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iসলাম,  নিব মহুাmদ eবং ... 

িবশব্-iিতহােস iসলাম eকিট grtপূণর্ o pভাবশালী ধমর্। iসলাম ধেমর্র pিত াতা নিব মুহাmদ iিতহােসর eকজন aনn 
বয্িkt। anাn ধেমর্র pচারকেদর সােথ নিব মুহাmেদর anতম তফাৎ হেচ্ছ িতিন েকবল eকাধাের সফল ধমর্pচারকi নন,  
িতিন িছেলন eকiসােথ দরূদৃি সmn রাজনীিতিবদ eবং দk pশাসক। দীঘর্ েতiশ বছর ধের বh বাধা-িবপিt uেপkা কের 
pচN পির ম,  তয্াগ আর লড়াi-সংgােমর মধয্ িদেয় িতিন েকবল িবেশব্র বুেক iসলােমর িবsারi ঘটানিন, eকi সােথ eকিট 
রােTর েগাড়পtন ঘিটেয়েছন, আরব-জাতীয়তাবােদর পতাকাতেল বh েগােt িবভk মrবাসী েবdiনেদর eকিtত কেরেছন। 
জীবdশােতi িতিন িsর লেk েপৗঁছােত সkম হেয়েছন। তাঁর মৃতযু্র পর pায় সােড় েতরশ বছর পার হেয় েগেছ। আজ শুধ ু
মrবাসী আরব-i নয়, িবেশব্র বh েদেশর, বh জািতর লk-েকািট aনারব মুসলমান ei পতাকাতেল সমেবত। ফেল eিদক িদেয় 
েদখেল নিব মহুাmদ aতুলনীয়। িতিন িনঃসেnেহ সফল। 

iসলােমর iিতহাস, নিব মহুাmেদর জীবনী িনেয় pিত বছরi িবেশব্র িবিভn ভাষায় pচরু সংখয্ক বi pকািশত হয়। ei বigিলর 
েবিশরভাগi হয় stিতিভিtক-aেলৗিককতার ধূmজােল আবd আবার েকােনাটা হয় aযথাi িনnা আর সমােলাচনােক িভিt কের। 
িকnt iসলােমর iিতহাস িনেয় িনেমর্াহ িবে ষেণ খুবi কমসংখয্ক বi pকািশত হেয়েছ। eটা sীকার করেত হেব iসলাম আজo 
grtপণূর্ আেলাচয্,  নিব মুহাmেদর জীবনী আজo েকািট মাnেষর চচর্ার িবষয়। aেনেকর কােছ eিটi eকমাt ধয্ান-jান। 

an আরo সকল ধেমর্র মেতাi sদরূ aতীতকাল েথেক iসলাম িনেয়o েলৗিকক িভিt তয্াগ কের aেলৗিকক-গােয়িব সংsাের 
িনমিjত pচরু মাnষ। ধমর্ িনেয় েযৗিkক-িবে ষণী আেলাচনা আমােদর ei সমােজ eমিনেত িবরল। ভাববাদী-আধয্াtবাদী বh 
দৃি ভিঙ্গ েথেক iসলাম আেলািচত হেয়েছ বhজেনর েলখনীেত। িকnt iসলােমর utান-িবকাশ eবং নিব মুহাmেদর ‘aসাধয্ 
সাধন’ িনেয় বstবাদী দৃি ভিঙ্গর আেলােক iসলামেক জানার o েবাঝার েচ া dলর্ভ বেট। েস-িহেসেব iরােনর pগিতশীল বুিdজীবী 
আিল দিs রিচত ‘নিব মুহাmেদর ২৩ বছর’ gnিট ঐিতহািসক eক grtপণূর্ দিলল। 

আিল দিsর মেত, aেলৗিককতা েকােনা ঐশী িনেদর্শ নয়। aেলৗিককতা েকবল dবর্লিচেtর জনগেণর কােছ েধাঁয়াশার জােল 
আবd সংsার নয়। িকংবা নয় েকােনা ধরেনর িব ম। aেলৗিককতা eকিট aথর্বহ িবষয়। eকজন বয্িk যখন তার দkতা,  
েকৗশল,  বিুdমtা আর পির েমর সমnয় ঘিটেয় আপাত ‘aসাধয্ সাধন’ করেত সkম হন,  তখন েসi কাজেক aেলৗিকক 
িহেসেব িবেবচনা করা যায়। নিব মুহাmদo ei aেথর্ aসাধয্ সাধন কেরেছন। pায় eকা eকজন মাnষ aসাধারণ পযর্েবkণ 
kমতা আর েকৗশল aবলmন কের িনজ জািতর িবrেd জীবন বািজ েরেখ pচN লড়াi কের িনজs ধমর্মত pিত া কেরেছন। 
aসংখয্ মাnেষর পবূর্তন ধমর্মেতর িবেলাপ ঘিটেয়েছন। নিব মুহাmেদর ei iিতহাস সৃি কারী িবশাল কমর্যj েকােনা aেথর্i 
‘aেলৗিককতা’র মিহমা েথেক খােটা নয়। আিল দিs তাঁর বiেয় iসলাম eবং নিব মুহাmেদর জীবন িনেয় সকল রহsময় o 
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আলঙ্কািরক িমেথয্ ভাষেণর ঢািল সিরেয় িনেমর্াহভােব বstবাদী iিতহাস রচনা কেরেছন। যার জn ei বio iিতহােস rপদী 
gেnর মযর্াদা লাভ কেরেছ। 

আজেকর ei ekশ শতেক েগাটা মধয্pাচয্সহ eিশয়া, আি কার মুসিলম-pধান েদশgিলেত eকিদেক পরাkমশালী রাTgেলার 
aযািচত হsেkপ, anিদেক েসখানকার ৈsরতািntক শাষকেগা ীর ধমর্েক ঢাল িহেসেব বয্বহার কের aতয্াচার-িনপীড়েণ aিত  
জনতা আবার আল কােয়দা,  আieস,  েবােকা হারাম,  তােলবান iতয্ািদ িজহািদ েগা ীgেলার নৃশংস কমর্কােN িবেশব্র বুেক 
‘iসলাম’eকিট grtপণূর্ আেলাচয্। ei aবsায় iসলামেক খােটা বা েহয় কের নয়, নিব মুহাmদেক িনnা বা aবেহলা কের 
নয়, যাবতীয় আধয্ািtক o গােয়িব দৃি ভিঙ্গ সিরেয় pাকিৃতক জগেতর িনয়েমর লঙ্ঘন না ঘিটেয় ‘মানব’ মুহাmেদর িবশাল কীিতর্ 
o iসলােমর নৃতািttক iিতহােসর পুনপর্াঠ aিত জrির। আর ei িবষয়িটi আিল দিsর শিkশালী েলখনী েথেক ফুেট uেঠেছ 
িdধাহীনভােব। 

 

আিল দিs o তারঁ বi 

আিশর দশেকর কিথত iসলািম িবpেবর আেগ আিল দিs িছেলন iরােনর হােত েগাণা কেয়কজন pগিতশীল,  
যুিkবাদী, রাজনীিতমনs বিুdজীবীেদর anতম। িতিন িছেলন eকাধাের তুেখাড় সাংবািদক, েলখক,  সমাজ-িচnক েসiসােথ 
িছল তাঁর বণর্াঢয্ রাজৈনিতক জীবন। েগল শতাbীেত শুধ ুiরান নয়,  েগাটা আরব েদশgেলার মেধয্ al েয কেয়কজন pখর 
দূরদৃি সmn pগিতশীল বিুdজীবী,  সমাজ-ধমর্ িবে ষক o সংsারবাদী ভিূমকা েরেখেছন আিল দিs তাঁেদর anতম। যিদ 
iuেরােপর েরেনসাঁেসর মত কখেনা মধয্pােচয্র েদশgেলার যুিkবােদর আেলাকায়েনর তুলনা করা হয়, তেব েসi তািলকায় 
িবংশ শতাbীেত আিল দিs aবsান করেবন শীেষর্। aথচ ধমর্তািntক মতাদেশর্ আবd আয়াতlুাহ েখােমিনর েনতtৃাধীন iরােন 
আিল দিs আজ bাতয্জন। 

আিল দিsর জn ১৮৯৬ সােল পারs uপসাগেরর utের aবিsত বুেশহর রােজয্র দােssান েজলার eকিট gােম। তাঁর িপতার 
নাম েশখ আbলু েহােসন দােssািন। েলখাপড়ার হােতখিড় sানীয় মাdাসায়। পের uচ্চিশkার জn তrণ বয়েস আিল দিs 
uসমানীয় শাসনাধীন iরােকর কারবালা শহের আেসন। 

iরােকর কারবালা iিতহােস pিসd eকিট শহর। ৬৮০ িখর্sােb নিব মুহাmেদর েদৗিহt েহােসন িবন আিল শহীদ হেয়েছন ei 
pাnের; eবং eখান েথেক মাt ৭০ িকেলািমটার দিkেণ নাজাফ শহের নিব মুহাmেদর চাচােতা ভাi eবং জামাতা আিল িবন 
আব ুতািলব (মৃতুয্ ৬৬১ িখর্sােb) শািয়ত আেছন। 

সময়টা তখন pথম িবশব্যেুdর শুrর িদক, আিল দিs কারবালা শহেরর eকিট মাdাসায় ভিতর্ হন। কারবালা o নাজাফ uভয় 
শহেরi েলখাপড়া কেরন। েসখােন িতিন iসলািম ধমর্িবদয্া,  iিতহাস,  যুিkিবদয্া,  rপদী সািহতয্ eবং আরিব o ফািসর্ বয্াকরণ 
িশkা লাভ কেরন। pথম িবশব্যেুdর ডামােডােল েগাটা মধয্pােচয্ রাজৈনিতক আেলাড়ন তীb হয়। eকিদেক পতেনাnখু তুিকর্ 
uসমানীয় ধমর্ীয় শাসন-বয্বsা,  anিদেক পরাkমশালী িbেটনসহ iuেরােপর eকািধক েদেশর uপিনেবিশক শাসন আর 
সমাজতািntক রাT েসািভেয়ত iuিনয়েনর utান িমশর,  iরাক,  েলবানন,  iরান,  িসিরয়াসহ িবিভn েদেশ নাজুক পিরিsিতর 
সৃি  কের। pবাস জীবেন দিsর মেধয্ pবল েদশাtেবাধ o জাতীয়তাবাদী েচতনার uেnষ ঘেট। eকi সােথ িতিন মাকর্সীয় 
িবশব্দিৃ ভিঙ্গ dারা আেলািড়ত হন। তাঁর মেধয্ সমাজতািntক ধয্ান-ধারণা জn েনয়। ১৯১৮ সােলর িদেক iরাক েথেক িনজ 
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মাতভৃিূমেত িফের eেস বসবাস কেরন ফাসর্ রােজয্র িশরাজ শহের। েপশা িহেসেব তখন েবেছ েনন সাংবািদকতা। রাজনীিতেত 
জিড়েয় পড়ার পর িতিন িথত ুহন iরােনর রাজধানী েতহরােন। 

১৯২২ সােলর পেহলা মাচর্ আিল দিsর সmাদনায় েতহরােন চাল ুহয় ‘শাফাক-i সরক’( লােলর uদয়) নােমর বামপnী পিtকা। 
পিtকািট ১৯৩৫ সােলর ১৮i মাচর্ পযর্n চালু থাকেলo আিল দিs ei পিtকায় সmাদক িহেসেব িছেলন pায় নয় বছেরর মত। 
১৯৩১ সােলর পেহলা মােচর্ িতিন সmাদেকর দািয়t েছেড় েদন নতনু সmাদক িহেসেব িনযkু হন মােয়ল তুেয়সারকািন। 
সাংবািদকতা েপশায় আসার পর েথেক আিল দিs তাঁর বstিন ,  িনেমর্াহ েলখনীর কারেণ kমতাসীন শাসকেদর িবরাগভাজেন 
পিরণত হন। ১৯১৯ সােল তাঁেক কারাগাের েযেত হয় iেঙ্গা-iরানীয় চিুkর িবেরািধতা কের কলাম েলখার কারেণ। পরবতর্ী di 
বছর তাঁেক eকািধকবার কারাগাের েpরণ করা হয় uপিনেবিশক শাসন-বয্বsা o সাmাজয্বাদী েদশgেলার আgাসী নীিতর 
িবেরািধতা করায়। েজল েথেক েবর হেয় আিল দিs ‘েজলখানার িদনিলিপ’( আoয়ামী মাহবাস) নােম eকিট বi pকাশ কেরন। 
দিsর pগিতশীল,  kসংsারমুk িবpবী িচnাধারা,  sগভীর পযর্েবkণ-সমৃd eবং িকছুটা রাজৈনিতক বয্ঙ্গাথর্কধমর্ী েলখনীর 
কারেণ বiিট drতi িবশাল সংখয্ক পাঠকিpয়তা aজর্ন কের েগাটা iরােন। aসংখয্বার বiিটর সংsরণ pকািশত হেয়েছ। al 
বয়েস রাজৈনিতক িবে ষক eবং েলখক িহেসেব খয্ািত aজর্েনর ফেল দিsর ‘শাফাক-i সরk’ পিtকািটo drত পারেsর েশািষত 
জনগেণর মুখপt হেয় দাঁড়ায়। ei পিtকায় রািশদ iয়াসেমিন,  সাiদ নািফিস,  আbাস iকবাল,  মুহাmদ মুিহত 
তাবাতাবাiেয়র মত iরােনর খয্ািতমান বুিdজীবী-iিতহাসিবদরা কলাম িলেখ িনেজেদর েগাড়পtন ঘিটেয়েছন। 

ei সময়কােল আিল দিs ফরািস,  iংেরিজ,  rশভাষা সািহেতয্র pিত আgহী হেয় uেঠন। িবেশষ কের আধুিনক ফরািস eবং 
rশ সািহতয্,  সঙ্গীত,  িচtিশl তাঁর ৈশিlক মেন দাrন ছাপ েফেল। তৎকালীন পারেs আিল দিs হেচ্ছন হােত েগানা 
কেয়কজন বয্িkর মেধয্ eকজন,  িযিন আধুিনক আরিব সািহতয্(িবেশষ কের িমশরীয় সািহতয্) o iসলািম gngেলােক বstবাদী 
বীkেণ আts কেরেছন। েয-সময়কােল পারেsর কিব-সািহিতয্করা rপক শেbর েমলবnন ঘিটেয় জিটল বাকয্ ৈতির কের 
eেকর পর eক dেবর্াধয্ আধয্ািtক সািহতয্-চচর্ায় িনমg,  েস-সময় আিল দিs সািহতয্ জগেত েছাটেছাট বাকয্ িদেয় সাধািসেধ 
ভাষায় িকnt sতীkিনেমর্াহভাষায় েলখনীর নতুন ধারা ৈতির কেরন,  যা পাঠক-সমােজ বয্াপক আেলাচয্ িবষেয় পিরণত হয়। 
১৯২৭ সােল rশ িবpেবর দশম বষর্পূিতর্ uপলেk িতিন আমিntত aিতিথ হেয় রািশয়া মণ কেরন। e-সময় াnসহ iuেরােপর 
েবশ কেয়কিট েদশ পির মেণর sেযাগ হয় তাঁর। 

uেlখয্ ১৯১৭ সােল rশ িবpেবর পর েথেক iরান হেয় oেঠ যুেdর eক িবরাট ময়দান। িbেটেনর সমাজতnt-িবেরাধী শাসকেগা ী 
eকািধকবার iরানেক বয্বহার কের রািশয়ায় pিতিবpেবর েচ া কের। িকnt তা pিতবারi বয্থর্ হয়। িবশব্জুেড় sায়ুযdু শুrর পেূবর্ 
iরানেক িনেজর কbায় রাখার জn িbেটন o রািশয়ার মেধয্ eক-ধরেনর ‘পেরাk sায়ুযুd’ বােধ তখন েথেকi। ফেল pভাবশালী 
রাTgিলর ভূিম দখেলর তৎপরতায় iরােনর শাসকেগা ী আদেত kীড়ানড়েক পিরণত হন। 

িdতীয় িবশব্যdুকােল iরান েসািভেয়ত bেক েযাগদান কের। ১৯২৮ সােলর িদেক দিs রািশয়া মণ েশেষ েদেশ িফের eেল 
বুেশহর আসন েথেক মজিলেসর(পালর্ােমন্ট) িনবর্াহী সদs িনবর্ািচত হন(iরােন তখন েরজা শাহ পাহলিভ সরকার) eবং পেরর 
টানা di মজিলেশo িতিন িনবর্ািচত গণpিতিনিধ িহেসেব জায়গা কের েনন। সািহতয্-সাংবািদকতার জগেত দিs সােহব েযমন 
দk েলখনীশিkর কারেণ বয্াপক পিরিচিত লাভ কেরন,  েতমিন মজিলেস eেস sদk বkা িহেসেব পিরিচিত লাভ কেরন। িকnt 
১৯৩৫ সােলর িদেক iরােনর নবম মজিলস েভেঙ েগেল তাঁেক েচৗd মােসর জn গৃহবnী কের রাখা হয়। ১৯৩৯ সােল িতিন 
পুনরায় িনবর্ািচত হন েতহরােনর িনকটবতর্ী দামাবn আসন েথেক। িdতীয় িবশব্যেুdর সময়কােল (১৯৪১ সােল) iেঙ্গা-রািশয়ীয় 
uপিনেবিশক বািহনী বাদশাহ েরজা শাহ পাহলিভেক (১৮৭৮-১৯৪৪ িখর্sাb) kমতা েথেক uেচ্ছেদর পর আিল দিs eকi আসন 
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(১৯৪১ o ১৯৪৩ সােল) েথেক িনবর্ািচত হন। iরােনর pগিতশীল o সমাজ-সংsারবাদী রাজৈনিতক দল ‘আদালত পািটর্’র 
েনতৃsানীয় িছেলন িতিন। ১৯৪৬ সােলর শুrর িদেক iরােন েসািভেয়ত pভািবত তুেদহ পািটর্ kমতায়। pধানমntী িছেলন আহমদ 
কাভাম সালতানাহ (১৮৭৬-১৯৫৫ িখর্sাb)। িতিন iরােন পাঁচবার pধানমntী হেয়েছন। iরােনর েতল সmেদর মািলকানা eবং 
খিন েথেক েতল uেtালেনর জn চিুk করেত pবল আgহী েসািভেয়ত iuিনয়ন। আিল দিs তাঁর রাজৈনিতক দূরদৃি  eবং 
েদশাtেবােধর কারেণ ei চিুkর কিতপয় ধারা িনেয় p  তুেলন মজিলেস,  যা তুেদহ পািটর্েক িkp কের েতােল। ফেল পুনরায় 
eকi বছেরর eিpল মােস েজেল েpরণ করা হয়। ছয় মাস েজল েখেট েবর হবার পর তাঁেক িনরাপtার জn ােn আ য় িনেত 
হয়। বছর dেয়ক েসখােন েথেক ১৯৪৮ সােলর েশেষর িদেক িতিন পনুরায় মাতভূৃিমেত িফের আেসন। eরপর িতিন 
ধারাবািহকভােব িমশর o েলবানেনর রাTদূত িহেসেব িনযkু হন। ১৯৫১ সােলর মাঝামািঝ সমেয় েহােসন আলা pধানমntী 
থাকাকালীন সমেয় (মুহাmদ মুসােdেকর kমতা gহেণর আেগ) সংিkp সমেয়র জn আিল দিs পররাTমntী িনযkু হন। ১৯৫৪ 
সােল িতিন iরােনর পালর্ােমেন্টর uচ্চকেkর িসেনটর িনযkু হন। iরােনর পালর্ােমেন্টর uচ্চকেk aেধর্ক সংখয্ক িসেনটর জনতার 
েভােট িনবর্ািচত হেতন আর বািক aেধর্ক শাহ সরকার কতৃর্ক মেনানীত pাথর্ীরা িনযkু হেতন। ১৯৭৯ সােলর ১১ েফbrয়াির 
iসলািম িবpেব iরােনর শাহানশাহ মুহাmদ েরজা শাহ পাহলিভর kমতা েথেক uেচ্ছেদর আগ পযর্n পালর্ােমেন্টর uচ্চকেkর 
িসেনটর িছেলন আিল দিs। 

রাজৈনিতক জীবেনর মত দিsর সািহিতয্ক জীবনo erপভােব মুখিরত। ১৯৪৬ সােল ‘সায়া’ নােম pকািশত pবn-gেn iরােনর 
kসংsারাচ্ছn সমাজ সংsার ঘিটেয় আধুিনক সমাজ িবিনমর্ােণর আhান জািনেয়েছন েজারােলাভােব। ১৯৩৬ সােলর আগ পযর্n 
iরােন পদর্া-pথার pচলন েতমন িছল না। oi বছের sািপত েতহরান িবশব্িবদয্ালেয় েছেল-েমেয় eকেt েলখাপড়া করেতা। 
১৯৬৩ সােল iরােন সংিবধান সংেশাধেনর মাধয্েম েমেয়েদর pতয্k েভাটািধকােরর বয্বsা করা হয় eবং পালর্ােমেন্ট pাথর্ী 
িহেসেব দাঁড়ােনার sেযাগ েদয়া হয়। পািরবািরক িনরাপtা আiন সংেশাধেনর মাধয্েম নারীেদর তালাক pদােনর aিধকার েদয়া 
হয়, সnানেক মােয়র িজmায় েদয়ার আiিন িনেদর্শ েদয়া হয়। েমেয়েদর িবেয়র নূয্নতম বয়স ১৩ েথেক ১৮ িনধর্ারণ করা হয় 
eবং েছেলেদর িdতীয় িবেয়র জn আদালেতর anমিতর িনেদর্শ বাধয্তামূলক করা হয়। iসলািম িবpেবর pাkােল iরােনর 
পালর্ােমেন্ট ২২জন নারী সাংসদ িছেলন eবং sানীয় পযর্ােয় ৩৩৩ জন নারী কাuিnলর দািয়t পালন করিছেলন। িবশব্িবদয্ালেয়র 
eক-তৃতীয়াংশ িশkাথর্ী িছেলন নারী। সরকাির েবসামিরক পেদ pায় ১ লk ৪৬ হাজার নারী চাkিরজীবী কমর্রত িছেলন। িকnt 
েখােমিনর িবpেবর পর iরােনর aবsা পােl যায়। সরকাির সকল পদ েথেক নারীেদর aপসারণ করা হয়। sুল-মাdাসার eকদম 
pথম ে িণ েথেক েমেয়েদর জn ‘িহজাব’ পরা বাধয্তামূলক করা হয়। iরােনর পিরবািরক আiন সংেশাধন কের নারী-aিধকার 
িবিঘ্নত করা হয়। পুrষেদর sিবধা মত তালােকর sেযাগ কের েদয়া হয় eবং সnানেক পুrেষর িজmায় রাখার বয্বsা করা হয়। 
সমােজ বhগািমতার েয আiিন বাধয্বাধকতা িছল েসটা তুেল েদয়া হয়। eমন কী, েমেয়েদর িবেয়র নূয্নতম বয়স ১৮ করা 
হেয়িছল েসটােক েকেট iসলািম শাst েমেন ৯ বছর করা হয়। ১৯৮১ সােল iরােনর েমাlাতািntক সরকার পালর্ােমেন্ট eকিট িবল 
পাস কেরন, েযখােন বলা হেয়েছ,  ‘iসলািম েDস েকাড’েকu ভঙ্গ করেল বয্িভচােরর শািমল বেল গণয্ করা হেব eবং e-জn 
কেঠার শািsর বয্বsা করা হেব। আিল দিs তাঁর ‘িফৎনা’ ( ১৯৪৩ o ১৯৪৯),  ‘জাd’( ১৯৫১) eবং ‘েহnd’ ( ১৯৫৫) 
uপnাসgিলেত পারেsর সমােজর নারীর pিত ৈবষময্, ধমর্ীয় িবিধ-িনেষধ, িনপীড়েণর বণর্না িদেয়েছন চমৎকার ভিঙ্গমায়। 

eরপর আিল দিs iসলাম িবষেয় েলখনীেত মেনািনেবশ কেরন। ৈশশবকােলর মাdাসা-িশkা,  আধুিনক িমশরীয় o iuেরােপর 
েরেনসাঁেসর pভােব সমুjjল িবে ষণধমর্ী যিুkবাদী রচনাgেলা তাঁেক েpরণা দান কের। iসলািম sিফবােদর uপর েলখা ‘পদর্া-
iেয় িপঞ্জর’( ১৯৭৪), বয্িkর sাধীন iচ্ছা o িনয়িতবাদীর মেধয্কার কেথাপকথন িনেয় রিচত ‘জবর iয়া eখিতয়ার’( pকাশনার 
সিঠক তািরখ জানা যায় না। সmবত ১৯৭১ সােল eিট pকািশত হয়), ধমর্ীয় িচnািবদ মুহাmদ আল-গাjািলর বkেবয্র েযৗিkক 
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সমােলাচনা কের িলিখত ‘আকলা বার েখলাফ-i আকল’( pথম pকাশ ১৯৭৫ eবং eরপের আরo diবার পুনঃpকািশত হয়) 
eবং ‘পদর্া-iেয় িপঞ্জর’ gেnর িdতীয় খN ‘দার িদয়াের sিফয়ান’( ১৯৭৫) gngিল আিল দিsেক বয্াপক পাঠকিpয়তা দান কের। 
তেব আিল দিsর সবেচেয় uেlখেযাগয্ gn হেচ্ছ ‘িবশত o েসহ সাল’। িবষয়বstর কারেণ ei বiিট pকােশর সিঠক তািরখ o 
sান কখেনা pকাশ করা হয়িন। তেব ধারণা করা হয় eবং আিল দিsর িনজs বkবয্ anযায়ী ১৯৭৪ সােলর আেগ েলবানেনর 
ৈবrত েথেক eিট pথম pকািশত হয়। নিব মুহাmেদর নবoুিতর বstবাদী iিতহাস িনেয় ফািসর্ ভাষায় রিচত ei বiিট শুধ ুiরােন 
নয় েগাটা মধয্pােচয্ বয্াপক আেলাচনা-সমােলাচনার জn েদয়। 

‘িবশত o েসহ সাল’ বiিট iরােনর ধমর্ীয় িচnািবদেদর বয্াপক েkােভর কারণ হেয় দাঁড়ায়। েগাটা iরান জেুড় ১৯৭১ সােলর 
শুrর িদেক মাকর্সবাদী o iসলামপnীেদর মেধয্কার সংঘষর্ যখন তীb হেয় oেঠ তখন রাTীয় েসnরিশপ আেরােপর িবিধিবধান 
কাযর্কর হেত থােক eেকর পর eক। আিল দিsর বiিট িবেদেশ (ৈবrেত) pকািশত হেলo iরান সরকার েকােনা ধরেনর নাম-
pকাশ বয্িতেরেক বiিট বােজয়াp কের। 

কিথত iসলািম িবpেবর পরপরi iরােনর েখােমিন সরকার আিশ ঊধব্র্ আিল দিsেক েgফতার কের েগাপন কারাগাের িনেয় যায়। 
তাঁর pগিতশীল রাজৈনিতক িচnাভাবনা, তাঁর েলখনী িবেশষ কের ‘িবশত o েসহ সাল’বiিট pকােশর জn ‘ধমর্েdািহতা’র 
aিভেযাগ তুেল িরমােন্ড িনেয় pচN িনযর্াতন করা হয়। pহােরর ফেল দিsর ঊrর হাড় েভেঙ যায়। eরপর গণমাধয্েম আিল দিs 
সmেকর্ েকােনা তথয্ pকািশত হয়িন। েলাকমেুখ েশানা যায় তাঁেক eকসময় েগাপেন েছেড় েদয়া হয়। বয়স িবেবচনায় েহাক 
aথবা assতার কারেণi েহাক িঠক িকভােব িতিন মুিk েপেয়িছেলন তা পির ার নয়। তেব কারাগার েথেক মুিk েপেলo তাঁেক 
িনজ বািড়েত িফরেত েদয়া হয়িন। েতহরােনর utের জারগােn uপশহের eকখN বাগান িনেয় িছল তাঁর েছাT eকিট kিটর। 
eরপর aেনকটা আকিsকভােব iরােনর পািkক পিtকা ‘আয়াnা’( সংখয্া ২২ িডেসmর ১৯৮১-২০ জাnয়াির ১৯৮২) েছাট কের 
আিল দিsর মতৃযু্সংবাদ pচার কের। বয্াস eতটkুi। iরােনর সরকােরর কাছ েথেক eরপর আিল দিs সmেকর্ আর েকােনা তথয্ 
কখেনা pকািশত হয়িন। 

‘িবশত o েসহ সাল’ েথেক ‘টেুয়িন্ট ি  iয়াসর্’ 

আিল দিsর সােথ iংেরজ anবাদক eফ. আর. িস. বয্াগিলর (F. R. C. Bagley) pথম সাkাৎ হয় ১৯৭৫ সােলর বসেn 
েতহরােন eক বnরু বািড়েত আDা েদবার সময়। দিsর pােণাবn েচহারা আর ভরাট কNsর সহেজi নজর কােড় anবাদেকর। 
গl, চটুিক আর ঠাTার মাধয্েম পিরচয়। আিল দিs eফ. আর. িস. বয্াগিলেক ‘িবশত o েসহ সাল’বiিট uপহার েদন eবং 
anেরাধ কেরন সmব হেল iংেরিজেত anবাদ করার জn। তেব তাঁর মৃতুয্র আেগ েযন anবাদিট pকািশত না হয়। ১৯৭৭ 
সােলর েসেpmর মােস পনুরায় সাkাৎ হেল আিল দিs তাঁর পেূবর্র anেরােধর কথা sরণ কিরেয় েদন। পেরর বছের জুন মােস 
আিল দিsর পয্ািরস o লন্ডেন eকিট সংিkp সফেরর সময় anবাদ িনেয় েফানালাপ o িচিঠ চালাচািল হেয়েছ dজেনর। 

আিল দিsর মৃতযু্সংবাদ pচািরত হoয়ার পরi বi pকােশ uেদয্াগী হন anবাদক eফ. আর. িস. বয্াগিল। ১৯৮৫ সােল লন্ডন 
েথেক ‘টুেয়িন্ট ি  iয়াসর্: aয্া sািড aব দয্া pেফিটক কয্ািরয়ার aব মুহাmদ’ িশেরানােম বiিট হাডর্কাভাের pথম iংেরিজেত 
pকািশত হয়। eরপর বiিট আেমিরকার কয্ািলেফািনর্য়ার মাজদা পাবিলশাসর্ েথেক pকািশত হেয়েছ। মাজদা পাবিলশাসর্ েথেক 
বiিটর ১৯৮৫ o ১৯৯৪ সােল diিট সংsরণ pকািশত হেয়েছ। হাডর্কাভার o েপপারবয্াক মুdেণ বiিট বাজাের পাoয়া যায়। 
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‘টেুয়িন্ট ি  iয়াসর্’ েথেক ‘নিব মহুাmেদর ২৩ বছর’ 

আিল দিsর বiিট বাংলায় anবােদর জn আমরা eফ. আর. িস. বয্াগিল aনূিদত মাজদা পাবিলশাসর্ েথেক pকািশত (১৯৯৪ 
সােলর সংsরণ) বiিটর সাহাযয্ িনেয়িছ। পেূবi uেlখ করা হেয়েছ সমাজ-সেচতন o িনেমর্াহ হেয় iসলােমর iিতহাস পােঠর 
জn আিল দিsর বi eকিট aনn gn। ei gn মূলভাব বজায় েরেখ বাংলায় সহজেবাধয্ ভাষায় anবােদর জn যথাসাধয্ েচ া 
করা হেয়েছ। আিল দিs তাঁর বiেয় আয়াত udিৃতর জn মূল আরিব েকারান বয্বহার কেরেছন। আমরা েকারােনর আয়াত বাংলায় 
বয্বহার করার জn eকািধক বাংলায় aনূিদত েকারান anসরণ কেরিছ। মাoলা bাদাসর্ েথেক pয়াত সােবক িবচারপিত মহুাmদ 
হািববুর রহমােনর ‘েকারান শিরফ: সরল বঙ্গাnবাদ’,  মািসক মিদনা’র সmাদক মাoলানা মিুহuিdন খান aনূিদত ‘তফসীর 
মােরফলু েকারআন’ eবং হােফজ মুিনর udীন আহমেদর aনূিদত ‘েকারআন শরীফ’- eর সহায়তা িনেয়িছ। iংেরিজ বiিটর 
মূলভাব বজায় রাখার সেবর্াচ্চ েচ া করা হেয়েছ। তেব িকছ ুজায়গায় ততৃীয় বnনী বয্বহার কের anবাদেকর িনজs মnবয্ o 
ভাবনা আলাদাভােব uেlখ করা হেয়েছ। anবাদেকর মnেবয্ িকছু জায়গায় তথয্সূt িহেসেব হািদস নmর uেlখ করা হেয়েছ। 
আেমিরকার সাuথদানর্ কয্ািলেফািনর্য়া িবশব্িবদয্ালেয়র ‘েসন্টার ফর মুসিলম-িজuস eনেগজেমন্ট’- eর uেদয্ােগ পিরচািলত 
েকারান o হািদেসর aনলাiন আকর্াiভ রেয়েছ। হািদেসর জn ei সাiেটর aনলাiন িঠকানা : 
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/। eখােন বুখাির’র হািদস ছাড়াo রেয়েছ মুসিলম শিরফ,  দাuদ 
শিরেফর িবশাল aনলাiন সংgহ। iuেরাপ-আেমিরকাসহ িবেশব্র িবিভn েদেশর লkািধক িশkাথর্ী,  েলখক,  পাঠক,  ধমর্ীয়-
গেবষক ei সাiট বয্বহার কের থােকন সহজেবাধয্ iংেরিজ o সহেজ বয্বহার-uপেযাগী বেল। anবােদর সময় হািদেসর সূt 
বয্বহাের আমরা ei সাiেট বয্বhত ধারাবািহকতা anসরণ কেরিছ। eছাড়া aেনক জায়গায় বাংলায় হািদস anবােদর জn 
বাংলােদশ iসলািমক ফাuেন্ডশন েথেক pকািশত anবাদ gn ‘বুখারী শরীফ’ eর সহায়তা েনয়া হেয়েছ। আেরকিট িবষয় 
uেlখয্,  আিল দিsর বয্বhত েকারােনর আয়ােতর নmেরর সােথ বতর্মােন pচিলত েকারােনর আয়াত নmর পুেরাপুির িমেল না। 
েকােনা েকােনা েkেt আয়ােতর নmের dেয়কিট সংখয্ার uপর-িনচ হেত েদখা যায়। ei েkেt আমরা আিল দিsর িলিখত পdিত 
anসরণ কিরিন। দিsর বiেয় udতৃ েকারােনর আয়ােতর সােথ বতর্মােন pচিলত েকারােনর আয়াত িমিলেয় িনেয় েসi নাmারিট 
বয্বহার কেরিছ। আশা কির eর ফেল মূল িবষেয়র েকােনা বয্তয় ঘেটিন। 

সবেশেষ বলেত চাi,  আমােদর ei anবাদিট gn আকাের pকােশর জn eকািধক তrণ aপিরসীম সহায়তা কেরেছন। 
পাNুিলিপর pফু েদখা,  সংেশাধন, সmাদনা iতয্ািদ পির মী কােজ দীঘর্িদন ধের তাঁেদর িনরলস েমর িবিনমেয় পুsকাের 
pকােশ আেলার মখু েদখেত পােচ্ছ,  eজn তাঁেদরেক aেশষ ধnবাদ। 

 

আবলু কােশম o ৈসকত েচৗধরুী 
১০ জাnয়াির,  ২০১৫ 
 
েযাগােযাগ:  laniakea1809@gmail.com 
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pথম aধয্ায় 

নিব মহুাmদ 

 

জn পিরিচিত 

‘পথ খুঁিজ আিম,  িকnt কাবা- মসিজেদর পথ নয়। জািন ঐ কাবায় আেছ eকদল েপৗtিলক আর eর মসিজেদ eকদল পজূারী।’-
জালালুিdন rিম।   

 

মkায় ৫৭০ িখর্sােb আিমনা িবনেত oহাব eক িশশুর জn েদন। িশশুর েচাখ েখালার আেগ তারঁ িপতা আবdlাহ মারা যান। 
আর িশশুর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তারঁ মা আিমনা মারা যান। eরপর িশশুিটর েদখােশানার ভার বতর্ায় তাঁর pভাবশালী o 
uদার িপতামহ আbলু েমাতােলেবর uপর। কেয়ক বছর পর িশশুর িপতামহo মারা যান। ঐ িশশুর aেনক িবtবান চাচা থাকা 
সেtto লালন-পালেনর দািয়t েনন তারঁ সবেচেয় দিরd চাচা আব ুতািলব। দিরd aথচ সাহসী আব ুতািলেবর যেtলািলত ei 
িশশুi পের িবকািশত হন িবেশব্র সবচাiেত grtপণূর্ eবং eকজন aনnসাধারণ মহাপrুষ rেপ। সmবত iিতহােস ei 
লbpিতি ত মহামানেবর দৃ াn আর কখেনা েদখা যায়িন বা যােবo না।  

ei aসাধারণ বয্িkর জীবন িনেয় সহs পsুক রিচত হেয়েছ। িবেশষত তাঁর জীবেনর েশষ েতiশ বছেরর ঘটনাpবাহ, eবং সমs 
িকছু যা িতিন বেলেছন eবং কেরেছন তা িনেয় pচরু েলখা রেয়েছ। িবদgজন eবং গেবষেকরা ei মহাপুrেষর জীবেনর uপর 
যত কাজ কেরেছন তা আর েকােনা ঐিতহািসক বয্িkর uপর হয়িন। eতদসেtto আজ পযর্n তাঁর uপর যিুkিসd eবং বstিন  
েকােনা পুsক, যার মেধয্ েকােনা aিতরিঞ্জত ug যুিkহীন eবং কাlিনক বয্াপার েনi-eরকম বi েবাধহয় রিচত হয়িন।  

েদখা যায় েয মুসিলম eবং anাnরা যাঁরা মুহাmেদর জীবন িনেয় বয্g, তাঁরা ঐিতহািসক সতয্ agাh কেরন। তাঁরা সবর্দা 
মুহাmদেক eক কাlিনক aিতমানব বা ‘কাপেড় ঢাকা িdতীয় ঈশব্র’িহেসেব পিরিচত করেত সেচ । eটা করেত িগেয় তারা 
মাnষ মুহাmদেক বােরবাের uেপkা কের েগেছন। eর ফেল তারা pকৃিতেত কাযর্কারেণর েয aেমাঘ িনয়ম িবদয্মান তা eিড়েয় 
েগেছন। তাi তাঁেদর বণর্নায় শুধ ুেদখা যায় কাlিনক eবং aেলৗিকক ঘটনার uেlখ।   

মুহাmেদর জীবেনর pথম চিlশ বছর, aথর্াৎ ৬১০ িখর্sাb পযর্n, েতমন িকছ ু জানা যায় না। নিবর জীবনীেত aথবা 
েলাকpবােদo ei সমেয়র েকােনা uেlখেযাগয্ ঘটনা pকািশত হয়িন। িকnt হঠাৎ কের তৃতীয় িহজির বা নবম শতাbীেত িবিশ  
ঐিতহািসক eবং েকারােনর তফিসরকারক আব ুজাফর মুহাmদ iবেন জিরর আল-তাবাির১ sরা বাকারা’র ২৩ নmর আয়ােতর 
uপর মnবয্ করেত িগেয় মুহাmেদর জn িনেয় eক িভিtহীন দািব কেরন। e েথেক েবাঝা যায় েসi সময় সাধারণ মাnষ নিবর 
জীবন-কািহনী িনেয় pচরু কাlিনক বkেবয্ িবশব্াস করেতা। eমন কী কাlিনক েলাককথার pভাব েথেক তাবািরর মেতা 
ঐিতহািসকo মুk িছেলন না। sরা বাকারা’র ঐ আয়ােত বলা হেয়েছ : ‘আিম আমার দােসর pিত যা aবতীণর্ কেরিছ তােত 
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েতামােদর েকােনা সেnহ থাকেল েতামরা তার মেতা েকােনা sরা আেনা। আর েতামরা যিদ সতয্ বল, আlাহ ছাড়া েতামােদর 
সব সাkীেক ডােকা।’( ২:২৩)। তাবাির ei আয়ােতর তফিসর করেত িগেয় িনজs মnবয্ েযাগ কেরেছন : ‘নবoুত pািpর পেূবর্ 
মkায় eকবার েলাকমুেখ কথা রটেলা েয, আlাহ মুহাmদ নােম eক বয্িkেক তাঁর েpিরত পুrষ (রsল) িহেসেব পাঠােবন eবং 
পবূর্ o পি েম যা িকছু আেছ তার সবi ঐ বয্িkর আয়েt আসেব। েস-সময় মkার চিlশজন নারী গভর্বতী িছল। গভর্বতী pেতয্ক 
মাতা চািচ্ছেলন তার িশশু েসi েpিরত পrুষ েহাক। তাi িশশুর জেnর সােথ সােথ pেতয্ক মাতা তার পেুtর নাম মুহাmদ 
রাখেলন।’ 

uপেরর uিk েয বাsবতাবিজর্ত তা বলা িন pেয়াজন। েস সময় মkায় েকu ei ধরেনর gজব শুেনিন aথবা েকui মুহাmদ 
নােম আlাহর েpিরত পুrষ সমেn aবিহত িছল না। মুহাmেদর aিভভাবক আব ুতািলব e-বয্াপাের িকছু না েজেনi aথবা িকছু 
না শুেনi eবং iসলােম দীিkত না হেয়i মারা যান। নবoুেতর sীকিৃত পাবার পেূবর্ মুহাmদ েকােনািদনo ভাবেত পােরনিন েয 
িতিন নিব হেত যােচ্ছন। eর pমাণ পাoয়া যায় sরা iunেসর ১৬ আয়ােত : ‘বেলা,  আlাহর েতমন iচ্ছা থাকেল আিম 
েতামােদর কােছ eিট পড়তাম না,  আর িতিন েতামােদরেক e-িবষেয় জানােতন না। আিম েতা eর আেগ েতামােদর মেধয্ 
দীঘর্কাল কািটেয় িদলাম,  তবoু িক েতামরা বুঝেব না?’( ১০:১৬)। মkার iিতহােস কখেনা জানা যায় না েয,৫৭০ িখর্sােb 
মাt চিlশজন নারী সnােনর জn িদেয়িছেলন eবং pেতয্েকi তার িশশুর নাম রােখন মুহাmদ। eটা কী িবশব্াসেযাগয্ েয,  েস-
সময় মুহাmদ তাঁর সমবয়সী o eকi নামধারী চিlশজন েখলার সাথী েপেয়িছেলন? 

ঐিতহািসক oয়ােকিদ২ নিবর জn সmেকর্ তাবাির েথেক িভn তথয্ িদেয়েছন। oয়ােকিদ িলেখেছন : ‘মাতগৃভর্ েথেক েবর হেয়i 
মুহাmদ uচ্চারণ কেরন- ‘আlাহ সবার ঊেধব্র্’। eক মাস বয়েস মুহাmদ হামাgিড় িদেত থােকন,  di মােস দাঁিড়েয় যান, িতন 
মােস হাঁটেত শুr কেরন,  চার মােস েদৗঁড়ােত পােরনeবং নয় মাস বয়েস তীর ছুড়ঁেত থােকন।’  uেlখয্ িমজর্া জািন কাশািন 
(মৃতুয্ ১২৬৮ িহজির বা ১৮৫২ িখর্sাb) তাঁর ‘নাকাত আল-কাফ’৩ বiেয়o বাহাi মতাদেশর্র pিত াতা ‘সাiেয়দ আিল মুহাmদ 
িসরািজ’ সmেকর্ eকi ধরেনর বkবয্ িলেখেছন। যিদo বাহাi সmpদায় পের ei ধরেনর pচারণােক চাপা েদবার pয়াস চালায়। 
িমজর্া কাশািনর বkবয্ anযায়ী সাiেয়দ আিল জেnর সােথ সােথ নািক uচ্চারণ কেরিছেলন : ‘আlাহi eকমাt সাবর্েভৗম 
kমতার aিধকারী।’যা-েহাক oয়ােকিদ েযমনটা বেলেছন মkায় eধরেনর aেলৗিকক িকছ ুহেয় থাকেল তখনকার েপৗtিলক 
মkাবাসীরা িন য়i জানেতন eবং মুহাmেদর কােছ শুrেতi মাথা নত করেতন।    

uপের uেlিখত uদাহরণ েথেক েস-সময়কার মুসলমানেদর মেধয্ aবাsব eবং iিতহােসর নােম কাlিনক কািহনী রচনার 
pবণতা েদখা যায়। আবার aেনক পা াতয্ িখর্sান েলখক েকােনা যুিkপণূর্ আেলাচনা ছাড়াi মহুাmদেক িমথয্াবাদী,  ভN,  
েযাdা,  kমতােলাভী eবং লmট বেল pচার কের থােকন। আদেত ei di দেলর েকui হজরত মুহাmদ সmেকর্ িনরেপkভােব 
বাsব eবং pকতৃ তথয্ তুেল ধেরনিন। eর কারণ হেত পাের ভাবাদেশর্র pিত গভীর আসিk। রাজৈনিতক,  ধমর্ীয় aথবা েগাtীয় 
েহাক,  েস পrুষ aথবা নারীi েহাক anভাবাদেশর্ িবেভার eকজন বয্িk তার পির ার িবে ষণী িচnা করেত akম। ভাল-মn 
সmেকর্ তার পূবর্ধারণা তােক আচ্ছn কের রােখ। hদেয় েpািথত বয্িkেpম িকংবা বয্িk-ঘৃণা eবং ug েমৗলবাদী িচnা o সংsার 
তােক িঘের রােখ সবসময়। eর ফলাফল হয় েকােনা বয্িk সmেকর্ িতিন kয়াশাচ্ছn eবং aবাsব কlনায় িবেভার থােকন। 

িনঃসেnেহ হজরত মুহাmদ eকজন িবিশ  বয্িk িছেলন। েযসব gেণর জn মুহাmদেক anেদর েথেক পথৃক করা েযেত পাের 
েসgেলা হেচ্ছ-তাঁর তীkবুিd, িচnার গভীরতা eবং তৎকালীন সবর্pকার kসংsােরর িবrেd pচN আেপাষহীন মেনাভাব। তাঁর 
সবেচেয় বড় ৈবিশ য্ িছল aসাধারণ iচ্ছাশিk eবং কমর্শিk যা িদেয় িতিন eকাi পাপকােযর্র িবরেd লেড় েগেছন। pতারণা 
eবং aৈনিতকতার িবrেd িতিন সবাiেক সাবধান কের িদেয়েছন। anায়,  aসতয্,  sাথর্পরায়ণতােক িতিন pবলভােব 
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িতরsার কেরেছন। বিঞ্চত, িনপীিড়ত eবং হতদিরেdর পােশ িতিন দাঁিড়েয়েছন আজীবন। sেদশবাসীেক eকমাt আlাহ ছাড়া 
an েকােনা মিূতর্পূজার জn ভৎর্সনা কেরেছন। sাভািবকভােব মkাবাসী যারা তখন সmািনত eবং kমতাশালী িছল তারা নিবর 
কথায় কণর্পাত কেরনিন। নিবর আhােন সাড়া েদয়ার aথর্ িছল,  তােদর শত বছেরর লািলত সামািজক রীিতনীিত,  pথা eবং 
ধমর্িবশব্াস পিরহার করা। utরািধকার সূেt pাp ধমর্ীয় িবশব্াস তােদর কােছo িছল eকমাt সতয্ eবং ei িবশব্ােসর বাiের িভn 
িকছু তারা িচnা করেত পারেতন না।  

তেব মkার pভাবশালী বয্িkেদর কােছ সবেচেয় েয িবষয়িট aসntি র কারণ িছল তা হেলা মুহাmদ তাঁেদর শতািধক বছেরর 
সনাতন সামািজক কাঠােমা েভেঙ িদেত চািচ্ছেলন। aথচ মুহাmেদর সামািজক পদমযর্াদা িছল তােদর েচেয় িনচেুত। মুহাmদ 
kরাiশ েগােtর হেলo তাঁর সামািজক পদমযর্াদা তােদর পযর্ােয় িছল না। eর কারণ হেচ্ছ েছাটেবলা েথেকi মুহাmদ িছেলন 
eিতম eবং লািলত-পািলত হেয়িছেলন তাঁর eক চাচার angেহ। মুহাmেদর ৈশশব েকেটেছ চাচা eবং pিতেবশীেদর uেটর 
রাখাল িহেসেব। জীিবকার তািগেদ al বয়েস খািদজা নােমর eক িবtবান মিহলার কমর্চারী িহেসেব েযাগ েদন িতিন। তখন 
মুহাmেদর িকছটুা সামািজক মযর্াদা বৃিd পায়। তথািপ মুহাmদ kরাiশ েনতােদর কােছ eকজন সাধারণ বয্িk িহেসেবi পিরিচত 
িছেলন। ei ‘aপাংেkয়’ বয্িk সহসা িনেজেক আlাহর eক নিব বেল েঘাষণা কের kরাiশেদর uপর কতৃর্t দািব কের 
তােদরেক নতনু ধমর্ীয় িশkা িদেত চাiেলsাভািবকভােবi kরাiশরা তা মানেত রািজ িছেলন না।  

iসলাম pচােরর শুrর িদেক kরাiশ েনতােদর মেনাভাব েবাঝা যায় oয়ািলদ িবন আল-মুিগরার eকিট দািmক uিkেত। 
মুহাmেদর নবoুিতর pারেm oয়ািলদ িবন আল-মুিগরা িছেলন kরাiশেদর মাখজুম েগােtর pভাবশালী েনতা। িতিন মারা যান 
৬১৫ িখর্sােbর েকােনা eক সমেয়। oয়ািলদ িবন আল-মুিগরা eকবার মnবয্ কেরিছেলন : ‘যখন kরাiশরা আমার মেতা েনতা 
েপেয়েছ eবং বাn তািমেমর েনতা হেচ্ছ oরoয়া িবন মাsদ,  তখন মহুাmদ েকমন কের িনেজেক নিব দািব কেরন?’েকারােনর 
sরা জুখrেফ মুিগরার বkবয্ uেঠ eেসেছ eভােব : ‘আর eরা বেল েকারান েকন aবতীণর্ হল না di জনপেদর (মkা o 
তােয়েফর) েকােনা বড়েলােকর oপর?’eরা িক েতামার pিতপালেকর angহ বNন কের? আিম তােদর পািথর্ব জীবেন তােদর 
মেধয্ জীিবকা বNন কির,  আর eকেক aপেরর oপর মযর্াদায় unত কির যােত তারা eেক aপরেক িদেয় কাজ কিরেয় িনেত 
পাের। আর তারা যা জমা কের তার েচেয় েতামার pিতপালেকর angহ aেনক ভােলা।’ ( ৪৩: ৩১-৩২)।  

ঐ সমেয় মাখজুম েগাt মkায় েবশ sিবধাজনক পযর্ােয় িছল। kরাiশেদর মেধয্ আবেদ মনাফ বংশ eকািধক কেয়কিট েছাট 
দেল িবভািজত হেয় িগেয়িছল তাঁর পুtেদর িবভাজেনর ফেল। eর মেধয্ uেlখেযাগয্ হেচ্ছ হােশিম বংশ eবং ধনাঢয্ আবেদ 
শামস বংশ o তাঁর পুt uমাiয়া বংশ। মুহাmদ জেnিছেলন হােশিম বংেশ। আব ুেজেহল৪ তখন মাখজুম েগােtর পরবতর্ী pধান 
হেবন িঠক হেয়িছেলন। মুহাmেদর নবoুিত িনেয় আব ুেজেহল আেরকিট বংেশর েনতা আকনাস িবন শািরকেক বেলন,‘pাধাn 
িবsােরর েkেt আমরা আবেদ মনােফর pধান pিতdndী। সবর্িবষেয়i আমরা pায় তােঁদর সমকk হেয় eেসিছ। িকnt eখন েদখা 
যােচ্ছ েয তাঁেদর eকজন নবoুিতর দািব িনেয় হািজর হেয়েছ। বাn মনাফ eiভােবi পুনরায় আমােদর uপর তাঁেদর pভtু 
িটিকেয় রাখেত চােচ্ছ।’ 

ei বkবয্gিল েথেক মুহাmেদর নবoুিত িনেয় আমরা kরাiশ েনতােদর মেনাভাব বুঝেত পাির। েবাঝাi যায় তােদর pিতিkয়া 
িছল েনিতবাচক। তারা েকােনাভােব eেকশব্রবােদ িবশব্াস করেতন না। আবার তােদর মধয্ েথেকi eকজন বয্িk ঐশব্িরক 
kমতাবেল anpািণত হেয় তােদরেক ধমর্ িশkা িদেত আসেছন-eটা তারা েকােনাভােব মানেত পারিছেলন না। েকারােনর িবিভn 
আয়ােত তােদর ei pিতবাদ-আপিtর pমাণ পাoয়া যায়। েযমন sরা আনআম : আয়াত ৮;  sরা hদ : আয়াত ১৩-১৪;  sরা 
ফুরকান : আয়াত ৭-৮। kরাiশরা বলেলন,  আlাহ যিদ সিতয্ পিরচািলত করেত চাiেতন তেব েকােনাভােবi তােদর মধয্ 
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েথেক eকজন বয্িkেক িনেয়াগ করেতন না। িতিন েকােনা েফেরশতা বা েদবদতূ পািঠেয় িদেতন। তােদর ei বkেবয্র utের 
মুহাmদ েকারােনর আয়াত িনেয় আসেলন : ‘বেলা,  েফেরশতারা যিদ িনি n হেয় পিৃথবীেত েঘারােফরা করেত পারত তেব আিম 
আকাশ েথেক eক েফেরশতােকi oেদর কােছ রsল কের পাঠাতাম।’ ( sরা বিন-iসরাiল : আয়াত ৯৫)। 

