ো হরিো। এ তব্ষরয় ভোেরিে অনযিম মোনব্িোব্োিী 
কযখে ড. সুেুমোেী ভট্টোিোরযগে গ্রন্ে কেরে িুরয যেতি:15 

ব্িগমোনেোরযে িেোেতেি ‘মডোরেি’তহনু্দেো স্বীেোে েেরি িোইরব্ন নো, অেব্ো অরনরেই 
জোরনন নো িোরিে যমগগ্ররন্থ ‘স্বোমী মোেো কর্রয তব্যব্োরে স্বোমীে তিিোয় আগুরন পুরড় মরে সিী 
হওয়োে’সুস্পষ্ট তনরিগে েরয়রি। প্রমোণ িোই কিো, কিখুন ঋিরব্রর্ে িেম মণ্ডরযে ১৮নং 
সূরিে ৭ নং ঋে (১০/১৮/৭): কেোেতিে ইংরেতজ হরে:  
Let these women, whose husbands are worthy and are living, enter the 
house with ghee (applied) as collyrium (to their eyes). Let these wives first 

                                                           
15 myKzgvix fÆvPvh©, cÖvPxb fvi‡Z bvix I mgvR, b¨vkbvj eyK G‡RwÝ cÖvB‡fU wjwg‡UW, KjKvZv, 2006, c„ôv 147| 

“সিযতব্যব্ো নোেী নব্ব্যূে মরিো সোরজ, িোে কশ্রষ্ঠ কপোষোে পরে, তসাঁিুে, েোজয, েুযমোযো, িন্দন, আযিোয় সুসতজ্জি হরয় 
যীরে যীরে কস তিিোয় ওরঠ, িোে স্বোমীে পো িুতি বু্রে আাঁেরড় যরে তেংব্ো মৃিরিহরে িুই ব্োহুরি আতযিন েরে, এইভোরব্ 
যিক্ষণ নো আগুন জ্বরয কস তব্ভ্রোতন্তে সরি অরপক্ষো েরে। যতি কেষ মুহূরিগ তব্িতযি হয় এব্ং নীতির্ি, িৃেযর্িভোরব্ 
িন্দপিন ঘরি িোই শুভোেোেোংখীেো িোরে উরিজে পোনীয় পোন েেোয়। এমন তে পরে যখন আগুরনে কযতযহোন তেখো 
অসহনীয় হরয় ওরঠ, পোনীয়ে কনেো কেরি যোয়, িখন যতি কসই তব্যব্ো তব্িতযি হরয় পরড়, ‘সিী'ে মতহমো কু্ষণ্ন হব্োে ভয় 
কিখো কিয় িখন কসই শুভোেোংখীেোই িোরে ব্োাঁরেে যোতঠ তিরয় কিরপ যরে যতি কস তিিো কেরে কনরম আসরি িোয়। প্রতিরব্েী 
পুরেোতহি, সমোজেিগো সেরযই অনুষ্ঠোরনে সোেরযযে জনয অতিমোত্রোয় সোহোযয েেরি িোয়। িোেো র্োন েরে, ঢোে ব্োজোয় 
এরিো উচ্চ জয়ধ্বতন কিয় কয সিী যো তেিু ব্যরি িোয় সব্ই উচ্চনোরি কঢরে যোয়।”15 
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step into the pyre, tearless without any affliction and well adorned. 
অেব্গরব্রি েরয়রি,  
“আমেো মৃরিে ব্যু হব্োে জনয জীতব্ি নোেীরে নীি হরি কিরখতি।” (১৮/৩/১,৩)। পেোেে 
সংতহিোয় পোই, “মোনুরষে েেীরে সোরড় তিন কেোতি কযোম েোরে, কয নোেী মৃিুযরিও িোে স্বোমীরে 
অনুর্মন েরে, কস স্বোমীে সরি ৩৩ ব্ৎসেই স্বর্গব্োস েরে।” (৪:২৮)।  
িক্ষ সংতহিোে ৪:১৮-১৯নং কেোরে ব্যো হরয়রি; A sati who dies on the funeral pyre 
of her husband enjoys an eternal bliss in heaven. (কয সিী নোেী স্বোমীে মৃিুযে 
পে অতগ্নরি প্ররব্ে েরে কস স্বরর্গ পূজো পোয়)। এই িক্ষ সংতহিোে পেব্িগী কেোরে (৫:১৬০) 
ব্যো হরয়রি,  
“কয নোেী স্বোমীে তিিোয় আরত্মোৎসর্গ েরে কস িোে তপিৃেুয, স্বোমীেুয উভয়রেই পতব্ত্র েরে।” 
কযমন েরে সোপুরড় সোপরে িোে র্িগ কেরে কিরন ব্োে েরে কিমনভোরব্ সিী িোে স্বোমীরে 
নেে কেরে আেষগণ েরে এব্ং সুরখ েোরে।  
ব্রহ্মপুেোণ ব্রয, “যতি স্বোমীে প্রব্োরস মৃিুয হরয় েোরে িরব্ স্ত্রীে েিগব্য স্বোমীে পোিুেো বু্রে 
যরে অতগ্নপ্ররব্ে েেো।” (প্রোিীন ভোেরি নোেী ও সমোজ, পৃষ্ঠো ১৪০)। মহোভোেরিে কমৌষয পরব্গ 
আমেো কিতখ, ভর্ব্োন েৃরেে মৃিুযে পে িোাঁে িোে স্ত্রী রুতক্কণী, কেোতহণী, ভদ্রো এব্ং মতিেো িোাঁে 
তিিোয় সহমৃিো হরয়তিরযন। এমন তে ব্সুরিরব্ে আি পত্নীও িোাঁে মৃিুযে পরে সহমেরণ 
তর্রয়তিরযন। ব্যোসসৃ্মতি ব্যরি, তিিোয় তব্যব্ো নোেী িোে স্বোমীে মৃিরিরহ আতযিন েেরব্ অেব্ো 
িোে মস্তেমুণ্ডন েেরব্ন। (২:৫৫)।  
ষষ্ঠেিরেে ব্েোহতমতহে িোে বৃ্হৎসংতহিোয় ব্রযন, “অরহো নোেীে কপ্রম তে সুিৃঢ়, িোেো স্বোমীে 
কিহ কক্রোরড় তনরয় অতগ্নরি প্ররব্ে েরে।” (৭৪:২৩)।  
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এ েুযুতি শুযু ব্েোহতমতহে কেন, আজরেে এেুে েিরেে েতিপয় পুরেোতহি-ঠোেুে র্ব্গভরে 
কঘোষণো েরেন, “নোেী িোে স্বোমীে প্রতি ভোরযোব্োসোে জনযই সহমেরণ যোয়; এ তহনু্দ নোেীে 
চব্তেষ্ট, ঐতিহয, মমত্ব, স্বোমীে প্রতি অর্োয ভোরযোব্োসোে িুযগভ উিোহেণ।”ঠোেুে-পুেতহরিে 
প্রিতযি ভণ্ডোতমপূণগ ব্িরব্যে স্পষ্ট জব্োব্ তিরয়রিন ড. সুেুমোেী ভট্টোিোযগ; তিতন ব্রযন:  

16 
তহনু্দ যরমগে কব্ি-র্ীিো, মনুসংতহিো, উপতনষি, েোমোয়ণ, মহোভোেি, পুেোণপোিোতয ইিযোতিে মরযয 
এরিো জোিপোরিে চব্ষময, ব্ণগরভি, কর্োত্রতব্রভি, যমগরভি, যমগোন্ধিো, কর্োাঁড়োতম, েুসংস্কোেোেন্ন 
মোনতসেিো, নোেীে প্রতি েুসংস্কোে, তব্রূপ যোেণো, ভয়, ঘৃণো, জংযী আইন-েোনুন এেই 
যমগোব্যম্বী ব্রয কঘোষণো েরেও েূদ্র-চব্েযে প্রতি ব্রোহ্মণ-ক্ষতত্ররয়ে কশ্রণীতব্রভরিে তব্পুয সমোহোে 
আে সেব্ উপতস্থতি এব্ং িিগো কিরখই হয়রিো উপতনরব্তেে ভোেিব্রষগ ব্োংযোে কেরনসোাঁরসে 
অনযিম প্রোণপুরুষ ব্রয পতেতিি কহনতে যুই তভতভয়োন তডরেোতজও (১৮০৯-১৮৩১) ও িোাঁে 

                                                           
16 AvMÖnxiv W. myKygvix fÆvPv‡h©i eBwUmn wn›`ya‡g© bvix nZ¨vi †jvgnl©K Kvwnbx Rvb‡Z Av‡iv co–b: Sita Agarwal, Genocide of 
Women in Hinduism. 

“বৃ্হৎসংতহিোে যুর্ কেরেই সমোজ এই অতিেেো কঘোষণো েরে আসরি কয নোেী 
িোে স্বোমীে প্রতি ভোরযোব্োসোে জনযই সহমেরণ যোয়। এই তমেযোে অব্সোন হওয়ো 
উতিৎ। যতি স্বোমীে প্রতি কপ্ররম এে নোেী আত্মহিযো েরে িরব্ কেন আজ পযগন্ত 
কেোরনো স্বোমী িোে স্ত্রীে তিিোয় আত্মহিযো েরেতন? এ কিো হরি পোরে নো কয আজ 
পযগন্ত কেোরনো স্বোমী িোে স্ত্রীরে ভোরযোব্োরসতন। যতি সিীিোরহে তভতি হরিো কপ্রম, 
িরব্ আমেো অব্েযই তেিু তেিু ঘিনো কিখরি কপিোম কযখোরন মৃি স্ত্রীে সরি স্বোমীও 
সহমেরণ কর্রিন। তেন্তু িো হয়তন, এ তব্ষরয় কেোরনো েোস্ত্রীয় তব্তযও কনই। সুিেোং 
মূয ব্যোপোে হয স্বোমীে স্বোরেগ স্ত্রীে সমূ্পণগ আত্মতব্সজগন; আে সিীিোহ এই আজীব্ন 
নোিরেেই পঞ্চমোংরেে কেষ িৃেয।” (দ্রষ্টব্য: প্রোিীন ভোেরি নোেী ও সমোজ, পৃষ্ঠো 
১৪৮)।16 
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অনুসোেীেো Athenium নোমে মোতসে পতত্রেোয় কসোচ্চোরে কঘোষণো তিরয়তিরযন,17 ‘If there is 
anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism’.  
 

ইহুতিেো অর্তণি তিস্টোন যমগোব্যম্বীরিেরে র্যো কেরি হিযো েরেরি, আগুরন পুতড়রয়রি, িো-
কিো যমগগ্ররন্থই তযতখি আরি; তিস্টোনেো স্বযমগোব্যম্বী-তব্যমগী অর্তণি নোেীরিে ‘ডোইতন’ কঘোষণো 
তিরয় আগুরন পুতড়রয় হিযো েরেরি। ব্োইরব্রযে ওল্ড কিস্টোরমরন্টে অন্তর্গি কিৌেোি েতেরেে 
Exodus -এে ২২:১৮ নং কেোরে সেোসতে ব্যো হরয়রি, Thou shalt not suffer a witch 
to live. (কেোরনো জোিুেোতেণীরে কব্াঁরি েোেরি কিরব্ নো।) (Good News Version: Put to 
death any woman who practices magic.) কেিোে তহসোব্ তিরয়রিন, কিৌেোরিে এই 
আয়োরিে উপে তভতি েরে নব্বই যক্ষ ভূিগ্রস্ত ব্যতিরে আগুরন পুতড়রয় মোেো হরয়রি। তিন 
কেরে িোে ব্িরেে তেশুেোও পযগন্ত তিস্টোন কমৌযব্োিীরিে নৃেংস ও ব্ীভৎস েোরযো হোি কেরে 
কেহোই পোয়তন। (দ্রষ্টব্য:-The Malleus Maleficarum (The Witch Hammer) of 
Heinrich Kramer and James Sprenger.) আসরয কেউ কেোনতিন ভূিগ্রস্ত হয়তন, ভূি 
ব্যরি কেোন তজতনষ কেোন েোরযই তিযনো, আজও কনই। েুমোেী(!) মোিো কমতেে কেোরয কিোট্ট, 
সুন্দে, শুভ্র, তনষ্পোপ তযশুে িতব্ দ্বোেো কযসব্ তিস্টোন তমেনোতেজেো েোতন্তব্োিী-েরুণোময় তযশুে 
রূপ িুরয যেরি িোন, িোরিে র্োরয িরপোিোঘোি েরেরিন তযশু তনরজই:  

                                                           
17 mwdDwÏb Avng`, wW‡ivwRI : Rxeb I mvwnZ¨, evsjv GKv‡Wwg, XvKv, 1995, c„ôv 38| 

“আতম িুতনয়োরি েোতন্ত তিরি এরসতি এ েেো মরন েরেো নো। আতম েোতন্ত তিরি আতসতন ব্েং আতম এরসতি 
মোনুরষে তব্রুরে মোনুষরে; কিরযরে ব্োব্োে তব্রুরে, কমরয়রে মোরয়ে তব্রুরে, স্ত্রীরে েোশুড়ীে তব্রুরে িোাঁড় 
েেোরি।” (Do not think that I came to bring peace on the earth; I did not come to 
bring peace, but a sword. "For I came to set a man against his father, and a daughter 
against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law….. (Matthew 
10:34) 
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ব্ল্যোসরেতমে (ঈশ্বে তনন্দো) েোেরণ কয কেোরনো ব্যতিরেই পোেে িুরড় হিযোে তনরিগে কিওয়ো আরি 
এই কিৌেোি েতেরেে Leviticus (কযব্ীয়)-এে ২৪:১৬ নং কেোরে! ব্োইরব্রযে এসব্ তনষু্ঠে, 
আগ্রোসী আয়োরিে উপে তনভগে েরে যুরর্ যুরর্ েি কয স্বোযীন তিন্তোতব্ি, কযখে, মুিতিন্তোে 
অতযেোেী ব্যতিরে তনযগোিন, ব্ন্দীত্ব ব্েণ, অিরেি, আগুরনে কিাঁেো ইিযোতিে তেেোে হরি 
হরয়রি িোে কেোরনো ইয়োিো কনই।18 এমন তে, কয ইহুতিেো এেসময় তিস্টোনরিে উপে র্ণহিযো 
িোতযরয়তিয, কসই ইহুতিেোও তিস্টোনরিে হোরি েম তনযগোিরনে তেেোে হরি হয়তন। তিস্টোনরিে 
অিযোিোে, তনযগোিরনে ভরয় ইহুতিরিে যোযোব্রেে জীব্ন কব্রি তনরি হয়। পঞ্চম েিোব্দীরি কপোপ 
প্রেম তযও ব্োইরব্য সম্পরেগ তভন্নমিরপোষণেোেী স্বোযীন তিন্তোতব্িরিে যরে এরন মৃিুযিণ্ড 
তিরিন। নব্ম েিোব্দীরি কেোমোন েযোেতযে িোিগ এে যক্ষ তভন্নমিোব্যম্বীরে হিযো েরে; িুই 
যক্ষ কযোেরে কিে কেরে তব্িোতড়ি েরে। ফ্রোরেে আরব্যোে পীয়েরে (১০৭৯-১১৪২) 
যমগরদ্রোতহিোে অতভরযোরর্ েোেোর্োরে তনরক্ষপ েেো হয়, িোাঁে পুরুষোি কেরি কেযো হয়, িোে সব্ 
েিনো আগুরন পুতড়রয় কেযো হয়। কলোরেরেে সযো কভোনো কেোযো (১৪৫২-১৪৯৮) তিস্টোন 
যমগযোজেরিে কস্বেোিোতেিোে তব্রুরে প্রতিব্োি জোতনরয়তিরযন, তর্জগোে সংস্কোে িোতব্ েরেতিরযন; 
এজনয িোাঁরে কগ্রেিোে েরে েোেোর্োরেে মরযয যোিো েোাঁরয িুরয তিরয় চপেোতিে পন্থোয় তনযগোিন 
িোযোরনো হয়। কস্পরনে মনীষী মোইরেয সোেরভন্টোস তিস্টোনরিে ‘তিতনিী’ Trinity অস্বীেোে 
েরেতিরযন এব্ং ঈশ্বরেে পুরত্রে অতব্নশ্বেত্বরে অতব্শ্বোস েরেতিরযন, যোে জনয িোাঁরে কখোাঁিোয় 
কব্াঁরয শ্বোসরেোয েরে জীব্ন্ত পুতড়রয় মোেো হয়। যোজেিরন্ত্রে তনন্দো েেোয় আরযেজোন্ডোে 
কযিনরে (১৫৬৮-১৬৪৯) কব্ত্রোঘোি েেো হয়, িোাঁে নোে-েোন কেরি কেযো হয়। তিস্টোন কপোপ 
নব্ম কগ্রর্তে ১২৩৩ তিস্টোরব্দ যমগীয়-তব্রুেব্োিীরিে (ব্োইরব্য সম্পরেগ তভন্নমি কপোষণেোেী) 
খুাঁরজ কব্ে েরে িোরিে েোাঁতসরি তেংব্ো আগুরন পুতড়রয় হিযোে জনয ‘ইনেুইতজেন’ ব্ো যমগীয় 
তব্িোে সভোে প্রব্িগন েরেন। এই ইনেুইতজেরনে মোযযরম তিস্টযমগতব্রেোযী কয কেোরনো ব্যতিরে 
তনযগোিরনে প্রোতিষ্ঠোতনে রূপ পোয়। কজযোতিতব্গজ্ঞোনী তজওেিোরনো ব্রুরনোরে (১৫৪৮-১৬০০) 
যমগোন্ধরিে হোি কেরে ব্োাঁিরি সুইজোেযযোন্ড, ফ্রোে, ইংযযোরন্ড পোতযরয় কব্ড়োরি হয়। অব্রেরষ 
িোাঁরে কগ্রেিোে েরে আগুরন পুতড়রয় হিযো েরে যমগোরন্ধে িয। বৃ্ে র্যোতযতযও র্যোতযতযরে 
                                                           
18 Bûw`-wLª÷vb‡`i ag©MÖš’ evB‡e‡ji wewfbœ A‰eÁvwbK, gvbevwaKvi-we‡ivax, bvix-we‡Ølx e³e¨ Rvb‡Z co–b: The Dark Bible, 
Compiled by Jim Walker; the internet version can be read at : 
http://www.nobeliefs.com/DarkBible/DarkBibleContents.htm 
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অিযোিোরেে তেেোে হরি হয়, িোরে তর্জগোে সোমরন নিজোনু হরয় পোদ্রীরিে েোরি ক্ষমো প্রোেগনো 
েেরি হয়। িোেগতনে তস্পরনোজোরে সপ্তিে েিোব্দীে প্রেম তিরে আমস্টোেডোরমে তসনযোর্র্ 
(ইহুতিরিে যমগমতন্দে) সমোজিুযি েরে, তনব্গোসন কিয়। ব্োরেগৌরযোতমউ তযরর্গিরে (১৫৭৫-১৬১১) 
তনরজে তিন্তো প্রিোরেে অতভরযোরর্ আগুরন পুতড়রয় মোেো হয়; ১৬১৮ সোরয সযোে ওয়োল্টোে 
েোওয়োযরেও যমগতব্রেোতযিোে েোেরণ হিযো েেো হয়। িোরে তেরেোরেি েেোে পে িোাঁে মোেোরে 
মতম েরে িোাঁে স্ত্রীে েোরি পোতঠরয় কিওয়ো হয়। িুযুরজ যুতিতযও ভোতনতনরে ১৬১৯ সোরয 
‘নোতস্তেিোে’ অপেোরয তজহ্বো তিরড় কেরয িোেপে আগুরন তনরক্ষপ েরে পুতড়রয় মোেো হয়। 
মুহোম্মি (িাঃ) ও িোাঁে অনুসোেীর্ণ তিস্টোন ও ইহুতিরিে ওপে সীমোহীন জুযুম অিযোিোে িোতযরয়, 
িোরিে তভরি-ব্োতড় কেরে উৎখোি েরে, তনযগোিন িোতযরয়, কিে কেরে িোতড়রয় তিরয়, যমগোন্ততেি 
েরে, িোাঁরিে তেশু, নোেী-পুরুষ, সহোয়-সম্পতিসহ কর্োিো কিে িখয েরে তনরয়তিরযন; ইসযোতম 
ইতিহোস এে র্তব্গি সোক্ষী। নতব্ মুহোম্মি তনরজই ‘মুেিোি’ - ‘েোরেে’এব্ং িোাঁে 
তব্রুেব্োিীরিে তব্রুরে ভীষণ েরঠোে তিরযন এব্ং এ যেরনে প্রিুে কযোেরে তিতন েরঠোে হরস্ত 
িমন েরেরিন তেংব্ো প্রোণিণ্ড তিরয়রিন। নতব্ মুহোম্মরিে আরিে তিয, কেোরনো কযোে যমগরদ্রোহী 
ব্ো যমগোন্ততেি হরয েোতস্ত তহরসরব্ েখরনো আল্লোহে েোতস্ত ‘আগুরন পুতড়রয় হিযো েেরব্ নো’, িরব্ 
িেব্োতে তিরয় হিযো েেরি পোরেো। হজেি আবু্ হুেোয়েো (েোাঃ) ব্ণগনো েেরিন- Allah’s 
Apostle sent us in a mission and said, “If you find so-and-so and so-and-
so, burn both of them with fire.” When we intended to depart, Allah’s 
Apostle said, “I have ordered you to burn so-and-so, and it is none but 
Allah Who punishes with fire, so, if you find them, kill them.”(সতহহ কব্োখোতে 
েতেে, ভতযউম ৪, বু্ে ৫২,নম্বে ২৫৯) অনয হোতিরস প্রমোন আরি, হজেি আতয েরয়েজন 
কযোে ইসযোম যমগ িযোর্ েরে পুনেোয় িোরিে যরমগ তেরে কর্রয, িোরিেরে জীব্ন্ত পুতড়রয় 
কমরেতিরযন।  
ইেতেমো কেরে ব্ণগীি, হজেি ইব্রন আব্বোরসে (েোাঃ) েোরি যখন সংব্োি কপৌতিয কয হজেি 
আযী (েোাঃ) েরয়েজন মোনুষরে আগুরন পুতড়রয় হিযো েরেরিন, ইব্রন আব্বোস ব্যরযন- আযীে 
জোয়র্োয় আতম হরয অব্েয িোরিেরে আগুরন পুতড়রয় মোেিোম নো, িরব্ তনশ্চয়ই হিযো েেিোম 
কযরহিু নব্ীতজ তনরিগে তিরয়রিন যমগিযোর্ীরিেরে হিযো েেরি। (সতহহ কব্োখোতে েতেে, ভতযউম 
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৪, বু্ে ৫২, নম্বে ২৬০)। অনয এেতি হোতিরস আরি- এেজন ইহুতি কযোে ইসযোম যমগ গ্রহণ 
েরে, তেিুতিন পে কস আব্োে ইহুতি যরমগ তেরে যোয়; এ খব্ে শুরন নতব্ মুহোম্মি হজেি মুয়োি 
তব্ন জব্যরে তনরিগে প্রিোন েরেন ঐ কযোেতিরে হিযো েেরি। মুয়োি তব্ন জব্য ঐ কযোেতিরে 
হিযো েেরি কর্রয সোহোতব্ আবু্ মুসো (েোাঃ) ‘যমগরদ্রোহী’ কযোেতিরে কগ্রেিোে েরে হোরি-পোরয় 
কব্তড় পতড়রয় তনরয় আরসন; এেপে মুয়োি তব্ন জব্য ঐ কযোেতিরে হিযো েরেন। (দ্রষ্টব্য: সতহ 
কব্োখোতে, ভতযউম ৯, বু্ে ৮৪, নম্বে ৫৮ এব্ং ভতযউম ৯, বু্ে ৮৯, নম্বে ২৭১)। ৭৪৩ তিস্টোরব্দ 
আব্বোসী খতযেো কমহতি ইব্ন মনসুে সব্গপ্রেম ‘তমহনো’ (Mihna) নোরমে এেতি তডপোিগরমন্ট 
প্রতিষ্ঠো েরেন; যোে েোজ তিয কখোাঁরজ কখোাঁরজ মুেিোি, েোরেেরিেরে েোতস্ত কিওয়ো। ব্িগমোনযুরর্ 
সোেো তব্রশ্ব ‘ইসযোম’ নোনো েোেরণই আরযোিনোে তব্ষয়; স্বীেোে েেরি হরব্ ৯/১১-এে পে এ 
আরযোিনোে র্তি অরনে বৃ্তে কপরয়রি। ইসযোমরে নূিন যুরর্ে আরযোয় পুনমূগযযোয়ণ েেো 
হরে। েোরযোপরযোর্ী েেোে যরক্ষয সমরয়ে পতেব্িগরন যুরর্ যুরর্ ইহুতি, তহনু্দ, তিস্টোন যমগসমূরহ, 
তেিুিো হরযও পতেব্িগন এরসরি। কমরয়তেশু হিযো, ডোইতন হিযো, সিীিোহ প্রেো, তব্যব্ো প্রেো, 
আজ আে কনই। তর্জগোয় নোেী কনত্রীত্ব, সমেোমী তব্ব্োহ আজ আইনিাঃ চব্য। এমনতে আযুতনে 
তব্জ্ঞোরনে সোমরন মোেোনি েরে যমগযোজরেেো িোরিে যমগগ্ররন্থে ভুয স্বীেোে েরে তনরয়রিন 
এব্ং ক্ষমো কিরয়রিন িোরিে পুব্গসূেীর্ণ েিৃগে অনযোয়ভোরব্ মোনুষ হিযোে জরনয। তিস্টোন 
জর্রিে যমগগুরু কপোপ তদ্বিীয় জন পয তব্র্ি িু’হোজোে ব্িরে তিস্টোন জনর্ণ, েোতন্ত, কপ্রম 
মোনব্োতযেোরেে তব্রুরে কযসব্ পোপ েরেরিন, িোে জনয ঈশ্বরেে মোজগনো তভক্ষো েরেরিন। তেন্তু 
ইসযোম তঠে িোে তব্পেীি; অমোনতব্ে, সন্ত্রোসী আতি অব্স্থোরন আজও অনড় অিয। কজহোরিে 
মোযযরম তব্যমগীরিে-অতব্শ্বোসীরিে হিযো েরে কর্োিো তব্শ্বরে ‘িোরুয-ইসযোম’ব্োনোরনোে 
প্ররিষ্টোরে ইসযোতম তব্শ্ব খুব্ই মযগোিোে সরি কিরখ। ইসযোম অস্বীেোে েরে তব্জ্ঞোরনে দ্বোেো 
প্রমোতণি সিযরে। সংস্কোে-পতেব্িগন ইসযোরম ক্ষমোে অরযোর্য পোপ।  
 

ব্োংযোরিরেে অিযন্ত সুপতেতিি মনীষী, তনতভগে তনেীশ্বেব্োিী বু্তেজীব্ী অযযোপে ড. আহমি 
েেীে িোাঁে ‘র্ণিন্ত্র, সংসৃ্কতি, স্বোিন্ত্র ও তব্তিত্র-ভোব্নো’গ্ররন্থ ব্রযতিরযন: “মোনুরষে অব্রিিন-
অস্পষ্ট জীব্ন কিিনোে মূরয েরয়রি ভয়-তব্স্ময়, ভতি-ভেসো ও েল্পনো। এরি ব্যরি কর্রয 
জ্ঞোন-বু্তে যুতিে ঠোাঁই সংেীণগ ও তনিোন্ত সোমোনয।”তব্যোিো, র্ড, আল্লোহ্ ভর্ব্োন ব্ো ঈশ্বরেে 
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রূপ-েং, কিহোেো-িতেত্র জোনোে জরনয ব্োংযো ভোষোয় কযখো আমোরিে ব্োংযোরিরেেই ড. আহমি 
েেীরেে ‘র্ণিন্ত্র, সংসৃ্কতি, স্বোিন্ত্রয ও তব্তিত্র ভোব্নো’, আেজ আযী মোিুব্বরেে ‘সরিযে সন্ধোরন’, 
কমোস্তেো মীরেে ‘উরল্লখয’, ড. হুমোয়ুন আজোরিে ‘আমোে অতব্শ্বোস’, মোহমুি েোমসুয হরেে ‘নোেী 
কেোষ’, েতেেুে েহমোরনে ‘পোতেগব্ জর্ৎ’ও ‘তহউমযোতনজম’অতভতজৎ েোরয়ে ‘তব্শ্বোরসে 
ভোইেোস’ও ‘অতব্শ্বোরসে িেগন’ব্ইগুরযোই যরেষ্ট। উপরেোতল্লতখি কযখেরিে যুতি, িত্ত্ব-
িেযব্হুয কযখো ব্ো িোরিে কেোরনো প্ররশ্নে উিে, িোরিে িোেগতনে তজজ্ঞোসোে সমোযোন, যরমগ-
তব্শ্বোসীেো কেোরনোতিন তিরি পোরেনতন, হুমতে যমতে কিয়ো আে তব্ভ্রোতন্ত িড়োরনো িোড়ো। যমগ 
মোনুষরে-সমোজরে-জোতিরে কপিরনে তিরে িোরন। কয কেোরনো যমগোব্যম্বীে যোতমগে হওয়োে প্রেম 
ও প্রযোন েিগ হরযো-স্বযমগরে Superior‘কশ্রষ্ট’আে অনয যমগরে Inferior ‘তনেৃষ্ট’মরন 
েেো। কেোেোন েতেরেে ১০৯ নম্বে সুেো ‘েোরেরুরন'ে কেষ আয়োি ‘যোেুম দ্বী-নুেুম 
ওয়োতযয়োদ্বীন’অেগোৎ কিোমোে যমগ কিোমোে, আমোে যমগ আমোে, আে ব্োইরব্রযে Love thy 
neighbours ‘প্রতিরব্েীরে ভোরযোব্োরসো’, তহনু্দরিে ‘অতিতে নোেোয়ণ’- এে মরিো েোল্পতনে 
অসোড় তমেযো কেোে-ব্োণী প্ররিযে যমগগ্ররন্থই েম-কব্তে আরি। তেন্তু আসয সিয হরে ব্োস্তরব্ 
এে কেোরনো প্রতিেযন কনই িিগোও কনই। তেিু উিোহেণ কিয়ো যোে; ভোেরি তহনু্দ কমৌযব্োিীেো 
প্ররিযে ব্িেই মুসতযম, তিস্টোনরিে পোইেোতে হোরে হিযো েেরি, িোরিে উপোসনোযয় কভরঙ-
গুতড়রয় তিরে, ব্োংযোরিরে মুসতযমেো তহনু্দরিে, আহমতিয়োরিে তেংব্ো পোহোড়ী আতিব্োসীরিে 
উপে কযভোরব্ অিযোিোে হিযো, যষগণ, পতেেতল্পি গুম-সন্ত্রোস পতেিোযনো েেরি, ব্োংযোরিরে 
আহমতিয়োরিে সমস্ত যমগীয় প্রেোেনো তব্এনতপ-জোমোরিে িোে িযীয় কজোি সেেোে ২০০৪ সোরয 
তনতষে কঘোষণো েরেরি, পোতেস্তোরন মুসতযমেো তভন্ন যমগোব্যম্বী তিস্টোনরিে উপে কযসব্ সংঘব্ে 
আক্রমণ পতেিোযনো েেরি, কসিো তডতঙরয় এখন তেয়ো-সুতন-আহমতিয়ো দ্বন্দ্ব, এরে অপরেে 
উপোসনোযরয় আত্মঘোিী হোমযো িোতযরয় তনরজরিে ঈমোরনে পেীক্ষো তিরে, িো কিরখ কয কেোরনো 
সুস্থ-স্বোভোতব্ে-তব্রব্ে, জ্ঞোনসম্পন্ন মোনুরষে িেোেতেি পতব্ত্র যমগগুরযোে েোতন্তময় ব্োণীে উপে 
আস্থো েোখো অিযন্ত েষ্টেে ব্রি।  
আযুতনে যুরর্ে তেতক্ষি, িেোেতেি মডোরেইি যোতমগরেেো কিোরখে সোমরন যমগগ্ররন্থে ইতিহোস, 
যরমগে েুৎতসি কিহোেো, যোতমগেরিে অমোনতব্ে অরনতিে আিোে আিেণ কিরখ শুরনও িোব্ী 
েরেন; যমগ মোনব্িো তেক্ষোে ব্ো চনতিেিোে িোতব্েোতঠ। এ িোব্ী েরেই িোেো েোমরিন নো, িোেো 
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স্বর্রব্গ কঘোষণো তিরয় কেরখরিন; যমগ নো েোেরয মোনুষ ব্রনে পশু হরয় যোরব্, মোরয়ে সোরে সন্তোন 
সহব্োস েেরব্, তনতব্গিোরে অব্োয অরব্য কযৌনোিোরে তযপ্ত হরব্, িুতনয়োে মোনুষ সমেোমী হরয় 
যোরব্, মোনুরষে তেরপ্রোডোেেন ব্ন্ধ হরয় যোরব্, তব্রশ্ব অেোতন্ত তব্েৃংখযো শুরু হরয় যোরব্, সোমোতজে 
অব্েোঠোরমো কভরি পড়রব্, সভযিো ধ্বংস হরয় যোরব্। িোরিে এ িোব্ী সপূণগ তভতিহীন, এ তব্েোি 
এে আত্মপ্রব্ঞ্চণো। ঘরে ব্োইরে সোেো জর্িজুরড় তনিযতিন কয অমোনতব্ে, অরনতিে, পোেতব্ে 
ঘিনো ঘিরি, প্রতিতিন পতত্রেোয় পোিোয় কয কযোেোব্োজী-তমেযোিোে, প্রিোেণো-প্রব্ঞ্চণো, খুন-যষগণ, 
িুতে-ডোেোতি, নোেী তনযগোিন, তেশু হিযো, মসতজি ভোিো, মতন্দে ভোিো, র্ীজগোয় আগুন কিয়ো, মূতিগ 
ভোস্কযগ ভোিো, উপোসনোযয় ধ্বংস েেোে খব্ে আরস ওগুরযো েেরি েোেো? নোতস্তরেেো নো 
আতস্তরেেো? যরমগে ইতিহোস কেরে আমেো কজরনতি ওগুরযো যরমগ তব্শ্বোসীেোই েেরিন আে 
ব্িগমোরনও এ সেয অপেমগ িোেোই েেরিন যোেো কেোন নো কেোন যরমগ তব্শ্বোসী। িোহরয যমগ 
হোজোে ব্িে যরে মোনুষরে মোনব্িো আে চনতিেিোে কেখোরযোিো েী? যমগ যতি মোনব্িো তেক্ষোে 
ব্ো চনতিেিোে িোতব্েোতঠ হরিো িোহরয পৃতেব্ীরি পুতযে আিোযি, কেৌিগ-েোিোেীে কেোন 
প্ররয়োজন হরিোনো। জর্রিে সব্গুরযো েরয়িখোনো যরমগ তব্শ্বোসীরিে দ্বোেোই ভতিগ। সোেো পৃতেব্ীে 
েোেোর্োে খুাঁরজ নোতস্তে পোওয়ো যোরব্ েরিোজন? সিযব্োিীিো, চনতিেিো মোনুষ যমগগ্রন্থ কেরে 
কেরখতন, তেরখরি পতেরব্ে ও সমোজ ব্োস্তব্িো কেরে। যমগগ্রন্থ কযখোে আরর্ তে মোনুরষে মোরঝ 
মোনব্িো আে চনতিেিো তিযনো? যমগহীন সমোজ ব্ো পতেব্োরে তে সুখ-েোতন্ত, সিযব্োিীিো মোনব্িো 
কনই? সমোজব্োস্তব্িোে তিত্র প্রমোণ েরে যমগব্োিীরিে িোব্ী সমূ্পণগ তভতিহীন ও হোসযেে। ব্যো 
কযরি পোরে যমগ মোনুষরে মোনব্িো ব্ো চনতিেিো কেখোয়তন ব্েং কেখোরয়রি িোে উরল্টোিো, 
সোম্প্রিোয়ীেিো ও পোেতব্েিো।  
প্রোয় সব্গুরযো নুিন যমগ প্রিোে ও প্রতিষ্ঠো কপরয়রি িোে পূব্গব্তিগ তনেিিম যরমগে মোনুরষে েি 
পোন েরে। মোনুরষে প্রোণ সংহোে ব্ো েরিে সেব্েোহ ব্ন্ধ হরয় কর্রয যমগ অতস্তত্ব সংেরি পরড় 
যোয়। মুসযমোনেো কিো কঘোষণো তিরয়ই কেরখরিন; ‘ইসযোম তজন্দো কহোিো হযোয়, হে েোেব্োযো তে 
ব্োি’। তেন্তু অব্োে ব্যোপোেিো হরযো, এই তব্ষোি েি তপপোসু যমগ যিিো নো অনয যরমগে মোনুরষে 
েি পোন েরেরি িোে কিরয় ব্হুগুণ কব্েী হেণ েরেরি তনজ যরমগে মোনুরষে প্রোণ। 
তিস্টপূব্গ ৫০০ -৬০০ অরব্দ ব্িগমোন ভোেরিে হতেয়োনোয় এেই পতেব্োরেে পোণ্ডব্ ও কেৌেব্ 
েিৃগে সংঘতিি েুরুরক্ষরত্রে যুে, ৬৫৬ তিষ্টোরব্দ আরয়েো ও আযীে মযযেোে জোমোয যুে, ৬৫৭ 
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তিষ্টোরব্দ মুয়োতব্য়ো ও আযীে মযযেোে তসেতেন যুে, ৬৮০ তিষ্টোরব্দ কহোরসন ও এতজরিে মযযেোে 
েোেব্োযো যুে, ১৫৩১ খৃষ্টোরব্দ সুইজোেযযোরন্ডে েযোেতযে আে কপ্রোিযোস্টযোন্ট এে মযযেোে যুে 
(Second War of Kappel, ১৯৭১ সোরয পোতেস্তোনীরিে সোরে ব্োংযোরিেীরিে মুতিযুে, ১৯৭৫ 
সোয কেরে ১৯৯০ সোয পযগন্ত কযব্োনরন তেয়ো ও সুতন্নরিে মযযেোে রৃ্হযুে, এ সব্ জর্রি 
যমগব্োিীরিে দ্বোেো সীমোহীন মোনুষ খুরনে েযংতেি ইতিহোরসে তেয়িংে মোত্র। এই যতি হয় 
আতস্তেরিে তনরজে ঘরেে অব্স্থো িোহরয ব্িে, ওহুি, কু্ররসড, হরযোেোস্ট সহ েি েি যমগযুরে 
তভন্নযরমগে মোনুরষে প্রতি িোেো কেমন নৃেংস ও পোেতব্ে তিরযন িো অনুমোন েেো েতঠন নয়। 
আে যরমগে জন্ম কেরে শুরু হওয়ো এ সেয যুরে ব্তযিোন হরয়রি জর্রিে কেোতি কেোতি তনেীহ, 
তনেস্ত্র অসহোয় নোেী ও তেশু।  
এেিয মযযপতন্থ ব্ো তনেরপক্ষ জ্ঞোনী কযোে আরিন িোেো ব্রযন, সেয যমগই সিয, সেয যমগই 
তঠে, সব্ যমগই মোনব্িো, চনতিেিো তেক্ষো কিয় এব্ং সেয যমগই পেমি সতহেুিোয় তব্শ্বোসী। 
এ এে মহো ভোওিোব্োজী িোড়ো আে তেিু নয়। সুতব্যোব্োিী জ্ঞোনপোপীেোই এেেম েেো ব্যরি 
পোরেন। 'সব্িোই সিয' এে মোরন কেোনিোই তিেন্তন সিয নয়। র্রু পুজোও ইব্োিি আব্োে র্রু 
হিযো েেোও ইব্োিি? এেো মোনব্িো, চনতিেিো, সহনেীযিো (িযোরেনস) ব্ো সতহেুিোে সংজ্ঞো 
এব্ং যরমগে ইতিহোস ভোযই জোরনন, কজরন বু্রঝও িুেূয েোখরি তর্রয় এই ভন্ডোমীিো েরেন। 
এেতি নুিন যমগ পুেোিন যরমগে মোনুষরে িোওয়োি তিরব্- ‘কিোমোেিোও সিয আমোেিোও সিয, 
িুতম আমোে যমগ গ্রহণ েরেো’ এমন কব্ আরক্কয তনরব্গোয জর্রি কেউ আরি? ‘কিোমোেিো তমেযো, 
ভ্রোন্ত, ব্োতিয, পাঁিো, অিয, অগ্রহনরযোর্য, হোসযেে আে আমোেিো সনোিন, সিয, ঈশ্বে েিৃগে 
অনুমুতিি, সব্গরশ্রষ্ট, এেমোত্র গ্রহণরযোর্য’এই হরযো এে যরমগে প্রতি আরেে যরমগে িোওয়োরিে 
ভোষো। তভন্ন যমগ তভন্ন মরিে প্রতি মেেেো তিেষ্কোে তনন্দো েিোক্ষ অপব্োি কিয়ো যমগগ্রন্থ কেরেই 
মোনুষ তেরখরি। এে যমগ অনয যরমগে মৃিুয েোমনো েরে প্রতিমুহুিগ তনরজে কব্াঁরি েোেো ও 
তব্স্তোরেে স্বোরেগ। যরমগে ইতিহোস কযমন এে সোক্ষী, কিমতন আমেো প্রতিতনয়ি আমোরিে িোেপোরে 
িো প্রিযক্ষ েেতি। মক্কো জয় েরে মুহোম্মি েোব্ো ঘরেে ৩৬০ তি কিব্িোে মোেো-মুন্ড কভরি 
িুেমোে েরে ব্োতহরে কেরয তিরয় কেমন মোনব্িো আে চনতিেিো তেক্ষো তিরযন? তিতন অরনযে 
মসতজিও কভরিরিন। মতিনোয় ইহুিীরিে তনেপেোয বৃ্রক্ষে ব্োর্োন উজোড় েরে কেমন 
িযোরেরেে িৃষ্টোন্ত স্থোপন েেরযন? আজ িোে অনুসোেীেো এেই েোজ মহো আনরন্দে সোরে েরে 
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যোরে আে বু্ে উাঁিু েরে কিোখ েোিোরয় হুংেোে কিয়; আমেো মূতিগ েোখরি আতসতন এরসতি মূতিগ 
ধ্বংস েেরি’। যরমগে িোরব্িোে সেেোে এখোরন তনঠুে নীেব্ িেগরেে ভুতমেো পোযন েরে। 
‘যরমগ চনতিেিো’ প্রসরি ডাঃ অতভতজৎ েোয় তযরখন; ‘প্রোিীনেোয কেরেই ঈশ্বরেে প্রতি অর্োয 
আনুর্িয এব্ং যমগ তব্শ্বোসরেই মোনুরষে চনতিে িতেত্র র্ঠরনে এেমোত্র অব্যম্বণ ব্রয মরন 
েেো হরয়রি। পোশ্চোিয তব্রশ্ব কর্োড়ো িীষ্টযরমগে অনুসোেীেো সংর্তঠি হরয় অরনে আরর্ কেরেই 
মর্জ কযোযোই েেরি শুরু েরেরি এ েেো প্রিোে েরে কয, িোরিে যমগগ্রন্থগুরযো আে িোরিে 
ঈশ্বেই এেমোত্র চনতিেিো তব্ষরয় কেষ েেো ব্যব্োে অতযেোে েোরখ। যমগ গ্রন্থগুরযোরি কযভোরব্ 
পে কিখোরনো হরয়রি, কসগুরযো অন্ধভোরব্ অনুসেণ েেোই হয চনতিেিো। আমোরিে কিেী সংসৃ্কতি 
কিো আব্োে এগুরযোরি সব্সময়ই আেও এেযোপ এতর্রয়। অরনে ব্োসোয় কিরখতি কসই 
কিোিরব্যো কেরেই কিোি কিরয কমরয়গুরযোে মোেো তব্র্রড় তিরয় ব্োংযো কেখোে আরর্ই ব্োসোয় 
হুজুে কেরখ আেতব্ পড়োরনোে ব্রন্দোব্স্ত েেোরনো হয়, নয়ি হতে-েীিগন কেখোরনো হয় আে চনতিে 
িতেত্র র্ঠরনে মূযমন্ত্র তহরসরব্ কিোিো পোখীে মি আউেোরনো হয় তনেি ব্োেযোেযী -'অযোই ব্োবু্- 
এগুরযো েরে নো- আল্লোহ তেন্তু গুনোহ তিরব্’। কিোিরব্যো কেরেই এইভোরব্ চনতিেিোে সোরে 
যরমগে তখিুতড় এেসোরে তমতেরয় এমনভোরব্ কিরয-তপরযরিে খোওয়োরনো হয় কয িোেো ব্ড় হরয়ও 
আে ভোব্রিই পোরে নো কয যমগ মোনো িোড়োও েোরেো পরক্ষ ভোয মোনুষ হওয়ো সম্ভব্। তেন্তু সতিযই 
তে যরমগে সোরে চনতিে িতেত্র র্ঠরনে কেোন ব্োস্তব্ কযোর্োরযোর্ আরি? নোমোজ, কেোজো, হজ্জ, 
জোেোি, েৃেযীযো, িব্তযর্ জোমোি ইিযোতিে মোযযরম র্ণ মোনুরষে চনতিেিো উন্নয়রনে যিই 
কিষ্টো েেো কহোে নো কেন, সোেো পৃতেব্ী জুরড় যরমগে নোরম মোেোমোতে, হোনোহোতন, তহংসো, কেোষণ, 
তনযগোিন, িোতেদ্রয আে সন্ত্রোরসে তব্স্তোে কিরখ কব্োঝো যোয় কয ঈশ্বরে তব্শ্বোস আসরয কেোন তব্েোয 
অনুরপ্রেণো হরয় মোনুরষে মরযয েখনই েোজ েরেতন। েোেণিো অতি পতেস্কোে। ঈশ্বরে তব্শ্বোরসে 
মোযযরম মেোতযতি ব্ো চনতিেিো অজগরনে কিষ্টো েেো আসরয কসোজো পরে ভোি নো তর্রয েোরনে 
িোতেতিরে হোি ঘুতেরয় ভোি খোওয়োে মিন। প্ররিযে যমগই ব্যরি তব্যোিো ভোয মোনুষরে পুেষৃ্কি 
েরেন আে পোপী-িোপী-নীতিহীনরিে েোতস্ত কিন। কব্োঝোই যোয় পুেস্কোরেে কযোভিোই এখোরন 
মুখয। চনতিেিো ব্োি তিরয় অনয কয কেোন উপোরয় আল্লোহরে িুষ্ট েরে পুেষ্কোে ব্র্যিোব্ো েেরি 
পোেরয কেোন ব্োন্দোই আে চনতিেিো-চেতিেিোে যোে যোেরব্ নো। এেিু ঠোন্ডো মোেোয় তিন্তো 
েেরযই কব্োঝো যোয় কয, েোম-নোম, হতেরব্োয, পোাঁঠো ব্তয, কেোেব্োতন, নোমোজ, হজ্জ, কেোেোন 
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কিযোওয়োি, পুজো, যজ্ঞ এই সমস্ত ব্যোপোে-সযোপোেগুরযোে মোযযরম মোনুষ আসরয চনতিেিোে 
কেোন যোে নো কযরে তব্যোিোে িুতষ্ট যোরভে প্ররিষ্টোরিই মি। মোনুরষে প্রতি আে সমোরজে প্রতি 
যোরিে অব্জ্ঞো আে প্রব্ঞ্চনো কব্েী, িোেোই তেন্তু কব্তে কব্তে 'আল্লো-আল্লো' েরে িযোাঁিোয়। হোজী 
কসতযরমে মি পোন্ডোেই হজ্জ েেোে প্ররয়োজনিো পরড় কব্তে, এেেোরিে মি যম্পরিেই 
'আযহোজ্জ' হওয়োে েখ হয় প্রব্য। েোেণ যরমগই েরয়রি সমস্ত আ-েোজ, েু-েোজ েরেও পোে 
পোব্োে ঢোযোও ব্যব্স্থো। মক্কো, কজরুজোরযম, পুেী, ব্োেোণসী তে তিরুপতি, এসব্ পতব্ত্র স্থোন 
িেগরন েরয়রি জীব্রনে সব্ পোপ যুরয় তর্রয় পেেোরয স্বর্গব্োসী হওয়োে তনশ্চন্ত র্যোেোতন্ট। কেোতি 
িোেোে কিোেোেোেব্োেী িোই যুম-যোম েরে পুজো-যজ্ঞ েরে নয়ি কেষ ব্য়রস এযোেোয় মতন্দে 
র্রড় কিয় সমোরজে ভোরযোে জনয। (ডাঃ অতভতজৎ েোয়, ‘যমগই তে চনতিেিোে এেমোত্র উৎস’?)  
 

যরমগ তব্শ্বোসীেো অরনে সময় প্রশ্ন েরেন কয, যরমগ তব্শ্বোস কেরখও তে মুিমনো হওয়ো যোয় নো? 
মুিমন ব্যরি তিন্তোে স্বোযীনিো বু্ঝোয়, আে যরমগ তব্শ্বোস হরযো তিন্তোে পেোযীনিো ব্ো তিন্তোে 
িোসত্ব। িুরিোে সহোব্স্থোন েীভোরব্ সম্ভব্? যোতমগরেে কিহ-মন, আেো-আেোংখো, ইেো-অতনেো, 
সুখ-িুাঃখ, অেগতব্ি, মোন-সম্মোন, ব্োাঁিো-মেো, জীব্ন-মৃিুয সব্ তেিুে মোতযে ঈশ্বে। ঈশ্বে িোে 
ইরেমি তনযগোেণ েরে কিন তব্শ্বোসীরিে ব্িগমোন ও ভতব্ষযি। িু-জন মুিমনো নে-নোেী তব্ব্োহ 
ব্ন্ধরন আব্ে নো হরয়ও ঘে-সংসোে েেরি পোরে, িু-জন যমগ তব্শ্বোসী নে-নোেীে মন িোইরযও 
িো েেরি পোেরব্ নো। মন িোইরযও কস িোে ইরে মি কখরি, পেরি পোেরব্নো এমন তে 
এেজন আরেেজনরে ভোযব্োসরিও পোেরব্নো। এেজন মুসযমোন ঈমোন নষ্ট হওয়োে ভরয় 
জীব্দ্দেোয় ইেো েোেরযও িোে কিরহে কেোরনো অি-প্রিযি মৃিুযে পরে েোউরে তিরি পোেরব্ 
নো। মোনতব্ে িোরয়, তনাঃস্বোেগভোরব্ এেজন অপেজনরে সোহোযয ব্ো িোনও েেরি পোেরব্নো, এ 
কেমন মুিমন?  
 

আযুতনে যুরর্ে তেতক্ষি, মডোরেইি, মুসযমোরনেো িোতব্ েরেন, কেোেোন েতেরেই তযতপব্ে আরি 
অেগনীতি, কপৌেনীতি, েোজনীতি, সমোজ-তব্জ্ঞোন, ভূ-তব্জ্ঞোন, েসোয়ন তব্জ্ঞোন, কজযোতিতব্গজ্ঞোনসহ 
িুতনয়োে যোব্িীয় সব্ জ্ঞোন; এেমোত্র এই ব্ইরয়ই আরি, জর্রিে সেয মোনুরষে ইহরযোে ও 
পেরযোরেে সেয সমোযোন! অব্েয এই িোব্ী অনয যরমগে মোনুরষেোও েরে েোরেন। প্ররিযেিো 
যমগই তব্জ্ঞোরনে তপিু তনরয়রি তনরজে সিযিো প্রমোরণে জরনয। পরনেেি ব্ৎসে যোব্ৎ তব্রশ্বে 
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কেোতি কেোতি মুসযমোন কেোেোন ব্ইখোতন সোিরে, সমোিরে, মর্রজ, বু্রে-অন্তরে যোেণ েরে 
েোখরযন, েয েী হরযো? পরনেেি ব্ৎসে কেোেোন পরড় কেোন তব্জ্ঞোনী কেোন তজতনষিো আতব্ষ্কোে 
েেরযন? অেি তব্জ্ঞোরনে কয কেোরনো নূিন আতব্ষ্কোরেে তেিুতিন পেই কিখো যোয়, যি দ্রুি 
সম্ভব্ তব্জ্ঞোরনে ঐ আতব্ষ্কোরেে িেয মুসযমোরনেো কেোেোরনে মরযয কখোাঁরজ কপরয় কর্রিন! যতি 
অমুসতযমেো তব্জ্ঞোরনে নিুন কেোরনো িেয-িত্ত্ব আতব্ষ্কোে েরে েোরে িরব্ অমুসতযমেো নোতে 
কেোেোন র্রব্ষণো েরেই ঐ আতব্ষ্কোে েরেরি এেেম েযেব্ সৃতষ্ট েেো হয়। িুাঃখজনে হরযও 
সিয, অমুসতযমরিে দ্বোেো তব্জ্ঞোরনে ঐ তব্ষরয় আতব্ষ্কোরেে আরর্ কেোরনো মুসতযম তেন্তু কেোেোরন 
ঐ তব্ষরয় েী ইতিি কিওয়ো আরি, কস ব্যোপোরে তব্নু্দমোত্র ব্যোখযো তিরি পোরেন নো ব্ো কিন নো! 
মজোে ব্যোপোে হরে তব্জ্ঞোন আজ কযসব্ তব্ষরয় এখরনো তস্থে তসেোরন্ত কপৌঁিুরি পোরেতন, কযমন 
পৃতেব্ীে ব্োইরে কেোেোও প্রোরণে অতস্তত্ব েরয়রি তেনো (তব্জ্ঞোন এখরনো শুযু মহোেোরেে 
তব্েোযোয়িরনে মরযয ব্তহজগর্রি প্রোরণে অতস্তত্ব েোেোে র্োতণতিে সম্ভোব্নোে েেো ব্যরি), তেংব্ো 
েোেরয কসই প্রোরণে স্বরূপ েী, অেব্ো মহোতব্রশ্বে সতঠে আয়িন, আেৃতি কেমন, ডোেগমযোিোরেে 
অতস্তত্ব, আয়িন ইিযোতি তব্ষরয় তব্জ্ঞোরনে র্রব্ষণো তনেতব্তেন্নভোরব্ িযরি, িরব্ এখরনো এ 
তব্ষয় সম্পরেগ পতেপূণগ িেয আমোরিে হোরি কনই। আশ্চরযগে তব্ষয়, ইসযোরমে আরযম-ওযোমো 
কেরে মডোরেইি মুসতযমেোও এ তব্ষরয় িুপিোপ; িোরিে কেউই ব্যরিন নো, কেোেোন-হোতিরসে 
কেোেোয় এ তব্ষরয় েী ব্যো আরি? অিযন্ত যুতিসিি েোেরণ আমেো আেঙ্কো েেরি পোতে 
আর্োমীরি কযই কজযোতিতব্গজ্ঞোন এ তব্ষয়গুতয তনরয় িোে র্রব্ষণোযব্ধ েযোেয কঘোষণো েেরব্ 
অমতন িোেো তব্জ্ঞোরনে ব্িব্যরে আজ কেরে প্রোয় পরনেেি ব্িে আরর্ ‘েোতব্যে ঢরঙ কযখো’ 
কেোেোন-হোতিরসে আয়োিগুতযরে ‘অনুব্োরিে িোিুেী আে কর্োাঁজোতমরযে মোযযরম’ তব্জ্ঞোরনে সোরে 
সিতিপূণগ প্রমোরণে জনয উরঠপরড় কযরর্ যোরব্ন। ইরিোমরযয আমেো কিো কিরখতি, তব্জ্ঞোরনে 
কযসব্ আতব্ষ্কোরেে নমুনো মুসযমোনর্ণ এেই মরযয কেোেোন-হোতিরসে মরযয খুাঁরজ কপরয়রিন, 
িোরিে প্ররিযরেই এই যেরনে েোজতি েরেরিন। শুযু মুসযমোন কেন, এই যেরনে িতেত্র 
প্ররিযে যমগোব্যম্বীরিে মরযয কিখো যোয়, যোেো যমগরে তব্জ্ঞোরনে সোরে কমযোরি িোন, গুযোরি 
িোন। এেিো সময় তিয, যমগগুরযো তব্জ্ঞোরনে েণ্ঠ কিরপ যরেতিয ওগুরযো প্রিতযি তব্শ্বোস-
প্রেোতব্রেোযী-ঈশ্বেরদ্রোহী ব্রয, অেি আজ যমগগুরযো তনরজে অতস্তত্ব তিতেরয় েোখোে জনযই 
তব্জ্ঞোরনে েোাঁরয িরড় ব্সরি িোরে; যমগ আে ঈশ্বে তব্শ্বোরসে মোপেোতঠ হরয় উরঠরি তব্জ্ঞোন! 
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মুসযমোনর্ণ কেোেোন নো পরড়, নো বু্রঝ অন্ধভোরব্ কিোখ বু্রজ েখরনো ব্রযন- তব্জ্ঞোনীেো নিুন 
এমন তেিু আতব্ষ্কোে েেরি পোেরব্ নো, যোে সূত্র ব্ো ইতিি আরর্ কেরেই কেোেোরন কিয়ো হয় 
নোই। আব্োে কেোরনো িেয প্রমোণ তিরি ব্যেগ হরয় ব্রযন- কেোেোরন চব্জ্ঞোতনে সূত্র কখোাঁজো অেগহীন 
েোেণ কেোেোন তব্জ্ঞোন কেখোরি আরসতন; এরসরি আযযোতত্মে জ্ঞোন কেখোরি! এ তিরে কেোেোরন 
কযরহিু জীন নোমে এে প্রোণীে নোম উরল্লখ আরি, তেিু যুিগ কযোে তব্জ্ঞোন দ্বোেো িোে অতস্তত্ব 
প্রমোন েেরি তর্রয় তব্জ্ঞোরনে আতব্ষৃ্কি ব্স্তুে ভে আে আরযোে র্তিে সুত্র তিরয় এে জর্ো 
খুিুতড় মোেগো তেওতে িোাঁড় েরেরিন যো শুনরয আইনষ্টোইন েব্ে কেরে উরঠ এরস তনরজে িুয 
তনরজ তিড়রব্ন। এেো কেোেোরনে আয়োরি হতেে এে ব্ল্যোে কহোয আে তব্র্ ব্যোং তেওতেও 
আতব্ষ্কোে েরে কেরযরিন। যোেো তব্র্ব্যোং-এে ব্যোখযো আল্লোহে সৃতষ্টে ব্োণী ‘েুন েো-ইয়োেুন’ 
(সুেো ইয়োতসন, আয়োি ৮২) মরন েরেন, যোেো ‘ওয়ো আেিোযো আযোইহীম, কিোয়োইেোন আব্োতব্য’ 
(সুেো তেয, আয়োি ৩) পরড় আব্োতব্য পোতখে ঠযোরিে মরযয আেোে কেরে কব্োমো তনরক্ষপরনে 
সূত্র কখোাঁরজ পোন, িোরিে সোরে িেগ েেো অেগহীন!  
 

ইসযোম যরমগে সব্ কেরে সম্মোতনি কেিোব্ কেোেোন েতেে। ইসযোতমে তেওযতজ মরি সৃতষ্টেিগো 
আল্লোহিোয়োযোে েোি কেরে নব্ী-েসুয হযেি মুহোম্মরিে েোরি নোতজয হওয়ো কেিোব্ সম্পরেগ 
মুসযমোনরিে ‘সম্মোন ও পতব্ত্রিোে’ যোেণোরে প্রোিয র্রব্ষে আযরফ্রড তর্রয়োম অল্প েেোয় ব্ণগনো 
েরেরিন: It is the holy of holies. It must never rest beneath other books, 
but always on top of the, one must never drink or smoke when it is being 
read aloud, and it must be listened to in silence. It is a talisman against 
disease and disaster. (Alfred Guillaume, Islam, Harmondsworth, 1978, Page 
74.) কেোেোন ব্যরি; “তনশ্চয়ই এ কেোেোন তব্শ্বোসীরিে জনয এেতি সতঠে তনরিগেনোমো----।”
(সুেো ব্তন ইসেোইয, আয়োি ১০)। এখোরন ‘তব্শ্বোস’ ব্যরি েী বু্রঝোরনো হরয়রি? তেরসে ওপে 
তব্শ্বোস, েোে প্রতি তব্শ্বোরসে েেো ব্যো হরে? তব্শ্বোসী কিো মূতিগপূজে আবু্ কজরহয আবু্ যোহোব্ও 
তিরযন, মুহোম্মরিে ব্োব্ো আবু্দল্লোহ, িোিো আবু্ িোতযব্ তিরযন, আরেো তিরযন আল্লোহেই কিয়ো িুই 
তেিোরব্ে অনুসোেী ইহুতি তিষ্টোনর্ণ। অনয যমগগ্রন্থোনুসোেীেোও তব্শ্বোস েেরিন িোরিে যমগগ্রন্থ 
সিয, িোরিে নতব্ সিয, িোরিে আল্লোহ আরিন, কিব্ কিব্ী আরিন, িোেো তে এই আয়োরিে 
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অন্তভুগি কযোে? তব্শ্বোসী িোরিেরেই ব্যো হরয়রি যোেো মুহোম্মরিে (িাঃ) িযভুি। মহোপুেস্কোরেে 
কযোভ কিখোরনো হরয়রি, মোনুষরে তনজ িযভুি েরে সিব্ে েেোে যরক্ষয। সুেো ব্তন ইসেোইরযে 
১১নং আয়োরি ব্যো হরয়রি: “িোরিে জনয সিেগব্োণী যোেো পেেোরয তব্শ্বোস েরে নো, আে 
িোরিে জনয চিতে েরে কেরখতি ভয়ঙ্কে েোতস্ত।” ভয়ঙ্কে েোতস্তে ভয় কিখোরনোে মোরনিো েী? 
জর্রিে তেিু মোনুষ পেেোরয তব্শ্বোস নো েরুে, মুহোম্মি (িাঃ) ও আল্লোহরে অমোনয েরুে, 
কসিো কিো আল্লোহেই েোময। মোনুষ সৃতষ্টে আরর্ই আল্লোহ নেে সৃতষ্ট েরেরিন। আল্লোহে নেে 
সৃতষ্টে েোেণই প্রমোণ েরে, তিতন তনশ্চয়ই িোন নো, সেয মোনুষ তব্শ্বোসী হউে, কব্রহতস্ত হউে। 
সুেো ব্োেোেোে ৯৯ নম্বে আয়োরি ব্যো হরয়রি, “আতম তনশ্চয়ই কিোমোে েোরি সুস্পষ্ট কেোেোরনে 
আয়োিসমূহ পোতঠরয়তি (যোরি েরয়রি ইহুতি ও িোরিে ব্যোপোরে তব্স্তোতেি তব্ব্েণ)। কেোেোরনে 
আয়িসমূরহ যোেো তব্শ্বোস েরে নো িোেোই অব্োযয, িুবৃ্গি।”বু্ঝো কর্য—ভোয মোনুষ হওয়োে েিগই 
হরযো কেোেোরন ঈমোন আনরি হরব্, মুহোম্মরিে িরয আসরি হরব্, অনযেোয় সেয সিিো, সেয 
মহৎ েোজ, সব্ই ব্যেগ। এই আয়োরিে মোযযরম সমগ্র মোনব্ জোতিরে িুই ভোরর্ ভোর্ েরে কেযো 
হরয়রি। যোেো কেোেোরনে আয়োিসমূরহ তব্শ্বোস েরে িোেো মুহোম্মরিে কব্রহতস্ত িয, আে যোেো 
তব্শ্বোস েরে নো িোেো অব্োযয, িুবৃ্গি নেরে েোতস্ত প্রোরপযে িয। কেোেোন মোনব্িো তেক্ষো কিওয়োে, 
নোতে েত্রু তিতিি েেোে ব্ই?  
মুহোম্মরিে জীব্নবৃ্িোন্ত পোঠ েেরয কিখো যোয়, মতিনোয় মুহোম্মি (িাঃ) যখন কিখরযন তেিু 
কযোেরে কেোরনোভোরব্ই তব্শ্বোস েেোরনো সম্ভব্ হরে নো কয, তিতন ‘নতব্’ও িোাঁে ‘কেোেোন’ 
এেখোতন যমগগ্রন্থ, তিতন ‘আল্লোহ'ে নোরম কযখোরযন, “ইহুতি ও তিস্টোনর্ণ েখনই কিোমোে ওপে 
সন্তুষ্ট হরব্ নো যিক্ষণ নো িুতম িোরিে যমগ কমরন নোও। িোরিেরে ব্রযো, আল্লোহে কহিোরয়িই 
(ইসযোতম আিেগ) এেমোত্র কহিোরয়ি, আে কিোমোে েোরি যো নোরজয হরয়রি িোে পরেও িুতম 
যতি ইহুতি ব্ো তিস্টোনরিে যমগ অনুসেণ েরেো, িোহরয কিোমোরে সোহোযয ব্ো েক্ষো েেোে কেউ 
েোেরব্ নো।” (সুেো ব্োেোেো, আয়োি ১২০)। সুেো ব্োেোেোে ১৪৫ নং আয়োরি আল্লোহ (নোতে 
মুহোম্মি?) আেও ব্রযন, “আে যোরিেরে তেিোব্ কিয়ো হরয়রি (ইহুতি, তিস্টোন), িোরিে েোরি 
যতিও িুতম সেয আয়োি (প্রমোণ-তনিেগন) তনরয় আরসো, িবু্ও িোেো কিোমোে পে মোনরব্ নো, 
আে িুতমও িোরিে পে অনুসেণ েেরি পোরেো নো। আব্োে িোরিে কেউ কেউ পেস্পরেে 
অনুসোেী নয়। আে কিোমোে েোরি জ্ঞোরনে যো তেিু এরসরি িোেপরেও িুতম যতি িোরিে পে 
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অনুসেণ েরেো িোহরয তনশ্চয়ই হরব্ জোতযমরিে অন্তভুগি।” এই আয়োরিে ইংরেতজ েেো হরয়রি 
এভোরব্:  
And even if you were to bring to the people of the Scripture (Jews and Christians) 
all the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, sings, revelations etc.), they would 
not follow your Qiblah (prayer direction), nor are you going to follow their Qiblah 
(prayer direction). And they will not follow each other’s Qiblah (prayer direction). 
Verily, if you follow their desires after that which you have received of knowledge 
(from Allah), then indeed you will be one of the Zalimun (polytheists, wrong-
doers etc.)  
আল্লোহ যখন আরর্ই জোরনন সেয আয়োি (প্রমোণ-তনিেগন) কিখোরযও আহরয তেিোরব্ে 
অনুসোেী ইহুতি-তিষ্টোনেো মুহোম্মরিে েেো শুনরব্নো, মুহোম্মিরে মোনরব্নো িোহরয িোরিেরে 
উরদ্দেয েরে এরিো ব্োেয কযখোে অেগিো েী? িোেো তব্শ্বোস েেরব্ কেন কয, আল্লোহ িোেই কযখো 
পুেোিন িুইিো ব্ই ব্োতিয েরে নিুন এেতি ব্ই তযরখ পোতঠরয়রিন? আে আল্লোহে তে সরন্দহ 
হরয়তিয মুহোম্মি (িাঃ) িোাঁে অব্োযয হরয় যোরেন কয িোরে ব্যরি হরযো, “িুতম যতি িোরিে পে 
অনুসেণ েরেো িোহরয তনশ্চয়ই িুতমও হরব্ জোতযমরিে অন্তভুগি?” আসরয আমেো বু্ঝরি পোতে 
আল্লোহ মুহোম্মিরে এমন েেো ব্রযনতন, ব্েং মুসতযমরিে মরযয ইহুতি-তিস্টোনরিে প্রতি িীব্র 
ঘৃণো সৃতষ্টে যরক্ষয স্বয়ং মুহোম্মিই এমন েিেেো তযতখরয়রিন। সুেো ব্োেোেোে ১৯১ নং আয়োরি 
মুহোম্মি আরেো ব্রযন, “িোরিেরে হিযো েরেো কযখোরনই িোরিে কিখো পোও, আে িোরিেরে 
িোতড়রয় িোও কযখোন কেরে িোেো কিোমোরিেরে িোতড়রয়তিয, আে উৎপীড়ন হিযোে কিরয় তনেৃষ্ট। 
আে মোসতজিুয হোেোম মক্কোে আরেপোরে িোরিেরে হিযো েরেো নো যতি নো িোেো কিোমোরিেরে 
কসখোরন হিযো েরে, তেন্তু যতি িোেো কিোমোরিেরে কসখোরন আক্রমণ েরে, কিোমেো িোরিেরে 
খুন েরেো। এিোই অতব্শ্বোসীরিে প্রোপয।” এই আয়োরি মুহোম্মি (িাঃ) যোরিেরে খুন েেোে েেো 
ব্যরিন এব্ং খুন েরেরিন, এরিে অতব্শ্বোসী িোতব্ েেো হরযও িোেো কিো আসরযই নোতস্তে-
তনেীশ্বেব্োিী ব্ো অতব্শ্বোসী তিয নো; িোরিে কব্তেেভোর্ই তিয ইহুতি, তিস্টোন অেব্ো অনয ব্হু-
ঈশ্বেব্োিী, সব্গপ্রোণব্োিী যমগোব্যম্বী। মুহোম্মি (িাঃ) এেতিরে ব্রযন: ‘যোেুম দ্বী-নুেুম 
ওয়োতযয়োদ্বীন’ অেগোৎ, কিোমোরিে যমগ কিোমোরিে জরনয আে আমোে যমগ আমোে, ‘যো ইেেোহো 
তেদ্দীন’অেগোৎ, যরমগ জব্েিতস্ত কনই, অনযতিরে আব্োে ব্রযন: “যুে কিোমোরিে জরনয েেজ 
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(ব্োযযিোমূযে) েেো হরযো যতিও কিোমেো িো পিন্দ েরেো নো। হরি পোরে কিোমেো যো অপিন্দ 
েরেো িো কিোমোরিে জরনয মিযজনে, আে কিোমেো যো পিন্দ েরেো িো কিোমোরিে জরনয 
ক্ষতিেে। আল্লোহ জোরনন, কিোমেো জোরনো নো।”(সুেো ব্োেোেো, আয়োি ২১৬)। এই আয়োি 
কেরে পতেষ্কোে বু্ঝো যোয়, মোনুষ (আেরব্ে িৎেোযীন জনসোযোেণ, এমন েী সিয যোেো মুহোম্মি 
প্রিোতেি ইসযোম যমগগ্রহণ েরেতিরযো) যুে পিন্দ েেরিো নো, অেি কেোেোন উৎসোহ তিরে 
যুরেে। িোহরয তে আমেো ব্যরি পোতে, আজরে কয িুতনয়ো জুরড় ইসযোতম-কমৌযব্োিীরিে সন্ত্রোসী 
িোণ্ডব্ িযরি, িোে উৎস কেোেোয়? 
ব্ণগব্োিী, চব্ষমযব্োিী েেোয় ভেপুে কেোেোরন আমেো আকেো কিখরি পোই, “আে মুেতেে নোেীরে 
তব্রয় েরেো নো যিক্ষণ পযগন্ত নো কস ঈমোন এরনরি, অব্েযই এেজন ক্রীিিোসী ঈমোনিোে নোেী 
এেজন স্বোযীন নোেীে কিরয় উিম, যতিও কস কিোমোরিেরে কমোতহি েরে। আে (কিোমোরিে 
মতহযোর্ণরে) তব্রয় তিওনো মুেতেেরিে সোরে, কয পযগন্ত নো িোেো ঈমোন আরন, তনশ্চয়ই এেজন 
ঈমোনিোে কর্োযোম, স্বোযীন মুেতেরেে কিরয় ভোয যতিও কস কিোমোরিেরে িোজ্জব্ েরে কিয়। 
এইসব্ আমন্ত্রণ েরে কিোজরখে প্রতি আে আল্লোহ তনজ ইেোয় আহ্বোন েরেন পতেত্রোণ ও 
কব্রহরস্তে তিরে এব্ং তিতন িোাঁে তনরিগেনোব্যী মোনুরষে জরনয সুস্পষ্ট েরে কিন, কযন িোেো 
বু্ঝরি পোরে।”(সুেো ব্োেোেো, আয়োি ২২১)। ইংরেতজরি ব্যো হরয়রি: And do not marry 
Al-Mushrikat (idolatresses etc.) till they believe (worship Allah Alone). And indeed 
a slave woman who believes is better than a (free) Mushrikah (idolatress etc.), 
even though she pleases you. And given not (your daughters) in marriage to Al-
Mushrikun till they believe (in Allah Alone) and verily, a believing slave is better 
than a (free) Mushrik (idolater etc.), even though he pleases you. Those (Al-
Mushrikun) invite you to the Fire, but Allah invites (you) to Paradise and 
Forgiveness by His Leave, and makes His Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, 
signs, revelations etc) clear to mankind that they may remember.  

হোতিস েতেরে হজেি আবু্ কহোেোয়েো (েোাঃ) ব্ণগনো েেরিন, “আল্লোহে েসুয (িাঃ) ব্রযরিন, 
ইহুতি-তিস্টোনেো িোরিে পোেো সোিো িুরয েঙ কিয় নো, সুিেোং কিোমেো িোে উরল্টোিো েেরব্ 
অেগোৎ কিোমোরিে পোেো সোিো িুরয ও িোতড়রি েঙ কিরব্।” (দ্রষ্টব্য: সতহ কব্োখোতে েতেে, ভতযউম 
৪, বু্ে ৫৬, নম্বে ৬৬৮)। সোম্প্রিোতয়েিোে এেরিরয় তনেৃষ্ট সব্ে আে েী হরি পোরে? ঘৃণো, 
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অপমোন, তহংসো, তব্রদ্বষ, সোম্প্রিোতয়ে িৃতষ্টভতিরি পূণগ এমন এেতি ব্ই, মোনব্েযযোরণে যরক্ষয 
েতিি হরি পোরেনো। সমূ্পণগ ব্ইখোতন েোজরনতিে স্বোরেগ েতিি। িোহরয স্বর্গ, মহোপুেস্কোে, নেে, 
ভয়ঙ্কে েোতস্ত, িেতিে, কেরেস্তো, েয়িোন এগুরযো তে তমেযো? হযোাঁ, এগুরযো হরযো সোযোেণ মোনুরষে 
িৃতষ্ট এড়োরনোে যরক্ষয সমূ্পণগরূরপ কর্োপন েোজরনতিে স্বোরেগে ওপে তমেযোে আব্েণ। এ ব্ইখোতন 
পরড়, এ যরমগ পূণগতব্শ্বোস স্থোপন েরে কেোরনো মুসযমোন, অনয যমগোব্যম্বী মোনুষরে, জর্রিে 
কেোরনো অমুসতযমরে ভোরযোব্োসরি পোরে নো। জোতন, আমোে এ ব্িরব্যে সোরে অরনরেই তদ্বমি 
কপোষণ েেরব্ন; িোেো ব্যরব্ন, মুসযমোনরিে মরযয তে সহনেীয, মহৎহৃিরয়ে ব্যতি কনই? 
অব্েযই আরিন এব্ং অরনে আরিন। তেন্তু কখয়োয েোখরি হরব্ িোরিে নন-মসুতযমরিে প্রতি 
সহনেীযিো, কপ্রম-ভোরযোব্োসো, চমত্রী ইিযোতি চিতে হরয়রি িীঘগতিন যরে তেংব্ো কিোিরব্যো কেরে 
নন-মুসতযমরিে সোরে পোেোপোতে েোেোে েোেরণ, সোমোতজেীেেরণে সময় তনরজরিে মরযয 
েোণ্ডজ্ঞোন সোমোতজে, েোষ্ট্রীয় তনয়ম-নীতি সম্পরেগ কব্োয-বু্তে-যোেণো-নীতি-চনতিেিো সৃতষ্টে েরয 
আে যমগগ্ররন্থে িেোেতেি ঐশ্বতেে তনরিগে কেরে তেিুিো উিোসীন েোেোে েোেরণ এব্ং অব্েযই 
যমগগ্রন্থ পোঠ েরে উৎসোতহি হরয় নয়। ব্ইখোতন পরড়, কজরন, বু্রঝ যোেো ব্রযন ইসযোম মোনব্িোে 
যমগ, তব্শ্ব-েোতন্তে যমগ, কেোেোন সোময-চমত্রীে ব্োণী ব্হন েরে, িোাঁেো অব্েযই ভোন েরেন, তমেযো 
ব্রযন, প্রিোেণো েরেন, অেব্ো সমূ্পণগ নো-কজরন কব্োেোে স্বরর্গ ব্োস েরেন। 
 

কেোেোন নো হয় অনয যরমগে ও যমগগ্ররন্থে তনন্দো, সমোরযোিনো েেরযো, িোরিে সিযিো অস্বীেোে 
েেরযো। তেন্তু স্ব-যমগোব্যম্বীরিে মরযয এরিো মিরভি, মোেোমোতে, খুরনোখুতন কেন? এই কয তেয়ো-
সুতন্ন, আহমতিয়ো, ওয়োহোতব্, হোতনতে, হোম্বতয, মোতযতে ইিযোতি স্বরর্োরত্র, স্বজোতিরি, স্বযরমগ এই 
মিরভি, মোেোমোতে, হোনোহোতন, খুরনোখুতনে েোেণ তে যমগগ্রন্থ কব্োঝোে ভুয, যমগগ্ররন্থে ভুয ব্যোখযো, 
অপব্যোখযো, নোতে এে েোেণ স্বয়ং যমগগ্রন্থ ব্ো যমগগ্ররন্থে েিতয়িোর্ণ? মুসযমোনরিে িোতব্ মরিো 
‘পৃতেব্ীে কেষ যমগ ইসযোম’এে পরে িুতনয়োয় আে কেোন যমগ আসরব্নো। িোে পূব্গব্িগী সব্গুরযো 
যমগরে ইসযোম স্পষ্ট ভোষোয় ব্োতিয কঘোষণো েরেরি। কেোেোন স্পষ্টভোষোয় ব্রয তিরয়রি, আল্লোহে 
েোরি এেমোত্র মরনোনীি যমগ হরযো ইসযোম (কেোেোন, সুেো ৩: আয়োি ১৯); এব্ং মুসযমোনেো 
মৃিুযে পরে (পোপ কমোিরনে পে) তিেতিরনে জনয কব্রহরস্ত যোরব্ আে অমুসতযমেো তিেতিরনে 
জনয কিোযরখ যোরব্ (কেোেোন, সুেো ২: আয়োি ৩৯)। সুিেোং কয যমগগুরযো আল্লোহ েিৃগে ব্োতিয, 
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পতেিযি, ভ্রোতন্তপূণগ, ব্জগনীয়, অগ্রহণরযোর্য, অিয হরয় কর্রি, কসগুরযো তনরয় আরযোিনো-
সমোরযোিনো েেোে কেোরনো যুতি কনই। নূিরনে প্রতিই মোনুষ আগ্রহী হয়, নূিনরেই গ্রহণ েরে-
ব্জগন েরে; নূিনরে তনরয়ই হয় র্রব্ষণো, পেীক্ষো-তনেীক্ষো, আরযোিনো-সমোরযোিনো। তেন্তু 
যক্ষণীয় কয, কেউ ইসযোরমে যমগগ্রন্থ কেোেোন তনরয় সোমোনয কযৌতিে আরযোিনো-সমোরযোিনো 
েেরযই িোাঁরে েেোয় েেোয় ইসযোম-ব্যোসোে, ইসযোম-তব্রদ্বষী, েোরেে, মুেিোি, েযোনোতিে, 
ইহুতি-নোসোেোরিে িোযোয কঘোষণো েেো হয়। আজেোয পতশ্চমো তেক্ষোয় তেতক্ষি তেিু ব্োমপতন্থ 
আে তেিু নোতস্তে কযোে উিোেিোে সোরে িোতব্ েরেন, ইসযোরমে যমগগ্রন্থ কেোেোন স্বেোরযে 
সোমোতজে পতেরব্ে, ইতিহোস ও ব্োস্তব্িোে তনতেরখ সমোজ পতেব্িগন ব্ো সমোজ উন্নয়রনে যরক্ষয 
তযতখি। যতিও িোাঁেো মরন েরেন কেোেোনসহ কেোরনো যমগগ্রন্থই ঈশ্বে (আল্লোহ, ভর্ব্োন ইিযোতি) 
প্রণীি নয়। আব্োে তেিু তব্শ্বোসী কযোে, আল্লোহ ও আল্লোহে মরনোনীি েসুয ও িোাঁে তযতখি 
যমগগ্রন্থ কেোেোনরে সুরেৌেরয তনভুগয প্রমোণ েরে ব্োাঁতিরয় েোখোে কিষ্টো েরেন এব্ং সেয কিোষ 
যমগোনুসোেীরিে ওপে িোতপরয় কিন। এরিেরে ব্যো হয় ‘কেোেোন অনতয’মুসতযম। িোাঁেো কেোেোন 
িোড়ো আে তেিু বু্রঝন নো, অেগোৎ িোেো হোতিস মোরনন নো। কেোেোন িোড়ো ইসযোরমে িোেো িুরিো 
নোম তিরয়রিন, এেতি ‘কমৌযব্োতি ইসযোম’অপেতি ‘েোজরনতিে ইসযোম’। অেগোৎ পৃতেব্ীরি 
যরমগে নোরম যি যুে-তব্গ্রহ, অেোতন্ত, তব্েৃঙ্খযো, মোেোমোতে, হোনোহোতন, খুরনোখুতন, অমিয, অেযযোণ 
হরয়রি এব্ং হরে, িোে সব্গুরযো হয় কেোেোরনে অপব্যোখযোেোেী ঐ কমৌযব্োিী ও েোজরনতিে 
ইসযোরমে দ্বোেো। আল্লোহ, মুহোম্মি (িাঃ) ও িোাঁরিে কেোেোন সব্গিোই নমসয, তনষ্কযঙ্ক, তনভুগয, 
তনরভগজোয! এ হরযো আল্লোহ, মুহোম্মি এব্ং কেোেোনরে সিয ও তনভুগয প্রমোণ েেোে ব্যেগ প্ররিষ্টো।  
ইসযোরমে কমৌযব্োি ও েোজরনতিে িৃতষ্টভতি ব্যিীি কেোেোন েিনোে ও প্ররয়োরর্ে উরদ্দেয হরব্ 
তনষ্ফয অেগহীন; িোে জ্বযন্ত প্রমোণ স্বয়ং মুহোম্মি আে কেোেোরনে আয়োি এব্ং হোতিস সমুহ। 
আিযপোন্ত স্বতব্রেোযী ব্িরব্য ভেপুে কেোেোন স্বোভোতব্েভোরব্ই সমোরজ তব্ভ্রোতন্ত-তব্েৃঙ্খযো সৃতষ্ট 
েরে আসরি যুর্-যুর্ যরে। আল্লোহ ও মুহোম্মিরে কহেোজি েেোে পতব্ত্র িোতয়ত্ব তনরয়রিন 
‘মডোনগ’ইসযোরমে প্রতিষ্ঠোিো েতিপয় তেতক্ষি ‘মডোরেি’মুসতযম। ওনোরিে আব্োে ইসযোম 
তনরয় এরেেজরনে এরেে মি, এরেে ব্যোখযো। তেন্তু িোাঁরিে মডোনগ ইসযোরমে অতস্তত্ব শুযুমোত্র 
েোর্রজ-েযরম, পতত্রেোে পোিো আে ইন্টোেরনরিে ওরয়ব্ ব্ল্রর্ে মরযযই সীমোব্ে, সমোরজ এে 
কেোরনো অতস্তত্ব ব্ো ব্োস্তব্ প্রতিেযন কনই। আমোরিে ব্োংযোরিরে অযগেি ইসযোতম িরযে নোম 
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শুরন অব্োে হওয়োে তে আরি? পরনেেি ব্িে আরর্ নতব্ মুহোম্মি কিো ব্রযই কর্রিন, “উম্মরি 
মুহোম্মিী কিহোিে িরয তব্ভি হরব্, িন্মরযয মোত্র এেিয হরব্ কব্রহতস্ত।”(দ্রষ্টব্য: আবু্ িোঊি 
েতেে, বু্ে ৩, নম্বে ৪৫৮০)। My community will divide into seventy-three sects 
and all but one will enter the Fire. 
আে এই কঘোষণোে পে সেরযই কয তনরজরিেরে জোন্নোতি িরযে িোতব্ েেরব্ আে এেিয 
তনরজরিে কব্রহতস্ত িোতব্ েরে ব্োতে ব্োহোিে িয জোহোন্নোতমরিে সোরে খুন-খোেোতব্, ঝর্ড়ো-
েযোসোরি তযপ্ত েোেরব্ এিোই কিো স্বোভোতব্ে। আমেো এখন যোেণো েেরি পোতে, অসোযোেণ 
যীেতিসম্পন্ন প্ররেি মুহোম্মি তনশ্চয়ই আাঁি েেরি কপরেতিরযন ‘স্বতব্রেোযী’ব্িরব্য ভেপুে 
িোে কেোেোন ও কেোেোরনে অনুসোেীরিে ভতব্ষযৎ। িোই ব্রযতিরযন—মিতব্রেোয, মিোরনেয 
আমোে উম্মরিে জরনয আেীব্গোি! নতব্ কিরয়তিরযন, িোাঁে মৃিুযে পে িোাঁে জোমোিো আতয (েোাঃ) 
ইসযোরমে প্রেম খতযেো হরব্ন; তেন্তু িোাঁে আেোপূণগ হয়তন। হরয়তিরযন িোাঁে সব্গেতণষ্ঠ পত্নী 
আরয়েোে তপিো হজেি আবু্ ব্েে (েোাঃ)। জোনো যোয়, নতব্ মুহোম্মি জীতব্ি েোেরি এেব্োে 
মক্কো ও মতিনোে মযযব্িগী ‘র্োতিে আয-খুম’নোমে এেতি ঝেণোে (কেউ কেউ ব্রয েূপ) 
েোরি িোাঁতড়রয় প্রেোরেয কঘোষণো েরেতিরযন: “আতম যোরিে কনিো, হজেি আতযও িোরিে কনিো।" 
এই কঘোষণোে তিনতি স্মেরণ কেরখ এখরনো তেয়োেো আনরন্দোৎসরব্ে আরয়োজন েরে েোরে।19 

ইসযোরমে ইতিহোরস ক্ষমিো িখয তনরয় যড়োই, েযোসোি, প্রোসোি ষড়যরন্ত্রে যোত্রো কিো মুহোম্মরিে 
মৃিুযে সোরে সোরেই শুরু হরয় তর্রয়তিয। প্রেম খতযেো তনব্গোিন তনরয় স্বয়ং মুহোম্মি (িাঃ) এব্ং 
িোাঁে তনেি আত্মীয়েো স্বজোতি মুসযমোনরিে জরনয প্রেম তব্ষবৃ্ক্ষ কেোপন েরেন। মুহোম্মরিে 
েতিি কেোেোন-হোতিস তপ্রয় স্ত্রী আরয়েো ও জোমোিো আতযে জরনয মিয ব্রয় আনরি পোরেতন। 
কমোয়োতব্য়ো ও আতযে (েোাঃ) মযযেোে েত্রুিো তনেসন েেরি পোরেতন; পোরেতন হোসোন-কহোরসনরে 
কমোয়োতব্য়োে পুত্র এতজরিে হোি কেরে েক্ষো েেরি। ওহোতব্, তেয়ো, সুতন্ন, েতেয়ি, মোতেেি, 
িতেেি, হোতনতে, মোতযতে, হোম্বতয, েোতেই, জোমোতি, জতময়তি, েোতিয়োতন, িোব্তযতর্ সব্তেিুই 
মুহোম্মি (িাঃ) ও িোাঁে কেোেোন-হোতিরসে সৃতষ্ট। এেই তব্ষ-বৃ্রক্ষে ব্হু েোখো-প্রেোখোমোত্র। 
 

                                                           
১৯. আরব জাতির ইতিহাস,পৃষ্ঠা ৪৬০, ৪৭২ 
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ইসযোম আজ সোেো পৃতেব্ীে মোনুরষে আরযোিয তব্ষয়। সেরযে মুরখই িুরিো প্রশ্ন-১. ইসযোম 
মোরন েোতন্ত নো সন্ত্রোস, ২. কে আসয আে কে নেয মুসযমোন? সরন্দহভেো মরন মোনুষ চিতনে 
পতত্রেোে পোিো উল্টোয়, নো-জোতন আজ পৃতেব্ীে কেোেোয় কেোন নব্িম্পতিে তব্রয়ে আসরে, কেোন 
সোর্ে চসেরি, কেোন আিোযি প্রোিরন, কেোন জরজে মোেোয়, কেোন েতপং কসন্টোরে, কেোন 
কহোরিরয ইসযোতম কব্োমো পড়রযো। প্রতিতি কব্োমো যি তব্েি আওয়োরজ পরড়, সোরে সোরে িিিুেু 
তব্েি আওয়োরজ প্রতিধ্বতন ওরঠ, ইসযোম েোতন্তে যমগ, ইসযোম সন্ত্রোস সমেগন েরে নো, 
কব্োমোব্োজেো কেোেোরনে অপব্যোখযোেোেী ইসযোরমে েত্র”। অেি কেোেোরনে এই অপব্যোখযোেোেী, 
ইসযোরমে েত্রুে তব্রেোরে মুসযমোনরিে প্রতিব্োিী েণ্ঠ শুনো যোয়নো, েোজপরে কেোন তমতিয 
আরন্দোযন হয় নো।  
উপমহোরিরেে তব্খযোি ইসযোতম পতণ্ডি কমৌযোনো সোইরয়যি আবু্য আযো মওিুতিে (উিুগ ভোসগন) 
‘িোেতহমুয কেোেআন’অব্যম্বরন তনরি েোরন-নুজুযসহ কেোেোরনে িুরিো সুেোে অনুব্োি কিয়ো 
হরযো। প্রেম সুেোতিে নোম ‘সুেো আনেোয’(সুেো নম্বে ৮); অপেতিে নোম ‘সুেো িোওব্োহ্' (সুেো 
নম্বে ৯)। মুহোম্মি ‘সুেো আনেোয’প্রেোে েরেন তহজতে তদ্বিীয় সরন, িোাঁে ও কেোেোরয়েরিে 
মযযেোে সব্গপ্রেম ব্িে যুরে তব্জয়ী হরয় তেরে আসোে পে। আে ‘সুেো িোওব্োহ্’ ব্রযতিরযন 
নব্ম তহজতেরি, তেিু অংে ‘হুিোইতব্য়ো’সতন্ধে প্রোক্ষোরয, তেিু অংে ‘িোবু্ে' যুরেে প্রস্তুতিেরল্প 
আে তেিু অংে ‘িোবু্ে’যুে কেরে তেরে এরস। প্রেরমই উরল্লতখি সুেো িুতিে েোরন-নুজুয ব্ো 
পিভূতম কিখো যোে। কমৌযোনো আবু্য আযো মওিুতি ‘িোেতহমুয কেোেআরন’ তযরখন- 
“সুেো আনেোয” তহজতে তদ্বিীয় সোরয েোরেে ও মুসযমোনরিে মযযেোে সব্গপ্রেম যুে, ‘যুরে-ব্িে’-এে 
পরে অব্িীণগ হয়। কযরহিু সুেোতিরি যুে সংক্রোন্ত তব্ষয়োতিে ওপে ব্যোপে আরযোিনো স্থোন কপরয়ি, িোই 
অনুমোন েেো যোয় কয পূণগ সুেোতি এেই সমরয় নোতজয হরয়তিয। িরব্ এিোও সম্ভব্ কয কব্েতেিু আয়োি 
যুরেে েোেরণ সৃষ্ট সমসযোে ওপে তনরিগেনোব্যী তহরসরব্, পরে তব্তভন্ন সমরয় নোতজয হরয়তিয এব্ং 
পেব্িগীরি ঘিনোে যোেোব্োতহেিো ব্জোয় েোখরি পুনেোয় যেোস্থোরন সংরযোজন েেো হরয়রি। িরব্ এিো 
মরন েেো তঠে হকব্ নো কয সুেোতি তব্তভন্ন সমরয় ব্ণগীি তব্তেন্ন তেিু ব্োরেযে সমতষ্ট। 
সুেোতিে ওপে তব্স্তোতেি আরযোিনোে পূরব্গ ব্িরেে যুরেে েোেণগুরযো আমোরিে জোনো প্ররয়োজন। ইসযোরমে 
প্রেম িে/ব্োরেো ব্ৎসে, েসুযুল্লোহে(িাঃ) মক্কো েোেেোযীন সমরয়ই িোাঁে নবু্ওতিে ব্োিগো স্বীেৃি ও 
প্রতিতষ্ঠি হরয় তর্রয়তিয। নতব্তজে মতক্ক জীব্রনে কেষ পযগোরয় আেব্ কনিোর্ণ ইসযোমরে িোরিে যরমগে 
প্রতি তব্েোি হুমতে মরন েরে, িোরিে সব্গেতি তিরয় ইসযোরমে অগ্রযোত্রো তিেিরে ধ্বংস েরে তিরি 
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ব্েপতেেে হরযো। এতিরে নিুন যমগ ইসযোম পূণগ তব্জরয়ে যরক্ষয েোরেেরিে সেয প্রতিব্ন্ধেিো জয় 
েেোে মরিো েতি অজগন েেরি িখরনো সক্ষম হয়তন। প্রেম েোেণ িখরনো প্রমোতণি হয়তন কয সেয 
মোনুষ মুসযমোন হরয়রি িোেো ইসযোরমে যক্ষয ও আিেগ মরন-প্রোরণ কমরন তনরয়, ইসযোরমে জরনয িোরিে 
জোনমোয সব্গস্ব তব্সজগন তিরি প্রস্তুি। নিুন মুসযমোনর্ণ তে প্রস্তুি সোেো পৃতেব্ীে তব্রুরে যুে েেরি, 
এমন তে কস যুে যতি হয় িোরিে আপনজনরিে তব্রুরে। ইসযোম তে এমন এেতি অনুসোেী িয চিতে 
েেরি সক্ষম হরয়রি যোেো এই পৃতেব্ীরি ইসযোরমে কিরয় অতযে তপ্রয় আে তেিু মরন েরে নো এব্ং 
িোেো িোরিে যরমগে জরনয সব্গিো জীব্ন তিরি প্রস্তুি, িো প্রমোণ েেোে জরনয এখরনো অরনে পেীক্ষো 
ব্োতে। তদ্বিীয় েোেণ যতিও ইসযোরমে ব্োিগো কিরেে সেয জোয়র্োয় কপৌঁরি তর্রয়তিয এব্ং িোে প্রভোব্ 
িতড়রয় পরড়তিয সব্গত্র, িেোতপ এেতি পুেরনো েুসংস্কোেোেন্ন েতিেোযী সমোরজে িীব্র আক্রমরণে তব্রুরে 
রুরখ িোাঁড়োব্োে প্ররয়োজনীয় েতি িখরনো ইসযোরমে তিয নো। িৃিীয় েোেণ িখরনো ইসযোম িোে আযোিো 
কেোরনো আব্োসস্থয ব্ো কেন্দ্রস্থোন র্রড় কিোযরি পোরেতন কযখোন কেরে সুিৃঢ় েতি ব্যগন েেো যোয় ও 
পেব্িগী েেণীয় পিরক্ষপ কনয়ো যোয়। িিুেগ েোেণ, মুসযমোনর্ণ িখরনো ব্োস্তরব্ ইসযোতম জীব্রনে েয 
কভোর্ েেোে সুরযোর্ পোনতন। িখন মুসযমোনরিে জরনয নো তিয আযোিো কেোরনো ইসযোতম েোষ্ট্র, নো ইসযোতম 
সংসৃ্কতি, অেগরনতিে সোমোতজে, েোজরনতিে ও সোমতেে আইন তব্তয-ব্যব্স্থো। িোই ইসযোতম আিরেগ 
তনরজে জীব্ন র্রড় কিোযোে ও পৃতেব্ী জুরড় ইসযোতম আইন ও আিেগ ব্োস্তব্োয়রনে সুরযোর্ মুসযমোনর্ণ 
িখরনো পোনতন। 
ব্োরেো ব্ৎসে পে এব্োে আল্লোহপোে মুসযমোনরিেরে কসই সুরযোর্িো েরে তিরযন। নোনো েোেরণ মতিনোে 
মোনুষ িুযনোমূযেভোরব্ অনযোনয এযোেোে মোনুরষে কিরয় অতযে হোরে ইসযোম যমগ গ্রহণ েেরি েোরে। 
ইসযোরমে দ্বোিে ব্রষগ মতিনো কেরে হরজ্জে কমৌসুরম পিোিেজন কযোরেে এেতি প্রতিতনতয িয েোরিে 
অন্ধেোরে নতব্ মুহোম্মরিে (িাঃ) সোরে সোক্ষোৎ েরেন। িোেো শুযু ইসযোম যমগই গ্রহণ েরেনতন ব্েং নতব্ 
েতেম (িাঃ) ও িোাঁে অনুসোেী মুসযমোনর্ণরে মতিনোয় আশ্রয় তিরব্ন ব্রয ওয়োিোব্ে হরযন। ইসযোরমে 
ইতিহোরস এ তিয মুসযমোনরিে জরনয যুর্োন্তে সৃতষ্টেোেী সংগ্রোমী আহ্বোন যো আল্লোহ প্রিি এে পেম 
কনয়োমি। আল্লোহে নতব্ (িাঃ) এমন সুব্ণগ সুরযোর্তি িু-হোি ব্োতড়রয় সোিরে গ্রহণ েরে তনরযন। আল্লোহে 
েসুয (িাঃ) িোরিে তনমন্ত্রণ গ্রহণ েেিাঃ এেতিন মতিনোরিই আেব্ কিরেে ‘প্রেম ইসযোরমে েোজযোনী' 
প্রতিতষ্ঠি েরেন। মতিনোে কযোেজন তনশ্চয়ই অব্র্ি তিরযন কয এই তনমন্ত্ররণে পতেণতি তে হরি পোরে। 
স্পষ্টই এই তনমন্ত্ররণে অেগ তিয সোেো আেব্ তব্রশ্বে প্রতি যুে কঘোষণো েেো এব্ং তনরজরিে জরনয 
অেগরনতিে, সোমোতজে ব্য়েি কডরে আনো। ‘আেোব্ো’-য় মতিনোে আনসোের্ণ যখন আল্লোহে েোসুরযে 
(িাঃ) প্রতি িোরিে আনুর্িয প্রেোে েরেন িখন িোেো ভোরযোভোরব্ই জোনরিন এে প্রতিতক্রয়ো েী হরব্। 
আনুষ্ঠোতনেভোরব্ িোেো আনুর্িয প্রেোে েেোে পূরব্গ, মতিনোে প্রতিতনতয িরযে সব্গেতণষ্ঠ ব্যতি আসোি 



 

47 
 

ইব্রন জুেোরয়ে জনসমরক্ষ িোাঁতড়রয কঘোষণো কিন- ‘কহ মতিনোব্োসী, আপনোেো খুব্ সিেগিোে সোরে মরনোরযোর্ 
তিরয় যক্ষয েরুন, যতিও আমেো এখোরন এরসতি িোাঁরে (মুহোম্মিরে) শুযুমোত্র এেজন নতব্ মরন েরে, 
তেন্তু এিোও মরন েোখরি হরব্ কয িোাঁে প্রতি আনুর্রিযে অেগ হরে সোেো আেব্ তব্রশ্বে সোরে যুে কঘোষণো 
েেো। আমেো যখন িোাঁরে মতিনোয় তনরয় যোরব্ো িখন আমোরিেরে আক্রমণ েেো হরব্, হিযো েেো হরব্ 
আমোরিে সন্তোন পতেব্োে পতেজনরে। সেয তিে তব্রব্িনো েরে মৃিুযে ঝুাঁতে কনয়োে যতি সোহস েোরে 
িখন, শুযু িখনই আপনোেো িোাঁে প্রতি আনুর্িয কঘোষণো েরুন, আল্লোহ আপনোরিেরে পুেসৃ্কি েেরব্ন। 
তেন্তু যতি ইসযোম ও নতব্ে (িাঃ) জীব্রনে কিরয় তনরজরিে সহোয় সম্পতি, আপনজন ও স্ত্রী-সন্তোনরিে 
মোয়ো কব্তে হয় িোহরয এখরনো তসেোন্ত পতেব্িগন েেোে সময় আরি, হয়রিো আল্লোহ এ জরনয আমোরিে 
কেোন অপেোয কনরব্ন নো’। 
মতিনোে প্রতিতনতয িরযে অনয এেজন সিসয, আব্বোস তব্ন উব্োয়িোহ তব্ন নোযো, ঐ েেোে পুনেোবৃ্তি 
েরে ব্রযন- ‘আপনোেো সিযই তে বু্ঝরি পোেরিন, এই মোনুষতিে প্রতি আনুর্িয কঘোষণো েেোে পতেণতি 
েী িোাঁড়োরব্? িোাঁে প্রতি আনুর্রিযে অেগ হরযো, সোেো পৃতেব্ীে তব্রুরে যুে কঘোষণো েেো। এই মোনুষতিরে 
তনমন্ত্ররণে মোরন হরযো আপনোরিে জোন-মোরযে প্রতি তনতশ্চি তব্পি কডরে আনো। সুিেোং র্ভীেভোরব্ তিন্তো 
েরুন। যতি আপনোরিে মরন কেোন প্রেোে িুব্গযিো েোরে এব্ং মরন েরেন, তব্পি যখন আসরব্ িখন 
িোাঁরে িোাঁে েত্রুরিে হোরি কিোরয কিরব্ন, িোহরয একু্ষতণ িোাঁরে কিরড় যোওয়ো উতিৎ। কেননো, আল্লোহে 
েসম, অনযেোয় আমেো ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হরব্ো ইহেোরয ও পেেোরয। আে যতি আন্ততেেভোরব্ স্বীেোে 
েরে কনন কয িোাঁে েোরি ‘ব্য়োি’(িীক্ষো) গ্রহরণে েোেরণ যি প্রেোে তনযগোিন-তনপীড়ন আসুে নো কেন 
মোেো কপরি তনরি প্রস্তুি আরিন িোহরয আনুর্রিযে েপে তনন, আল্লোহে েসম এে তব্তনমরয় আপনোেো 
পুেসৃ্কি হরব্ন িুতনয়ো ও আরখেোি’। এেপে সেরয এে ব্োরেয কঘোষণো কিন- ‘আমেো িোাঁে জরনয 
আমোরিে সেয যন-সম্পি, মোন-সম্মোন, পতেব্োে-পতেজন সব্গস্ব তব্সজগন তিরি প্রস্তুি’। ইসযোরমে 
ইতিহোরস তব্খযোি এই ‘ব্য়োি’‘তদ্বিীয় ব্োইয়যোরি আেোব্ো’নোরম অতভতহি। এতিরে মক্কোে জনর্রণে 
বু্ঝরি ব্োতে েইরযো নো কয, এই আনুর্রিযে েয েী িোাঁড়োরব্? িোেো বু্ঝরি পোেরযন মুহোম্মি (িাঃ) এখন 
িোাঁে ব্তযষ্ট কনিৃরত্বে দ্বোেো এেতি সিব্ে েতিেোযী সমোজ চিতে েরে কনরব্ন। আে িো হরব্ িোরিে 
পুেোিন যরমগে জরনয তনতশ্চি মৃিুযে পরেোয়োনো। মক্কোব্োসীে জীতব্েোে প্রযোন উৎস ব্যব্সো-ব্োতণরজযে তিে 
তিরয় মতিনোে গুরুত্ব িোরিে অজোনো তিয নো। মতিনোে কভৌরর্োতযে অব্স্থোনিোও তিয মক্কোে কেোেোরয়েরিে 
িুতশ্চন্তোে েোেণ। ইয়োরমন ও তসতেয়োে মযযব্িগী ব্োতণজয-পরে মোযোমোয তনরয় যোিোয়োিেোেী ব্তণেিযরে 
মতিনো কেরে আক্রমণ েেো মুসযমোনরিে জরনয খুব্ই সুতব্যোজনে। িোরিে ভয় হরযো, মুসযমোনর্ণ 
ব্তণেিযরে অনোয়োরস আক্রমণ েেরব্, আে িো হরব্ মক্কোে অেগনীতিে মূরয িেম আঘোি। িোরয়ে ও 



 

48 
 

অনযোনয েহে িোড়োও শুযু মক্কোে ব্তণের্ণই এই পরে ব্ৎসরে েমপরক্ষ িুই যক্ষ তিেহোম মূরযযে সম্পরিে 
ব্োতণজয েেরিন। 
‘ব্োইয়যোরি আেোব্ো’-ে সংব্োি কপরয় কেোেোরয়ের্ণ ভীষণ েোর্োতন্বি হরযন। িোেো প্রেরম মতিনোে 
প্রতিতনতয িযরে তনরজরিে পরক্ষ আনোে কিষ্টো েেরযন। তেন্তু যখন কিখো কর্রযো এেজন িুইজন েরে 
মক্কোে মুসযমোনর্ণ স্বরিে কিরড় মতিনোয় িরয যোরেন, কেোেোরয়ের্ণ বু্ঝরি পোেরযন, খুব্ েীঘ্রই 
মুহোম্মিও (িাঃ) কিেিযোর্ েরে িরয যোরব্ন। িোেো এে জরুতে চব্ঠে আহ্বোন েেরযন। চব্ঠরে িীঘগ 
আরযোিনোে পে তসেোন্ত হরযো, ব্তন-হোতেম িোড়ো কেোেোরয়ে ব্ংরেে প্ররিযে পতেব্োে কেরে এেজন েরে 
কযোে কনয়ো হরব্ আে এেো সতম্মতযিভোরব্ মুহোম্মিরে (িাঃ) হিযো েেরব্। তেন্তু িোেো কেোন প্রেোে অতনষ্ট 
েেোে আরর্ই আল্লোহে েৃপোয় নতব্ে (িাঃ) সিেগ পিরক্ষপ গ্রহণ েেোয় িোরিে সেয অপরিষ্টো ব্যেগ হরয় 
যোয়। নতব্তজ (িাঃ) তনেোপরি মতিনোয় িরয কযরি সক্ষম হরযন। মতিনোে অনয এে কনিৃস্থোনীয় কযোে সোি 
তব্ন মুয়োজ যখন ওমেোহ হজ্জ পোযরনে উরদ্দরেয মক্কো তর্রয়তিরযন, মক্কোে দ্বোে-প্রোরন্ত আবু্ কজরহয িোাঁরে 
ব্োযো তিরয় ব্যরযন- ‘িুতম তে মরন েরেো কিোমোরে েোতন্তরি হজ্জ েেরি কিয়ো হরব্ যখন কিোমেো 
আমোরিে িুেমনরিেরে পোতযরয় কযরি সোহোযয েরেরিো এব্ং তনজ কিরে আশ্রয় তিরয়রিো? িুতম যতি 
উমোইয়ো তব্ন েোহোরেে অতিতে নো হরি আল্লোহে েসম এখোন কেরে জীতব্ি তেরে কযরি পোেরি নো।
’সোি ব্যরযন- ‘আবু্ কজরহয, আল্লোহে েসম, িুতম যতি হজ্জ েেরি আমোরে ব্োযো িোও িোহরয 
কিোমোরিেরে এমন এে জোয়র্োয় ব্োযো কিরব্ো, যো হরব্ কিোমোরিে জীব্নমেণ সমসযো। আমেো মতিনোে 
েোরি কিোমোরিে ব্োতণজয-পে ব্ন্ধ েরে কিরব্ো’। আসরয এই ঘিনোে মযয তিরয়ই কঘোষণো হরয় যোয় কয, 
আজ কেরে মতিনোে মুসযমোনরিে জরনয মক্কোয় এরস হজ েেো আে মক্কোব্োসীে জরনয মতিনোে পে তিরয় 
তসতেয়োয় ব্োতণজয েেো ব্ন্ধ হরয় কর্রযো। সতিয ব্যরি কেোেোরয়ে ও অনযোনয অমুসতযমরিে তব্রদ্বষী 
আিেরণে জব্োব্ কিয়োে, মুসযমোনরিে জরনয এ িোড়ো অনয কেোরনো উপোয় তিয নো। মতিনোয় আসোে পে 
মুসযমোনরিেরে সিব্ে েেো ও মতিনোে সম্ভ্রোন্ত ইহুতিরিে সোরে সমরঝোিোে প্রোেতমে েোজগুরযো কসরেই 
মুহোম্মি (িাঃ) সব্গপ্রেম এই ব্োতণজযপরেে তব্ষয়তিে ওপে তব্রেষ গুরুত্ব আরেোপ েরেন। প্রেরম 
ব্োতণজযপে ও কযোতহি সোর্ে মযযব্িগী এযোেোয় ব্সব্োসেোেীরিে সোরে েোতন্তিুতি ব্ো চমত্রীব্ন্ধন সৃতষ্টে 
কিষ্টো েরেন। সোরে সোরে পোশ্বগব্িগী অনযোনয কিোি কিোি কর্োত্র যোেো সমুদ্র উপেূয ও পোহোতড় এযোেোয় 
ব্োস েেরিন িোরিে সোরে িোব্যীরর্ে মোযযরম (তমেনোতে েোজ) কজোিব্ে হওয়োে উরিযোর্ কনন। উভয় 
েোরজই নতব্ (িাঃ) পূণগ সেযেোম হন। িোেপে এই ব্োতণজযপে যরে মুহোম্মি (িাঃ) কেোেোরয়েরিে প্রতি 
হুতেয়োতে স্বরূপ কিোি কিোি িরযে অতভযোন কপ্রেণ েেরি েোরেন। এেতি অতভযোরন নতব্তজ (িাঃ) স্বয়ং 
উপতস্থি তিরযন। প্রেম তহজতেরি িোেতি অতভযোরনে প্রেম অতভযোন হোমজো, তদ্বিীয় অতভযোন উব্োয়িো 
তব্ন হোতেস, িৃিীয় অতভযোন সোি তব্ন আতব্ ওক্কোরসে কনিৃরত্ব কপ্রেণ েেো হয়। িিুেগ অতভযোরনে কনিৃরত্ব 
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তিরযন স্বয়ং আল্লোহে েসুয (িাঃ)। তদ্বিীয় তহজতেরি আেও িুতি অতভযোন কসখোরন পোঠোরনো হয়। যক্ষয 
েেোে তব্ষয় হরযো, সব্গুরযো অতভযোরনে কেোরনোতিরিই েোরেো সোরে কেোরনো প্রেোে সংঘোি ব্ো েিপোি 
হয়তন এব্ং কেোরনো ব্তণেিযরে আক্রমণ ব্ো েোরেো মোযপত্র যুণ্ঠন েেো হয়তন। পক্ষোন্তরে মক্কোে 
কেোেোরয়ের্ণ মতিনোতভমুরখ সন্ত্রোসীিয কপ্রেণ েরে মোনুরষে যন-সম্পি যুিপোি শুরু েরে কিয়। 
উিোহেণস্বরূপ- িোরিে এেতি অতভযোরন েুেজ তব্ন্ জোতব্ে আল্ তেহতেে কনিৃরত্ব এেিয কযোে মতিনোে 
তনেিব্িগী এযোেো কেরে কর্োব্োতিপশু িুতে েরে তনরয় যোয়। অব্স্থো এমন পযগোরয় এরস িোাঁড়োরযো কয, তদ্বিীয় 
তহজতেে েোব্োন মোরস আবু্-সুতেয়োরনে িত্ত্বোব্যোরন কেোেোরয়েরিে তব্েোি এে ব্যব্সোয়ীিয তসতেয়ো কেরে 
৫০ হোজোে ডযোে মূরযযে ব্োতণজয-সোমগ্রী তনরয় মক্কো কেেোে পরে মতিনোে অভযন্তরে এমন এেতি এযোেোয় 
এরস উপতস্থি হয় কযখোরন আক্রমণ েেো মতিনোব্োসীে জরনয খুব্ই সহজ। আবু্-সুতেয়োন িোে পূব্গ-
অতভজ্ঞিো কেরে অনুমোন েেরযন মুসযমোনর্ণ িোরিেরে আক্রমণ েেরব্। িোে ভয় হরযো, মোত্র ৩০/৪০ 
জন কযোরেে কহেোজরি তব্েোি মূরযযে মোযপত্র তনরয় মতিনো অতিক্রম েেো সম্ভব্ নয়। আবু্ সুতেয়োন 
সোহোরযযে জরনয মক্কোয় এেজন কযোে পোঠোরযন। কযোেতি মক্কোয় কপৌঁরি তিৎেোে েরে কঘোষণো েেরযো- 
“মক্কোব্োসী, কিোমোরিে ব্তণেিয মোেোত্মে তব্পরিে সমু্মখীন। মুহোম্মি িোে িযব্য তনরয় ব্তণে-িরযে 
তনেব্িগী হরয় যোরে। যতি কিোমেো অতিেীঘ্র কব্তেরয় নো পরড়ো, আতম জোতন নো কিোমোেো কিোমোরিে মোযপত্র 
উেোে েেরি পোেরব্ তে-নো।”এই সংব্োরি কেোেোরয়ের্ণ ভীষণ উরিতজি হরযন। িোরিে ব্ড় ব্ড় 
কনিোর্ণ িোিক্ষতণে যুে প্রস্তুতিে ডোে তিরযন। আনুমোতনে ১০০০ চসরনযে সেস্ত্র ব্োতহনী তনরয় িোেো 
মতিনোতভমুরখ েওয়োনো হরয় যোন। িোরিে উরদ্দেয শুযু ব্তণেিযরে উেোে েেোই নয় ব্েং উরদ্দেয তিয 
ভতব্ষযরি যোরি এমন ভয়ঙ্কে পতেতস্থতিে সমু্মখীন হরি নো হয় কস যরক্ষয মতিনোয় িোরিে তব্পেীি নিুন 
েতিে উত্থোন তিেিরে ধ্বংস েরে কিয়ো আে মতিনোে ব্োতণজযপে কেোেোরয়েরিে জরনয তিে উনু্মি ও 
তনেোপি েোখো। 
 

আল্লোহে েসুয (িাঃ) তযতন সব্ সময়ই কিরেে সোতব্গে অব্স্থোে ওপে সিেগ ও সজোর্ িৃতষ্ট েোখরিন, 
ভোব্রযন এব্োে সময় এরস কর্রি িূড়োন্ত েয়সোযোে। আে এখনই েি-েতঠন সোহসী পিরক্ষপ কনয়োে 
কসই উৎেৃষ্ট সময়। অনযেোয় নিুন ইসযোরমে উতিি আরযো পৃতেব্ী কেরে তিেিরে তনব্গোতপি হরয় যোরব্, 
ইসযোম আে কেোনতিন মোেো কিোরয িোাঁড়োরি পোেরব্ নো। এতিরে মোত্র িুই ব্ৎসে হরযো মক্কো কেরে 
আর্ি মুহোতজতেনর্ণ মতিনোয় এরসরিন। িখরনো অেগরনতিেভোরব্ িোেো তিরযন খুব্ই িুব্গয। মতিনোে 
আনসোের্ণও কেোন প্রেোে ঈমোনী পেীক্ষোে সমু্মখীন হনতন। িখন মুসযমোনরিে প্রতি তিয স্থোনীয় 
ইহুতিরিে চব্েী মরনোভোব্, পোশ্বগব্িগী এযোেোে েোরেের্ণ তিয কেোেোরয়েরিে প্রতি সহোনুভূতিেীয, আে 
স্বয়ং মতিনোে মুসযমোনরিে মরযয এেিয মোনুষ তিয মুনোতেে। এমিোব্স্থোয় কেোেোরয়ের্ণ যতি মতিনো 
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িখয েরে কনয় িোহরয হয়রিো িুতনয়ো কেরে মুসযমোন জোতি তিেিরে তব্যুপ্ত হরয় যোরব্। আে যতি 
কেোেোরয়ের্ণ মতিনো িখয নো েরে শুযু িোরিে ব্োতণজয-েোরেযোরে েতি প্রিেগরনে মোযযরম উেোে েরে 
তনরয় যোয়, আে মুসযমোনর্ণ ব্রস ব্রস নীেব্ িেগরেে ভূতমেো পোযন েরেন, িোও হরব্ মুসযমোনরিে 
জরনয িেম অপমোন। েোেণ এভোরব্ সেয েোরেে, মুেতেে, ইহুতিসহ সোেো আেব্ তব্রশ্ব মুসযমোনরিে 
িুব্গযিো প্রেোে কপরয় যোরব্ আে মতিনোে মুনোতেরেেো প্রেোরেয িোরিে তব্রেোতযিো শুরু েরে কিরব্। িখন 
মুসযমোনরিে জোন-মোয, ব্োতড়-ঘে, মোন-সম্মোরনে কেোন তনেোপিোরিো েোেরব্ই নো, মুহোতজতেনরিে জরনয 
মতিনোয় ব্োস েেোও হরয় যোরব্ অসম্ভব্। কসই সুরযোরর্ কেোেোরয়ের্ণ আতযপিয েেরব্ সোেো আেব্ 
জর্রি। আল্লোহে েসুয (িাঃ) এ সেয তিে তব্রব্িনো েরেই অরস্ত্রে মোযযরম কেোেোরয়েরিে কমোেোতব্যো 
েেোে িেম তসেোন্ত তনরয় কনন। তিতন মক্কোে মুহোতজতেন ও মতিনোে আনসোের্ণরে এে জরুতে চব্ঠরে 
সমরব্ি েেরযন। সেরযে সোমরন সোতব্গে অব্স্থো ব্যোখযো েরে নতব্তজ (িাঃ) ব্যরযন- ‘উিে তিরে তব্পুয 
পতেমোণ সোমগ্রী তনরয় এেতি ব্োতণজয েোরেযো, আে িতক্ষণ তিরে মক্কো কেরে এেিয সসস্ত্র কসনোব্োতহনী 
মতিনোতভমুরখ আসরি। আল্লোহ ওয়োিো েরেরিন এই িুই িরযে কয কেোন এেতি কিোমোরিে হস্তর্ি হরব্। 
কিোমেো এরিে কেোন িযরে আক্রমণ েেরব্’? কব্তেেভোর্ কযোে ব্োতণজয েোরেযোরে আক্রমণ েেরি 
িোইরযন তেন্তু নতব্তজে (িাঃ) মরন তিয অনয এেতি তব্রেষ পতেেল্পনো। েসুয (িাঃ) িোাঁে কর্োপন ইরে 
প্রেোে নো েরে এেই প্রশ্ন পুনেোয় যখন েেরযন, মক্কোে মুহোতজতেনরিে এেজন, তমেোি তব্ন আমে 
িোাঁতড়রয় ব্যরযন- ‘কহ আল্লোহে েসুয (িাঃ) আপতন কয তিরে িোইরব্ন আমেো কস তিরেই কযরি েোতজ 
আতি’। মতিনোে মুসযমোনর্ণরে নীেব্ তনরুিে কিরখ নতব্তজ (িাঃ) িোাঁে তসেোরন্তে েেো িখরনো প্রেোে 
েেরযন নো। আনসোেরিে প্রিযক্ষ সমেগন ব্যিীি যুরেে তসেোন্ত কনয়ো সতঠে হরব্ নো। মতিনোে 
মুসযমোনর্ণ ইতিপূরব্গ ইসযোতম কেোরনো অতভযোরন অংেগ্রহণ েরেনতন। এখন সুরযোর্ এরসরি িোেো কয 
ওয়োিো েরেতিরযন, ইসযোরমে জরনয িোরিে জোন-মোয তব্সজগন তিরি েোতজ, িো প্রমোণ েেোে। েসুয 
(িাঃ) মতিনোে আনসোের্ণরে সেোসতে প্রশ্ন নো েরে পরেোক্ষভোরব্ িোরিে প্রতি ইতিি েরে পুনেোয় এেই 
প্রশ্ন ব্যি েেরযন। এ পযগোরয় এরস মতিনোে সোি তব্ন মুয়োজ িোাঁতড়রয় ব্যরযন- ‘হুজুে, প্রশ্নতি মরন হয় 
কযন আমোরিেরেই েেো হরয়রি’। েসুয (িাঃ) ব্যরযন- ‘হযোাঁ। সোি তব্ন মুয়োজ ব্যরযন- ‘আমেো আপনোরে 
নতব্ ব্রয তব্শ্বোস েরেতি আে প্রতিজ্ঞো েরেতি আপতন যো ব্যরব্ন িো সিয ব্রয মরন কনরব্ো। সুিেোং কহ 
আল্লোহে েসুয (িাঃ) আপনোে ইরেই পূেণ েেো হউে, আপতন আমোরিেরে সোক্ষোৎ মৃিুযে তিরে কযরি 
ব্যরযও আমোে কসতিরে কযরি প্রস্তুি আতি। আে আমেো তনশ্চয়িো তিতে েোয যতি আপতন যুরেে 
আহ্বোন েরেন, আমোরিে এেজন মোনুষও কপিরন পরড় েোেরব্ নো’। এেপে তসেোন্ত হয় কয, ব্োতণজয-
েোরেযোরে আক্রমণ নয়, ব্েং যুরেে ময়িোরন কেোেোরয়েরিে কমোেোতব্যো েেো হরব্। 
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মোত্র তিনেজন অেব্ো িোে কিরয় সোমোনয কব্তে কযোে যুরেে জরনয এতর্রয় এরযন। সমেোস্ত্র ব্যরি িোরিে 
েোরি যো তিয িো যুরেে জরনয কমোরিই যরেষ্ট তিয নো। খুব্ই অল্প কযোে তিরযন যোেো সতিযেোে অরেগ 
ইসযোরমে জরনয জীব্ন উৎসর্গ েেরি প্রস্তুি তিরযন। কব্তেেভোর্ কযোে এিই ভীি তিরযন কয িোেো 
যরে তনরয়তিরযন, এভোরব্ যুরে যোওয়ো, কজরন শুরন তনতশ্চি মৃিুযে মুরখ তনরজরে কিোরয কিয়ো িোড়ো আে 
তেিু নয়। আব্োে তেিু কযোে এমনও তিরযন কয িোেো বু্ঝরিই পোরেনতন, ইসযোম গ্রহণ েেোে অেগ কয 
ইসযোরমে জরনয পতেব্োে পতেজন িযোর্ েেো, জোন-মোয ও সহোয়-সম্পতি তব্সজগন কিয়ো। এমনতে িোেো 
এও ব্রযতিরযন কয, যরমগে জরনয যুরেে তসেোন্ত কনয়ো অিযন্ত অপতেণোমিেগী, অরযৌতিে ও অনযোয়। তেন্তু 
আল্লোহে েসুয (িাঃ) ও সতিযেোে তব্শ্বোসীর্ণ এ সংেিময় মুহূরিগ সতঠে তসেোন্ত তনরি ভুয েরেনতন। 
িোেো কসোজো িতক্ষণ-পতশ্চম তিরে েওয়োনো হরয় যোন, কয তিে কেরে কেোেোরয়ে চসনযব্োতহনী আসতিয। 
এরি সুস্পষ্ট প্রমোতণি হয় কয মুসযমোনর্ণ ব্োতণজয-েোরেযোরে আক্রমণ েেরি িোনতন েোেণ ব্োতণজয-
েোরেযো উিে-পতশ্চম তিে কেরে আসতিয। 
েমজোন মোরসে ১৭ িোতেখ ব্িে প্রোরন্ত িুইিয মুরখোমুখী হরযন। নতব্তজ (িাঃ) কিখরযন, কেোেোরয়েরিে 
চসনযসংখযো মুসযমোনরিে কিরয় তিনগুণ কব্তে। তিতন আেোেপোরন হোি কিোরয প্রোেগনো েেরযন- ‘কহ 
আল্লোহ, মহো িোপরি, অস্ত্রসোরজ সতজ্জি, র্তব্গি এই কসই কেোেোরয়ের্ণ কিোমোে েসুযরে তমেযো প্রমোতণি 
েেরি এখোরন উপতস্থি। এব্োে কিোমোে সোহোযয কপ্রেণ েরেো যোে ওয়োিো িুতম েরেতিরয। কহ প্রভু! 
কিোমোে িোসরিে এ কিোট্ট িযতি যতি আজ পেোজয় ব্েণ েরে িোহরয জর্রি কিোমোে উপোসনো েেোে 
মরিো এেজন মোনুষও েোেরব্ নো’। 
ব্িরেে যুরে মক্কোে মুহোতজতেনর্ণরে এে অতগ্নপেীক্ষোে সমু্মখীন হরি হয়। িোরিেরে যুে েেরি হয় 
আপন পতেব্োে ও তপ্রয়জনরিে তব্রুরে। িরযোয়োে যেরি হরয়তিয, ব্োব্োে তব্রুরে পুত্র, ভোইরয়ে তব্রুরে 
ভোই, িোিোে তব্রুরে ভোতিজো, ভোতর্নোে তব্রুরে মোমোরে। আে এেমোত্র িোরিে পরক্ষই এমন অতগ্নপেীক্ষোয় 
উিীণগ হওয়ো সম্ভব্ যোেো আন্ততেেভোরব্ সিযরে গ্রহণ েরে তমেযোে (েোরেেরিে) সোরে সেযপ্রেোে 
সম্পেগ তিন্ন েেরি পোরে। অনযতিরে মতিনোে আনসোেরিে জরনযও এ যুে তিয এে েতঠন পেীক্ষো। এ 
পযগন্ত িোেো শুযু মক্কোে েতিেোযী কেোেোরয়েরিে ইেোে তব্রুরে মুহোতজতেনর্ণরে মতিনোয় আশ্রয় 
তিরয়তিরযন, তেন্তু এব্োে মতিনোব্োসী কেোেোরয়েরিে তব্রুরে অস্ত্রযোেণ েরে, প্রেৃিপরক্ষ িোরিে সোরে 
এে িীঘগস্থোয়ী যুে কঘোষণো েরে কিন। মোত্র েরয়ে হোজোে কযোরেে কিোট্ট আব্োসভূতম মতিনোে পরক্ষ 
বৃ্হিে মক্কোসহ সোেো আেব্ তব্রশ্বে তব্রুরে অব্স্থোন কনয়ো অব্েযই েতঠন পেীক্ষো তিয। ইসযোরমে জরনয 
সব্গস্বিযোর্ী মুহোতজতেন ও আনসোের্রণে িযোর্ আল্লোহ গ্রহণ েরে স্বীয় ওয়োিো মরিো িোরিেরে পুেসৃ্কি 
েরেন। মুসযমোনরিে অল্প জনব্য ও িুব্গয অরস্ত্রে মুরখ মহোেতিেোযী কেোেোরয়ের্ণ পযগিুস্ত হরয় যোয়। 
কেোেোরয়েরিে েীষগস্থোনীয় কব্ে েরয়েজন কনিো সহ ৭০ জন কযোে এ যুরে তনহি ও ৭০ জন 
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মুসযমোনরিে হোরি ব্ন্দী হয়। িোরিে প্রিুে সমেোস্ত্র, সোজ-সেিোম মুসযমোনরিে হস্তর্ি হয়। ব্যো 
ব্োহুযয ব্িরেে যুরে মুসযমোনরিে এ িূড়োন্ত তব্জয়, ইসযোমরে এে তব্েোি েতি তহরসরব্ তব্রশ্বে সোমরন 
পতেিয় েতেরয় কিয়। িোই কিো এেজন পতশ্চমো র্রব্ষে পতণ্ডি ব্িরেে যুরেে ওপে মন্তব্য েরেন- 
‘ব্িে যুে পূব্গব্িগী ইসযোম তিয শুযুমোত্র েোরষ্ট্রে এেতি যমগ, ব্িে-যুরেে পে েোরষ্ট্রে যমগ ইসযোম নয় 
ব্েং ইসযোম স্বয়ং েোষ্ট্র হরয় যোয়’। 20 
 

এব্োে কিখো যোে তদ্বিীয় সুেো, সুেোে নোম ‘আি-িোওব্োহ’। আশ্চযগজনেভোরব্ কেোেোরন ‘সুেো 
আি-িোওব্োহ'ই এেমোত্র সুেো যোে শুরুরি তব্সতমল্লোহ্ পড়ো হয় নো। কেন হয় নো, িো তনরয় 
িেতসেেোেেরিে মরযয প্রিুে মিোরনেয আরি। আেও আশ্চযগ ব্যোপোে হরযো, মুহোম্মি এই সুেো 
তযতখরয়তিরযন নব্ম তহজতেরি অেগোৎ সুেো আনেোয েিনোে সোি ব্ৎসে পরে। এই সোি ব্িরে 
যুতযযুসে মরুভূতমরি আেও অরনে যুে হরযো, ব্িরেে পরে ওহুরিে যুরে, খন্দরেে যুরে, 
হুনোইরনে যুরে, মুিো-ে যুরে েিেি মোনুরষে র্যো েোিোেোতি হরযো, অরনে অরনে েেো 
মুহোম্মি আল্লোহে নোরম কেোেোরন কযখোরযন, এরিো সব্ ব্োি তিরয় সুেো ‘আনেোয’- এে পেপেই 
সুেো ‘আি িোওব্োহ’ আসরযো েী েরে? কেোেোরনে প্রেম সুেো, ‘ব্োেোেো’ নয়, সুেো ‘েোতিহো’ ও 
নয়। হোরিে েোরি কেোেোনখোতন এমনভোরব্ উপস্থোপন েোেো েীভোরব্ কেন েেরযন? এ প্ররশ্নে 
উিে কব্োয েতে হজেি উসমোরনে (েোাঃ) কেোেোন সংেযন েতমতিে কসই সিসযবৃ্ন্দ, যেো 
জোতব্ি তব্ন েোতব্ি, আবু্দল্লোহ তব্ন জুব্োরয়ে, সোি তব্ন আয-আস, আবু্দে েহমোন তব্ন আয-
হোতেে তব্ন তহেোম িোড়ো আে কেউ জোরনন নো। (দ্রষ্টব্য: কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৪, বু্ে ৫৬, 
নম্বে ৭০৯)।  
Narrated Anas: 
`Uthman called Zaid bin Thabit, `Abdullah bin Az-Zubair, Sa`id bin Al-`As 
and `AbdurRahman bin Al-Harith bin Hisham, and then they wrote the 
manuscripts of the Holy Qur'an in the form of book in several copies. 
`Uthman said to the three Quraishi persons. "If you differ with Zaid bin 
Thabit on any point of the Qur'an, then write it in the language of Quraish, 

                                                           
২০. িাফতহমুল ক ারআন’পৃষ্ঠা ১১৮-১২৭ 
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as the Qur'an was revealed in their language." So they acted accordingly. 
(Sa`id bin Thabit was an Ansari and not from Quraish). 
 
ْدنَ  َاَنثَدَح َُ ْل   ْلع ُْنَ  ِْ َي ْدنل   َُ ل   َِ َلْبَ  َاَنثَدَح ، ِ َِ ُْ ُْنَ  ُل ْينَ   ٍَ نل  ، َُ ُْنل   بَحهَ  ِ ٍل نْ  ، َُ ثْ  ٍَنَ  ،ٍَسَنَ   َُ ح ،َ حنَ  َُ  َا
ْعنَ  ََ ُْنَ   ْدنَ  ثَحُلاَ   َُ ََ ل   َِ ُْنَ   ِل   ْْ َُ ْْ ْنَ  ِ  يل ٍَ ََ ُْنَ   ْل   ْدنَ  ِْ َيح َُ ََ ْاَ نل   َِ ُْنَ  ِ  ْل   َل ح َِ ُْنل  ِْ  َلشَ   َََح ح َ  ََ َُ  اَدَ
ْل  الف لَحقَ  ،ِْ َ َاحال ََ ْثَ حنَ   َُ َْلل   َِ ُْْنَ   لط ٍل َِ َََْبْ  ُلَذِ ِ ثَثَثَثل  ِْ يَ ْعنَ  ٍَْسََبْ  ِْ ََطَ ََ ََ ُْنَ   ْءىَ  الف ثَحُلاَ   ٍَ نَ   َل  
قنل  ِْ حنل  اَحْوََدََاَ  ،ِْ يَ َُ ْعرَ  ُلطل َِ قَ  اَملسََ ح ،لَ َْ حسلبلبْ  سَ َُ   .َذ للَ  اََََيطََِ .ُلطل
 
কমৌযোনো আবু্য আযো মওিুতিে িোেতহমুয কেোেোন (উিুগ ভোসগন) কেরে ‘সুেো িোওব্োহ’-ে েোরন-
নুজুরযে সোেোংে: 
“এ সূেোতি তিনতি ভোষরণে সমতষ্ট। প্রেম ভোষণতি সূেোে প্রেম কেরে শুরু হরয় পঞ্চম রুেূে কেষ 
অব্তয িরযরি। এে নোতযরযে সময় হরে ৯ তহজতেে তযযেোি মোস ব্ো িোে েোিোেোতি সময়। নতব্ (সাঃ) 
কস ব্িে হজেি আবু্ ব্েেরে (েোাঃ) আমীরুয হজ্জ তনযুি েরে মক্কোয় েওয়োনো েরে তিরয়তিরযন। 
এমন সময় এ ভোষণতি নোতযয হয়। তিতন সংরর্ সংরর্ই হজেি আযীরে (েোাঃ) িোে তপরি তপরি পোতঠরয় 
তিরযন, যোরি হরজ্জে সময় সোেো আেরব্ে প্রতিতনতযত্বেীয সমোরব্রে িো শুনোরনো হয় এব্ং কস অনুযোয়ী 
কয েমগপেতি হরয়তিয িো কঘোষণো েেো যোয়। 
তদ্বিীয় ভোষণতি ৬ রুেূে শুরু কেরে ৯ রুেূে কেষ পযগন্ত িরযরি। এতি ৯ তহজতেে েজব্ মোরস ব্ো িোে 
তেিু আরর্ নোতযয হয়। কস সময় নতব্ (সোাঃ) িোবু্ে যুরেে প্রস্তুতি তনতেরযন। এখোরন মুতমনরিেরে 
তজহোরি উদু্বে েেো হরয়রি। আে যোেো মুনোতেেী ব্ো িুব্গয ঈমোন অেব্ো েুাঁরড়তম ও অযসিোে েোেরণ 
আল্লোহে পরে যন-প্রোরণে ক্ষতি ব্েিোেি েেোে ব্যোপোরে িোযব্োহোনো েেতিয িোরিেরে েরঠোে ভোষোয় 
তিেষ্কোে েেো হরয়রি। 
িৃিীয় ভোষণতি ১০ রুেু’ কেরে শুরু হরয় সুেোে কেষ পযগন্ত িরযরি। িোবু্ে যুে কেরে তেরে আসোে 
পে এ অংেতি নোতজয হয়। এে মরযয এমনও অরনেগুরযো খতণ্ডি অংে েরয়রি কযগুরযো ঐ তিনগুরযোরি 
তব্তভন্ন পতেরব্রে নোতজয হয় এব্ং পরে নতব্ (সোাঃ) আল্লোহে ইতিরি কসগুরযো সব্ এেত্র েরে এেই 
যোেোব্োতহে ভোষরণে সোরে সংযুি েরে কিন। তেন্তু কযরহিু কসগুরযো এেই তব্ষয়ব্স্তু ও এেই ঘিনোব্যীে 
সোরে সংতেষ্ট িোই ভোষরণে যোেোব্োতহেিো কেোেোও ব্যোহি হরি কিখো যোয় নো। এখোরন মুনোতেেরিে 
েোযগেযোরপে তব্রুরে হুতেয়োেী উচ্চোেণ েেো হরয়রি। িোবু্ে যুরে যোেো কপিরন েরয় তর্রয়তিরযন 
িোরিেরে ভৎসগনো ও তিেস্কোে েেো হরয়রি। আে কয সোচ্চো ঈমোনিোে কযোরেেো তনরজরিে ঈমোরনে 
ব্যোপোরে তনষ্ঠোব্োন তিরযন তঠেই তেন্তু আল্লোহে পরে তজহোরি অংেগ্রহণ েেো কেরে তব্েি তিরযন তিেস্কোে 



 

54 
 

েেোে সোরে সোরে িোরিে ক্ষমোে েেোও কঘোষণো েেো হরয়রি। আয়োিগুরযো কয পযগোয়ক্রতমে যোেোয় নোতযয 
হরয়রি িোে কপ্রতক্ষরি প্রেম ভোষণতি সব্রেরষ ব্সোরনো উতিি তিয। তেন্তু তব্ষয়ব্স্তু গুরুরত্বে তিে তিরয় 
কসতিই তিয সব্োে আরর্। এ জনয তেিোব্ আেোরে সোজোব্োে কক্ষরত্র নতব্ (সোাঃ) িোরে প্রেরম েোরখন 
এব্ং অনয ভোষণ িুতিরে িোে পরে েোরখন।  
 
কহোিোয়তব্য়োে সতন্ধে পে আেরব্ ইসযোরমে প্রিোে, প্রসোরেে জনয এব্ং ইসযোতম েতি সুসংহি েেোে 
জনয কযসব্ ব্যব্স্থো অব্যম্বন েেো হয় িোে েরয মোত্র িু'ব্িরেে মরযযই ইসযোরমে প্রভোব্ ব্যয় এি 
কব্রড় যোয় এব্ং িোে েতি এিিো পেোক্রোন্ত ও প্রিোপেোযী হরয় ওরঠ কয, পুেোিন জোরহতযয়োি িোে 
কমোেোতব্যোয় অসহোয় ও েতিহীন হরয় পরড়। অব্রেরষ েুেোইেরিে অতি উৎসোহী কযোরেেো তনরজরিে 
পেোজয় আসন্ন কিরখ আে সংযি েোেরি পোরেতন। িোেো কহোিোয়তব্য়োে সতন্ধ ভি েরে। এ সতন্ধে ব্োাঁযন 
কেরে মুি হরয় িোেো ইসযোরমে তব্রুরে এেিো িূড়োন্ত যুে েেরি িোতেয। তেন্তু এ িুতি ভংরর্ে পে 
নতব্ (সোাঃ) িোরিেরে আে গুতিরয় কনব্োে কেোন সুরযোর্ কিনতন। তিতন ৮ তহজতেে েমযোন মোরস 
আেতম্মেভোরব্ মক্কো আক্রমণ েরে িো িখয েরে কনন। এেপে প্রোিীন জোরহযী েতি, কহোনোরয়রনে 
ময়িোরন িোরিে কেষ মেণেোমড় তিরি কিষ্টো েরে। কসখোরন হোওয়োতযন, সোতেে, নিে, জুসোম, এব্ং 
অনযোনয েতিপয় জোরহতযয়োিপন্থী কর্োত্র িোরিে পূণগ েতিে সমোরব্ে ঘিোয়। এভোরব্ িোেো মক্কো তব্জরয়ে 
পে কয সংস্কোেমূযে তব্প্লব্তি পূণগিোে পযগোরয় কপৌঁরি তর্রয়তিয িোে পে কেোয েেরি িোতেয। তেন্তু 
িোরিে এ প্ররিষ্টো ও ব্যেগ হয়। কহোনোরয়ন যুরে িোরিে পেোজরয়ে সোরে সোরেই আেরব্ে ভোরর্যে িূড়োন্ত 
েোয়সোযো হরয় যোয়। আে এ েোয়সোযো হরে, আেব্রে এখন িোরুয ইসযোম তহরসরব্ই তিরে েোেরি 
হরব্। এ ঘিনোে পে পুরেো এে ব্িে কযরি নো কযরিই আেরব্ে কব্তেে ভোর্ এযোেোে কযোরেেো ইসযোম 
গ্রহণ েরে। এ অব্স্থোয় জোরহতয ব্যব্স্থোে শুযুমোত্র েতিপয় তব্তেন্ন কযোে কিরেে তব্তভন্ন অংরে িতড়রয় 
তিতিরয় েোরে। উিরে কেোম সোম্রোরজযে সীমোরন্ত কস সময় কযসব্ ঘিনো ঘরি িযতিয িো ইসযোরমে এ 
সম্প্রসোেণ ও তব্জয়রে পূণগিোয় কপৌঁিুরি আরেো কব্তে েরে সোহোযয েরে। কসখোরন নতব্ সোল্লোল্লোহু আযোইতহ 
ওয়ো সোল্লোম কয িুাঃসোহতসেিোে সোরে ৩০ হোজোরেে তব্েোি ব্োতহনী তনরয় যোন এব্ং কেোমীয়েো কযভোরব্ 
িোাঁে মুরখোমুতখ হব্োে ঝুাঁতে নো তনরয় তপঠিোন তিরয় তনরজরিে িুব্গযিোে প্রেোে ঘিোয় িোরি সোেো আেরব্ 
িোাঁে ও িোাঁে দ্বীরনে অপ্রতিরেোযয প্রিোপ ও অরজয় ভোব্মূতিগ প্রতিতষ্ঠি হরয় যোয়। এে েযশ্রুতিরি িোবু্ে 
কেরে তেরে আসোে সোরে সোরেই িোে েোরি এরেে পে এে প্রতিতনতয িয আসরি েোরে আেরব্ে 
তব্তভন্ন প্রিযন্ত এযোেো কেরে। িোেো ইসযোম গ্রহণ েরে এব্ং িোাঁে ব্েযিো ও আনুর্িয স্বীেোে েরে। 
মক্কো তব্জরয়ে আরর্ই কেোম সোম্রোরজযে সোরে সংঘষগ শুরু হরয় তর্রয়তিয। কহোিোইতব্য়োে সতন্ধে পে নতব্ 
(সোাঃ) ইসযোরমে িোওয়োি সম্প্রসোেরণে উরদ্দরেয আেরব্ে তব্তভন্ন অংরে কযসব্ প্রতিতনতয িয 



 

55 
 

পোতঠরয়তিরযন িোে মরযয এেতি িয তর্রয়তিয উিে তিরে তসতেয়ো সীমোরন্তে যোরর্োয়ো কর্োত্রগুরযোে মযয। 
িোরিে কব্তেে ভোর্ তিয তিষ্টোন এব্ং কেোম সোম্রোরজযে প্রভোব্োযীন। িোেো “যোিুি িোযোহ”(অেব্ো যোিু-
আিযোহ) নোমে স্থোরন ১৫ জন মুসযমোনরে হিযো েরে। কেব্যমোত্র প্রতিতনতয িরযে কনিো হজেি েোব্ 
ইব্রন উমোইে তর্েোতে প্রোণ ব্োাঁতিরয় তেরে আসরি কপরেতিরযন। এেই সমরয় নতব্ (সোাঃ) বু্সেোে র্ভণগে 
শুেোহতব্য ইব্রন আমরেে নোরমও িোওয়োি নোমো পোতঠরয়তিরযন। তেন্তু কসও িোাঁে িূি হোরেস ইব্রন 
উমোইেরে হিযো েরে। এ সেিোেও তিয তিষ্টোন। এব্ং সেোসতে কেোরমে েোইসোরেে হুেুরমে আনুর্ি। 
এসব্ েোেরণ নতব্ (সোাঃ) ৮ তহজতেে জমোতিউয উযো মোরস তিন হোজোে মুজোতহিরিে এেতি কসনোব্োতহনী 
তসতেয়ো সীমোরন্তে তিরে পোঠোন। ভতব্ষযরি এ এযোেোতি যোরি মুসযমোনরিে জনয তনেোপি হরয় যোয় এব্ং 
এখোনেোে কযোরেেো মুসযমোনরিেরে িুব্গয মরন েরে িোরিে ওপে জুযুম ও ব্োড়োব্োতড় েেোে সোহস নো 
েরে, এই তিয িোে উরদ্দেয। এ কসনোিযতি মো’-আন নোমে স্থোরনে েোরি কপৌিোে পে জোনো যোয় 
শুেোহতব্য ইব্রন আমে এে যোখ কসনোে এেতি ব্োতহনী তনরয় মুসযমোনরিে কমোেোতব্যোয় আসরি। ওতিরে 
কেোরমে েোইসোে তহমস নোমে স্থোরন সেেীরে উপতস্থি। তিতন তনরজে ভোই তেরয়ডরেে কনিৃরত্ব আরেো 
এে যোরখে এেতি কসনোব্োতহনী েওয়োনো েরে কিন। তেন্তু এসব্ আিংেজনে খব্েোখব্ে পোওয়োে পেও 
তিন হোজোরেে এ প্রোরণোৎসর্গী কিোট্ট মুজোতহি ব্োতহনীতি অগ্রসে হরিই েোরে। অব্রেরষ িোেো মুিো নোমে 
স্থোরন শুেোহতব্রযে এে যোরখে তব্েোি ব্োতহনীে সোরে সংঘরষগ তযপ্ত হয়। এ অসম সোহতসেিো কিখোরনোে 
েরয মুসতযম মুজোতহিরিে তপষ্ট হরয় তিাঁরড় িযোপ্টো হরয় যোওয়োিোই তিয স্বোভোতব্ে। তেন্তু সোেো আেব্ কিে 
এব্ং সমগ্র মযয প্রোিয তব্ষ্মরয় স্বতম্ভি হরয় কিখরযো কয, এে ও কিতত্ররেে এ কমোেোতব্যোয়ও েোরেেেো 
মুসযমোনরিে ওপে তব্জয়ী হরি পোেরযো নো। এ তজতনসতিই তসতেয়ো ও িোে সংযগ্ন এযোেোয় ব্সব্োসেোেী 
আযো স্বোযীন আেব্ কর্োত্রগুরযোরে এমনতে ইেোরেে তনেিব্িগী এযোেোয় ব্সব্োসেোেী পোেসয সম্রোরিে 
প্রভোব্োতযন নজতি কর্োত্রগুরযোরেও ইসযোরমে তিরে আেৃষ্ট েরে। িোরিে হোজোে হোজোে কযোে ইসযোম 
গ্রহণ েরে। ব্তন সুযোইম (আব্বোস ইব্রন তমেিোস সুযোতম তিরযন িোরিে সেিোে) আেজো, র্োিেোন, 
যুব্ইয়োন ও েোযোেোহ কর্োরত্রে কযোরেেো এ সময়ই ইসযোম গ্রহণ েরে। এ সময়ই কেোম সোম্রোরজযে 
আেতব্য় চসনয িরযে এেজন কসনোপতি েোেওয়ো ইব্রন আমে আযজুযোতম মুসযমোন হন। তিতন তনরজে 
ঈমোরনে এমন অেোিয প্রমোণ কপে েরেন, যো কিরখ আরেপোরেে সব্ এযোেোে কযোরেেো তব্স্মরয় 
হিিতেি হরয় পরড়। েোেওয়োে ইসযোম গ্রহরণে খব্ে শুরন েোইসোে িোরে কগ্রেিোে েতেরয় তনরজে 
িেব্োরে আরনন। িোাঁরে িুতি তজতনরসে মরযয কয কেোন এেতি তনব্গোিন েেোে ইখতিয়োে কিন। িোরে 
ব্রযন ইসযোম িযোর্ েরেো। িোহরয কিোমোরে শুযু মুতিই কিয়ো হরব্ নো ব্েং আরর্ে পিমযগোিোও ব্হোয 
েরে কিয়ো হরব্। অেব্ো মুসযমোন কেরেো। তেন্তু এে েরয কিোমোরে মৃিুযিণ্ড কিয়ো হরব্। তিতন যীে 
তস্থেভোরব্ তিন্তো েরে ইসোযোমরে তনব্গোতিি েরেন এব্ং সরিযে পরে প্রোণ তব্সজগন কিন। এসব্ ঘিনোে 
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মযয তিরয় েোইসোে িোে সোম্রোরজযে তব্রুরে উদূ্ভি এে ভয়োব্হ হুমতেে স্বরূপ উপযতব্ধ েরেন, যো 
আেরব্ে মোতিরি সৃষ্ট হরয় িোে সোম্রোরজযে তিরে ক্ররমই এতর্রয় যোতেয। 
পরেে ব্িে েোইসোে মুসযমোনরিে মুিো যুরেে েোতস্ত কিব্োে জনয তসতেয়ো সীমোরন্ত সোমতেে প্রস্তুতি শুরু 
েরে কিন। িোে অযীরন র্োসসোতন ও অনযনয আেব্ সেিোেেো চসনয সমোরব্ে েেরি েোরে। নতব্ (সোাঃ) 
এ ব্যোপোরে কব্খব্ে তিরযন নো। এরেব্োরেই নর্ণয ও িুে কযসব্ ব্যোপোে ইসযোতম আরন্দোযরনে ওপে 
সোমনযমিও অনুেূয ব্ো প্রতিেূয প্রভোব্ তব্স্তোে েরে েোরে, িোে প্ররিযরেতি সম্পরেগ তিতন সব্গক্ষণ 
সরিিন ও সিেগ েোেরিন। এ প্রস্তুতিগুরযোে অেগ তিতন সংরর্ সংরর্ই বু্রঝ কেরযন। কেোরনো প্রেোে 
ইিস্তি নো েরেই েোইসোরেে তব্েোয তব্পুয েতিে সোরে তিতন সংঘরষগ তযপ্ত হব্োে েোয়সোযো েরে 
কেরযন। এ সময় সোমোনযিম ও িুব্গযিো কিখোরনো হরয এিতিনেোে সমস্ত কমহনি ও েোজ ব্েব্োি হরয় 
কযরিো। এেতিরে কহোনোরয়রন আেরব্ে কয ক্ষতয়েু ও মুমূষগ জোরহতযয়োরিে বু্রে সব্গরেষ আঘোি হোনো 
হরয়তিয িো আব্োে মোেোিোড়ো তিরয় উঠরিো এব্ং অনযতিরে মতিনোে কয মুনোতেেেো আবু্ আরমে েোরহরব্ে 
মযযস্থিোয় র্োসসোরনে তিস্টোন ব্োিেোহ এব্ং স্বয়ং েোইসোরেে সোরে কর্োপন কযোর্সোজরে তযপ্ত হরয়তিয। 
উপেন্তু যোেো তনরজরিে িুস্করমগে ওপে দ্বীনিোেীে প্ররযপ যোর্োব্োে জনয মতিনোে সংযগ্ন এযোেোয় 
“মসতজরি তদ্বেোে”(ইসযোতম তমল্লোিরে ক্ষতিগ্রস্থ েেোে উরদ্দরেয চিতে মসতজি) তনমগোণ েরেতিয, িোেো 
তপরঠ িুতে ব্তসরয় তিরিো। সোমরনে তিে কেরে েোইসোে আক্রমণ েেরি আসতিয। ইেোনীরিে পেোতজি 
েেোে পে িূরেে ও েোরিে সব্ এযোেোয় িোে কিোিগণ্ড প্রিোপ ও িোপি িতড়রয় পরড়তিয। এ তিনতি 
ভয়ংেে তব্পরিে সতম্মতযি আক্রমরণে মুরখ ইসযোরমে অতজগি তব্জয় অেস্মোি পেোজরয় রূপোতন্তি হরয় 
কযরি পোেরিো। িোই, যতিও কিরে িুতভগক্ষ িযতিয, আব্হোওয়ো তিয প্রিণ্ড র্েম, েসয পোেোে সময় 
েোরি এরস তর্রয়তিয, সওয়োতে ও সোজ, সেিোরমে ব্যব্স্থো েেো ব্ড়ই েতঠন ব্যোপোে তিয। অরেগে অভোব্ 
তিয প্রেি এব্ং িুতনয়োে িু'তি বৃ্হিম েতিে এেতিে কমোেোতব্যো েেরি হতেয িবু্ও আল্লোহে নতব্ 
এিোরে সরিযে িোওয়োরিে জনয জীব্ন-মৃিুযে েোয়সোযো েেোে সময় মরন েরে এ অব্স্থোয়ই যুে প্রস্তুতিে 
সোযোেণ কঘোষণো জোতে েরে কিন। এে আরর্ে সমস্ত যুরে নতব্ (সোাঃ) এে তনয়ম তিয, কেষ মুহূিগ পযগন্ত 
তিতন েোউরে ব্যরিন নো কেোনতিরে যোরব্ন এব্ং েোে সোরে কমোেোতব্যো েেরি হরব্। ব্েং তিতন মতিনো 
কেরে কব্ে হব্োে পেও অভীষ্ট মনতজরযে তিরে যোব্োে কসোজো পে নো যরে তিতন অনয ব্োাঁেো পে যেরিন। 
তেন্তু এব্োে তিতন এ আব্েণিুেু ও েোখরযন নো। এব্োে পতেষ্কোে ব্রয তিরযন কয, কেোরমে তব্রুরে যুে 
েেরি হরব্ এব্ং তসতেয়োে তিরে কযরি হরব্। 
এ সময়তি কয অিযন্ত নোজুে তিয িো আেরব্ে সব্োই অনুভব্ েেতিয। প্রোিীন জোরহতযয়োরিে কপ্রতমেরিে 
মরযয যোেো িখরনো কব্াঁরি তিয িোরিে জনয এতি তিয কেষ আেোে আরযো। কেোম ও ইসযোরমে এ সংঘোরিে 
েযোেয তে িোাঁড়োয় কস তিরেই িোেো অযীে আগ্ররহ িৃতষ্ট তনব্ে েরে কেরখতিয। েোেণ িোেো তনরজেোও 
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জোনরিো, এেপে আে কেোেোও কেোন তিে কেরেই আেোে সোমোনযিম ঝযেও কিখো কিব্োে কেোন সম্ভব্নো 
কনই। মুনোতেরেেোও এেই কপিরন িোরিে কেষ প্ররিষ্টো তনরয়োতজি েরেতিয। িোেো তনরজরিে মসতজরি 
তদ্বেোে ব্োতনরয় তনরয়তিয। এেপে অরপক্ষো েেতিয তসতেয়োে যুরে ইসযোরমে ভোর্য তব্পযগয় ঘিো মোত্রই 
িোেো কিরেে কভিরে কর্োমেোতহ ও অেোতন্তে আগুন জ্বোতযরয় কিরব্। এখোরনই কেষ নয়, ব্েং িোেো 
িোবু্রেে এ অতভযোনরে ব্যেগ েেোে জনয সম্ভোব্য সব্ েেরমে কেৌেযও অব্যম্বন েরে। এতিরে তনষ্ঠোব্োন 
মুসযমোনেোও পুরেোপুতে অনুভব্ েেকি কপরেতিরযন, কয আরন্দোযরনে জনয তব্র্ি ২২ ব্িে যরে িোেো 
প্রোণপোি েরে এরসরিন ব্িগমোরন িোে ভোরর্যে িূড়োন্ত েোয়সোযো হব্োে সময় এরস পরড়রি। এ সময় 
সোহস কিখোব্োে অেগ িোাঁড়োয়, সোেো িুতনয়োে ওপে এ আরন্দোযরনে িেজো খুরয যোরব্ অনযতিরে এ সময় 
িুব্যগিো কিখোব্োে অেগ িোাঁড়োয় কখোি আেব্ কিরেও এরে পোিিোতড় গুতিরয় কেযরি হরব্। েোরজই এ 
অনুভূতি সহেোরে সরিযে তনরব্তিি প্রোণ তসপোহীেো িেম উৎসোহ উদ্দীপনো সহেোরে যুরেে প্রস্তুতি গ্রহণ 
েরেন। যুরেে সোজ সেিোম কযোর্োড় েেোে ব্যোপোরে প্ররিযরেই তনরজে সোমরেগযে কিরয় অরনে কব্তে 
পতেমোরণ অংেগ্রহণ েরেন। হজেি উসমোন (েোাঃ) ও হজেি আব্িুে েহমোন ইব্রন আউে (েোাঃ) তব্পুয 
অেগ িোন েরেন। হজেি উমে (েোাঃ) িোে সোেো জীব্রনে উপোজগরনে অরযগে এরন কেরখ কিন। হযেি 
আবু্ ব্েে (েোাঃ) িোে সতঞ্চি সম্পরিে সব্িোই নতব্ (সোাঃ) এে সোমরন কপে েরেন। র্েীব্ সোহোতব্েো 
কমহনি মজিুেী েরে যো েোমোই েেরি কপরেতিরযন িোে সব্িুেু উৎসর্গ েরেন। কমরয়েো তনরজরিে 
র্হনো খুরয নজেোনো কপে েরেন। িোেতিে কেরে িরয িরয আসরি েোরে প্রোণ উৎসর্গেোেী 
কস্বেোরসব্েরিে ব্োতহনী। িোেো আরব্িন জোনোন, ব্োহন ও অস্ত্র েরস্ত্রে ব্যব্স্থো হরয় কর্রয আমেো প্রোণ 
তিরি প্রস্তুি। যোেো সওয়োতে কপরিন নো িোেো েোাঁিরি েোেরিন। িোেো এমনভোরব্ তনরজরিে আন্ততেেিো 
মোনতসে অতস্থেিো প্রেোে েেরি েোেরিন যোে েরয েোসূরয পোরেে হৃিয় ভোেোক্রোন্ত হরয় উঠরিো, এ 
ঘিনোতি েোযগি মুতমন ও মুনোতেে তিতিিেেোে এেতি মোনিরণ্ড পতেণি হরয় তর্রয়তিয। এমনতে এ 
সময় কেোন ব্যতি কপিরন কেরে যোওয়োে অেগ এ িোাঁড়োয় কয, ইসযোরমে িোে সম্পরেগে িোতব্ সিয তেনো 
কসিোই সরন্দহজনে হরয় পড়রিো। েোরজই িোবু্রেে পরে যোওয়োে সময় সেরেে মরযয কযসব্ ব্যতি 
কপিরন কেরে কযরিো সহোব্োরয় কেেোম নতব্ (সোাঃ) এে তনেি িোরিে খব্ে কপৌতিরয় তিরিন।  
৯ তহজতেে েজব্ মোরস নতব্ সোল্লোল্লোহু আযোইতহ ওয়ো সোল্লোম ৩০ হোজোরেে মুজোতহি ব্োতহনী তনরয় তসতেয়োে 
পরে েওয়োনো হন। িোাঁে সোরে তিয িে হোজোে সওয়োে। উরিে সংখযো এি েম তিয কয, এে এেতি 
উরিে তপরঠ েরয়ে জন পোযোক্ররম সওয়োে হরিন। এে ওপে তিয আব্োে গ্রীরষ্মে প্রিণ্ডিো। পোতনে 
স্বল্পিো সৃতষ্ট েরেতিয আরেো এে ব্োড়তি সমসযো। তেন্তু এ নোজুে সমরয় মুসযমোনেো কয সোচ্চো ও িৃঢ় 
সংেরল্পে পতেিয় কিন িোে েয িোেো িোবু্রে কপৌঁরি কপরয় যোন। কসখোরন কপৌঁরি িোেো জোনরি পোরেন, 
েোইসোে ও িোে অতযনস্থ সমু্মখ যুে অব্িীণগ হব্োে পতেব্রিগ তনরজরিে কসনো ব্োতহনী সীমোন্ত কেরে 
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সতেরয় তনরয়রিন। এখন এ সীমোরন্ত আে কেোন িুেমন কনই। েোরজই এখোরন যুরেেও প্ররয়োজন কনই। 
তসেোি েিতয়িোেো এ ঘিনোতিরে সোযোেণি এমনভোরব্ তযরখ কর্রিন যোরি মরন হরব্ কযন তসতেয়ো সীমোরন্ত 
কেোমীয় চসনযরিে সমোরব্ে সম্পরেগ কয খব্ে েসূযুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আযোইতহ ওয়ো সোল্লোরমে েোরি কপৌঁরি 
িো আিরি ভুযই তিয। অেি আসয ঘিনো এই কয, েোইসোে চসনয সমোরব্ে তঠেই শুরু েরেতিয। তেন্তু 
িোে প্রস্তুতি কেষ হব্োে আরর্ই যখন েসূযুল্লোহ (সোাঃ) কমোেোতব্যো েেোে জনয কপৌঁরি যোন িখন কস 
সীমোন্ত কেরে চসনয সতেরয় কনয়ো িোড়ো আে কেোন পে কিরখতন। মুিোে যুরে এে যোরখে সোরে ৩ 
হোজোরেে কমোেোতব্যোে কয িৃেয কস কিরখতিয িোেপে কখোি নতব্ েতেরমে (সো.) কনিৃরত্ব ৩০ হোজোরেে 
কয ব্োতহনী এতর্রয় আসতিয কসখোরন যোখ িুযোখ চসনয মোরঠ নোতমরয় িোে সোরে কমোেোতব্যো েেোে তহম্মোি 
িোে তিয নো। 
তিতন িোবু্ে কেরে সোমরনে তিরে এতর্রয় তর্রয় তসতেয়ো সীমোরন্ত প্ররব্ে েেোে পতেব্রিগ এ তব্জয় কেরে 
যি িুে সম্ভব্ েোজরনতিে ও সোমতেে েোয়িো হোতসয েেোরেই অগ্রোতযেোে কিন কস জরনযই তিতন িোবু্রে 
২০ তিন অব্স্স্থোন েরে কেোম সোম্রোজয ও িোরুয ইসযোরমে মযযব্িগী এযোেোয় কয ব্হু সংখযে কিোি কিোি 
েোজয এিতিন কেোমোনরিে প্রভোব্োযীরন তিয িোরিে ওপে সোমতেে িোপ সৃতষ্ট েরে িোরিেরে ইসযোতম 
সোম্রোরজযে অনুর্ি েেি েোরজয পতেণি েরেন। এভোরব্ িুমোিুয জোনিোরযে তিষ্টোন েোসে উেোইতিে 
ইব্রন আব্িুয মোতযে তেনিী, আইযোে তিষ্টোন েোসে ইউহোন্নো ইব্রন রুব্োহ এব্ং অনুরূপ মোেনো, জোেব্ো 
ও আযরূরহে তিষ্টোন েোসেেোও তজতযয়ো তিরয় মতিনোে ব্েযিো স্বীেোে েরে। এে েরয ইসযোতম সোম্রোরজযে 
সীমোনো সেোসতে কেোম সোম্রোরজযে সীমোন্ত পযগন্ত তব্সৃ্তি হরয় যোয়। কেোম সম্রোিেো কযসব্ আেব্ কর্োত্ররে এ 
পযগন্ত আেব্রিে তব্রুরে ব্যব্হোে েরে আসতিয এখন কব্তেে ভোর্ই কেোমোনরিে কমোেোতব্যোয় 
মুসযমোনরিে সহরযোর্ী হরয় কর্য। এভোরব্ কেোম সোম্রোরজযে সোরে এেতি িীঘগ কময়োিী সংঘরষগ তযপ্ত হব্োে 
আরর্ ইসযোম সমগ্র আেরব্ে ওপে তনরজে তনয়ন্ত্রন ও ব্োাঁযন মজবু্ি েরে কনব্োে পূণগ সুরযোর্ কপরয় 
যোয়। এিোই হয় এ কক্ষরত্র িোে সব্রিরয় ব্ড় যোভ। এিতিন পযগন্ত যোেো প্রেোরেয মুেতেেরিে িযভুি 
কেরে অেব্ো মুসযমোনরিে িরয কযোর্িোন েরে পেিোে অন্তেোরয মুনোতেে তহরসরব্ অব্স্থোন েরে প্রোিীন 
জোরহতযয়োরিে পুনব্গহোরযে আেোয় তিন গুণতিয িোবু্রেে এ তব্নো যুরে তব্জয় যোরভে ঘিনো িোরিে 
কেোমে কভংরর্ কিয়। এ সব্গরেষ ও িূড়োন্ত হিোেোে েরয িোরিে অতযেোংরেে জনয ইসযোরমে কেোরয 
আশ্রয় কনয়ো িোড়ো র্িযন্তে তিয নো। আে যতি ব্ো িোরিে তনরজরিে ইসযোরমে তনয়োমি যোরভে সুরযোর্ 
নোও কেরে েোরে, িরব্ েমপরক্ষ িোরিে ভতব্ষযি ব্ংেযেরিে জনয সম্পণগরূরপ ইসযোরমে মরযয তব্যীন 
হরয় যোওয়ো িোড়ো আে কেোন পে কখোযো তিয নো। এেপে এেতি নোমমোত্র সংখযোযঘু কর্োষ্ঠী িোরিে তেেে 
ও জোরহতয েোযগক্ররম অতব্িয েোরে। তেন্তু িোেো এি কব্তে হীনব্য হরয় পরড় কয, ইসযোরমে কয 
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সংস্কোেমূযে তব্প্লরব্ে জনয আল্লোহ িোাঁে নতব্রে পোতঠরয়তিরযন িোে পূণগিো সোযরনে পরে িোেো 
সোমোনযিমও ব্োযো সৃতষ্ট েেরি সমেগ তিয নো।  
 
এ পিভূতম সোমরন কেরখ আমেো কস সময় কযসব্ ব্ড় ব্ড় সমসযো কিখো তিরয়তিয এব্ং সূেো িোওব্োয় 
কযগুরযো আরযোতিি হরয়রি, কসগুরযো সহরজই তিতিি েেরি পোতে। কসগুরযো হরে। 
 

       ১। এখন কযরহিূ সমগ্র আেরব্ে েোসন ক্ষমিো সমূ্পণগরূরপ মুতমরনরিে হোরি এরস তর্রয়তিয এব্ং 
সমস্ত প্রতিব্ন্ধে েতি তনজগীব্ ও তনরস্তজ হরয় পরড়তিয, িোই আেব্রিেরে পূনগোি িোরুয ইসযোরম 
পতেণি েেোে জনয কয নীতি অব্যম্বন েেো অপতেহোযগ তিয িো সুস্পষ্টভোরব্ তব্বৃ্ি েেরি আে তব্যম্ব 
েেো িরয নো। িোই তনরম্নোি আেোরে িো কপে েেো হয়াঃ 
(ে) আেব্ কেরে তেেেরে িূড়োন্তভোরব্ তনমূগয েেরি হরব্। প্রোিীন মুেতেতে ব্যব্স্থোরে পুরেোপুতে খিম 
েরে কেযরি হরব্। ইসযোরমে কেন্দ্র কযন তিেেোরযে জনয তনরভগজোয ইসযোতম কেরন্দ্র পতেণি হরয় যোয়, 
িো তনতশ্চি েেরি হরব্। অনয কেোন অরনসযোতম উপোিোন কযন কসখোনেোে ইসযোতম কমজোয ও প্রেৃতিরি 
অনুপ্ররব্ে েেরি এব্ং কেোন তব্পরিে সময় আভযন্তেীন তেিনোে েোেণ হরি নো পোরে। এ উরদ্দরেয 
মুেতেেরিে সোরে সব্ েেরমে সম্পেগ তিন্ন েেোে এব্ং িোরিে সোরে সম্পোতিি িুতিসমূহ ব্োতিয েেোে 
েেো কঘোষণো েেো হয়। 
(খ) েোব্ো ঘরেে ব্যব্স্থোপনো মুতমনরিে হোরি এরস যোব্োে পে, এেোন্তভোরব্ আল্লোহে ব্রন্দতর্ েেোে জনয 
উৎসর্গীি কসই ঘেতিরি আব্োরেো আরর্ে মি মূতিগপূজো হরি েোেরব্ এব্ং িোে পতেিোযনো ও 
পৃষ্ঠরপোষেিোে িোতয়ত্ব এখরনো মুেতেেরিে হোরি ব্হোয েোেরব্ এিো কেোনক্ররমই সংর্ি হরি পোরে নো। 
িোই হুেুম কিয়ো হয়, আর্োমীরি েোব্ো ঘরেে পতেিোযনো ও অতভভোব্েরত্বে িোতয়রত্বও িোওতহিরিে হোরিই 
নযস্ত েোেো িোই। আে এ সংরর্ ব্োয়িুল্লোহে িিুসগীমোনোে মরযয তেেে ও জোরহতযয়োরিে যোব্িীয় েসম-
কেওয়োজ ব্য প্ররয়োরর্ ব্ন্ধ েরে তিরি হরব্। ব্েং এখন কেরে মুেতেেেো আে এ ঘরেে তত্রসীমোনোয় 
কঘাঁসরি পোেরব্ নো। িোওতহিরিে মহোন অগ্রনী পুরুষ ইব্রোতহরমে হোরি র্ড়ো এ রৃ্হতি আে তেেে দ্বোেো 
েযুতষি হরি নো পোরে িোে পোেোরপোি ব্যব্স্থো েেরি হরব্। 
(র্) আেরব্ে সোংসৃ্কতিে জীব্রন জোরহযী েসম-কেওয়োরজে কযসব্ তিি এখরনো অকু্ষন্ন তিয নিুন ইসযোতম 
যুরর্ কসগুরযোে প্রিযন েোেো কেোনক্ররমই সতমিীন তিয নো। িোই কসগুরযো তনতশ্চি েেোে প্রতি িৃতষ্ট 
আেগষণ েেো হরয়রি। নোসী (ইরেেৃিভোরব্ হোেোম মোসরে হোযোয আে হোযোয মোসরে হোেোম র্নয েেো) 
তনয়মিো তিয সব্রিরয় খোেোপ প্রেো। িোই িোে ওপরে সেোসতে আঘোি হোনো হরয়রি। এ আঘোরিে মোযযরম 
জোরহতযয়োরিে অনযোনয তনিেগনগুরযোে ব্যোপোরে মুসযমোনরিে েেণীয় েী িোও জোতনরয় কিয়ো হরয়রি। 
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      ২। আেরব্ে ইসযোম প্রতিষ্ঠোে েোযগক্রম পূণগিোয় কপৌঁরি যোব্োে পে সোমরন কয তদ্বিীয় গুরুত্বপূণগ 
পযগোয়তি তিয কসতি হরযো, আেরব্ে ব্োইরে আল্লোহে সিয দ্বীরনে প্রভোব্-ব্যয় তব্সৃ্তি েেো। এ পরে কেোম 
ও ইেোরনে েোজরনতিে েতি তিয সব্রিরয় ব্ড় প্রতিব্ন্ধে। আেরব্ে েোযগক্রম কেষ হব্োে পেই িোে 
সোরে সংঘষগ ব্োযো তিয অতনব্োযগ। িোিোড়ো পেব্িগী পযগোরয় অনযোনয অমুসতযম েোজরনতিে ও সোংসৃ্কতিে 
ব্যব্স্থোগুরযোে সোরেও এমতন যেরনে সংঘোি ও সংঘরষগে সৃতষ্ট হওয়ো তিয স্বোভোতব্ে। িোই মুসযমোনরিে 
তনরিগে কিয়ো হয়, আেরব্ে ব্োইরে যোেো সিয দ্বীরনে অনুসোেী নয়, িোেো ইসযোতম েিৃগরত্বে প্রতি ব্েযি 
ও আনুর্রিযে স্বীেৃতি নো কিয়ো পযগন্ত েতি প্ররয়োর্ েরে িোরিে স্বোযীন ও সোব্গরভৌম েোসন েিৃগত্ব খিম 
েরে িোও। অব্েয আল্লোহে সিয দ্বীরনে প্রতি ঈমোন আনোে ব্যোপেতি িোরিে ইেোযীন। িোেো িোইরয 
ঈমোন আনরি পোরে, িোইরয নোও আনরি পোরে। তেন্তু আল্লোহে জতমরন তনরজরিে হুেুম জোতে েেোে 
এব্ং মোনব্ সমোরজে েিৃগত্ব ও পতেিোযনো ব্যব্স্থো তনরজরিে হোরি কেরখ মোনুরষে ওপে এব্ং িোরিে 
ভতব্ষযি ব্ংেযেরিে ওপে তনরজরিে কর্োমেোতহ কজোেপূব্গে িোতপরয কিব্োে কেোন অতযেোে িোরিে কনই। 
ব্ড় কজোে িোরিে কে এেিুেু স্বোযীনিো কিয়ো কযরি পোরে কয, িোেো তনরজেো িোইরয পেভ্রষ্ট হরয় েোেরি 
পোেরব্। তেন্তু কস জনয েিগ হরে, িোরিে তজতযয়ো আিোয় েরে ইসযোতম েোসন েিৃগরত্বে অযীন েোেরি 
হরব্। 
       ৩। মুনোতেে সংক্রন্ত তব্ষয়তি তিয িৃিীয় গুরুত্বপূনগ তব্ষয়। সোমতয়ে বৃ্হিে স্বোরেগে েেো তব্রব্িনো 
েরে িোরিে ব্যোপোরে এ পযগন্ত উরপক্ষোও এতড়রয় যোব্োে নীতি অব্যম্বন েেো হতেয। এখন কযরহিু 
ব্োইরেে তব্পরিে িোপ েরম তর্রয়তিয ব্েং এরেব্োরে তিযই নো ব্যরয িরয, িোই হুেুম কিয়ো 
হয়,আর্োমীরি িোরিে সোরে আে নেম ব্যব্হোে েেো যোরব্ নো। প্রেোেয সিয অস্বীেোেেোেীরিে সোরে 
কযমন েরঠোে ব্যোব্হোে েেো হয় কিমতন েরঠোে ব্যব্হোে কর্োপন সিয অস্বীেোেেোেীরিে সোরেও েেো 
হরব্। এ নীতি অনুযোয়ী নতব্ (সোাঃ) িোবু্ে যুরেে প্রস্তুতি পূরব্গ সুওয়োইতযরমে রৃ্রহ আগুন যোর্োন কসখোরন 
মুনোতেেরিে এেতি িয মুসযমোনরিেরে যুরে কযোর্িোন েেো কেরে তব্েি েোখোে উরদ্দরেয প্রিোেোতভযোন 
িোযোব্োে জনয জোমোরয়ি হরিো। আব্োে এ নীতি অনুযোয়ী নতব্ (সোাঃ) িোবু্ে কেরে তেরে আসোে পে 
সব্গপ্রেম মসতজরি তদ্বেোে কভংরর্ কেযোে ও জ্বোতযরয় কিব্োে হুেুম কিন। 
 

      ৪। তনষ্ঠোব্োন মুতমনরিে েিরেে মরযয এখরনো পযগন্ত কয সোমোনয তেিু সংেরল্পে িুব্গযিো েরয় 
তর্রয়তিয িোে তিতেৎসোেও প্ররয়োজন তিয। েোেণ ইসযোম এখন আন্তজগোতিে প্ররিষ্টো ও সংগ্রোরমে কক্ষরত্র 
প্ররব্ে েেরি িরযরি। কয কক্ষরত্র মুসতযম আেব্রে এেোেী সোেো অমুসতযম িুতনয়োে তব্রুরে যড়রি 
হরব্ কস কক্ষরত্র ইসযোতম সংর্ঠরনে জনয ঈমোরনে িুব্গযিোে িোইরি ব্ড় কেোন আভযন্তেীণ তব্পি েোেরি 
পোরে নো। িোই িোবু্ে যুরেে সময় যোেো অযসিো ও িুব্গযিোে পতেিয় তিরয়তিয অিযন্ত েরঠোে ভোষোয় 
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িোরিে তিেস্কোে ও তনন্দো েেো হয়। যোেো তপিরন েরয় তর্রয়তিয িোরিে নযোয়সংর্ি ওযে িোড়োই তপিরন 
কেরে যোওয়োিোরে এেিো মুনোরেেসূযভ আিেণ এব্ং সোচ্চো ঈমোনিোে নো হওয়োে সুস্পষ্ট প্রমোণ তহরসরব্ 
র্ণয েেো হয়। ভতব্ষযরিে জনয দ্বযেগহীন েরণ্ঠ জোতনরয় কিয়ো হয়, আল্লোহে েোরযমোরে বু্যন্দ েেোে 
সংগ্রোম এব্ং েুেে ও ইসযোরমে সংঘোিই হরে মুতমনরিে ঈমোনরিে িোতব্ যোিোই আসয মোনিণ্ড। এ 
সংঘরষগ কয ব্যতি ইসযোরমে জনয যন-প্রোণ সময় ও শ্রম ব্যয় েেরি ইিস্তি েেরব্ িোে ঈমোন তনভগেরযোর্য 
হরব্ নো। অনয কেোন যমগীয় েোরজে মোযযরম এ কক্ষরত্রে কেোন অভোব্ পূেণ েেো যোরব্ নো”।  
এ তিয কমৌযোনো আবু্য আযো মওিুতি েিৃগে ব্ণগীি (িোেতহমুয কেোেোন (উিুগ ভোসগন) কেরে) ‘সুেো 
িোওব্োহ’-ে েোরন-নুজুরযে সোেোংে: 
 
এব্োে কিখো যোে সুেো আয-আনেোরযে উরল্লখরযোর্য আয়োিগুতয: (ব্রোরেরি কযখরেে েেো) 
 
১. “িোেো কিোমোরে যুরেযব্ধ সম্পি সম্বরন্ধ তজজ্ঞোসো েেরি। ব্রযো, ‘যুরেযব্ধ সম্পি’আল্লোহ ও আল্লোহে 
েসুরযে। সুিেোং কিোমেো আল্লোহরে ভয় েরেো আে তনরজরিে অব্স্থো সংরেোযন েরে নোও। আে আল্লোহ 
ও িোে েসুযরে মোনয েরেো যতি কিোমেো মুতমন হও।” 
(প্রশ্ন েেো কিো এই সুেোে প্রেম আয়োরিই তনতষে েেো হরয় কর্য! ঈমোন নষ্ট হওয়োে ভয় 
কিখোরনো হরয়রি। ‘তনরজরিে অব্স্থো সংরেোযন েরে নোও’ এে মোরনিো েী? ওয়োতনগংিো কিয়ো 
হরয়রি তব্রেষ েরে মতিনোে কসই সেয নব্য মুসযমোনরিেরেই যোেো মুহোম্মিরে (িাঃ) সতিয 
সতিয আল্লোহে েসুয মরন েরে মতিনোয় আশ্রয় তিরয়তিয এব্ং তনরজরিে জোন-মোয, পতেব্োে-
পতেজনরিে মমিো িযোর্ েরে মুহোম্মরিে েেোয় যুরে অংেগ্রহণ েরেতিয। পরে যুরেযব্ধ 
সম্পরিে ভোর্ নো কপরয় িো তনরয় প্রশ্ন িুরযতিয। ব্িে যুরে যব্ধ মোয মতিনোে আনসোেরিে 
ভোরর্য জুরিতন, সব্িোই তব্তযরয় কিয়ো হরয়তিয মক্কো কেরে আর্ি কেোেোইে মুহোতজতেনরিে 
মোরঝ। সুেোতিরি মুহোম্মি (িাঃ) ব্োে ব্োে ‘আল্লোহ’ েব্দতিে সোরে ‘েসুয’ েব্দ ব্যব্হোে েরেরিন 
যোরি মোনুষ িোে (মুহোম্মরিে) আরিে-তনরিগে যুতি-িেগহীনভোরব্ আল্লোহেই আরিে মরন েরে 
এব্ং অন্ধভোরব্ িো পোযন েরে। ‘যুেযব্ধ সম্পি’ কিো আল্লোহ ও আল্লোহে েসুরযে’, েেোতি যতি 
আল্লোহে হরয় েোরে িোহরয স্বোভোতব্ে ভোরব্ই প্রশ্ন ওরঠ, আল্লোহে সৃতষ্টে প্রেম মোনব্ হজেি 
আিম (িাঃ) কেরে হজেি ঈসো (িাঃ) পযগন্ত েি যুর্ েি েিোব্দী অতিব্োতহি হরযো আল্লোহে 
অেব্ো আল্লোহে কেোন নতব্ে কেোনতিন পোতেগব্ সম্পরিে প্ররয়োজন হরযো নো কেন?) 
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৭. “আে স্মেণ েরেো, আল্লোহ কিোমোরিে সোরে িুতি িরযে এেতিে ব্যোপোরে ওয়োিো েরেতিরযন কয, কসতি 
কিোমোরিে হস্তর্ি হরব্, আে কিোমেো কিরয়তিরয, কয িরযে হোরি অস্ত্র তিয নো িো কিোমোরিে হউে। 
তেন্তু আল্লোহ কিরয়তিরযন সিযরে স্বীয় েোযোরমে দ্বোেো সরিয পতেণি েেরি আে েোরেেরিে তেেড় 
কেরি তিরি।” 
(আল্লোহ কয ওয়োিো েরেতিরযন কসই ব্োেযিো কেোেোরনে কেোেোয় কযখো আকি? এই ব্োেযিোরিো 
যুে কেরে তব্জয়ী হরয় তেরে এরস কযখো। এই আয়োি ব্ো ব্োেয পরড় পৃতেব্ীে কেোরনো ভোষোতব্ি 
তে বু্ঝরি সক্ষম হরব্ কয উরল্লতখি িয িুতি কে ব্ো েোেো তিয তেংব্ো যোরিে হোরি অস্ত্র তিযনো 
িোেো েোেো তিয, িোরিে েোি কেরে মুসযমোনেো েী িখয েেরি কিরয়তিয? কেষ পযগন্ত অস্ত্রহীন 
িরযে েী হরযো? কয সেয মোনুষ মুহোম্মরিে (িাঃ) সোমরন উপতস্থি তিয অেব্ো ঘিনো প্রিযক্ষ 
েরেরি স্বিরক্ষ, িোেো ব্যিীি পৃতেব্ীে কেোরনো মুসযমোন কেোেোন পরড় তে বু্ঝরি পোেরব্ এে 
কপিরনে ঘিনোিো েী? কয েেোগুরযো মুহোম্মি (িাঃ) িোাঁে কর্োিোেরয়ে অনুসোেীরে উরদ্দেয েরে 
ব্রযরিন যো অন্য কেোরনো মোনুরষে কব্োযর্ময নয়, কসই েেোগুরযো সোেো জর্রিে মোনুরষে জরনয 
আল্লোহে তিেন্তন ব্োণী ব্রয মোনুষ কমরন কনরব্ কেন? মুহোম্মি (িাঃ) ভোযভোরব্ই জোনরিন 
কেোেোয়-েীভোরব্ আক্রমণ েেরয েী হরব্। এই সুেোে কপ্রক্ষোপি ব্ো েোরন নুজুয পরড় আমেো 
কজরনতি কয, মুহোম্মি এই আক্রমরণে প্লোন েরেতিরযন ব্হু আরর্ কেরে। তঠে এই ব্োতনজয 
পরেই ব্িেযুরেে আরর্ কব্ে েরয়েব্োে আক্রমরণে মহড়ো কিয়ো হরয়রি এব্ং মুহোম্মি অব্েযই 
িোে পূব্গ অতভজ্ঞিো কেরে জোনরিন আবু্ সুতেয়োন কেোন পরে কেোনতিন ব্িেপ্রোরন্ত আসরিন। 
আে মতিনোয় এরস আল্লোহ েোরেে ব্ো অতব্শ্বোসীরিেরে স্বমূরয উৎখোি ব্ো তেেড় েিগন েেরব্ন 
কেন? িোেো কিো অতব্শ্বোসী হয়তন। মুহোম্মিরে িোরিে নুিন নতব্ ব্রয তব্শ্বোস েেরিনো। 
অতব্শ্বোসী হরয় কিো িোেো আল্লোেই ইেো পূেণ েরেরি; েোেণ মক্কোয় েোেরি আল্লোহ ব্রযতিরযন-
‘কিোমোে প্রভু যতি ইেো েেরিন িোহরয সোেো পৃতেব্ীে মোনুষ এেসরি তব্শ্বোস েেরিো। িুতম 
তে িরব্ মোনুরষে ওপে জব্েিতস্ত েেরব্ যিক্ষণ পযগন্ত নো িোেো মুতমন হয়? আে কেোরনো 
প্রোণীে সম্ভব্ নয় তব্শ্বোস েেো আল্লোহে অনুমতি ব্যিীি’ (সুেো ইউনুস, আয়োি ৯৯-১০০)। 
আল্লোহে ইেো কনই কেন, পৃতেব্ীে মোনুষ এেসরি িোাঁরে তব্শ্বোস েরুে? ‘িুতম তে িরব্ মোনুরষে 
ওপে জব্েিতস্ত েেরব্’ এ কিো েুমীরেে মোয়ো েোন্নো! জব্েিতস্তে িূড়োন্ত অব্স্থোই কিো যুে। 
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মক্কোয় েোেরি আয়োি নোতজয হয় ‘জব্েিতস্ত কনই’ আে মতিনোয় নোতজয হয় কেেড় কেরি 
সমূরয উৎখোি?)  
 
১২. “স্মেণ েরেো কিোমোে প্রভুরে, কেরেস্তোরিেরে কপ্রেণো তিরযন-আতম তনশ্চয়ই কিোমোরিে সোরে আতি, 
েোরজই যোেো তব্শ্বোস েরেরি িোরিেরে সুপ্রতিতষ্ঠি েরেো, আতম অতব্শ্বোসীরিে অন্তরে ভীতি সঞ্চোে 
েেরব্ো, সুিেোং আঘোি হোরনো িোরিে র্িগোরন এব্ং িোরিে সমস্ত অি-প্রিযি (হোরিে আঙুয) কেরি 
কেরযো।” 
(েী সব্গনোেো েেো! আল্লোহ মোনুষরে মোনুষ খুন েেরি হুেুম তিরযন! কেরেস্তোেোও খুরনে িোতয়রত্ব 
তনরয়োতজি হরযো। এই মোনুষ খুরনে আয়োি আল্লোহ িোে অনযোনয যমগগ্ররন্থও তে তযরখরিন, নো 
তে এই প্রেম? যুরে কেরেস্তোে সেস্ত্র ব্োতহনী মুহোম্মি (িাঃ) ব্যিীি কেউ কিরখতিয ব্রয কিো 
প্রমোণ পোওয়ো যোয় নো। তঠে কিমতন মক্কোয় েতিি সুেো ‘তেয’এে ব্ণগনোনুযোয়ী ব্োিেোহ্ 
আব্েোহোে ৬০ হোজোে চসরনযে ওপে আেোে কেরে আব্োতব্য পোতখে পোেে ব্ষগণ কেউ কিরখতিয 
ব্রয সোক্ষয-প্রমোণ তমরয নো। অব্েয আব্েোহোে মক্কো আক্রমরণে িোতেখ তনরয় আেরব্ে ইতিহোরস 
ব্হু মি-পোেগেয আরি। ঐতিহোতসেরিে মরি আব্েোহো মক্কো আক্রমণ েরেতিরযন মুহোম্মরিে 
(িাঃ) জরন্মে েমপরক্ষ এে যুর্ পূরব্গ। মুসতযম ইতিহোসতব্ির্ণ মুহোম্মরিে (িাঃ) জরন্মে 
সময়িোরে মতহমোতন্বি েেোে যরক্ষয ইতিহোস তব্েৃতি েরেরিন। ব্িে যুরেে পূরব্গ কেোরনো েোরয 
কেোরনো নতব্ পয়র্ম্বে সেস্ত্র যুরে তযপ্ত হরয়তিরযন ব্রয কেোেোরনে কেোেোও কযখো কনই। কসই 
আব্োতব্য পোতখেো কেোেোয় কর্য? আল্লোহ নমরুিরে েোতস্ত তিরযন মেোে দ্বোেো, ব্োিেোহ্ 
কেেোউনরে মোেরযন সোর্রেে জরয ডুতব্রয়, আেও েি েি জনপি েি সম্প্রিোয় ধ্বংস 
েেরযন তনজ হোরি। হোজোে হোজোে ব্িে ধ্বংস যীযোয় ব্যস্ত আল্লোহে হোি তে এিই ক্লোন্ত কয 
মোনুষ খুরনে িোতয়ত্ব এব্োে মোনুরষে হোরিই িুরয তিরযন!!) 
 

১৩. “কযরহিু িোেো আল্লোহ ও আল্লোহে েসুরযে অব্োযয হরয়রি, আল্লোহ ও আল্লোহে েসুরযে তব্রেোতযিো 
েরেরি িোই িোরিে জরনয এই েোতস্ত। আে কয কেউ আল্লোহ ও আল্লোহে েসুরযে তব্রেোতযিো েরে-আল্লোহ 
িরব্ েোতস্তিোরন অিযন্ত েরঠোে।” 
(‘েোতস্তিোরন আল্লোহ অিযন্ত েরঠোে’ মক্কোয় েোেরি এ েেোতি মুহোম্মি ব্হুব্োে ব্রযরিন এব্ং 
অরনে উপমো উিোহেণও তিরয়রিন। তেন্তু মক্কোয় েোেোেোযীন সমরয় ১২ ব্ৎসে যোব্ি ব্োস্তরব্ 
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েোতস্ত কভোর্ েরেরিন শুযু মুসযমোনেোই স্বরিরে এব্ং তব্রিরে। আল্লোহ ও আল্লোহে েসুরযে 
তব্রেোতযিো েরে মোনুষ েোমনোও েরেরি, ওপে কেরে অেগোৎ আল্লোহে পক্ষ কেরে িোরিে ওপে 
েোতস্ত আসুে। তেন্তু আল্লোহ অপোের্িো কিখোরযন। প্লোব্ন, মেো, আব্োতব্য, ঝড়, বৃ্তষ্ট, মহোমোতে 
সব্তেিু পরড় েইরযো মক্কোয় েতিি েল্পেোতহতন হরয়। মতিনোয় এরস েোতস্তিোরনে হোতিয়োে তহরসরব্ 
আল্লোহ ‘েসুরযে’ হোরি িুরয তিরযন িীে-ব্েগো আে েোতণি িরযোয়োে!) 
 
১৭. “সুিেোং কিোমোেো িোরিেরে খুন েরেোতন ব্েং আল্লোহই খুন েরেরিন, আে িুতম কিোাঁরড় মোরেোতন 
ব্েং কিোাঁরড় কমরেতিরযন স্বয়ং আল্লোহ কযন তিতন ঈমোনিোের্ণরে তিরি পোরেন উিম পুেস্কোে। তনাঃসরন্দরহ 
আল্লোহ সব্গরশ্রোিো সব্গজ্ঞোনী।” 
(হোয়! হোয়! সব্গনোে। এ তে তব্শ্বপতি আল্লোহে েেো? মহোন আল্লোহ িোেই সৃতষ্টে সোরে যুে 
েেরি সুিূে আেোরেে তঠেোনো কেরে কনরম আসরযন ব্িে প্রোরন্থ? এেতিরে (কেোেোরনে মরি, 
তক্ষপ্তরব্রর্ কব্তেরয় আসো নো-পোে ‘নুিেো’ কেরে সৃতষ্ট) িয়ে জন মোতিে মোনুষ, অপেতিরে 
আল্লোহেই নূরেে চিতে নতব্ মুহোম্মি (িাঃ) যোে উতিযোয় এই তব্শ্ব-ব্রহ্মোণ্ড, কসই সোরে নূরেে 
চিতে এে হোজোে আতমগ কেরেস্তো তনরয় িরযোয়োে ব্েগো হোরি স্বয়ং সৃতষ্টেিগো? পোরয়ে তনরি পড়ো 
তপপীতযেোে সোরে ব্নয হোতিে যড়োই নো হয় কমরন কনয়ো যোয় তেন্তু এ কয সেয সৃতষ্টে মহোন 
স্রষ্টো আল্লোহ। তব্শ্ব-প্রভুে তে কেোিনীয় অপমোন! আল্লোহে যতি েোরেে মোেোে ইরে হরিো তিতন 
তনশ্চয়ই ব্যরি পোরিন ‘মে’ ব্যস ওেো সব্ মরে সোে হরয় কযরিো।) 
 
২০. “ওরহ, যোেো ঈমোন এরনি, আল্লোহ ও আল্লোহে েসুরযে আরিে পোযন েরেো এব্ং আরিে শুনোে 
পে িোে কেরে তেরে কযও নো।” 
(যুরে মোনুরষে অনীহো? ওেো ভোব্রিই পোরেতন মুসযমোন হরয় যুে েেরি হরব্ কর্োরত্রে তব্রুরে 
কর্োত্ররে, ভোইরয়ে তব্রুরে ভোইরে, ব্োব্োে তব্রুরে সন্তোনরে। আে সব্তেিু হোতেরয়ও কব্োেো 
মতিনোব্োসীেো যুেযব্ধ সম্পরিে ভোর্ পোয় নো!!) 
 
২৬. “স্মেণ েরেো কিোমেো সংখযোয় অল্প তিরয, িুব্গয অব্স্থোয় পরড় েরয়তিরয কিরে, ভীি সন্ত্রস্ত তিরয 
কযন কযোরেেো কিোমোরিেরে যরে তনরয় যোরব্। িখন তিতন কিোমোরিেরে আশ্ররয়ে তঠেোনো তিরযন, স্বীয় 
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সোহোরযয কিোমোতির্রে েতি তিরযন এব্ং উিম জীতব্েো তিরযন কযন কিোমেো যনযব্োি জ্ঞোপন েেরি 
পোরেো।” 

(েেোগুরযো তনতিগষ্টভোরব্ কসই সেয কেোেোরয়েরিেরে ব্যো হরে যোেো ইসযোম যমগ গ্রহণ েরে 
মুহোম্মরিে (িাঃ) সোরে ও পরে মতিনোয় এরসতিয এব্ং যুরে অংেগ্রহণ েরেতিয। মক্কোে 
েেণোেগীর্ণ মতিনোয় এরস িুই ব্ৎসরেে মোেোয় উিম জীতব্েোে সন্ধোন কপরযন েীভোরব্? েী 
এমন যন তনরয় িোেো মতিনোয় এরযন? জীতব্েোে উৎস তে ব্যব্সো-ব্োতণজয নো তে েৃতষেোজ? 
ব্োস্তব্ ইতিহোরস কিো এমন কেোরনো উৎরসে সন্ধোন পোওয়ো যোয় নো। িরব্ তে যুেযব্ধ সম্পিই 
আল্লোহে কিয়ো উিম তেরজে? ১২ ব্িে যোব্ি আতব্সতনয়োয় পোতযরয় যোওয়ো মুসযমোনরিে িুর্গতি 
আল্লোহ কিরখন নো? কস কিরে আল্লোহে উিম জীতব্েো কনই? আে তপ্রয় মোনুষরিেরে আল্লোহ 
কেনই ব্ো তব্রিরে আশ্ররয়ে তঠেোনো তিরব্ন? ব্িরেে মোরঠ এেহোজোে আতমগ কেরেস্তো তিরয় 
সোহোযয েেরি পোেরযন, মক্কোয় পোেরযন নো? মোত্র ব্োহোন্ন ব্িে পূরব্গ আব্েোহোে ষোিহোজোে 
চসনযরে সোমোনয পোতখ তিরয় পেোতজি েরে তিনেি ষোি কিব্িোে ঘে মক্কো ব্োাঁিোরি পোেরযন 
আে িোে তপ্রয় নতব্ ও ব্োন্দোরিেরে আল্লোহ স্বরিরে েোখরি পোেরযন নো?) 
 

৩০. “আে স্মেণ েরেো অতব্শ্বোসীেো কিোমোে তব্রুরে ষড়যন্ত্র েরেতিয কয, িোেো কিোমোরে আিে েেরব্, 
অেব্ো হিযো েেরব্ অেব্ো তনব্গোতসি েেরব্। িোেো ষড়যন্ত্র েরেতিয আে আল্লোহও পতেেল্পনো েরেতিরযন। 
আে পতেেল্পনোেোেীরিে মরযয আল্লোহে পতেেল্পনোই কশ্রষ্ট।” 

(ব্োহ্! মোনুরষে সোরে আল্লোহ প্রতিরযোতর্িো েরেন, কে েোে কিরয় ভোয পতেেল্পনো েেরি পোরে। 
েোরিে অন্ধেোরে পযোয়রণে পতেেল্পনোে মরযয আব্োে ব্োহোিুতেে েী আরি?) 
 

৩১. “যখন িোরিে েোরি আমোে ব্োণী পরড় শুনোরনো হয়, িোেো ব্রয-আমেো ইতিমরযযই শুরনতি, আমেোও 
এে মরিো ব্যরি পোতে। এ কিো পুেরনো উপেেো চব্ তেিু নয়।” 
(আসরযই কিো েেোগুরযো সিয)  
 

৩২. “আে স্মেণ েরেো িোেো ব্রযতিয-কহ আল্লোহ এই যতি কিোমোে সিয যমগ হয়, যতি কেোেোন সিয হয় 
িোহরয আমোরিে ওপে আেোে কেরে পোেে ব্ষগণ েরেো অেব্ো আমোরিেরে েতঠন েোতস্ত িোও।” 
(মক্কোে কেোেোইেেো কিো মক্কোয় িযোরযি তিরয়তিয আল্লোহ িখন িযোরযি গ্রহণ নো েরে পোতযরয় 
কর্রযন কেন?) 
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৩৩. “আল্লোহ েখরনো িোরিেরে েোতস্ত তিরব্ন নো যিক্ষণ আপতন িোরিে মোরঝ আরিন, আে িোেো যতি 
ক্ষমো প্রোেগনো েরে।” 

(তে আজব্ ব্যোপোে! মক্কোয় েোতস্ত কিয়ো যোয় নো, মতিনোয় কিয়ো যোয়। সেোসতে স্বতব্রেোযী েেো! 
ব্িরেে যুরে েোরেেরিেরে আল্লোহ েোতস্ত তিরযন, নো আতেব্গোি েেরযন? যুে িযোেোরয মুহোম্মি 
িোরিে মোরঝ তিরযন, নো তে পৃতেব্ী কিরড় অনয কেোেোও িরয তর্রয়তিরযন?) 
 

৩৪. “আে েী ব্ো িোরিে আরি কয আল্লোহ িোরিে েোতস্ত তিরব্ন নো যখন িোেো মসতজরি (েোব্ো ঘরে) 
কযরি ব্োযো কিয়? অেি িোরিে কস অতযেোে কনই, িোেো এে িত্ত্বোব্যোয়ে নয়। এে িত্ত্বোব্যোয়ে হরে 
শুযু পেরহজর্োের্ণ, তেন্তু িোরিে অতযেোংেই িো জোরন নো।” 

(উপরেোি ৩৩ আে ৩৪ নম্বে আয়োি িুরিো তে পেস্পে তব্রেোযী নয়? ৩৬০ কিব্িোে ঘরেে 
িত্ত্বব্যোয়ে হরব্ মুসযমোন, িোও মুহোম্মরিে জরন্মে ৫২ ব্িে পে?) 
 

৩৫. “েোব্ো ঘরেে তনেরি িোরিে নোমোজ ব্যরি শুযু েীষ ব্োজোরনো আে হোিিোতয কিয়ো িোড়ো আে তেিু 
নয়। সুিেোং এব্োে অতব্শ্বোসী হওয়োে স্বোি গ্রহণ েরেো।” 
(হোিিোতয কিয়ো আে েীষ ব্োজোরনোে যমগইরিো মুহোম্মরিে মো আতমনো, ব্োব্ো আবু্দল্লোহে যমগ তিয। 
কসই যমগোনুসোরেই কিো তব্রয় েেরযন মুহোম্মি এব্ং তনরজে কমরয় কেোরেয়ো ও েযসুরমে তব্রয় 
তিরয়তিরযন। িোরিে যরমগ িোেো হোিিোতয তিরয, েীষ ব্োজোরয মুসযমোনরিে েী আরস যোয়? 
মক্কোয় সুেো ‘েোরেরুন’-এ আল্লোহ ব্যরযন- ‘কিোমোরিে যমগ কিোমোরিে জরনয আমোে যমগ আমোে 
জরনয’। মতিনোয় এরস অনয যরমগে সমোরযোিনো কেন? আল্লোহ তনরজই যতি অনয যমগরে ব্যি-
তব্দ্রুপ েরেন িোহরয মুসযমোনরিে েী েেো উতিৎ?) 
 

৪১. “আে যতি কিোমেো তব্শ্বোস েরেো আল্লোহরি ও আমোে ব্োণীরি যো আতম অব্িীণগ েরেতি েসুরযে 
ওপে েুেেোরনে (ব্িরেে যুরেে) তিরন, কযতিন িুই িয মুরখোমুতখ হরয়তিয, িোহরয কজরন েোরখো, যুরে 
যো তেিু সম্পি কিোমেো যোভ েরেো িোে এে পঞ্চমোংে আল্লোহে িেো েসুরযে ও েসুরযে তনেিোত্মীরয়ে 
আে এতিম র্তেব্ ও পেিোেীরিে জরনয। আে আল্লোহ সব্তেিুে ওপরে সব্গেতিমোন।” 
(এিক্ষরণ পোওয়ো কর্রযো মোরযে ভোরর্ে তহসোব্! মোরযে ভোরর্ে তহসোরব্ েসুরযে তনেিোত্মীরয়েো 
খুতে হরযও মতিনোে মোনুষ এ তনরয় প্রশ্ন কিোযরিই পোরে। মোয কপরয়ও তে িোরিে যুরেে প্রতি 
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উৎসোহ ব্োড়রব্? আপন কর্োরত্রে সোরে র্যো েোিোেোতি। এই যুরে কেোেোরয়েব্ংরেে হজেি 
আবু্ সুতেয়োরনে িুই পুত্র অেগোৎ হজেি কমোয়োতব্য়োে িুই ভোই খুন হরয়তিরযন। তেিুিো 
অনুরেোিনো কেোেোরয়েরিেও হরিই পোরে।) 
 

৬৫. “কহ তপ্রয় নতব্, মুসযমোনর্ণরে যুরেে জরনয উৎসোতহি েরুন। যতি কিোমোরিে মরযয েুতড়জন িৃঢ়পি 
ব্যতি (ডোই হোডগ)) েোরে িরব্ িোেো িু’-ে জনরে পেোতজি েেরব্, আে যতি এে’-ে জন েোরে িরব্ 
এে হোজোে জনরে পেোতজি েেরব্, েোেণ েোরেরেেো জ্ঞোনহীন।” 
(আনুপোতিে তহসোব্িো তঠেই আরি!) 
 
৬৬. “এখন আল্লোহ কিোমোরিে কব্োঝো হোযেো েরে তিরয়রিন, তিতন জোরনন কিোমোরিে মোরঝ িুব্গযিো 
আরি। েোরজই যতি কিোমোরিে মরযয এে’-ে জন েোরে িরব্ িোেো িু’-ে জনরে পেোতজি েেরব্, আে 
যতি এে হোজোে জন েোরে িরব্ িোেো আল্লোহে হুেুরম িুই হোজোে জনরে পেোতজি েেরব্। আে আল্লোহ 
চযযগযেীযরিে সোেী।” 
(উপরেে ৬৫নং আয়োি অনুযোয়ী ২০ জন মুসযমোন = ২০০জন েোরেে, আে ১০০ জন 
মুসযমোন = ১০০০জন েোরেে, অেগোৎ ১জন মুসযমোন = ১০জন েোরেে। আে পরেে আয়োি 
অনুযোয়ী ১০০ জন মুসযমোন = ২০০জন েোরেে, আে ১০০০ জন মুসযমোন = ২০০০জন 
েোরেে, অেগোৎ ১ জন মুসযমোন = ২ জন েোরেে। তহসোব্িো কিো বু্ঝযোম নো? শুভঙ্করেে েোাঁতে, 
নো অরঙ্ক র্ণ্ডরর্োয? আেো, অতিতেি েতি ও মোযরিো পোওয়ো কর্রযো এব্োে যুরে ব্ন্দীরিে তনরয় 
েী েেো যোয়?) 
 
৬৭. “নতব্ে জরনয ব্ন্দীরিেরে েোখো সিি নয় যিক্ষণ নো কিেময় প্রিুে েিপোি ঘরিরি, কিোমেো িোও 
ইহেোয আে আল্লোহ িোন পেেোয। আে আল্লোহ পেোক্রেোযী কহেমিওয়োযো।” 
(আয়োিতিে ইংরেতজ অনুব্োি হরে It is not for a prophet to have captives [of war] 
until he inflicts a massacre [upon Allah's enemies] in the land. Some Muslims 
desire the commodities of this world, but Allah desires [for you] the Hereafter. 

And Allah is exalted in Might and Wise. এই মুহূরিগ কেোরনো তব্তনময় মূরযয ব্ন্দীরিেরে 
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কিরড় তিরয মুসযমোনর্ণই তব্শ্বোস েেরিন নো কয, যুরেে উরদ্দেয সম্পি নয় ব্েং আল্লোহে 
তনরিগে।) 
 

৬৮. “তব্ষয়িো যতি আরর্ কেরেই আল্লোহে েোি কেরে অনুরমোতিি নো েোেরিো িোহরয কিোমেো (যুরে) 
কয সম্পি অজগন েরেতিরয িোে জরনয কিোমোরিে ওপে েোতস্ত এরস কযরিো।” 
৬৯. “সুিেোং কভোর্ েরেো যুরে যো অজগন েরেরিো পতেেন্ন হোযোয ব্স্তু তহরসরব্। আে আল্লোহরে ভয় 
েেরি েোরেো, তনশ্চয়ই আল্লোহ ক্ষমোেীয কমরহেব্োন।” 

(যুেযব্ধ সম্পি গ্রহণ েেরি মোনুষ তে তদ্বযোগ্রস্থ তিয?) 
 

৭০. “কহ নতব্, কিোমোে হোরি যোেো ব্ন্দী েরয়রি িোরিেরে ব্রয িোও কয আল্লোহ যতি জোনরি পোরেন 
কিোমোরিে মরন ভোয তেিু তিন্তো আরি িোহরয কিোমোরিেরে িোে কিরয় ব্হুগুণ কব্তে িোন েেরব্ন যো 
কিোমোরিে েোি কেরে কনয়ো হরয়রি। আে তিতন কিোমোরিেরে ক্ষমো েরে তিরব্ন। আে আল্লোহ ক্ষমোেীয 
েরুণোময়।” 
(যরমগে ব্োতণজযেেণ? কেৌেরয ব্েযিো কমরন কনয়োে জরনয িোপ সৃতষ্ট? জর্রিে কেোরনো মোনুষ 
তে ব্যরি পোরেন এেজন যুে ব্ন্দীে েোি কেরে যো কনয়ো হরয়রি িোে কিরয় উিম েী কেেি 
কিব্োে আরি? যুরে সন্তোন হোেোরনো মোরে সন্তোন কিয়ো যোরব্, তেংব্ো সন্তোনরে ব্োব্ো? মোনব্িো 
তনরয় মুহোম্মরিে তে হীন িোমোেো! ‘আল্লোহ যতি জোনরি পোরেন’ এিো আল্লোহে েেো?) 
 

৭১. “আে যতি িোেো কিোমোে সোরে প্রিোেণো েেরি িোয়, এে আরর্ িোেো আল্লোহে সোরে প্রিোেণো 
েরেরি সুিেোং (কিোমোরে) িোরিে ওপরে প্রোযোনয তিরযন। আে আল্লোহ সব্গতব্ষরয় পতেজ্ঞোি ও 
সুরেৌেযী।” 
(েেোতি কয মুহোম্মরিে িোরি কেোন সরন্দহ কনই েোেণ সব্গ তব্ষরয় পতেজ্ঞোি ও সুরেৌেযী 
আল্লোহ সরন্দহসূিে েব্দ ‘যতি’ ব্যব্হোে েেরি পোরেন নো। েোরেেেো েী েেরব্, নো েেরব্ 
আল্লোহ যতি আরর্ কেরে নো জোনরিন, িোহরয ব্িরেে যুেসহ কয সেয যুে এখরনো ঘরিতন 
িোে তব্ব্েণ হোজোে ব্িে আরর্ কেোেোরন তযরখ যোওরহ মোহেুরজ েোখরযন েীভোরব্? কেোেোঅরন 
আল্লোহ ব্হুব্োে ব্রযরিন কয তিতন েোরেেরিে মরন েী আরি িো ভোযভোরব্ই জোরনন। এই 
সুেোেই ৬০ নম্বে আয়োরি আল্লোহ ব্রযরিন- ‘আে প্রস্তুি েোখরব্ (মুসযমোনর্ণরে) সব্িুেু 
সোমেগয তিরয় যো তেিু কিোমোরিে আরি, কিজী যুরেে কঘোড়ো তিরয়, আে িোে দ্বোেো ভীি সন্ত্রস্ত 
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েোখরব্ আল্লোহে েত্রুরিে িেো কিোমোরিে েত্রুরিে এব্ং অনযোনযরিেরেও যোরিেরে কিোমেো 
জোরনো নো, আল্লোহ িোরিেরে কিরনন। আে যো তেিু কিোমেো আল্লোহে েোস্তোয় (যুরে) ব্যয় েেরব্ 
িো কিোমেো পতেপূণগ তেরে পোরব্ আে কিোমোরিে ওপে অতব্িোে েেো হরব্ নো’। And prepare 
against them whatever you are able of power and of steeds of war by which you 
may terrify the enemy of Allah and your enemy and others besides them whom 
you do not know [but] whom Allah knows. And whatever you spend in the cause 
of Allah will be fully repaid to you, and you will not be wronged.)  
নতব্ মুহোম্মরিে ব্িে যুে কেরে তেরে এরস সুেো আনেোয ও িোবু্ে যুে কেরে তেরে এরস 
কযখো সুেো িোওব্োহ এে েোরন নুজুয ব্ো কপ্রক্ষোপি আমেো আরর্ে পরব্গ কিরখতি। এব্োে সুেো 
িোওব্োহ এে গুরুত্বপূণগ ব্োেযগুরযোে ওপে আরযোেপোি েেো যোে- 
সুেো আি-িোওব্োহ- 
১. “আল্লোহ ও আল্লোহে েোসুরযে িেে কেরে অব্যোহতি কঘোষণো েেো হরযো কসই সেয মুেতেেরিে প্রতি 
যোরিে সোরে কিোমেো িুতি েরেতিরয।” 
(তেরসে িুতি? কহোিোইতব্য়োয় সতন্ধ তিয মক্কো আক্রমরণে পূব্গ-পতেেতল্পি নীযনক্সো। এই েেোতি 
মক্কো আক্রমরণে আরর্ ব্যো উতিৎ তিয নো? িুতি কিো অরনে আরর্ই কভরি কিয়ো হরয়রি। 
আমেো হুিোইতব্য়োে িুতি তনরয় পেব্তিগরি তব্স্তোতেি আরযোিনো েেরব্ো অনয প্রব্রন্ধ)  
 

২. “সুিেোং িোে মোস স্বোযীনভোরব্ িযোরেেো েরেো। আে মরন কেরখো, কিোমেো আল্লোহে হোি কেরে পোতযরয় 
কযরি পোেরব্ নো। আল্লোহ তনশ্চয়ই েোরেেরিেরে যোতিি েরে েোরেন।” 
(আয়োিতি এেেম হওয়ো উতিৎ তিয- ‘আে মরন কেরখো, কিোমেো আমোে হোি কেরে পোতযরয় 
কযরি পোেরব্ নো। আতম তনশ্চয়ই েোরেেরিেরে যোতিি েরে েোতে’। েোেণ কেোেোন কিো 
আল্লোহে েেো!) 
 

৩. “আে এই মহোন হরজে তিরন মোনুষরিে প্রতি আল্লোহ ও আল্লোহে েসুরযে পক্ষ কেরে কঘোষণো কিয়ো 
হরে কয, আল্লোহ মুেতেেরিে েোি কেরে িোয়মুি আে িোাঁে েসুযও। অব্েয কিোমেো যতি িওব্ো েরেো 
িো হরব্ কিোমোরিে জরনয মিযজনে। অনযেোয় কজরন কেরখো আল্লোহে হোি কেরে কিোমোরিে মুতি কনই। 
আে েোরেেরিেরে মমগোতন্তে েোতস্তে সংব্োি িোও।”  
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(‘আল্লোহ মুেতেেরিে েোি কেরে িোয়-মুি’ - এই েেোে মোরনিো তে? কেোরনো িোয়ব্েিোয় তে 
আল্লোহ েখরনো িস্তখি েরেতিরযন? হযোাঁ, হুিোইতব্য়োে সতন্ধপরত্র (িে ব্িরেে েোতন্ত িুতি) িস্তখি 
েরেতিরযন মুহোম্মি তব্ন আবু্দল্লোহ। হজেি আতযে কযখো কসই সতন্ধপরত্র আল্লোহে নোমতিও 
কযখো তিয তেন্তু মুহোম্মি তব্নো তদ্বযোয় তনরজে হোরি নোমতি মুরি কেরয তিরয়তিরযন। আল্লোহে 
নোরমে হীন অপমোন সহয েেরি পোরেনতন হজেি আবু্ব্েে, আতয, ওমে ও উপতস্থি 
মুসযমোনর্ণ। কসতিন কু্ষব্ধ ওমে, হজেি আবু্ব্েেরে প্রশ্ন েরেতিরযন - উতন সতিযই তে 
আল্লোহে নতব্? দ্রষ্টব্য-সতহহ কব্োখোতে, ব্তযউম ৩ বু্ে ৫০। অব্েয ওমে তব্তভন্ন েোেরণ 
এেোতযেব্োে মুহোম্মরিে নতব্রত্বে ওপে সরন্দহ প্রেোে েরেরিন।) 
 

৫. “অিাঃপে তনতষে মোস অতিব্োতহি হরয় কর্রয, মুেতেেরিে হিযো েরেো কযখোরন িোরিেরে পোও, 
িোরিেরে ব্ন্দী েরেো আে কঘেোও েরেো িিুতিগে কেরে। আে ওাঁি কপরি ব্রস কেরেো প্ররিযে ঘোাঁতিরি 
িোরিে সন্ধোরন। তেন্তু যতি িোেো িওব্ো েরে, নোমোজ পরড় এব্ং জোেোি (েে) আিোয় েরে িোহরয 
িোরিে পে কিরড় িোও। তনশ্চয়ই আল্লোহ ক্ষমোেীয পেম িয়োযু।” 
(উপরেে আয়োি অনুযোয়ী মুসযমোন নো হরয় অমুসতযম কেউ মুসতযম কিরে ব্োস েেোে তে 
কেোরনো পে কখোযো আরি? কেোেোরনে ৪৮ নং সুেোয় ১৬ নং আয়োরি আল্লোহ কঘোষণো কিন- ‘রৃ্রহ 
অব্স্থোনেোেী মরুব্োসীরিেরে ব্রয তিনাঃ আর্োমীরি কিোমেো এে প্রব্য পেোক্রোন্ত জোতিে সোরে 
যুে েেরি আহুি হরব্। কিোমেো িোরিে সোরে যুে েেরব্, যিক্ষণ নো িোেো মুসযমোন হরয় 
যোয়। িখন যতি কিোমেো তনরিগে পোযন েে, িরব্ আল্লোহ কিোমোরিেরে উিম পুেস্কোে তিরব্ন। 
আে যতি পৃষ্ঠপ্রিেগণ েরেো কযমন ইতিপূরব্গ পৃষ্ঠপ্রিেগন েরেি, িরব্ তিতন কিোমোরিেরে 
যন্ত্রনোিোয়ে েোতস্ত তিরব্ন’। কে ব্রয ইসযোরম জব্েিতস্ত কনই, ইসযোম অরস্ত্রে মোযযরম প্রতিতষ্ঠি 
হয় নোই?) 
 

৬. “আে মুেতেেরিে কেউ যতি কিোমোে েোরি আশ্রয় িোয়, িরব্ িোরে আশ্রয় কিরব্ যোরি কস আল্লোহে 
েোযোম শুনরি পোরে এব্ং িোরে তনেোপি স্থোরন কপৌঁরি কিরব্। এতি এ জরনয কয এরিে কেোন জ্ঞোন 
কনই।” 
(েল্পনো েেো যোয় িুষ্ট েোজনীতি এেজন িতেদ্র, অতেতক্ষি, তপিৃহীন, মোিৃহীন, আশ্রয়হীন 
মোনুষরে কেমন আত্মম্ভেী েরে কিোরয? মোনতব্ে জ্ঞোন েিিুেু তনরি নোমরয এেজন মোনুষ 
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ব্যরি পোরেন- ‘আশ্রয় প্রোেগীরে আশ্রয় কিরব্ এ জরনয কয িোরিে কেোরনো জ্ঞোন কনই’। অেি 
মোত্র তেিুতিন আরর্ মুহোম্মি তনরজ ও িোে অনুসোেীেো আশ্রয়প্রোেগী তেতেউতজ তিরযন আতব্ 
তসতনয়োয় আে মতিনোয়।) 
 

৭. “মুেতেেরিে (অমুসতযম) সোরে তেরূরপ আল্লোহ ও আল্লোহে েসুরযে িুতি ব্যব্ৎ েোেরব্, িরব্ িোরিে 
িোড়ো যোরিে সোরে কিোমেো িুতি েরেতিরয মসতজিুয-হোেোরমে তনেরি? সুিেোং যিক্ষণ িোেো কিোমোরিে 
প্রতি সেয েোরে কিোমেোও িিক্ষণ িোরিে প্রতি সেয কেরেো। তনাঃসরন্দরহ আল্লোহ যমগপেোয়ণরিে 
ভোরযোব্োরসন।” 
(আল্লোহ যতি জোরনন ওরিে সোরে িুতি ব্যব্ৎ েোেরব্ নো, িোহরয িুতিরি সই েেরযন কেন? 
মোনুষ িুতি ভি েেরযো, িোই আল্লোহ ও আল্লোহে েসুযও কময়োি কেষ হওয়োে পূরব্গ িুতি ভি 
েেরযন। মক্কো আক্রমণ েেরযন, িোেপে আেও েরয়েতি যুরে কব্েতেিু এযোেো িখয 
েেরযন, নোেী হেণ েেরযন, প্রিুে যন-সম্পি যুি েেরযন। মোনুষ সেয হরয আল্লোহ ও 
আল্লোহে েসুযও সেয, মোনুষ যুে েেরয আল্লোহ ও আল্লোহে েসুযও মোনুরষে সোরে যুে েরেন। 
মোনুষ ঠোট্টো েেরয, মেেেো েেরয আল্লোহও ঠোট্টো মেেেো েরেন, মোনুষ মিযব্-পতেেল্পনো 
ষঢ়যন্ত্র েেকয আল্লোহও মিযব্-পতেেল্পনো ষড়যন্ত্র েরেন। এ আল্লোহ কিো জীব্ন্ত এে মোনুষ 
িোড়ো আে তেিু হরি পোরেন নো!) 
 

৮. “কেমন েরে? (িোরিে সোরে িুতি সম্ভব্) িোেো কিো কিোমোরিে ওপে জয়ী হরয িোরিে সোরে 
কিোমোরিে আত্মীয়িোে ব্ো িুতিে মযগোিো কিরব্ নো। িোেো মুরখ কিোমোরিেরে সন্তুষ্ট েরে তেন্তু িোরিে 
অন্তেসমূহ িো অস্বীেোে েরে, আে িোরিে অতযেোংেই েোতিে (িুষৃ্কতিেোেী)।” 

(এই েেোগুরযো িুতিরি সই েেোে পূরব্গ নো ব্রয িোবু্ে কেরে তেরে এরস ব্যো হরে কেন? 
এই কয েেোয় েেোয় িোেো মুেতেে, েোতিে, েোরেে, মুনোতেে ব্যো হরে এগুরযো মুসযমোনরিে 
মরন অমুসতযমরিে প্রতি তিেতিন কক্ষোভ, ঘৃণো, তহংসো-তব্রদ্বরষে আগুন জ্বোতযরয় েোখোে জরনয নয় 
তে? কেোেোন তে র্োতয তেক্ষোে ব্ই?) 
 

১০. “িোেো মুতমনরিে সোরে আত্মীয়িোে ব্ো িুতিে মযগোিো কিয় নো। আে িোেোই সীমো যঙ্ঘনেোেী।” 
১১. “অব্েয িোেো যতি িওব্ো েরে, নোমোজ েোরয়ম েরে আে জোেোি আিোয় েরে িোহরয িোেো 
কিোমোরিে যমগীয় ভোই। আে আমেো তনরিগেোব্যী তব্েিভোরব্ ব্ণগনো েতে জ্ঞোনীরিে জনয।” 
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(যোেো মুখ তিরয় িওব্ো েরে, েেীে তিরয় নোমোজ েোরয়ম েরে, আে অেগ তিরয় জোেোি আিোয় 
েরে িোেো যমগীয় ভোই হরয় কর্রযো? এেপে যতি যুরে নো যোয় িোহরয কসই ভোই মোনুতেে হরয় 
যোয়? জ্ঞোনীরিে জরনয তব্েিভোরব্ ব্ণগনোে তে প্ররয়োজন আরি? নোমোজ েোরয়ম েেোে পেতিে 
তব্েিভোরব্ ব্ণগনোিো কেোেোয়?) 
 

১২. “আে যতি িোেো িুতি (েপে) ভি েরে আে কিোমোরিে যমগ তিরয় তব্দ্রুপ েরে িোহরয েোরেে 
প্রযোনরিে সোরে যুে েরেো, এরিে েপরেে কেোরনো মূযয কনই কয িোেো তব্েি েোেরব্ (িুষ্কমগ েেো 
কেরে)।” 
(িোরিে অন্তে সম্বরন্ধ এরিো জ্ঞোন েোেো সরত্ত্বও আল্লোহ ‘যতি’ েব্দ ব্যব্হোে েেরযন? পেযমগ 
তনরয় তব্দ্রুপ েেো মুহোম্মরিে কেোেোন িোড়ো আে কেোরনো যমগগ্ররন্থ আরি?) 
 

১৩. “কিোমেো তে কসই িরযে সোরে যুে েেরব্ নো যোেো িোরিে েপে ভি েরেরি এব্ং েসুযরে 
ব্তহস্কোরেে সংেল্প েরেতিয? িোেোই আরর্ কিোমোরিেরে আক্রমণ েরেরি। কিোমেো তে িোরিে ভয় 
েরেো? অেি কিোমোরিে অতযেিে ভরয়ে কযোর্য হরযন আল্লোহ, যতি কিোমেো মুতমন হও।” 
(মোতিে মোনুরষে েোরি আেোরেে প্রিোপেোযী আল্লোহে (নো মুহোম্মরিে?) কেমন েরুণ তমনতি। 
ব্িে কেরে যুে েরে েরে আতমগ কেরেস্তোেো তে সেরযই কপনেরন িরয তর্রয়তিরযন? এই 
আয়িতি ব্যো হরয়তিয িোবু্ে অতভযোরন যোওয়োে পূরব্গ আে প্রেম আয়োিতি ব্যো হরয়তিয িোবু্ে 
কেরে তেরে এরস।) 
 

১৪. “িোরিে সোরে যুে েরেো, আল্লোহ কিোমোরিে হোরি িোরিে েোতস্ত কিরব্ন। িোরিে যোতিি েেরব্ন, 
িোরিে তব্রুরে কিোমোরিে জয়ী েেরব্ন আে মুসযমোনরিে অন্তেসমূহ েোন্ত েেরব্ন।” 
১৫. “আে মুসযমোনরিে মরনে কক্ষোভ িূে েেরব্ন। আে আল্লোহ যোে প্রতি ইেো ক্ষমোেীয হরব্ন, আল্লোহ 
সব্গজ্ঞোিো, পেমজ্ঞোনী।” 
১৬. “কিোমেো তে মরন েরেো কিোমোরিেরে কিরড় কিয়ো হরব্ যিক্ষণ নো আল্লোহ কজরন কনরব্ন, কিোমেো 
কে যুে েরেরিো এব্ং কে আল্লোহ ও িোে েসুয ও মুসযমোন ব্যিীি অনয েোউরে ব্নু্ধরূরপ গ্রহণ 
েরেরিো? কিোমেো যো েরেো কস সম্বরন্ধ আল্লোহ পূণগ ওয়োতেব্হোয।” 
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(কে যুরে তর্রয়তিয আে কে যোয় নোই িো জোনোে জরনয তেিুিো সময় যোর্রব্ চব্তে। িরব্ এেো 
ভোরযোভোরব্ই কজরন কর্রি মুহোম্মরিে পিিরয মোেো কনোয়োরনো িোড়ো িোরিে আে কেোরনো র্তি 
কনই।) 
 

১৭. “মুেতেেেো কযোর্যিো েোরখ নো আল্লোহে মসতজি কিখোশুনো েেোে িোেো তনরজেোই তনরজরিে েুেতেে 
সোক্ষয তিরে। িোরিে সেয েোজ (আময) ব্যেগ হরব্ এব্ং িোেো তিেতিন আগুরনে কভিে ব্সব্োস 
েেরব্।” 
১৮. “তনশ্চয়ই িোেোই আল্লোহে মসতজি কিখোশুনো েেরব্ যোেো আল্লোহরি তব্শ্বোস েরে আে পেেোরযও 
আে নোমোজ েোরয়ম েরে ও জোেোি আিোয় েরে, আে আল্লোহ িোড়ো েোউরে ভয় েরে নো। অিএব্ 
আেো েেো যোয় এেো কহিোয়িপ্রোপ্তরিে অন্তভুগি হরব্।” 
(‘অিএব্ আেো েেো যোয় এেো কহিোয়িপ্রোপ্তরিে অন্তভুগি হরব্’- আল্লোহেও মোনুরষে মরিো 
আেো-তনেোেো আরি? েেোিো কব্োযহয় আল্লোহে নয় ব্েং েসুয মুহোম্মরিে।) 
 

১৯. “কিোমোেো তে হোতজরিেরে পোতন সেব্েোহ ও মসতজিুয-হোেোম েক্ষণোরব্ক্ষণরে কসই কযোরেে সমোন 
মরন েরেো, কয ঈমোন এরনরি আল্লোহে ওপে ও পেেোরয, আে আল্লোহে পরে যুে েরেরি? এেো আল্লোহে 
িৃতষ্টরি সমোন নয়, আে আল্লোহ জোতযমরিে কহিোয়ি েরেন নো।” 
(মুহোম্মি ভুরয কর্রিন কেোেোরনে েেোগুরযো হওয়োে েেো সেোসতে আল্লোহে, তিতন মোযযমমোত্র! 
তেন্তু ব্োেযগুরযো স্পষ্টই প্রমোণ েরে ব্িো আল্লোহ নয় ব্েং স্বয়ং মুহোম্মি। আল্লোহে েোরি 
সুতেব্োরিে কেোরনো মূযয কনই; আরি সন্ত্রোরসে অপতেসীম পুেস্কোে।) 
 

২০. “যোেো ঈমোন এরনরি, কিে িযোর্ েরেরি এব্ং তনরজে জীব্ন ও মোয তিরয় আল্লোহে পরে তজহোি 
েরেরি, আল্লোহে েোরি িোরিে ব্ড় মযগোিো েরয়রি আে িোেোই সেযেোম।” 
(জোন আে মোয তিরয মযগোিো িোড়ো আে েী েী পোওয়ো যোরব্?) 
 

২১. “িোরিে আল্লোহ িোরিেরে সু-সংব্োি তিরেন-স্বীয় িয়ো ও সরন্তোরষে আে কব্রহরস্তে, কসখোরন আরি 
িোরিে জরনয স্থোয়ী েোতন্ত।” 
(আল্লোহে িয়ো ও সরন্তোষ আে কব্রহস্ত পোওয়োে জরনয আে তে তে েেরি হরব্?) 
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২৩. “কহ ঈমোনিোের্ণ কিোমেো কিোমোরিে স্বীয় তপিো ও ভোইরিেরে অতভভোব্েরূরপ গ্রহণ েরেো নো, যতি 
িোেো তব্শ্বোরসে কিরয় অতব্শ্বোসরে ভোরযোব্োরস। আে কিোমোরিে যোেো িোরিেরে অতভভোব্েরূরপ গ্রহণ 
েরে িোেো জোতযমরিে অন্তভুগি।” 
(শুযু জন্মিোিো তপিো আে সরহোিে ভোই িযোর্ েেরযই হরব্?) 
 