আসল কথা হেচ্ছ মkার েনতারা মুহাmেদর িভnধরেনর িচnাভাবনা eবং ভাবধারা pসেঙ্গ েকােনা আেলাচনা করেত চাiেলন না। 
তারা আgহী হেয় মুহাmেদর েকােনা কথা শুনেত রািজ িছেলন না। মুহাmেদর িচnাভাবনায় তােদর সমােজর unিত হেত পাের 
ei মেনাভাব তােদর মেধয্ কখেনা িছল না। তারা যুিk eবং sসংগতভােব মুহাmেদর মতামেতর সতয্তা যাচাiেয় েমােটo 
আgহী িছেলন না। তেব েয েকােনা সমাজ যতi খারাপ েহাক না েকন, ঐ সমােজ সবসময়i েকােনা না েকােনা সৎ মাnষ পাoয়া 
যায় যারা িনেমর্াহ eবং িনমর্ল িচnার মাধয্েম সতয্ uপলিb করেত পােরন, েসi সতয্ েয েকu বলকু না েকন। মkাবাসীর মেধয্ 
হজরত আব ুবকরেক ধরা েযেত পাের pথম বয্িk,  িযিন মুহাmেদর বাণীর সতয্তা uপলিd করেত েপেরিছেলন। আব ুবকেরর 
uদাহরণ েদেখ আরo কেয়কজন kরাiশ বয্িk,  েযমন আbরু রহমান িবন আuফ,  uসমান িবন আফ্ফান,  জুবােয়র িবন 
আল-আoয়াম,  তালহা িবন uবায়dlাহ eবং সাদ িবন আিব oয়াkাস iসলাম gহণ কেরন। আবার pেতয্ক সমােজi 
uেlখেযাগয্ সংখয্ক হতদিরd েলাক থােকন যারা সমােজর ধনী বয্িkর সmেদর েকােনা িকছুi পান না। ফেল eরা pচিলত 
সমাজধারার pিত থােকন িবkbু eবং aসnt । মkার ei di দল মহুাmেদর মতবােদর pশংসা কের তাঁর সােথ eকাtতা 
েঘাষণা কেরন। ei পিরিsিতেত সংঘাত িছল aিনবাযর্। মkার সংখয্াগির  েলাক িছল িবtবানেদর সমথর্ক eবং িবtবানরাo 
তােদর সmদ o aেথর্র জn িছল গিবর্ত। েয মুি েময় সংখয্ালঘু জনতা মুহাmেদর সমথর্ক িছেলন তারা ভাবেলন মুহাmেদর নতুন 
মতবােদর মাধয্েম তােদর nাযয্ aিধকার িনি ত হেব। ফেল সমােজ aিধকার pিত ার জn তারা সবরকম তয্াগ eবং লড়াiেয়র 
জn pstত িছেলন। নিব জীিবত থাকালীন সমেয় ei aিধকার pিত ার আেnালন পিরিমত পযর্ােয় িছল। িকnt তাঁর মৃতুয্র পর 
ei আেnালন kমশ গিতশীল হেত থােক। ফেল জনসাধারেণর মােঝ মুহাmদ হেয় পেড়ন eকজন aিতমানব eবং তারা তাঁেক 
ঈশব্েরর েpিরত পুrষ হেত েয-সব gেণর দরকার েসi gণাবলী dারা আবতৃ কের েফেলন। eিদেক ঈশব্র বা আlাহ হেলন সৃি কতর্া 
eবং পেুরা িবশব্bhােNর িনয়ntক। 

নিব মুহাmদ সmেকর্ e-ধরেনর aলীক কlনা েকমন কের drত pসার লাভ কেরিছল তার eকটা ujjল uদাহরণ েদয়া েযেত 
পাের। uদাহরণিট aতয্n পির ার eবং aখNনীয়। মুসলমানরা মেন কেরন েকারানi হেচ্ছ eকমাt চড়ূাn সাkয্pমাণ। েকারােনর 
মিk sরা বিন-iসরাiেলর pথম আয়ােত বলা হেয়েছ eক রােত নিব sেগর্ মণ কেরেছন। আয়াতিট খবু সরল eবং 
যুিkসঙ্গতভােব বয্াখয্াসাধয্। আয়ােত বলা হেয়েছ : ‘পিবt o মিহমাময় িতিন িযিন তাঁর দাসেক তাঁর িনদশর্ন েদখাবার জn রােt 
সফর কিরেয়িছেলন মসিজদ-uল-হারাম েথেক মসিজদ-uল-আকসায়,  েযখােন পিরেবশ তারঁi আশর্ীবাদপূত। িতিন েতা সব 
েশােনন,  সব েদেখন।’( ১৭:১)। আয়াতিটেত যা বলা হেয়েছ তা িনি তভােব আধয্ািtক মণ িহেসেব ধরা েযেত পাের। e-
ধরেনর আধয্ািtক মণ আরo aেনক ভাবতািntক বয্িkরo হেয়েছ বেল েশানা যায়।  

িকnt মুসলমানরা ei aিত সাধারণ মণেক িবsয়কর, aেযৗিkক eবং aবাsব বkবয্ dারা সিjত কেরেছন। ei আয়াত 
সmেকর্ আিম তফিসর আল-জালালাiেনর aেপkাকতৃ িকছটুা সংযত বয্াখয্ার udিৃত িদব। তফিসর আল-জালালাiন হেচ্ছ 
েকারােনর িবশব্s তফিসর-বigেলার মেধয্ anতম। েকারােনর sিn তফিসরgেলার মেধয্ eেক rপদী মযর্াদা েদয়া হয়। িমশেরর 
িবিশ  iসলািম িচnািবদ জালালuিdন আল-মাহািল ei তফিসর েলখা শুr কেরন ১৪৫৯ সােল eবং তাঁর ছাt জালালuিdন 
আল-sয়ুিত েলখািট েশষ কেরন তাঁর মৃতুয্র আেগ ১৫০৫ সােল। আল-মাহািল eবং আল-sয়ুিত dজেনর নামi জালাল,  তাi 
তাঁেদর নামাnসাের ei তফিসেরর নামকরণ হয় ‘তফিসর আল-জালালাiন’,  যার aথর্ হেচ্ছ,  ‘diজন জালােলর তফিসর’। 
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ধারণা করা হয় তাঁরা dজেনi ধমর্েক েকnd কের তৎকালীন সমs দলীয়-uপদলীয় েকাnেলর ঊেধব্র্ িছেলন। তাঁেদর pধান uেdশয্ 
িছল েকারােনর আয়ােতর বয্াখয্া েদয়া eবং eর pসঙ্গ জানােনা। তথািপ তাঁরা তফিসের sরা বিন-iসরাiেলর pথম আয়ােতর 
বয্াখয্া pসেঙ্গ apমািণত বkবয্ নিব মুহাmেদর মুেখর uপর বিসেয় িদেয়েছন। তাঁেদর িক uেdশয্ িছল-বয্াখয্াo pসঙ্গ জানােনা 
নািক তৎকালীন সমেয় মুসলমানেদর মেধয্ েযসব কািহনী pচিলত িছল েসgেলার সংিkpসার েদয়া? যােহাক নিবর েযসব udিৃত 
তাঁরা িদেয়েছন তফিসের,  েসgেলার েকােনা pমাণ েদখােত পােরনিন। হািদস সংকলনকারীরাo নিবর uপর aিপর্ত কথাবাতর্ার 
বয্াপাের pচিলত সংবােদর pমােণর জn aেনক ক  কেরেছন। ei  েচ ার পরo eটা pমাণ কের না েয,  নিব আেদৗ e-
কথাgেলা বেলিছেলন। তাi হািদস-সংকলনকারীেদর তথয্o িনভর্রেযাগয্ নয়। তফিসর আল-জালালাiেনর েলখকdয় তাঁেদর 
বয্াখয্ার েকােনা সূto িদেত পােরনিন। ফেল েবাঝা যায় খুব সmবত তাঁরাo হয়েতা িনেজরা ei কািহনী িবশব্াস করেতন না।  

‘তফিসর আল-জালালাiন’- e রেয়েছ নিব বেলেছন : ‘ঐ রােত িজbাiল আসেলন। িজbাiেলর সােথ িছল eকটা চতু দী জnt 
যা েদখেত গাধার েচেয় বড় আবার খচ্চেরর েচেয় েছাট। ei জntর পােয়র খুর িছল বিহমুর্খী। আিম ei জntর uপের বসলাম eবং 
পিবt মসিজেদর িদেক যাtা শুr করলাম। েসখােন েপৗঁছােল আিম েবারাকিটর (েসi জnt) লাগাম েবেঁধ িদলাম েসi আংটার 
সােথ যােত নিবরা তাঁেদর বাহন পশুেক েবেঁধ িদেতন। েসi দূেরর মসিজেদ িগেয় আিম িতনবার ভূিমেত মাথা নত কের pাথর্না 
করলাম। যখন বাiের eলাম তখন িজbাiল আমােক dিট পাt িদেলন। eকিট পাt িছল dধভিতর্ আর আেরকিট পাt ভিতর্ িছল 
sরায়।আিম যখন dধ-ভিতর্ পাt gহণ করলাম তখন িজbাiল তা সমথর্ন করেলন। তারপের আমরা uেড় েগলাম pথম sেগর্। 
আমরা pথম sেগর্র ফটেক েপৗঁছােল eকজন রkী িচৎকার কের আoয়াজ িদেলন : ‘eখােন েক?’ িজbাiল utর িদেলন : 
‘eখােন আেছ িজbাiল।’ ফটকরkী িজjাসা করল : ‘আপনার সােথ েক?’ িজbাiল utর িদেলন : ‘মুহাmদ।’রkী আবারo 
িজjাসা করেলন : ‘তাঁেক কী ডাকা হেয়েছ?’ িজbাiল utর িদেলন: ‘hাঁ।’ eরপর রkী sেগর্র ফটক খেুল িদেলন। হজরত 
আদম আমার সােথ সাkাৎ করেত আসেলন eবং বলেলন : ‘আপনােক sাগতম।’ ( eভােব নিব মহুাmদ সpsগর্ মণ করেলন 
eবং pেতয্কিট sেগর্i eকজন নিব তাঁেক sাগতম জানােলন।) সpম sেগর্ েপৗঁেছ আিম েদখলাম হজরত ibািহম েসi জনিpয় 
sােন েহলান িদেয় বেস আেছন। e-sােনi pিতিদন ৭০ হাজার েফেরশতা pেবশ কেরন িকnt েকu বাiের আেসন না। eরপের 
িজbাiল আমােক িনেয় যান সবর্েশষ েলাট৫ গােছর কােছ। ei গােছর eক eকিট পাতা িছল হািতর কােনর মেতা বড়। eরপর 
আিম eক ৈদববাণী েপলাম যােত আমােক আেদশ করা হেলা pিতিদন eবং রােত পঞ্চাশবার নামাজ পড়ার। আিম যখন িফের 
আসিছলাম তখন নিব মুসা আমােক বলেলন : ‘পঞ্চাশবার নামাজ পড়া েবিশ হেয় যােব। আপিন আlাহেক anেরাধ কrন 
নামােজর সংখয্া কমােনার জn। আlাহ নামােজর সংখয্া কিমেয় চিlশ কের িদেলন। eরপর নিব মুসা বলেলন : ‘আিম আমার 
সmpদায়েক পরীkা কেরিছ ei বয্াপাের। তারা eক িদন eবং eক রােত চিlশবার নামাজ পড়েত সkম নয়।’আিম আবার 
আlাহর কােছ েগলাম...।’ ( সংিkpভােব বলেত হয় মুহাmদ আlাহর কােছ anেরাধ করেত থােকন,  েশষ পযর্n আlাহ 
নামােজর সংখয্া পাঁেচ নািমেয় আেনন।) 

নিবর রািt- মণ িনেয় তফিসর আল-জালালাiন-e যা েলখা হেয়েছ তা iরােনর িবিশ  eবং pভাবশালী sিn িচnািবদ আব ু
জাফর মহুাmদ iবেন জিরর আল-তাবাির’র (৮৩৯-৯২৩ িখর্sাb) িবখয্াত তফিসর aথবা তফিসরকারক আব ুবকর আিতক 
িনশাপুিরর রচনার তলুনায় িনতাn নগণয্। মহুাmেদর রািt- মণ িঘের মুসিলমেদর মেধয্ েয ধরেনর কািহনী pচািরত হেয়েছ তা 
ঊনিবংশ শতাbীর iরােনর রাজা নােসর আল-দীন শাহ কাজােরর েলখা জনিpয় েলাককািহনী আিমর আরসালানi নামদােরর 
dঃসাহিসক aিভযােনর মেতাi েশানায়। িমশরীয় রাজনীিতিবদ,  সাংবািদক eবং eকসমেয়র িশkামntী মুহাmদ েহােসন হায়কল৬ 
আধুিনককােলর aতয্n যুিkবাদী েলখক। িতিন নিব মুহাmেদর জীবনী িলেখেছন ১৯৩৩ সােল। তারঁ বiেয় সশরীের নিবর রািt-
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মণেক asীকার করেলo eকi ধরেনর বণর্না িদেয়েছন িকছুটা পিরবিতর্ত rেপ। ei বণর্না িতিন েপেয়েছন ফরািস েলখক 
eিমিল ডারেমনেগেমর৭ মুহাmেদর জীবনীিভিtক েলখা বi েথেক। 

যারা েকারােনর সােথ পিরিচত তারা জােনন েয, েকারান হেচ্ছ মুহাmেদর নিব-জীবেনর িবিভn ঘটনা eবং aিভjতার pিতফলক। 
েকারান েথেকi েবাঝা যায় নিব কখেনা ei ধরেনর বণর্না েদনিন। e-ধরেনর uপকথা সাধারণ জনগেণর কাlিনক আিব ার। 
গভীরভােব িবশব্াসী সাধারণ জনগণ মেনমেন ভাবেতন যাঁরা oিহ েপেয় থােকন তাঁরা শাসকেদর মেতা kমতাশালী eবং 
pভাবশালী। sরা বিন-iসরাiেলর pথম িতনিট আয়ােত আধয্ািtক বয্াপার বলা হেয়েছ। ei sরার ৯৩ নmর আয়ােত নিবেক 
বলা হেয়েছ : ‘. . . বেলা, ‘আমার pিতপালেকর পিবt মিহমা! আিম eকজন মাnষ,  sসংবাদদাতা রsল ছাড়া আর কী?’ 
( ১৭:৯৩)। sরা আশ-শুরার ৫১ আয়ােত বলা হেয়েছ : ‘e েকােনা েদহধারী মাnেষর জn নয় েয,  আlাহ তার সােথ কথা 
বলেবন েকােনা pতয্ােদশ ছাড়া, পদর্ার anরাল ছাড়া, বা আlাহর iচ্ছা pকাশ করেব তাঁর anমিত িনেয় eমন েকােনা েফেরশতা 
েpরণ না কের। িতিন েতা সেবর্াচ্চ jানী।’ ( ৪২:৫১)। আlাহ েযখােন িনেজi নিবেক pতয্ােদশ পািঠেয় িদেচ্ছন েসখােন নিবর 
ভেূলাক েথেক ঊধব্র্েলােক মেণর েকােনা pেয়াজন িছল না। যিদo ধের েনয়া যায় ঐ মেণর pেয়াজন িছল তাহেলo ডানািবিশ  
চতু দ পশুর িপেঠ চেড় আকােশ uDীয়মান হoয়ার কী pেয়াজন িছল? যােক বলা হেয় থােক ‘দূেরর মসিজদ’ েসটা কী sেগর্ 
পািড় েদবার পেথ িছল িক? আlাহ যিদ সবর্t িবদয্মান তেব আlাহর কী মাnেষর pাথর্নার pেয়াজন আেছ? eবং নিব যখন 
sেগর্ েপৗঁছােলন তখন েকন ফটকরkীেদর নিবর আগমনবাতর্া আেগ জানােনা হয়িন? 

সরল িবশব্াসী মাnষ কাযর্কারণ িবষেয় বাsববাদী নন। তারা মেন কেরন নিব বh দেূরর মেণ যােবন, eজn তাঁর eক বাহন 
দরকার। eক ডানাবাহী পশু ei কােজ সkম হেব, যা পায়রার মেতা uেড় েযেত পারেব, তাi তারা ধারণা করেতন। সৃি কতর্া 
েচেয়েছন তাঁর রাজকীয় dয্িত িদেয় নিবর েচাখ ধাঁিধেয় িদেবন। তাi s া িজbাiলেক আেদশ িদেলন নিবেক sেগর্র িবsয় 
েদখােত[ eবং িজbাiেলর ডানার সংখয্া ৬০০ বেল uেlখ করা হেয়েছ বখুাির শরীেফর হািদেস, যা িজbাiলেক aিত drতগামী 
বেল ধারণা েদয়, ভিলuম ৬, বুক ৬০, নmর ৩৮০] । eকজন pতাপশালী রাজা রােজয্র খরচ েমটােনার জn তাঁর কমর্চারীেক 
কর আদােয়র আেদশ েদন। রাজার aথর্মntী রাজােক সাবধান কের েদন েযন unয়েনর জেn pজােদর uপর aিধক কর চাপােনা 
না হয়। eমিনভােব আমােদর s া বাnােদর কাছ েথেক তাঁর pাথর্না দািব কেরন। তখন নিব আিজর্ করেলন িদন-রােত পঞ্চাশবার 
নামাজ আদায় করা aিতিরk হেয় যােব। 

মুহাmেদর মহাnভবতা p াতীত। iিতহােস েযসব মহামানেবর uেlখ আমরা পাi তার মেধয্ মুহাmদ aতলুনীয়। তাঁর সমসািয়ক 
সমাজ িবেবচনা করেল েবাঝা যায় িতিন েয ঐিতহািসক পিরবতর্ন আনয়ন কেরেছন তা aনnসাধারণ। আেলকজান্ডার,  িসজার,  
েনেপািলয়ন,  িহটলার,  সাiরাস,  েচিঙ্গস খান aথবা ৈতমুর লং eেদর সােথ নিব মুহাmেদর েকােনা তুলনা হয় না। ei 
েনতােদর েপছেন িছল সামিরক বািহনী eবং গণসমথর্ন। িকnt মুহাmদ যা আয়t কেরেছন তা সবi eক ৈবরী সমােজর িবrেd 
eকা িরkহেs লড়াi কের। 

িবংশ শতাbীর সবেচেয় শিkশালী েনতা সmবত ভ্লািদিমর iিলচ েলিনন। মুহাmেদর সােথ হয়েতা েলিনেনর তলুনা করা েযেত 
পাের। িবশ বছর ধের (১৯০৪-১৯২৪) েলিনন aিব াn কমর্শিk,  দkতা,  pতাপ eবং eকাgতার সােথ তাঁর aিবচল নীিত 
িনেয় িচnাভাবনা কেরেছন,  িনরলসভােব িলেখ েগেছন eবং বhদূর েথেক িনজ েদেশ িবpবী কাযর্kম সজীব েরেখিছেলন। 
রািশয়ার সমাজ তখন তারঁ pিত িছল aিতশয় িবrপ। তথািপ সিতয্কােরর pথম কিমuিনs রাT গঠন না করা পযর্n েলিনন িব াম 
েননিন। eটা িনি ত েয সাফলয্ aজর্ন করেত েলিননেক aেনক aভয্nরীণ eবং িবেদিশ বাধা aিতkম করেত হেয়েছ। aপরপেk 
বলা যায় েলিনেনর পূেবর্i রািশয়ায় eক িবpবী আেnালন দানা েবঁেধ uেঠিছল। শতসহs িবpবী eবং pচরু িবkুb জনতা 
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েলিননেক সমথর্ন িদেত pstত িছল। মুহাmেদর সােথ েলিনেনর eকিট পাথর্কয্ হেচ্ছ েয মুহাmদ সারা জীবন কািটেয়েছন 
দািরdতায়,  aথবা েsচ্ছায় aনাড়mর জীবন েবেছ িনেয়িছেলন। 

sাভািবকভােব মহাপrুষেদর psােনর পর তাঁেদর িঘের ভkবnৃ dারা aেনক েলাককািহনী রিচত হয়। সমেয়র সােথ সােথ তাঁেদর 
dবর্ল িদকgিলo চাপা পেড় যায়। শুধ ুভােলা িদকgিল pচার করা হয়। aেনক িচnািবদ eবং িশlীেদর ৈনিতক জীবন িনখঁুত িছল 
বলা যায় না। তা সেtto তাঁেদর কীিতর্ েবেঁচ থােক eবং pশংিসত হয়। iরােনর িবিশ  মুসিলম মনীষী নািসর uিdন তিুস৮ (১২০১-
১২৭৪ িখর্sাb) েকমন কের মেঙ্গালীয় শাসক হালাk খােনর৯ মntী হেলন তা আমরা জািন না। নািসর uিdন তিুসর বয্িkগত 
জীবেন নীিত- বিহভরূ্ত কাযর্ সেtto দশর্ন,  েজয্ািতিবর্দয্া,  গিণত,  জীবিবjান,  রসায়ন,  পদাথর্িবjান o sাপতয্িবদয্ার 
uপর তাঁর pচরু রচনার জেn পারেsর eকজন ঐিতহািসক সmািনত বয্িk হেয় আেছন। আ যর্ হবার িকছ ুেনi eকজন িবিশ  
আধয্ািtক েনতার মৃতযু্র পর তাঁেক pচরু কাlিনক সদ্gণ eবং েযাগয্তা িদেয় আবতৃ করা হয়। সমsা হেচ্ছ ei pিkয়া 
পিরিমত েবােধর মেধয্ না েথেক েবিশরভাগ সময়i aমািজর্ত,  বািণিজয্ক eবং aেযৗিkক হেয় পেড়। 

লk লk িশশুর মেতা নিব মুহাmেদরo জn িছল sাভািবক। তাঁর জেnর সােথ েকােনা িকছু asাভািবক িছল না। েকােনা ধরেনর 
েযৗিkক কারণ ছাড়াi নিবর ei জn িনেয় aযথাi aেলৗিকক বয্াখয্া, uপাখয্ান দাঁড় করােনা হয় eবং pচুর েলাক তা িবশব্াসo 
কের। েযমন বলা হেয় থােক নিবর জেnর সােথ সােথ iরােকর pাচীন শহর তািসবেনর১০ ধnকাকিৃতর িখলােন ফাটল ধেরিছল 
eবং পারেsর ফােসর্ রােজয্ aবিsত খােজrন aিgমিnেরর আgনo িনেভ যায়। e-ধরেনর ঘটনা যিদ ঘেটo থােক তেব তার 
সােথ নিবর জেnর কী সmকর্? আর egিল েকমন কের মহান সৃি কতর্ার সতকর্বাতর্া হেত পাের? 

যুিk,  পযর্েবkণ eবং গিণত anযায়ী েয েকােনা ঘটনার িপছেন কারণ থােক। িবেশব্র সমs ঘটনা তা ৈনসিগর্ক,  সামািজক 
aথবা রাজৈনিতক েহাক না েকন,  সবিকছরু িপছেন কাযর্কারণ aবশয্i আেছ। aেনক সময় ei কারণ pতীয়মান হয় drত। 
েযমন সূযর্ােলাক েদয় u তা eবং আেলা,  aিনয়িntত আgন দg কের,  পাm িদেয় uেtালন না করেল পািন িনেচর িদেক 
pবািহত হয়। আবার দীঘর্ pেচ ার পর জানা না েগেল aেনক সময় ei িনয়ম pতীয়মান হয় না আমােদর কােছ। েযমন েকােনা 
বয্ািধর uপশম িকংবা আপাত রহsময় anিকছু।  

মkায় eক িশশুর জেnর সােথ পারেsর ফােসর্র aিgমিnেরর আgন িনেভ যাoয়ার েকােনা সmকর্ থাকেত পাের না। তািসবেনর 
ধnকাকৃিতর িখলােন েকােনা ফাটল ধরেল তা হয়েতা ভিূমধব্েসর জn হেত পাের। পরবতর্ীকােল ভkবnৃ যুিkসঙ্গত বয্াখয্া 
ছাড়াi ei ঘটনাgিলেক s ার সাবধানবাণী িহেসেব pচার করেত থােকন। ei gজব pচােরর uেdশয্ হেত পাের েয iরােকর 
তািসবেনর aিধবাসীেদরেক eবং িবেশষ কের iরােনর রাজােক জািনেয় েদয়া েয,   s া তােদর uপর eক মহাdেযর্াগ েpরণ 
করেত যােচ্ছন। আর ফােসর্র aিgমিnেরর রkকেদর eক িশশুর জn সংবাদ জািনেয় েদয়া েয,  ei িশশু তােদর aিgপূজা বn 
কের িদেবন। িকnt eটা েকমন কের সmব েয,  iরােনর রাজা িকংবা জরথেুstর পুেরািহতরা বh দূেরর মkার eক িশশুর জেnর 
সােথ তািসবেনর িখলােনর ফাটল o aিgমিnেরর আgন িনেভ যাoয়ার সােথ সিmলন ঘটােব? েযখােন নিব মুহাmদi তাঁর 
ধমর্ীয় pচারণা শুr কেরন জেnর চিlশ বছর পর। মুহাmেদর বয়স যখন চিlশ বছর তখন আlাহ তাঁেক নতনু ধমর্ pচাের 
িনেয়ািজত কেরন। সবর্jানী eবং anদৃর্ি সmn s া েকন iসলাম আগমেনর চিlশ বছর আেগi তােদর জািনেয় িদেবন? 
েকারােন রেয়েছ আlাহ েয মহুাmদেক ধমর্pচারক িহেসেব িনেয়াগ িদেবন e-বয্াপাের মুহাmেদর কােছ েকােনা পবূর্াভাষ িছল না। 
pাক- iসলািম আরেবর aবsা েথেক েকারােনর ei দািবর সমথর্ন পাoয়া যায়। আlাহ যিদ মুহাmেদর জেnর aসাধারণ grt 
সবাiেক জানােত চাiেতন তেব েকন িতিন েখাদ মkাবাসীেদরেকi iশারা িদেলন না? সবর্শিkমান আlাহ চাiেল কাবা ঘেরর 
মূিতর্gেলােক েভেঙ িদেত পারেতন eবং ছাদেক ধব্িসেয় িদেত পারেতন িনিমেষ। দরূেদেশর aিgমিnেরর আgন েনভােনার 
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চাiেত কাবার ei ঘটনা হেতা kরাiশেদর জn eক শিkশালী সতকর্বাণী। eছাড়া p  েথেক যায় নিব হবার সােথ সােথ েকন 
আlাহ তাঁর নিবেক িদেয় েকােনা বয্িতkমী কাজ েদখােলন না? eমনটা হেলi kরাiশরা নিব সmেn িনি ত হেয় েযেতন,  
eবং আlাহর েpিরত মহাপrুষেক েতেরা বছর ধের শtrতা o শত uৎপীড়ন সh করেত হেতা না। সতয্ ধমর্ iসলােমর pভােব 
েকন পারেsর জরথsুt ধমর্াবলmী বাদশাহ খসr পারেভেজর১১ (৫৭০-৬২৮ িখর্sাb) anর pভািবত হেলা না? তাহেল েতা িতিন 
iসলাম gহেণর আমntণ জািনেয় নিবর েলখা িচিঠ পেড় রােগ ছুেঁড় েফেল িদেতন না,  মুহাmেদর বাতর্াবাহক আblুাহ iবেন 
hদহাফা আস-সািমেক aপমান কের তািড়েয় িদেতন না;  eবং iরািনরা তােদর সmােটর uদাহরণ anসরণ কের সবাi iসলাম 
gহণ কের েফলেতন। ফেল তােদরেক আর আরব মুসলমানেদর সােথ কােদিসয়া o েনহাবেnর ভয়ানক লড়াiেয় পরাজেয়র 
gািন বহন করেত হেতা না?  

aেনকিদন পেূবর্ আিম ফরািস দাশর্িনক েজােসফ আেনর্s েরনােনর (১৮২৩-১৮৯২) েলখা ‘Vie de Jesus’ ( িযশুর 
জীবনী, ১৮৬৩) বiিট পিড়। েলখক aতয্n দkতার সােথ িযশুর জীবনকািহনীেক বাsবাnগ eবং pাণবnভােব pকাশ কেরেছন। 

eর িকছুিদন পের আিম জামর্ািনর িবিশ  iিতহাস-গেবষক eিমল লুদিভেগর(১৮৮১-১৯৪৮) েলখা ‘The Son of Man: The 

Story of Jesus’( ১৯২৮) বiটা পিড়। লুদিভেগর মেত িযশুর জীবনকািহনী িনেয় an েরফােরn বiেয় যতটkু বাsবসmত বেল 
মেন হেয়েছ ততটkুi িতিন িলেখেছন। কারণ তাঁর মেত ei িবষেয় িবশব্s ঐিতহািসক দিলল d pাপয্ eবং dলর্ভ। আমার ei  
kুd বiেয় আিম নিব মুহাmেদর ৬৩ বছেরর জীবেনর মেধয্ ২৩ বছেরর sদীঘর্ িববরণ িদেত পারব না। আিম sীকার কের িনেত 
চাi আেনর্s েরনােনর মেতা েমধা o সংেবদনশীলতা আমার েনi। eমন কী আমার েনi eিমল লুদিভেগর মেতা গেবষণা করার 
দkতা। েয নিবর আধয্ািtক eবং িবশাল ৈনিতক শিk মানব-iিতহােসর েমাড় ঘুিরেয় িদেয়িছল, তাঁর চিরt পণূর্াঙ্গrেপ বণর্নার 
জn eকজন েলখেকর ei ধরেনর gণাবলী aবশয্i থাকা pেয়াজন। আমার ei নািতদীঘর্ েলখার uেdশয্ হেচ্ছ নিবর জীবন 
সmেn eকটা সীিমত rপেরখা েদখােনা eবং তােঁক িঘের aযথাi েযসব aলীক কািহনী eবং িমথ pচিলত রেয়েছ দীঘর্িদন তার 
aবসান ঘটােনা। ei বi েলখার anেpরণা আিম েপেয়িছ েকারান aধয্য়ন কের eবং iসলােমর জn o িবকাশ িনেয় িচnাভাবনা 
কের। 

আরo সিতয্ কের বলেল বলেত হয় আমার েলখার তািগদ eেসেছ eক মনsািttক pিkয়া eবং পযর্েবkণ েথেক। আমার 
পযর্েবkণ ei েয,  েগাঁড়া,  anিবশব্াস eকজন মাnেষর কাNjান বা িবে ষণী িচnাভাবনােক েভাঁতা কের িদেত পাের। আমরা 
সবাi জািন িশশুকােল সামািজকীকরেণর সময় আমােদর মেন েযসব ধারণা pিব  করােনা হয় তা পরবতর্ীেত সবসময় আমােদর 
িচnার পটভিূমেত থােক। ফেল েযেকােনা aেযৗিkক ভাবনাo যিদ আমােদর মেন আেস তেব আমােদর িশশুকােল লb ভাবধারণার 
সােথ িমিলেয় তার ৈবধতা িদেত চাi। sl িকছু িবরল বয্িk ছাড়া aেনক িবdান বয্িko ei pিতবnকতা েথেক মkু থাকেত 
পােরন না। aেযৗিkকতা aথবা কাlিনক ভাবনােক বাsব বেল gহেণর জn pায়শ তাঁরা সাধারণ jান বয্বহার কেরন না aথবা 
করেলo তখনi কেরন যখন তা তাঁেদর মেন েpািথত ধারণার সােথ খাপ েখেয় যায়। মানবজািত পযর্েবkণ eবং nাযয্ িবচার-
িবেবচনার aিধকারী। মাnষ তার ei jােনর জn নানা ধরেনর ৈবjািনক সমsার সমাধান করেত পাের। িকnt যখন ধমর্ o 
রাজৈনিতক ঘটনাবলী সামেন আেস তখন মাnষ তার িবচার-বুিd,  িবে ষণী িচnা eবং েযৗিkকতােক পদদিলত কের েফেল। 
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নিবর বালয্কাল 

মুহাmেদর বালয্কাল সmেকর্ তথয্ aতয্n apতুল। eকজন িপতৃমাতৃহীন িশশু িহসােব িতিন তাঁর চাচা আব ুতািলেবর গৃেহ লািলত-
পািলত হন। আবু তািলব িছেলন hদয়বান িকnt িবষয়সmিtহীন। জীিবকার তািগেদ মুহাmদ তাঁর চাচা eবং pিতেবশীেদর uট 
চরােনার কাজ করেতন। তাi মুহাmেদর িদন কাটেতা rk মrভিূমেত eকাকী।  

মুহাmদ িছেলন sশর্কাতর o বুিdমান। মুহাmেদর কেয়ক বছেরর মrভূিমর aিভjতা পারেsর ভাষায় ‘eক েতেঁতা গােছর 
ডাল’িচবােনার সােথi তলুনীয়। sাভািবকভােব িতিন িচnা করেত শুr করেলন েকন ei পিৃথবীেত eেসেছন eক িপতহৃীন িশশু 
িহেসেব;  আর িতিন যখন তাঁর মােয়র কােছ েsহ-ভালবাসা েচেয়িছেলন তখনi েকন তাঁর তrণী মাতা মারা েগেলন। মুহাmদ 
আরo িচnা করেলন েকন িন রু ভাগয্ তাঁর pভাবশালী o uদার িপতামহেক তাঁর কাছ েথেক িছিনেয় িনেয় েগল eবং তাঁেক দিরd 
চাচার গৃেহ েফেল িদল। মুহাmেদর চাচা আব ুতািলব িছেলন uদার eবং uপকারী। িকnt আব ুতািলেবর িছল িবশাল পিরবার। তাi 
মুহাmদ তাঁর চাচােতা ভাi-েবানেদর মেতা েsহ-মমতা পানিন। মুহাmেদর anাn চাচা েযমন আbাস o আbলু ojা (আব ু
লাহাব নােম পরবতর্ীেত পিরিচত হন) আরাম-আেয়েশ বসবাস করেলo তাঁরা মুহাmদেক লালন-পালেন uেপkা করেলন। দীঘর্ 
dঃখকে র িদনgিলেত মুহাmেদর মেন িন য় eiসব ঘটনা বাজেত থাকেতা।  

ৈবিচtয্হীন, শু  মrভিূমেত uেটর দল তােদর gীবা ঘিষেয় চেল eকgচ্ছ তণৃলতা বা eক কঙ্কটপণূর্ ডালপালার েখাঁেজ। eেহন 
পিরেবেশ eেলােমেলা িচnা করা ছাড়া আর কী-i থাকেত পাের? dভর্াগয্ মাnেষর মনেক িতkতায় ভের েদয়। যখন েকােনা 
uপায় থােক না তখন েস dঃখ-েবদনার pিত সেচতন হেয় পেড়। িনি তভােব বলা েযেত পাের েয বালয্কােলর ei পিরেবশ 
েথেক মুহাmদ িচnা করেত শুr করেলন তৎকালীন সমাজ-বয্বsা সmেকর্ eবং বঝুেত পারেলন েয, তাঁর জীবেনর dঃখ-কে র 
pধান কারণ হেচ্ছ তৎকালীন সমাজ-বয্বsা। মুহাmেদর সমবয়সী anাn বালেকর িপতারা কাবা ঘেরর পিরচযর্ায় িনেয়ািজত 
িছল। তােদর আিথর্ক aবsা sচ্ছল িছল। তাi ঐ বালেকরা sেখ িদনযাপন করেতা। তােদর িপতারা কাবায় েয বাৎসিরক 
তীথর্যাtীরা আগমন করেতা তােদরেক পািন,  rিট eবং anাn pেয়াজনীয় dবয্ািদ সরবারহ করেতন। িসিরয়া েথেক িনেয় 
আসা পণয্সামgী তারা aিত uচ্চদােম িবিk করেতা তীথর্যাtীেদর কােছ। আর তীথর্যাtীেদর আনা সামgী তারা aিত িনmমূেলয্ 
kয় করেতা। eiভােব aজর্ন করেতা pচুর মুনাফা। ei বািণেজয্র মাধয্েম aিজর্ত aথর্ িছল তােদর েছেল-েমেয়েদর sেখর 
কারণ।  

p  হেত পাের aেনকgেলা েগাt েকন কাবায় আসেতা eবং kরাiশেদর kমতা o pভাবেক সh করেতা? eর utর হেচ্ছ 
কাবা ঘের তখন িছল aেনক েদবেদবীর pিতমা। আর িছল eকিট কৃ  পাথর যােক আরেবরা পিবt বেল গণয্ করেতন। তারা 
মেন করেতন ঐ পাথেরর চতুিদর্েক ঘুের আসেল sখ eবং মুিk পাoয়া যায়। সাফা o মারoয়া পাহেড়র মাথায় িছল আরo di 
মূিতর্। তাi তারা ei di পাহােড়র মােঝ েদৗঁড়ােদৗঁিড় করেতন eবং িবশব্াস করেতন েয, eমন করেল তােদর pাথর্না ফলps 
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হেব। pেতয্ক দলi তােদর মূিতর্র কােছ eেস িচৎকার কের anনয়-িবনয় করেতন, কাবােক িঘের চkাকাের ঘুরেত eবং সাফা 
েথেক মারoয়া পযর্n েদৗঁড়েদৗঁিড় করেতন। তীkবুিdর aিধকারী মুহাmেদর বয়স যখন eগােরা িক বােরা তখনi িতিন িচnা 
করেলন,  কৃ পাথেরর িক সিতয্i েকােনা gpশিk আেছ? আরo িচnা করেলন, িন pাণ মূিতর্gেলা িক েকােনা কাজ করেত 
পাের? তাঁর ei সেnেহর uৎপিt হয় বয্িkগত eকিট aিভjতা েথেক। eটা হয়েতা বলা যােব না েয, dঃখ o আধয্ািtক 
সংশেয় মhুমান মুহাmদ কখেনা কাবার মূিতর্gেলার কােছ সাহাযয্ pাথর্না কেরনিন;  eবং তাঁর সাহাযয্-pাথর্না েয,  পরবতর্ীেত 
িন ল হেয়িছল তাo বলাবাhলয্। ei ধারণার pমাণ পাoয়া যায় েকারােনর dিট আয়াত েথেক। ei dিট আয়াত মহুাmেদর মেুখ 
েশানা যায় িtশ বছর পের। pথম আয়াতিট হেচ্ছ sরা মুdাসিসর eর ৫ নmর আয়াত : ‘আর aপিবtতা েথেক দেূর 
থােকা।’( ৭৪:৫)। িdতীয় আয়াতিট uেlখ আেছ sরা েদাহা’য় : ‘িতিন িক েতামােক িপতহৃীন aবsায় পানিন,  আর েতামােক 
আ য় েদনিন?’( ৯৩:৬)।  

kরাiশ েনতােদর e-বয্াপাের aজানা থাকার কথা নয়। তারা কাবার uপাসনালেয়র কাছাকািছ থাকেতন eবং জানেতন পাথেরর 
ৈতির মূিতর্gেলা না-পাের নড়াচড়া করেত,  না-পাের েকােনা angহ বা কৃপা pদশর্ন করেত। e-সmেকর্ নীরবতা পালন o 
লাত, মানাত eবং ojা েদবীেদর পেূজা করার eকমাt uেdশয্ িছল িনেজেদর aথর্ৈনিতক লাভ। পারেsর eকিট জনিpয় pবাদ 
হেচ্ছ ‘eকজন ঋিষর পণুয্তা িনভর্র কের তার সমািধর তttাবধায়েকর uপর।’kরাiশরা ভােলা কেরi জানেতন েয,  তারা যিদ 
কাবার তttাবধায়েকর দািয়t হািরেয় েফেলন তাহেল তােদর িবশাল আেয়র uৎস বn হেয় যােব। আর িসিরয়ার সােথ তােদর েয 
বিধর্ত বািণজয্ চলিছল তাo কেম যােব। কারণ েকােনা েবdiন তীথর্যাtীরা আর কাবায় আসেব না eবং kরাiশরাo তােদর পণয্ 
uচ্চমূেলয্ িবিk করেত পারেবন না eবং তীথর্যাtীেদর কাছ েথেকo পণয্সামgী aিত alমূেলয্ kয় করেত পারেবন না। 

সূযর্sাত rk মrভিূমেত eকাকী dঃসহ aবsায় মুহাmদ েদেখেছন কত ক  কের uটgিল তােদর সামাn খাদয্ সংgহ কের। ei 
aবsা জািগেয় েতােল মুহাmেদর কlনািবহারী মনেক। সযূর্ েডাবার সােথ মুহাmদ যখন uেটরপাল হাঁিকেয় শহের িনেয় আসেতন 
তখন আবার বাsেব িফের েযেতন। uটgিলেক বােরবাের হাঁক িদেয় তােদরেক সিঠকভােব চািলত করেত হেতা যােত তারা হািরেয় 
না যায়। eভােব uটgিলেক িনি তভােব তােদর মািলকেদর েখাঁয়ােড় িদেয় আসেতন রােতর েবলায়। রােত মুহাmদ িচnায় মg 
থাকেতন eবং তাঁর সামেন েভেস uঠেতা aেনক মানসিচt। pতুয্েষ সূেযর্র আেলােকর পুনরাবিৃt ঘটেল আবার েসi ৈবিচtয্হীন 
মrভিূমেত চেল েযেতন। ধীের ধীের eসব িবিভnমুখী িচnাভাবনা তাঁর মানসেকাঠের দানা বাঁধেত শুr করল। 

eকজন anমরু্খী বয্িk ভাবকু eবং spিবলাসী হেয় থােক। বাiেরর েকােনা েশারেগাল বা sাভািবক েকােনা আনn তােদর 
িবচিলত কের না,  বরং সমেয়র সােথ তারা আরo anমুর্খী হেয় যায়। তাi বলা যায় দীঘর্িদন ধের মrভূিমেত eকাকী সময় 
কাটােনার জn মুহাmদo eকসময় anমুর্খী হেয় পেড়ন। ফেল আকিsকভােব aেনক সময় তাঁর ভতূ েদখার aথবা সাগেরর 
েঢuেয়র শb েশানার িব ম হেতা।  

eভােবi গতাnগিতক কেয়ক বছর চেল েগল। মrভূিমর aিভjতা মুহাmেদর মেন গভীর েরখাপাত কের। eগােরা বছর বয়েস 
মুহাmদ তারঁ চাচা আব ুতািলেবর সােথ বািণজয্- মেণ িসিরয়া গমণ কেরন। িসিরয়ােত মুহাmদ an eক িবেশব্র সােথ পিরিচত 
হন। ei িবশব্ িছল ujjল, ajানতািবহীন eবং kসংsারমুk। মkার আরেবরা িছল aিতশয় rঢ় eবং aমািজর্ত। িসিরয়ার 
জীবনযাtা িভn।  

িসিরয়ার েযখােনi মুহাmদ কােরা েদখা েপেলন েসi-i তারঁ সােথ ভdতা রkা করল। িসিরয়ার সমােজ িবরাজমান িছল খুিশর 
আেমজ eবং তােদর সামািজক রীিতনীিত িছল aেনক uঁচমুােনর। িসিরয়া- মণ মুহাmেদর anর আেলািড়ত কের। e-aিভjতার 
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dারাi হয়েতা িতিন uপলিd করেলন তারঁ িনেজর েলােকরা আিদম,  aমািজর্ত eবং kসংsারাচ্ছn। তখন তাঁর মেন ভাবনা আেস 
তাঁর সমাজo unিতর পেথ আsক,  সমােজ শৃঙ্খলা থাkক,  kসংsারমুk েহাক। মkার সমাজ েযন আরo মানিবক েহাক। 
তেব eটা পির ার নয় েয, ei মেণ মুহাmদ pথমবােরর মেতা েকােনা eেকশব্রবাদীেদর সংsেশর্ eেসিছেলন িক না। তখন 
মুহাmেদর e-িবষয়gিল বঝুার জn খুব alবয়s িছেলন। তাi eধরেনর েকােনা সংsব হেলo তােত তাঁর িচnাধারায় েরখাপাত 
হoয়ার কথা নয়। তা সেtto ei মেণর aিভjতা মুহাmেদর সংেবদনশীল o চঞ্চল মেন ছাপ েফেলিছল। হয়েতা eজni 
মুহাmদ িdতীয়বার মেণ আgহী হন। িবিভn তথয্ েথেক জানা যায়, িdতীয় মেণর সময় মুহাmদ alবয়s িছেলন না। তখন 
িতিন মেনােযাগ িদেয় ধেমর্র কথা শুনেলন।  

মুহাmেদর বালয্কাল eবং তrণ বয়স সmেকর্ eত apতুল তেথয্র কী কারণ তা েকu জােনন না। হয়েতা বলা েযেত পাের, eক 
aনাথ বালক েয তার চাচার গৃেহ লািলত-পািলত হেয়েছ তার জীবন কােরা কােছ grtপণূর্ নয়। ফেল বালয্কােল eবং েযৗবেন 
মুহাmদ কােরা দৃি  আকষর্ণ কেরনিন। েকu মুহাmেদর sৃিতo মেন রােখনিন। eখােন যা েলখা হেচ্ছ তার েবিশর ভাগi 
anমানিভিtক। বলা হয় েয মrভূিমর eকাকীt eবং eক েঘঁেয়িমপূণর্ জীবন বালক-মুহাmদেক কlনািবলাসী, anবর্ীkিণক 
eবং দশর্নশিkসmn বয্িkেত rপাnিরত কের।  

েকারােনর pারিmক আয়াতgেলা পড়েল মেন করা েযেত পাের ei আয়াতgেলা আসেছ eক যুবক মুহাmেদর িনদাrণ যntণািk  
মন েথেক। ei আয়াতgিলেত pকৃিত o ৈনসিগর্ক িবষেয় aেনক িচnাভাবনার pিতফলন েদখা যায়। eখােন sরা গা’িশয়ার 
কেয়কিট আয়াত uদাহরণ িহেসেব েদয়া েযেত পাের : ‘তেব িক oরা লk কের না,  uট কীভােব সিৃ  করা হেয়েছ? কীভােব 
আকাশ ঊেধব্র্ রাখা হেয়েছ? পবর্তমালােক কীভােব শk কের দাঁড় করােনা হেয়েছ,  আর পিৃথবীেক কীভােব সমান করা 
হেয়েছ?’( ৮৮:১৭-২০)। 

েকারােনর মিk sরােত েদখা যায় eকজন ভাবকু মাnেষর মানসচিরt। মেন হেব েযন ei বয্িk িনেজেক সংসােরর আকষর্ণ 
েথেক দূের েরেখ pকৃিতর আশীবর্াদ িনেয় িচnাভাবনা করেছন আর িনেজেক সমপর্ণ কেরেছন pকৃিতর কােছ। ei sরাgিলেত 
দািmক eবং aহঙ্কারী বয্িkেদর pিত েরাষ েদখােনা হেয়েছ। েস-সমেয় eধরেনর বয্িkরা হেলন আব ুলাহাব১২ eবং আবলু 
আসাদ১৩। 

পের মুহাmদ যখন ধমর্ pচাের সফল হেলন eবং সামািজক সmান o মযর্াদা িবশাল পিরমােণ বৃিd েপল,  তখন তাঁর angাহীরা 
িনজs কlনা-ভাবনা িদেয় নিবর জীবন িনেয় aেনক কািহনী ৈতির কেরন। ei aিতমানবীয় কািহনীgেলা েলাকমুেখ ছড়ােত 
ছড়ােত তাবাির eবং oয়ােকিদর েলখনীেতo eকসময় sান েপেয় যায়।  

আেরকিট িবষেয় eখােন slপিরসের আেলাচনা করা দরকার। মুসিলম েলখেকরা হয়েতা iেচ্ছ কের নিবর ধমর্pচারণার পেূবর্র 
সমেয়র েহজাজ (মkা o মিদনা শহরেক eকেt েহজাজ নােম aিভিহত করা হয়),  িবেশষ কের মkােক eক anকার যেুগর 
pতীক িহেসেব তেুল ধেরন। িকnt বাsব েতমন িছল না। aেনক মুসিলম েলখেকর তথয্ মেত তৎকালীন মkার আরেবরা ববর্রতা 
eবং েপৗtিলকতার anকাের চরমভােব িনমিjত িছল। তােদর মােঝ না িছল েকােনা uচ্চ িচnাভাবনা, না িছল েকােনা ধেমর্র 
পিরচযর্া। ধারণা করা যায় ei ধরেনর aিতরিঞ্জত বণর্না েদয়া হয় মূলত নিব মুহাmেদর utান o তাঁর িশkার uপর grt েদয়ার 
জn। aবশয্ আধুিনক যুেগর eকািধক আরব িচnািবদ েযমন আিল জায়াদ, আবdlাহ সাmান,  তাহা েহােসন১৪,  মুহাmদ 
েহােসন হায়কল, মুহাmদ ijাত দারoয়াজা, aধয্াপক হাdাদ pমুখ মতামত েদন েয,  ষ  শতাbীর েহজােজ িকছুটা সভয্তা 
িবরাজমান িছল eবং pাথিমক পযর্ােয়র ধমর্িবশব্াস o আিsকতাo pচিলত িছল েসখােন,যা েকােনামেতi খােটা কের েদখা uিচৎ 
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নয়। eছাড়া ei আধুিনক আরব িচnািবদেদর গেবষণা eবং আরo pাচীন সtূ েথেক জানা যায় েপৗtিলকতার িবrেd ষ  
শতাbীর িdতীয়ােধর্ েহজােজ eকটা আেnালন শুr হেয়িছল।  

pথমিদেক েহজােজ েপৗtিলকতার িবrেd েয আেnালন শুr হয় তার িবকাশ ঘেট িকছটুা ihিদ eবং িখর্sান ধমর্াবলmীেদর 
pভােব। ihিদরা iয়াসিরেব (পরবতর্ীেত মসুলমান জেয়র পর ei শহেরর নাম হয় মিদনা) খুব pভাবশালী ধমর্ীয় সmpদায় িছল। 
আর িখর্sানরা িসিরয়া েথেক েহজােজ eেস বসিত sাপন কের। eছাড়াo েহজােজ ধমর্তািntক তেব apািত ািনক eকিট দল িছল 
যারা ‘হািনফ’ নােম পিরিচত। মkায় হািনেফরা েপৗtিলকতা eবং বhঈশব্রবােদর pিত pাথর্নার িবrেd সঙ্ঘবd হেয়িছল। e-
pসেঙ্গ নিবর জীবনীকার iবেন িহশােমর১৫ েলখা ‘িসরাত রsল আlাহ’ েথেক িকছ ুudৃিত েদয়া হেলা : ‘eকিদন kরাiশরা েদবী 
ojােক পজূা করার জn তােয়েফর eক পাম-বাগােন সমেবত হন। ojা িছেলন বাn সািকফেদর pধান েদবী। eসময় চারজন 
বয্িk পূজারী o ভkেদর কাছ েথেক পথৃক হেয় িনেজেদর মেধয্ বলাবিল শুr কেরন,  ‘মkার েলােকরা ভুল পেথ আেছ। তারা 
আমােদর পূবর্পrুষ ibািহেমর ধমর্ হািরেয় েফেলেছ।’ eরপর ei চারজন anাn পজূারীেদর pিত িচৎকার কের বেলন,  ‘eিক 
হেলা,  েতামরা an-ধমর্ পালন করছ! eকিট পাথর,  যা না পাের েদখেত,  না পাের শুনেত,  আর যা েতামােদর সাহাযয্o 
কের না eবং aিন o কের না, েতামরা েকন তােক বtৃ কের ঘেুর েবড়াo?’ ei চারজন বয্িk হেচ্ছন oয়ারাকা িবন নoফল,  
oবায়dlাহ িবন জাহাস,  uসমান িবন আল-hয়ািরস eবং জােয়দ িবন oমর। ei ঘটনার পর েথেক ei চারজন িনেজেদরেক 
‘হািনফ’মতাবলmী িহেসেব পিরিচিত pদান কেরন eবং তাঁরা ibািহেমর ধেমর্র pিত আnগতয্ েঘাষণা কেরন। তাঁেদর মেধয্ 
েশেষাk বয্িk (জােয়দ িবন oমর) িনজs রীিতেত pাথর্নার সময় uচ্চারণ করেতন : ‘eখােন আিম সেতয্ আিছ,  সেতয্ আিছ 
uপাসনায় eবং িবনmতায়। ibািহম েযখােন আি ত িছেলন আিমo েসi আ েয়। আিম আপনার েথেক uদাসীন িছলাম। আমার 
ভােগয্ যা ঘটেব তা আমারi pাপয্।’ eরপর জােয়দ নতজাn হেতন eবং মািটেত তাঁর মাথা েঠিকেয় িদেতন।’ 

সেnহ নাi েয,  আরেব তখন ajানতা eবং kসংsার িবরাজমান িছল। সংখাগির  আরেবরা মূিতর্পূজারী িছেলন। তব ু
eেকশব্রবাদ তােদর কােছ েকােনা aিভনব িবষয় িছল না। েহজাজ,  িবেশষত মিদনা eবং েহজােজর utরাঞ্চেল েযখােন ihিদ 
eবং িখর্sানরা বসবাস করেতন,  েসখােন eেকশব্রবাদ aেনক আেগ েথেক pচিলত িছল। মুহাmেদর পূেবর্o aেনেক 
েপৗtিলকতার িবrেd pচারণা চািলেয়েছন। যােদর সmেকর্ েকারােন িকছ ুিকছ ুuেlখ আেছ। েযমন আদ সmpদােয়র hদ নিব,  
সামুদ সmpদােয়র সােলহ নিব,  িমিদয়ান (utর-পি ম আরব-uপসাগরীয় aঞ্চল) সmpদােয়র শুেয়ব নিব। আবার আরব-
iিতহােস eকািধক ধমর্pচারক বয্িkর কথা জানা যায়,  েযমন হানজালা িবন সাফoয়ান,  খােলদ িবন িসনান,  আিমর িবন 
জািরব আল-আদoয়ািন eবং আবdlাহ িবন আল-েকাদাi। eছাড়া snর বাচনভিঙ্গর aিধকারী eবং sবkা কাসা িবন সািয়দা 
আল-iয়ািদ নােমর eকজন কিবর নাম জানা যায়। iসলাম-পূবর্ যুেগ মkার পূেবর্ নাখালা uপতয্কার পােশ বািণজয্ নগরী 
‘oকাজ’- e িবশাল পিরসের বািষর্ক েমলা হেতা যােক সারা আরেব oকােজর েমলা বলেতা। ei েমলার সবেচেয় আকষণর্ীয় িদক 
িছল বািষর্ক কিবতা আবৃিtর an ান। সারা আরব েথেক খয্ািতমান কিবরা eেস eখােন িনজs কিবতা আবৃিt করেতন। [িজলকদ 
মােসর সাতিদনবয্াপী (িভnমেত িবশিদন) oকােজ েমলার আেয়াজন করা হেতা। ei সময় আরববাসীর মেধয্ হতয্া-মারামাির-
হানাহািন সmূণর্ িনিষd িছল। oকােজর েমলা সmেকর্ pচিলত pবাদ িছল eরকম : ‘oকাজ আজেক যা বেল, সারা আরেব 
আগামীকাল তার পুনরাবৃিt হয়।’oকােজর েমলা িছল আরেবর িবিভn সmpদায়-েগাt o বh ধেমর্র মাnেষর সমnয়শীল 
মানিসকতার বিহঃpকাশ,  সামািজক-সাংsৃিতক িমলন েমলা। মুk আেলাচনা,  িবতকর্,  জনিpয় কিবেদর ‘কািসদা’ 
( গীিতকিবতা) pিতেযািগতা িছল েমলা বা সািহতয্ সেmলেনর anতম আকষর্ণীয় িদক। sাভািবকভােব ei সািহতয্ সেmলেনর 
ফলাফল সারা আরব জাহােন মেধয্ ছিড়েয় পড়েতা। eখােন eেস কিবতা পাঠ করা কিবেদর কােছ aতয্n সmােনর o জীবেনর 
আরাধয্ eকিট িবষয় িছল। কিবতা আবিৃtর an ােন িবজয়ী কিবতােক পরুsারsrপ sণর্াkের পদর্ার কাপেড় িলেখ কাবা ঘরসহ 
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েদব-েদবীর মিnেরর েদয়ােল টািনেয় েদয়ার েরoয়াজ িছল। তখন আরেবর anতম ে  কিব iমrল কােয়সসহ আমর iবেন 
kলsম,  তারাফা,  anরা,  নািবঘা,  জুহাiর,  আশা pমখু ে  কিবেদর sণর্াkের িলিখত েমায়াlাকাত বা ঝলুn কিবতায় 
কাবা ঘেরর েদয়াল aলংকৃত হেতা।-anবাদক]।  

oকােজর কিবতা সেmলেন কিব কাসা িবন সািয়দা pকােশয্i কিবতা eবং ধেমর্াপেদশ dারা েলাকজনেক মূিতর্ পজূা পিরহার 
করার আhান জানােতন। তােয়েফর সািকফ েগােtর oমায়া িবন আব-ুসালাত মুহাmেদর সমসামিয়ক িছেলন। িতিন েস-সমেয়র 
িবখয্াত হািনফ eবং eকশব্রবােদর pবkা িছেলন। oমায়া িবন আব-ুসালাত pায়i িসিরয়ায় েযেতন eবং েসখানকার িখর্sান 
সnয্াসী o ihিদ পিNতেদর সােথ সংলােপ বসেতন। eকদা িসিরয়ােত aবsানকােল িতিন মুহাmেদর utােনর সংবাদ শুনেত 
পান। aেনেক বেলন oমায়া eবং মুহাmেদর মেধয্ সাkাত হেয়িছল। িকnt oমায়া iসলাম gহণ কেরনিন,  মুসিলম হনিন। জানা 
যায় েয তােয়ফ pতয্াবতর্েনর পর oমায়া তাঁর eক বnেুক বেলিছেলন : ‘anাn ধমর্ eবং pথার uপর আমার jান মুহাmেদর 
চাiেত aেনক েবিশ। আিম আরেমনীয় eবং িহbrভাষাo জািন। কােজi নিব হবার দািব আমার aিধকতর।’ বখুািরর১৬ মেত,  
পরবতর্ীেত মুহাmদ eকথা শুেন বেলিছেলন : ‘oমায়া িবন আব-ুসালাত মুসলমান হবার কাছাকািছ eেসিছেলন।’ 

তৎকালীন তrণ কিবেদর েলখা কিবতায় eক জািতর সেচতনতা eবং সামািজক রীিতনীিত pাণবnভােব pকািশত হয়। pাক-
iসলািম যুেগর িকছ ুআরিব কিবতা আেছ। তখনকার eকিট কিবতা খবু সmবত কিব েজাহাiর১৭ eর েলখা হেত পাের। ei 
কিবতা eখােন েদয়া হেলা :  

 

‘েতামার আtায় যা আেছ তা আlাহর কােছ েগাপন করেব না,  

েকন-না তিুম েযমনভােবi তা ঢাকার েচ া কর না েকন, আlাহ তা েজেন যােবন! 