২৪. “ব্য, কিোমোরিে তনেি যতি কিোমোরিে তপিো, কিোমোরিে সন্তোন, কিোমোরিে ভোই, কিোমোরিে স্ত্রী, 
কিোমোরিে কর্োত্র, কিোমোরিে যন-সম্পি, কিোমোরিে ব্যব্সো যো কিোমেো ব্ন্ধ হরয় যোওয়োে ভয় েরেো, 
কিোমোরিে ব্োসস্থোন, যোরে কিোমেো পিন্দ েরেো, আল্লোহ ও িোে েসুয ও আল্লোহে েোস্তোয় যুে েেোে 
কিরয় অতযে তপ্রয় মরন েরেো, িরব্ অরপক্ষো েরেো আল্লোহে তনরিগে আসো পযগন্ত, আে আল্লোহ 
েোরসেিযরে কহিোয়ি েরেন নো।” 
(সোরয তে আে মোরয়ে মমিো, ব্োব্োে আিে, সন্তোরনে মোয়ো, কব্োরনে কেহ স্ত্রীে ভোরযোব্োসোরে 
িুে জ্ঞোন েরে কজহোতিেো কব্োমো হোরি ঘে কিরড় কব্তেরয় যোয়?) 
 

২৫. “আল্লোহ কিোমোরিেরে অরনে যুরে সোহোযয েরেরিন এব্ং কহোনোইরনে যুরেও যখন কিোমোরিে 
সংখযোতযেয কিোমোরিেরে উৎেুল্ল েরেতিয এব্ং িো কিোমোরিে কেোরনো েোরজ আরসতন, পৃতেব্ী প্রেস্ত 
হওয়ো সরত্ত্বও কিোমোরিে জরনয সংেুতিি হরয়তিয। অিাঃপে কিোমেো পৃষ্ঠ প্রিেগন েরে পোতযরয় 
তর্রয়তিরয।” 
(েী হরয়তিয কস তিন কয, সোহোতব্র্ণ কব্রহরস্তে িেজো কেরে পোতযরয় কর্রযন?) 
 

২৬. “িোেপে আল্লোহ নোতজয েরেন সোন্ত্বনো িোে েসুয ও মুতমনরিে প্রতি এব্ং অব্িীণগ েরেন এমন 
এে কসনোব্োতহনী যোরিে কিোমেো কিখরি পোওতন। আে েোতস্ত প্রিোন েরেন েোরেেরিে, আে এতি হরযো 
িোরিে েমগেয।” 
(এেজন মুতমন সমোন িেজন েোরেে, আরর্ে সুেো আনেোরয কিো িোই ব্যো হয। এরিো 
চসতনে েোেো সরত্ত্বও আেোে কেরে কেরেস্তো আতমগ নোমোরি হরযো? শুযু কেরেস্তো আতমগ তিরয় যুে 
হয় নো?) 
 

২৮. “কহ ঈমোনিোের্ণ, মুেতেেেো কিো অপতব্ত্র। সুিেোং এ ব্িরেে পরে কযন িোেো পতব্ত্র মসতজরিে 
তনেরি নো আরস। আে যতি কিোমেো িোতেরদ্রে আেঙ্কো েরেো িোহরয আল্লোহ িোইরয ভতব্ষযরি তনজ 
েরুণোয় কিোমোরিেরে অভোব্মুি েরে কিরব্ন।” 
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(‘আল্লোহ িোইরয ভতব্ষযরি তনজ েরুণোয় কিোমোরিেরে অভোব্মুি েরে কিরব্ন’-এিো আল্লোহে 
েেো হরিই পোরে নো। অনযত্র সুেো আয েোিহ (নং ৪৮) আল্লোহ তযখরযন- ‘ইনেোল্লোহ কিোমেো 
অব্েযই মসতজরি হোেোরম প্ররব্ে েেরব্ তনেোপরি মস্তেমুতন্ডি অব্স্থোয় এব্ং কেে েতিগি 
অব্স্থোয়’ (আয়োি ২৭)। আল্লোহও ইনেোল্লোহ ব্রযন?) 
 

২৯. “কিোমেো যুে েরেো আহরয-তেিোরব্ে (কিৌেোি, জবু্ে ও ইতিয তেিোব্ অনুসোেী) ঐ কযোেরিে 
সোরে, যোেো আল্লোহ ও আরখেোরি তব্শ্বোস েরে নো, আে তনরষয েরে নো যো আল্লোহ ও আল্লোহে েসুয 
তনরষয েরেরিন এব্ং সিয যমগ গ্রহণ েরে নো, যিক্ষণ নো েেরজোরড় তজতজয়ো (েে) প্রিোন েরেরি ও 
আনুর্িয কমরন কনয়।” 
(িোরিে কযরহিু কেিোব্ আরি সুিেোং িোরিে আল্লোহ আরিন, নতব্ আরিন, আরখেোিও আরি। 
হঠোৎ েরে িোেো িোরিে যমগ িযোর্ েরে মুহোম্মরিে নিুন যমগরে সিযযমগ ব্রয গ্রহণ েেরব্ 
কেন? েেরজোরড় েে প্রিোন েরে আনুর্িয কমরন কনয়োে সোরে যরমগে সম্পেগিো েী?) 
 
৩০. “ইহুতিেো ব্রয উজোয়ে আল্লোহে পুত্র আে খৃস্টোনেো ব্রয ঈসো আল্লোহে পুত্র। এ হরে িোরিে 
মুরখে েেো। এেো পূব্গব্িগী েোরেেরিে মরিো েেো ব্রয। আল্লোহ এরিে ধ্বংস েরুন, িোেো কেমন সিয 
কেরে তব্মুখ হয়।” 
(আব্োেও পে-যরমগে সমোরযোিনো-তব্রদ্রোপ েেো? আল্লোহ তে অনয কেোরনো আল্লোহে েোরি প্রোেগনো 
েেরিন- ‘আল্লোহ এরিে ধ্বংস েরুন’ এে মোরনিো েী? নোতে এে আড়োরয মুহোম্মি যুেোরনো?) 
 

৩৩. “তিতনই কসইজন তযতন আপন েসুযরে পোতঠরয়রিন কহিোয়ি ও সিযযমগ তিরয়, কযন এই যমগরে 
সেয যরমগে ওপরে প্রযোনয তিরি পোরেন। যতিও মুেতেের্ণ িো অপ্রীতিেে মরন েরে।” 
(অনয যরমগে ওপে তনরজে যরমগে প্রোযোনয তব্স্তোে েেো কিো সোম্প্রিোতয়েিো!) 
 

৩৮. “কহ ঈমোনিোের্ণ, কিোমোরিে েী হরযো, যখন আল্লোহে পরে কিোমোরিেরে কব্ে হব্োে 
জরনয ব্যো হয়, িখন কিোমেো মোতি জতড়রয় যরেো। কিোমেো তে আরখেোরিে পতেব্রিগ িুতনয়োে 
জীব্রন িুষ্ট হরয় কর্রয? অেি, িুতনয়োে কভোর্-তব্যোস আরখেোরিে িুযনোয় খুব্ই অল্প।” 
(কেোেোেোে ব্োেয কেোেোয় এরন ব্সোরনো হরয়রি; ব্োেযতি এই সুেোে প্রেরম েোেোে েেো। 
কেোেোরন িতজগে েোজিো েোেো েেরযন?) 
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৩৯. “যতি কিোমেো কব্ে নো হও, আল্লোহ কিোমোরিেরে ভীষণ েোতস্ত কিরব্ন আে অনয জোতিরে কিোমোরিে 
স্থযোতভতষি েেরব্ন, কিোমেো িোাঁে কেোরনো ক্ষতি েেরি পোেরব্ নো। আল্লোহ সব্গতব্ষরয় েতিমোন।” 
(েসুযুল্লোহ ভুরয কর্রিন ব্োরেযে প্রেরম ‘েুয’ (ব্রযো) েব্দ নো ব্সোরয েেো কয িোে তনরজে হরয় 
যোয়)  
 

৪০. “যতি কিোমেো িোাঁরে (েসুযরে) সোহোযয নো েরেো িোহরয মরন কেরখো, আল্লোহ কিোমোরিেরে সোহোযয 
েরেতিরযন যখন েোরেরেেো িোাঁরে ব্তহষ্কোে েরেতিয। তিতন তিরযন িুজরনে এেজন যখন িোেো গুহোে 
মরযয তিরযন, তিতন িোাঁে সিীরে ব্রযতিরযন তব্ষণ্ন হরয়ো নো, আল্লোহ আপনোরিে সোরে আরিন। িোেপে 
আল্লোহ িোাঁে প্রতি সোন্ত্বনো নোতজয েেরযন এব্ং িোাঁে সোহোরযয এমন এে ব্োতহনী পোঠোরযন যোরিে কিোমেো 
কিখরি পোওতন। ব্স্তুি আল্লোহ েোরেেরিে মোেো নি েরে তিরযন, আে আল্লোহে েেোই সিো সমুন্নি 
এব্ং আল্লোহ পেোক্রমেোযী প্রজ্ঞোময়।” 
(এই ব্োরেয ব্িো আল্লোহ নো মুহোম্মি নো তজব্রোইয? এাঁরিে হরযোিো েী? এরিো েোেুতি তমনতি 
েেো হরে, কযোভ-যোযসো, ভয়-ভীতিও কিখোরনো হরে, সরব্গোপতে িোেো জোরনন, িোেো আরিন 
যরিো, আেোে কেরে আসরব্ন িরিো এব্ং মহো পেোক্রমেোযী স্বয়ং আল্লোহও িোরিে পরক্ষ, 
িবু্ও কযন ওেো নড়রি িোয় নো। িোরিে তে হুনোইরনে কসই ভয়োনে জিরযে েেো মরন পরড়রি, 
নো তে কেোমোনরিে ভরয় িোেো ভীি? আে আল্লোহই ব্ো েষ্ট েরে ব্োেব্োে সোিো ব্োতহনী তনরয় 
যুে েেরি যেোিরয কনরম আরসন কেন? তেিু সমরয়ে জরনয আজেোইযরে পোতঠরয় তিরযই 
কিো হরিো।) 
 

৪১. “কিোমেো কব্ে হরয় পরড়ো অল্প অেব্ো প্রিুে সেিোম তনরয় (যো তেিু আরি িোই তনরয়) আে কজহোি 
েরেো আল্লোহে েোস্তোয় তনরজরিে প্রোণ ও মোয তিরয়, এতি কিোমোরিে জরনয খুব্ই উিম যতি কিোমেো 
বু্ঝরি পোরেো।” 
(মতিনোে নিুন মুসযমোনরিে বু্তেসুতে মক্কোে কজহোতি ভোইরিে িুযনোয় এেিু েমই। এমতনরিই 
যুরে কযরি িোয় নো আে কর্রযও যুরে পোওয়ো মোরযে ওপে ভোর্ ব্সোরি িোয়। এেো িখন বু্ঝরব্ 
যখন মুনোতেরেে খোিোয় নোম উঠরব্!) 
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৪২. “যতি (এ যুরে) আশু যোরভে সম্ভোব্নো েোেরিো আে যোত্রোপে সংতক্ষপ্ত হরিো িোহরয িোেো তনশ্চয়ই 
কিোমোে সরি কযরিো, তেন্তু িুর্গম পে িোরিে েোরি িীঘগ মরন হরযো। িোেো কিোমোে েোরি েসম কখরয় 
ব্যরব্ —আমোরিে সোযয েোেরয অব্েযই কিোমোরিে সোরে কব্ে হিোম, এেো তনরজেোই তনরজরিে ধ্বংস 
েরেরি আে আল্লোহ জোরনন এেো তমরেযব্োিী।” 
(আেো এই ব্োেযিো জর্ি ও মোনুষ সৃতষ্টে আরর্ আল্লোহ যোওরহ মোহেুরজ তযরখ কেরখতিরযন এ 
েেো কেোন যুতিরি মোনো যোয়? ব্িগমোন েোরযে ব্োেয তিরয় িোবু্রে কেোমোনরিে সোরে যুরে 
যোওয়োে আহব্োন কসিো আরর্ কেরে কযখো হয় েী ভোরব্? মহোেতিেোযী কেোম সম্রোরিে সোরে 
যুে। নর্ি মোরযে সম্ভোব্নোও কনই। িোেপে েী ভীষণ র্েম পরড়রি খোরমোখো জোরনে ওপে 
তেস্ক তনরি তে সেরয িোয়?) 
 

৪৩. (কহ নতব্) “আল্লোহ আপনোরে ক্ষমো েরুন, আপতন কেন িোরিেরে অব্যহতি তিরযন যিক্ষণ পযগন্ত 
নো আপনোে েোরি পতেষ্কোে হরয় কযরিো কে সিয ব্যরি আে কজরন তনরিন কে তমরেযব্োিী?” 
(‘আল্লোহ্ আপনোরে ক্ষমো েরুন, আপতন কেন িোরিেরে অব্যহতি তিরযন’—কে ব্যরিন 
েেোিো? মুহোম্মরিে কেোরনো গুপ্তিে, নোতে কেোরনো সোহোতব্, নোতে মুহোম্মি তনরজ?)  
 

৬৬. “অজুহোি কিতখও নো, কিোমেো কয েোরেে হরয় কর্রিো ঈমোন আনোে পেও। কিোমোরিে তেিু কযোেরে 
যতি আতম ক্ষমো েরে কিইও, অব্েয তেিু কযোেরে আজোব্ও কিব্ েোেণ িোেো তিয অপেোযী।” 
(কেোন িুাঃরখ ঈমোন আনোে পেও মুসযমোনর্ণ েোরেে হরয় কর্য? মক্কোে কেোেোরয়েরিে ইসযোতম 
আিেণ, মুহোম্মি ও িোে ইসযোরমে েোজরনতিে মুরখোেপেো সন্ত্রোসী কিহোেো তিনরি ভুয 
েরেতিয?) 
 

৭৯. “যোেো তব্দ্রুপ েরে কসই সেয মুসযমোনরিে প্রতি যোেো মুি মরন িোন খয়েোি েকে এব্ং িোরিে 
প্রতি যোরিে তেিুই কনই তনরজে পতেশ্রমযব্ধ সম্পি িোড়ো। অিাঃপে িোেো ওরিে প্রতি ঠোট্টো েরে, 
আল্লোহও িোরিে প্রতি ঠোট্টো েরেরিন এব্ং িোরিে জরনয েরয়রি কব্িনোিোয়ে েোতস্ত।” 
(কয আল্লোহ ব্োেব্োে ব্রযন িোে েোরি আরি অেুেন্ত যন-ভোণ্ডোে, মোনুরষে সেয যন িোেই 
কিয়ো, কসই আল্লোহ যখন মোনুরষে েোরি েজগ িোন, তভরক্ষ িোন, তব্জরনস েরেন, মোনুষ এেিু 
েনতেউজড হরব্ই। মতিনোে মোনুষ মুসযমোন হরযো তেন্তু িোরিে পতেশ্রমযব্ধ সম্পি িোড়ো তেিুই 
কনই, আে মক্কোে েেণোেগীরিে তেিুই তিয নো অেি এখন িুই হোরি িোন-খয়েোি েেরি পোরে, 
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তব্ষয়িোয় ভোব্ব্োে কহিু আরি। ‘আল্লোহও িোরিে প্রতি ঠোট্টো েরেরিন’যোে আল্লোহও ঠোট্টো 
েরে তনরয়রিন, সমোরন সমোন হরয় কর্রি) 
 

৮০. “িুতম িোরিে জরনয ক্ষমো প্রোেগনো েরেো আে নো েরেো, যতি িোরিে জরনয সিে ব্োেও ক্ষমো প্রোেগনো 
েরেো, িবু্ আল্লোহ ওরিে ক্ষমো েেরব্ন নো। িো এ জরনয কয িোেো আল্লোহ ও আল্লোহে েসুযরে অস্বীেোে 
েরেরি, আে আল্লোহ নোেেমোনরিেরে পে কিখোন নো।” 
(মুহোম্মি ৭০ ব্োে ক্ষমো প্রোেগনো েেরযও িো েবু্য হরব্ নো। ভোষোিো কযন অজ পোড়োর্োাঁরয়ে 
অতেতক্ষি কেোন েোর্ী অতভমোনী মতহযোে মি মরন হরযো) 
 

৮১. “কপিরন েরয় যোওয়ো কযোরেেো আল্লোহে েসুয কেরে তব্তেন্ন হরয় ব্রস েোেরি কপরে আনন্দরব্োয 
েরেরি, আে িোরিে জোন-মোয তিরয় আল্লোহে েোস্তোয় যুে েেরি অপিন্দ েরেরি এব্ং ব্রযরি এই 
র্েরমে তিরন অতভযোরন কব্ে হরয়ো নো। ব্রয িোও জোহোন্নোরমে আগুন অরনে কব্তে উিপ্ত যতি িোেো 
বু্ঝরি পোেরিো।” 
৮২. অিএব্ িোেো সোমোনয কহরস তনে। িোরিে েৃিেরমগে ব্িরয অরনে কব্তে েোাঁিরব্। 
(িোেো হোসরযো আে আল্লোহ হোসরযন নো, এ কেমন েেো?) 
 

৮৩. “েোরজই আল্লোহ যতি কিোমোরে তেতেরয় আরনন (িোবু্ে কেরে) িোরিে কেোন িরযে মোরঝ আে 
িোেো কিোমোে সোরে কব্রুব্োে অনুমতি িোয় িুতম ব্রযো-কিোমেো কেোরনো সময়ই আে আমোে সোরে কযরি 
পোেরব্ নো এব্ং আমোে পক্ষ হরয় কেোরনো েত্রুে সোরে যুে েেরব্ নো। তনশ্চয়ই কিোমেো কিো প্রেমব্োরে 
কপিরন কেরেি। সুিেোং কপিরন েোেোে িরযই কেরেো।” 

(‘আল্লোহ যতি কিোমোরে তেতেরয় আরনন’ -েেোিো কব্োয হয় কেোরনো মোনুরষে মুখ কেরে উচ্চোতেি 
হরযো।) 
 

৮৪. “িোরিে েোরেো মৃিুয হরয িুতম িোরিে জরনয নোমোজ পড়রব্ নো, িোে েব্রেে পোরেও িোাঁড়োরব্ নো। 
িোেো কিো আল্লোহে প্রতি অস্বীেৃতি জ্ঞোপন েরেরি, আে েোসুরযে প্রতিও, আে িোেো মরেরিও নোেেমোন 
অব্স্থোয়।” 
৯৪. “িুতম যখন িোরিে েোরি তেরে আসরব্, িোেো কিোমোে েোরি এরস িযনো েেরব্, িুতম ব্রযো িযনো 
েরেো নো আতম েখরনো কিোমোরিে েেো শুনরব্ো নো, আল্লোহ আমোরে কিোমোরিে সম্বরন্ধ জোতনরয় তিরয়রিন। 
আে এখন কেরে আল্লোহই কিোমোরিে েোযগেযোপ যক্ষয েেরব্ন আে িোে েসুযও। িোেপে কিোমোরিেরে 
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তেতেরয় আনো হরব্ কসই জ্ঞোি-অজ্ঞোি তব্ষরয় অব্র্ি সিোে েোরি। তিতনই কিোমোরিে ব্রয কিরব্ন 
কিোমেো যো েরেতিরয।” 
(আজ যতি ২০০৯ সোরয কেোরনো কজযোতিষী ভতব্ষযৎ ব্োণী তযরখ এভোরব্, “ব্োংযোরিে স্বোযীন হরব্, 
ব্িব্নু্ধ কেখ মুতজব্রে হিযো েেো হরব্, েোজোেোেেো সংসরি যোরব্”- এমন কজযোতিষীরে 
আপোিমস্তে পোর্য িোড়ো আে েী ব্যো যোয়? এই ব্ইিো নোতে যোওরহ মোহেুরজ আরর্ কেরে 
কযখো তিয?) 
 

৯৫. “যখন িুতম িোরিে েোরি তেরে আসরব্, িোেো আল্লোহে েসম খোরব্, কযন িুতম িোরিে উরপক্ষো 
েরেো, সুিেোং িুতম িোরিে উরপক্ষো েরেো, তনাঃসরন্দরহ এেো নোপোে এব্ং এরিে র্ন্তব্যস্থয হরযো 
জোহোন্নোম।” 
(‘ভতব্ষযিেোয’তিরয় ব্যো ব্োেযগুরযো, ঘিনো ঘরি যোওয়োে পে কখোাঁজ-খব্ে তনরয় িোেপে 
প্রেোে েেো হরে কেন? “যখন িুতম িোরিে েোরি তেরে আসরব্” ব্োেযিো কযখো হরয়রি িোবু্ে 
যুে কেরে তেরে আসোে পরে।) 
 

১০২. “কেোন কেোন কযোে আরি যোেো িোরিে অপেোয স্বীেোে েরেরি। িোেো এে ভোয েোরজে সোরে 
অপে মন্দ েোজ তমতেরয় কেরযরি। আল্লোহ হয়রিো িোরিে ক্ষমো েরে কিরব্ন। তনাঃসরন্দরহ আল্লোহ 
ক্ষমোেীয, েরুণোময়।” 

(‘আল্লোহ হয়রিো িোরিে ক্ষমো েরে কিরব্ন’- েেোিো তে আল্লোহে?) 
 
১০৩. “িোরিে যন-সম্পি কেরে সিেো (িোন) গ্রহণ েরেো যোরি িুতম কসগুরযোরে পতব্ত্র ও ব্েেিময় 
েেরি পোরেো। আে িুতম িোরিে জরনয কিোয়ো েরেো। কিোমোে কিোয়ো িোরিে জরনয সোন্ত্বনো স্বরূপ। আসরয 
আল্লোহ সব্তেিু শুরনন ও জোরনন।” 
(সব্গনোে, ব্রযন তে! এেই মরযয েোরযো িোেো সোিো হরয় কর্রযো? িোেোে র্ন্ধ কপরয় আল্লোহ কয 
মোইন্ড কিইি েেরযন? এেিু আরর্ ব্যরযন সিেব্োে কিোয়ো েেরযও েোজ হরব্নো আে এখন?) 
 

১০৭. “যোেো তজরিে ব্রে মসতজি তনমগোণ েরেরি, িোরিে ঘোতি স্বরূপ, েুেতেে িোড়নোয়, মুতমনরিে মরযয 
তব্ভ্রোতন্ত সৃতষ্টে উরদ্দরেয, পূব্গ কেরে যুে েরে আসরি আল্লোহ ও িোে েসুরযে সোরে, িোেো েসম কখরয় 
ব্যরব্-আমেো যো েরেতি মিরযে জরনয েরেতি। অেি আল্লোহ সোক্ষী কয িোেো সব্োই তমেুযে।” 
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(কেোিগ কনই, েোিোতে কনই, সোক্ষী হোতজে। আব্োে কেউ সোক্ষীরে কিরখও নো। আমেো কিো ইতিহোস 
কেরে জোতন িোেো সন্ত্রোসী, খুন খোেোতব্, যুন্টনতব্হীন এেতি েোতন্তেোমী সমোজ র্ড়োে যরক্ষয 
আরযোিনোে কেন্দ্রস্থোন তহরসরব্ ঐ মসতজি তনমগোন েরেতিয) 
 

১১১. “আল্লোহ মুতমনরিে জোন ও মোয খতেি েরে তনরয়রিন এই মূরযয কয িোরিে জরনয েরয়রি কব্রহস্ত। 
িোেো যুে েরে আল্লোহে েোস্তোয় অিাঃপে মোরে ও মরে। িোওেোি, ইতিয, কেোেোরন তিতন এ সিয 
প্রতিশ্রুতিরি অতব্িয। আে আল্লোহে কিরয় তনজ ওয়োিোরি সিযতনষ্ট আে কে আরি? অিএব্ কিোমেো 
আনন্দ েরেো কিোমোরিে সওিোে জরনয যো কিোমেো িোাঁে সোরে েরেি। আে এতি হরে মহোসোেযয।” 
(জোনমোয নর্ি, িৃেযমোন ও ব্োস্তব্ তেন্তু কব্রহস্ত ব্োতে, অিৃেয ও েল্পনো, এ কেমন পোিগনোেতেপ 
তব্জরনস?) 
 

১২৩. “কহ ঈমোনিোের্ণ, কিোমোরিে তনেিব্িগী েোরেেরিে সোরে যুে িোতযরয় যোও, িোেো কিোমোরিে মরযয 
েরঠোেিো অনুভব্ েরুে, আে কজরন কেরখো আল্লোহ মুিোতেনরিে সোরে আরিন।”  
(এ আয়োি অনুসেণ েরেই, সোেো পৃতেব্ী জুরড় ঈমোনিোের্ণ (অব্েয যোেো প্রেৃি ঈমোনিোে) 
েোরেে তনযরন তযপ্ত আরিন এব্ং এ যুে অনোতিেোয িযরব্। এ কেোেোনই তেক্ষো কিয়ো হয় 
ইসযোতমে কসন্টোে, মসতজি, মোদ্রোসো, মিব্, ইসযোতম তব্শ্বতব্িযোযরয়। উপরেে িুতি সুেোে েোরন 
নুজুয ও আয়োিগুতয পযগরব্ক্ষণ এব্ং পযগোরযোিনো েেরয কিখো যোয়, কেোেোন আসরযই তহংসো-
তব্রদ্বষ, ঘৃণো-সন্ত্রোরসে এেতি পূণগোি িতযয, নি এ েমতপ্লি কেোড অে যোইে।) 
 

পৃতেব্ীরি সম্ভব্ি: এেমোত্র কব্ৌে যমগ ব্যিীি প্রোয় সেয যমগই অনয যরমগে মোনুরষে ওপে 
অিযোিোে, তনযগোিন, জব্েিতস্ত, ভয় প্রিেগণ খুন হিযো যুিিেোরজে পে যরে প্রতিতষ্ঠি হরয়রি। 
ইসযোরমে নতব্ মুহোম্মি (িাঃ) যখন তনরজরে আল্লোহে কপ্রতেি পুরুষ ব্রয কঘোষণো তিরযন, মোনুষ 
িোে েেোয় সরন্দহ েেরযো। মুহোম্মি (িাঃ) তনরজে নোম নো তিরয় এেখোতন ব্ই (কেোেোন েতেে) 
কযখোরযন স্থোনীয় তেিু অনুর্ি সোতহতিযে দ্বোেো, তেন্তু িৎেোযীন আেরব্ে জনসোযোেণরে 
ব্যরযন, েেোগুরযো আল্লোহ নোতে তযরখ কেরখতিরযন িোে (আল্লোহে) ব্োসস্থোন ‘যোওরহ মোহেুরজ’। 
কেোেোরন ব্যো হয : ব্োল্ হুয়ো কেোেআনুম মোতজি, তে যোওতহম মোহেুজ; অেগোৎ “ব্স্তুি এ হরে 
সম্মোতনি কেোেোন। (যো আরি) সুেতক্ষি েযরে কযখো” (সুেো বু্রুজ ৮৫, আয়োি ২১-২২)। 
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যোওরহ মোহেুরজ ব্ো সুেতক্ষি েযরে আল্লোহ তে তনরজে হোরি তযরখতিরযন? কেোেোরন আল্লোহ 
ব্রযন: ‘তে িুহুতেম মুেোেেোমোহ। মোেেুআতিম মুিোহ্হোেোহ..’ এিো তযতখি আরি সম্মোতনি উচ্চ 
পতব্ত্র পত্রসমূরহ, তযতপেোরেে হরস্ত, যোেো মহৎ, পূি িতেত্র। (It is) in Books held 
(greatly) in honour, Exalted (in dignity), kept pure and holy, (Written) by 
the hands of scribes. Honourable and Pious and Just (সুেো আব্োসো ৮০, আয়োি 
১৩, ১৪, ১৫, ১৬)।  
সুিেোং বু্ঝো কর্রযো, যোওরহ মোহেুরজ ব্ো সুেতক্ষি েযরে কেরেস্তোরিে পতব্ত্র হোরি কযখো 
ব্ইখোতন তনভুগয ও সরন্দহোিীি! প্রশ্ন হরযো অিীরি কযখো ব্ইখোতন ব্িগমোন ঘিনোে সোক্ষী হয় 
েীভোরব্? যেো যোে ২০০৪ সোরযে ২২ আর্রস্টে এেতি চিতনে পতত্রেোয় খব্ে কব্রুরযো- 
“র্িেোয (২১ আর্স্ট) আওয়োমীযীরর্ে জনসভোয় সন্ত্রোসীরিে কগ্ররনড হোমযোয় আই.তভ 
েহমোনসহ অরনে মোনুষ তনহি হরয়রিন আে েিেি মোনুষ আহি হরয়রিন।” কেউ যতি ব্রয, 
পতত্রেোয় খব্রেে হুব্হু ঐ যোইনতি ১০ ব্ৎসে পূরব্গ আরেেতি পতত্রেো অতেরস কিরখরি, িখন 
কেোরনো অন্ধরযোেও তে ঐ ব্যতিে েেো তব্শ্বোস েেরব্? এিো তে সম্ভব্ কয ব্িে, ওহুি, মুিো, 
খয়ব্ে যুরেে ঘিনোে তব্ব্েণ, অেব্ো মুহোম্মরিে পোযে পুত্র জোরয়ি িোে স্ত্রী জয়নোব্রে িোযোে 
কিরব্ন িোেপে মুহোম্মি জয়নোব্রে তব্রয় েেরব্ন, আরয়েোে ওপে সিীরত্বে অপব্োি, এ 
সব্গুরযোই পূব্গ পতেেতল্পি এব্ং যোওরহ মোহেুরজ কযখো তিয? 
মোনুষ কিখরযো মুহোম্মি (িাঃ) িোরিে পূব্গব্িগী গ্রন্থসমূরহে েেোই তভন্নভোরব্ েতব্িোে িরন্দ 
ব্যরিন। কযোরে যখন িোরে প্রশ্ন েেরিো তিতন কেৌেরয প্রসি পোতল্টরয়, প্রশ্ন এতড়রয় 
প্ররিযেব্োেই উিরেে ব্িরয তনরয় আসরিন নেরেে আজগুতব্ সব্ ভয়ঙ্কে েোতহতন আে 
কিখোরিন স্বরর্গে সীমোহীন আেোম-তব্যোস, অব্োয নোেী সরম্ভোরর্ে প্ররযোভন। কেোেোরন ব্যো হরযো: 
‘আে িুতম যখন িোরিেরে কিখরব্ আমোে ব্োণীসমূহ তনরয় তনেেগে িেগ েেরি, িখন িুতম 
িোরিে কেরে িূরে সরে যোরব্ যিক্ষণ নো িোেো অনয প্রসরি িরয যোয়। আে যতি েয়িোন 
কিোমোরে ভুতযরয় কিয় িরব্ মরন পড়োে পরে ব্রস কেরেো নো অনযোয়েোেীরিে সোরে’। (সুেো 
আয আনোম ৬, আয়োি ৬৮) বু্ঝো কর্য েয়িোন মুহোম্মিরে ভুযোরি পোরে। েয়িোন ভুযোরিো, 
নো তিতন তনরজই ভুরয কযরিন? স্মেণেতি যিই প্রখে হউে নো কেন, েিমোংরসে মোনুষরিো! 
শুনো েেো ভুরয যোওয়োই কিো স্বোভোতব্ে। সতন্দহোন কযোরেেো যখন যরে কেযরযো মুহোম্মি এেতি 
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ঘিনো তভন্ন সমরয় িুইভোরব্ ব্যরিন; িখন িোেো এই তদ্বিোতেিো তনরয় তব্তভন্ন প্রশ্ন েেো শুরু 
েেরযো, িখন আল্লোহ (?) এরস েভোে-আপ তিরযন- ‘কয সেয আয়োি আতম মনসুখ েতে 
অেব্ো ভুতযরয় কিই, আতম এে পতেব্রিগ আেও ভোরযো অেব্ো অনুরূপ আয়োি তনরয় আতস’। 
(সুেো ব্োেোেো ২, আয়োি ১০৬) আল্লোহে পোঠোরনো এেিো আয়োরিে কিরয় আরেেিো আয়োি ভোয 
হয় েীভোরব্? ভুরয যোওয়ো আয়োিগুরযো তে কযখো হয় নোই? এখন কেোেোয় আরি? যিিূে জোনো 
যোয়, ভুরয যোওয়ো আয়োিগুরযোও মুহোম্মরিে অনুর্োমী মোনুরষেো তযরখ কেরখতিরযন, তেন্তু উযোও 
েেো হরয়রি মুহোম্মরিে মৃিুযে তব্ে ব্ৎসে পরে খতযেো ওসমোরনে সময় কেোেোনরে ‘েোষ্ট্রীয়ভোরব্’ 
সম্পোিনো েেরি তর্রয়। 
প্রশ্ন কিো অব্েযই উঠরব্। আেরব্ে জনসোযোেরণে অব্োে হওয়োেই কিো েেো। প্রোয় িয়েি 
ব্িে পূরব্গ এেজন নতব্ পৃতেব্ীরি তিরযন ব্রয িোরিে যমগগ্ররন্থ কযখো আরি, তেন্তু নতব্ কয 
কেমন কযোে হন, স্বিরক্ষ কেউ কেোরনোতিন কিরখ নোই। হঠোৎ েরে িোরিেই মোরঝ এেজন 
ব্যরিন, তিতন আল্লোহে কপ্রতেি এে অসোযোেণ মোনুষ, যোে সোরে আল্লোহ েেো ব্রযন! এিো েী 
েরে সম্ভব্ হয়? কেোেোরন আল্লোহ ব্যরযন: “এ তে অব্োে হওয়োে ব্যোপোে কয িোরিেই এেজন 
মোনুষরে আতম প্রিযোরিে তিরয়তি এই ব্রয-িুতম মোনুষরে সিেগ েরেো...।” (সুেো ইউনুস ১০, 
আয়োি ২)। আরেো ব্যরযন “ব্রযো, আল্লোহ যতি নো-িোইরিন, িরব্ আতম কিোমোরিে েোরি এ 
পোঠ েেিোম নো আে আল্লোহও কিোমোরিে েোরি এ পোঠোরিন নো। আতম কিো কিোমোরিেই মোরঝ 
এে জীব্ন েোতিরয়তি।” (সুেো ইউনুস ১০, আয়োি ১০) 
আওয়ো আতজব্িুম আন-জোআেুম তজেরুম তমেেোতব্েুম.....। অেগোৎ “কিোমেো তে অব্োে হরেো 
কয কিোমোরিে েোরি সংব্োি এরসরি কিোমোরিেরে সিেগ েেোে জরনয কিোমোরিেই মযয কেরে 
এেজন মোনুরষে মোযযরম?” (সুেো আয আেোে ৭, আয়োি ৬৯)। উরল্লখয উপরেোতল্লতখি সুেো 
ইউনুস আে সুেো আেোরেে নম্র তনেীহ কেোময ভোষোয় ব্যো ব্োেযগুরযো মক্কোয় েতিি।  
মোনুরষে সরন্দহ ঘুাঁরি নো। মুহোম্মি সুেো ‘আয আেোে’- এে পেব্িগী আয়োিগুরযোরি তনরয় 
এরযন, আি, সোমুি, মুসো, কেেোউন, কেোয়োইব্, যুি ও নুহ সম্প্রিোরয়ে েোতহতন; প্রমোণ েেরি 
িোইরযন িোরে (মুহোম্মিরে) নতব্ ব্রয নো মোনরয িোরিেরেও আল্লোহ েোতস্ত কিরব্ন কযমন েোতস্ত 
তিরয়তিরযন ঐ সেয সম্প্রিোরয়ে কযোের্ণরে ঝড়, িুেোন, ব্জ্রপোি িুতভগক্ষ, ভূতমেম্প তিরয়। 
হোজোে-হোজোে ব্িে পরে, আল্লোহে মরনোনীি িুই যক্ষ িতব্বে হোজোে নতব্ে পরে কেন আল্লোহ 
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আরেো এেখোতন গ্রন্থ পোঠোরযন? এে পূরব্গ েষ্ট েরে এরিোখোতন গ্রন্থ তযরখ জর্রি কপ্রেণ েেো 
তে আল্লোহে অিূেিতেগিোে প্রমোণ নয়? আল্লোহ তে এরিোই অপতেণোমিেগী িুব্গয ও েতিহীন কয 
িোে কযখো ব্ইগুরযোরে মোনুষ তব্েৃি েেরযো, অেি তিতন িো আরর্ জোনরিন নো? এেিো েতপ 
নষ্ট হরয়রি কিো েী হরযো, আকেেিো েতপ পোতঠরয় তিরযই কিো হরিো! নিুন েরে আরেেিো ব্ই 
কযখোে তে প্ররয়োজন তিয? সতন্দহোন মোনুরষে প্ররশ্নে জব্োরব্ মুহোম্মি (িাঃ) ব্যরযন- ‘জোতযেোয 
তেিোবু্ যোেোইব্োতেহ্’; অেগোৎ এই কসই ব্ই, কয ব্ইরয় কেোরনো সরন্দহ কনই (সুেো ব্োেোেো ২, 
আয়োি ২)। যতিও ব্োেযতি ‘আল্লোহে ব্োণী’ তহরসরব্ মুহোম্মরিে মুখ কেরে সব্গপ্রেম কব্ে হয়তন; 
কেোেোরন সব্গপ্রেরম এরন ব্তসরয়রিন মুহোম্মরিে অনুসোেীর্ণ। অন্ধভোরব্ িোাঁরে (মুহোম্মিরে) নতব্ 
তহরসরব্ ও িোাঁে েেোগুরযোরে ঐেীব্োণীরূরপ তব্শ্বোস েেোরনোে জরনয, পেব্িগী ব্োরেযই মুহোম্মি 
ব্যরযন, ‘হুিোতল্লয মুিোতেন’,  অেগোৎ মুিোতেনরিে জরনয এ এেতি পে-তনরিগেে। তেন্তু 
‘মুিোতেন’ েোেো? ‘আল্লোতজনো ইউতমনুনো তব্য র্োতয়ব্’,  অেগোৎ যোেো তব্শ্বোস েরে র্োরয়রব্ে (অিৃেয 
ব্স্তুে) ওপে। (সুেো ব্োেোেো ২, আয়োি ৩)। মুহোম্মি তেিু মোনুষরে কব্োেো ব্োনোরি সক্ষম হরযন। 
িোেো অন্ধভোরব্ তব্শ্বোস েেরযো-আল্লোহ, কেরেস্তো, েয়িোন, কব্রহস্ত, কিোজখ, ভোর্য, অিৃষ্ট, 
িেতিে, তজন, পেী, িোতব্জ-েব্জ, যোিু-মন্ত্র, হুে-কর্রযোমোন, আেে-েুেতস জোিীয় র্োরয়তব্-
অিৃেয ব্স্তু আরি। ওপরেে আয়োিোনুযোয়ী কেোেোন প্রশ্নোিীি, কেোেোন সরন্দহোিীি, কেোেোন 
অন্ধতব্শ্বোসী মোনুরষে জরনয কব্রহরস্তে কসোপোন। এে পরে কেোেোনরে তব্জ্ঞোরনে কিোরখ কিখো 
তনবু্গতেিো নয় তে? অন্ধতব্শ্বোস যরমগে তভতি, পক্ষোন্তরে সরন্দহ আে প্রশ্ন তব্জ্ঞোরনে মূযমন্ত্র। 
মুিমনো, সরন্দহব্োিী, ব্স্তুব্োিী, তব্ব্িগনব্োিী, তব্জ্ঞোনমনস্ক মোনুরষে জরনয কেোেোরনে সুেো 
ব্োেোেোে তদ্বিীয় ব্োেযতিরিই তনহীি েরয়রি সব্গরেষ উিে; প্ররশ্নে িেজো ব্ন্ধ। আল্লোহে কিোহোই 
তিরয় মুহোম্মি কেোেোরন ব্যরিন: “কিোমেো তে কিোমোরিে েসুযরে প্রশ্ন েেরি িোও, কযমন 
মুসোরে এে আরর্ প্রশ্ন েেো হরয়তিয?” (সুেো ব্োেোেো ২, আয়োি ১০৮)। 
িবু্ও ব্োেব্োে মোনুষ কেোেোন সম্বরন্ধ প্রশ্ন েরেরি। ব্োেব্োে ভয় ভীতি আে কযোভ প্ররযোভন 
কিতখরয়ও সেয মোনুষরে কব্োেো-অন্ধতব্শ্বোসী ব্োনোরি নো কপরে তিি-তব্েি মুহোম্মি কেষরমে 
অতভেোপ তিরি শুরু েেরযন:  
-আে তনশ্চয়ই আতম কিোমোে েোরি নোতজয েরেতি সুস্পষ্ট আয়োিসমূহ, কেব্য িুবৃ্গিেোই িো 
অতব্শ্বোস েরে। (সুেো ব্োেোেো ২, আয়োি ৯৯)।  
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- তনাঃসরন্দরহ যোেো অতব্শ্বোস েরে আল্লোহে ব্োণীসমূহ িোরিে জরনয েরয়রি ভয়ঙ্কে েোতস্ত। (সুেো 
আয ইমেোন ৩, আয়োি ৪)।  
- আে যোেো আল্লোহে ব্োণীসমূরহ তমেযোরেোপ েরে িোেো তনশ্চয়ই কঘোে অন্ধেোরে কব্োব্ো-ব্তযে। 
(সুেো আয আনোম ৩৬, আয়োি ৩৯)। 
- আল্লোহ িোরিে (অতব্শ্বোসীরিে) অন্তে ও েোনসমূহ িোযোব্ে েরে তিরয়রিন, িোরিে কিোখসমূহ 
পিগোয় কঢরে তিরয়রিন, আে িোরিে জরনয েরয়রি েরঠোে েোতস্ত। (সুেো ব্োেোেো ২, আয়োি ৭)। 
- ধ্বংস কহোে আবু্ যোহোরব্ে হোি িুরিো। আে কসও ধ্বংস কহোে। িোে যন-সম্পি কেোন েোরজ 
আসরব্ নো। িোরে অতিরেই কঠরয কিওয়ো হরব্ জ্বযন্ত আগুরন। আে ইন্ধন কযোর্োনেোেী িোে 
স্ত্রীরেও। িোে র্যোয় েোেরব্ কখজুে পোিোে আাঁরেে চিতে েি কব্ড়ী। (সুেো যোহোব্ ১১১, আয়োি 
১-৫)।  
কে এই আবু্ যোহোব্ আে কেনই ব্ো আল্লোহ (নতব্তজ?) িোাঁে ধ্বংস েোমনো েেরিন? মুহোম্মরিে 
জীব্নীেোেেো আমোরিে জোতনরয়রিন, আবু্দয উজ্জো (আবু্ যোহোব্ নোরমই কব্তে পতেতিি) 
মুহোম্মরিে আপন িোিো; আবু্ িোতযরব্ে ভোই। তেন্তু কেন আপন িোিোে ধ্বংস েোমনো েেো হরে? 
েোেণিো জোনরি হরয আমোরিেরে মুহোম্মরিে মক্কোজীব্ন সম্পরেগ জোনরি হরব্। মক্কোে তব্তেষ্ট 
ব্যব্সোয়ী তব্তব্ খোতিজো এব্ং নতব্ মুহোম্মরিে ঘরে তিন েনযোে মরযয িুই েনযোে (কেোরেয়ো ও 
উরম্ম েুযসুম) সোরে তব্রয় তিরয়তিরযন িোিো আবু্দয উজ্জো ব্ো আবু্ যোহোরব্ে িুই পুত্র ওিব্ো 
এব্ং ওিোইব্োে সোরে। কেোেোরয়ে ব্ংরেে হোতেতম কর্োরত্রে প্রযোন আবু্ িোতযরব্ে মরিো িোে 
ভোই আবু্ যোহোব্ও তিরযন েোব্ো ঘরেে মূতিগপূজোতে (কপৌিতযে যমগোব্যম্বী)। প্রেম কেরেই 
মুহোম্মরিে ইসযোম যরমগে প্রিোেরে তিতন মরন েেরিন ভ্রোন্ত এব্ং ভতব্ষযরি কর্োত্র-দ্বরন্দ্বে েোেণ 
হরয় িোাঁড়োরব্। িবু্ও ৬১৯ তিস্টোরব্দ তব্তব্ খোতিজো এব্ং িোিো আবু্ িোতযরব্ে মৃিুযে পে তিতন 
হোতেতম কর্োত্র প্রযোন হরয় নতব্রে সমেগন ও েক্ষো েেোে প্রতিশ্রুতি কিন। িুই ব্িে পে 
তহজেরিে েরয়ে মোস পূরব্গ ৬২১ তিস্টোরব্দে আেতব্ েজব্ মোরসে ২৭ িোতেরখ িোিো আবু্ 
িোতযরব্ে েনযো উরম্ম হোতনে ঘরে অব্স্থোন েরে পরেে তিন মুহোম্মি িোতব্ েরেন র্িেোরিে 
কমেোরজে ভ্রমরণে েোতহতন! প্রেম তিরে তিতন অব্েয এ েোতহতন িোাঁে এেোন্ত অনুর্িরিে েোরিই 
ব্যি েরেন। িোরিে মরযয আবু্ ব্েে িোড়ো কেউই র্ল্পতি তব্শ্বোস েরেনতন। উরম্ম হোতন পযগন্ত 
ভীষণভোরব্ তব্েিরব্োয েরেন। তিতন মুহোম্মিরে সোব্যোন েরেন জনসোযোেরণে সোমরন নো ব্যোে 
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জনয েোেণ এরি তিতন িোাঁরিে েোরি উপহোরসে পোত্র হরব্ন ও সুনোম নষ্ট হরব্। (উরম্ম হোতন 
েখরনো নতব্ে তব্ব্োতহি স্ত্রী তিরযন নো)। যীরে যীরে র্ল্পতি ঘে কেরে কব্তড়রয় পোব্তযে কস্কোয়োরে 
কপৌঁরি যোয়। মক্কোে কযোেজন নতব্রে অতব্শ্বোসয কমেোজ তনরয় খুাঁতিনোতি নোনো প্রশ্ন তজরজ্ঞস েেরি 
েোরেন। নতব্ও িোাঁরিে নোনোভোরব্ উিে তিরি েোরেন। নতব্তজে ভোরষয, তিতন যখন অযগঘুমন্ত 
অব্স্থোয় িখন তজব্রোইয আরস কব্োেোে নোমে এে উদ্ভি কঘোড়ো তনরয়। সরেি সোিো কঘোড়োতিে 
মুখ কমরয় মোনুরষে মরিো, কযরজ ময়ুেপুে। ঐ কঘোড়োয় িরড় নতব্ সপ্তোেোে তডতঙরয় কপৌঁরি যোন 
কব্রহরস্ত আিম, মুসো, আব্রোহোম, তযশুে সোরে এে এে েরে কিখো েরেন এব্ং কেরষ আল্লোহে 
সোরে েেো ব্রয তেরে আসোে পূরব্গ এে নজরে কিোজরখ ঘুরে আরসন। কিোজরখ তিতন মক্কোব্োসী 
অরনে অমুসতযমরিে সোরে িোিো আবু্দয কমোিোতযব্, িোিো আবু্ িোতযব্সহ িোাঁে অনযোনয 
পূব্গপুরুষরে েোতস্ত কপরি কিরখরিন। েোেণ িোাঁেো তব্যমগী ও মূতিগপূজোেী। নতব্ে এ ব্িব্য এে 
সময় িোিো আবু্ যোহোরব্ে েোরনও কপৌঁিোয়। কয িোিো, কয িোিো তপিৃ-মোিৃহীন নতব্রে কেোরয-
তপরঠ েরে, কেহ-ভোযব্োসো তিরয় তনরজে সন্তোন কেরেও কব্তে আিে েরেরিন, যোযন-পোযন 
েরেরিন, মোনুষ েরেরিন, কসই িোিো আে িোিোে প্রতি অেৃিজ্ঞিো ও পতেব্োরেে প্রতি তব্রূপভোব্ 
যক্ষয েরে আবু্ যোহোব্ প্রিণ্ড কু্রে হরযন। মুহোম্মি ভোব্রিই পোরেন তন কয, িোে আপন িোিো 
ও িোিোরে কিোজরখে আগুরন কিরখরিন ব্যরয েী প্রতিক্রীয়ো হরব্। নতব্ে যমগতেক্ষো িোিো আবু্দয 
কমোিোতযব্ আে িোিো আবু্ িোতযব্রে কেষরমে ঠোাঁই তিয নেরে? আবু্ যোহোব্ নিুন যরমগে তেক্ষো 
সম্পরেগ মুহযমোন হন; পেব্িগীরি প্রেোরেয কঘোষণো তিরয় নতব্ে ওপে কেরে সমেগন প্রিযোহোে 
েরে কনন। আবু্ যোহোরব্ে সন্তোনদ্বয়ও কেোরেয়ো ও েুযসুমরে িোযোে প্রিোন েরে নতব্ে 
পতেব্োরেে সোরে সম্পেগ তিন্ন েরে। মুহোম্মি অন্তরে কব্ে িুাঃখ কপরযন, তেন্তু িখনও অতভেোপ 
কিয়ো িোড়ো তেিু েেোে সোমেগ িোাঁে তিয নো। এেতিন িোাঁে েরয়েজন আত্মীয়-স্বজন এব্ং 
কেোেোরয়ে ব্ংরেে র্ণযমোনয ব্যতিরিে িোওয়োি তিরয় নোনো তব্ষয় তনরয় আযোরপে পোেপোতে 
ইসযোরমে িোওয়োি তিরি িোইরযন। এমন সময় ঐ স্থোরন উপতস্থি হরযন আবু্ যোহোব্। তিতন 
তিৎেোে েরে ওঠরযন, ধ্বংস হও মুহোম্মি! কেোেোরয়ে ব্ংরেে কযোেরিে িোওয়োি তিরয়ি অেি 
আমোরিে তে তিরয়ি? উৎসরন্ন যো, আজ কেরে আতম কিোে কঘোে েত্রু হযোম! মুহোম্মিও তনরজরে 
যরে েোখরি পোেরযন নো। প্রিণ্ড েোরর্ তিতন ব্রয উঠরযন, িুতমও ধ্বংস হও!21। মুহোম্মি িোে 
                                                           
২১. ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ১১২ 
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িুই েনযো কেোরেয়ো ও উরম্ম েুযসুমরে মূতিগপূজে আবু্ যোহোরব্ে িুই কিরযে সোরে তব্রয় তিরযন 
কেন? েোেণ মুহোম্মি (িাঃ) ভোরযোভোরব্ই জোনরিন ব্োহুব্য ও অেগব্য িোড়ো িোাঁে নিুন যমগ কয 
‘সূতিেো ঘরে'ই মোেো যোরব্; কযমনিো হরয়রি আেরব্ে আরেে এরেশ্বেব্োিী হোতনেরিে অব্স্থো। 
প্রশ্ন কিখো কিয় আবু্ যোহোরব্ে িুই কিরয, নতব্ েনযো কেোরেয়ো ও উরম্ম েযসুমরে িোযোে নো 
তিরয, আবু্ যোহোব্ মুহোম্মিরে িযোর্ নো েেরয সুেো ‘যোহোব্’ তে নোতজয হরিো? এও তে পূব্গ 
তনযগোতেি? নতব্ে ব্যতির্ি তব্রদ্বষ তনরয় েতিি ‘সুেো যোহোব্’ তে কেরেস্তোরিে পতব্ত্র হোরি 
সুেতক্ষি েযরে কযখো তিয যোওরহ মোহেুরজ? নতব্ে জীব্নী কেরে আমেো কজরনতি: স্ত্রী নো 
হওয়ো সরত্ত্বও মুহোম্মি িোাঁে িোিোরিো কব্োন আবু্ িোতযব্ িনয়ো উরম্ম হোতনে ঘরে েোতত্র যোপন 
েরেরিন, এিো কেউ নো কেউ কজরন কেরযতিয ব্ো কিরখ কেরযতিয, িোই কযোেমুরখ জোনোজোতন 
হরয় কর্রয পতেব্োরেে ব্িনোম হরব্ এমনিো কভরব্ই পোব্তযরেে িৃতষ্ট অনযতিরে সতেরয় কিওয়োে 
উরদ্দরেযই অতব্শ্বোসয-অরযৌতেে কমেোরজে েোতহতন চিতে েেো হরয়রি! পেব্িগীরি এই েোতহতনরে 
আরেো তব্শ্বোসরযোর্য েেোরনোে উরদ্দরেয তনেি আত্মীয়স্বজনসহ অনযোনয পোব্তযরেে তব্তভন্ন যেরনে 
প্ররশ্নে িোরপ মুহোম্মি ‘র্রল্পে ডোয-পোযো-েোখো-প্রেোখো র্তজরয় র্তজরয়’ তনরজে কব্রহস্ত-কিোজরখে 
ভ্রমরণে ঘিনো ব্ণগনো েরেরিন আে িো কযোেমুরখ িড়োরি িড়োরি আবু্ যোহোরব্ে েোরনও 
কপৌরিতিয!”  
নেরেে ভয়-ভীতি, স্বরর্গে কযোভ-যোযসো, অতভেোপ-তযক্কোে তিরয় কযখো সব্গুরযো সুেোই মুহোম্মরিে 
মক্কোয় েোেোেোযীন সমরয়ে। সেযরে সেয সমরয়ে জরনয কব্োেো ব্োনোরনো সম্ভব্ হরযো নো। 
ভয়ঙ্কে আজোব্-েোতস্তে েেো শুনরি শুনরি তব্েি মক্কোে মোনুরষেো তজজ্ঞোসো েেরযো-কসই তিন 
েরব্ আসরব্, কযতিন আল্লোহ পোেড়োরব্ন, কেয়োমি েরিো িূে? মুহোম্মি ব্যরযন-কেয়োমি 
আসন্ন, কেয়োমি অতি তনেরি! 
মক্কোে মোনুরষেো তিন িোতেখ জোনরি িোয়। 
মুহোম্মি ব্যরযন-আতম তে জোতন? আতম কিো কিোমোরিেই মরিো মোনুষ। 
মোনুষ ব্যরযো-আমোরিে জরনয র্জব্ তনরয় এরসো। 
মুহোম্মি ব্যরযন-আল্লোহ িিুতিগরে তঘরে আরিন। তিতন অিতেগরি কপিন কেরে আক্রমণ েরেন। 
মোনুষ ব্যরযো-িবু্ও তনরয় এরসো প্রমোণস্বরূপ। 
মুহোম্মি ব্যরযন- কিোমেো তে কিরখো নোই পূরব্গ েিেি জনপি আল্লোহ ধ্বংস েরেরিন? 
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িোেো ব্রয -আমেো কিতখ নোই, আমোে তব্শ্বোস েতে নো। 
মুহোম্মি ব্যরযন-আতম যিতিন কিোমরিে মোরঝ আতি, িিতিন আল্লোহে র্জব্ আসরব্ নো। 
আল্লোহে আজোব্, র্জব্, মমগন্তুি েোতস্ত, কেমন হয়, কেয়োমি েোরে ব্রয কিখোরনোে জরনয ১০ 
ব্িে পে মুহোম্মি ঢোয-িরযোয়োে, ব্েগো, িীে-যনুে তনরয় মতিনোয় তনরজই ‘কেয়োমি’ হরয় নোতজয 
হন। মুহোম্মি িোে মরনে কর্োপন ব্োসনো, ইসযোম প্রিোরেে নীয-নেেো, িোাঁে িোিো আবু্-িোতযব্ 
িোড়ো জর্রিে েোরেো েোরি কেোনতিন প্রেোে েরেনতন, এমন তে খোতিজোে েোরিও নো।  
অতব্শ্বোসীরিে প্রশ্নব্োরণ মুহোম্মি তিি-তব্েি। তিনতিন িোেো িোাঁে প্রতি েরঠোে হরে। তিতনও 
কযৌতিে কেোরনো উিে তিরি পোেরিন নো। পোেরিন নো কেোন মযোতজে ব্ো তনিেগন কিখোরি। 
কেোেোরনে ব্োণী তনরয় আল্লোহ (?) আসরযন নতব্রে সোন্ত্বনো তিরি, “িোেো ব্রয, িোাঁে প্রভু কেন 
িোাঁে েোরি কেোরনো তনিেগন ব্ো প্রমোণ পোঠোন নো? ব্রযো, র্োরয়তব্ (অিৃেয তব্ষয়) শুযু আল্লোহে 
েোরি আরি, কিোমেো অরপক্ষো েরেো, আতমও অরপক্ষোয় েইযোম।” (সুেো ইউনুস ১০, আয়োি 
২০)। “িোেো আেও ব্রয, এ এে অযীে স্বপ্ন, কস এতি চিতে েরেরি, কস এেজন েতব্, কস 
ব্েং কেোরনো তনিেগন তনরয় আসুে কযমন পূব্গব্িগী নতব্র্রণে েোরি এরসতিয।” (সুেো আতম্বয়ো 
২১, আয়োি ৫)। 
মুহোম্মি মতক্ক জীব্রনে প্ররিযেতি সুেোয় ব্োেব্োেই এেই ঘিনোে পুনেোবৃ্তি েরে ব্রযরিন, 
েীভোরব্ জব্েিস্ত পেোক্রমেোযী আল্লোহ িোে েতিে তনিেগনস্বরূপ ব্হু জনপি ধ্বংস েরেরিন, 
আে িোে নব্ীর্ণ যোতঠরে সোপ ব্োতনরয়, জযরে তদ্বখতণ্ডি েরে, মৃিরে জীতব্ি েরে, আগুরনে 
কভিরে কঢোরে, মোরিে কভিরে ব্োস েরে, েুষ্ঠ কেোর্ কেরে মুতি কপরয়, ব্োিোরস উড়োয কিয়োে 
ক্ষমিো কিতখরয়, তে অিযোশ্চযগ তনিেগন কেরখ কর্রিন! পুনেোবৃ্তি সম্পরেগ তহরসব্ েেরয কিখো 
যোয়, ব্িগমোরন প্রিতযি কেোেোন েতেরেে প্রেম ৮৯তি সুেোে মরযয ২৭ব্োে হযেি মুসোে সোরে 
সম্রোি কেেোউরনে সংঘরষগে েোতহতনসহ আরেো তেিু েোতহতন ব্োরেব্োরে ব্তণগি হরয়রি; অেগোৎ 
প্রতি ৩.৩ সুেোে মরযয এেই েোতহতন পুনেোবৃ্তি েেো হরয়রি! আে এই েোতহতনগুরযোে সব্গুতযই 
হুবু্হু এেইরূরপ অেব্ো তেিুিো তভন্নরূরপ ইহুতি, তিস্টোন যমগোব্যম্বীরিে ওল্ডরিস্টোরমন্ট, 
তনউরিস্টোরমন্ট যমগগ্ররন্থ পূরব্গই প্রিতযি তিয।22  

                                                           
২২. Don Richardson, Secrets of the Kuran, Regal books, USA 2003 page 33.) 
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এেপেও অরনে মুসযমোন িোতব্ েরেন, কমৌতযে সোতহিযেমগ তহরসরব্ ‘কেোেোন’ অসোমোনয! 
মুহোম্মি তেন্তু তনরজ ব্োস্তরব্ কেোরনো তনিেগন কিখোরি পোেরিন নো। হিোে হওয়োেই েেো। 
তজব্েোইয(?) মোেেি নতব্ে েোরি ব্োণী এরযো: “ওরিে আরর্ অতব্শ্বোসী ব্হু জনপি আতম ধ্বংস 
েরেতি, এেো তে িরব্ তব্শ্বোস েেরব্?” (সুেো আতম্বয়ো ২১, আয়োি ৬)। কযরহিু এেো তব্শ্বোস 
েেরব্ নো সুিেোং কেোরনো তনিেগন কিতখরয় যোভ কনই-এমন েেোয় কয তিড়ো তভজরব্ নো, এেো কয 
এমন সুরব্োয ব্োযে নয়, মুহোম্মি িো কিে কপরয় কর্রিন। মুহোম্মি শুযু েোযরক্ষপণ েরে প্রস্তুতি 
তনরেন। অিযন্ত চযযগযেীয ব্যতি তিরযন তিতন। মক্কো েোেোব্স্থোয় িযোেযো কেৌেয ব্যিীি ব্য 
প্ররয়োরর্ে ক্ষমিো কনই। মোত্র ১৪/১৫ জন কযোে িোাঁে েেোয় তব্শ্বোস েরেরি, িোও িু-এেজন 
ব্োরি সেযই সমোরজে ব্তঞ্চি, িোতেদ্র তক্লষ্ট তনম্নতব্রিে কযোে। এতিরে কেোেোরয়ে কনিোর্ণ যক্ষয 
েেরযন, মুহোম্মি িোাঁে তমষ্টভোষোয় রূপেেোে েল্পেোতহতন শুতনরয় তেশু-তেরেোেরিে মর্জ কযোযোই 
েরে তনরেন। আবু্ িোতযরব্ে কিরয হজেি আতয এে প্রেম ‘তভতক্টম’। তিতন্তি কেোেোরয়ে 
কনিোর্ণ আবু্ িোতযরব্ে েেণোপন্ন হরযন। িোেো সমরঝোিো েেরব্ন মুহোম্মরিে সোরে, এ ব্যোপোরে 
এেতি প্রস্তোব্ও পোঠোরযন। প্রস্তোব্তি হরযো: মুহোম্মি এব্ং নব্িীতক্ষি মুসযমোরনেো যতি এে ব্িে 
িোাঁরিে তিন প্রযোন কিব্ীসহ (আল্লোি, মোনোি, উজ্জো) অনযোনয কিব্-কিব্ীর্ণরে স্বীেোে েরে 
উপোসনো েরেন, িরব্ িোাঁেোও পরেে ব্িে মুহোম্মরিে আল্লোহরে কমরন তনরয় ইসযোম যরমগ 
িীতক্ষি হরয় িোাঁে উপোসনো পেতি অনুসেণ েরে িযরব্। তেন্তু মুহোম্মি এই প্রস্তোরব্ে তব্রেোতযিো 
েরে পোঠ েেরযন সুেো েোরেরুন: Say O Muhammad, O Al-Kafirun, I worship not that 
which you worship, Nor will you worship that which I worship. And I shall not 
worship that which you are worshipping. Nor will you worship that which I 

worship. To you be your religion, and to me my religion. (সুেো েোতেরুন ১০৯, আয়োি 
১-৬)। মুহোম্মরিে এ ব্িরব্য হিোে হরযন কেোেোরয়ে কনিোর্ণ। িোেো আব্োে কর্রযন আবু্ 
িোতযরব্ে েোরি। আবু্ িোতযব্ তনরজ মুহোম্মরিে ইসযোম যরমগ তব্শ্বোস েরেন নো; তেন্তু তপিৃ-
মোিৃহীন ভোতিজোে প্রতি অপতেসীম মোয়োও িযোর্ েেরি পোরেন নো। িোই ভোতিজোরে েোরি 
কডরে এরন ব্যরযন: “িুতম তে আমোরে বৃ্ে ব্য়রস তনতশ্চরন্ত কেষ তনাঃশ্বোস িযোর্ েেরি কিরব্ 
নো?” মুহোম্মি ব্যরযন: “তপ্রয় িোিো, পোেতসয়োনরিেরে পিোনি েরে আতম আেব্তব্রশ্ব কেোেোরয়ে 
ব্ংরেে প্রভুত্ব প্রতিতষ্ঠি েেরি িোই, আপতন এেতিব্োে ব্যুন, আতম (মুহোম্মি) আল্লোহে কপ্রতেি 
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পুরুষ।”েোজনীতি েোরে ব্রয, কেোেোরয়ে ব্ংরেে এই প্রব্ীণ কনিো আবু্ িোতযব্ ভোযই বু্রঝন; 
জব্োব্ তিরযন: “কিোমোে যো ইরে খুতে িো-ই েরেো, িরব্ আতম জীতব্ি েোেরি েোউরে কিোমোে 
অতনষ্ট েেরি কিরব্ো নো।”মুহোম্মি আশ্বস্ত হরযন ব্রি তেন্তু আেঙ্কোমুি হরি পোেরযন নো। 
নোনো িোরপ মুহোম্মিও সোমতয়ে সমরঝোিোে পে কখোাঁজতিরযন। সমরঝোিোে কেৌেযও কব্ে েরে 
কেযরযন দ্রুি। ৬১৬ তিস্টোরব্দে এেতিন মক্কোে তব্তেষ্ট নোর্তেেেো েোব্ো ঘরেে পোরে জড় হরয় 
েহরেে ভোরযোমন্দ তনরয় আরযোিনো েেরিন, এমন সময় কসখোরন হোতজে হন মুহোম্মি। তিতন 
িোাঁরিে পোরে ব্রস প্রেমব্োরেে মরিো আবৃ্তি েেরি যোর্রযন কেোেোন েতেরেে তব্খযোি ৫৩ 
নম্বে সুেো ‘নজম’। যখন তিতন মযযখোরনে ১৯-২০ আয়োি ব্ো িেরণ এরস কয িুরিো ব্োেয উচ্চোেণ 
েেরযন িো তনরয় িুমুয চহরি শুরু হরয় যোয়। আয়োি িুরিো তিয: “আেোেোআইিুসুয যোিো 
ওয়োয উজ্জো”; “কিোমেো তে কভরব্ কিরখরিো যোি ও উজ্জো সম্বরন্ধ?” (আয়োি ১৯)। পরেে 
আয়োিতি হরে “ওয়ো মোনোিোছ্ িোযোিোিুয উখেো, তিল্কোয র্োেোতনেো িোযোউযো ওয়ো আন্নো 
েোেোিুহুন্নো যোিোেজো।” (আয়োি ২০)। ২০ নং আয়োরিে প্রেমোংরেে অেগ হরযো: “আে িৃিীয় 
কিব্ী ‘মোনোি’ এে েেো?” তদ্বিীয় অংরেে অর্ে হরযো: “িোেো অিযন্ত উচ্চমযগোিো সম্পন্ন কিব্ীর্ণ, 
তনশ্চয়ই আমেো িোরিে মযযস্থিো আেো েতে।” সুেো নজম-এে ১৯ ও ২০নং আয়োরিে ইংরেতজ 
হরে, Have you thought of al-Lat and al-Uzza and Manat, the third... these are the 

exalted Gharaniq whose intercession is approved. ২০ নম্বে আয়োরিে তদ্বিীয় অংেিুেু 
ব্িগমোন কেোেোরন কনই; সতেরয় কিওয়ো হরয়রি। ইসযোমপূব্গ আেরব্ অিযন্ত সম্মোতনি কিব্ী তিরযন 
‘যোি, মোনোি, উজ্জো'; যোেো ‘আল্লোহে েনযো’ (ব্োনোিোল্লোহ) তহরসরব্ই আেব্ব্োসীে েোরি অতযে 
পতেতিি।  
 

আেতব্ভোষী নোব্োতিরয়নেো আল্লোিরে যুরেে কিব্ী তহরসরব্ পূজো েেরিো (তগ্রে ইতিহোসতব্ি 
কহেোরডোিোস (তিস্টপূব্গ ৪৮৪-৪২৫) আল্লোিরে আেরব্ে তব্রেষ েরে নোব্োতিরয়নরিে মহোন 
কিব্ী তহরসরব্ তিতিি েরেতিরযন) আে উজ্জো তিরযন আেরব্ে কপ্ররমে কিব্ী, পশু ও মোনুষ ব্তয 
কিওয়ো িোাঁে আেোযনোে অিতব্রেষ; আয-েোযতব্’-ে কযখো কেরে জোনো যোয় যুব্ো ব্য়রস স্বয়ং 
মুহোম্মিও এই কিব্ীরে উরদ্দরেয েরে এেব্োে ব্তয তিরয়তিরযন।23 মোনোি তিরযন ভোরর্যে 

                                                           
২৩ আরব জাতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৯৩ 
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কিব্ী; পোেপোতে আেব্রিে েোরি আল্লোি িরন্দ্রে, মোনোি শুক্র গ্ররহে এব্ং উজ্জো তিরযন যব্ধে 
(সোইতেয়োস) নক্ষত্র প্রতিতনতযত্বেোেী। েোব্োঘরে ‘িোওয়োে’ েেরি পযোর্োন কেোেোরয়েেো এই 
কিব্ীরিে নোম উচ্চোেণ েেরিন; এখন কযমন মুসযমোনেো হরজে সময় েোব্োঘরে ‘িোওয়োে’ 
েেরি তর্রয় ‘যোব্বোরয়ে আল্লোহুমো যোব্বোরয়ে...’ ব্রযন। মক্কো কেরে িতল্লে মোইয িূরে িতক্ষণ-
পূরব্গ িোরয়রে আল্লোি কিব্ীে তব্রেষভোরব্ পূজো হরিো; মক্কো কেরে িতল্লে মোইয পূব্গ তিরে 
নোখযোরি উজ্জো কিব্ীে এব্ং মক্কো কেরে অনতিিূরে মতিনোে (পূব্গ নোম ‘ইয়োসতেব্’)পরে 
কেোিোইি নোমে এযোেোয় মোনোি কিব্ী পূতজি হরিন। যোরহোে, উপতস্থি কেোেোরয়ের্ণ 
কিনেনমুি হরযন, কেউ কেউ আনতন্দি হরযন, উল্লতসি হরযন ভোব্রযন তঠে আরি, মুহোম্মি 
অন্তি তপিৃপুরুরষে যমগীয় েীতি কমরন তনরয় কিব্-কিব্ীরে স্বীেোে েরে তনরয়রিন। জোনো যোয়, 
মুহোম্মি সুেো নজরমে কেষ ব্োেযিো ব্যরযন এভোরব্: “অিএব্ কিোমেো আল্লোহরে কসজিো েে 
এব্ং িোেই উপোসনো েে।”মুহোম্মরিে ব্িব্য কেরষ অরনরেই ভূতমরি আনি হরয় কসজিো 
তিয। উরল্লখয, িখনেোে আেব্ব্োসীেো কমোিোমুতি সব্গযমগসমন্বয়িোয় তব্শ্বোস েেরিো তব্যোয় মক্কোে 
েোব্োঘে তিয তব্তভন্ন যরমগে তব্তভন্ন সম্প্রিোরয়ে মোনুরষে পতব্ত্র উপোসনোযয়। িোই মুহোম্মি যখন 
প্রেমোব্স্থোয় িোে নূিন যরমগে েেো ব্যরিন, কেউ কিমন এেিো প্রতিব্োি েরেতন; যিতিন 
পযগন্ত নো মুহোম্মি িোরিে যরমগে ওপে আঘোি েরেরিন। মুহোম্মি কিখরযন মোেোত্মে ভুয হরয় 
কর্রি। তিতন ইসযোম যমগ িযোর্ েরে পুনেোয় তপিৃপুরুরষে তেরে কর্রিন, এ েেম এেতি খব্ে 
দ্রুি মক্কো কিরড় পোরেে অনযোনয েোজযগুতযরি কপৌঁিোরযো। কপৌঁিোরযো তিস্টোন অযুযতসি েোজয 
আতব্তসতনয়োরিও; কযখোরন েতিপয় নব্য-মুসযমোন মক্কো কিরড় আশ্রয় তনরয়তিয। খব্েতি নব্য-
মুসযমোনরিে েোরন কপৌঁিুরিই এরিে মরযয কব্ে েরয়েজন মক্কোয় তেরে আরস এব্ং ইসযোম 
যমগ িযোর্ েরে তপিৃপুরুরষে যরমগ তেরে যোয়। িূেিতেগিোে েরয নতব্তজ বু্ঝরি পোেরযন, এই 
আরপোষ-েেোে েরয িোাঁে তনজস্ব পতেেল্পনো মোরঠ মোেো কযরি পোরে। িোাঁরে আব্োরেো কেৌেয 
অব্যম্বন েেরি হরযো, তনরয় আসরি হরযো কেোেোরনে ব্োণী। কযরহিু উপতস্থি জনিো এে ব্োরেয 
সব্োই সোক্ষী তিরেন কয িোেো ঐ আয়োিতি শুরনরিন, মুহোম্মি স্বীেোে েেরযন কয ঐ ব্োেযতি 
উচ্চোতেি হরয়তিয সিয, িরব্ িো িোাঁে তনরজে ব্ো িোাঁে আল্লোহে মুরখে ব্োণী তিয নো। তিতন 
ব্যোখযো তিরযন কয, েয়িোন িোাঁে (মুহোম্মরিে) েরণ্ঠ েণ্ঠ তমতযরয় ঐ ব্োেযতি উচ্চোেণ েরেতিয। 
মোনুষ িোজ্জব্ হরয় কর্য, েয়িোন মুহোম্মিরেও ভুযোরি পোরে, িোে েরণ্ঠ েণ্ঠ তমযোরি পোরে? 



 

91 
 

মুহোম্মি কেোেোরনে কিোহোই তিরযন: “এব্ং েয়িোন যতি কিোমোরে ভুতযরয় কিয় িুতম িেগেোেীরিে 
সোরে ব্রস কেরেো নো, যিক্ষণ নো িোেো প্রসি ব্িযোয়। ...আতম তেিু আয়োি কিোমোরে ভুতযরয় 
এে পতেব্রিগ ভোয ব্ো এে অনুরূপ আয়োি তনরয় আতস।” (সুেো আনআম ৬, আয়োি ৬৮ এব্ং 
সুেো ব্োেোেো ২, আয়োি ১০৬)। 
মুহোম্মিরে আল্লোহে কপ্রতেি আয়োি ‘েয়িোন' ভুতযরয় কিয় তেংব্ো আল্লোহ তনরজই ভুতযরয় কিন 
ব্ো পুেোিন ব্োরেযে কিরয় উিম ব্োেয আল্লোহ পোঠোন -এরূপ েোতহতনরে রূপেোরেগ ব্যব্হোে েরে 
১৯৮৮ সোরযে কেরষে তিরে (২৬ কসরপ্টম্বে) প্রেোতেি হরয়তিয ভোেিীয় ব্ংরেোদূ্ভি বৃ্তিে  
নোর্তেে সযমোন রুেতিে কসই তব্খযোি ব্ই ‘সযোিোতনে ভোরসগস’ (েয়িোতন আয়োিসমূহ)। ব্ইতি 
প্রেোে হওয়োে পরেে ব্িে ‘ইসযোমরে েিোক্ষ েেো ও মুসযমোনরিে যমগোনুভূতিরি আঘোি 
কিওয়োে’ অতভরযোর্ িুরয সযমোন রুেতি এব্ং িোে ব্ইতিে তব্রুরে ইেোরনে সরব্গোচ্চ যমগীয় 
কনিো আয়োিুল্লোহ কখোরমতন (১৪ই কেব্রুয়োতে, ১৯৮৯) েরিোয়ো জোতে েেরযন "I inform the 
proud Muslim people of the world that the author of the Satanic Verses book, 
which is against Islam, the Prophet and the Koran, and all those involved in its 

publication who are aware of its content are sentenced to death." এেমোত্র িুেস্ক 
ব্যিীি তব্রশ্বে সব্গুরযো মুসতযম প্রযোন েোরষ্ট্রই ‘সযোিোতনে ভোরসগস’ ব্ইতি তনতষে হরয় যোয়। 
উগ্রপন্থীেো এতেয়ো-ইউরেোরপে-আতফ্রেোে অরনে কিে কযমন জোপোন, ভোেি, পোতেস্তোন, 
ব্োংযোরিে, মোযরয়তেয়ো, ইেোন কসৌতি আেব্, আরমতেেো, তব্ররিন, জোমগোতন, ইিোতয, নেওরয়, 
তমেে, মরেোক্ক প্রভৃতি কিরে প্রিণ্ড তব্রক্ষোভ-ভোঙিুে েরে, আগুরন পুতড়রয় কিয় রুেতিে ব্ই। 
ব্ই তব্তক্রে অপেোরয কব্োমো কমরে গুতড়রয় কিয় যোইরব্রতে। ১৯৯১ সোরযে জুযোই মোরস ইসযোতম 
কমৌযব্োিীেো রুেতিে ব্ইরয়ে জোপোতন অনুব্োিে তহরিোতে ইর্োেতেরে িুতেেোঘোি েরে হিযো 
েরে, ইিোতযয় অনুব্োিে ইরিোরে েযোপতেয়তযরে হিযোে উরদ্দরেয িুতেেোঘোি েরে। ১৯৯৩ 
সোরয জুযোই মোরস িুতেগ কযখে এব্ং অনুব্োিে আতজজ কনতসরনে র্োরয় আগুন যতেরয় কিওয়ো 
হয়; েোেণ তিতন িুেরস্কে এে পতত্রেোে েযোরম রুেতিে ব্ই কেরে তেিু উদৃ্বতি তিরয়তিরযন; 
এেই ব্িরেে অরক্টোব্ে মোরস নেওরয়তজয়োন প্রেোেে উইতযয়োম তনর্োডগরে গুতয েরে হিযো 
েেো হয়। ঐ ব্িেই ইেোরনে কখোেিোি েোউরন্ডেন রুেতিে মস্তরেে জনয তিন যক্ষ মোতেগন 
ডযোে পুরুষ্কোে কঘোষণো েরে। পরেে ব্িে িো ব্োতড়রয় িয় যক্ষ মোতেগন ডযোে েেো হয়! ১৯৯৯ 
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সোরয আরেেতি ইেোতন েোউরন্ডেন রুেতিরে হিযোে জনয ২.৮ তমতযয়ন পুরুষ্কোে কঘোষণো েরে 
এব্ং কখোেিোি েোউরন্ডেন পুনেোয় (২০০৩ সোরযে কেব্রুয়োতে মোরস) রুেতিরে হিযোে জনয ৩ 
তমতযয়ন মোতেগন ডযোে পুরুষ্কোে কঘোষণো েরে এব্ং এ কঘোষণো এখরনো ব্যব্ৎ আরি। 
ব্িগমোনেোরযে ইসযোতম পতণ্ডি, যমগিত্ত্বতব্ি, আরযম, ওযোমো কেউই স্বীেোে েেরি িোন নো, নতব্ 
মুহোম্মরিে উপে েয়িোনও ভে েেরি পোরে। িোাঁরিে মরি এিো অমুসতযমরিে েয়িোতন, নতব্ে 
মহরত্ত্বে উপে অরহিুে েযঙ্ক আরেোরপে অপরিষ্টো। নতব্তজ ভুয েরেরিন অেব্ো কেোেোরয়েরিে 
সোরে সমরঝোিোে স্বোরেগ তনরজই ব্োতনরয়তিরযন এ আয়োি, পরে সমরঝোিো কভরস্ত যোওয়োরি সরে 
এরসরিন এখোন কেরে, এিো মরন েেরয িোরে যমগ-তব্রেোযী (Heretical) ব্যো কযরি পোরে; 
িোই কব্তেেভোর্ই ইসযোতম বু্জুর্গেো এ ব্যোপোরে িুপ েোেোরেই কশ্রয় ব্রয মরন েরেন। তেন্তু 
আযুতনেেোরযে কেোরনো কেোরনো নতব্িতেি েিনোেোেীেো শুযু িুপ েোেোই নয়, সেোসতে অস্বীেোে 
েেরিন এ ঘিনোে এব্ং িীব্র ভোষোয় প্রতিব্োি জোতনরয়রিন; কযমন আমোরিে মোওযোনো আেেোম 
খোাঁ িোাঁে তব্খযোি নতব্ জীব্নী ‘কমোস্তেো িতেি’-এ অিযন্ত েরঠোে ভোষোয় ‘নতব্ে ওপে েযঙ্ক 
আরেোরপে’ অপেরমগে (?) প্রতিব্োি জোতনরয়রিন। িোাঁে ব্িব্য হরে, নতব্ মুহোম্মরিে মুরখ েেো 
ব্সোরনো েয়িোরনে পরক্ষ অসম্ভব্। তিতন েরঠোে সমোরযোিনো েরেরিন আরেে ইসযোতম পতণ্ডি 
চসয়ি আমীে আতযে ব্িরব্যে। েোেণ আমীে আতয িোাঁে সুতব্খযোি গ্রন্থ ‘The Spirit of 
Islam’ -এ কেৌেযী অব্স্থোন গ্রহণ েরে স্বীেোে েরেরিন েয়িোতন প্ররণোিনোে েেো!24  
উপনযোস ইতিহোস নয় এব্ং ইতিহোরসে তব্েৃতিও নয়; িরব্ কয মূয ইসুযতিরে (েয়িোতন আয়োি) 
কেন্দ্র েরে মুসতযম কমৌযব্োিীরিে এরিো যঙ্কোেোণ্ড, িো তেন্তু এমন নয় কয, সযমোন রুেতি তনরজ 
এমন েোতহতন চিতে েরেরিন, ইসযোরমে ইতিহোরস যোে অতস্তত্ত্ব তব্নু্দমোত্র কনই। কেোেোন েতেরে 
কিো স্পষ্টই েরয়রি: “আতম কিোমোে পূরব্গ কযসব্ নতব্ এব্ং েসুয পোতঠরয়তিযোম িোেো যখনই 
তেিু আবৃ্তি েেি িখনই েয়িোন িোরিে আবৃ্তিরি ব্োইরে কেরে িুরড় কেযি। তেন্তু েয়িোন 
যো ব্োইরে কেরে িুরড় কেরয আল্লোহ িো িূে েরে কিন। িোেপে আল্লোহ আয়োিগুরযোরে সুসংব্ে 
েরেন।” (সুেো হজ ২২, আয়োি ৫২)। েয়িোন কয নতব্-েসুরযে উপে অরনে আরর্ কেরেই 
ভে েরে আসরি, এব্ং ভে েেরি পোরে কসিো স্বয়ং আল্লোহই স্বীেোে েরে তনরেন! এব্ং এই 
কেোেোন েতেরেও কিো েরয়রি, কব্রহরস্তে মরযযই হজেি আিম-হোওয়োরে েয়িোন তব্ভ্রোন্ত 
                                                           
২৪ Ameer Ali, The Spirit of Islam, Low Price Publications, Delhi, India, 2002, page 34-35 
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েরেতিয। (সুেো আয আেোে ৭, আয়োি ১৮৯-১৯২)। িোহরয কেন ইসযোতম বু্জুর্গরিে এরিো 
ঢোে ঢোে! কেন এরিো ঢক্কোতননোি!  
 

‘েয়িোতন আয়োরি’-ে েেো প্রেম জোনো যোয়, নতব্ মুহোম্মরিে প্রেম জীব্নীেোে ইব্ন ইসহোরেে 
(মৃি ৭৬৮ তিস্টোব্দ) ব্হুয প্রিোতেি গ্রন্থ ‘তসেোি েসুযোল্লোহ’ গ্ররন্থ নতব্ মুহোম্মরিে প্রতি ইতিব্োিে 
িৃতষ্টভতি কেরখই তিতন এই ঘিনোতি ব্ণগনো েরেরিন। ইব্ন ইসহোরেে কযখোরি আমেো পোই, 
“মুহোম্মি যখন কেোেোরয়েরিে কিব্-কিব্ী তনরয় ব্যরযন, িখন কেোেোরয়েেো অিযন্ত উল্লতসি 
হরযো; ...িোেো ব্যরি যোর্রযো মুহোম্মি অিযন্ত িমৎেোেভোরব্ আমোরিে কিব্-কিব্ী তনরয় ব্িব্য 
তিরয়রিন।”ইব্ন ইসহোে আরেো ব্রযন, “তজব্রোইয এরস মুহোম্মিরে তজরজ্ঞস েেরযো, এ েী 
েেরযন মুহোম্মি? আতম যো আল্লোহে েোি কেরে তনরয় এরসতিযোম, িো আপতন জনসোযোেরণে 
সোমরন পোঠ েরেনতন। যো তনরয় আতসতন, িোই আপতন পোঠ েরেরিন। এেপে মুহোম্মি 
কেোেোরয়েরিে কিব্-কিব্ী সম্পরেগ আরর্ে কিওয়ো ব্িব্য িুরয তনরযন।”25 ইব্ন ইসহোরেে 
পে মুহোম্মরিে জীব্নীেোে আয-ওয়োতেতি (মৃি ৮২৩), ইব্ন তহেোম (মৃি ৮৩৪), ইব্ন সোি 
(মৃি ৮৪৫) কেোেোরনে িেতসেেোেে মুহোম্মি ইব্ন-জতেে আয-িোব্োতে (মৃি ৯২৩), আয-
জোমোখেোতে (মৃি ১১৪৩), আয-ব্োিোতব্ (মৃি ১২৮৬/১২৯১)-সহ আরেো অরনরেই এ তব্ষরয় 
িোরিে সুতিতন্তি মিোমি উরল্লখ েরেরিন। ইব্ন সোরিে (তিতন আয-ওয়োতেতিে কসরক্রিোতে 
তহরসরব্ পতেতিি) কযখোরি কিতখ এেই ব্িব্য: Then the apostle of Allah, approached 
them (Quraysh) and got close to them, and they also came near to him. One day 
he was sitting in their assembly near the Ka'bah, and he recited: "By the Star 
when it sets", (53:1) till he reached, "Have ye thought upon Al-Uzza and Manat, 
the third, the other". (53:19-20) Satan made him repeat these two phrases: "These 
idols are high and their intercession is expected". The apostle of Allah repeated 
them, and he went on reciting the whole surah and then fell in prostration, and 

                                                           
২৫. (Muhammad b. Yasr Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, ‘The Life of Muhammad’, (translated in English by A. 

Guillaume), Oxford University Press, London, 1955, 2004, Page 165-166) 
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the people also fell in prostration with him...26 (আরেো কিখুন: সতহ কব্োখোতে েতেে, 
ভতযউম ২, বু্ে ১৯, নোম্বোে ১৭৭)। 
  
বু্ঝো যোয়, েয়িোতন আয়োরিে ঘিনো ইসযোরমে ইতিহোস, কেোেোরনে ইতিহোস, মুহোম্মরিে 
জীব্রনে সোরে অিোঅতিভোরব্ জতড়ি। এিো এমন নয় কয, ইসযোম-তব্রেোযীরিে উব্গে মতস্তরষ্কে 
েসয। িোহরয, িক্রোন্তেোেীরিে িরয মুহোম্মরিে জীব্নীেোে, কেোেোরনে িেতসেেোেে, হোতিস 
সংেযে অরনরেই কেরয তিরি হয়। আে কেোেোরনও কিো এই ঘিনোে স্পষ্ট স্বীেৃতি আরি। 
আমেো আজরেে জ্ঞোন-তব্জ্ঞোরনে উন্নতিে েরয সোযোেণ কব্োয-বু্তেরিই বু্ঝরি পোতে, তজন-ভূি-
চিিয-িোরনো-েয়িোন-আল্লোহ-ঈশ্বে এগুরযোে কেোরনো অতস্তত্ত্ব কনই; মোনতসে তব্ভ্রম মোত্র। িোহরয 
মুহোম্মি কেন েয়িোরনে অজুহোি কিরন আরর্ে অব্স্থোন কেরে সরে আসরযন? েোেণ, কযমনিো 
কভরব্ সমরঝোিোে পতেেল্পনো চিতে েরেতিরযন, কসিো কেোেোরয়েরিে তব্পুয প্রিোরেে েোরি 
কহরে তর্রয়তিয, এরি িোাঁে েোজরনতিে উচ্চোতভযোস কভরস্ত যোতেয; যোে েরয িোাঁরে িোাঁে ব্িব্য 
‘েয়িোরনে কিোহোই’ তিরয় িুরয তনরি হরয়তিরযো।  
মুহোম্মরিে তনরজে কখয়োয খুতে মরিো তেংব্ো অরনযে দ্বোেো প্রভোতব্ি হরয় ‘আল্লোহে ব্োণী’ 
কেোেোরনে আয়োিরে পতেব্িগন েেোে এিো এেিো উিোহেণমোত্র। এ যেরনে আরেো িুরয়েতি 
উিোহেণ কিখো যোে: আয-ব্োেো হরি ব্তণগি, নতব্তজ এেতি প্রিযোরিে জোনোরযন, “কযসব্ 
মুসযমোন ব্োতড়রি ব্রস েোরে এব্ং যোেো আল্লোহে েোেরণ যুে েরে, িোরিে মযগোিো সমোন নয়।” 
প্রিযোরিে কপরয় ব্যরযন, জোতয়িরে ডোরেো, েোতযে কিোয়োি এব্ং হোরড়ে িুেরেো যোর্রব্ কযখোে 
জনয। েোতব্যে ব্যিনোয় কযখো শুরু হরযো: মযগোিো সমোন নয় কযসব্ মুসতযম ব্রস েোরে...। এমন 
সময় নতব্ে পোরে ব্রস েোেো আমে তব্ন উরম্ম মোেিুম নোরমে এেজন অন্ধ ব্যতি ব্রয উঠরযো: 
কহ আল্লোহে নতব্, এই আয়োরি আমোে জনয আরিে েী, আতম কিো অন্ধ কযোে। নতব্ আব্োে 
যযোনমগ্ন হরযন, প্রিযোরিেও কপরয় কর্রযন িৎক্ষণোৎ: “মুসতযমরিে মরযয যোেো অক্ষম নয় অেি 
ঘরে ব্রস েোরে এব্ং যোেো আল্লোহে েোেরণ যুে েরে, িোরিে মযগোিো সমোন নয়।” (সুেো তনসো 
৪, আয়োি ৯৫)। সতহহ কব্োখোতে েতেরে উরল্লখ আরি- 

                                                           
২৬.Abu Abd Allah Muhammad Ibn Sa'd, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, (translated in English by S. Moinul Haq), 

Vol 1, Part 1 & 2, Pakistan Historical Society, Pakistan, Page 236-239.) 
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Narrated Al-Bara: 
 There was revealed: 'Not equal are those believers who sit (at home) and those 
who strive and fight in the Cause of Allah.' (4.95) 
 The Prophet said, "Call Zaid for me and let him bring the board,  
 the ink pot and the scapula bone (or the scapula bone and the ink pot)."'  
 Then he said, "Write: 'Not equal are those Believers who sit..", and at that time 
 'Amr bin Um Maktum, the blind man was sitting behind the Prophet . He said,  
 "O Allah's Apostle! What is your order for me (as regards the above Verse) 
 as I am a blind man?" So, instead of the above Verse, the following Verse was 
revealed: 'Not equal are those believers who sit (at home) except those who 
 are disabled (by injury or are blind or lame etc.) and those who strive and fight 
in the cause of Allah.' (Sura Nisa 4.95)  

(দ্রষ্টব্য: কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৬, বু্ে ৬১, নম্বে ৫১২)। 
সুেো আনআরম ব্যো আরি, “আল্লোহে ব্োণী কেহ পতেব্িগন েেরি পোেরব্ নো।” (no change 
can there be in the words of Allah.) (সুেো আনআম ৬, আয়োি ৩৪)। এখন কিখো 
যোয়, সোমোনয এেজন অন্ধব্যতিও আল্লোহে ব্োণী সংরেোযন েরে কিয়!  
হজেি আনোস (েোাঃ) হরি ব্তণগি: ...” আমেো পোঠ েেযোম, জোতনরয় িোও আমোরিে কযোেরিে 
কয আমেো আমোরিে প্রভুে সোরে সোক্ষোৎ েরেতি। তিতন খুতে হরয়রিন এব্ং আমেোও অিযন্ত 
খুতে হরয়তি।” পেব্িগীরি এই আয়োিতি কেোেোন েতেে কেরে ব্োতিয েেো হয়।  
Narrated by Anas 
The Prophet sent seventy men from the tribe of Bani Salim to the tribe of Bani 
Amir. When they reached there, my maternal uncle said to them, "I will go ahead 
of you, andif they allow me to convey themessage of Allah's Apostle (it will be all 
right); otherwise you will remain close to me." So he went ahead of them and the 
pagans granted him security but while he was reporting the message of the 
Prophet, they beckoned to one of their men who stabbed him to death. My 
maternal uncle said, "Allah is Greater! By the Lord of the Kaba, I am successful." 
After that they attached the rest of the party and killed them all except a lame 



 

96 
 

man who went up to the top of the mountain. (Hammam, a sub- narrator said, "I 
think another man was saved along with him)." Gabriel informed the Prophet that 
they (i.e the martyrs) met their Lord, and He was pleased with them and made 
them pleased. We used to recite, "Inform our people that we have met our Lord, 
He is pleased with us and He has made us pleased" Later on this Quranic Verse 
was cancelled. The Prophet invoked Allah for forty days to curse the murderers 
from the tribe of Ral, Dhakwan, Bani Lihyan and Bam Usaiya who disobeyed Allah 
and his Apostle.  
(Bukhari Shareef, Volume 4, Book 52, Number 57) 
 

খতযেো হজেি ওমে (তব্ন আয-খোিোব্) কেরে ব্তণগি: আমোে প্রভু আমোে সোরে তিনতি তব্ষরয় 
এেমি হরয়রিন। প্রেমি আতম ব্যযোম, কহ আল্লোহে নতব্, আমোে ইেো আব্রোহোরমে (ইব্রোতহম) 
স্থোনরেই (েোব্ো ঘে) আমোরিে প্রোেগনোে জোয়র্োরূরপ তনরি িোই। পেব্িগীরি প্রিযোরিে এরযো: 
“আে আতম েোব্ো ঘেরে মোনুরষে প্রোেগনোস্থয েরেতিযোম...।” (সুেো ব্োেোেো ২, আয়োি ১২৫)। 
তদ্বিীয়ি আতম ব্যযোম, কহ আল্লোহে নতব্, আপতন আপনোে স্ত্রীরিেরে আরিে তিন, িোেো কযন 
সোযোেণ মোনুষ কেরে পিগো কমরন িরয, েোেণ কযরেোরনো সময় িোাঁরিেরে খোেোপ-ভোরযো কেোরনো 
তেিু কেউ ব্রয কেযরি পোরে। পেব্িগীরি নব্ীপত্নীরিে প্রতি পিগো কমরন িযোে আয়োি নোতজয 
হয়। (সুেো নুে ২৪, আয়োি ৩১)। িৃিীয়ি, এেব্োে নতব্ে স্ত্রীর্ণ নতব্ে তব্রুরে অব্স্থোন তনয; 
িখন আতম িোরিেরে ব্যযোম, তিতন যতি কিোমোরিেরে িোযোে তিরয় কিন, িরব্ আল্লোহিোযো 
নতব্রে কিোমোরিে কেরে অরনে ভোরযো স্ত্রী কিরব্ন। পেব্িগীরি আতম কযমনতি ব্রযতিযোম কস 
েেম এেতি আয়োি নোতজয হয। (সুেো িোহতেম ৬৬,আয়োি ৫)।  
 
Narrated by ‘Umar (bin Al-Khattab 
My Lord agreed with me in three things: 1. I said,”O Allah’s Apostle, I wish we 
took the station of Abraham as our praying place (for some of our prayers). So 
came the Divine Inspiration: And take you (people) the station of Abraham as a 
place of prayer (for some of your prayers e.g. two Rakat of Tawaf of Ka’ba)”. 
(2.125) 2. And as regards the (verse of) the veiling of the women, I said, ‘O Allah’s 
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Apostle! I wish you ordered your wives to cover themselves from the men because 
good and bad ones talk to them.’ So the verse of the veiling of the women was 
revealed. 3. Once the wives of the Prophet made a united front against the Prophet 
and I said to them, ‘It may be if he (the Prophet) divorced you, (all) that his Lord 
(Allah) will give him instead of you wives better than you.’ So this verse (the 

same as I had said) was revealed.” (66.5). (দ্রষ্টব্য: সতহ কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ১, বু্ে 
৮, নম্বে ৩৯৫)  
 

সুেো ব্োেোেোরি িযোরযি কিওয়ো হরয়রি, কেোেোরনে আয়োি তনরয় কিোমোরিে কেোরনো সরন্দহ 
েোেরয, িোে মরিো কেোরনো সুেো আরনো। (সুেো ব্োেোেো ২, আয়োি ২৩)। িযোরযরিে জব্োব্ 
কিওয়োে জনয আেরব্েো কেোেোরনে সুেো ব্োনোব্োে আরর্ই েয়িোন তনরজই সুেো তনরয় হোতজে!! 
এেপেও েী েরে মুসতযম পতণ্ডিেো িোতব্ েরেন, কেোেোরনে সুেোে মরিো কেোরনো সুেো কেউ 
ব্োনোরি পোেরব্ নো? 
কেোেোরনে ১১৪তি সুেোে মরযয ৯০তিই মক্কোয় েতিি। স্থোন-েোয-সময়-িোতেখ তনতিগষ্ট েরে 
জর্রিে িোব্ৎ মুসযমোন কেোরনোতিনই এেমি হরয় ব্যরি পোেরব্ন নো কয এই ব্ইখোতন প্রেম 
কেোন ব্োেয তিরয় শুরু েরে কেোন ব্োরেয কেষ হরয়রি; সুেো সমূরহে কেোন তসতেরয়য নোম্বোরে 
ব্িগমোন কেোেোনখোতন েতিি। কেোেোরনে গ্রন্থনো কযভোরব্ হরয়রি িো শুযুই তব্েৃঙ্খয ব্রযই ব্তণগি 
েেো যোয়। তব্তভন্ন অযযোয়রে (সুেো) সোজোরি কেোরনো েোযোনুক্রম মোনো হয়তন। কস্রে কেোন 
অযযোয়তি আয়িরন েি ব্ড়, কসই অনুযোয়ী অযযোয়গুতয সোজোরনো হরয়রি। কয অযযোয়গুতয ব্ড় 
(শুযু ব্যতিক্রম প্রেম সুেো আয-েোতিহো, যতিও সুেো েোতিহোরে অরনরে কেোেোরনে অংে ব্রযই 
স্বীেোে েরেন নো) কসগুতয কর্োড়োয় স্থোন কপরয়রি। এিোড়ো ব্হুরক্ষরত্রই তব্তেন্ন, সম্পেগহীন 
তব্ষরয়ে িুেরেো িুেরেো অংে তিরয় এে এেতি অযযোয় চিতে েেো হরয়রি। এে মরযয িন্দ িোড়ো 
কেোরনো সোযোেণ চব্তেষ্টয কনই। ব্হুরক্ষরত্রই মুহোম্মি প্রেৃিপরক্ষ যো ব্রযরিন কসইসব্ েেোে মূয 
প্রসি উেোে েেো অসম্ভব্। কেোন প্রসরি ব্ো কেোন পতেতস্থতিরি কসগুতয অব্িীণগ হরয়রি িোে 
কেোরনো তঠেতঠেোনো আতব্ষ্কোে েেো িুাঃসোযয। এই পতেতস্থতিরি কেোেোনরে বু্ঝরি-জোনরি 
আমোরিে তদ্বিীয় মূয িরেযে উৎরসে উপে তনভগে েেরি হয়। িো হয, হোতিস।  
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এব্োে সুেো েোতিহো তনরয় তেিু েেো; আেতব্ ‘েোতিহো’েরব্দে অেগ ‘শুরু', ‘ভুতমেো’ ব্ো 
‘উরদ্বোযন’। সুেোতিে অপে নোম ‘সোব্উয মোসোতন’। ‘েোতিহো’ তে আল্লোহ প্রিি ওতহ ব্ো প্রিযোরিে, 
এ প্রশ্নতি কেোন ইসযোমতব্রেোযীরিে েোি কেরে আরসতন, প্রশ্নতি সমরয় সমরয় িুরযরিন কখোি 
মুহোম্মরিে সোহোতব্র্ণই। আরর্ সুেো েোতিহোতি কিখো যোে; 
 

১, যোব্িীয় প্রেংসো আল্লোহে, তযতন সৃতষ্ট জর্রিে পোযনেিগো। 
২, েরুণোময় ও িয়োযু। 
৩, তব্িোে তিরনে মোতযে। 

৪, আমেো কিোমোেই ইব্োিি েতে আে কিোমোেই সোহোযয প্রোেগনো েতে। 
৫, আমোরিেরে পেরহজর্োেরিে পে কিখোও। 

৬, কসই সমস্ত কযোরেে পে যোরিেরে িুতম কনয়োমি িোন েরেরিো। 
৭, িোরিে পে নয় যোরিে প্রতি কিোমোে র্জব্ নোতজয হরয়রি এব্ং যোেো পেভ্রষ্ট। 

 
ইংরেতজ অনুব্োিিোও কিখো যোে; 

Praise belongs to God, the Lord of the Worlds, 
The merciful, the compassionate, 

The ruler of the day of judgement! Thee we serve and 
Thee we ask for aid. Guide us in the 

Right path, the path of those Thou art gracious to; 
Not of those Thou art wroth with, nor of those who err. 

 

িুরিো অনুব্োিরেই আমেো মূযোনুর্ ব্রয যরে তনরি পোতে। সুেোতিে কেোরনো ব্োরেযে শুরুরি ‘েুয' 
ব্ো ‘ব্রযো’ ব্ো ‘পোঠ েরেো’ তেংব্ো ‘Read’ ব্ো ‘Say’ কযখো হয়তন। যতিও পেব্তিগরি (অরনে 
পরে) তেিু কেৌেযী অনুব্োিে স্বিাঃপ্রবৃ্ি হরয় ব্ন্ধনীে তভিে ব্ো ব্ন্ধনী িোড়োই ‘েুয’ ব্ো ‘ব্রযো' 
েব্দ কযোর্ েেোে প্রয়োস িোতযরয়রিন। কেোেোরন এই ‘েুয’ ব্ো ‘ব্রযো’েব্দতি ৩৫০ ব্োে খুাঁরজ 
পোওয়ো যোয়। এে মরযয েরিোতি নতব্ মুহোম্মি ও িোে সোহোতব্েো যোতর্রয়রিন আে েরিোতি এে 
অনুব্োিরেেো যোতর্রয়রিন িো সতঠেভোরব্ ব্যো মুেতেয। েযতম্বয়ো ইউতনভোতসগতিে কসরমতিে 
ভোষোিরত্ত্বে অযযোপে Arthur Jeffery িোে ‘A Variant Text of the Fatiha প্রব্রন্ধ 
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তযরখরিন, তেয়ো মিোব্যম্বীরিে সুেো েোতিহোে কব্ে পুেোিন এেতি তভন্ন পোঠ িোে সংগ্ররহ 
আরি।27  
সুেো েোতিহো প্রোেগনো তহরসরব্ই মুহোম্মি উচ্চোেণ েরেতিরযন কযমন অনযোনয সময়ও েরেরিন, 
তেন্তু এই প্রোেগনোব্োেযই কয এেতিন কেোেোরন ঢুেোরনো হরব্ িো সয়ং মুহোম্মিও হয়রিো জোনরিন 
নো। ‘েোতিহো’ব্ো ‘ভুতমেো’নোম তিরয় কেোেোরনে প্রোেরম্ভ তনরয় এরসরিন সঙ্কযন েতমতিে 
সিসযেো। কিখো যোে পুেোিন ভোসগরনে সুেো েোতিহো কেমন তিয- 
Nuhammidu 'llaha, Rabba 'l-alamina  
'R-rahmana 'r-rahi ma,  
Mallaka yaumi'd - dini,  
Hayyaka na'budu wa wiyyaka nasta i nu,  
Turshidu sabi la'l - mustaqi mi,  
Sabi la 'lladhi na na' 'amta 'alaihim,  
Siwa 'l - maghdu bi 'alaihim, wa la'd - dall i na 
 

ইংরেতজরি অনুতিি তভন্ন পোঠতি হরে- 
We greatly praise Allah, Lord of the worlds,  
he Merciful, the Compassionate,  
He who has possession of the Day of Judgement.  
Thee do we worship, and on Thee do we call for help.  
Thou dost direct to the path of the Upright One,  
The Path of those to whom Thou hast shown favour,  
Not that of those with whom Thou are angered, or those who go astray 
 

কিো তেয়োরিে েোরি এই প্রোেগনো ব্ো সুেো েোতিহো আসরযো কেোরত্থরে? নো তে ব্িগমোন সুেো 
েোতিহো পুেোিনিোেই নিুন ভোসগন? 

                                                           
২৭ Tadhkirat al-A'imma of Muhammad Baqir Majlisi (edition of Tehran, 1331, page 18 
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তব্খযোি কেোেোন সমোরযোিে ইব্রন ওয়োেোে ব্রযন-  
These words are clearly addressed to God, in the form of a prayer. They 
are Muhammad’s words of praise to God, asking God’s help and guidance.28  
 

প্রখযোি সোহোতব্ আবু্দল্লোহ ইব্রন মোসউরিে সংরৃ্তহি কেোেোরন সুেো ‘েোতিহো’সুেো ‘েোযোে' ও 
সুেো ‘নোস’এই তিনতি সুেোে স্থোন তিয নো। সুেো ‘েোযোে’ও সুেো ‘নোস’এে শুরু কেরে 
‘েুয’েব্দতি ব্োি তিরয িো আে কেোেোরনে সুেো হয় নো, হয় প্রোেগনো ব্ো কিোয়ো। সিি েোেরণই 
প্রশ্ন উরঠ িোহরয তে সোহোতব্ ইব্রন মোসউরিে সমরয় সুেো েোযোে ও সুেো নোস এে শুরুরি 
‘েুয’েব্দ তিযনো? 
কিমতন এেতি কিোয়ো ব্ো প্রোেগনো মুহোম্মি মক্কোয় েোেোেোযীন সমরয় উচ্চোেণ েরেতিরযন, অেি 
কসই ব্োেযগুরযো কেোেোন সংেযন েতমতি মতিনোয় েতিি সুেো ব্োেোেোে কেষোংরে কযোর্ েরে 
তিরয়রিন। কসই আয়োিগুরযো কিোয়ো তহরসরব্ ভোেি, পোতেস্তোন ও ব্োংযোরিরেে আরযম, ইমোম 
ও মুসতল্লরিে েোরি খুব্ই প্রীয় যো সিেোিে উচ্চোতেি হরি শুনো যোয়। আয়োিগুরযো হরযো-
‘েোব্বোনো যো িুয়োতখজনো ইন্নো তিনো আও আখ িো’নো------------েোমো হোমোযিোহু আযোল্লোতজনো 
তমন েোব্তযনো, েোব্বোনো ওয়োযো- িুহোতম্মযনো মো-যো কিোয়োেোিো যোনো- তব্তহ, অয়ো’েু আন্নো 
ওয়োর্তেে যোনো-ওয়োেহোমনো-আনিো মোওযো-নো-, েোনসুেনো-আযোয েোওতময েো-তেতে-ন’।  
‘কহ আমোরিে পোযনেিগো, যতি আমেো ভুরয যোই তেংব্ো ভুয েতে, িরব্ আমোরিেরে অপেোযী 
েরেো নো। কহ আমোরিে পোযনেিগো, আমোরিে উপে এমন িোয়ীত্ব অপগণ েরেোনো কযমন আমোরিে 
পূব্গব্িগীরিে উপে অপগণ েরেি, কহ আমোরিে প্রভু, এব্ং আমোরিে দ্বোেো ঐ কব্োঝো ব্হন 
েতেওনো, যো ব্হন েেোে েতি আমোরিে নোই। আমোরিে পোপ কমোিন েে। আমোরিেরে ক্ষমো 
েে এব্ং আমোরিে প্রতি িয়ো েে। িুতমই আমোরিে প্রভু। সুিেোং েোরেে সম্প্রিোরয়ে তব্রুরে 
আমোরিে কে সোহোরযয েে’। 
"Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord, 
and lay not upon us a burden like that which You laid upon those before us. Our 

                                                           
২৮Ibn Warraq (Editior), The Origins of the Koran, Prometheus Books, New York, U.S.A, 1998, page 9 
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Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear. And pardon 
us; and forgive us; and have mercy upon us. You are our protector, so give us 

victory over the disbelieving people." (সুেো ব্োেোেো, আয়োি ২৮৬) 
 

প্রশ্ন জোর্রি পোরে কেোেোনরে ব্ই এে রূপ তিরি তর্রয় এই সমস্ত প্রোেগনো-ব্োেয সমুহ কেোেোন 
সংেযন েতমতি িোরিে ইরেমি কেোেোরন ঢুেোরনোে জরনযই তে িোেো হজেি আতযরে সংেযন 
েতমতি কেরে ব্োি তিরয়তিরযন? আতয তনশ্চয়ই জোনরিন, মুহোম্মি কেোন ব্োেয েখন কেোেোয় 
কেোন পতেতস্থরি উচ্চোেণ েরেতিরযন েোেণ হজেি আতয নতব্ মুহোম্মরিে সোব্গক্ষতণে সোেী এব্ং 
এেজন েোতিব্ (কেোেোন কযখে) তিরযন।  
এমতন আরেেতি ব্োেয হরযো ২৭ নং সুেো নময এে ৯১ নং আয়োি; ‘আতম কিো কেব্য এই 
নর্েীে প্রভুে এব্োিি েেরি আতিষ্ট হরয়তি, তযতন এরে সম্মোতনি েরেরিন। এব্ং সব্ তেিু 
িোাঁেই। আতম আেও আতিষ্ট হরয়তি কযন আতম আজ্ঞোব্হরিে এেজন হই’। 
‘I have been commanded to serve the Lord of this city, Him Who has 
sanctified it and to whom (belong) all things: and I am commanded to be 
of those who bow in Islam to Allah.s Will’.  
এই আয়োরিে িজগমোয় িোিুেী েরে তেিু অনুব্োিে ব্োরেযে প্রেরম ‘ব্রযো’ ব্ো ‘Say’ েব্দ কযোর্ 
েরে তিরয়রিন। 
এব্োে আরেো এেতি সুেোে এেতি আয়োি কিখো যোে। ৬ নং সুেো ‘আনোম’ এে ১০৪ নং আয়োি; 
‘কিোমোরিে েোরি কিোমোরিে পোযনেিগোে পক্ষ কেরে তনিেগনোব্যী এরস কর্রি। অিএব্, কয 
প্রিযক্ষ েেরব্, কস তনরজেই উপেোে েেরব্ এব্ং কয অন্ধ হরব্, কস তনরজেই ক্ষতি েেরব্। 
আতম কিোমোরিে েক্ষে নই’।  
এখোরন ‘আতম কিোমোরিে েক্ষে (কেউ ব্যরিন পযগরব্ক্ষে) নই’ েেোতি পতেষ্কোেভোরব্ই 
মুহোম্মরিে তনরজে ব্িব্য তহরসরব্ই িুরয যরে। আমেো এই আয়োিতিে তিনতি ইংরেতজ অনুব্োি 
কিখরব্ো;  
Sahih International- 
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There has come to you enlightenment from your Lord. So whoever will see does 
so for [the benefit of] his soul, and whoever is blind [does harm] against it. And 

[say], "I am not a guardian over you." (ব্রযোরেরি say কযোর্ েেো হরয়রি) 
Muhsin Khan- 
Verily, proofs have come to you from your Lord, so whosoever sees, will do so 
for (the good of) his own self, and whosoever blinds himself, will do so to his 
own harm, and I (Muhammad SAW) am not a watcher over you.  
Yusuf Ali- 
quraanshareef.org কেরে;"Now have come to you, from your Lord, proofs (to open 
your eyes): if any will see, it will be for (the good of) his own soul; if any will be 
blind, it will be to his own (harm): I am not (here) to watch over your doings."  

কেোেোরনে তব্খযোি অনুব্োিে Dawood, Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Dr. 
Muhammad Muhsin Khan সহ আরেো অরনরেই অনুব্োরিে পোিতিেোয় এই ‘আতম 
কিোমোরিে েক্ষে নই’ এে ‘আতম’ কে মুহোম্মি রূরপই তিতিি েরেরিন।  
জোমগোন স্কযোে সযমন কেইনোে মরন েরেন: "From the literary point of view, the 
Koran has little merit. Declamation, repetition, puerility, a lack of logic 
and coherence strike the unprepared reader at every turn. It is humiliating 
to the human intellect to think that this mediocre literature has been the 
subject of innumerable commentaries, and that millions of men are still 
wasting time in absorbing it." (Reinach 1932:176) 
 

মুহোম্মরিে মৃিুযে ২৩ ব্িে পে তব্তভন্ন জোয়র্ো কেরে আয়োি ব্োেয সংগ্রহ েরে সংরেোযন-
পতেমোজগন েরে িুই মযোরিে তভিে তনরয় এরস এেতি ব্ইরয়ে রূপ কিয়ো িোতট্টখোতন েেো নয়। 
িরব্ হযোাঁ, কেোেোন সম্পোিনোয় সব্রিরয় কয ত্রুতি পতেযতক্ষি হয়, িো হরে এখোরন কেোরনো 
েোযোনুক্রম অনুসেণ েেো হয়তন। মতিনোয় আবৃ্তি েেো সুেো ‘ব্োেোেো’ ক্রতমেোনুসোরে ৯৬ নং 
সুেো। তেন্তু িো ব্িগমোন কেোেোরনে ২নং সুেো। প্রশ্ন জোর্ো স্বোভোতব্ে, মক্কোয় েোেোেোযীন সমরয় 
সুেো ‘ব্োেোেো’ ব্োি তিরয় মুহোম্মি ও িোাঁে অনুসোেীর্ণ কেোেোন পড়রিন কেোন ক্রতমেোনুসোরে? 