হয়েতা বা sিগত থাকেব, aথবা eক বiেত িলিখত হেব, eবং জমা হেব 

িহসােবর িদন, aথবা শীঘর্i তা পিরেশাধ করা হেব।’ 

 

aথবা আবdlাহ িবন আল-আবরােসর েলখা ei কিবতা : 

‘জনতা চায় তারi uপাসনা করেত,  

কারণ ঈশব্র-সnানীরা হতাশ হেব না। 

ঈশব্েরর মাধয্েম সকল আশীবর্াদ নাগাল পাoয়া যায়;  

েয িকছরু uেlখ করেলi িবজয় pেরািচেত হেয় যায়। 

ঈশব্েরর েকােনা aংশীদার নাi,  

eবং hদেয় যা েগাপন আেছ তা িতিন aবগত।’ 
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েশানা যায় eকদা নিব মহুাmদ কিব লািবেদর১৮ ei কিবতা udৃত কেরিছেলন : 

‘আlাহ ছাড়া সব িকছiু বথৃা,  

সমs সাফলয্ eকিদন aবসান পােব।’ 

লkণীয় েয লািবদসহ pাক-iসলািম যুেগর কিবরা s া বা ঈশব্রেক ‘আlাহ’বেলi সেmাধন করেতন। মুহাmেদর িপতাসহ aেনক 
েপৗtিলক kরাiশেদর নাম রাখা হেতা ‘আবdlাহ’-যার aথর্ হেচ্ছ আlাহর দাস। মুহাmেদর aেনক পবূর্কাল েথেক মkাবাসীেদর 
কােছ ‘আlাহ’ নামিট পিরিচত িছল, তারা মেন করেতন তােদর েদবেদবী হেচ্ছন আlাহর সািnধয্ পাবার মাধয্ম। তােদর ei 
ধারণা েকারােনর sরা iunেস বিণর্ত হেয়েছ : ‘oরা আlাহ ছাড়া যার uপাসনা কের তা তােদর kিত কের না,  uপকারo কের 
না। oরা বেল,  ‘egেলা আlাহর কােছ আমােদর sপািরশকারী।’ বেলা,  ‘েতামরা িক আlাহেক আকাশ o পৃিথবীর eমন 
িকছরু সংবাদ েদেব যা িতিন জােনন না? িতিন পিবt,  মহান।’আর তারা যােক শিরক কের িতিন তার ঊেধব্র্।’ ( ১০:১৮)। 
আমর িবন ফজল নােমর আেরকজন pাক-iসলািম যুেগর আরব কিব মূিতর্পূজােক সরাসির pতয্াখান কেরেছন। িতিন িলেখেছন 
: 

আিম েতা লাত eবং ojােক সmণূর্rেপ পিরতয্াগ কেরিছ,   

েয েকােনা বিল  eবং িনভর্রেযাগয্ বয্িk ei রকমi করেব। 

আিম েকােনামেতi ojা eবং তার di কnােক েদখেত যাব না 

aথবা বাn ঘিনেমর dিট মূিতর্েক। 

আর আিম েতা hবালেকo বার বার দশর্ন িদব না,  

ভাগয্ pিতkল হেত পাের;  আমার ৈধযর্ সামাn। 

কােজi মkাবাসীর কােছ েপৗtিলকতা েছেড় eক ঈশব্েরর uপাসনা করার আhান নতুন িকছু িছল না। েযটা aিভনব েসটা হেলা 
ei uপাসনােক আশু করার জn পীড়াপীিড় করা। মুহাmেদর aসামাn কাজ িছল,  িতিন দৃঢ়ভােবi সমs aপমান,  হয়রািন 
eবং pিতেরােধর েমাকােবলা কের েগেছন। আরব-uপdীেপ iসলাম pিত া না করা পযর্n মুহাmদ kাn হনিন;  eবং আরেবর 
িবিভn েগা ীেক eকi পতাকাতেল eকিtত করেত সkম হেয়িছেলন। 

আরেবর িবিভn েগােtর জীবনযাপন িছল খবু েসেকেল। তারা িছেলন aেনকাংেশ বstবাদী eবং eকমাt বাsব o দৃশয্মান বst 
িনেয়i বয্s থাকেতন। আধয্ািtক বয্াপাের তারা িছেলন uদাসীন। তাৎkিণক মুনাফার pিত তােদর িছল তীb আকষর্ণ। aেnর 
িবষয়-সmিt জb করেত তারা kNােবাধ করেতন না। kমতা লােভর জn তারা যা খুিশ তাi করেতন। তােদর ei মানিসকতার 
পিরচয় পেূবর্i আকনাস িবন শািরেকর কােছ আব ুেজেহেলর uিkেত ফুেট uেঠেছ। আব ুেজেহেলর দৃি েত মুহাmদ নবoুিতর 
ভান করিছেলন আবেদ মনাফ বংেশর pাধাnতা pিত া করেত। uমাiয়া খিলফা iয়ািজদ িবন মুয়ািবয়ার (৬০ িহজির বা ৬৮০ 
িখর্sাb-৬৪ িহজির বা ৬৮৩ িখর্sাb) মnেবয্ eকi ধারণার পনুরাবিৃt েদখা যায়। মুহাmদ েযভােব তাঁর িবেরাধীপkেক বদর 
যুেd (২ িহজির বা ৬২৪ িখর্sাb) পরািজত কেরিছেলন িঠক eকiভােব uমাiয়া বংেশর ৈসnরা বাn হােশিম েগাtেক পরািজত 
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কের eবং কারবালার যুেd (৬১ িহজির বা ৬৮০ িখর্sাb) েহােসন িবন আিলেক হতয্া কেরন। েলাকমুেখ pচিলত আেছ,  ei 
ঘটনার পর iয়ািজদ eক পঙিk কিবতাo িলেখ েফেলিছেলন : 

‘হােশিমরা kমতার জয়ুা েখেল,  িকnt েকােনা শb আসেলা না,  েকােনা ৈদববাণীo নামেলা না।’ 

পিরেচ্ছদিট েশষ করার পেূবর্ eখােন না বলেলi নয় েয,  আধুিনক যুেগর েকােনা েকােনা আরব পিNত pাক-iসলািম যুেগর 
কিবতা সmেকর্ িভnমত েপাষণ কেরন। যােহাক,  pচরু সাkয্pমােণর িভিtেত বলা যায়,  ষ  শতাbীেত আরেব েপৗtিলকতার 
uপর েমাহমুk হেয় eকািধক বয্িkর হাত ধের eেকশব্রবাদ pিত ার আেnালন গেড় oেঠ। 

 

নবoুিতর সমsা 

iদানীং pচরু িবদgজন iসলােমর utান o pসার িনেয় সিবsাের anসnান কেরেছন। েসi-সােথ েকারােনর আয়ােতর aথর্,  
িবnাস,  pসঙ্গ eবং হািদেসর udব িনেয়o হেচ্ছ aেনক গেবষণা। পা াতয্ পিNত েযমন জামর্ান বংেশাdতূ pাচয্-িবেশষj 
িথoদর েনালেদক(১৮৩৬-১৯৩০ িখর্sাb),  হােঙ্গরীয় বংেশাdতূ iজহাক েগাlিজহার (১৮৫০-১৯২১ িখর্sাb),  asTীয় 
বংেশাdূত aধয্াপক আলে ড ভন েkমার (১৮২৮-১৮৮৯ িখর্sাb),  জামর্ান বংেশাdূত আরিব সািহতয্ িবেশষj aয্াডাম েমজ 
(১৮৬৯-১৯১৭ িখর্sাb),  ফরািস বংেশাdতূ pাচয্-িবেশষj eবং েকারােনর ফরািস anবাদক েরিগস bােশর (১৯০০-১৯৭৩ 
িখর্sাb) pমখু e-বয্াপাের তাঁেদর গেবষণালb কমর্ িদেয় মূলয্বান aবদান েরেখেছন। anবীkণ যnt িদেয় েদখার মেতা তাঁরা 
পঙু্খাnপুঙ্খভােব aধয্য়ন কেরেছন iসলাম,  েকারান,  হািদস,  আরব-iিতহাসসহ pাসিঙ্গক িবষয়াবলী। পযর্েবkণ কেরেছন 
ৈবjািনক পdিতেত। iসলামেক েহয় pিতপn করার pবণতা তাঁেদর মেধয্ লk করা যায় না। বরং তাঁেদর গেবষণার িভিt হেচ্ছ 
pকৃত o িনভর্রেযাগয্ iসলািম-নিথপt। 

aবশয্ েকােনা েকােনা iuেরাপীয় েলখক িনজs ধমর্ীয় িবশব্াস dারা pভািবত হেয় গেবষণার কাজেক িsিমত কের েফেলেছন। 
তারা মুহাmদেক eকজন েsফ aিভযািtক o ভN িহসােব বণর্না কেরেছন। তােদর মেত েকারান হেচ্ছ kমতালােভর eকিট 
হািতয়ার। aবশয্ েকারােনর ei পি মা-সমােলাচেকরা মসুা eবং িযশুেকo যিদ সমােলাচনা করেতন তেব হয়েতা তােদর বkবয্ 
িকছটুা িবেবচনােযাগয্ হেতা (যিদo িবষয়িট ei বiেয়র আেলাচনার বাiের)। িকnt তাঁরা িবশব্াস কেরন েয,  মুসা eবং িযশুেক 
ঈশব্র sয়ং িনেয়ািজত কেরিছেলন,  িকnt মুহাmদেক নয়। তাঁেদর ei বkেবয্র সমথর্েন েযৗিkকভােব sীকৃত েকােনা pমাণ নাi। 
eরকম ধারণা যারা েপাষণ কেরন তাঁেদরেক শুrেতi ৈনিতক aবsান পির ার করা দরকার। নীিতগতভােব তাঁেদরেক pথেমi 
নবoুিতর িবষয়িট েমেন িনেত হেব। কারণ তারা eকিট েkেt নবoুিতর তtt মানেবন,  িকnt anেkেt মানেবন না,  eটা 
েযৗিkক আচরণ নয়। 

আরেবর pিসd িচnািবদ মুহাmদ িবন জাকািরয়া১৯ eবং িসিরয়ীয় anকিব আবু আল আলা আল-মাির২০ নবoুিতর দািবেক sীকার 
করেতন না। তাঁেদর মেত ধমর্ীয় িবশব্ােসর oপর িভিt কের নবoুিত বা পয়গmেরর দািব aেযৗিkক o aিবশব্াs। ধমর্িবশব্াসীরা 
বেলন s া angহপবূর্ক েকােনা বয্িkেক িনেয়ািজত কেরন মাnষেক িবপথ eবং পাপ েথেক িবরত রাখার জn। যুিkবাদীরা 
বেলন s া যিদ সৎকমর্ eবং মাnেষর মেধয্ সmpীিতর সmকর্ িনেয় eতi িচিnত থােকন তেব িতিন সবাiেক িন াপ eবং utম 
কেরi ৈতির করেতন। মাnষেক ঈশব্েরর মনমেতা কের সৃি  করেল েকােনা পয়গmর বা তারঁ েকােনা pিতিনিধ পাঠােনার দরকার 
থাকত না। ধমর্িবশব্াসীরা utর েদন ভাল o মn ঈশব্েরর সৃ  নয়। ঈশব্র িনেজ েথেক সmূণর্ িবশুd হেলo ভাল eবং মn মাnেষর 
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সহজাত pবৃিt। e-েথেকo sাভািবকভােব p  তেুলন যুিkবাদীরা - eকজন বয্িk িক ঈশব্েরর িসdাn বা iচ্ছার বাiের িগেয় 
ভােলা বা খারাপ gেণর aিধকারী হেত পােরন?  

eকজন মাnষ তার ৈবিশ য্ লাভ কের িপতা-মাতা েথেক,  গভর্ধারেণর kেণ। pেতয্ক নবজাত িশশুi জngহণ কের িকছ ু
শারীিরক eবং মানিসক ৈবিশ য্ িনেয়। ei ৈবিশ য্ িনভর্র কের িশশুিটর শারীিরক গঠেনর uপর। েকu iেচ্ছ করেলi েযমন পছn 
কের িনেত পাের না তার েচােখর রঙ,  নােকর গঠন, hৎিপেNর রkচাপ,  ৈদিহক uচ্চতা aথবা েচােখর দৃি শিk,  েতমিন 
েকu iেচ্ছ কের তার মিsে র kমতা,  sায়ুশিk eবং সহজাত pবৃিtেক েবেছ িনেত পাের না। েকu েকu শাn eবং পিরিমত 
েমজােজর,  আবার aেনেক uচ্ছঙৃ্খল,  েজিদ eবং চরমপnী। যারা সেnাষজনক ভারসাময্পূণর্ চিরেtর aিধকারী তারা an কােরা 
sাধীনতার uপর হsেkপ কের না। যারা আgাসী তারা pায় িহংসাtক কেমর্ িলp হন।  

বলা হয় েয, নিবেদর পাঠােনা হয় মাnেষর চিরেtর পিরবতর্েনর জn। p  হেচ্ছ eকজন ভারসাময্হীন বয্িkেক কী পেুরাপুির 
সেnাষজনক ভারসােময্র বয্িkেt rপাnিরত করা েযেত পাের? মানবীয় আচরেণর েয gণাবলী বংশগত,  েসgিল িক an 
বয্িkর সdপেদশ dারা পিরবিতর্ত করা সmব? আর তাi যিদ সmব হেতা তেব মানব-iিতহােস ধেমর্র আগমেনর পরo েকন 
eেতা িহংসা, িন ুরতা, aপরাধpবণতা িবরাজ কেরেছ eবং িবsার লাভ কেরেছ? ফেল আমরা বলেত বাধয্ হi েয, ঈশব্র তাঁর 
েpিরত নিবেদর dারা মানবজািতর সকল নারী-পুrষেক ভােলা eবং sখী বানােত পােরনিন। eকজন িনরেপk পযর্েবkণকারী 
িহেসেব ei িবষেয় মnবয্ করা েযেত পাের েয,  eর চাiেত সিঠক,  সহজ eবং িনরাপদ বয্বsা হেতা যিদ ঈশব্র pথেমi সকল 
নারী-পুrষেক ভােলা বানােতন।  

ধমর্িবদেদর কােছ ei সমােলাচনার utর pstত আেছ। তারা বেলন পািথর্ব জীবন হেচ্ছ eকটা পরীkা। ভােলা o মn 
কতরৃ্tপণূর্ভােব িনিদর্  কের িদেত হেব। eকজন নিব পািঠেয় ঈশব্র চড়ূাnভােব ভােলা কেমর্র েলাক,  যারা ঈশব্েরর আেদশ পালন 
করেব,  তােদরেক জািনেয় েদন েয,  ভিবষয্েত তােদর জn রেয়েছ sেগর্র পুরsার। আর যারা ঈশব্েরর আেদশ aমাn করেবন 
ভিবষয্েত তােদর জn রেয়েছ নরেকর কেঠার শািs। 

নবoুিতর asীকারকারীরা বেলন iহজীবন েয eকটা পরীkা ei যুিk aসার eবং aসমথর্নেযাগয্। যিদ s া বা ঈশব্র বেল েকu 
থােকন তেব তার বাnােদর মেন েযসব েগাপন িচnা আেছ তা েতা ঈশব্র ঐ বয্িkর চাiেতo ভােলা কের জােনন বা জানার কথা। 
তথািপ ঈশব্র সবিকছ ুেজেনশুেন েকন তাঁর বাnােদর পরীkা িনেবন? িতিন িক আেগ েথেকi জােনন না েয েক ei পরীkায় 
কতৃকাযর্ হেব আর েক aকতৃকাযর্ হেব? ঈশব্েরর সবিকছiু িক পিরকিlত িকংবা ei মহািবেশব্ ঈশব্েরর পিরকlনার বাiের বা 
তার iচ্ছার িবrেd িক িকছু ঘটেত পাের? ঈশব্র েকনiবা তার বাnােদর তােদর মnকমর্ সmেকর্ aবিহত করেবন? বাnারা 
কখেনা িনেজেদর কাজেক পাপ বেল মেন করেব না। oরা যা কের তা oেদর েমজােজর ৈবিশ য্ eবং চিরেtর সােথ খাপ খায়। 
সবার যিদ eকi ধরেনর সহজাত pবৃিt হেতা তাহেল েকu েকu ঈশব্েরর আেদশ পালন কেরন আর েকu কেরন না eর বয্াখয্া 
করা যায় না। েসাজা ভাষায় বলা যায়, সবার মােঝ যিদ ভাল মn করার pবণতা সমানভােব থাকেতা তাহেল হয় সবাi ঈশব্েরর 
আেদশ পালন করেব,  নয়েতা সবাi ঈশব্েরর আেদশ পালন করেব না। সাধারণ ei িবেবচনার সােথ মুসিলম িচnািবদেদর 
eটাo মেন রাখা দরকার েয েকারােনর eকািধক sােন বলা হেয়েছ,  মাnেষর ািn eবং সাধুতা িনভর্র কের আlাহর iচ্ছার 
uপর। েযমন : ‘কাuেক িpয় মেন করেলi তুিম তােক সৎপেথ আনেত পারেব না;  তেব আlাহ যােক iচ্ছা সৎপেথ আেনন,  
আর িতিনi ভােলা জােনন কারা সৎপথ anসরণ কের।’ ( sরা কাসাস : আয়াত ৫৬)। ‘আিম iচ্ছা করেল pেতয্ক বয্িkেক 
সৎপেথ পিরচািলত করেত পারতাম।’ ( sরা িসজদা : আয়াত ১৩)। ‘. . .  আlাহ যােক iচ্ছা (utম বাণীসংবিলত িকতাব) 
িদেয় পথpদশর্ন কেরন। আর আlাহ যােক িব াn কেরন তার েকােনা পথpদশর্ক েনi।’ ( sরা জুমার : আয়াত ২৩)। েকারােন 
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ei ধরেনর আয়াত eত aিধক েয eখােন সব udতৃ করা aসmব। ei আয়াতgেলা eবং মানবkেল েমৗিলক পিরবতর্েন নিবেদর 
akমতা েথেক pতীয়মান হয় েয,  ধমর্jানীেদর বkবয্ anযায়ী নিবর pেয়াজনীয়তার দািব আসেল aথর্হীন।  

ধমর্ীয় পিNতেদর aসার বkবয্gেলার মেধয্ ে  হেচ্ছ ঈশব্েরর সিৃ  িনেয়। তাঁেদর িবশব্ােসর মূল িভিt হেচ্ছ েয,  সৃি কতর্া eবং 
িবশব্bhােNর পালনকতর্া নিব eবং aবতার পািঠেয় থােকন। eছাড়া ধমর্ীয় পিNতরা মেন কেরন,  সৃি কতর্া dারা সৃি র আেগ 
মহািবেশব্র েকােনা aিst িছল না। িতিন শnূ হেত সবিকছু সৃি  কেরেছন। ei ধরেনর দািব যাচাi-aেযাগয্। আমরা েকমন কের 
জানেত পারেবা যখন ঈশব্র aিstশীল িছেলন,  aথচ মহািবশব্,  মহাকাশ েকােনা িকছুi িছল না। eটা সতয্ েয,  আজেকর 
েসৗরমNল o তারকা,  eবং নীহািরকার সবর্দা aবিsিত িছল না। িকnt egেলার েকােনা uপাদান মহািবেশব্ বতর্মান িছল না বরং 
হঠাৎ কের ঈশব্েরর dারা সৃ  হেয়েছ ei মতবাদ েযৗিkক নয়। ঈশব্র মহািবেশব্র সৃি র uপাদানgেলা েকাথা হেত েকান uপাদান 
dারা সৃি  করেলন? তারেচেয় বরং পবূর্ েথেকi পরমাণরু aিst িছল েমেন েনয়া েযেত পাের। পরমাণরু সংিম েণ সূেযর্র uৎপিt 
ঘেট। িকnt eখেনা আমরা পির ারভােব জািন না,  েকমন কের পরমাণরু সংিম ণ ঘেট eবং বstর udব হয়। তেব ei anকেlর 
pমাণ েদখা যায় মহাকােশ aিবরামভােব তারকােদর udেব eবং তােদর মৃতুয্েত।  

তাi বলা েযেত পাের েয সৃি র সচূনা পদাথর্ েথেক নয় বরং eক বst েথেক an বstেত rপাnর। ei পিরিsেত সৃি কতর্ার 
aিsেtর পেk যুিk েদখােনা খুব কিঠন। আবার আমরা যিদ ধের েনi েয,  সবর্শিkমান ঈশব্র dারা সৃি র পেূবর্ মহািবেশব্র aিst 
িছল না তাহেল সমsা েদখা িদেব। েসi সমsা হেচ্ছ মহািবশব্ সৃি র কারণ কী? আমরা েচ া কেরo dিট pে র utর খুঁেজ 
পাi না। p  dিট হেচ্ছ : িবশব্bhাN আেগ েথেক েকন িছল না? আর ঈশব্র েকন িবশব্bhাN সৃি র িসdাn িনেলন? p gেলার 
েকােনা যুিkসঙ্গত utর েনi ধমর্িবদেদর কােছ। ফেল সৃি কতর্ার aিsেtর sপেk aথবা িবপেko েকােনা যুতসi pমাণ েদখােনা 
যােব না। 

ei রকম িব ািnর মােঝ আমােদর পািথর্ব মেন eকিট বয্াপার পির ার হেয় যায়। আমরা মাnেষরা পৃিথবীর anাn জীেবর 
সােথ eকi ে িণেত িবns হেত রািজ নi। মাnষ িচnাশীল pািণ eবং বh পবূর্ েথেক মাnষ িবশব্াস কের আসেছ ei িবশব্-
মহািবেশব্র সবিকছ ুেকu না েকu eকজন শুr কেরেছন eবং িতিন িনয়ntণ করেছন সকল শুভ eবং aশুভ pভাব। ei ধারণা 
যুিk িদেয় েহাক বা গবর্ anভেবর জn an pািণ েথেক মাnষেক পথৃক কের েদখার মানিসকতাi েহাক,  ধমর্gিলর udব 
ঘিটেয়েছ। আিদম aথবা pগিতশীল,  সব সমােজ আমরা েদিখ ধেমর্র শিkশালী pভাব িবরাজমান। আিদম সমােজ আেছ 
kসংsার eবং েমাহ। আধুিনক pগিতশীল সমােজ িচnাশীল বয্িkর pভােব সভয্ eবং nায়সঙ্গত সমাজবয্বsা কােয়ম হেয়েছ। 
িচnািবদরা আিবভূর্ত হেয়েছন আiন pণয়নকারী, সমাজ সংsারক, aথবা দাশর্িনকrেপ। েযমন হাmরুািব,  কনফুিসয়াস,  বুd,  
সেkিটস eবং েpেটাসহ িবিভnজেনর নাম uেlখ করা যায়। েসিমিটকেদর মেধয্ সবর্দা ei ধরেনর বয্িkরা আিবভূর্ত হেয়েছন 
নিব বা রsল িহেসেব। aথর্াৎ তাঁরা sেঘািষতভােব ঈশব্েরর pিতিনিধ দািব কেরিছেলন। 

মুসা িসনাi পবর্েত আেরাহণ কের িনেয় আসেলন িলিপফলক, যার িভিtেত আiন pণয়ন করেলন iসরাiিলেদর সমাজবয্বsা 
সংsােরর জn। িযশু েদখেলন ihিদরা aহংকার eবং িমথয্া ধমর্াnরােগ িনমিjত। তাi িতিন তােদরেক utম ৈনিতকতা িশkা 
িদেত uপিsত হেলন। িতিন ঈশব্রেক তাঁর দয়াময় িপতা বেল pচার করেলন। তাi িযশু িনজs বkবয্েক িপতা-পুেtর বাণী িহেসেব 
pচার করেলন। aথবা িযশু e-রকমিট না কের থাকেলo তাঁর ভkরা aেলৗিককতার pচার চািলেয় িযশুর মিহমা pচার করেলন। 
ফেল eটা হেত পাের েয,  নতুন বাiেবেলর চারিট গসেপল িযশুর জnবৃtাnেক িবকতৃ কেরেছ aথবা তারঁ সmেn aিতরিঞ্জত 
গl সািজেয়েছ। 
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ষ  শতাbীেত মুহাmেদর utান ঘেট আরেবর েহজােজ। িতিন সমাজ-সংsােরর জn uদাt আhান জানােলন। িকnt িতিন মুসা 
eবং িযশুর সােথ কীভােব পাথর্কয্ সূচনা করেলন? সরলমনা ধমর্িবশব্াসীরা aেলৗিকক ঘটনার িভিtেত নবoুিত িবশব্াস কেরন। 
eজn iসলািম েলখেকরা শতািধক aেলৗিকক কািহনী মুহাmেদর oপর আেরাপ কেরেছন। pসঙ্গkেম হাদাদ নােম eকজন 
িখর্sীয় আরব পিNেতর নাম uেlখ করা েযেত পাের। pচরু গেবষণা কের িতিন ‘দয্া েকারান aয্ান্ড দয্া বাiেবল’নােম eকিট 
বi রচনা কেরেছন। েকারান েথেক pচরু uদাহরণ সংgহ কের িতিন েদিখেয়েছন নিব মুহাmদ আসেল েকােনা aেলৗিকক কাজ 
কেরনিন। eরপর িতিন aবর্াচীেনর মেতা দািব কেরন েযেহতু aেলৗিকক ঘটনা িদেয় নিবেদর মূলয্ায়ন করা হয় তাi িযশু o মসুার 
নবoুিত pমািণত। আদেত সমs aেলৗিকক ঘটনাi apিতপাদনেযাগয্ কlকািহনী aথবা দৃি ম। িযশু যিদ সিতয্ সিতয্ েকােনা 
মৃতবয্িkেক জীিবত কের েফলেতন তেব ihিদেদর মেধয্ eকজনo থাকেতা না েয িযশুর নবoুিতেত aিবশব্াস করেতা বা িযশুর 
pিত মাথা নত করেত িdমত েপাষণ করেতা। ঈশব্র যিদ চাiেতন তাঁর েpিরত eকজন রsেলর pিত সবাi িবশব্াস আnক eবং 
তাঁর িশkা েথেক সবাi sফল gহণ কrক তেব ঈশব্েরর কােছ সবেচেয় sিবধাজনক হেচ্ছ সবাiেক ভােলা eবং িবশব্াসী বািনেয় 
েদয়া। aথবা ঈশব্র eটাo করেত পােরন েয,  ঐ নিবেক মাnেষর মেনর uপর িনয়ntেণর kমতা িদেয় িদেত পারেতন। ei 
pিkয়া eকজন মৃতবয্িkেক পনুঃজীিবত করার kমতার চাiেত aেনক সহজতর। তখন েস নিবর pেয়াজন পড়েতা না েকােনা 
নদীর pবাহ বn করা বা আgনেক pjjিলত হেত বাধা েদয়া iতয্ািদ করেত।  

কােজi েদখা যােচ্ছ নবoুিতর সমsােক an দৃি ভিঙ্গ েথেক িবেবচনা করেত হেব। নিবেক েদখেত হেব eকজন বয্িk িহেসেব 
যাঁর রেয়েছ aসাধারণ মানিসক eবং আধয্ািtক pিতভা যা সচরাচর eকজন সাধারণ বয্িkর মেধয্ েনi। িবেশব্র ে  সামিরক 
েনতােদর মেধয্ আেছন সাiরাস,  আেলকজান্ডার,  িসজার,  নািদর eবং েনেপািলয়ন। যdু-পিরকlনায় eবং যুেd জয়ী হবার 
পdিতেত তারঁা িছেলন aসাধারণ kশলী। িকnt জনসাধারণেক িশkা েদবার মেতা তাঁেদর িকছiু িছল না। িশlকলা eবং িবjােন 
আেছন aয্ািরsটল,  iবেন িসনা,  নািসর uিdন তিুস,  টমাস aয্ািডসন,  আiনsাiন,  িলoনােদর্া দা িভিঞ্চ,  িবেটােফন,  
েহামার,  েফরেদৗস,  anকিব আব ুআল আলা আল-মাির,  হািফজ,  eবং আরo শতজন। তাঁেদর আিব ার,  udাবন,  
রচনা,  eবং েসরা িশlকমর্ িবশব্সভয্তােক pjjিলত কেরেছ। ফেল আধয্ািtক জগেতo ei ধরেনর বয্িkt থাকেবন না েকন? 
েকােনা বয্িk যিদ গভীর ধয্ান বা িচnাশিk dারা েকােনা aসীম kমতাধেরর ধারণা আিব ার কেরন eবং জনতােক পথ-pদশর্েনর 
জn েস ধারণা ধীের ধীের েpিরত বাণী বেল pচার কেরন তেব তাঁর েসi ধারণা সহেজ েকােনা যুিk িদেয় নাকচ করা যায় না। 

বালয্কােল মুহাmেদর মেনo eকi ধরেনর িচnা sান পায়। eজn িসিরয়া মণকােল বািণেজয্র কােজ বয্s না েথেক িতিন চট 
কের িখর্sান সnয্াসী eবং পািdেদর সােথ আলােপ বেসন। েফরার পেথ িমিদয়ান,  আদ eবং সামুদ সmpদােয়র aেনক গl 
েশােনন। মkােতo মুহাmদ pায়i ধমর্ীয় o আধয্ািtক েনতা,  সnয্াসীেদর সােথ আলাপ করেতন। িতিন মারoয়া পাহােড়র 
িনকেট জাবর নােম eক বয্িkর েদাকােন pচুর সময় কাটােতন। েস-সময় খািদজার চাচােতা ভাi হািনফ মতাবলmী oয়ারাকা 
িবন নoফল নতনু বাiেবেলর aংশিবেশষ আরিবেত anবাদ কেরিছেলন। মুহাmদ oয়ারাকার সােথo pচরু সময় িনেয় মতিবিনময় 
করেতন। ei আেলাচনা-aিভjতাgিল মুহাmেদর মেন দীঘর্িদেনর েয sp িচnাভাবনা িছল তা ঘূিণর্র মেতা েজেগ oেঠ।  

জাবেরর সােথ মুহাmেদর ঘনঘন eবং দীঘর্ আেলাচনার কথা েকারােন uেlখ আেছ। জাবর িছেলন িভনেদিশ। তাi kরাiশরা 
বলেতন,  মুহাmদ েকারােনর আয়াত েপেয়েছন eক িবেদিশর কােছ। েকারােনর sরা নাহেল e-িবষেয় বলা হেয়েছ : ‘আিম 
aবশয্i জািন েয oরা বেল,  ‘তােক (মুহাmদেক) িশkা েদয় eক মাnষ।’ oরা যার pিত iিঙ্গত কের তার ভাষা েতা আরিব 
নয়,  িকnt e েকারান েতা পির ার আরিব ভাষা।’ ( ১৬:১০৩)।  মুহাmেদর জীবনী েথেক জানা যায়,  িতিন ধমর্pচার শুr করার 
আেগ aেনক ধমর্িবদ,  সnয্াসী-ঋিষ eবং jানী বয্িkর সােথ ভােবর আদান-pদান কেরিছেলন। তাঁেদর মেধয্ uেlখয্ হেচ্ছন : 
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hয়ািরব েগােtর সnয্াসী আেয়শ,  পারেsর সালমান আল-ফািসর্ eবং আিবিসিনয়ার (বতর্মান নাম iিথoিপয়া) aিধবাসী েবলাল। 
eছাড়া আব ুবকরo aেনক সময় মুহাmেদর সােথ আেলাচনা কের ধমর্ীয় িবষেয় eকমত হন। 

মুহাmেদর জীবনী,  হািদস eবং েকারােনর েবশিকছ ুআয়ােতর িভিtেত েয-েকােনা anসnানী বয্িk pকতৃ ঘটনা েবর কের িনেত 
পারেবন। ei আলামতgেলা েথেক pমািণত হয় মুহাmেদর ভাবকু মেনর dিনর্বার যাতনার ফলsrপ িতিন eক aশরীরী আtা 
বা েদবদূেতর সাkাৎ পান। েকারােনর sরা আলােকর pথম পাঁচিট আয়ােত রেয়েছ :  

‘আবৃিt কেরা েতামার pিতপালেকর নােম িযিন সৃি  কেরেছন,  সৃি  কেরেছন মাnষেক রkিপN েথেক। 

আবিৃt কেরা,  েতামার pিতপালক মহামিহমািnত,  িযিন কলেমর সাহােযয্ িশkা িদেয়েছন,  

িশkা িদেয়েছন মাnষেক যা েস জানত না।’( ৯৬:১-৫)।  

মুহাmেদর নবoুিত pািpর pথম sরা। তখন তারঁ বয়স িছল চিlশ বছর। uচ্চতায় িতিন মাঝাির,  েশব্ত বেণর্র tক aেনক সময় 
লালাভ হেয় েযত,  কৃ কায় চুল o েচাখ। মুহাmদ কদািচত েকৗতকু করেতন বা হাসেতন। কখেনা হাসেলo হাত িদেয় হািস 
েচেপ রাখেতন। িতিন দৃঢ় পদেkেপ sাচ্ছেn হাটঁেতন eবং হাঁটার সময় eিদক-oিদক তাকােতন না। িকছ ুেলাকভাষয্ েথেক 
জানা যায় মুহাmদ কেয়কিট সামািজক an ােন aংশgহণ কেরিছেলন। িকnt কখেনা kরাiশ যবুকেদর সােথ আেমাদ-ফুিতর্ বা 
লঘু কথাবাতর্ায় েযাগদান কেরনিন। িতিন েযৗবেন সততার জn খয্ািত aজর্ন কেরন,  eমন-কী তাঁর শtrপk েথেকo। খািদজােক 
িবেয়র পর মুহাmেদর আিথর্ক িচnা দূরীভতূ হয়। তখন িতিন আধয্ািtক িবষেয় aেনক সময় বয্য় করেতন। েবিশরভাগ হািনফ 
মতাদশর্ীর মেতা িতিনo নিব ibািহমেক িনখুঁতভােব ঈশব্েরর pিত িনেবিদত মেন করেতন। আর eটা বলার aবকাশ থােক না 
েয,  িতিন তারঁ বংেশর েলাকেদর েপৗtিলকতােক ঘণৃার েচােখ েদখেতন। 

আধুিনক যেুগর আরেবর খয্ািতমান পিNত তাহা েহােসেনর মেত তখন েবিশরভাগ kরাiশ েনতাo কাবার মূিতর্gেলার uপের 
িবশব্াস হািরেয় েফেলিছেলন। িকnt তাঁরা সmান েদখােনার বাহানা করেতন,  েকননা েবdiনেদর মােঝ তখনo েপৗtিলকতা 
শkভােব িবদয্মান িছল। েবdiনেদর ei ধমর্ীয় িবশব্াস আর pথা পালন মkার kরাiশেদর জn িনেয় আসেতা আিথর্ক o 
সামািজক sিবধা। 

শbচয়েন মহুাmদ িছেলন সবসময় sিচিnত eবং hঁিশয়ার। eকিট েলাকভাষয্ anযায়ী মুহাmদ eকসময় eকজন kমারী তrণীর 
মেতা লাজুক িছেলন। তাঁর বাচনভিঙ্গ িছল snর eবং িতিন কথা বলার সময় সবর্দা aথর্হীন পুনরাবৃিt eবং দীঘর্ বkতৃা েথেক 
িবরত থাকেতন। তারঁ মাথার েকশ িছল লmা eবং তা কানdয়েক েঢেক রাখত। মাথায় সচরাচর িতিন সাদা পাগিড় পরেতন। মাথা 
eবং দািড়েত sগিn বয্বহার করেতন িনয়িমত। িতিন িছেলন িবনয়ী eবং দয়ালু। করমদর্ন করেল কখেনাi িতিন িনেজর হাত 
আেগ ছািড়েয় িনেতন না। িনেজi িনেজর েপাশাক eবং জুতা েমরামত করেতন। তাঁর aধঃs বয্িkেদর সােথ িতিন েমলােমশা 
করেত পারেতন aনায়ােস। eকবার িতিন eক kীতদােসর আমntণ gহণ কেরন eবং kীতদােসর সােথ মািটেত বেস েখজরু 
আহার কেরন। ধমর্pচােরর সময় িতিন aেনকবার কN েজারােলা করেতন িবেশষ কের যখন েকােনা কােজর িনnা করেতন। ei 
সময় তাঁর েচাখ dিট eবং মুখমNল রিkম হেয় েযত। 

মুহাmেদর চিরেtর আেরকিট ৈবিশ য্ িছল তাঁর pচN সাহস। eকবার eক যেুdর pাkােল িতিন eকিট ধnেক েহলান িদেয় 
মুসলমানেদরেক যুেd anpািণত কেরন। যেুdর সময় যখন মুসলমান েযাdারা ভীত থাকেতন তখন মুহাmদ সmেুখ েহেঁট শtrর 
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eেকবাের কাছাকািছ চেল েযেতন,  যা an েকu করেত পারেতন না। মুহাmদ মাt eকজন বয্িkেক sহেs হতয্া কেরিছেলন। 
তাo হেয়িছল যখন েসi বয্িk aিসযুেd মহুাmদেক মারাtক আঘাত হােন। নিব মুহাmেদর pচািরত িকছ ুবাণী হেচ্ছ :  

১. ‘েকu যিদ eক বয্িkেক মn েজেনo তার সােথ েমলােমশা কের eবং েস জােন েয ঐ বয্িk মn,  তেব েস মুসলমান 
নয়।’ 

২. ‘পােশর বয্িkিট kুধাতর্ েজেনo েয বয্িk eকাকী আহার কেরন িতিন মুসলমান নন।’ 

৩. ‘utম নীিতমালা হেচ্ছ ঈমােনর aেধর্ক।’ 

৪. ‘সবেচেয় utম িজহাদ হেচ্ছ eকজন aৈনিতক বয্িkেক সতয্ জািনেয় েদয়া।’ 

৫. ‘েয বয্িk তার েkাধ সংবরণ কেরন েসi-i aিধক শিkশালী।’ 

 

 

 

মুহাmেদর নিব হেয় oঠা 

মkা েথেক িতন মাiল দূের aবিsত েহরা পবর্ত। শু  eক িশলাময় sান। ei পবর্েতর ঢাল েবেয় oঠা aতয্n কিঠন কাজ। িকnt 
পবর্েতর gহার েভতর তৎকালীন aেনক হািনফ িনয়িমত েযেতন িনজর্ন আ য় o eকাকী ধয্ান করার জn। মুহাmদo েবশ িকছু 
িদেনর জn তাi করিছেলন। বাsব জীবেনর েকালাহল েথেক মুিk েপেয় eকাকী িকছু সময় aিতবািহত করার sৃহা মুহাmদেক 
aেনক বার ei sােন িনেয় আসেতা। কখেনা কখেনা মুহাmদ সােথ কের আহার সামgী িনেয় েযেতন eবং gহা েথেক েবর হেতন 
না আহার ফুিরেয় না যাoয়া পযর্n। কখেনা কখেনা আবার খবু েভাের িতিন চেল েযেতন আর সnয্ায় ঘের িফের আসেতন। 

৬১০ িখর্sােb eকিদন মুহাmদ ঘের িফরেলন না। কথা িছল েসিদন সnয্ায় িতিন ঘের আসেবন। uৎকিNত খািদজা েলাক 
পাঠােলন মহুাmেদর েখাঁেজ। aবশয্ alসময় পের মুহাmদ dয়াের uপিsত হেয় েগেলন। তাঁেক িববণর্ েদখািচ্ছল eবং শরীর 
কাঁপিছল। িতিন বলেলন : ‘আমােক আবতৃ কেরা!’ তখন তাঁেক চাদর িদেয় আবতৃ করা হেলা। িকছু সময় পর যখন মুহাmদ 
sাভািবক হেলন eবং সংিবৎ িফের আসেল িতিন খািদজােক ঘটনা বণর্না কেরন।    

 িনভর্রেযাগয্ হািদস সংgাহক বুখাির,  মুসিলম িবন আল হাjাজ,  আব ুদাuদ আল তায়ািলিস,  iবেন আbলু আল- বার,  
nয়াির eবং iবেন সাiেয়দ আন-নাস pণীত হািদস gেn eবং িবখয্াত ধমর্িবশারদ iমাম আহমদ িবন হানবেলর (১৬৪ িহজির 
বা ৭৮০ িখর্sাb-২৪১ িহজির/৮৫৫ িখর্sাb) মুসনােদ বিণর্ত : ‘হজরত আেয়শা (রাঃ) েথেক বিণর্ত িতিন বেলন,  রsলুlাহ-eর 
pিত সবর্pথম েয oিহ আেস,  তা িছল ঘুেমর মেধয্ সতয্ sprেপ। েয spi িতিন েদখেতন তা eেকবাের েভােরর আেলার nায় 
pকাশ েপত। তারপর তাঁর কােছ িনজর্নতা িpয় হেয় পেড় eবং িতিন েহরা-gহায় িনজর্েন থাকেতন। আপন পিরবােরর কােছ িফের 
আসা eবং িকছ ুখাদয্সামgী সেঙ্গ িনেয় যাoয়া,  eভােব েসখােন িতিন eকাধাের েবশ কেয়ক রাত iবাদেত িনমg থাকেতন। 
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তারপর খািদজা (রা)-র কােছ িফের eেস আবার anrপ সমেয়র জn িকছ ুখাদয্সামgী িনেয় েযেতন। eমিনভােব েহরা-gহায় 
aবsানকােল eকিদন তাঁর কােছ oিহ eেলা। তাঁর কােছ েফেরশতা eেস বলেলন,  ‘পড়ুন’। রsলুlাহ (সা) বেলন : ‘আিম 
বললাম,  আিম পিড় না’২১। [বাংলােদেশর iসলািমক ফাuেন্ডশন েথেক pকািশত বুখারী শরীফ,  pথম খN,  হািদস নmর ৩,  
পৃ. ৫ েথেক udৃত করা হেয়েছ।-anবাদক]   

হািদস anযায়ী মহুাmদ তাঁর aিভjতা খািদজােক জানােলন eভােব : ‘তারপর িতিন (েফেরশতা) আমােক জিড়েয় ধের 
eমনভােব চাপ িদেলন েয, আমার aতয্n ক  হেলা। তারপর িতিন আমােক েছেড় িদেয় বলেলন,  ‘পড়নু’। আিম বললাম আিম 
েতা পিড় না।’ িতিন িdতীয়বার আমােক জিড়েয় ধের eমনভােব চাপ িদেলন েয আমার aতয্n ক  হেলা। eরপর িতিন আমােক 
েছেড় িদেয় বলেলন : ‘পড়ুন।’ আিম জবাব িদলাম,  ‘আিম েতা পিড় না।’ রsলুlাহ (সাঃ) বেলন, তারপর ততৃীয়বার আমােক 
জিড়েয় ধের চাপ িদেলন। eরপর েছেড় িদেয় বলেলন, ‘পড়ুন আপনার রেবর নােম,  িযিন সৃি  কেরেছন। সৃি  কেরেছন মাnষেক 
আলাক েথেক। পড়ুন,  আর আপনার রব মহামিহমািmত।’ ( ৯৬:১-৩)। eরপর েফেরশতা uধাo হেয় েগেলন। আিম সজাগ 
হলাম eবং ঘেরর uেdেশয্ হাঁটা শুr করলাম।’ [ হািদেসর anবাদিট iসলািমক ফাuেন্ডশেনর ‘বুখারী শরীফ’ েথেক সংগৃহীত-
anবাদক]। পের মহুাmদ খািদজােক জানােলন েয িতিন তাঁর জীবেনর জn ভীত িছেলন। e-সেবর কী বয্াখয্া েদয়া েযেত পাের? 
েকন িতিন eত ভীত হেলন? মুহাmদ কী েভেবিছেলন িতিন jান হািরেয় েফলেছন,  েকােনা জাdর pভােব পেড়েছন,  aথবা 
েকােনা িনরাময়-aেযাগয্ েরাগ তাঁেক কাব ুকেরেছ? ei pে র utর আমরা িকছুটা পাi খািদজা যখন মুহাmদেক সাntনা িদেয় 
utর িদেলন: ‘আপিন eকজন aিতশয় সৎ বয্িk। আপিন দিরdেদর pিত aতয্n সদয়,  আপিন aিতিথ-বৎসল,  আপিন 
আপনার পিরবােরর pিত eত েsহশীল,  পীিড়তেদর pিত আপিন aতয্n uপকারী। তাi িবধাতা কখেনাi আপনােক তারঁ যt 
েথেক বিঞ্চত করেবন না।’ 

খািদজার সােথ কেথাপকথেনর পর মুহাmদ sাভািবক হেলন। তখন খািদজা তাড়াতািড় গৃহ েথেক েবর হেলন e ঘটনা তারঁ 
চাচােতা ভাi oয়ারাকা িবন নoফলেক জানােনার জn। হািনফ মতাবলmী oয়ারাকা মkাবাসীর েপৗtিলকতােক ঘৃণা করেতন। 
তাi oয়ারাকা eকদা মুহাmদেক uপেদশ িদেয়িছেলন kরাiশেদর eিড়েয় চলেত। িতিন মুহাmদেক ধয্ান eবং আধয্ািtক কেমর্ 
anরk হেতo uপেদশ িদেয়িছেলন। খািদজার মুেখ ঘটনাবলী শুেন oয়ারাকা বলেলন: ‘খুব সmবত ei ঘটনা iিঙ্গত িদেচ্ছ 
আlাহ তাঁেক তttাবধায়ক করেছন eবং মানবতােক পথ েদখােনার জn তাঁেক িনিদর্  কেরেছন।’ 

আেয়শার ei বkবয্ েথেক aিতpাকতৃ িকছুi পাoয়া যায় না। তারঁ সকল বণর্না মেনািবjােনর সাধারণ তtt িদেয় বয্াখয্া করা 
যােব। মেনর মেধয্ pবল iচ্ছা-আকাkা থাকেল কlনার জগেত মাnষ তার বাsবায়ন ঘটায় নানািকছ ুভাবনা-িচnা কের, নানা 
কািহনীর জাল বুেন। কlনার জগেত িবরাজ করেত করেত মাnষ aেনক সময় কlনার জগত আর বাsব জগেতর মেধয্ তফাৎ 
করেত পাের না। তার মেধয্ ম সৃি  হেত পাের। তার মেন হয় দীঘর্িদেনর লািলত iচ্ছা-আকাkা েযন বাsেব পিরণত হেয়েছ। 
মুহাmদ িtশ বছর ধের িচnা-ভাবনায় মশgল িছেলন। িতিন িবিভn aঞ্চেলর সnয্াসী-ঋিষর সােথ sদীঘর্ আেলাচনা কেরেছন। 
eেকশব্রবােদর pিত গভীরভােব eকিন  হেয়েছন। eরপর েহরা পবর্েতর gহায় ধয্ানরত হন eবং েসখােন aেনক কেঠার 
তাপসেদর সংsেশর্ আেসন। তাঁেদর েপৗtিলকতা িবেরািধতা eবং eেকশব্রবােদর ভাষয্ তাঁেক আেলািড়ত কের। সব িমিলেয় 
s া-সৃি -ধমর্ সmিকর্ত pে  মুহাmেদর মন pচN uেdিলত হেয় oেঠ। তাi eকসময় েহরা পবর্েতর gহায় িনজর্েন ধয্ান করেত 
করেত তাঁর ধারণা হেলা,  েকােনা aশরীরী আtা তাঁর সামেন uপিsত হেয়েছ। aথবা eটা eমনo হেত পাের েয,  ধয্ানরত 
aবsায় তারঁ aবেচতন মন েথেক সাড়া আসেলা eখন সময় eেসেছ সিkয় হবার। সিkয় হবার ভীিত তাঁর মেন eেতাi pভাব 
িবsার করল েয,  িতিন pণত হেলন eবং jান হািরেয় েফেলন। eছাড়া িনেজর jান হািরেয় েফলার পূেবর্ েদবদতূ (েফেরশতা) 
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তাঁেক কাব ুকের েফলার ঘটনার আর েকােনা িবশব্াসেযাগয্ বাsবসmত বয্াখয্া েদয়া যায় না। eখােন েদবদূেতর আিবভর্াব তাঁর 
মেন দীঘর্ লািলত sp আকাkার pিতফলন মেন করা েযেত পাের। 

ei িবে ষণ পুেরাটা anমািনক হেলo eর সমথর্ন পাoয়া যায় an eক ভাষয্ েথেক। ei ভাষয্ anযায়ী মুহাmদ eকবার 
খািদজােক বেলিছেলন : ‘আিম যখন ঘুমািচ্ছলাম তখন িতিন (েফেরশতা) eকটা sদৃশয্ কাপড় িদেয় ঢাকা eকটা বi িনেয় 
আসেলন। েফেরশতা বলেলন,  ‘পড়ুন!’ আিম েজেগ uঠলাম eবং মেন হেলা েযন আমার hদিপেN eকটা বi sািপত হেয়েছ।’ 
ei ভাষয্ েথেক মেন করা যায়,  pগাঢ় ধয্ােনর ািn মুহাmদেক kেমi েমাহgs কের েফেল। িতিন ঘুেমর সময়o তারঁ তীb 
আকাkার pিতফলন েদখেত পান sেp। ei spদশর্ন তাঁর েচতনার জগতেক সnts কের েদয়। হজরত আেয়শার আেরকিট বণর্না 
আেছ : ‘আlাহর নিবর তখন শরীর কাঁপিছল। িতিন খািদজােক বলেলন,  ‘আমােক চাদর িদেয় েঢেক দাo!’খািদজা তাঁেক চাদর 
িদেয় েঢেক িদেলন। aবেশেষ তারঁ কাঁপুিন দরূ হেলা।’ [ আেয়শা বিণর্ত হািদসিটর বাংলা anবােদর সূt uপের uিlিখত-
anবাদক]। পির ার েবাঝা যােচ্ছ েয মুহাmেদর শরীের কাঁপুিন সৃ  হেয়িছল তার িনদাrণ মানিসক যntণা েথেক। ধারণা করা 
যায়,  ei ধরেনর aবsা হয় েসi বয্িkর,  েয ৈdত জীবনযাপন কের-eকিদেক সাধারণ জীবন,  anিদেক spময় aলীক 
aভয্nর জীবন। ei di জীবেনর মেধয্কার তফাৎ ৈতির করেত akম েসi বয্িk। ei ঘটনার পর মুহাmদ আরo diবার েহরা 
পবর্েতর ঐ িনজর্ন gহায় যান। িকnt eবার আর েকােনা িকছু েদখেলন না;  েকােনা েফেরশতা আসেলন না,  বা কােরা কNsরo 
শুনেত েপেলন না। [মুহাmদেক েলখাপড়া না-জানা eকজন মাnষ িহসােব িচিtত করা হয়। তাহেল েকন মহান আlাহ তােক 
‘ikরা’ aথর্াৎ ‘পড়’ ei আেদশ িদেয় sরা নািজল করেবন?]। 

মুহাmেদর ei পুেরা aিভjতািট sp বা aলীক িবশব্াস ছাড়া িক েবিশ িকছু িছল? eটা কী নবoুিত pদােনর েকােনা আলামত 
িছল িকংবা oয়ারাকা িবন নoফেলর েকােনা ভিবষয্dাণী িছল? eরপর েথেক kিয়  ুসেnেহ মুহাmেদর মন জজর্িরত হেত থােক। 
aবsা eমন পযর্ােয় েপৗঁছায় েয,  কেয়কবার িতিন uঁচ ুপাহােড়র uপর েথেক লাফ িদেয় আtহতয্ার কথা িচnা করেলন। িকnt 
খািদজা o oয়ারাকা সবর্দা মুহাmদেক শাn করেতন eবং আশার বাণী েশানােতন। 

iসলােমর ঐিতহািসক ভাষয্মেত মুহাmেদর কােছ pতয্ােদশ বn থাকার সময়কাল িবিভn রকম। aেনেকর মেত ei ফাঁকা সময় 
িছল িতনিদন, েকu বেলন িতন মাস,  আবার কােরা কােরা মেত িতন বছর। আবার েকu েকu বেলন ei aবsা িবরাজমান থােক 
যতkণ না sরা মুdাসিসর নািজল হয়। eরপের আবার pতয্ােদশ আসা বn হেয় যায়।  

কী কারেণ pতয্ােদশ আসা িবিঘ্নত হয় তা েবাঝা কিঠন নয়। pথমবার spিবেভার হেয় েদবদূত েদখার পর মুহাmেদর মেন েয 
দীঘর্িদেনর jলn িজjাসা িছল তা pশিমত হেয় যায়। ঐ ৈদবদশর্েন sদীঘর্ সময় ধের লািলত মেনর গভীের সিঞ্চত p সমূেহর 
utেরর আgহ িমেট যায়। sভািবকভােবi eরপর আেস সেnহ eবং ৈনরাশয্। মেনর েভতর গিচ্ছত আকাkােক পনুবর্ার pjjিলত 
করার জn pেয়াজন আরo eকিন  ধয্ান eবং গভীর eকাgতা;  যা মিs েক আেলািড়ত করেব,  eবং eকসময় আবারo 
বাsব o কlনাei di জগেতর পাথর্কয্ ঘুিচেয় েদেব। ফেল anমুর্খী মুহাmেদর মানস সেরাবের যা লুিকেয় আেছ তা আবার 
েভেস uঠেব eবং তাঁেক তািড়ত করেব। 

uপের হজরত আেয়শার েদয়া িববরণ আমরা পেড়িছ। মুহাmেদর মৃতযু্র eক শতাbী পরূেণর আেগi eেকবাের িভn বkবয্ 
আসেত থােক। ei sl সমেয়র মেধয্i তাঁর জীবন িনেয় িবিভn ধরেনর কািহনী সতয্ বkেবয্র েভতের ঢুেক পেড়। যতi িদন 
েযেত থােক ততi কাlিনক o aেলৗিকক ঘটনার সমােরাহ বৃিd পায়। e বয্াপাের iবেন iসহােকর েলখা নিবর জীবনী যা iবেন 
িহশােমর পাNিুলিপেত eখেনা পাoয়া যায়,  তার িকছ ুিকছু uেlখ রেয়েছ। iবেন iসহাক িহজির ১৫০ (৭৬৭ িখর্sাb) সােল 
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মারা যান eবং মৃতযু্র িকছ ুআেগ তাঁর েলখা েশষ কেরন। eখােন তাঁর বi েথেক িকছ ুudৃিত েদয়া হেলা : ‘নিব হবার আেগ যখন 
মুহাmদ pকৃিতর ডােক সাড়া িদেত মkার বসতবািড়র বাiের েযেতন eবং যখন বসতবািড় eকিট বাঁেকর েপছেন দৃি সীমার 
বাiের েযত,  তখন pেতয্ক পাথেরর শীলাখN যার পাশ িদেয় েহঁেট েযেতন,  eরা বেল uঠেতা : ‘েহ আlাহর pিতিনিধ! 
আপনার uপর শািn বিষর্ত েহাক!’ িকnt eিদক-েসিদক তাকােল মুহাmদ কাuেক েদখেত েপেতন না। তাঁর চািরিদেক শুধ ুেদখেতন 
গাছপালা eবং পাথরখN।’ 

eকখN পাথর িন pাণ বst। আর গাছগাছািলর শb সৃি র জn কNনালী েনi,  যা dারা তারা তােদর িচnা বা anভূিত pকাশ 
করেত পাের। যুিkর িবচাের ei গl eেতাi anপযুk েয,  পরবতর্ীেত নিবর aেনক জীবনীকারক ei গl সmূণর্ িবশব্াস 
কেরেত পােরনিন। তাঁরা বেলন,  েয কNsর েশানা েযত তা হেব েফেরশতার কNsর। নিবর জীবনীকারকেদর ভাবনায় ei 
িবষয়িট আেসিন েয,  মুহাmদ যিদ eরকম ডাক কখেনা শুেনo থােকন েসটা হেত পাের িনেজরi anেরর ডাক। গােয়িব িকছ ু
নয়। aেনক বছেরর eকাg ধয্ান o eকi িচnায় িনমgতার ফেল েস িচnাভাবনা বাsব মেন হেত পাের eবং তা aেনক সময় 
বণাnভিূতর ম সৃি  করেত পাের।  

যােহাক,  ধমর্িবশারেদরা uিdg হেলo iবেন িহশােমর বkবয্ িনেয় িবেরািধতা করেত চান না। তাi তাঁরা ei রহsপূণর্ কNsরেক 
েকােনা েদবদূত বা েফেরশতার কNsর বেল চািলেয় িদেত চান। িকnt eর ফেল কী anিসdাn দাঁড়ায় তা বঝুেত তাঁরা বয্থর্। 
েফেরশতা যিদ মুহাmদেক সিতয্i সmাষণ করেতন,  িন য়i তাঁরা তা করেতন pকােশয্, সবার সামেন। আড়ােল বা লুিকেয় 
সmাষণ করার েকােনা pেয়াজনীয় িদক বা uপেযািগতা েনi। pকােশয্ করেল মkাবাসী সকেল eকবােকয্ মুহাmেদর কথায় 
িবশব্াস করেতন,  eবং আlাহর েয আসল aিভpায় িছল সমs আরবজািতেক iসলােম দীিkত করার,  তাo পণূর্ হেয় েযত 
তাড়াতািড় েকােনা ধরেনর সমsা ছাড়াi। eসব ধমর্িবশারদেদর নজের আেসিন েয তথাকিথত গােয়িব আoয়াজ নিবর িনজs 
কাlিনক ভাবনা েথেক uৎপn হেত পাের। aথবা an িবষেয়o িকছ ুিচnা করা েযত। নিব শহেরর বাiের শুধুমাt eকা েগেলi 
যিদ েসi  কNsর শুনেতন তেব anরা িকভােব তা জানেত পারেলন? নিব েকােনািদন ei িবষেয় িকছ ুবেলনিন। eমন-কী 
েকােনা pামািণক হািদেসo ei ঘটনার িববরণ েনi। sতরাং eটা পির ারভােব eক কlকািহনী ছাড়া আর িকছiু নয়।  

তেব iবেন iসহাক েয পিরকিlতভােব িমথয্া সংবাদ িদেয়েছন তাo বলা যায় না। িতিন িন য়i কােরা কাছ েথেক ei বkবয্ 
শুেনেছন eবং েকােনা p  ছাড়াi তা gহণ কেরেছন। েকননা ei বkবয্ তাঁর িনেজর aেলৗিককতার pিত িবশব্ােসর সােথ খাপ 
খায়। সmবত iবেন iসহাক িনেজেক বা সংবাদদাতােক িজjাসা কেরনিন েয,  an েকu কী শুেনেছ পাথেরর টকুেরা aথবা 
গাছপালা নিবেক সmাষণ জািনেয়েছ। তাছাড়া নিব িনেজ ei ঘটনা বয্k কেরেছন ei ধরেনর েকােনা আলামত সংবাদদাতার 
কােছ িছল কী না। আlাহ েয মুহাmদেক িনেজর মেনানীত দূত বািনেয়েছন তার eকমাt দািব হেচ্ছ মুহাmেদর stী আেয়শার 
িববৃিত,  যা আেগi আমরা েদেখিছ। 

 েবিশরভাগ মাnষi তার aিজর্ত িবশব্ােসর মেধয্ বnী eবং শারীিরক o সহজাত pবৃিtর pিত anগত। আর eেত মাnেষর 
েযৗিkক kমতা hাস পায়। পির ারভােব িচnা-িবে ষণ তারা করেত পাের না। তখন তারা আসল ঘটনােক uেপkা কের যা 
তােদর িবশব্ােসর সােথ সংঘাত সৃি  কের। তারা যা িকছরু মেধয্ তােদর ধারণা o িবশব্ােসর আলামত পায় তােকi আকঁেড় ধের। 
মাnেষর ei আচরণ o মানিসকতাi হেচ্ছ kসংsার eবং িব ম িবsােরর কারণ।  
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নবoুিত aজর্েনর পর 

মুহাmেদর বয়স যখন চিlশ,  তখন eক pতয্ােদশ dারা আlাহ মুহাmদেক েpিরত পrুষ িহেসেব িনেয়ািজত কেরন। pতয্ােদেশর 
ei বাণী sরা আলােকর pথম পাচঁিট আয়ােত বিণর্ত আেছ। িকnt iসলােমর pচার কেব েথেক শুr হেয়েছ তা িনি ত কের বলা 
যায় না,  কারণ oিহ নািজল হoয়ােত aিনিদর্  কােলর জn িবঘ্ন ঘেটেছ eকািধকবার। pথম িদেক iসলােমর pচার হেয়েছ 
েগাপেন eবং সামাn কেয়কজন বয্িkর মেধয্ সীমাবd িছল। sরা আলােকর পের আরo সাতিট িকংবা দশিট sরা pকাশ পায়। 
e-েথেক pতীয়মান হয় েয শুrেত iসলােমর pচার মkাবাসীর কােছ uপহাsবেল পিরগিণত হয় eবং pতয্াখাত হয়। মুহাmদ 
তখন িবমষর্ হেয় যান,  তার মেধয্ িdধােবাধ ৈতির হয়। iসলােমর জn eটা খুবi dভর্াগয্জনক েয,  েকারান সmািদত হেয়েছ 
aেগাছােলাভােব। েকারােনর িবষয়বstেক িনতাn eেলােমেলাভােব সাজােনা হেয়েছ। যারা েকারান aধয্য়ন করেবন তারা িবিsত 
হেবন েয,  েকারােনর সংকলেকরা েকন sরা বা আয়ােতর আগমেনর ধারা anযায়ী েকারােনর sরা o আয়াতgেলােক িবns 
কেরনিন। মুহাmেদর চাচােতা ভাi হজরত আিল িবন আব ুতািলব সমেয়র kমাnযায়ী eকিট েকারান সংকলন কেরিছেলন;  যিদo 
তা পরবতর্ীেত হািরেয় যায়। সময়কাল anযায়ী েকারান সংকলন হেল েকারােনর িবষয়বst aেনক aথর্বহ o বাsবসmত হত, eবং 
eর ফেল ভিবষয্ত pজn iসলােমর utান eবং eর pিত াতার anেpরণা o িচnাভাবনার সােথ সহেজ পিরিচত হেত পারেতা। 

েকারান সংকলেনর pথম পদেkপ েনন হজরত oমর। আব ুবকর খিলফা হবার পর oমর তারঁ সােথ েদখা কের েকারান সংকলেনর 
পেk যুিk েদখান। হজরত oমর বেলন, ‘নিবর মৃতুয্র িকছুিদেনর মেধয্i েকারােনর িবষয়বst o শেbর বয্াখয্া িনেয় মুসলিমেদর 
মেধয্ মতিবেরাধ ৈতির হেচ্ছ। িবষয়িট খুব জrির হেয় দািঁড়েয়েছ। কারণ েকারােনর বাণী েযসব সাহািব মুখs রাখেতন তােদর 
েকu েকu  iয়ামামার যুেd মারা েগেছন। eছাড়া তাল গােছর পাতায় িলিখত েকারােনর বাণী েখেয় েফেলেছ পশুরা।’ oমেরর 
বkেবয্ হজরত আব ুবকর আপিt জানােলন। িতিন বলেলন : ‘েকারােনর সংকলন যিদ আবিশয্কi হেতা তাহেল নিব তাঁর জীিবত 
থাকাকােলi e-িবষেয় পদেkপ িনেতন।’ eরপরo oমেরর দীঘর্ anেরােধর জn েশষেমশ মিদনার খাজরাজ েগােt 
জngহণকারী সাহািব জােয়দ িবন সািবতেক ডাকা হয়। জােয়দ িছেলন মুহাmেদর সবর্েশষ েকারান েলখক। খিলফা আব ুবকর 
জােয়দেক েকারান সংকলেনর ভার aপর্ণ কেরন। আব ুবকেরর পর oমর খিলফা হেল েকারান সংকলেনর ভার িগেয় েপৗঁছায় 
হজরত uসমােনর uপর। uসমান তাঁর সহকমর্ীেদর আেদশ িদেলন েকারােনর sরার ৈদঘর্য্ anযায়ী েকারােনর সংকলেনর জn। 
eেত কের মkার aেনক আয়াত মিদনার sরােত eবং মিদনার আয়াত মkার aেনক sরােত ঢুেক পেড়। মধয্pােচয্র মুসিলম o 
iuেরােপর গেবষক িবেশষ কের িথoদর েনালেদক েকারােনর িবষয়বstর aিবচ্ছnতা,  ঐিতহািসক pসঙ্গ o ঘটনাবলীর 
পিরেpিkেত sরাgিলর মােন o েমাটামুিট তািরখ anযায়ী েকারান িবns কেরেছন২২। যা-েহাক,  pারিmক মkার sরাgিলেত 
iসলােমর pথম কেয়ক বছেরর pচরু সংgােমর িববরণ পাoয়া যায়। sরা েদাহার pথম di আয়ােতর পরi আlাহ েঘাষণা 
িদেয়েছন :  

‘েতামার pিতপালক েতামােক েছেড় যানিন o েতামার oপর িতিন aসnt o নন। 

েতামার জn পরকাল iহকােলর েচেয় ভােলা। 

েতামার pিতপালক েতা েতামােক angহ করেবনi,  আর তুিমo সnt  হেব। 
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িতিন িক েতামােক িপতৃহীন aবsায় পানিন,  আর েতামােক আ য় েদনিন? 

িতিন িক েতামােক ভুল পেথ েপেয় পেথর হিদস েদনিন? 

িতিন িক েতামােক aভাবী েদেখ aভাবমkু কেরনিন?’( sরা েদাহা : আয়াত ৩-৮)। 

মুহাmেদর কী হেয়িছল েয আlাহ তাঁেক সাntনা িদেবন eবং uৎসািহত করেবন? sরা েদাহার ততৃীয় আয়ােত আlাহ বলেছন : 
‘েতামার pিতপালক েতামােক েছেড় যানিন o েতামার oপর িতিন aসnt o নন’ -ei আয়াতটা কী pতয্ােদশ েpরেণর েয 
িবরিতটkু চলিছলতা েশষ হবার পর ‘নািজল’ হেয়িছল! [pতয্ােদশ েpরেণর মধয্বতর্ী িবরিতেত মুহাmদ িক বা dি nাgs হেয় 
পেড়িছেলন ei েভেব েযতারঁ রব তাঁেক হয়ত তয্াগ কেরেছন? পের িতিন িনেজেক যা িদেয় pেবাধ েদন েসটাi হেয় দাঁড়ায় sরা 
েদাহা। ভাল কের লkয্ করেল েদখা যায় e sরা িনেজর সােথ িনেজর কথা বলা মাt। যিদ েকারান aবতরেণর uেdশয্ থােক 
মানব জািতেক সিঠক পেথ পিরচালনা করা তেব েসেkেt ei sরার েকােনা uপেযািগতাi েনi, eকi কথা anাn aেনক sরা 
o আয়ােতর েkেt pেযাজয্]। তফিসর আল-জালালাiেন eভােবi েলখা হেয়েছ। ei ধারণা যিদ সিঠক হয় তেব কালাnkম 
anযায়ী sরা েদাহা েকারােনর িdতীয় sরা হoয়া uিচত িছল। িকnt ধারাবািহকতার kম িহেসেব ১১তম sরা ধরা হয় eবং বতর্মান 
েকারােনর সংকলেন eিটর aবsান ৯৩তম। sরা েদাহা পাঠ করেল েবাঝা যায় ei sরায় মানিসকভােব িবপযর্s মহুাmদেক আlাহ 
সাntনা eবং uৎসাহ িদেচ্ছন। ei ধারণা করা যায় যখন আমরা sরা েদাহার পরবতর্ী ৯৪তম sরা iনিশরাহ eর pথম dিট আয়াত 
পাঠ কির। কালাnkিমকভােব iনিশরাহেক ১২তম বেল  ধরা হয়। ei sরার আয়াতdেয় আlাহ মুহাmদেক বলেছন : ‘আিম িক 
েতামার বk unkু কিরিন? আিম হালকা কেরিছ েতামার ভার।’( ৯৪:১-২)। ei di আয়াত o an আয়াতgিল eবং eর 
পেূবর্র sরা েদাহার িবষয়বst pায় eকi। তাi বলা যায়,  ei di sরায় আlাহ মুহাmেদর dি nা লাঘব কের তাঁর দৃঢ়সংকlেক 
শিkশালী কেরেছন। মনsািttক িবে ষণ েথেক বলা যায়,  আসেল ei diিট sরা মুহাmেদর মেনর েভতের লুকািয়ত iচ্ছা o 
আশার pিতফলন মাt। 

iসলাম pচােরর শুrর িদেক মুহাmদ েগাপেন alসংখয্ক বয্িkেদর মেধয্i তাঁর কাযর্kম সীমাবd রােখন। পের sরা েশাআরার 
২১৪ নmর আয়ােত আlাহ নতুন eক আেদশ িদেলন : ‘তিুম েতামার আtীয়sজনেক সতকর্ কের দাo।’( ২৬:২১৪)। ei আয়াত 
pাp হেয় মুহাmদ (৬১৩ িখর্sােbর িদেক) kরাiশ েনতােদর সাফা পবর্েত eক সভায় ডাকেলন। তারা সমেবত হেল মুহাmদ 
তাঁেদরেক iসলাম gহেণর জn আেবদন জানান। েনতােদর মেধয্ েথেক মুহাmেদর চাচা আব ুলাহাব uেঠ দাঁিড়েয় uচ্চকেN o 
kুbsের বলেলন : ‘মুহাmদ,  তুিম ধব্ংস হo! তুিম কী e-জn আমােদরেক আমntণ জািনেয়ছ?’ আব ুলাহােবর ধৃ তাপূণর্ 
আচরেণর জবাব আসেলা ১১১তম sরা লাহাব বা আল-মাসােদর মধয্ িদেয়। ei sরার pথম আয়ােত আব ুলাহােবর uচ্চািরত 
শb aথর্াৎ ‘ধব্ংস হo’ বয্বhত হেয়েছ : ‘ধব্ংস েহাক আব ুলাহােবর di হাত! আর েস িনেজ।’ ( ১১১:১) আব ুলাহাব তার 
সmদ eবং সnানেদর জn গিবর্ত িছল। তাi আlাহ জািনেয় িদেলন :  

‘তার ধনসmদ o uপাজর্ন তার েকােনা কােজ আসেব না।  

েস jলেব aিgিশখায়’ ( ১১১: ২-৩)। 

মুহাmদ েয পথ িদেয় হাঁটেতন েস পেথ আব ুলাহােবর stী uেm জািমল কাঁটা িবিছেয় রাখেতন। িতিনo আlাহর শািs েথেক িনsার 
েপেলন না। নািজল হেলা পরবতর্ী আয়াত : 

‘আর তার jালািনভারাkাn stীo,  যার গলায় থাকেব কড়া আঁেশর দিড়।’ ( ১১১: ৪-৫)। 
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নিব হবার পর েতেরা বছেরর ঘটনাসমূহ eবং সেবর্াপির মkায় নামােনা sরাgিল পাঠ করেল মেন হয় e-েযন eকজন বয্িkর 
uপাখয্ান িযিন eকা তাঁর েগােtর িবrেd লড়াi করেছন eবং তােদরেক েবাঝােনার জn o তােদর িবেরািধতা aিতkম করার 
জn েকােনা পdিতi বাদ েদনিন। eমন-কী সাহােযয্র জn আিবিসিনয়ার সmাট িনগােসর িনকট িতিন তাঁর কেয়কজন anগতেক 
পাঠােলন। uপহাস o িবেরািধতার মুেখ মুহাmদ কখেনা িপছপা হনিন। যখন মুহাmেদর পুt কােসম মারা যায় তখন আলাস িবন 
oয়ােয়ল মুহাmদেক uপহাস কেরন utরািধকারহীন বেল। eজn sরা কাuসাের বলা হেলা : ‘েয েতামার dশমন,  েস-i েতা 
িনবর্ংশ।’ ( ১০৮:৩)। হেজর সময় aেনক pভাবশালী বয্িk তীথর্যাtী হেতন। যখন মুহাmদ pভাবশালী েলাকেদর iসলােম 
দীিkত হবার আমntণ জানােতন তখন তারঁ চাচা আব ুলাহাব তাঁেক anসরণ করেতন eবং তীথর্যাtীেদর uেdেশয্ বলেতন : 
‘আমার ei াতু tু eক পাগল। েস কী বেল তার pিত আপনারা কণর্পাত করেবন না।’ sরা তরু েকারােনর জীবn eবং 
sেরলা sরাgেলার মেধয্ anতম মিk sরা। মুহাmেদর সােথ তাঁর আtীয়-sজন o sেদশবাসীর বচসার বণর্না ei sরায় পাoয়া 
যায়। eখােন ei sরার ২৯-৩১ eবং ৩৩-৩৪ আয়ােতর udিৃত েদয়া হেলা : 

‘aতeব তুিম uপেদশ িদেত থােকা, েতামার pিতপালেকর angেহ তুিম ভিবষয্dkা বা পাগল নo। 

oরা িক বেল,  ‘েস eক কিব,  আমরা তার aিনি ত ৈদেবর (মৃতযু্র) pতীkা করিছ?’ 

বেলা,  ‘েতামরা pতীkা কেরা,  আিমo েতামােদর সেঙ্গ pতীkা করিছ।’ 

oরা িক বেল,  ‘e (েকারান) তার িনেজর রচনা?’ না,  তারা িবশব্াস কের না। 

তারা যিদ সতয্বাদী হয়,  eর মেতা েকােনা রচনা িনেয় আsক-না!’ ( ৫২:২৯-৩১,  ৩৩-৩৪)। 

মুহাmেদর সােথ তারঁ sেদশবাসীেদর বাদাnবােদর আরo uদাহরণ পাoয়া যােব মিk sরা তাহা’য় (২০)। মুহাmেদর িবrেd 
েযসব aিভেযাগ করা হেয়িছল তার বণর্না পাoয়া যায় sরা ফরুকােন : ‘aিবশব্াসীরা বেল,  ‘e িমথয্া ছাড়া িকছiু নয়। েস 
(মুহাmদ) e বািনেয়েছ o an সmpদােয়র েলাক তােক e-বয্াপাের সাহাযয্ কেরেছ।’ oরা েতা সীমালঙ্ঘন কের o িমথয্া বেল। 
oরা বেল,  ‘egেলা েতা েসকােলর uপকথা যা েস িলিখেয় িনেয়েছ। egেলা সকাল-সnয্া তােক েশখােনা হয়।’ বেলা,  ‘e 
িতিনi aবতীণর্ কেরেছন,  িযিন আকাশ o পিৃথবীর সব রহs জােনন। িতিন েতা kমাশীল,  পরম দয়ালু।’ oরা বেল,  ‘e 
েকমন রsল েয খাবার খায় o হােট-বাজাের চলােফরা কের! তার কােছ েকন েফেরশতা পাঠােনা হয় না েয তার সেঙ্গ থাকেব o 
ভয় েদখােব,  বা তােক ধনভাNার েদoয়া হয় না েকন,  বা তার eকটাo বাগানo েনi েকন েযখান েথেক েস তার খাবার েযাগাড় 
করেত পারেব?’সীমালঙ্ঘনকারীরা আরo বেল, ‘েতামরা েতা eক জাdgs েলােকর anসরণ করছ!’ ( sরা ফরুকান : আয়াত 
৪-৮)। 

মুহাmেদর িবrেd aিভেযােগর িববরণ eকািধক মিk sরােত রেয়েছ। মkাবাসীরা তাঁেক বলেতা,  unাদ,  িজেনর pভােব 
আkাn,  eকজন জাdকর,  কিব eবং শয়তােনর েদাসর। েকারােনর আয়াতgেলােক বলা হেলা জাdমnt। কখেনা বলা হেলা েয,  
মুহাmেদর মুখিনঃসৃত বাকয্ যা িনি তভােব aেnর dারা িলিখত,  েকননা িতিন েলখাপড়া জানেতন না। যারা তাঁর সমােলাচনায় 
aেপkাকৃত নরম িছেলন তারা বলেতন মহুাmদ আসেল eকজন spd া,  িতিন aলীক sেp আচ্ছn aথবা eকজন কিব িযিন 
তাঁর কlনা pকাশ করেছন ছnযkু গেদয্র মধয্ িদেয়। 
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মিk sরােত aেনক আয়াত রেয়েছ েযgেলা sরার pধান বাদাnবাদ েথেক িবচযু্ত। e-েথেক েবাঝা যায় মুহাmদ pবল িবেরািধতার 
মুেখ কখেনা িনরাশ হেয় েযেতন eবং তাঁর সংকl dবর্ল হেয় েযত। ফেল তাঁর মেধয্ aেপাষ করার ভাবনা ৈতির হয়। িতিন মেন 
করেলন ei আেপােষর িবিনমেয় তাঁর িবপেkর েলােকর েথেক শtrতা মkু হেয় বntু েপেত পারেবন। িতিন েপৗtিলকেদর 
সােথ সমেঝাতায় আসার কথা িবেবচনা করেলন। ei িবষেয় sরা বিন-iসরাiেল বিণর্ত হেয়েছ : ‘আিম েতামার কােছ েয 
pতয্ােদশ পািঠেয়িছ তার েথেক েতামার িবচযু্িত ঘটােনার জn oরা েচ া করেব যােত তুিম আমার সmেn িকছ ু িমথয্া কথা 
বানাo, তা হেল, oরা aবশয্i বn ুিহেসেব েতামােক gহণ করেব। আিম েতামােক aিবচিলত না রাখেল তুিম oেদর িদেক িকছটুা 
ঝঁুেকi পড়েত। তিুম ঝুঁেক পড়েল aবশয্i আিম েতামােক iহজীবন o পরজীবেন িdgণ শািsর sাদ gহণ করাতাম,  তখন আমার 
িবপেk েতামােক েকu সাহাযয্ করত না।’ ( ১৭:৭৩-৭৫)।  

uk িতনিট আয়ােতর িবে ষণ pেয়াজন রেয়েছ। সিতয্ কী eকটা সময় িছল যখন kরাiশেদর pবল িবেরািধতার মুেখ মহুাmদ 
kাn হেয় পেড়ন eবং আেপাষ aথবা িনেদনপেk িকছু েসৗ াতৃt sাপেনর pেয়াজনীয়তা uপলিb কেরন? হয়েতাবা e-িবষয়িট 
সতয্ হেত পাের। মানব-চিরt eমনi েয,  েস সমsায় পড়েল aথবা যখন জেয়র সmাবনা aতয্n kীণ হেয় যায় তখন ei 
ধরেনর পদেkপ েনয়া asাভািবক িকছ ুনয়। eছাড়াo েকারােনর aেনক তফিসরকারক বেলেছন, ei আয়াতgেলার পিরেpিkত 
িছল eকটা ঘটনা যােক ‘সারেসর ঘাড় বাঁকােনার ঘটনা’বলা হেয় থােক। ei ঘটনার িববরণ মুহাmেদর aেনক জীবনীকারক 
বণর্না কেরেছন। 

ei বণর্নাnযায়ী eকদা কাবার িনকটবতর্ী eক sােন নিব কেয়কজন kরাiেশর কােছ sরা নজম আবিৃt কের েশানান। ছেnাবd 
ei sরায় েযমন আেছ আধয্ািtক anভূিত,  েতমিন মন েকেড় েনবার শিk। নিব যখন তারঁ ধেমর্র সতয্তা বয্াখয্া করিছেলন 
তখনi েফেরশতা িনেয় আসেলন eক নতুন anেpরণা। ফেল নিব uচ্চারণ করেলন েসi pিসd আয়াতdয় : ‘েতামারা িক েভেব 
েদেখছ লাত o ojা সmেn,  আর ততৃীয়িট মানাত সmেn?’ ( ৫৩: ১৯-২০)। আয়াত dিট uচ্চারেণর সময় নিবর গলার sর 
িছল pায় ঘণৃাপূণর্, aথর্াৎ নিব েবাঝােত েচেয়িছেলন eiসব মূিতর্gেলা আসেল aসার। িকnt eরপর েনেম আসেলা আরo dিট 
আয়াত, যা পরবতর্ীেত েকারান েথেক মুেছ েফলা হেয়েছ। কারণ িহেসেব বলা হেয় থােক েয,  আয়াত dিট নািক শয়তান নিবর 
মুেখ িদেয়িছল,  যার জn নিব পের আেkপ কেরেছন। আয়াতdয় িছল : ‘eরা হেচ্ছ েসi uড়n সারস। তাi eেদর মধয্sতা 
আশা করা েযেত পাের।’e-কথা বেল নিব নতজাn হেলন। তা েদেখ তাঁর সােথ kরাiশরাo নতজাn হেলন িতন েদবীেক সmান 
েদখােনার জn। তারা ভাবেলা eতিদন পের মুহাmদ িতন েদবীর মধয্sতার kমতা sীকার কের িনেয়েছন।  

যারা মেন কেরন নিব মুহাmদ িছেলন ভলু ািnর ঊেধব্র্ তাঁরা আসেল asীকার করেবন েয,  মুহাmদ েকােনািদনi eমন কথা 
বেলনিন যা তাঁর নীিতর সােথ সামঞ্জsহীন। তাi তাঁরা ঐ কািহনীেক িমথয্া বেল aিভিহত কেরন। eমনিক েকারান েথেক dিট 
আয়াত মুেছ েফলেতo িdধা কেরনিন। eরপরo aেনক pামাণয্ দিলল eবং েকারােনর তফিসরকারকেদর মnবয্ েথেক েবাঝা 
যায় আসেলi e-ধরেনর ঘটনা ঘেটিছল। েকারােনর িবখয্াত তফিসরgn তফিসর আল-জালালাiেন েলখা হেয়েছ ঐ di আয়ােতর 
পিরেpিkেত ৈতির হয় আরo eকিট আয়াত।  sরা হেজর আয়াত ৫১। ধারণা করা হয় sরা নজেমর dিট আয়াত uচ্চারেণর জn 
নিবর মেন তীb anেশাচনা সৃি  হয় তা েথেক িনবৃিtর জn eবং নিবেক সাntনা েদবার জn sরা হেজর ei িবেশষ আয়াত 
নািজল হয়। নিবেক ei বেল আশব্s করা হয় : ‘আিম েতামার পেূবর্ েযসব নিব o রsল পািঠেয়িছলাম তারা যখনi িকছ ুআবিৃt 
করত তখনi শয়তান তােদর আবিৃtেত বাiের েথেক িকছু ছেুড় েফলত। িকnt শয়তান যা বাiের েথেক ছুেড় েফেল আlাহ তা 
দূর কের েদন। তারপর আlাহ তাঁর আয়াতgেলােক sসংবd কেরন। আর আlাহ েতা সবর্j তttjানী।’ ( sরা হজ, ২২ : আয়াত 
৫২)। 
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েকারােনর ant ei ধরেনর আয়াত আরo আেছ। ei (শয়তান-সংি ) আয়াতgিল o সংি  ঘটনাবলীর িবে ষণ েথেক eটা 
পির ার েয,  নিব আসেল ভলু ািnর ঊেধব্র্ িছেলন না। iসলােমর pাথিমক যুেগর aেনক পিNেতরাo eরকম মেন কেরন-নিব 
শুধমুাt তারঁ নবoুিতর নীিতর েkেt ভলু ািnর ঊেধব্র্ িছেলন। eখন যিদ sীকার কের েনয়া হয় েয, নিব মুহাmদ আসেল বয্িkগত 
ভুল ািnর ঊেধব্র্ িছেলন না, তাহেল uপের বিণর্ত ঘটনার েযৗিkক eবং সহজ বয্াখয্া েদয়া যায়। pবল িবেরািধতার মুেখ মুহাmদ 
যখন পযুর্দs,  তখন িকছু সহনশীলতা o বntু েদখােনার pেয়াজনীয়তা uপলিd কেরন। তাi kরাiশেদরেক সnt  করার জn 
েকৗশলী হেয় িমি  বাকয্ বলেলন। eেত kরাiশরা খুিশ হেলন eবং মহুাmদসহ তাঁরা eকসােথ নতজাn হেলন। িকnt পরবতর্ীেত 
যখন ei uপাখয্ান েশষ হেলা eবং সবাi ঘের িফের েগল, নিব মুহাmেদর মেনর েভতের শুr হেলা pবল েতালপাড়। িতিন 
anভব করেলন েকu েযন তাঁেক ei ধরেনর সমেঝাতা না করার জn সতকর্ কের িদেচ্ছ। কারণ িtশিট বছর ধের মুহাmদ েয 
আদশর্ ধারণ কের eেসেছন, eেকশব্রবােদ িবশব্াসী হেয় kরাiশেদর েপৗtিলকতােক িবেরািধতা কের িগেয়েছন eর সােথ 
সাংঘিষর্ক। আজেকর ei সমেঝাতা তাঁর সারা জীবেনর িবশব্াস,  আদশর্,  িচnা,  দশর্ন সবিকছেুক জলাঞ্জিল িদেয় েদেব। eরপের 
sরা বিন-iসরাiেলর ৭৩-৭৫ আয়াতgিল ৈতির হয়। uপের েয েযৗিkক বণর্না তেুল ধরা হেয়েছ তা েথেক ei আয়াতgেলার 
বয্াখয্া pমািণত হয়। আর শুধমুাt an eকিট বয্াখয্া হেত পাের েয,  ei কািহনী সmূণর্ িমথয্া। aথর্াৎ মুহাmদ িনেজi েচেয়েছন 
kরাiশেদর সােথ সমেঝাতা o বntু করেত তথািপ আlাহ তাঁেক িনেষধ কের েদন। িকnt েযেহত ু নিব তাঁর সততা eবং 
সতয্বািদতার জn pিসd িছেলন  তাi ei বয্াখয্া gহণেযাগয্ নয়। 

 

পাদটীকা 

১. আব ুজাফর মহুাmদ iবেন জিরর আল-তাবাির (জn : ২২৪ িহজির বা ৮৩৯ িখর্sাb-মৃতযু্ ৩১০ িহজির বা ৯২৩ িখর্sাb) 
iরািন বংেশাdূত। আরিবেত েলখার জn িবখয্াত। তাঁর রিচত বi হেচ্ছ : ´The Annals of the Prophets and Kings’। েকারােনর 
তফিসরকারকেদর মেধয্ িতিন সবেচেয় pাচীন।  

২. মুহাmদ আল-oয়ােকিদ (মতৃুয্ ২০৭ িহজির বা ৮২৩ িখর্sাb),  gnকার: The Book of the Prophet’s Wars (িকতাব আল-
মাগহািজ)। 

৩. বাহাi মতাবলmীেদর utােনর iিতহাস পনুঃমুিdত হেয়েছ ১৯১০ সােল Leiden েথেক। Ed. by E.G. Browne, E. J. W Gibb 

Memorial Series, XV.  বiিটর েলখক িমজর্া জািন pথমিদককার ২৮তম বাহাi মতাবলmী। িতিন িনেজর ধমর্ীয় মতাদশর্ তয্াগ 
কেরনিন বেল তাঁেক হতয্া করা হয় েতহরােন ১৮৫২ সােল (১২২৮ িহজির)। 

৪. kরাiশ েনতা আব ুেজেহল (ajানতার পৃ েপাষক) নামিট মুসলমানেদর pদt। তাঁর মূল নাম আমর িবন িহশাম িবন আল-
মুিগরা। িতিন মাখজুম েগােtর pধান িহসােব তাঁর চাচা oয়ািলদ িবন আল-মুিগরার sলািভিষk হন। iসলাম pচােরর শুrর িদক 
েথেকi িতিন মুহাmেদর pবল িবেরাধী িছেলন eবং pথমিদককার মুসলমানেদরেক নানাভােব হয়রািন করেতন। িতিন িdতীয় 
িহজির বা ৬২৪ িখর্sােb বদেরর যুেd kরাiশেদর পেk েনতtৃ েদন eবং ei যুেd িনহত হন।  

৫. েলাট গাছ (আরিবেত eেক িসdা গাছ eবং ফািসর্েত kনার গাছ বলা হয়) eক ধরেনর বদরী বা কাঁটাoয়ালা gl।  
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৬. মুহাmদ েহােসন হায়কেলর জn ১৮৮৮ সােল। িমশেরর pথম uপnাস জয়নাব-eর রচিয়তা (১৯১৪)। eছাড়া হজরত মুহাmদ 
(১৯৩৫),  হজরত আব ুবকর (১৯৪৩),  হজরত oমর (১৯৪৪)-eর জীবনীকারক। িমশেরর িশkামntী eবং িসেনেটর েpিসেডন্ট 
িছেলন িতিন। মতৃযু্ ১৯৫৬ সােল। 

৭. eিমিল ডারেমনেগম Le vie de Mahomet (Paris 1929) eবং Ges Mahomet et tradition islamique (Paris 1955)  বiেয়র েলখক। 

৮. পারেsর িবিশ  মুসিলম মনীষী নািসর uিdন তিুস বhমািtক েলখক। িতিন গিণতশাst,  েজয্ািতিবর্jান,  কালিনrপণ 
িবjান,  eবং খিনজিবjােনর oপর বi িলেখেছন। িtেকাণিমিতর আিব ারক িহেসেব পিরিচত। তাঁর জn ১২০১ িখর্sাb 
(৫৯৭ িহজির) eবং মৃতযু্ ১২৭৪ সেন (৬৭২ িহজির)। নীিতশােstর uপর eকিট গেবষণামূলক gn রচনা কেরেছন। The Nasirean 

Ethics নােমর বiিট iংেরিজেত anবাদ কেরেছন G. M. Wickens। pকািশত হেয়েছ লন্ডন েথেক ১৯৬৪ সােল। ei বiেয় 
রাজনীিত,  aথর্নীিত িনেয়o িবশদ আেলাচনা কেরেছন।  

৯. হালাk খান েচিঙ্গস খােনর নািত eবং kবলাi খােনর াতা। kবলাi খান চীেনর iuয়ন রাজবংেশর pিত াতা। িলখনাদ 
রাজবংেশর রাজা হেয় হালাk খান ১২৫৬ িখর্sাb (৬৫৪ িহজির) েথেক ১২৬৫ িখর্sাb (৬৬৩ িহজির) পযর্n iরান,  iরাক,  
eিশয়া মাiনেরর িবশাল aঞ্চেল রাজt কেরন। 

১০. সাসািনদ রাজবংেশর রাজা খসr-১ আnিশroয়ান eর (৫০১-৫৭৯ িখর্sাb) জn িনিমর্ত রাজকীয় হলঘর। eর ২৬ িমটার 
(৮৫ ফুট) uচ্চতা িবিশ  ধnকাকৃিত িখলােনর িকছু aংশ eখনo িবদয্মান আেছ তাiিgেসর ধব্ংসsূেপর মােঝ। ei sানিট 
বাগদাদ েথেক ২২ িকেলািমটার দূের ভািটর িদেক।  

১১. খসr-২ পারেভজ (৫৭০-৬২৮ িখর্sাb) িছেলন iরােনর সাসািনদ রাজবংেশর বাদশাহ। িতিন বাদশাহ খসr-১ 
আnিশroয়ানeর েদৗিহt। তাঁর শাসনকাল ৫৯১ েথেক ৬২৮ িখর্sাb পযর্n। তাঁর সামিরক বািহনী িসিরয়া,  িফিলিsন,  eিশয়া 
মাiনর eবং িমশর দখল কের ৬১১ eবং ৬১৬ সােলর মােঝ। পের পরািজত হেল তাঁেক হতয্া করা হয়। eরপর তাঁর পুt িশrয়া 
দখেলর sানgেলা েছেড় েদন eবং pােচয্র েরামানেদর সােথ শািn sাপন কেরন। মুহাmেদর pথমিদেকর জীবনী eবং iিতহাস 
েথেক জানা যায় নিব পারেsর বাদশাহ খসr-২ পারেভজ,  pােচয্র েরামান সmাট েহরািkয়াস,  িমশেরর শাসনকতর্া,  eবং 
আিবিসিনয়ার িখর্sান সmাট িনগাসেক পt পািঠেয় iসলােম দীিkত হবার আমntণ জানান। 

১২. d বয্ : পাদটীকা ৬৯ d বয্।  

১৩. ততৃীয় o চতথুর্ aধয্ায় d বয্। 

১৪. পাদটীকা ৯৪ d বয্। 

১৫. iবেন িহশাম (আbলু মািলক িবন িহশাম) িমশের বসবাস করেতন eবং ৮২৮ িখর্sােb (২১৩ িহজির) মারা যান। িতিন 
iবেন iসহােকর েলখা eবং হািরেয় যাoয়া মুহাmেদর জীবনীর eক সংেশািধত সংsরণ pকাশ কেরন। iবেন iসহাক িছেলন 
মিদনার বািসnা eবং বাগদােদ মারা যান আnমািনক ৭৬৭ সােল (১৫০ িহজির)। iবেন িহশাম সmািদত মুহাmেদর জীবনী হেচ্ছ 
সবচাiেত পরুেনা gn। iংেরিজেত anবাদ কেরেছন আলে ড িগেয়াম ´The Life of Muhammad’ নােম pকািশত হেয়েছ 
akেফাডর্ েথেক ১৯৫৫ সােল।  
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১৬. মুহাmদ িবন iসমাiল আল বুখাির’র জn ৮১০ িখর্sােb (১৯৪ িহজির) eবং মতৃুয্ ৮৭০ িখর্sােb (২৫৮ িহজির)। িতিন 
িছেলন েবাখারার বািসnা। তাঁেক হািদেসর pধান সংকলক বলা হয়। হািদস িনবর্াচন করেত িতিন pচরু পির ম কেরন (৭৩৯৭ 
হািদস) িবেশষত হািদেসর বণর্নাকারীেদর সmেকর্। বুখািরর হািদসgেলােক sিn মুসিলমরা aতয্ািধক বয্বহার কের থােকন সিহ 
মেন কের। 

১৭. জুবােয়র িবন আব ুসালমা pাক-iসলািম যুেগর eকজন িবিশ  কিব। ধারণা করা হয় মুহাmেদর নবoুিতর pথম িদেক িতিন 
জীিবত িছেলন। িকnt iসলাম gহণ কেরনিন।  

১৮. লািবদ িবন রািবয়া হাoয়ােজন েগা ীর eকজন কিব। pকৃিত eবং ধমর্ীয় anভূিত বণর্নায় িবখয্াত িছেলন। মিদনায় িনেজর 
েগাtসহ মুহাmেদর সােথ সাkাত কেরন eবং iসলাম gহণ কেরন। পরবতর্ীেত িতিন কিবতা েলখা েছেড় েদন। দীঘর্িদন েবঁেচ 
থাকার পর িতিন ৬৬১ সােল (৪১ িহজির) মৃতযু্বরণ কেরন। 

১৯. মুহাmদ িবন জাকািরয়া িছেলন েতহরােনর িনকটবতর্ী রািয় aঞ্চেলর pিসd িচিকৎসক। জn তারঁ ৮৬৪ িখর্sােb (২৫০ 
িহজরির) eবং মতৃযু্ ৯২৫ িখর্sােb (৩১৩ িহজির)। আরিব ভাষায় িতিন িচিকৎসাশােstর uপর dিট িবশব্েকাষ রচনা কেরেছন। 
egেলা পরবতর্ীেত লািতন ভাষায় aনূিদত হয়,  eবং iuেরােপর িচিকৎসাশােstর জn বয্বhত হয়। আলেকিমর uপর 
গেবষণামলূক gn রচনা কেরিছেলন িতিন। দশর্ন o মেনািবjােনর uপরo বi িলেখিছেলন যিদo েসgেলা eখন আর পাoয়া 
যায় না। িতিন নবoুিতেক asীকার কেরন। েকননা তাঁর মেত s া সকল মাnষেকi জnসূেt যুিkর aিধকারী কেরেছন। 

২০. িসিরয়ীয় কিব আব ুআল আলা আল-মাির’র জn আেলpার িনকটবতর্ী মারা aঞ্চেল,  ৯৭৯ িখর্sােb (৩৬৯ িহজির) eবং 
মৃতযু্ ১০৫৮ সােল (৪৫০ িহজির)। gিট বসেn আkােnর জn িশশুকাল েথেকi িতিন an িছেলন। aেjয়বাদ eবং িনরীশব্রবাদী 
কিব িহসােব িতিন pিসd িছেলন। তাঁর eকিট েলখায় anজীবেন পািড় েদবার কািহনী িলেখেছন। 

২১. an আেরকিট বণর্না anযায়ী নিবর utর িকছু সামাn িভn pকার। েযমন : ‘আিম আবৃিt করেত পাির না’aথবা ‘আিম কী 
আবিৃt করেবা? 

২২. d বয্ : Theodor Noldeke, Geschichte der Qur'an, 2nd ed., 2 vols ed. By F. Schwally, Leipzig 1909-19.eবং Richard Bell, The 

Quran, translated with a critical rearrangement of the surahs, 2 vols, Edinburgh 1937-39 
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িdতীয় aধয্ায় 

iসলাম ধমর্ 

 

ধমর্ীয় কাঠােমা   

ধমর্ কখেনা আরব েবdiনেদর মেধয্ পিরপূণর্ aেথর্ িবsার লাভ কেরিন। eখেনা আরব েবdiনরা িবিভn ধরেনর 
আধয্ািtক, aিধিবদয্াগত িবষেয়র pিত েতমন েকােনা আকষর্ণ েবাধ কেরন না। dগর্ম o pিতkল aঞ্চেল বসবােসর কারেণ 
তােদর মেধয্ রীিতনীিত, pথা বা িবিধিনেষধ বয্তীত েতমন েকােনা সামািজক pিত ান গেড় uেঠিন। pাক-iসলািম যুগ েথেক 
েবdiনরা eকিদেক েযমন sভােব নমনীয় আবার anিদেক েমজােজ udায়ী। েকােনা কিবতার সাধারণ েকােনা eকিট পঙিkেতi 
তারা kুb হেত পাের aথবা aিত-আনেn uেdিলত হেয় েযেত পাের। েবdiনেদর মেধয্ aেনেক আtেকিndক o দািmক pকৃিতর। 
সবর্দা িনেজর ৈবিশ য্ িনেয় বড়াi করার মানিসকতা তােদর মেধয্ রেয়েছ। িনেজেদর dবর্ল িদকgেলা, eমনিক aপরাধ o 
ৈপশািচকতা িনেয়o তােদর aহঙ্কার দীঘর্িদেনর। aতীতকাল েথেক সহেজ তারা িবিভn kসংsার o anাn িব েমর িশকার 
হেতা। মrভূিমেত pিতিট গাছ বা পাথেরর িনেচ েকােনা না েকােনা দানব লুিকেয় আেছ বেল িবশব্াস করত। ভিূমর rkতার কারেণ 
তারা মানবসভয্তার anতম িভিt কৃিষকাজ েথেক দূের িছল।   

েবdiনেদর দৃি েত গrর েলজ হেচ্ছ aমযর্াদার pতীক আর েঘাড়ার মাথা হেচ্ছ মযর্াদার pতীক। তােদর জীবেনর eকমাt লkয্ 
িছল িনেজেদর তাৎkিণক শারীিরক চািহদা পূরণ,  েদবতার pিত pাথর্নার eকমাt uেdশয্o িছল oi লkয্ aজর্ন করা। pিতপk 
astধারী না হেলo িকংবা আtরkা করার মেতা pstিত না থাকেলoতােদরআkমণ করা eবং আgাসী মেনাভাব pদশর্ন 
েবdiনেদর েkেt সবসময় sাভািবক বয্াপার িছল। সিহংস েকােনা ঘটনা pায়-সময়i aতয্িধক pশংিসত হেতা eবং তা-িনেয় 
বীেরািচত কিবতাo রচনা করা হেতা। an বয্িkর stীেক বলপবূর্ক তুেল িনেয় যাoয়ার বণর্না েদয়ার েkেt েবdiন-কিবরা 
‘aসভয্তা’র পিরচয় িদেতন। হামলার িশকার হoয়া মিহলার েগাপনীয়তা pকাশ, তার শারীিরক িনgহ বা িবড়mনার বণর্না িদেত 
েবdiন-কিবরা নযূ্নতম িবেবকেবােধর পিরচয় িদেতন না। 

েবdiনরা ঈশব্রেক eক কিৃtম eবং গতাnগিতক সtা বেলi মেন করেতন। তারা sাধীন o ৈনবর্য্িkক েকােনা ঈশব্েরর aিsেt 
িবশব্াস করেতন না। মজার িবষয় হেচ্ছ,  েবdiনরা an েকােনা েগা ীর সােথ pিতেযািগতার সময় pিতdndী েগা ীর েকােনা 
িবখয্াত েদবতার আদেল িনেজরাo eকিট েদবতা ৈতির কের uপাসনা শুr কের িদত। iসলাম-পূবর্ যুেগ মkার ‘কাবা’ ঘরিট 
িবিভn েদবেদবীর মূিতর্েত ভিতর্ eমনi eকিট grtপণূর্ uপাসনালয় িছল। েবdiনরা ei পিবt sােন িনয়িমত আসত eবং 
গভীরভােব সmান pদশর্ন করত। kরাiশেদর সােথ িবেরােধর েজর ধের eকবার েজাহায়না েগা ীর েনতা আbdুার িবন hদায় 
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তার জনগণেক িনেদর্শ িদেয়িছেলন হাoরা নামক sােন কাবার মেতা আেরকিট uপাসনালয় বানােনার জn,  যােত েবdiনেদরেক 
কাবার পিরবেতর্ ei uপাসনালেয় িনেয় আসা যায়। িকnt েজাহায়না েগা ীর েলাকজন e কাজ aতয্n বয্য়বhল o ঝুঁিকপণূর্ বেল 
েনতার িনেদর্শ uেপkা কেরিছল। eজn িহশাম িবন মুহাmদ আল-কালিব (িহজির ১২০ বা ৭৩৭ িখর্sাb-িহজির ২০৪/২০৬ বা 
৮১৯/৮২১িখর্sাb) রিচত ‘তানিকস আল আসনাম’ gেn২৩ বয্ঙ্গধমর্ী কিবতায় েজাহায়না েগা ীর জনগণেক িনেয় uপহাস করা 
হেয়েছ। uেlখয্ িহশােমর ei বiিট েপৗtিলক আরেবর ধমর্ীয় ধয্ান-ধারণার s  িচt uপsাপেনর েkেt eকিট িনভর্রেযাগয্ 
সূt। iসলাম-পূবর্ আরব েপৗtিলকেদর মানিসকতা েবাঝার জn ei বi েথেক িকছ ুuিk তুেল েদয়া েযেত পাের : ‘আbাহা (ষ  
শতেকর মাঝামািঝ সমেয় আিবিসিনয়া িবজেয়র পের iেয়েমেনর eকজন িখর্sান শাসক) যখন সানায় aতয্n মূলয্বান পাথর o 
দািম গােছর gিঁড় িদেয় েকিলস নােমর িগজর্া িনমর্াণ কের শপথ িনেয়িছেলন িতিন তার হােতর মুিঠ ততিদন পযর্n আলগা করেবন 
না, যতিদন না আরবরা কাবােক পিরতয্াগ কের ei িগজর্ায় আসা শুr কের। e সংবাদ শুেন আরেবর eকজন েনতা eক রােt 
িকছ ুেলাক পাঠােলন েনাংরা আবজর্না আর মলমূt িদেয় িগজর্ািট ন  করেত।’ eক েছেল তার িপতৃহতয্ার pিতেশাধ েনয়ার 
পিরকlনা কের। eজn pথেম েস জুল-খালাসা নােমর eক েদবতার মূিতর্র কােছ যায়। রীিত anযায়ী েছেলিট তীেরর ফলক 
িনেkপ কের জানেত চায় তার িপতার হতয্াকারীেক হতয্া কের বদলা েনয়া uিচত হেব িকনা। জুল-খালাসার aমত হয় তােত। 
আরব েছেলিট তখন kbু হেয় জুল-খালাসা েদবতােক িনেজর পৃ েদশ pদশর্ন কের বেল,  ‘আমার মেতা আপনার িপতাo যিদ 
খুন হেতন তেব আজ আপিন আমােক না বলেত পারেতন না।’ pাক-iসলািম যুেগর eক কিবর ভাষায়,  ‘েহ জুল-খালাসা! 
আপনার সােথo যিদ eমন aনাচার হেতা,  আমার মেতা আপনার িপতাo যিদ আজ মািটর িনেচ শািয়ত থাকেতন,  তেব 
শtrেদর হতয্া করেত আপিন আমােক কখেনাi বারণ করেতন না।’২৪ িবশব্জুেড় েস-সমেয়র মাnেষরা েযখােন চnd,  সূযর্,  নkেtর 
পূজা কের েবিড়েয়েছ তখন আরব েবdiনরা আিব  িছল পাথেরর মেধয্। পাথরেক েকnd কের চতুিদর্েক েঘারা আর পাথর পূজা 
করা িছল েবdiনেদর ধমর্ীয় pথা। পাথরেক পূজা করার আেরকিট বয্িতkমী েরoয়াজo িছল তােদর মেধয্। েযমন মrভিূমেত 
যাtাপেথর িবরিতেত েবdiনেদর pথম কাজ থাকত েকাথাo েথেক চারিট পাথর খুঁেজ েবর করা। সবেচেয় snর পাথরটােক 
মািটেত েরেখ eর চারপােশ pদিkণ করত তারা। an িতনিট পাথরেক রাnার পাt রাখার জn বয্বহার করা হেতা। eছাড়া 
েমষ,  ছাগল বা uট েকারবািন েদয়ার সময় েকােনা পাথেরর সামেন eমনভােব েকারবািন েদয়া হেতা েযন পশুর রেk পাথরিট 
লাল হেয় যায়। 

pাচীন আরব-েবdiনরা uপাসনায় খুব eকটা আnিরক িছল না। ‘তানিকস আল আসনাম’ বi েথেক আেরকিট ঘটনা তুেল ধরা 
যায় : eক আরব তার uটgেলােক ‘সাদ’ নােমর eক uপাs-পাথেরর কাছ েথেক আশীবর্াদ িনেত যায়। পশুর রেk রিঞ্জত লাল 
পাথরিট েদেখ uটgেলা ভেয় বারবার দেূর সের যািচ্ছল। eেত িবরk হেয় আরব বয্িkিট েছাট পাথেরর টকুরা িনেয় সাদ নােমর 
uপাs-পাথরিটেক িঢল েমের েচিঁচেয় বেল,  ‘তুিমo সাধারণ জনতার ভালবাসা-সmান েথেক বিঞ্চত হo!’ iবেন iসহােকর 
রিচত বiেয়o ei ঘটনািট বিণর্ত হেয়েছ eভােব২৫ :  

‘সােদর কােছ আমরা আমােদর েসৗভােগয্র জn eেসিছলাম।  

িকnt ei সাদ যখন তার সবi uিড়েয় িদেয়েছ,  আমােদর তাi আর তার সােথ েকােনা েলনেদন নাi।  

আচ্ছা ei সাদ িক মািটর uপর দাঁিড়েয় থাকা শুধiু eকিট পাথর নয়?  