 

103 
 

সুেো ‘েোতিহো’ নোতজয হওয়োে পূরব্গ নোমোজ তে পড়ো হরিো? হরয তেভোরব্ হরিো? সুেো ‘েোতিহো' 
নোতজয হরয়তিয েোরেো েোরেো মরি ৬ অেব্ো ৮ অেব্ো ৪৮তি সুেোে পরে। িোহরয কেোেোন 
সংেযন কেোন সমরয় কেোন ব্িে েেো হরযো? সুেো েোতিহো কেোেোরনে প্রেরম আসরযো েী ভোরব্ 
েখন?  
মক্কোয় েতিি সুেোগুরযো পড়রয স্পষ্টই অনুমোন েেো যোয়, মুহোম্মি এব্ং িোাঁে সিী-সোেীরিে 
প্রোণীজর্ৎ, কসৌেজর্ৎ ও কভৌরর্োতযে জ্ঞোন তিয অতি সীতমি। ব্িগমোনেোরয আযুতনে জ্ঞোন-
তব্জ্ঞোরনে সোরে কর্োাঁজোতময তিরয় কমযোরনোে কিষ্টোয় েি মুসযমোনরিে কেোেোন েতেরেে কসই 
সেয মতক্ক সুেোে তেিু তেিু আয়োরিে ওপে এব্োে আরযোেপোি েেো যোে: “ওয়োযোেোি 
ব্োআিনো তে েুতল্ল উম্মোতিে েোসুযোন...”। অেগোৎ “আতম অব্েযই প্ররিযে জোতিে মরযয েোসুয 
পোতঠরয়তি...।” (সুেো নহয ১৬, আয়োি ৩৬)। আেব্ কিরেে ব্োইরে জর্কিে কেোন কেোন কিরে, 
কেোন কেোন জোতিে েোরি েোসুয এরসতিরযন? নো তে পৃতেব্ীরি িখন শুযু আেব্ কিরেই 
মোনুরষে ব্সতি তিয? ব্োিোতয ব্ো িীন জোতিে নতব্ে নোমিো েী? 
কিৌেোি েতেরে আরি; ‘পৃতেব্ীে মোনুষ কঘোে পোপেরমগ তনমতজ্জি হওয়োে েরয আল্লোহ ব্ড় 
ব্যতেি হরযন, তসেোন্ত তনরযন, পৃতেব্ীে সমস্ত জীব্জর্ৎ ধ্বংস েরে তিরব্ন’। ধ্বংস েেোে জনয 
মহোপ্লোব্ন সৃতষ্টে পতেেল্পনো েেরযন এব্ং হজেি নুহরে পৃতেব্ীে প্ররিযে প্রজোতি কেরে এে 
কজোড়ো েরে সংগ্রহ েরে েোখোে পেোমেগ তিরযন; েোেণ পেব্িগীরি িোরিে তিরয়ই পৃতেব্ীরি 
প্রোরণে অতস্তত্ব তিতেরয় েোখরব্ন। নুহ আল্লোহে েেো মি সব্তেিুই েেরযন। (কজরনতসস, ৬:১৯-
২২)। কিৌেোরিে এই নুরহে প্লোব্রনে েোতহতনে সোরে কেোেোরন অরনেোংেই তময েরয়রি। 
‘কেোেোরন-তব্জ্ঞোন’ কখোাঁজো মডোরেইি মুসতযমর্ন িোতব্ েরেন কেোেোরন নোতে হজেি নুহ ব্ো 
নুরহে প্লোব্ন তনরয় অব্োস্তব্ তেিু ব্যো হয়তন! তমেেীয় তব্তেষ্ট বু্তেজীব্ী ও তিন্তোতব্ি ড. িোহো 
হুরসন (১৮৮৯-১৯৭৩) এেিো ব্রযতিরযন: They must explain what distinguishes 
Christianity from Islam for both stem from the same source. The essence of Islam 

is the same essence of Christianity. অেগোৎ িোাঁরিেরে অব্েযই ব্যোখযো েরে কিখোরি হরব্ 
ইসযোম যমগ ও তিস্টোন যরমগে মরযয েী সব্ চব্তেষ্টযপূণগ পোেগেয আরি। কেননো এই িুই যমগ 
এেই উৎস কেরে উদূ্ভি। আমোরিে স্বীেোে েেরি আপতি কনই কেোেোন েতেরে কিৌেোি 
েতেরেে মরিো তব্স্তোতেিভোরব্ নুরহে জোহোরজে ব্ণগনো (জোহোরজে উচ্চিো-আয়িন-যোেণ সংখযো) 
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ব্ো মহোপ্লোব্ন তনরয় ব্িব্য কিয়ো হয়তন।29 কেোেোরন স্পষ্ট ব্যো আরি: “আতম কিো নুহরে িোে 
সম্প্রিোরয়ে েোরি পোতঠরয়তিযোম। কস ওরিে মরযয ব্োস েরেতিয সোরড় ন'কেো ব্িে।” (সুেো 
আনেোবু্ি ২৯, আয়োি ১৪)। হজেি নুহ সোরড় ন'কেো ব্িে কব্াঁরি তিরযন কসিো কিৌেোি 
েতেরেে কজরনতসরসে ৯:২৯ আয়োরিও ব্যো আরি। কেোেোন েতেরে উরল্লখ আরি ব্রযই কেোরনো 
ব্যতি সোরড় ন'কেো ব্িে কব্াঁরি েোেরি পোরেন? আেতব্ ভোষোে অযযোপে ড. িোহো হুরসন অরনে 
আরর্ই এ যেরনে ভণ্ডোতমে তব্রুরে ব্িব্য তিরয়রিন। অযগেিোব্দী ব্যোপী তমেরেে কশ্রষ্ঠ বু্তেজীব্ী 
তহরসরব্ পতেতিি ড. িোহো হুরসন ১৯২৬ সোরয প্রেোতেি িোাঁে জর্তদ্বখযোি গ্রন্থ ‘তেয তেে-আয 
জোতহতয’ব্ো ‘On Pre Islamic Poetry’ কি খুব্ স্পষ্ট েরেই ব্রযরিন:  
The Torah may speak to us about Abraham and Ishmael and the Quran may tell 
us about them too, but the mention of their names in the Torah and the Quran 
is not sufficient to establish their historical existence, let alone the story which 
tells us about the emigration of Ishmael, son of Abraham, to Mecca and the birth 
of the Arabs there. We are compelled to see in this story a kind of fiction to 
establish the relation of the Jews and Arabs on the one hand and Islam and 

Judaism on the other. কিৌেোি েতেে আমোরিেরে ইব্রোতহম ও ইসমোঈয সম্বরন্ধ ব্যরি পোরে 
এব্ং কেোেোনও আমোরিেরে িোাঁরিে সম্পরেগ ব্যরি পোরে, তেন্তু কেব্য কিৌেোি ও কেোেোরন 
িোাঁরিে নোম েোেোই যরেষ্ট নয়। র্ল্পতি আমোরিেরে ইব্রোতহম-পুত্র ইসমোঈরযে কিেোন্তেী হরয় 
মক্কোয় র্মন, এব্ং আেব্ জোতিে জরন্মে েেো ব্রয। র্ল্পতিরি আমেো এে যেরনে অযীে ব্স্তু 
কিখরি ব্োযয হই, এেতিরে ইহুতি জোতি ও আেব্ জোতিে মরযয, অনযতিরে ইসযোম ও ইহুতি 
যরমগে মরযয সম্পেগ প্রতিষ্ঠোে জনয অযীে েোতহতনে সৃতষ্ট।30  
 

কেোরনো যমগগ্ররন্থ কেোরনো তেিুে নোম েোেরযই িোে ঐতিহোতসে অতস্তত্ব ব্ো নযোযযিো প্রেোে পোয় 
নো। যমগগ্রন্থগুরযোরি ব্যো হরয়রি, পৃতেব্ীে সেয প্রোণীে এে-এে কজোড়ো েরে নুরহে তব্েোয 
কনৌেোয় উঠোরনো হরয়তিযো। িীন, েোতেয়ো, আতফ্রেো তেংব্ো ভোেিব্রষগে কেোরনো মোনুষ, পশু-পোতখ, 

                                                           
২৯. Dr. Taha Hussain, The Future of Culture in Egypt, American Council of Learned Societies, Washington, DC, 

1954, Page 7 
৩০. পাতথিব জগৎ, পৃষ্ঠা ১৫৩ 
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সোপ, েীি-পিি তে কসই কনৌেোয় উরঠতিয? নো তে আেব্ কিে ব্যিীি িখন জর্রি কেোরনো 
কিে ব্ো কেোরনো প্রোণী তিয নো? িতল্লে তিন পে কনৌেো কেরে কনরম এে কজোড়ো েোমুে ব্ো কোঁরিো 
ব্ো কজোাঁে সোেো পৃতেব্ীরি ব্ংেতব্স্তোে েেরযো েরিো তিরন, েীভোরব্? নুরহে প্লোব্ন তনরয় খুব্ 
সুন্দে এব্ং অিযন্ত কযৌতিে প্রশ্ন িুরযরিন তব্খযোি কযখে এব্ং কেোেোন-সমোরযোিে ইব্ন 
ওয়োেে, তিতন ব্রযন: Noah was asked to take into the ark a pair from every species 
(sura 11.36-41). Some zoologists estimate that there are perhaps ten million living 
spices of insects; would they all fit in to the ark? It is true they do not take up 
much room, so let us concentrate on the larger animals: reptiles, 5,000 species; 
birds, 9,000 species; and 4,500 species of class of Mammalia. In all, in the phylum 
Chordata, there are 45,000 species. What sized ark would hold nearly 45,000 species 
of animals? A pair from each species makes nearly 90,000 individual animals, from 
snakes to elephants, from birds to horses, from hippopotamuses to rhinoceroses. 
How did Noah get them all together so quickly? How long did he wait for the 
sloth to make his slothful way from the Amazon? How did the kangaroo get out 
of Australia, which is an island? How did the polar bear know where to find 

Noah?31  
হজেি নুহ আে িোাঁে প্লোব্রনে েোতহতন েৃিজ্ঞিো স্বীেোে িোড়োই কেোেোন েতেে িো যোে েরেরি 
কিৌেোি েতেে কেরেই! এে আিম আে এে তব্তব্ হোওয়ো কেরে সৃষ্ট মোনুষগুরযো পৃতেব্ীরি 
হোজোে প্রেোে ভোষোয় েেো ব্রযন কেন? যরে তনযোম মো হোওয়োে ভোষো তিয আেতব্ এব্ং িোাঁে 
সন্তোরনেো এেতি িিুষ্পি জন্তুরে ‘জোমোয’ নোরম ডোেরিো। তেন্তু আিরমে সন্তোরনেো ব্োংযোরিরে 
তর্রয় ঐ জন্তুতিরে কিরখ ‘উি’ আে ইংযযোরন্ড এরস ‘েযোময’ নোরম ডোেরব্ কেন? আিম-হোওয়ো 
তে িোরিে সন্তোনরিেরে এে-এেতি প্রোণীে েরয়ে হোজোে নোম তেতখরয় পৃতেব্ীরি কিরড় 
তিরয়তিরযন? নো তে ঐ সেয জোয়র্োয় আরর্ কেরেই তভন্ন ভোষোে মোনুষ ব্োস েেরিো? কেউ 
যতি কব্োেোে স্বরর্গ ব্োস নো েরে িোহরয িোে জরনয ব্যোপোেিো বু্ঝো কমোরিই েতঠন নয়।  
 

                                                           
৩১.Why I am not a Muslim, page 133 
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িোতব্ েেো হয় কেোেোন েতেে এরেব্োরে খোাঁতি আেতব্ ভোষোরিই েতিি; আল্লোহিোয়োযো পতেষ্কোে 
আেতব্ ভোষোরিই (Clear Arabic language) কেোেোন নোতজয েরেরিন। প্রোিীন মুসতযম 
িেতসেেোের্ণ প্রেম প্রেম কেোেোরন তব্রিতে েব্দ আমিোতন ব্ো ঋরণে েেো স্বীেোে েরেরিন; 
কমোিোতজযো পন্থী আেতব্ র্রিযে তব্রেষজ্ঞ আমে ইব্রন ব্োহোে (মৃি ৮৬৯ খৃস্টোব্দ) ব্রযতিরযন, 
কেোেোন েিনো ও ভোষোয় এেতি ভোয গ্রন্থ ব্রি িরব্ পুরেোপুতে আেতব্ ভোষোয় েতিি নয়। নতব্ে 
অনযিম সোহোতব্ হজেি আব্বোস ইব্রন তমেিোস িোে তনরজে এেতি েতব্িোয় ব্রযতিরযন, 
‘ইসযোম’েব্দতিও মুহোম্মরিে পূরব্গ প্রিতযি তিয, মুহোম্মি শুযু এে সংস্কোে ব্ো কমেোমি 
েরেরিন।32  
িো িোড়ো আরেো তেিু েব্দ কযমন, কেোেোরনে িযোপ্টোেরে ‘সুেো’ ব্যো হয়, সুেো েব্দতি এরসরি 
তসতেয়োন েব্দ ‘সুেিো' (Surta) কেরে ‘তজতেে’ জুেেোনো (Zurkana) ‘সিেো’ (Sadaka); এ 
সেয েব্দগুরযো তসতেয়োন খৃস্টোনরিে ব্হুয প্রিতযি েব্দমোযো। এ সব্ অপতেব্তিগিভোরব্ই 
কেোেোরন কযোর্ েেো হরয়রি। কেোেোরনে ২৫ নং সুেো ‘কেোেেোন’ নোমতি এরসরি আেোমোইে 
খৃস্টোন েব্দ ‘কপোেেোন' (Porkhan) কেরে।33 িরব্ পেব্িগীরি তব্রেষ েরে ইমোম মুহোম্মি 
আয েোতেইে (মৃি ৮২০) প্রভোরব্ কেোেোন েতেরে তব্রিতে েরব্দে উপতস্থতি আরস্ত আরস্ত িোপো 
কিওয়ো হরি শুরু েরে। ব্যো হয় কেোেোরনে প্রতিতি অক্ষে ও েব্দ আল্লোহ েিৃগে েতিি এব্ং 
কপ্রতেি; আেতব্ ভোষোয় খোাঁতি ও অতব্েৃিভোরব্ তযরখ েোখো হরয়রি। কেোেোন েতেরেে নয় কেরে 
িেতি আয়োরিও এেেম িোতব্ েরয়রি। সুেো এব্ং আয়োিগুতয হরে: (১) সুেো ইউসুে ১২, 
আয়োি ২; (২) সুেো নোহয ১৬, আয়োি ১০৩; (৩) সুেো িোহো ২০, আয়োি ১১৩; (৪) সুেো আে 
কেোআেো ২৬, আয়োি ১৯৫; (৫) সুেো জুমোে ৩৯, আয়োি ২৮; (৬) সুেো হো-তমম তসজিো ব্ো 
েুতসসযোি ৪১, আয়োি ৩,৪৪; (৭) সুেো আে-শুেো ৪২, আয়োি ৭; (৮) সুেো জুখরুে ৪৩, আয়োি 
৩; (৯) সুেো আহ্েোে ৪৬, আয়োি ১২। তেন্তু কেোেোন েতেরেে তব্খযোি িেতসেেোে (িীেোেোে 
জোযোয আয-দ্বীন আয সুয়ুতি (মৃি ১৫০৫) (Jalaluddin Al- Suyuti, 1445-1505) Precision 

and Mastery in the Sciences of the Qur'an (Al-Itqan fi `Ulum al-Qur'an) গ্ররন্থে 

                                                           
৩২. M. M. Bravmann, The Spiritual Background of Early Islam: Studies in Ancient Arab Concepts, Leiden, 1972, 

Page 26 
৩৩ ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ২০৯-২১০ 
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এেতি িযোপ্টোরে আেতব্ কেোেোন েতেরে পোওয়ো ১০৭তি তব্রিতে েরব্দে (অ-আেতব্) িোতযেো 
তিরয়রিন, কয েব্দগুতয কেোেোন েতেরেে আরর্ আেতব্ ভোষোয় েতিি অনযোনয সোতহরিয প্রিতযি 
তিয নো। িরব্ কেোেোন েতেরে তব্রিতে েরব্দে উপতস্থতি তনণগয় তনরয় গুরুত্বপূণগ েোজ েরেরিন 
েযতম্বয়ো ইউতনভোতসগতিে কসরমতিে ভোষোিরত্ত্বে অযযোপে Dr. Arthur Jeffery (1892-1959)| 
তিতন ২৭৫তি তব্রিতে েরব্দে উপতস্থতি প্রোিীন আেতব্য় কেোেোন েতেে কেরে তিতিি েরে 
কিতখরয়রিন, কযগুরযোে উৎস ইউরেোতপয়োন, আরমগতনয়োন, তসতেয়োন, সোব্োতিয়োন, েপতিে, 
িোতেগে, তগ্রে, যযোতিন, মযযপোেসয, ভোেিীয় ইিযোতি অ-আেতব্ ভোষো। ইতিহোস কেরে আমেো 
জোতন কয, মুহোম্মি িৎেোযীন মক্কোে সমোজতব্তেন্ন কেউ তিরযন নো, মক্কোব্োসীেো তনশ্চয়ই যক্ষয  
েেরিো নতব্ে আরেপোরে েোেো েোরে, েোরিে সোরে তনয়তমি কযোর্োরযোর্ েক্ষো েরে িরযন, 
িোরিে েমগ-পতেিয় েী ইিযোতি। িোই অিযন্ত যুতিসিি েোেরণ কেোেোরয়েেো সরন্দহ েরেতিয, 
আেতব্য় এব্ং অ-আেতব্য় কেোন কেোন ব্যতিব্র্গ মুহোম্মিরে কেোেোন েিনোয় সহোয়িো েেরি। 
তব্তভন্ন ইসযোতমে স্কযোে মুহোম্মরিে জীব্নী অযযয়ন েরে েরয়েজনরে সম্ভোব্নোে মোযযরম 
সরন্দরহে িোতযেোয় কেরখরিন। এাঁরিে মরযয উরল্লখরযোর্য হরেন আয-তনসোরব্োতে। তিতন 
ব্রযন,এখোরন সম্ভব্ি পোাঁিজন ব্যতিে েেো ব্যো হরে:- (১) কহোরিইব্ ইব্ন আবু্দয ইজোে 
সন্তোন আইস এব্ং জোইস, যোেো কিৌেোি েতেে সম্পরেগ কব্ে অতভজ্ঞ তিয, (২) েোইে ইব্ন 
আয-কমোরঘইেো’-ে সন্তোন কসোরযমোন আয-পোতসগ, তযতন প্রেরম পোেরসযে (ইেোন) অতগ্নপূজোতে 
কজোেোতস্ত্রয়োন তিরযন পরে তিস্টোন হন। পোেরসযে জোতন্দেোপুরে কনরস্টোতেয়োন েরযজ কেরে তেক্ষো 
যোভ েরেন এব্ং তিস্টোন েোল্ব কর্োরত্র ব্সব্োস শুরু েরেন। মতিনোরি খন্দরেে যুরে পতেখো 
খনন েেোে বু্তে মুহোম্মিরে তিতনই প্রিোন েরেতিরযন। কেউ কেউ ব্রয েোরেন, তিতন নতব্ে 
ওতহ কযখেরিে (েোতিব্) কেউ তিরযন নো, িরব্ নতব্ে সিী তহরসরব্ আযোপ-আরযোিনো েেরিন। 
েতেি আরি, কেোেোরন কেষ তব্িোরেে তিন, কেরেস্তো ও েয়িোন ব্ো ইব্তযস ইিযোতি কয েেো 
তব্যৃি আরি, িোে যোেণো নতব্রে এই কসোরযমোন পোতসগই প্রিোন েরেতিরযন। উরল্লখয, ইহুতিরিে 
ওল্ড কিস্টোরমন্ট কেরে পুেোিন যমগগ্রন্থ কজন্দোআরব্স্তোরি (কজোেোতস্ত্রয়োনরিে যমগগ্রন্থ) ইব্তযস, 
কেষ তব্িোরেে তিন, মৃিুযে পে েোতস্ত ইিযোতিে েেো তব্যৃি আরি। (৩) কেোমোতনয়ো কেরে আর্ি 
তিস্টোন আমে ইব্ন আয-হোদ্রতম (৪) মক্কোে িুই কযোে র্োরব্ে এব্ং ইয়োসে, কপেোয় িেব্োতে 
ব্োনোরিো পোেোপোতে সুন্দে েরে কিৌেোি এব্ং ব্োইরব্য পোরঠ িোরিে প্রিুে খযোতি তিয। নতব্তজও 
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ওরিে েোরি এরস কিৌেোি-ব্োইরব্য পোঠ শুনরিন। (৫) মক্কোে এেজন কযৌহমোনরব্ে েেো ব্যো 
হরে (এই ব্যতি সম্পরেগ তব্স্তোতেি তেিু জোনো যোয়তন)। আরেে ইসযোতমে স্কযোে কেখ খতযয 
আবু্দয েতেম েরয়েজন সম্ভোব্য যমগীয়গুরুে নোম তিরয়রিন, যোরিে পোতণ্ডরিযে খযোতি মক্কোে 
িোতেতিরে কব্ে প্রসোতেি তিয। িোতযেোয় প্রেম নোম হরে নতব্ে প্রেম স্ত্রী খোতিজোে িোিোরিো 
ভোই তিস্টোন সোযে ওয়োেোেো ইব্রন নওেোয (২) তসতেয়োে কনরস্টোতেয়োন িোরিগে সনযোসী আব্বোস 
(৩) সোেতজরয়োস। 
সুেো েুেেোরনে ৫৯নং আয়োরি ব্যো হয: “আল্লোতজ খোযোেোি িোমোওয়োতি ওয়োয আেিো ওয়োমো 
ব্োইনোহুমো তেতিিোতি আইয়যোম...।”অেগোৎ “তিতনই িয় তিরন সৃতষ্ট েরেরিন মহোেোে ও পৃতেব্ী 
ও এে মযযেোে সব্তেিু। িোেপে তিতন আেরে সমোসীন হরযন।” (আেতব্ ‘য়যোওমু’ েরব্দে অেগ 
তিন। ‘আইয়যোম’ য়যোওমুে ব্হুব্িন)। িয় তিরনে তহরসব্িো েীভোরব্ েেো হরযো? আে ‘তনেোেোে’ 
আল্লোহ সৃতষ্ট েরে েীভোরব্ তসংহোসরন আসীন হরযন, ব্ো সৃতষ্টে আরর্ কেোেোয় তিরযন? আল্লোহ 
সূযগ আরর্, নো পৃতেব্ী আরর্ সৃতষ্ট েেরযন? েি ঘণ্টো, েরিো তমতনরি িখন এেতিন হরিো? 
জুতপিোে আে ইউরেনোরস েরিো ঘণ্টোয় তিন হয় মুহোম্মি তে িো জোনরিন? পৃতেব্ীরি কয সমরয় 
এেতিন অেব্ো এে ব্িে হয়, মিয, বৃ্হস্পতি তেংব্ো েতন গ্ররহ এেই সমরয় তে এেতিন 
অেব্ো এে ব্িে হয়? িরব্ তে তব্শ্ব-ব্রহ্মোণ্ড সৃতষ্ট েেরি আল্লোহে েরিো সময় যোরর্, কস তহরসব্ 
েোখোে জরনয এে সোরে সূযগ আে পৃতেব্ীরে সব্ তেিুে আরর্ই সৃতষ্ট েরেতিরযন? “হুয়োল্লোতজ 
জোআযোসসোমিো তিয়োআন ওয়োয েোমোেো নুেোন...।”অেগোৎ “তিতনই কিো সূযগরে েরেরিন উজ্জ্বয 
কিজস্বী আরযোেময় আে িন্দ্ররে কজযোতিমগয়।” (সুেো ইউনুস ১০, আয়োি ৫)। মোরনিো েী? 
আমেো জোতন কয িোাঁরিে তনজস্ব আরযো কনই, িোাঁি কয পৃতেব্ীে এেিো উপগ্রহ মোত্র এব্ং সূরযগে 
আরযোয় আরযোতেি কসিো তে েতেি মহোতব্রশ্বে সৃতষ্টেিগো আল্লোহ জোরনন নো? পৃতেব্ীে আতিে 
র্তিে েোেরণ সূরযগে আরযোয় আরযোতেি িোাঁিরে েোরিে কব্যো কিরখ মুহোম্মি যরে তনরয়তিরযন, 
িোাঁরিেও আরযো আরি! যরে কনওয়োিোই স্বোভোতব্ে, েোেণ ঐ সময় আেব্ জনসোযোেরণে েোরি 
িোাঁরিে কয আরযো কনই, িোাঁি কয পৃতেব্ীে এেিো উপগ্রহ মোত্র, এ যেরনে পযগোপ্ত কজযোতিরব্গজ্ঞোতনে 
জ্ঞোন তিয নো। িোইরিো এ যেরনে ভুয মুহোম্মি ব্োরেব্োরে েরেরিন। “িোব্োেোেোল্লোতজ জোআযো 
তেছ্িোমোতয় বু্রুজোন ওয়োজোআযো তেহো তিেোজোন ওয়ো েোমোেোম মুতনেো।”“তিতনই েযযোণময় 
তযতন আেোরে িোেেোেোতজ সৃতষ্ট েরেরিন এব্ং িোরি কেরখরিন এেতি প্রজ্জ্বয ব্োতি (সূযগ) ও 
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িীতপ্তময় িন্্দে।” (সুেো েুেেোন ২৫, আয়োি ৬১)। ‘ওয়োয েোমোেো নুেোন” (কজযোতিমগয় িন্দ্র),‘ওয়ো 
েোমোেোম মুতনেো’ (িীতপ্তময় িন্দ্র)-ওগুরযোে অেগ েী? কিৌদ্দেি ব্িে পূরব্গ কয কিোরখ মুহোম্মি 
িোাঁরিে আরযো কিরখতিরযন কস কিোরখ পৃতেব্ীেও কয আরযো েোেরি পোরে িো বু্ঝরি পোরেনতন। 
িোই কেোেোরনে কেোেোও ‘ওয়ো আেিোন মুতনেো (িীতপ্তময় পৃতেব্ী) ব্ো ‘ওয়োয আেিো নুেোন’ 
(কজযোতিমগয় পৃতেব্ী) কযখো কনই। “আযোম িোেো ইযো েোব্তব্েো েোইেো মোদ্দোতজ্জলু্ল...।”অেগোৎ 
“িুতম তে কিখতন, তেভোরব্ কিোমোে প্রভু িোয়ো তব্স্তোে েরেন? তিতন ইরে েেরয এরে তস্থে 
েোখরি পোেরিন। এেপে আতম সূযগরে েরেতি এে তনরিগেে।” (সুেো েুেেোন ২৫, আয়োি 
৪৫)। আল্লোহ ইরে েেরয সূযগরে নো িোয়োরে তস্থে েোখরি পোেরিন? পরেে আয়োরি আল্লোহ 
ব্যরিন; “িুম্মো েোব্োজনোহু ইযোইনো েোব্জোন ইয়োতিেো।” মোরন হরে, “িোেপে যীরে যীরে 
এরে আতম কিরন কনই আমোে তনরজে তিরে।” (সুেো েুেেোন ২৫, আয়োি ৪৬)। আল্লোহ েোরে 
িোরনন? িোয়োরে কিরন কিরন যম্বো েরেন, নোতে সূযগরে কিরন কিরন তনরজে তিরে কনন? 
েি ব্োযো, প্রতিব্োি প্ররশ্নে উিরে মুহোম্মি এেই সুরে ব্যরি েোেরযন, র্জব্ অতিসিে এরস 
পড়রব্, কেয়োমি আসন্ন। মুহোম্মিরে অতব্শ্বোসীেো েতব্, তমরেযব্োিী, উন্মোি, পোর্য ব্যরযো, 
উপহোস, তিেস্কোে তনযগোিন, অপমোন েেরযো িবু্ তেয়োমি হয় নো, কেোন প্রেোে আজোব্, র্জব্ও 
আরস নো। মুহোম্মি এেই ভোঙো কেেডগ ব্োজোরি েোেরযন, নিুন তেিু কনই, কনই কেোরনো 
পতেব্িগন। কযোরে ব্যরযো: মুহোম্মি, কয ঘিনো আমেো কিৌেোি, জবু্ে, ইতিয তেিোরব্ আরর্ই 
পরড়তি, িো আে েরিো শুনোরব্, এব্োে পুেোিন কেেডগতি ব্িযোও। আল্লোহ ব্যরযন: “ওয়ো ইজো 
িুিযো আযোইতহম আয়োিুনো ব্োতয়যনোতিন...।”“যখন আমোে ব্োণী িোরিে সোমরন পোঠ েরেো, 
যোেো আমোে সোরে কমোযোেোরিে আেো েরে নো, িোেো ব্রয অনয কেোরনো ব্ই তনরয় এরসো, নো 
হয় এতি ব্িযোও।” (সুেো ইউনুস ১০, আয়োি ১৫)। তনরজরে আল্লোহে মরনোনীি-কপ্রতেি পুরুষ 
তহরসরব্ কেোরনো প্রমোণ ব্ো তনিেগন কিখোরি ব্যেগ মুহোম্মি েেো ব্যোে কেৌেয তেিুিো পতেব্িগন 
েেরযন।  িৃেযমোন তেিু প্রোেৃতিে ব্স্তুে প্রতি মোনুরষে িৃতষ্ট আেষগণ েরে তযখরযন; “আেোযো-
ইয়োংজুরুনো ইযোয ইতব্তয েোইেো খুতযেোি?’ “িোেো তে উরিে তিরে কিরয় কিরখ নো, িো েীভোরব্ 
সৃতষ্ট েেো হরয়রি?” (সুেো র্োতেয়োহ ৮৮, আয়োি ১৭)। পৃতেব্ীরি েরিো তব্তিত্র আেোরেে সুন্দে 
পশু-পোতখ েোেরি মুহোম্মি উরিে মরযয আল্লোহে িক্ষ েোতের্তে কিখরি কপরযন! “ওয়ো 
ইযোিিোমোই েোইেো রুতেয়োি?” “আে (িোেো তে কিরখ নো) আেোেরে েীভোরব্ উাঁিু েেো 
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হরয়রি?” (সুেো র্োতেয়োহ ৮৮, আয়োি ১৮)। এই আেোরেে েেো ব্হুব্োে কেোেোরন উরল্লখ আরি। 
আেোে তেরসে সৃতষ্ট ব্ো আেোে ব্যরি তে আরিৌ কেোরনো তজতনস আরি? আেোে সম্পরেগ 
জোনরি হরয ব্োিোস ও পৃতেব্ীে ব্োয়ুমণ্ডযরে প্রেরম তিনরি হরব্। আেোে সৃতষ্টে িেয মুহোম্মরিে 
অজোনো তিয ব্রযই কেোেোরন ব্োে ব্োে ব্রযরিন: “আেোে তব্িীণগ হরব্, আেোে কেরে পোনীয়-
বৃ্তষ্ট তব্িেণ েেো হয়, আেোরে িূর্গ আরি, আেোে কভরঙ িুেমোে হরব্, আেোে এেতি মজবু্ি 
িোি, ওপরে ৭তি আেোে আরি, িোরি ৭তি িেজো জোনোযো আরি ইিযোতি। “ওয়ো ইযোয তজব্োতয 
েোইেো নুতিব্োি?” “আে (িোেো তে কিরখ নো) পোহোড়রে েীভোরব্ স্থোপন েেো হরয়রি?” (সুেো 
র্োতেয়োহ ৮৮, আয়োি ১৯)। কব্োঝোই যোরে ভূিোতত্ত্বে জ্ঞোনও মুহোম্মরিে কমোরিই তিযনো। পৃতেব্ীে 
নি-নিী পোহোড়-পব্গি, সোর্ে-মহোসোর্রেে উৎপতি তিতন জোনরিন নো ব্রযই কেোেোন সোক্ষী 
তিরে:  “আে তিতন পোহোড়-পব্গি স্থোপন েরেরিন (েি খুাঁতি তহরসরব্) পোরি কিোমোরিেরে তনরয় 
কহরযরিোরয (পৃতেব্ী) েোাঁি হরয় নো যোয়, আে তিতন নি-নিী, েোস্তোঘোি চিতে েরেরিন কযন 
কিোমেো পে প্রিতেগি হও।” (সুেো নহয ১৬, আয়োি ১৫)। ‘পোরি কিোমোরিেরে তনরয় কহরযরিোরয 
(পৃতেব্ী) েোাঁি হরয় নো যোয়’ এে মোরনিো েী? নতব্ মুহোম্মরিে যোেণো তিয পৃতেব্ী এেতি সমিয 
েোযো তব্রেষ, িোই ব্রযরিন, “ওয়ো ইযোয আেতি েোইেো িুতিহোি?” অেগোৎ-আে (িোেো তে 
কিরখ নো) িুতনয়োরে কেমন সমিয েরে তব্িোরনো হরয়রি? (সুেো র্োতেয়োহ ৮৮, আয়োি ২০)। 
এেিু তিন্তো েেরযই বু্ঝো যোয়, মুহোম্মি কয েোস্তো পোহোরড় অেব্ো সমিয ভূতমরি কিরখরিন, িো 
িোাঁে জরন্মে আরর্ কেরেই চিতে তিয, িোই কভরব্রিন ওগুরযো আল্লোহ চিতে েরে কেরখরিন! 
তেন্তু সতিযই তে িোই? 
মুহোম্মি আল্লোহে নোরম ব্যরিন, “আযোম য়যোেোও ইযোিোইতে মুিোখ্খোেোতি...।”“িোেো তে 
আেোরেে েূনযর্রভগ ভোসমোন পোতখরিে কিরখ নো? আল্লোহ িোড়ো ওরিে কেউ যরে েোরখ নো।” 
(সুেো নহয ১৬, আয়োি ৭৯)। মুহোম্মি আল্লোহে পোতখ উড়রি কিরখরিন, তেন্তু মোনুরষে েরেি 
উড়রি কিরখন নোই! ব্োিোস সম্বরন্ধ পযগোপ্ত জ্ঞোন েোেরয অেব্ো উরড়োজোহোরজে যুরর্ মুহোম্মরিে 
জন্ম হরয, তনশ্চয়ই তিতন এ যেরনে আয়োি কেোেোরন তযখোরিন নো! 
 

আসরযই আেোে ব্যরি কেোরনো তজতনস কনই। আমেো কিো জোতন সূরযগে আরযোে সোিতি েঙ, 
যেো: কব্গুনী, নীয, আসমোনী, সবু্জ, হযুি, েমযো, যোয। পৃতেব্ীে কযখোরনই েোতে নো কেন 
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আমেো সূরযগে আরযো আমোরিে কিোরখ কপৌঁিুব্োে আরর্ ব্োয়ুমণ্ডরযে র্যোসীয় যুতযেণো ব্ো অণুে 
সোরে তক্রয়ো েরে। ব্োিোস (যুতযেণো, র্যোসীয় অণু) িোে ঘনরত্বে স্তে ব্ো প্রেোেরভরি তব্তভন্ন েঙ 
যোেণ েরে। পতেষ্কোে কমঘমুি আেোরেে তিরে িোেোরয আেোরেে অরনেোংে নীয কিখোয় 
েোেণ, নীয েরঙে িেিরিঘগয কব্তে, ব্োতে েঙ (কযমন যোয েঙ) কেরে। সূরযগোিয় ব্ো সূযগোরস্তে 
সময় আেোরেে েঙ যোয ব্ো েমযো কিখোয় েোেণ এ সময় আমোরিে িৃতষ্টরেখো কেরে নীয েঙ 
তব্তক্ষপ্তভোরব্ িূরে িতড়রয় েোরে। জরযে যমগও িোই। সুিেোং সন্ধযো ও প্রভোরিে আেোে কিরখ, 
আেোরেে েঙ তে যোয, তে নীয এ প্রশ্ন অব্োন্তে। িরব্ ব্যো যোয় আেোে কেোরনো অিৃেয তেিু 
নয়, ব্েং আেোে কিখো যোয়। সহজভোরব্ ব্যরি কর্রয, সূরযগে আরযো + ব্োিোরসে েতণেোসমূহ 
= আেোে। এে েেোয়, কযখোরন সূরযগে আরযো ও ব্োিোস কনই, কসখোরন আেোে কনই আে 
কযখোরন জীব্ ও মোতি কনই কসখোরন পেঘোিও কনই। এই সোযোেণ জ্ঞোনিুেু মুহোম্মরিে যুরর্ে 
তেিু মোনুরষে অজোনো েোেোে েোেরণ মুহোম্মি তেিু মোনুষরে সেয সমরয়ে জরনয কব্োেো ব্োনোরি 
সক্ষম হরয়তিরযন। 
মুহোম্মি নীয আেোে কিরখতিরযন, নীয িোাঁি কিরখনতন। পৃতেব্ী কেরে নীয িোাঁি কিখো যোয় নো। 
িরব্ কেউ যতি িয়ো েরে িেব্র্গ মোইরযে এেতি ব্োিোসভতিগ েোাঁরিে ব্োক্স িোাঁরিে ওপে ভোঙরি 
পোরেন, িোহরয ক্ষতণরেে জনয হরযও পৃতেব্ীে মোনুষ এেতি নীয িোাঁি কিখরি পোরব্। মুহোম্মরিে 
আেোে সোিতি আে সিেতি এেই েেো। কর্োপোযভোরড়ে আেোরেে িোেো র্ণনোে কেেো। “িোেো 
তে কিরখ নো আতম সোিতি আসমোন ও সোিতি জতমন সৃতষ্ট েরেতি?” (সুেো নুহ ৭১, আয়োি ১৫; 
সুেো িোযোে ৬৫, আয়োি ১২)। মক্কোে কযোেরিেরে আল্লোহ সোি আসমোন সোি জতমন 
কিখোরেন? কেোেোয় সোি আসমোন আে কেোেোয় সোি জতমন? 
এেপে মুহোম্মি ‘মোনুষ’ সৃতষ্টে েেো শুনোরযন। েখরনো ব্যরযন, মোনুষ সৃতষ্ট হরয়রি শুক্রেীি 
কেরে, েখরনো নোপোে পোতন কেরে, েখরনো তক্ষপ্ত কব্রর্ কব্তেরয় আসো ব্ীযগ কেরে, েখরনো 
আওয়োজেোেী েোাঁিো মোতি কেরে। কেোেোরনে এে জোয়র্োয় ব্যরযন: “ইন্নোমো-আমরুহু...েুন 
েোয়যোেুন”, অেগোৎ আল্লোহে কেোরনোতেিু সৃতষ্টে ইরে হরয শুযু ব্রযন ‘েুন’, ব্যস হরয় যোয়। 
(সুেো ইয়োতসন ৩৬, আয়োি ৮২)। তেন্তু িুতনয়োরে কেন ‘িোরুয ইসযোম’ ব্োনোরি এব্ং মোনুষরে 
আল্লোহে অনুর্ি েেরি স্বয়ং নতব্ এব্ং িোাঁে অনুসোেীরিে িেব্োতে হোরি যুরেে ময়িোরন 
নোমরি হয়? এখোরন তে আল্লোহ ‘েুন’ ব্যরি পোরেন নো? ‘েুন’ ব্যরযই কিো সব্ ঝোরমযো কেষ! 
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কেোেোরনে অনয জোয়র্োয় উরল্লখ আরি, তব্শ্ব-ব্রহ্মোণ্ড সৃতষ্ট েেরি আল্লোহে সময় কযরর্রি পুরেো 
িয় তিন। িোেপে সপ্তম তিরন তব্শ্রোম কনন িোে েুেতসরি। আল্লোহেও তে ক্লোতন্ত আরস? প্রেৃতিে 
সৃতষ্ট চব্তিত্র কিতখরয় মুহোম্মি প্রমোণ েেরি িোইরযন ওসব্ আল্লোহে সৃতষ্ট। আল্লোহে সৃতষ্টরি 
আেব্ব্োসীে কেোরনো অব্রজেেন তিয নো। এই আল্লোহ িোরিেই আল্লোহ, যোে উপোসনো েকে 
আসরি িোেো তব্তভন্ন মূতিগ-পোেে, কিব্-কিব্ীরূরপ মুহোম্মরিে জরন্মে ব্হু আরর্ কেরেই। 
অব্রজেেনিো হরযো, মুহোম্মি কয কসই আল্লোহে নতব্ িোে প্রমোণ িোই। এরিো তেিু ব্যো, এরিো 
তেিু কিখোরনোে পেও এেো অরযৌতেে প্রমোণ ব্ো তনিেগন িোড়ো মুহোম্মিরে নতব্ ব্রয মোনরি 
েোতজ নয়। মক্কোব্োসীেো ব্যকি যোর্রযো এসব্ কসরেরয কপৌেোতণে েোতহতন। আসরয এগুতয 
কিৌেোি, জবু্ে ও ইতিয তেিোরব্েই েেো। িোেো আরেো ব্যরি যোর্রযো; তিস্টোন-ইহুতি যরমগে 
তব্জ্ঞ েতব্-সোতহতিযে ও যমগগুরুেো ‘কেোেোরনে আয়োি’ েিনো েেরি মুহোম্মিরে সহোয়িো 
েেরিন, িোাঁরে (মুহোম্মি) সেোয-সন্ধযো নুহো-আব্রোহোম-মুসো-তযশুে েোতহতন পোঠ েরে কেোনোরনো 
হরে। স্বোভোতব্েভোরব্ এে জব্োরব্ কেোেোরনে আয়োি চিতে হয: “অতব্শ্বোসীেো 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 িোে েোরি পোঠ েেো হয়।”(সুেো 
েুেেোন ২৫, আয়োি ৪-৫)। মুহোম্মি কিৌেোি-জবু্ে-ইতিয েতেরেে ব্োণী েোে েোি কেরে 
কজরনতিরযন, কেোেোরন প্ররব্ে েতেরয়তিরযন, আে েোেো সম্পোিনো েরেতিরযন কেোেোন, িো 
আেরব্ে ইতিহোরস তযতপব্ে আরি। মক্কোরি আব্তিয়োস কব্ন সোরযোম নোরম এেজন তব্জ্ঞ েোব্বীে 
(ইহুতি যমগগুরু) সোরে মুহোম্মরিে ব্নু্ধভোব্ তিয। ঐ েোব্বী িোাঁরে (মুহোম্মি) ইহুতি যমগগ্রন্থ পোঠ 
েরে কেোনোরিন, যমগগ্ররন্থে ব্িব্য ব্যোখযো েেরিন; কযগুরযো পরে মুহোম্মরিে কেোেোন প্রনয়রণে 
সময় েোরজ কযরর্তিয। িেতসেেোেে আব্বোসী ও জোযোযোরয়রনে মরি, এই েোব্বী পরে ইসযোম 
যমগ গ্রহণ েরেন এব্ং নূিন নোম ‘আব্িুল্লোহ ইব্ন সোরযোম’েোরখন। যোেণো েেো হয়, কেোেোরন 
৪৬ নং সুেো আহ্েোরেে ৮নং আয়োরি ‘সোক্ষী’ তহরসরব্ এই ইহুতি েোব্বীে েেোই ব্যো হরে।34 
িরব্ মুহোম্মি এসব্ অস্বীেোে েরে সহরজই এেতি কেৌেয কব্ে েরে কেযরযন। ‘আল্লোহে 
নোরম’ আেব্ব্োসীে প্রতি ভীষণ েি এেতি িযোরযি কিোাঁরড় তিরযন: “আম য়যোেুযু-নোেিোেোহু 
                                                           
৩৪ ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৯৪ 
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েুয েোিু তব্ আেতে িুয়োতেম তমিতযতহ...ইন েুনিুম িোতিতিন”, “িোেো তে ব্রয কস (মুহোম্মি) 
এ কেোেোন ব্োতনরয়রি? ব্রযো, িোহরয এে মরিো িেতি সুেো ব্োতনরয় তনরয় এরসো, আে আল্লোহরে 
ব্োি তিরয় যোরে খুতে িোরে ডোরেো, যতি কিোমেো সিযব্োিী হও।” (সুেো হুি ১১, আয়োি ১৩)। 
আরেো কযখো হরয়রি “এই কেোেোন এমন নয় কয আল্লোহ িোড়ো অপে কেউ েিনো েেরি পোরে, 
...িোেো তে ব্রয কস (মুহোম্মি) এ কেোেোন েিনো েরেরি? ব্রযো, িরব্ এে মরিো এে সুেো 
আরনো...।” (সুেো ইউনুস ১০, আয়োি ৩৭-৩৮)। 
এব্োে েতব্িোে মোযরজোড়ো প্রতিরযোতর্িো হরব্, আল্লোহ ব্নোম মোনুষ। আল্লোহ (মুহোম্মি) এই 
িযোরযি েরেতিরযন িোে মতক্ক জীব্রনে কেষপ্রোরন্থ এরস। িখন তিতন তদ্বযোগ্রস্থ তিরযন, েোজিো 
তঠে হরযো তে নো। মতিনোয় এরস বু্ঝরি পোেরযন িোে িযোরযি েেো ভুয হয়তন। আল্লোহ ব্রযন: 
“ওয়ো ইজো িুত্লো আযোইতহম আয়োিুনো েোযুেোদ্ সোতমনো যোওনোেোউ যোেুযনো তমিযোহোজো 
ইনহোজো ইল্লো আিোতিরুয আউওয়োতযন।”“আে যখন িোরিে েোরি আমোে ব্োণী পরড় শুনোরনো 
হয়, িোেো ব্রয-আমেো এে আরর্ই শুরনতি, আমেোও ইরে েেরয এে মরিো ব্যরি পোতে। এ 
কিো পুেোেোরযে উপেেো চব্ তেিু নয়।” (সুেো আনেোয ৮, আয়োি ৩১)। ‘এে মরিো িেতি 
সুেো ব্োতনরয় তনরয় এরসো’ ব্রয মুহোম্মি এখোরন যো ব্রযতিরযন িো হরযো, ইংরেতজ ‘আই কডোন্ট 
কনো’ এে আেতব্ েী ব্রযো? কেোেোরনে অনুরূপ তেিু তযখরয কিৌেোি, জবু্ে, ব্োইরব্য হয়, আে 
কিৌেোি, জবু্ে, ব্োইরব্রয যো আরি িো-ই কেোেোন! সুিেোং িোযর্োি সব্ সময়ই মুহোম্মরিে। 
পোেসয কিে ভ্রমণেোেী সোতহতিযে আয-নোতিে তব্ন আয-হোতেস মুহোম্মরিে িযোরযি গ্রহণ 
েেরযন। উরল্লখয, পোেসয তিয িখন তেক্ষো-িীক্ষোয়, যরন-মোরন, তেল্পেযোয়, জ্ঞোরন-তব্জ্ঞোরন, 
পুরেোতহি আেব্রিে কিরয় অরনে উন্নি। পোেতসয়োনরিে প্রতি তিেতিনই মুহোম্মরিে িীব্র তহংসো 
তিয। নোতিে ‘কেেরিৌতস’ নোরম সুন্দে এেতি েতব্িো তযরখ এে র্ণজমোরয়রি পোঠ েরে 
শুনোরযন। মুহোম্মি েতব্রে িোে হিতযরস্ট েোখরযন; েোেণ পোেরসযে েতব্ নোতিরেে িযোরযি 
গ্রহরণ তিতন তেিুিো তব্ব্রি। তেন্তু কেৌেযর্ি েোেরণ িৎক্ষণোৎ প্রতিরেোয গ্রহণ কেরে তব্েি 
েোেরযন। ব্িে িুরয়ে পে, মোিগ, ৬২৪ তিস্টোরব্দ ব্িরেে যুরে েতব্ নোতিে তব্ন হোতেস ব্ন্দী 
হরয িোাঁরে নতব্ে আরিরে হজেি আতয তব্ন আবু্ িোতযব্ িেব্োতে তিরয় মস্তে তব্তেন্ন েরে 
কিন; যেোেীতি েতব্ নোতিে তব্ন হোতেসরে হিযো েেোে তেিু আরর্ কেোেোরনে আয়োি চিতে হয: 
“িোে েোরি আমোে আয়োি আবৃ্তি েেো হরয কস ব্রয, ‘এ কিো কসেোরযে উপেেো।’ এ কিো 
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সিয নয়, ওরিে েৃিেমগ ওরিে হৃিরয় মেরি যতেরয়রি। কসতিন ওেো ওরিে প্রতিপোযরেে েোি 
কেরে িূরে েোেরব্। িোেপে ওেো জোহোন্নোরমে আগুরন প্ররব্ে েেরব্। িোেপে ব্যো হরব্, এ-ই 
কসই যো কিোমেো অস্বীেোে েেরি।” (সুেো মুিোতফেতেন ৮৩, আয়োি ১৩-১৭)। েতব্ নোতিরেে 
মরিো আরেে জন েতব্ উেব্ো তব্ন আবু্ মুয়োিও ব্িরেে যুরে ব্ন্ধী হন। মক্কোয় েোেোেোযীন 
এই েতব্ও মুহোম্মিরে উরদ্দেয েরে উরিতজি েতব্িো েিনো েরেতিরযন। হোতিস কেরে জোনো 
যোয়, মুহোম্মি যখন েতব্ আবু্ মুয়োিরে হিযো েেরি আরিে কিন, িখন েতব্ নতব্ে েোরি 
েোন্নোতমতশ্রি েরণ্ঠ জোনরি িোন, আতম মোেো কর্রয আমোে সন্তোনরিে কে কিখোরেোনো েেরব্? 
মুহোম্মি উিে তিরযন, কিোজখ! সরি সরি নতব্ে এে অনুসোেী িেব্োতে তিরয় উেব্ো তব্ন আবু্ 
মুয়োরিে যড় কেরে মস্তে তব্তিন্ন েরে কিয়। (দ্রষ্টব্য: সতহ কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৪, নম্ব্ে 
২৯৩৪; মুসতযম েতেে, ভতযউম ৩, নম্বে ৪৪২২, ৪৪২৪)। নতব্তজ এই হিযোযজ্ঞ যেোেীতি 
‘আল্লোহে কিোহোই’তিরয় ঐেীতনরিগে তহরসরব্ িোতযরয় তিরযন: It is not fitting for an apostle 
that he should have prisoners of war until he hath thoroughly subdued the land. 
Ye look for the temporal goods of this world; but Allah looketh to the Hereafter: 

And Allah is Exalted in might, Wise নতব্ে পরক্ষ উতিি নয় ব্ন্দীতির্রে তনরজে েোরি 
েোখো, যিক্ষণ নো কিেময় প্রিুে েিপোি ঘিোরব্-------। (সুেো আনেোয ৮, আয়োি ৬৭)।  
 

ব্িে যুরেে আেোিীি, অেল্পনীয় সোেযয মুহোম্মরিে জরনয সোেো আেব্ তব্শ্বরে িোাঁে পিোনি 
েেোে স্বপ্ন ব্োস্তব্োয়রনে পে উনু্মি েরে কিয়। ব্িে যুরেে পে কেরে মুহোম্মি হরয় কর্রযন 
নতব্ে মুরখোেপেো এে ভয়ঙ্কে চস্বেোিোেী েোষ্ট্রনোয়ে। সুিেোং তিতন (মুহোম্মি), যোেো িোাঁে 
সমোরযোিনো েরেতিয, িোাঁে ইেোে তব্রুরে, মরিে তব্রুরে প্রতিব্ন্ধেিো সৃতষ্ট েরেতিয অেব্ো 
আর্োমীরি েেরি পোরে ব্রয িোাঁে মরনে মরযয সরন্দহ তিয এমন কব্ে তেিু কযোেরে গুপ্তহিযোে 
উরিযোর্ তনরযন। গুপ্তহিযোে িোতযেোয় তিরযন তব্তভন্ন কর্োত্র-কনিো, কেোেোন কযখে, আে কব্তেে 
ভোর্ই েতব্-সোতহতিযে। মুহোম্মি েিৃগে নৃেংসভোরব্ মোনুষ হিযোে কযোমহষগে ঘিনোব্তয 
তব্স্তোতেিভোরব্ এখোরন কিয়ো সম্ভব্ নয়। িরব্ হোতিস এব্ং অনযোনয ইসযোতমে সূত্র কেরে এেেম 
েরয়েতি ঘিনোে েেো উরল্লখ েেতি, যো মুহোম্মি এব্ং িোাঁে অনুসোেীরিে দ্বোেো সংঘতিি ‘নৃেংস' 
তহমরেরযে েীষগোংে মোত্র।  
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েতব্েো কয ভতব্ষযৎ আন্দোজ েেরি পোরেন মুহোম্মি সম্ভব্ি িো বু্ঝরিন। ব্িে যুরেে পেই 
মক্কো-মতিনোে কব্তেেভোর্ অমুসতযম েতব্ এে ব্োরেয মুহোম্মরিে তব্রেোতযিো শুরু েেরযন। 
িোাঁরিে েোরি নতব্ে স্বরূপ উরন্মোতিি হরয় কর্রি, মক্কো এব্ং মতিনোে জনয আশু তব্পি অরপক্ষো 
েেরি এিো িোরিে েতব্িোে মোযযরম মক্কো-মতিনোে অতযব্োসীরিে কব্োঝোরি যোর্রযন। ব্িে যুরে 
তনহি ব্যতিরিে স্মেরণ মক্কোে নোম নো-জোনো এে েতব্ ব্যোতেি তিরি তযরখন: 
 

সম্মোন েোখরি িোেো (ব্িরে মৃি কেোেোরয়েেো) তিয প্রোণ 
আর্ন্তুরেে েোরি স্বজনরে িোেো েরেতন িোন। 
কিোমোরিে কিো নিুন ব্নু্ধ এখন ‘র্োসসোন’! 
িোেো নিুন ব্নু্ধ কখোাঁরজ নো মক্কোয়, 
ব্েং ব্রয, তে তনযগজ্জ এেো, হোয়! 
েরিে সম্পেগ তিন্ন েেো ব্ড় অপেোয 
নযোযযতব্িোরে কিোমেোই পোরব্ নো কেয়োি।35  
 

মতিনোে ইহুতি েতব্ আসমো তব্নি মোরেোয়োন ব্িে যুরেে পেপেই ‘ইসযোম’ তনরয় মুহোম্মরিে 
মরনোভোব্ বু্ঝরি কপরে মতিনোব্োসীরে হুাঁতেয়োতে েরে েতব্িো কযখো শুরু েরেন। তিতন বু্ঝরি 
পোেরযন, কয ব্যতি যরমগে নোম ভোতঙরয় স্বজোতি-স্বরর্োরত্রে তব্রুরে অস্ত্র যোেণ েেরি পোরে, 
িোরিেরে তনিগয়ভোরব্ হিযো েেরি পোরে; কস হয়রিো একিোতিন মতিনোব্োসীে আশ্ররয় কেরে-
কখরয়ও তেিুতিন পে কযরেোরনো উতিযোয় মতিনোব্োসীরেই হিযো েেরব্। মতিনোব্োসীে ওপে িতড় 
কঘোেোরব্। আসমো মতিনোে ইহুতি ব্তন খোিমো কর্োরত্রে অতযব্োসী; িোাঁে স্বোমীে নোম ইয়োতজি তব্ন 
জোরয়ি এব্ং জোনো যোয়, িোাঁরিে পোাঁিতি সন্তোন তিয। আসমো তব্নি মোরেোয়োন েতব্িো তযরখ 
ইসযোম, মুহোম্মি এব্ং িোাঁে অনুসোেীরিে আিেরণে তনন্দো জোনোরিন পোেপোতে মুহোম্মি সম্পরেগ 
মতিনোব্সীে তনাঃসৃ্পহ ভূতমেোেও েরঠোে উপহোস েেরিন। আেতব্ কেরে ইংরেতজরি অনূতিি 
আসমো তব্নি মোরেোয়োরনে এেেম এেতি েতব্িো তনরি িুরয যেো হয: 
"I despise B. Malik and al-Nabit 

                                                           
৩৫. আরবী সাতহন্ডিের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৭৮ 
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and Auf and B. al-Khazraj. 
You obey a stranger who is none of yours, 
One not of Murad or Madhhij. 
Do you expect good from him after the killing of your chiefs 
Like a hungry man waiting for a cook's broth? 
Is there no man of pride who would attack him by surprise 
And cut off the hopes of those who expect aught from him?" 
 

মুহোম্মি িোাঁে তমেরনে প্রেম তিরে ইহুতি েীতি অনুসেণ েরে তহব্রু েব্দ ‘নোব্ী’ ব্যব্হোে েেরিন, 
পেব্িগীরি ইহুতিরিে সোরে তব্রেোয ব্োাঁযরয ‘নোব্ী’ ব্ো নতব্ েব্দতি িযোর্ েরে আেতব্ েব্দ ‘েসুয’ 
ব্যব্হোে েেরি শুরু েরেন।36 এই েতব্িোয় উরল্লতখি ব্োনু মোতযে, আউস, ব্োনু আয-খোজেোজ, 
মুেোি, মোতহহজ ইিযোতি মতিনোে তব্তভন্ন কর্োরত্রে নোম, যোেো নোনোভোরব্ মুহোম্মি এব্ং মক্কো কেরে 
আসো িোাঁে অনুসোেীরিে সহরযোতর্িো েেরিো। েতব্িোতি শুনরি কপরয় মুহোম্মি খুব্ই তক্ষপ্ত 
হরযন। আসমো তব্নি মোরেোয়োরনে েতব্িোে জব্োরব্ নতব্ে তনরয়োর্েৃি অতেতসয়োয েতব্ হোসোন 
তব্ন েোতব্ি আরেেতি েতব্িো কযরখন। তনরি কসই েতব্িোতিও (আেতব্ কেরে ইংরেতজরি 
অনূতিি) িুরয যেো হয:  
 

"Banu Wa'il and B. Waqif and Khatma 
Are inferior to B. al-Khazrahj. 
When she called for folly woe to her in her weeping, 
For death is coming. 
She stirred up a man of glorious origin, 
Noble in his going out and in his coming in. 
Before midnight he dyed her in her blood 
And incurred no guilt thereby 
 

                                                           
৩৬. ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৯৪, ১৯৭ 
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েতব্িোে জব্োরব্ েতব্িো তযরখ উিে কিওয়োে কেৌেরয মুহোম্মি সন্তুষ্ট হরযন নো। ব্িে যুরেে 
পে মুহোম্মি এখন মতিনোে অরঘোতষি সম্রোি। িোাঁে সমোরযোিনো কেোরনোভোরব্ই আে ব্েিোশ্ত কযোর্য 
নয়। অিএব্ আসমোরে তনশু্চপ েরে কিওয়োে জনয মুহোম্মি কঘোষণো তিরযন: ‘কে আি? এই 
মোরেোয়োন েনযোরে হিযো েেরি পোেরব্'? সরি সরি উমোরয়ে তব্ন আতিয়ো আয-খোিতম নোরমে 
নব্য-মুসযমোন হোি িুযরযন। ৬২৪ তিস্টোরব্দে মোিগ মোস, েমজোন মোরসে ২৫ িোতেরখে েোতত্ররি 
আসমোে ব্োতড়রি িুতপসোরে প্ররব্ে েরে উমোরয়ে তব্ন আতিয়ো। কসখোরন পোাঁি তেশু সন্তোন তনরয় 
েোতয়ি আসমোরে িেব্োতে তিরয় হিযো েরেন উমোরয়ে’। ঘিনোতি ইব্রন সোি এে ‘তেিোবু্য 
িোব্োেোি আয েোতব্ে’এব্ং ইব্রন ইসহোরেে ‘তসেোরি েোসুযুল্লোহ’ব্ণগনো সেোসতে এখোরন 
িুরয কিয়ো হরযো। 
Hearing the poem, Muhammad then called for her death in turn, saying "Who 
will rid me of Marwan's daughter?" Umayr bin Adiy al-Khatmi, a blind man 
belonging to the same tribe as Asma’s husband (i.e., Banu Khatma) responded that 
he would. He crept into her room in the dark of night where she was sleeping 
with her five children, her infant child close to her bosom. Umayr removed the 

child from Asma's breast and killed her 37 
 

When the apostle heard what she had said he said, "Who will rid me of Marwan's 
daughter?" Umayr b. Adiy al-Khatmi who was with him heard him, and that very 
night he went to her house and killed her. In the morning he came to the apostle 
and told him what he had done and he [Muhammad] said, "You have helped God 
and His apostle, O Umayr!" When he asked if he would have to bear any evil 
consequences the apostle said, "Two goats won't butt their heads about her", so 
Umayr went back to his people. 
Now there was a great commotion among B. Khatma that day about the affair of 
bint [daughter of] Marwan. She had five sons, and when Umayr went to them 
from the apostle he said, "I have killed bint Marwan, O sons of Khatma. Withstand 

                                                           
৩৭. Ibn Sa`d. Haq, S. Moinul, ed. Kitab al-Tabaqat al-Kabir 2. pp. 30–31 
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me if you can; don't keep me waiting." That was the first day Islam became 
powerful among B. Khatma; before that those who were Muslims concealed the 
fact. The first of them to accept Islam was Umayr b. Adiy who was called the 
"Reader", and Abdullah b. Aus and Khuzayma b. Thabit. The day after Bint Marwan 
was killed the men of B. Khatma became Muslims because they saw the power of 

Islam38 
 

‘মোরয়ে বু্ে কেরে িুয পোনেি তেশুরে সতেরয় মোরে খুন’ েেোে মোযযরম সোেো আেব্ তব্রশ্ব 
মুহোম্মরিে েতিে প্রিেগনী হরয় যোয়। এই ঘিনোে পেপেই ব্োনু খোিমো কর্োরত্রে সেরযই 
ইসযোম যমগ গ্রহণ েরে। েোেণ িোেো ইরিোমরযয ইসযোরমে েতি কিরখরি। েোরেো েোরেো 
ভোষযমরি মোিগ মোরস েতব্ আসমো তব্নি মোরেোয়োনরে হিযোে পে পরেে মোরস এতপ্ররয এেেি 
ব্িরেে বৃ্ে েতব্ আবু্ আেোেরে হিযো েেো হয় মুহোম্মরিে আরিরে। েোেণ, িোাঁে অপেোয 
তিতনও নোতে ব্যোিোত্মে েতব্িো তযরখ মুহোম্মরিে তব্রুরে মতিনোব্োসীরে উদু্বে েেরিন। ব্িে 
যুরেে আরর্ েতব্ আবু্ আেোেরে নতব্ এেব্োে েতব্িো আে নো-কযখোে জনয সোব্যোন েরে 
কিন। তেন্তু ব্িে যুরেে পেই কঘোষণো কিন, কে এই ব্িমোরয়েিোরে হিযো েেরি পোেরব্? 
সতযম তব্ন উমোরয়ে নোরমে এেজন নতব্ে কঘোষণো ব্োস্তব্োয়রন এতর্রয় কর্রযন এব্ং িেব্োতে 
তিরয় আবু্ আেোেরে হিযো েরেন। আযী িতস্ত িোে ‘মুহোম্মরিে কিইে ব্িে’ব্ইরয় তযরখন:  
Abu Afak, a man of great age (reputedly 120 years) was killed because he 
lampooned Mohammad. The deed was done by Salem b. 'Omayr at the behest of 
the Prophet, who had asked, "Who will deal with this rascal for me?" The killing 
of such an old man moved a poetess, Asma b. Marwan, to compose disrespectful 

verses about the Prophet, and she too was assassinated.39  
 

বৃ্ে েতব্ আবু্ আেোরেে পে িোরর্গি হরযন মতিনোে ব্োনু নোতিে কর্োরত্রে ইহুতি েতব্ েোব্ তব্ন 
আয আেেোে। ব্িে যুরেে পে মক্কোরি তর্রয় মক্কোে ব্ীে কসনোতনে পক্ষ তনরয় েতব্িো তযখরযন। 
                                                           
৩৮. The Life of Muhammad. A translation of Ishaq's "Sirat Rasul Allah", pgs. 675–676, A. Guillaume, Oxford 

University Press, 1955 
৩৯. Ali Dashti, "23 Years; A Study of the Prophetic Career of Mohammad", page 100 
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ঐ খব্েতি এেই মরযয মুহোম্মরিে েোরন কপৌঁরি তর্রয়তিয। তেিুতিন পে কসরপ্টম্বে মোরস (৬২৪ 
সোরয) েোব্ যখন মতিনোরি তেরে এরযন, এে পরেে ঘিনো আমেো হজেি জোতব্ে তব্ন 
আবু্দল্লোহে (েোাঃ) েোি কেরেই কজরন তনই: “আল্লোহে েসুয (িাঃ) ব্যরযন, কে পোেরব্ েোব্ তব্ন 
আয আেেোেরে হিযো েেরি, কয আল্লোহ ও আল্লোহে েসুরযে মরন আঘোি তিরয়রি? মুহোম্মি 
তব্ন-মোিযোমো ব্যরযন, কহ আল্লোহে েসুয (িাঃ), আপতন আমোরে অনুমতি কিন, আতম তে িোরে 
হিযো েেরি পোতে? েসুয ব্যরযন, হযোাঁ অনুমতি কিওয়ো হয। মুহোম্মি তব্ন-মোিযোমো ব্যরযন, 
িোরে খুন েেরি যতি তমেযো ব্যো ও প্রিোেণোে আশ্রয় তনরি হয়, আতম তে িো েেরি পোেরব্ো? 
েসুয ব্যরযন, হযোাঁ িুতম িো েেরি পোরেো। মুহোম্মি তব্ন-মোিযোমো িুজন সিী (আবু্ তব্ন জব্ে 
আয  হোতেস তব্ন আউস এব্ং আব্বোি তব্ন ব্তেে) তনরয় েোব্ তব্ন আয  আেেোরেে েোরি 
তর্রয় ব্যরযন, ঐ মোনুষতি (নতব্ মুহোম্মি) আমোরিে েোরি েে (িযোক্স) িোতব্ েেরি, কস 
আমোরিেরে ব্ড়ই জ্বোযোিন েেরি। েোব্ ব্যরযন, আল্লোহে েসম ঐ কযোেতিে উপদ্ররব্ 
কিোমোরিে জীব্ন অিীষ্ঠ হরয় ওঠরব্। মুহোম্মি তব্ন-মোিযোমো ব্যরযন, কযরহিু িোরে 
(মুহোম্মিরে) আমেো কমরন তনরয়তি, িোই সহরজ কিরড় আসরি পোতে নো, আমেো এখন কিখোে 
অরপক্ষোয় আতি কেোন পরে তেভোরব্ িোে ধ্বংস হয়। আমেো এরসতি কিোমোে েোরি, িুতম যতি 
এে কব্োঝো খোিয েজগ তিরয় সোহোযয েরেো। েোব্ তব্ন আয-আেেোে ব্যরযন, তঠে আকি, িরব্ 
কিোমোরিে কেোরনো তেিু আমোে েোরি ব্ন্ধে েোখরি হরব্। মোিযোমো ব্যরযন, েী তিরি হরব্ 
ব্রযো? আেেোে ব্যরযন, কিোমোরিে নোেীরিে আমোে েোরি ব্ন্ধে েোখরি পোরেো। মোিযোমো 
এব্ং িোাঁে সিীেো জব্োব্ তিয, িো েীভোরব্? িুতম কিো এই আেরব্ে এেজন তব্খযোি সুপুরুষ। 
েোব্ ব্যরযন, িোহরয কিোমোে সন্তোনরিে? মোিযোমো এব্ং িোাঁে সিীেো ব্যরযন, িো েীভোরব্ হয় 
কযোরেেো আমোরিে তে ব্যরব্ সোমোনয তেিু খোরিযে জনয তনরজে সন্তোন পযগন্ত ব্ন্ধে কেরখ তিরয? 
ব্েং আমেো আমোরিে অস্ত্র কিোমোে েোরি জোমোনি েোখরব্ো। েোব্ তব্ন আয আেেোে েোতজ 
হরযন। মুহোম্মি তব্ন-মোিযোমো যোব্োে আরর্ ব্যরযন, আমেো আর্োমীেোয আসরব্ো। পরেে তিন 
র্ভীে েোরি িোেো আসরযন। পতেমরযয মুহোম্মি তব্ন্ মোিযোমো িোে সিীরিেরে ব্যরযন, আতম 
যখন েোরব্ে মোেোয় িুহোরি কিরপ যেরব্ো িখতন কিোমোেো িোরে আক্রমণ েেরব্। েোব্ ঘে 
কেরে কব্তেরয় আসোে সময় িোে স্ত্রী তজরজ্ঞস েেরযন, এরিো র্ভীে েোরি কেোেোয় যোওয়ো 
হরে? েোব্ ব্যরযন, কেোেোও নো আমোে ব্নু্ধেো এরসরি এেিু সোহোযয িোয়। আেেোেরে কিরখ 
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মুহোম্মি তব্ন-মোিযোমো ব্যরযন, তে িোরুন তমতষ্ট সুর্ন্ধ কিোমোে িুরয, আতম তে এেিু শুাঁরে 
কিখরি পোতে? সহোসয মুরখ র্তব্গি েরণ্ঠ েোব্ ব্যরযন, আেব্ কিরেে অনযিম কশ্রষ্ঠ নোেী আমোে 
ঘরে, িোই। মুহোম্মি তব্ন-মোিযোমো িুরযে সুর্ন্ধ শুাঁেোে ভোন েরে িুযসহ েোরব্ে মোেো েি 
েরে িুহোরি কিরপ যরেন। সোরে-সোরেই সিীদ্বয় িুতিে কেরে েোরব্ে িুব্োহু ব্েোব্ে িেব্োতে 
ঢুতেরয় কিয়। িোেপে মুহোম্মি তব্ন-মোিযোমো, েোব্ তব্ন আয আেেোরেে মস্তে কেরি নতব্ে 
পোরয়ে েোরি তনরয় েোখরযন।”(ঈষৎ সংরক্ষতপি)। (দ্রষ্টব্য: সতহ কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৫, 
বু্ে ৫৯, নম্বে ৩৬৯) 
 

তেনোন তব্ন আয েোব্ীরে হিযো; 
তেনোন তব্ন আয- েোব্ীরে নতব্তজে েোরি তনরয় আসো হরযো, যোে হস্তর্ি তিয ব্নু আন-নোতিরেে 
তেিু সম্পি। আল্লোহে েোসুয (িাঃ) ঐ সম্পরিে ব্যোপোরে তেনোনরে তজরজ্ঞস েেরযন। তেনোন 
ব্যরযো, কস তেিুই জোরন নো। িোেপে সোক্ষী তহরসরব্ এেজন কযোেরে কডরে আনো হরযো। 
সোক্ষী ব্যরযো কয, কস তেনোনরে এেতি তনতিগষ্ট জোয়র্োয় প্রতিতিন ঘুেোরেেো েেরি কিরখরি। 
নতব্তজ ব্যরযন, কহ তেনোন, যতি ঐ তনতিগষ্ট জোয়র্োতিে মোতিে তনরি সম্পি পোওয়ো যোয় িোহরয 
আতম কিোমোরে খুন েেরব্ো। আল্লোহে েোসুয (িাঃ) ঐ জোয়র্োে মোতি কখোাঁড়োে আরিে েেরযন। 
মোতিে তনরি তেিু সম্পি পোওয়ো কর্রযো। নতব্ ব্যরযন, তেনোন ব্োতে সম্পি কেোেোয়? তেনোন 
উিে তিরযো, আতম ব্যরব্ো নো। নতব্ িোাঁে সোহোতব্রিেরে ব্যরযন, তেনোনরে িেম যন্ত্রণোিোয়ে, 
তনষু্ঠেিম তনযগোিন েেরি েোরেো, যিক্ষণ পযগন্ত কস সেয সম্পি কব্ে েরে নো কিয়। নতব্তজে 
আরিে কপরয় সোহোতব্ হজেি আয-জুব্োরয়ে (েোাঃ) জ্বযন্ত অতগ্নেোতঠ তিরয় তেনোরনে বু্রে আঘোি 
েেরি েোরেন। তনযগোিরনে এে পযগোরয় তেনোরনে যখন মৃিপ্রোয় অব্স্থো, নতব্ িোরে মুহোম্মি 
তব্ন-মোিযোমোে হোরি িুরয তিরয় ব্যরযন, এব্োে কিোমোে ভোইরয়ে হিযোে প্রতিরেোয নোও। 
মুহোম্মি তব্ন-মোিযোমো তেনোরনে মস্তে কেরি কিহ তদ্বখতণ্ডি েরে কেরযন।40  
 

ব্ন্দী খুেোরয়জ কর্োরত্রে র্ণহিযো; 

                                                           
৪০. Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari, The History of Al-Tabari, Translated by Michael Fishbein, State 

University of New York Press (SUNY), N.Y., USA, Vol 8, Page 122. 
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হজেি আবু্ সোঈি আল্ েুিেী কেরে ব্ণগীি: ব্ন্দী খুেোরয়জ কর্োরত্রে কযোেজন সোহোতব্ হজেি 
সো'ি তব্ন্ মুয়োরিে েোয় কমরন তনরব্ন ব্রয েোতজ হরযন। েোসুয (িাঃ) হজেি সো'িরে আসরি 
খব্ে পোঠোরযন। সো'ি এেতি র্োযোয় িরড় আসরযন। তিতন যখন মসতজরিে তনেরি আসরযন, 
েোসুয (িাঃ) মতিনোে আনসোের্ণরে িোাঁতড়রয় সো'ি এে প্রতি সম্মোন কিখোরি ব্যরযন। নতব্তজ 
হজেি সো'িরে ব্যরযন, “খুেোরয়জ কর্োরত্রে এই কযোেজন কিোমোে কিয়ো েোয় গ্রহণ েেরব্ 
ব্রয সম্মতি জোতনরয়রি।”সো'ি েোয় তিরযন, “এরিে সেয পুরুষরে কমরে কেযো হউে এব্ং 
সেয নোেী ও তেশুরিেরে িখযেৃি র্তনমরিে মোয তহরসরব্ গ্রহণ েেো হউে।”আল্লোহে 
েোসুয (িাঃ) ব্যরযন, “িুতম েোয় তিরয়রিো আল্লোহে ইেোনুযোয়ী।”(দ্রষ্টব্য: সতহ কব্োখোতে েতেে, 
ভতযউম ৫, বু্ে ৫৯, নম্বে ৪৪৭)।  
 

প্রশ্ন উঠরি পোরে, সো'কিে র্োযোয় িরড় আসো, িোাঁরে হঠোৎ েরে িোাঁতড়রয় সম্মোন কিখোরনো এব্ং 
িোাঁে েোয় তে নতব্ মুহোম্মরিে পূব্গ পতেেতল্পি? সো'ি মুহোম্মরিে উগ্রব্োিী িেমপন্থী গ্রুরপে 
অনযিম সিসয তিরযন। ব্তন খুেোরয়জেো অরনে আরর্ কেরেই সো'ি ইব্রন মুয়োরিে িকু্ষেূয 
তিয। অব্রেোয িযোেোযীন সমরয় সো'ি কখোেোইজ কর্োরত্রে হোরি মোেোত্বেভোরব্ আহি 
হরয়তিরযন। ব্োতন খুেোরয়জ কর্োরত্রে আিকেো'ে অতযে মোনুষরে ব্ন্দী েরে হিযোে জরনয েহরেে 
ব্োজোরেে তনেরি খোয েোিো হরযো। প্ররিযে ব্ন্দীে হোি কপিরন কব্াঁরয খোরযে যোরে তনরয়, 
পোাঁিজরনে গ্রুপ েরে র্যোয় িুতে তিরয় হিযো েেো হয়। সোেো তিন পরে সোেো েোি ব্োতি জ্বোতযরয় 
িরয এই র্ণহিযো। কসই তব্ভৎস র্ণহিযো সম্পরেগ অরনে ইসযোম র্রব্ষে কযখরেেো ব্রযরিন- 
ব্তন খুেোরয়জ র্ণহিযো, তদ্বিীয় তব্শ্বযুরেে সময় িযোেোযীন নোৎসী ব্োতহনীে তনষু্ঠেিোরেও হোে 
মোনোয়।41 ব্তন খুেোরয়জ কর্োরত্রে হিযোেোরন্ডে পে সো'ি ইব্ন মুয়োি মোেো যোন পূরব্গে জখরমে 
েোেরণ। নতব্ জোনোরযন, সো'কিে মৃিুযে জরনয আল্লোহে তসংহোসন কোঁরপ কোঁরপ উরঠতিয। 
 

আরেো তেিু নৃেংস হিযো; 
হজেি আবু্ তজনোি কেরে ব্ণগীি, আল্লোহে েোসুয (িাঃ) যখন ঐ কযোেরিে হোি-পো কেরি 
কেরল্লন যোেো িোাঁে (নতব্ে) উি িুতে েরেতিয এব্ং আগুরন কপোড়ো ব্েগো-েযে তিরয় িোরিে িকু্ষ 

                                                           
৪১. Karen Armstrong, Muhammad: a Western Attempt to Understand Islam, London, 1991, page 207.) 
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উপরড় কেরল্লন, আল্লোহ নতব্তজে উপে েোর্োতন্বি হরযন। (দ্রষ্টব্য: আবু্ িোউি েতেে, বু্ে ৩৮, 
নম্বে ৪৩৫৭)। আগুরনে ব্েগো-েযে তিরয় িোরিে িকু্ষ উপরড় কেযোে পরে আল্লোহ বু্ঝরি 
পোেরযন, উি িুতেে েোতস্ত তহরসরব্ হোি-পো কেরি কিোখ উপরড় কেযো সতঠে নয়? এ সম্পরেগ 
তডেরেোনোতে অে ইসযোম কেরে জোনো যোয়-  
“The Prophet ordered their hands and their feet to be cut off as a punishment 
for theft, and their eyes to be pulled out. But the Prophet did not stop the 
bleeding, and they died." And in another it reads, "The Prophet ordered hot irons 
to be drawn across their eyes, and then to be cast on the plain of al-Madinah; 

and when they asked for water it was not given them, and they died”. 42 

হজেি আতয (েোাঃ) কেরে ব্ণগীি, এেজন ইহুতি েমণী প্রোয়ই আল্লোহে েোসুযরে (িাঃ) ব্যি-
তব্দ্রুপ েেরিো। এেজন কযোে ঐ মতহযোে র্যোয় িতড় তিরয় েোাঁস যোতর্রয় িোনরি েোরেন 
যিক্ষণ নো িোে মৃিুয হয়। নতব্তজ কঘোষণো তিরযন, “ঐ মতহযোে জীব্রনে কেোরনো ক্ষতিপূেণ 
কিয়ো যোরব্ নো।” (দ্রষ্টব্য: আবু্ িোউি েতেে, বু্ে ৩৮, নম্বে ৪৩৪৯)। 
 

মক্কো িখরযে পে মুহোম্মি আরেো েরয়েজন তব্রেষ ব্যতিরে কর্োপরন হিযোে জরনয িোতযেো 
প্রস্তুি েরেতিরযন; েোেণ মুহোম্মরিে সরন্দহ হরয়তিয কয, এেো এেতিন িোে নতব্ত্ব ও ইসযোম 
যমগরে তমেযো প্রমোতণি েরে কেযরি পোরে। এরিে মরযয েরয়েজন মক্কোে প্রভোব্েোযী 
পতেব্োরেে সিসয, কেউ কপেোিোে েতব্-সোতহতিযে আব্োে কেউব্ো ক্রীিিোস তিরযন। মুহোম্মরিে 
গুপ্তহিযোে িোতযেোয়, কয িে জন কযোে তিরযন িম্মরযয ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন তিরযন নোেী।  
নোেীরিে মরযয;  
(১) হজেি আবু্ সুতেয়োরনে স্ত্রী তহন্দো তব্নরি উিব্ো, (২) সোেো (আমে ইব্রন হোতেরমে 
ক্রীিিোসী), (৩) েোেিোনোহ, (৪) েোতেব্োহ।  
আে পুরুষরিে মরযয; 
(১) ইেতেমো তব্ন আবু্ কজরহয, (২) হোব্বোে ইব্রন আয আসওয়োি, 

                                                           
৪২. Thomas Patrick Hughes, A Dictionary of Islam, W.H. Allen & CO Publications, London, 1895, Page 64 
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(৩) আবু্দল্লোহ তব্ন সো‘ি তব্ন আতব্ সোেোহ, (কেোেোন কযখে ও পেব্তিগরি তমেরেে র্ভণগে) (৪) 
তমেোস ইব্রন সোব্োব্ো, (৫) আবু্দল্লোহ ইব্রন তহযোয, (৬) হুেোরয়স ইব্রন নুেোরয়ি।43  
 

নোেীরিে মরযয েোেিোনোহ ও েোতেব্োহ উভরয়ই আবু্দল্লোহ ইব্রন তহযোরযে ক্রীতিিোসী তিরযন। 
মুহোম্মরিে মক্কো তব্জরয়ে আরর্ িোেো মুহোম্মরিে তব্রেোরে সযোিোয়োে যমগী র্োন র্োওয়োে অতভরযোরর্ 
নতব্ িোরিেরে হিযোে আরিে কিয়ো হয়। এেজনরে হিযো েেোে পে অনযজন কিৌরড় তর্রয় 
নতব্ে পোরয় পরড় প্রোণতভক্ষো িোইরয িোরে ক্ষমো েরে কিয়ো হয়। মক্কো তব্জরয়ে পেপেই আবু্ 
সুতেয়োন অরস্ত্রে মুরখ ব্োযয হরয় ইসযোম গ্রহণ েেোয় িোে স্ত্রী তহন্দোরে মুহোম্মি খুন েেোরনো 
কেরে তব্েি েোরেন। আমে তব্ন হোরেরমে মুিিোসী সোেো, তব্তভন্ন েোেরণ মুহোম্মরিে তব্েতিে 
েোেণ তিরযন িরব্ তিতন অরনে আেুতি তমনতি েরে মুহোম্মরিে েোরি প্রোণতভক্ষো িোইরয 
িোরেও কিরড় কিয়ো হয় তেন্তু পরে িোরে ওমে তব্ন খোিোরব্ে কঘোড়োে তনরি পিিতযি েরে 
মোেো হয়।44 পুরুষরিে মরযয আবু্দল্লোহ তব্ন সো'ি তব্ন আতব্ সোেোহ এেসময় মুহোম্মরিে অিযন্ত 
প্রীয়ভোজন ও কেোেোন কযখে (ভোয সোতহতিযে) তিরযন।45 মুহোম্মরিে িোব্ীেৃি ‘আল্লোহে অতহ’ 
কেোেোন তযখরি তর্রয় এেপযগোরয় আবু্দল্লোহ তব্ন সো সো'ি তব্ন আতব্ সোেোরহে মরন সরন্দহ জোরর্ 
কয এগুরযোে অরনে তেিু মুহোম্মি তনরজই ব্োতনরয় ব্োতনরয় ব্যরিন। হজেি আবু্দল্লোহ ইব্রন 
আয  ব্োিোওয়ীে (মৃি ১২৮৬) তযতখি ‘আরনোয়োে আয-িোনতজয ওয়ো আিেোে আয  
িো'উইয়ীয' ("Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil") গ্রন্থ কেরে জোনো যোয়; এেিো 
মুহোম্মি ওতহ প্রোপ্ত হরয় ব্যরি যোর্রযন ২৩ নং সুেো মুতমনুরনে ১২ কেরে ১৪ নং আয়োি। 
ব্োেযগুরযো তিয- 
 

১২) আতম মোনুষরে মোতিে সোেোংে কেরে সৃতষ্ট েরেতি। 
১৩) অিাঃপে আতম িোরে শুক্রতব্নু্দ রূরপ এে সংেতক্ষি আযোরে স্থোপন েরেতি। 

                                                           
৪৩. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, ‘The Life of Muhammad’, (translated in English by A. Guillaume), Oxford 

University Press, London, 1955, 2004, Page 136, 163 
৪৪. The History of AlTabari, vol 8, translated by Michael Fishbein, Page 179 
৪৫. The Spirit of Islam, page 295. 
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১৪) এেপে আতম শুক্রতব্নু্দরে জমোি েিরূরপ সৃতষ্ট েরেতি। অিাঃপে জমোি েিরে মোংসতপরন্ড 
পতেণি েরেতি, এেপে কসই মোংসতপন্ড কেরে অতস্থ সৃতষ্ট েরেতি, অিাঃপে অতস্থরে মোংে দ্বোেো 
আবৃ্ি েরেতি, অব্রেরষ িোরে নিুন রূরপ িোাঁড় েতেরয়তি। 
 

১৪ নং ব্োরেযে কেষ অংেিুেু কেোনোে পে আবু্দল্লোহ তব্ন সো'ি ব্রয উঠরযন- ‘তনপুণিম 
সৃতষ্টেিগো আল্লোহ েি েযযোণময়’। মুহোম্মি ব্যরযন, ‘এই ব্োেযতিও যোতর্রয় িোও’। আবু্দল্লোহ 
তব্ন সো'ি িমরে উঠরযন। িোে সরন্দহ আরেো র্োঢ় হরযো, িোে তনরজে েেো কেোেোরন যোর্োরনো 
যোয় েীভোরব্? আরেেব্োে এে আয়োরিে কেরষ মুহোম্মি যখন ব্যরযন- ‘এব্ং আল্লোহ 
পেোক্রমেোযী ও তব্জ্ঞ’ (আেতব্রি ‘আতজজ’ও ‘হোতেম’) আবু্দল্লোহ তব্ন সো'ি পেোমেগ তিরযন 
‘এব্ং আল্লোহ সব্ জোরনন ও তব্জ্ঞ (‘আতযম’ ও ‘হোতেম’) কযখোে জরনয। মুহোম্মি কেোন আপতি 
েেরযন নো, তিতন েোতজ হরযন। এব্োে আবু্দল্লোহ তব্ন সো’ি তনতশ্চি হরয় কর্রযন কয, এ কেোেোন 
আল্লোহে ব্োণী হরি পোরেনো, আল্লোহে ব্োণী েোরেো পরক্ষ ব্ো েোরেো পেোমরেগ পতেব্িগন, সংরযোজন 
সম্ভব্ হরি পোরেনো। এেপে আবু্দল্লোহ তব্ন সো'ি প্রেোরেয ইসযোম যমগ িযোর্ েরে মক্কোে 
কেোেোরয়েরিে পরক্ষ কযোর্ তিরযন এব্ং প্রিোে েেরি যোর্রযন কয, এ কেোেোন আল্লোহে ব্োণী 
নয় এিো মুহোম্মি তনরজই েিনো েরেরিন, এমন তে তেিু আয়োি তিতন তনরজ সংরেোযন েরে 
তিরয়রিন।46  
  
ব্যো হরয় েোরে, কেোেোরনে ৬ নং সুেো আয আনআরমে ৯৩ নং আয়োি আবু্দযোহ তব্ন সো'ি 
তব্ন আতব্ সোেোহরে উরদ্দেয েরে তযখো হরয়তিয। আয়োিতি তিয: ‘ঐ ব্যতিে িোইরি ব্ড় জোরযম 
কে হরব্, কয আল্লোহে প্রতি তমেযো আরেোপ েরে অেব্ো ব্রযাঃ আমোে প্রতি ওতহ অব্িীণগ হরয়রি। 
অেি িোে প্রতি কেোন ওতহ আরসতন এব্ং কয িোব্ী েরে কয, আতমও নোতজয েরে কিখোতে 
কযমন আল্লোহ নোতজয েকেরিন। যতি আপতন কিরখন যখন জোরযমেো মৃিুয যন্ত্রণোয় েোরে এব্ং 
কেরেেিোেো স্বীয় হস্ত প্রসোতেি েরে ব্রয, কব্ে েে স্বীয় আত্মো! অিয কিোমোরিেরে 
অব্মোননোেে েোতস্ত প্রিোন েেো হরব্। েোেণ, কিোমেো আল্লোহে উপে অসিয ব্যরি এব্ং িোাঁে 

                                                           
৪৬. Ali Dashti, Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, page 98 
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আয়োি সমূহ কেরে অহংেোে েেরি’।47 কেষ পযগন্ত খতযেো উসমোরনে হস্তরক্ষরপ আবু্দল্লোহ 
তব্ন সো'ি মুহোম্মরিে হোি কেরে প্রোরণ কব্াঁরি তর্রয়তিরযন। 
  
ইসযোম ব্ো মুসতযমর্ণ তনরজরিে েমগেোন্ডরে নযোযযিো কিয়োে জরনয, যিই মুহোম্মি পূব্গব্তিগ 
সময়রে আইয়যোরম জোতহতযয়োরিে যুর্ ব্ো আেব্ জোতিরে নোেীতেশু হিযোেোেী ব্ব্গে অসভয 
জোতি ব্রয িোতব্ েরেন নো কেন, আসরয কসই সময় ব্ো আেব্ জোতি কসেেম তিযনো। ইতিহোস 
সোক্ষী কিয় কয, ঐ সমরয় আেরব্ যরেষ্ট মুিতিন্তোে পতেরব্ে তব্েোজ েেতিয। িতক্ষরণে নোজেোন 
েহে, মক্কোে তনেরি মোজনোরি, আেোেোি পোহোরড়ে তনরি েতব্িো কমযো হরিো। িরব্ সব্ কিরয় 
ব্ড় ও আেষগণীয় প্রতিরযোর্ীিো হরিো মক্কোে পূরব্গ নোখোযো উপিযেোে পোরে ব্োতণজয নর্েী 
‘ওেোজ’ এ। তজযেোি মোরস সোিতিনব্যোতপ (তভন্ন মরি তব্েতিন) ওেোরজ তব্েোয কমযোে 
আরয়োজন েেো হরিো। ব্যো ব্োহুযয, এ মোরস আেব্ব্োসীে েোরি যুে-তব্গ্রহ, মোেোমোতে সমূ্পণগ 
তনতষে তিয। ওেোরজে কমযো সম্পরেগ প্রিতযি প্রব্োিব্োেয তিয ‘ওেোজ আজরে যো ব্রয, সোেো 
আেরব্ আর্োমীেোয িোে পুনেোবৃ্তি হয়’। ওেোরজে ঐ কমযো তিয আেরব্ে তব্তভন্ন সম্প্রিোয়, 
কর্োত্র, ব্হু যরমগে মোনুরষে সমন্বয়েীয মোনতসেিোে ব্তহাঃপ্রেোে, সোমোতজে-েোজরনতিে-
সোংসৃ্কতিে তমযন কমযো। মুি আরযোিনো, যুতি, িেগ-তব্িেগ, জনপ্রীয় েতব্রিে ‘েতসিো’ 
(র্ীতিেতব্িো) প্রতিরযোর্ীিো (সোতহিয সরম্মযন) তিয কমযোে অনযিম আেষগণীয় তিে। 
স্বোভোতব্েভোরব্ই এই সোতহিয সরম্মযরনে েযোেয সোেো আেব্ কপতননসুযোে মরযয িতড়রয় 
পড়রিো। এখোরন এরস েতব্িো পোঠ েেো েতব্রিে েোরি অিযন্ত সম্মোরনে ব্যোপোে, জীব্রনে 
আেোযয এেতি তব্ষয় তিয। তব্জয়ী েতব্িোরে স্বণগোক্ষরে পিগোে েোপরড় তযরখ েোব্ো ঘে সহ 
অনযোনয কিব্-কিব্ীে মতন্দরেে কিয়োরয িোতনরয় কিয়োে কেওয়োজ তিয। আেরব্ে অনযিম কশ্রষ্ট 
েতব্ ইমরুয েোরয়স (যোে এেতি েতব্িোে পংতি মুহোম্মি কেোেোরন ঢুতেরয়রিন) সহ আমে 
ইব্রন েুযসুম, িোেোেো, নোতব্ঘো, জুহোইে, আসো প্রমুখ কশ্রষ্ট েতব্রিে কমোয়োযোেোি ব্ো ঝুযন্ত 
েতব্িো স্বণগোক্ষরে তযতখি হরয় েোব্ো ঘরেে কিয়োযরে অযংেৃি েরেরি। মুহোম্মি জোনরিন কেোন 
কিে ব্ো জোতিে ওপে নিুন কেোন যমগ ব্ো মিব্োি িোতপরয় তিরি হরয প্রেরমই কস কিরেে েতব্, 
সোতহতিযে, সোংসৃ্কতিে, বু্তেজীতব্ ব্যতিত্বরে সতেরয় তিরয় জোতিরে কমযোশুনয েেরি হরব্। মক্কো 

                                                           
৪৭. আরব জাতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৬৭, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, Vol 2, page 174 
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িখরযে পেপেই মুহোম্মি আেরব্ে ‘অতযতম্পে’তহরসরব্ পতেতিি িীঘগ সময় যরে িরয আসো 
‘ওেোজ’এে কমযো সহ সেয প্রেোে েতব্িো উৎসব্, সোতহিয সরম্মযন ব্ন্ধ েরে কিন।48  
 

মক্কোয় েোেোেোযীন কেোেোরন মুহোম্মি (িাঃ) ব্রযতিরযন: “আতম কিোমোরিে েোি কেরে কেোরনো 
মুজুতে িোই নো।” (সুেো ২৫, েুেেোন, আয়োি ৫৭)। মতিনোয় এরস কেোেোরনে মরযয যুরেে নোরম 
অেগ সংগ্রহ, র্তনমরিে মোয, েতল্পি জোন্নোরিে কযোভনীয়-যোসযময়ী জীব্ন ও যুেরপ্রেণো প্রোযোনয 
পোয়। পূরব্গেোে ব্হু নতব্রিে েোতহতন তিরয় ভতিগ কেোেোরনে কেোেোও উরল্লখ কনই কয, মুহোম্মরিে 
(িাঃ) পূরব্গ কেোরনো নতব্-েসুয সোযোেণ মোনুরষে তব্রুরে যুে েেরি অস্ত্র হোরি িুরয তনরয়তিরযন।  
িোেপেও তেিু সংখযে মোনুষ সেয সমরয়ে জরনয কব্োেো হরয় কব্াঁরি েোেোে পেিোই কব্রি 
কনরব্ন। িোেো িোতেরয় কিখরব্ন, তেন্তু বু্ঝরব্ন নো, পড়রব্ন তেন্তু তেখরব্ন নো, জোনরব্ন তেন্তু 
মোনরব্ন নো, শুনরব্ন তেন্তু তিন্তো েেরব্ন নো। তেিু তেিু পিি কযমন আগুরন কপোরড় আত্মোহুতি 
কিয়, এই মোনুষগুরযোও কযন িোাঁরিে মতস্তরষ্ক ‘তব্শ্বোরসে ভোইেোরস’আক্রোন্ত এেতি তনতিগষ্ট 
প্রতক্রয়োে তনয়ন্ত্রণোযীন। ‘মুিমনো’ওরয়ব্ সোইরিে প্রতিষ্ঠোিো সম্পোিে অতভতজৎ েোয় তনেপেোয 
তনেস্ত্র সোযোেণ মোনুরষে ওপে কজহোতিরিে সোম্প্রতিে সন্ত্রোসব্োিী আক্রমরণে উৎস ব্ো কপ্রেণোে 
চব্জ্ঞোতনে তব্রেষণ তিরয়রিন িোে ‘তব্শ্বোরসে ভোইেোস’নোমে ব্ইরয়। তব্রতিে জীব্তব্জ্ঞোনী 
তেিোডগ ডতেরেে ‘যরমগে উপরযোতর্িো’ও কডতনরয়য কডরনরিে ‘কব্রতেং িযো কস্পয’ব্ই এে 
উযৃতি তিরয় অতভতজৎ েোয় তযরখরিন:  
“মোনব্ সভযিোরে অরনরে তেশুরিে মোনসজর্রিে সোরে িুযনো েরেন। তেশুরিে কব্াঁরি েোেোে 
প্ররয়োজরনই এেিো সময় পযগন্ত অতভভোব্েরিে সমস্ত েেো তনতদ্বগযোয় কমরন িযরি হয় এ আমেো জোতন। 
যেো যোে এেিো তেশু িুরযোয় হোি তিরি কর্য অমতন িোে মো ব্রয উঠরযন, িুরযোয় হোি তিও নো, ওিো 
র্েম। তেশু কসিো শুরন আে হোি তিয নো, হোি সতেরয় তনয। ‘মোরয়ে েেো শুনরি হরব্’এ তব্শ্বোস 
আমেো পেম্পেোয় ব্হন েতে, নইরয কয তিরে েোেরি পোেরব্ো নো, পোেিোম নো। এখন েেো হরে, কসই 
ভোয মো-ই যখন অসংখয ভোয উপরিরেে পোেোপোতে আব্োে তেিু মন্দ ব্ো েুসংস্কোেোেন্ন উপরিেও কিন 
‘েতনব্োে িোর্য ব্তয নো তিরয অমিয হরব্’, তেংব্ো ‘েসরর্োল্লো কখরয় অংে পেীক্ষো তিরি কযও নো, কর্রয 
কর্োল্লো পোরব্’িখন তেশুে পরক্ষ সম্ভব্ হয় নো কসই মন্দ তব্শ্বোসরে অনয িেিো তব্শ্বোস তেংব্ো ভোয 
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উপরিে কেরে আযোিো েেোে। কসই মন্দ তব্শ্বোসও ব্ংেপেম্পেোয় কস ব্হন েেরি েোরে অব্যীযোয়। 
সব্ তব্শ্বোস খোেোপ নয় তেন্তু অসংখয মন্দ তব্শ্বোস হয়ি অরনে সময় জন্ম কিয় তব্শ্বোরসে ভোইেোরসে।” 
তেন্তু ‘মন্দ তব্শ্বোস’তে কেোরনো প্রেোে সংক্রোমে কেোর্ব্যোতযে নোম কয, ভোইেোরসে রূপ যোেণ েেরি 
পোরে?  
কডতনরয়য কডরনরিে ব্ই কেরে অতভতজৎ েোয় উিোহেণ তিরেন:  
“আপতন তনশ্চয়ই ঘোরসে কঝোরপ তেংব্ো পোেরেে উপরে কেোন কেোন তপাঁপড়োরে কিরখরিন, সোেোতিন তনি 
কেরে ঘোরসে র্ো কব্রয় তেংব্ো পোেরেে র্ো কব্রয় উপরে উরঠ যোয়, িোেপে আব্োে ঝুপ েরে পরড় যোয় 
তনরি, িোেপে আব্োরেো (ঘোরসে ব্ো পোেরেে) র্ো কব্রয় উপরে উঠরি েোরে। স্বভোব্িই প্রশ্ন জোরর্, এই 
কব্আরক্কয েযুে ব্যরিে মি পণ্ডশ্রম েরে তপাঁপড়োতি তে এমন ব্োড়তি উপরযোতর্িো পোরে, কয এই 
অভযোসিো তিরে আরি? কেোন ব্োড়তি উপকযোতর্িো নো কপরয সোেোতিন যরে কস এই অেগহীন েোজ েরে 
যোরে কেন? আসরয এই েোরজে মোযযরম কস ব্োড়তি কেোন উপরযোতর্িো কিো পোরেই নো, ব্েং ব্যোপোেতি 
সমূ্পণগ উরল্টো। র্রব্ষণোয় কিখো কর্রি তপাঁপড়োে মর্রজ েোেো ‘যযোংরসি লুে’নোরমে এে যেরনে 
‘পযোেোসোইি’এে জনয িোয়ী। এই পযোেোসোইি ব্ংেবৃ্তে েেরি পোরে শুযু িখনই যখন কেোন র্রু ব্ো 
িোর্য এরে ঘোরসে সোরে তিতব্রয় কখরয় কেরয। েরয পযোেোসোইিিো তনেোপরি কসই র্রুে কপরি তর্রয় 
ব্ংেবৃ্তে েেরি পোরে। আসরয ঘোস কব্রয় উঠোনোমো তপাঁপরড়ে জরনয কেোন উপেোে েেরি নো ব্েং 
যযোংরসি লুে েোজ েেরি এে যেরনে ভোইেোস তহরসরব্, যোে েযশ্রুতিরি তপাঁপড়োতি বু্রঝ ব্ো নো বু্রঝ 
তনরজে অজোরন্তই ভোইেোস দ্বোেো িোতযি হরে’। 
বু্ঝো কর্য তপাঁপড়োতি র্রু ব্ো িোর্রযে কপরি ঢুরে েহীি হয় ব্ো আত্মহিযো েরে তনরজে কেোরনো 
উপেোরেে জনয নয়, ব্েং যযোংরসি লুে নোমে ভোইেোরসে ব্ংেবৃ্তেে জনয। তেন্তু মোনুষ কিো 
আে তপাঁপড়ো, পিি ব্ো ইাঁিুে নয়, মোনুষ কিো যযোংরসি লুে ভোইেোস তনরয় জন্মোয় নো, সেয 
মোনুরষে বু্রে কব্োমো কব্াঁরয এেরেো তব্তযয়ন ডযোে তিরয়ও িুইনিোওয়োরে ঢুেোরনো যোরব্ নো। 
‘তব্শ্বোরসে ভোইেোস’ এে উৎস কেোেোয় আে িো প্রজন্ম কেরে প্রজন্মোন্তরে সঞ্চোতযি হয় েীভোরব্? 
অতভতজৎ েোয় এ প্রশ্নগুরযোে উিে তিরেন িোাঁে ভোষোয়:  
‘যমগগ্ররন্থে কয অংেগুরযোরি তজহোরিে েেো আরি (২:২১৬, ২:১৫৪), উতদ্ভন্ন কযৌব্নো হুেীরিে েেো আরি 
(৫২: ১৭-২০, ৪৪: ৫১-৫৫,  ৫৬: ২২), মুিসিৃে কর্যমোনরিে েেো আরি (৫২:২৪), কস ব্োণীগুরযোরে 
কিোিরব্যো কেরে মোেোয় ঢুতেরয় তিরয় তেংব্ো ব্িরেে পে ব্িে কসৌতি কপরিোডযোরে র্রড় ওঠো মোদ্রোসো 
নোমে আর্োিোে িোষ েরে তব্তভন্ন কিরে িরুণ সমোরজে তেিু অংরেে মরযয এে যেরনে ‘তব্শ্বোরসে 
ভোইেোস’চিতে েেো হয়; েরয এই ভোইেোস-আক্রোন্ত তজহোতিেো স্বরর্গে ৭২িো হুে-পেীে আেোয় তনরজে 
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বু্রে কব্োমো কব্াঁরয আত্মোহুতি তিরিও তদ্বযোরব্োয েরে নো। যযোংরসি লুে পযোেোসোইরিে মি িোরিে মনও 
কেব্য এেতি তব্শ্বোস তিরয় িোতযি। প্রতিতি যমগগ্ররন্থে মি কেোেোরনও কব্ে তেিু ভোয ভোয েেোব্োিগো 
আরি কযগুরযো তনরয় ইসযোতমস্টেো যোেপে নোই র্ব্গরব্োয েরেন। কযমন, যরমগ কেোন জব্েিতস্ত কনই 
(২:২৫৬), কিোমোে যমগ কিোমোে েোরি, আমোে যমগ আমোে (১০৯:৬), এমনতে কেোেোরনে তনরিগে আরি 
েত্রুে প্রতি ভোয ব্যব্হোে েেোে (২:৮৩) ইিযোতি। তেন্তু কসই কেোেোরনই আব্োে আরি কযখোরনই 
অতব্শ্বোসীরিে পোওয়ো যোয়, িোরিে হিযো েেরি (২:১৯১, ৯:৫) িোরিে সোরে সংঘোরি তযপ্ত হরি, েরঠোে 
ব্যব্হোে েেরি (৯:১২৩), আে যুে েরে কযরি (৮:৬৫)। কেোেোন কেখোরে তব্যমগীরিে অপিস্ত েেরি 
আে িোরিে উপে তজতজয়ো েে আরেোপ েেরি (৯:২৯)। কেোেোরন ইহুতি এব্ং নোসোেোরিে সোরে ব্নু্ধত্বিুেু 
েেরি পযগন্ত তনরষয েরেরি (৫:৫১), এমনতে তনরজে তপিো ব্ো ভোই যতি অতব্শ্বোসী হয় িোরিে সোরে 
সম্পেগ নো েোখরি উদু্বে েেরি (৯:২৩, ৩:২৮)। কেোেোরনে পেস্পে তব্রেোতযিোে এে কিরয় ভোয নমুনো 
আে েী হরি পোরে? কেোেোন কেন প্রতিতি যমগগ্রন্থই আসরয এেেম। ভোয মোনুরষেো ভোয ভোয ব্োণীগুরযো 
কেরে ভোয মোনুষ হব্োে অনুরপ্রেণো, আব্োে সন্ত্রোসব্োিীেো ভোরয়োরযন্ট ভোসগগুরযো কেরে অনুরপ্রেণো পোয় 
সন্ত্রোসী হব্োে। কসজনযই কিো যমগগ্রন্থগুরযো এরেেতি ‘কিোজোন হসগ’ িদ্মরব্েী ভোইেোস। তেভোরব্ তব্শ্বোরসে 
ক্ষতিেে ভোইেোসগুরযো প্রজন্ম কেরে প্রজন্মোন্তরে সঞ্চোতযি হয়, িো চব্জ্ঞোতনেভোরব্ বু্ঝরি হরয আমোরিে 
জোনরি হরব্ আযুতনে ‘তমম’ িত্ত্বরে। আমেো কিো ‘তজন’ এে েেো ইিোনীং অহেহ শুতন। ‘তজন’ হরে 
তমউরিেন, পুনতব্গনযোস ও েেীেবৃ্তিে েোরজে জরনয আমোরিে কু্ষদ্রিম অতভব্োজয এেে। সহজ েেোয় 
‘তজন’ তজতনষিো হরে েেীেবৃ্তিয় িরেযে অখণ্ড এেে যো ব্ংের্িীয় িেযরে এে প্রজন্ম কেরে পেব্িগী 
প্রজরন্ম িতড়রয় কিয়। ‘তজন’ কযমন আমোরিে েেীেবৃ্তিয় িেয ব্ংেপেম্পেোয় ব্হন েরে, তঠে কিমতন 
সোংসৃ্কতিে িেয ব্ংেপেম্পেোয় ব্হন েরে তনরয় যোয় ‘তমম’। েোরজই ‘তমম’ হরে আমোরিে সোংসৃ্কতিে 
িরেযে এেে যো ক্রতমে অনুেেণ ব্ো প্রতিতযতপে মোযযরম এেজরনে মন কেরে মনোন্তরে িতড়রয় পরড়। 
কয ব্যতি ‘তমম’ তি ব্হন েরে িোরে ‘তমম’ তিে কহোস্ট ব্ো ব্োহে ব্যো যোয়। ‘কমরমরপ্লক্স’ হয এেসোরে 
ব্োহরেে মকন অব্স্থোনেোেী পোেস্পতেে সম্পেগযুি এেিয ‘তমম’। কেোন তব্রেষ যমগীয় তব্শ্বোস, েীতিনীতি, 
কেোন কিেীয় সোংসৃ্কতিে ব্ো েোজরনতিে মিোিেগ এগুরযো সব্ই ‘কমরমপরক্সে’ উিোহেণ। তেিু প্রোিীন 
সভযিোে ইতিহোস কেরে কিখো যোয়, যখন কেোন নিুন প্রোসোি তেংব্ো ইমোেি চিতে েেো হি, িোে আরর্ 
কসই জোয়র্োয় তেশুরিে জীব্ন্ত েব্ে কিওয়ো হি, এই যোেণো কেরে কয এতি প্রোসোরিে তভতি মজবু্ি 
েেরব্। অরনে আতিম সমোরজই ব্নযো তেংব্ো অনযোনয প্রোেৃতিে িুরযগোরর্ে হোি কেরে েক্ষো পোওয়োে জনয 
েুমোেী উৎসর্গ েেোে তব্যোন তিয; কেউ কেউ সিয জন্মযোভ েেো তেশুরিে হিযো েেি, এমন তে কখরয়ও 
কেযি। কেোন কেোন সংসৃ্কতিরি কেোন তব্খযোি মোনুষ মোেো কর্রয অনয মতহযো এব্ং পুরুষরিেও িোে 
সোরে জীব্ন্ত েব্ে কিওয়ো হি, যোরি িোেো পেেোরয তর্রয় পুরুষতিে েোরজ আসরি পোরে। তেতজরি 
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‘ভোেোরিোেো’ নোরম এে যেরনে তব্ভৎস েীতি প্রিতযি তিয কযখোরন এেজরনে হোি-পো কেরি কেরয 
িোরে কিতখরয় কিতখরয় কসই েতিগি অিগুরযো খোওয়ো হি। আতফ্রেোে ব্হু জোতিরি হিযোে েীতি িোযু 
আরি মৃি-পূব্গপুরুষরিে সোরে কযোর্োরযোর্ স্থোপরনে উরদ্দরেয। ভোেরি সিীিোরহে নোরম হোজোে হোজোে 
মতহযোরিে হিযো েেোে েেো কিো সব্োেই জোনো। এগুরযো সব্ই মোনুষ েরেরি যমগীয় েীতি-নীতিরে প্রোযোনয 
তিরি তর্রয়, অিৃেয ঈশ্বেরে িুষ্ট েেরি তর্রয়। এগুরযো সব্ই সমোরজ ‘তব্শ্বোরসে ভোইেোস’নোমে 
আর্োিোে িোষ িোড়ো আে তেিুই নয়’। (ঈষৎ সংরক্ষতপি)। এ তনরয় অতভতজৎ েোরয়ে আরেো এেতি 
িমৎেোে কযখো; ‘যমগ কেন ভোইেোরসে সমিুযয’? (কপ্রতক্ষি: কপরেোয়োে এব্ং েোতযগ এব্রিো) অন্তজগোতযে  
তঠেোনো-https://blog.mukto-mona.com/2015/01/18/44188/ 
  
অতভতজৎ েোরয়ে ‘প্রতিতি যমগগ্ররন্থে মি কেোেোরনও কব্ে তেিু ভোয ভোয েেোব্োিগো আরি’ এব্ং 
‘ভোযমোনুরষেো ভোয ভোয ব্োণীগুরযো কেরে ভোযমোনুষ হব্োে অনুরপ্রেণো পোয়’ ব্িব্যদ্বয় ব্যোখযোে 
িোতব্ েোরখ। যেো যোে এেজন নোতস্তে মো, তযতন কেোরনোতিন কেোরনো প্রেোে যমগগ্রন্থ িুাঁরয় কিরখনতন 
ব্ো পরড়নতন, তিতন যখন িোাঁে সন্তোনরে উপরিে কিন, আগুরন হোি তিও নো, জরয ঝোাঁপ তিও 
নো, সিো সিয েেো ব্তযরব্, পেতনন্দো ভোয নয়, পরেে যন িুতে েরেো নো, কসই নোতস্তে মোরয়ে 
এই মোনতব্ে মূযযরব্োয-চনতিেিো আরস কেোেো হরি? িোাঁে তে যমগগ্ররন্থে কেোরনো প্ররয়োজন 
আরি? যমগগ্রন্থ মোনব্েযযোরণে যরক্ষয েতিি হয় তন, হরয়রি যুরর্ যুরর্ েতিপয় ব্যতিস্বোেগপে 
মোনুরষে স্বোেগ িতেিোেগ েেোে অস্ত্র তহরসরব্ ব্যব্হোরেে যরক্ষয। যমগগ্রন্থ পরড়, যমগিিগো েরে এেজন 
মোনুষ ভোয যোতমগে, ভোয তহনু্দ, ভোয তিস্টোন, ভোয মুসযমোন হরি পোরে, তেন্তু ভোয মোনুষ হরি 
পোরে নো। তব্শ্বজর্ৎ ও প্রোরণে উৎস ব্ো শুরু কেোেোয়, জীব্ন ব্ো প্রোরণে সংজ্ঞো েী, মন ব্ো 
আত্মো ব্যরি আরিৌ কেোরনো তজতনস আরি তে, েখন েী েোেরণ েীভোরব্ প্রোণহীরন প্রোণ আরস, 
আব্োে কেন িরয যোয়, কেোেোয় যোয়?  
এব্োে আমেো মরনোতনরব্ে েেরব্ো কসই প্ররশ্নে উিে সন্ধোরন, যো আজও তব্শ্বোসীর্ণ তব্জ্ঞোরনে 
প্রতি পোহোড়সম ওজরনে িযোরযি ব্রয মরন েরেন। ‘এযোম আমেো কেোেো হরি’? তব্শ্বোসীর্ণ 
এ প্রশ্নতিে মোযযরম ইতিি েরেন ঈশ্বরেে প্রতি, তেন্তু তনরষয েরেন পোল্টো প্রশ্ন েেরি। ‘ঈশ্বে 
এরযন কেোেো হরি’ এই প্রশ্ন েেো যোরব্নো। আতি তপিো হজেি আিম (আাঃ) আজ জীতব্ি 
েোেরয িোাঁে ব্য়স হি প্রোয় পোাঁি হোজোে নয়েি পাঁিোিে ব্ৎসে। হজেি আিরমে ব্য়রসে 
তহরসব্িো ইতিয কেিোব্ (Bible) কেরে কনওয়ো উিম; কযরহিু কেোেোন গ্রন্থখোতন কিৌেোি, জবু্ে, 
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ইতিয কেিোব্ এব্ং মুহোম্মরিে সমসোমতয়ে ও পূব্গব্িগী েতব্-সোতহতিযেরিে র্িয-পিয কেরে 
েতপ-কপস্ট েরে েতিি। ব্োইরব্রয েরয়রি: ‘প্রেম মোনব্ হজেি আিম পৃতেব্ীরি ব্োস 
েরেতিরযন িয় হোজোে ব্ৎসে পূরব্গ এব্ং ঈশ্বে আিমরে সৃতষ্ট েরেতিরযন িোে সপ্তোহব্যোপী 
অক্লোন্ত পতেশ্ররম সৃতষ্টে ষষ্ঠ তিরন। অেগোৎ আমোরিে পৃতেব্ীে ব্য়সও িয় হোজোে ব্ৎসে। আজ 
কেরে প্রোয় ১৪৩৯ ব্ৎসে পূরব্গ, ৫৭০ তিস্টোরব্দ হজেি মুহোম্মরিে (িাঃ) জন্ম এব্ং আজ যতি 
মুহোম্মরিে তনেিিম নতব্ হজেি ঈসো (Jesus) জীতব্ি েোেরিন িোে ব্য়স হি িুই হোজোে 
নয় ব্িে। হজেি ঈসো (আাঃ) কেরে িোে পূব্গপুরুষ মতেয়ম, ইয়োতহয়ো, জোেোতেয়ো, সুরযইমোন, 
িোঊি, ইয়োেুব্, ইসহোে হরয় হজেি ইব্রোতহম (আাঃ) পযগন্ত সময়েোয ২০১৮ ব্িে। এেইভোরব্ 
হজেি মুহোম্মরিে পূব্গপুরুষ হজেি ইব্রোতহম পুত্র ইসমোইরযে ব্ংেযে কেোসোইি, আব্রি মনোে, 
হোতেম, আবু্দয মুিোতযব্, আবু্দল্লোহ হরয় হজেি মুহোম্মি (িাঃ) পযগন্ত সময়েোয ২৫৮৮ ব্ৎসে। 
হজেি নুরহে জরন্মে ৮৯২ ব্িে পে নতব্ ইব্রোতহরমে (আাঃ) জন্ম আে আতি তপিো আিরমে 
জরন্মে ১০৫৬ ব্িে পরে নুহ নতব্ে জন্ম। সুিেোং তহরসব্িো িোাঁড়োরযো এই: আিম কেরে নুহ 
১০৫৬ ব্িে + নুহ কেরে ইব্রোতহম ৮৯২ ব্িে + ইব্রোতহম কেরে ঈসো ২০১৮ ব্িে + ঈসো কেরে 
মুহোম্মি ৫৭০ ব্িে আে মুহোম্মি কেরে আজ ১৪৩৯ ব্িে = ৫৯৭৫ ব্িে প্রেম মোনব্-মোনব্ী 
আিম-হোওয়ো ও আমোরিে পৃতেব্ীে ব্য়স। সুিেোং এতিে-কসতিে েরেও হজেি আিরমে 
জন্মসন িয় হোজোে ব্ৎসরেে পূরব্গে কেোন সন-িোতেরখ কনওয়ো সম্ভব্ নয়। উরল্লখয যমগগ্রন্থ মরি 
হজেি নুরহে (আাঃ) িয়েি ব্িে ব্য়রস মহোপ্লোব্ন ঘরিতিয (তিস্টপূব্গ ২৩৪৮ সোরয) এব্ং 
ঈশ্বে েিৃগে আিম সৃতষ্টে ১৬৫৬ ব্িে পরে।49  
 

‘এযোম আমেো কেোেো হরি’ এ প্রশ্নতিে মরযয খোি আরি। যমগীয় িৃতষ্টরেোণ কেরে যখন এমন 
প্রশ্ন েেো হয়, িখন আরর্ই যরে কনওয়ো হয় কয, আযুতনে মোনুষ আমোরিে রূপ-েঙ, আেোে-
আেৃতি, র্ড়-র্ঠন, ভোষো-ব্যব্হোে, আিোে-আিেণ, তিন্তো-কিিনো সব্সময় সমোন ও এেই 
অব্স্থোয় তিয। ব্যোপোেিো কমোরিই িো নয়। তব্জ্ঞোন ব্রযরি: ‘আমোরিে মহোতব্রশ্বে উদ্ভব্ ঘরিতিয 
প্রোয় ১৩-১৫ে কেোতি ব্িে আরর্ আে পৃতেব্ীসহ আমোরিে কসৌেজর্রিে তব্তভন্ন গ্রহ-উপগ্ররহে 
উৎপতি ঘরি সোরড় িোেে কেোতি ব্িে আরর্। িোেপে আরেো ১ে কেোতি ব্িে কযরর্রি আমোরিে 

                                                           
৪৯. কিৌরাি শতরফ, কজন্ডনতসস, ৫: ১-৩২; The Christian News, March 26, 2001, page 18; World Book, vol.6 page 270 
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পৃতেব্ী নোমে গ্রহতিে মহোপ্রযয়ঙ্কেী উিপ্ত আরগ্নয়তর্তেে মরিো অব্স্থো কেরে যীরে যীরে ঠোণ্ডো 
হরয় প্রোরণে উৎপতিে জরনয উপযুি পতেরব্ে চিতে েেরি। এখন পযগন্ত পোওয়ো সব্ চব্জ্ঞোতনে 
সোক্ষয প্রমোণ অনুযোয়ী ব্যো যোয় পৃতেব্ীরি প্রোরণে উৎপতি হরি শুরু েরেরি প্রোয় সোরড় তিনে 
কেোতি ব্িে আরর্’। 
মহোতব্রশ্বে উদ্ভব্ কিৌদ্দরেো কেোতি ব্িে আরর্, কসৌেজর্রিে ব্য়স সোরড় িোেরেো কেোতি ব্িে, 
আে সোরড় তিনরেো কেোতি ব্িে আরর্ প্রোরণে উৎপতি। িরব্ যমগগ্ররন্থ ব্তণগি মোত্র িয় হোজোে 
ব্িে পূরব্গ জর্ৎ ও জীব্ন সৃতষ্ট তে তমরেয? সোরড় তিনরেো কেোতি ব্িে আরর্ প্রোরণে উৎপতি 
নো হয় কমরন কনওয়ো কর্য তেন্তু িোে জরনয মোযমেযো আসরযো কেোেো হরি? অন্তি মোযমেযো 
কজোর্োনিোিোে েৃতিত্বিুেু ‘ঈশ্বেরে তিরয যরমগে মুখিো েরক্ষ হয়। তেন্তু অযুক্ষরণ তব্জ্ঞোন এিুেু 
েৃতিত্বও তিয নো। কজযোতিতব্গজ্ঞোন, ভূ-েসোয়ন (Geo-Chemistry) চজব্-েসোয়ন (Bio-
Chemistry) এে র্রব্ষণো আমোরিে জোনোরে:‘সূযগ যখন প্রেম িৃতষ্টপোি েরেতিয পৃতেব্ীে 
ওপে, কয পৃতেব্ী ‘অনোতি সৃতষ্টে যজ্ঞহুিোতগ্ন কেরে কব্তেরয় এরসতিয’‘সংখযো র্ণনোে অিীি 
প্রিুযরষ’আজ কেরে সোরড় িোেরেো কেোতি ব্িে অিীরি, ‘অতগ্নরি ব্োরষ্পরি ঘুতযরয় উরঠতি’ 
িখনেোে আেোে ব্োিোস। পৃতেব্ী িখন আগুরনে সমুদ্র, ...। পিোেগতব্িযোে তনয়রম যেোসমরয় 
যখন আগুন তনরভ এয, িখন কসই পিোেগ-েসোয়নতব্িযোে তনয়রমই চিতে হয জীব্রনে আতি 
তভতি। মোযমেযোগুতযে প্রযোনিম উপোিোন হয এে অদু্ভি নিুন যেরনে মোযো। আমেো তিতনে 
স্বোি পোই আরখ, মযুরি, আঙুরেে েরস, ইকু্ষেেগেো, মযুেেগেো, আঙুেেেগেো। মোযোতি কযন িুতি 
েুয তিরয় চিতে, িোে মরযয প্রযোন হয তিতন। আেব্রিরেে ব্োবু্য র্োরিে র্াঁরিে আঠোয় এে 
যেরনে তিতন পোওয়ো যোয়। কযরহিু এতি আেতব্ তিতন, নোমেেণ হয আেোতব্রনোস (arabinose) 
ইকু্ষেেগেো ও দ্রোক্ষোেেগেোে নোম কযমন সুরক্রোস (sucrose)  ও ফু্রেরিোস (sucrose) । পরে 
আরেেতি তিতনে সন্ধোন পোওয়ো কর্য, কযতিে েোসোয়তনে সংরেি অতব্েয আেোতব্রনোরসে মরিো, 
তেন্তু িোে তত্রমোতত্রে কিহোেো অেগোৎ স্থোপিয তভন্ন প্রেৃতিে। আেোতব্রনোস নোমতি কভরি এতিে নোম 
হয েোইরব্োস (ribose) েেগেো। এই েোইরব্োস তিতন হয মোযোতিে এেতি উপ-অণু (sub-
molecule)। অনয েুযতি হয েসরেি উপ-অণু; যোে কজোর্োন আমোরিে েেীরে নো েোেরয 
মৃিুয অব্যোতেি। িোরষে েোরজ েসরেরিে কজোর্োন নো েোেরয েসয মোে খোরব্। তব্তনসুরিোে 
মোযোতিরি এেতি েোইরব্োরসে পে এেতি েসরেি, িোেপে পেপে েোইরব্োস-েসরেরিে সুিীঘগ 
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তেন্তু অিযন্ত কু্ষদ্রেোয় আণতব্ে মোরপে মোযো, যো সোযোেণ অণুব্ীক্ষরণ কিখো যোয় নো। কযন অিৃেয 
কর্োযোপ ও িোাঁপোে মোযো। িীঘগ এই মোযোয় এে সোে কপরন্ডরন্টে মরিো ঝুযরি িোেতি নোইরিোরজন 
ঘতিি ক্ষোে, যোে এে এেতি তিতনে সরি যিেোরনো। ক্ষোে হয অযোতসড ব্ো অরেে েোসোয়তনে 
প্রতিপক্ষ, কযমন কসোডোিুন। মজোে ব্যোপোে, অে আে ক্ষোে িুইই ক্ষয়েোেে, তিতন ক্ষয়েোেে 
নয়। তিতনে এেতিরে েসরেি (যোে অতেে গুণ আরি) অনযতিরে ক্ষোে, সব্ তমতযরয় তেিুিো 
তস্থতিস্থোপে। ব্যতি ব্রি তব্তনসুরিোে মোযো, ব্োস্তরব্ ইরযেিতনে-েোসোয়তনে ব্ন্ধনেতি এরিে 
কব্াঁরয কেরখরি। এই মোযোতিে নোম হয েোইরব্োতনউতক্লে অযোতসড, সংরক্ষরপ ‘আেএন’ ব্হুশ্রুি 
RNA তডএন এে ব্ড়ভোই অেগোৎ পূব্গজ। আতি পৃতেব্ীে আগুন যখন তনরভ যোয় িখন আেএনএ 
প্রেম সৃতষ্ট হয় িোেপে তডএনএ। ‘আেএনএ’‘তডএনএ'ে তনজস্ব কেোনও প্রোণসিো কনই, 
যযোব্রেিতেরি তিতনে মরিোই ব্হুেোয কব্োিযজোি েেো যোয়, তেন্তু এেোই জীব্রনে প্রযোনিম 
তভতি, এেোই প্েেম’।50  
  
যোে তনজস্ব কেোরনো প্রোণসিো কনই কস'ই জীব্রনে প্রযোনিম তভতি কস'ই প্রেম। তে আজব্ েোণ্ড! 
িোেপে পৃতেব্ী ব্হুেোরয যীরে যীরে েীিয হরযো, উদ্ভব্ ঘিরযো এেরেোষী জীরব্ে। আরস্ত আরস্ত 
ব্হুরেোষী জীরব্ িতড়রয় পড়ো এব্ং সোরযোে সংরেষণেোেী উতদ্ভরিে িোন ‘মুি-অতক্সরজন’ কপরয় 
জর্রি মোনুষসহ অতক্সরজন গ্রহণেোেী সেয জীরব্ে মহোযোত্রো শুরু। িোই ব্রয জীরব্ে সংজ্ঞোয় 
মোনুষ আে পশু তে সমোন? অনযোনয জীরব্ে চব্তেষ্ট ব্ো র্ঠরনে সোরে মোনুরষে তে কেোরনো তময 
আরি? তব্ব্িগনতব্িযো ব্যরি: ‘মোনুরষে হোরিে হোড় আে এি অনযেেম কিখরি এেিো তিতম 
মোরিে সোমরনে পোখোে হোড় প্রোয় এেই েেম। আব্োে, জন্ম-পূব্গব্িগী ভ্রুণোব্স্থোয় তব্তভন্ন কমরুিণ্ডী 
প্রোণীে ব্োচ্চোরিে কিখরি অরনেিো এেইেেম কিখোয়। তেম্পোতিরিে সোরে আমোরিে তডএনএ 
প্রোয় ৯৮.৬%, ওেোংওিোরঙে সোরে ৯৭%, আে ইাঁিুরেে সোরে ৮৫% তমরয যোরে। এ েোেরণই 
ইাঁিুে ব্ো অনযোনয প্রোণীরিে মরযয তব্তভন্ন ওষুরযে ব্ো তিতেৎসোে প্রোেতমে পেীক্ষো-তনেীক্ষো িোতযরয় 
িো পেব্িগীরি আব্োে মোনুরষে কিরহ প্ররয়োর্ েেো সম্ভব্ হয়। আে এসব্ সোিৃরেযে কপিরন 
েোেণ এেিোই, পৃতেব্ীে সব্ প্রোণীই এেই আতি জীব্ ব্ো পূব্গপুরুষ কেরে কেোতি কেোতি ব্িরেে 
তব্ব্িগন প্রতক্রয়োে মোযযরম উৎপতি হরয়রি। কয জীব্ যি পরে আরেে জীব্ কেরে তব্ব্তিগি হরয় 

                                                           
৫০. ড. নারায়ণ কসন, ডারউইন কথন্ড  তডএনএ এবং চারন্ডশা ক াটি বছর 
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অনয প্রজোতি ব্ো জীরব্ পতেণি হরয়রি িোে সোরে ঐ জীরব্ে িিই কব্তে তময খুাঁরজ পোওয়ো 
যোয়’।51  
িোহরয তে আমেো বু্তেমোন আযুতনে মোনুরষেো ‘আেেোেুয মখযুেোি’ সৃতষ্টে কসেো মোনব্জোতি 
নই ব্েং মোনব্-প্রজোতি? মোনুরষে কশ্রষ্টত্বিো েইরযো কেোেোয়? আমেো তে অনয কেোরনো প্রোণীে 
তব্ব্তিগি রূপ? কে আমোরিে পূব্গপুরুষ আে েখন হরযো পৃতেব্ীরি মোনব্-প্রজোতিে মহোযোত্রোে 
শুরু? প্রেরম কিখো যোে যমগগ্ররন্থ এ ব্যোপোরে েী কযখো আরি। যমগগ্রন্থগুরযোে িোতব্, ঈশ্বে তনজ 
হোরি স্বযিরন মোনুষরে সৃতষ্ট েরেরিন িোেই মিন েরে। আল্লোহ এেতিন কেরেস্তোরিে সোরে 
এে চব্ঠে আহ্বোন েেরযন। চব্ঠরে আল্লোহ মোনুষ সৃতষ্টে প্রস্তোব্ েেরয এেব্োরেয সেয 
কেরেস্তো প্রস্তোরব্ে তব্রেোতযিো েেরযন। েিভোর্ ‘নো’ কভোরিে কিোয়োক্কো নো েরেই আল্লোহ িোাঁে 
প্রস্তোব্ তনরজই পোে েেরযন। মোযমেযো আরর্ই চিতে েরে েোখো হরয়তিয আেব্ কিরেে 
িোরয়ে েহরেে এে কেোরণ। মোতিে পুিুয ব্ো মূতিগ চিতেে িোতয়ত্ব কেোরনো কেরেস্তোই তনরি 
েোতজ হরযন নো। অতনেোেৃিভোরব্ আজেোইয েোতজ হরযন, তেন্তু মোতি িোরে তেতেরয় তিয। কেষ 
পযগন্ত আল্লোহে কু্ষে কিহোেো কিরখ মোতি েোতজ হরযো আে আজেোইয এে েোব্োয় ৪০ মণ মোতি 
কিোরয তনরযন। মূতিগে নেেো সোমরনই তিয, কসই রূরপই চিতে হয ৯০ েুি যম্বো আিরমে 
মূতিগ। িোরয়ে েহরেে মোতিরি তিৎ েতেরয় আিরমে প্রোণহীন মূতিগতি েোখো হয ৪০ তিন। িোেপে 
আজেোইয মূতিগতিরে েোাঁরয েরে তনরয় আল্লোহে ঘরেে সোমরনে উঠোরন তিৎ েতেরয় েোখরযন 
আরেো ৪০ তিন। এে পযগোরয় আজ  কেরে প্রোয় ৬ হোজোে ব্িে পূরব্গ আল্লোহ িোাঁে তনরজে রুহ্-
ভতিগ মুখ আিরমে মূতিগে মুরখ যোতর্রয় েুাঁে তিরযন আে অমতন তনেোণ আিম প্রোণ কপরয় 
নরড়িরড় উঠরযন। হজেি আবু্ কহোেোয়েো ব্ণগীি হোতিরসে ৯০ েুি যম্বো আিরমে মূতিগ কমরন 
তনরি তব্শ্বোসী মুসযমোনরিে, িোযগস ডোেউইরনে তব্ব্িগনব্োি প্রেোে হওয়োে আর্ পযগন্ত কেোরনো 
সমসযো হয় তন। তব্জ্ঞোরনে আরযোেিিো যখন িোরিে কিোরখও এরস পড়রযো, িোাঁেো িখন হোতিসতি 
কমেোমরি মনরযোর্ তিরযন। িোেো নিুন ব্যোখো তিরযন, ‘আল্লোহ যখন আিমরে অব্োযযিোে েোেরণ 
স্বর্গ কেরে তব্িোতড়ি েরে িুতনয়োয় পোঠোরব্ন, িখন কিখো কর্য আিরমে পো িুখোতন িুতনয়োে 
মোতিরি আে মোেো আেোরে কযরর্ যোয় িোই আল্লোহ আিমরে কিোি েরে ৯০ েুি েরে কনন। 
তব্ব্িগন প্রতক্রয়োয় ৬ হোজোে ব্িরে হজেি আিম কেরে হজেি মুহোম্মি পযগন্ত সমরয় মোনুষ 
                                                           
৫১. বনো আহন্ডমদ, তববিি ন্ডনর পথ ধন্ডর, পৃষ্ঠা ৯ 
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৯০ েুি কেরে ৫-৬ েুরি এরস কঠরেরি এব্ং এে যোেোব্োতহেিোে এখোরনই সমোতপ্ত। তেন্তু 
মৃিুযে পরে আব্োে মুসযমোনর্ণ যখন কব্রহরস্ত যোরব্ন িোরিে উচ্চিো হরব্ ৯০ েুি’। (দ্রষ্টব্য: 
কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৪, বু্ে ৫৫, নম্বে ৫৪৩, ৫৪৪; এব্ং কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৮, বু্ে 
৭৪, নম্বে ২৪৬; মুসতযম েতেে, িযোপ্টোে ৬, বু্ে ৪০, নম্বে ৬৭৯৫-৬৭৯৬, এব্ং মুসতযম 
েতেে, িযোপ্টোে ১১, বু্ে ৪০, ৬৮০৯)।  
Sahih Bukhari shareef; 
Volume 4, Book 55, Number 543:  
Narrated Abu Huraira:  
The Prophet said, "Allah created Adam, making him 60 cubits tall. When He 
created him, He said to him, "Go and greet that group of angels, and listen to 
their reply, for it will be your greeting (salutation) and the greeting (salutations 
of your offspring." So, Adam said (to the angels), As-Salamu Alaikum (i.e. Peace 
be upon you). The angels said, "As-salamu Alaika wa Rahmatu-l-lahi" (i.e. Peace 
and Allah's Mercy be upon you). Thus the angels added to Adam's salutation the 
expression, 'Wa Rahmatu-l-lahi,' Any person who will enter Paradise will resemble 
Adam (in appearance and figure). People have been decreasing in stature since 
Adam's creation.  
________________________________________ 
Volume 4, Book 55, Number 544:  
Narrated Abu Huraira:  
Allah's Apostle said, "The first group of people who will enter Paradise, will be 
glittering like the full moon and those who will follow them, will glitter like the 
most brilliant star in the sky. They will not urinate, relieve nature, spit, or have 
any nasal secretions. Their combs will be of gold, and their sweat will smell like 
musk. The aloes-wood will be used in their centers. Their wives will be houris. 
All of them will look alike and will resemble their father Adam (in statute), sixty 
cubits tall." 
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তব্শ্বোসীেো হোতিরস তব্শ্বোস কেরখ তব্জ্ঞোন বু্ঝরি তর্রয় িোেো তব্ব্িগনব্োিরেই তব্েৃি েরে 
কেযরযন। এ িোড়োও তব্তভন্ন কিরে, তব্তভন্ন যরমগ, তব্তভন্ন সমরয় মোনুষ েিনো েরেরি মোনুরষে 
সৃতষ্টিত্ত্ব তনরয় হরেে েেরমে েোতহতন। তেন্তু আজকেে তব্জ্ঞোরনে িৃতষ্টরি এগুরযো মোনুরষে উব্গে 
মতস্তরষ্কে তনিে েল্পেোতহতন িোড়ো আে তেিুই নয়; েোেণ চজব্তব্ব্িগনব্োরিে িৃতষ্টরি: ব্োনে, 
তব্ড়োয, েুেুে ব্ো অনযোনয প্রোণীে মি মোনুরষেও আরেো প্রজোতি তিয। ...জীব্তব্জ্ঞোন 
অনুজীব্তব্জ্ঞোনসহ তব্জ্ঞোরনে তব্তভন্ন েোখোে অভূিপূব্গ উন্নতিে েরয তব্জ্ঞোনীেো মোনুরষে পূব্গসূতে 
প্রজোতিগুরযোরেও সনোি েেরি কপরেরিন। িোেো আজ সুিৃঢ়ভোরব্ প্রমোণ েেরি কপরেরিন কয, 
এে যেরনে ব্নমোনুষ ব্ো এপ কেরে আসরয মোনুরষে তব্ব্িগন ঘরিরি, এরিে সোরে আমোরিে 
তডএনএ'ে প্রোয় ৯৮.৬% তময েরয়রি’।52  
চজব্তব্ব্িগন এব্ং প্রজোতিে প্রজনন ক্ষমিো সম্বরন্ধ অনতব্তহি যমগতব্শ্বোসীেো কেষ মেণেোমড় 
ব্সোরি সরিষ্ট হন এই ব্রয: ‘আজ কেন কেোরনো ব্োনরেে র্রভগ মোনুষ তেংব্ো কেোরনো মোনুরষে 
র্রভগ ব্োনে জন্মোয় নো’? িিেিোে প্রশ্নতি সোযোেণ মোনুরষে মরযয তব্ভ্রোতন্ত সৃতষ্টে যূিগ প্রয়োস। এ 
প্ররশ্নে তব্স্তোতেি চব্জ্ঞোতনে ব্যোখো এখোরন কিওয়ো তনেরয়োজন। তব্ব্গিনতব্িযো, আণতব্ে 
জীব্তব্িযো, কজরনতিক্স তেংব্ো তজরনোতমরক্সে কেোেোও ব্যো হয়তন ব্িগমোনেোরযে ব্োনে ব্ো এরপে 
র্রভগ ‘মোনুষ’জন্ম তনরয়তিয। সংরক্ষরপ ব্যরি কর্রয চজব্তব্ব্িগনব্োি হরে: The 
cumulative changes that occur in a population over time. These changes 
are produced at the genetic level as organisms' genes mutate and/or 
recombine in different ways during reproduction and are passed on to 
future generations. Sometimes, individuals inherit new characteristics that 
give them a survival and reproductive advantage in their local 
environments; these characteristics tend to increase in frequency in the 
population, while those that are disadvantageous decrease in frequency. 
This process of differential survival and reproduction is known as natural 
selection. Non-genetic changes that occur during an organism's life span, 
such as increases in muscle mass due to exercise and diet, cannot be passed 
                                                           
৫২. বনো আহন্ডমদ, তববিি ন্ডনর পথ ধন্ডর, পৃষ্ঠা ৫ 
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on to the next generation and are not examples of evolution. আে এেতি 
প্রজোতি িোে তনরজে প্রজোতি িোড়ো অনয কেোরনো প্রজোতিে জীরব্ে সোরে প্রজনন ঘিোরি পোরে 
নো। তব্খযোি চজব্তব্ব্িগনব্োিী আনগস্ট মোয়োে (Ernst Mayr) প্রজোতিে সংজ্ঞো প্রিোন েরেরিন 
এভোরব্: ‘প্রজোতি হরে এমন এেতি প্রোেৃতিে জনপুি যোে সিসযর্ণ ব্োস্তরব্ তনরজরিে মরযয 
অব্োয জননেি অেব্ো জনন েেোে ক্ষমিো েোরখ, যোরিে আরি এেতি ‘েমন’ তজন ভোণ্ডোে 
(gene pool) এব্ং অনুরূপ অনযোনয িয কেরে কযৌনজনরনে তিে কেরে তব্তেন্ন’। অেগোৎ 
চজব্তব্ব্িগন এেতি Cumulative পতেব্িগনমূযে প্রতক্রয়ো ব্ো ঘিনো, ব্যতিতব্রেরষে 
(Individual) ওপে তনভগেেীয কেোরনো ঘিনো ব্ো প্রতক্রয়ো নয়। কেোরনো প্রজোতিে সমগ্র প্রোণীে 
ব্ো সমগ্র জনরর্োষ্ঠীে (population) মরযয কভৌর্তযে তব্তেন্নিো, ইরেোযতজে পতেব্িগন, 
প্রোেৃতিে তনব্গোিন, অতভরযোজন, তজন তমউরিেন, কক্রোরমোরসোম তমউরিেন, কজরনতিে 
তেেতম্বরনেন, কজরনতিে তিেি ইিযোতি েযোক্টরেে প্রভোরব্ িীঘগ সমরয় নিুন প্রজোতিে উদ্ভব্ 
ঘিরি পোরে; কযমন আজ কেরে প্রোয় ৪০ তমতযয়ন ব্িে আরর্ কহোতমনয়তডয়ো (Hominoidea) 
সুপোে েযোতমতযে অন্তভুগি এে যেরনে Common Ancestor কেরে তর্ব্ন, ওেোংওিোঙ, 
র্তেযো, ব্োনে, ব্নমোনুরষে পূব্গপুরুষেো আযোিো আযোিো Common Ancestor এ ভোর্ হরয় 
যোয় এব্ং এেপে ৬০-৭০ যক্ষ ব্িে আরর্ আরেে Common Ancestor  কেরে মোনুষ ও 
তেম্পোতি আযোিো আযোিো প্রজোতিরি ‘তব্ব্িগরনে পে যরে’তব্ব্তিগি হরয় যীরে যীরে 
ব্িগমোনেোরযে তেম্পোতি ও মোনুরষ এরস কপৌঁরিরি। 
আমেো িোওেোি, ব্োইরব্য, Exodus, Leviticus, বৃ্হৎসংতহিো, মনুসংতহিো, ঋিরব্র্ কেরে 
এই প্রব্রন্ধে প্রেমোংরে সংতক্ষপ্তভোরব্ আরযোিনো েরেতি যতিও সিি েোেরণই সমূ্পণগ কযখোতিরি 
কেোেোন এব্ং হোতিরসে আরযোিনোরে প্রোযোনয কিয়ো হরয়রি। অনযোনয যমগগ্রন্থোনুসোেী সমোরজ ব্ো 
েোরষ্ট্র যরমগে েোেরণ এখন আে কিমন তব্েৃংখযো মোেোমোতে হোনোহোতন কনই, তেন্তু কেোেোন হোতিস 
অনুসোেী সমোজ ব্ো েোষ্ট্র, যরমগে নোরম মুসযমোনর্ন তনরজরিে  মরযয খুনোখুতন, হিযো সন্ত্রোস কিো 
েরেনই সোেো তব্রশ্বে জরনয ইসযোম আজ এে আিংে হরয় িোাঁতড়রয়রি। কেোন যমগগ্রন্থই নোেীরে 
মোনুষ তহরসরব্ তব্রব্িনো েরেতন, েরেরি কভোর্য সম্পি তহরসরব্। প্ররিযে যমগগ্ররন্থই মোনুরষে 
েরিে িোর্ আরি, কেোন যমগই মোনুরষে েি ও েোষ্ট্রীয় পৃষ্ঠরপোষেিো িোড়ো প্রতিষ্ঠো পোয়তন। 
সেয যমগগ্রন্থই এরেেতি খুরনে িতযয। যুরর্যুরর্ ক্ষমিো, সম্পি ও নোেরযোভী তেিু যূিগ মোনুষ 
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যমগগ্রন্থ েিনো েরে তেিু মোনুষরে সেয সমরয়ে জরনয কব্োেো ব্োনোরি সক্ষম হরয়তিরযন। আে 
কসই যমগগ্রন্থ অনুসেণ েরে যরমগে নোরম, েোল্পতনে ঈশ্বেরে খুেী েরে, কব্োেোে স্বর্গ যোরভে 
আেোয়, আজও তেিু মোনুষ অেোিরে তনরজরে ব্তয কিয় অপেরেও খুন েরে স্বোনন্দতিরি। এই 
প্রব্রন্ধ ইসযোমী স্কযোেরিে কযখো কেোেোন হোতিরসে িোেতসে, ব্যোখযো, ইসযোমী ইতিহোসতব্িরিে 
কযখো ইতিহোস, ও নতব্ মুহোম্মরিে জীব্নীেোেরিে কযখো গ্রন্থ সমুহ কেরে, মুহোম্মরিে (িাঃ) 
জরন্মে ৪০ ব্িে পেব্িগী, িোাঁে ২৩ ব্িরেে িীঘগ েোজরনতিে জীব্ন পযগোরযোিনো েেোে পে 
‘ইসযোম’ যরমগে কয তিত্র কভরস ওরঠ, িো ইসযোম তব্রেষজ্ঞ Sir William Muir এভোরব্ প্রেোে 
েরেন:  
The sword of Mahomet, and the Coran, are the most fatal enemies of 
Civilization, Liberty, and Truth, which the world has yet known. 
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তদ্বিীয় অযযোয় 
 

িুই ‘ম’-এে নোেী-তেক্ষো 
 

‘Prisons are built with stones of law, brothels with bricks of religion’ 
আইরনে পোেরে কজযখোনো চিতে আে যরমগে ইরি কব্েযোযয়। -আনগযড কজোরসে িতয়নতব্ 
(১৮৮৯-১৯৫৭) 
 

নোেী তব্ষরয় তহনু্দরিে ভর্ব্োন মনু ও মুসযমোনরিে নতব্ মুহোম্মরিে িৃতষ্টরি ব্ো যোেণোয় মূযর্ি 
কেোরনো পোেগেয কনই। যতিও মনু তিরযন শুযুই এেজন িেম সোম্প্রিোতয়েিোব্োিী ব্রোহ্মণযব্োরিে 
প্রিোেে, নোেী তব্ষরয় িোাঁে যোেণো তিয এেমোতত্রে; পক্ষোন্তরে মুহোম্মি তিরযন এেজন তব্িক্ষণ 
চসতনে, েোজনীতিতব্ি এব্ং সরব্গোপতে এেজন েোষ্ট্রনোয়ে। িোই সব্ তব্ষরয়ই মুহোম্মরিে (িাঃ) 
যোেণো তিয ব্হুমোতত্রে। কস জরনযই মুহোম্মরিে (িাঃ) েেোয়, েরমগ ও হোতিসসমূরহ স্বতব্রেোযী 
ব্িব্য নোনো সমরয় প্রেোে কপরয়রি। মুহোম্মরিে (িাঃ) ব্িরব্য-আিেরণ নোেী সম্পরেগ মোরঝমোরঝ 
তেিুিো উিোে িৃতষ্টভতি নজরে এরযও কব্তেেভোর্ কক্ষরত্র িোাঁে নোেী সম্পরেগ েরঠোে পুরুষিোতন্ত্রে 
েক্ষণেীয মোনতসেিো পতেযতক্ষি হয়। েরয তব্তভন্ন ইসযোতম-তিন্তোতব্ি তব্তভন্ন সময় স্বতব্রেোযী 
অব্স্থো কেরে পতেত্রোরণে জনয, ‘এেিো হোতিস আরেেিো হোতিসরে সমেগন েরে নো’অতভরযোরর্ 
তেিু হোতিসরে িুব্গয (জতয়ে) আে তেিু হোতিসরে সব্য ব্রয েোরেন। স্থোন-েোয-পোত্র কভরি 
এেজন িিুে এব্ং িক্ষ েোজনীতিতব্রিে এেেম পিরক্ষপ কনওয়োিোই স্বোভোতব্ে। 
কযরেোরনো কিরেে ব্ো েোরযে সমোজব্যব্স্থো েিিুেু উন্নি, েিিুেু মোনতব্ে, েিিুেু র্ণিোতন্ত্রে 
িো পতেমোপ েেরি হরয েোষে-কেোতষরিে মযযব্িগী িূেত্ব তনরয়, কেোতষিরিে জীব্নমোন তনরয় 
কযমন আরযোিনো েেরি হয়, কিমতন কসই সমোজব্যব্স্থোয় নোেীে অব্স্থোন কেোেোয়, সমোজ নোেীরে 
কেোন িৃতষ্টরি কিরখ ইিযোতি তনরয়ও আরযোিনো েেরি হয়, নো হরয কসই সমোজব্যব্স্থো েিিুেু 
মোনতব্ে তিয িো বু্ঝো যোয় নো। পুরুষ েিৃগে যমগীয় ব্যব্স্থো ব্হোয েোখোে অনযিম েোেণ অব্োয 
নোেীরভোর্। নোেীরে জর্রিে কেোরনো যমগই ‘মোনুষ’ তহরসরব্ র্ণয েরেতন, েরেরি কভোর্যপণয 
তহরসরব্। পুরুষিোতন্ত্রে িৃতষ্টভতিরি ‘নোেীজোতি েোেীতেে ও মোনতসে উভয়তিে কেরেই িুব্গয, 
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অক্ষম, অপতেপক্ষ, বু্তেহীন, অসংযি’। িোই স্বোমী শুযু িোে স্ত্রীে কিরহে মোতযেই নয়, স্ত্রী 
েিৃগে অতজগি িোেো-পয়সো এমন তে িোে তপিোে ব্োতড় কেরে তনরয় আসো সম্পতিেও মোতযে। 
যতিও আমোরিেরে জরন্মে পে কেরে কেোনোরনো হয়, মতস্তরষ্কে তভিে কর্াঁরে কিব্োে কিষ্টো েেো 
হয়, তহনু্দ-মুসযমোন-তিস্টোন যরমগে যমগগ্রন্থগুরযো অরপৌরুরষয়; এগুরযো ঈশ্বরেে ব্োণী, ঈশ্বেই 
নোেী-পুরুষরে এমনভোরব্ সৃতষ্ট েরেরিন। তহনু্দেো মনুরে ভর্ব্োন মোরনন, তহনু্দ আইরনে অনযিম 
তভতি হরে মনুসংতহিো। আে মুসযমোনরিে েোরি মুহোম্মি হরযন আল্লোহে কপ্রতেি সেয সৃতষ্টে 
কসেো মোনুষ। মুসযমোনর্ন আল্লোহে সমোরযোিনো সহয েেরি পোরেন তেন্তু মুহোম্মরিে সমোরযোিনো 
েিয কযোর্য অপেোয। ইসযোম যমগীয় ভোষয মরি আল্লোহে ‘ওতহ’ তজব্োেোইয মোেেি মুহোম্মরিে 
েোরি এরসরি যো অরনে আরর্ই কযখো হরয়তিয। পরনেেি ব্িে আরর্ে এই েতেি আল্লোহে 
‘ওতহ’ হরযো কেোেোন েতেে, আে মুহোম্মরিে জীব্নোিেণ, ব্িব্য, িেগন হরযো হোতিস, যো আজরে 
সোেো পৃতেব্ীে প্রোয় এেেি কেোতি মুসযমোনরিে ঈমোরনে স্তম্ভ, এব্ং মুসতযম আইরনে তভতি। 
িোই এই িুই যরমগে নোেীে অব্স্থোন তনরয় আরযোিনো েেরি হরয অব্েযই িুই যরমগে 
যমগগ্রন্থসমূরহ ‘নোেী’ সম্পরেগ েী ব্যো হরয়রি কসিো কিখরি হরব্। 
প্রেরমই আমেো কিতখ তহনু্দরিে েতেি ভর্ব্োরনে মযগোিো পোওয়ো ব্রোহ্মণ মনু ‘নোেী’ সম্পরেগ 
আমোরিে েী তেক্ষো তিরয়রিন এব্ং তব্সৃ্তি আরযোিনোে সুতব্যোরেগ তহনু্দ যরমগে আরেো েরয়েতি 
যমগগ্ররন্থে ‘নোেী’ সম্পরেগ ভোষযতিও কজরন তনব্। িিুে ব্রোহ্মণযব্োিীেো প্রোয়ই ব্রয েোরেন 
মনুসংতহিো হরে মোনব্যমগেোস্ত্র। কসই মোনব্যমগেোরস্ত্র ‘নোেী’ সম্বরন্ধ ভর্ব্োন মনু ব্রযন, (নব্ম 
অযযোয়, কিৌদ্দ নম্বে কেোে; সংরক্ষরপ ৯:১৪):  
 

চনিো রূপং পেীক্ষরন্ত নোসোং ব্য়তস সংতস্থতিাঃ 
সুরূপং ব্ো তব্রূপং ব্ো পুমোতনরিযব্ ভুিরি। 

অেগোৎ, 
 স্ত্রীেো রূপ তব্িোে েরে নো, (কযৌব্নোতি) ব্য়রস এরিে আিে কনই,  

রূপব্োন ব্ো েুরূপ পুরুষ মোরত্রই সরম্ভোর্ েতেরি িোয়। 
 

মনু ব্রযন স্বোমীে প্রতি স্ত্রীে েিগব্য হরে (৫:১৫৪): 
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তব্েীযাঃ েোমবৃ্রিো ব্ো গুরণব্গো পতেব্তজগিাঃ। 

উপিযগাঃ তস্ত্রয়ো সোধ্বযো সিিং কিব্ব্ৎ পতিাঃ। 
অেগোৎ,  

পতি িুশ্চতেত্র, েোমুে ব্ো গুণহীন হরযও তিতন সোধ্বী স্ত্রী েিৃগে 
সব্গিো কিব্িোে নযোয় কসব্য। 

আে স্ত্রী স্বোমীরে অব্রহযো েরে ব্যতভিোতেণী হরয সংসোরে তনন্দনীয় হয়, েৃর্োরযে জন্মপ্রোপ্ত হয় 
এব্ং (যক্ষ্মো েুষ্ঠোতি) পোপরেোরর্ে দ্বোেো আক্রোন্ত হয় (৫/১৬৪)। স্ত্রীে আরর্ স্বোমী মোেো কর্রয মনু 
স্পষ্ট কঘোষণো কিন (৫/১৫৭): “স্ত্রী ব্েং পতব্ত্র েয, মূয, েুয কখরয় কিহ ক্ষয় েেরব্ন, িেোতপ 
পতি মৃি হরয অরনযে নোরমোচ্চোেণ েেরব্ন নো।”তেন্তু স্বোমীে আরর্ স্ত্রী মোেো কর্রয মনুে 
তনয়মতি তঠে উরল্টো (৫/১৬৮-১৬৯): 
“পূরব্গ মৃি স্ত্রীরে অরন্তযতষ্টক্রীয়োয় আগুন তিরয় (স্বোমী) পুনেোয় তব্ব্োহ েেরব্ন; তব্ব্োহ েরে 
আয়ুে তদ্বিীয়ভোর্ রৃ্রহ ব্োস েেরব্ন।”  
আব্োে স্কন্ধপুেোরণে নোর্েখরণ্ডে ৬০ নম্বে কেোরে ব্যো হরয়রি:  

‘তনিগয়ত্বং, িেো-কদ্রোহং েুতিযত্বং তব্েষিাঃ 
অরেৌিং তনঘৃগণিৃঞ্চস্ত্রীনোং কিোষো স্বভোব্জোাঃ’। 

অেগোৎ, 
তনিগয়ত্ব, কদ্রোহ, েুতিযিো, অরেৌি ও তনঘৃগণত্ব এই সমস্ত কিোষ নোেী জোতিে স্বভোব্জোি। 

  
স্কন্ধপুেোরণে এই কেোরেে সোরে তময েরয়রি মনুসংতহিোে তদ্বিীয় অযযোরয়ে ২১৩ নং কেোরেে; 
কসখোরন মনু ব্রযন,  

“স্বভোব্ এস নোেীণোং নেোণোতমহ িূষণম্ 
       অরিোহেগোন্ন প্রমোিযতন্ত প্রমিোসু তব্পতশ্চিাঃ।” 

অেগোৎ,  
নোেীরিে স্বভোব্ই হয পুরুষরিে িূতষি েেো...। 
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অরেৌিরিে ব্যোপোরে হোতিস েতেরে আরি, এেব্োে ঈিুয তেিরেে তিরন েরয়েজন মতহযো নতব্ 
মুহোম্মরিে (িাঃ) পোে তিরয় যোতেরযন। নতব্তজ িোরিে উরদ্দরেয ব্যরযন: “কহ েমণীর্ণ, কিোমেো 
কব্তে কব্তে েরে িোন-খয়েোি েরেো, েোেণ আতম কমেোরজে সময় জোহোন্নোম ভ্রমণেোরয কিরখতি 
কিোজরখে ব্োতসন্দোরিে মরযয কব্তেে ভোর্ই নোেী। এেজন েমণী তজরজ্ঞস েরেন-কহ আল্লোহে 
নতব্, কেন এমনতি হরব্? নতব্তজ উিে কিন: ‘কিোমেো তনিগয়, কদ্রোহী। অতভেোপ েেো ও স্বোমীে 
অব্োযযিো কিোমোরিে স্বভোব্। যমগিিগোয় ও বু্তেমিোয় কিোমেো িূব্গয, তনরব্গোয। কিোমোরিে েুতিযিোয় 
এেজন সৎপুরুষ কিোরখে পযরে অসৎ হরি পোরে।’ এেজন মতহযো তজরজ্ঞস েরেন- নতব্তজ 
আমেো যমগিিগোয় ও বু্তেমিোয় তনরব্গোয, অক্ষম, অজ্ঞোন িোে প্রমোণ েী? নতব্ উিে কিন: 
‘আল্লোহপোে স্বোক্ষীে ব্যোপোরে কিোমোরিে িুইজনরে এে পুরুরষে সমোন েরেরিন, এিো 
কিোমোরিে তনবু্গতেিো ও অজ্ঞোনিোে প্রমোণ। কিোমোরিে মোতসে েিস্রোরব্ে েোেরণ নোমোজ পড়রি 
পোরেো নো, কেোজোও েোখরি পোরেো নো, এিো তে কিোমোরিে অক্ষমিো নয়?’ (দ্রষ্টব্য: কব্োখোতে েতেে, 
ভতযউম ১, বু্ে ৬, নম্বে ৩০১)  
মুহোম্মি (িাঃ) ঋিুস্রোব্েোরয স্ত্রীরযোেতির্রে অপতব্ত্র, নোপোে কঘোষণো তিরয় পতব্ত্র যমগগ্রন্থ 
কেোেোন-হোতিস স্পেগ েেরি এব্ং আনুষ্ঠোতনেভোরব্ নোমোজ-কেোজো েেরি তনরষয েরেরিন। তেন্তু 
কিোয়ো িরুি পড়রি ব্ো ব্যব্হোতেে কেোরনো ব্স্তু ব্ো স্বোমী কসব্ো তেংব্ো িোরে স্পেগ েেরি তনরষয 
েরেনতন। এ ব্যোপোরে ভর্ব্োন মনু ব্রযন (৯:১৮):  

নোতস্ত স্ত্রীণোং ক্রীয়ো মরন্ত্রতেতি যরমগ ব্যব্তস্থতিাঃ। 
তনতেতন্দ্রয়ো হযমন্ত্রোশ্চ তস্থরয়োহনৃিতমতি তস্থতিাঃ। 

অেগোৎ,  
ব্রোহ্মণসহ সেয সম্প্রিোরয়ে মতহযোরিে জনয কব্ি-সৃ্মতি পোঠ, মন্ত্র উচ্চোেণ, পূজো-অিগনো 

প্রভৃতিরি কেোরনো অতযেোে কনই। নোেীেো মন্ত্রহীন, তমেযোে নযোয় অশুভ। 
 

আব্োে মনু ব্রযন (৯:১৫):  
কপৌংশ্চযযোচ্চযতিিোচ্চ চনাঃরহযোচ্চ স্বভোব্িাঃ। 
েতক্ষিো যত্নরিোহপীহ ভিৃগরস্বিো তব্েুব্গরি। 

অেগোৎ,  
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পুরুষ িেগনমোত্র স্ত্রীরিে পুরুরষে সোরে সিম েেোে ইেো জোরর্ এব্ং তিরিে তস্থেিোে অভোরব্ 
স্বভোব্ি কেহেূনযিো প্রযুি স্বোমী েিৃগে েতক্ষিো হরযও স্ত্রীরযোে ব্যতভিোে প্রভৃতি েুতক্রয়ো 

েরে। 
ভর্ব্োন মনুে এই স্বর্গীয় ব্োণী, স্ত্রী, মো, কব্োন সেরযে প্রতি প্ররযোজয। পদ্মপুেোরণ আেও উরল্লখ 
পোই (সৃতষ্টখণ্ড, ৯১ নম্বে কেোে)  
 

“িোসীং হোিযোিু তযিসয নেেোন্ন তনব্িগরি-েোমোরিগ 
মোিেং র্রেন র্রেতেব্ কিতিেোম।” 

অেগোৎ,  
তেব্তযি কসতব্েো িোসী হেণ েেরয তিেেোয নেে কভোর্ হরয় েোরে। েোমোিগ হরয় ব্েং 

মোিৃর্মন েেরব্ িেোতপ তেব্তযি কসতব্েো র্মন েেরব্ নো। 
 

এমন জঘনয, অেীয, কনোংেো ব্োেযও যমগগ্ররন্থ স্থোন পোয়? 
মুহোম্মি (িাঃ) েখরনো েোমোিগ হরয় মোরয়ে সোরে সিরমে অনুমতি কিন নোই, িরব্ সোমতয়ে-
অস্থোয়ী তব্ব্োরহে অনুমতি তিরয়রিন। ঘিনোিো এেেম- ৬৩০ তিস্টোরব্দ মক্কো তব্জরয়ে এে 
অতভযোরন যুেেি মুসতযম চসতনের্ণ সুিীঘগ ১৩ তিন নোেীতব্হীন েজনী অতিব্োতহি েেোে পে 
নতব্তজে েোরি এেিো তব্তহি েেোে আব্িোে েেরযন: ‘নতব্তজ িুতি েিগসোরপরক্ষ অস্থোয়ী তব্রয়ে 
অনুমতি তিরযন; েিগদ্বয় হরযো: (১) কয কমরয়ে সোরে অস্থোয়ী তব্রয় িুতি হরব্ িোরে এেিো তেিু 
(মূযয ব্ো কমোহেোনো) তিরি হরব্, িো যিই নূযনিমমোরনে কহোে। (২) তিন েোরিে কব্তে ঐ 
মতহযোরে েোখো যোরব্ নো।  
অস্থোয়ী তব্রয়ে ওপে অরনে হোতিস েরয়রি, কসখোন কেরে শুযুমোত্র িুরিো হোতিস এখোরন 
ইংরেতজরি কিওয়ো হরযো: 
Abdullah (b. Mas'ud) reported: “We were on an expedition with Allah's Messenger 
and we had no women with us. We said: Should we not have ourselves castrated? 
The Prophet forbade us to do so. He then granted us permission that we should 
contract temporary marriage for a stipulated period giving her a garment, and 
'Abdullah then recited this verse: 'Those who believe do not make unlawful the 
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good things which Allah has made lawful for you, and do not transgress. Allah 

does not like transgressors" (al-Qur'an, 5:87) (দ্রষ্টব্য: মুসতযম েতেে, িযোপ্টোে ৩, বু্ে ৮, 
নম্বে ৩২৪৩)। বু্ঝো কর্য শুযু নতব্ মুহোম্মরিেই নয় এরি আল্লোহেও সম্মতি আরি। 
 

আরেেতি হোতিস কিখো যোে- Sabra Juhanni reported: “Allah's Messenger permitted 
temporary marriage for us. So I and another person went out and saw a woman 
of Bana 'Amir, who was like a young long-necked she-camel. We presented 
ourselves to her (for contracting temporary marriage), whereupon she said: What 
dower would you give me? I said: My cloak. And my companion also said: My 
cloak. And the cloak of-my companion was superior to my cloak, but I was younger 
than he. So when she looked at the cloak of my companion she liked it, and when 
she cast a glance at me I looked more attractive to her. She then said: Well, you 
and your cloak are sufficient for me. I remained with her for three nights, and 
then Allah's Messenger said: He who has any such woman with whom he had 
contracted temporary marriage, he should let her off.” 
  
হোতিসতিে ব্োংযো হরে- ‘হজেি সোব্েো কজোহোতন (েোাঃ) ব্রযন: “নতব্তজে অনুমতি কপরয় আতম 
ব্তন কসোযোরয়ম কর্োরত্রে আমোে এে ব্নু্ধরে তনরয় কমরয়ে সন্ধোরন কব্তেরয় পতড়। আমেো ব্নু-
আতমে ব্ংরেে এেজন সুন্দেী যুব্িীে সমু্মখীন হযোম যোে তিয উষ্ট্রীে মরিো যম্বো র্যো। আমেো 
িোরে অস্থোয়ী তব্রয়ে প্রস্তোব্ তিযোম। প্রস্তোরব্ মতহযোতি জোনরি িোইরযো িোরে কিব্োে মরিো 
আমোরিে েী আরি? আমেো ব্যযোম, র্োরয়ে িোিে ব্যিীি আমোরিে তেিুই কনই। আমোে ব্নু্ধে 
িোিেখোতন আমোে িোিরেে কিরয় অিীব্ সুন্দে ও মূযযব্োন তিয িেোতপ কমরয়তি আমোরেই গ্রহণ 
েেরযো। আতম তিনতিন মতহযোে সোরে েোেোে পে নতব্তজ আরিে তিরযন, অস্থোয়ী তব্রয়ে যোরিে 
সময় সীমো কেষ হরয় কর্রি িোরিে মতহযোতির্রে কিরড় কিয়ো কহোে।‘(দ্রষ্টব্য: সতহ মুসতযম 
েতেে, িযোপ্টোে ৩, বু্ে ৮, নম্বে ৩২৫২)’  
এই হোতিসতি তনরয় িুরিো েেো ব্যরি িোই। িুইজন সোহোতব্ কযৌন কু্ষযো কমিোরনোে জরনয নোেীে 
কখোাঁরজ কব্তেরয় যোন; আে অপতেতিি এে সুন্দেী যুব্িীরে েোস্তোয় কপরয় িুইজরন এেসোরে 
তব্রয়ে প্রস্তোব্ কিন, িোও িুই-তিন তিরনে জরনয। কয মতহযো কজরনশুরন এে িুেেো িোিরেে 
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মূরযয তিন েোরিে তব্িোনো-সতিনী হয়, িোরে ‘কব্েযো’ িোড়ো আে েী ব্যো যোয়? আে তিন েোি 
সোয তমতিরয় কয মতহযোরিেরে িোতড়রয় কিওয়ো হরযো, কস অভোতর্নীরিে র্রভগ সোহোতব্রিে পতব্ত্র 
ব্ীরযগ তে কেোরনো সোহোতব্ জন্ম তনরয়তিয? মডোনগ ইসযোতমস্টর্ণ এই হোতিরসে েী েেম ব্যোখযো 
কিন জোনোে আেো েইরযো। 
আেতব্ ভোষোয় এই যেরনে অস্থোয়ী তব্ব্োহরে মুিো ব্যো হয়। তহনু্দ যরমগে এে প্রেোে তব্ব্োরহে 
নোম ‘তনরয়োর্ প্রেো’। এই িুই যরমগে িুই প্রেোে তব্ব্োরহে প্রেোেরভি ও েোযগেোতেিো প্রোয় 
অতভন্ন। পেব্িগীরি উভয় প্রেোই তনতষে হরয় যোয়। যতিও ‘মুিো’ ব্ো অস্থোয়ী তব্ব্োরহে সোক্ষী ও 
প্রিযক্ষিেগী অরনে সোহোতব্ তিরযন, িেোতপ িিুেগ খতযেো হজেি আতয ইব্রন আবু্ িোতযরব্ে 
যুরর্ মুিো প্রেো অরব্য হরয় যোয়। আে ‘তনরয়োর্ প্রেো’ তহনু্দ মুতন পেোেে তনতষে েরে কিন। 
মুিো তব্ব্োহ ইসযোম যরমগ িুমুয তব্িেগ সৃতষ্ট েরে। হজেি ইব্রন আব্বোস, আবু্দয মোতযে তব্ন 
েোতব্, ইব্রন আবু্ আমেোহ আয আনসোতে, ওমে ইব্রন আবু্দয আতজজ, ইয়োতহয়ো তব্ন মোতযে 
প্রমুখ সোহোতব্র্ণ মুিো প্রেোে পরক্ষ সোক্ষয তিরযও হজেি আবু্দল্লোহ ইব্রন কজোব্োরয়ে ও হজেি 
আতয ইব্রন আবু্ িোতযরব্ে প্রিণ্ড তব্রেোতযিোে মুরখ িো তিরে েোেরি পোরেতন। ‘তনরয়োর্-প্রেো’ 
তব্ষরয় এেিু পরে আরযোিনো হরব্, িোে আরর্ আরেেতি তব্ষরয়ে ওপে আরযোেপোি েেো 
যোে: 
স্কন্ধপুেোণ নোর্েখরণ্ডে ৬১ নম্বে কেোরে ব্যো হরয়রি:  

অন্ততব্ষাঃ ময়ো-কহোিো...ব্তহভগোরর্ মরনোেমোাঃ। 
গুিোেয সমোেোেো কঘোতষিাঃ সব্গরিব্তহ। 

অেগোৎ, 
নোেী জোতি সব্গিোই গুিোেরযে নযোয় ব্োইরে মরনোহে। নোেীে অযরে পীযুষ আে হৃিরয় 

হযোহয, এ জনযই িোরিে অযে (কঠোাঁি) আস্বোিন এব্ং হৃিরয় পীড়ন (প্রহোে) েেো েিগব্য। 
 

নোেীে শুযু হৃিরয় পীড়ন েেোই নয়, েোেীতেে তনযগোিরনে েেোও ব্যো হরয়রি, েিপে ব্রোহ্মরণে 
৪/৪/২/১৩ নং কেোরে: 
“ব্জ্র ব্ো যোতঠ তিরয় কমরে নোেীরে িুব্গয েেো উতিৎ, যোরি তনরজে কিহ ব্ো সম্পতিে উপে 
কেোরনো অতযেোে েোেরি নো পোরে”। 
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বৃ্হিোেণযরেোপতনষরি ঋতষ যোজ্ঞব্োল্কয ব্রযন: “স্ত্রী স্বোমীে সরম্ভোর্েোমনো িতেিোেগ েেরি অসম্মি 
হরয প্রেরম উপহোে তিরয় স্বোমী িোরে ‘কেনব্োে’ কিষ্টো েেরব্, িোরিও অসম্মি হরয হোি তিরয় 
ব্ো যোতঠ তিরয় কমরে িোরে তনরজে ব্রে আনরব্।” (দ্রষ্টব্য: ৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪)। 
নোেীরে প্রহোে েেোে জনয নতব্ মুহোম্মি (িাঃ) কেোেোরনে সুেো তনসোয় এেিু ঘুতেরয় ব্রযরিন:  
“নোেী যতি পুরুরষে অব্োযয হয়, যতি নোেী তব্রদ্রোহ েরে, িোরিেরে প্রেরম বু্ঝোও, িোরি যতি 
েোজ নো হয় িোহরয কিোমোে তব্িোনোয় আসরি তনরষয েরেো, িোরিও যতি ব্ে নো মোরন, 
িোরিেরে প্রহোে েরেো। (সুেো ৪, তনসো, আয়োি ৩৪)।  
ইসযোরম নোেীরে কপিোরনোে আইতডয়োিো কব্োযেতে খতযেো হজেি ওমরেে (েোাঃ) আতব্ষ্কোে। 
নোেীে প্রতি হজেি ওমরেে (েোাঃ) তিেতিরনে কক্রোয যক্ষয েেো যোয় িোে পোতেব্োতেে জীব্রনে 
অরনে ঘিনোয়। এেব্োে হজেি হোেসোরে স্বীয় স্বোমী মুহোম্মরিে (িাঃ) সোরে কব্য়োিতব্ েেোে 
েোেরণ হজেি ওমে কমরেই কেযরিন, যতি নো নতব্তজ িোরে ব্োেণ েেরিন। আব্োে এেতি 
হোতিরস হজেি ইয়োস ইব্কন আবু্দল্লোহ কেরে ব্ণগীি হরয়রি: “নতব্তজ নোেীরে কপিোরি তনরষয 
েরেরিন ব্হুব্োে তেন্তু এেতিন হজেি ওমে (েোাঃ) যখন নতব্ে েোরি এরস ব্যরযন কয, কিরেে 
স্ত্রীর্ণ স্বোমীে অব্োযয হরয় যোরে িখনই েসুয নোেী কপিোরনোে এই আয়োি নোতজয েরেন। 
সোরে সোরে অরনে মতহযো নতব্ে পতেব্োেরে তঘরে প্রতিব্োি জোনোন। নতব্তজ িোরিেরে ব্রযন, 
প্রতিব্োিী নোেী আল্লোহে অপিন্দ।”(দ্রষ্টব্য : আবু্ িোউি েতেে, বু্ে ১১, নম্বে ২১৪১) 
পরেে হোতিরস হজেি ওমে (েোাঃ) ব্রযন: “নব্ীতজ ব্রযরিন, নোেীরে কপিোরনোে েোেরণ 
পুরুষরে কেোরনোতিন জব্োব্তিতহ েেরি হরব্ নো।” (দ্রষ্টব্য: আবু্ িোউি, বু্ে ১১, নম্বে ২১৪২)। 
েোেণ আল্লোহ কিো আরর্ই ব্রয কেরখরিন: “পুরুষ নোেীে েিগো ও েক্ষে। আল্লোহ এরে অপরেে 
ওপে েিৃগত্ব িোন েরেরিন। কযরহিু পুরুষ িোে উপোজগরনে তেিু অংে নোেীে জনয খেি েরে 
িোই নোেীরে পুরুরষে ব্োযয েোেো উতিৎ। আে িোেোই উিম নোেী যোেো িোরিে সিীত্ব কহেোজি 
েরে িরয।” (সুেো ৪, তনসো, আয়োি ৩৪)। 
তেন্তু িুাঃখজনে হরযও অস্বীেোে েেোে উপোয় কনই, মুহোম্মরিে (িাঃ) জীব্রন িুইজন তব্রদ্রোহী 
েমণী িোাঁরে জীব্রনে কেষপ্রোরন্ত অতিষ্ট েরে িুরযতিরযন। িোরিে এেজন হজেি আবু্ ব্েে 
িনয়ো তব্তব্ আরয়েো, আরেেজন হজেি ওমরেে িুযোযী হজেি হোেসো। 
মনুসংতহিোরি মনু কঘোষণো কিন (৯:৩):  
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‘তপিো েক্ষতি কেৌমোরে ভিগো েক্ষতি কযৌব্রন। 
েক্ষতন্ত স্থতব্রে পুত্রো ন স্ত্রী স্বোিন্ত্রযমহগতি’। 

অেগোৎ,  
স্ত্রীরযোেরে েুমোেী জীব্রন তপিো, কযৌব্রন স্বোমী ও ব্োযগরেয পুত্র েক্ষো েরে; স্ত্রীরযোে (েখরনো) 

স্বোযীনিোে কযোর্য নয়। 
আব্োে এেিু পরেই ব্যো হরয়রি (৯:৮৮):  

“উৎেৃষ্টোয়োতভরূপোয় ব্েোয় সিৃেোয় ি 
     অপ্রোপ্তোমতপ িোং িরস্ম েনযোং িিযোদ্ যেোতব্তয।” 

অেগোৎ,  
েুরয আিোরে উৎেৃষ্ট, স্বজোতি ও স্বরূপী ব্ে পোইরয েনযো তব্ব্োহরযোর্য নো হরযও িোরে যেো-

তব্যোরন সম্প্রিোন েতেরব্। 
 

‘সম্প্রিোন’ মোরন েী? মোরন হরে ব্স্তু ব্ো মোরযে মোতযেোনো ব্ো স্বত্বোতযেোে ব্িয। নোেী প্রেরম 
িোে তপিোে মোয এব্ং তব্রয়ে পরে িোে স্বোমীে মোয। তব্ব্োতহি নোেীে ওপে িোে স্বোমীে 
আজীব্ন মোতযেোনো েোরে। এমনতে স্বোমীে মৃিুযে পরেও কস িোে মৃি স্বোমীে সম্পি কেরে 
যোয়। ব্োযযতব্ব্োহ তব্তযসম্মি তেন্তু তব্যব্ো নোেীে তদ্বিীয় তব্ব্োহ তহনু্দ-েোস্ত্রমরি মহোপোপ। নতব্ 
মুহোম্মি তনরজই িয় ব্িরেে তেশু আরয়েোরে তব্রয় েরে ব্োযযতব্ব্োহ জোরয়জ েরে কর্রিন। 
‘সম্প্রিোন’ ব্যোপোরে হজেি আরয়েোে উতি: “আল্লোহে েোসুয যখন আমোরে তব্রয় েরেন িখন 
আমোে ব্য়স িয়। নয় ব্িে ব্য়রস নতব্তজ আমোরে িোাঁে ঘরে কিোরয কনন। েোওয়োয মোরসে 
এেতিন আতম আমোে সিীরিে সোরে কখযতিযোম। আমোে মো উরম্ম রুমোন যখন আমোে েোরি 
এরস তিৎেোে েরে ডোে কিন, আতম িখনও কিোযনোয় কিোযতিযোম। মো আমোরে হোরি যরে 
যরে তনরয় যোন, আতম িখন গুন গুন েরে র্োন কর্রয়তিযোম। আতম তেিুই বু্ঝরি পোতেতন, মো 
আমোরে তিরয় তে েেরি িোন। সেোরয যখন আল্লোহে েসুয আরসন, মো আমোরে িোাঁে হোরি 
‘সম্প্রিোন’েরেন।”(দ্রষ্টব্য: মুসতযম েতেে, িযোপ্টোে ১০, বু্ে ৮, নম্বে ৩৩০৯, ৩৩১০) 
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তহনু্দ যরমগ নোেীরে গুিোেয ও র্োভীে সোরে িুযনো েেো হরয়রি, আে ইসযোম যরমগ িুযনো েেো 
হরয়রি সম্পি (মোয) ও উরিে সোরে। মুহোম্মি কয নোেীরে ‘সম্পি’ (মোয) তহরসরব্ র্ণয েেরিন, 
হোতিস েতেে কেরে িোে এেতি উিোহেণ কিওয়ো যোে। হজেি আনোস (েোাঃ) কেরে ব্ণগীি:  
Allah's Messenger set out on an expedition to Khaibar and we observed our 
morning prayer in early hours of the dawn. The Apostle of Allah then mounted 
and so did Abu Talha ride, and I was seating myself behind Abu Talha. Allah's 
Apostle moved in the narrow street of Khaibar (and we rode so close to each 
other in the street) that my knee touched the leg of Allah's Apostle. (A part of 
the) lower garment of Allah's Apostle slipped from his leg and I could see the 
whiteness of the leg of Allah's Apostle. As he entered the habitation he called: 
Allah-o-Akbar (Allah is the Greatest). Khaibar is ruined. And when we get down 
in the valley of a people evil is the morning of the warned ones. He repeated it 
thrice. In the meanwhile the people went out for their work, and said: By Allah, 
Muhammad (has come). Abd al-'Aziz or some of our companions said: Muhammad 
and the army (have come). He said: We took it (the territory of Khaibar) by force, 
and there were gathered the prisoners of war. There came Dihya and he said: 
Messenger of Allah, bestow upon me a girl out of the prisones. He said: Go and 
get any girl. He made a choice for Safiyya daughter of Huyayy (b. Akhtab). There 
came a person to Allah's Apostle and said: Apostle of Allah, you have bestowed 
Safiyya bint Huyayy, the chief of Quraiza and al-Nadir, upon Dihya and she is 
worthy of you only. He said: Call him along with her. So he came along with her. 
When Allah's Apostle saw her he said: Take any other woman from among the 
prisoners. He (the narrator) said: He (the Holy Prophet) then granted her 
emancipation and married her. Thabit said to him: Abu Hamza, how much dower 
did he (the Holy Prophet) give to her? He said: He granted her freedom and then 
married her. On the way Umm Sulaim embellished her and then sent her to him 
(the Holy Prophet) at night. Allah's Apostle appeared as a bridegroom in the 
morning. He (the Holy Prophet) said: He who has anything (to eat) should bring 



 

148 
 

that. Then the cloth was spread. A person came with cheese, another came with 
dates, and still another came with refined butter, and they prepared hais and that 

was the wedding feast of Allah's Messenger (may peace be upon him). (দ্রষ্টব্য: 
মুসতযম েতেে, িযোপ্টোে ১৪, বু্ে ৮, নম্বে ৩৩২৫) 
  
উপরেে এই হোতিস কেরে তেিু প্রশ্ন কিোযো যোয়। হোতিরসে ব্ণগনোনুযোয়ী- র্িেোি পযগন্ত েোতেয়ো 
তিরযন এেজন সম্মোতনি কর্োত্ররনিোে স্বোযীন-সুন্দেী েনযো। িোে ঘে তিয, ব্োতড় তিয, মো-ব্োব্ো 
সব্ই তিয। পরেে েোরি সব্গস্ব যুি েরে িোরে ব্ন্দী েরে ‘র্তনমরিে মোয’ তহরসরব্ নতব্তজে 
কহরেরম তনরয় আসো হরযো কেন? মুহোম্মি (িাঃ) িোে সোহোতব্রে ব্রল্লন: ‘ব্ন্দীেোযো কেরে যোরে 
পিন্দ হয় িোরে তনরয় যোও।’ পরে আরেেজরনে কব্রি কনয়ো নোেী েোতেয়োরে তনরজে পিন্দ 
হওয়োয় ব্যরযন ‘ওরে নয়, অনয েোউরে তনরয় যোও’। কিো এখোন কেরে আমেো েী তেক্ষো তনরি 
পোতে? নোেী তে মোনুষ, নো কব্িোরেনোে র্োভীে মি ব্যব্হোতেে সম্পি, ‘উপরভোর্য মোয’? 
 

মনুে িৃতষ্টরি সেোসতেই নোেী তিয র্োভীে মরিো। মনু ব্রযন (৯:৫০): “কযমন র্ব্োতি র্রভগ 
উৎপন্ন ব্ৎস কর্ো-স্বোমীে (র্োভীে স্বোমী) হয়, কিমন পে পুরুরষ উৎপোতিি সন্তোন উৎপোিরেে 
হয়নো, কক্ষত্রীেই হয়।”পেব্িগী কেোরে মনু ব্রযন:  

িরেব্োরক্ষতত্ররণো ব্ীজং পেরক্ষত্রপ্রব্োতপণাঃ 
েুব্বগতন্ত কক্ষতত্রণোমেগং ন ব্ীজী যভরি েযম্। 

অেগোৎ,  
যতি কেোরনো স্ত্রীে স্বোমীতভন্ন ব্যতি পেস্ত্রীরি ব্ীজ ব্পন েরে ঐ স্ত্রীে পতিে অেগ সৃতষ্ট েরে; 

যোে ব্ীজ কস েয যোভ েরে নো। 
এে পরেে কেোরে (৫২ নং) ব্রযন:  

“েযন্ত্বনতভসন্ধোয় কক্ষতত্রণোং ব্ীতজনোং িেো 
প্রিযক্ষং কক্ষতত্রণোমরেগো ব্ীজোদ্ কযোতনর্গেীয়সী। 

অেগোৎ,  
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তনরয়োর্ প্রেোে মোযযরম এই স্ত্রীরি উৎপন্ন সন্তোন কক্ষত্রী (স্ত্রীে স্বোমী) ও ব্ীজ (সন্তোরনোৎপোিে) 
উভরয়ে হরব্ ব্রয অতভসতন্ধ নো েোেরয উৎপোতিি সন্তোন প্রিযক্ষরূরপ কক্ষত্রীেই হরব্, েোেণ 

ব্ীজ অরপক্ষো কযোতনই প্রযোন। 
উরল্লখয, ‘তনরয়োর্ প্রেোয়’ স্বোমীে মৃিুযে পে তব্ব্োহ িোড়ো কিব্ে অেব্ো অনয পুরুষ দ্বোেো সন্তোন 
উৎপোিন েেোরনো মনুসংতহিোসহ তহনু্দ যরমগে আরেে যমগগ্রন্থ মহোভোেি অনুযোয়ী চব্য। 
মনুসংতহিোয় ব্যো হরয়রি (৯:৫৯): 

“কিব্েোদ্বো সতপণ্ডোদ্বো স্ত্রীয়ো সমযঙ্ তনযুিয়ো 
     প্ররজতস্পিোতযর্ন্তব্যো সন্তোনসয পতেক্ষরয়।” 

অেগোৎ,  
সন্তোরনে অভোরব্ স্ত্রী পতি প্রভৃতি গুরুজন েিৃগে তনযুি হইয়ো কিব্ে অেব্ো অনয কযরেোরনো 

সতপণ্ড হইরি অতভযোতষি সন্তোন যোভ েতেরব্। 
 

আে েোতেেোম িোস েিৃগে অনুব্োতিি মহোভোেরিে আতিপরব্গ েরয়রি: “েোন্তনু েোজোে পুত্র 
তব্তিত্রব্ীযগ যক্ষোরেোরর্ আক্রোন্ত হরয় অপুত্রে অব্স্থোয় মোেো যোন। েরয িোে মোিো মৎসযর্ন্ধো 
(পেব্িগীেোরয সিযব্িী) ব্ংেেক্ষোে জনয তিতন্তি হরয় পরড়ন। এমিোব্স্থোয় তিতন স্বপত্নী র্িোে 
পুত্র ভীষ্মরিব্রে আহ্বোন েরেন এব্ং েতনষ্ঠ পুত্র তব্তিত্রব্ীরযগে িুই তব্যব্ো স্ত্রী যেোক্ররম অতম্বেো 
ও অম্বোতযেোে র্রভগ পুরত্রোৎপোিরনে প্রস্তোব্ েরেন। ভীষ্মরিব্ ইতিপূরব্গ কেোরনো েোেরণ জীব্রন 
তব্ব্োহ েেরব্ন নো ব্রয প্রতিজ্ঞো েরেতিরযন। িোই পুরত্রোৎপোিরন ভীষ্মরিব্ অস্বীেৃতি জ্ঞোপন 
েরেন। অনরনযোপোয় হরয় সিযব্িী অতব্ব্োতহি অব্স্থোয় পেোেে মুতণে ঔেরস েৃেরদ্বপোয়ন 
(আরেে নোম কব্িব্যোস) নোরম কয িোে (জোেজ?) সন্তোন হরয়তিয িোরে আহ্বোন েরেন। 
েৃেরদ্বপোয়ন মোরয়ে আরিে পোযনোরেগ িোরি সম্মতি জোনোন এব্ং িোে িুই ভ্রোিৃব্যু ও িোরিে 
িোসীে র্রভগ এেতি এেতি েরে কমোি তিনতি পুরত্রে অেগোৎ যৃিেোষ্ট্র, পোণু্ড এব্ং তব্িুরেে জন্ম 
িোন েরেন'। 
অনযত্র মনু ভ্রোিৃব্যূরে কিব্রেে মো এব্ং কিব্েরে ভ্রোিৃব্যূে কিরয তহরসরব্ সম্মোন কিখোরি 
ব্রযরিন। ভোইরয়ে মৃিুযে পে তেংব্ো ভোইরয়ে সন্তোন নো েোেরয ভোিৃব্যুে সোরে পুরত্রোৎপোিরনে 
জনয সিম েেোে েেোও ব্যো হরয়রি। (৯:৫৯)। মনুে ভোষযোনুযোয়ী িোহরয কিো পরেোক্ষভোরব্ 
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মোরয়ে সোরেই সিম েেো। আে এ েোজতি িযরি েোেরব্, পুরত্রোৎপোিরন যিতিন সময় যোরর্ 
িিতিন পযগন্ত। মনু ব্যরিন (৯:৫৭):  

ভ্রোিুজগযরষ্ঠসয ভোযগযো যো গুরুপত্মযনুজসয সো। 
যব্ীয়সস্তু ভোযগযো যোষো কজযষ্ঠসয সো সৃ্মিো। 

অেগোৎ  
‘কজযষ্ঠ সরহোিে ভ্রোিোে স্ত্রী হরযো, েতনষ্ঠ ভ্রোিোে গুরুপত্নী অেগোৎ মোিৃিুযয এব্ং েতনষ্ঠ ভ্রোিোে 

স্ত্রী কজযষ্ঠ ভ্রোিোে পুত্রব্যূিুযয'। 
 

এব্োে পুরত্রোৎপোিরনে জরনয েতনষ্ঠ ভ্রোিোে সিম হরব্ কজযষ্ঠ ভ্রোিোে স্ত্রী মোিৃিুযয তব্যব্োে সরি 
আে কজযষ্ঠ ভ্রোিোে সিম হরব্ পুত্রব্যূিুযয েতনষ্ঠ ভ্রোিোে তব্যব্ো স্ত্রীে সরি। তব্ষয়তি উরল্টোভোরব্ও 
েেো যোয় কযমন, এেজন সন্তোনহীন তব্যব্ো পুরত্রোৎপোিরনে জরনয িোে পুত্রিুযয কিব্রেে সোরে 
এব্ং এেজন সন্তোনহীন তব্যব্ো তপিৃিুযয িোে স্বোমীে কজযষ্ঠ ভ্রোিোে সোরে সিরমে প্রস্তোব্ েেরি 
পোেরব্ন। এ তব্রেষ সিমতি তেভোরব্ হরব্ িোও ভর্ব্োন মনু ব্রয তিরয়রিন (৯:৬০): 

“তব্যব্োয়োং তনযুিস্তত্ ঘৃিোরিো ব্োর্যরিো তনতে 
    এেমুৎপোিরয়ৎ পুত্রং ন তদ্বিীয়ং েেঞ্চন।” 

অেগোৎ,  
তব্যব্োরি তনযুি হইয়ো ঘৃিোি-েেীরে, কমৌনিো অব্যম্বন েেিাঃ, েোতত্ররব্যো, এেতিমোত্র 

পুরত্রোৎপোিন েতেরব্। েিোি তদ্বিীয় পুরত্রোৎপোিন েতেরব্ নো। 
 

র্ভীে অন্ধেোরে পুরত্রোৎপোিন েেোে জরনয তনতেে েোরিে অেগ বু্ঝো কর্য, তেন্তু নোেীরে কমৌনিো 
অব্যম্বন আে িোে েেীেরে ঘৃিোি েেোে মোরনিো েী? মোরন হরি পোরে, তনাঃসংরেোরি কযৌনেোযগ 
িোতযরয় তনখুি সন্তোন যোভ েেো। িোইরিো মহোভোেরি আমেো কিখরি পোই:  
 

'তব্তিত্রব্ীরযগে িুই তব্যব্ো স্ত্রী অতম্বেো ও অম্বোতযেোে র্রভগ পুরত্রোৎপোিরনে জরনয যখন মহোপুরুষ 
কব্িব্যোসরে তনরয়োর্ েেো হয় িখন অতম্বেো ভরয় িকু্ষ মুতদ্রি েরেতিয এব্ং অম্বোতযেোে অন্তে 
ভীি-সন্ত্রস্থ হরয়তিয। েরয অতম্বেোে র্রভগ জন্মোন্ধ যৃিেোরষ্ট্রে এব্ং অম্বোতযেোে র্রভগ পোণু্ডরেোর্গ্রস্ত 
পোণু্ডে জন্ম হয়। নব্জোি পুত্রদ্বরয়ে এই অব্স্থো কিরখ সিযব্িী খুব্ই িুাঃখ কপরযন। তিতন পুত্র 
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কব্িব্যোসরে অতম্বেো অেব্ো অম্বোতযেোে র্রভগ র্ন্ধরব্গে মরিো সুন্দে পুরত্রোৎপোিরনে জরনয অনুরুয 
েরেন। তেন্তু অতম্বেো ও অম্বোতযেো উভরয়ই িোরি অসম্মতি জোনোন এব্ং উভরয় পেোমেগ েরে 
তনরজরিে জরনে েূদ্রোণীরে (িোসী) েত্নোযঙ্কোরে সুসতজ্জিো েেিাঃ অতম্বেোে তব্িোনোয় েয়ন 
েেোন। কযরহিু কব্িব্যোরসে সোরে সিরমে সময় এই িোসীে মরন কেোরনো তদ্বযোসংরেোি ব্ো ভয় 
তিয নো অিএব্ িোে র্রভগ এে সুন্দে পুরত্রে জন্ম হয়। যোে নোম েোখো হয় ‘তব্িুে’ ’। 
এখোরন েোরিে পে েোি কজযষ্ঠ ভ্রোিো েিৃগে েতনষ্ঠ ভ্রোিোে তব্যব্ো স্ত্রীে সরি েতিতক্রয়োে পরেও 
কস হয় কজযষ্ঠ ভ্রোিোে ‘পুত্রব্যূ’, আে ওতিরে নতব্ মুহোম্মি িোে পোযে পুত্র জোরয়ি জীতব্ি 
েোেোেোরযই ‘আল্লোহে অনুমতি’ তনরয় এরস পুত্রব্যূ জয়নোব্রে তব্রয় েরে িোে সোরে আজীব্ন 
েতিতক্রয়ো েরেন। (সুেো ৩৩, আহজোব্, আয়োি ৩৭ দ্রষ্টব্য)। অব্েয নতব্ মুহোম্মরিে পরে িোাঁে 
কেোরনো উম্মি অিযোব্তয এই যেরনে েোজ েরেরিন ব্রয েখরনো জোনো যোয়তন।  
সুহৃিয় ভর্ব্োন মনু তব্যব্ো নোেীরিে তদ্বিীয় তব্ব্োরহে অনুমতি তিরয়রিন এেতি েরিগ। েিগতি 
হরযো স্বোমীে মৃিুযেোরয যতি নোেীে কযোতন অক্ষি েোরে। (৯:১৭৬)। েীভোরব্ সম্ভব্? সম্ভব্ 
এভোরব্ই যতি ঐ নোেীে কেোরনো নপুংসে পুরুরষে সোরে তব্রয় হয়, অেব্ো ব্োর্িিো েনযোে পতি 
মৃি হয়, তেংব্ো তব্রয়ে সোরে-সোরেই স্বোমী মোেো যোয়, ব্ো মৃি ব্যতিে সোরে তব্রয় হয়। মৃি 
ব্যতিে সোরে তব্রয়! হোয় যমগ, তেন্তু তব্তয ব্োম। তব্যব্োরিে এই সুখিুেুও পেোেে মুতনে সইরযো 
নো। তনরয়োর্ প্রেো ব্ো কিব্েোতিে দ্বোেো সন্তোরনোৎপোিরনে েোজ যিই ঘৃণয, অেীয এব্ং 
নযোেযোেজনে কহোে নো কেন, িো িোযু েোেোয় হিভোতর্নী তব্যব্োরিে স্বোভোতব্ে েোেীতেেিোতহিো 
তনব্োেরণে েোজ িরয যোতেয। তেন্তু মহোমুতন পেোেে কসিোও সহয েেরি পোেরযন নো, তিতন 
িোাঁে আইরন (পেোেে সংতহিো) কঘোষণো তিরযন, 'অশ্বরময, কর্োরময যজ্ঞ, সনড়ব্োস অব্যম্বন, 
মোংস দ্বোেো তপিৃশ্রোে এব্ং কিব্রেে দ্বোেো পুরত্রোৎপোিন এই পোাঁিতি েতযেোরয ব্জগন েেরি 
হরব্'। 
নতব্ মুহোম্মি ব্রযন: “আদু্দতনয়ো েুলু্লহুয মোিো ওয়ো খোইরু মোিো-ইদু্দতনয়ো আয-মোেআ-
িুসসোতযহো।”ব্োংযো হরে, কহ পৃতেব্ীে মোনব্ জোতি, এই সোেো তব্শ্ব কিোমোরিে উপরভোর্য 
সম্পি; আে এই উপরভোর্য সম্পরিে মরযয সব্গরশ্রষ্ঠ সম্পি (মোয) কিোমোরিে আমযিোে সিী 
নোেী। (দ্রষ্টব্য: মুসতযম েতেে, িযোপ্টোে ৩৭, বু্ে ৮, নম্বে ৩৪৬৫)। উরল্লখয আেতব্ এই ‘মোিো’ 
েব্দতি ব্যরি সম্পতি, সম্পি, সোমগ্রী, ব্স্তু ব্ো িখযেৃি ব্ো ক্রয়েৃি মোয ব্ো যন বু্ঝোয়। ‘মোিো’ 
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েব্দতি কেোরনো অব্স্থোরিই, কেোরনো অরেগই ‘মোনুষ’ হয় নো, হরি পোরে নো। আযুতনে যুরর্ে 
িেোেতেি তেতক্ষি মুসতযমর্ণ সোযোেণ মোনুরষে কিোরখ যুরযো কিওয়োে জনয ‘মোিো’ েরব্দে 
ইসযোতম পতেভোষো আতব্ষ্কোে েরেরিন ‘অমূযয সম্পি’। ‘সিী নোেী’ ব্যরি েী বু্ঝোয় আে নোেীে 
সিীত্বই ব্ো েীভোরব্ পেীক্ষো েেো যোয়? সিী নোেীে প্রতি সেয যরমগেই প্রব্য আগ্রহ যক্ষণীয়। 
যরমগে িৃতষ্টরি সিী মোরন সৎ িতেরত্রে অতযেোেী নয়; সিী ব্যরি অক্ষি কযোতন ব্ো কয নোেীরে 
পূরব্গ কেোরনো পুরুষ স্পেগ েরেতন বু্ঝোয়। তব্রব্েরে কযোাঁেো তিরয় অরনে মুসযমোন ব্রযন 
কেোেোরনে ব্হু েব্দই নোতে রূপে অরেগ ব্যব্হৃি। মোনুরষে েোরি ‘যুতিহীন-অগ্রহণরযোর্য েেো’ 
গ্রহণরযোর্য েরে কিোযোে উরদ্দরেযই মূযি ইসযোতম পতেভোষো, রূপে, ভোব্োেগে এসব্ ব্যো হয়। 
মুহোম্মরিে েোরি নোেী নোমমোত্র মূরযয তব্তক্র হয় আে িো কশ্রষ্ঠ হয় ‘সিী’েিগ সোরপরক্ষ? 
হোতিরস নতব্তজ ব্রযন:  
(আবু্দ্যযোহ ইব্রন আমে ইব্রন আয-আস হরি ব্তণগি) “আল্লোহ ও কেষ তিরনে ওপে তব্শ্বোসী 
কিোমোরিে যোেো িোসী খতেি েরে তব্ব্োহ েেরি িোয়, িোেো কযন এই ব্রয কিোয়ো েরে, ‘কহ প্রভু 
এই মতহযোরে েয়িোরনে েুমন্ত্রণো কেরে ব্োাঁতিরয় কেরখো, কস কযন আমোে জনয উপেোেী হয়, 
িোে মরযয কযন ভোয গুণ েোরে। আে এই কিোয়ো পড়রব্ কিোমেো যখন উি খতেি েেরব্।” 
(দ্রষ্টব্য: আবু্ িোউি েতেে, বু্ে ১১, নম্বে ২১৫৫)। 
  
নোেীরে কভোরর্ে ব্যোপোরে তহনু্দ-মুসযমোন উভয় যরমগে যমগগ্ররন্থে ব্িব্য পতেষ্কোে, ‘পুরুষ যখন 
কযভোরব্ িোইরব্ নোেীরে কভোর্ েেরব্।’ সিমোসন কেমন হরব্ িোও তনযগোেণ েেরব্ পুরুষ, 
এখোরন নোেীে পিন্দ অমোজগনীয় পোপ। পুরুরষে তযি জীব্ন্ত-সতক্রয় আে নোেীে কযোতন প্রোণহীন 
আব্োিভূতম। িোষী িোে জতমরি িোষ েেরব্ িোে ইরেমি যখন-িখন। নোেীে কযোতন কয পুরুরষে 
িোষরক্ষত্র, এ ব্যোপোরে ভর্ব্োন মনুে সোরে নতব্ মুহোম্মরিে মরিে তময আরি, কেোেোরন িোে 
প্রমোণ পোওয়ো যোয়। আল্লোহ ব্যরিন, “কিোমোরিে স্ত্রীেো হরযো কিোমোরিে েষযরক্ষত্র, কিোমেো 
কযভোরব্ ইেো িোরিেরে ব্যব্হোে েরেো।”(সুেো ২, ব্োেোেো, আয়োি ২২৩)। এই আয়োরিে 
পিভূতম সম্পরেগ জোনো যোয়, এেতি সমসযো সৃতষ্ট েরেতিরযন সিয তব্ব্োতহি আনসোতেরিে এে 
মতহযো। মক্কো কমোহোতজতেনর্ণ যখন মতিনোয় আরসন িন্মরযয এেজন কমোহোতজে এে আনসোতে 
(মতিনোব্োসী মুসতযম) মতহযোরে তব্রয় েরেন। ঐ মতহযো পূরব্গ ইহুতিরিে সোরে ব্সব্োস েেরিন 
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তব্যোয় ইহুতিরিে সিম পেতি অনুসেণ েেরিন। কেোেোরয়ে ব্ংেীয় স্বোমী যখন িোে সোরে 
িোে কপিন তিে কেরে সিম েেরি ইেো প্রেোে েরেন মতহযোতি এই ব্রয প্রতিব্োি েেরযো: 
“আতম উপুড় হরয় শুইরি যোরব্ো নো, কিোমোে পিন্দ নো হয় তব্িোনো িযোর্ েেরি পোরেো।” 
সমসযোিোে সংব্োি আল্লোহে েসুরযে েোন পযগন্ত কপৌঁতিয। নতব্তজ কেোেোরনে ব্োণী তিরয় সমসযোে 
আশু সমোযোন েরে তিরযন। আে স্ত্রীর্ণরে আরিে তিরযন কিোমেো সব্ সময় প্রস্তুি কেরেো, 
কেোরনো অব্স্থোরিই স্বোমীর্ণ কযন তব্েয মরনোেে হরয় তেরে নো যোয়। হোিীরস উরল্লখ আরি, 
হজেি আবু্ কহোেোয়েো (েোাঃ) কেরে ব্তণগি: আল্লোহে েসুয ব্রযরিন, যখন এেজন স্বোমী সিম 
েেোে জনয িোে স্ত্রীরে আহ্বোন েরেন, িখন কস স্ত্রী যতি তব্িোনোয় নো এরস অনযত্র েোি েোিোয়, 
কেরেস্তোেো ঐ নোেীরে সমস্ত েজনী অতভেোপ তিরি েোরেন। (দ্রষ্টব্য: মুসতযম েতেে, িযোপ্টোে 
২০, বু্ে ৮, নম্বে ৩৩৬৬)। তেন্তু মুহোম্মি (িাঃ) ঋিুস্রোব্েোরয সহব্োস তনতষে েরেরিন। (সুেো 
২, ব্োেোেো, আয়োি ২২২)। িরব্ ব্রযরিন: “কেউ যতি ঐ সময় িো কেরে তব্েি নো েোেরি 
পোরে, িোহরয কস কযন এে মুরঠো কখজুে িোন েরে অেব্ো এেজন তভকু্ষে খোওয়োয়।” (দ্রষ্টব্য: 
আবু্ িোউি েতেে, বু্ে ১১, নম্বে ২১৬৪)। তভকু্ষে খোওয়োরনো অেব্ো এে মুরঠো কখজুে িোন 
েেোে মরযয কব্িোেী স্ত্রীে যোভ-ক্ষতি কমোরিই বু্ঝো কর্রযো নো। এতিরে তমেেোি েতেরে পোই, 
‘েজাঃস্বযো স্ত্রীে সোরে কেোরনো পুরুষ সিম েেরয, িোরে এই েোরজে জনয এে তিেহোম সিেো 
তিরি হরব্। েরিে েঙ তেিুিো হযরি হরয সিেোে পতেমোণ হরব্ অযগতিনোে আে সমূ্পণগ যোয 
হরয এে তিনোে'। (দ্রষ্টব্য: তমেেোি েতেে, ৫৫৩-৫৫৪)।  
এিক্ষণ গ্রন্থদ্বয় আরযোিনো েরে আমেো ‘নোেী’ তব্ষরয় এই তেক্ষো কপযোম কয, নোেী পুরুরষে 
উপরভোর্য ‘সম্পি’ ব্ই তেিু নয় (মুহোম্মি) এব্ং নোেীর্ণ কেব্যই তমেযো পিোেগ (মনু)। 
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িৃিীয় অযযোয় 
 

তব্তব্ আরয়েো (েোাঃ) এব্ং নতব্ মুহোম্মি (িাঃ) 
 

মক্কোয় কেোেোরয়ে ব্ংরেে ব্তন িোতয়ম কর্োরত্র ইসযোম যরমগে অনযিম সোহোতব্ এব্ং প্রেম খতযেো 
হজেি আবু্ ব্েরেে (েোাঃ) জন্ম। িোাঁে তপিোে নোম উসমোন (আরেে নোম আবু্ েোহোে) ও 
মোিোে নোম তিয সোযমো (আরেে নোম উমু্ময খোরয়ে)। আবু্ ব্েরেে (েোাঃ) স্ত্রী েুিোইযো যখন 
কেোরনো অব্স্থোরিই তনরজে তপিৃপুরুরষে ‘কপৌিতযে যমগ’ িযোর্ েরে মুহোম্মরিে প্রিোতেি নিুন 
যমগ ‘ইসযোম’ গ্রহণ েেরি েোতজ হরযন নো, আবু্ ব্েে িোাঁরে িোযোে তিরয় কিন। আবু্ ব্েরেে 
(েোাঃ) আরেে স্ত্রী উরম্ম কেোমোরনে র্রভগ ৬১৪ তিস্টোরব্দ হজেি আরয়েো (েোাঃ) জন্মগ্রহণ েরেন।  
মুহোম্মরিে (িাঃ) পেোমেগ অনুযোয়ী আবু্ ব্েে (েোাঃ) যখন প্রেম প্রেোরেয ইসযোম যমগ প্রিোে 
শুরু েরেন, কেোেোরয়ের্ণ িোাঁে ওপে প্রিণ্ড তক্ষপ্ত হরয় ওরঠ। এ তনরয় আবু্ ব্েে (েোাঃ) িোাঁে 
কিোি কমরয় আরয়েোে তনেোপিোে জরনয খুব্ই তিতন্তি হরয় পরড়ন। কেোেোরয়েরিে অসহরযোতর্িো, 
েিিকু্ষ, র্োযমরন্দ অতিষ্ট আবু্ ব্েে (েোাঃ) কিে িযোরর্ে তসেোন্ত তনরযন; আবু্ ব্েে (েোাঃ) 
আরয়েোরে (েোাঃ) সরি তনরয় প্রেরম ইরয়রমন ও পরে আতব্তসতনয়োয় (ব্িগমোন ইতেওতপয়ো) িরয 
যোন। তেিুতিন পরে আব্োে স্বপতেব্োরে মক্কোয় তেরে আরসন। এেই ব্িে (৬১৯ তিস্টোরব্দ) 
মুহোম্মরিে (িাঃ) প্রেম স্ত্রী হজেি খোতিজো (েোাঃ) মৃিুযব্েণ েরেন। খোওযো তব্নরি হোতেম নোমে 
মুহোম্মরিে (িাঃ) এে ব্োন্ধব্ী িোাঁরে আব্োে তব্রয় েেোে পেোমেগ কিন। খোওযো ব্যরযন: 
- আপতন তে আরেেিো তব্রয় েেরব্ন?  
- েোরে েেরব্ো? 
- আপতন িোইরয এেজন সিী (Virgin) কে েেরি পোরেন তেংব্ো এেজন িোযোে প্রোপ্ত ব্ো 
তব্যব্োরেও েেরি পোরেন। 
- এেো েোেো? 
- অতব্ব্োতহি েুমোেী তব্রয় েেরি িোইরয আপনোেই প্রীয় ব্নু্ধে িয় ব্িরেে েনযো আরয়েো 
তব্নরি আবু্ ব্েে আে তব্যব্ো েেরি িোইরয সওিোহ তব্নরি জোমোহ। 
- িুতম িোরিে েোরি আমোে প্রস্তোব্ তনরয় যোও। 
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মুহোম্মরিে তব্রয়ে প্রস্তোব্ তনরয় খোওযো প্রেরমই আরয়েোে মো উরম্ম কেোমোরনে েোরি কর্রযন। 
নতব্ে েোরি কেরে তব্রয়ে প্রস্তোব্ এরসরি শুরন হিভম্ব হরয় কর্রযন উরম্ম কেোমোন। আবু্ ব্েে 
ব্োতড় আসোে পে তিতন িোে স্বোমীরে ঘিনোিো শুনোরযন। আবু্ ব্েে ব্যরযন, উতন কিো আমোে 
ভোই, িো সম্ভব্ হয় েীভোরব্? আয়োেোে মো উরম্ম কেোমোরনে মরিো তপিো আবু্ব্েেও কয প্রস্তোব্ 
শুরন তব্তষ্মি হরয়তিরযন িোে প্রমোণ কমরয তনরিে হোতিরস-  
Narrated 'Ursa: 
The Prophet asked Abu Bakr for 'Aisha's hand in marriage. Abu Bakr said "But I 
am your brother." The Prophet said, "You are my brother in Allah's religion and 
His Book, but she (Aisha) is lawful for me to marry." (Sahih Bukhari 7.18)  
 

এই হোতিস স্পষ্টই প্রমোণ েরে ঘিনোতি ঘরিতিয মুহোম্মরিে প্রস্তোব্ ব্হনেোেী মতহযো (ঘিে) 
খোওযো ব্যেগ হওয়োে পে। এখোরন মুহোম্মি তনরজ এরস প্রস্তোব্ েেরিন এব্ং আবু্ ব্েে ও 
মুহোম্মি সোমনো সোমতনই েেো ব্যরিন। িবু্ও আবু্ ব্েে কিষ্টো েরেতিরযন অজুহোি খুাঁজতিরযন 
কযন এই তব্রয়িো নো হয়, এব্ং এিোই স্বোভোতব্ে েোেণ এেজন যনোঢয ব্যব্সোয়ী িোে িয় ব্িরেে 
তেশুরে পঞ্চোরেোযগ বৃ্েোে সোরে কেোনেোরযই তব্রয় তিরি েোতজ হরব্নো। মো উরম্ম কেোমোন আবু্ 
ব্েেরে অনুরেোয েেরযন, মুতিম তব্ন আতিে েোরি যোওয়োে জরনয। মুতিম তব্ন আতি এেজন 
স্বনোমযনয ব্যতি ও সম্পরেগ মুহোম্মরিে িোিোরিো ভোই তিরযন। আবু্ব্েে িম্পতিে আেো তিয 
এেতিন মুতিম তব্ন আতিে কিরয জুব্োরয়রেে সোরে আরয়েোে তব্রয় তিরব্ন। আবু্ ব্েে পুনেোয় 
মুতিম তব্ন আতিে েোরি পূরব্গেোে তসেোরন্তে েেো শুনোরযন। জুব্োরয়রেে মো উিরে জোনোরযন 
কয, এখন আে এই তব্রয় সম্ভব্ নো েোেণ আমেো আমোরিে সন্তোনরে যমগিযোর্ েেরি তিরব্োনো। 
জুব্োরয়ে ইসযোম যমগ গ্রহণ েেরি েোতজ হরযোনো, আবু্ ব্েে তনেোে হরয় ব্োতড় তেরে আসরযন। 
এখোরন মুতিম তব্ন আতিে এেতি ঘিনো উরল্লখ েেো কযরি পোরে। মুহোম্মি প্রেম কযতিন মোনুষ 
জরড়ো েরে িোে কমেোরজে ঘিনো ব্ণগনো েরেন মুতিম তব্ন আতি কসখোরন উপতস্থি তিরযন। 
ঘিনোিো তিয এ েেম; ‘After Muhammad stated that he had undergone the Isra and 
Mi‘raj, Mut‘im said: All of your affair before today was bearable, until what you 
said today. I bear witness that you are a liar. We strike the flanks of the she-
camels for one month to reach the Hallowed House (ব্োয়িু্য কমোেোদ্দোস, কজরুজোরযম), 
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then for another month to come back, and you claim that you went there in one 
night! By Allat, by al-‘Uzzá! I do not believe you’ (দ্রষ্টব্যাঃ Muhammad ̀ Alawi alMaliki 
al-Hasani, al-Anwar al-bahiyya min isra' wa mi`raj khayr al-bariyya. The Collated 
Hadith of Isra' and Mi‘raj) 
এে পে মুহোম্মি যখন িোে স্বরপ্নে েেো জোনোরযন, আরয়েোরে মুহোম্মরিে েোরি তব্রয় কিয়ো 
িোড়ো আবু্ব্েরেে আে কেোন উপোয় েইরযোনো। আরয়েো তনরজ কসই স্বরপ্নে ব্ণগনো তিরেন;  
Narrated 'Aisha:  
Allah's Apostle said (to me), "You have been shown to me twice in (my) dreams. 
A man was carrying you in a silken cloth and said to me, 'This is your wife.' I 
uncovered it; and behold, it was you. I said to myself, 'If this dream is from Allah, 
He will cause it to come true." (Bukhari Shareef, Volume 7, Book 62, Number 15) 

কব্োখোতে েতেরেে অনয এেতি হোতিরস আরি- 
Narrated 'Aisha: 
Allah's Apostle said to me, "You were shown to me twice (in my dream) before I 
married you. I saw an angel carrying you in a silken piece of cloth, and I said to 
him, 'Uncover (her),' and behold, it was you. I said (to myself), 'If this is from 
Allah, then it must happen.' Then you were shown to me, the angel carrying you 
in a silken piece of cloth, and I said (to him), 'Uncover (her), and behold, it was 
you. I said (to myself), 'If this is from Allah, then it must happen.' "(Bukhari: Book 
9: Volume 87: Hadith 140) 

“আল্লোহে নতব্ আমোরে ব্রযতিরযন, তব্রয়ে আরর্ আল্লোহিোয়োযো স্বরপ্ন িুব্োে কিোমোরে 
কিতখরয়তিরযন। আতম কিখযোম কব্রহরস্তে তসরল্কে েোপড় তিরয় কঢরে এেজন কেরেস্তো কিোমোরে 
কেোরয তনরয় আমোে সোমরন উপতস্থি। আতম ব্যযোম, েোপড় উঠোও। অমতন কিতখ তজব্রোইরযে 
কেোরয জীব্ন্ত িুতম ব্রস আরিো। আতম মরন মরন ব্যযোম এই যতি হয় আল্লোহে ইরে, িোহরয 
িো অব্েযই পূণগ হরব্।”(দ্রষ্টব্য: কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৯, বু্ে ৮৭, নম্বে ১৪০)।  
আবু্ ব্েে তনরজরে মুহোম্মরিে ভোই ও আরয়েোরে ভোতিতজে সম্পেগ কিখোরয়ও তব্রয় আিেোরি 
পোরেন তন, অেি মুহোম্মি িোে এে ভোতিতজে তব্রয়ে প্রস্তোব্ পেব্তিগরি প্রিযোখযোন েরেরিন। 
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ঘিনোতি এেেম: হোমজো (েোাঃ) ও আবু্ ব্েে (েোাঃ) তিরযন পেস্পে চব্মোত্রীয় ভোই। মুহোম্মরিে 
(িাঃ) নব্ম স্ত্রী েোমোযো (েোাঃ) (আবু্ সুতেয়োরনে কমরয়, অনয নোম উরম্ম হোতব্ব্ো) ব্রযরিন:  
Narrated Um Habiba:  
I said, "O Allah's Apostle! Do you like to have (my sister) the daughter of Abu 
Sufyan?" The Prophet said, "What shall I do (with her)?" I said, "Marry her." He 
said, "Do you like that?" I said, "(Yes), for even now I am not your only wife, so 
I like that my sister should share you with me." He said, "She is not lawful for 
me (to marry)." I said, "We have heard that you want to marry." He said, "The 
daughter of Um Salama?" I said, "Yes." He said, "Even if she were not my 
stepdaughter, she should be unlawful for me to marry, for Thuwaiba suckled me 
and her father (Abu Salama). So you should neither present your daughters, nor 
your sisters, to me." (Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 42)  

আবু্ ব্েে (েোাঃ) তযতন িোাঁরিে তিরে নো িোতেরয়ই ব্যরি পোরেন মুহোম্মি (িাঃ) আঙুরযে ইেোেোয় 
িোাঁি তদ্বখতণ্ডি েরেতিরযন, মুহোম্মিরে (িাঃ) তজজ্ঞোসো নো েরেই সোক্ষী তিরি পোরেন মুহম্মি (িাঃ) 
স্বেেীরে সপ্ত-আেোে ভ্রমণ েরে পৃতেব্ীরি তেরে এরসতিরযন, তিতন এব্োে নতব্ে মুরখ স্বরপ্নে 
েেো শুরন আরয়েোরে তব্রয় তিরি েোতজ নো হরয় পোেরযন নো। িরব্ েিগ তিরযন ‘েনযোিোন’ হরব্ 
তিন ব্িে পে। ইরিোমরযয মুহোম্মি তব্যব্ো সওিো তব্নরি জোমোহরে তব্রয় েরেন। ৬২২ তিস্টোরব্দ 
আবু্ ব্েে িোাঁে িুই কমরয় আরয়েো ও আসমোরে মক্কোয় কেরখ মুহোম্মরিে (িাঃ) সোরে েোরিে 
অন্ধেোরে মতিনোয় পোতযরয় যোন। এে তেিুতিন পে আসমোও কিোি কব্োন আরয়েোরে তনরয় 
মতিনোয় িরয যোন। ৬২৩ তিস্টোরব্দ মুহোম্মি (িাঃ) আনুষ্ঠোতনেভোরব্ নব্ব্যূ আরয়েোরে ঘরে কিোরয 
কনন। মুহোম্মরিে (িাঃ) ব্য়স িখন ৫২ ব্িে, আে নব্ব্যূ আরয়েো ৯ ব্িরেে ব্োতযেো। হোরি 
তব্রয়ে আঙতি নয়, কখযোে পুিুয তনরয়ই ব্োসে ঘরে ঢুেরযন কিোযনোে ব্োতযেো আরয়েো। পোরে 
েোখো িুরযে গ্লোস কেরে মুহোম্মি (িাঃ) এে িুমুে িুয পোন েরে আরয়েোরে তিরযন। আর্োমীেোয 
সূরযগোিরয়ে সোরে-সোরে পুিুয কখযোে সোেীর্ণ িোাঁে সোরে কখযরি আসরব্, কসই আেোয় েোি 
প্রভোরিে পোরন কিরয় ক্লোন্ত আরয়েো এে সময় ঘুতমরয় পরড়ন। 
জীব্রনে সব্রিরয় স্মেণীয় ঘিনোতি আরয়েো (েোাঃ) পেব্িগীরি এভোরব্ ব্ণগনো েরেরিন:  
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“আল্লোহে নতব্ আমোরে ৬ ব্িে ব্য়রস তব্রয় েরেন। আমেো (আসমো ও আরয়েো) মতিনোয় 
যোওয়োে পে হোতেস তব্ন খোজেোরজে ঘরে আশ্রয় কনই। কসখোরন আতম কেোর্োক্রোন্ত হরয় পতড় 
এব্ং আমোে মোেোে িুয পরড় যোয়। তেিুতিন পে সুস্থ হরয় যখন আমোে সিীরিে তনরয় কিোযনোয় 
কখযতিযোম, আমোে মো এরস আমোরে হোরি যরে ঘরে তনরয় কর্রযন। আতম বু্ঝরিই পোতেতন 
কেন আমোরে কডরে কনয়ো হরে। আমোে িখন শ্বোস ব্ন্ধ হওয়োে উপক্রম। মো আমোরে তেিুক্ষণ 
িেজোে সমু্মরখ িোাঁড় েতেরয় েোখরযন। আমোে মোেো ও মুখমণ্ডয জয তিরয় মুরি কিয়োে পে 
যখন তেিুিো েোন্তরব্োয েেযোম, মো আমোরে ঘরেে কভিে তনরয় কর্রযন। ঘরে ঢুরে কিতখ 
মতিনোে কব্ে েরয়েজন মতহযো ব্রস আরিন। িোেো আমোরে কিরখ সমস্বরে ব্রয উঠরযন, 
শুরভেো! আরয়েো কিোমোে ওপে আল্লোহে েহমি ও মিয হউে। মো আমোরে িোরিে হোরি 
কিরড় তিরয় িরয কর্রযন আে িোেো আমোরে তব্রয়ে সোরজ সোজোরযন। অপ্রিযোতেিভোরব্ হঠোৎ 
কিতখ আল্লোহে নতব্ এরস আমোে সোমরন উপতস্থি হরযন আে মো আমোরে িোাঁে হোরি িুরয 
তিরযন। িখন আমোে ব্য়স তিয নয় ব্িে।” (দ্রষ্টব্য: কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৫, বু্ে ৫৮, 
নম্বে ২৩৪ এব্ং মুসতযম েতেে, িযোপ্টোে ১০, বু্ে ৮, নম্বে ৩৩০৯) ।  
কিোযনোে ব্োতযেো আরয়েো বু্ঝরিই পোেরযন নো কয, তিতন আে ব্োতযেো নন ব্েং পতেপূণগ ব্য়সী 
এে পুরুরষে েযযোসতিনী। তব্রয়ে পরেও সোেীরিে সরি পুিুয তনরয় কখযরি তর্রয় মোরঝ মোরঝ 
যেো পরড় কযরিন। আরয়েো ব্যরিন: “আতম যখন আমোে ব্োন্ধব্ীরিে সোরে পুিুয তনরয় কখযিোম, 
মোরঝমোরঝ আল্লোহে নতব্ িো কিরখ কেযরিন। নতব্রে কিরখ আমোে ব্োন্ধব্ীেো যুতেরয় কযরিো 
তেন্তু নতব্ িোরিেরে কডরে এরন ব্যরিন, কিোমেো আরয়েোে সোরে কখযরি েোরেো।” (দ্রষ্টব্য: 
কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৮, বু্ে ৭৩, নম্বে ১৫১)।  
সোব্োরযর্ (প্রোপ্ত ব্য়স্ক) মুসযমোন নে-নোেীে জরনয পুিুয অেব্ো এই যেরনে কেোরনো তনেোণ 
ব্স্তু তনরয় কখযো ইসযোরম তনতষে; তেন্তু আরয়েোে কব্যো িো প্ররযোজয তিয নো, েোেণ আরয়েো 
িখন নোব্োরযর্ (অপ্রোপ্ত ব্য়স্ক) তিরযন। এ প্রসরি ইমোম ইব্রন হোজে আয-আসেোযোনী িোে 
‘েোরিহ আয-ব্োতে’কি তযরখন: The playing with the dolls and similar images is 
forbidden, but it was allowed for A’isha at that time, as she was a little girl, not 
yet reached the age of puberty. (দ্রষ্টব্যাঃ Ibn Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari, Vol 13, 

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, Page 143) আরয়েো িোাঁে কিোিেোরযে ব্ণগনোয় আেও ব্রযন: 
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“মসতজরিে পোরে যখন েরয়েজন ইরেোতপয়োনরিে কখযো আতম উপরভোর্ েেতিযোম, হঠোৎ নতব্ 
এরস িোাঁে িোিে তিরয় আমোরে আড়োয েরে কিন। িেোতপ কখযো কিখোে িৃতপ্ত কমিোে আর্ পযগন্ত 
আতম কসখোরন িোাঁতড়রয় েইযোম। সুিেোং এ কেরে কিোমেো বু্রঝ তনও, কিোট্ট নোব্োরযর্ কমরয় 
(Who has not reached the age of puberty) কখযোযুযোে প্রতি যোে এমন আগ্রহ, িোরে 
কসভোরব্ই কিখো উতিৎ।”(দ্রষ্টব্য: কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৭, বু্ে ৬২, নম্বে ১৬৩)।  
Narrated 'Aisha:  
The Prophet was screening me with his Rida' (garment covering the upper part 
of the body) while I was looking at the Ethiopians who were playing in the 
courtyard of the mosque. (I continued watching) till I was satisfied. So you may 
deduce from this event how a little girl (who has not reached the age of puberty) 
who is eager to enjoy amusement should be treated in this respect. (Bukhari, 
Volume 7, Book 62, Number 163) 

আরয়েোে মরিো এেজন ব্োতযেোব্যূ যোে সোংসোতেে অতভজ্ঞিো কিো িূরেে েেো, ‘েোন্নোব্োতি’ 
কখযোে ব্য়স পোে হয়তন িোে সোরে কখযোে েী আনন্দ, িো হোতিস েতেরে ব্ণগীি আরি: সোহোতব্ 
হজেি জোতব্ে ইব্রন আবু্দল্লোহে (েোাঃ) ভোষোয়- “এে অতভযোরন আমেো আল্লোহে েসুরযে (িাঃ) 
সরি তিযোম। িোড়োিোতড় ব্োতড় কেেোে পরে যখন মতিনোে তনেিব্িগী হযোম, আমোে অযস 
উিিোরে আে কেোরনো মরিই িোযোরি পোতেনো। এেজন কযোে এরস আমোে উরিে তপিরন এেতি 
কখোাঁিো তিরযন, অমতন উিতি িতড়ৎ কব্রর্ িুরি িযরযো। তপিরন িোতেরয় কিতখ, এরিো আল্লোহে 
েসুয মুহোম্মি (িাঃ)। নতব্ আমোয় কিরখ তজরজ্ঞস েরেন, জোতব্ে এরিো িোড়ো তেরসে? আতম 
ব্যযোম, আল্লোহে েসুয, ঘরে আমোে নিুন কব্ৌ কেরখ এরসতি। েসুয (িাঃ) তজরজ্ঞস েরেন, 
িুতম তব্রয় েরেরিো? আতম ব্যযোম হযোাঁ। তিতন ব্যরযন, েুমোেী, নো তব্ব্োতহিো? আতম ব্যযোম, 
জ্বী নো, েুমোেী নয়। তিতন ব্যরযন, ‘অল্প ব্য়রসে েুমোেী তব্রয় েেরয নো কেন? িোহরয কিো 
িুতম িোে সোরে কখযরি পোেরি, আে কসও কিোমোে সোরে কখযরিো।’ যখন আমেো উরি িরড় 
মতিনোয় প্ররব্ে েেরব্ো, েসুয (িাঃ) ব্যরযন, সন্ধযো-েোরি ঘরে ঢুেোে পূরব্গ এেিু েোরমো, যোরি 
মতহযো, যোে মোেোে িুয অরর্োিোরযো কস িো তিরুতন তিরয় গুতিরয় তনরি পোরে, আে কয মতহযোে 
স্বোমী তেিুতিন িূরে তিয কস মতহযো িোে কর্োপনোরিে কযোম েোতমরয় তনরি পোরে।” (দ্রষ্টব্য: 
কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৭, বু্ে ৬২, নম্বে ১৭৪)।  



 

160 
 

Narrated Jabir bin 'Abdullah:  
We were with the Prophet in Ghazwa, and when we returned and approached 
Medina, I wanted to hurry while riding a slow camel. A rider overtook me and 
pricked my camel with a spear which he had, whereupon my camel started 
running as fast as any other fast camel you may see. I looked back, and behold, 
the rider was Allah's Apostle. I said, "O Allah's Apostle! I am newly married " He 
asked, "Have you got married?" I replied, "Yes." He said, "A virgin or a matron?" 
I replied, "(Not a virgin) but a matron" He said, "Why didn't you marry a young 
girl so that you could play with her and she with you?" When we reached (near 
Medina) and were going to enter it, the Prophet said, "Wait till you enter your 
home early in the night so that the lady whose hair is unkempt may comb her 
hair and that the lady whose husband has been away may shave her pubic hair." 
(Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 174) 

রূপ-যোব্রণয অিুযনীয় আরয়েোরে কপরয় মুহোম্মি (িাঃ) যোেপে নোই খুতে হরযন। আরয়েোে 
প্রতি নতব্ে অতিতেি মনরযোরর্ে েোেণ বৃ্েো সওিো অনুমোন েেরি কপরে এেতিন নতব্রে 
জোনোরযন, ‘আল্লোহে েোসুয, আজ কেরে আমোে সেয েোি আতম আরয়েোরে তিরয় তিযোম, 
আমোে কিরয় আপনোে আরয়েোরে কব্তে প্ররয়োজন’। সওিোে এমন মহোনুভব্িো ব্ো উিোেিোে 
েোেণ তনরুপরণ মুহোম্মরিে জীব্নীেোেেরিে মরযয মিোরনেয আরি। অরনরে মরন েরেন সওিো 
এে পযগোরয় কিে কপরয়তিরযন কয, কেোন এে েোেরণ মুহোম্মি িোরে িোযোে তিরয় তিরব্ন এই 
ভরয় তিতন িো েরেতিরযন।  
কসতিন ৯ ব্িরেে আরয়েো এই েোি ভোর্োভোতর্ে ব্যোপোেিো েিিুেু বু্রঝতিরযন ব্ো তেিুই অনুমোন 
েেরি কপরেতিরযন তেনো আমেো জোনরি পোেরব্োনো িরব্ আমেো জোতন িোে সুতিন আে কব্তেতিন 
স্থোয়ী হয়তন। েোেণ পেব্তিগ েরয়ে ব্িরেই আরয়েোে িুই সিীরনে ঘে কিরেো সিীরনে 
তমযনরমযোয় পতেণি হরয় যোয়। আে কসই সিীরনেো আরয়েোে মরিো ৯ ব্িরেে তেশু ব্ো ৫০ 
ব্িরেে বৃ্েো তিরযন নো, িোেো প্রোয় সেরযই ১৬ কেরে ৩০ ব্িরেে যুব্িী তিরযন। মুহোম্মি 
িোে পুত্রব্যু জয়নোব্রে স্ত্রী ব্োতনরয় ঘরে আনোে পে কেরে েোি ভোর্োভতর্ে তব্ষয়িো প্রেি হরয় 
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িোাঁড়োয়। েরয়েজন স্ত্রী তমরয িোেো নতব্ে েোরি সমোনভোরব্ েোি ব্ণ্টরনে িোতব্ েরে ব্সরযন। 
নতব্ কেোেোরনে আয়োি তনরয় আসরি ব্োযয হরযন। 
You can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives), and you may 
receive whom you will. And whomever you disire of those whom you have set 
aside (her turn temporarily), it is no sin on you (to receive her again), that is 
better’ that they may be comforted and not grieved, and may all be pleased with 
what you give them. Allah knows what is in your hearts. And Allah is Ever All-