েস েকােনাভােবi আমােদর চলার পেথর সিঠক বা ভলু িনেদর্শ িদেত পাের না।’ 
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মিদনার pথম িদেকর বছরgেলােত মুহাmেদর জীবেনo ei েবdiন-আচরেণর েদখা পাoয়া যায়। েযমন িহজরেতর পর নিব 
যখন েজােরেশাের iসলাম pচার শুr করেলন তখনaেনক েবdiন anাn েগা ী েথেক ভীত হেয় িকংবা গিনমেতর মাল লােভর 
আশায় মসুলমানেদর দেল েযাগদান কের। িকnt যখনi মুসিলমরা েকােনাভােব িবপােক পেড়িছল েযমন ohেদর যুেd পরািজত 
হেয়িছল তখনi তারা an েকােনা দেল িডগবািজ িদেয় চেল যায়,  নয়েতা ভেয় নিব বা মুসলমানেদর কাছ েথেক দূের থাকত। 
মুহাmদ েবdiনেদর ei মানিসকতা খুব ভােলাভােব জানেতন। েকারােনর িবিভn আয়ােত e-ধরেনর ৈবিশে য্র কথা বিণর্ত 
হেয়েছ। েযমন sরা তoবা। কালপিঞ্জ anসাের eিট েকারােনর সবর্েশষ sরা eবং নিবর বাণী িহেসেবo eেক িবেবচনা করা হয়। 
ei sরায় রেয়েছ : ‘aিবশব্াস o কপটতায় মrবাসী আরব েবdiনরা বড় েবিশ েপাk। আর আlাহ তাঁর রsেলর oপর যা aবতীণর্ 
কেরেছন তার (nায়নীিতর) সীমােরখা না েশখার েযাগয্তা eেদর েবিশ।’ ( ৯:৯৭)। e কারেণi তােদর আশা িছল,  ‘যিদ e 
েকােনা aনারব-eর oপর aবতীণর্ করা হেতা’ ( ২৬:১৯৮)। আসেল আরেবর বহৃtর জনেগা ীর মেধয্ kসংsার খুব গভীের 
িছল। েযনেতন েকােনা চািহদা পরূেণ তারা মূিতর্ বা pিতমার কােছ িগেয় pাথর্নার আ য় িনত। 

তেব েহজােজর,  িবেশষ কের মkা বা iয়াসিরব (পরবতর্ীেত নামকরণ হয় মিদনা) eলাকার িচt eমন িছল না। ei di শহেরর 
মেধয্ িবেশষ কের iয়াসিরেবর aিধবাসীরা ihিদ o িখর্s ধমর্ dারা pভািবত িছল। ‘ঈশব্র’শেbর pিতশb িহেসেব ‘আlাহ’শেbর 
বয্বহারo তােদর মেধয্ িছল। তারা িনেজেদর ibািহেমর বংশধর মেন করত। ol েটsােমেন্টর কািহনী anসরেণ তারা 
িনেজেদরেক iসরাiেলর বংশধর বেল দািব করত। আদম o শয়তােনর কািহনী pায় সবারi জানা িছল। তারা েফেরশতা িবশব্াস 
করত eবং তােঁদরেক আlাহর কnা িহেসেব কlনা করত। তাঁেদর ei ধারণা সmেকর্ েকারােন েবশ কেয়কবার পেরাkভােব 
বলা হেয়েছ : ‘েতামরা িক মেন কর েতামােদর জn পুtসnান আর আlাহর জn কnাসnান?’ ( sরা নজম : আয়াত ২১)। 
যােহাক ei নগরবাসী েবশ কেয়কিট ihিদ pথাo anসরণ করত। েযমন খৎনা, oজ ুকরা,  ঋতুবতী নারীেদর বজর্ন করা eবং 
িব ােমর জn সpােহর eকিট িদন বরাd রাখা। eজn তারা পরবতর্ীেত শিনবােরর sেল শুkবারেক িব ােমর িদন িহেসেব gহণ 
কের।  

s  েবাঝা যায় iসলাম pচােরর জn েহজােজর সামািজক পিরেবশ eেকবাের আনেকারা িকছু িছল না। oখােন শুধ ু েয 
েপৗtিলকতা-বজর্নকারী িকছ ুআধুিনক িচnার মাnষ িছেলন তাi নয়,  aেনক েপৗtিলকo েসখােন আেলার েরখার দশর্ন 
েপেয়িছেলন। েকারােন তাঁেদর কথা েবশ কেয়কবার uেlখ করা হেয়েছ। েযমন sরা জখুrফ-e বলা হেয়েছ : ‘যিদ তুিম oেদরেক 
িজেjস কর,  েক oেদরেক সৃি  কেরেছ,  oরা aবশয্i বলেব,  ‘আlাহ’।’ ( ৪৩:৮৭)। আবার sরা আনকাবতু-e বলা 
হেয়েছ : ‘যিদ তুিম oেদরেক িজjাসা কর, ‘েক আকাশ o পিৃথবী সৃি  কেরেছন eবং চnd-সযূর্েক িনয়ntণ কেরন?’oরা aবশয্i 
বলেব, ‘আlাহ’। তাহেল oরা েকাথায় ঘুরাপাক খােচ্ছ?’ ( ২৯:৬১)। মkার kরাiশ েপৗtিলকরা তােদর মিূতর্gেলােক ‘শিkর 
pতীক’িহেসেব eবং eর মাধয্েম ঈশব্েরর িনকেট যাoয়া যায় বেলo িবশব্াস করত। kরাiশেদর eরকম ভাবনার কথা েকারােন 
রেয়েছ : ‘যারা আlাহর পিরবেতর্ anেক aিভভাবক িহেসেব gহণ কের তারা বেল, ‘আমরা eেদর পজূা eজni কির েয eরা 
আমােদরেক আlাহর কাছাকািছ েপৗঁেছ েদেব।’ ( ৩৯:৩)।  

eরপরo মkায় iসলাম েতমন িবকিশত হেত পাের িন। ১৩ বছর ধের নবoুিত pচােরর পরo,  eমন কী মেনামুgকর মিk 
sরাgেলা pকােশর পরo েসখােন iসলাম-gহণকারীর সংখয্া eকশ ছড়ায়িন। নিব মুহাmদ ১৩ বছর ধের িদনরাত পির ম কেরo 
kরাiশেদর দঢ়ৃ aবsান ভাঙেত পােরনিন। ei সময় েয কেয়কজন iসলাম gহণ কেরিছেলন তােদর মেধয্ uেlখেযাগয্ হেলন 
আব ুবকর, oমর, uসমান, হামজা িবন আbলু েমাতােলব, আbরু রহমান িবন আuফ eবং সাদ িবন আিব oয়াkাস। eছাড়া 
বািকরা িছেলন দিরd পিরবােরর aথবা িনচ ুে িণর। মkার সমােজ তােদর েকােনা pভাব িছল না।  
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eেকশব্রবাদী হািনফ মতাবলmী oয়ারাকা িবন-নoফল iসলাম gহণ না করেলo মুহাmদেক সবসময় সমথর্ন িদেয় eেসিছেলন। 
আব ু বকরেক iসলােম িনেয় আসার পরামশর্ িতিনi মুহাmদেক িদেয়িছেলন। কারণ আব ু বকর মkার eকজন pভাবশালী 
পিরবােরর সদs o সmািনত বয্িk িছেলন। তার iসলাম gহণ sাভািবকভােব anেদর pভািবত করেব। eবং েতমনিটi ঘেট। 
আব ুবকেরর iসলাম gহেণর পর eেক eেক uসমান িবন আফ্ফান,  আbরু রহমান িবন আuফ,  তালহা িবন uবায়dlাহ,  
সাদ িবন আিব oয়াkাস,  জুবােয়র িবন আল-আoয়াম মুসিলম হেয়িছেলন।  

iসলােমর pসােরর েপছেন eক grtপণূর্ কারণ হেচ্ছ নিব মুহাmেদর eকিন তা eবং গভীর আtিবশব্াস। যা তাঁেক aেনক sদঢ়ৃ 
লkয্ aজর্েন তাঁর আtিবশব্াসেক ধের েরেখিছল। aেনক বয্িkর pেরাচনা,  hমিক-ধামিক,  বয্ঙ্গ-িবdrপ েকােনা িকছুi তাঁেক 
টলােত পােরিন। eকi সময় মুহাmেদরo যেথ  সmদ িছল, েসgেলােক িতিন যথাসমেয় বয্বহার কেরেছন। iসলাম pচােরর 
পঞ্চম বছের িতিন তাঁর eক anসারীেক আিবিসিনয়ার িখর্sান রাজা আসামা iবেন আবজেরর (িনগাস) কােছ দূত িহেসেব পাঠান,  
রাজা েযন তাঁর রােT মkার েপৗtিলকতা-িবেরাধী কেয়কজন মুসলমানেক সহায়তা কেরন। [pাচীন আিবিসিনয়ার রাজােদর 
‘িনগাস’নােম ডাকা হেতা।-anবাদক]। e-ঘটনায় মkার kরাiশ-pধানেদর টনক নেড়। তাঁরাo িনগােসর কােছ kরাiশ বংেশর 
বাn শাহম েগােtর আমর iবেন আল-আস (৫৮৫-৬৬৪ িখর্sাb) eবং আblুাহ িবন আব ুরািবয়ােক দূত িহেসেব পাঠান,  যােত 
েসখানকার শাসকেদর েবাঝােনা হয় তারা েযন aিভবাসী মুসলমানেদরেক িবেdাহী o aবািঞ্ছত েঘাষণা কের েফরত পািঠেয় েদয়।  

iসলাম pচােরর শুrর িদেক kরাiশরা মুহাmদেক খুব eকটা grেtর সেঙ্গ িবেবচনা কেরনিন। তারা তাঁেক 
পাগল, কিব, েজয্ািতষী, িজন বা শয়তােন ভর করা বয্িk iতয্ািদ বেল সেmাধন করত। িকnt সমেয়র সােথ সােথ মহুাmেদর 
মানিসক দঢ়ৃতা eবং কিতপয় uেlখেযাগয্ সাফলয্ kরাiশেদর kুb কের েতােল। sাভািবকভােব kরাiশেদর সােথ নিবর শtrতা 
বাড়েত থােক। kরাiশ-pধানরা বুঝেত েপেরিছেলন যিদ মুহাmেদর pচারণা সাফলয্ েপেত শুr কের তেব তােদর িনেজেদর 
জীিবকা িনবর্ােহর পথ ধব্ংেসর মুেখ পেড় যােব। pিত বছর হাজােরা মাnষ eকিtত হেতা মkার কাবা ঘরেক েকnd কের। eটা 
িছল আরেবর েবdiন েগা ীgেলার pধান তীথর্sান। আরেবর সকল কিব,  সািহিতয্ক,  বkতৃাকারীেদর িমলনেমলা পিরচািলত 
হেতা কাবা ঘরেক েকnd কের। মkাবাসীেদর rিট-rিজ o kরাiশেদর মানসmান সবi তীথর্যাtীেদর আসা-যাoয়ার uপর 
িনভর্রশীল িছল। েবdiনরা মূিতর্সিjত কাবা ঘর (uপাসনালয়) দশর্ন করেত আসত। নতনু ধমর্মেত যিদ ei মিূতর্gেলা ধব্ংস 
কের েদয়া হয়,  তেব েবdiনরা হয়ত আর কখেনাi eখােন আসেব না।  

পেনর বছর পর iসলােমর িবজয় যখন সািধত হয়, মkার মুসিলমরাo পেূবর্র মেতা িঠক েতমিন তােদর জীিবকা িনবর্াহ িনেয় 
িচিnত হেয় পেড়। ৬৩০ িখর্sােbর আগেs মkা শহর িবজেয়র পর নািজল হoয়া আয়ােত েপৗtিলকেদর কাবা ঘের গমন িনিষd 
করা হয় eবং িনেজেদর জীিবকা িনেয় uিdgমkায় aবsানরত মুসলমানেদরেক sরা তoবা’র ২৮ নং আয়ােতর মাধয্েম dি nা 
দূর করা হয় : ‘েহ িবশব্াসীগণ! aংশীবাদীরা েতা aপিবt;  তাi e-বছেরর পর তারা েযন মসিজদ-uল-হারােমর কােছ না আেস। 
যিদ েতামরা দািরেdর ভয় কর,  তেব েজেন রােখা আlাহ iচ্ছা করেল তাঁর িনজ কrণায় েতামােদর aভাব দূর করেত পােরন।’ 
( ৯:২৮)। aথর্াৎ বয্বসায় েলাকসােনর kিতপরূণ িতিনi (আlাহ) pদান করেবন।  

kরাiশ-pধানরা যখন মুহাmেদর ৈধযর্,  ঐকািnকতার pিত লk করেলা eবং িনেজেদর সmাবয্ িবপদ সmেকর্ আরo ভােলাভােব 
বুঝেত পারল তখন তারা তলুনামূলক iিতবাচক পদেkপ gহণ কের। তারা মুহাmেদর চাচা বৃd আব ুতািলেবর শরণাপn হেয় 
anেরাধ জানান িতিন েযন মুহাmদেক iসলাম pচার থামােত বেলন eবং িবিনমেয় তাঁেক কাবা ঘর রkণােবkেণর eক পেদ 
চাkিরর pিতrিতo েদয়া হয়। আব ুতািলব aবশয্ ভািতজােক রািজ করােত বয্থর্ হেল pায় সব kরাiশ-pধানi বাn হােশিমেক 
সামািজকভােব eকঘের করার িসdাn েনয়। বয্বসা-বািণেজয্ িনেষধাjা আেরােপর ফেল েবশ কেয়কিদেনর জn হােশিম েগা ীর 
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সদsেদর কিঠন সমেয়র মধয্ িদেয় েযেত হয়। aবশয্ হােশিম েগা ীর dদর্শা েদেখ eক সময় an আরবরা eিগেয় eেল তােদর 
dঃসমেয়র aবসান হয়। 

e ঘটনার পর eবং িবেশষ কের আব ুতািলেবর মৃতুয্র পর নিব মুহাmদেক থামােনার আর েকােনা আশা বািক থােক না। kরাiশ-
pধানরা eবার কেঠার aবsােন যাoয়ার িসdাn েনন। pাথিমক আেলাচনায় সmাবয্ িতনিট psাব সামেন রাখা হয় : নিব মুহাmদেক 
বnী করা,  তাঁেক িনবর্ািসত করা aথবা তাঁেক হতয্া করা। aবশয্ পের িসdাn গৃহীত হয়,  মুহাmদেক হতয্া করাটাi সবেচেয় 
uপযkু হেব। শুধ ুeকটা শতর্ থাকল েয, সকেলর হাতi মুহাmেদর রেk রিঞ্জত করা হেব যােত কের ভিবষয্েত কাuেক েযন 
হােশিম েগােtর pিতেশােধর িশকার না হেত হয়। মুহাmেদর নবoুিতর ১২-১৩ বছেরর মাথায় ei পিরকlনা করা হয়। যা তাঁর 
মkা েথেক মিদনায় aিভবািসত হoয়ােক pভািবত কের।  

 

aেলৗিককt 

aেনক iরািন গভীরভােব িবশব্াস কেরন,  েয েকােনা iমামজাদা২৬ pিত মুহূেতর্i েকােনা না েকােনা রকেমর aেলৗিকক কাজ-
কারবার করেত পােরন। নিব মুহাmদ o হজরত আিল iবেন আবু তািলেবর েকােনা বংশধর িকংবা iরােনর sানীয় েকােনা 
সnয্াসীেক ‘iমামজাদা’বেল সেmাধন করা হয়। aবশয্ তােদর যিদ েকারান পড়ার সাধয্ থাকত তেব েসখােন আেদৗ aেলৗিকক 
িকছু েনi েদেখ সিতয্i aবাক হেয় েযত। 

েকারােন িবশিটরo aিধক আয়ােত uেlখ রেয়েছ,  সংশয়বাদীরা যখনi নিবেক েকােনা aেলৗিকক কাজ কের েদখােত বেলেছ,  
ততবারi িতিন হয় নীরব েথেকেছন,  নয়েতা বেলেছন িতিন আর দশজেনর মতi সাধারণ মাnষ,  শুধুমাt আlাহর সােথ 
েযাগােযাগ sাপন কের sসংবাদ o সতকর্বাণী িনেয় আসা ছাড়া তাঁর পেk an িকছ ুকরা সmব নয়। ei আয়ােত ei িবষয়িট 
s  কের বেল েদয়া হেয়েছ : ‘আর oরা বেল,  ‘আমরা েতামােক িবশব্াস করব না যতkণ না তুিম মািট ফািটেয় eকিট ঝরনা 
েফাটােব,  বা েতামার েখজেুরর বা আঙেুরর বাগান হেব যার ফাঁেক ফাঁেক aজs নদীনালা বiেব,  বা তুিম েযমন বল,  আকাশেক 
টকুেরা টুকেরা কের েভেঙ েফলেব আমােদর oপর,  বা আlাহ o েফেরশতােদরেক িনেয় আসেব আমােদর সামেন বা েতামার 
জn eকটা েসানার বািড় হেব,  বা তুিম আকােশ আেরাহণ করেব,  িকnt েতামার আকােশ আেরাহণ আমরা কখনo িবশব্াস করব 
না যতkণ না আমােদর পড়ার জn তুিম আমােদর oপর eক িকতাব aবতীণর্ করেব।’বেলা,  ‘আমার pিতপালেকর পিবt 
মিহমা! আিম eকজন মাnষ,  eকজন sসংবাদদাতা রsল ছাড়া আর কী?’ ( sরাবিন-iসরাiল : আয়াত ৯০-৯৩)। 

পেরর di আয়ােত সংশয়বাদীেদর িবsয় pকািশত হেয়েছ eভােব : ‘আlাহ িক মাnষেক রsল কের পািঠেয়েছন?’ oেদর ei 
কথাi েলাকেদরেক িবশব্াস করেত বাধা েদয় যখন oেদর কােছ আেস পেথর িনেদর্শ। বেলা, ‘েফেরশতারা যিদ িনি n হেয় 
পৃিথবীেত েঘারােফরা করেত পারত তেব আিম আকাশ েথেক eক েফেরশতােকi oেদর কােছ রsল কের পাঠাতাম।’ ( ১৭:৯৪-
৯৫)। ei dিট আয়াত aতয্n যুিkপূণর্ o সহজেবাধয্। নিব হেলন সাধারণ েলাকজেনর মেধয্কার eমন eকজন মাnষ,  িযিন 
anেদর েথেক তলুনামূলক েবিশ দূরদশর্ী o িচnাশীল,  eবং িতিন pচিলত kসংsােরর aসারতা o aেযৗিkকতা সবাiেক 
েদখােত পােরন। eমন কী, সমােজ pচিলত িন রু o kিতকর pথা েথেক েলাকজনেক দূের রাখেত পােরন। মুহাmেদর বkেবয্র 
sচ্ছতা,  সহজেবাধয্তা o গভীরতা িনেয় কখেনা p  uেঠিন। তাi তাঁর িবrেd pিতপেkর uেঠপেড় লাগার কারণo পির ার। 
েবিশরভাগ মাnষ ঐ ধরেনর িহংসামূলক আচার-আচরেণ aভয্s িছল। ৈশশবকাল েথেক তারা egেলা anসরণ করত। আজেকর 
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ei আধুিনক িবংশ শতাbীেতo eকi দশৃয্ েদখা যায়। তাi সহেজ েবাঝা যায় আরেবর তখনকার মাnেষরা eমন েকােনা েলােকর 
কথা সহেজ েমেন েনেব না িযিন তােদর পূবর্সূিরেদর ঐিতেhর িবেরািধতা করেবন। মুহাmদ যখন আlাহর পk েথেক কথা বলার 
দািব করেলন,  তখন খুব sাভািবকভােব anরা তার pমাণ েদখেত চাiল। মুহাmদ িনেজo পূেবর্র িবিভn নিবর aেলৗিকক 
কমর্কােNর কথা নানা সময় sীকার কেরেছন eবং িবিভn ধেমর্র নিব সmেকর্ িবিভn udিৃত িদেয়েছন। পারেs eকিট কথা pচিলত 
আেছ eরকম : ‘েয aেnর েবিশ pশংসা কের পেরাkভােব েস িনেজর akমতাi pকাশ কের।’ ei কথার pভাব তখনo 
পেড়িছল। kরাiশরা েভেবিছল সময় eেল মুহাmদ িনেজo দৃশয্মান েকােনা aেলৗিকক ঘটনা ঘিটেয় েদখােবন। তাi তারা an 
েকােনা িবকl মানেত রািজ িছল না। eজn তারা িজjাসা কেরিছল eভােব: ‘oরা বেল,  ‘e েকমন রsল েয খাবার খায় o 
হােট-বাজাের চলােফরা কের! তার কােছ েকন েফেরশতা পাঠােনা হয় না েয তার সেঙ্গ থাকেব o ভয় েদখােব,  বা তােক 
ধনভাNার েদoয়া হয় না েকন,  বা তার eকটা বাগানo েনi েকন েযখান েথেক েস তার খাবার েযাগাড় করেত পারেব?’ 

জােলমরা আরo বেল,  েতামরা েতা eক জাdgs েলােকর anসরণ করছ!’ (  sরা ফরুকান : আয়াত ৭-৮)। 

kরাiশেদর e-ধরেনর দািব িকংবা তীb aসেnাষমলূক সমােলাচনারo েকােনা utর েদনিন নিব। aেলৗিকক িকছু ঘটােনার 
গণদািবর মুেখo িতিন নীরব েথেকেছন। আlাহর তরফ েথেক pতয্ােদশ eেল িতিন পের বেলন : ‘েতামার পেূবর্ আিম েযসব 
রsল পািঠেয়িছ,  তারা সকেলi েতা খাoয়া-দাoয়া করত o হােট-বাজাের চলােফরা করত।’( ২৫:২০)। eকi ঘটনার পনুরাবিৃt 
েদখা যায়: ‘তারা বেল,  ‘oেহ,  যার oপর ei uপেদশবাণী aবতীণর্ হেয়েছ,  তুিম েতা পাগল! তিুম সতয্বাদী হেল আমােদর 
সামেন েফেরশতােদর িনেয় আসছ না েকন?’ ( sরা িহজর : আয়াত ৬-৭)। আবার sরা আিmয়ােত রেয়েছ eকi কথা : 
‘সীমালঙ্ঘনকারীরা েগাপেন পরাশর্ কের,  ‘e েতা েতামােদরi মেতা eকজন মাnষ,  তবoু িক েতামরা েদেখশুেন জাdর খpের 
পড়েব?’. . . ‘oরা বলল,  ‘aলীক sp! না,  েস e বািনেয়েছ। না,  েস েতা eক কিব। sতরাং েস আমােদর কােছ eক িনদশর্ন 
আnক,  েযমন িনদশর্ন িদেয় পবূর্সূিরেদর পাঠােনা হেয়িছল।’( ২১:৩, ৫)। eকi sরার পরবতর্ী আয়ােত eকটা utর েদয়া 
হেয়িছল েযখােন আlাহ মুহাmদেক বেলন: ‘েতামার পেূবর্ আিম pতয্ােদশ িদেয় মাnষi পািঠেয়িছলাম।’পরবতর্ী বােকয্ মুহাmদেক 
সংশয়বাদীেদর uপেদশ েদয়ার িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ,   ‘েতামরা যিদ না জান,  তেব uপেদশpাp সmpদায়েদরেক িজjাসা 
কেরা।’( ২১:৭)। আবারo পূেবর্র নিবেদর pসঙ্গ uঠেল বলা হয় : ‘আর আিম তােদরেক eমন েদহিবিশ  কিরিন েয তােদর খাবার 
েখেত হত না;  তারা িচরsায়ীo িছল না।’ ( ২১:৮)। 

সব িমিলেয় মিk sরাgেলার মেধয্ ২৫িটরo েবিশ আয়ােত েদখা যায়মুহাmদেক anেরাধ করা হেচ্ছ িতিন যিদ eকজন নিব হেয় 
থােকন, তেব eমন েকােনা aেলৗিকক কাজ কের েদখােত যা সাধারণ মাnষ পাের না। িকnt সবর্েkেt মুহাmদ িছেলন হয় নীরব,  
নয়েতা িনেজেক an সাধারণ মাnেষর মেতাi বেল sীকার কেরেছন। যিদo িতিন sয়ং আlাহর কাছ েথেক oিহ েপেয়েছন,  
তথািপ িতিন আর দশজেনর মেতাi মরণশীল িছেলন। eকটা কথা পির ার uেlখ রেয়েছ sরা iunেস : ‘oরা বেল,  ‘তার 
কােছ তার pিতপালেকর েকােনা িনদশর্ন aবতীণর্ হয় না েকন?’ বেলা,  ‘aদৃেশয্র jান েতা েকবল আlাহরi। aতeব েতামরা 
pতীkা কেরা,  আিম েতামােদর সেঙ্গ pতীkা করিছ।’( ১০:২০)। anসব মাnেষর মেতা মুহাmেদরo আlাহর গােয়িব uেdশয্ 
সmেকর্ েকােনা ধারণা িছল না। sরা রা’দ-e মুহাmেদর নবoুিত o aেলৗিকক িকছু করার akমতা সmেকর্ p gিলর utর 
eভােব েদয়া হেয়েছ,  তাঁর eকমাt কাজ হল আlাহর বাণী মাnেষর কােছ েপৗঁেছ েদয়া। ‘যারা aিবশব্াস কেরেছ তারা বেল,  
‘( মুহাmেদর) pিতপালেকর কাছ েথেক তার কােছ েকােনা িনদশর্ন aবতীণর্ হয় না েকন?’ তুিম েতা েকবল সতকর্কারী,  আর 
pেতয্ক সmpদােয়র জn েতা পথpদশর্ক আেছ।’২৭ (১৩:৭)। e-বkবয্ েথেক েবাঝা যায় েকােনা pকার aেলৗিকক িকছ ুকরা 
eকজন নিবর কােজর মেধয্ পেড় না। 
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eকi ধরেনর বkবয্ েদখা যায় আরo eকিট আয়ােতেযখােনেপৗtিলকেদর করা pে র জবােব মুহাmদ বেলন,  িতিন eকজন 
সতকর্কারী মাt,  aেলৗিককতা েকবল আlাহi েদখােত পােরন আর েকu না। যিদo বতর্মানকােল েকারান নািজল হoয়ােক 
aেনেক aেলৗিকক ঘটনা বেলi িবশব্াস কেরন। sরা আনকাবতু-e aিবশব্াসীেদর pে র utর মুহাmদেক eভােব িদেত েদখা 
যায়: ‘oরা বেল,  ‘তার pিতপালেকর কাছ েথেক তার কােছ িনদশর্ন পাঠােনা হয় না েকন?’ বেলা,  ‘িনদশর্ন আlাহর িনয়ntেণ,  
আর ‘আিম েতা eকজন s  সতকর্কারী মাt।’ ( ২৯:৫০)। আবার পরবতর্ী আয়ােত আlাহ বেলন,  ‘e িক তােদর জn যেথ  
নয় েয,  েয-িকতাব তােদর কােছ আবৃিt করা হয় আিমi তা পািঠেয়িছ েতামার কােছ? eেত aবশয্i িবশব্াসী সmpদােয়র জn 
angহ o uপেদশ রেয়েছ।’( ২৯:৫১)। sরা মুলক-e েপৗtিলকেদর িজjাসার জবােব বলা হেয়েছ: ‘oরা বেল, ‘েতামরা যিদ 
সতয্বাদী হo,  তেব বেলা e-pিতrিত কেব পালন করা হেব?’ পেরর আয়ােত মুহাmদ জবাব েদন : ‘eর jান েকবল 
আlাহরi আেছ,  আিম েতা s  সতকর্কারী মাt।’( ৬৭:২৬-২৭)। sরা নািজআত-e পনুrtান িদবস o নবoুিত jােনর 
aেলৗিককt সmেকর্ asীকার করেত েদখা যায় মুহাmদেক : ‘oরা েতামােক িজjাসা কের,  ‘েকয়ামত কখন ঘটেব?’ েতামােক 
কী বলা আেছ e-বয্াপাের? eর চূড়াn িসdাn েতা েকবল েতামার pিতপালেকর কােছ। তুিম েতা eকজন সতকর্কারী-তার জn 
েয eেক ভয় কের।’( ৭৯:৪২-৪৫)।   

েপৗtিলকেদর েজেদর মুেখ eবং তােদর েদয়া বkবয্ anযায়ী aেলৗিকক কাজ েদখােলi তারা িবশব্াস কের েফলেব মুহাmদ o 
আlাহেক eমনটা েভেব মুসলমান,  eবং eমন কী মুহাmেদর েভতেরo আশা জnােত থােক েয আlাহ হয়েতা সিতয্i eকিদন 
তাঁেক িদেয় aেলৗিকক িকছ ুকের েদখােবন,  যােত সব aিবশব্াসীi ‘িবশব্াসী’ হেয় যায়। sরা আনআম-e ei িবষয়িটর sরাহা 
হয় eভােব : ‘আর তারা আlাহর নােম কিঠন শপথ কের বেল,  তােদর কােছ যিদ েকােনা িনদশর্ন আসত তেব aবশয্i তারা 
িবশব্াস করত। বেলা, ‘িনদশর্ন েতা আlাহর eখিতয়ারভkু।’আর তােদর কােছ িনদশর্ন eেলo তারা েয িবশব্াস করেব না,  e 
কীভােব েতামােদরেক েবাঝােনা যােব?’( ৬:১০৯)। আlাহ eরপর নিবেক বেলন : ‘আর তারা েযমন pথমবাের oেত িবশব্াস 
কেরিন েতমিন আিমo তােদর anের o নয়েন িব ািn সৃি  করব আর aবাধয্তায় তােদরেক uদ্ ােnর nায় ঘুের েবড়ােত েদব। 
তােদর কােছ েফেরশতা পাঠােলo eবং মৃত বয্িkরা তােদর সােথ কথা বলেলo eবং সব িজিনস তােদর সামেন হািজর করেলo 
তারা িবশব্াস করেব না,  যিদ না আlাহ চান,  কারণ তােদর aিধকাংশi aj।’( ৬:১১০-১১১)।  

sরা আনআম-eর ei ৩িট আয়াত িনেয় মnবয্ করা pেয়াজন : (১) আরেবর েপৗtিলকরা pিতrিত িদেয়িছল মুহাmদ যিদ েকােনা 
ধরেনর aেলৗিকক ঘটনা েদখােত পােরন তেব তারা iসলাম gহণ করেব। eর েpিkেত আlাহ মুহাmদেক জবাব িদেত বেলন 
েয,  aেলৗিকক ঘটনা eকমাt আlাহi করেত পােরন,  িতিন বা an েকu নন। eকজন মাnেষর (হেত পােরন িতিন ‘নিব’)  
ei ধরেনর পির ার sীকােরািk েথেক েবাঝা যায়,  pকিৃতর িনয়ম aলঙ্ঘনীয়। কােরা পেki pাকিৃতক েকােনা িনয়েমর বয্তয্য় 
ঘটােনা সmব নয়। েযমন আgন কখেনা তার েপাড়ােনার kমতা হারােত পাের না। (২) নিব মহুাmদ িনেজi িনেজেক p  
কেরিছেলন,  ভিবষয্েত যিদ কখেনা aেলৗিকক ঘটনা হয় আর anরা যিদ eেত িবশব্াস না কের,  তেব িতিন তা িকভােব জানেত 
পারেবন? eখােন eকিট পাlা pে র udব হয়,  eটা কী িনি তভােব বলা যায়,  eকটা aেলৗিকক ঘটনা ঘটেলi েপৗtিলকরা 
তা িবশব্াস কের েফলেব? মাnেষর eকটা ৈবিশ য্ হেচ্ছ,  asাভািবক িকছু েদখেল মাnষ িবিsত হয় eবং েয বয্িk ei কাজ 
কের aেনেকi তার anগত হেয় পেড়। েকারােনর তফিসরকারকেদর বণর্নায় বুঝা যায়,  sয়ং আlাহ তাঁর ভিবষয্ৎ-দৃি kমতার 
মাধয্েম বুঝেত েপেরিছেলন,  েকােনা ধরেনর aেলৗিকক ঘটনা না-ঘটেল aিবশব্াসীরা কখেনাi মুহাmদ বা েকারােনর বাণী sীকার 
করেব না। ৩) আlাহ সরাসির জািনেয় েদন,  তাঁর ‘পেূবর্ পাঠােনা িনদশর্ন’ েক aিবশব্াস করেল িতিন aিবশব্াসীেদর দৃি  o 
hদয়েক ভলুপেথ িনেয় যােবন। eখােন p  েদখা েদয়,  সবর্শিkমান আlাহ িনেজi কী সাধারণ মাnেষর সতয্ িনধর্ারেণর kমতা 
ন  কের িদেচ্ছন? যিদ তাi হয়,  তেব মানবজািতর কােছ কী আশা করা েযেত পাের আর,  িকংবা তাহেল তােদর কােছ 
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বােরবাের নিব পাঠােনার pেয়াজনটা কী? আর eটা পির ার নয়, ‘পূেবর্ পাঠােনা িনদশর্ন’বলেত িক েবাঝােনা হেয়েছ? পেূবর্র 
নিবেদর িকছ ুঘটনা আেছ,  েতমিন মুহাmেদরo িকছু ঘটনা রেয়েছ,  হয়েতা egেলার েকােনা িকছiু হেত পাের। aবশয্ পেূবর্র 
নিবেদর সmেকর্ িনি তভােব খুব কমi জানা যায়। িকnt েকারান anসাের,  যখনi েপৗtিলকরা মুহাmেদর কােছ aেলৗিকক 
িকছু কের েদখােনার দািব জািনেয়েছ,  তখনi িতিন িনেজেক শুধ ুআlাহর তরফ েথেক eকজন sসংবাদদাতা o সতর্ককারী 
বেল দািব কেরেছন। হেত পাের,  ‘পেূবর্ পাঠােনা িনদশর্েনর pিত aিবশব্াস’ বলেত েকারােনর an আয়াতgেলার কথা েবাঝােনা 
হেয়েছ। তাi যিদ হেয় থােক তেব eটা কখেনা uপযkু জবাব নয়। কারণ েপৗtিলকরা েকারােনর aেলৗিকক বাণীেক িবশব্াস 
করেত চাiত না। মুহাmেদর pিত তােদর দািব িছল -  িযশু,  মুসা,  সােলহ বা anাn নিবেদর েয রকম aেলৗিকক ঘটনার 
কথা েকারােন বলা হেয়েছ,  েসরকম েযন মুহাmদo িকছ ুকের েদখান। ৪) sরা আনআম-eর ১১১নmর আয়ােত আlাহ sয়ং 
জািনেয় িদেলন,  েফেরশতা পাঠােলo aিবশব্াসীরা (েপৗtিলকরা) ‘িবশব্াস’করেব না। eমনিক মৃত মাnষ জীিবত হেয় uেঠ eেস 
তােদর সােথ কথা বলেলo নািক তারা িবশব্াস করেব না। তারা মুহাmদেক বারবার বলেতা েবেহশত েথেক েকােনা েফেরশতা 
eেন েদখােত বা িযশুর মেতা েকােনা মৃতেক জীিবত কের েদখােত। মহুাmদ িনেজo সবসময় eমন েকােনা aেলৗিকক ঘটনা 
ঘটার আশায় িছেলন। eরপর আlাহ নিবেক বেলন েয,  েতমনটা ঘটেলo নািক oরা িবশব্াস করেব না। ৫) eখন িকছু p  ৈতির 
হয়। eসব েপৗtিলক েলােকর ভিবষয্ৎ-aিবশব্াস o aনমনীয় িচnাধারা যিদ পবূর্ েথেকi িনধর্ািরত হেয় থােক তাহেল আlাহর 
তরফ েথেক তােদরেক সিঠক পেথ আনেত নিব েpরেণর িক দরকার? আlাহর মেতা eকজন সবর্jানী,  সবজাnা eবং aবয্থর্ 
েকন ei ধরেনর aথর্হীন কাজ করেবন? সনাতনপnীরা,  ধমর্ীয় বয্াপাের যারা যিুk pেয়াগ করেত রািজ নন,  তারা ei 
বkেবয্র eকটা বয্াখয্া িদেত চান eভােব : েযসব মাnষ aসৎ পেথ চেল তােদরেক মৃতযু্র পেরর শািs সmেকর্ eকটা চূড়াn 
সতকর্বাণী েদয়ার জn eমনটা করা। িকnt সনাতনপnীেদর ei বয্াখয্া eেkেt খােট না। কারণ ১১১ নmর আয়ােতর পেরর 
বােকয্ রেয়েছ, ‘যিদ না আlাহ চান’। েবাঝা যায় ei েপৗtিলক মাnেষরা কখেনাi িবশব্াস করেত পারেব না কারণ আlাহi চান 
না তারা িবশব্াস কrক েকারােনর বাণীেত। ei বkেবয্ সmেকর্ িনি ত হoয়া যায় eকi sরার ১১০ নmর আয়াত েথেক : ‘তারা 
েযমন pথমবাের oেত িবশব্াস কেরিন েতমিন আিমo তােদর anের o নয়েন িব ািn সৃি  করব আর aবাধয্তায় তােদরেক 
uদ্ ােnর nায় ঘুের েবড়ােত েদব।’eকi sরার ১০৭নmর আয়ােত বলা হেয়েছ : ‘যিদ আlাহ iচ্ছা করেতন তেব তারা শিরক 
করত না।’( ৬:১০৭)। aথর্াৎ আlাহi িনেজ চান তারা েপৗtিলক েথেক যাক। তাi sাভািবকভােব সবর্শিkমান আlাহর নগণয্ 
সৃি  মাnেষরা েতা আlাহর iচ্ছােক পিরবতর্ন করেত পাের না। eমন কী মুহাmদo েপৗtিলকেদরেক তােদর ‘aিবশব্াস’ েথেক 
িফিরেয় আনেত পারেবন না,  যিদ তােদর ei aিবশব্াস আlাহর iচ্ছায় হেয় থােক। eেkেt ‘েকারােনর pিত 
aিবশব্ােস’েপৗtিলকেদর েকােনা েদাষ েদয়া যায় না। তােদরেক েকন মৃতুয্র পেরর শািsর ভয় েদখােনা হেব? eকজেনর ধমর্ীয় 
িবশব্াস যিদ েকােনা ঐশব্িরক িনেদর্েশi হেয় থােক তেব যুিk আমােদর বেল েয,  েসi ঐশব্িরক িনেদর্শ oi বয্িkর িনয়িত,  
ভিবষয্ৎ sখ-dঃখ িনয়ntণ করেব। আর েসেkেt েকােনা নিব েpরেণরo pেয়াজন থাকেব না,  েকােনা aেলৗিককতা েদখােনার 
দািবo থাকেব না eবং aেলৗিককতা না েদখােনার েকােনা aজুহাত েখাঁজারo pেয়াজন হেব না।   

uপেরর সব িবষয় িবেবচনা কের েবাঝা যায় েপৗtিলকেদর aেলৗিককt েদখােনার দািব সmেকর্ নিব মুহাmদ সবসময় নীরব 
েথেকেছন িকংবা পাশ কািটেয় েগেছন। মিk sরাgেলার মেধয্ সবেচেয় কািবয্ক sরা তাকিভর-e আমরা নবoুিত সmেকর্ ujjল 
বািgতার pকাশ েদখেত পাi। েসখােন নিব মুহাmদ aিবশব্াসীেদর pে র সরাসির জবাব িদেত aনীহা pকাশ কেরন। আকাের 
iিঙ্গেত আlাহর হেয় কথা বলার দািব জািনেয়েছন। sরা তাকিভর-eর pথম ১৮ আয়াত নািজলকােল েযসব েপৗtিলক-
aিবশব্াসীরা মুহাmেদর নবoুিতেক ‘মৃগীেরাগীর িব ম’ িকংবা েজয্ািতষীর কাজকারবার বেল uিড়েয় িদেয়েছ তােদর eভােব 
জবাব েদয়া হয় : ‘সতয্i eকথা eক সmািনত বাতর্াবাহেকর,  েয শিkধর,  আরেশর aিধপিতর িনকট মযর্াদাসmn;  যার 
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আjা েসখােন মাn করা হয় eবং েয িবশব্াসভাজন। আর (েহ মkাবাসী!) েতামােদর সঙ্গী েতা পাগল নয়। েস েতা oেক 
(েফেরশতােক) sচ্ছ িদগেn েদেখেছ। েস aদৃশয্ pকাশ করেত কাপর্ণয্ কের না। আর e েতা aিভশp শয়তােনর কথা 
নয়!( ৮১:১৯-২৫)। 

মkার েবিশরভাগ aিধবাসীর িচnা িছল মুহাmদ aেলৗিকক েকােনা কমর্কাN কের েদখােল তারা তখন iসলাম gহণ করার কথা 
ভাবেব। েসখােন আlাহ জািনেয় েদন,  সাkাৎ েফেরশতা পািঠেয় িদেলo বা মরা-মাnষেক জীিবত কের তুলেলo তারা িবশব্াস 
করেব না। দশ-বােরা বছর পর যখন নিবর তরবাির o anসারীরা aেনক শিkশালী হেয় oেঠন তখন তারা -‘দেল দেল আlাহর 
ধমর্ gহণ কেরন।’( ১১০:২)। নিবর anতম কTর pিতপk eবং মুসলমানেদর িবrেd িবিভn যুেd aংশgহণকারী আব ুsিফয়ান 
পযর্n ৬৩১ িখর্sােb iসলাম gহণ কেরন। 

মkা িবজেয়র পর হাজার মাnেষর পk েথেক আbাস িবন আbলু েমাতােলব আব ুsিফয়ানেক নিবর িনকট িনেয় যান। নিব আব ু
sিফয়ানেক uেdশয্ কের বেলন, ‘eখন িন য় আপিন বঝুেত পারেছন eক সবর্শিkমান ছাড়া আর েকােনা ঈশব্র নাi? eবং 
িতিনi সবর্j।’আব ুsিফয়ান জবাব েদন, ‘hা,ঁ  আিম েসi িবশব্ােসর িদেকi eেগািচ্ছ,  তেব e িনেয় আমােক আরo ভাবেত 
হেব।’আbাস তখন বেলন, ‘আব ুsিফয়ান,  তুিম eখনi মুসলমান হেয় যাo,  নয়েতা নিবিজ ei মুহূেতর্ েতামার মাথা েকেট 
েফলার িনেদর্শ িদেবন।’মুসিলম েযাdা dারা আবd aবsায় আব ুsিফয়ান iসলাম gহণ কেরন। আbাস িবন আbলু েমাতােলেবর 
পরামেশর্ নিব আবু sিফয়ানেক ei আশব্াস েদন, ‘তার গৃহ কাবার মতi িনরাপদ থাকেব,  তার ঘের েযi pেবশ করেব েসi 
িনরাপদ থাকেব।’eকi বছেরর েশেষর িদেক মুসলমানরা যখন হাoয়ােজন েগাtেক পরািজত কের িবপুল পিরমাণ সmদ লাভ 
কেরন তখন আব ুsিফয়ানসহ an kরাiশ েনতােদর মুহাmদ eেতা েবিশ uপহার pদান কেরন েয,  আনসাররা (নিবর 
মিদনাবাসী anসারীরা) aসnt  হেয় oেঠ। আেরকিট uেlখেযাগয্ ঘটনা িছল (আিবিসিনয়া েথেক আগত kীতদাস) oয়ািশর 
iসলাম gহণ। oয়ািশ ৬২৫ সােলর মােচর্ ohেদর যুেd হামজা িবন আbলু েমাতােলবেক হতয্া কের তাঁর লাশ িছেড় টকুেরা কের 
েফেলন। e-ঘটনায় নিব eেতাi kbু হেয়িছেলন েয,  িতিন eর pিতেশাধ িনেত দৃঢ় শপথ িনেয়িছেলন। িকnt oয়ািশ বnী 
aবsায় iসলাম gহণ করেল মুহাmদ তা েমেন েনন। 

েবাঝা যায় ei ধমর্াnেরর িপছেনর pধান কারণ িছল ভয়। শtrভীত হেল নিব তােদেক kমা করেতন। sরা আনআেমর আয়াত 
িতনিট (১০৯-১১১) িনছক েকােনা anমান বা pকিlত িছল না। egেলা েকারােনর anাn আয়ােতর সারমমর্। eখান েথেক 
েদখা যায়,  যখন আlাহর েকােনা সাহাযয্ নিবর লkয্েক eিগেয় িনেত আসিছল না তখন মুহাmদ ভীষণ aিন য়তার মেধয্ পেড় 
িগেয়িছেলন। eটা s  হয় sরা iunেসর ei আয়াতdয় েথেক : ‘আিম েতামার কােছ যা aবতীণর্ কেরিছ তােত যিদ সেnহ হয় 
তেব েতামার আেগর িকতাব যারা পেড় তােদরেক িজjাসা কেরা। েতামার pিতপালেকর িনকট েথেক েতামার কােছ সতয্ eেসেছ। 
তুিম কখনo সিnহানেদর শািমল হেয়া না। আর যারা আlাহর িনদশর্ন pতয্াখয্ান কেরেছ তিুম তােদর anভুর্k হেয়া না;  হেল,  
তুিম kিতgsেদর eকজন হেব।’ ( ১০:৯৪-৯৫)।  

আয়াতgেলা বয্াখয্া করেত নািজেলর দশৃয্ কlনা করার েকােনা pেয়াজন হয় না। সংশয়বাদী eবং িdধািচেtর মাnষেদর িবশব্াস 
করােত িগেয় নিব িনেজo সেnেহর মেধয্ পেড় িগেয়িছেলন। পের আlাহi তা দরূ কের েদন। আরo বয্াখয্া েদয়া যায় েয,  যখন 
েকােনা aেলৗিকক ঘটনা ঘটার আশা pায় েশেষর পযর্ােয় চেল িগেয়িছল তখন মুহাmদ মেন মেন িনেজর সােথ িকভােব কথা 
বলেতন তা ei আয়াতgেলােত পাoয়া যায়। 
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মkার sরাgেলার anাn আয়ােত েদখা যায় মুহাmদ িনেজo িকছুটা আধয্ািtক সংকেটর মধয্ িদেয় যািচ্ছেলন। sরা hদ-e 
নিবর pিত আlাহর বাণীেক eভােব েদখা যায়: ‘oরা যখন বেল,  ‘তার কােছ ধনভাNার পাঠােনা হয় না েকন,  বা তার সােথ 
েফেরশতারা আেস না েকন?’ তখন তুিম েযন েতামার oপর যা aবতীণর্ হেয়েছ তার িকছ ুবজর্ন না কর eবং eর জn েতামার 
hদয় েযন দেম না যায়। তুিম েতা েকবল সতকর্কারী,  আর আlাহ সকল িবষেয়র কমর্িবধায়ক।’( ১১:১২)। aথর্াৎ েলােক যাi 
বলকু না েকন,  নিবর eকমাt কাজ িছল ধমর্ pচার করা। sরা আনআেম মুহাmদ আেরকিট দািব খNেনর দায় ঘােড় েনন : 
‘তােদর (কােফরেদর) মুখ িফিরেয় েনoয়াi যিদ েতামার কােছ বড় মেন হয়,  পারেল মািটর িনেচ sড়ঙ্গ খুঁেড় বা আকােশ িসঁিড় 
লািগেয় তােদর জn িনদশর্ন িনেয় eেসা। আlাহ iচ্ছা করেল িন য় সকলেক eকসেঙ্গ সৎপেথ আনেতন। sতরাং তুিম মূখর্েদর 
মেতা হেয়া না।’( ৬:৩৫)। sরা িনসায় eকi ঘটনা আবার েদখা যায়। সmবত ihিদরাo মুহাmেদর কােছ েমােজজার দািব 
জািনেয়িছল। তােদর সnt  করেতi ei আয়াত নােজল করা হয়: ‘িকতািবরা েতামােক তােদর জn আকাশ েথেক িকতাব aবতীণর্ 
করেত বেল,  িকnt মুসার কােছ তারা eর েচেয়o বড় দািব কেরিছল। তারা বেলিছল,  ‘আমােদরেক আlাহেক সাkাৎ 
েদখাo।’তােদর সীমালঙ্ঘেনর জn তারা বjাহত হেয়িছল। তারপর s  pমাণ তােদর কােছ pকাশ হoয়ার পরo তারা 
েগাবৎসেক uপাs িহসােব gহণ কেরিছল। আিম eo kমা কেরিছলাম। আর আিম মুসােক s  pমাণ দান 
কেরিছলাম।( ৪:১৫৩)। sরা বিন-iসরাiেল aেলৗিককেtর anপিsিতেক বয্াখয্া করা হেয়েছ eভােব : ‘পূবর্বতর্ীরা িনদশর্ন 
asীকার করার ফেল আিম িনদশর্ন েpরণ করা েথেক িনেজেক িবরত রািখ। আিম s  িনদশর্ন িহেসেব সামেুদর কােছ eক মািদ 
uট পািঠেয়িছলাম। তারা oর oপর জুলুম কেরিছল। আিম ভয় pদশর্েনর জn িনদশর্ন েpরণ কির।’( ১৭:৫৯)। ei আয়াত 
সmেn তফিসর আল-জালালাiেনর মnবয্ হেচ্ছ : ‘নিব সােলহেক pাচীন আরেবর aিবশব্াসী েগা ী সামুেদর কােছ পাঠােনা 
হেয়িছল। তােদর মেধয্ িবশব্াস আনার জn আlাহ সােলহর মাধয্েম eকিট aেলৗিকক ঘটনা েদখান। eকটা পাথরখN েথেক 
eকটা মািদ uট সৃি  করা হয়। িকnt সামুদরা uটিটেক েমের িনেজেদর aিবশব্াসেকi আকঁেড় রােখ। eেত আlাহ েরেগ িগেয় 
বjপােতর মাধয্েম তােদর সবাiেক ধব্ংস কের েদন। eখন আlাহ যিদ মুহাmেদর হেয়o েকােনা aেলৗিকক-িবsয়কর ঘটনা 
েদখােতন আর সবাi যিদ িনেজেদর aিবশব্াসেকi ধের রাখত তেব তােদরo ধব্ংস হেয় যাoয়ার কথা। িকnt নিবর লেkয্র কথা 
িবেবচনা কের আlাহ তােদর ধব্ংেসর আেদশ মুলতিব কের রােখন।’ 

িঠক পেরর আয়াতিটo েবশ আকষর্ণীয় eবং িচnা-uেdককর : ‘sরণ কেরা,  আিম েতামােক বেলিছলাম েয,  েতামার pিতপালক 
মাnষেক িঘের রেয়েছন। আিম েয-দৃশয্ েতামােক (িমরােজ) েদিখেয়িছ তা eবং েকারােন uিlিখত aিভশp বkৃ েকবল মাnেষর 
জn। আিম তােদরেক ভয় েদখাi,  িকnt তা তােদর ug aবাধয্তাi বৃিd কের।’( ১৭:৬০)। eর aথর্ হল েযেহত ুআlাহ 
সকলেকi িনয়ntণ কেরন,  নিবর তাi ভয় পাoয়ার িকছু েনi,  িতিন সতকর্বাণী pদান কের যােবন। uেdশয্ হেচ্ছ জনগেণর 
পরীkা েনয়ার জn বলা হেচ্ছ,  কারণ তাঁরা মুহাmদেক aবjা কেরিছল।  

জাহাnােমর aিভশp জাkুম বৃেkর কথা েকারােনর িতন জায়গায় (৩৭:৬২,  ৪৪:৪৩eবং ৫৬:৫৩) uেlখ করার মাধয্েমo 
জনগণেক ভয় েদখােনা হেয়িছল। িকnt eটা তােদর কােছ আরo েবিশ হাsকর মেন হয়। uপহােসর sের আরবরা তখন িজjাসা 
করেত থােক,  ‘জাহাnােমর আgেনর মেধয্ eকটা গাছ িকভােব জnােত বা েবঁেচ থাকেত পাের।’ েশষ পযর্n িবsয়কর ঘটনা 
pদশর্েনর দায় েথেক সের িগেয় নিব সবাiেক েকয়ামত eবং জাহাnােমর ভীিত pদশর্ন কের বেলন: ‘eমন েকােনা জনপদ েনi 
যা আিম েকয়ামেতর িদেনর পূেবর্ ধব্ংস করব না বা যােক কেঠার শািs েদব না। e েতা িকতােব েলখা আেছ।’( ১৭:৫৮)। eটা 
সিতয্i িবsয়কর েয,  আlাহ িযিন পরম দয়াল,ু  পরম কrণাময়িতিন sরা িসজদা-েত দািব কেরেছন, ‘আিম iচ্ছা করেল 
pেতয্ক বয্িkেক সৎপেথ পিরচািলত করেত পারতাম ( ৩২:১৩),  িতিন আবার সবাiেক মতৃুয্র পেরর grতর শািsর hমিক 
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িদেয় চেলেছন। e-ধরেনর বkবয্ pদােনর বদেল সামাn েমােজজা pদশর্ন কের িদেলi িক েবিশ ভােলা হেতা না? িবপুল 
সংখয্ক মাnষ তখন সহেজi iসলাম gহণ করত eবং েসi সােথ pচুর যুd আর রkপাত eড়ােনা সmব হেতা।  

েমােজজার anপিsিতর পথৃক eকিট বয্াখয্া আমরা sরা আনআম-eর ৩৭ নmর আয়ােত েদখেত পাi: ‘তারা বেল,  ‘তার 
pিতপালেকর িনকট হেত তার কােছ েকােনা িনদশর্ন aবতীণর্ হয় না েকন?’ বেলা,  ‘িনদশর্ন aবতারণ করেত িন য় আlাহ 
সkম।’ িকnt তােদর aেনেকi (e) জােন না।’আয়াতিটর শbgেলার মেধয্ যুিkর aভাব সহেজi দৃশয্মান। aিবশব্াসীরা anত 
eকিট aেলৗিকক ঘটনা েদখার জn বােরবাের anেরাধ কের যােচ্ছ aথচ তােদরেক বারবার বলা হেচ্ছ,  আlাহ aেলৗিকক-
িবsয়কর বয্াপার েদখােত পােরন িকnt েদখােচ্ছন না। আlাহ সবর্শিkমান হেল aেলৗিককতা েদখােনা খুব sাভািবক eকটা িবষয় 
িকnt তারপরo েকােনা aেলৗিকক িকছু ঘেটিন। আর ঘটেলo sরা আনআেমর ei আয়াত anসাের তােদর েকui জানেত 
পােরিন। তাহেল েসটা কী িছলযা তারা জানত না? তারা aবশয্i িবশব্াস করতেয আlাহ সবর্শিkমান,  না-হেল তারা কখেনাi 
aেলৗিকক ঘটনা pদশর্েনর দািব তুলত না। েহজােজর জনতার ei দািবর জবাব িনেয় েধাঁয়াশা রেয় েগেছ। eেkেt তফিসর 
আল-জালালাiেনর বkবয্ হেচ্ছ, ‘aেলৗিকক ঘটনা েদখার বাসনাকারী েবিশরভাগi জানত না েয,  িবsয়কর ঘটনা ঘটার পরo 
তারা aিবশব্াস করেলধব্ংস হেয় যােব। eখান েথেক dিট p  uেঠ : pথমত,  aেলৗিকক ঘটনা ঘটার পরo েকন তারা aিবশব্াস 
করেব? িdতীয়ত,  িনেবর্াধ eবং eকেরাখা মাnষ যারা আেলৗিকক ঘটনা ঘটার পরo aিবশব্াস কের যােব তােদরেক ধব্ংস করাটা 
কতটা েযৗিkক?  