Konwing Most Forbearing. (সুেো ৩৩, আহজোব্, আয়োি ৫১)। 
যীরে যীরে আরয়েো (েোাঃ) চেরেোরে উিীণগ হরযন। আরয়েোে েুিব্রনে অপ্রসু্ফতিি মুেুয, 
অেোরয িতযি-মতেি হরয় যখন প্রসু্ফতিি হরব্, মুহোম্মি (িাঃ) িখন তভন্ন েোনরন মযু আহেরণে 
সন্ধোরন। তিতন িোাঁে শ্বোশুে আবু্ ব্েরেে (েোাঃ) েোরি মরনে কর্োপন ব্োসনো ব্যি েেরযন। আবু্ 
ব্েে (েোাঃ) সংব্োিিো মুহোম্মরিে (িাঃ) জোমোিো হজেি উসমোনরে (েোাঃ) জোনোরযন। মুহোম্মি 
(িাঃ) এব্োে ওমরেে (েোাঃ) তব্যব্ো েনযো ২০ ব্িরেে হোেসোরে (েোাঃ) তব্রয় েেরব্ন। ওমে 
(েোাঃ) িো জোনরিন নো। হজেি আবু্দল্লোহ ইব্রন ওমে (েোাঃ) ঘিনোতি ব্ণগনো েেরিন এভোরব্: 
“ওমে ইব্রন খোিোব্ (েোাঃ) ব্রযরিন, আমোে কমরয় হোেসোে (েোাঃ) স্বোমী খুনোইজ তব্ন্ হুিোেো 
আসেোমীে মৃিুযে পে যখন আতম হোেসোরে (েোাঃ) তব্রয় কিয়োে জরনয উসমোন তব্ন আেেোরনে 
(েোাঃ) েোরি তনরয় কর্যোম, উসমোন (েোাঃ) ব্যরযন, কভরব্ কিখরব্ো। তেিুতিন পে যখন িোে সোরে 
আব্োে কিখো হরযো তিতন ব্যরযন, আমোে মরন হয় আপোিি হোেসোরে (েোাঃ) তব্রয় েেো আমোে 
পরক্ষ সম্ভব্ নয়। িোেপে আতম হোেসোরে (েোাঃ) তব্রয় েেোে জরনয আবু্ ব্েেরে (েোাঃ) অনুরেোয 
েেযোম। আবু্ ব্েে (েোাঃ) আমোে েেোে কেোন উিে তিরযন নো। উসমোরনে (েোাঃ) কিরয় 
আবু্ব্েরেে (েোাঃ) প্রতি আমোে ভীষণ েোর্ হরযো। এে তেিুতিন পে, আল্লোহে েসুয এরস 
হোেসোরে (েোাঃ) তব্রয় েেোে প্রস্তোব্ েেরযন। েসুরযে সোরে হোেসোে (েোাঃ) তব্রয়ে পে এেতিন 
আবু্ ব্েরেে (েোাঃ) সোরে আব্োে কিখো হয়। আবু্ ব্েে (েোাঃ) ব্যরযন ওমে (েোাঃ), িুতম কব্োয 
হয় কিোমোে কমরয় হোেসোরে (েোাঃ) তব্রয় নো েেোয় আমোে উপে েোর্ েরেরিো। আতম ব্যযোম, 
তনশ্চয়ই। আবু্ ব্েে (েোাঃ) ব্যরযন, সমসযো আসরয তেিুই তিয নো, শুযু আতম জোনিোম কয 
েসুয (িাঃ) হোেসোরে তব্রয় েেরি িোন আে আতম কিো েসুরযে (িাঃ) কর্োপন েেো প্রেোে 
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েেরি পোতে নো, িরব্ েসুয (িাঃ) যতি িোাঁে মি পতেব্িগন েেরিন, আতম তনশ্চয়ই হোেসোরে 
তব্রয় েেিোম।”(দ্রষ্টব্য: কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৭, বু্ে ৬২, নম্বে ৫৫)। 
  
ওমে (েোাঃ) জোনরিন আরয়েো (েোাঃ) এখন আে ৯ ব্িরেে অরব্োয কিোট্ট ব্োতযেো নয়। মুহোম্মরিে 
(িাঃ) মোত্রোতিতেি কসোহোর্, কপ্রম আরয়েোরে ব্োতনরয়রি মোেোত্মে অহংেোেী। রূরপে র্েতব্নী 
আরয়েোে ব্যোপোরে হজেি ওমে (েো) িোাঁে কমরয় হোেসোরে সিেগ েরে তিরেন; হজেি ইব্রন 
আব্বোস হরি হোতিরস ব্ণগীি আরি, “হজেি ওমে কমরয় হোেসোে ঘরে ঢুরে ব্যরযন, মো 
হোেসো, েসুরযে মোত্রোতিতেি কসোহোরর্ে েোেরণ রূরপে অহঙ্কোতেণী আরয়েোে ব্যব্হোে কিরখ িুতম 
মরনোকু্ষণ্ন হরয়ো নো। ওমে (েোাঃ) আেও ব্যরযন, েেোতি আতম েসুযরেও শুতনরয়তি। তিতন আমোে 
েেো শুরন মুিতে হোতস তিরযন।”(দ্রষ্টব্য: কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৭, বু্ে ৬২, নম্বে ১১৯)। 
সওিো, আরয়েো, হোেসো, জয়নোব্ তব্নরি কখোজোইমো ও উরম্ম সোযমোে মযযেোে ব্য়রসে 
িোেিরমযে েোেরণ এই সিীনরিে ঘরে তহংসোে অনয যুরে-যুরে জ্বযতিয িরব্ িোব্োনরয 
পতেণি হয়তন যিক্ষণ নো মুহোম্মি (িাঃ) িোাঁে পোতযি-িিেপুত্র জোরয়ি ইব্রন হোতেরেে স্ত্রী 
জয়নোব্ তব্নরি জোহোেরে (েোাঃ) তব্রয় েরেন। আরয়েো ও হোেসো কেোরনো অব্স্থোরিই পোযে 
পুরত্রে স্ত্রীে সোরে এ তব্রয় কমরন তনরি পোেতিরযন নো। নতব্ কেোেোরনে আয়োি তনরয় আসরযন: 
“স্মেণ েরেো, আল্লোহ যোরে অনুগ্রহ েরেরিন আে িুতমও যোরে অনুগ্রহ েরেি িুতম িোরে 
ব্রযতিরয, ‘িুতম কিোমোে স্ত্রীরে কিোমোে েোরি েোরখো, আল্লোহরে ভয় েরেো। িুতম কিোমোে অন্তরে 
যো কর্োপন েরেতিরয আল্লোহ িো প্রেোে েরে তিরেন। িুতম কযোেভয় েেতিরয, আল্লোহরেই 
ভয় েেো কিোমোে পরক্ষ সংর্ি তিয। িোেপে জোরয়ি যখন (জয়নোরব্ে সোরে) তব্ব্োহ-সম্পেগ 
তিন্ন েেয িখন আতম িোরে কিোমোে সোরে পতেণয়সূরত্র আব্ে েেযোম যোরি তব্শ্বোসীরিে 
কপোষযপুত্রেো তনজ স্ত্রীে সোরে তব্ব্োহসূত্র তিন্ন েেরয কসসব্ েমণীরে তব্রয় েেরি তব্শ্বোসীরিে 
কেোরনো ব্োযো নো হয়। আল্লোহে আরিে েোযগেে হরয়ই েোরে।”(সুেো ৩৩, আহজোব্, আয়োি 
৩৭)। তব্রয় আিেোরি নো কপরে আরয়েো ও হোেসো স্বোমীে তব্রুরে েুৎসো েিনোয় তযপ্ত হরযন; 
অতভরযোর্ েেরযন, নতব্ জয়নোরব্ে ঘরে খুব্ কব্তে সময় েোিোন। জয়নোরব্ে েোরি তেিু সুস্বোিু 
মযু তিয, যো তিতন নতব্রে খোওয়োরিন িোাঁে ঘরে এরয। এেতিন আরয়েো হঠোৎ েরেই নতব্রে 
প্রশ্ন েরে ব্সরযন, “আপতন েোে ঘে কেরে কব্তেরয় আসরযন আপনোে মুখ কেরে কয র্ন্ধ 
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কব্রুরে?” নতব্ বু্ঝরি পোেরযন, এ প্ররশ্নে অেগ তে? তিতন খুব্ মরনোকু্ষণ্ন হরযন। পরেে তিন 
জয়নোরব্ে ঘরে উপতস্থি হরয জয়নোব্ (েোাঃ) নতব্রে মযু খোব্োে জরনয তিরয তিতন িো কখরি 
েোতজ হরযন নো। পেব্িগীরি অব্স্থো এমন পযগোরয় তর্রয় িোাঁড়োরযো কয নতব্ িীঘগ তিরনে পুেোরনো 
অভযোসোনুযোয়ী কেোেোরনে ব্োণী তনরয় আসরযন: “কেোন মুসযমোন নে-নোেীে জরনয উতিৎ নয়, 
কয তব্ষরয় আল্লোহ ও আল্লোহে েসুয (িাঃ) তসেোন্ত তনরয় তনরয়রিন িোে ওপে মন্তব্য েেো। কয 
ব্যতি আল্লোহ ও আল্লোহে েসুরযে (িাঃ) অব্োযয হয় কস তনশ্চয়ই ধ্বংরসে পরে।” (সুেো ৩৩, 
আহজোব্, আয়োি ৩৬)।53  
আল্লোহে েোযোম তিরয় সেয স্ত্রীে মুখ ব্ন্ধ েেো কর্রযো, তেন্তু সমোরজ ঘিনোতি অনযভোরব্ প্রিোে 
হরয় কর্রযো; এে জরনয জয়নোব্ (েোাঃ) তেিুিো িোয়ী, েোেণ তিতন মুহোম্মরিে (িাঃ) সোরে তব্রয়ে 
আরর্ মোনুরষে েোরি ব্রয তিরয়তিরযন, িোাঁে েশুে তেভোরব্ িোাঁরে েোপড় ব্িযোরনোে সময় 
অরযগোরযোি অব্স্থোয় কিরখ কেরযতিরযন। মুহোম্মি (িাঃ) আরর্ িোাঁে সোহোতব্ ও অনুসোেীরিে 
সোব্যোন েরে তিরয়তিরযন কয, িোেো কযন েোরেো অব্িগমোরন েোরেো রৃ্রহ পিোপগণ নো েরে; অেি 
৬২৬ সোরয তিতন তনরজই জোরয়রিে রৃ্রহ র্মন েরেন এব্ং জোরয়রিে অনুপতস্থতিরি িোাঁে স্ত্রীরে 
মরনোহে মূতিগরি কিখরি পোন।54  
আরয়েো (েোাঃ) কেোেোয় বৃ্ে স্বোমীরে এেিু কসব্ো-যত্ন েেরব্ন উরল্টো িোাঁে জীব্নিোরে অতিষ্ঠ 
েরে িুযরি সরিষ্ট হরযন। আরয়েো ও হোেসো (েোাঃ) তমরয আরেেিো েোণ্ড ঘতিরয় তিরযন, 
পুরেোপুতে নোেী কেরযঙ্কোতে ঘিনো। ঘিনোতি আরয়েোে (েোাঃ) প্রোয় সমব্য়সী ১৮ ব্িরেে তিস্টোন 
ক্রীিিোসী মযোতেয়ো তেব্তিয়োরে তনরয়। ৬২৮ সোরয তেরেোে ব্য়সী, অিযন্ত সুন্দেী কেোাঁেড়োরনো 
িুরযে মযোতেয়োরে তমেরেে সম্রোি মুেোওতেস মুহোম্মিরে (িাঃ) উপহোেস্বরূপ িোন েরেতিরযন। 
আরয়েো (েোাঃ) কেোরনোতিনই মযোতেয়োরে মুহোম্মরিে (িাঃ) ‘স্ত্রী’ তহরসরব্ স্বীেোে েরেন তন। 
মযোতেয়োও কেোরনোতিন ইসযোম যমগ গ্রহণ েরেন তন। ঘিনোতি ঘরিতিয নতব্ে স্ত্রী হোেসোে ঘরে। 
হোেসোে ঘরে নতব্ে েোি েোিোব্োে পোযোে তিন মুহোম্মি (িাঃ) হোেসোরে িোে ব্োরপে ব্োতড় 
পোতঠরয় কিন এই ব্রয কয িোে তপিো ওমে নোতে িোরে কিখরি কিরয়রিন। হোেসো িোে ব্োরপে 

                                                           
৫৩ .The Early History of Islam, Page 219 
৫৪. Benjamin Walker, Foundations of Islam: The Making of a World Faith, Rupa & Co, New Delhi, India, 2002, 

Page 123.এবং কবঞ্জাতমন ওয়া ার (সাদুল্লাহ অনুতদি) ফাউন্ডেশন অব ইসলাম, সময় প্র াশনী। ঢা া, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৩৬। 
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ব্োতড় তর্রয় কিরখন িোে তপিো ব্োতড়রি কনই এব্ং তিতন হোেসোরে কিখরিও িোন তন। হোেসো 
ব্োতড় তেরে এরস মুহোম্মিরে (িাঃ) মযোতেয়োে সোরে যুর্যব্ন্দী অব্স্থোয় িোে তব্িোনোয় কিখরি 
পোন। তব্ব্রি মুহোম্মি (িাঃ) হোেসোরে অনুরেোয েরেন এ ঘিনো আরয়েোে (েোাঃ) েোরন নো 
িুযরি। তেন্তু হোেসো ঘিনোতি কিরপ েোখরি নো কপরে আরয়েোরে ব্রয তিরযন। ব্যস, িুজরন 
তমরয েতিরয় তিরযন মুহোম্মি (িাঃ) মযোতেয়োরে তব্রয় নো েরেই িোাঁে সোরে অরব্য সিম 
েরেরিন।55 
কয আরয়েোরে (েোাঃ) মুহোম্মি (িাঃ) আিরে-আহযোরি আর্রয েোখরিন, কেোেোরনে আয়োি তিরয় 
সেয স্ত্রীে মরযয কশ্রষ্ঠ স্ত্রীে মযগোিো তিরযন, অসিীে অপব্োি কেরে েক্ষো েেরযন, কসই আরয়েো 
(েোাঃ) ব্ড় হরয় িোাঁে নোরম এমন অপব্োি েিোরব্ন মুহোম্মি (িাঃ) িো ভোব্রিই পোরেন তন। কয 
েমণীর্ণরে মুহোম্মি (িাঃ) ‘উমু্ময কমোরমতনন’ (মুসযমোনরিে মো) ব্রয সরম্বোযন েরে সম্মোন 
কিখোরযন, িোেো েখরনো ভোি-েোপড় কিরয় তব্েি েেরব্ন, েখরনো েোি ভোর্োভোতর্ তনরয় ঝর্ড়ো 
েেরব্ন, েখরনো মযু কেরযঙ্কোতে, েখরনো নোেী কেরযঙ্কোতে েিোরব্ন, আব্োে েখরনো এরে-অনযরে 
অসিীে অপব্োি কিরব্ন, এ আে েরিো সহয েেো যোয়? েোর্ েরে মুহোম্মি (িাঃ) পুরেো এে 
মোরসে জরনয সেয স্ত্রীে সি িযোর্ েেরযন। ঐ ঘিনো সম্পরেগ হজেি ইব্রন আব্বোস (েোাঃ) 
ব্রযন:  
Narrated Ibn 'Abbas:  
I had been eager to ask 'Umar bin Al-Khattab about the two ladies from among 
the wives of the Prophet regarding whom Allah said 'If you two turn in repentance 
to Allah, your hearts are indeed so inclined (to oppose what the Prophet likes). 
(66.4) He said, "I am astonished at your question, O Ibn Abbas. They were 'Aisha 
and Hafsa." Then 'Umar went on narrating the Hadith and said, We, the people 
of Quraish used to have the upper hand over our wives, but when we came to 
the Ansar, we found that their women had the upper hand over their men, so 
our women also started learning the ways of the Ansari women. I shouted at my 
wife and she retorted against me and I disliked that she should answer me back. 
She said to me, 'Why are you so surprised at my answering you back? By Allah, 
                                                           
৫৫. ibn Sad, Tabaqat v. 8 p. 223 
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the wives of the Prophet answer him back and some of them may leave him 
throughout the day till the night.' The (talk) scared me and I said to her, 'Who 
ever has done so will be ruined!' Then I proceeded after dressing myself, and 
entered upon Hafsa and said to her, 'Does anyone of you keep the Prophet angry 
till night?' She said, 'Yes.' I said, 'You are a ruined losing person! Don't you fear 
that Allah may get angry for the anger of Allah's Apostle and thus you will be 
ruined? So do not ask more from the Prophet and do not answer him back and 
do not give up talking to him. Ask me whatever you need and do not be tempted 
to imitate your neighbour (i.e., 'Aisha) in her manners for she is more charming 

than you and more beloved to the Prophet’. (সংরক্ষতপি) 
 

কেোেোরনে তিনতি সুেো নতব্ে তিনজন স্ত্রীরে তঘরে তব্রেষ তিনতি ঘিনো তনরয় েতিি। সুেো 
আহজোরব্ জয়নোব্, সুেো নূরে আরয়েো ও সুেো িোহতেরম মযোতেয়ো। অব্েয সুেো আহজোরব্ পোশ্বগ 
িতেত্র তহরসরব্ এরসরিন নতব্ে আরেে স্ত্রী হোেসোও। পুত্রব্যু জয়নোরব্ে সোরে নতব্ে তব্রয়, 
চসতনে সোেওয়োরনে সোরে আরয়েোে েোি েোিোরনো ও হোেসোে ঘরে মযোতেয়োে সোরে নতব্ে 
তমযন, এই তিয সুেো তিনতিে মূয তব্ষয়। উপরেোরল্লতখি সুেো তিনতিে কব্ে েরয়েতি ব্োেয ব্ো 
আয়োি মূযি হজেি ওমরেে পেোমেগ ও েেো। মুহোম্মি (িাঃ) ওমরেে (েোাঃ) পেোমেগ ও 
েেোগুরযোই আল্লোহে ব্োণী ব্ো তনরিগে ব্রয িোাঁে স্ত্রীর্রণে উরদ্দরেয প্রিোে েরেতিরযন।  
 

আরয়েো (েোাঃ) কিরখরিন নতব্ (িাঃ) িোাঁে স্ত্রীর্ণ িোড়োও আেও িোেজন েমণীে (খোওযো, জয়নোব্, 
উরম্ম েোতেে ও মোয়মুনো) সোরে অব্োরয কমযোরমেো েেরিন। িঞ্চয িুষ্টমতি আরয়েোে ব্য়স 
িখন পরনরেো তে কষোয। কিরহ কযৌব্নভেো নিীে উিোয িেরিে কঢউ। এেতিন খোওযো তব্নরি 
হোতেম নোরমে এে মতহযো তনরজরে মুহোম্মরিে (িাঃ) সোমরন উপস্থোপন েরে যখন তব্রয়ে প্রস্তোব্ 
তিরযন, আরয়েো িিক্ষণোৎ ব্রয উঠরযন: “মতহযোে তে যজ্বো হয়নো কয তনরজই এরস পুরুরষে 
েোরি তব্রয়ে প্রস্তোব্ তিরে’? ঘিনোতি হোতিরস ব্ণগীি হরয়রি এভোরব্-  
 

Narrated Hisham's father:  
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Khaula bint Hakim was one of those ladies who presented themselves to the 
Prophet for marriage. 'Aisha said, "Doesn't a lady feel ashamed for presenting 
herself to a man?" But when the Verse: "(O Muhammad) You may postpone (the 
turn of) any of them (your wives) that you please,' (সুেো আহজোব্, আয়োি ৫১) (33.51) 
was revealed, " 'Aisha said, 'O Allah's Apostle! I do not see, but, that your Lord 
hurries in pleasing you.' "(Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 48) 
  

তব্তব্ আরয়েোে (েোাঃ) েতেি ‘কব্েেম যজ্বোহীন’ মতহযোেোই শুযু মুহোম্মরিে (িাঃ) সোমরন তনরজরে 
উপস্থোপন েরে তব্রয়ে প্রস্তোব্ তিরিন নো, মুহোম্মি তনরজও মোরঝ মোরঝ পেনোেীে সোমরন 
তনরজরে উপস্থোপন েরে তব্রয়ে প্রস্তোব্ তিরিন। হজেি আবু্ উসোরয়ি (েোাঃ) ব্যরিন: We 
went out with the Prophet to a garden called Ash-Shaut till we reached two walls 
between which we sat down. The Prophet said, "Sit here," and he went in (the 
garden). The Jauniyya (a lady from Bani Jaun) had been brought and lodged in a 
house in a date-palm garden in the home of Umaima bint An-Nu'man bin Sharahil. 
When the Prophet entered upon her, he said to her, "Give me yourself (in 
marriage) as a gift." She said, "Can a princess give herself in marriage to an 
ordinary man? The Prophet raised his hand to pat her so that she might become 
tranquil. She said, "I seek refuge with Allah from you." He said, “You have sought 
refuge with one who gives refuge”. Then the Prophet came out to us and said, "O 
Abu Usaid! Give her two white linen dresses to wear and let her go back to her 
family. (দ্রষ্টব্য: Sahih al-Bukhari 5255, Book 68, Hadith 5,  
USC-MSA web (English) reference: Vol. 7, Book 63, Hadith 182 

কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৭, বু্ে ৬৩, নম্বে ১৮২)।  
মুহোম্মি (িাঃ) এেজন পেনোেীে র্োরয় হোি তিরি িোইরযন কেন? িরব্ নতব্ (িাঃ) তেন্তু এরেব্োরে 
অপিরন্দে কেোরনো মতহযোরে তব্রয়ে প্রস্তোব্ তিরিন নো এব্ং তব্রয়ও েেরিন নো, কস যিই 
এতিম, অসহোয়, তনেোশ্রয়, তনরুপোয় কহোে নো কেন। হজেি কসোরহয ইব্রন সোি আস-সোইতি 
(েোাঃ) এমতন এেতি ঘিনোে েেো জোতনরয়রিন: “এেজন মতহযো (আত্মীয়-স্বজনহোেো, তভরি-
মোতিহীন) নতব্ে েোরি এরস আেজ েেরযো, কহ আল্লোহে েসুয (িাঃ) আতম আমোরে কমোহে  
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মহুাম্মদ (দঃ) ও বিবি আয়েশার (রাঃ) স্নান বশক্ষা 

 

নবি মুহাম্ময়দর স্ত্রী হজরত মােমুনা (রাঃ) িয়েয়েন: ‘সঙ্গম-পরিততী স্নানকায়ে আল্লাহর রসুে 

প্রথয়ম নামায়জর জয়নে ওজুর (ablution) ময়তা ওজু করয়তন, তয়ি পা ধুয়তন না। অতঃপর 

তাাঁর পুরুষায়ঙ্গ স্খবেত িীয়যতর দাগ ধুয়ে সাফ করয়তন, তারপর সারা দদয়হ জে ঢােয়তন এিং 

সিয়শয়ষ অনেত্র সয়র বগয়ে পা ধুয়তন। এটাই বেে নবির সঙ্গম-পরিততী স্নায়নর বনেম।’ (দ্রষ্টিে: 

দিাখাবর শবরফ, ভবেউম ১, িুক ৫, নম্বর ২৪৯)। 
 

হজরত আয়েশা (রাঃ) ির্তনা কয়রয়েন: ‘একজন দোক নবিয়ক বজয়েস কয়রন, দকায়না িেবি 

যবদ তার স্ত্রীর সায়থ সঙ্গম কয়র এিং িীযতপায়তর আয়গই তার পুরুষাঙ্গ সবরয়ে দনে, তাহয়ে তার 

উপর বক দগাসে ফরজ হে। (বিবি আয়েশা তখন নবির পায়শই িসা বেয়েন) নবি উত্তর বদয়েন 

আবম আর আয়েশা তা কবর, অতঃপর আমরা দগাসে কবর।’ (দ্রষ্টিে: মুসবেম শবরফ, চ্োপ্টার 

২১, িুক ৩, নম্বর ৬৮৫)। 

 

হজরত  আিু সাোমাহ (রাঃ) িয়েয়েন: ‘অবম আর আয়েশার (বিমাত্রীে) ভাই একবদন আয়েশার 

কায়ে বগয়ে বজয়েস করোম, নবি দগাসে করয়তন কীভায়ি-দকান বনেয়ম? হজরত আয়েশা 

(দগাসয়ের বনেম দদখায়ত) এক িােবত জে বনয়ে আসয়েন। যখন বতবন বনয়জর মাথাে জে 

ঢােয়েন তখন তাাঁর আর আমায়দর মাঝখায়ন পদতা বেে।’ (দ্রষ্টিে: দিাখাবর শবরফ, ভবেউম ১, 
িুক ৫, নম্বর ২৫১)। 

 

পদতার আড়ায়ে দথয়ক বনয়জর শরীয়র জে দঢয়ে দুই পুরুষয়ক বিবি আয়েশার এই ‘স্নান বশক্ষা’ 
প্রদান এক অবভনি অতোশ্চাযত ঘটনাই িয়ট। 
 

হজরত আিু মুসা (রাঃ) িয়েয়েন: ‘সঙ্গম-পরিততী দগাসে বনয়ে একিার একদে দমাহাবজর 

(মক্কার শরর্াথতী) ও আনসারয়দর (মবদনািাসী) ময়ধে তুমুে তকত শুরু হে। আবম িেোম, 
দতামায়দর সমসোর সমাধান বনয়ে আসবে। এই িয়ে আবম বিবি আয়েশার কায়ে চ্য়ে দগোম। 

তাাঁয়ক িেোম, মা, আবম দতামার কায়ে এয়সবে এমন বকেু বজয়েস করয়ত যা িেয়ত আমার 

েজ্জা হয়ে। আয়েশা (রাঃ) িেয়েন, েজ্জার বকেু দনই, দতামার মায়ক যা বজয়েস করয়ত পায়রা 

আমায়কও তা বজয়েস করয়ত পায়রা। আবম িেোম, দকান্ িেবির উপর স্নান করা ফরজ 

(অিশেই করর্ীে) হে? বিবি আয়েশা জিাি বদয়েন, দয িেবি দকায়না মবহোর গুপ্তায়ঙ্গর সমু্ময়খ 

িয়সন এিং তার পুরুষায়ঙ্গর খৎনাংশ (Circumcised parts) মবহোর গুপ্তায়ঙ্গ োগায়েই 

দগাসে ফরজ হয়ে যাে।’ (দ্রষ্টিে: মুসবেম শবরফ, চ্োপ্টার ২১, িুক ৩, নম্বর ৬৮৪)। 
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িোড়োই আপনোে হোরি সমপগন েেযোম, আপতন আমোরে গ্রহণ েরুন। নতব্ মতহযোতিরে 
আপোিমস্তে ভোযভোরব্ পেখ েেরযন, কেোরনো উিে তিরযন নো। েসুযরে (িাঃ) তনরুিে কিরখ 
তেিুক্ষণ পে এেজন কযোে িোাঁতড়রয় ব্যরযন, কহ েসুয (িাঃ) ঐ মতহযোরে যতি আপনোে প্ররয়োজন 
নো হয়, আমোরে তিরয় তিন আতম িোরে তব্রয় েেরব্ো। েসুয (িাঃ) ব্যরযন, কিোমোে েোরি তে 
তেিু আরি িোরে কিয়োে মরিো? কযোেতি ব্যরযো, তেিুই কনই। েসুয (িাঃ) ব্যরযন, িুতম তে 
কেোেোরনে তেিু আয়োি মুখস্ত ব্যরি পোেরব্? কস ব্যরযো, হযোাঁ, পোেরব্ো। কেোেোরনে ঐ 
আয়োিগুরযোরে কমোহেোনো যরে েসুয (িাঃ) কযোেতিে েোরি মতহযোে তব্রয় তিরয় তিরযন।” 
(কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৭, বু্ে ৬২, নম্বে ২৪)। 
Narrated Sahl bin Sad As-Sa'idi:  
A woman came to Allah's Apostle and said, "O Allah's Apostle! I have come to 
give you myself in marriage (without Mahr)." Allah's Apostle looked at her. He 
looked at her carefully and fixed his glance on her and then lowered his head. 
When the lady saw that he did not say anything, she sat down. A man from his 
companions got up and said, "O Allah's Apostle! If you are not in need of her, 
then marry her to me." The Prophet said, "Have you got anything to offer?" The 
man said, "No, by Allah, O Allah's Apostle!" The Prophet said (to him), "Go to 
your family and see if you have something." The man went and returned, saying, 
"No, by Allah, I have not found anything." Allah's Apostle said, "(Go again) and 
look for something, even if it is an iron ring." He went again and returned, saying, 
"No, by Allah, O Allah's Apostle! I could not find even an iron ring, but this is my 
Izar (waist sheet)." He had no rida. He added, "I give half of it to her." Allah's 
Apostle said, "What will she do with your Izar? If you wear it, she will be naked, 
and if she wears it, you will be naked." So that man sat down for a long while 
and then got up (to depart). When Allah's Apostle saw him going, he ordered that 
he be called back. When he came, the Prophet said, "How much of the Quran do 
you know?" He said, "I know such Sura and such Sura," counting them. The 
Prophet said, "Do you know them by heart?" He replied, "Yes." The Prophet said, 
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"Go, I marry her to you for that much of the Quran which you have." (Bukhari, 
Volume 7, Book 62, Number 24:) 

নোেী তে কখোযো ব্োজোরেে পণয কয, এেজরনে পিন্দ নো হরয আরেেজনরে তিরয় কিওয়ো যোয়? 
তব্রদ্রোহী মরনে আরয়েো (েোাঃ) যুতিসিি েোেরণই এ সমস্ত তব্ষয় সহয েেরি পোেরিন নো। 
এজনয িোাঁরে নোনো সময় েোেীতেে তনযগোিন সইরি হরয়রি। ইমোম র্োজ্জোযী (োঃ) ব্ণগনো েরেরিন: 
“এেতিন তব্তব্ আরয়েো (েোাঃ) ও মুহোম্মরিে (িাঃ) মরযয কেোরনো এেতি তব্ষয় তনরয় েেো 
েোিোেোতি হয়। হজেি আবু্ ব্েে (েোাঃ) কসখোরন উপতস্থি হরয় তব্িোেরেে ভূতমেো তনরযন। 
আরয়েো (েোাঃ) মুহোম্মিরে (িাঃ) উরদ্দেয েরে ব্যরযন, ‘েেো ব্তযরি পোরেন, তেন্তু যোহো ব্তযরব্ন 
সিয ব্তযরব্ন।’সোরে সোরে আবু্ ব্েে (েোাঃ) আরয়েোে র্োরয সরজোরে এমন েোপ্পড় মোরেন 
কয আরয়েোে মুখ কেরে প্রিুে েিক্ষেণ শুরু হরয় যোয়।”56 
তব্তব্ আরয়েো শুযু তপিো েিৃগে মুরখই আঘোিপ্রোপ্ত হন তন, স্বোমী েিৃগে বু্রেও আঘোি 
কপরয়তিরযন। (দ্রষ্টব্য: মুসতযম েতেে, িযোপ্টোে ২০২, বু্ে ৪, নম্বে ২১২৭)। 
 

আরয়েো (েোাঃ) িোাঁে সিীনরিে প্রোয়ই েিোক্ষ েরে ব্যরিন কয, তিতনই এই পতেব্োরে এেমোত্র 
েুমোেী মতহযো যোরে কেোরনো পেপুরুষ কেোরনোতিন স্পেগ েরেতন। তেন্তু ভোরর্যে এমনই তনমগম 
পতেহোস, সিীরত্বে অহংেোতেণী আরয়েোে (েোাঃ) েপোরয এেতিন তননু্দরেেো অসিীে েযঙ্ক 
যোতর্রয় তিয। ঘিনোতি আরয়েোে (েোাঃ) মুখ কেরেই শুনো যোে। তব্তব্ আরয়েো (েোাঃ) ব্যরিন:  
“িখন ষষ্ঠ তহজতেে (৬২৭ তিস্টোরব্দে) েোব্োন মোরসে এে েোরযো েোতত্র। ব্োনু মুস্তোতযে কর্োত্ররে 
আক্রমণ েেো হরব্। নতব্তজ যুরে যোওয়োে পূরব্গ যিোতেে মোযযরম তনযগোেণ েেরিন কেোন স্ত্রীরে 
সরি কনরব্ন। যিোতেরি আমোে নোম উঠরযো। নতব্ কসনোপতিে িোতয়রত্ব আে আতম িোাঁে সোরে। 
যুরেে প্ররয়োজন হরযো নো, তনেীে েোরিে অিতেগি হোমযো প্রতিরেোয েেোে মরিো সময় ওরিেরে 
কিয়ো হয়তন। ঘুম কেরে কজরর্ ওরঠ ব্োনু মুস্তোতযে কর্োত্র কিখরি কপরযো িোরিে ঘেব্োতড়, এযোেো 
সব্তেিু মুসযমোনর্ণ িখয েরে তনরয়রিন। িোরিেরে ব্ন্দী েরে র্তনমরিে মোযপত্ে তনরয় 
ব্োতড় কেেোে পরে মতিনোে অিূরে ‘মুেোইস’ নোমে এে জোয়র্োয় আমেো তব্েতি তনযোম। এখোরন 
পোতন উরিোযন তনরয় হজেি ওমরেে (েোাঃ) িোেরেে সোরে মতিনোে তেিু কযোরেে ঝর্ড়ো হয়। 

                                                           
৫৬. ইহয়োউলমুদ্বীন, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৭, ইংন্ডরতজ অনুবাদ কমৌলানা ফজলুল  তরম, Chapter ‘The secrets of marriage’ 
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ঝর্ড়ো এমন পযগোরয় কপৌঁতিয কয, মতিনোে প্রভোব্েোযী কনিো আবু্দল্লোহ তব্ন উরব্হ্ ব্যরি শুরু 
েেরযন, “মতিনোব্োসী কিরখো েেণোেগীরিেরে আশ্রয় কিয়োে পতেণতি। আিে েরে িোরিেরে 
মোেোয় িুরযি, কিোমোরিে সহোয়-সম্পতিরি অংেীিোতেত্ব তিরয়ি, এখন িোেো কিোমোরিে ওপে 
েিৃগত্ব েেরি। এব্োে ব্োতড় তর্রয় এই নীিমনোরিেরে িোড়োরি হরব্।”আবু্দল্লোহ তব্ন উরব্হ 
েীতিমরিো মতিনোে স্বোযীনিো কঘোষণো েরে তিরযন। নতব্ কেোরনো েেম তব্ষয়িো সোমোয তিরয় 
িোড়োিোতড় িোাঁবু্ উতঠরয় মতিনোে পরে েওয়োনো হরয় যোন। েওয়োনো হওয়োে প্রস্তুতিেোরয আতম 
প্রশ্রোব্ েেোে উরদ্দরেয ব্োইরে তর্রয়তিযোম। তেরে এরস কিতখ আমোে র্যোে হোেতি কেোেোয় পরড় 
কর্রি। হোরেে সন্ধোরন আতম আব্োে কব্তেরয় যোই। তেরে এরস কিতখ িোেো সব্োই িরয কর্রিন। 
আমোে মোযপত্র উরিে মোিোয় উঠোরনো হরযো তেন্তু কেউ যক্ষযই েেরযো নো কয, আতম উরিে 
উপরে কনই। আমোে সোরে এেখোনো িোিে তিয। উরিে উপে আমোরে নো কিরখ, িরযে কযোেজন 
তনশ্চয়ই আমোে েোরি তেরে আসরব্, এই আেোয় িোিে র্োরয় তিরয় আতম কসখোরন শুইরয় পতড়। 
কভোেরব্যো চসতনে সোেওয়োন তব্ন আয-মুিোয তযতন চসনযিরযে কপিরন তিরযন, আমোে জোয়র্োয় 
এরস কপৌঁিুরযন। আমোরে ঘুমন্ত অব্স্থোয় কিরখ তিনরি পোেরযন, েোেণ নতব্ আমোরিে জনয 
পিগো ব্োযযিোমূযে েেোে আরর্ সোেওয়োন আমোরে ব্হুব্োে কিরখরিন। সোেওয়োন তিৎেোে তিরয় 
ব্যরযন, ‘হোয় সব্গনোে! নতব্ে স্ত্রীরে কেরয সব্োই িরয কর্রযো’। িোড়োিোতড় মোেোয় কঘোমিো কিরন 
আতম উরঠ ব্তস। আল্লোহে েসম, আমেো এরে অরনযে সোরে কেোরনো েেো ব্তয নোই। তিতন িোে 
উিতিরে আমোে সোমরন নি েরে কিন। আতম িোে উরিে ওপে আরেোহণ েতে। প্রোয় মযযোরিে 
সময় আমেো আমোরিে মূয িরযে েোিোেোতি কপৌঁিুরি সক্ষম হই। মূয িরযে কেউ জোনরি ব্ো 
বু্ঝরি পোরেতন আতম যোত্রোে অরযগে সময় িোরিে সোরে তিযোম নো। মতিনোয় কপৌঁরি আতম 
কেোর্োক্রোন্ত হরয় পতড়। পুরেো এেমোস তব্িোনোয় পরড় েোতে। আতম যক্ষয েেযোম এই এেমোরসে 
মরযয নতব্ আমোরে কিখরিও আরসন নো, আমোে সোরে েেোও ব্রযন নো। আমোে সরন্দহ হরযো 
তব্ষয়িো তে? অসুস্থ েেীে তনরয় আতম মোরয়ে েোরি িরয যোই। এে েোরি তমসিোহে (ব্িে 
যুরে নতব্ে এে চসতনে) মোরয়ে সোরে প্রেৃতিে ডোরে সোড়ো তিরি ব্োইরে তর্রয়তিযোম। তেরে 
আসোে পরে তমসিোহে মো কহোাঁিি কখরয় মোতিরি পরড় যোন; তিৎেোে েরে ব্যরযন, ‘তমসিোহ 
কিোে ধ্বংস হউে!’ আতম ব্যযোম, ‘িুতম এ কেমন মো, তনরজে সন্তোনরে অতভেোপ তিরেো।’ 
তিতন ব্যরযন, ‘আরয়েো িুতম তে শুরনো নোই, তমসিোহ অনযোনযরিে সোরে কিোমোে নোরম কেমন 
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কেরযঙ্কোতে েিোরে?’ তমসিোহে মোরয়ে েোি কেরে তব্স্তোতেি শুরন আমোে মোেোয় কযন আেোে 
কভরঙ পড়রযো। কিৌঁরড় মোরয়ে ঘরে তর্রয় সোেোেোি েোাঁিযোম। কভোরে উরঠ কখোাঁজখব্ে তনরয় 
জোনরি পোেযোম, কেরযঙ্কেোতে েিনোয় অগ্রণী ভূতমেোয় আরিন আমোে সিীন জয়নোরব্ে কব্োন 
(মুহোম্মরিে েোতযেো) হোমনোহ্ তব্নরি জোহোে, নতব্ে তব্শ্বস্ত েতব্ হোসোন তব্ন েোতব্ি, ব্িে যুরেে 
চসতনে (আরয়েোে িোিো) সোহোতব্ হজেি তমসিোহ তব্ন হোসোসো ও আবু্দল্লোহ তব্ন উরব্হ।”(ঈষৎ 
সংরক্ষতপি)।57 (দ্রষ্টব্য: কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৫, বু্ে ৫৯, নম্বে ৪৬২) 
  
ঘিনোতি ব্ণগনোয় আবু্য আযো কমৌিুতি আরেো তযরখন:  
“অনয সূত্র কেরে জোনো যোয় কয, যখন চসতনে সোেওয়োন আরয়েোরে (েোাঃ) তনরয় কভোে কব্যো 
েোরেযোে সোমরন এরস কপৌঁিুরযন, আবু্দল্লোহ তব্ন উরব্হ্ উচ্চেরণ্ঠ তিৎেোে তিরয় ব্যরযন, 
আল্লোহে েসম এই মতহযো আে সিী হরি পোরেন নো, কিরখো নতব্ে স্ত্রীে অব্স্থো, সোেোেোি 
সোেওয়োরনে সোরে েোতিরয় কেমন কব্পিগো হরয় িোে সোরে তেরে এরসরিন।”  
এ ঘিনোয় নতব্ (িাঃ) অিযন্ত মমগোহি হরযন। এেমোস অতিব্োতহি হয় আরয়েোে (েোাঃ) সোরে 
কিখো কনই, েেো কনই। ইতিমরযয মুহোম্মি (িাঃ) এ তব্ষরয় হজেি আতয (েোাঃ), হজেি আবু্ 
ব্েে (েোাঃ), আরয়েোে রৃ্হিোসী ও উসমো তব্ন জোরয়িসহ এেোন্ত তেিু তব্শ্বস্ত কযোরেে েোরি 
পেোমেগ িোইরযন। হজেি আতয (েোাঃ) ব্যিীি প্রোয় সেরযই ব্যরযন কয, িোাঁেো আরয়েোরে 
িতেত্রহীনো মরন েরেন নো, এ তনরয় আযোপ-আরযোিনোে িেেোে কনই, এখোরনই তব্ষয়তিে সমোতপ্ত 
হওয়ো ভোয। শুযু আতয (েোাঃ) কু্ষব্ধ েরণ্ঠ ব্যরযন, ‘নতব্ আপতন এই অসিী নোেীরে এখনই 
িোযোে তিরয় তিন।’ নতব্ (িাঃ) এ ব্যোপোরে আরেো িেয-খব্ে তনরয় এে মোস পরে মসতজরিে 
তমম্বরে িোাঁতড়রয় ‘সুেো নুে’ আবৃ্তি েেরযন: ‘ব্যতভিোেী পুরুষ কেব্য ব্যতভিোতেণী নোেী অেব্ো 
মুেতেেো নোেীরে তব্রয় েরে, আে ব্যতভিোতেণী নোেী কেব্য ব্যতভিোেী পুরুষ অেব্ো মুেতেে 
পুরুষরে তব্রয় েরে, আে এরিেরে মুতমনরিে জরনয হোেোম েেো হরয়রি। যোেো সিীসোধ্বী 
নোেীে প্রতি অপব্োি আরেোপ েরে, অিাঃপে িোেজন সোক্ষী উপতস্থি েরেনো, িোরিেরে আতেতি 
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কব্ত্রোঘোি েেরব্ এব্ং েখনও িোরিে সোক্ষয েবু্য েেরব্ নো। এেোই নোেেমোন’। (সুেো ২৪, 
নুে, আয়োি ৩-৪)  
এেপে নতব্ (িাঃ) আে েখরনো কেোন অতভযোরন আরয়েোরে এেো সরি কনন তন। িরব্ গুজব্ 
িড়োরনোেোেীরিে মরযয েতব্ হোসোন তব্ন েোতব্িসহ েরয়েজনরে িোবু্ে মোেো হয় তেন্তু আবু্দযোহ 
ইব্রন উরব্হ্-কে পিমযগোিোে জনয কিরড় কিওয়ো হয়।58  
 

হোতিস কেরে আমেো জোনরি পোতে, আরয়েো নতব্রে সেোসতে তজরজ্ঞস েরেতিরযন এ ব্যোপোরে 
িোে তসেোন্ত জোনোরি। বু্তেমোন মুহোম্মি উিরে ব্রযতিরযন ‘িুতম যতি অনযোয় নো েরে েোরেো 
আল্লোহ কিোমোরে ওহীে দ্বোেো তনরিগোষ প্রমোণ েেরব্ন আে যতি অনযোয় েরে েোরেো িোহরয ভুয 
স্বীেোে েরে আল্লোহে েোরি ক্ষমো প্রোেগনো েরেো, তনশ্চয়ই আল্লোহ ক্ষমোেীয’। আরয়েো ব্যতভিোতেণী 
তিরযন তে নো, িো প্রমোণ েেো আমোরিে আরযোিনোে তব্ষয় নয়, িরব্ তেিু প্রশ্ন অব্েযই কেরে 
যোয়: (১) অপব্োি েিনোয় যোেো জতড়ি তিরযন, এেমোত্র আবু্দল্লোহ তব্ন উরব্হ্ িোড়ো ব্োতে সেযই 
কিো তিরযন আরয়েো ও মুহোম্মরিেই আপনজন মুসযমোন এব্ং সোহোতব্। (২) আরয়েোে জব্োনব্তন্দ 
হজেি আতয (েোাঃ) নো হয় তব্শ্বোস েেরযন নো, স্বয়ং নতব্ তে আরয়েোরে তব্শ্বোস েরেতিরযন? 
(৩) জয়নোব্ ও মযোতেয়ো তেব্তিয়োে সোরে তব্রয়ে পয়র্োম তনরয় আল্লোহে ওতহ আসরি এে ঘণ্টো 
সময় যোরর্ নো, কসখোরন নতব্ে তপ্রয় স্ত্রী আরয়েোে ওপে এমন তব্পরি ওতহ আসরি ১ মোস কযরর্ 
যোয় কেন? এ ব্যোপোরে আল্লোহে সোরে পেোমেগ নো েরে এেোন্ত তব্শ্বস্ত সোহোতব্রিে সোরে পেোমেগ 
কেন? (৪) আে িোেজন কযোে সোক্ষী কেরখ কেউ তে কেোনতিন ব্যতভিোেী েোজ েরে? 
 

৬৩২ তিস্টোরব্দ ৬৩ ব্িে ব্য়রস মুহোম্মি (িাঃ) মৃিুযব্েণ েরেন। আরয়েো িখন আিোরেো ব্িরেে 
যুব্িী। তব্যব্ো মুসতযম নোেীরিে জরনয পুনাঃতব্ব্োহ চব্য হরযও মৃিুযে আরর্ নতব্ কেোেোরনে সুেো 
আহজোরব্ে ৫৩ নম্বে আয়োি তিরয় িোাঁে স্ত্রীর্রণে জরনয পুনাঃতব্ব্োহ তনতষে েরে কিন। সোহোতব্ 
ইব্রন সোি (েোাঃ) এ ব্যোপোরে জোতনরয়রিন, িোযহো ইব্রন ওব্োইিুল্লোহ এেব্োে ব্রযতিরযন, 
মুহোম্মি (িাঃ) মোেো কর্রয তিতন আরয়েোরে তব্রয় েেরব্ন; মুহোম্মি (িাঃ) এ েেো শুনোে তেিুতিন 
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পরে িোাঁে পত্নীরিে ‘কমোরমনর্রণে মোিো’ তহরসরব্ কঘোষণো েরে কেোেোরনে আয়োি (সুেো ৩৩, 
আহজোব্, আয়োি ৬) তনরয় আরসন। মুহোম্মি (িাঃ) সম্পরেগ ভোতিজী আয়েোরে তনরজে স্ত্রী 
ব্োনোরি পোরেন, আব্োে িোযহোে েোযী আরয়েোরে িোযহোে মো ব্োনোরি পোরেন, এেজন নতব্ে 
জনয িো সহজ ব্যোপোে! মোত্র ১৮ ব্িরেে যুব্িী আরয়েো আে কেোনতিন তব্রয় েেরি পোেরব্ন 
নো, েোরেো মো হরি পোেরব্ন নো। এ সুন্দে পৃতেব্ী িোাঁে েোরি ব্ড়ই েুৎতসি মরন হরযো। এই 
অল্প ব্য়রস আরয়েো প্রিযক্ষ েরেরিন তমরেয ভোরযোব্োসোে প্রিোেণো, এে ডজরনেও অতযে 
নতব্পত্নীে অপমোন-অপব্োি, কনোংেো, েুসংস্কোেোেন্ন স্বোেগপে সমোরজে যোিনো, অনযোয় অতব্িোে। 
সমোরজে প্রতি পুতিভূি কক্ষোভ যীরে যীরে আরয়েোরে তব্রদ্রোহী েরে কিোরয। ১৪ ব্িে পে 
হজেি আতযে (েোাঃ) কখযোেি অস্বীেোে েরে আরয়েো সেয আব্েণ-অব্রেোয-ব্ন্ধন তিন্ন েরে, 
মুহম্মরিে (িাঃ) সেয ব্োযো-তনরষয অগ্রোজয েরে িরযোয়োে হোরি ঘে কেরে কব্তেরয় যোন। 
মুহোম্মি (িাঃ) নোেীরে কেোেোরনে ব্োণী তিরয় রৃ্রহ অব্রেোয েরেতিরযন, আরয়েোই প্রেম নোেী 
তযতন কেোেোন অব্মোননো েরেন: And stay quietly in your houses, and make not a 

dazzling display, like that of the former Times of Ignorance…(সুেো ৩৩, আহজোব্, 
আয়োি ৩৩)।  
মুহোম্মি (িাঃ) নোেী কনিৃত্ব তনরষয েরেতিরযন, তব্তব্ আরয়েোই সম্ভব্ি প্রেম নোেী তযতন 
মুহোম্মরিে (িাঃ) তনরষয অমোনয েরেন। (দ্রষ্টব্য: কব্োখোতে েতেে, ভতযউম ৫, বু্ে ৫৯, নম্বে 
৭০৯)। A female leader would either be contravening the rules and regulation of 
Hijâb or neglecting the welfare of her subjects. Mohammed (pbuh) said: "A nation 
that has entrusted its affairs to a woman can never be successful." (Bukhari vl.5, 

pg.136, Bukhari vl. 4 Page 97, Nisai vl. 8 Page 227, Tirmidhi vl. 5 Page 457) তিেতমতজ 
েেীরে আরেো উরল্লখ আরি; Rasulullah (pbh) said: "When your rulers are the best 
among you, your wealthy are generous, and your matters are decided by mutual 
consultation, then the surface of the earth is better for you than the belly of the 
earth. However, when your rulers are the worst among you, your wealthy are 
miserly and your matters are in the hands of your women, then the belly of the 
earth is better for you than its surface." (Tirmidhi vl.4, pg.459) 
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৬৫৬ তিস্টোরব্দ েতিপয় তব্রদ্রোহী মুসযমোন খতযেো হজেি উসমোনরে (েোাঃ) হিযো েরে। উসমোন 
(েোাঃ) হিযোয় হজেি আতযে (েোাঃ) ইন্ধন েরয়রি, এেেম এেতি অতভরযোরর্ তত্রে হোজোে চসনয 
তনরয় আরয়েো (েোাঃ) আতযে (েোাঃ) তব্রুরে যুে কঘোষণো েরেন। ইসযোরমে ইতিহোরস িো ‘জরি 
জোমোয’ নোরম অতভতহি। ইেোরেে ব্রসোেোয় আতযে (েোাঃ) চসনযরিে সোরে যুরে আরয়েো (েোাঃ) 
পেোজয় ব্েণ েরেন। আতয (েোাঃ) আরয়েোরে (েোাঃ) ব্ন্দী েরে মতিনোয় তনরয় যোন। েোষ্ট্রপ্রযোন 
আতযে (েোাঃ) তব্রুরে যুে কঘোষণো েেোয় আরয়েোরে (েোাঃ) আজীব্ন রৃ্হব্ন্দীে েোতস্ত কিওয়ো 
হয়। এেপে আরয়েো (েোাঃ) আে কেোরনোতিন েোজনীতিরি তেরে আসরি পোরেন তন। িয় ব্িে 
ব্য়রস ব্োতযেোব্যু ১৮ ব্িে ব্য়রস যুব্িী তব্যব্ো তব্তব্ আরয়েো, ৬৭৮ তিস্টোরব্দ ৬৪ ব্িে ব্য়রস 
ইহরযোে িযোর্ েরেন।  
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িিুেগ অযযোয় 
 

'ইসযোরমে জন্ম, তব্েোে ও প্রোসোি ষড়যন্ত্র' 
 
কেোেোরয়ে ব্ংরেে িুই েোখোয় নতব্ মুহোম্মি (িাঃ) ও হজেি ওসমোরনে (েোাঃ) জন্ম। িোাঁরিে 
িুজনরেই পূব্গপুরুষ আব্রি মনোে। আব্রি মনোরেে িুই পুত্র তিরযন: আব্রি েোমস ও আব্রি 
হোতেম। আব্রি েোমরসে মৃিুযে পে িোাঁে পুত্র উমোইয়ো কনিৃরত্বে িোতব্ েেোয় িোিো আব্রি 
হোতেরমে সোরে তব্ব্োি ব্োাঁরয। এই তব্ব্োরি কেোেোরয়ে ব্ংে িুই িরয ব্ো কর্োরত্র তব্ভি হরয় যোয়; 
হোতেতম কর্োত্র ও উমোইয়ো কর্োত্র। তব্ব্োরিে মূয েোেণ সম্পি। কেষ পযগন্ত কনিৃত্ব ভোর্োভোতর্ 
েেো হয় এইভোরব্; েোব্ো রৃ্রহে স্বিোতযেোে ও িত্ত্বোব্যোন এব্ং হজ (কিব্-কিব্ী িেগন) কমৌসুরম 
আয়েৃি অরেগে মোতযেোনো েোেরব্ হোতেতম কর্োরত্রে হোরি। আে কিে প্রতিেক্ষো-প্রেোসন ও 
যুেযব্ধ সম্পরিে মোতযেোনো উমোইয়ো িরযে হোরি। পেব্িগীরি উমোইয়ো ব্ংে বু্ঝরি পোেরযো 
এই ক্ষমিো ভোর্োভোতর্রি িোরিে যরেষ্ট ক্ষতি হরয় কর্রি। নতব্ মুহোম্মরিে (িাঃ) জন্ম পূব্গব্িগী 
আেরব্ যুেতব্গ্রহ ব্ো যমগীয় কজহোি কিমন তিয নো ব্যরযই িরয। নর্ে েোসরন উমোইয়োরিে 
অরেগোপোজগন, েোব্ো রৃ্রহে আরয়ে িুযনোয় তিয অতি নর্নয। যরন-মোরন উমোইয়ো কর্োত্র, 
হোতেতমরিে কিরয় অরনে তপতিরয় পড়রযো। তেন্তু িোেো সোমতেে তব্ভোর্ ও প্রেোসরনে মোযযরম 
েোষ্ট্রনীতি, েূিনীতি ও তেক্ষো-িীক্ষোয় অরনে এতর্রয় কর্য। এব্োে অেগরনতিে সমসযো িূেীেেরণ 
বু্তেমোন উমোইয়োর্ণ ঝোতপরয় পড়রযো ব্যব্সো-ব্োতণরজয। েূিরনতিে অতভজ্ঞিো েোরজ যোতর্রয় 
িোেো কযমন ব্যব্সো-ব্োতণরজয, অরেগোপোজগরন প্রিুে উন্নতি েরে, উপেন্তু ব্তহতব্গরশ্বে সোরেও 
সুসম্পেগ র্রড় িুযরি সক্ষম হয়। উমোইয়ো ও হোতেতম িুই িরযে মযযেোে চব্ষময, তব্ব্োি, তহংসো-
তব্রদ্বষ তিনতিন ব্োড়রি েোরে। আে িো এে পযগোরয় হোতেতম িরযে অনযিম েতিেোযী কনিো, 
এেোিে সন্তোরনে জনে আবু্দয কমোিোতযরব্ে সমরয় এরস িেমোেোে যোেণ েরে। আবু্দয 
কমোিোতযরব্ে পুত্র আবু্দল্লোহ ও আবু্িোতযরব্ে ওেরস যেোক্ররম মুহোম্মি (িাঃ) ও হজেি আতযে 
(েোাঃ) জন্ম। 
 



 

176 
 

উমোইয়োে িুই পুত্র তিরযন। হোতেব্ ও আবু্য আস। হোতেরব্ে ঘরে জন্মগ্রহণ েরেন আবু্ সুতেয়োন 
আে আরসে ঘরে হোেোম ও আেেোন। ৫৭০ খৃস্টোরব্দে কয ব্িে ইরয়রমরনে ব্োিেোহ আব্েোহো 
মক্কো আক্রমণ েরেন, কস ব্িে হোতেতম কর্োরত্রে আবু্দল্লোহে রৃ্রহ মুহোম্মি (িাঃ) জন্মগ্রহণ েরেন। 
িোে িয় অেব্ো সোি ব্ৎসে পে উমোইয়ো ব্ংরেে আফেোন পত্নী উতিগে র্রভগ হজেি উসমোরনে 
(েোাঃ) জন্ম হয়। তেশু ব্য়রস কযমন মুহোম্মি (িাঃ) তপিো আবু্দল্লোহরে হোতেরয় িোিো আবু্িোতযরব্ে 
আশ্ররয় প্রতিপোতযি কহোন, হজেি উসমোনও (েোাঃ) তেরেোে ব্য়রস তপিো আেেোনরে হোতেরয় 
িোিো হোেোরমে আশ্রয় গ্রহণ েরেন। উমোইয়ো ও হোতেতমরিে আত্মেযহ, কর্োত্রীয় সংঘোি, 
ব্হুঈশ্বেব্োি আে যমগীয়-উপোসনোযরয়ে মোতযেোনো জব্ে-িখয তনরয় আেব্ যখন অব্নতিে িেম 
পযগোরয় িখনই তব্পেীিমুখী মুিবু্তে এব্ং উিোে িোেগতনে িৃতষ্টভতিে এেিয মুিমনোে 
আতব্ভগোব্ ঘরি। যোরিে িৎেোযীন সমরয় ‘হোতনতে’ নোরম আখযোতয়ি েেো হরিো। মুহোম্মি (িাঃ) 
িখন যুব্ে। ওয়োেোেো তব্ন-কনোরেয ও জোতয়ি তব্ন-ওমে তিরযন কসই ‘হোতনতে’ িরযে প্রতিষ্ঠোিো 
সিসয। মক্কোয় জন্মগ্রহণেোেী ওব্োয়িুল্লোহ তব্ন জোহস এব্ং উসমোন তব্ন আয-হুয়োয়তেে প্রমুখ 
তিরযন ‘হোতনতে’ িরযে অনযিম সিসয। উরল্লখয, এাঁরিে মরযয ওয়োেোেো তব্ন কনোরেয মুহম্মি 
(িাঃ) এে প্রেম স্ত্রী হজেি খোতিজোে (েোাঃ) িোিোরিো ভোই ও মুহোম্মরিে (িাঃ) ‘ইসযোম-প্রিোরেে’ 
যমগগুরু। জোনো যোয়, তিতন খোতিজো ও মুহোম্মরিে (িাঃ) তব্রয়ে ঘিেও তিরযন। জোতয়ি তব্ন ওমে 
আেরব্ে কপৌিতযে যমগোব্যম্বী পতেব্োরে জন্মগ্রহণ েরেন, পেব্িগীরি তিতন এই কপৌিতযে 
যমগমি িযোর্ েরে এরেশ্বেব্োিী ‘আব্রোহোতময় মিব্োি’ গ্রহণ েরেন। হোতনতে িয এে সময় 
মক্কোে প্রভোব্েোযী ‘কপৌিতযে যরমগ’ে ওপে প্রেোরেয অনোস্থো কঘোষণো েরে ব্রস। েরয 
কেোেোরয়েরিে কেোরষ পরড় িোরিে অরনেরেই কিেোন্তেী হরি হয়। ওব্োয়িুল্লোহ তব্ন জোহস 
প্রোণ ব্োাঁিোরি পোশ্বগব্িগী তিস্টোনেোজয আতব্তসতনয়োয় পোতযরয় যোন এব্ং কসখোরন তিস্টোন যমগমি 
গ্রহণ েরেন; িোাঁে স্ত্রী উরম্ম হোতব্ব্োরে নতব্ মুহোম্মি (িাঃ) পেব্িগীরি তব্রয় েরেন। উসমোন 
তব্ন আয-হুয়োয়তেেও কেোেোরয়েরিে হোি কেরে প্রোণ ব্োাঁিোরি ব্োইরজন্টোইন েোরজয র্মন েরেন; 
তিতনও কসখোরন তিস্টোন যমগমি গ্রহণ েরেন।  
 

ওয়োেোেো তব্ন-কনোরেয তিরযন ইহুতি-তিস্টোনরিে যমগপুস্তে িোওেোি, জবু্ে ও ইনতজয কেিোরব্ 
তব্রেষজ্ঞ আে জোতয়ি তব্ন-ওমে তিরযন এেজন েতব্ ও সোতহতিযে। কেোেআরনে েোতব্যে রূপ, 
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িন্দ ও েব্দিয়ন জোতয়ি তব্ন-ওমরেে েোি কেরে অরনেোংরেই যোেেৃি। মুহোম্মি (িাঃ) হয়রিো 
তেিুিো র্তেব্ পতেব্োরে কেরে যোযন-পোযন হরয়তিরযন তেন্তু তিতন ‘তনেক্ষে’ তিরযন, এ তব্ষয় 
তনরয় ঐতিহোতসেরিে মরযয যরেষ্ট সরন্দহ আকি; েোেণ িোিো আবু্িোতযরব্ে সোরে ব্যব্সো 
ব্োতণরজযে উরদ্দরেয প্রোয়ই েযোম (ব্িগমোন তসতেয়ো) সহ তব্তভন্ন কিরে ভ্রমরণে সোেী হরিন, এব্ং 
ব্যব্সোে তহসোব্-তনেোরেে পূণগ িক্ষিোে েোেরণই তব্িেোযী তিস্টোন যমগোব্যম্বী খোতিজো মুহোম্মরিে 
(িাঃ) প্রতি আেৃষ্ট হরয়তিরযন।  
 

৬১০ তিস্টোরব্দ মুহোম্মি (িাঃ) িোাঁে নিুন যমগ ‘ইসযোম’ কঘোষণো কিন। মক্কো নর্েীরি আগুন জ্বরয 
উঠরযো। হোতেতম ব্ংরেোদূ্ভি মুহোম্মরিে (িাঃ) এই নিুন যমগ কঘোষণোয় অপমোনরব্োয েেরযো 
উমোইয়ো িয, আে মুহোম্মরিে (িাঃ) স্বীয় কর্োরত্রে কযোেজন কপৌিতযেিোে অব্সোরনে িুতশ্চন্তোয়, 
কিব্-কিব্ীে েযযোরণ েোব্ো রৃ্হ কেরে তব্পুয আরয়ে পে ব্ন্ধ হওয়োে আেঙ্কোয় হরযো উৎেতণ্ঠি। 
এতিরে হজেি উসমোন (েোাঃ) িোিো হোেোরমে সহরযোতর্িোয় ব্যব্সো-ব্োতণরজয প্রিুে উন্নতি েেোে 
েরয কিে-তব্রিরে সুপতেতিতি যোভ েরেন। ব্যব্সোে সূত্র যরেই এেতিন মক্কোে ব্যব্সোয়ী আবু্-
ব্েরেে (েোাঃ) সোরে িোাঁে সোক্ষোৎ হয়। হজেি উসমোন (েোাঃ) তিরযন আরব্র্প্রব্ণ, তেিুিো সেয 
প্রেৃতিে সুিেগন যুব্ে। যরন-মোরন উসমোন (েোাঃ) সুখী হরযও মরন-প্রোরণ সুখ তিয নো। তপিো 
আেেোরনে মৃিুযে পে িোাঁে মোিো উতিগ (ওেয়ো) কয কযোেতিরে তব্রয় েরেন, উসমোন (েোাঃ) 
িোরে সহয েেরি পোেরিন নো। মরনে িুাঃরখ এেতিন ঘে কিরড় মক্কোয় িরয আরসন। উসমোন 
(েোাঃ) মুহোম্মরিে (িাঃ) প্রেম েনযো কেোরেয়োরে ভোরযোব্োসরিন এব্ং মরন-মরন িোাঁরে তব্রয় 
েেোে ইরে কপোষণ েেরিন। তেন্তু যখন এেতিন শুনরি কপরযন কেোরেয়োে তব্রয় অনযত্র হরয় 
কর্রি, উসমোন (েোাঃ) খুব্ই িুাঃখ কপরযন। এেতিন কসই িুাঃখ কমোিরনে সুব্ণগ সুরযোর্তি সৃতষ্ট 
েরে তিরযন িোাঁে নব্য ব্যব্সোয়ী ব্নু্ধ আবু্ব্েে (েোাঃ)।  
 

মুহোম্মি (িাঃ) িোাঁে নিুন যমগ ‘ইসযোম’ কঘোষণোে পূব্গপতেেল্পনো অনুযোয়ী প্রেরমই িতল্লে ব্িে 
ব্য়স্কো, িুব্োে তব্ব্োতহিো, তব্পুয সম্পরিে অতযেোতেণী খোতিজোরে তব্রয় েরেন। মুহোম্মি (িাঃ) 
ভোরযোভোরব্ই জোনরিন, ব্োহুব্য ও অেগব্য িোড়ো িোাঁে নিুন যমগ ‘সূতিেো ঘরে’-ই মোেো যোরব্; 
কযমনিো হরয়রি হোতনতেরিে অব্স্থো। িোই আপন েনযোদ্বয়রে আতিব্ো ও উিব্ো ইব্রন আবু্যোহোব্ 
নোরমে িুই অমুসতযম সরহোিে ভোইরয়ে সোরে তব্রয় কিন। উরম্ম-েযসুম তব্ব্োহেোরয 



 

178 
 

অপ্রোপ্তব্য়স্কো তিরযন। নতব্ েনযোদ্বরয়ে তব্ব্োহ ইসযোরমে েতেয়ি কমোিোরব্ে অব্েযই তিয নো; 
েোেণ আবু্ যোহোব্ ব্ো িোে িুই পুত্র ইসযোম যমগোব্যম্বী তিরযন নো, এমন তে এই যমগরে িোেো 
কমরন তনরি পোরেনতন, িোরিে আেঙ্কো তিয এতি িোরিে পূব্গপুরুরষে যরমগে প্রতি হুমতেস্বরূপ। 
িোই আতিব্ো ও উিব্ো মুহোম্মরিে (িাঃ) নিুন যরমগে সংব্োি শুরন নতব্তজে প্রতি িোরিে িীব্র 
ঘৃণোই শুযু প্রেোে েেরযো নো উপেন্ত িোাঁে েনযোদ্বয়রে িোযোে তিরয় ঘে কেরে কব্ে েরে তিয। 
মুহোম্মি (িাঃ) অন্তরে খুব্ই িুাঃখ কপরযন তেন্তু তেিু েেোে েতি তিয নো, শুযু অতভেোপ কিওয়ো 
িোড়ো (কেোেআন েতেরেে ‘সুেো যোহোব্ দ্রষ্টব্য)। কেোরেয়োরে তনরয় উসমোরনে (েোাঃ) মরনে কর্োপন 
ব্োসনো আবু্ব্েে (েোাঃ) জোনরিন এব্ং নতব্ েনযোদ্বরয়ে িোযোে হরয় যোওয়োে সুব্োরি ‘উসমোরনে 
ব্োসনোে’ সংব্োিিো তিতন (আবু্ ব্েে) মুহোম্মরিে (িাঃ) েোরন কপৌঁিোরযন। মুহোম্মিও এই যেরনে 
সুরযোরর্ে অরপক্ষোয় তিরযন। ব্োহুব্য অজগরনে পতেেল্পনো ব্যেগ হরয়রি তেন্তু এব্োরে অেগব্রযে 
সুরযোর্িো হোিিোড়ো েেো যোয় নো। মুহোম্মি (িাঃ) উসমোনরে নব্প্রিোতেি ইসযোম যমগ গ্রহরণে 
েিগ কমরন তনরয কমরয়ে তব্রয় তিরি েোতজ হরযন। উসমোন (েোাঃ) ও খুতে মরন ইসযোম যমগ গ্রহণ 
েরে কেোরেয়োে সোরে প্রণয়সূরত্র আব্ে হরযন। আেরব্ে এেতি যনোঢয-সম্ভ্রোন্ত পতেব্োরে, ‘কসোনোে 
িোমি’ মুরখ তনরয় কয উসমোরনে (েোাঃ) জন্ম, কসই উসমোন (েোাঃ) এমন েোণ্ড েরে ব্সরব্ন 
উমোইয়ো ব্ংরেে কেউ কেোরনোতিন েল্পনোও েেরি পোরেতন। িোিো হোেোরমে, ঢোে-কঢোয ব্োতজরয় 
েোষ্ট্রীয় মযগোিোয় উসমোরনে তব্রয় সম্পন্ন েেোে সেয স্বপ্ন কভরঙ িুেমোে হরয় কর্য। নব্ব্যূরে 
তনরয় িোরয়রেে েোজপ্রোসোরি উসমোরনে (েোাঃ) আে যোওয়ো হরযো নো। তেিুতিন পরেই তিেস্কোে 
আে অপমোরনে কব্োঝো মোেোয় তনরয় মক্কো কেরে তব্িোতড়ি নব্য মুসতযম িরযে সোরে নব্ব্যূরে 
তনরয় উসমোন পোশ্বগব্িগী তিস্টোন েোষ্ট্র আতব্তসতনয়োয় র্মন েরেন। িতেদ্র কিে আতব্তসতনয়োয় 
উসমোন (েোাঃ) ব্যব্সো-ব্োতণরজযে অরনে কিষ্টো েরেও কিমন সুতব্যো েেরি পোেরযন নো। 
 

আতব্তসতনয়োয় সুিীঘগ আি ব্িে সীমোহীন িুাঃখ-েরষ্টে মরযয অব্স্থোনেোরয, ৬১৯ তিস্টোরব্দ 
এেতিন কেোরেয়োে েোরি খব্ে আসরযো, এেেোরযে আেরব্ে স্বনোমযনযো মতহযো, অেুেন্ত 
ঐশ্বরযগে অতযেোতেণী, মো জননী খোতিজো অতিেয় অভোব্ অনিরনে মরযয কেোর্োক্রোন্ত হরয়, ঔষয-
পেযতব্হীন অব্স্থোয় মোেো কর্রিন। মোিৃরেোরে কেোরেয়োে শুযু মনই ভোরঙতন, িোাঁে কিহও কভরঙ 
যোয়; তিতন কেোর্োক্রোন্ত হরয় পরড়ন। ৬২২ তিস্টোরব্দ মুহোম্মি (িাঃ) কেোেোরয়ে েিৃগে িোাঁে 
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প্রোণনোরেে আেঙ্কোয় েোরিে অন্ধেোরে আবু্ব্েে (েোাঃ)-কে সরি তনরয় মতিনোতভমুরখ পোতযরয় 
যোন। ইসযোরমে ইতিহোরস এই ঘিনোরে ‘তহজেি’ ব্যো হয় এব্ং ঐ তিন কেরে পেব্িগীরি 
তহজতে সন র্ণনো শুরু েেো হয়। িখন মুহোম্মরিে (িাঃ) ব্য়স তিয তিপ্পোন্ন আে িোাঁে প্রিোতেি 
যরমগে িযতিয কিরেো ব্িে। মতিনোয় এরসই মুহোম্মি িোাঁে এরিোতিনেোে চব্েোর্ী কযব্োরসে 
অন্তেোরয যুেোতয়ি েোজরনতিে ইসযোম প্রেোরেে প্রস্তুতি কনন। এে হোরি িসতব্হ আে এে 
হোরি িরযোয়োে! 
  
উসমোন (েোাঃ) তহজতে িুই সরন আতব্তসতনয়ো কেরে স্বস্ত্রীে মতিনোে পরে যোত্রো েরেন। পীতড়ি, 
ক্ষীণ স্বোরস্থযে কেোরেয়ো িখন র্ভগব্িী। পতেমরযয িোাঁরিে এেতি পুত্র সন্তোন জন্ম কনয় তেন্তু কস 
চেেরব্ই মোেো যোয়। কেোরেয়োে স্বোরস্থযে অব্স্থো তিন-তিন কেোিনীয় হরি েোরে। তেিুতিন পে 
কেোরেয়ো যখন মৃিুযেযযোয় েোতয়ি, মুহোম্মি (িাঃ) িখন িোাঁে কিে ব্িরেে চিতে তিনে কিরেোজন 
অনুসোেী চসতনে তনরয়, মতিনো কেরে প্রোয় ষোি মোইয িতক্ষণ-পতশ্চরম ব্িে প্রোরন্ত যুেেি। 
মুহোম্মি (িাঃ) তসতেয়ো কেরে মক্কোতভমুখী এেিয কেোেোরয়ে ব্তণরেে পে রুরখ িোাঁড়োন। যুরেে 
জনয মুসযমোনর্ণ পূব্গ কেরেই প্রস্তুি তিরযন। হঠোৎ আক্রমরণ ব্তণেিয হিভম্ব হরয় যোয়। 
ব্োহে মোেেি মক্কোে কেোেোরয়ের্ণ জোনরি পোেরযো যুে ব্যিীি ব্তণেিযরে মুহোম্মরিে হোি 
কেরে উেোে েেো সম্ভব্ নয়। ব্িে প্রোরন্ত সংঘতিি হরযো ইসযোরমে ইতিহোরসে সব্গপ্রেম যুে। 
মুসযমোনরিে পরক্ষ স্বয়ং মুহোম্মি কসনোপতিে িোতয়রত্ব। ব্িে প্রোন্তে সিেতি িোজো প্রোরণে েরি 
েতিি হরযো। আে এই েরিে মোরঝ কখোাঁরজ কপয তেরেোে ইসযোম কব্াঁরি েোেোে, তব্েতেি 
হওয়োে অপূব্গ স্বোি। উসমোন (েোাঃ) কস যুরে অংেগ্রহণ েরেনতন। কসনোপতি মুহোম্মি (িাঃ) 
সিেজন মোনুষরে খুন ও িরিোতযে মোনুষরে ব্ন্দী েরে যুরে জয় যোভ েরেন। তব্জয়ীে কব্রে 
র্তব্গি চসনযিয তনরয় মুহোম্মি (িাঃ) যখন মতিনোয় রৃ্রহ তেেরযন, কেোরেয়ো িখন এই পৃতেব্ীরি 
আে কনই। কেোরেয়োে িোেন-েোেরনে ব্যব্স্থো েেরি হরযো, তব্জয় উৎসব্ েেো মুহোম্মরিে (িাঃ) 
আে হরযো নো। তেন্তু এই যুরে িোাঁে পূব্গ-পতেেল্পনো (সম্পি ও ক্ষমিো তব্স্তোে) ব্োস্তব্োয়রনে 
পরে উৎসোহ ও আেো সঞ্চোতেি হরযো। মুহোম্মি (িাঃ) অতিসিে আরেেতি যুরেে আরয়োজরন 
মরনোতনরব্ে েেরযন। আে পত্নী তব্রয়োরর্ কেোেোহি উসমোন (েোাঃ) তেিুতিন পরেই পুরেোিরম 
ব্যব্সো ব্োতণরজয আত্মতনরয়োর্ েেরযন। ব্যব্সোয় সুপতেতিি উসমোন (েোাঃ) পূব্গ অতভজ্ঞিোয় 
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েোিোেোতি প্রিুে উন্নতি েেরযন। এিতিরন, তেরেোে ব্য়রস িোযোে প্রোপ্ত মুহোম্মরিে (িাঃ) তদ্বিীয় 
েনযো উরম্ম-েযসুম পূণগ যুব্িী। উসমোন (েোাঃ) েযসুরমে কপ্ররম পড়রযন। নতব্তজে েোরি তব্রয়ে 
প্রস্তোব্ তিরযন। যরন-মোরন, রূরপ-গুরণ অিুযনীয় উসমোরনে (েোাঃ) প্রস্তোব্ সোিরে রৃ্হীি হরযো। 
নতব্ মুহোম্মরিে (িাঃ) িুই েনযোে পোতণ গ্রহরণে েোেরণ উসমোন (েোাঃ) ‘তযনু্নেোইন’ অেগোৎ যুর্য 
নূরেে অতযেোেী উপোতয যোভ েেরযন।  
 

প্রেম যুরেে মোত্র এে ব্িে পরেই, তহজতে িৃিীয় সরন, মতিনো কেরে িয় মোইয উিে-পূরব্গ 
ওহুি প্রোন্তরে কেোেোরয়েরিে সোরে মুহোম্মরিে (িাঃ) তদ্বিীয় যুে হয়। এব্োরে তেশু ইসযোম শুযু 
েিই পোন েেরযো নো, যুে-যব্ধ সম্পরিে অমৃিস্বোিও গ্রহণ েেরযো। যোর্োিোে তিনতি যুরে 
(ব্িে, ওহুি, আহযোব্) তব্জয়ী মুসযমোনর্ণ প্রিুে সম্পি যোভ েেরযন এব্ং েত্রুপরক্ষে অরনে 
তেশু-তেরেোে, নে-নোেীরে ব্ন্দী েেরি সক্ষম হরযন। মুসযমোনর্ণ বু্ঝরি পোেরযন: যুে এেতি 
অেল্পনীয় যোভজনে ব্যব্সো। উসমোন (েোাঃ) ইসযোরমে প্রেম যুে ‘ব্িে যুে’ ব্োরি ওহুি ও 
আহযোব্ যুরে কসনোপতি মুহোম্মরিে (িাঃ) পোরে-পোরে তিরযন। পেোতজি কেোেোয়ের্ণ ভীি-
সন্ত্রস্ত হরয় কর্রযো। ইসযোম ত্রোরসে সৃতষ্ট েেরযো সোেো আেব্তব্রশ্ব। ষষ্ঠ তহজতেরি মুহোম্মি (িাঃ) 
তব্েোি চসনযব্োতহনী তনরয় ব্তন-মুিোতযে কর্োরত্রে ইহুতিরিেরে আক্রমণ েরেন। এই যুরে 
ইহুতির্ণ মোেোত্মে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। িোরিে ব্হু নোেী মুসযমোনরিে হোরি ব্ন্দী হরয় যোয়। তনজ 
েহরেে ব্োইরে েোরিে অন্ধেোরে অিতেগি আক্রমণ ‘আত্মেক্ষোমূযে’ হয় নো। মুহোম্মি েিৃগে 
কব্তেেভোর্ যুেই তিয ‘অরেতেভ’। ব্তন-মুিোতযে কর্োত্র ব্ো তসতেয়ো কেরে ব্োতণজয েরে ব্োতড় 
কেেোে পরে কেোেোরয়ে ব্তণেিয মতিনো আক্রমণ েরে নোই। মুহম্মি (িাঃ) চসনযব্য তনরয় কয 
েোরিে আাঁযোরে যন-সম্পি যুন্ঠরনে উরদ্দরেয উরিে েোরেযোয় ‘অরেতেভ’আক্রমণ িোযোরিন, 
িোে প্রমোণ পোওয়ো যোয় অরনে হোতিরস। এমতন এেতি হোতিস পোঠেরিে উরদ্দরেয এখোরন কিয়ো 
হয-  
 Ibn ‘Aun reported: I wrote to Nafi’ inquiring from him whether it was necessary 
to extend (to the disbelievers) an invitation to accept (Islam) before meeting them 
in fight.  He wrote (in reply) to me that it was necessary in the early days of 
Islam. The Messenger of Allah (may peace be upon him) made a raid upon Banu 
Mustaliq while they were unaware and their cattle were having a drink at the 
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water. He killed those who fought and imprisoned others. On that very day, he 
captured Juwairiya bint al-Harith. Nafi’ said that this tradition was related to him 

by Abdullah b. Umar who (himself) was among the raiding troops.” (সতহহ মুসতযম 
েতেে, হোতিস নং ৪২৯২) 
 

এব্োরে মুহোম্মি (িাঃ) কেোেোরয়েরিে মন-মোনতসেিো ও েতি পেীক্ষোে যরক্ষয কিৌদ্দেি 
চসনযসোমন্ত তনরয় মক্কো নর্েী িখরযে আরয়োজন েেরযন। মক্কো েহে কেরে িয় মোইয িূরে 
কহোিোয়তব্য়োে উপিযেোয় এরস িোেো আে অগ্রসে হরযন নো। অরনে কিেীরি হরযও মক্কোব্োসী 
কিখরি কপরযো ‘সন্নযোসী-চব্েোর্ী’ কযব্োরসে কভিরে মুহোম্মরিে ভয়োনে েোজরনতিে কিহোেো। 
এে সোরে কিৌদ্দেি চসতনে তনরয় মুহোম্মরিে (িাঃ) আর্মন সংব্োি কপরয় কেোেোরয়ের্ণ আরর্ 
কেরেই সব্গোত্মে প্রস্তুতি তনরযন। মুহোম্মরিে (িাঃ) ব্োিগো-ব্োহে হরয় উসমোন (েোাঃ) কেোেোরয়ে 
কনিোরিে সোরে সোক্ষোৎ েরে ব্যরযন কয, িোেো যুে েেরি আরসন তন, এরসরিন েোব্ো ঘে 
িেগন েেরি! কেোেোরয়েরিে মন কেরে ব্িরেে েরিে িোর্ িখরনো শুেোয়তন। উসমোন (েোাঃ) 
কে ব্ন্দী েেো হরযো। খব্ে কপরয় মুসযমোনর্ণ কক্ষরপ উঠরযন। নতব্তজে হোরি হোি কেরখ মৃিুয-
েপে তনরযন, মক্কো জয় নো েরে িোেো তেরে যোরব্ন নো; ইসযোরমে ইতিহোরস এই েপে 
‘ব্োইয়যোরি কেজওয়োন’ নোরম অতভতহি। হজ (কিব্-কিব্ী িেগন) উপযরক্ষ তব্তভন্ন এযোেো কেরে 
আর্ি েতিপয় উপজোিীয় কনিোরিে হস্তরক্ষরপ আপোিি িুইপক্ষ মোেোত্মে তব্পযগয় কেরে েক্ষো 
কপয। িোেো উভয়পরক্ষে মরযয এেতি সতন্ধ স্থোপন েেরি সক্ষম হরযন, যো ঐতিহোতসে 
‘কহোিোইতব্য়ো সতন্ধ’ নোরম পতেতিি। আেব্ তব্রশ্ব মুহোম্মরিে (িাঃ) কনিৃরত্ব এেরিতিয়ো ক্ষমিোে 
অতযেোেী অপ্রতিরুে এে তব্েোি মুসতযম ব্োতহনী র্রড় উঠরযো। কেষ পযগন্ত িোেো তব্নো যুরে 
৬৩০ তিস্টোরব্দে ১১ জোনুয়োতে িোতেরখ মক্কো নর্েী িখয েরে কনন। ব্িে কেরে িোবু্রেে যুে 
পযগন্ত িে ব্িরেে মরযয েমপরক্ষ নয়তি যুরে মুহোম্মি (িাঃ) কসনোপতিে িোতয়রত্ব তিরযন। ৬৩২ 
তিস্টোরব্দ আেোেোরিে ময়িোরন তিতন িোাঁে কেষ ঐতিহোতসে ভোষণ কিন। এই ভোষরণে িুই মোস 
পরেই ৬৩ ব্িে ব্য়রস মুহোম্মি (িাঃ) ইহরযোে িযোর্ েরেন। উরল্লখয, িখন আবু্-ব্েে িনয়ো, 
নতব্ে তপ্রয় পত্নী আরয়েোে ব্য়স আিোরেো। 
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মুহোম্মরিে (িাঃ) মৃিুযে পেপেই অর্ণিোতন্ত্রেভোরব্ ক্ষমিো িখয েরে ব্রসন মুহোম্মরিে েশুে 
হজেি আবু্ব্েে (েোাঃ)। ক্ষমিোে কমোরহ মক্কো কেরে পোতযরয় আসো কেোেোরয়ে কনিোর্ণ মতিনোে 
আনসোতেরিে েেো ভুরয কর্রযন। মতিনোব্োসীে কেোন িোতব্ ও প্রতিব্োি িোেো েোরনই িুযরযন 
নো। মতিনোে মুসযমোন কনিো হজেি সোি (েোাঃ) পতেষ্কোে জোতনরয় তিরযন, খতযেো তনব্গোতিি হরব্ 
মতিনোে আনসোতেরিে কভিে কেরে। মতিনোব্োসী কেষ পযগন্ত মক্কোে এেজন এব্ং মতিনোে 
এেজন েরে িুই খতযেো কমরন তনরি েোতজ হরযন। িোরিে এ িোতব্ও প্রিযোখযোন েেো হরযো। 
মতিনোে ঘরে ব্োইরে তহংসোে আগুন জ্বরয উঠরযো। হজেি আতয ও মুহোম্মরিে েতনষ্ঠ েনযো 
হজেি েোতিমো (েোাঃ) আবু্ব্েেরে (েোাঃ) প্রেম কেরেই খতযেো তহরসরব্ কমরন তনরি পোরেনতন। 
মুহোম্মরিে (িাঃ) কমরয় েোতিমো (েোাঃ) ও িোাঁে িোিো আব্বোস (েোাঃ) মুহোম্মরিে (িাঃ) মোতযেোনোয়, 
মতিনো ও খোয়ব্োরে েতক্ষি তেিু সম্পতি িোতব্ েেোয় এ তনরয় আবু্ব্েরেে সোরে িোরিে 
মরনোমোতযনয কিখো কিয়। কেষ পযগন্ত প্রোয় িয় মোস পে তব্তভন্ন সোমোতজে তিে তিন্তো েরে আতয 
(েোাঃ) আবু্ব্েরেে (েোাঃ) কখযোেি কমরন কনয়োয় ঐ তব্ষয়তি িোপো পরড় যোয়। আবু্ব্েরেে 
েোসনোমরয, মুহোম্মরিে (িাঃ) সমরয়ে কজোেপূব্গে যমগোন্ততেি মোনুষর্ণ তব্রদ্রোহ কঘোষণো েেরযো। 
অমুসতযম সেেোের্ণ িোাঁরিে ওপে অনযোয়ভোরব্ আরেোতপি ‘তজতজয়ো’ েে তিরি অস্বীেোে 
েেরযো। মুহোম্মি েিৃগে সৃষ্ট িে ব্িরেে সংঘোিময় অেোতন্তে জীব্ন কেরে মোনুষ মুতি িোইরযো। 
অরনে নব্য মুসযমোন িোরিে পূব্গব্িগী যরমগ তেরে কর্রযো। ব্োহেোইরনে েতিেোযী ব্নু-ব্েে 
কর্োরত্রে কযোেজন (যোেো প্রোণ েক্ষোরেগ মুহোম্মরিে (িাঃ) সমরয় ইসযোম যমগ গ্রহণ েেরি ব্োযয 
হরয়তিয) প্রেোরেয ইসযোম িযোর্ েেরযো। অম্মোন ব্ংেীয় কযোরেেোও ইসযোম যমগ কিরড় তিয। 
আবু্ব্েে (েোাঃ) জনর্রণে ওপে চস্বেোিোেী তস্টমরেোযোে িোতযরয় তিরযন। কসনোপতিে িোতয়রত্ব 
তনরয়োর্ েেরযন িুযষগ সোহোতব্ খোতযি তব্ন অতযিরে (েোাঃ)। উকল্লখয, ‘মুিো’ যুরে যোরয়ি নোমে, 
মুহোম্মরিে (িাঃ) এে ক্রীিিোস তনহি হরয়তিরযন; এে প্রতিরেোয তনরি মুহোম্মি (িাঃ) তসতেয়ো 
আক্রমরণে প্রস্তুতি তনরয়তিরযন িোাঁে (মুহোম্মরিে) মৃিুযে েরয়ে সপ্তোহ পূরব্গ। মুহোম্মরিে (িাঃ) 
কসই অসমূ্পণগ েোজতি পূণগ েেরি, আবু্ব্েে (েোাঃ) প্রেরমই আক্রমণ েেরযন তসতেয়োে ওপে। 
ইেোরনে খসরু পোেরভজ, তযতন এেসময় মুহোম্মিরে (িাঃ) ব্ন্দী েেোে তনরিগে তিরয়তিরযন, 
আবু্ব্েে (েোাঃ) িোাঁরেও েোরয়স্তো েেোে যরক্ষয ইেোন আক্রমণ েেোে প্রস্তুতি তনরযন। অরনে 
মুসযমোন কনিোর্ণ এই আক্রমরণে তব্রেোতযিো েরেতিরযন। আবু্ব্েরেে (েোাঃ) তনরিগরে খোতযি  
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প্রথম খবেফা বনিতাচ্ন বক দকান গর্তাবিক পদ্ধবতয়ত ঘয়টবেয়ো? 

 

মসুবেময়দর অয়নয়কই বিশ্বাস কয়রন দয, নবির (দঃ) মৃতুের পর সিতপ্রথম 

আিুিকরয়ক (রাঃ) খবেফা বহসায়ি বনিতাবচ্ত কয়র তারপর তারা নবির দশষকৃতে 

কয়রবেয়েন। ইসোয়মর ইবতহায়সও তাই পড়ায়না হে, যবদও এর স্বপয়ক্ষ বনভতরয়যাগে 

দকান সুত্র দনই। ইসোয়মর সবিক ইবতহাস জানার জনে মহুাম্ময়দর (দঃ) 

প্রথমবদককার জীিনীকারয়দর িিিেই অবধকতর বিশ্বাসয়যাগে িয়ে গনে করা হে। 

কারর্ তায়দর ির্তনা অবতরঞ্জন এিং বিকৃবতমিু। মহুাম্ময়দর (দঃ) প্রথম জীিনীকার 

হয়েন ইিয়ন ইসহাক। তার বিখোত গ্রন্থবটর নাম বেয়ো ‘বসরাত-আে-নবি’ িা 

সংয়ক্ষয়প ‘বসরাত’। এোড়া,ইসোয়মর ইবতহায়সর দপ্রক্ষাপট পযতায়োচ্নাে সিয়চ্য়ে 

প্রমানে দবেে বহয়সয়ি গনে করা হে ইিয়ন সায়দর তািাকাত, সবহহ িুখাবর, এিং 

তাবরখ আল্ তািাবর’র তাবরক আে রসুে ওোে মেুকুয়ক। সবহ িুখাবর ৮ম 

খন্ড,হাবদস নং ৮১৭; বসরাত (পৃঃ ৬৮৪);এিং তাবরখ আে তািাবরর তাবরক আে 

রসুে ওোে মুেকুয়কর  তথে দথয়ক পাওো ির্তনাে আমরা জানয়ত পাবর দয,খবেফা 

বনিতাচ্ন দমায়টই 'গর্তাবিক' দকান প্রবিোে হেবন, িরং তুমেু হট্টয়গায়ের ময়ধে হিাৎ 

কয়রই হয়েবেে। জনগর্ আয়গ দথয়ক দমায়টও অিগত বেয়েন না, এিং দশ জন 

আশারা দমািাশ্শারার ময়ধে ঘটনািয়ম মাত্র চ্ার জন উপবিত বেয়েন, িাবক ৬ জন 

এ সম্বয়ে বকেুই জানয়তন না।  

 

নবির (দঃ) মৃতুের পয়রই যখন সিাই নবির মৃতয়দহ সৎকায়রর িেিিা করবেয়েন, 

তখন ওময়রর (রাঃ) কায়ে খির আসয়ো দয আনসাররা িনু সাদ দগায়ত্রর চ্ত্বয়র 

একয়জাট হয়ে দনতা িানািার পরামশত করয়ে। ওমর (রাঃ) উবিগ্ন হয়ে আিুিকরয়ক 

(রাঃ) বনয়ে েুটয়েন িনু সাদ -এর চ্ত্বয়র। পয়থ আয়রা দু’জন আশারা দমািাশশারা’র 

সায়থ দদখা হয়ে তাাঁরাও সয়ঙ্গ চ্েয়েন। তারপর িাবক ৬ জন আশারা দমািাশশারা ও 

দিবশরভাগ সাহাবির অনুপবিবতয়ত এিং জনগর্য়ক আয়গ দথয়ক বকেুই না জাবনয়ে 

মাত্র বকেু দোয়কর উপবিবতয়ত তুমুে গাোগাবে ও ঝগড়ার ময়ধে হজরত ওমর (রাঃ) 

হিাৎ আিিুকরয়ক (রাঃ) খবেফা দঘাষর্া কয়র বদয়েন। এই ঘটনা উপবিত জনগয়নর 

ময়ধে বনদারুন দক্ষায়ভর সঞ্চার কয়রবেে যা মারামাবর ধাক্কাধাবক্কয়তও রূপ দনে। 

এমনবক ওময়রর (রাঃ) দদো ভাষয়র্ও এই আকবিক িা  'হিাৎ কয়র' ঘয়ট যাওোর 

ইবঙ্গত স্পষ্ট। সবহহ িুখাবরর একটা দীঘত হাবদয়স (Volume 8, Book 82, Number 

817) এর উয়ল্লখ পাওো যাে । 
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তব্ন অতযি (েোাঃ) কব্পরেোয়ো হরয় আেরব্ে এরেে পে এে কর্োরত্রে ওপে নৃেংস আক্রমণ 
িোযোরি েোরেন। এে সোরে আবু্ব্েরেে (েোাঃ) জতি েমোন্ডোের্ণ িতড়রয় পরড়ন িিুতিগরে; 
ব্োহেোইরন কর্রযন আযো তব্ন হোিেোতম, ইেোরনে িতক্ষণ সীমোন্ত কেরে ব্োইরজনিোইন পযগন্ত 
খোতযি তব্ন অতযি ও ইেোরেে উিে সীমোরন্ত আয়োজ তব্ন র্োনম। মোত্র িুই ব্িরেে চস্বেেোসরন 
আবু্ব্েে কর্োিো আেব্রে এে েণরক্ষরত্র পতেণি েরেন। মৃিুযে পূরব্গ তনরজে পিন্দমি তনযুি 
েরে যোন আরেেজন চস্বেোিোেী েোসে। ওমে ইব্রন খোিোব্ (েোাঃ)। ওমে (েোাঃ) মসনরি ব্রসই 
ইেোে ও ইেোন নোমে িুতি কিেরে এরেব্োরে িিনি েরে তিরযন। খোতযি তব্ন অতযরিে 
কিরয়ও ভয়ঙ্কে, উব্োরয়ি, িোযহো, কযোব্োরয়ে, আবু্দে েহমোন, সোি তব্ন আতব্ ওয়োক্কোস ও 
কমোিোনোে মরিো সন্ত্রোসীরিে হোরি িুরয কিন সোমতেে ভোে। ইেোে ও ইেোরনে েি েি জীব্, 
েি মোনুষ আে পশু কয ইসযোরমে তদ্বিীয় খতযেো ওমরেে িরযোয়োরেে তনরি প্রোণ তিরয়তিয 
িোে সতঠে তহসোব্ হয়রিো কেউ কেোরনোতিন আে জোনরি পোেরব্ নো। মৃিুযে পূরব্গ ওমে (েোাঃ) 
িোাঁে তনরজে ও আবু্ব্েরেে চস্বেোিোেী এেনোয়েিরন্ত্রে যোেোব্োতহেিো ব্জোয় েোখোে যরক্ষয 
খতযেো তনব্গোিরনে িোতয়ত্ব তিরয় কর্রযন আবু্দে েহমোন তব্ন আউে ও িোাঁে (ওমরেে) পুত্র 
আবু্দল্লোহে হোরি। িোেো িুইজন অন্ধেোে ঘরে কর্োপন চব্ঠে েরে তনরয় এরযন মুহোম্মরিে িুই 
েনযোে স্বোমী সিে ব্িে ব্য়স্ক উসমোরনে (েোাঃ) নোম। হজেি আতয (েোাঃ) তিৎেোে েরে ব্যরযন 
‘নো-আতম মোতন নো, এিো প্রহসন, যরমগে নোরম তমেযোিোে, অনযোয়, এিো প্রিোেণো!’  
 

আেতব্ নব্ব্ষগ, তহজতে ২৪ সরনে মহেরমে পরহযো িোতেখ, ৬৪৪ তিস্টোরব্দে ৭ নরভম্বে উসমোন 
(েোাঃ) ইসযোরমে িৃিীয় খতযেো তহরসরব্ কখযোেরিে িোতয়ত্ব গ্রহণ েরেন। উসমোরনে কখযোেি 
যোরভ যোেপে নোই খুতে হরযো মক্কোে উমোইয়োর্ণ, তব্ব্রিরব্োয েেরযো হোতেতমর্ণ। পেপে তিনজন 
খতযেো ক্ষমিোয় আসোে পে, মক্কো কেরে আর্ি েেণোেগীরিে িূেোতভসতন্ধ সম্বরন্ধ অভোর্ো 
মতিনোব্োসীরিে বু্ঝরি ব্োতে েইরযো নো। িোেো বু্ঝরি পোেরযো, কেোেোরয়ের্ণ মতিনো িখয েরে 
তনরয়রি, েোষ্ট্রীয় ক্ষমিোয় মতিনোব্োসীে কেোরনো স্থোন কনই। এিতিন পরেও মুহোম্মরিে (িাঃ) েতেি 
‘সোমযব্োিী’ ইসযোম মক্কো-মতিনোে মুসযমোন ও উমোইয়ো-হোতেতমরিে কভিেেোে চব্ষময িূে 
েেরি পোেরযো নো। উসমোরনে কখযোেরিে মোযযরম এব্োে ইসযোরমে ঘরে অনরযে সু্ফতযঙ্র্ 
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জ্বরয উঠরযো, যো হজেি আরয়েোে (েোাঃ) যুরর্ এরস িোব্োনরয পতেণি হয়। এই প্ররব্ন্ধে 
কেষভোরর্ িো তনরয় সংতক্ষপ্ত আরযোিনো হরব্।  
 

উসমোন (েোাঃ) ক্ষমিো যোরভে পেপেই এে তব্েোি েোণ্ড েরে ব্রসন। অনযোনয তব্খযোি 
সোহোতব্রিে মরি যো তিয মুহোম্মরিে (িাঃ) েতিি সংতব্যোন ‘আয-কেোেআরন’-ে পতেপন্থী। খতযেো 
উসমোনরে এেসোরে তিনতি খুরনে এে আসোমীে তব্িোে েেরি হয়। তদ্বিীয় খতযেো হজেি 
ওমরেে (েোাঃ) কিরয হজেি ওব্োয়িুল্লোহ এেতিরন তিনতি তনেপেোয মোনুষরে খুন েরেতিরযন। 
ঘিনোতি তিয এেেম: হজেি ওমরেে েোরি, তেরেোজ আবু্ যুযু নোরমে এে ব্যতি, িোে ওপে 
আরেোতপি েরেে পতেমোণ েমোরনোে আরব্িন জোনোয়। পোেতসয়োন কিরেে তেরেোজরে 
মুসযমোনর্ণ এে যুরে ব্ন্দী েরে িোস তহরসরব্ তব্তক্র েরেতিরযন। িোসত্ব হরি মুতি পোওয়োে 
যরক্ষয তেরেোজ ইসযোম যমগ গ্রহণ েরে পেব্িগীরি তিস্টযরমগ তেরে যোয়। হজেি ওমে 
তেরেোরজে অনুরেোয প্রিযোখযোন েরেন। েুেোয় ব্সব্োসেোেী তেরেোজ েোঠতমতস্ত্র েোজ েরে 
জীতব্েো তনব্গোহ েেরিো। কস মতিনোয় িরয আরস। এেতিন ওমেরে তনজগন মসতজরি কপরয় িুতে 
তিরয় িয়িো আঘোি েরে এব্ং কস তনরজও আত্মহিযো েরে। িুতেেোঘোরি আহি হওয়োে তিনতিন 
পে ওমে (েোাঃ) মোেো যোন। পেতিন হজেি ওমরেে কিরয ওব্োয়িুল্লোহ, প্রেরম পোেসয কেরে 
আর্ি হেমুজোন ও হজেি সোরিে (েোাঃ) ক্রীিিোস জুেোইনোরে খুন েরেন। হেমুজোন ও 
জুেোইনোরে খুন েরে ওব্োয়িুল্লোহ তেরেোরজে ব্োতড়রি যোন। তেরেোজরে নো কপরয় িোে কমরয়রে 
তিতন খুন েরেন। খতযেো ওমেপুত্র দ্বোেো সংঘতিি হিযোেোরণ্ডে তব্িোে ব্সরযো। পৃতেব্ী আজ 
এি ব্ড় নৃেংস হিযোে ইসযোতম আইরনে সুতব্িোে কিখরব্। খতযেো উসমোরনে মুরখে তিরে 
কিরয় আরি মজযুম ওয়োতেের্ণ। কেোেআন-হোতিস সোমরন তনরয় ব্রসরিন হজেি আতয সহ 
কব্ে েরয়েজন েতেয়ো তব্রেষজ্ঞ সোহোতব্। (অব্েয কেোেআন-হোতিস িখরনো পুস্তোেোেোরে তিযনো; 
মুহোম্মরিে মুরখে েেো ও েোজ কয কযভোরব্ শুরনরিন, বু্রঝরিন, কিরখরিন িোই েতেয়োে আইন 
ব্রয মোনরিন।) র্ণেোয় হরয়ই কর্রি। তেেোহ েোস্ত্রেোের্ণ এেমি কয, ওমরেে পুত্র 
ওব্োয়িুল্লোহে তনতশ্চি মৃিুযিণ্ড হরব্; েোেণ, তনহি তিন ব্যতিে এেজন পোেসয কেরে আর্ি 
হেমুজোন তিরযন মুসযমোন। েতেয়ি অনুযোয়ী এেজন মুসযমোনরে হিযো েেরয হিযোেোেীে 
েোতস্ত মৃিুযিণ্ড। তদ্বিীয়জন এেজন সোহোতব্ে ক্রীিিোস। িৃিীয়জন এেজন নোেী, কয খতযেো 
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ওমরেে খুন সম্বরন্ধ তেিুই জোরন নো। হজেি আতয (েোাঃ) অপেোযী ওব্োয়িুল্লোহে েোতস্ত মৃিুযিণ্ড 
কিয়োে পরক্ষ িোে অতভমি প্রেোে েেরযন। সোহোতব্ হজেি আমে ইব্নুয আস (েোাঃ) ও িোাঁে 
মরিো হজেি ওমরেে চিতে েরয়েজন নোমেেো ঘোিে সন্ত্রোসী তব্িোে িযোেোযীন সমরয় িোাঁতড়রয় 
হজেি আতযে কিয়ো েোরয়ে প্রতিব্োি েেরযন। তব্িোেে খতযেো উসমোন (েোাঃ) কেোেআন-হোতিস 
অনুসেণ েেরযন নো। েতেয়ো আইন ও তব্শ্বতব্রব্েরে বু্রড়ো আঙুয কিতখরয় খুনী ওব্োয়িুল্লোহরে 
িণ্ডমুি েরে তিরযন। ওমরেে (েোাঃ) আত্মীয়স্বজন কব্জোয় খুতে হরযও িুাঃতখি হরযো মতিনোব্োসী। 
এ ঘিনোয় তক্ষপ্ত হরয় মতিনোে তব্খযোি মুসতযম েতব্ তযয়োি ইব্রন যতব্ি খতযেো উসমোন, ঘোিে 
ওব্োয়িুল্লোহ ও েতেয়ো আইরনে ওপে ব্যি েরে এে েতব্িো েিনো েেরযন, কযোরে প্রেোরেয 
মতিনোে েোস্তোয়-েোস্তোয় কসই েতব্িো আবৃ্তি েেরযো অরনে তিন। 
  
তেিুতিন পরেই মতিনোয় খোিযোভোব্ কিখো তিয। ডোেোতি আে যুরিে মোরযে গুিোম েূনয হরি 
িরযরি। েোষ্ট্র আে িরয নো। সব্রিরয কব্তে তব্পরিে সমু্মখীন হরযো মতিনোব্োসী। িোেো কপেোয় 
তিয েৃতষজীব্ী। যুরিে ব্যব্সোয় অভযস্থ তিয নো, িোই িোেো যুরে অংেগ্রহণ েেরিো নো। 
র্তনমরিে মোয (নোেী ও সম্পি) িোরিে ভোরর্য জুিরিো নো। পক্ষোন্তরে মক্কোে কেোেোরয়ের্রণে 
জীতব্েো তিয কমষ-িোর্য িড়োরনো ও েোব্ো ঘরেে কসব্োযত্ন েেো। আজ কেোেোরয়ের্ণ ইেোন, 
ইেোে, তসতেয়ো, তমেেসহ সোেো আেব্-তব্রশ্বে প্রোয় প্রতিতি এযোেোয় কেন্দ্রীয় ও স্থোনীয় সেেোতে 
পরি অতযতষ্ঠি। কমষ পোযে-পুরেোতহি কেরে েোষ্ট্রনোয়ে। প্রোয় স্বরপ্নে মরিোই ব্িরয কর্য 
আেরব্ে মোনতিত্র। িখযেৃি কিরে কিরে কেোেোরয়ে েোসের্ণ অর্তণি ক্রীিিোসীরভোর্, অব্োয 
সম্পরিে প্রোিুরযগ তব্যোসব্হুয জীব্রন অভযস্ত হরয় উঠরযো। মতিনো কেরে খতযেো উসমোরনে 
কেন্দ্রীয় সেেোে উপযুি িযোক্স পোঠোরি তিতঠ তযখরযন িখযেৃি েোরজযে র্ভনগেরিে েোরি। 
তেিুতেিু এযোেোে অমুসতযম সেেোের্ণ িযোক্স পোঠোরনোরিো িূরেে েেো, িোেো ইসযোতম েোসন 
অস্বীেোে েরে স্বোযীনিো কঘোষণো েেরযো। স্বয়ং মুসতযম সেেোে, তমসরেে র্ভনগে হজেি আমে 
ইব্নুয আস (েোাঃ) উসমোরনে (েোাঃ) তিতঠে উিরে তযখরযন: ‘উষ্ট্রী এে কব্তে িুয তিরি অপোের্’। 
তিতনই সোহোতব্ হজেি আমে ইব্নুয আস, তযতন হজেি ওমরেে খুতন পুত্র ওব্োয়িুল্লোহরে েোতস্ত 
নো কিয়োে জনয খতযেো উসমোনরে পেোমেগ তিরয়তিরযন। তমসরেে র্ভনগে আমে ইব্নুয আরসে 
িযোক্স কিয়োে অপোের্িোয় খতযেো উসমোন ভীষণ েোর্োতন্বি হরযন। তিতন আমে ইব্নুয আসরে 
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পিিুযতিে আরিে তিরযন। িোাঁে স্থরয কপৌিগ সোঈরিে সোমতেে েোসনেিগো আব্িুল্লোহ তব্ন সোি 
তব্ন আতব্ সোেোহরে সমগ্র তমেরেে র্ভনগে পরি তনযুি েরেন। প্রসিি এখোরন হজেি 
আব্িুল্লোহ তব্ন সোি তব্ন আতব্ সোেোহ সম্পরেগ পূরব্গে এেতি ঘিনোে ব্ণগনো কিয়োে প্ররয়োজনরব্োয 
েেতি: মক্কো তব্জরয়ে পে মুহোম্মি (িাঃ) িোাঁে েরয়েজন (আি/িেজন) সিী-সোেী, সহেমগী ও 
এেেোরযে শুভোেোংখীরিে িোতযেো চিতে েেরযন। আব্িুল্লোহ্ তব্ন সোি তব্ন আতব্ সোেোহ 
িোরিে এেজন, িোরিেরে হিযো েেো হরব্; েোেণ মুহোম্মরিে (িাঃ) সরন্দহ হরযো এেো এেতিন 
িোাঁে ‘নতব্ত্ব’ ও ‘যমগ’ কে তমেযো প্রমোতণি েরে কেযরব্। আব্িুল্লোহ্ তব্ন সোি তব্ন আতব্ সোেোহ 
মুহোম্মরিে (িাঃ) মুরখ ব্যো কেোেোন তযরখ েোখরিন। মুহোম্মি (িাঃ) মোরঝ মোরঝ এেই ঘিনোে 
পুনেোবৃ্তি েেরি তর্রয় ঘিনোয় তেিুতেিু পতেব্িগন েরে কেযরিন, এব্ং আব্িুল্লোহ্ তব্ন সোি 
কসিো যরে কেযরিন। আব্িুল্লোহ্ তব্ন সোরিে েপোয ভোয কয, হজেি উসমোন তব্ষয়তি আরর্ 
কিে কপরয়তিরযন। আব্িুল্লোহ তব্ন সোি তিরযন খতযেো উসমোরনে পোতযি ভোই (Foster 
Brother)। উসমোন কমোহোম্মরিে (িাঃ) েোরি আব্িুল্লোহ তব্ন সোরিে প্রোণ তভক্ষো িোইরযন। 
মুহোম্মরিে (িাঃ) আরিে কপরয় আব্িুল্লোহ্ তব্ন সোিরে হিযোে জরনয ঘোিে েোতণি িেব্োতে 
হরস্ত িোে তেরেোপরে িণ্ডোয়মোন তিয। তেন্তু মুহোম্মি (িাঃ) িোাঁে িুই কমরয়ে স্বোমী, জোমোিো 
উসমোরনে অনুরেোয উরপক্ষো েরে অিুতয তনরিগে েেরি পোেরযন নো। আব্িুল্লোহ তব্ন সোি 
(েোাঃ) প্রোণ তভক্ষো কপরযন। মুহোম্মরিে (িাঃ) এে সমরয়ে প্রীয়ভোজন ও তব্শ্বস্ত কেোেআন কযখে 
আব্িুল্লোহ তব্ন সোরিে (েোাঃ) অপেোরযে প্রমোন আজও কেোেোরনই আরি। হজেি আব্িুল্লোহ 
ইব্রন আল্ ব্োিোওয়ী িোাঁে িোেতসে-গ্রন্থ ‘আরনোয়োে আয-িোনতজয ওয়ো আিেোে আয িোউইয
’“Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil”59 এ ব্ণগনো েরেন- এেতিন মুহোম্মি (িাঃ) 
সুেো আযমুতমনুন এে ১২ কেরে ১৪ পযগন্ত ব্োেযগুরযো তযখোে জরনয আব্িুল্লোহ তব্ন সোিরে 
ব্যরযন। ব্োেযগুরযো তিয-  
‘আে আমেো তনশ্চয়ই মোনুষরে সৃতস্ট েরেতি েোিোে তনযগোস কেরে’। (আয়োি ১২) ‘িোেপে 
আমেো িোরে ব্োনোই শুক্রেীি এে তনেোপি অব্স্থোন স্থরয’। (আয়োি ১৩) ‘িোেপে আমেো 
শুক্রেীিরে চিতে েরেতি এেতি েিতপরন্ড, িোেপে েিতপন্ড কেরে মোংেতপন্ড চিতে েরেতি, 

                                                           
৫৯. The Secrets of Revelation and The Secrets of Interpretation edited by H. O. Fleischer. 2 vols., Leipzig, 

1846-1848; indices ed. W. Fell, Leipzig, 1878) 
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িোেপে ‘মোংেতপন্ড কেরে হোড় চিতে েরে, অিাঃপে হোড়গুরযোরে মোংে দ্বোেো আবৃ্ি েরেতি। 
অব্রেরষ িোরে নিুন রুরপ িোাঁড় েতেরয়তি’। (আয়োি ১৪)  
মুহোম্মি (িাঃ) ১৪ নং ব্োেয এিিুেু ব্যোে পে আব্িুল্লোহ তব্ন সোি িোে সোতহতিযে ভোষোয় ব্রয 
উঠরযন - ‘তনপুণিম সৃতষ্টেিগো আল্লোহ েি েযযোণময়’। মুহোম্মি (িাঃ) ব্যরযন, ‘এই ব্োেযিোও 
যোতর্রয় িোও’। আব্িুল্লোহ তব্ন সোি হিব্োে হরয় কর্রযন। মরন মরন ব্যরযন তব্ষয়িো েী, 
আমোে মুরখে েেো আল্লোহে ব্োণী হয় েীভোরব্! আরেেব্োে এে আয়োরিে কেরষ মুহোম্মি যখন 
ব্যরযন- ‘এব্ং আল্লোহ পেোক্রমেোযী ও তব্জ্ঞ (আেতব্রি ‘আতজজ ও ‘হোতেম) আবু্দল্লোহ তব্ন 
সোি পেোমেগ তিরযন ‘এব্ং আল্লোহ সব্ জোরনন ও তব্জ্ঞ (‘আতযম ও ‘হোতেম) কযখোে জরনয। 
মুহোম্মি কেোন আপতি েেরযন নো, তিতন েোতজ হরয় কর্রযন। কেোেোরনে ২৩ নং সুেো আযমুতমনুন 
এে ১৪ নং আয়োরিে কেষ অংে ‘েোিোব্ো-েোেোল্লোহু আহসোনুয খো-তযতেন’। 
 
تَ   ََ َ  اَََدَح َِ دَح ْ   َُ نَ ٍَْا ح ليْل ََ  
 

ব্োেযতি আব্িুল্লোহ তব্ন সোি এে মুখতনাঃসৃি েেো। এব্োে আব্িুল্লোহ তব্ন সোি তনতশ্চি হরয় 
কর্রযন কয, কেোেোন মুহোম্মি তযখরিন, এসব্ কেোন ঐেী-ব্োণী নয়। তিতন ইসযোম যমগ িযোর্ 
েরে মুহোম্মি কেরে িূরে সরে কর্রযন। (আরেো পড়ুন-“Asbaab Al-Nuzool” by Al-Wahidi 
Al-Naysaboori – Page 126 – Beirute’s Cultural Libary Edition “Tub’at Al-
Maktabah Al-thakafiyyah Beirut)  
 

মুহোম্মরিে নতব্রত্ব সরন্দহ েেোে পে কেরে মক্কো তব্জরয়ে আর্ পযগন্ত আবু্দল্লোহ তব্ন আতব্ 
সোেোহ ইসযোম গ্রহন েরেন তন। মক্কো তব্জরয়ে পে ইসযোম গ্রহণ িোড়ো িোে প্রোরণ ব্োাঁিোে আে 
কেোন উপোয় তিযনো। এেই অব্স্থো হরয়তিয মুয়োতব্য়োে তপিো আবু্ সুতেয়োরনে কব্যোয়ও। আতব্ 
সোেোহ’-ে ঘিনো হোতিস েতেরে ব্ণগীি হরয়রি এভোরব্- 
 Narrated Sa'd: On the day when Mecca was conquered, the Apostle of Allah gave 
protection to the People except four men and two women and he named them. 
Ibn AbuSarh was one of them. He then narrated the tradition. He said: Ibn AbuSarh 
hid himself with Uthman ibn Affan. When the Apostle of Allah called the people 
to take the oath of allegiance, he brought him and made him stand before the 
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Apostle of Allah. He (Uthman ibn Affan) said: Apostle of Allah, receive the oath 
of allegiance from him. He raised his head and looked at him thrice, denying him 
every time. After the third time he received his oath. He (Apostle of Allah) then 
turned to his Companions and said: Is not there any intelligent man among you 
who would stand to this man (Ibn AbuSarh) when he saw me desisting from 
receiving the oath of allegiance, and kill him? They replied: We do not know, 
Apostle of Allah, what lies in your heart; did you not give us a hint with your 
eye? He said: It is not proper for a Prophet to have a treacherous eye. (Jihad 
(Kitab Al-Jihad)' of Sunan Abu-Dawud, 2677)  
 

এব্োে এখোরন সোহোতব্ হজেি আমে ইব্নুয আরসে (েোাঃ) পতেতিতি কজরন তনরয পেব্িগী ঘিনো 
ঝুঝরি সুতব্যো হরব্। হজেি ওমে (েোাঃ) যখন ইেোে িখরযে ইেো প্রেোে েেরযন, কযোরে 
ব্যরযো, আবু্ব্েরেে (েোাঃ) আমরযে কসনোপতি খোতযি তব্ন অতযি (েোাঃ) িোড়ো ইেোে িখয েেো 
সম্ভব্ হরব্ নো। ওমে (েোাঃ) ব্যরযন, খোতযি তব্ন অতযরিে কিরয়ও তব্িক্ষণ েতিেোযী কসনোপতি 
আমোে আরি। তিতন হজেি আমে ইব্নুয আরসে প্রতিই ইতিি েরেতিরযন। আমে ইব্নুয 
আস শুযু ইেোেই নয়, পতশ্চম তসতেয়ো, কজরুজোরযমও িখয েরে কনন। হজেি ওমে খুতে হরয় 
িোরে তমেে িখয েেোে িোতয়ত্ব কিন। তমেে ও আরযেজোতন্দ্রয়ো িখয েরে আমে ইব্নুয 
আস প্রমোণ েরে তিরযন কয, তিতন খোতযি তব্ন অতযরিে কিরয়ও পেোক্রমেোযী কযোেো। 
আরযেজোতন্দ্রয়ো িখয েরে আমে ইব্নুয আস খতযেো ওমেরে (েোাঃ) তিতঠ তযখরযন:  
‘আতমরুয মুরমতনন, আজ আতম এমন এেতি জোতিরে আপনোে িোসত্ব স্বীেোরে ব্োযয েতেযোম, 
যোেো কেোরনোতিন পেোযীনিো সহয েতেরি পোরে নো। এমন এেতি নর্েী আপনোে পিিরয 
উপহোে তিযোম, কয নর্েীরি িোে হোজোে প্রোসোি ও িোে হোজোে হোম্মোম (কর্োসযখোনো) েতহয়োরি। 
িোেেি কভোজনোর্োে ও প্ররমোিোযয় আরি, কযখোরন এরস তগ্রে-েোজপুত্রর্ণ পোনোহোে ও তিিেিন 
েতেরিো। এই নর্েীে এে প্রোরন্থ সুপ্রতসে তসেোতপয়োম, যোে তভিরে কিব্ী তসেোপোে মতন্দে ও 
আরযেজোতন্দ্রয়োে সুপ্রতসদ্য পোঠোর্োে অব্তস্থি। অপে প্রোরন্থ তব্খযোি তসজোতেে মতন্দে, যোহো 
তমেে তব্জয়ী খযোিনোমো জুতযয়োস তসজোরেে সম্মোরন েোণী তক্লওরপিো েিৃগে তনতমগি হইয়োতিয’। 
তিতঠ কপরয় ওমে (েোাঃ) যোেপে নোই খুতে হরযন। কিৌদ্দমোস যুে েরে আমে ইব্নুয আস (েোাঃ) 
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কেোম সোম্রোরজযে প্রোণরেন্দ্র আরযেজোতন্দ্রয়ো িখয েরেন তহজতে তব্ে সরন। তগ্রের্ণ এ পেোজয় 
কমরন তনরি পোেরযো নো। িোরিে সম্রোি তহরেোতক্লয়োরসে মৃিুে পে িোাঁে কমরয়, আরযেজোতন্দ্রয়ো 
পুনরুেোরেে প্রস্তুতি কনন। 
 

পোাঁি ব্িে পে তহজতে পাঁতিে সরনে েেো। ইতিমরযয উসমোন (েোাঃ) েিৃগে আমে ইব্নুয আস 
(েোাঃ) তমেরেে েোসন েিৃগত্ব হরি ক্ষমিোিুযি হরয় কর্রিন। তগ্রে সম্রোি েনস্টোনিোইন, এে 
ব্িরেে মরযয শুযু আরযেজোতন্দ্রয়ো কেরে িখযিোে মুসতযমতির্রে তব্িোতড়ি েরেন তন, সমগ্র 
তমেেরেও মুসতযম েোসনমুি েরে কেরযন। তব্পরি পড়রযন খতযেো উসমোন। ব্োযয হরয় আব্োে 
সোহোতব্ আমে ইব্নুয আরসে (েোাঃ) েেণোপন্ন হরযন এব্ং তমেে পুনরুেোরেে অনুরেোয 
জোনোরযন। প্রোয় তব্নো যুরেই আমে ইব্নুয আস তমেে ও আরযেজোতন্দ্রয়ো পুনেোয় মুসযমোনরিে 
িখরয তনরয় আরসন। খতযেো উসমোন ব্োযয হরয় আমে ইব্নুয আসরে তমেরেে কসনোব্োতহনী ও 
েোজস্ব তব্ভোরর্ে িোতয়ত্ব তিরয় কিন; তেন্তু র্ভনগে েোেরযন আব্িুল্লোহ তব্ন সোি তব্ন আতব্ 
সোেোহ। তমেরে আব্িুল্লোহ তব্ন সোি তব্ন আবু্ সোেোহ (েোাঃ) ও আমে ইব্নুয আরসে (েোাঃ) চদ্বি 
েোসন িযরযো। এই িুই সোহোতব্ এরে অপরেে িকু্ষেূয তিরযন। ক্ষমিোে দ্বরন্দ্ব িোেো এরে 
অপরেে ব্যোপোরে পেষ্পে-তব্রেোযী তনরিগে জোতে েেরি েোরেন। কেষ পযগন্ত ব্যোপোেতিে িিরন্তে 
িোতয়ত্ব তনরযন স্বয়ং খতযেো উসমোন। হজেি আব্িুল্লোহ তব্ন সোরিে অতভরযোর্ হরযো: হজেি 
আমে ইব্নুয আস তগ্রেরিে সোরে যুেেোরয আরযেজোতন্দ্রয়ো িখয েরে, সোযোেণ মোনুরষে 
ব্োতড়ঘে যুণ্ঠন েরে প্রিুে মোযোমোয আত্মসোৎ েরেরিন। অরনে তগ্রে নোেীরে িোাঁে ব্যতির্ি 
িোসীরূরপ কেরখ তিরয়রিন এব্ং জনর্রণে েোি কেরে কজোেপূব্গে মোত্রোতিতেি েে আিোয় 
েেরিন। পক্ষোন্তরে আমে ইব্নুয আরসে (েোাঃ) অতভরযোর্ হরযো: আব্িুল্লোহ তব্ন সোি (েোাঃ) 
ঔদ্বিযপূণগ ও রুক্ষ িতেরত্রে মোনুষ। তিতন নতব্তজে অতভেপ্ত কযোে এব্ং কেোেোনরে ‘আল্লোহে 
ব্োণী’ব্রয তব্শ্বোস েরেন নো। আব্িুল্লোহ তব্ন সোরিে ওপে আনীি কেরষোি অতভরযোর্ সম্বরন্ধ 
সম্ভব্ি হজেি উসমোরনে কিরয় কব্তে কেউ জোনরিন নো। তিতন িোাঁে পোতযি ভোইরে তিনতিন 
তনরজে ঘরে যুতেরয় কেরখ মুহোম্মরিে (িাঃ) েিযোরিে কেরে ব্োাঁতিরয়তিরযন। খতযেো উসমোন 
(েোাঃ) তব্িোরে হজেি আমে ইব্নুয আসরে কিোষী সোব্যস্ত েরেন। িোাঁরে েোষ্ট্রীয় ক্ষমিো কেরে 
আব্োরেো ব্তহষ্কোে েরে উসমোন (েোাঃ) কযন সরপগে গুহোয় হোি তিরযন। হজেি আমে ইব্নুয 
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আস, খতযেো উসমোরনে স্বজনপ্রীতিরি প্রিণ্ড কু্ষব্ধ হরয় তসংরহে মরিো র্রজগ উঠরযন। তিতন 
কসোজো মতিনোয় িরয এরযন। এব্োে প্রতিরেোয গ্রহরণে পোযো। আমে ইব্নুয আরসে কনিৃরত্ব 
খতযেোে তব্রুরে ষড়যন্ত্র শুরু হরযো। 
 

মোত্র এে ব্ৎসে হরযো হজেি উসমোন (েোাঃ) ক্ষমিোয় ব্রসরিন। এেই মরযয এেতিরে েোরষ্ট্রে 
অভযন্তেীণ তব্রেোয, অিেোরজযে র্ভনগেরিে েে প্রিোরন অতনয়ম, হোতেতম ও উমোইয়ো কর্োরত্রে 
মযযেোে তিিিো এব্ং সরব্গোপতে মতিনোয় খোিযোভোরব্ খতযেো ভীষণ তিতন্তি হরযন। সোহোরযযে 
হোি ব্োতড়রয় এতর্রয় এরযন তসতেয়োে র্ভনগে হজেি কমোয়োতব্য়ো (েোাঃ)। পেোমেগ তিরযন আমগোতনয়ো 
ও পোশ্বগব্িগী এযোেো এতেয়ো মোইনে আক্রমণ েেরি হরব্। উসমোন (েোাঃ) ক্ষমিোয় আেও 
তেিুতিন েোেোে ভেসো কপরযন, অন্তি আরয়ে এেিো পে খুাঁরজ পোওয়ো কর্য। হজেি 
কমোয়োতব্য়োে েেোমি খতযেো উসমোন েুেোে সোযমোন তব্ন রুব্োইয়োরে আি হোজোে চসনয তনরয় 
তসতেয়োে তিরে েওয়োনো হরি তনরিগে কিন। আমগোতনয়োে পরে কসনোপতি সোযমোন (েোাঃ) িোাঁে িয 
তনরয় তসতেয়ো ব্োতহনীে সোরে তমতযি হন। পোেসয ও তগ্ররসে মযযব্িগী পোব্গিযোঞ্চয আমগোতনয়ো 
তিেতিনই সোম্রোজযব্োিী পেোেতিে িৃতষ্টরর্োিরে তিয। আমগোতনয়োে স্বোযীনরিিো অতযব্োসীরিে 
কেউই কব্তেতিন আব্ে েোখরি পোরেতন। এ কিে পোেসয ও তগ্রস েিৃগে ব্হুব্োে অতযেৃি 
হরয়রি। হজেি ওমরেে (েোাঃ) মুসতযম ব্োতহনী যখন তগ্রেরিে হোি কেরে অঞ্চযতি িখয েরে, 
িখনও আমগোতনয়োর্ণ জোনরিো, এ অযীনিো সোমতয়ে। খতযেো উসমোরনে সমরয় িোেো মতিনোয় 
েে পোঠোরনো ব্ন্ধ েরে তিয। তহজতে পাঁতিে সরনে কেরষে তিরে তসতেয়ো ও ইেোরেে সতম্মতযি 
তব্েোি মুসতযম কসনোব্োতহনী আমগোতনয়োে পব্গিমোযো অতিক্রম েরে িোে অভযন্তেীণ মোযভূতম 
এযোেোয় এরস উপনীি হয়। ওমরেে (েোাঃ) মৃিুযে পে মোত্র তেিুিো তিন আমগোতনয়োনর্ণ েোতন্তরি 
তিয। আব্োে ‘আল্লোহু আেব্ে’ধ্বতনরি প্রেতম্পি হরয় উঠরযো পোহোতড় অঞ্চয। স্বোযীনরিিো 
আমগোতনয়োনর্ণ কিেমোিৃেোে জরনয অেোিরে জীব্ন তিরি পোহোড় কব্রয় কনরম আসরযো। এে 
হোজোে তিরনে কু্ষযোিগ তসংরহে মরিো িোাঁরিে ওপে ঝোতপরয় পড়রযো মুসতযম চসনযর্ণ। কযোমহষগে 
েিক্ষয়ী যুরে মুসতযমরিে কিজস্বী িরযোয়োরেে তনরি র্যো কপরি তিয আমগোতনয়োে সহস্রোতযে 
িোজো প্রোণ। পোহোরড়ে কশ্বিব্রণগে ঝণগোেোতে েতঙন হরযো আমগোতনয়োনরিে েরিে কস্রোিযোেোয়। 
যুরে পেোতজি হরয় িোেো পূব্গোরপক্ষো তদ্বগুন হোরে েে কিব্োে েরিগ মুসযমোনরিে সোরে িুতিব্ে 
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হকযো। আমগোতনয়ো িখয েরে মুসতযম কসনোব্োতহনী স্বরিরে তেরে কর্রযন নো। িোেো সোম্রোজয 
তব্স্তোরেে েোজ পুরেোিরম িোতযরয় কর্রযন। তব্জয়োনরন্দ উৎেুল্ল মুসযমোনর্ণ অতি সহরজই 
আমগোতনয়োে পতশ্চম তিরে তিেতযে নর্েী িখয েরে েৃে-সোর্ে িীরে এরস কপৌঁতিরযন। কসখোন 
কেরে িতক্ষণ তিরে ভূমযযসোর্রেে পূব্গ উপেূরয কযভোন্ট েহে। এখোরন তগ্রেরিে সোরে িোরিে 
িুমুয যুে হয়। মুসতযম চসনযরিে র্তিরেোয েেোে মি েতি সম্ভব্ি িখনেোে পৃতেব্ীরি েোরেো 
তিয নো। সুিেোং িোেো এখোরনও জয়ী হরযন। কিরেে পে কিরেে, যুর্ যুর্োন্তরেে ঐতিহযব্োহী 
প্রোিীন েৃতষ্ট ও সনোিন সভযিো ধ্বংস েকে মুসযমোনর্ণ আত্মিৃতপ্ত কব্োয েেরি যোর্রযন। তেন্তু 
েোসতপয়োন কেরে আেব্ সোর্ে পযগন্ত তব্তভন্ন কিরেে তব্তভন্ন জোতি, আেব্ জোতিে প্রতি কু্রে 
হরয় উঠরযো। হজেি ওমরেে আমরযে িখযেৃি তেিু তেিু এযোেোয় িোাঁে জীতব্ি েোেোেোরযই 
তব্রদ্রোহ িযতিয। িন্মরযয পোেরসযে তব্রদ্রোহ তব্রেষভোরব্ উরল্লখরযোর্য। হজেি ওমরেে (েোাঃ) 
যুরর্ে পযোিে পোেসয সম্রোি ইয়োজর্োিগ খতযেো উসমোরনে েোসনেোরয মুসযমোনরিে হোি কেরে 
স্বরিে পুনুরুেোরেে প্রস্তুতি তনরযন। অষ্টোতে ব্িে ব্য়স্ক ইয়োজর্োিগরে ‘তসংহ-রূপী’ মুসযমোনরিে 
সমু্মখ হরি ‘মূতষে িোনো’-ে মরিো পোতযরয় কখোেোসোরন আশ্রয় তনরি হরযো। কখোেোসোন তিয 
পোেরসযে সব্গোরপক্ষো সমৃে এযোেো। হজেি উসমোন (েোাঃ) কঘোষণো তিরযন, কয আরর্ কখোেোসোরন 
প্ররব্ে েেরি পোেরব্, কসই হরব্ কসখোনেোে েোসনেিগো। সুিেোং মুসতযম ব্োতহনী এযোেোতি 
িখয েরে তনরি আে কিেী েেরযন নো। এ তিয িয়েি এেোন্ন খৃস্টোরব্দে ঘিনো। 
 

ভূমযযসোর্ে, পূব্গ এতেয়ো ও িতক্ষণ আতফ্রেোে উপেুযভোর্ তব্রযৌি েেোয়, সোর্েব্ক্ষ হরি 
উতল্লতখি িুই মহোরিরেে উপেূযব্িগী জনপিসমূরহে ওপে আক্রমণ েেোে স্বপ্ন হজেি 
মুয়োতব্য়োরে (েোাঃ) েোি তিন িোড়ো েেরিো। কেোম সোম্রোরজযে পূব্গ কমতডিোরেতনয়োন এযোেোয় 
অব্তস্থি সোইপ্রোস দ্বীপতি িখরযে অতভপ্রোয় িোাঁে ব্হুতিরনে। হজেি ওমরেে (েোাঃ) সমরয় 
মুয়োতব্য়ো (েোাঃ) সোইপ্রোস, পোতেস্তোন (িখনেোে সমরয়ে ভোেিব্ষগ) ও ভোেরিে তেিু সমৃে অঞ্চয 
িখয েেোে পেোমেগ তিরয়তিরযন। হজেি ওমে িোাঁে কসনোপতি আমে ইব্নুয আরসে (েোাঃ) 
পেোমরেগ হজেি মুয়োতব্য়োে (েোাঃ) প্রস্তোব্ প্রিযোখযোন েরেতিরযন। খতযেো উসমোরনে (েোাঃ) েোরি 
হজেি মুয়োতব্য়ো (েোাঃ) আব্োে সোইপ্রোস দ্বীপ িখরযে প্রস্তোব্ পোঠোরযন। জযযুরে মুসতযমরিে 
অিক্ষিোে েেো স্মেণ েরে খতযেো উসমোন সংতেি হরযন। তেন্তু মুয়োতব্য়োে (েোাঃ) সোইপ্রোস 
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িখরযে প্ররয়োজনীয়িোে যুতি অস্বীেোে েেরি পোেরযন নো। খতযেো উসমোন মুয়োতব্য়োরে যুরেে 
অনুমতি তিরযন সিয, িরব্ এেতি ব্যোপোরে সিেগ েরে তিরযন। উসমোন (েোাঃ) িোাঁে কখযোেরিে 
অতভজ্ঞিো কেরে বু্ঝরি কপরেরিন: তব্র্ি অরনে যুরে তব্তভন্ন এযোেোে অমুসতযম, পোড়োর্োাঁরয়ে 
অতেতক্ষি তেিুতেিু কযোে শুযুমোত্র যুেযব্ধ সম্পরিে কযোরভ ইসযোম গ্রহণ েরে। িোাঁে তব্শ্বোস 
এেো সিব্ে হরয় এেতিন ইসযোরমে খতযেোে তব্রুেোিেণ েেরব্। খতযেোে এই তব্শ্বোস কমোরিই 
অমূযে তিয নো। ইসযোরমে ইতিহোস, সোযোেণ মোনুরষে মরন এই তব্শ্বোরসেই জন্ম তিরয়তিয কয 
যুেই জীতব্েো তনব্গোরহে উিম উপোয়। অনুমতি কপরয় হজেি মুয়োতব্য়ো সোেো কিরে তব্জ্ঞতপ্ত তিরয় 
চসতনে আহ্বোন েেরযন। জযযুরেে প্রতেক্ষণ শুরু হরযো। েোজযোনীরি মোনুষ িরয িরয 
চসতনরেে খোিোয় নোম কযখোরনোে কিোড়রজোড় পরড় কর্য। তেিুতিরনে মরযযই তব্েোি েতিেোযী 
কনৌ-ব্হে র্রড় উঠরযো। হজেি আব্িুল্লোহ তব্ন-েোরয়স আল্ হোরেতসে কনিৃরত্ব, তহজতে আিোে 
সরন মুসতযম ব্োতহনী সোইপ্রোস উপেূরয এরস উতপনীি হরযন। তগ্রে কনৌ-ব্োতহনীে সোরে পেতিন 
শুরু হরযো ভয়োব্হ যুে। প্রেম তিরনে যুরেই মুসতযম কসনোপতি আব্িুল্লোহ তব্ন-েোরয়স (েোাঃ) 
িীেতব্ে হরয় গুরুিে আহি হরযন। খব্ে কপরয় মতিনোয় খতযেো উসমোন তিতন্তি হরযন। 
িোড়োিোতড় তমেরেে র্ভনগে আব্িুল্লোহ তব্ন সোিরে (েোাঃ) সোইপ্রোস অতভমুরখ চসনয পোঠোরি 
তনরিগে কিন। তমেে কেরে আব্িুল্লোহ তব্ন সোি চসনয তনরয় আসোে আর্ পযগন্ত মুসতযম ব্োতহনী 
আত্মেক্ষোমূযে যুে িোতযরয় কর্য। অল্পতিন পরে তমেে ও তসতেয়োে সতম্মতযি কনৌ-ব্োতহনীে প্রিণ্ড 
আক্রমরণ তগ্রেব্োতহনী পেোজয় ব্েণ েরে। বু্তেমোন-তব্িক্ষণ মুয়োতব্য়ো (েোাঃ) সোইপ্রোস 
অতযব্োসীর্রণে ওপে তজতজয়ো েে যোযগ নো েরে েোরষ্ট্রে ওপে ব্োতষগে ৭০ হোজোে তিনোে (স্বণগ 
মুদ্রো) েে আরেোপ েরেন। েোষ্ট্রীয় ক্ষমিো িোরিে হোরি কিরড় কিন। মুয়োতব্য়োে পেোমরেগ হজেি 
আব্িুল্লোহ তব্ন সোি কনৌ-ব্হে কব্োঝোই েরে যুেযব্ধ মোয তনরয় কিরে প্রিযোব্িগন েরেন। 
কসনোপতি আব্িুল্লোহ তব্ন-েোরয়স (েোাঃ) অনয এেতি যুরে মোেো যোন। জীতব্িেোরয হজেি 
আব্িুল্লোহ তব্ন-েোরয়স (েোাঃ) েমপরক্ষ ৫০তি যুরে অংেগ্রহণ েরেতিরযন। 
 

েোজয তব্স্তোরেে সোরে সোরে কেন্দ্রীয় সেেোরেে হোরি যুেযব্ধ ব্োড়তি সম্পিও আসরি েোেরযো। 
তেন্তু এই যুরিে সম্পি কিরেে উন্নয়ন ব্ো সোযোেণ মোনুরষে ভোর্য পতেব্িগরন ব্যব্হোে হরযো নো। 
ক্ষমিো ও সম্পি িুরিোই েইরযো কেোেোরয়েরিে হোরি। তিনতিন েোসে ও কেোতষরিে মযযেোে 
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চব্ষময ব্োড়রিই েোেরযো। তব্েোয মুসতযম সোম্রোরজযে সীমোন্ত এযোেোয় চসনযর্ণ ধ্বংস ও যুরিে 
েোরজ তযপ্ত েইরযো আে এতিরে েোরজযে অভযন্তরে েোসের্ণ কভোর্তব্যোসী েমেমো জীব্রন 
অভযস্ত হরয় উঠরযন। তসতেয়োে র্ভনগে কমোয়োতব্য়ো (েোাঃ) যখন হজেি উসমোনরে (েোাঃ) আমগোতনয়ো 
আক্রমণ েেরি পেোমেগ কিন, প্রোয় এেই সমরয় তমেরেে আব্িুল্লোহ তব্ন সোি (েোাঃ) তত্রপতয 
(ব্িগমোরন তযতব্য়োে েোজযোনী) আক্রমণ েেরি কিরয়তিরযন। আমে ইব্নুয আরসে (েোাঃ) সোরে 
ক্ষমিোে দ্বন্দ্ব ও কিরেে অভযন্তেীণ কর্োযরযোরর্ িোরে অরপক্ষো েেরি হরযো অরনে তিন। 
হজেি আব্িুল্লোহ তব্ন সোি (েোাঃ) ৬৫২ তিস্টোরব্দ পুনেোয় তত্রপতয আক্রমণ েেোে প্রস্তুতি কনন 
এব্ং উসমোনরে (েোাঃ) চসনয পোঠোরি অনুরেোয জোনোন। উসমোন (েোাঃ) মতিনো কেরে এেিয 
তব্রেষ কযোেো তত্রপতয অতভমুরখ পোতঠরয় কিন। িীঘগস্থোয়ী এ যুে তিয অিযন্ত ভয়োব্হ ও েিক্ষয়ী। 
এে পযগোরয় েণভি তিরয় মুসতযম চসনযর্ণ যখন পশ্চোির্মরনে প্রস্তুতি তনতেরযন, তঠে িখনই 
মতিনো কেরে আর্ি কিজস্বী ব্ীে কেোেোরয়ে কযোেো হজেি কজোব্োরয়ে (েোাঃ) আব্িুল্লোহ তব্ন 
সোিরে (েোাঃ) এেতি মূযযব্োন পেোমেগ তিরযন। তিতন ব্যরযন: ‘মুসতযম ব্োতহনীে মরযয কঘোষণো 
েেো হউে, কয ব্যতি তত্রপতযে র্ভনগে তগ্ররর্তেয়োরসে মোেো কেরি আনরি পোেরব্, িোাঁরে এে 
যক্ষ স্বণগমুদ্রো ও কসই সোরে তগ্ররর্তেয়োরসে সুন্দেী যুব্িী েনযো িোন েেো হরব্’। 
 

কযই কঘোষণো কসই েোজ। তেিুতিরনে মরযযই তগ্ররর্তেয়োরসে মোেোিো তদ্বখতণ্ডি েরে কসনোতেতব্রে 
হোতজে েেো হরযো। সোরে ব্তন্দনী কসই অতনন্দয সুন্দেী িরুণী তগ্ররর্তেয়োরসে ব্ীেেনযো, তযতন 
অস্ত্র হোরি সব্ সময় তপিোে পোরে-পোরে কেরে যুে েরেতিরযন। এে যক্ষ স্বণগমুদ্রো পুেস্কোে 
ব্ণ্টরন মুসতযম কসনোপতিে কেোন অসুতব্যো হয়তন, সমসযোিো হরযো কসই কমরয়রে তনরয়। 
এেতিমোত্র কমরয়ে তিরে হো েরে িৃেোেগ কিোরখ িোতেরয় আরি এে পোয েোম কু্ষযোিগ চসনয। 
েোজেনযো তনরজই সমসযোে সমোযোন েরে তিরযন। ঐতিহোতসে উইতযয়োম মুয়রেে মরি, 
তগ্ররর্তেয়োরসে ব্ীেেনযো পেোযীনিোে কিরয় মৃিুযরেই কস্বেোয় ব্েণ েরে কনন। কেোরনো মুসতযম 
চসরনযে েযযোসতিনী হওয়োে আরর্ই তিতন আত্মহিযো েরেন। 
 

তত্রপতয যুরে মুসতযম ব্োতহনী কয তব্পুয যনেত্ন যোভ েরেন, িো কিরখ খতযেো উসমোন (েোাঃ) 
খুতেরি আত্মহোেো হরয়, তব্জয়ী ব্ীেরনিো আব্িুল্লোহ তব্ন সোিরে (েোাঃ) ‘ব্ীে কশ্রষ্ট’উপোতযরি 
ভূতষি েরেন। ইতিপূরব্গ কেোরনো যুরে এরিো সম্পি যোভ েেো সম্ভব্ হয়তন। তনয়মোনুযোয়ী যুেযব্ধ 
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সম্পরিে এে পঞ্চমোংে েোজস্ব খোরি জমো হওয়োে েেো। প্রেুল্লিোয় তব্রভোে উসমোন (েোাঃ) 
এই তব্পুয সম্পরিে প্রোয় সব্িুেুই আব্িুল্লোহ তব্ন সোিরে ও িোাঁে তনজস্ব মন্ত্রী মোওয়োনরে 
তিরয় কিন। িরব্ এ িোড়ো খতযেোে কেোন উপোয়ও তিয নো। ব্োইিুযমোয-েূনয েোষ্ট্র-পতেিোযনোয় 
যখন উসমোন (েোাঃ) তহমতেম খোতেরযন, িখন আমগোতনয়ো ও তত্রপতয যুেই িোাঁে ক্ষমিোয় তিরে 
েোেোে এেমোত্র সহোয় তিয। িোই খতযেো তনরজই তত্রপতযে যুেপূরব্গ আব্িুল্লোহ তব্ন সোিরে, 
যুরে জয়ী হরয এরূপ সম্পি ব্ণ্টরনে অিীেোে েরেতিরযন। তব্ষয়িো জনর্ণ প্রসন্নতিরি কমরন 
তনরি পোেরযো নো। উরল্লখয, আব্িুল্লোহ তব্ন সোি ও মোেওয়োন এেো িু-জনই তিরযন উমোইয়ো 
ব্ংেীয় এব্ং খতযেো হজেি উসমোরনে (েোাঃ) আত্মীয়। তত্রপতয জয় েরে মুসতযম চসনযিয 
আযতজতেয়ো ও মেরক্কো িখয েরে কনয়। এব্োে মেরক্কোে উিরে সমুরদ্রে অপে পোরড় েুরয-
েরয ভেো েসয-েযোমযো িরুেোতজ আেোতিি, কযোভনীয় কস্পইন ভূতমে ওপে িোরিে িৃতষ্ট 
পড়রযো। সংব্োি কপরয় খতযেো উসমোন কযোভ সোমযোরি পোেরযন নো। িতড়ঘতড় েরে মতিনো 
কেরে এেিয চসনযসহ আবু্দল্লোহ তব্ন নোরে তব্ন হোতসন ও আবু্দল্লোহ তব্ন নোরে তব্ন আব্রি 
েোরয়স নোমে িুজন পেোক্রমেোযী কযোেোরে কস্পইন অতভমুরখ পোতঠরয় কিন। কেোেোরয়ে মরু-
িসুযেো িখরনো জয-িসুযিোে িক্ষিো অজগন েেরি পোরেতন। িোই সমুদ্র-পোরড় এরস িোেো কস্পইন 
িখরযে আেো আপোিি িযোর্ েেরি ব্োযয হরযো। আব্িুল্লোহ তব্ন সোি যখন সোইপ্রোস উপেূরয 
জযযুরে ব্যস্ত, হজেি মুয়োতব্য়ো িখন স্থযযুরে েনস্টোনিোইন িখয েেরি কব্তেরয় পরড়ন। 
েনস্টোনিোইন িখয েেরি মুয়োতব্য়ো (েোাঃ) িু‘ব্োে কিষ্টো েরেও ব্যেগ হন। তেন্তু ঐ ব্িেই তিতন 
আজগরুম প্ররিরেে অন্তর্র্ি হোস আয-মুেোি নোমে এযোেোতি িখয েেরি সক্ষম হন। 
 

খতযেো উসমোরনে েোসনোমরয মুসতযম সোম্রোরজযে অনযোনয প্ররিরেে অব্স্থো কেমন তিয িো 
জোনোে যরক্ষয এব্োরে েুেো ও ব্রসোেোে প্রতি এেিু নজে কিয়ো যোে। হজেি ওমরেে (েোাঃ) 
আমরয েুেোে র্ভনগে তিরযন হজেি সোি ইব্রন আতব্ ওয়োক্কোস (েোাঃ)। খতযেো ওমে (েোাঃ) 
মৃিুযে পূরব্গ এেতি মহৎ েোজ েরে কর্রযন। সেেোতে সম্পরিে অপিয়েোেী, িেম অতমিব্যয়ী 
মোত্রোতিতেি সুখ-সরম্ভোর্ তব্যোসী সোহোতব্ হজেি সোি ইব্রন আতব্ ওয়োক্কোসরে (েোাঃ) েুেোে 
র্ভনগে পি কেরে অপসোতেি েরে িোাঁে স্থরয হজেি মুতর্েো ইব্রন কেোব্োরে (েোাঃ) তনযুি 
েরেন। তেন্তু অভোর্ো সোযোেণ েুেোব্োসীে িুর্গতি িূে হরযো নো। হজেি মুতর্েো ইব্রন কেোব্ো 
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(েোাঃ) অিযন্ত রুক্ষ-েরঠোে ঔদ্বিয ও কু্রে স্বভোরব্ে তিরযন। িোাঁে চব্ষমযমূযে অেীয আিেণ, 
ব্যতিরেন্দ্রীে িতেত্র ও জনর্রণে প্রতি িেম অব্জ্ঞোে খব্ে খতযেো উসমোরনে (েোাঃ) েোরন 
কপৌঁতিরয তিতন অতিষ্ঠ হরয় মুতর্েো ইব্রন কেোব্োরে (েোাঃ) র্ভনগে পি কেরে ব্েখোস্ত েরেন। 
তেন্তু জনর্ণরে হিোে েরে হজেি উসমোন (েোাঃ) আব্োে কসই সুখ-সরম্ভোর্ তব্যোসী সোহোতব্ 
হজেি সোি ইব্রন আতব্ ওয়োক্কোসরে (েোাঃ) উি পরি তনযুি েরেন। হজেি সোি (েোাঃ) সুরযোর্ 
বু্রঝ পূরব্গে কিরয়ও অতযে তব্যোসী হরয় উঠরযন। শুযু িো-ই নয়, এব্োরে তিতন ব্োইিুযমোয 
কেরে তব্পুয পতেমোরণে সেেোতে অেগ আত্মসোৎ েরে ব্সরযন। িখন ব্োইিুয-মোরযে কেোষোযক্ষয 
তিরযন সোহোতব্ হজেি আবু্দল্লোহ ইব্রন মোসউি (েোাঃ)। উরল্লখয ব্িগমোন েুেোে র্ভনগে সোি 
ইব্রন আতব্ ওয়োক্কোস (েোাঃ) ইসযোম পূব্গ মক্কোয় আেোব্ো ইব্রন আবু্ মুইরিে িোর্য েোখোয 
তিরযন। ব্োইিুযমোরযে অেগ তনরয় র্ভনগে ও কেোষোযরক্ষযে মরযয প্রব্য মরনোমোতযনয ও ঝর্ড়ো 
হরযো। এরে অরনযে প্রতি র্োযোর্োতয, রূঢ় ব্যব্হোে এমন পযগোরয় কপৌঁতিয কয কেষ পযগন্ত র্ভনগরেে 
তব্রুরে িোেো আত্মসোৎ েেোে অতভরযোর্, খতযেো উসমোরনে (েোাঃ) িেব্োরে উপস্থোতপি েেো 
হরযো। তব্িোরে হজেি সোি (েোাঃ) কিোষী সোব্যস্থ হরযন। এব্োরে েুেোে র্ভনগে পরি তযতন তনযুি 
হরযন, তিতন হরযন খতযেো উসমোরনে (েোাঃ) চব্তপত্রীয় ভোই, খযোিনোমো ব্ীে অযীি ইব্রন ওেব্ো 
(েোাঃ)। আগুন যরে কর্য কেোেোরয়ে-হোতেমী কর্োরত্রে র্োরয়। েুেোে নব্-তনযুি েোসনেিগো অতযি 
ইব্রন ওেোব্ো তিরযন নতব্তজ মুহোম্মরিে (িাঃ) প্রোরণে েত্রু ওেব্োে পুত্র। নতব্তজে সোরে এেব্োে 
এেতি ঘিনো েুেোব্োসীে জোনো তিয: এে যুরে মুসতযম চসনযরিে হোরি ওেব্ো ব্ন্দী হরয় ঘৃণো 
ও িোতেযয ভেো সুরে নতব্তজরে প্রশ্ন েরেতিরযন কয, তিতন (ওেব্ো) মোেো কর্রয িোাঁে সন্তোনর্ণ 
তে খোরব্? উিরে নতব্তজ ব্রযতিরযন, কিোজরখে আগুন খোরব্। কসই ওেব্োে কিরয অতযিরে, 
অসৎ িতেরত্রে কযোে তহরসরব্ মোনুষ আরর্ কেরেই জোনরিো। কক্রোরয, ঘৃণোয় েুেোব্োসী ব্োেব্োে 
খতযেো উসমোরনে েোরি অতভরযোর্ েরেও কেোরনো েয কপরযো নো। অতযরিে েরঠোে িমননীতিে 
সোমরন সোযোেণ মোনুষ মোেোনি েেরি ব্োযয হরযো। অনযোয়, অিযোিোে আে কস্বেোিোতেিোে িূড়োন্ত 
সীমোয় এরস হজেি অতযি (েোাঃ) এেতিন জনিোে েোাঁরি যেো পরড় যোন। মিযপোরন অভযস্ত, 
হজেি অতযি (েোাঃ) কনেোগ্রস্থ হরয় এেতিন এমনভোরব্ ঘুতমরয়তিরযন কয, তেিু কযোে িোাঁে 
হোরিে আঙুয কেরে েোষ্ট্রীয় সীযযুি এেতি আংতি খুরয, অসৎ িতেরত্রে প্রমোণস্বরূপ, মতিনোয় 
খতযেোে েোরি তনরয় যোয়। িোিোড়ো তিতন এেতিন কনেোয় তব্রভোে হরয় মসতজরি ইমোমতিে 
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সমরয় েজরেে নোমোজ, েেজ িুই েোেোরিে জোয়র্োয় িোে েোেোি পতড়রয়রিন ব্রযও িোেো 
খতযেোে েোরি অতভরযোর্ েরে। এ তনরয় সোেো কিরে তব্রক্ষোভ কঠেোরি খতযেো ব্োযয হরয় হজেি 
অতযিরে পিিুযি েরেন। এেপে কেরে হজেি অতযি আে কেোরনোতিন খতযেো উসমোনরে 
সুনজরে কিরখনতন। এব্োে খতযেো উসমোন েুেোে মসনরি ব্সোরযন কেোেোরয়ে ব্ংরেে িরুণ 
ব্ীেরযোেো হজেি সোইি তব্ন আয আসরে। এই ব্যতিে কভিে কেোেোরয়েসুযভ অমোনতব্ে, 
িুশ্চতেরত্রে অভোব্ কমোরিই তিয নো।  
 

কেোেোরয়েরিে ঔেিয, অহতমেো েুেোব্োসীে জোনো তিয। আরর্ে সেয েোসরেে কিরয় নিুন 
র্ভনগে ভয়োনেরূরপ প্রেোে হরযন। তিতন স্থোনীয় অমুসতযমরিো িূরেে েেো, অরেোেোরয়ে 
মুসতযমরিেরেও হীন মযগোিোে, পশুপ্রেৃতিে ব্রয খতযেোরে পত্র দ্বোেো অব্তহি েেরযন এব্ং 
ব্যরযন, এরিেরে তিতন কযৌহিণ্ড তিরয় েোরয়স্তো েেরব্ন। তিতন প্রেোরেয কঘোষণো তিরযন, 
এেমোত্র কেোেোরয়েব্ংেই সম্ভ্রোন্ত, েোযীন ও উচ্চমযগোিোে িোতব্ েেরি পোরে। এেতি চব্ঠরে 
সোইি তব্ন আয আস যখন ব্যরযন: ‘কসোয়োি উপিযেোতি এেরিতিয়ো কেোেোরয়ে ব্ংরেে 
কযোেরিে জনয েতক্ষি’ উপতস্থি জনর্ণ সমস্বরে প্রতিব্োি েরে উঠরযো। িোেো ব্যরযো: এই 
তব্েোয মুসতযম-সোম্রোজ্য তব্স্তোরে েুেো ও ব্রসোেোব্োসীে অব্িোন ভুরয কর্রয কেোেোরয়েরিে 
ভোরযো হরব্ নো। সোেো কিে জুরড় র্ণতব্রক্ষোভ িতড়রয় পড়রযো। মতিনোয়, তমেরে, েুেোয় সব্গত্র 
সেেোতে গুরুত্বপূণগ পরি শুযুই উমোইয়ো ব্ংরেে কযোে। কয হোতেতম ব্ংরে মুহোম্মরিে (িাঃ) জন্ম, 
যোাঁে জন্ম নো হরয ইসযোম জন্ম তনরিো নো, কসই হোতেতম কর্োত্র এমন আস্ফোযন ব্েিোেি েেরব্ 
কেন? িোেো খতযেোে তব্রুরে েরঠোে ব্যব্স্থোে প্রস্তুতি তনরি েোেরযো। এই তব্রক্ষোরভে 
পতেরপ্রতক্ষরি হজেি উসমোন (েোাঃ) েী পিরক্ষপ গ্রহণ েরেতিরযন িো আমেো যেোস্থোরন 
আরযোিনো েেরব্ো। ইিযব্সরে ব্রসোেোে এেিু কখোাঁজ কনয়ো যোে। 
 

ইসযোরমে ইতিহোরসে িুই তব্রেষ ব্যতিত্ব হজেি হোসোন ব্রসোতে (েোাঃ) ও হজেি েোরব্য়ো 
ব্রসোতেে (েোাঃ) জন্মস্থোন এই ব্রসোেো। মুিবু্তে িিগোে মুিোতজযো মিব্োিও ইেোরেে এই ব্রসোেো 
হরি উদূ্ভি। েোজরনতিে গুরুরত্বে তিে তিরয় েুেোে পরেই ব্রসোেোে স্থোন। েুেো ইেোরেে 
উিেোঞ্চরযে ও ব্রসোেো িতক্ষণোঞ্চরযে েোজযোনী তিয। ব্রসোেোে েোসনেিগো এখোন কেরে িতক্ষণ 
পোেসয, কব্যুতিস্তোন ও মযয এতেয়ো পযগন্ত েোসন িোযোরিন। েুরয়রিে িতক্ষণোঞ্চযও ব্রসোেোে 
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েোসনোযীন তিয। তহজতে ২৪ সরন হজেি ওমে (েোাঃ) সোহোতব্ হজেি আবু্ মুসো-আেআতেরে 
(েোাঃ) ব্রসোেোে র্ভনগে তনযুি েরেন। এেনোর্োরড় ব্হুতিন অনযোয়ভোরব্ ক্ষমিোে অপব্যব্হোে 
েরে আবু্ মুসো-আেআতে হরয় ওরঠন এে ভয়োনে আত্মম্ভেী চস্বেেোসে। এেতি এযোেো 
িখরযে প্রস্তুতিেরল্প আবু্ মুসো-আেআতে মসতজরি কজহোরিে েতজযি ব্ণগনোেোরয ব্রযতিরযন 
কয, পোরয় কহাঁরি কজহোরিে ময়িোরন কর্রয প্রিুে কসোয়োব্ অজগন েেো যোয়। কযোরে ব্যরযো, িোাঁে 
েেোয় তমেযোিোে আে হিেোতেিো আরি। পেতিন কভোে কব্যো অব্োে তব্স্মরয় সোযোেণ কজহোতির্ণ 
প্রিযক্ষ েেরযো, র্ভনগে আবু্ মুসো-আেআতে (েোাঃ) েোজেীয় কপোষোরে কিজী কঘোড়োয় িরড় প্রোসোি 
কেরে কব্তেরয় আসরিন। িতল্লেতি র্োযো িোাঁে যুে-সেিোম ব্হন েেরি। তেিু কযোে িোাঁে পে 
রুরখ িোাঁড়োরযো। আবু্ মুসো আেআতে (েোাঃ) ঐ কযোেরিে নীি, হীনমনো, ব্িজোি ব্রয যমেোরযন 
এব্ং িোরিেরে েরঠোে েোতস্তে হুমতে তিরযন। পূরব্গ িোাঁে অসীম ক্ষমিোে অহতমেো ও 
কস্বেোিোতেিোয় অতিষ্ট হরয় জনর্ণ তব্রদ্রোহ েরে ব্োেব্োে ব্যেগ হরয়রি। আবু্ মুসো (েোাঃ) িোাঁে 
আত্মীয়স্বজনরিেরে অিযোতযে সুরযোর্-সুতব্যো তিরয় েোষ্ট্ররে, সুতব্যো প্রোপ্ত ও সুতব্যো ব্তঞ্চি এই 
িুই কশ্রণীরি তব্ভি েরে কেরযন। সুতব্যো ব্তঞ্চি িয সংর্তঠি হরি েোরে এব্ং এে পযগোরয় 
মতিনো পযগন্ত িোরিে তব্রদ্রোহ িতড়রয় পরড়। এেতি তনতশ্চি রৃ্হযুরেে যক্ষণ কিে কপরয় খতযেো 
উসমোন (েোাঃ) তহজতে ২৯ সরন, আবু্ মুসো-আেআতেরে (েোাঃ) র্ভনগে পি কেরে ব্েখোস্ত েরেন। 
রৃ্হযুে কঠেোরনো কর্য তেন্তু ব্রসোেোব্োসীে িুাঃখ িূে হরযো নো। এব্োরে ব্রসোেোে ক্ষমিোয় ব্সরযন 
খতযেো উসমোরনে (েোাঃ) মোমোরিো ভোই হজেি আবু্দল্লোহ ইব্রন আতমে। এই কযোেতি খোতযি 
তব্ন ওতযি ও আমে ইব্নুয আরসে কিরয়ও ভয়ঙ্কে িুযগষগ তিরযন। ক্ষমিোয় ব্রসই তিতন েোষ্ট্রীয় 
ক্ষমিোয় অরেোেোরয়েরিে অতযেোে তনতষে েরে কিন। আবু্দল্লোহ ইব্রন আতমে ভীষণ প্রেৃতিে 
কযোে তিরযন। িোাঁে অমোনতব্ে েরঠোে েোসননীতি সোযোেণ মোনুরষে মরন ত্রোরসে সৃতষ্ট েরে। 
যীরে যীরে সমগ্র মুসতযমজর্ি িুই ভোরর্ তব্ভি হরয় কর্য। কেোেোরয়ে ব্নোম অরেোেোরয়ে। 
এেতিরে কযমন খতযেো উসমোরনে (েোাঃ) েোজয-তব্স্তোে, তব্তভন্ন কিে-এযোেো িখয ও িখযেৃি 
এযোেোয় তব্রদ্রোহ িমনেোযগ িযরি েোেরযো, অপেতিরে কিরেে অভযন্তরে, হজেি উসমোরনে 
ক্ষমিোসীন উমোইয়োরিে তব্রুরে মুহোম্মরিে (িাঃ) হোতেতম ব্ংে, আেব্রিে তব্রুরে অনোেব্, 
কেোেোরয়েরিে তব্রুরে অরেোেোরয়ে, েোসরেে তব্রুরে কেোতষরিে কব্াঁরি েোেোে সংগ্রোম অব্যোহি 
েইরযো।  
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হজেি উসমোন েিৃগে এ যোব্ৎ তমেে, েুেো ও ব্রসোেোে ক্ষমিোিূযি েোসের্ণ যখন িযব্ে 
হরয় খতযেোরে ক্ষমিোিূযি েেোে পতেেল্পনো েরেন, উসমোন (েোাঃ) িখন বৃ্ে ব্য়রস ক্ষমিোয় 
আরেো তেিুতিন তিরে েোেোে যরক্ষয, কেোেোন সংেযরনে উরিযোর্ কনন। কসই ওমরেে (েোাঃ) 
খুনী পুরত্রে তব্িোে কেরে আজ পযগন্ত প্রজোর্ণ খতযেো উসমোরনে েোষ্ট্র পতেিোযনোয় কেোেোরনে 
েতেয়ো আইন অনুসেরণে উিোহেণ কিরখতন। সুিেোং সিি েোেরণই সোযোেণ মোনুষ খতযেোে 
কেোেোন সংেযরনে উরিযোরর্ সতন্দহোন নো হরয় পোেরযো নো। খতযেো উসমোন কেোেোরনে 
অরযৌতেেরত্ব অতব্শ্বোসী, আব্িুল্লোহ তব্ন সোি তব্ন আতব্ সোেোহ ও হজেি আতযরে (েোাঃ) কেোেোন 
সংেযন েতমতিরি অন্তভুগি েেরযন নো। যতিও এেো উভরয়ই প্রেম পযগোরয়ে কেোেোরনে েোতিব্ 
(কযখে) তিরযন।  
 

নতব্ মুহোম্মি (িাঃ) তযখরিও পোেরিন, পড়রিও পোেরিন। তেন্তু তনরজ কেোেোন কযরখন নোই। 
িোাঁে মুখতনাঃসৃি েেো, স্বর্গীয় ব্োণী ব্রয িোতব্েৃি তব্যোয় উপতস্থি কশ্রোিো কয কযভোরব্ পোরেন 
স্মেণ েোখোে কিষ্টো েেরিন। কেউ কেউ িোাঁে েেো পোেরে, কখজুে পোিোয়, র্োরিে পোিো কেরে 
তব্রেষভোরব্ চিতে েোর্রজ, পশুে িোমড়োয় ও েোরঠে িুেরেোয় তযরখ েোখরিন, এমনতে মুখস্তও 
েরে েোখরিন। িোওেোি, জবু্ে ও ইনতজয কেিোব্ অনুসোেীরিে েোি কেরে মুহোম্মরিে (িাঃ) 
শুনো ঘিনোব্যী ও মুহোম্মরিে (িাঃ) েোি কেরে মোনুরষে ঐ শুনো েেো, তব্তভন্ন ব্স্তুরি, তব্তক্ষপ্ত, 
তব্তেন্নভোরব্ তযতখি িতড়রয়-তিতিরয় েোেো ব্োেযসমূহই পতব্ত্র কেিোব্ ‘আয-কেোেোন। কেোেোন 
সম্পোিনোয় মুহোম্মিরে (িাঃ) যোেো সোহোযয েরেতিরযন িোরিে েেো আরর্ই উরল্লখ েেো হরয়রি। 
কেোেোরনে েোতব্যে িন্দ, েব্দ-তব্নযোস, িৎেোযীন এব্ং ইসযোম পূব্গব্িগী আেতব্য় এেোতযে েতব্ 
সোতহতিযেরিে েোি কেরে যোেেৃি। এেতিন নতব্ে েতনষ্ঠ েনযো হজেি েোতিমো (েোাঃ) 
কেোেোরনে ‘সুেো িমে’ (িোাঁি) আবৃ্তিেোরয আেরব্ে তব্খযোি েতব্ ইমরুয েোরয়রসে কমরয় 
কসখোরন উপতস্থি তিরযন। েোরয়রসে কমরয় েোর্োতন্বি হরয় হজেি েোতিমোরে ব্যরযন: ‘সব্গনোে, 
এিোরিো আমোে ব্োব্োে কযখো এেতি েতব্িোে পংতি। কিোমোে ব্োব্ো, আমোে ব্োব্োে েতব্িো নেয 
েরে আল্লোহে ব্োণী ব্রয কেোেোরন ঢুতেরয়রিন।’তিস্টোন যমগোব্যম্বী ইমরুয েোরয়রসে যমগীয় 
ভতিমূযে েতব্িোগুে মুহোম্মরিে (িাঃ) জরন্মে পূরব্গ কযখো এব্ং েতব্ ইমরুয েোরয়স মুহোম্মরিে 
জরন্মে পূরব্গই মোেো যোন তেন্তু িোে েতব্িোগুরযো আেরব্ কমোিোমুতি জনতপ্রয় তিয। মুহোম্মি (িাঃ) 



 

200 
 

েখন েীভোরব্ ঐ েতব্িো সংগ্রহ েরেতিরযন িো আমোরিে এই প্রব্রন্ধে আরযোিয তব্ষয় নয়। 
ইতিহোস কেরে জোনো যোয়, গ্রন্থোেোরে কেোেোন চিতে েেোে যোেণোিো প্রেম আরস হজেি ওমরেে 
মোেোয়। হজেি ওমে খতযেো আবু্ব্েেরে এ ব্যোপোরে প্রস্তোব্ তিরয আবু্ব্েে প্রেরম েোতজ 
হনতন। আবু্ব্েে (েোাঃ) জোনরিন তব্ষয়িো স্পেগেোিে ও েষ্টসোযয ব্যোপোে। খতযেো উসমোন 
যখন পুনেোয় এ উরিযোর্িো তনরযন, িখন কখোাঁজ তনরয় কিখো কর্য, তসতেয়ো, েুেো, ব্রসোেো, 
আজোেব্োইজোন, তমেেসহ তব্তভন্ন এযোেোে কেোেোন আে মতিনোয় হজেি ওমরেে তনরিগরে চিতে 
কেোেোন আে, িোাঁে কমরয় হোেসোে েোরি র্তেি কেোেোরনে মরযয তব্স্তে িেোৎ। কেোেোরয়ে 
েোসের্ণ িোাঁরিে প্রজো তনযগোিন, অপেোসন ও কেোষরণে চব্যিো যখন কেোেোতনে তনরিগে ব্রয 
িোতব্ েেরিন, িখন তনযগোতিি কেোতষরিেোও এেই কেোেোন তিরয়ই প্রমোণ েেোে কিষ্টো েেরিন, 
েোসরেেো িোরিে স্বোেগোনুযোয়ী কেোেোরন পতেব্িগন-পতেব্যগন এরনরি এব্ং িোাঁেো কেোেোরনে ভুয 
ব্যোখযো েেরিন। সোহোতব্ হজেি আবু্ জওহে তর্ফেোতে (েোাঃ) তসতেয়োে চস্বেেোসে হজেি 
কমোয়োতব্য়োরে সেোসতে ‘কেোেোন-তব্রেোযী েোসে’ব্রয অতভরযোর্ েরেন। আবু্ জওহে 
কেোেোরনে উেৃতি তিরয় ব্যরযন: ‘আপতন কয জনর্রণে সম্পি তিরয় েোজপ্রোসোি র্রড় িুরযরিন 
এব্ং েোজেীয় কব্রে তব্যোসব্হুয জীব্ন েোিোরেন িো কেোেোরনে পতেপতন্থ।’কমোয়োতব্য়ো (েোাঃ) 
আবু্ জওহে তর্ফেোেীরে (েোাঃ) যমে তিরয় ব্যরযন: ‘কব্েুরব্ে িয, েোষ্ট্রীয় আয় ও যুেযব্ধ 
সম্পরিে মোতযে জনর্ণ নয়। সেয সম্পরিে মোতযে এেমোত্র আল্লোহ এব্ং আল্লোহই আমোরে 
িোাঁে সম্পরিে েক্ষে তহরসরব্ মরনোনীি খতযেো েরেরিন। সম্পি ব্যব্হোে হরব্ জনর্রণে নয়, 
খতযেোে ইেোনুযোয়ী।’ 
 

জনর্রণে েোরি যখন সোেো মুসতযম সোম্রোরজযে সেয প্রোরিতেে র্ভনগেসহ স্বয়ং খতযেো উসমোন 
কেোেোন-তব্রেোযী, অরনসযোতমে েোসে ব্রয তব্রব্তিি, িখন হজেি উসমোরনে কেোেোন সংেযন 
মোনুরষে েোরি েিিুেু সমোিৃি হরব্ িো আে ব্যোে অরপক্ষো েোরখ নো। হজেি উসমোন যোতয়ি 
তব্ন সোতব্িরে (েোাঃ) সব্গপ্রযোন েরে আবু্দল্লোহ ইব্রন কযোব্োরয়ে, সোি ইব্নুয আস এব্ং আবু্দে 
েহমোন তব্ন হোরেসসহ ১২ সিসয তব্তেষ্ট এেতি কেোেোন সংেযন েতমতি র্ঠন েেরযন। তনরিগে 
তিরযন মতিনোে ওতহ কযখেরিে সোরে যতি ভোষোর্ি মিোরনেয কিখো কিয় িোহরয েতমতি কযন 
কেোেোরয়েরিে ভোষো অনুসেণ েরে। খতযেো আরেো ব্যরযন: ‘এই েতমতিেিৃগে প্রণীি কেোেোনই 
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হরব্ সেেোে অনুরমোতিি পতেপূণগ চব্য কেোেোন এব্ং েোরজযে অনযোনয সেয কেোেোন অরব্য 
ব্রয র্ণয হরব্।’কেোেোনরে েোষ্ট্রীয়ভোরব্ কযখো ও সম্পোিনো হরযো। হজেি উসমোন েতমতিরে 
কেোেোরনে ৭তি েতপ চিতে েেরি আরিে তিরযন। ৭তি েোরজয কেোেোরনে ৭তি েতপ পোতঠরয় 
িখনেোে প্রিতযি ব্োতে সব্ েতপ আগুরন পুতড়রয় কেযোে হুেুম তিরযন। কব্সেেোতেভোরব্ 
প্রিতযি সেয কেোেোন পুতড়রয় কেযো হরযো। এব্োরে আেব্-অনোেব্, হোতেতম-উমোইয়ো, 
কেোেোরয়ে-অরেোেোরয়ে নয়, েোরজযে সেয প্ররিরেে সেয এযোেো কেরে, সেয সমোরজে 
সব্গস্তরেে মোনুষ, খতযেোে তব্রুরে কক্ষরপ উঠরযো। খতযেো উসমোন ১২তি ব্িে কখযোেি েোরযে 
পূণগ ১০তি ব্িে যুেতব্গ্রহ েরে েোতিরয়রিন। অনযোয়ভোরব্ তব্েোি ভূখণ্ড িখয েেো হরযো, যে-
মোন-পরিোন্নতি-জর্রিে অেুেন্ত যন-ভোণ্ডোে-সম্পি- িোস-িোসী সব্ই পিোনি েেো হরযো। িবু্ 
হোয়! হোয় েোতন্তে যমগ! হোয় সোরমযে ইসযোম! অর্তণি তনেপেোয নোেী-পুরুষ, তেশু-তেরেোরেে 
প্রোণ সংহোে েরে, এিসব্ মোনব্েি পোন েরেও িোে েিতপপোসো তনব্োেণ হরযো নো। ইসযোম 
এব্োে তনরজেই েিপোন েেরি উরিযোি হরযো। েোরজযে সেয এযোেো কেরে সেেোে-তব্রেোযী 
সংর্ঠন র্রড় উঠরযো। িোরিে এে িেো, এে িোতব্: চস্বেেোসরনে পিন হউে। সব্গিযীয় 
সংগ্রোরমে কনিৃরত্ব যোেো এতর্রয় আসরযন িোাঁরিে সংতক্ষপ্ত পতেতিতি তনরি কিয়ো হরযো:  
 

হজেি মুহোম্মি ইব্রন আবু্ব্েে (েোাঃ): মুহোম্মি ইব্রন আবু্ব্েে (েোাঃ) তিরযন ইসযোরমে 
প্রেম খতযেো সোহোতব্ হজেি আবু্ব্েরেে েতনষ্ঠ পুত্র এব্ং নতব্ মুহোম্মরিে েতনষ্ঠ স্ত্রী আরয়েোে 
ভোই। খতযেো আবু্ব্েরেে মৃিুযে পে িোাঁে তব্যব্ো স্ত্রী, তেশু পুত্র মুহোম্মিরে তনরয় হজেি 
আতযরে (েোাঃ) তব্রয় েরেন। আবু্ব্েরেে (েোাঃ) কেরহে সন্তোন মুহোম্মি তিরযন যরেষ্ট জ্ঞোনবু্তে 
ও তব্িক্ষণিোে অতযেোেী। হজেি আতযে কপোষযপুত্র মুহোম্মি, িৃিীয় খতযেো তনব্গোিরন, হজেি 
ওমরেে তনব্গোিন েতমতিে ওপে িক্রোন্ত, ষড়যন্ত্র ও স্বজনপ্রীতিে অতভরযোর্ েরেতিরযন। 
উসমোরনে (েোাঃ) কখযোেি যোরভে পেপেই িোাঁে অিক্ষ েোষ্ট্রপতেিোযনো, অনযোয় েোসন সহয 
েেরি নো কপরে মুহোম্মি ইব্রন আবু্ব্েে মতিনো কিরড় তমেে িরয যোন। 
 

হজেি মুহোম্মি ইব্রন আবু্ হুজোইেো (েোাঃ): মুহোম্মরিে (িাঃ) তব্রেষ সম্মোতনি সোহোতব্ হজেি 
আবু্ হুজোইেোে (েোাঃ) পুরত্রে নোমও ‘মুহোম্মি’। িোাঁে তপিো ইয়োমোমোে যুরে (আবু্ব্েরেে আমরয) 
মৃিুযব্েণ েেোে পে কেরে তিতন খতযেো উসমোরনেই রৃ্রহ প্রতিপোতযি হরি েোরেন। ব্ড় হরয় 



 

202 
 

মুহোম্মি ইব্রন আবু্ হুজোইেো বু্ঝরি পোেরযন, ইসযোম প্রিোরেে নোরম জর্ি জুরড় কয অিযোিোে-
অনোিোে িযরি িো কেোরনোভোরব্ই যমগ-সমতেগি হরি পোরে নো। স্বরিে িযোর্ েরে মুহোম্মি ইব্রন 
আবু্ হুজোইেোও তমেরে িরয আরসন। তমেরেে আতিম অতযব্োসী ‘েীব্তি সম্প্রিোয়’ 
কেোেোরয়েরিে প্রভুত্ব সহয েেরি পোেরিো নো। মুহোম্মি ইব্রন আবু্ হুজোইেো তমেরেে তনযগোতিি 
তনতপতড়ি মোনুরষে পোরে এরস িোাঁড়োরযন। তিতন তমেরেে র্ভনগে আবু্দল্লোহ তব্ন সোি তব্ন আতব্ 
সোেোহে তিরে ইতিি েরে, কিোরখ আঙুয তিরয় কিতখরয় তিরযন েোসেরিে তব্যোতসিোতপ্রয় আসয 
কিহোেো। তমেরে এরস ‘মুহোম্মি ইব্রন আবু্ব্েে’ ও ‘মুহোম্মি ইব্রন আবু্ হুজোইেো’ এই িুই 
মুহোম্মি, সুিীঘগ ১২তি ব্িে অনযোরয়ে তব্রুরে জনমি র্রড় কিোযরি েোরেন। 
 

হজেি আবু্দল্লোহ ইব্রন সোব্ো (েোাঃ): হজেি আবু্দল্লোহ ইব্রন সোব্ো তব্যোসব্হুয জীব্ন ঘৃণো 
েেরিন। ক্ষমিো ও অরেগে প্রতি িোাঁে কেোরনো কযোভ তিয নো। তিতন হজেি আতযরে ভীষণ 
শ্রেো েেরিন। িোাঁে তব্শ্বোস তিয হজেি আতযে কভিে নতব্ মুহোম্মরিে সেয প্রেোে গুণোব্যী 
তব্িযমোন তব্যোয় নতব্ে মৃিুযে পে হজেি আতযই প্রেম খতযেো হরব্ন। ব্রসোেোয় আবু্দল্লোহ ইব্রন 
সোব্ো িোাঁে এই তব্শ্বোরসে পরক্ষ প্রিোেণো েেরি েোরেন। ব্রসোেোে র্ভনগে আবু্দল্লোহ তব্ন আতমে, 
আবু্দল্লোহ ইব্রন সোব্োরে িোে কিে কেরে ব্তহস্কোে েরে কিন। আবু্দল্লোহ ইব্রন সোব্ো েুেোয় 
িরয যোন। কসখোরন আরর্ কেরেই হজেি আতযে ব্হু সমেগে তিয। ব্রসোেো ও েুেোয় িোাঁে 
তব্শ্বোরসে প্রতি প্রিুে কযোে সমেগন জোনোয়। অিাঃপে আবু্দল্লোহ ইব্রন সোব্ো তসতেয়ো র্মন েরেন। 
তসতেয়োয় িখন হজেি উসমোরনে উমোইয়ো ব্ংেীয় সেেোে হজেি কমোয়োতব্য়োে যোাঁিোেরয, 
হোতেতম ব্ংরেে শ্বোসরুেেে অব্স্থো। পতেরেরষ তসতেয়ো িযোর্ েরে আবু্দল্লোহ ইব্রন সোব্ো তমেরে 
মুহোম্মি ইব্রন আবু্ব্েে ও মুহোম্মি ইব্রন আবু্ হুজোইেোে সোরে তমতযি হন। এখোরন তিতন 
‘সোব্োতয়’ নোরম এেতি সংর্ঠন প্রতিতষ্ঠি েরেন।  
 

সোেো মুসতযম তব্রশ্ব কয চস্বেোিোেী েোসেরিে তব্রুরে প্রজোরিে তব্রদ্রোহ িীব্র আেোে যোেণ 
েরেরি, হজেি আতয (েোাঃ) িো আাঁি েেরি কপরে খতযেো উসমোনরে েিগুতয সূক্ষ্ম পেোমেগ 
তিরযন। ক্ষমিো ও সম্পরিে কযোরভ মোনুষ কয েরিো অন্ধ হরি পোরে ৮০ ব্িে ব্য়স্ক হজেি 
উসমোন িোে প্রেৃষ্ট প্রমোণ। তিতন আতযে (েোাঃ) পেোমেগ গ্রোহয কিো েেরযনই নো ব্েং তব্রদ্রোরহে 
প্ররেোিণোেোেী ব্রয হজেি আতযরে অপব্োি তিরযন। কিরেে পতেতস্থতি তিন তিন খোেোপ হরি 
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েোরে। সমগ্র কিেিো র্ণ-আরন্দোযরনে তব্রস্ফোেণ অব্স্থোয় কিরখও হঠোৎ েরেই হজেি উসমোন 
নিুন এেতি প্রেোে উদ্ভব্ ঘিোরযন: ‘প্রজোস্বরত্বে হস্তোন্তে, জোয়র্ীেিোতে ও জতমিোেী প্রেো’।  
িুতি উরদ্দরেয হজেি উসমোন এ েোজতি েরেতিরযন যেো: 
 

 এে: স্বরর্োত্রীয় তব্িেোযী কযোেরিে সমেগন অজগন. 
 িুই: র্তেব্ প্রজোরিেরে তনাঃস্ব কেরে তনাঃস্বিে, আে েৃষেরিেরে ভূতমহীন েেো। 
 

িোাঁে ধ্বংসমুখী আইরনে পরক্ষ যুতি িোাঁড় েেোরযন এই ব্রয- ‘কিরে মোত্রোতিতেিভোরব্ জনসংখযো 
বৃ্তে কপরয়রি। অতভজোি কশ্রণীে িুযনোয় তনম্নরশ্রণীে কযোরেে সংখযো কব্তে হরয় যোরে এব্ং এে 
েরয নোর্তেে সভযিো ও েোযীনিো তব্পযগরয়ে সমু্মখীন। কিরে নব্োর্ি মুসতযম অতযব্োসীরিে 
কব্তেেভোর্ই যোযোব্ে-কব্িুইন তেংব্ো গ্রোময অনোেব্। এেো মূখগ ও ব্ব্গে। এরিে রুতি-আিেণ 
েিযগ, অভদ্র ভোষো, অসভয ব্যব্হোে ও েীতিনীতি ঔদ্বিযপূণগ। এরিে দ্বোেো কিরেে েোতন্ত তব্পন্ন 
হরে।’ 
 

আসরয এ পতেতস্থতিে উদ্ভব্ হরয়তিয ক্রমোর্ি যুে-তব্গ্ররহে েরয। যমগ প্রিোরেে নোরম খুন, যুি, 
ডোেোতিরে আেব্র্ণ কপেো তহরসরব্ গ্রহণ েরে কনয়। ডোেোতি শুযু যোভজনে এেতি ব্যব্সোই 
নয়, পূণয েোজ ব্রযও েোসের্ণ প্রিোেণো েেরিন। সোযোেণ মোনুরষে কব্াঁরি েোেোে উপোয় 
তহরসরব্ ইসযোম যমগ েবু্য েরে িসুযিো গ্রহণ িোড়ো কেোরনো র্তি তিয নো। সমোরজে সব্গস্তরেে 
মোনুষ িরয িরয মুসযমোন হরযো, চসতনে িরয কযোর্িোন েরে যুিেৃি সম্পরিে অংেীিোে হরযো, 
সোরে তনরয় আসরযো েুসংস্কোে, তব্েৃঙ্খযো, অেীযিো, উেৃঙ্খযিো, অজ্ঞিো ও অেোজেিো। 
িোিোড়ো ক্ষমিোেীয, তব্িব্োন সোহোতব্র্রণে কযৌনকু্ষযো তনব্োেরণে যরক্ষয র্তণমরিে মোয তহরসরব্ 
েতক্ষিো, যুেব্ন্দী নোেীর্ণ, িোাঁরিে র্ভগজোি জোেজ-সন্তোনোতি সমোজ ও েোসেরিে জনয উপদ্রব্ 
হরয় িোাঁড়োয়। 
 

খতযেো উসমোরনে ‘প্রজোস্বরত্বে হস্তোন্তে, জোয়র্ীেিোতে ও জতমিোেী প্রেো’ চনতিেিোে িেম 
অব্ক্ষরয় তনমতজ্জি এেিো জোতিরে তনতশ্চি ধ্বংস কেরে েক্ষোে উরদ্দরেয িোযু েেো হয় নোই, 
কস েেো বু্ঝরি েোরেো ব্োতে েইরযো নো। কব্ে েরয়েজন সোহোতব্ এে প্রতিব্োি েেরযন। প্রোিন 
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তব্তেষ্ট সোহোতব্র্ণ অতভমি প্রেোে েেরযন, েতেয়ি তব্রেোযী এ সেেোেরে উৎখোি েেরি নো 
পোেরয মুসতযম জোতি ধ্বংস হরয় যোরব্ এব্ং সরব্গোপতে ইসযোম িুতনয়ো কেরে তব্যীন হরয় যোরব্।  
 

এব্োরে নতব্ে আমরযে খযোিনোমো সোহোতব্ কিরেে ব্রেণয উযোমোর্ণ তব্রদ্রোহী িরয কযোর্ তিরযন। 
এমনতে এেেোরয উসমোরনে ডোন হোি ব্রয পতেতিি হজেি িোযহো (েোাঃ), হজেি কজোব্োরয়ে 
(েোাঃ), েুেোে কেোষোযযক্ষ সোহোতব্ ইব্রন-মোসউি (েোাঃ) সহ ব্হুসংখযে সোহোতব্ ও সেেোতে 
েমগিোেী খতযেোে তব্রুরে িরয যোন। হজেি উসমোন েরঠোে িমননীতি অনুসেণ েেরযন। 
েরয়েজন সোহোতব্রে কিে কেরে তব্িোতড়ি েরে কিন, তেিু কযোেরে প্রসোরি কডরে এরন 
স্বহরস্ত অমোনুতষে তনমগম েোতস্ত প্রিোন েরেন। তব্রদ্রোহীরিে প্রতি হজেি উসমোরনে ভোষো তিয 
অিযন্ত অেীয, অেেয, অমোতজগি। হজেি আতযও উসমোরনে অেেয ভোষোয় র্োযোর্োতয কেরে 
কেহোই পোনতন। অতব্শ্বোসয হরযও সিয, সোহোতব্ হজেি আবু্দে েহমোন তব্ন আউে (েোাঃ) তযতন 
হজেি ওমে েিৃগে খতযেো তনব্গোিন েতমতিে প্রযোন হরয় তমেযো প্রব্ঞ্চণোে মোযযরম উসমোনরে 
খতযেো তনব্গোতিি েরেতিরযন, সোহোতব্ হজেি জোতয়ি তব্ন সোতব্ি (েোাঃ) যোাঁরে উসমোন িোাঁে 
‘কেোেআন সংেযন েতমতি’-ে প্রযোন ব্োতনরয়তিরযন, সোহোতব্ হজেি আমে ইব্নুয আস, যোাঁে 
েেোয় উসমোন (েোাঃ) হজেি ওমরেে খুনী পুত্র উব্োয়িুল্লোহরে তব্নো েোতস্তরি মুি েরে 
তিরয়তিরযন, এাঁেোসহ হজেি আতয (েোাঃ) তব্রদ্রোহী িরযে প্রেম সোতেরি এরস অব্স্থোন কনন। 
গ্রোম কেরে েহে, েহে কেরে েোজযোনী সব্গত্র তব্রক্ষোরভে আগুন িোউ িোউ েরে জ্বরয উঠরযো। 
অব্স্থো কব্র্তিে কিরখ তসতেয়োে র্ভনগে কমোয়োতব্য়ো খতযেোরে ব্োিগো পোঠোরযন- ‘আতমরুয 
কমোরমতনন, আপতন অতিসিে তসতেয়ো িরয আসুন, মতিনোয় আপনোে প্রোরণে তনেোপিো আে কনই, 
নিুব্ো সোমতেে আইন জোতে েরুন, আতম চসনয তিরয় সোহোযয েেরব্ো।’খতযেো কেোরনোিোই 
েেরযন নো। র্ণঅভুযত্থোরনে হোওয়োয় মতিনো উিপ্ত। উসমোন কিে কপরযন তব্পি আসন্ন। তিতন 
হজেি আতযে স্মেণোপন্ন হরযন। হজেি আতযরে কডরে এরন উসমোন (েোাঃ) তনরজে ভুয 
স্বীেোে েেরযন। তেন্তু িিক্ষরণ অরনে কিতে হরয় কর্রি। আসরয তেন্তু ভুয স্বীেোে েরেনতন। 
েোজরনতিে উরদ্দেয হোতসরযে যরক্ষয হজেি আতযরে ব্যব্হোে েেরি কিরয়তিরযন। উসমোন 
ব্যরযন: ‘আতয, এখন কেরে আতম শুযু কিোমোে েেোই শুনরব্ো। কমোয়োতব্য়ো, মোেওয়োরনে পেোমেগ 
কনয়ো আমোে তঠে হয়তন। আজ কেরে িুতম কযভোরব্ ব্যরব্ েোষ্ট্র কসভোরব্ িযরব্।’ আতযে মরন 



 

205 
 

পড়রযো ক্ষমিো ও সম্পি কযোভী, আত্মম্ভেী, কস্বেোিোেী উসমোরনে সুিীঘগ ১২ ব্িে েোসরনে 
েযতঙ্কি তিনগুরযোে েেো। খতযেো উসমোন তিনতি তনেপেোয মোনুরষে খুনী সোহোতব্ হজেি 
ওমরেে পুত্র হজেি ওব্োয়িুল্লোহরে েোতস্ত নো তিরয় কিরড় তিরয়তিরযন। কেোেোন সংেযন েরে 
েোরজযে সব্গত্র মোনুরষে হোরি কযখো ‘কেোেোন’ আগুরন পুতড়রয় কেরযরিন। কসগুরযোরি েী কযখো 
তিয পৃতেব্ীে মোনুষ কেোরনোতিন জোনরি পোেরব্ নো। র্তেব্ েৃষরেিে জতম জব্েিতস্ত িখয েরে 
মতিনোে মসতজি সম্প্রসোেণ েরে মোনুষরে তভরিহীন েরেরিন। কঘোড়োে ওপে িযোক্স আরেোপ 
েরে নতব্ে আিেগরে েযংতেি েরেরিন। ‘প্রজোস্বত্ব হস্তোন্তে’ আইন প্রণয়ণ েরে তনরজে 
আত্মীয় উমোইয়ো ব্ংরেে মোনুষরে জতমিোে ব্োতনরয় সোযোেণ মোনুষরে তভখোেী েরেরিন। 
মোিেোসি, ব্যোতভিোেী, তমেযোিোেী, কিরেে স্বরঘোতষি নোমেেো সন্ত্রোসী, যোরিে মরযয িতেরত্রে 
ব্োযোই কনই িোরিেরে র্ভনগে পরি তনযুি েরেরিন। ব্োয়িুযমোয কেরে িোেো আত্মসোৎেোেী 
েুেোে র্ভর্নে েুখযোি অতযরিে েেোয় িোে কেোষোযেয সোহোতব্ ইব্রন-মোসউিরে সেরযে 
সমু্মরখ জঘনয ভোষোয় র্োযোর্োতয েরেরিন। এই কিো কসতিন ইব্রন-মোসউিরে মসতজরি কিরখ 
উসমোন ব্রযতিরযন- ‘ঐ কিরখো ব্োাঁতিে ব্োচ্চো নরষ্টে েীি এরসরি, কস কয পোরি খোয় কসই পোরি 
মযিযোর্ েরে’।  
 

ইতিপূরব্গ ইব্রন-মোসউি (েোাঃ) েুেোে র্ভনগে অতযরিে অনযোয় অতব্িোে সহয েেরি নো কপরে 
পিিযোর্ েরে মতিনোয় িরয এরসতিরযন। হজেি আরয়েো, মসতজি সংযঘ্ন ঘে কেরে উসমোরনে 
র্োতযর্োযোজ শুরন কব্তেরয় এরস ব্রযতিরযন, আপতন নতব্ে তব্শ্বস্ত সোহোতব্রিেরে এমনভোরব্ 
র্োযোর্োতয েেরিন? আরয়েোে েেোয় খতযেো ভীষণ েোর্োতন্বি হরয় ইব্রন-মোসউিরে (েোাঃ) এমন 
যোতে কমরেতিরযন কয, সোহোতব্ মোসউরিে কেোমরেে এেতি হোড় কভরি তর্রয়তিয। অজ্ঞোন অব্স্তোয় 
মোসউিরে কসতিন উসমোন কিরন তহাঁিরড় ‘মসতজরি নব্তব্’ কেরে কব্ে েরে তিরয়তিরযন। তেিুতিন 
আরর্ সোহোতব্ হজেি আম্মোে ইব্রন ইয়োরসে (েোাঃ) খতযেো উসমোরনে অেগরনতিে কস্বেোিোতেিোে 
প্রতিব্োি েরেতিরযন। েোেণ খতযেোে তব্রুরে ব্োয়িুযমোয কেরে যুেযব্ধ র্তনমরিে মোয, তেিু 
স্বণগোযংেোে ও মতণ-মুিো িুতেে অতভরযোর্ এরনতিরযন মতিনোে তেিু কযোে। খতযেোে কব্ে 
েরয়েজন আত্মীরয়ে র্োরয় কসই অযংেোরেে প্রমোণও িোেো কিতখরয়তিরযন। উসমোন (েোাঃ) 
কমোয়োতব্য়োে ভোষোয় ব্কযতিরযন, ‘ব্োয়িুযমোরযে সম্পরিে মোতযে আল্লোহ। আতম আল্লোহে 
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মরনোনীি খতযেো। আল্লোহে মরনোনয়ন িোড়ো খতযেো হওয়ো যোয় নো। সম্পি ব্যব্হোে হরব্ আমোে 
ইেোয়, কিোমোরিে িোরি তেিু ব্যোে কেোরনো অতযেোে কনই’। আম্মোে ইব্রন ইয়োরসে ও হজেি 
আতয এেসোরে সমস্বরে ব্রযতিরযন- ‘খতযেো, আল্লোহে েসম, আতম হরব্ো আপনোে প্রেম 
প্রতিব্োিী, ব্োয়িুযমোরযে সম্পরিে জব্োব্তিতহ আপনোরে েেরিই হরব্।’খতযেো উসমোন, 
আম্মোে ইব্রন ইয়োরসেরে ব্ন্দী েরে এমন েোতস্ত তিরয়তিরযন কয, তিনতিন িোাঁরে কব্হুে হরয় 
মৃি অব্স্থোয় উরম্ম সোযমোে (েোাঃ) রৃ্রহ পরড় েোেরি হয়। আরয়েোও কস ঘরে উপতস্থি তিরযন। 
হজেি উসমোন কসতিন আতযরেও ব্রযতিরযন: ‘কব্তে ব্োড়োব্োতড় েেরয কিোমোেও আম্মোরেে 
অব্স্থো হরব্’। আতযও েিব্ণগ কিোখ কিতখরয় ব্রযতিরযন- ‘আত্মম্ভেী উসমোন, আল্লোহে েসম, 
আমোে তপিো কিোমোে তপিোে কিরয় উিম, আমোে মো কিোমোে মোরয়ে কিরয় উিম, নতব্ে েোরি 
আমোে মযগোিো কিোমোে কিরয় অরনে কব্তে। আমোরে কিে িযোরর্ে তনরিগে তিরয় এেব্োে কিষ্টো 
েরে কিখরি পোরেো কেোেোেোে জয কেোেোয় র্ড়োয়!’ এসব্ তেিু স্মেণ েরে আতয আরেো 
ব্যরযন, ‘আজ আতম আপনোরে সোহোযয েেরি পোেরব্ো নো। এে আরর্ ব্হুব্োে আপনোরে সিেগ 
েরেতি, পেোমেগ তিরয়তি, আপতন কিো েোরনই কিোরযনতন। ব্েং তেিুতিন আরর্ এেজন তব্তেষ্ট 
সোহোতব্ হজেি আবু্ জওহে তর্ফেোতেরে (েোাঃ) তব্নো অপেোরয কিে কেরে িোতড়রয় তিরযন। 
আতম এে প্রতিব্োি েেোয় আপতন আপনোে মন্ত্রী মোেওয়োরনে পক্ষ তনরয় আমোরে অেীয ভোষোয় 
র্োতযর্োযোজ েরে প্রোয় র্যো যোক্কো তিরয় প্রসোি কেরে কব্ে েরে তিরয়তিরযন।’উসমোরনেও 
মরন আরি কসতিন হজেি আতযও েম ব্রযনতন। উসমোন জোরনন কেোেোয় আতযে তপিো আবু্ 
িোতযরব্ে হোতেতম ব্ংে আে কেোেোয় উসমোরনে উমোইয়ো ব্ংে। তেন্তু আজ তিতন নীেরব্ শুযু 
আতযে েেো শুনরি েোেরযন। উসমোন ব্যরযন- ‘আতয, আতম জনর্রণে সেয অতভরযোর্ স্বীেোে 
েরে িোরিে িোতব্ কমরন কনরব্ো, িুতম িোরিেরে মতিনো কেরে তেতেরয় িোও।’হজেি আতয, 
িোে েোরি ইতিপূরব্গ তব্রদ্রোহীরিে কিয়ো অতভরযোর্ ও িোতব্সমূহ উসোমোনরে এে-এে েরে 
শুনোরযন। অতভরযোর্গুরযো শুরন হজেি উসমোন, সেয কিোষ িোাঁে পূব্গব্িগী িুই খতযেোে ওপে, 
তব্রেষ েরে হজেি ওমরেে ওপে িোতপরয় তিরযন। তিতন আঙুরয গুরণ েরয়েজন িুযষগ 
িুষৃ্কতিেোেী সোহোতব্ে নোম উরল্লখ েরে ব্যরযন, ‘কিরখো আতয, এরিেরে তদ্বিীয় খতযেো ওমে 
র্ভনগে পরি তনরয়োর্ েরে কর্রিন। তসতেয়োে র্ভনগে কমোয়োতব্য়ো কেমন মোনুষ িুতম কিো জোরনো। 
িোে মরিো মোনুষরে সতেরয় আমোে কখযোেি তে এেতিনও তিেরব্?’ অতি নম্র ভোষোয় উসমোন 
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আরেো ব্যরযন, ‘কিরখো, তব্র্ি িুই খতযেোও অরনে ভুয েরেতিরযন তেন্তু কেউরিো কেোরনোতিন 
িোরিে পিিযোর্ িোতব্ েরেতন, আমোে কব্যোয় কেন এমন হরে? আতম শুযু এেতি িোতব্ ব্োরি 
জনর্রণে ব্োতে সব্ িোতব্ কমরন কনরব্ো। আতম ক্ষমিো িযোর্ েেরি পোেরব্ো নো’। হজেি আতয 
ব্যরযন: ‘তঠে আরি, আপতন কয জনর্রণে িোতব্ মোনরি েোতজ িোে এেতি প্রমোণ তিন’। তেিুতিন 
পূরব্গ নতব্পত্মী আরয়েোও উসমোনরে ব্রযতিরযন, ‘কখযোেি িযোর্ েরে জনর্রণে তনব্গোতিি 
প্রতিতনতযে েোরি ক্ষমিো হস্তোন্তে েরুন এব্ং আমোে ভোই মুহোম্মিরে তমেরেে র্ভনগে পরি 
তনযুি েরুন।’ 
 

নতব্পত্মী আরয়েো িোে ভোই মুহোম্মিরে সেেোতে কেোরনো পি নো কিওয়োয় উসমোনরে কসই প্রেম 
কেরেই ঘৃণোে কিোরখ কিখরিন। আরয়েো এব্ং িোাঁে কিোি কব্োরনে স্বোমী হজেি িোযহো (েোাঃ) ও 
ব্ড় কব্োরনে স্বোমী হজেি কজোব্োরয়ে (েোাঃ) কয তব্রদ্রোহীরিে সমেগনেোেী খতযেো উসমোন িো কিে 
কপরয়তিরযন। সব্তেিু তব্রব্িনো েরে উসমোন কঘোষণো তিরযন কয, আজ কেরে তমেরেে নিুন 
র্ভনগে মুহোম্মি ইব্রন আবু্ব্েেরে (আরয়েোে ভোই) তনযুি েেো হরযো। সেেোে জনর্রণে 
সেয অতভরযোর্ স্বীেোে েরে তনরয়রিন এব্ং সেয িোতব্-িোওয়ো কমরন তনরয় ক্ষতিপূেণ তিরি 
েোতজ হরয়রিন। কঘোষণো পরত্র উসমোন িস্তখি েেরযন। মুহোম্মি ইব্রন আবু্ব্েে তেিু র্ণযমোনয 
কনিৃস্থোনীয় কযোেরে সরি তনরয় তমেরেে পরে েওয়োনো হরয় যোন। মতিনোয় জরড়ো হওয়ো তব্কু্ষদ্য 
জনিো খতযেোে কঘোষণো ব্োস্তব্োয়রনে আেো বু্রে যোেণ েরে তনজ তনজ এযোেোয় তেরে কযরি 
েোেরযন। মুহোম্মি ইব্রন আবু্ব্েে, তমেে কপৌঁিোে আরর্ই খতযেো উসমোরনে প্রিোেণোমূযে 
প্রতিশ্রুতি জনসমরক্ষ যেো পরড় যোয়। উসমোন িোাঁে তনজস্ব গুপ্তিেরে এেতি তিতঠ তিরয় তমেে 
কপ্রেণ েরেতিরযন। তিতঠরি কযখো তিয, ‘মুহোম্মিরে িোে িয তনরয় তমেে কপৌঁিোমোত্র কযন হিযো 
েেো হয় এব্ং পেব্িগী তনরিগে নো পোওয়ো পযগন্ত তব্রদ্রোহীরিেরে ব্ন্দী েরে েোখো হয়’। তেন্তু 
গুপ্তিে মুহোম্মরিে িরযে হোরি যেো পরড় যোয়। সেরয মতিনোয় তেরে আসরযন। তব্িোে ডোেো 
হরযো। তব্িোরেে ভোে কিয়ো হরযো হজেি আতযে হোরি। হজেি আতয খতযেো উসমোনরে 
তজরজ্ঞস েেরযন- 
 -এই গুপ্তিে তে আপনোে? 
 -তজ্ব, আমোে। 
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 -এই উি তে আপনোে? 
 -তজ্ব, আমোে। 
 -এই তিতঠে সীযরমোহে তে আপনোে? 
 -হযোাঁ, আমোে। 
 -এই তিতঠে তনরি স্বোক্ষে তে আপনোে? 
 -হযোাঁ, িোই কিো মরন হয়। 
 -এই তিতঠ আপতন তযরখরিন? 
 -আল্লোহে েসম, আতম তযতখ নোই। 
 -আপতন েোউরে তযখরি ব্রযতিরযন? 
 -আল্লোহে েসম, আতম েোউরে তযখরি ব্তয নোই। 
  
 হজেি আতয কযখো পেীক্ষো তব্রেষজ্ঞর্ণরে তিতঠে কযখো পেীক্ষো েেরি অনুরেোয েেরযন। 
তব্রেষজ্ঞর্ণ এেমি হরযন, তিতঠে কযখো মোেওয়োরনে হোরিে। হজেি আতয মোেওয়োনরে 
তব্িোরে উপতস্থি হওয়োে তনরিগে তিরযন। উসমোন ব্োযো তিরযন, মোেওয়োনরে এখোরন আনো যোরব্ 
নো। র্রজগ উঠরযো উপতস্থি জনিো। মতিনোে আেোে-পোিোয েোাঁতপরয় ব্জ্রধ্বতন উঠরযো, আল্লোহু 
আেব্োে! আল্লোহু আেব্োে!, ইনরিেোম! ইনরিেোম! (প্রতিরেোয! প্রতিরেোয!)। মুহূরিগ কস আগুন 
িতড়রয় পড়রযো মতিনোে অতযরি র্তযরি। অব্স্থো আয়রত্বে ব্োইরে কিরখ হজেি আতয, হজেি 
িোযহো ও হজেি কজোব্োরয়েসহ অরনরেই স্থোন িযোর্ েরে িরয কর্রযন। জনিো খতযেোে রৃ্হ 
অব্রেোয েেরযো। িোে হোজোরেেও কব্তে মোনুরষে রৃ্হ অব্রেোরযে কেষ পতেণতি আন্দোজ েেরি 
কপরে নতব্পত্মী হজেি আরয়েো িরয কর্রযন মক্কোয় আে হজেি আতয েহে কিরড় অনযত্র িরয 
যোন। স্বপতেব্োরে পূণগ তব্েতিন অব্রুে অব্স্থোয় েোেোে পেও উসমোন ক্ষমিো কিরড় তিরি েোতজ 
হরযন নো। িোাঁে এেতি আেো তিয তসতেয়ো ও ব্রসোেো কেরে চসনযব্োতহনী এরস িোাঁরে উেোে 
েেরব্। তহজতে ৩৫ সোরযে ১৭ই তজযহোজ্ব, শুক্রব্োে। মুহোম্মি ইব্রন আবু্ব্েে (েোাঃ) প্রোসোরিে 
িোরিে ওপে তিরয় জোনোযো কভরঙ খতযেো উসমোরনে েরক্ষ ঢুরে পরড়ন। হোরি উনু্মি েোতণি 
িেব্োতে, সরি আেও ৪ জন। উসমোন আসন্ন মৃিুযে মুরখোমুতখ িোাঁতড়রয় জীব্রনে কেষ তমনতি, 
কব্াঁরি েোেোে কেষ প্রিোেণো েেরযন। বু্রেে ওপে িুই হোরি কেোেোন যরে ব্রস েইরযন। 
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নতব্তজে কিোহোই তিরযন, মুহোম্মিরে িোাঁে তপিো আবু্ব্েরেে কিোহোই তিরযন, কেোেোরনে কিোহোই 
তিরযন। মুহোম্মি ভীষণ েি হোরি উসমোরনে সোিো যব্যরব্ িোাঁতড়রি ঝোপরি যরে িোন কিন, 
উসমোন মোতিরি পরড় যোন। উপযুগপতে খিরেে আঘোরি ক্ষি-তব্ক্ষি হরয় যোয় উসমোরনে সব্গোি। 
ঘরেে কমরঝে ওপে তিরয় ব্রয় কর্য ইসযোরমে িৃিীয় খতযেো হজেি উসমোরনে কিহতনাঃসৃি 
েরিে কস্রোিযোেো। িরযোয়োরেে আঘোরি তিন্ন-তব্তেন্ন হরয় কর্য কেোেোরনে পোিোগুরযো। 
উসমোরনে েরি তসি, যোয েরঙ েতিি, কেোেোরনে তিন্ন পোিোগুরযোে সোরে িোাঁে প্রোণহীন 
কিহতিও কমরঝরি পরড় েইরযো তিন তিন, তিন েোতত্র। িিুেগ তিন েোরিে অন্ধেোরে, কর্োপরন 
হজেি আতয েতিপয় যুব্েরে তনরয় যোেতি সংগ্রহ েরে, জনতব্েয এে র্তযপরে েহরেে 
ব্তহভগোরর্ তনরয় জোন্নোিুয-ব্োতেে পোশ্বগব্িগী েোাঁেো জতমরি সমোতহি েরেন। 
 

ইসযোরমে িোে খতযেোে কেউই িোাঁরিে জীব্দ্দেোয় জনর্রণে েিিোতব্ে মুরখও ক্ষমিো িযোর্ 
েরেনতন। িোরিে তিনজনরেই জনিোে কেোষোনরয পরড় প্রোণ হোেোরি হরয়তিয। আে িোেো 
সেরযই খুন হরয়তিরযন মুসযমোরনে হোরি। পূরব্গ উরল্লখ েরেতিযোম, হজেি উসমোরনে 
কখযোেরিে মযয তিরয় ইসযোরমে ঘরে, কয অনরযে সু্ফতযি জ্বরয উরঠ, িো হজেি আরয়েোে 
যুরর্ এরস িোব্োনরয পতেণি হয়। হজেি আরয়েোে আেো তিয, উসমোন-পেব্িগী মতিনোে 
খতযেো হরব্ন িোাঁে িুই িুযোভোই হজেি িোযহো (েোাঃ) অেব্ো হজেি কজোব্োরয়ে (েোাঃ)। জনর্ণ 
হজেি আতযরে তব্পুয কভোরি মতিনোে িিুেগ খতযেো তনব্গোতিি েরে। নতব্পত্নী আরয়েো 
এমতনরিই হজেি আতযরে মরন-প্রোরণ ঘৃণো েেরিন। হজেি আতয তিরযন তব্তব্ আরয়েোে 
িকু্ষেূয। কয মতহযোে তব্িোনোে কভিে তজব্রোইয ওতহ তনরয় আসরিন ব্রয নতব্ মুহোম্মি (িাঃ) 
র্ব্গ েেরিন, কসই আরয়েো যখন কঘোষণো তিরযন উসমোন হিযোয় হজেি আতয জতড়ি, মোনুষ 
িো অতব্শ্বোস েেরি পোেরযো নো। পূরব্গ সোহোতব্ হজেি িোযহো ও হজেি কজোব্োরয়ে (আরয়েোে 
িুই িুযোভোই) আতযরে খতযেো কমরন তনরয় েপে গ্রহণ েরেতিরযন। আরয়েোে পেোমরেগ িোেো 
কস েপে অস্বীেোে েরে ব্যরযন কয িোরিেরে অরস্ত্রে মুরখ ব্োযয েেো হরয়তিয আতযরে খতযেো 
মোনরি। উসমোন হিযোে প্রতিরেোয তনরি হজেি আরয়েোে ডোরে উমোইয়ো ব্ংে প্রতিজ্ঞোব্ে 
হরযো। িোাঁে সোরে কযোর্িোন েেরযো কব্েতেিু মুসতযম, যোেো নতব্ মুহোম্মরিে (িাঃ) অরস্ত্রে মুরখ 
প্রোণ েক্ষোরেগ মুসযমোন হরয়তিয আে যোরিে মোিো-তপিো আত্মীয়স্বজন নতব্ মুহোম্মরিে তনরিগরে 
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হজেি আতযে হোরি খুন হরয়তিয। এতিরে কখযোেি যোরভে সোরে সোরে হজেি আতয সেয 
প্রোরিতেে র্ভনগে পি ব্োতিয েরে কিন। তেিু উমোইয়ো ব্ংেীয় র্ভনগের্ণ পিিযোর্ েেরযো 
ব্রি তেন্তু েোজস্বভোণ্ডোে যুিপোি েরে েূনয েরে তিয। আে অরনরেই আতযে কখযোেি অস্বীেোে 
েেরযো। হজেি আতযে জনয প্রোরিতেে র্ভনগে সমসযোে কিরয় আরয়েোে সৃষ্ট সমসযো মোেোত্মে 
হরয় কিখো তিয। প্রেরম তব্শ্বোসই েেরি পোরেনতন, িোাঁে সব্গেতণষ্ঠ সৎ েোশুতড় তব্তব্ আরয়েো 
িোাঁে তব্রুরে অস্ত্রযোেণ েেরব্ন। হজেি উসমোনরে যখন হিযো েেো হয়, আরয়েো িখন মক্কোয় 
তিরযন। কসখোন কেরেই যুরেে প্রস্তুতি তনরযন। হজেি আরয়েো, আতয েিৃগে ক্ষমিোিূযি 
ইরয়মরনে র্ভনগরেে কিয়ো পুেস্কোে, অিযোতযে সুন্দে, হৃষ্ট-পুষ্ট িোজো উি আয-আসেোরেে ওপে 
আরেোহণ েেরযন। কপিরন িোাঁে ১০০০ হোজোে সেস্ত্র চসনয। ডোন পোরে হজেি িোযহো, 
ব্োমপোরে হজেি কজোব্োরয়ে। আরয়েোে জীব্রন ব্োযযেোরযে আনন্দ তিয নো। কযৌব্ন তিয িেম 
হিোেো আে কব্িনোয় ভেো। যুরেে ময়িোরন হোতেরয় যোওয়োয় আরয়েোে ওপে কযোরে কসনোপতিে 
সোরে কেরযঙ্কোতে েতিরয়রি। মোনুষ িোাঁরে সিীরত্বে অপব্োি তিরয়রি। আজ আরয়েোে িুরিোখ 
কেরে তঠেরে কব্রুরে সোেো জনরমে জ্বযন্ত তহংসোে সু্ফতযি! হোয়, নতব্তজ মুহোম্মি! এেব্োে 
এরস কিরখ যোন, আপনোে তব্ষবৃ্রক্ষ েী অপরূপ েয যরেরি। কিরখ যোন, আপনোে আিরেে 
িুযোযী েোতিমোে স্বোমীরে ব্য েেরি আপনোে তপ্রয়িমো ব্োতযেো ব্যুে হোরি খিে। এ কিো 
আপনোেই তেক্ষো। এ কিো আপনোেই কিখোরনো কসই পে! সব্গনোেো এই পরেে সন্ধোন ‘উরম্ম 
সোযমো’জোনরিন েীভোরব্? উমু্ময-কমোরমতনন (মুসতযম জোতিে মো) হজেি আরয়েো চসনযিয 
তনরয় ব্রসোেোে পরে েওয়োনো হব্োে আরর্, িোাঁে অনযিম সিীন উরম্ম সোযমোরে যুরে অংেগ্রহণ 
েেরি অনুরেোয েেরযন। সোযমো ব্যরযন- অসম্ভব্! আরয়েো িুতম ঐ সব্গনোেো পরে পো ব্োতড়ও 
নো। নতব্তজ আমোরে ব্রয কর্রিন, ‘এেতিন এেিয সেস্ত্র কযোে ঐ পরে যোত্রো েেরব্ যোরিে 
কনিৃরত্ব েোেরব্ এেজন মুসতযম নোেী। কস নোেী, আমোে উিেোতযেোেী, খোিুরন জোন্নোি মো 
েোতিমোে স্বোমী আমোে তপ্রয় জোমোিো হজেি আতযে কনিৃত্ব অস্বীেোে েেরব্’। নতব্তজ আেও 
ব্রযরিন, ‘যোেো আমোে আতযে কনিৃত্ব অস্বীেোে েেরব্, মরন েরেো িোেো আমোরেই অস্বীেোে 
েেরযো’। আরয়েো িুতম কসই অতভেপ্ত নোেী হরি কযও নো।  
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আরয়েোে েেীরেে েিযোেো আজ উজোন ব্ইরি। উরম্ম সোযমোে তনরব্গোয েেো শুনোে সময় 
আরয়েোে কনই। ব্রসোেোে পরে আরয়েোে িরয আেও ২ হোজোে কযোে কযোর্িোন েেরযো। 
ব্রসোেোে র্ভনগে আরয়েোরে ব্োযো তিরযন। ৩ হোজোে চসনয তনরয় আরয়েো েোজযোনীরি ঢুরে 
পড়রযন। িোেো হজেি আতযে নিুন খতযেো, র্ভনগে উসমোন তব্ন কহোনোরয়েরে নোমোজেি 
অব্স্থোয় ব্ন্দী েরে িোাঁে িোাঁতড়-কর্োাঁে মুণ্ডোরয় েহে কেরে কব্ে েরে তিরযন। হজেি আতয যখন 
উরম্ম সোযমো মোেেি আরয়েোে মরনোভোরব্ে সংব্োি কপরযন, িিক্ষরণ অরনে কিতে হরয় কর্রি। 
ইতিমরযয ৪০ জন তনেপেোয মোনুষ হিযো েরে আরয়েোে কসনোব্োতহনী ব্রসোেো িখয েরে 
তনরয়রিন। আতয িোৎক্ষতণেভোরব্ মোত্র ৯ েি চসনয তনরয় ব্রসোেোে পরে েওয়োনো হরয় যোন। 
নতব্তজে প্রোণতপ্রয় কিৌতহত্র (হজেি আতযে সন্তোন) হোসোন ও কহোরসন আে ব্রস েোেরি পোেরযন 
নো। তপিোে তনরিগরে হজেি হোসোন (েোাঃ) অতিসিে েুেোয় িরয যোন। কসখোন কেরে ৯ হোজোে 
চসনয সংগ্রহ েরে তপিোে সোরে তমতযি হন। আতযে পেোতজি র্ভনগে উসমোন তব্ন কহোনোরয়ে 
এরস ব্রসোেোে অব্স্থো ব্ণগনো েেরযন। আতয মুিতে কহরস ব্যরযন- ‘বৃ্ে র্ভনগে পোতঠরয় তিযোম, 
এ কিখতি যুব্ে হরয় তেরে আসরযন’। 
যীরে যীরে হজেি আতযে চসনয সংখযো িোাঁড়োরযো ২০ হোজোরে আে আরয়েোে ৩০ হোজোে। 
প্রেমোব্স্থোয় হজেি আতয ও হজেি িোযহোে মরযয সোমতয়ে ব্োেযুে হরযো। সন্ধযো ঘতনরয় 
আসরযো, পরেে তিন আরেো আযোপ হরব্ ব্রয িোেো তনজ তনজ িোাঁবু্রি তেরে কর্রযন। কিোিরব্যো 
কেরেই আরয়েো িোে স্বোমী মুহোম্মরিে (িাঃ) েণরেৌেয কিরখ আসরিন। পরেে তিন আরেো 
আযোপ েেোে জরনয আরয়েো এিিূে আরসন নোই। েোরিে অন্ধেোরে অিতেগিভোরব্ আরয়েোে 
চসনযিয হজেি আতযে কসনো-িোাঁবু্রি আক্রমণ েরে ব্সরযো। অতি অল্পসমরয়ই িুমুয যুে শুরু 
হরয় কর্য। েোি হরি সেোয কপতেরয় িুপুে র্তড়রয় কর্য, যুে আে েোরম নো। হজেি আতযে 
িক্ষ কসনোব্োতহনীে সোমরন আরয়েোে চসনযর্ণ আে েিক্ষণ তিরে েোেরব্? আরয়েোে চসনযিয 
িুব্গয হরয় পড়রযো। িোেো পশ্চোির্মরনে প্রস্তুতি তনয। এিক্ষরণ িেহোজোে মুসতযম সন্তোরনে 
িোজো েরি শুষ্ক-মরুভূতম েিনিীরি রূপোন্ততেি হরয় কর্রি। নতব্তজে েোি কেরে ‘সোইেুল্লোহ’ 
(আল্লোহে িেব্োতে) কখিোব্ প্রোপ্ত ব্ীরেে সোমরন, উরিে ওপে েমণীে উাঁিু েীে! হজেি আতযে 
আে সহয হয় নো। তনরিগে তিরযন, আরয়েোে উরিে পো কেরি কেযো হউে। উিসহ আরয়েো 
মোতিরি পকড় যোন। হজেি আতয, আরয়েোে ভোই মুহোম্মি ইব্রন আবু্ব্েেরে ব্যরযন, কিোমোে 
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কব্োনরে উতঠরয় মতিনোয় তনরয় এরসো। (ইসযোরমে ইতিহোরস এ যুে ‘জরি জোমোয’ নোরম অতযে 
পতেতিি) হজেি আতয স্বতস্তে তনাঃশ্বোস কেযরযন ব্রি, তেন্তু ঘুণোক্ষরেও অনুমোন েেরি পোেরযন 
নো, সোমরন িোাঁে জরনয ও িোাঁে আিরেে যন হজেি হোসোন ও কহোরসরনে জরনয কয, অরপক্ষো 
েেরি ভয়োব্হ তসেতেন ও েোেব্োযো। জোমোয যুরে পেোতজি আরয়েোরে (েোাঃ) ব্ন্দী েরে 
মতিনোয় পোতঠরয় তিরয় হজেি আতয (েোাঃ) ব্রসোেো কেরে েুেোয় র্মন েেরযন ৩৬ তহজতেে 
েজব্ মোরস। তসেোন্ত তনরযন মুসতযম সোম্রোরজযে েোজযোনী মতিনো কেরে েুেোয় স্থোনোন্ততেি 
েেরব্ন। হজেি মুয়োতব্য়ো (েোাঃ) িখনও তসতেয়োে র্ভনগে। মুয়োতব্য়ো (েোাঃ) কয, হজেি আতযরে 
খতযেো তহরসরব্ এি সহরজ কমরন কনরব্ন নো, িো আতযেও জোনো তিয। আে মুয়োতব্য়োও হজেি 
আতযরে কযোরম-পেরম কিরনন। েহসযজনেভোরব্ মুয়োতব্য়ো, হজেি আরয়েোে সমেগরন জোমোয 
যুরে অংেগ্রহণ নো েরে, তনেরপক্ষিো অব্যম্বন েরেন। আতযে জরনয িো তিয তব্েোি স্বতস্তে 
ব্যোপোে। তেন্তু আতয জোনরিন নো কয, আসরয হজেি মুয়োতব্য়ো তসতেয়োয় আতযরে কযৌহেতঠন 
খোাঁিোয় ব্ন্দী েেোে েোাঁি কপরি কেরখরিন। মুয়োতব্য়ো েোরজযে সব্গত্র প্রিোে েরে তিরযন কয, আতয 
ইরে েেরয উসমোনরে ব্োাঁিোরি পোেরিন, তেন্তু ক্ষমিোরযোভী আতয িো নো েরে 
হিযোেোেীরিেরে সহরযোতর্িো েরেরিন এব্ং ব্োহুব্রয েতি প্ররয়োর্ েরে অনযোয়ভোরব্ ক্ষমিো 
িখয েরেরিন। জোমোয যুরে আতয যখন আরয়েোে তব্রুরে যুরেে ময়িোরন, মুয়োতব্য়ো িখন 
অনয এেতি গুরুত্বপূণগ েোরজ ব্যস্ত। হজেি মুয়োতব্য়ো সোেো পৃতেব্ীরি উমোইয়োব্ংেীয় েোসন 
েোরয়ম েেরি িোন। িোে আরর্ হোরেতম ব্ংরেে নতব্ মুহোম্মরিে (িাঃ) এেমোত্র উিেোতযেোেী 
হজেি আতযে জীব্ন প্রিীপ তিেিরে তনতভরয় কিয়ো িোই। 
  
হজেি উসমোরনে সুিীঘগ ব্োরেো ব্িরেে অপেোসরন আেব্ মুসতযম সোম্রোরজয কয অেোজেিো ও 
তব্েৃঙ্খযোে সৃতষ্ট হরয়তিয, উসমোন হিযোে মযয তিরয় িো আেও তদ্বগুণ হরয় কিখো তিয। হজেি 
আতযে েোষ্ট্রক্ষমিো গ্রহরণে মোযযরম মুসতযমতব্শ্ব এই সব্গপ্রেম কেোেোরয়েব্ংরেে হোরেতম কর্োরত্রে 
নতব্ মুহোম্মরিে েি-সম্পরেগে এেজন খতযেো কপরযো। আতয এেজন সোহসী কযোেো তিরযন 
ব্রি তেন্তু িক্ষ েোজনীতিতব্ি কমোরিই তিরযন নো। ক্ষমিোয় ব্রসই মোেোত্মে ভুয েরে ব্সরযন। 
আতযে কিোরখ কভরস ওরঠ মুসতযম সোম্রোরজযে এে েুৎতসি ভয়ঙ্কে প্রতিেতব্। িোাঁে মরন পরড় 
কসই েোরযো েোতত্রে েেো, কয েোরি হজেি ওমে িোাঁে িেজোে সোমরন এরস হোাঁে তিরয় 
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ব্রযতিরযন: ‘কে আরিো ঘরেে কভিে, কব্তেরয় এরসো, আে আবু্ব্েরেে কখযোেি গ্রহণ েরেো, 
অনযেোয় মোনুষসহ ঘরে আগুন যতেরয় কিরব্ো।’ হজেি েোরিমো কব্ে হরয় ব্রযতিরযন, ‘আমোে 
ঘরে নতব্তজে তব্শ্বস্ত েরয়েজন সোহোতব্ কমহমোন আরিন। ওমে, িুতম তে নতব্তজে কমরয়ে ঘে 
আগুরন কপোড়োরি িোও, যোে হোরি আরি কব্রহরস্তে িোতব্?’ উরল্লখয, আবু্ব্েরেে কখযোেি গ্রহণ 
েেোে পে কেরে, েোরিমোে ঘরে েোরি তেিু কযোে তনয়তমি চব্ঠে েরে পেোমেগ েেরিন। 
িোেো েোরিমো ও আতযে মরিো আবু্ব্েরেে কখযোেি অস্বীেোে েরেতিরযন। ঐ ঘিনোে পে 
হজেি েোরিমো িোাঁে স্বোমীরে অনুরেোয েরেতিরযন, মৃিুযে পে কযন িোাঁরে েোরিে আাঁযোরে 
কর্োপরন িোেন েেো হয়, যোরি হজেি ওমে িোাঁে জোনোজোয় আসরি নো পোরেন। এে তেিুতিন 
পরেই হজেি েোরিমো ইরন্তেোয েরেন।  
 

েোরজযে সব্গত্রই হজেি আতয কিখরি পোন মিযপোয়ী, উচ্চোতভযোসী, েতেয়ো তব্রেোযী, চস্বেোিোেী 
কস্বেোিোেী, নোেী-আসি, কভোর্-তব্যোসী, েোসেরিে কিহোেো। আতয এেসোরে সেয প্রোরিতেে 
র্ভনগরেে পি ‘অরব্য’ কঘোষণো েরে কিন। েোরর্ে ব্রে, আরব্রর্ে ব্রে, অেব্ো িোাঁে ও িোাঁে 
স্ত্রী হজেি েোরিমোে ওপে আবু্ব্েে, ওমে ও ওসমোন েিৃগে সোেো জীব্রনে অপমোন, 
অিযোিোরেে প্রতিরেোয তহরসরব্ই কহোে, খতযেো আতযে এ েোজতি তিয অিূেিতেগিোে প্রমোণ। 
কব্ে তেিু প্রোরিতেে র্ভনগে িৃিীয় খতযেো উসমোন হিযোে তব্িোে নো হওয়ো পযগন্ত পিিযোর্ 
েেোরিো িূরেে েেো, আতযে কখযোেিই কমরন তনরি েোতজ হরযো নো। ‘উসমোন হিযোে তব্িোে’ 
ইসুযতি তিয হজেি মুয়োতব্য়োে িক্রোন্ত, আতযে জরনয এে মেণেোাঁি। মুয়োতব্য়োে েোরি ‘সব্োে 
ওপরে যন আে ক্ষমিো সিয’-এে উরধ্বগ তেিুই তিয নো। হজেি মুয়োতব্য়োই নতব্ মুহোম্মরিে 
(িাঃ) ইসযোম সৃতষ্টে কর্োপন েহসয পুঙ্খোনুপুঙ্খভোরব্ অনুযোব্ন েেরি কপরেতিরযন। মুয়োতব্য়ো 
তিরযন মুহোম্মরিে (িাঃ) েোজরনতিে সতিব্। িোই েোজরনতিে ইসযোরমে সরব্গোচ্চ কশ্রষ্ঠ েসয 
সম্ভব্ি তিতনই সব্রিরয কব্তে উপরভোর্ েরেতিরযন। মুয়োতব্য়ো কেোরনোতিনই মুহোম্মরিে (িাঃ) 
‘ইসযোম যমগ’ গ্রহরণ আগ্রহী তিরযন নো, তেন্তু িোাঁে (মুহোম্মরিে) মোস্টোে মোইরন্ডড িয-িোিুেী, 
ভণ্ডোতম, প্রিোেণো-প্রব্ঞ্চনো ভোযভোরব্ই অনুেেণ েরেতিরযন। আে আজ কসই িক্ষিোই 
মুহোম্মরিে (িাঃ) কেষ ব্োতিতি তিেতিরনে জরনয তনতভরয় তিরি মুয়োতব্য়ো েোরজ যোর্োরি উদ্দযি 
হরয়রিন। সোেো মুসতযম জর্ৎ িুই ভোরর্ তব্ভি হরয় কর্য। উসমোন হিযোয় জতড়ি তমেে, মক্কো, 
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েুেোসহ তব্তভন্ন প্ররিরেে তব্রদ্রোহীর্ণ হজেি আতযরে পতেস্কোে হুমতে তিরয় ব্সরযো, যতি 
উসমোন হিযোে তব্িোে েেো হয়, িোহরয আতযরেও উসমোরনে মরিো ব্ড়ই িুাঃখজনে ও মমগোতন্তে 
পরে িুতনয়ো কেরে তব্িোয় তনরি হরব্। আতয কিখরযন তিতন আজ সোি-পোাঁরে ব্োাঁযো পরড় কর্রিন। 
িরযোয়োে তিরয় েরিে হুতয কখযো কয আতযে কনেো, কয আতয মুহোম্মরিে (িাঃ) সহিেী হরয় 
৯৮তি যুরে অংেগ্রহণ েরে িোাঁে েোি কেরে ‘আতয হোয়িোে’, ‘সোইেুল্লোহ’, ‘ব্ীেরশ্রষ্ঠ’ কখিোব্সমূহ 
কপরয়তিরযন কস আযী আজ তেংেিগব্যতব্মূঢ়, ব্ড়ই ক্লোন্ত। আজ মোনুরষে েিোসি, আতযে 
মোিোয িেব্োতে িোয় এেিু তব্েতি, েোতন্তে এেিু তনাঃশ্বোস। তেন্তু িো কিো হব্োে নয়। ক্ষমিো 
আে েি কয এরে অপরেে সমূ্পেে কস েেো বু্ঝরি আতযে কমোরিই কিতে হরযো নো। 
 