 

 

 

েকারােনর aেলৗিককতা 

পেূবর্ বলা হেয়েছ eকিট দৃি gাh aেলৗিকক শিk pদশর্েনর জn মkার েপৗtিলকেদর পk েথেক মুহাmেদর pিত েয বারবার 
দািব করা হেয়িছল,  িতিন েস দািব পরূেণ আgহী িছেলন না। মুহাmেদর ভাষয্মেত িতিন শুধুমাt শুভসংবাদ eবং সতকর্বাণী 
েপৗঁেছ িদেত eেসেছন। aপরিদেক েকারােনর aেলৗিককতার বয্াপাের িতিন সmূণর্ িভn মেনাভাব েপাষণ করেতন। মহুাmদ িনেজ 
েকারান ৈতির কেরেছন িকংবা an বয্িkরা তার মখু িদেয় েকারােনর বাণী pচার করেছ,  মkার সংশয়বাদীেদর eমন দািবর 
pতুয্tের তােদর pিত েকারােন eকিট চয্ােলঞ্জ ছুেড় েদoয়া হয় : ‘তারা িক বেল,  ‘েস (মুহাmদ) e বািনেয়েছ?’ বেলা,  
‘েতামরা যিদ সতয্ কথা বল তেব েতামরা e-ধরেনর দশিট sরা আেনা আর আlাহ ছাড়া an যােক পার েডেক আেনা।’( ১১ 
sরা hদ : আয়াত ১৩)। [eকi ধরেনর দািব sরা বাকারা’র ২৩ নং আয়ােত রেয়েছ : ‘আিম আমার দােসর pিত যা aবতীণর্ 
কেরিছ তােত েতামােদর েকােনা সেnহ থাকেল েতামরা তার মেতা েকােনা sরা আেনা।’ eবং sরা iunেসর ৩৮ নmর আয়ােত 
বলা হেয়েছ : ‘তারা িক বেল,  েস (মুহাmদ) e রচনা কেরেছ? বেলা,  তেব েতামরা eর মেতা eক sরা আেনা,  আর যিদ 
েতামরা সতয্ কথা বল তেব আlাহ ছাড়া an যােক পােরা ডােকা।’e-ধরেনর চয্ােলঞ্জ eক ধরেণর বালিখলয্তা, eবং তা যুিkর 
েহtাভােসর মেধয্ পেড়। pথমত,  েকারােনর মেতা sরা যাচাi করার পnা বা ৈবিশ য্াবলী িক হেব,  e-িবষেয় েকারােন িকছু 
বলা হয়িন। েকu যিদ েকারােনর মেতা sরা রচনা করেত চান,  তেব েকান েকান িনেদর্শক িদেয় পিরমাপন করা হেব ঐ sরা 
আেদৗ েকারােনর মেতা বা eর সমতুলয্ হেয়েছ িক-না,  বা তার ে t িকভােব িনধর্ারণ করা হেব? েকারােন e-িবষেয়র েকােনা 
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utর পাoয়া যায় না। িdতীয়ত,  েকারান গদয্ছেn রিচত aনn gn। েকারােনর মেতা sরা বলেত আসেল কী েবাঝােনা হেয়েছ? 
েকারােনর মেতা sরা যিদ েকu িলেখন েসটা sাভািবকভােব েকারান হেব না। েসটা িভn হেব। uদাহরণ িহেসেব বলা যায়,  oমর 
ৈখয়ােমর িবশব্িবখয্াত কিবতা বা িবশব্কিব রবীndনাথ ঠাkেরর সািহেতয্র ভাষাjান,  রচনাৈশলীেক anকরেণ েকu েকােনা িকছু 
রচনা করেলo egেলা েমােটo ৈখয়াম বা রবীেndর সািহতয্ বেল গণয্ হেব না। কারণ তাঁেদর রচনা সািহেতয্র জগেত সবর্জনsীকৃত 
aনn সিৃ । েতমিন েকারান,  েতৗরাত,  জবরু,  iিঞ্জল,  গীতাo eরকম eেককিট aনn gn। egেলার সািহতয্মান িনেয় 
তুলনা করা,  ে t িনধর্ারণ করা জিটল o dঃসাধয্। ততৃীয়,  সািহেতয্র dিট িবষেয়র তলুনা aেনকাংেশ আেপিkক। eেকক 
জেনর কােছ eেকক রকম মেন হেত পাের। হেত পাের বাংলাভাষী েকােনা বয্িkর দৃি েত রবীnd-সািহতয্ হেচ্ছ সািহেতয্র মানদN। 
eেক মাপকািঠ ধের an সািহতয্ িবচার করা হয়। আবার aেnর কােছ রবীnd-সািহতয্ সনাতন-ঘরানার মেন হেত পাের। 
আধুিনক,  utর-আধুিনক সািহতয্gেলার ৈবিশ য্gেলােক িতিন grtপূণর্ িনেদর্শক মেন করেত পােরন তুলনামূলক িবচােরর 
জn। আবার কােরা কােছ িgক কিব েহামােরর iিলয়ড,  oিডিস হেচ্ছ aসাধারণ মহাকাবয্ আবার কােরা কােছ েসেকেল ধরেনর 
েলাকগাঁথা মেন হেত পাের। iংেরজ সািহিতয্ক েশkিপেয়র,  েশিলর সািহতয্ সmেকর্o eরকম মলূয্ায়ন হেত পাের। e-aবsায় 
aতয্n sশর্কাতর ‘ধমর্gn’ eর বাণীেক সািহতয্মান anযায়ী িবচার করাটা আেপিkক o জিটল িবষয়। পঞ্চমত,  সমেয়র সােথ 
সােথ ভাষার পিরবতর্ন ঘেট। বাকয্ গঠন,  ভােবর pকাশ,  শbসmার,  শেbর বানান,  বয্বহার,  uচ্চারণসহ eকািধক rপ 
eবং বয্াকরণগত পিরবতর্ন ঘেট থােক। ei পিরবতর্ন েকােনা ভাষার জীবনীশিk eবং pবহমানতার বিহঃpকাশ। eকিবংশ 
শতেকর েকােনা বয্িkর পেk চাiেল চযর্াপদ-যুেগর সািহতয্ রচনা করা সmব নয়। েতমিন হাজার ধের আরিব ভাষােতo পিরবতর্ন-
পিরবধর্ন সািধত হেয় চলেছ। তাi বতর্মানকােল রিচত েকােনা sরা o েকারােনর sরার মেধয্ ভাষাগত,  সািহতয্মানগত পাথর্কয্ 
থাকেবi। ফেল ei dেয়র মেধয্ ে েtর তুলনা করা বা erপ েকােনা মূলয্ায়ন aনথর্ক।-anবাদক]। মkার েপৗtিলকেদর 
তরফ েথেক েকারান কাlিনক কািহনীেত পিরপণূর্ বেল আেরকিট aিভেযাগ িছল। ‘আর েকu যখন তােদর িনকট আমার আয়াত 
আবিৃt করা হয় তখন তারা বেল,  ‘আমরা েতা শুনলাম,  iচ্ছা করেল আমরাo eরকম বলেত পাির,  e েতা শুধ ুেসকােলর 
uপকথা।’( sরা আনফাল : আয়াত ৩১)। আল-তাবাির’র ‘দয্া িহিsT aব আল-তাবাির’ ( ভিলuম ৭) gেnর বণর্না anযায়ী,  
পারs েদশ মণকারী kরাiশ েগােtর িবখয্াত কিব নদর িবন আল-হািরস (আল-িহরার লাখিমদ রাজার দরবােরর রাজকিব 
িছেলন eকসময়) নিবর ei চয্ােলঞ্জ gহণ কেরন। িতিন ‘েফরেদৗিস’ নােম snর eকিট কিবতা িলেখ গণজমােয়েত পাঠ কের 
শুনােলন eবং দািব কেরন েকারােন েযভােব আদ,  সামুদ,  লুত,  nহ,  সাবা pভিৃত সmpদােয়র কািহনী বলা হেয়েছ,  তার 
েথেক aেনক snর কের পারেsর িবখয্াত rsম-iসফানদার eররাজকীয়o বীরtপূণর্ কািহনী-গাথা বলেত পােরন।। কিব নদর িবন 
আল-হািরসেক পরবতর্ীেত বদেরর যুেd বnী করা হয় eবং নিবর আেদশkেম আিল িবন আব ুতািলব তাঁেক িশেরােচ্ছদ কেরন। 
sরা বিন-iসরাiেলর ৮৮ নmর আয়ােত কিব নদেরর বkেবয্র েpিkেত বলা হেয়েছ : ‘বেলা,  ‘যিদ e-েকারােনর মেতা েকারান 
আনার জn মাnষ o িজন eকেযােগ পরsরেক সাহাযয্ কের তবoু তারা eর মেতা আনেত পারেব না।’( ১৭:৮৮)।  

মুহাmদ েকারানেক িনেজর নবoুিতর সনদপt িহেসেব িবেবচনা করেতন। ei িকতাব েয মুহাmদ ঐশীgেণ লাভ কেরেছন,  েস-
সmেকর্ মুসিলম পিNতগণ eকমত। যিদo বািgতা o িবষয়বstর িদক িদেয় েকারান কতটুk aেলৗিকক,  e-িবষেয় aেনক িবতকর্ 
রেয়েছ। মুসিলম পিNতগণ সাধারণভােব uভয়িদক িদেয় eেক aেলৗিকক বেল মেন কেরন। েকােনা িনরেপk পযর্ােলাচনা নয়,  
বরং েকারােনর pিত আেবগপূণর্ গভীর িবশব্াসi ei মতামেতর pধান aবলmন। eেkেt aমুসিলম পিNেতরা eমন aেনক শk 
িভিt খুঁেজ েপেয়েছন,  েযgেলার uপর দাঁিড়েয় েকারােনর েবাধগময্তা o বািgতা িনেয় p  েতালা যায়। েকারােনর বkেবয্র 
েয বয্াখয্ার pেয়াজন রেয়েছ েস বয্াপাের মুসিলম পিNেতরা আেগi ঐকয্মেত েপৗঁেছেছন। িবিশ  তফিসরকারক জালাল uিdন 
আল-sয়ুিত (১৪৪৫-১৫০৫ িখর্sাb) রিচত ‘িকতাব আল iতকান িফ uলুম আল-েকারান’২৮ eর eকিট পুেরা aধয্ায় ei িবষেয় 
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রিচত। শুধুমাt uসমানীয় যুেগর সংকিলত-সmািদত েকারােনর মূল aংেশর সমােলাচনামূলক সংেশাধেনর মাধয্েম পাঠয্াংেশর 
kমাnিয়কতার ভলু িবnাসi নয়,  েকারােনর ভাষারীিতo aেনক েkেt জিটলতার সৃি  কের।  

মুসিলম পিNতেদর মােঝ ধমর্ীয় েগাঁড়ািম eবং aতযু্িk েচেপ বসার আেগ ibািহম আন-নাjােমর২৯ (৭৭৫-৮৪৫ িখর্sাb) মেতা 
aেনক মতুািজলা দাশর্িনক pকােশয্ sীকার কেরেছন েকারােনর িবnাস o বাকয্গঠন aেলৗিকক িকছু নয় eবং an েকােনা 
েখাদাভীr মাnেষর পেk eকi ধরেনর কাজ িকংবা eর েথেকo েবিশ সািহতয্মানসমৃd কাজ করা সmব। নাjাম 
বেলন, ‘ভাগয্গণনাকারীেদর ভিবষয্dাণীেক েয aেথর্ aেলৗিকক িহেসেব বলা হয়,  েকারান েস aেথর্ aেলৗিকক নয়। তেব পেূবর্ 
সংঘিটত ঘটনাসমূেহর সিঠক পিরণামদশর্ী িহেসেব েকারানেক aেলৗিকক বলা েযেত পাের। পারেsর ধমর্তািttক eবং eকসমেয়র 
মুতািজলাপnী iবেন iসহাক আল-রাoয়ানিদ’র৩০ (৮২৭-৯১১ িখর্sাb) মেত,  নাjােমর ei uিkgেলা pচিলত ধমর্মেতর 
িবেরাধী। আbলু কােদর আল-বাগদািদ (মৃতুয্ ৪২৯ িহজির বা ১০৩৭ িখর্sাb) তাঁর ‘িকতাবুল-ফারk বায়নাল-িফরাক’ বiেয় 
(eখােন িবিভn ধমর্ীয়-সmpদােয়র মেধয্ পাথর্কয্ তেুল ধরা হেয়েছ) নাjামেক েদাষােরাপ করার জn ‘ধমর্েdািহতােক’ aজুহাত 
িহেসেব বয্বহার কেরেছন। আল-বাগদািদর মেত নাjােমর বkবয্ েকারােনর sরা বিন-iসরাiেলর ৮৮ নmর আয়ােতর ss  
িবেরাধী,  েযখােন বলা হেয়েছ,  ‘েকারান সবর্দাi a-anকরণীয়,  মাnষ eবং িজেনরা েযৗথভােব েচ া করেলo eেক anকরণ 
করেত পারেব না।’ 

নাjােমর িশষয্ o মতৃুয্পরবতর্ী gণgাহীরা,  েযমন iবেন হাজম৩১ eবং আল-খাiয়াত৩২ নাjামেক সমথর্ন কের কলম ধেরেছন। 
শীষর্sানীয় মুতািজলাপnী aেনক iসলািম িচnািবদ নাjােমর যুিkgেলা pচার কেরেছন। তারা নাjােমর দশর্েনর সােথ েকারােনর 
বkেবয্র েকােনা িবেরাধ খুঁেজ পানিন। তােদর aেনকgেলা যিুkর মােঝ eকিট িছল,  আlাহ নিব মুহাmদেক েকারােনর anrপ 
আয়াত ৈতিরর kমতা েদনিন,  তেব an েযেকােনা সমেয় eবং sােন েকারােনর আয়ােতর anrপ শbাবিল ৈতির করা সmব 
eবং তা eমন েকােনা কিঠন কাজ নয়। ধারণা করা হয় িসিরয়ার pখয্াত anকিব আব ুআল আলা আল-মাির (৯৭৩-১০৫৮ 
িখর্sাb) ‘আল-ফুsল oয়া আল-গায়াত’ নােমর ছড়াধমর্ী ধমর্বয্াখয্ানিট (যার eকিট aংশ আজo aবিশ  আেছ) েকারােনর 
বয্ঙ্গাtক anকরেণ রচনা কেরেছন। 

েকারােনর বাকয্সমূহ aসmূণর্ eবং সmণূর্ভােব েবাধগময্ হবার েkেt egিলর বয্াখয্ার pেয়াজন হয়। eেত aেনক িবেদিশ শb,  
apচিলত আরিব শb বয্বহার করা হেয়েছ eবং aেনক শb রেয়েছ েযgেলােক sীয় সাধারণ aেথর্ বয্বহার করা হয়িন। িলঙ্গ eবং 
সংখয্ার anয়সাধন না কের িবেশষণ eবং িkয়াপেদর ধাতুrপ করা হেয়েছ। aেনক সময় সংি তা েনi eমন apেয়াজনীয় o 
বয্াকরণগতভােব ভলু সবর্নাম পদ বয্বহার করা হেয়েছ eবং ছnবd anেচ্ছদসমূেহ eমন aেনক িবেধয় পদ বয্বহার করা হেয়েছ 
যার সােথ সংি  anেচ্ছেদ আেলাচয্ মূল িবষেয়র সােথ egেলার েকােনা িমল েনi। ফেল ভাষাগত eমন aেনক agহণেযাগয্ 
িবষয়ািদ েকারােনর সমােলাচকেদর (যারা েকারােনর েবাধগময্তা িনেয় p  তেুলন) সমােলাচনার sেযাগ কের িদেয়েছ। ei 
সমsাgেলা িন াবান মুসলমানেদর মেনo যেথ  pে র জn িদেয়েছ। ফেল েকারােনর তফিসরকারকরা েকারােনর বkেবয্র 
বয্াখয্া খুঁজেত বাধয্ হেয়েছন। েকারান aধয্য়েনর েkেt মতিভnতার িপছেন েযসব কারণ রেয়েছ,  e িবষয়িট তােদর মেধয্ 
anতম। 

 েযমন sরা মুদদাসিসর-eর pথম আয়ােতর কথা uেlখ করা যায় : ‘oেহ,  তুিম েয িকনা িনেজেক চাদের েডেক েরেখছ।’ 
eখােন ‘চাদের েডেক রাখা’ বা ‘চাদরাবতৃ’- eর gহণেযাগয্ আরিব শb হেচ্ছ ‘মুদদাসিসর’। িকnt বhল pচিলত eকিট মতাnযায়ী 
eিট হoয়া uিচত ‘মুতাদাসেসর’। েতমিন sরা মুjািmেলর pথম আয়াত : ‘oেহ,  তিুম েয িকনা িনেজেক চাদের জিড়েয় 
েরেখছ!’ ei ‘চাদরাবতৃ’ বা ‘চাদের জিড়েয় থাকা’ শbিট আরিব েকারােন ‘মুjািmল’ পাঠ করা হয়,  িকnt pচিলত 
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মতাnযায় eিট হoয়া uিচৎ ‘মুতাজািmল’। sরা িনসা’র ১৬২ নmর আয়াত: ‘িকnt তােদর মেধয্ যারা িsতpj তারা o িবশব্াসীরা 
েতামার pিত যা aবতীণর্ করা হেয়েছ eবং েতামার পেূবর্ যা aবতীণর্ করা হেয়েছ তােতo িবশব্াস কের eবং যারা নামাজ 
পালনকারী,  জাকাত েদয় eবং আlাহ o পরকােল িবশব্াস কের আিম তােদরেক বড় পরুsার েদব।’ eখােন ‘পালনকারী’ 
শbিট েকারােনর ei আয়ােত  কমর্কারেক বয্বhত হেয়েছ,  িকnt আsা-sাপনকারী,  িবশব্াসী,  ঋণপিরেশাধকারী শbgেলা েয 
‘িনয়মাtক’ rেপ বয্বহার করা হয়,  তা েসi aেথর্ বয্বহার করা বয্াকরণসmত। sরা hজুরাত-eর ৯ নmর আয়াত : ‘িবশব্াসীেদর 
di দল dেnd িলp হেল তুিম তােদর মেধয্ ফয়সালা কের েদেব...।’ েকারােনর ei আয়াতিটেত uেlিখত ‘dেnd িলp হেল’ 
িkয়াপদিট বhবচন aেথর্ বয্বহার করা হেয়েছ,  িকnt eিট বkবয্ anযায়ী শুধুমাt ‘িdপkীয়’ aেথর্ বয্বহার করা uিচত িছল। 
sরা বাকারা-eর ১৭৭ নmর আয়াত : ‘পবূর্ o পি ম িদেক েতামােদর মুখ েফরােনােত েকােনা পণুয্ েনi;  িকnt পণুয্ আেছ 
আlাহ,  পরকাল,  েফেরশতা,  সব িকতাব o নিবেদর uপর িবশব্াস করেল...।’ ei আয়াতিটেত েজrজােলম েথেক মkার 
িদেক pাথর্নার িদক পিরবতর্ন করার ফেল ihিদেদর কাছ েথেক েয p  uেঠিছল েস সmেকর্ বলা হেয়েছ। ভাষাৈশলীর িদক িদেয় 
aসাধারণ হেলo আয়াতিটেত আিভধািনক জিটলতা রেয়েছ। তফিসর আল-জালালাiেনর মnবয্ হেচ্ছ আয়ােতর িdতীয় aংেশ 
‘পণুয্’( বা সৎকমর্,  nায়িন া)-eর আরিব শb িহেসেব ‘েবর’বয্বhত হেয়েছ, যার আসল aথর্ হেচ্ছ ‘পণুয্বান বয্িk’। িবিশ  
বয্াকরণিবদ মুহাmদ িবন iয়ািজদ আল-মুবাররােদর (মৃতুয্ : িহজির ২৮৫ বা ৮৯৮ িখর্sাb) মেত,  ei আয়ােত বয্বhত 
‘েবর’শbিট আসেল ‘বার’ ( ধািমর্ক বা পুণয্বান বয্িk) িহেসেব uচ্চারণ করা uিচত। eিট ‘েবর’ শেbর gহণেযাগয্ eকিট 
pকরণ। মুহাmদ িবন iয়ািজেদর ei মnেবয্র কারেণ তৎকালীন কTরপnীরা তাঁর ধমর্িবশব্াস িনেয় p  তুেলিছেলন eবং েকারান-
িবেরািধতার aিভেযাগ তুেল kৎসা pচার কেরিছেলন।  

sরা তাহা-eর ৬৩ নmর আয়াতিটেত নিব মুসা o তাঁর ভাi হাrন সmেকর্ েফরাuেনর েলাকেদর মnবয্ pকাশ েপেয়েছ : ‘oরা 
বলল,  ‘eরা dজন িন য় জাdকর,  তারা জাdবেল েতামােদরেক েদশ েথেক তাড়ােত চায়। eবং েতামােদর ঐিতh o 
সংsৃিতেক eেকবাের নsাৎ করেত চায়।’ ( ২০:৬৩)। ‘eরা dজন জাdকর’ বলেত েফরাuেনর েলােকরা নিব মুসা o তাঁর 
ভাi হাrনেক বুিঝেয়েছ। eেkেt ‘eরা dজন’শb dিটর েkেt েকারােন আরিব ‘হাদােন’ শbিট িনয়মাtকrেপ বয্বহার করা 
হেয়েছ,  িকnt eটা eখােন কমর্কারেক (হাদায়েন) হoয়া uিচত িছল। কারণ তা eকিট পিরিচিতমলূক বণর্না aংেশর পর eেসেছ। 
কিথত আেছ েয খিলফা uসমান eবং নিবর িবিব আেয়শা ei আয়ােত ‘হাদােন’ না বেল ‘হাদায়েন’ পাঠ করেতন। কTরপnীেদর 
মত anযায়ী,  ‘েকারান আlাহর বাণী। eখােন েকােনা ভলু থাকেত পাের না। eখােন মুসলমানেদর সবর্সmত িসdাn িলিপবn 
আেছ। খিলফা uসমান eবং িবিব আেয়শা ‘হাদােনর’ sেল ‘হাদায়েন’ বয্বহার করেতন তা িমেথয্ eবং দরূিভসিnমূলক।’ 
তফিসর আল-জালালাiেনর মnবয্ হেচ্ছ,  ‘আয়াতিটেত ei ৈdতিবভিk িতনিট েkেt pকািশত হেয়েছ। িনয়মাtক o কমর্কারক 
uভয় েkেti ‘আয়ন’ িহেসেব uচ্চািরত হবার pেয়াজন েনi।’ যিদo িবিশ  ভাষািবদ eবং েকারান-িবেশষj আব ুআমর িবন 
আল-আলা (মতৃুয্ িহজির ১৫৪ বা ৭৭০ িখর্sাb) খিলফা uসমান eবং িবিব আেয়শার মেতাi ei আয়ােত ‘হাদায়েন’ uচ্চারণ 
করেতন। 

sরা nর-eর ৩৩ নmর আয়ােতর eকিট মnেষয্ািচত eবং aিভবাদনীয় িনেদর্শ েথেক তৎকালীন সমেয় pচিলত িনদর্য় eবং 
aমানিবক eকিট আচরেণর পিরচয় েমেল : ‘. . . েতামােদর দাসীরা সতীt রkা করেত চাiেল,  পািথর্ব জীবেনর টাকা-পয়সার 
েলােভ তােদরেক বয্িভচািরণী হেত বাধয্ কেরা না। তেব েকu যিদ তােদরেক বাধয্ কের,  তােদর oপর েসi জবরদিsর জn 
আlাহ েতা তােদরেক kমা করেবন,  দয়া করেবন।’তৎকালীন আরব-সমােজ দাসী-মািলক যারা িনেজেদর দাসীেদরেক িদেয় 
পিততাবৃিtেত বাধয্ করত eবং uপািজর্ত aথর্ িনেজেদর পেকেট রাখত,  ei আয়ােত ss ভােব তােদরেক e-কাজ েথেক 
িনবtৃ হেত বলা হেয়েছ। আয়ােতর pথম বাকয্ েথেক pতীয়মান হয় েয,  িনেজর iচ্ছার িবrেd েজারপবূর্ক ei কােজ pবৃt 
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হoয়ার কারেণ আlাহ ei দাসীেদর kমা কের েদেবন। তেব আয়ােতর uপসংহােরর বাকয্ েথেক pতীয়মান হেচ্ছ েয,  েযসব 
বয্িk িনেজেদর দাসীেদর পিততাবৃিtেত বাধয্ কের,  আlাহ েসi বয্িkেদর pিত দয়া o কrণা কেরেছন। ei pচ্ছn বাকয্িট 
েথেক pকতৃ aেথর্ মহাnভবতার েকােনা পিরচয় পাoয়া যায় না। েকারান সmেকর্ মুতািজলা দাশর্িনক ibািহম আন-নাjােমর 
মতামত পেূবর্ বলা হেয়েছ। িতিন শুধ ুeকা নন,  মুতািজলা দাশর্িনক িহশান িবন আমর আল-ফুয়ািত (মৃতযু্ িহজির ২১৮ বা ৮৩৩ 
িখর্sাb) eবং আbাস িবন েসালায়মােনর (মৃতযু্ িহজির ২৫০ বা ৮৬৪ িখর্sাb) মেতা আরo aেনক িবj বয্িk রেয়েছন যারা 
eকiমত েপাষণ করেতন। তাঁেদর pেতয্েকi িছেলন িন াবান ধািমর্ক। তারা িনেজেদর েযৗিkক দৃি ভিঙ্গ eবং eকিন  িবশব্ােসর 
মেধয্ েকােনা পাথর্কয্ ৈতির করেতন না।  

pভাবশালী আরব মনীষী আবলু-আলা আল-মাির তারঁ িনেজর িকছ ুেলখােক েকারােনর সমতুলয্ বেল মেন করেতন। সারকথা 
হেচ্ছ,  েকারােন আরিব ভাষার সাধারণ িনয়মাবলী o গঠনৈশলী েথেক anত eকশিট িবচযু্িত লk করা যায়। বলা বাhলয্,  
েকারােনর তফিসরকারকেদর ei aসংলgতাgেলােক বয্াখয্া eবং সমথর্নীয় করেত যেথ  েবগ েপেত হেয়েছ। তাঁেদরi eকজন 
হেচ্ছন পারেsর িবখয্াত iসলািম পিNত o ভাষািবদ eবং ‘জার-আlাহ’ ( আlাহর pিতেবিশ) েখতােব ভূিষত আল-
জামাখশাির,  পেুরা নাম আব ুআল-কািশম মাহমুদ iবেন uমর আল-জামাখশাির (জn িহজির ৪৬৭ বা ১০৭৫ িখর্sাb-মতৃযু্ 
িহজির ৫৩৮ বা ১১৪৪ িখর্sাb) যার সmেকর্ eকজন মুরীয় (utর-পি ম আি কার আরব মুসলমান) েলখক বেলেছন, ‘বয্াকরণ-
anরাগী ei তািttক eকিট grতর ভুল কেরেছন। আরিব বয্াকরেণর সােথ িমল েরেখ েকারান পড়ােনা আমােদর দািয়t নয়। 
বরং আমােদর uিচত সmণূর্ েকারান েযভােব আেছ েসভােব eেক gহণ করা eবং আরিব বয্াকরণেক eর সােথ সামঞ্জsপণূর্ কের 
েতালা।’ 

eকিট িনিদর্  পযর্ায় পযর্n দািবিট সমথর্নেযাগয্। eকিট জািতর ে  বkা eবং েলখেকরা মাতভৃাষার বয্াকরণগত িনয়মাবলীেক 
সmান কেরন eবং ভাবpকােশর েkেt জনসাধারেণর কােছ dেবর্াধয্ eবং agহণেযাগয্ শbাবলী বয্বহার েথেক িবরত থােকন। 
যিদo aেনক েkেt sাধীনভােব শbচয়ন তােদর জn pেয়াজনীয় হেয় oেঠ। pাক-iসলািম যুেগ আরেব যেথ  পুঁিথশাst-কাবয্-
েলাকগাঁথা রিচত হেয়েছ eবং বয্াকরেণর কাঠােমাo দাঁিড়েয় িছল। মুসলমানেদর কােছ iসলাম-পবূর্বতর্ী সকল সািহতয্-রচিয়তার 
সৃি কমর্ েথেক uৎকৃ  েয েকারান,  eেক aবশয্i বয্াকরেণর সােথ সবেচেয় েবিশ সামঞ্জsপণূর্ হেত হেব। 

তথািপ oi মুরীয় েলখক কতৃর্ক জামাখশাির’র িনnা,  েলখেকর বkবয্েকi পাlা সমােলাচনার eকিট িভিt কের িদেয়েছ। 
কারণ েলখেকর বkবয্ pচিলত দািবেকi uিlেয় েদয়। আর ei দািবিট হেচ্ছ েকারান আlাহর বাণী। েকারােনর eকিট ভিk 
সৃি কারী মাধুযর্পণূর্ বািgতা রেয়েছ,  যা সকল মাnেষর পেk aজর্ন করা সmব নয়। েয বয্িkর মাধয্েম েকারান aবতীণর্  হেয়েছ,  
সঙ্গত কারেণi িতিন eকজন নিব। মুরীয় েলখেকর মেত,  েকারান ভলু ািnহীন েযেহত ুতা আlাহর বাণী eবং eেত বয্াকরণগত 
েযসব ভুল রেয়েছ েসgেলা আরিব বয্াকরেণর িনয়মাবলী পিরবতর্েনর মাধয্েমi সংেশাধন করেত হেব। anকথায়,  সংশয়ী বা 
aিবশব্াসীেদর pে র utের মুহাmেদর নবoুিতেক pমাণ করেত েযখােন aিধকাংশ মুসিলম েকারােনর বািgতােক uদাহরণ 
িহেসেব uেlখ কেরন,  মুরীয় েলখক েসখােন েকারােনর sগর্ীয় uৎপিt o মুহাmেদর নবoুিতেক sীকার কের িসdােn েপৗঁছােলন 
েয,  েকারােনর িবষয়বst eবং শbাবলী সmিকর্ত আেলাচনা gহণেযাগয্ নয়। 

eকi সােথ বলা যায়,  েকারান আসেলi sতnt eবং aসাধারণ। pাচীন আরেবর pথমিদেকর সািহেতয্ eর মেতা েকােনা দৃ াn 
েচােখ পেড়িন। মkায় aবতীণর্ sরাgেলায় আমরা aেনক আgেহাdীপক eবং িচtাকষর্ক কািবয্ক anেচ্ছদ েদখেত পাi। egেলা 
েথেক নিবর িচnাশিk eবং বkতৃা েদবার সহজাত pিতভার পিরচয় পাoয়া যায় eবং তারঁ মাnষেক pভািবত করার kমতা 
সmেকর্ anমান করা যায়। eকিট চমৎকার uদাহরণ হেত পাের sরা নজম। যিদ আমরা eখান েথেক ৩২ নmর আয়াতিট uh 



নিব মুহাmেদর ২৩ বছর	 পৃ া 55	
 
 

রািখ যা মিদনায় aবতীণর্ হেলo েকােনা eক aজানা কারেণ খিলফা oসমান eবং তার সংgাহকগণ ei আয়াতেক মিk sরার 
anভুর্k কেরিছেলন। 

েজrজােলেমর বািলকাগণ,  যােদর sন িগিলয়াদ পবর্েতর ছাগেলর nায় শু ,  তােদর সােথ কাটােনা সমেয়র uেlখ বয্িতেরেক 
সেলামেনর গােনর eকিট িচtকlীয় hদয়gাহী sৃিতচারেণর মাধয্েম sরা নজম ulােসর সােথ pচারক িহেসেব মুহাmেদর 
ভূিমকা o তাঁর পয়গmরীয় ঔjjলয্ eবং দরূদৃি  বয্াখয্া কেরেছ। যিদo আরিব ভাষার ei শেbর ঐকয্তান,  ছn eবং েসৗnযর্য্ 
sাভািবকভােবi an ভাষায় pকাশ করা যেথ  কিঠন,  তারপরo sরা নজেমর pথম ১৮িট আয়াত িনেm uেlিখত anবােদর 
মাধয্েম মুহাmেদর দরূদৃি সmn বয্িkসtার uচ্চাকাkার খািনকটা iিঙ্গত পাoয়া যায় :  

 

 

শপথ asিমত নkেtর,  েতামােদর সঙ্গী িব াn নয়,  পথ o নয়,  

আর েস িনেজর iেচ্ছমেতা েকােনা কথা বেল না। 

e pতয্ােদশ,  যা (তার oপর) aবতীণর্ হয়। 

তােক িশkা েদয় eক মহাশিkধর৩৩। 

 বুিdধর (িজবরাiল) আিবভর্ত হল,  ঊেধব্র্ িদগেn। 

তারপর েস তার কােছ eেলা খুব কােছ 

যার ফেল তােদর dজেনর মেধয্ di ধnেকর বয্বধান রiল। 

তখন িতিন তাঁর দােসর pিত যা pতয্ােদশ করার তা pতয্ােদশ করেলন। 

েস যা েদখিছল তার hদয় তা asীকার কেরিন। 

েস যা েদেখিছল তারা িক েস-সmেn তকর্ করেব? 

িন য় েস তােক আেরকবার েদেখিছল,  

েশষ সীমােn aবিsত িসদরা গােছর িনকট 

যার কােছi িছল জাnাতুল মাoয়া। 

তখন িসদরা গাছটা েছেয় িছল যা িদেয় েছেয় থােক। 

তার দৃি িব ম হয়িন বা দৃি  লkয্চুয্তo হয়িন। 

েস তার মহান pিতপালেকর িনদশর্নgেলা িন য় েদেখিছল। (৫৩:১-১৮)। 
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পরামশর্ gহেণর জn মাnেষর কােছ aেনক পথi েখালা রেয়েছ eবং sরা নজেম পরবতর্ীেত আlাহ নিবেক e িবষয়িটর সােথ 
পিরচয় কিরেয় েদন: ‘aতeব েয আমােক sরণ করেত িবমুখ তােক uেপkা কের চেলা;  েস েতা েকবল পািথর্ব জীবনi কামনা 
কের। oেদর jােনর েদৗড় েতা ঐ পযর্n। েতামার pিতপালক িন য় ভােলা জােনন েক তাঁর পথ েথেক ;  আর িতিনi ভােলা 
জােনন েক সৎপথ েপেয়েছ।’( ৫৩: ২৯-৩০)।  

েশানা যায়,  মুহাmেদর চাচা আব ুলাহােবর পtী uেm জািমল eকিদন নিবর কােছ িগেয় িবdrপ কের বলেলন,  ‘আমরা আশা 
করিছ েতামার েভতেরর শয়তান েতামােক েছেড় চেল িগেয়েছ।’eিট িছল বাণী নািজেল িবঘ্ন হবার সময়কালীন ঘটনা। েস-সময় 
নিব eেতাটাi িনরাশ eবং মানিসকভােব িবধব্s িছেলন েয,  পাহাড়চড়ূা েথেক লাফ িদেয় আtহতয্ার কথা পযর্n েভেবিছেলন। 
ধারণা করা হয় sরা েদাহা নািজেলর সময়o ei িবঘ্ন ঘেটিছল,  তেব ei sরািটo খবুi rিতমধরু : 

শপথ িদেনর pথম pহেরর! আর শপথ রািtর যখন তা আচ্ছn কের! 

েতামার pিতপালক েতামােক েছেড় যানিন o েতামার oপর িতিন aসnt  নন। 

েতামার জn পরকাল iহকােলর েচেয় ভােলা। 

েতামার pিতপালক েতা েতামােক angহ করেবনi,  আর তুিমo সnt  হেব। 

িতিন িক েতামােক িপতৃহীন aবsায় পানিন, আর েতামােক আ য় েদনিন? 

িতিন িক েতামােক ভুল পেথ েপেয় পেথর হিদস েদনিন?  

িতিন েতামােক িক aভাবী েদেখ aভাবমkু কেরনিন?  

sতরাং তুিম িপতৃহীনেদর pিত কেঠার হেয়া না,  

আর েয সাহাযয্ চায় তােক ভৎর্সনা কেরা না,  

আর তুিম েতামার pিতপালেকর angেহর কথা বণর্না কেরা। (৯৩:১-৯)। 

েকারােনর pিত sিবচার করেল sীকার করেত হেব eটা aবশয্i িবsয়কর। মkায় নািজলকতৃ aেপkাকৃত েছাট sরাgেলার 
কািবয্ক ভাব বয্k করার জাdকির kমতা রেয়েছ eবং েসi সােথ িবশব্ােসর েpরণাদায়ক। sরায় বয্বhত ভাষাৈশলীর েকােনা 
নিজর আরিব ভাষায় eর পেূবর্ েদখা যায়িন। eকজন মাnষ িযিন েকােনা pািত ািনক িশkা লাভ কেরনিন,  তার মুখ েথেক 
ভােবর eমন বিহঃpকাশ সিতয্i িবsয়কর। eিদক েথেক িবেবচনা করেল,  েকারানেক aেলৗিকক িহেসেব গণয্ করা 
সমথর্নেযাগয্।  

তেব aেনক িবেশষj মুহাmদেক ‘িনরkর’ মানেত রািজ নন। তাঁেদর মেত েকারােন বয্বhত ‘uিm’ শbিটর aথর্ আসেল 
িনরkর নয়,  বরং ‘ihিদ নয় eমন বয্িk’র কথাi বুঝােনা হেয়েছ। তাঁরা বkেবয্র সপেk েকারােন uেlিখত েপৗtিলক,  a-
ihিদ, eবং a-িখর্sান আরবেদর uদাহরণ েদিখেয়েছন। ei ‘a-ihিদ’শbিট েকারােনর  sরা জmুআ’র আয়াত ২-e বয্বhত 
হেয়েছ eভােব: ‘iিনi েসi বয্িk যােক a-ihিদেদর মধয্ েথেক নিব িহেসেব িনেয়াগ েদoয়া হেয়েছ।’ eরকম uদাহরণ 
েকারােনর আরo কেয়কিট আয়ােত েদখেত পাoয়া যায়, েযমন : sরা বাকারা : আয়াত ৭৫;  sরা iমরান : আয়াত ২০ o ৭০;  
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sরা আ’রাফ : আয়াত ১৫৭-১৫৮। তথািপ pচিলত ধারণা, তথয্ eবং েস যুেগর pথাসমূেহর uপর িনভর্র কের সাধারণভােব eটা 
িবশব্াস করা হয় েয,  মুহাmদ িলখেত জানেতন না,  যিদo েশষ জীবেন হয়েতা d’eকিট শb পড়েত পারেতন। েকারােন েযমন 
বলা হেয়েছ: ‘তিুম েতা eর পেূবর্ েকােনা িকতাব পড়িন, বা িনজ হােত েকােনা িকতাব েলখিন েয িমথয্াবাদীরা সেnহ করেব!’ 
( sরা আনকাবুত :  আয়াত ৪৮)। ‘oরা বেল,  ‘egেলা েতা েসকােলর uপকথা যা েস িলিখেয় িনেয়েছ। egেলা সকাল-সnয্া 
তাঁর কােছ পাঠ করা হয়।’( sরা ফরুকান : আয়াত ৫)। েকারােনর ei আয়াতgেলা েথেক িবশব্াস করা হয় েয,  নিব মুহাmদ 
িলখেত-পড়েত জানেতন না,  eটা েপৗtিলকরা ধারণা করত। [নিব মুহাmদ িলখেত-পড়েত জানেতন না,  e-িবষেয় iসলােমর 
iিতহাস o হািদেস pচরু িভnতথয্ রেয়েছ। পি েমর aেনক iসলাম-িবেশষj েযমন ফরািস মাকর্সবাদী iিতহাসিবদ o 
সমাজতািttক ময্ািkম রিডনসন eবং sিটস iিতহাসিবদ uiিলয়াম মেন্টাগেমির’র মেত নিব মুহাmদ িনরkর িছেলন না। তাঁেদর 
মেত, েকারােন নিবেক eেকবাের িনরkর বা িলখেত-পড়েত জােনন না বেল েবাঝােনা হয়িন বরং শুধ ু েবাঝােনা হেয়েছ নিব 
iিতপেূবর্ ihিদ-িখর্sানেদর ধমর্gn (েতৗরাত,  iিঞ্জল) পাঠ কেরনিন। পি মা পিNতরা তাঁেদর বkেবয্র সমথর্েন sরা 
আনকাবেুতর ৪৮ নmর আয়াত হািজর কেরন। তাঁেদর মেত ei আয়ােত িকতাব বলেত ihিদ-িখর্sানেদর ধমর্gেnর কথা 
েবাঝােনা হেয়েছ। আবার নিব মুহাmেদর জীবনীকারক সকেলi জািনেয়েছন,  iসলােমর পবূর্ েথেক মkা িছল বািণেজয্র 
েকndভূিম eবং নবoুত pািpর পূেবর্ েছাটেবলা েথেক eকািধকবার নিব বািণেজয্র uেdেশয্ মkার বাiের িগেয়েছন। েসi 
বিহবর্ািণেজয্ িতিন যেথ  েযাগয্তার ছাপ েরেখিছেলন। eকজন বিণেকর যিদ সামাn akর jান না থােক eবং িহসাব-িনকাশ 
চালােনার মেতা গণনা দkতা না থােক তাহেল বািণেজয্ দkতা aজর্ন করা কিঠন। েলখা- পড়া জানা িবিব খািদজা pথেম 
মুহাmদেক বািণেজয্ দkতার কারেণ মgু হেয় ৈবেদিশক বািণেজয্র পিরচালকrেপ িনেয়াগ িদেয়িছেলন,  যা পরবতর্ীেত তাঁেদর 
মেধয্ পিরণেয়র িদেক সmকর্ গড়ায়। খািদজার মেতা eকজন বয্বসায় সফল-aিভj রমণী তাঁর বয্বসার ৈবেদিশক দািয়t eকজন 
িনরkর বয্িkর oপর েছেড় িদেবন েকন? eছাড়া pচরু হািদেসo রেয়েছ : (১) uসরা হেত বিণর্ত,  ছয় বছেরর আেয়শার সােথ 
িবেয়র কািবন রsল মুহাmদ িনেজi িলেখেছন। (d বয্ : বুখাির শিরফ,  ভিলuম ৭,  বুক ৬২,  নmর ৮৮)। (২) iয়ািজদ iবেন 
আblুাহ হেত বিণর্ত,  eকিট েলােকর হােত লাল চামড়ায় আlাহর রsেলর পk েথেক িকছু বkবয্ েলখা িছল বাn জুহাiর iবেন 
uকাiেশর জn। বkবয্ হেচ্ছ : ‘েতামরা যিদ an েকােনা ঈশব্র বাদ িদেয় eকমাt আlাহেক েমেন নাo,  মুহাmদেক আlাহর 
রsল বেল sীকার কেরা,  জাকাত দাo,  নামাজ পেড়া তেব আlাহ eবং তাঁর রsেলর কাছ েথেক িনরাপtা পােব।’ eরপর 
েলাকিটেক িজেjস করা হল,  ei বাতর্া েক িলেখ িদেয়েছ? েলাকিট utর িদল ‘আlাহর রsল’। (d বয্ : আব ুদাuদ শিরফ,  
বুক ১৯,  নmর ২৯৯৩)। (৩) আল বারা হেত বিণর্ত,  নিব oমরা পালেনর uেdেশয্ মkায় েগেল তাঁেক ঢকুেত েদয়া হয়িন,  
যতkণ না িতিন রািজ হন মkাবাসীর সােথ eকিট চুিk করেত। িতন িদন aেপkার পর িতিন শািn চুিk করেত রািজ হেলন। 
চুিkেত েলখা হেলা ‘আlাহর নিব মুহাmেদর (দঃ) পk হেত...।’মkার েলােকরা pিতবাদ কের uঠেলন। তারা মুহাmদেক 
‘আlাহর নিব’বেল sীকার করেত চাiেলন না। বলেলন,  মুহাmদ,  আblুাহর পtু,  eটাi েলখা েহাক। e িনেয় dেnd যখন 
চুিk pায় েভেঙ্গ যাবার uপkম তখন মুহাmদ হজরত আিলেক িনেদর্শ িদেলন, চুিkপt হেত ‘আlাহর নিব’শb েকেট িদেত। 
িকnt আিল রািজ না হoয়ায় মুহাmদ চুিkপt হােত িনেয় িনজ হােত েকেট িদেলন eবং ‘আlাহর নিব’ শbিটর বদেল েযাগ 
করেলন ‘আblুাহর পtু’। (d বয্ : বুখাির শিরফ,  ভিলuম ৫,  বকু ৫৯,  নmর ৫৫৩)।-anবাদক]। 

েকারানেক িবষয়বstগত কারেণ aেনেক aেলৗিকক মেন কেরন। eেkেt সমsা হেচ্ছ eেত eমন েকােনা নতনু ধারণা েনi যা 
পেূবর্ anেদর dারা বয্k হয়িন। েকারােনর সকল বkবয্i sীয়-pিতি ত eবং সবর্জনsীকৃত। েকারােন বিণর্ত কািহনীসমহূ ihিদ-
িখর্sানেদর ধমর্ীয় েলাক-কািহনীর aিবকল িকংবা সামাn পিরবিতর্ত rপ। িসিরয়ার মেণর সময় মুহাmদ ei di সmpদােয়র 
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রািb eবং সnয্াসীেদর সােথ পিরিচত হেয়িছেলন eবং তাঁেদর সােথ আলাপচািরতাo কেরিছেলন। eছাড়া আদ eবং সামুদ 
aিধবাসীর বংশাnkেম pাp িকছ ুকািহনীর সােথ েকারােন বিণর্ত কািহনীgেলারo িমল পাoয়া যায়।  

িনরেপkভােব িবে ষণ করেল নিব মুহাmেদর মহttেক েকােনাভােবi খােটা করা যায় না। eকিট kসংsারাচ্ছn,  aৈনিতক,  
িনnনীয় সমাজ,  েযখােন েপিশশিk ছাড়া an েকােনা আiন কাজ কের না eবং িনদর্য়তার uপর িভিt কের pিতি ত েসi 
সমােজর eকজন pািত ািনক িশkা-বিঞ্চত মুহাmদ সাহিসকতার সােথ aসংখয্ মnকাজ o েপৗtিলকতার িবrেd aবsান 
িনেয়িছেলন। েসi সােথ anাn সmpদােয়র পবূর্-aিভjতাসমূহেক পুনঃপনুঃ বয্k করার মাধয্েম uচ্চতর আদশর্ pচার 
কেরিছেলন। 

মুহাmেদর ei uেদয্াগ তাঁর সহজাত pিতভা, আধয্ািtক শিk, ৈনিতক jান o ভিkভােবর পিরচায়ক। eকজন কিথত 
‘িনরkর’বয্িkর মখু েথেক িনঃসতৃ sরা আ’বাসা েযন তাঁরi বয্াkল hদেয়র snন। sরা আ’বাসা খুবi গীিতময়, sরালািয়ত 
eবং pবল আধয্ািtক,  যা হািফেজর৩৪ কিবতা ছাড়া pকাশ করা aসmব। তেব sরা আ’বাসা eর ১৭-৩৩ আয়াতgেলায় aসmণূর্ 
pকাশ ঘেটেছ : 

মাnষ ধব্ংস েহাক! েস কত aকতৃj। 

িতিন তােক কী েথেক সৃি  কেরেছন 

িতিন তােক শুk েথেক সৃি  কেরন 

তারপর তার জn পথ সহজ কের েদন, তারপর তার মৃতযু্ ঘটান o তােক কবরs কেরন। 

eরপর যখন iচ্ছা িতিন তােক পুনজর্ীিবত করেবন। 

না িতিন তােক যা আেদশ কেরেছন েস তা পালন কের িন। 

মাnষ তার খােদয্র pিত লk কrক,  

আিম pচরু বািরবষর্ণ কির,  

তারপর ভূিমেক িবদীণর্ কির 

eবং তার মেধয্ uৎপn কির 

শs, আঙরু,  শাকসবিজ, জয়তনু, েখজরু,  

গাছগাছািলর বাগান,  ফল o গবািদ খাদয্। 

e েতামােদর o েতামােদর আনআেমর (চতু দ pাণী) েভােগর জn। 

েযিদন মহানাদ (েকয়ামত) আসেব, ( ৮০:১৭-৩৩)। 
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মূলত aসাধারণ eবং নাnিনক আধয্ািtক uপেদেশর মাধয্েম মুহাmদ তাঁর চারপােশর মাnষেক eকিট aেপkাকৃত ভােলাপেথ 
চািলত করেত েচ া কেরিছেলন। িকnt ৈনিতক িশkাদােনর েkেt েকারানেক aেলৗিকক বেল িবেবচনা করা যােব না। মুহাmদ 
েসi সকল মূলয্েবােধর পনুরাবৃিt কেরেছন, েযgেলা পবূর্বতর্ী শতাbীgেলায় িবশব্জুেড়র মানবসমােজর িবিভn sােনi udৃত 
হেয়েছ। কনফুিসয়াস,  বdু,  জরrs,  সেkিটস,  মুসা, eবং িযশুo eকi ধরেনর বা কাছাকািছ মূলয্েবাধ pচার কেরেছন। 

েকারােন aেনক আiন o িবিধ রেয়েছ যা মুহাmদেক iসলােমর আiনpেণতা িহেসেব তুেল ধের। েয িবষয়িট aবশয্i মেন রাখা 
দরকার তা হেলা,  েকারােন বিণর্ত আiন-কাnন ৈতির হেয়িছল িবিচ্ছn ঘটনাবলীর িনিমেt eবং িনযর্ািতত মাnেষর আেবদেনর 
েpিkেত। ফেল ei আiনgেলার মােঝ িকছু aসঙ্গিত রেয়েছ eবং বািতলকারী eবং বািতলকতৃ uভয় িবিধi েকারােন রেয় 
িগেয়েছ। eকথাo ভলুেল চলেব না েযiসলািমক আiন-িবিধিবধানgেলা মুসলমান িবেশষjেদর দীঘর্কালীন pেচ ার ফসল,  যা 
iসলািম যেুগর pথম িতন শতাbীেত ৈতির হেয়েছ। েকারােন বিণর্ত আiনgেলা সংিkp eবং মুহাmেদর জেnর েদড়শ বছর পর 
ৈতির হoয়া িবশাল সংখয্ক মুসলমান জনেগা ীর pেয়াজন েমটােনার জn egেলা পযর্াp িছল না। 

iসলােম ‘িসয়াম’( েরাজা বা uপবাস) পালেনর pথা eেসেছ ihিদেদর ধমর্ েথেক। iসলাম-পবূর্ আরেব আরিব কয্ােলন্ডার 
anযায়ী মহরম মােসর (িহbr কয্ােলন্ডার anযায়ী ‘িতশির’ মাস) দশম িদেন ihিদরা েরাজা রাখেতন। আরিব ভাষায় ‘আশুরার 
িদন’( িহbrভাষায় ‘আশর’)  নােম e-িদবস পিরিচত। ihিদেদর েতৗরােতর ভাষয্াnযায়ী e-িদেন ঈশব্েরর আশর্ীবাদ িনেয় নিব 
মুসা iসরাiেলর সnানেদর েফরাuেনর আkমণ েথেক রkা কেরন। ihিদেদর ধেমর্ e-িদেনর an ােনর নাম ‘জম িকপার’। 
ihিদরা জম িকপােরর সময় pায় ২৫ ঘNা uপবাস পালন কেরন eবং িসনাগেগ িগেয় pাথর্না কেরন, দান-খয়রাত কেরন। নিব 
মুহাmেদর মিদনায় গমেনর পের eবং pাথর্নার িদক যখন েজrজােলম েথেক মkার িদেক পিরবিতর্ত হল, েরাজার সময়সীমা 
তখন eকিদন েথেক েবেড় দাঁড়ােলা দশ িদেন,  aথর্াৎ মহরম মােসর দশ িদন নােম পিরিচত হেলা। পরবতর্ীেত মুসলমান o 
ihিদেদর মােঝ যখন চড়ূাn িবেচ্ছদ হয় তখন পুেরা রমজান মাসেক েরাজা পালেনর জn সংরkণ করা হেলা। 

pিতিট ধেমর্ pাথর্না pচিলত রেয়েছ। eক বা eকািধক েদবতার pিত ভিk িনেবদন eবং িবচার কামনা pিতিট ধেমর্র aিবেচ্ছদয্ 
aংশ। iসলাম ধেমর্ eকজন মুসলমােনর সবর্pথম কতর্বয্ হেলা pাথর্না করা;  eবং ei pাথর্না বয্িতkমী iসলািম-পdিত anযায়ী 
পালন করা হয়। তেব েকারােন grtপণূর্ ei িবষেয় েকােনা pকার িবsািরত িনেদর্শনা েদয়া হয়িন। নিব মুহাmেদর িtশ বছের 
মkায় aবsানকােল eবং মিদনায় িহজরেতর pথম েদড় বছের মুসলমানরা ihিদেদর মেতা eকi িদক বা aিভমুেখ (িকবলা) 
pাথর্না করেতন। যা মূলত েজrজােলেম aবিsত ‘সবেচেয় দূেরর মসিজদ’( বা pাথর্নাsান) িহেসেব পিরিচত িছল।  

মkায় মুসলমানেদর তীথর্যাtা ‘হজ’ pিতি ত হবার পর আরেবর িবিভn জাতীয় pথাo pিতি ত o িচরsায়ী rপ লাভ কের। 
হেজর (জুলহজ মােস তীথর্যাtা) eবং ‘oমরা’র  সকল an ানািদ,  েযমন েসলাiিবহীন িঢেলঢালা  বst পিরধান,  কােলা 
পাথরেক চুমু খাoয়া িকংবা sশর্ করা,  সাফা eবং মারoয়া পাহােড়র মেধয্ েদৗড়ােনা,  আরাফােত aবsান eবং শয়তােনর pিত 
পাথর িনেkেপর pথা iসলাম-পবূর্ যুেগo আরেব েপৗtিলকেদর মেধয্ pচিলত িছল eবং সামাn িকছু পিরবতর্ন সােপেk egেলা 
iসলােম বজায় েথেকেছ।  

েপৗtিলক আরবরা কাবা ঘরেক pদিkণকােল লাত, ojা, মানাতসহ আরo aেনক েগাt েদবতার নাম uচ্চারণ করত। েযমন 
‘েহ মানাত,  আিম েতামার আেদশ পালন করেত pstত’( লাbােয়কা) eবং েদবেদবীেদর নাম ধেরo uচ্চািরত হেতা। iসলােম 
ei ধরেনর সেmাধেনর রীিত আlাহেক সেmাধন dারা pিতি ত হেয়েছ eবং তা পিরবিতর্ত হেয় দাঁড়ায়,  ‘লাbােয়কা আlাhmা 
লাbােয়কা!’ 
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েপৗtিলক আরেবরা তীথর্যাtার মােস িশকার করােক িনিষd েঘাষণা কের। িকnt নিব মুহাmদ তীথর্যাtার (হজ) েয িদনgেলােত 
(iহরাম) হািজরা িনেজেদরেক uৎসেগর্র জn বয্য় কেরন শুধুমাt েসi িদনgেলার জn ei িনেষধাjােক বহাল রাখেলন। 
েপৗtিলক আরবরা aেনক সময় নg হেয় কাবা ঘরেক pদিkণ করত। iসলাম তা িনিষd কের েসলাiিবহীন বst পিরধােনর রীিত 
pচলন কের। েপৗtিলক আরবেদর েকােনা েকােনা েগােt uৎসগর্কতৃ pাণীর মাংস খাoয়ায় িবিধ-িনেষধ িছল। িকnt নিব ei 
িনেষধাjা তুেল েদন।  

মkা িবজেয়র পর কাবা ঘের রিkত kরাiশেদর মূিতর্gেলােক ধব্ংস করা হয় নিব মুহাmেদর িনেদর্েশ eবং মুসলমানরা সাফা 
eবং মারoয়া পাহােড়র মেধয্ েদৗড়ােনার েয pথা pচিলত িছল তা েথেক িবরত থােকন। কারণ পূবর্বতর্ীকােল ei di পাহােড়র 
চূড়ায় dজন েদবীর পাথেরর pিতমা িছল eবং েপৗtিলকরা di পাহােড়র মধয্বতর্ীsােন েদৗড়ার মাধয্েম eবং pিতমাgেলােক চমুু 
িদেয় িকংবা sশর্ কের েসৗভাগয্ aজর্েনর েচ া করত। যা েহাক,  e-িবষেয় eকিট ঐশী বাণী নািজল হয় : ‘িন য় dিট পাহাড় 
সাফা o মারoয়া আlাহর িনদশর্নসমূেহর anতম। sতরাং েয আlাহর ঘের হজ বা oমরা কের, তার জn ei dিট pদিkণ 
করেল েকােনা পাপ েনi।’ ( ২:১৫৮)। aথর্াৎ েকারােনর ei আয়াত সাফা-মারoয়া পাহােড়র েদৗড়েক শুধুমাt পাপমুki করল 
না,  eকi সােথ ei di পাহাড়েক আlাহর িনদশর্নকারী িহেসেব েঘাষণা িদল।[ কাবা সmেকর্ পূবর্বিতর্ আbাহািমক ধমর্ীয় 
িকতাবসমেূহ েকােনা িববরণ পাoয়া যায় না। eমনিক uপাs ‘আlাহ’ সmেকর্o না। egেলা যিদ েকবলমাt েপৗtিলকেদর 
পিবt তীথর্sান o uপাs না হত তেব পবূর্বতর্ী iসা বা মুসার িকতােব aবশয্i েকােনা না েকােনা uেlখ থাকত। কাবার সােথ 
ibািহেমর েয েযাগসূt দািব করা হয় েসটা apমািণত eবং aতয্n asাভািবক -anবাদক] ।  

পারেsর েখারাসান pেদেশ জngহণকারী িবিশ  মনীষী,  ঐিতহািসক eবং দাশর্িনক আব ুআল-ফাথ মুহাmদ iবেন আbলু 
কিরম আল-শাহরাsািন (১০৮৬-১১৫৩ িখর্sাb) ধমর্ o ধমর্ীয় সmpদােয়র iিতহাস িনেয় grtপণূর্ gn রচনা কেরেছন। তাঁর 
রিচত ‘িকতাব আল-িমলoয়াল oয়া আল-িনহাল’েক ধমর্তtt o দশর্নিবদয্ার pথমিদককার sশঙৃ্খল ‘rপদী gn’ িহেসেব 
িবেবচনা করা হয়। [iuেনেsার aথর্ায়েন বiিটর সবর্pথম ফরািস সংsরণ pকািশত হেয়েছ ১৯৮৬ সােল eবং পরবতর্ীেত ১৯৯৩ 
সােল।-anবাদক]। আল-শাহরাsািন তাঁর oi ‘rপদী’ বiেয় িলেখেছন,  iসলােমর aেনক পালনীয় িবিধ eবং রীিতসমূহ 
েপৗtিলক আরবেদর pথাসমূেহর ধারাবািহক rপ,  যা তারা ihিদেদর কাছ েথেক gহণ কেরেছন।  

iসলাম-পবূর্ যেুগ মা,  েমেয়েক eবং িপতার stীেক িবেয় করা িনিষd িছল eবং eকi সােথ di সেহাদরােক িবেয় করাo 
সামািজকভােব gহণ করা হেতা না। মৃতেদহেক sশর্ করার পর পণুয্sান, পির ার পািন িদেয় মুখ েধায়া,  েজাের শব্াস েটেন 
পািনেক নাসারn পযর্n তুেল েফলা,  মাথার চুেল েতল মাখা,  েমসoয়াক বা দাঁত িখলাল বয্বহার করা,  মলতয্ােগর পর 
েধৗতকরণ,  বগল eবং ে ািণেদেশর চুল কামােনা, খৎনাকরণ eবং  েচােরর ডান হাত েকেট েফলা iতয্ািদ রীিত iসলাম আসার 
পেূবর্ তৎকালীন আরেবর েপৗtিলক aিধবাসীরা পালন করত,  েযgেলার েবিশরভাগ তাঁরা ihিদেদর কাছ েথেক gহণ কেরিছল।  

েপৗtিলক আরবেদর আiন েথেক iসলােমর েয dিট আiন বয্িতkমী,  েসgেলা হেলা পিবt যেুd (িজহাদ) aংশgহণ eবং 
জাকাত pদান করা। an েযেকােনা আiিন-কাঠােমােত তলুনামূলক েকােনা বাধয্বাধকতা আেরাপ না করার কারণ হল,  anাn 
আiনpেণতােদর েথেক নিব মুহাmেদর uেdশয্ িভn িছল। তাঁর uেdশয্ িছল eকিট রাT গঠন। আর নিব বুঝেত েপেরিছেলন 
eকিট রাT কখেনাi েসনাবািহনী o আিথর্ক uৎস বয্তীত গিঠত হেত পাের না। িজহােদ aংশgহেণর ei বয্িতkমী o নিজরিবহীন 
iসলািম আiনিটেক মুহাmেদর দরূদৃি  eবং বাsবতােবােধর বিহঃpকাশ িহেসেব িবেবচনা করেত হেব। মkায় pণীত aসাধারণ 
আধয্ািtক sরাgেলা যখন aকাযর্করী pমািণত হেলা,  তখন েয eকমাt সমাধানিট িতিন খুঁেজ েপেলন তা হল,  যুেdর মাধয্েম 
ফয়সালা করা। 
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যdু করেত সkম eকিট েসনাবািহনী, েযখােন pিতিট ৈসিনকi যুd করেত বাধয্, eমন eকিট েসনাবািহনীেক ভরণ-েপাষণ করা 
বয্য়সােপk। গিনমেতর মাল eবং সmিt পাoয়ার আকাkা হয়েতা ৈসnেদর যুেd আgহী কের তুলেত পাের। িকnt তা সেtto 
aিধক িনরাপদ eবং sায়ী eকিট আেয়র uৎেসর pেয়াজন রেয়েছ যা িকনা iসলািম আiেন জাকােতর মাধয্েম িনি ত করা 
হেয়েছ।  

নবসৃ  সমােজর সীমাবdতা eবং pেয়াজনীয় িদকgেলা মুহাmেদর গঠনমলূক িচnাধারায় sান েপেয়েছ। তাঁর সকল uেদয্াগi 
ei সমােজর মঙ্গেলর জn gহণ কেরেছন। েযমন েনশাজাতীয় dবয্ িনিষdকরণ। eিট আেরকিট বয্িতkমী iসলািম-আiন যা 
pাথিমকভােব সামািজক পিরিsিতেক িবেবচনা কের pণীত হেয়িছল। আরবরা আবহাoয়াগত কারেণ u  রেkর,  সহেজ 
uেtিজত হেয় যায় eবং uচ্ছঙৃ্খল pকৃিতর হবার কারেণ aবাধ-লভয্ েনশাজাতীয় পানীয় পান কের তারা িবিভn aেশাভন আচরণ 
করত eবং সমােজ িবশৃংখল পিরিsিত ৈতির করত। ei িনেষধাjা িতনিট ধােপ জাির হল : pথমত,  sরা বাকারা’র ei আয়াত 
:‘েলােক েতামােক মদ o জুয়া সmেকর্ িজjাসা কের,  বেলা,  ‘dেয়র মেধয্i মহােদাষ,  মাnেষর জn uপকারo আেছ,  িকnt 
uপকােরর েচেয় oেদর েদাষi েবিশ।’( ২:২১৯)। পরবতর্ীেত sরা িনসার ei আয়াত যা মিদনায় eকজন েলাক মাতাল aবsায় 
নামােজ হািজর হেল আয়াতিট নািজল হেয়িছল : ‘েহ িবশব্ািসগণ! েতামরা েনশাgs aবsায় নামােজর কােছ েযেয়া না,  যতkণ 
না েতামরা কী বলছ তা বঝুেত পার...।’( ৪:৪৩)। সবেশেষ sরা মািয়দা’র dিট আয়ােত ei িনেষধাjা িচরsায়ী rপ লাভ কের 
: ‘েহ িবশব্ািসগণ! মদ,  জুয়া,  মূিতর্ o ভাগয্পরীkার তীর ঘৃণয্ বst, শয়তােনর কাজ। sতরাং েতামরা তা বজর্ন কেরা যােত 
েতামরা সফল হেত পার। শয়তান েতা মদ o জয়ুার dারা েতামােদর মেধয্ শtrতা o িবেdষ ঘটােত eবং আlাহর ধয্ােন o নামােজ 
েতামােদরেক বাধা িদেত চায়! তা হেল েতামরা িক িনবৃt হেব না?’( ৫:৯০-৯১)। sরা বাকারা’র ২১৯ নmর আয়াত eবং sরা 
মািয়দা’র ৯০ নmর আয়ােতর uভয়িটেতi মদয্পানেক জয়ুার সােথ তুলনা করা হেয়েছ eবং েশষ আয়ােত মূিতর্পজূা eবং তীেরর 
মাধয্েম ভাগয্পরীkা করােক িনিষd করা হেয়েছ; েযgেলা iসলাম-পবূর্ আরেব েপৗtিলকরা সাহাযয্ লােভর আশায় করত। sরা 
মািয়দার ৯১ নmর আয়ােত মদ o জুয়ােক egেলার িবষয়গত কারেণ িনিষd করা হেয়েছ। ei আয়াতিট aবতীণর্ হেয়িছল eকিট 
িব ী ঘটনা ঘটার পর। ei আয়ােতর দৃি ভিঙ্গ anযায়ী মদয্পান o জুয়া েখলা আরবেদর মেধয্ aশািn eবং িবশৃংখলা সৃি  
কেরেছ। 

বhগািমতা,  িববাহিবেচ্ছদ,  বয্িভচার,  aৈবধেযৗনসmকর্, পায়ুসঙ্গম eবং আরo aেনক িবষেয় েকারােনর pতয্ােদশgেলা রিচত 
হেয়েছ মূলত ihিদ-আiেনর সংেশািধত rপ িহেসেব eবং আরেব pচিলত পবূর্বতর্ী pথাgেলার anসরেণ। aেলৗিককতা আসেল 
শতাbীকাল ধের েধাঁয়াশার জােল েঘরা নয় eবং eকমাt dবর্ল িচেtর িনকট gহণীয় সংsার নয়। বরং eিট জীবn eবং aথর্বহ 
িবষয়। েকারােনর বািgতা িকংবা eর ৈনিতক eবং আiিন-দৃি ভিঙ্গর েকােনািটi aেলৗিকক নয়। eকজন pািত ািনক িশkা-
বিঞ্চত eবং দিরd বয্িk মুহাmদ pায় eকা িনজ জািতর তীb বাধা aিতkম কের eকিট sায়ী ধমর্ pিত ায় সফলকাম হেয়েছন। 
েগাt-pথায় িবভk িবিচ্ছn জািতgেলােক eকিট রাTীয় কাঠােমার মেধয্ িনেয় আসেত েপেরেছন। eর ফেল েবপেরায়া 
মাnষgেলােক anগত েলােক পিরণত কের নিব িনজs iচ্ছায় চািলত করেত েপেরেছন।  

নিব েকারানেক িনেয় গবর্ pকাশ কেরেছন eবং eেক িনেজর নবoুিতর pতয্য়নপt rেপ দািব কেরেছন। তাঁর মেত েকারান 
আlাহর েpিরত বাণী eবং জনতার কােছ বাতর্া েpরেণর মাধয্ম হেচ্ছন মুহাmদ। আরিব ‘oিহ’শেbর aথর্ হেচ্ছ pতয্ােদশ িকংবা 
uেnািচত করা;  েকারােন eিট ষাটবার বয্বhত হেয়েছ। েবিশরভাগ েkেt তা eকজন বয্িkর মেন েকােনা িকছ ুঢিুকেয় েদয়ার 
aেথর্ বয্বhত হেয়েছ। িকছ ুেkেt eিট আবার drত সঞ্চারণশীল iিঙ্গতােথর্ বয্বhত হেয়েছ। e-কারেণ pিতিট pতয্ােদেশর পর 
নিব uিdg থাকেতন যােত eকজন হsিলিপকর তা তৎkণাৎ িলেখ েফেলন। নিবর ei তাড়াhড়া করার pবণতার pমাণ েকারােন 
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পাoয়া যায়।  েযমন sরা তাহা’য় বিণর্ত হেয়েছ: ‘েতামার oপর আlাহর pতয্ােদশ সmূণর্ হoয়ার পেূবর্ েকারান পড়েত তুিম 
তাড়াতািড় কেরা না আর বেলা, েহ আমার pিতপালক! আমার jান বািড়েয় দাo।’ ( ২০:১১৪)। eবং sরা িকয়ামা’য় বিণর্ত 
হেয়েছ : ‘e (pতয্ােদশ) তাড়াতািড় (আয়t) করার জn তিুম eর সেঙ্গ েতামার িজব েনেড়া না। e-সংরkণ o আবিৃt করােনার 
(ভার) আমারi। sতরাং যখন আিম পিড় তুিম েসi পােঠর anসরণ কেরা। তারপর eর িবশদ বয্াখয্ার (দািয়t) আমারi।’ 
( ৭৫:১৬-১৯)। 

নিব মহুাmেদর ei তাড়াhড়া করার pবণতা েথেক ‘oিহ’নািজেলর সময় তাঁর মানিসক aবsার পেরাk-পিরচয় পাoয়া যায়। 
তার anরাtা েসi সময় েয আেলায় আেলািকত হত,  তা েকােনা sাভািবক aিভjতা িছল না। আব ুসাiদ আল-কাদির (মৃতযু্ 
িহজির ২৬১ িহজির বা ৮৭৫ িখর্sাb) মিদনাবাসী সাহািব। িতিন pচরুসংখয্ক হািদেসর বণর্না িদেয়েছন। তাঁর মেত,  ‘নিব 
মুহাmদ anেরাধ কেরেছন,  েকারান বয্তীত আমার an েকােনা ভাষয্ িলেখ েরখ না! েকu যিদ েকারান ছাড়া আমার েকােনা 
ভাষয্ িলেখ রােখ, তাহেল েস েযন েস-gেলা মুেছ েফেল।’ সবেচেয় grtপণূর্ o তাৎপযর্পূণর্ িবষয় হেচ্ছ oিহ নািজেলর সমেয় 
নিব মুহাmদ aসংলg হেয় পড়েতন। সmবত eকিট তীb আভয্nরীণ pেচ ার pেয়াজন হেতা। সিহ বখুািরর eকিট হািদস রেয়েছ,  
নিবর stী আেয়শা েথেক বিণর্ত : ‘হােরস িবন িহশাম eকবার নিবেক p  কেরিছেলন, ( oিহ নািজল হoয়ার) ‘ei anভূিতgেলা 
েকমন?’ নিব জবাব িদেলন,  ‘সবচাiেত তীb হেলা ঘNাধব্িনর মেতা েযgেলা বn হবার পেরo আমার মেন েবেজ যায়। েকােনা 
েকােনা সময় eকজন েফেরশতা মnষয্rেপ আিবভরূ্ত হন eবং আিম িবষয়িট anধাবন করা মাt িতিন aদশৃয্ হেয় যান।’ 

িবিব আেয়শার বkবয্ anযায়ী,  ‘oিহ লােভর সময় নিবর rেথেক ঘাম িনগর্ত হেতা, eমনিক শীেতর িদেনo।আেয়শার বkেবয্র 
সমথর্েন বখুাির, সাফoয়ান িবন বািল’র (মkা িবজেয়র পর তাঁর িপতা iসলাম gহণ কেরন) pসঙ্গ uপsাপন কের বেলন : ‘oিহ 
নািজেলর সময়কােল বািল মুহাmদেক পযর্েবkণ করেত iচ্ছা pকাশ কেরন। eকিদন eকজন বয্িk sগিn-মাখা eকিট আলখাlা 
পের eেস নিবর কােছ জানেত চাiল েস ei কাপড় পের ‘oমরা’পালনকােল uৎসেগর্র ভাবাবsা aজর্ন করেত পারেব িকনা। 
মুহাmেদর uপর তখন oিহ নািজল হয়। হজরত oমর বািলেক সামেন আসার সংেকত িদেলন। বািল েভতের pেবশ কের েদখেলন 
নিব pায় ঘুমn aবsায় রেয়েছন,  িতিন নাক ডাকিছেলন eবং তাঁর oপর আlাহ-pদt গােয়র রঙ িঠকের পড়িছল। িকছুkণ পর 
নিব sাভািবক aবsায় িফের আসেলন eবং p কারীেক আhান করেলন। নিব তাঁেক বলেলন,  ‘েস েযন pথেম oi আলখাlািট 
পির ার পািন িদেয় িতনবার ধুেয় eেক sগিnমুk কের eবং তারপর হেজর িবধােনর মেতাi িনেজেক oমরা পালেন uৎসগর্ 
কের।’ 

 

 

 

 

 

 

 



নিব মুহাmেদর ২৩ বছর	 পৃ া 63	
 
 

মুহাmেদর মানিবকতা 

‘নিবরা আর দশজেনর মেতাi সাধারণ মাnষ িছেলন। তেব তাঁেদর uপিsিতর জn েতামার eলাকায় পরশমিণ বিষর্ত হেয়েছ।’-
জালালুিdন rিম (১২০৭-১২৭৩ িখর্sাb)৩৫ 

 

pাথিমক যুেগর aিধকাংশ iসলাম-িবেশষj sীকার কেরেছন আধয্ািtক sতntতা বয্তীত নিব মুহাmদ আসেলi eকজন সাধারণ 
মাnষ িছেলন। ei সতয্িট েকারােনর sরা কাহােফ রেয়েছ : ‘বেলা,  আিম েতামােদর মেতাi eকজন মাnষ;  আমার oপর 
pতয্ােদশ হয় েয আlাহi েতামােদর eকমাt uপাs।’ ( ১৮:১১০)। sিn িবেশষjেদর aেনেক মুহাmদেক পিরপণূর্ jান eবং 
েদাষtrিটর ঊেধব্র্ িবেবচনা কেরনিন। তারা নিবর নবoুিতেক আlাহর পk েথেক eকিট িবেশষ uপহার িহেসেব েদখেতন। তাঁরা 
মেন করেতন আlাহ নিবর দািয়t পালেনর জn eমন eকজন মাnষেক িনবর্াচন কেরন যার jান, দূরদৃি  eবং সেবর্াচ্চ পযর্ােয়র 
মানবীয় gণাবলী রেয়েছ িকংবা যােক মাnেষর িদক-িনেদর্েশর দািয়t aপর্ণকােল eসব aনn gণাবলী uপহার েদয়া হয়। 
িবেশষjেদর মেত,  ‘আমরা eকজন মাnেষর oপর তখনi নবoুিতর িবশব্াস কির যখন আমরা তাঁেক s ার বাতর্াবাহক িহেসেব 
মেন কির।’oi িবেশষjরা eমন েকােনা যুিk েদখানিন যােত মেন হয়,  আমরা eকজন মাnষেক িবশব্াস কির কারণ s া তাঁেক 
আমােদর েথেক aিধকতর jান eবং ৈনিতক gণাবলী িদেয় পািঠেয়েছন। তােদর ei মতামত েকারােনর িবিভn আয়ােতর uপর 
িভিt কের গেড় uেঠেছ,  েযমন sরা শুরা’র ei আয়াত : ‘eভােব আিম আমার আেদশkেম েতামার কােছ eক আtা 
(েফেরশতা) েpরণ কেরিছ যখন তুিম জানেত না িকতাব কী,  িবশব্াস কী। িকnt আিম eেক কেরিছ আেলা যা িদেয় আিম আমার 
দাসেদর মেধয্ যােক iচ্ছা পথিনেদর্শ কির;  তুিম েতা েকবল সরল পথi pদশর্ন কর।’ ( ৪২:৫২)। ei eকi িবষয় পবূর্বতর্ী 
আয়ােতo আেলািচত হেয়েছ। eবং সবেচেয় পির ারভােব eবং ss rেপ আেলািচত হেয়েছ sরা আন’আেম,  েযখােন 
মুহাmদেক aেলৗিকক kমতা pদশর্েনর জn েলােকেদর জবাব েদoয়া হেয়েছ : বেলা,  ‘আিম েতামােদরেক বিল না েয আমার 
কােছ আlাহর ধনভাNার আেছ। aদৃশয্ সmেকর্o আিম জািন না। েতামােদর e-o বিল না েয আিম েফেরশতা। আমার pিত যা 
pতয্ােদশ হয় আিম শুধ ুতা-i anসরণ কির।’বেলা,  ‘an o চkু ান িক সমান? েতামরা িক িচnাভাবনা কর না? ( ৬:৫০)। 
sরা আ’রােফ মহুাmদেক ei বেল িনেদর্শনা েদয়া হেয়েছ : ‘বেলা, আlাহর iচ্ছা আমার িনেজর ভােলামেnর oপরo আমার 
েকােনা aিধকার েনi। আিম যিদ aদৃেশয্র খবর জানতাম তেব েতা আমার aেনক ভােলা হেতা আর মn েকােনািকছু আমােক 
sশর্ করত না। আিম েতা িবশব্াসী সmpদােয়র জn সতকর্কারী o sসংবাদদাতা মাt।’( ৭:১৮৮)। sরা আ’রােফর আয়াতিট 
েহজােজর েপৗtিলকেদর pে র জবােব বলা হেয়েছ। তাঁরা p  কেরিছল, মুহাmদ যিদ সতয্i aেলৗিকক জগেতর সােথ 
েযাগােযাগ করেত পােরন, তাহেল িতিন েকন বয্বসায় িনেয়ািজত হেয় িবশাল মুনাফা aজর্ন করেছন না।  

e-িবষেয় েকারােনর আয়াত ss  eবং পির ার। হািদস o anাn িনভর্রেযাগয্ নিবর জীবনবৃtাn pমাণ কের মুহাmদ কখেনাi 
িনেজেক েদাষtrিটর ঊেধব্র্ eবং গােয়িব িবষয় িনেয় jান আেছ,  eমন দািব কেরনিন। eকিট িনভর্রেযাগয্ হািদস anযায়ী,  
‘িতিন eকবার েপৗtিলকেদর apাসিঙ্গক p বােণ িবbত হেয় বেলিছেলন,  তারা আমার কােছ িক চায়? আিম আlাহর eক 
বাnা। আlাহ আমােক যা েশখান তাi আিম জািন।’মুহাmেদর সতয্বািদতা eবং সততােক pশংসা করা হেয়েছ  sরা আ’বাসা’র 
১-১১ নmর আয়ােত েযখােন তার pিত ss  eকিট ৈদব-িতরsার রেয়েছ : 

েস (মুহাmদ) rkঁচেক মুখ িফিরেয় িনল,  
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কারণ তার কােছ eক an eেসিছল। 

তুিম oর সmেn কী জান? 

েস হয়েতা পিরশুd হ’ত 

বা uপেদশ িনত o uপেদশ েথেক uপকার েপত? 

েয িনেজেক বড় ভােব 

বরং তার pিত েতামার মেনােযাগ! 

যিদ েস িনেজেক পিরশুd না কের, তেব তােত েতামার েকােনা েদাষ হেতা না! 

aথচ েয িকনা েতামার কােছ ছুেট eল 

আর eল ভেয়-ভেয়,  

তােক তিুম aবjা করেল! 

কkেনা (তুিম eমন করেব) না, e eক uপেদশবাণী। (৮০:১-১১)।  

নিব মুহাmদ িকছু ধনী eবং pভাবশালী েলাকেক iসলাম ধমর্ gহেণ সৎপnা aবলmন কেরিছেলন। eটা সমথর্নেযাগয্ eকিট 
uেদয্াগ। কারণ েপৗtিলকরা p  তেুলিছল : d-দেলর মেধয্ েকানিট মযর্াদায় ে য় আর সমাজ িহেসেব েকানটা utম। (১৯:৭৩)। 
েয েকােনা aবsােত গণয্মাnেদর সমথর্ন aজর্ন করা মুহাmেদর জn খবুi sাভািবক। eকিদন িতিন যখন েহজােজর eকজন 
pভাবশালী েলােকর সােথ কথা বলিছেলন eবং তাঁেক iসলােম িবশব্াস করােনার জn eকাgতায় িনমিjত িছেলন,  তখন 
আblুাহ িবন oম মাকতুম নােমর eকজন সদয্ iসলাম-gহণকারী anবয্িk মহুাmদেক িজেjস করেলন : ‘আlাহ আপনােক 
যা িকছু িশিখেয়েছন তার িকছুটা আমােকo েশখান।’নিব oi anবয্িkর কথায় কণর্পাত না কের বািড় চেল েগেলন। eরপরi 
ei মহৎ  sরা আ’বাসার আয়াতgেলা নািজল হয়,  েযখােন নিবেক পির ারভােবi িতর ার করা হেয়েছ। পরবতর্ীেত যখনi 
আblুাহ িবন oম মাকতুেমর সােথ নিবর েদখা হত,  িতিন তাঁেক u  aভয্থর্না জানােতন। sরা মুিমেনর eকিট আয়ােত নিবেক 
ৈধযর্শীল হেত বলা হেয়েছ : ‘aতeব তিুম ৈধযর্ ধেরা,  আlাহর pিতrিত সতয্। তুিম েতামার পােপর জn kমা pাথর্না o 
সকাল-সnয্ায় েতামার pিতপালেকর পিবt মিহমা েঘাষণা কেরা।’ ( ৪০:৫৫)। ei আয়ােত নিবর চিরেt েদাষ েদিখেয় তাঁেক 
িনেজর পােপর জn kমা pাথর্না করেত বলা হেয়েছ। sতরাং মুহাmেদর েকােনা েদাষtrিট েনi বেল পরবতর্ীকােলর মুসলমানেদর 
মেন েয গভীর anিবশব্াস জn িনেয়েছ তা েকারােনর ei ভােষয্র িবেরাধী।  

eকi িবষয়িট sরা iনিশরাহ eর pথম িতন আয়ােত িভnভােব ফুেট oেঠেছ : ‘আিম িক েতামার বk unkু কিরিন? আিম 
হালকা কেরিছ েতামার ভার,  যা িছল েতামার জn খবু ক কর।’ ( ৯৪:১-৩)। আরিব েকারােন বয্বhত ‘oেয়জর’শbিট (বাংলা 
aথর্ ‘ভার’বা ‘েবাঝা’)  sরা ফাত্হ eর pথম dিট আয়ােত ‘ধানb’শb (বাংলা aথর্ ‘পাপ’)  dারা pিতsািপত হেয়েছ : ‘আlাহ 
েতামার জn ss  িবজয় aবধািরত কেরেছন। e eজn েয,  িতিন েতামার aতীত o ভিবষয্েতর trিটgেলা মাফ করেবন,  
েতামার pিত তাঁর angহ পূণর্ করেবন eবং েতামােক সরল পেথ পিরচািলত করেবন।( ৪৮:১-২)। aতeব েকারােনর ei 
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s ভােব বিণর্ত eবং aপিরবতর্নেযাগয্ আয়াতgেলা pমাণ কের,  নিব মুহাmদ যােক পরবতর্ীেত মসুলমানরা সকল েদাষtrিটর 
ঊেধব্র্ eবং aেলৗিকক বয্িkেtর মযর্াদা িদেয়িছেলন,  িতিন িকnt িনেজেক েমােটo েসরকম মেন করেতন না eবং েকারােনo 
েসভােব ফুেট oেঠিন। েযৗিkক িচnা eবং jানচচর্ায় আgহী েয কােরা কােছ মুহাmেদর ei আধয্ািtক uৎকৃ তা eবং সততা 
আরo s ভােব দশৃয্মান হয়।  

ধমর্ীয় o রাজৈনিতক িবশব্াস,  সামািজক pথাসমূহ েযgেলা গিণতশােstর িন য়তা eবং pাকৃিতক িবjােনর pােয়ািগক pমােণর 
সােথ সmকর্যkু নয়,  েস-সব িবষেয় মাnষ িনেজর যুিkর কমর্দkতা েদখােত সবসময়i aিনচ্ছা েপাষণ কের eেসেছ। পkাnের 
তারা pথেমi িবশব্াস aজর্ন কেরেছ eবং িনেজেদর িবশব্ােসর পেkর বkবয্ িদেয় মিs  পূণর্ কেরেছ। sীকার করেত হেব anাn 
ধমর্াবলmীেদর মেতা iসলােমর oলামা’রাo ei ৈবিশে য্র বাiের নন। নিব মুহাmদ সকল েদাষtrিটর ঊেধব্র্-িনেজেদর ei 
িবশব্ােসর pিত an হেয় eবং তা pমােণর আশায় তারা েকারােনর s  আয়াতgেলা পযর্n িভnভােব বয্াখয্া করার েচ া কেরেছন।  

নিব মুহাmেদর মানবীয় ৈবিশ য্ িনেয় আেলাচনায় e-pসেঙ্গ eকিট গেlর কথা মেন পেড় যায়। iরােনর দিkণ-পি েমর রাজয্ 
েখােজsােনর ssান শহের eকজন খয্ািতমান sিফ সাধক িছেলন,  তাঁর নাম শাহ আল-তুsাির (৮১৮-৮৯৬ িখর্sাb)। eকিদন 
ei সাধেকর কােছ তাঁর anসারীগণ িগেয় বলেলন,  ‘েলাকজন বলাবিল করেছ,  আপিন নািক পািনর uপর িদেয় হাঁটেত পােরন।’ 
আল-তুsাির বলেলন,  ‘মুয়ািjনেক িগেয় িজেjস কেরা, িতিন eকজন সৎ বয্িk।’ anসারীগণ মুয়ািjনেক িগেয় িজেjস 
করেল জবাব িদেলন : ‘আিম e-িবষেয় িকছু জািন না। তাঁেক কখেনা আিম পািনর uপর িদেয় হাটঁেত েদিখিন। তেব আমার মেন 
আেছ িতিন eকিদন পণুয্sােনর জn সাঁেকার uপর িদেয় েহঁেট যািচ্ছেলন। হঠাৎ িতিন পা িপছেল পািনেত পেড় যান। ডুেবo 
েযেতন,  যিদ না আিম তাঁেক েটেন তুলতাম।’ e-ঘটনার eকিট িদক যা েকােনা িনরেপk সতয্সnানী asীকার করেত পারেবন 
না তা হেলা,  pমােণর pাচযুর্।  

হােঙ্গরীয় বংেশাdতূ iসলাম-িবেশষj iজহাক েগাlিজহার৩৬ মেন কেরন হািদেসর সংকলন eবং মুহাmেদর pথম িদককার 
জীবনীকারকগণ iসলােমর pিত াতােক েযভােব পুঙ্খাnপুঙ্খrেপ eবং sচ্ছতার সােথ িচtািয়ত কেরেছন তা িবেশব্র anাn 
ধেমর্র ঐিতহািসক নিথপেt খুঁেজ পাoয়া যায় না;  eবং েকােনা বয্িতkম ছাড়াi egেলা মুহাmদেক মানবীয় ৈনিতক,  ভােলা-
মn, েদাষ-gেণর aিধকারী িহেসেব ফুিটেয় তুেলেছ।  

ei তথয্gেলা uপsাপেনর মাধয্েম নিব মুহাmদেক ‘aেলৗিকক kমতাধর aিতমানব’বানাবার েকােনা েচ া করা হয়িন। বরং 
েদখােনা হেয়েছ িতিন তাঁর সাহািব eবং সহেযাগীেদর িনেয় eকিট সমতাsেল aবsান করেতন। তাৎkিণক uদাহরণ িহেসেব 
বলা যায়,  ৫ম িহজিরেত (৬২৭ িখর্sাb) মিদনায় পিরখার যুেd মুসলমানেদর পেkর আর সবার মেতা নিবo eকiভােব 
খননকাজ কেরন। pচিলত আেছ জীবেনর pশািn সmেকর্ িতিন বেলিছেলন,  ‘আিম পিৃথবীেত িতনিট িজিনস পছn কির:  
sগিn,  নারী eবং সবার uপের নামাজ।’ মুহাmেদর জীবনাচরেণ কেঠার eবং িবশব্জনীন নয় eমন িবষয়াবলী খুব কমi খুঁেজ 
পাoয়া যায়। নিবেক মানবীয় সীমাবdতার বাiের রাখার েচ া েকারান,  হািদস eবং নিবর জীবন চিরেতর সােথ েমােটo সঙ্গিতপণূর্ 
নয়। নিব মারা যাবার পর েথেক ei pেচ া শুr হয়। তারঁ মতৃুয্র eকিদন পর হজরত oমর (aথবা an েকােনা শীষর্sানীয় 
সাহািব) েখালা তরবাির িনেয় hমিক িদেলন,  মুহাmেদর মতৃযু্খবর েয pচার করেব, িতিন তার গলা েকেট েফলেবন। তখন হজরত 
আব ুবকর েকারােনর আয়াত udতৃ কের pিতবাদ করেলন: ‘েতামার মৃতুয্ হেব, eবং তােদরo।’ ( sরা জুমার : আয়াত ৩০)। 
aিবশব্াs হেলo সতয্ oমর নয়,  আব ুবকরi সিঠক িছেলন। িহজির ১১ সােল (৬৩২ িখর্sাb) মুহাmেদর মৃতযু্র পর মিদনা 
েথেক যত সময় eবং sােনর দরূt বাড়েত থাকল মুসলমানরাo তােদর কlনাgেলােক ততটাi pসািরত করেত লাগেলন। 
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মুসলমানরা aিতরঞ্জন আর কািবয্কতােক eেতাটাi pসািরত করেলন েয dিট pধান িভিtমূল,  েযgেলা pিতিদেনর পাঁচবার 
নামােজর সময় বলা হয় eবং েকারােনর িবিভn আয়ােতo udৃত আেছ,  েসgেলা তাঁরা ভেুল েগেলন : মুহাmদ আlাহর বাnা 
eবং বাতর্াবাহক। তাঁরা মুহাmদেক সৃি র ‘আিদ কারণ’ িহেসেব িচিhত করেলন ei বেল েয : ‘আপিন না থাকেল ei মহািবশব্ 
ৈতির হেতা না।’পারেsর sিফবাদী শােয়খ নজম আল-িদন দায়া রািজ (মৃতযু্ িহজির ৬৫৪ বা ১২৫৬ িখর্sাb) নােমর গভীর 
িবশব্াসী েলখক তাঁর ‘েমরসাদ আল-iবাদ’ বiেয় কেয়ক ধাপ eিগেয় িগেয় বেলেছন: ‘সবর্শিkমান আlাহতায়ালা,  িযিন 
শুধমুাt ‘হo’uচ্চারণ কেরi সবিকছ ুসৃি  করেত পারেতন,  েসi আlাহi সবর্pথম মুহাmদেক আেলা িহেসেব ৈতির কেরিছেলন 
eবং মহুাmদ যখন আেলার িদেক দৃি  িনেkপ করেলন তখন েসi আেলা লjায় ঘামেত শুr করল eবং েসi ঘােমর েফাঁটা িদেয় 
আlাহতায়ালা an নিব o েফেরশতােদর আtা ৈতির করেলন।’ 

মুহাmেদর আধুিনক জীবনীকারক িমশরীয় বংেশাdতূ মুহাmদ আবdlাহ oস-সামান িলেখেছন : ‘মুহাmদ আসেলi anাn নিবর 
মেতাi মাnষ িছেলন। তাঁর জn,  মৃতযু্ আর সকল মাnেষর মেতাi হেয়িছল। মুহাmেদর নবoুিত তাঁর মাnষ পিরচেয়র জn 
কখেনা েকােনা বাধা হেয় দাঁড়ায়িন। আর সকেলর মেতাi িতিনo রাগেতন,  সnt ,  িবমষর্ eবং ulিসত হেতন। িতিন eকবার 
আসoয়াদ iবেন আbলু েমাতােলব iবেন আসােদর pিত eেতাটাi েkাধািnত হেয়িছেলন েয,  তাঁেক aিভশাপ েদন ei বেল-
‘আlাহ েযন তাঁেক an কের েদন eবং তাঁর পtুেক িপতৃহারা কেরন।’ 

মুহাmদ ijত দারoয়াজা (১৮৮৮-১৯৮৪ িখর্sাb) িফিলিsিন রাজনীিতিবদ-iিতহাসিবদ,  িতিন নিব মুহাmেদর oপর eকিট 
জীবনীgn রচনা কেরেছন। তাঁর বiেয় েকারােনর সােথ সঙ্গিতপণূর্ নয় eমন েকােনা িনজs বkবয্ pদােন িবরত েথেকেছন। 
মুহাmদ eবং iসলােমর pিত তাঁর eকিন তা eবং ভিkর ujjল pমাণ পাoয়া যায় di খেN রিচত ei বiেয়র pিতিট পৃ ায়। 
িতিন পিরতােপর সােথ েশষ পযর্n uপসংহাের েপৗঁেছেছন েয,  মধয্যুেগর িবিশ  হািদস-ভাষয্কারক আল-কাসতািলিন৩৭ (জn 
িহজির  ৮৫১ বা ১৪৪৮ িখর্sাb-মৃতযু্ িহজির ৯২৩ বা ১৫১৭ িখর্sাb) iসলািম gn রচনায় সmূণর্ uচ্ছেn িগেয়িছেলন eবং 
িনেজর মনগড়া কািহনী eেকর পর eক আেরাপণ কেরিছেলন তাঁর gেn েযgেলার েকােনা িভিt দারoয়াজা িনেজ েকারান eবং 
িবশব্াসেযাগয্ হািদস o anাn তথয্িববরেণ খুঁেজ পানিন। কাসতািলিনর মেতা anিবশব্াসীরা েকােনা pমাণ ছাড়াi িবশব্াস 
করেতন,  আlাহ মাnষেক সৃি  কেরেছন কারণ নিব মুহাmদ েযন মানবজািতেত জngহণ করেত পােরন;  eবং ei কারেণ 
মুহাmদ হেলন মানবজািত সৃি র pাধন কারণ। কাসতািলিন আরo মেন করেতন লoহ, কলম,  আরশ বা িসংহাসন,  kরিস বা 
েচয়ার েথেক শুr কের আকাশ, পিৃথবী, িজন, মাnষ, েবেহশত, েদাজখ সবিকছiু নিব মুহাmেদর nর িদেয় ৈতির করা হেয়েছ। 
তাঁরা sরা আন’আেমর ei আয়ােতর বkবয্ ভুেল েগেলন : ‘িরসালােতর দািয়t আlাহ কার oপর aপর্ণ করেবন তা িতিনi 
ভােলা জােনন।’( ৬:১২৪)। eকi সােথ তাঁরা iসলােমর েমৗিলক মূলনীিতo ভেুল েগেলন,  েযখােন বলা হেয়েছ েকবল আlাহi 
aিstশীল জগেতর চূড়াn কারণ।  

িফিলিsিন েলখক দারoয়াজা আরo িলেখেছন েয,  েকারােনর িবিভn anেচ্ছেদ সকল নিবেক মরণশীল িহেসেব বণর্না করা 
হেয়েছ, যােদরেক আlাহ মানবজািতেক িদক-িনেদর্শনা েদবার জn পািঠেয়েছন। sরা আিmয়া’র ৭-৮ আয়াতdেয় বলা হেয়েছ : 
‘েতামার পূেবর্ আিম pতয্ােদশ িদেয় মাnষi পািঠেয়িছলাম;  েতামরা যিদ না জান তেব uপেদশpাp সmpদায়েদরেক িজjাসা 
কেরা। আর তােদরেক eমন েদহিবিশ  কিরিন েয তােদর খাবার েখেত হেতা না;  তারা িচরsায়ীo িছল না।’( ২১:৭-৮)। aথর্াৎ 
আlাহর বাণী pচােরর জn িনবর্ািচত হoয়া ছাড়া মুহাmদ আর েকােনা েkেti মানবজািতর বাiেরর েকu নন। েকারােন ei 
বkবয্ বারবার পুনরাবৃিt করা হেয়েছ েযgেলা িফিলিsিন েলখক ijত দারoয়াজা তাঁর েলখায় uেlখ কেরেছন। pাসিঙ্গক আরo 
আয়াত আমরা eখােন uেlখ করেত পাির : ‘বেলা,  ‘আমার pিতপালেকর পিবt মিহমা! আিম eক sসংবাদদাতা রsল ছাড়া 
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আর কী?’‘আlাহ িক মাnষেক রsল কের পািঠেয়েছন?’oেদর ei কথাi েলাকেদরেক িবশব্াস করেত বাধা েদয় যখন oেদর 
কােছ পেথর িনেদর্শ।(১৭:৯৩-৯৪)। ‘oরা বেল,  e েকমন রsল েয খাবার খায়  হােট-বাজাের চলােফরা কের! তার কােছ 
েফেরশতা পাঠােনা হয় না েয তার সেঙ্গ থাকেব o ভয় েদখােব।’ ( ২৫:৭)। ‘pতয্ােদেশর মাধয্েম েতামার কােছ e-েকারান 
েpরণ কের আিম েতামার কােছ সবেচেয় ভােলা কািহনী বণর্না কেরিছ,  যিদo eর পেূবর্ তিুম িছেল aসতকর্েদর 
anভুর্k।’( ১২:৩)। ‘আিম েতামার পেূবর্o েকােনা মাnষেক aমরt দান কিরিন। sতরাং েতামার মৃতুয্ হেল oরা িক িচরকাল 
েবঁেচ থাকেব?’ ( ২১:৩৪)। ‘মুহাmদ রsল ছাড়া আর িকছুi নয়,  তার পেূবর্ বh রsল গত হেয়েছ।’( ৩:১৪৪)। ‘যখন তুিম 
জানেত না িকতাব কী,  িবশব্াস কী।’( ৪২:৫২)। ‘বেলা, আিম েতা রsলেদর মেধয্ eমন নতুন িকছু নi। আর আমােক o 
েতামােদরেক িনেয় কী করা হেব আিম তা জািন না। আমার pিত যা pতয্ােদশ হয় আিম তা-i anসরণ কির। আিম eক s  
সতকর্কারী মাt।’( ৪৬:৯)।  

নিব মুহাmেদর মnষয্t, তাঁর মানবীয় gণাবলী eবং trিটর iিঙ্গত iসলােমর iিতহােসর aেনকgেলা সমিথর্ত সtূ েথেক পাoয়া 
যায়। িহজির ৪ সােল মাoনার বাn আিমর o বাn েসিলম েগােtর সােথ লড়াiেয় নিবর পেkর pায় ৭০জন সাহািব িনহত হন। 
e-ঘটনায় নিব aসmব েবদনাতর্ হেয় পেড়ন। িতিন আlাহর কােছ pাথর্না কেরন, ‘েহ আlাহ! েমাদারেদরেক (utর-আরবীয় 
েগাtসমূহ) পদদিলত কrন।’৬২৫ িখর্sােb সংঘিটত ohেদর যুেd নিব পরািজত হন eবং েসi যুেd নিবর চাচা হামজা িবন 
আbলু েমাতােলব মারা যান। আিবিসিনয়া েথেক আগত eক kীতদাস oয়ািশ iবেন হাবর্ kরাiশেদর পk হেয় লড়াiেয় হামজার 
নাক-কান েকেট েফেলন eবং তরবাির িদেয় েপট ফেুটা কের েদন। kরাiশ েনতা আব ুsিফয়ােনর stী িহn িবনেত uতবা বদর 
যুেd িনহত তারঁ িপতা uতবা iবেন রািবয়া হতয্ার pিতেশাধ িনেত হামজার পাকsিল িচের েফেলন eবং মুখ িদেয় রkমাখা যকতৃ 
চুেষন। হামজা’র িছn-িবিচ্ছn েদহ েদেখ নিব eেতাটা রাগািnত হন েয,  িতিন িচৎকার কের বেলন,  ‘আlাহর নােম শপথ িনেয় 
বলিছ,  পঞ্চাশ জন kরাiশেক আিম িছnিভn কের েদব।’ e-রকম আরo aসংখয্ ঘটনাবলীর মাধয্েম তৎকালীন আরবেদর 
মেনর িনদর্য়তা o pিতিহংসার পিরচয় েমেল। তৎকালীন সামািজক পিরেবশ eমনi িছল েয eকজন aিভজাতবংশীয় নারী যুেdর 
ময়দােন িগেয় মৃতবয্িkর পাকsলী িচের েফলত eবং যকতৃ চুেষ ছুেড় েফলত। যুেdর সময় িহn িবনেত uতবাসহ আরo aেনক 
সmাn kরাiশ নারী মkার েযাdােদর মােঝ িগেয় েমেয়িল আকষর্ণ eবং িবিভn pিতrিত িদেয় তােদরেক uৎসািহত করেতন। 

iবেন িহশােমর নিব মুহাmেদর জীবনচিরত৩৮ েথেক জানা যায়, বািজলা েগােtর িকছু েলাক মিদনায় eেস ass হেয় পড়েল 
মুহাmেদর কােছ িগেয় সাহাযয্ pাথর্না কেরন। মহুাmদ তাঁেদরেক বলেলন,  uেটর dধ পান করেল তাঁরা ss হেয় যােব। িতিন 
তাঁেদরেক মিদনার বাiের aবিsত তাঁর পশুপাল রkণােবkণকারীর িনকট পাঠােলন। uেটর dধ খাoয়ার পর তাঁরা ss হেয় oেঠ 
িকnt েকােনা কারেণ তাঁরা নিবর েসi পশু রkণােবkণকারীেক হতয্া কের। তাঁরা oi বয্িkর েচােখ ফলক ঢুিকেয় uেটর সােথ 
েবঁেধ েছেড় েদয়। মমর্ািnক ei খবরিট েশানার পর নিব খুবi uেtিজত হেয় uেঠন। িতিন তাৎkিণকভােব কজর্ iবেন জােবরেক 
েpরণ কেরন তাঁেদরেক ধের িনেয় আসার জn। eরা ধরা পড়ার পর নিবর িনকট িনেয় আসা হেলা। নিব তাঁেদর হাত-পা কাটার 
জn eবং েচাখ uপেড় েফলার িনেদর্শ িদেল তা বাsবািয়ত হয়।  

বুখাির হািদেস uেlখ আেছ নিব বেলিছেলন,  ‘আিম eকজন মাnষ,  আিম রাগ,  dঃখ,  ক  anভব কির। িঠক েযমিন an 
সব মাnষ েরেগ যায়।’ anাn সূt েথেক ei হািদেসর সতয্তা িনি ত হoয়া যায়। সাহািব আব ুরহম আল-িগফাির বেলেছন,  
eকবার eক aিভযােন িতিন যখন নিবর পােশ চলিছেলন,  তখন তাঁর বাহক পশুিট আকিsকভােব তাঁেক eমনভােব নিবর 
কাছাকািছ িনেয় যায় েয,  তাঁর pশs পা নিবর হাঁটুর িনেচ আঘাত কের eবং নিব eেত মারাtক বয্থা পান। নিব তখন েরেগ 
িগেয় আব ুরহমেক িনেজর চাবুক িদেয় আঘাত কেরন। আব ুরহম খুবi িবপযর্s হেয় িগেয়িছেলন ei ঘটনায়,  কারণ িতিন মেন 
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কেরিছেলন তারঁ ei aেশাভন আচরেণর জn তাঁর সmেকর্ eকিট আয়াত নািজল হেত পাের। জীবেনর েশষ িদনgেলােত নিব 
িসিরয়া aিভযানকারী ৈসnদেলর েনতtৃ তrণ বয়সী oসামা িবন জােয়দেক pদান কেরন। আব ুবকেরর মেতা বেয়ােজয্  সাহািব 
আেছন eমন eকিট ৈসnদেলর দািয়t eকজন িবশ বছর বয়সী বয্িkেক pদােনর ফেল ৈসnদেলর মােঝ aসেnাষ o aসmিতর 
ধব্িন েশানা েযেত লাগল। aসntি র তািলকায় নিবর কেয়কজন ঘিন  সাহািবo িছেলন। aসেnােষর কথা শুেন নিব pচN িবরk 
হেলন, িতিন ass aবsায় শযয্াতয্াগ কের মসিজেদ িগেয় নামাজ আদায় কেরন। তারপর েঘাষণামেঞ্চ দাঁিড়েয় রাগািnত aবsায় 
িজেjস করেলন, ‘আিম oসামােক িনযkু করায় কার িক aিভেযাগ রেয়েছ?’নিবর েশষ সমেয়র assতায় তাঁর eকজন stী 
মায়মুনা আিবিসিনয়ায় থাকাকালীন সমেয় েশখা jান িদেয় eকিট oষুধ ৈতির কেরন। e-oষুধ ajান থাকা aবsায় নিবেক 
খাoয়ােনা হয়। িতিন হঠাৎ েজেগ uেঠন eবং রাগািnত হেয় িজেjস কেরন,  ‘েক ei কাজিট কেরেছ?’ uপিsত সবাi 
জানােলন,  ‘মায়মুনা oষুধিট ৈতির কেরেছন eবং আপনার চাচা আbাসেক িদেয় oষুধিট খাoয়ােনা হেয়েছ?’ নিব তখন িনেদর্শ 
িদেলন oষধুিট আbাস বয্তীত uপিsত সবাiেক খাoয়ােনা েহাক। েরাজা রাখা সেtto েস-সময় মায়মুনা oষুধিট পান কেরিছেলন। 