এখোরন হজেি মুয়োতব্য়োে জীব্রনে তব্তব্য েোযগোব্যী ও মুহোম্মি (িাঃ) ব্ংরেে হজেি আতযে 
সোরে িোাঁে েত্রুিোে েোেণ বু্ঝোে প্ররয়োজরন মুয়োতব্য়োে সংতক্ষপ্ত পতেিয় কজরন কনয়ো ভোয। 
অরনে ঐতিহোতসেরিে মরি, হজেি মুয়োতব্য়ো তিরযন সোহোতব্ হজেি আবু্ সুতেয়োরনে স্ত্রী 
তহন্দোে জোেজ সন্তোন। আবু্ সুতেয়োরনে সোরে তহন্দোে তব্ব্োরহে তিন মোস পরে মুয়োতব্য়ো জন্মগ্রহণ 
েরেন। িোাঁে মোিো তহন্দো তিরযন এেজন ‘কব্েযো’। উিুগভোষী এেোতযে ঐতিহোতসে, তহন্দোে 
িোতেত্রীে ব্ণগনোয় ‘কব্েযো’ েব্দতি ব্যব্হোে েরেরিন। অনযোনয সূত্রোনুযোয়ী তহন্দো, কব্েযো নো হরযও 
তিতন কয ব্হু-পুরুষর্োমী মতহযো তিরযন এব্ং মুয়োতব্য়ো কয িোে জোেজ সন্তোন িোে তেিু প্রমোণ 
পোওয়ো যোয় হজেি হোসোন (েোাঃ) ও হজেি আরয়েোে (েোাঃ) উতিরি। েোম ইব্রন মুহোম্মি 
েোযতভ (োঃ) িোাঁে ‘কেিোরব্ কমোসোব্’ ব্ইরয় কযরখন- হজেি হোসোন (েোাঃ) এেতিন ব্যি েরে 
হজেি মুয়োতব্য়োরে ব্রযন, ‘কিোমোে তে মরন আরি কিোমোে আসয তপিো কে?’মুয়োতব্য়ো েিৃগে 
হজেি আরয়েোে ভোই মুহোম্মি ইব্রন আবু্ ব্েে খুন হওয়োে সংব্োি কপরয় আবু্ সুতেয়োরনে 
কমরয় উরম্ম হোতব্ব্ো (মুয়োতব্য়োে কব্োন ও নতব্ মুহোম্মরিে স্ত্রী) আরয়েোরে আস্ত এেতি িোর্য েোন্নো 
েরে ‘সিেো’ তহরসরব্ পোতঠরয় কিন। আরয়েো তজরজ্ঞস েরেন, ‘এে অেগিো তে?’ উিরে উরম্ম 
হোতব্ব্ো ব্যরযন, ‘উসমোন হিযোে পুরুস্কোে, কিোমোে ভোই মুহোম্মি খতযেো উসমোনরে খুন 
েরেতিয’। আরয়েো অতভেোপ তিরয় ব্রযন- ‘ব্হু-পুরুষর্োমী তহন্দোে কমরয়ে ওপে আল্লোহে র্জব্ 
ব্তষগি কহোে’। এে পরে আরয়েো যরিোতিন জীতব্ি তিরযন, উরম্ম হোতব্ব্ো ও িোাঁে মো তহন্দোরে 
নোমোজ কেরষ অতভেোপ তিরয়রিন। তহন্দো ইসযোরমে ইতিহোরস নতব্তজে িোিো হজেি হোমজোে 
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(েোাঃ) েতযজো ভক্ষণেোেী ব্রযও পতেতিি! ইব্রন আতব্ আয হোতিি িোাঁে ‘নোহজুয ব্োযোর্ো’ 
(ভতযউম ১০, পৃষ্ঠো ১৩০) ব্ইরয় উরল্লখ েরেন, মুয়োতব্য়োে জন্মিোিো তহরসরব্ সম্ভোব্য িোেজন 
তপিোে নোম কযোেমুরখ শুনো যোয়; িোেো হকযন: আতব্ ইব্রন ওমে তব্ন মুসোতেে, ওমে তব্ন 
ওতযি, আব্বোস তব্ন আবু্দয মুিোতযব্ এব্ং সোব্োহ (এে ইরেোতপয়োন েৃেোি)। এেই ব্িব্য 
পোওয়ো যোয় ‘েোতব্উয আব্েোে’ (ভতযউম ৩, পৃষ্ঠো ৫৫১) কেিোরব্ আল্লোমো হজেি জোমোক্েোতেে 
কযখোয়। িরব্ কযরহিু আবু্ সুতেয়োরনে, উৎব্ো নোরম সব্গজন স্বীেৃি আরেেজন জোেজ সন্তোন 
তিরযন, আমেো যরে তনরি পোতে, তব্রয়ে আরর্ হজেি আবু্ সুতেয়োরনে সোরে তহন্দোে চিতহে 
সম্পরেগে েসয হজেি মুয়োতব্য়ো। মুহোম্মরিে (িাঃ) মক্কো তব্জরয়ে পরে আবু্ সুতেয়োন তনজ 
পতেব্োে ও কর্োরত্রে মোনুরষে প্রোণ েক্ষোরেগ ব্োযয হরয় ইসযোম যমগ গ্রহণ েরেন। আবু্ সুতেয়োন 
কপিরনে তিনগুরযোে তিরে তেরে িোেোন। ব্িরেে যুে কেরে মক্কো তব্জয় পযগন্ত িোাঁে তনরজে 
ও মুহোম্মরিে (িাঃ) মযযেোে েত্রুিো, কেোেোরয়ে ব্ংরেে অর্তণি মোনুরষে েি তিরয় কযখো এে 
িীঘগ ইতিহোস। িতল্লেতি ব্িে কয কিরযিোরে আিরে আেোরি কেউ এরিোিুেু েিু েেো ব্রযতন, 
কসই হোরেতম ব্ংরেে এেিো এতিম কিরযে হোরি উমোইয়ো ব্ংরেে এতে েরুণ পেোজয়! আবু্ 
সুতেয়োন ও িোাঁে পতেব্োরেে মন কেরে কসই পেোজরয়ে গ্লোতন কেোরনোতিনই মুরি যোয়তন। 
মুহোম্মরিে (িাঃ) েোি কেরে, সেেোতে উচ্চপযগোরয় িোেুতে (কসরক্রিোতে অব্ কস্টইি) কিয়োে 
অতিেোে তনরয় আবু্ সুতেয়োন কিরয মুয়োতব্য়োরে ‘ইসযোম যমগ’ গ্রহণ েেরি অনুরেোয েরেন। 
প্রেরম েোতজ নো হরযও পরে সুিূেপ্রসোেী ভতব্ষযৎ পতেেল্পনো মোেোয় তনরয় মুয়োতব্য়ো ইসযোম যমগ 
গ্রহণ েরেন। মুয়োতব্য়ো তিরযন অিযন্ত িূেিেগী, উচ্চোতভযোষী, িিুে েোজনীতিতব্ি। িোে অযীরনই 
মুসতযম চসনযর্ণ তত্রপযী, আেমোতনয়ো, সোইপ্রোসসহ অরনে অঞ্চয িখয েরে ভোেি ও িীন 
িখয েেরি কিরয়তিয। হজেি আতয িো ভোয েরেই জোরনন। আতয ভোব্রযন, মতিনোে অতযরি-
র্তযরি উসমোন হিযোে আহোজোতে, আেোরে-ব্োিোরস মোনুরষে ক্রন্দন ধ্বতন েোমরি নো েোমরিই 
আরয়েোে তব্রুরে েেরি হরযো ‘জোমোয যুে’। েিক্ষয়ী জোমোয যুরে িে সহস্রোতযে মোনুরষে 
প্রোণনোরেে পেপেই, মুয়োতব্য়োে সোরে আরেেতি যুরে তযপ্ত হওয়ো সমুতিৎ হরব্ নো। হজেি 
আতয হোমিোন প্ররিরেে র্ভনগে, ব্তন-ব্োতজযো প্রযোন হজেি জোতেেরে, মুয়োতব্য়োে প্রতি এেতি 
প্রস্তোব্ তিরয় তসতেয়ো পোঠোরযন- ‘তসতেয়োে র্ভনগে কযন অনতিতব্যরম্ব হজেি আতযে কখযোেি 
কমরন তনরয় েপে গ্রহণ েরেন।’ হজেি মুয়োতব্য়ো তব্ষয়িো আরর্ই আাঁি েেরি কপরেতিরযন। 
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সুিিুে মুয়োতব্য়ো হজেি জোতেেরে এমন এে মোয়োব্ীতন মন-মোিোরনো আতিতেরয়িো তিরয় মুগ্ধ 
েরে তিরযন কয, হজেি জোতেে (েোাঃ) ভুরযই কর্রযন, তিতন েী জরনয এরসতিরযন। মুয়োতব্য়োে 
কিোখ-জুড়োরনো েতঙন প্রোসোরি, তিিেিন েরে হজেি জোতেে (েোাঃ) তেরে আসরযন িীঘগ তিন 
মোস পরে সমু্পণগ তভন্ন মোনুষ হরয়। এরস ব্যরযন- ‘মুয়োতব্য়ো (েোাঃ) হজেি আতযে সোরে েোষ্ট্রীয় 
কেোরনো তব্ষয় তনরয় কেোরনো প্রেোে আরযোিনোয় ব্সরি েোতজ নন, যিক্ষণ পযগন্ত নো হজেি 
উসমোরনে হিযোেোেীে েোাঁতস হকব্’। তিতন আেও ব্যরযন- ‘এখনও হজেি উসমোরনে েিোি 
জোমো ও িোাঁে স্ত্রী নোয়যোে েোিো আঙুয িোরমরস্কে মসতজরিে তমনোরে ঝুযরি। তসতেয়োে আপোমে 
জনসোযোেণ আল্লোহে নোরম জীব্নমেণ েসম কখরয়রি, যিতিন পযগন্ত হজেি উসমোরনে 
হিযোেোেী ও হিযোে পতেেল্পনোেোেীরিেরে েোাঁতসে েোরষ্ঠ ঝুযোরনো নো হরে, িিতিন পযগন্ত 
িোরমরস্কে মসতজরি হজেি উসমোরনে েিোি জোমো ও িোে স্ত্রীে েোিো আঙুয ঝুযন্ত েোেরব্’। 
সোহোতব্ হজেি মোতযে আয আেিোে (েোাঃ) ভীষণ েোর্োতন্বি হরয় যমে তিরয় হজেি জোতেেরে 
ব্যরযন- ‘িুতমরিো আমোরিে প্রস্তোব্ মুয়োতব্য়োরে আরিৌ িোওতন। িীঘগ তিন মোস মুয়োতব্য়ো কিোমোরে 
িোে েোজপ্রোসোরি তিিতব্রনোিরন মি কেরখ, আমোরিে তব্রুরে যুরেে সেয প্রস্তুতি কসরে 
কেরযরি’। এই কসই সোহোতব্ হজেি মোতযে আয আেিোে (েোাঃ) তযতন অরস্ত্রে মুরখ হজেি 
আরয়েোে িুই ভগ্নীপতি হজেি িোযহো (েোাঃ) ও কজোব্োরয়েরে (েোাঃ) হজেি আতযে কখযোেি 
কমরন তনরি ব্োযয েরেতিরযন। ভয়ঙ্কে মোতযে আয আেিোেরে হজেি জোতেে (েোাঃ) 
ভোযভোরব্ই কিরনন। আতয যখন হজেি িোযহো (েোাঃ) ও কজোব্োরয়েরে (েোাঃ) িোাঁে কখযোেি 
কমরন তনরয় েপে গ্রহণ েেরি প্রস্তোব্ কিন, মোতযে আয আেিোে িখন িোরিে মোেোে ওপে 
উনু্মি েোতণি িেব্োতে হোরি িণ্ডোয়মোন তিরযন। প্রিণ্ড সোহসী ব্ীে হজেি িোযহো, তযতন ওহুরিে 
যুরে নতব্তজে প্রোণেক্ষোরেগ ঢোয হরয় সোমরন িোাঁতড়রয় েত্রুপরক্ষে িীে ব্ষগো তনরজে বু্রে-তপরঠ 
গ্রহণ েরেতিরযন, মোতযে আয আেিোরেে িরযোয়োরেে সোমরন, আতযে কখযোেি 
অতনেোেৃিভোরব্ই কমরন তনরযন। সোহোতব্ কজোব্োরয়েরে তজজ্ঞোসো েেোয় যখন তিতন নীেব্ 
েইরযন, মোতযে আয আেিোে তসংরহে মরিো র্রজগ উরঠ হজেি আতযরে (েোাঃ) ব্যরযন- ‘আতয 
(েোাঃ), কজোব্োরয়েরে আমোে েোরি আসরি তিন, িোে মোেোিো িরযোয়োরেে এে আঘোরি তদ্বখতণ্ডি 
েরে কেতয।’উরল্লখয; ইসযোরমে িোে খতযেো তনব্গোিরন প্রতিব্োেই এেোতযে খতযেো পিপ্রোেগী 
তিরযন, তেন্তু কেোরনোব্োেই র্ণিোতন্ত্রে পন্থোয় তনব্গোিন হয়তন। তনব্গোিন ইতিতনয়োতেং, েোেিুতপ ও 
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ষড়যরন্ত্রে মোযযরম ক্ষমিো িখয েেো শুরু হরয়তিয কসই প্রেম খতযেো হজেি আবু্ব্েরেে 
সময় কেরে। হজেি আতযে কব্যোয়ও এে ব্যতিক্রম হয়তন। 
হজেি জোতেে বু্ঝরি পোেরযন এখোরন েোেো িোে জরনয তনেোপি নয়। তিতন েুেো িযোর্ েরে 
তসতেয়ো িরয যোন এব্ং হজেি মুয়োতব্য়োে চসনযিরয কযোর্িোন েরেন। মুয়োতব্য়োে ষড়যন্ত্র ও িুষ্ট 
িযিোিুতে কিরখ হজেি আতয তনতশ্চি হরযন, তব্ষয়িোে েয়সোযো অরস্ত্রে মোযযরমই হরি হরব্। 
সুিেোং আব্োেও যুে, আব্োেও েিপোি। আতযে কজষ্ঠয পুত্র হজেি হোসোন, তসতেয়ো আক্রমণ 
েেরি তপিোরে তনরষয েেরযন। হোসোন ব্যরযন- ‘তপিো, প্ররয়োজন হরয কখযোেি কিরড় তিন, 
মুয়োতব্য়োে সোরে যুরে যোরব্ন নো, মুয়োতব্য়ো সোংঘোতিে ভয়োনে মোনুষ! এ যুরে মুসতযম-জোহোরনে 
মোেোত্মে ক্ষতি হরয় যোরব্। আে েরিো েিপোি, আে েরিো প্রোণহোতন?’ হজেি আতয ব্যরযন- 
‘আজ যতি মুয়োতব্য়োরে িোড় কিওয়ো হয়, যতি িোে িযোরযরিে কমোেোরব্যো েেরি নো পোতে, 
অল্পতিরনে মরযযই সোেো মুসতযম তব্শ্ব কভরঙ িুেমোে হরয় যোরব্। প্ররিযেতি প্ররিে আযোিো স্বোযীন 
েোষ্ট্র িোতব্ েরে ব্সরব্।’ আতয তব্যম্ব নো েরে পঞ্চোে হোজোে চসনয তনরয় তসতেয়োে উরদ্দরেয 
েওয়োনো হরয় যোন। আতযে ইরে হরযো উিে তিে কেরে আক্রমণ েরে তসতেয়ো িখয েেরব্ন। 
িোই কমরসোপিোতময়োন মরুভূতমে মযয তিরয় এেিয কসনোব্োতহনী অগ্রীম পোতঠরয় কিন, তেন্তু 
কসনোিযতি আয কেোেোি নিীে পতশ্চম তেনোরে এরস মুয়োতব্য়োে এেতি কসনোব্োতহনীে দ্বোেো 
ব্োযোপ্রোপ্ত হয়। ব্োযয হরয় িোেো কমরসোপিোতময়োন তেরে যোয়। এতিরে হজেি আতয মূয চসনযিয 
তনরয় তির্তেস হরয় পতশ্চরম মসুয এযোেোে েোাঁতড় পরে কমরসোপিোতময়োন অতিক্রম েরে আয-
কেোেোি নিীে উপতেভোরর্ ‘আে-েোেেো’ নোমে স্থোরন এরস উপনীি হরযন। আে-েোেেো 
‘ব্োতযে’ ও ‘আয-কেোেোি’ নিীে কমোহনো স্থোন। অব্োে তব্স্মরয় আতযে চসনযিয যক্ষয েেরযন 
নিীপোরড় এে তব্েোি মোনব্ব্ন্যন িোরিে পে রুরখ িোাঁতড়রয় আরি। কসনোপতি মোতযে আয 
আেিোে েোতণি িেব্োেী উাঁিু েরে িোরিেরে আক্রমণ েেোে হুমতে তিরযন। জনিো ভয় কপরয় 
পে কিরড় তিয। তসতেয়োে সীমোন্ত এযোেোয় কপৌঁিোে পরে কব্ে েরয়েতি জোয়র্োয় হজেি আতযে 
চসনযিরযে সোরে মুয়োতব্য়োে কিোি কিোি কসনোব্তহনীে খণ্ডযুে হয়। ৩৬ তহজতেে তজযহোজ মোরস, 
হজেি আতয িোাঁে কসনোব্োতহনী তনরয় তসতেয়োে ‘তসতফেন’ নোমে স্থোরন এরস মুয়োতব্য়োে ১২০ 
হোজোরেে মূয চসনযব্োতহনীে মুরখোমুতখ হন। ইরিোমরযয আতযে চসনয সংখযো িোাঁড়োয় ৯০ হোজোরে। 
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আতয বু্ঝরি পোেরযন িিুতিগরে ব্যোতেরেড, নিী পোরে পোতনপে ব্ন্ধ, সুেৃংখযভোরব্ ১২০ হোজোে 
চসনয কমোিোরয়ন, এ সেয মুয়োতব্য়োে ব্হুতিরনে সুতনপুণ আরয়োজন। 
 

‘তসতফেন’ ময়িোরন এরস আতয (েোাঃ) তব্নো যুরে িোাঁে কখযোেি স্বীেৃতি আিোরয়ে সেয প্রেোে 
কেষ কিষ্টো েেরযন। উসমোন হিযোে তব্িোে েেরব্ন ব্রয প্রতিজ্ঞো েেরযন। েোতন্তপূণগ আরযোিনোে 
জরনয মুয়োতব্য়োে েোরি প্রতিতনতযিয পোঠোরযন, তনরজও িোে েোরি ব্যতির্ি পত্র তিরযন। তেন্তু 
িোাঁে এই কেোমযমতি আিেণ িীক্ষ্ম বু্তেে মুয়োতব্য়োে কিোরখ যুরযো তিরি সক্ষম হরযো নো। 
মুয়োতব্য়ো মরন মরন ব্যরযন, আতয, আরয়েোে ব্রসোেো কিরখরিো, মুয়োতব্য়োে তসতেয়ো কিরখো নোই। 
আতযে প্রতিউিরে মুয়োতব্য়ো জোতনরয় তিরযন- ‘উসমোন হিযোেোেীরিেরে আমোে হোরি কসোপিগ 
নো েেো পযগন্ত এেিো চসনযও েণরক্ষত্র কেরে সেোরনো হরব্ নো।’ মুয়োতব্য়ো জোরনন, উসমোন 
হিযোেোেীরিেরে েোতস্ত কিয়ো আতযে পরক্ষ সম্ভব্ নয়। আতযও জোরনন িোে তনরজে কসনোব্োতহনীে 
কব্তেেভোর্ কযোেই উসমোন হিযোয় জতড়ি। আতযে কসনোপতি মোতযে আয আেিোে ও মুহোম্মি 
তব্ন আবু্ব্েে িোরিে অনযিম। উসমোন হিযোেোেীরিেরে মুয়োতব্য়োে হোরি কসোপিগ েেো আে 
প্রেোেোন্তরে িোাঁরে খতযেো কমরন কনয়োেই সমোন। সোিপোরে ব্োাঁযো পড়ো হজেি আতয এব্োে 
তনতশ্চি হরয় কর্রযন, এখোরনই হরব্ িোে জীব্রনে কেষ যুে। এই যুেই হয়রিো সূিনো েেরব্ 
ইসযোরমে তভন্নমুখী এে নিুন ইতিহোস। 
 

৬৫৭ তিস্টোরব্দে এতপ্রয মোস (তজযহজ ৩৭ তহজতে) চসনয কমোিোরয়ন, সংযোপ তব্তনময়, কিোি 
কিোি খণ্ডযুরে অতিব্োতহি হরযো। কম মোরস তব্েোয প্রেস্ত তসতফেন মোঠ, ইসযোরমে ইতিহোরসে 
সব্গবৃ্হৎ কসনোিরযে পিোঘোরি েেেে েরে কোঁরপ উঠরযো। ব্েগো আে িেব্োতেে ঝনঝনোনী 
েরব্দ, েণব্োরিযে হুংেোরে স্তব্ধ হরয় যোয় জর্রিে পশুপক্ষী, জীব্জন্তুে েযেব্। হজেি মুয়োতব্য়ো 
িোাঁে ১২০ হোজোে চসনযরে ৮ জন কসনোপতি তিরয় ৮ তি িরয তব্ভি েেরযন। অপেপরক্ষ 
আতযও িোই েেরযন। যুরেে এই অভূিপূব্গ িৃেয, এই তব্েোয আরয়োজন কিরখ উভয় পক্ষই 
আিতঙ্কি হরযো, এই বু্তঝ ইসযোম ও মুসতযম জোতি তব্রশ্বে মোনতিত্র কেরে তব্যীন হরয় যোয়! 
কেউই পুরেোিরম যুে শুরু েেরি িোইরযো নো। তব্তেন্নভোরব্ কসক্টে তভতিে যুে িযরযো পুরেো 
এেমোস। আসরযো জুন, ৩৭ তহজেীে পতব্ত্র কমোহোেেম মোস, উভয় পক্ষই যুেতব্েতি িোইয। 
হজেি আতয পুনেোয় সংযোরপে মোযযরম তব্ষয়িোে সমোযোন িোইরযন। িিুে মুয়োতব্য়ো তব্েতিে 



 

219 
 

সময়িোরে প্রপোর্োণ্ডো িড়োরনোে েোরজ যোর্োরযন। আতযে চসনযিরয যোেো উসমোন হিযোে তব্িোে 
েোমনো েরে, িোরিেরে বু্ঝোরি সক্ষম হরযন কয, আতয সতিযেোে অরেগ উসমোন হিযোে তব্িোে 
েেরব্ন নো, েোেণ হিযোেোেীেো আতযে আত্মীয়, আতয িোরিেরে তিরনও নো কিনোে ভোন েরেন। 
উসমোন হিযোেোেীরিেরে কগ্রেিোে েেোরিো িূরে েোে ব্েং অরনেরে তিতন কসনোব্োতহনীরি 
ভতিগ েরে পুেসৃ্কি েরেরিন। আতযে তেিু কযোে িোাঁে ওপে সরন্দহ কপোষণ েেরি শুরু েেরযো। 
উভয় পরক্ষে সংযোপ িযরি েোেরযো। এে পযগোরয় তসতেয়োে সংযোপ প্রতিতনতযিয আতযরে প্রশ্ন 
েরেন- ‘আতয, আপনোে িৃতষ্টরি খতযেো উসমোনরে হিযো েেো তে নযোয়-সিি তিয?’ আতয 
জব্োব্ কিন- ‘এ ব্যোপোরে আতম এখন তেিু ব্যরব্ো নো।’ 
 

মুয়োতব্য়োে প্রপোর্োণ্ডোে বৃ্রক্ষ েয যেরি শুরু েেরযো। আতযে সেয প্রেোে কিষ্টোই ব্যেগ হরযো। 
তিতন কিখরযন এখোন কেরে তব্নো যুরে পতেত্রোণ পোওয়োে সেয পে মুয়োতব্য়ো ব্ন্ধ েরে 
তিরয়রিন। আেতব্ সেে মোরস িুমুয যুে শুরু হরয় কর্য। প্রতিতিন উভয় পরক্ষ েিেি প্রোণহোতন 
ঘিরি েোেরযো। আতযে কসনোপতি হজেি মোতযে আেিোে (েোাঃ) এেোই এেতিরন, প্রতিব্োে 
আল্লোহু আেব্োে ধ্বতন উচ্চোেণ েরে এে এে েরে ৪০০ জন েত্রুে মস্তে কেরি কেযরি 
সক্ষম হরয়তিরযন। মুয়োতব্য়োে এেজন চসনয আতযে কপিরন যোওয়ো েরে এরসতিয। আতয 
িরযোয়োে তিরয় িোে কপি ব্েোব্ে এমন েি কেোপ কমরেতিরযন, কিোরখে পযরে কযোেতিে 
েেীরেে নীিভোর্ কঘোড়োে তপরঠ কেরখ উপতেভোর্ মোতিরি পরড় যোয়। সূরযগোিয় কেরে সূযগোস্ত, 
সন্ধযো কেরে কভোে পযগন্ত তব্েোমহীন যুে িযরযো। তিরন তিরন প্রোণহোতনে সংখযো ব্োড়রিই েোেরযো। 
িরব্ িুযনোমূযেভোরব্ মুয়োতব্য়োে তিরে হিোহরিে সংখযো তিয কব্তে। আতযে কসনোপতি হজেি 
মোতযে আেিোে (েোাঃ) ইতিি েেরযন, তব্জয় তনেিব্িগী। মুয়োতব্য়ো েণরক্ষত্র িযোর্ েরে 
পযোয়রনে েেো ভোব্তিরযন, তঠে কসই সমরয়ই মুয়োতব্য়োে কসনোপতি সোহোতব্ হজেি আমে 
ইব্রন আস (েোাঃ) িোরিে কশ্রষ্ঠ প্রিোেণোে অস্ত্রতি ব্যব্হোে েেোে অনুমতি িোইরযন। মুয়োতব্য়োে 
অনুমতি তনরয় হজেি আমে ইব্রন আস (েোাঃ) িোে চসনযব্োতহনীে ব্েগোে েযরে ৫০০ েতপ 
কেোেআন কর্াঁরে তিরয় উড়োরি তনরিগে তিরযন। আতযে কসনোব্োতহনী েমরে কর্য, তব্ষয়িো তে? 
আমে ইব্রন আস ব্যরযন- ‘আে েিপোি নয়, উভয় পরক্ষে অসংখয মুসযমোন তনহি হরয় 
কর্রিন। আমেো অস্ত্র নয়, কেোেোরনে মোযযরম েয়সোযো িোই’। হজেি আতয িোাঁে তসপোহীরিেরে 
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তনরষয েরে ব্যরযন- ‘সোব্যোন মুয়োতব্য়োে প্রিোেণোয় েণগপোি েরেো নো, এ তনিে প্রিোেণো চব্ 
তেিু নয়’। কব্েতেিু চসনয আতযে েেো অমোনয েরে যুে ব্ন্য েরে তিয। আতযে কসনোপতি 
হজেি মোতযে আেিোে কিৌঁরড় এরস ব্যরযন- ‘আল্লোহে েসম, আরেো তেিুক্ষণ সময় কিোমেো 
চযযগয সহেোরে যুে িোতযরয় যোও, তব্জয় আমোরিে অতনব্োযগ।’ 
 

এে নোর্োরড় এেমোস যুে েরে অব্ে ক্লোন্ত কিরহে আতযে এেিয চসনয হোরিে অস্ত্র কিরড় 
তিরয় ব্যরযো- ‘আমেো অরস্ত্রে কিরয় কেোেোরনে মোযযরম েয়সোযো কশ্রষ্ঠ মরন েতে।’ িিুতিগে তিে 
কেরে ‘আল্লোহে আইন, কেোেোরনে েয়সোযো’ তিৎেোে ধ্বতন শুনো কর্রযো। আতয পুনেোয় যুে 
িোতযরয় যোওয়োে তনরিগে তিরয িোে িরযে তেিু কযোে, এই ব্রয আতযে ওপে অতভরযোর্ আনরযো 
কয, আতয ইরে েরেই ক্ষমিোে কযোরভ মুসতযম জোতিরে এ যুরে তযপ্ত েরেরিন এব্ং তিতন 
উসমোন হিযোে তব্িোে কমোরিই িোন নো। আতযরে ব্োযয হরয় যুে ব্ন্ধ েেরি হরযো। ব্তন-তেন্দো 
প্রযোন হজেি আয-আেোি মুয়োতব্য়োরে তজরজ্ঞস েরেন: ‘৫০০ খোতন কেোেোন ব্েগোে মোেোয় 
র্োাঁেোে মোরনিো তে? মুয়োতব্য়ো ব্যরযন- ‘আল্লোহে ইরেে ওপে, িোাঁে কেোেোরন তযতখি সমসযোে 
সমোযোন কখোাঁজো আমোরিে উতিৎ।’ কেোেোনরে মরনপ্রোরণ ঘৃণো েরেও মুয়োতব্য়ো কেোেোতনে 
সমোযোরনে প্রস্তোব্ তিরযন। ব্যরযন- ‘উভয় পক্ষ তনজ তনজ িয কেরে এেজনরে প্রযোন েরে 
মযযস্থিোেোেী েতমতি র্ঠন েেো হউে। মযযস্থোিোেোেী িুই প্রযোন কয তসেোন্ত কিরব্ন িো উভয় 
পক্ষরে কমরন তনরি হরব্।’ আতযে কযোেজন সমস্বরে ব্রয উঠরযন: ‘আমেো মোতন, আমেো মোতন।’ 
চব্ঠে ব্সোে আরর্ হজেি মুয়োতব্য়ো অতি কর্োপরন িুতি গুরুত্বপূণগ েোজ কসরে কেযরযন। হজেি 
উসমোরনে সমরয়ে তমেরেে র্ভনগে হজেি আমেরে ব্যরযন- 
 - ‘চব্ঠরে তসেোন্ত যোই কহোে িুতম তমেে িোড়রব্ নো। 
 - যতি তমেে আতযে িখরয িরয যোয়?  
 - সব্গপ্রেম তমেে আক্রমণ েেো হরব্, কিোমেো প্রস্তুি কেরেো।  
 

আতযে পরক্ষ মযযস্থিোেোেী িযপ্রযোনও মুয়োতব্য়োে চিতে। আতয প্রস্তোব্ েেরযন, িযপ্রযোন 
তহরসরব্ প্রব্ীণ কনিো আবু্দল্লোহ ইব্রন আব্বোরসে (েোাঃ) নোম। আতযে কযোরেেো প্রতিব্োি েেরযো। 
িোেো প্রস্তোব্ েেরযো মুয়োতব্য়োে সমেগে হজেি আবু্-মুসোে (েোাঃ) নোম। আতয ব্যরযন- ‘সব্গনোে, 
আবু্ মুসো এেজন কিেরদ্রোহী তব্শ্বোসঘোিে। িোরে আতম েুেোে অস্থোয়ী র্ভনগে েরে 
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পোতঠরয়তিযোম। কস আমোে কখযোেি অস্বীেোে েেোয় এই কসতিন আতম িোরে ক্ষমিোিুযি 
েরেতি’। এে সময়েোে হযেি আতযে (েোাঃ) অন্ধসমেগনেোেী েুেোব্োসীও আজ আতযে তব্রুরে 
কসোচ্চোে হরয় উঠরযো। িোেো ব্যরযো- ‘আতয কিোমোেই েোেরণ আরয়েোে তব্রুরে জোমোয যুরে 
েুেোে হোজোে হোজোে পুরুষ খুন হরয় েি েি নোেী তব্যব্ো হরয়রি’। আতয ব্োযয হরযন মুয়োতব্য়োে 
সোরে েোতন্ত িুতি েেরি। 
 

৬৫৮ তিস্টোরব্দে কেব্রুয়োতে (৩৭ তহজতেে েমজোন মোস) ঐতিহোতসে ‘আতয-মুয়োতব্য়ো’ েোতন্ত িুতি 
সম্পোতিি হয়। সিে হোজোে মোনুরষে েরি আজ সযোি সযোরি তপতেয তসতফেরনে তব্েোয সবু্জ 
মোঠ। হজেি আতযে ২৫ হোজোে আে হজেি মুয়োতব্য়োে পরক্ষে ৪৫ হোজোে মোনুরষে র্যোেোিো 
যোে পরড় েইরযো তসতফেন প্রোন্তরে। সতন্ধপরত্র স্বোক্ষে কিখরি মক্কো, মতিনো, তসতেয়ো, েুেো, 
ব্োসেো, তমেেসহ েোরজযে সেয প্ররিে কেরে হোজোে হোজোে মোনুষ এরস জরড়ো হরযো। কেোরনো 
এে কর্োপন েহরসয হজেি মুয়োতব্য়ো, ‘সতন্ধপত্র’ কযখোে িোতয়ত্ব গ্রহরণে জরনয হজেি আতযে 
পক্ষরে অনুরেোয েেরযন।  
 

িোেো সতন্ধপত্র চিতে েেরি েোেুন, ইতিমরযয আসুন কিখো যোে, যুরেে মোরঠ ও যুরেে তনেিব্িগী 
সমরয় কে, কেোেোয়, েী ব্রযতিরযন। হজেি আম্মোে (েোাঃ) িোাঁে অযীনস্থ আতযে এেিয 
চসনযরে যুরে উৎসোতহি েেোে যরক্ষয ভোষণ তিতেরযন-  
‘ব্নু্ধর্ণ, কিোমেো তে শুরনো নোই, নতব্তজ জীতব্িেোরয ব্হুব্োে ব্রযরিন, কয কযোে আমোে আতযরে 
িুাঃখ কিরব্, মরন েরেো কস আমোরেই িুাঃখ তিয, কয কযোে আমোে আতযে তব্রুেোিেণ েেরব্, 
মরন েরেো কস আমোেই তব্রুেোিোেণ েেরযো। কিোমেো তে জোরনো নো এই মুয়োতব্য়ো এেজন 
তব্যমগী, ইসযোরমে েত্রু, কস আল্লোহ ও আল্লোহে েোসুরযে কপ্ররম ইসযোম গ্রহণ েরে নোই? িোে 
েোজপ্রোসোরি অমুসতযম নোেীরিে আনোরর্োনো, তব্যমগীরিে সোরে িোে কমযোরমেো। আমেো কজহোি 
েেতি নতব্তজে েত্রুরিে তব্রুরে, তব্যমগী েোসরেে হোি কেরে ইসযোমরে ব্োাঁিোরি।’ 
  
হজেি আম্মোরেে (েোাঃ) েেো সমূ্পণগই সিয। মুয়োতব্য়ো এব্ং িোাঁে তপিো আবু্-সুতেয়োন কস্বেোয় 
ইসযোম যমগ গ্রহণ েরেন নোই। ঘিনোতি তিয এেেম: মক্কো তব্জরয়ে পেপেই নতব্ মুহোম্মি 
(িাঃ) কেোেোরয়ে কনিো আবু্ সুতেয়োনরে িোাঁে এেতি খোস েোমেোয় িযব্ েেরযন। বু্তেমোন 
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আবু্ সুতেয়োন ঘরে ঢুরেই ঘরেে পতেরব্ে কিরখ অনুমোন েেরি পোেরযন, েী জরনয িোাঁরে 
ডোেো হরয়রি? মুহোম্মরিে (িাঃ) ডোরন ব্োরম িুইজন কযোে িোাঁতড়রয় আরিন। হজেি ইব্রন 
আব্বোস (েোাঃ) িোরিে এেজন। ইব্রন আব্বোরসে িোিরেে তনরি িরযোয়োে যুেোরনো। কেোেোরয়ে 
কনিোে বু্ঝরি ব্োতে েইরযো নো, মুহোম্মি (িাঃ) িোরে েী প্রশ্ন েেরব্ন। মোেো কিরব্, নো মুহোম্মরিে 
অযীনিো কমরন কনরব্? আবু্ সুতেয়োন অযীনিো কমরন তনরযন। ঘরে তর্রয় পুত্র মুয়োতব্য়োরে ইসযোম 
যমগ গ্রহণ েেোে পেোমেগ তিরযন। মুয়োতব্য়ো ব্যরযন- ‘এ েী ব্যরিন আপতন? এই কসতিন 
ব্িরেে যুরে আপনোে কিোরখে সোমরন মুহোম্মি আমোে িুই ভোইরে খুন েরেরিন। আপতন 
তনরজে হোরি আপনোে কিরযর্ণরে িোেন েরেরিন। পুত্ররেোরে মো আমোে পোর্যরব্রে মক্কোে 
অতযরি-র্তযরি র্ড়োর্তড় েরেরিন। ইসযোম গ্রহণ েেরব্ো নো, আতম এে প্রতিরেোয কনরব্ো’। 
আবু্ সুতেয়োন ব্যরযন- ‘েত্রুরে েতিব্রয পেোতজি েেরি নো পোেরয, িোে িরয কযোর্িোন 
েেো বু্তেমোরনে েোজ, প্রতিরেোয কনয়োে সময় এেতিন আসরিও পোরে’। 
হজেি ওব্োয়িুল্লোহ ইব্রন ওমে (েোাঃ) মুয়োতব্য়োে চসনযিরযে এে কসক্টে েমোন্ডোে তিরযন। 
ওব্োয়িুল্লোহ, তদ্বিীয় খতযেো সোহোতব্ হজেি ওমরেে (েোাঃ) কসই সন্ত্রোসী পুত্র, তযতন উসমোরনে 
েোসনোমরয, তিনতি তনেপেোয মোনুরষে খুরনে আসোমী, যোরে জনিোে আিোযরি হজেি আতয 
মৃিুযিণ্ড তিরয়তিরযন, আে উসমোন িোরে কব্েসুে মুতি তিরয়তিরযন। আজ তসেতেরনে ময়িোরন 
সোহোতব্ হজেি ওমরেে (েোাঃ) পুত্র ওব্োয়িুল্লোহ ও সোহোতব্ হজেি আবু্ব্েরেে (েোাঃ) পুত্র 
মুহোম্মি এরে অপেরে ব্য েেরি অস্ত্র হোরি মুরখোমুতখ িোাঁতড়রয়। হজেি ওব্োয়িুল্লোহ ইব্রন 
ওমে িোাঁে চসনযরিেরে ব্রযন-  
‘আতমরুয কমোরমতনন হজেি মুয়োতব্য়োে সমেগে তসপোহী সোেীেো, আমোে িরক্ষে সোমরন হজেি 
উসমোরনে খুনীরে (মুহোম্মি ইব্রন আবু্ব্েেরে ইতিি েরে) স্পষ্টই কিখরি পোতে। কয সেয 
খুনীরিে তব্িোে আতয েেরি পোরেনতন, আজ এই মোরঠ িোরিেরে হিযো েরে আমেো খতযেো 
উসমোরনে হিযোে প্রতিরেোয কনরব্ো, আমেো ইনসোে প্রতিষ্ঠো েেরব্ো।’ 
ওব্োয়িুল্লোহে কসই সোয পুেণ হয়তন। তেিুক্ষণ পরেই আতযে চসরনযে িীরেে আঘোরি িোে 
সব্গোি ক্ষি-তব্ক্ষি হরয় যোয়। উব্োয়িুল্লোহে মেরিহ কেউ নো িুরযই পযোয়রনে পে খুাঁজতিয। 
ওব্োয়িুল্লোহ যো ব্যতিরযন, িো আংতেে সিয। মুহোম্মি ইব্রন আবু্ব্েে, উসমোন হিযোয় জতড়ি 
তিরযন তেন্তু আতযে ৯০ হোজোে চসনযিরযে সব্োই উসমোন হিযোে পরক্ষ তিরযন নো। সিয েেো 
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হরযো, মুয়োতব্য়োে িরযও উসমোন হিযোয় জতড়ি অরনে কযোে তিরযন। মুয়োতব্য়ো অতি কেৌেরয 
তেিু কযোেরে কসোনো-িোনো, িোেো-পয়সো ইিযোতি তিরয়, যোরে কযভোরব্ পোরেন কযোভ-প্ররযোভন 
কিতখরয় িোে পরক্ষ আনরি সক্ষম হরয়তিরযন। সুিেোং হজেি আতয (েোাঃ) উসমোন হিযোে 
তব্িোে েেরযও তসেতেন যুে এড়োরি পোেরিন নো।  
কমোহেম মোরস যুে তব্েতিে সমরয় মুয়োতব্য়োে এে কযোেোরে হজেি হোতেম ইব্রন উৎব্ো (েোাঃ) 
ব্রযন-  
‘কিোমোরিে হরয়রিিো েী? কিোমেো কেন বু্ঝরি পোেি নো, উসমোনরে কেন আমেো হিযো েরেতি? 
উসমোন তনরজে পিরন্দে কযোে তিরয় কেোেোন তযতখরয়রিন। নতব্ পতেব্োে ও কেোেোরনে অব্মোননো 
েরেরিন, আগুন তিরয় কেোেোন পুতড়রয়রিন। যোেো জোতযম খতযেো উসমোনরে হিযো েরে নতব্ে 
েতেয়ি প্রতিষ্ঠো েেরি িোয়, িোেো কিো নতব্ে তব্শ্বস্ত কযোে। কিোমেো তে নতব্ পতেব্োরেে তব্রুরে 
অস্ত্র যেরব্’? 
হজেি আতয এরে এরে কব্ে েরয়েজন সোহোতব্ে নোম উরল্লখ েরে িোরিে িোতেতত্রে পতেিয় 
তিরযন। িন্মরযয মুয়োতব্য়ো, হজেি আমে ইব্রন আস, হজেি আতব্ মুয়যোি, হজেি ওব্োয়িুল্লোহ 
ইব্রন ওমে, হজেি আবু্দল্লোহ তব্ন সোি ইব্রন-আতব্ সোেোহ, ও হজেি হোতব্ব্ মোসযোমোহ 
অনযিম। আতয ব্যরযন-  
‘মুয়োতব্য়ো তব্যমগী, ওব্োয়িুল্লোহ সব্গজন তনতন্দি সন্ত্রোসী-খুনী, আমে ইব্রন আস যুরিেো ডোেু 
চস্বেোিোেী, ইব্রন আতব্ সোেোহ তনরজ কেোেোন তযরখ এখরনো কেোেোন আল্লোহে ব্োণী ব্রয তব্শ্বোস 
েরে নো, আতব্ মুয়যোি ও হোতব্ব্ মোসযোমোহ্ কিেরদ্রোহী, তমেযোব্োিী, তব্শ্বোসঘোিে। কিোমেো সব্োই 
এরিেরে নো তিনরযও আতম কিোিরব্যো কেরে এরিেরে তিতন, জোতন। কিোমেো তব্শ্বোস েরেো, এ 
কজহোি তমরেযে তব্রুরে সরিযে কজহোি, এ কজহোি অনযোরয়ে তব্রুরে নযোরয়ে কজহোি।’ 
 

কেষ পযগন্ত ৭০ হোজোে মোনুরষে প্রোণনোরেে পে যুে েোমরযো। এব্োে সতন্ধপত্র কযখো হরব্। মক্কো, 
মতিনো, েুেো, তসতেয়োে ব্ড় ব্ড় প্রব্ীণ কনিৃবৃ্ন্দ উপতস্থি। কযখে তযখরযন- ‘পেম েরুণোময় 
আল্লোহে নোরম, এই মরমগ আতমরুয কমোরমতনন হজেি আতয (েোাঃ) ইব্রন আতব্ িোতযব্ ও হজেি 
মুয়োতব্য়ো ইব্রন আবু্ সুতেয়োন…’েোমুন! ব্জ্রেরণ্ঠ আমে তব্ন আস কযখেরে েোতমরয় কিন। 
েী ব্যোপোে? কযখে তজরজ্ঞস েরেন। আমে তব্ন আস ব্রযন- ‘আতমরুয কমোরমতনন হজেি 
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আতয (েোাঃ) যোইনতি কেরি কেযো হউে। আতয কিোমোরিে আতমরুয কমোরমতনন হরি পোরেন, 
আমোরিে নন’। সরি সরি হজেি আতযে বু্েিো িযোি েরে ওরঠ! কযন এেিো তব্ষ-মোখোরনো 
িীে িোাঁে বু্ে কভি েরে পৃষ্ঠরিে তিরয় কব্তেরয় কর্রযো। আতয বু্ঝরযন, মুয়োতব্য়ো ব্হুতিরনে 
পুেরনো এেতি ঘিনোে হুব্হু পুনেোবৃ্তি ঘিোরযো। কসতিন মুহোম্মি (িাঃ) ও কেোেোরয়েরিে মযযেোে 
ঐতিহোতসে ‘হুিোইতব্য়ো-সতন্ধ েোরয এেই ঘিনো ঘরিতিয। ঐ তিন েযম তিয আতযে হোরি। 
আতয তযখতিরযন, ‘পেম েরুণোময় আল্লোে নোরম, এই মরমগ আল্লোহে েসুয মুহোম্মি ইব্রন 
আবু্দল্লোহ্ ও …’ কেোেোরয়ে প্রতিতনতয সুহোরয়য ইব্রন আমে যমে তিরয় ব্রযতিরযন, েোমুন! 
‘আল্লোহে েসুয েেোতি ব্োি তিরয় শুযু মুহোম্মি ইব্রন আবু্দল্লোহ কযখো হউে, মুহোম্মি কিোমোরিে 
েসুয হরি পোরেন, আমোরিে নয়’। হজেি আয আহনোে (েোাঃ) ব্যরযন, ‘কিোহোই আপনোরিে, 
হজেি আতযে নোম কেরে ‘আতমরুয কমোরমতনন’উপোতযতি মুরি কেযরব্ন নো, নতব্ ব্ংেরে 
জর্ি কেরে তিেতিরনে জরনয মুরি কেযোে এ এে জঘনয ষড়যন্ত্র’। নতব্তজে েেো মরন পড়োয় 
আতযে কিোরখে জরযে ব্োাঁয কভরঙ যোয়। কেোিো িু-এে অশ্রু র্োয কব্রয় িোে িোতড় তভতজরয় তিয। 
জীব্রন নতব্তজ িুজন মোনুষরে সব্রিরয় কব্তে ভোরযোব্োসরিন, এেজন আতয, আে এেজন 
হজেি েোরিমো (েোাঃ)। ব্হু েরষ্ট তনরজরে সংযি েরে, ‘হুিোইতব্য়ো-সতন্ধ’েোরয নতব্তজ 
কযভোরব্ ব্রযতিরযন, ‘আল্লোহে েসুয েেোতি ব্োি তিরয় শুযু মুহোম্মি ইব্রন আবু্দল্লোহ কযখো হউে’ 
তঠে কসভোরব্ই আতয ব্যরযন- ‘তঠে আরি ‘আতমরুয কমোরমতনন’েেোতি কেরি তিরয় ‘আতয 
ইব্রন আবু্ িোতযব্’ কযখো হউে।’ উভয়পরক্ষে প্রতিতনতয প্রযোনর্ণ পেোমেগ তিরযন, যিতিন 
পযগন্ত েতমতি িোরিে তসেোন্ত ব্যি নো েরেরিন, িিতিন পযগন্ত আতযে কযোেজন আতযরে ও 
মুয়োতব্য়োে কযোেজন মুয়োতব্য়োরে িোরিে খতযেো তহরসরব্ কমরন িযরব্। কেউ েোউরে আক্রমণ 
েেরি পোেরব্ নো। েতমতি তসেোন্ত প্রেোে েেোে সময় তনরযন েমপরক্ষ িয় মোস। এব্োে তনজ 
তনজ যোে গ্রহরণে পোযো। মোনুরষে েরি তপতেয মোঠ, হোিরি তর্রয় অরনরেই ব্োেব্োে কহোাঁিি 
কখয। উভয়পরক্ষে সিে হোজোে মোনুষ আে রৃ্রহ তেরে এরযো নো। স্বোমীহোেো তব্যব্োরিে 
আিগতিৎেোে, তপিৃহোেো তেশুরিে ক্রন্দনরেোয শুনো কর্য আেব্ কিরেে ঘরে ঘরে ব্হুতিন। 
 

েরয়ে মোস পে আজ িত্ত্বোব্যোয়ে েতমতি কেোেোন তনরয় ব্রসরিন কেোেোতনে েয়সোযো তিরি। 
হোয়রে জর্রিে অভোর্ো মুসযমোন! মুয়োতব্য়োে প্রতিতনতয প্রযোন তসংহরূপী আমে ইব্রন আস-
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এে সোমরন, আতযে প্রতিতনতয প্রযোন আবু্ মুসো ‘মুতষে িোনো’-ে সমোন। প্রব্ীণ কনিো আবু্দল্লোহ 
তব্ন আব্বোস (েোাঃ) আবু্ মুসোরে যূিগ আমে ইব্রন আস সম্পরেগ সিেগ েরে তিরযন। তিতন 
ব্যরযন- ‘সোব্যোন আবু্ মুসো, এই যূিগ মোনুষিো তমেরেে র্ভনগে েোেোেোযীন সমরয় খতযেো 
উসমোনও িোাঁরে ভয় কপরিন। খতযেোে তনযুি তমেরেে র্ভনগে আবু্দল্লোহ তব্ন সোিরে ব্োযয 
েরেতিয িোে সোরে ক্ষমিো ভোর্োভোতর্ েেরি’। আমে ইব্রন আস হজেি আবু্ মুসোরে এে 
কর্োপন চব্ঠরে আহ্বোন েেরযন। মুয়োতব্য়োে প্রতেক্ষণপ্রোপ্ত আমে, আবু্-মুসোরে মোত্রোতিতেি 
সম্মোন ও শ্রেো কিখোরযন। েোতহ কভোজন ও আপযোয়ন পব্গ সমোপন েরে আমোে ইব্রন আস 
আবু্-মুসোরে তজরজ্ঞস েরেন, ‘আপনোে তে মরন হয় আতয কেোরনোতিন উসমোন হিযোে তব্িোে 
েেরব্ন?’ আবু্ মুসো উিে কিন, ‘উসমোন হিযোপূব্গ সময় কেরে এ পযগন্ত যো তেিু হরয়রি, আতম 
মরন েতে এসব্ তেিুে জরনয হজেি আতয ও মুয়োতব্য়ো সমভোরব্ িোয়ী’। এ উিেিোই হজেি 
আমে ইব্রন আস েোমনো েরেতিরযন। িোতেখ কঘোষণো েরে সমোরব্ে ডোেো হরযো তব্িোেেরিে 
তসেোন্ত প্রেোে েেো হরব্। সমোরব্রে আমে ইব্রন আস খুব্ নম্র ভোষোয় তব্নয় সহেোরে অনুরেোয 
েেরযন, আবু্-মুসো কযন প্রেম ব্িব্য প্রিোন েরেন। আবু্-মুসো কঘোষণো কিন:  
 

‘আমোেো িত্ত্বোব্যোয়ে েতমতি এই তসেোরন্ত উপনীি হরয়তি কয, আজ কেরে আতয ও মুয়োতব্য়ো 
উভরয়ে কখযোেি অরব্য কঘোষণো েেো হরযো। সোযোেণ তনব্গোিোরনে মোযযরম জনর্ণ নিুন খতযেো 
তনব্গোতিি েেরব্ন।’  
 

িোেপেই আমে ইব্রন আস িোে ব্িরব্য কঘোষণো কিন:  
 

‘আবু্ মুসোে সোরে আতমও এেমি। েোজনীতিরি আতয সমূ্পণগই নিুন। খতযেো হওয়োে কযোর্যিো 
িোাঁে এখনও হয়তন। তেন্তু এই মুহূরিগ েোরজযে আইন প্রেোসন ব্যরি তেিুই কনই। জোতি আজ 
এে অশুভ েোহুগ্রস্থ। এই সঙ্কিময় তিরন আমীরুয কমোরমনীন হজেি মুয়োতব্য়োে মরিো এেজন 
তব্িক্ষণ, িক্ষ েোজনীতিতব্ি আমোরিে প্ররয়োজন’।  
 

তব্নো কমরঘ ব্জ্রপোি হরযো আবু্ মুসোে মোেোয়। র্োতয তিরয় উঠরযন অেীয ভোষোয়। শুরু হরযো 
কেোেোরনে ‘েোযোম-যুে’। িুতনয়োে যি অেীয র্োতয আরি িোেো িুাঁড়রি েোেরযন এরে অপরেে 
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প্রতি। আতযে প্রতিতনতয িয তিৎেোে েরে কিযোওি েেরযন কেোেোরনে ৭ নং সুেো ‘আয 
আযোরে’-ে ১৭৫ নং আয়োি:  
‘আে িোরিেরে পোঠ েরে শুনোও ওে বৃ্িোন্ত, যোরে আতম আমোে তনরিগেোব্যী পোতঠরয়তিযোম, 
তেন্তু কস ওসব্ কেরে িূরে সরে যোয়, আে েয়িোন িোে তপিু তনয, েোরজই কস তব্পের্োমীরিে 
অন্তভুগি হয়’।  
আতযে সমেগের্ণ তমতিয কব্ে েরে কেোর্োন তিরি েোেরযন ‘মুয়োতব্য়ো েয়িোন! মুয়োতব্য়ো 
েয়িোন!’ অপেপরক্ষ মুয়োতব্য়োে কযোেজন তনরয় এরযো ৬২ নং সুেো আয জুমুআ’-ে ৫ ও ৬ নং 
আয়োি িুরিো:  
‘যোরিে িোওেোরিে ভোে কিয়ো হরয়তিয িোেপে িোেো িো অনুসেণ েরেতন, িোরিে িৃষ্টোন্ত হরে 
র্োযোে মরিো, কস শুযু গ্রন্থেোতজে কব্োঝোই ব্ইরি। েি তনেৃষ্ট কস জোতিে িৃষ্টোন্ত যোেো আল্লোহে 
তনরিগেোব্যী প্রিযোখযোন েরে। আে আল্লোহ অনযোয়েোেীরে সৎ পরে িোযোন নো, এব্ং ব্রযো, ওরহ, 
যোেো ইহুতি-মি কপোষণ েরেো, যতি কিোমেো মরন েরেো কয, কযোেজনরে ব্োি তিরয় কিোমেোই 
আল্লোহে ব্নু্ধ-ব্োন্ধব্ িোহরয কিোমেো মৃিুয েোমনো েরেো, যতি কিোমেো সিযব্োিী হও’। 
 

কেোেোন কেরে ‘েোযোম-যুে’ েেরি েেরি িোেো কেোরনো তসেোরন্ত কপৌঁিুরি পোেরযন নো। 
সরম্মযন ভি হরয় যোয়। েোতন্ত প্রিোরন ব্যেগ কেোেোন বু্রে তনরয় িোেো ব্োতড় তেেরযন। হজেি 
আতয েুেোয় ব্রস সরম্মযরনে এ সংব্োি শুরন খুব্ই আহি হরযন। আেোে পোরন িুহোি িুরয 
িীঘগ এেতি কিোয়ো েেরযন: ‘কহ িয়োময়, মহো-েতিমোন প্রভু, কিোমোে সব্গতনেৃষ্ট র্জব্ অতপগি 
েরেো িোরিে ওপে, তব্রেষ েরে মুয়োতব্য়ো, আমে ইব্রন আস, আবু্য আওয়োে আয সুযোইতম, 
আতব্ সোেোহ, হোতব্ব্ ইব্রন মোসযোমোহ, আবু্দে েহমোন তব্ন খোতযি, জোহোে তব্ন েোরয়স আে 
অতযি তব্ন উেব্োে ওপে।’ আতযে এই কিোয়ো আল্লোহে েোরি কপৌঁতিয তে নো জোনো যোয়তন, 
িরব্ মুয়োতব্য়োে েোরন যেো সমরয়ই কপৌঁতিয। মুয়োতব্য়ো জুমোে নোমোরজে জরনয খুিব্োয় নিুন 
তেিু আয়োি সংরযোজন েেরি িোে কসরক্রিোতেরে তনরিগে তিরযন। মুয়োতব্য়ো কসতিন কেরে আইন 
েরে প্রতি শুক্রব্োে খুিব্োয়, নতব্ পতেব্োে অেগোৎ আবু্দল্লোহ ইব্রন আব্বোস, হজেি হোমজোহ, 
হজেি আতয, হজেি েোরিমো, হজেি হোসোন ও কহোরসনরে অতভেোপ কিয়ো ব্োযযিোমূযে েরে 
কিন। হুজুে ইব্রন আতি নোরম এেজন মুসযমোন মুয়োতব্য়োে এ আরিে অমোনয েেোয় মুয়োতব্য়ো 
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িোাঁরে মৃিুযিণ্ড কিন। ঘিনোিো হজেি কমৌযোনো আবু্য আযো মওিুতি (োঃ)- িোাঁে ‘কখযোেি ও 
মুযতেয়োি’ কেিোরব্ে ৪েগ অযযোরয় ব্ণগনো েরেরিন (আমেো এখোরন সংতক্ষপ্ত েরে িুরয যেতি): 
 

 “হুজে ইব্রন আতি নতব্তজে তপ্রয়ভোজন এেজন যমগভীরু মুসযমোন তিরযন। হজেি মুয়োতব্য়োে 
(েোাঃ) েোসনোমরয যখন মসতজরিে তমম্বরে িোাঁতড়রয় হজেি আতযরে ভেগসনো ও অতভেোপ কিয়োে 
প্রিযন শুরু হয়, মৃিুয ভরয় অরনরেই প্রতিব্োি েেোে সোহস কপরযো নো। েুেো নর্েীরি হজেি 
হুজে ইব্রন আতি (েোাঃ) মুয়োতব্য়োরে প্রিযোখোন েেিাঃ আতযে (েোাঃ) প্রেংসো েেরি যোর্রযন। 
হজেি মুতর্েো (েোাঃ) েুেোে র্ভনগে েোেোযীন সমরয় ইব্রন আতিে কেোন অসুতব্যো হয়তন েোেণ 
িখরনো েুেোয় খুিব্োয় অতভেোপ কিয়োে প্রিযন শুরু হয়তন। তেন্তু ব্রসোেোে র্ভনগে হজেি 
তজয়োরিে (েোাঃ) আমরয েুেোরে যখন ব্োসোেোে অন্তভুগি েেো হয়, তজয়োি (েোাঃ) জুমআে 
খুিব্োয় হজেি আতযরে অতভেোপ কিয়ো শুরু েরে কিন। হুজে ইব্রন আতি (েোাঃ) এে প্রতিব্োি 
েেরযন। এেতিন ইব্রন আতি (েোাঃ) হজেি তজয়োিরে জুমোে নোমোরজ কিতে েরে নো আসোে 
জনয সিেগ েরেন। হজেি তজয়োি (েোাঃ) ইব্রন আতি ও িোাঁে ১২ জন সিী-সোেীে ওপে তমেযো 
কিেরদ্রোতহিো ও খতযেো মুয়োতব্য়োরে অতভেোপ কিয়োে অতভরযোর্ এরন িোরিেরে কগ্রেিোে েরে 
মুয়োতব্য়োে তনেি তসতেয়ো পোতঠরয় কিন। মুয়োতব্য়ো অতভযুি ৮ জনরে মৃিুযিণ্ড েোতস্ত কিন। িোরিে 
এেজন সোেী হজেি আবু্দে েহমোন ইব্রন হোসোনরে জীতব্ি মোতিরি পুাঁরি হিযো েেো হয়।”
60  
সরম্মযরনে সংব্োি শুরন েুেোে জনর্ণ েরয়ে িরয তব্ভি হরয় যোয়। হজেি আতয কিোরখ 
অন্ধেোে কিখরি যোর্রযন। মুয়োতব্য়োে সোরে সতন্ধ স্থোপরনে অজুহোরি ‘খুেোরয়জ’ কর্োত্র সেোসতে 
আতযে তব্রুরে তব্রদ্রোহ কঘোষণো েরে তিরযো। মযযপরে তব্জয়ক্ষরণ যুে েোতমরয় কিয়োয় আরেে 
িয অসন্তুতষ্ট প্রেোে েেরযো। অরনরে প্রেোরেয ব্যোব্তয েেরি যোর্রযো মুয়োতব্য়ো এেজন সুিক্ষ, 
েতিেোযী েোসে। তিন যি যোয়, মুয়োতব্য়োে িয ব্ড় ও েতিেোযী হরি েোেরযো আে আতযে 
কখযোেরিে প্রোিীে কভরঙ এেতি এেতি েরে ইি খরস পড়রি েোেরযো। তেন্তু আতয কেরম 
যোওয়োে পোত্র নন। মুহোম্মরিে (িাঃ) েি িোাঁে তেেো-উপতেেোয়। হজেি আতয মেণপণ প্রতিজ্ঞো 
েেরযন, এ অপমোরনে প্রতিরেোয কনরব্ন। তব্রদ্রোহী িেমপন্থী কমৌযব্োিী ‘খুেোরয়জ’ ব্ো খোতেতজ 

                                                           
৬০. কমৌলানা আবুল আলা মওদুতদ (রঃ) ‘কেলাফি ও মুলত য়াি’৪থি অধোয় 
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িয আতয ও মুয়োতব্য়ো উভয়রে প্রিযোখযোন েরে তনজস্ব এেতি িয র্ঠন েেরযো। িোেো আল্লোহে 
হুেুমি, কেোেোরনে েোসন েোরয়ম েেরি িোয়। িোরিে মরি আতয ও মুয়োতব্য়ো িুজনই কেোেোন-
তব্রেোযী েোসে। তসতফেরনে যুে পযগন্ত এেো আতযে পরক্ষই তিয। কযরহিু আতয, মুয়োতব্য়োে 
মরিো এেজন তব্যমগীে সোরে েোতন্ত-িুতিরি িস্তখি েরেরিন এব্ং েোরজয েতেয়োে আইন প্রতিষ্ঠো 
েেরি ব্যেগ হরয়রিন, সুিেোং িোরিে িৃতষ্টরি হজেি আতযও এেজন তব্যমগী।  
 

খোতেতজ িয ‘হোরেোেো’ নোমে এেতি গ্রোরম সরমরব্ি হরয় িোরিে মিোিেগ প্রিোে েেরি যোর্রযো। 
তেিুতিরনে মরযযই িোেো এে ভয়ঙ্কে সন্ত্রোসী জতিব্োিী িরয পতেণি হরযো। িোরিে সোরে 
তভন্নমি কপোষণেোেীরিে ব্োতড়ঘে আগুরন পুতড়রয়, মোনুরষে র্যো কেরি, জীব্ন্ত মোতিরি পুাঁরি, 
তনতব্গিোরে হিযো েরে সোেো এযোেোয় ত্রোরসে সৃতষ্ট েকে কিয়। হজেি আতয তিন-েজনী েষ্ট 
েরে, ব্োতড় ব্োতড় ঘুরে িোব্তযর্ েরে তেিু কযোেরে পুনেোয় তসতেয়ো আক্রমরণে জরনয েোতজ 
েতেরয়তিরযন। তিতন কিখরযন, এখন িোাঁে সোমরন তসতেয়ো আক্রমরণে কিরয় তব্রদ্রোহী খোতেতজ 
িযরে িমন েেো আব্েযে হরয় কর্রি। এতিরে খোতেতজেো প্রতিজ্ঞোব্ে হরয়রি, মুয়োতব্য়ো, আতয 
ও আমোে ইব্রন আস এই তিনজনরে হিযো নো েেো পযগন্ত িোেো ঘরে তেেরব্ন নো। িোরিে 
কেোর্োন হরযো ‘যো হুেমো ইল্লো তযল্লোহ’ অেগোৎ আল্লোহে েোসন িোড়ো কেোরনো েোসন নোই। হজেি 
আতয িোরিে েোরি কযোে পোঠোরযন, বু্ঝোরি কিষ্টো েেরযন কয, তিতন কেোেোরনে কখযোে কেোরনো 
েোজ েরেন নোই। ব্যতির্ি পত্র তযখরযন- ‘েোরজয আল্লোহে আইন প্রতিষ্ঠো েেরি সেয আরর্ 
মুয়োতব্য়োরে ধ্বংস েেরি হরব্। আে এ জরনয কিোমোরিেরে আমোে সোরে কযোর্িোন েরে 
মুয়োতব্য়োে তব্রুরে কযহোরি অংেগ্রহণ েেোে আহ্বোন জোনোতে’। িোেো পোল্টো উিে তিয, ‘আতয 
আপতন কেোেোন অমোনযেোেী, আপতনও কেোেোন বু্রঝন নো’। 
 

হজেি আবু্দল্লোহ ইব্রন ওয়োহোরব্ে কনিৃরত্ব তব্রদ্রোহী খোতেতজ িয, িোরিে ঘোাঁতি স্থোপন েেরযো 
ব্োর্িোি কেরে ১২ মোইয িূরে ‘নোহেোওয়োন’ নোমে স্থোরন। ব্রসোেোসহ তব্তভন্ন এযোেো কেরে 
তেিু কযোে এরস িোরিে সোরে কযোর্িোন েেরযো। ১২ হোজোে সিরসযে খোতেতজ জতি িয এখোন 
কেরেই েোরষ্ট্রে সব্গত্র খোতি ইসযোতম আইন ব্োস্তোব্য়ন েেরব্। িোরিে মূয মন্ত্র হরযো েোরজযে 
সেয সমসযোে েয়সোযো েেরব্ এেমোত্র কেোেোন। খোতেতজরিেরে তনজ িকয আনরি সেয 
প্রেোে কিষ্টো েরে হযেি আতয (েোাঃ) ব্যেগ হরয় ৬০ হোজোে চসনয তনরয় তসতেয়ো আক্রমরণে যোত্রো 
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পরে ‘কনোখোই’- এে উপিযেোয় এরস িোবু্ কেরল্লন। আতযে েোরি সংব্োি এয, সন্ত্রোসী খোতেতজেো 
‘নোহেোওয়োন’ -এে র্ভনগে হজেি আবু্দল্লোহ ইব্রন খোব্ব্োব্ (েোাঃ) কে মুেতর্েোিো কেরি খুন 
েরেরি, সোরে র্ভণগরেে অন্তসিো ক্রীিিোসী ও ব্নু-িোতয় কর্োরত্রে তিনজন তনেপেোয মতহযোরেও 
অিযন্ত তনমগমভোরব্ িোেো হিযো েরেরি। তব্ষয়িো িিন্ত েেরি আতয, হজেি হোতেস ইব্রন 
মুেেোহরে ‘নোহেোওয়োন’ কপ্রেণ েেরযন। খোতেতজেো ইব্রন মুহেোহরেও হিযো েরে কেরয। 
আতযে সরন্দহ হরযো এই মুহূরিগ তসতেয়ো আক্রমণ েেরি কর্রয খোতেতজেো েুেো িখয েরে 
তনরি পোরে। হজেি আতয খোতেতজরিে তব্রুরে যুরেে প্রস্তুতি তনরযন। ৩৮ তহজতেে সেে 
মোরসে ৯ িোতেখ খোতেতজরিে সোরে আতযে যুে হয়, যো ইতিহোরস ‘যুরে নোহেোওয়োন’ ব্ো ‘খোয-
যুে’ নোরম অতভতহি। আতযে েতিেোযী চসনযর্ণ অতি অল্পসমরয়ে মরযযই খোতেতজরিে ১২ 
হোজোে সিসযরে িোরিে িরযোয়োরেে তনরি েিয েেরি সক্ষম হরযন। মোত্র ৯ জন খোতেতজ 
পযোয়ন েরে প্রোরণ কব্াঁরি তর্রয়তিয। িুই ব্িে পে ৪০ তহজতেরি এই ৯ জরনে তিন জন তমরয 
হজেি আতযরে মসতজি প্রোিরণ খুন েরে। খোতেতজরিেরে হিযো েরে আতয কভরব্তিরযন এেিো 
আপি কর্রযো, এব্োে তসতেয়ো আক্রমণ েেরি আে কেোরনো অসুতব্রয কনই। তেন্তু তব্তয ব্োম, 
আতযে চসনযর্ণ আে কেোরনোমরিই যুে েেরি েোতজ হরযো নো। হজেি আতযে তব্েোয মুসতযম 
সোম্রোরজযে অতযপতি হওয়োে স্বপ্ন কভরঙ িুেমোে হরয় যোয়। ভগ্ন হৃিরয় েুেোয় তেরে তর্রয় আতয 
তনরজে কযোেজনরে ভীরু-েোপুরুষ ব্রয তযক্কোে তিরয় েোন্ত হরয় যোন। এতিরে আতযে এই 
নীেব্িো হজেি মুয়োতব্য়োে কমোরিই ভোয যোর্রযো নো। মুয়োতব্য়োে িৃঢ় সংেল্প, ‘আতম কসই তিন 
হরব্ো েোন্ত, কযতিন জর্রিে মুি ব্োিোরস তনাঃশ্বোস কনয়োে মরিো হোরেতম ব্ংরেে কেউ েোেরব্ 
নো।’ 
মুয়োতব্য়ো জোরনন এখন আতয ও মুয়োতব্য়োে মরযয তসংহ ও িোর্রযে ব্যব্যোন। মুয়োতব্য়োে ব্োব্ো 
আবু্ সুতেয়োন ব্রযতিরযন, ‘েত্রুে প্রতি প্রতিরেোয কনয়োে সুরযোর্ এেতিন আসরিও পোরে’। 
পূণগ প্রতিরেোয কনয়োে এখরনো তেিুিো ব্োতে। সুিেোং িুব্গয িোর্রযে েতিও আতযে আরি তেনো 
পেীক্ষো েেরি মুয়োতব্য়ো তিরে তিরে কিোট্ট কিোট্ট কসনোিয পোঠোরযন। আজ কেরে েরয়ে যুর্ 
পূরব্গ তঠে কযভোরব্ নতব্ মুহোম্মি েোরিে অন্ধেোরে এেতি এেতি েরে আেব্ অমুসতযম কর্োরত্রে 
ওপে অিতেগিভোরব্ হোমযো েরে িোরিে সহোয়-সম্পতি, ব্োতড়-ঘে িখয েরেতিরযন, মুয়োতব্য়োে 
চসনযর্ণ কসভোরব্ই এরেে পে এে আতযে প্ররিেসমূহ িখয েেরি যোর্রযো। ইসযোরমে 
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জন্মভূতম ও মুহোম্মরিে েোজযোনী মতিনো আক্রমণ েেোে জরনয সোহোতব্ হজেি মুয়োতব্য়ো (েোাঃ) 
হজেি ব্োেোেরে কসনোপ্রযোন েরে এেতি েতিেোযী িয মতিনো পোঠোরযন। হজেি ব্োেোরেে 
চসনযব্োতহনী িোনরব্ে মরিো আক্রমণ েরে ব্রস মতিনোে মোনুরষে ওপে। িোেো ক্ষতণরেে মরযযই 
সোযোেণ মোনুরষে ঘেব্োতড় কভরঙ িিনি েরে কিয়। ভীি-সন্ত্রস্ত মতিনোব্োসী তব্নো যুরেই 
মুয়োতব্য়োে চসনযব্োতহনীে েোরি আত্মসমপগন েেরযো। তব্জয়ী ব্োেোে মতিনোব্োসীে উরদ্দরেয 
ব্যরযন- ‘মতিনোে কযোে, যতি আজ খতযেো মুয়োতব্য়োে তনরিগে তনরয় নো আসিোম, আল্লোহে 
েসম মতিনোে এেিো পুরুষও আতম জীতব্ি েোখিোম নো’। কসনোপতি ব্োেোে, নতব্ মুহোম্মি েিৃগে 
ব্তন মুিোতযে কর্োরত্রে ওপে আক্রমরণে িুযনোয় মতিনোব্োসীে ওপে অরেষ েরুণোই েেরযন। 
কসতিন নতব্ মুহোম্মি ব্তন মুিোতযে কর্োরত্রে এেিো পুরুষরেও জীতব্ি েোরখন নোই, উপেন্তু 
িোরিে সেয নোেীরিেরে ব্ন্দী েরে িোাঁে কসনোব্োতহনীরিে মরযয তব্তযরয় তিরয়তিরযন। মতিনো 
জয় েকে ব্োেোে, িোে িয তনরয় ইরয়রমন িখয েেরি েওয়োনো হরযন। মতিনো পিরনে সংব্োি 
কপরয় হজেি আতয েোগুরজ ব্োরঘে মি তেিুক্ষণ র্জগন েেরযন। কেউ িোাঁে েেোয় েণগপোি 
েেরযো নো। মতিনোে মি এেই পেতিরি আক্রমণ েরে কসনোপতি ব্োেোে ইরয়মন িখয েরে 
কনন। িরব্ কসখোনেোে র্ভনগে হজেি ওব্োয়িুল্লোহ ইব্রন আব্বোস (েোাঃ) ব্োযো প্রিোন েেোয় 
িোাঁরেও িোাঁে কিোি কিরযরে ব্োেোে হিযো েরেন। 
 

কিোি কিোি েোজযগুরযো িখয েরে হজেি মুয়োতব্য়ো (েোাঃ) এব্োে িৃতষ্ট কেযরযন তমেরেে ওপে। 
কসনোপতিরে তনরিগে তিরযন, ‘কিোমেো তমেরেে র্ভনগে আবু্ব্েরেে পুত্র মুহোম্মিরে হিযো েেরি 
পোেরব্ নো। িোরে ব্ন্দী েরে আমোে েোরি তনরয় আসরব্, আতম তনজ হোরি িোে তব্িোে েেরব্ো’। 
উরল্লখয, আবু্ব্েে মতিনোে খতযেো হওয়োে পে, হজেি আবু্ সুতেয়োন িোাঁে পুত্র মুয়োতব্য়োরে 
ব্রযতিরযন, ‘এই আবু্ব্েে কিোমোে িুই ভোইরয়ে হিযোেোেী, আমোে তব্শ্বোস িুতম এেতিন এে 
প্রতিরেোয কনরব্’। মুয়োতব্য়োে সরন্দহ তিয আতয েুেো কেরে চসনয পোতঠরয তমেে েক্ষো েেোে 
কিষ্টো েেরব্ন। তেন্তু আতযে পরক্ষ িো সম্ভব্ হয়তন। সুিেোং তমেে িখয েেরি মুয়োতব্য়োে 
কসনোব্োতহনীে কিমন কব্র্ কপরি হরযো নো। আবু্ব্েরেে পুত্র মুহোম্মিরে ব্ন্দী েরে মুয়োতব্য়োে 
েোরি তনরয় আসো হরযো। মুয়োতব্য়ো ঠোণ্ডো মোেোয় মুহোম্মিরে ব্রযন, ‘কিোমোরে এমন মৃিুয উপহোে 
কিরব্ো যো খতযেো উসমোন হিযোে কিরয় ভয়ঙ্কে, িেব্োতে ও ব্েগোে আঘোরি মৃিুযে কিরয়ও 
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েষ্টিোয়ে’। হজেি মুয়োতব্য়ো আবু্ব্েরেে পুত্র মুহোম্মিরে শুেরনো খড়েুিো তিরয় মুতড়রয় 
ব্স্তোব্ন্দী েরে িোরি আগুন যতেরয় কিন। মুয়োতব্য়োে মরন আরি িোে ভোই হোনজোযোরে খুন 
েেো হরয়তিয এই ব্িে যুরে, কয যুরে আবু্ ব্েে, িোে কিরয মুহোম্মি ও িোে েনযো আরয়েো 
অংেগ্রহণ েরেতিরযন। এ েোেরণই মুয়োতব্য়ো কসতিন ‘জোমোয যুরে’ আতযে তব্রুরে আরয়েোরে 
সোহোযয েরেনতন।  
 

তহজতে ৪০ সরনে েমজোন মোস। খোতেতজ িরযে তিনজন কযোে হজেি আতযরে হিযোে উরদ্দরেয 
মসতজরিে পোরে অব্স্থোন কনয়। আতয মসতজি কেরে কব্তেরয়, দ্বোেপ্রোরন্থ আসোমোত্র েোতব্ে ও 
আবু্দে েহমোন ইব্রন মুযজোম, হজেি আতযে মোেোয় িরযোয়োে তিরয় সরজোরে আঘোি েরে। 
তেিুতিন পরেই ৬৬১ তিস্টোরব্দ হজেি আতয েুেোয় কেষ তনাঃশ্বোস িযোর্ েরেন। তপিৃরেোরে 
েোিে আতযে পুত্র হজেি হোসোন (েোাঃ) ব্োব্োে কেোেসভোয় ব্রযন- ‘আজ এমন এেতি পতব্ত্র 
মোরস নতব্তজে কশ্রষ্ট মোনুষতিরে ঘোিেেো হিযো েেরযো, কয মোরস কেোেোন েতেে নোতজয 
হরয়তিয। কয মোরস হজেি ঈসোরে (আাঃ) আল্লোহ আেোরে িুরয কনন, কয মোরস হজেি মুসো 
(আাঃ) িুে পোহোরড় আল্লোহে সোরে েেো ব্রযন। কেোেোরনে েোসন প্রতিষ্ঠোে নোরম সন্ত্রোসীেো 
কেোেোন কযখেরেই খুন েরে কেযরযো।’ ৩৩ সন্তোরনে জনে, হজেি আতয জীব্রন িোাঁে প্রেম 
স্ত্রী েোরিমোে মৃিুযে পে আরেো ৮ জন েমণীে পোতণ গ্রহণ েরেতিরযন। 
 

হজেি আতয িুতনয়ো কিরড় িরয কর্রযন তেন্তু মুয়োতব্য়ো আতয পতেব্োরেে তপিু িোড়রযন নো। 
হজেি হোসোন (েোাঃ) ঘেমুরখো তনেীহ সেয স্বভোরব্ে মোনুষ তিরযন, েোজনীতি ব্ো ক্ষমিোরযোভী 
তিরযন নো িরব্ নোেীরযোভী তিরযন। হজেি আতযে ভির্রণে িোরপ হোসোন প্রেরম অস্বীেোে 
েরে, পরে অতনেোেৃিভোরব্ কখযোেি গ্রহণ েরেন। হোসোনরে ক্ষমিো কেরে সেোরনো এখন 
হজেি মুয়োতব্য়োে (েোাঃ) জরনয মোতিে পুিুয ভোঙোে মরিোই সহজ। এে নোর্োরড় িীঘগ তিন 
যুরর্ে েোসনেোযগ পতেিোযনোয় িক্ষ মুয়োতব্য়ো সব্গুরযো েোজ েরেন সুপতেেতল্পিভোরব্। তিতন 
জোরনন যমগ অতেতক্ষি ও িুব্গয মোনুষরে কযোাঁেো কিয়োে এেতি সহজ অেি েতিেোযী অস্ত্র, িো 
তিরয় উন্নিেীয েোষ্ট্রর্ঠন ব্ো র্ণেযযোণমুখী কেোরনো েোজ সোযন হয় নো। িোই মোরঝ-মোরঝ তিতন 
প্ররয়োজরন খুব্ সিেগিোে সোরে যমগ ব্যব্হোে েেরিন তেন্তু েোষ্ট্র পতেিোযনোয় যরমগে যোরে েোরিও 
কযরিন নো, ব্েং তিতন পোশ্বগব্িগী তিস্টোন েোজয ব্োইজোনিোইন, আেমোতনয়োে েোষ্ট্র পতেিোযনো 
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পেতি অনুসেণ েেরিন। পেব্িগীরি ঐ সেয এযোেো িখয েরে ব্হু তিস্টোন ও তভন্ন 
যমগোব্যম্বী কযোেজনরে েোরষ্ট্রে গুরুত্বপূণগ পরি তনযুি েরেন। ব্হুজোতিে সতম্মতযি প্ররিষ্টোয় 
েোজিরন্ত্রে আিরয র্ণিোতন্ত্রে প্রতক্রয়োয় হজেি মুয়োতব্য়ো যমগতনেরপক্ষ এে েতিেোযী েোষ্ট্র র্রড় 
কিোরযন। যুেেোযীন েতঠন িুরযগোর্পূণগ সমরয় তসতেয়োে জনর্ণ সব্সময় িোরিে কনিোে পোরে 
কেরে সমেগন তিরয়রিন। পক্ষোন্তরে হজেি আতযে যমগিোতন্ত্রে ঘুরন যেো সমোজ ব্যব্স্থোয় মোনুষ 
অনোস্থো এরন িরয িরয মুয়োতব্য়োে িরয আসরি েোরে। হজেি আতযে এেোন্ত ব্োযয চসনযর্ণ, 
এমনতে নতব্ ব্ংরেে হজেি হোসোরনে আপনজন িুতে িুনগীতি তমেযোিোরে জতড়রয় পরড়ন। হোসোন 
এেতিন িুাঃখ েরে ব্রযন, এই িুতনয়োয় নতব্ে আিেগ কেোেোন হোতিরসে অনুসোেী এেজন 
মোনুষও তে কব্াঁরি কনই?  
 

হজেি মুয়োতব্য়ো েুেো ও ব্রসোেোে অব্স্থো পেখ েেোে যরক্ষয িুইজন গুপ্তিে পোঠোরযন। এেই 
সোরে েুেোে অিূরে ৬০ হোজোে চসনয কমোিোরয়ন েরে হোসোনরে পত্রমোেেি জোতনরয় তিরযন- 
“কস্বেোয় আত্মসমপগন েরেো নইরয অরস্ত্রে মোযযরম েুেো িখয েেো হরব্’’। হোসোন িোাঁে তপিোে 
েতক্ষি ৪০ হোজোে চসনয কেরে হজেি েোরয়সরে কসনোপতি েরে ১২ হোজোে চসনয মুয়োতব্য়োে 
মুেোতব্যোয় সীমোরন্ত পোতঠরয় তিরয় তনরজ পোেরসযে প্রোিীন তব্যোসব্হুয েুসুম েোনরন তব্শ্রোম কনন। 
তব্শ্রোমেি অব্স্থোয় হোসোরনে েোরি খব্ে এরযো কয, কসনোপতি হজেি েোরয়স আে কব্াঁরি কনই, 
চসনযর্ণ েণভি তিরয় পযোয়ন েরেরি। পোতযরয় আসো হোসোরনে তনরজে চসনয ও তব্কু্ষে জনিো 
কিৌরড় এরস িোাঁে েিমরঞ্চে িোাঁবু্ তিরড় তিন্নতভন্ন েরে িোরিে মরনে কক্ষোভ ও ঘৃণো প্রেোে 
েেরযো। কয মখময েোরপগরি ব্রস তিতন আরয়রে আেোম েেতিরযন, এেজন কযোে কহাঁিেো 
িোরন েোরপগিতি উতঠরয় কনয়, িোেো হোসোনরে েোরেে মুেতেে ব্রয র্োতয তিরি যোর্রযো। অব্স্থো 
কব্র্তিে কিরখ হজেি হোসোন পোতযরয় আত্মরর্োপন েেরযন। ভীরু ভীি হোসোন, মুয়োতব্য়োে 
েোরি সংব্োি তিরযন কয, তিতন তব্নো যুরে িুতি েরিগ আত্মসমপগন েেরি েোতজ আরিন। 
েিগনোমোয় হজেি হোসোন তযখরযন: (এে) ‘েুেোয় ব্োব্োে চপতত্রে সম্পতি েোজস্বখোরি জমোেৃি 
কসোনো-িোনো িোেো-পয়সো আমোরে তিরি হরব্, যোরি ব্োতে জীব্নিুেু েোিোরি আমোরে আতেগে 
সমসযোয় পড়রি নো হয়’। (িুই) ‘আমোে ব্োব্ো ও আমোরিে পতেব্োরেে নোরম জুমোে নোমোরজ 
খুৎব্ো পোরঠ অতভেোপ কিয়ো ব্ন্ধ েেরি হরব্’। মুয়োতব্য়ো ইরে েেরয ব্যপূব্গে েুেো িখয 
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েেরি পোেরিন। েুেোে সোমোনয যরনে তপপোসো মুয়োতব্য়োে কনই, আরি নতব্ মুহোম্মরিে ব্ংরেে 
েিপোন েেোে কনেো। বু্তেমোন মুয়োতব্য়ো অপ্ররয়োজরন িোাঁে এেতি চসনযও হোেোরি েোতজ নন। 
হোসোরনে িুরিো েিগই তিতন কমরন তনরযন। িরব্ তদ্বিীয় েরিগে ব্যোপোরে ব্যরযন- ‘েোষ্ট্রীয়ভোরব্ 
আতয পতেব্োেরে অতভেোপ কিয়োে ব্োযযব্োযেিো উতঠরয় কিয়ো হরযো, িরব্ জনর্ণ যতি কস্বেোয় 
িো িিগো েরে িোরি সেেোরেে তেিু ব্যোে েোেরব্ নো’। হজেি আতযে অন্ধ সমেগে কব্াঁরি েোেো 
অব্তেষ্ট তেয়োরিে পোরন ব্যতি স্বোেগপে হোসোন তেরে িোেোরযন নো। েোজস্ব তেিু সম্পি তনরয় 
তিতন স্বপতেব্োরে মতিনোয় িরয যোন। েুেোয় হোসোন আত্মসমপগন েেোে তেিুতিন আরর্ই ব্রসোেোে 
র্ভনগে (নতব্ ব্ংরেে) ওব্োয়িুল্লোহ ইব্রন আব্বোস (েোাঃ) হজেি মুয়োতব্য়োরে তিতঠ তযরখ 
আত্মসমপগন েরে িোে িরয কযোর্ তিরয়তিরযন। ইব্রন আব্বোস (েোাঃ) েোষ্ট্রীয় সম্পি িুতেে 
অতভরযোরর্ আতযে যুরর্ই অতভযুি হরয়তিরযন। তিতন কস্বেোয় ব্রসোেোে র্ভনগেপি িযোর্ েেোে 
আরর্ েোজভোণ্ডোে েূনয েরে তনরয় যোন। মুয়োতব্য়ো এখোরনও অসন্তুষ্ট হরযন নো। এখন শুযু হোসোন 
আে কহোরসরনে প্রোণ িুরিো হোরি এরযই হয়, মুয়োতব্য়োে তমেন সমূ্পণগ েমতপ্লি।  
 

সমস্ত আেব্ তব্রশ্বে এেেত্র অতযনোয়ে সম্রোি মুয়োতব্য়ো েোজেীয় কব্রে েুেোয় প্ররব্ে েেরযন। 
জনর্ণ প্রেুল্লতিরি েুরযে মোযো তিরয় িোাঁরে ব্েণ েেরযো। েুেো নর্েীরে ব্রসোেোে অন্তভুগি 
েেো হরযো, িোরমস্ক হরযো মুসতযম সোম্রোরজযে েোজযোনী। এব্োে কর্োপরন সেরযে অরর্োিরে েোাঁিো 
তিরয় েোাঁিো িুরয তনরযই হয়। হজেি মুয়োতব্য়ো (েোাঃ) গুপ্তিরেে মোযযরম হজেি হোসোরনে স্ত্রী 
জোরয়িো তব্নরি আেোি তব্ন েোরয়সরে জোতনরয় তিরযন কয, জোরয়িো যতি িোে স্বোমী হোসোনরে 
হিযো েেরি পোরে িোহরয িোরে এেযক্ষ তিেহোম পুেস্কোে কিয়ো হরব্ এব্ং খতযেোে পুত্রব্যু 
েরে েোজপ্রোসোরি তনরয় যোওয়ো হরব্। এেতিন হোসোন কেোজো তিরযন, জোরয়িো িোে স্বোমীরে িুরয 
তব্ষ তমতেরয় ইেিোে েেরি কিন। তব্ষ পোরনে িতল্লে তিন পে ৬৭০ তিস্টোরব্দ আেতব্ ৫০ 
তহজতেে সেে মোরস হজেি হোসোন (েোাঃ) ইহরযোে িযোর্ েরেন। জোরয়িো স্বোমীরে হিযো েরে 
যখন মুয়োতব্য়োে েোরি িোে পুেস্কোে িোতব্ েেরযন, হজেি মুয়োতব্য়ো যোরয়িোরে এেযক্ষ তিেহোম 
পোতঠরয় তিরয় ব্যরযন- ‘স্বোমী হিযোেোেী মতহযোরে আমোে পুত্রব্যু ব্োনোরি পোতে নো’। মুয়োতব্য়ো 
এব্োে ভোব্রযন, তনরজ ক্ষমিোয় েোেরিই েোষ্ট্রীয় ক্ষমিো উমোইয়ো ব্ংরেে হোরি েোখোে তিেস্থোয়ী 
ব্রন্দোব্স্ত েেরি হরব্। প্রেরম তব্শ্বস্ত ব্যতিব্রর্গে সোরে আরযোিনো েেরযন, স্বপুত্র এতজিরে 
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েোজপুত্র কঘোষণো তিরয় েোজিন্ত্র েোরয়ম েেরব্ন। তব্ষয়িো সোেো কিরে িুমুয আরযোড়ন সৃতষ্ট 
েেরযো। হজেি মুয়োতব্য়ো িোাঁে পুত্র এতজিরে েোজেুমোে, নো খতযেো কঘোষণো তিরয়তিরযন এব্ং 
র্ণিোতন্ত্রে পন্থোয় জনর্রণে সমেগরন নো ব্য প্ররয়োর্ েরে পুরত্রে হোরি েোষ্ট্রীয় ক্ষমিো অপগণ 
েরেতিরযন, এ তনরয় ঐতিহোতসের্রণে মরযয সীমোহীন মরিোতব্রেোয কিখো যোয়। আমেো প্রব্ন্ধ 
সংতক্ষপ্ত েোখোে যরক্ষয িু-এেতি উিোহেরণে প্রতি আরযোেপোি েেরব্ো। ইব্রন খোরযিুন িোাঁে 
Qayd ‘AL-Shareed min Akhbar Yazeed’ ব্ইরয়ে ৭০ পৃষ্ঠোয় ব্রযরিন: Mu’awiyah 
was eager for people’s agreement to give allegiance to his son Yazeed. He resolved 
to take allegiance to Yazeed as crown prince. So he consulted the grandest 
companions, the masters of the people and the district’s governors. They all 
accepted. Delegations from the districts came with acceptance to give allegiance 
to Yazeed. Many companions gave him the allegiance as well. Hafij Abdul ghoni 
says, ‘His (Yazeed) caliphate is reightful, sixty of the companions of the prophet 
gave him the allegiance. Abdullah Ibn’Umar was one of them’. 
  
এই িেযোনুযোয়ী নতব্ে সহিেী ৬০ জন সোহোতব্ স্বিাঃসূ্ফিগভোরব্ মুয়োতব্য়োে প্রস্তোব্ সমেগন 
েরেতিরযন। সুিেোং এতজিরে ইসযোম তব্রেোযী ব্যরয সোহোতব্রিেরেও অপমোন েেো হরব্। 
হয় এতজি ও সোহোতব্র্ণ সরিযে পরে তিরযন, নো হয় কয অপেোরয এতজি কিোষী কসই অপেোরয 
সোহোতব্র্ণও কিোষী। মুয়োতব্য়ো িোাঁে পুত্র এতজিরে ব্রযন- ‘O my son, I have arranged 
everything for you, and I have made all the Arabs agree to obey you. No one will 
now oppose you in your title to the caliphate, but I am very much afraid of 
Husayn Ibn Ali, Abdullah Ibn Umar, Abdur Rahman Ibn Abu Bakr, and Abdullah 
Ibn Zubayr. Among them Husayn Ibn Ali commands great love and respect because 
of his superior rights and close relationship to the Prophet. I do not think that 
people of Iraq will abandon him until they have risen in rebellion for him against 
you. As far as possible, try to deal with him gently. But the man who will attack 
you with full force, like a lion attacks his prey, and who will pounce upon you 
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like a fox when it finds its opportunity to pounce, is Abdullah Ibn Zubayr. 

Whenever you get a chance, cut him into pieces’.61  
 

আবু্দল্লোহ ইব্রন জুব্োরয়েরে এতজি কেরি েুিরেো িুেরেো েরেতিরযন তেনো জোনো যোয়তন িরব্ 
তপিোে অসমূ্পণগ েোজতি তিতন পূেণ েরেতিরযন। এতজি অিযন্ত নৃেংস অমোনুতষেভোরব্ হজেি 
কহোরসনরে (েোাঃ) েোেব্োযো প্রোন্থরে স্বপতেব্োরে হিযো েরেন। কমৌযোনো সোঈি েুিুরব্ে কযখো 
‘Social Justice in Islam’ ব্ইরয়ে ২০৯-২১০ পৃষ্ঠোয় আমেো আেও কিখরি পোই:  
 

After the oath was taken to Yazid in Syria Muawiya gave Syed ibn Aas the task 
of gaining the acceptance of the people of the Hejaz. This he (Syed ibn Aas) was 
unable to do. So Muawiya went to Mecca with an army and with full treasury. He 
called together the principal Muslims and addressed them thus: ‘you all know that 
I nave lived among you, and you are aware also of my ties of kindred with you. 
Yazid is your brother and your nephew. It is my wish that you take the oath of 
allegiance to Yazid as the next Caliph. Muawiya was answered by Abullah ibn 
Zubair, who gave him a choice of three things to do, first he might do as Allah’s 
Massenger had done and appoint no successor, second he might do as Abu Bakr 
had done and nominate a successor, third he might do as Umar had done and 
hand over the whole matter to a council of six individuals. Muawiya’s anger was 
kindled, and he asked Abullah ibn Zubair, ‘Have you anymore to say?’ ‘No; said 
Abullah ibn Zubair. Muawiya turned to the others and said ‘And you?’ ‘We agree 
with what Abullah ibn Zubair said’ they replied. Then Muawiya addressed the 
meeting in threatening terms-‘I stand to my words and I swear by Allah that if 
any of you speaks one word against the decision that I take up, no word of answer 
will he receive, but first the sword will take his head and no man can save his 

life’. So the people took the oath. (ঈষৎসংরক্ষতপি)।  
 

                                                           
৬১. ইক্বদ আল ফাতরদ, ভতলউম ৪, পৃষ্ঠা ২২৬ 
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কমৌযোনো হজেি েতসি আখিোে (কিওব্তন্দ) িোাঁে ‘িোহজীব্ আওে িোমোদু্দরন ইসযোম’ ব্ইরয়ে 
১ম পৃষ্ঠোয় উরল্লখ েরেন কয- হজেি মুয়োতব্য়ো (েোাঃ) সোযোেণ মোনুষরে কজোেপূব্গে এতজিরে 
খতযেো মোনরি ব্োযয েরেতিরযন। এেই ব্িব্য পোওয়ো যোয় তসতেয়োন কযখে হজেি েতসি 
কেজোে ‘ইমোমোিুয উজমো’ ব্ইরয়ে ৯৯ পৃষ্ঠোয়। অযযোপে সোইরয়যি আেব্ে এযোহোব্োিী িোে 
‘মুসযমোরনৌ েো উেজ ও জোওয়োয’, পৃষ্ঠো ৫৩ এব্ং সোইরয়যি আবু্য আযো মওিুতি িোে ‘কখযোেি 
আওে মুযতেয়োি’, পৃষ্ঠো ১৬৪/১৬৫ ব্ইরয় উভরয়ই মুয়োতব্য়োরে অনযোয়ভোরব্ কজোেপূব্গে 
এতজিরে খতযেো মোনরি ব্োযয েেোে িোরয় অতভযুি েরেন। িরব্ সুরখে েেো হরযো কেোরনো 
প্রেোে সংঘোি, প্রোণহোনী িোড়োই হজেি মুয়োতব্য়ো িোাঁে েোজিন্ত্র েোরয়ম েেোে ইরে সেযভোরব্ 
ব্োস্তব্োয়ন েেরি কপরেতিরযন। ৬৮০ তিস্টোরব্দ মুয়োতব্য়োে মৃিুযে পে এতজি িোে তপিোে 
স্থযোতভতষি হন। উমোইয়ো ব্ংে ৬৬১ কেরে ৭৫০ তিস্টোব্দ পযগন্ত এে নোর্োরড় প্রোয় ৯০ ব্ৎসে 
েোজত্ব েরেতিরযন। িোই হজেি মুয়োতব্য়ো (েোাঃ) আেব্ তব্রশ্ব উমোইয়ো েোজিরন্ত্রে স্থপতি 
তহরসরব্ই তিেস্মেণীয় হরয় েোেরব্ন। তমেযো, প্রিোেণো, প্রব্ঞ্চণোে উপে তভতি েরে কয ইসযোরমে 
জন্ম, জর্রিে অর্তণি তনেপেোয তেশু-তেরেোে,নোেী-পুরুরষে েি পোন েরে যোে তব্েোে, 
প্রোসোি ষড়যন্ত্র িোে কব্াঁরি েোেোে অতনব্োযগ অব্যম্বন।  
 

কনোিাঃ এই তসতেজতি তযখরি তর্রয় ব্হু গ্ররন্থে সোহোযয কনয়ো হরয়রি। ইসযোরমে ইতিহোরসে 
কপ্রক্ষোপি পযগোরযোিনোয় সব্রিরয় প্রমোনয িতযয তহরসরব্ র্নয েেো হয় সতহ বু্খোতে, তসেোি এব্ং 
িোতেখ আল্ িোব্োতে’-ে িোতেে আয েসুয ওয়োয মুযুেরে। এগুরযো িোড়োও কমৌযোনো সোঈি 
েুিুরব্ে ‘আিোযোহোয ইজতিমোইয়যো তেল্ ইসযোম’, সোইরয়যি আবু্য আযো মওিুতিে ‘কখযোেি 
ও েোজিন্ত্র’, তখযোেি ওয়ো মুতল্কয়োি, মুসযমোরনৌ েো উেজ ও জোওয়োয, েোতব্উয আব্েোে ওয়ো 
নুসুসুয আখব্োে সহ ব্হু গ্ররন্থে সোহোযয কনয়ো হরয়রি। তেিু কেেোরেরেে সতিত্র সোইরিেন 
এখোরন কিয়ো আরি।  
https://mukto-mona.com/…/ak…/book/islam_jonmo_references.pdf 
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পোঠরেে মন্তব্য 
 

আেোে মোতযরেে ‘কয সিয ব্যো হয়তন’ গ্ররন্থে পোনু্ডতযতপ পড়রি তর্রয় তনরজে অজোরন্তই এেিো 
ব্ড় যোক্কো কখযোম। তিতন িোে পুরেো ব্ইতিরি সোহতসেিোে সোরে কয েেোগুরযো উিিোেণ েরেরিন 
কসগুরযো হয়রিো আপনোে আমোে অরনরেেই মরনে েেো। তেন্তু মরনে েেো হরয তে হরব্, কসই 
েেোগুরযো সোহতসেিোে সোরে উিিোেণ েেরি পোরে ে'জন? তিতন ‘মোনব্ জোতিে তব্রব্ে’ 
েেোসী িোেগতনে ভযরিয়োরেে কয উতিতি ব্যব্হোে েরেরিন ‘কব্োেোে স্বর্গ’ প্রব্রন্ধ- ‘পৃতেব্ীে 
প্রেম পুরেোতহি ব্ো কমোল্লো ব্যতিতি হরিি পৃতেব্ীে প্রেম যূিগ ব্োিপোে, যোে কমোযোেোি হরয়তিয 
প্রেম তনরব্গোয ব্যতিতিে সোরে।’ যমগ প্রতিষ্ঠো পোওয়োে প্রোেম্ভ আে িো িতড়রয় পড়োে কপিরন এে 
কিরয় তনজগযো সিয আে তে হরি পোরে! আমোে প্রোয়ই উিিস্বরে ব্যরি ইরিি েরে, কয যি 
ব্ড় যমগপ্রিোেে তিতন িি ব্ড় যমগপ্রিোেে। কডতভড েপোেতেরল্ডে জোিুে কিরয়ও কযন কমোহনীয় 
তিয িোরিে প্রিোেণোে কেৌেয। প্রিোেণোে েোাঁি কপরি যুরর্ে পে যুর্ যরে তব্শ্বোসীরিে হৃিরয় 
কর্রড় আরিন এরেেজন তব্তেতঞ্চব্োব্ো হরয়- কেউ ব্ো কসরজরিন ‘ঈশ্বরেে পুত্র’ কেউ ব্ো ‘ঈশ্বরেে 
কপ্রতেি পুরুষ’ নব্ী-পয়র্োম্বে’ কেউ ব্ো ‘সিয সোাঁই’। 
মরন পরড় আিোরেো েিরে এে অজ্ঞোি কযখে এে গ্রন্থ তযরখতিরযন ‘তিন ভন্ড’ (The Three 
Impostors) নোরম যো পৃতেব্ীব্যোপী আরযোড়ন িুরযতিয। ‘তিন ভন্ড’ গ্ররন্থ িোব্ী েেো হরয়তিয, 
তব্শ্ব তিনজন ভন্ড িুেোমতন দ্বোেো প্রিোতেি হরয়রি। আে কসই তিন ভন্ড হরিিন, মুসো, যীশু আে 
মুহোম্মি।  
আেোে মোতযরেে িোতযেোয় অব্েয ভন্ডিুেোমতন তহরসরব্ এরসরি আরেো এেজরনে নোম, তহনু্দরিে 
ভর্ব্োন মনু। ‘তিন ভন্ড’ গ্ররন্থ’-ে েিতয়িো তহরসরব্ িুই জনরে সরন্দহ েেো হরয় েোরে। এেজন 
সম্রোি তদ্বিীয় কফ্রডোতেে, অনযজন মুসতযম িোেগতনে আবু্ রুেি। সম্রোি কফ্রডোতেেরে অতভতহি 
েেো হরয় েোরে ‘The first modern man’ তহরসরব্, আে আবু্ রুেি তব্রেতষি হন ‘সব্গরশ্রষ্ঠ 
মুসতযম িোেগতনে’ অতভযোয়। আমোে কেন কযন মরন হরিি ‘কয সিয ব্যো হয়তন’ গ্রন্থতি প্রেোরেে 
মোযযরম কযন আেোে মোতযে ব্োংযোরিরেে আবু্ রুেি হরি িরযরিন। এ সিযই অতিেরয়োতি 
নয়। সরন্দহ কনই ব্োংযোভোষোয় এ যেরনে ব্ই আরর্ কযখো হয়তন। পুরেো গ্রন্থতি িোে পতেশ্রম, 
কমযো এব্ং অযযোব্সোরয়ে এে উজ্বয সোক্ষে। েসুরনে মি কখোযস িোতড়রয় িোতড়রয় আেোে 
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মোতযে কযন পোঠেরিে সোমরন িুরয এরনরিন কশ্বি শুভ্র সরিযে তনযগোস। িোে পতেশ্রমযব্ধ 
র্রব্ষণোয় পোওয়ো সরিযে তনযগোস কিরখ অরনে পোঠেই িমতেি হরব্ন। আতমও হরয়তি। ব্োেব্োে 
পরড়তি িোে পুরেো পোনু্ডতযতপতি। িমে েোিরি িোয়তন। তেন্তু কেষ পযগন্ত েতব্গুরুে ব্োণীরি 
কখোাঁরজ কপরয়তি উিে- 
 

‘সিয কয েতঠন কস েতঠরনরে ভোযব্োতসযোম কস েখরনো েরেনো ব্ঞ্চনো।’ 
  
অতভতজৎ েোয় 
প্রতিষ্ঠোিো সম্পোিে, মুিমনো 
মোিগ ২০০৯ 
 
 
Akash Malik is a very creative writer, suffusing flesh, blood, warmth, and 
emotion on rather dreary, boney, chilling, and blood curdling history of 
Islam. His ability to render Islamic mumbo-jumbo in Bangla is superb. His 
writing style is engaging, incisive, fluid, and informative. Very few Bangla 
writers possess such writing skill. I doubt if his writings are translated into 
English will have the same verve and impact as it will be in Bangla.  
 

No one knows Islamic history better than Tabari. His seminal work, ‘Ta’rikh 
al-rasul wa’l muluk’ (The History of al-Tabari) is the standard work 
recognized by the later historians of Islam. Tabri’s work has been 
translated into English in thirty-nine volumes and published by SUNY 
press, Albany, New York. Volumes XI to XViii details the reigns Caliphs 
Abu Bakr to Muawiyah. 
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What Akash Malik has written so eloquently about the wars between 
various feuding parties of Islam conforms to the details by Tabari. I have 
checked the sources of Akash Malik, and I must say he has done extensive 
research before he put his pen on paper. His work bears all the hallmarks 
of a professional writer. I am yet to find an event depicted in his writing 
that has not been covered by Tabari. A true unbiased person should judge 
Akash Malik’s work on the basis of its merit, authenticity, and 
dissemination of correct information. In this regard he has done a splendid 
job, I must admit. Islamist scholars will have tough time refuting Akash 
Malik’s sources of information.  
 

Abul Kasem 
Sydney, Australia. 
March 2009 
 

(Abul Kasem is an Bengali freethinker and is a teacher by profession. He has contributed 
in Leaving Islam - Apostates Speak Out and Beyond Jihad - Critical Voices from Inside. He 
has also written extensively on Islam in various websites and is the author of several e-
Books. Mr. Kasem leaves in Sydney, Australia . His latest contribution is in the book Why 
We left Islam, edited by Susan Crimp et al.  He also worked as an Editor of M A Khan's 
Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery.) 
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২) েোহুয সোংেৃিযোয়ণ, কিোমোে ক্ষয়, তিেোয়ি প্রেোেন, েযেোিো, ২০০৪, পৃষ্ঠো ২০, ৩৫। 
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৪) কিব্ীপ্রসোি িরট্টোপোযযোয়, ভোেরি ব্স্তুব্োি প্রসরি, অনুষু্টপ প্রেোেনী, েযেোিো, ১৯৯৩, পৃষ্ঠো 
১৬-১৭।  
৫)  জয়ন্তোনুজ ব্রন্দযোপোযযোয়, যরমগে ভতব্ষযৎ, এযোইড পোব্তযেোসগ তযতমরিড, েযেোিো, পৃষ্ঠো 
১১০। 
৬) েতেেুে েহমোন, পোতেগব্ জর্ৎ, জোিীয় গ্রন্থ প্রেোেন, ঢোেো, ১৯৯৪, পৃষ্ঠো ১৭, ১২৭।  
৭) েোযগ মোেগস ও তফ্রডতেখ এরিযস, যমগ প্রসরি, নযোেনোয বু্ে এরজতে প্রোইরভি তযতমরিড, 
েযেোিো, ২০০৪, পৃষ্ঠো ৩১-৩২। 
৮) মোওযোনো এ. এম. এম. তসেোজুয ইসযোম এব্ং অনযোনয, ইসযোরমে পঞ্চস্তম্ভ, ইসযোতমে 
েোউরন্ডেন ব্োংযোরিে, ১৯৯৮, পৃষ্ঠো ১৭৭-২১৪। 
৯) কব্িোতমন ওয়োেোে, েোউরন্ডেন অব্ ইসযোম, সময় প্রেোেনী, ঢোেো, ২০০৫, পৃষ্ঠো ৪১।  
১০) আইয়ুব্ কহোরসন (সম্পোতিি), আেজ আযী মোিুব্বে েিনো সমগ্র ১, পোঠে সমোরব্ে, ঢোেো, 
১৯৯৩, পৃষ্ঠো ১০৩, ১০৫, ১০৬, ২৫৭। 
১১)  মতনরুয ইসযোম, তব্জ্ঞোরনে কমৌযব্োিী ব্যব্হোে, েযোেোতসগস পোব্তযতেং, ঢোেো, ২০০৮, পৃষ্ঠো 
৩০-৩১। 
১২) েব্ীন্দ্রনোে ঠোেুে, েোতেয়োে তিতঠ, (সম্পোিনো েরুণোতসনু্ধ িোস), নযোেনোয বু্ে এরজতে 
প্রোইরভি তযতমরিড, েযেোিো, ২০০২, পৃষ্ঠো ৪২। 
১৩) সুেুমোেী ভট্টোিোযগ, প্রোিীন ভোেরি নোেী ও সমোজ, নযোেনোয বু্ে এরজতে প্রোইরভি তযতমরিড, 
েযেোিো, ২০০৬, পৃষ্ঠো ১৪৭, ১৪৮। 
১৪) সতেউতদ্দন আহমি, তডরেোতজও: জীব্ন ও সোতহিয, ব্োংযো এেোরডমী, ঢোেো, ১৯৯৫, পৃষ্ঠো 
৩৮। 
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১৫) মোওযোনো েেীম জওহে, আতম যমগ ব্যতি, খোন ব্রোিোসগ এযোন্ড কেোম্পোতন, ঢোেো, ১৯৯৪, পৃষ্ঠো 
১০। 
১৬) তিিেিন পোয ও েোরজে িি (সম্পোিনো), যুে ইসযোম প্রতিরেোয, েোতডেযোয ইরম্প্রেন, 
েযেোিো, ২০০৪, পৃষ্ঠো ১৪৮-১৭৪। 
১৭) প্রিীপ কিব্, যমগতব্শ্বোস, তব্জ্ঞোনতব্শ্বোস ও এে তিযরি ইতিহোস, প্রেোেেোয ৩১ কে জুযোই, 
২০০৭। 
১৮) অতভতজৎ েোয়, তব্জ্ঞোনময় তেিোব্, ‘তব্জ্ঞোন ও যমগ: সংঘোি নোতে সমন্বয়’, প্রেম প্রেোে ৯ 
তডরসম্বে, ২০০২। 
১৯) সোইরয়যি আবু্য আযো কমৌিুতি, (অনুব্োি আব্িুে েহীম), িোেহীমুয কেোেআন, ও ‘কখযোেি 
ও মুযতেয়োি’, ইসযোতমে পোব্তযরেেে তযতমরিড, ঢোেো, ১৯৬৮। 
২০) ব্নযো আহরমি, ‘তব্ব্িগরনে পে যরে’পৃষ্ঠো ৯। 
২১) তেতযপ, কে, তহতট্ট, ‘আেব্ জোতিে ইতিহোস’, মতল্লে ব্রোিোসগ, েযেোিো, ১৯৯৯। 
২২) মুহোম্মি হোতব্বু্ে েহমোন, ‘কেোেোন েতেে’, সেয ব্িোনুব্োি, মোওযো ব্রোিোসগ, ঢোেো। 
২৩) কজ, তজ, ব্োণগোয, (অনুব্োিে আেীষ যোতহড়ী) ‘ইতিহোরস তব্জ্ঞোন’, আনন্দ পোব্তযেোসগ, 
েযেোিো। 
২৪) মুহোম্মি ব্েেিুল্লোহ, হজেি ওসমোন, আহমি পোব্তযতেং হোউস, ঢোেো, ১৯৯৪। 
২৫) Richard Dawkins, The God Delusion, Bantam Press, London, 2006, page 279, 
315. 
২৬) Ali Dasti, Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, 
London, 1985, Page 94  
২৭) Ibn Warraq, Why I am not a Muslim, Prometheus Books, New York, 1995, Page 
35, 175.   
২৮) Benjamin Walker, Foundations of Islam: The Making of a World Faith, Rupa 
& Co, New Delhi, India, 2002, Page 39, 79, 80, 167, 216)  
২৯)   Sam Shamoun, Muhammad and Idolatry. 
৩০) Samuel M. Zwemer, F.R.G.S., The Influence Of Animism On Islam: An Account 
Of Popular Superstitions. 
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৩৩) Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Sahi Bukhari Hadith. 
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আেোে মোতযে-এে ‘কয সিয ব্যো হয়তন’ গ্ররন্থে 
পোনু্ডতযতপ পড়রি তর্রয় এেিো ব্ড় যোক্কো কখযোম। তিতন 
িোে পুরেো ব্ইতিরি সোহতসেিোে সোরে কয েেোগুরযো 
উচ্চোেণ েরেরিন কসগুরযো আপনোে আমোে অরনরেেই 
মরনে েেো। তেন্তু মরনে েেো হরয তে হরব্, কসই 
েেোগুরযো সোহতসেিোে সোরে উচ্চোেণ েেরি পোরে 
ে'জন? 

অতভতজৎ েোয় 
প্রতিষ্ঠোিো সম্পোিে, মুিমনো 

 

Akash Malik is a very creative writer, 
suffusing flesh, blood, warmth, and emotion 
on rather dreary, boney, chilling, and blood 
curdling history of Islam. 

Abul Kasem 
Sydney, Australia  

 

তেিু তেিু মোনুরষে কযখো মরনোজর্রিে আমূয পতেব্িগন 
েেরি পোরে অনোয়োরস; আেোে মোতযে তঠে কিমন 
এেজন কযখে; ব্োংযো মুিবু্তে িিগোে তব্খযোি এই 
ব্ইতিে সোরে যুি েোেরি পোেো আমোে অহংেোরেে 
তিেিো প্রেি েেরযো!  
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