নবoুিতর ২৩ বছর ধের মুহাmেদর িবিভn ঘটনার েpিkেত মানিসক pিতিkয়া eবং মানিবক anভিূতর pকাশ pচরু ঘটনার 
িববরণ েথেক জানেত পারা যায়। িবেশষ কের মিদনায় ১০ বছর aবsানকালীন সমেয়র ঘটনাবলী। আেয়শা সmিকর্ত িমথয্া কথা 
বলার ঘটনা,  মািরয়ােক sীয় আেরািপত aবjা,  জয়নাবেক িবেয় করার জn তাড়াhেড়া করা eবং িবেচ্ছেদর সময়সীমা 
aিতবািহত হoয়ার সােথ সােথ জয়নাবেক িনেজর ঘের িনেয় আসা iতয্ািদ ঘটনার েpিkেত মহুাmেদর মানিসক aবsার পিরচয় 
পাoয়া যায়। eেতাসব সাkয্pমােণর uপিsিত eবং েকারােন aসংখয্বার মুহাmদেক েকােনা pকার aেলৗিকক kমতা pদান করা 
হয়িন s ভােব বলার পরo িতিন মারা যাoয়ার সােথ সােথ aিতধািমর্ক eবং aেলৗিককতায় িবশব্াসীরা বলেত শুr করেলন,  
নিব সব-ধরেনর aেলৗিকক eবং িবsয়কর কাজ কের িগেয়েছন। সময় o sান যেতাi pসািরত হেত লাগল তেতাi কlকথার 
পিরিধ বৃিd েপেত লাগল।  

যিদo aেনক iসলািম পিNত ei ধরেনর কlকািহনীেক aসmব o aেযাগয্ বেল মেন করেতন। তার িকছ ুuদাহরণ eখােন 
uেlখ করা যায়। কািজ আয়াদ iবেন মসুা (১০৮৩-১১৪৯ িখর্sাb) eকজন আnালুসীয় িবচারক,  ধমর্তািttক। িতিন নিব 
মুহাmদেক pশংসা কের ‘িকতাব আস-িশফা িব তািরফ েহাkক আল-মুsফা’ নােম eকিট বi রচনা কেরেছন। pতয্াশার িবপরীেত 
বiিট মুহাmেদর আধয্ািtক, ৈনিতক eবং রাজৈনিতক দূরদিৃ  িনেয় রিচত নয়। বiিট পেড় পাঠক আ াযর্nিনত হেয়েছন ei 
েভেব েয, েলখেকর মেতা eকজন িশিkত, সামািজকভােব pিতি ত eবং সmবত িনেবর্াধ নন, eমন বয্িk িকভােব নিব মুহাmদ 
সmেকর্ e-রকম েলখার কথা িচnা করেত পােরন। নিব মুহাmেদর দাস eবং pিসd হািদস বণর্নাকারী আনাস িবন মােলকেক৩৯ 
udতৃ কের কািজ আয়াদ তারঁ বiেয় নিব মুহাmদেক aেলৗিকক েযৗনkমতার aিধকারী বেল মnবয্ কেরেছন। নিব নািক pতয্হ 
িনেজর eগােরা জন stী’র সােথ ৈদিহক িমলন করেত পারেতন। নিবর েযৗনkমতােক কািজ আয়াদ িtশজন সাধারণ পুrেষর 
েযৗনkমতার সমতুলয্ বেল aয্াখয্ািয়ত কেরেছন। eমন কী,  আনাসেক সাkী কের কািজ আয়াদ তাঁর বiেয় নিব মুহাmেদর 
eকিট বkবয্ udৃত কিরেয়েছন: ‘সাধারণ মাnষ েথেক চারিট েkেt আিম ে । egেলা হেচ্ছ uদারতা,  সাহস,  সঙ্গম eবং ঘন 
ঘন ‘বাল ’( আরিব ei শেbর aথর্ শtr িনপাত করা)। ei বkবয্িট যিদ আনাস িবন মােলেকর মখু েথেকo িনঃসৃত হয় তব ু
eকজন কাNjানসmn বয্িk তা িবশব্াস করেত পােরন না। সতয্ ঘটনা হেচ্ছ,  iসলাম ধেমর্র নিব মুহাmদ কখেনা আtpচাের 
িনমg িছেলন না। আর েকারােন েকাথাo মহুাmেদর দয়াল ুমেনাভাব eবং সাহেসর uেlখ েনi। শুধ ুsরা কলেম uেlখ আেছ : 
‘তুিম aবশয্i sমহান চিরেtর সেবর্াচ্চ sােন রেয়ছ।’ ( ৬৮:৪)। 
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যিদ কািজ আয়াদ িনেজর  দানশীলতা eবং িনভর্ীকতার জn আtpচারণা করেতন তাহেলo তা িবচারেযাগয্ িছল। িকnt aপর 
বয্িkর মুখ িদেয় eমন eক বয্িkেক েযৗন kমতা eবং মাnষ হতয্া িনেয় গবর্ করােনার েকােনা aিধকার কািজ সােহেবর েনi। 
িবেশষ কের ei বয্িkিট নিব মুহাmদ,  িতিন কখেনা e-ধরেনর কথা বেলন িন। আসল কথা হেচ্ছ,  সতয্েক পাশ কািটেয় কািজ 
আয়াদ িনজs েযৗনবাসনার uচ্চািভলাষ চিরতাথর্ করেত েচেয়েছন। নিবেক মাnেষর ঊেধব্র্ sান েদয়ার aিভpায় েথেক িতিন eেতা 
দূর পযর্n agসর হেলন েয, িতিন তাঁর বiেয় নিবর মলমূt o থুথেুক িদেয়o কথা বিলেয়েছন। িতিন বiেয় uেlখ কেরেছন,  
িকছু oলামার বkবয্ anযায়ী,  egেলা নািক সmূণর্ পিবt। িনজs কাNjানহীনতােক আরo eকধাপ eিগেয় িনেয় িতিন গl 
ফাঁদেলন,  ‘নিবর বয্িkগত eক দাসী uেm আয়মান eকদা নিবর মূt পান কের েশাথেরাগ (শরীের পািন সঞ্চােরর ফেল 
েফালােরাগ) েথেক আেরাগয্ লাভ কেরন। নিব নািক oi দাসীেক বেলেছন,  তাঁর মtূপােনর ফেল েস আর েকােনািদন েপেটর 
পীড়ায় ভগুেব না।’ udট আেরকিট িবষয় হেচ্ছ কািজ আয়াদ তাঁর বiেয় eo দািব কেরেছন,  ‘নিব যখন pকৃিতর ডােক সাড়া 
িদেত ঘর েথেক েবর হেতন তখন পাথর eবং গাছগাছািল তাঁর চারপােশ eেস েবড়া িদত,  যােত েলাকচkরু anরােল িগেয় 
pাকৃিতক কমর্ সারেত পােরন। eকজন পাঠক ei ধরেনর আজgিব বkবয্ পেড় সহেজi বুঝেত পারেবন, মুহাmদেক মাnেষর 
uপের sান িদেত িগেয় কািজ আয়াদ anিবশব্ােস আpতু হেয় কতটুk সীমা aিতkম কেরিছেলন। কািজ সােহেবর ei ধরেনর 
ক কlনা রচনার েচেয় িতিন বরং সহেজ বলেতi পারেতন,  নিব মুহাmদেক আর দশজন সাধারণ মাnেষর মেতা খাoয়া-দাoয়া 
o pাকিৃতক কমর্ করেত হেতা না। তাহেল anত তাঁেক হাঁটাচলা করা পাথর o গাছগাছািলর গl ৈতির করেত হেতা না।  

e-ধরেনর pলাপবাকয্ শুধ ুকািজ আয়াদ eকা uচ্চারণ কেরনিন। পেূবর্ uেlিখত হািদস-ভাষয্কারক আল-কাসতািলিন’র মেতা 
আরo ডজন খােনক েলখক রেয়েছন যারা শতািধক aেযৗিkক হাsকর কািহনীর পনুরাবিৃt কেরেছন,  যার ফেল ভিবষয্ত 
pজেnর কােছ নিব মুহাmদেক aকারেণi sতnt সমােলাচনা o িবdrেপর সm ুখীন হেত হয়। নিবেক িদেয় eটাo বলােনা হেয়েছ 
েয,  ‘আদমেক সৃি  করার সময় আlাহ আমােক আদেমর েকামের sাপন কেরিছেলন,  পরবতর্ীেত nহ, ibািহেমর েকামেরo 
আমােক িতিন pিতsাপন কেরন। মাতৃগভর্ েথেক জnলােভর আগ পযর্n আিম তােঁদর পিবt েকামর o গেভর্ aবsান কেরিছ।’ 
তার মােন িক ei েয,  pিতিট মাnষ েঝাপ ঝােড়র েভতর েথেক হঠাৎ কেরi aিstশীল হেয় oেঠেছ। sাভািবকভােব মাতগৃভর্ 
েথেক জnলােভর আেগ যিদ মাnেষর aিstশীল হবার সmাবনা থােক, তাহেল ei েঝাপঝােড়র যুিkর মােঝo েকােনা aসংগিত 
থাকার কথা নয়। 

কািজ আয়াদ আরo বেলেছন,  নিব মুহাmদ যখন েকােনা জায়গা িদেয় aিতkম কের েযেতন,  তখন েসখানকার পাথর,  
গাছগাছািল তাঁর কােছ েহেঁট চেল eেস বলত : ‘েহ আlাহর দতূ! আপনার uপর শািn বিষর্ত েহাক।’চলাচল করেত সkম,  কN-
sরযnt eবং িজhাসmn pাণীরাo যিদ eেস eকথা বলত তাহেলo eকটা কথা িছল। িকnt মিs , sায়,ু দৃি  o iচ্ছাশিkহীন 
aৈজব পদাথর্ িকভােব নিবেক িচনেত পারল! সmাষণ জানােনা েতা দূেরর কথা। েকu েকu বলেবন eটা সmূণর্ aেলৗিকক িবষয়। 
তাi যিদ হয় তাহেল মুহাmেদর বাণীেক িবশব্াস করার শতর্ িহেসেব kরাiশরা যখন aেলৗিকক কাযর্াবলী েদখােনার দািব 
তুেলিছল,  েস-সময় েকন তা pদিশর্ত হয়িন? kরাiশরা েয-ধরেনর aেলৗিককতা েদখেত েচেয়িছল তা আহামির িকছু নয়। 
তাঁরা দািব কেরিছল মুহাmদ েযন পাথর েথেক পািন িনগর্ত কেরন িকংবা পাথরেক েসানায় পিরণত কেরন। যিদ পাথর মুহাmদেক 
সmাষণ জানােত পাের তেব ohেদর যেুd eকিট পাথর িকভােব মুহাmেদর শরীের আঘাত কের তাঁেক আহত করল? 
aেলৗিককতার-পজূারীরা ei পাথরেক ‘নািsক’ বেল িচিhত করেবন,  তােত েকােনা সেnহ েনi!  

sিn eবং িশয়া েলখকেদর aসংখয্ বiেয় বলা হেয়েছ নিব মুহাmেদর েকােনা pিতিবm িছল না। িতিন সামেন-িপছেন সমানভােব 
েদখেত েপেতন। শাহরািন৪০ (মতৃযু্ িহজির ৯৭২ বা ১৫৬৫ িখর্sাb) তাঁর বi ‘কাশ  আল-েঘাmা’য় িলেখেছন : ‘নিব মুহাmদ 
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চতুিদর্েক সমানভােব েদখেত েপেতন eবং রােতর েবলােতo িতিন িদেনর মেতা পির ার েদখেত েপেতন। িতিন যখন eকজন 
লmা মাnেষর সােথ হাঁটেতন, তখন তাঁেক লmা েদখাত eবং িতিন যখন বসেতন তখন তাঁর কাঁধ anেদর েচেয় uঁচ ুথাকত।’ 

ei ধরেনর বkবয্pদানকারী মুসলমান েলখেকরা আসেল মুহাmেদর মহাnভবতা, ৈনিতক o চািরিtক gণাবলী, দkতা িনণর্েয় 
eেকবােরi akম। তাঁেদর িচnাভাবনা পেুরাপুির েসেকেল। েয কারেণ তাঁরা বািhক aবয়ব, শারীিরক সkমতােক েকবলমাt 
‘ে েtর’pতীক িহেসেব মেন কেরেছন। eকজন মাnষেক anেদর তুলনায় ে তর করেত েয আধয্ািtক,  েবৗিdক eবং 
ৈনিতক সkমতাi িবচাযর্,  egিল তাঁেদর sূলিচnাধারায় sান পায়িন। শুধ ুতাi নয় তাঁেদর মেন কখেনা ei p  আেসিন েকােনা 
aেলৗিকক ঘটনা েকন মুহাmদেক তাঁর uেdশয্ সাধেন সাহাযয্ কেরিন। তারা eo p  তেুলনিন,  মুহাmদ েকন কিথত দািব 
anযায়ী ‘িলখেত-পড়েত’ পারেতন না? নিবেক pিতিবmহীন eবং মাথা o কাঁেধর িদক িদেয় anেদর তলুনায় uচ্চতর করার 
পিরবেতর্ তারা দািব করেলi পারেতন,  eকজন ihিদ হsিলিপকারকেক ভাড়া করার পিরবেতর্ নিব েকন িনেজর আশীবর্াদপু  
হাত িদেয় েকারান িলখেলন না? সবেচেয় লkণীয় িবষয় হেচ্ছ ei aেলৗিককতা-সnানকারীরা িনেজরা মুসিলম িছেলন,  তাঁরা 
েকারান পেড়েছন eবং েকারােনর aথর্ েবাঝার জn যেথ  আরিব জানেতন। িকnt তা সেtto তাঁরা িব েমর িশকার হেয় েসgেলােক 
বয্াkলভােব ‘সতয্’ িহেসেব pচার কেরেছন,  েযgেলা িকনা সরাসিরভােব েকারােনর বkেবয্র পিরপnী।  

েকারােনর েযসব আয়াত মহুাmদেক সকল মানবীয় gণসmn eকজন মাnষ িহেসেব িচিhত কের েসiসব আয়াত িনখঁুতভােব 
পির ার eবং egেলােক anভােব বয্াখয্া করার েকােনা sেযাগ েনi। মkায় aবতীণর্ sরা তাহা eর ১৩১ নmর আয়ােত নিবেক 
বলা হেয়েছ : ‘আিম aিবশব্াসীেদর কাuেক-কাuেক পরীkা করার জn পািথর্ব জীবেনর েসৗnযর্ িহেসেব েভাগিবলােসর েয-
uপকরণ িদেয়িছ তার িদেক তুিম কখনo লkয্ েকােরা না। েতামার pিতপালেকর েদয়া জীবেনর uপকরণ আরo ভােলা o আরo 
sায়ী।’( ২০:১৩১)। eকiভােব মkায় aবতীণর্ sরা িহজের বলা হেয়েছ : ‘আিম তােদর (aিবশব্াসীেদর) কতকেক েভাগিবলােসর 
েয-uপকরণ িদেয়িছ তার িদেক তুিম কখনo েচাখ িদেয়া না। আর (oরা িবশব্াসী না হoয়ার জn) তিুম dঃখ কেরা না। তুিম 
িবশব্াসীেদর pিত িবনয়ী হo।’(১৫:৮৮)। ei আয়াতgেলার বkবয্ েথেক eটা sাভািবকভােব েবাঝা যায়, নিব মুহাmেদর মেন 
েকােনা ধরেনর uচ্চাশা ভর কেরিছল। হয়েতা িতিন আশা করিছেলন kরাiশ েনতােদর মেতা িতিনo িবপুল ধনসmদ eবং 
পুtসnােনর aিধকারী হেবন।  

মুহাmেদর েবিশরভাগ pিতপk ধনাঢয্ বয্িk িছেলন। ফেল sাভািবকভােব তাঁরা পিরবতর্েনর িবেরাধী িছেলন eবং তাঁেদর 
aবsানেক টলােত সkম েয েকােনা ধরেনর pিতবাদী কNsরেক দািবেয় রাখেত সেচ  িছেলন। eকiভােব িবিচ্ছn জনেগা ীর 
মুহাmেদর anগামী হoয়াটা sাভািবক বয্াপার। তাঁেদর মেধয্o দািব আদায় o ৈবষময্ দূরীকরেণর জn আকাkা িছল। ei 
পিরিsিতেত নিব িবমষর্েবাধ করেলন eবং িকছু ধনাঢয্ বয্িkেক পেk টানার আশা করেলন। তাঁেদর uপেরi iসলােমর ভিবষয্ত 
িনভর্র করেছ বেল িতিন িsর কেরিছেলন। িকnt আlাহ তাঁেক ei পেথ েযেত িনেষধ করেলন। sরা সাবা’য় ei িবষয়িট 
পির ারভােব বলা হেয়েছ : ‘যখনi আিম েকােনা জনপেদ সতকর্কারী েpরণ কেরিছ েসখানকার িবtশালী aিধবাসীরা 
বেলেছ, ‘তিুম যা িনেয় েpিরত হেয়ছ আমরা তা aিবশব্াস কির।’আর oরা আরo বলত,  আমােদর ধনসmদ o সnানসnিত 
েবিশ,  sতরাং আমােদরেক শািs েদয়া হেব না।’( ৩৪:৩৪-৩৫)।  

sরা আন’আেমর ৫২ নmর আয়ােত নিবেক েযভােব সেmাধন করার হেয়েছ তােত eকজন িচnাশীল পাঠক চমিকত না হেয় পােরন 
না : ‘যারা তােদর pিতপালকেক সকােল o সnয্ায় তাঁর সntি  লােভর জn ডােক তােদরেক তুিম তািড়েয় িদেয়া না। তােদর 
কেমর্র জবাবিদিহর দািয়t েতামার নয়,  আর েতামার েকােনা কেমর্র জবাবিদিহর দািয়to তােদর নয় েয তুিম তােদর তািড়েয় 
েদেব,  তািড়েয় িদেল তুিম সীমালঙ্ঘনকারীেদর শািমল হেব।’ ( ৬:৫২)। ei আয়ােত পেরাkভােব িতর ারমলূক মেনাভাব 
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pকাশ েপেয়েছ যা মুহাmেদর মানিবক চিরt o আচরেণর grtপণূর্ eকিট pমাণ। েপৗtিলকরা বেল আসিছল েয তাঁরা মুহাmেদর 
দেল েযাগ িদেবন না। কারণ তাঁর anসারীেদর েকােনা grt েনi। e-কারেণ সmবত িতিন সমােজর pভাবশালী o ধনীেদর 
দেল টানেত uddু হেয়িছেলন eবং িনেজর হতদিরd anসারীেদর দূের েঠেল িদেয়িছেলন। ei anমানিট sরা কাহােফর ২৭-২৮ 
আয়াতdয় dারা সমিথর্ত হেয়েছ : ‘তিুম েতামার কােছ েতামার pিতপালক েয-িকতাব পািঠেয়েছন তার েথেক আবৃিt কেরা। তাঁর 
বাণী পিরবতর্ন করার েকu েনi। তুিম কখেনাi তাঁেক ছাড়া an েকােনা আ য় পােব না। তুিম তােদর সেঙ্গ থাকেব যারা সকাল-
সnয্ায় তােদর pিতপালকেক ডােক তাঁর সntি  লােভর আশায়, আর তােদর oপর েথেক মুখ েচাখ িফিরেয় িনেয়া না পািথর্ব 
জীবেনর েশাভা কামনা কের। আর যার hদয়েক আিম aমেনােযাগী কেরিছ আমােক sরণ করার বয্াপাের, েয তার েখয়ালখিুশর 
anসরণ কের আর যার কাজকমর্ সীমা ছািড়েয় যায় তােক তিুম anসরণ কেরা না। (১৮:২৭-২৮)।   

তফিসর আল-জালালাiেনর মেত ei আয়াতিট aবতীণর্ হেয়িছল েসi মহুূেতর্ যখন oয়ানা িবন েহােসন নােমর eকজন uপজাতীয় 
েনতা eবং তারঁ anসারীরা iসলাম gহণ করেত asীকিৃত জািনেয়িছল -যতkণ পযর্n না মুহাmদ তাঁর সহায়-সmলহীন দিরd 
anসারীেদর তয্াগ করেছন। নিবর ািn eবং সেবর্াপির eকজন sাভািবক মাnেষর মেতা তাঁর আচরেণর পিরচয় পাoয়া যায় sরা 
বিন-iসরাiেলর ৭৩-৭৫ নmর আয়াতtেয়। যিদo আয়াতgেলা িভn িভn েpkাপেট নািজল হেয়িছল,  তথািপ egেলার 
pেতয্কিটর aথর্ eকi: ‘আিম েতামার কােছ েয-pতয্ােদশ পািঠেয়িছ তার েথেক েতামার িবচযু্িত ঘটােনার জn oরা েচ া করেব 
যােত তুিম আমার সmেn িকছ ুিমথয্া কথা বানাo, তা হেল,  oরা aবশয্i বn ুিহেসেব েতামােক gহণ করেব। আিম েতামােক 
aিবচিলত না রাখেল তুিম oেদর িদেক pায় িকছুটা ঝুেঁকi পড়েত। তুিম ঝঁুেক পড়েল aবশয্i আিম েতামােক iহজীবন o 
পরবীজেন িdgণ শািsর sাদ gহণ করাতাম, তখন আমার িবপেk েতামােক েকu সাহাযয্ করত না।’ ( ১৭:৭৩-৭৫)। িকছু 
তফিসরকারেকর মেত ei আয়াতgেলা নািজল হেয়িছল যখন মুহাmদ কেয়কজন kরাiশ েনতার সােথ (pথম aধয্ােয়র ‘নবoুিত 
aজর্েনর পর’ anেচ্ছদ d বয্) আেলাচনা কেরিছেলন। েস সময় িতিন sরা নজম uচ্চারণ কেরিছেলন eবং sীয় বkেবয্র জn 
পরবতর্ীেত িনেজ anেশাচনা কেরিছেলন : ‘eরাi হেচ্ছ েসi uড়n সারস। তাi eেদর মধয্sতা আশা করা েযেত পাের।’ 
( sাটািনক ভােসর্স বা শয়তােনর  আয়াত নােম পরবতর্ীেত pচািরত)।  

আব ুhরায়রা৪১ eবং কাতাদা’র৪২ বkবয্ anযায়ী ei িতনিট আয়াত মহুাmদ o kরাiশ েনতােদর মেধয্ আেলাচনার পর নািজল 
হেয়িছল েযখােন kরাiশ েনতারা মুহাmদেক তাঁেদর uপাs েদবতােদর সmান করেত িকংবা anত aসmান না করার দািব 
জািনেয়িছেলন। িবিনমেয় তাঁরা মুহাmদেক শািnেত বসবােসর আশব্াস িদেয়িছেলন eবং তাঁর সােথ বntুপণূর্ সmকর্ sাপেনo 
আgহ jাপন কেরিছেলন। eছাড়া তাঁরা গরীব,   গৃহহীন মুসলমানেদরেক িনযর্াতন,  pহার o েরৗdতp পাথর িনেkপ বেnরo 
আশব্াস িদেয়িছেলন। নিব sাভািবকভােব pথেম ei psােবর pিত নমনীয়ভাব pদশর্ন কেরিছেলন। যিদo তা pেয়ােগর সমেয় 
িসdাn বদেল েফেলন। িতিন িচnা কের েদখেলন, েপৗtিলকতা eবং মূিতর্পূজা িবেলােপর kরাiশেদর psািবত মীমাংসায় 
েপৗঁছােল তাঁর eেতািদেনর ধমর্pচােরর ফলাফল িবেলাপ হেয় যােব। হয়েতা তাঁেক oমেরর মেতা িন াpাণ,  মাথা নত না করা 
aসীম সাহসী আিল eবং হামজার মেতা িবশব্াসী েযাdারা বুিঝেয়েছন,  েযেকােনা pকার আেপাস grতর ভলু িকংবা পরাজেয় 
rপ েনেব। েযেকােনা পিরিsিতেতi েহাক,  ei িতনিট আয়াত pমাণ কের নিব মুহাmেদর চিরেt আেবগময়তা eবং pলbু হবার 
মেতা মানবীয় gণাবলী িবদয্মান িছল। 

েকারােনর an আয়াত েথেকo e িবষেয় িনি ত হoয়া যায়। sরা iunেসর ৯৪-৯৫ আয়াতdেয় বলা হেয়েছ : ‘আিম েতামার 
কােছ যা aবতীণর্ কেরিছ তােত যিদ সেnহ হয় তেব েতামার আেগর িকতাব যারা পেড় তােদরেক িজjাসা কেরা। েতামার 
pিতপালেকর িনকট েথেক েতামার কােছ সতয্ eেসেছ। তিুম কখনo সিnহানেদর শািমল হেয়া না। আর যারা আlাহর িনেদর্শ 
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pতয্াখয্ান কেরেছ তুিম তােদর anভুর্k হেয়া না;  হেল,  তিুম kিতgsেদর eকজন হেব।(১০:৯৪-৯৫)। eকiভােব sরা 
মািয়দােত বলা হেয়েছ : ‘েহ রsল! েতামার pিতপালেকর কাছ েথেক েতামার oপর যা aবতীণর্ হেয়েছ তা pচার কেরা,  যিদ না 
কর তেব েতা তুিম তাঁর বাতর্া pচার করেল না। আlাহ েতামােক মাnষ েথেক রkা করেবন। আlাহ aিবশব্াসী সmpদায়েক সৎপেথ 
পিরচািলত কেরন না।’( ৫:৬৭)। eকজন িবশব্াসী মুসলমান,  িযিন েকারানেক আlাহর বাণী িহেসেবi gহণ কেরেছন,  িতিন 
ei আয়াতgেলা িকভােব বয্াখয্া করেবন? নিবেক eভােব ভৎর্সনা করার মােন িক?  

িনি তভােবi বলা যায়, eর eকমাt বয্াখয্া হেচ্ছ মানিবক dবর্লতা eবং ৈনিতক trিট নিবর শুভসtােক gাস করেত শুr 
কেরিছল। িতিন মাnষেক ভয় করেত শুr কেরিছেলন। পরবতর্ীেত আlাহ তাঁেক aভয় িদেলন -েযেকােনা pকার িনে ষণ েথেক 
িতিন তােক রkা করেবন। kরাiশ েনতা oয়ািলদ িবন আল-মুিগরা,  আলাস িবন oয়ােয়ল,  আিদ িবন কােয়স,  আসoয়াদ 
িবন আbলু েমাতােলব eবং আসoয়াদ িবন আবেদ iয়াgস pমুখ মুহাmেদর চিরt o ধমর্pচারেক বয্ঙ্গ কের গভীর ক  
িদেয়িছেলন। হয়েতা িতিন িবরk হেয় ধমর্pচার িনেয় anতp হেত শুr কেরিছেলন িকংবা হয়েতা মাnষেক তােদর মেতা চলেত 
িদেয় িনেজর ধমর্pচারকাযর্ পিরতয্াগ করার িচnাভাবনাo শুr কেরিছেলন। তা না-হেল sরা িহজেরর ৯৪-৯৫ নmর আয়াতdয় 
তাঁর pিত aবতীণর্ হেতা না : ‘aতeব েতামােক েয িবষেয় আেদশ করা হেয়েছ তা pকােশয্ pচার কেরা আর aংশীবাদীেদরেক 
uেপkা কেরা। যারা িবdrপ কের তােদর িবrেd েতামার জn আিমi যেথ ।’ ( ১৫: ৯৪-৯৫)। ei sরার পরবতর্ী িতন আয়াতo 
psািবত বয্াখয্া সমথর্ন কের : ‘আিম েতা জািন oরা যা বেল তােত েতামার মন েছাট হেয় যায়। তুিম েতামার pিতপালেকর pশংসা 
কের তারঁ মিহমাকীতর্ন কেরা আর িসজদাকারীেদর শািমল হo। েতামার কােছ িনি ত িবশব্াস (মৃতুয্) আসা পযর্n তুিম েতামার 
pিতপালেকর uপাসনা কেরা।’( ১৫:৯৭-৯৯)। েকারােনর কেয়কজন তফিসরকারক sরা িহজেরর ৯৯ নmর আয়ােত বয্বhত 
‘iয়ািকন’ শbিট ‘মৃতুয্র aিনবাযর্তা’েক েবাঝােত বয্বhত হেয়েছ বেল ধের িনেয়েছন। মুহাmদেক ৈনিতক trিটর ঊেধব্র্ িবেবচনা 
করার কারেণ তাঁরা নিবর dবর্লতােক sীকার করেত kNােবাধ কেরেছন eবং aেনক েkেt েকারােনর ভােষয্র িবপরীত বয্াখয্া 
pণয়ন কেরেছন। sরা িহজেরর িতনিট আয়ােতর aথর্ ss । মুহাmদ বয্াপকভােব িনরাশায় ভুগিছেলন। েয-কারেণ তাঁর মােঝ 
িdধােবাধ ৈতির হেয়িছল। eমন কী িনেজর েযাগয্তা িনেয়o তাঁর মেন p  েজেগিছল। যিদo আlাহেক pাথর্না o pশংসার মাধয্েম 
েশষপযর্n তাঁর মেন িন য়তা িফের eেসিছল,  িতিন তারঁ গnেবয্ েপৗঁছােত পারেবন। sরা আহজােবর pথম আয়ােত মুহাmদেক 
s  কের বলা হেয়েছ : ‘েহ নিব! তুিম আlাহেক ভয় কেরা। eবং তুিম aিবশব্াসী o মুনািফকেদর আnগতয্ কেরা না। আlাহ 
েতা সবর্j,  তttjানী।’( ৩৩:১)। তফিসর আল-জালালাiন gেn ei আয়ােতর pথম িkয়াপদেক বয্াখয্া করা হেয়েছ ‘ভয় 
করেত থাক’িহেসেব। আেরকিট তফিসর anযায়ী যিদo uভয় আেদশi মুহাmেদর uেdেশয্ নািজল হেয়েছ,  তারপরo তা মূলত 
সমg মুসিলম জািতর জni aবতীণর্ হেয়িছল। ei তফিসরকারকেদর েমাহgsতা তােদর সতয্তা েথেক aেনক েবিশ। কারণ 
ei sরার পেরর আয়ােতi আlাহ মুহাmদেক বেলেছন : ‘েতামার pিতপালেকর কাছ েথেক েতামার oপর যা aবতীণর্ হেয়েছ 
তুিম তার anসরণ কেরা।’( ৩৩:২)। 

uপেরাk আয়াতgেলা ss ভােব িনেদর্শ কের নিব sাভািবক o মানিবকভােব তাঁর হতাশা বয্k কেরিছেলন eবং pিতপেkর 
দািব েমেন িনেবন িকনা েভেব হতবিুd হেয় পেড়িছেলন। আlাহ তাঁেক e-কােজ কেঠারভােব িনেষধ কেরন। িবjানসmতভােব 
বলা যায়: িবেরাধী পেkর তীb আপিt,  pিতবাদ,  pিতেরােধর মুেখ নিব যখন িনঃেশিষত,  হেতাদয্ম হেয় িগেয়িছেলন,  তখন 
িনেজেক পুনরায় আlাহর pিত সমপর্েণর মাধয্েম o িনেজর aভয্nরীণ iচ্ছাশিkেত বলীয়ান হেয় পুনরায় িনজ কkপেথ িফের 
আেসন।  
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ei বয্াখয্ােক যিদ asীকার করাo হয় তাহেল aবিশ  eকমাt বয্াখয্া থাকেত পাের তা হেলা,  নিব মkার pিতkল পিরিsিত 
শাn করার জn pিতপেkর দািবর সােথ আেপাষ করেত েচেয়িছেলন,  িকnt আlাহ তাঁেক e কােজ িনেষধ কেরন। মুহাmেদর 
রাজৈনিতক িবচkণতার কথা িবেবচনায় িনেল ei ধারণা িবতকর্যুk হেয় oেঠ। িকnt আমরা যিদ নিবর সতয্িন তা,  eকাgতা 
eবং ৈনিতক শিkর কথা িবেবচনা কির তাহেল তা আেদৗ সmব নয়। মহুাmদ যা বলেতন িতিন তা িবশব্াস কেরi বলেতন eবং 
িতিন িনেজেক আlাহর েpিরত দতূ বেলi িবশব্াস করেতন।  

ei aধয্ােয়র েশেষ pাসিঙ্গক হoয়ায় কয্ামিbজ তফিসর৪৩ (েকারােনর eকিট pাচীন ফািসর্ ভাষয্) েথেক eকিট গl uেlখ করা 
েযেত পাের। eখান েথেক েকারান নািজল হoয়ার ঘটনাবলীেক েকnd কের iসলােমর pথম কেয়কশ বছের মুসলমানেদর 
িচnাভাবনার eকিট িবশদ িচt পাoয়া যােব। ei গlিট oi তফিসেরর (পৃ া ২৯৫,  ভিলuম ২,  েতহরান সংsরণ) রেয়েছ 
eভােব : sরা নজম শুr হেয়েছ, ‘শপথ asিমত নkেtর’ শbgেলা dারা। sরা নজম পাঠ করার পর চাচা আব ুলাহােবর েছেল 
oতাiবা নিবেক বলেলন,  িতিন েকারােন বিণর্ত নkেt িবশব্াস কেরন না। নিব িবরk েবাধ কের তােক aিভশাপ িদেলন। আlাহর 
uেdেশয্ pাথর্না কের বলেলন: ‘েহ আlাহ! েতামার িশকারী েকােনা পশু dারা েযন েস পরািজত হয়।’ oতাiবা e-কথা েশানার 
পর ভয় েপেয় েগেলন। িকছুিদন পর oতাiবা eকিট মrযাtীদেলর সােথ মণ করিছেলন। oi দলিট হারােন েপৗঁেছ যাtািবরিত 
কের। oতাiবা িনেজর বnেুদর মােঝ শুেয় পেড়ন। আlাহ eকিট িসংহ পাঠােলন,  oতাiবােক তাঁর বnেুদর মধয্ েথেক তুেল 
িনেয় েগল eবং তাঁর েদহ িছnিভn কের িদেলo aিভশp েদহাবেশষ ভkণ করল না। ফেল সকল মাnষ েজেন েগল িসংহিট তাঁেক 
আহােরর জn ধের িনেয় যায়িন, বরং নিবর pাথর্না পূণর্ করেত িগেয়েছ।’ei গেlর রচিয়তােদর মেন ei কথা eকবােরা 
আেসিন, oতাiবােক aিভশাপ েদবার পিরবেতর্ নিব বরং তাঁেক kমা কের েদবার জn eবং তাঁেক iসলাম ধেমর্ দীিkত করার 
জn আlাহর কােছ pাথর্না করেত পারেতন। eেত বরং iসলােমর মহাnভবতা aেনক েবিশ pচািরত হেতা। iসলাম কী পরম 
কrণাময়,  দয়াময়,  জগেতর কতর্ার pিত িবশব্াস নয়?  

িহজরেতর পর মিদনােত iসলাম শুধুমাt eকিট ধমর্ীয় িবশব্াস িহেসেব সীমাবd িছল না। eকিট নতনু আiিন কাঠােমা eবং আরব 
রােTর িভিtেত পিরণত হয়। নবoুিতর েশষ দশ বছের মহুাmদ যখন মিদনায় aবsান করিছেলন তখন iসলােমর সকল আেদশ 
eবং বাধয্বাধকতা আেরাপ করা হয়। pথম পদেkপিট িছল pাথর্না বা িকবলার িদক েজrজােলম েথেক মkার িদেক পিরবতর্ন 
করা। ei ঘটনার ফল দাঁড়াল মুসলমানেদর েচেয় ihিদেদর েথেক আলাদাভােব কর আদায় করা হেত লাগল। আেরকিট ঘটনা 
ঘটল মিদনার আরবরা তােদর দীঘর্িদেনর হীনমnতা কািটেয় uঠেত সkম হয় eবং আরব েবdiনেদর মেধয্ জাতীয়তােবােধরo 
uেnষ ঘেট। কাবা ঘরেক েযসব েগাt তাঁেদর uপাs-েদবতার মিnর িহেসেব বয্বহার করত তা সকল আরবেদর পবূর্পrুষ 
ibািহম o iসমাiেলর গৃহ িহেসেব পিরগিণত হয়। eকiভােব uপবােসর েkেto ihিদেদর anকরণ করা বিজর্ত হল। ihিদরা 
মহরম মােসর দশম িদন uপবাস পালন করত, যা আরo কেয়কিদন বিধর্ত করা হেলা। পরবতর্ীেত পেুরা রমজান মাসেকi 
uপবােসর জn বরাd েদয়া হেলা।  

তেব িববাহ,  িবেচ্ছদ,  রজঃsাব,  utরািধকার,  বhগািমতা,  aৈবধ েযৗনসংগম,  পরকীয়া o চুিরর েkেt জিরমানা,   
pিতেশাধ, রেkর দামo anাn aপরাধ সmিকর্ত িবষেয় eবং নাগিরক িবষয়ািদ েযমন aপিরচ্ছnতা,  খাদয্াভােস 
িনেষধাjা, খৎনার েkেt pধানত ihিদ আiনgেলা o বৃহtর আরব-ঐিতhেক anসরণ কের তা মিদনায় বাsবায়ন করা হেয়েছ। 
নাগিরক o anাn বয্িkগত িবষয়ক ihিদ o েপৗtিলক আরবীয় িচnাধারা,  রীিতনীিত pভািবত আiনসমূহ সামািজক-
aথর্ৈনিতক ভারসাময্ রkার sােথর্ িবনা-pে  বয্বহার করা হেয়েছ। 
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পাদটীকা 

 

২৩. িহশাম িবন মুহাmদ আল-কালিব রিচত ‘তানিকস আল আসনাম’ বiিট ১৯১২ সােল আহমদ জািকর সmাদনায় কায়েরা 
েথেক pকািশত হেয়েছ। ১৯৬৯ সােল ডিbu. আতাulাহ কতৃর্ক সmাদনায় পয্ািরস েথেক ফরািস anবােদ pকািশত হেয়েছ। 
সtর দশেকর শুrর িদেক iরােনর েতহরান েথেক ফািসর্ anবাদ কেরেছন সাঈদ েমাহাmদ েরজা জািলিল নাiিন। ‘The Book of 

Idols’ িশেরানােম iংেরিজ anবাদ কেরেছন নািবহ আিমন ফািরস। pকািশত হেয়েছ িpnটন েথেক ১৯৫২ সােল। 

২৪. aেনেকর মেত িপতহৃতয্ার pিতেশাধ িনেত বdপিরকর eবং কিবতা রচিয়তা eকi বয্িk। তাঁর নাম iমrল কােয়স,  যােক 
pাক-iসলািম কিবেদর ‘রাজkমার’িহেসেব aিভিহত করা হয়। d বয্ : R A Nicholson, A Literary History of the Arabs, London, 

1907, reprint in Cambridge 1953, pp. 103-105 eবং Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., articles Dhu'l-Khalasa and Imru' al-Kays. 

২৫. iবেন iসহাক রিচত ‘Life of Mohammad’( anবাদ : A. Guillaume),  Oxford 1955, p.37-e udতৃ রেয়েছ।  

২৬. iরােনর aেনক sােন iমামজাদােদর মাজার পাoয়া যায়। ভkরা eখােন eেস েমৗিখকভােব aথবা কাগেজ বা দািখল নামক 
eক টুকরা কাপেড় িলেখ সাহােযয্র আkিত জানায়। কবরgেলার aেনকgেলার uপর গmুজ বািনেয় রাখা হেয়েছ যার কতgেলা 
আবার aেনক পরুেনা। eেদর মেধয্ কতgেলা কবর হল sানীয় সাধকেদর। eেদর েবিশভােগরi জীবনী সmেকর্ েতমন িকছ ুজানা 
যায়িন। তারপরo eেদরেক iমামেদর বংশধর িহেসেব িবেবচনা করা হেয় আসেছ।  

২৭. আিল দিs ei anবাদিটেক gহণ কেরেছন। আেরকিট anবােদ পাoয়া যায় ‘and a guide to every nation’ বয্াকরণগতভােব 
uভয়i সিঠক। 

২৮. জালালuিdন আল-sয়ুিত িমশরীয় বংেশাdূত েকারােনর তফিসরকারক। েকারােনর ‘তফিসর আল-জালালাiেন’র 
সহেলখক।  

২৯. ibািহম আন-নাjাম েনতৃsানীয় মতুািজলা দাশর্িনক। িতিন িবশব্াস করেতন মাnেষর sাধীন িচnার ফেলi েকারান রিচত 
হেয়েছ। যিদo তাঁর েবশ িকছ ু েলখা iিতমেধয্ হািরেয় েগেছ কােলর পিরkমায়,  তেব তাঁর িকছু udিৃত anাn মুতািজলা 
দাশর্িনকেদর (েযমন আল-জােহজ)  েলখায় পাoয়া যায়। 

৩০.  নবম শতাbীর িদককার আব ুআল-হাসান আহেমদ iবেন iয়ািহয়া iবেন iশহাক আল-রাoয়ানিদ সংশয়বাদী মুতািজলা 
দাশর্িনক িহেসেব pখয্াত। তাঁর aেনক েলখনী সমসামিয়ক েগাঁড়া মুসলমান ধমর্তািttক dারা ‘ধমর্েdাহী’িহেসেব সমােলািচত 
হেয়েছ। 
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৩১. আব ুমুহাmদ আিল িবন আহেমদ িবন হাজম (জn িহজির ৩৮৪ বা ৯৯৪ িখর্ াb-মৃতযু্ িহজির ৪৫৬ বা ১০৬৪ িখর্sাb) 
pভাবশালী মরুীয় ধমর্তািttক eবং iিতহাসিবদ। ধমর্ o ধমর্ীয় সmpদােয়র iিতহাস িনেয় তাঁর বi ‘আল-েমলাল oয়ান-
িনহাল’মুসিলম দশর্ন o ধেমর্র iিতহােসর িশkাথর্ীেদর কােছ পিরিচত। 

৩২. আবলু েহােসন আbরু রিহম িবন মুহাmদ আল-খাiয়াত (৮৩৫-৯১৩ িখর্sাb) বাগদাদ িনবাসী খয্ািতমান মতুািজলা দাশর্িনক। 
তাঁর aেনক েলখা হািরেয় েগেলo aবিশ  eখেনা িকছ ুিবিচ্ছnভােব পাoয়া যায়। 

৩৩.  আিল দিs তাঁর বiেয়র মূল ফািসর্ সংsরেণ ‘েফেরশতা’শb বয্বহার করেলo সাধারণভােব ‘িজbাiল েফেরশতা’র কথা 
pচিলত আেছ। 

৩৪. শামsিdন মুহাmদ হািফজ (১৩২৫-১৩৯০ িখর্sাb) পারেsর খয্ািতমান কিব।  

৩৫. জালালuিdন rিম পারেsর sিফবািদ েমৗলিভ িহেসেব পিরিচত হেলo তারঁ আেরকিট পিরচয় হেচ্ছ িতিন eকi সােথ 
pখয্াত কিব। eিশয়া মাiনর aঞ্চেলর কিনয়া aঞ্চেল িতিন বাস করেতন। কাবয্চচর্া ছাড়াo আলেকিমর pিত তাঁর আকষর্ণ িছল। 

৩৬. iজহাক েগাlিজহার )১৮৫০-১৯২১ িখর্sাb ( বদুােপs িবশব্িবদয্ালেয়র আরিব িবভােগর aধয্াপক। iসলােমর iিতহাস,  
মুহাmেদর জীবনী িনেয় তাঁর aেনকgেলা গেবষণাgn রেয়েছ। েযমন :Muhammadanische Studien, 2 vols, Halle 1889-

90, 1£. by C. R, Barber and S. M. Stern, Muslim Studies, 2 vols, London 1967-71; Vorlesungen aber den Islam, 
Heidelberg 1910, 2nd ed. 1923,1£. by Felix Arin, Le dogme et la loi de l'lslam, Paris 1920, 2nd ed. 1958, and 
by A. and R. Hamori, Introduction to Islamic theolegy and law, Princeton 1981; and Die Richtungen der 
Islamischen Koranauslegung, Leiden 1920. 

৩৭. আবলু আbাস আহেমদ িবন মুহাmদ আল-কাসতািলিন িমশেরর কায়েরা িনবাসী েলখক। িতিন মুহাmেদর জীবনী o হািদেসর 
ভাষয্ িনেয় gn রচনা কেরেছন। 

৩৮. d বয্ : পাদটীকা ১৫। আলে ড িগেয়ােমর anবােদর ৬৭৭-৬৭৮ পৃ ায় সংেযািজত। 

৩৯. িহজরেতর িকছ ুপের নিব মুহাmদ আনাস িবন মােলকেক দাস িহেসেব gহণ কেরন। নিবর মতৃুয্ পযর্n সােথi িছেলন। 
uমাiয়ােদর িবrেd িতিন যdু কেরেছন। ৯১ বছর বয়েস িতিন বসরােত মৃতুয্বরণ কেরন।  

৪০. আbলু oয়াহাব আস-শাহরািন িমশেরর eকজন pিসd ধমর্ীয় েনতা eবং েলখক। 

৪১. আব ুhরায়রা (মৃতুয্ িহজির ৫৮ বা ৬৭৮ িখর্sাb) iেয়েমন েথেক মিদনায় eেস বসবাস কেরন। মুহাmেদর মতুৃয্র pায় চার 
বছর আেগ িতিন iসলাম gহণ কেরন। হািদস ভাষয্কার িহেসেব পিরিচত।  

৪২. কাতাদা iরােকর বসরােত বসবাসকারী eকজন an েবdiন। হািদস-ভাষয্কার িহেসেব পিরিচত। 

৪৩. েকারােনর dলর্ভ ফািসর্ ভাষার eকিট তফিসর pকাশ কেরেছ কয্ামিbজ িবশব্িবদয্ালেয়র লাiেbির। eক হাজার িখর্sােbর 
িদেক রিচত ফািসর্ তফিসরিটর মূল েলখক েক জানা যায় না। ধারণা করা  হয় ১২৩১ িখর্sােbর িদেক eর pিতিলিপকরণ করা 
হেয়েছ। ‘কয্ামিbজ তফিসর’- e েকারােনর ১৯ নmর sরা মিরয়ম েথেক ১১৪ নmর sরা নাস-eর তফিসর পাoয়া েগেলo আেগর 
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sরাgেলার তফিসর পাoয়া যায় নাi। ফািসর্ ভাষায় ei তফিসরেক সবেচেয় pাচীন দিলল িহেসেব িবেবচনা করা হয়। ১৯৭০ 
সােলর িদেক পনুরায় েতহরান েথেক di খেN তফিসরিট pকািশত হেয়েছ।   
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ততৃীয় aধয্ায় 

রাজনীিত 

 

েদশাnর  

iিতহাস  চলমান। তেব eর পাতায় পাতায় আমরা eমন aেনক তািরখ খুঁেজ পাi যা িবরাট েকােনা পিরবতর্েনর সচূনা িহেসেব 
আমােদর মেন েগঁেথ থােক। eমনi eকিট িদন ৬২২ িখর্sােbর ২৪ েসেpmর বা ১২ রিবuল আuয়াল। ei িদন নিব মুহাmদ 
iয়াসিরব শহের পদাপর্ণ কেরন। েsফ ধমর্ীয় কারেণ মুসলমানরা নিবর ei েদশাnরেক (িহজরত) eকিট নতুন যেুগর সচূনা 
িহেসেব েদেখ থােকন। pাচীন আরবীয়রা িনিদর্  েকােনা যুেগর anগর্ত িছল না। খবু সmবত ৫৭০ িখর্sােbর িদেক আbাহার 
েনতৃেt আিবিসনীয় বািহনী মkা আkমণ কের েপৗtিলকতার তীথর্ভিূম কাবাঘর ধব্ংস কের েফলেত চান। eিট হািতর বছর নােমo 
পিরিচত৪৪। কারণ আিবিসনীয় বািহনী ei যুেd শতািধক হািত বয্বহার কেরিছল। িকnt েশষপযর্n আিবিসনীয় বািহনী মkাবাসীর 
সােথ যুেd পরািজত হয়। aেনেক েসিদন হেত নতনু িদনপিঞ্জ গণনা করেত শুr  কেরন। িহজরেতর সময় হেত মুসলমানেদর 
নতুন যুেগর সূচনার দািবর িপছেন আেরকিট কারণ িচিhত করা যায়। িহজরেতর পর েথেক নিবর pিত আnগেতয্র কারেণ 
মুসলমানেদর সাহস aেনক বৃিd েপেয়িছল। তাঁরা kমতা েপেয়েছন ei িহজরেতর পর। মিদনার আuস o খাজরাজ েগােtর 
সদsরাo e-সময় নিবেক িনরাপtাদােনর grt anধাবন কেরন। তােদর পিরিচিত হয় ‘আনসার’ িহেসেব।  

তেব iসলােমর নতুন যুেগর গণনা শুr রিবuল আuয়াল মােসর ১২ তািরখ েথেক শুr হয়িন। eকi বছেরর pথম মাস মহরেমর 
pথম তািরখ (১৬ জুলাi,  ৬২২ িখর্sাb) েথেক গণনা করা হয়। sাভািবকভােব তৎকালীন আরবেদর মেন eমন েকােনা িচnা 
আেসিন েয,  oi বছেরর ১২i রিবuল আuয়াল তািরখিটi পরবতর্ীেত তােদর জীবনধারায় eক বড় ধরেনর পিরবতর্েনর সচূনা 
হেয় দাঁড়ােব। সমসামিয়ক িবেশব্রo েকu ভাবেত পােরিন েয eকদল মrবাসী, যারা সভয্তার iিতহােস কখেনা েকােনা aবদান 
রােখিন, যারা unততর েগা ী েরামান রাজা িসজার o iরািন বাদশাহ খসr-১’র anগত হেয় িনেজেদর গিবর্ত মেন করত, তারা 
drতi pাচীন সভয্তার eমন grtপণূর্ eকিট ভূখেNর সেবর্সবর্া হেয় uঠেব। (পারেsর জরথsুt ধমর্াবলmী ei রাজার নাম ‘খসr-
১ আnিশroয়ান’, যার aথর্ ‘aমর আtা খসr’। িতিন ৫৩১ েথেক ৫৭৯ িখর্sাb পযর্n সাসািনদ রাজবংেশর শাসক িছেলন। 
তার জn ৫০১ িখর্sােb। পারেsর iিতহােস িশlকলার eকজন মহান সংsারক o পৃ েপাষক িহেসেব িবেবিচত হন।)  

eক aঞ্চল েথেক আেরক aঞ্চেল sানাnিরত হoয়া আরবেদর িনকট নতনু িকছ ুিছল না। eকিট uেlখেযাগয্ uদাহরণ হেচ্ছ,  
ষ  শতাbীর িদেক iেয়েমেনর pাচীন মািরব৪৫ বাঁধ ভাঙার পর দিkণ আরবীয় েগা ীgেলার utর সীমােnর িদেক aিভবািসত 
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হoয়া। েস তলুনায় মুহাmদ o তার সঙ্গীেদর eবং kরাiশ েপৗtিলকেদর dারা িনযর্ািতত হেয় িকছ ু aিভবাসীর মkা েথেক 
iয়াসিরেব sানাnরেক iিতহােসর আেলােক agrtপণূর্ বলা যায়। তেব agrtপণূর্ ঘটনাi eক দশেকর মাথায় grtপণূর্ 
পিরেবশ সৃি  কের। দশ বছেরর মাথায় েয সকল বয্িk মুহাmেদর সােথ মkা তয্াগ কেরিছেলন, তারাi মkার শাসক হেয় oেঠন 
eবং তােদর pিতপkেক আtসমপর্েণ বাধয্ কেরন। pিতপেkর uপাs সকল মূিতর্ েভেঙ েফলা হয়। kরাiশেদর পিরচািলত 
কাবার িচরাচিরত িনয়মকাnন সব বাদ েদয়া হয়। আব ুলাহাব o আব ুেজেহেলর utরসূির আব ুsিফয়ান pাণভেয় আtসমপর্ণ 
কেরন। eছাড়া anাn সকেল eক আlাহর pিত িবশব্াস বয্k কেরন। েছাট েছাট ঘটনার সমnেয় eকিট বড় ঘটনার সৃি  হoয়া 
iিতহােস িবরল নয়। uদাহরণ িহেসেব আেছ ফরািস িবpব, rশ িবpব eবং iরােন মঙ্গলীয় আgাসন। 

মুহাmদেক ধমর্ pচারকােলর শুr েথেক kরাiশ pধানেদর সােথ লড়াi করেত হেয়েছ। সmবত িতিন pথেম আশা কেরনিন 
েয, তার pচািরত ধমর্ pাথিমকভােব েযৗিkক o anাn di েসিমিটক ধেমর্র সােথ সদৃশ হoয়া সেtto তাঁেক eমন িবেরােধর 
সm ুখীন হেত হেব। িতিন খবু eকটা grt িদেয় eটা েভেব েদেখনিন েয, তার দীkা gহেণর কারেণ kরাiশেদর pাধাn,  
kমতা,  aথর্,  িবtেক খােটা কের েদেব। তােদর শtrভাবাপnতা যখন েবেড় যায় তখন নিব তা pিতেরাধ করার uপায় েবর 
করার পিরকlনা করেত বাধয্ হন। iয়াসিরেব চেল যাoয়ার আেগ িতিন e বয্াপাের আেগi dিট পদেkপ িনেয় েরেখিছেলন। 
pথম পদেkপিট িছল আিবিসিনয়ায় িকছু মুসলমানেক পর পর di দেল িবভk কের পাঠােনা। গিরব,  aসহায় o kরাiশ কতৃর্ক 
িনযর্ািতত মুসলমানরা নিবর কাছ েথেক আিবিসিনয়ায় যাoয়ার পরামশর্ েপেয়িছেলন। িdতীয় দেলর সদেsর (যােদর মেধয্ নিবর 
চাচাত ভাi eবং হজরত আিলর আপন বড়ভাi জাফর িবন আব ুতােলবo িছেলন) পিরচয় লােভর মাধয্েম e িবষেয় িকছু িসdােn 
আসা যায়। িনগােসর কাছ েথেক সাহাযয্ পাoয়ার আশাo মুহাmেদর মেন eেসিছল। আিবিসিনয়ার eকজন িখর্sান শাসক িহেসেব 
িনগাস sাভািবকভােব েপৗtিলকতার িবেরাধী হেবন। যখন িতিন জানেত পারেবন মkায় eকদল eেকশব্রবাদী েজাট হেয় 
েপৗtিলকেদর িবrেd িবpেবর েচ া করেছন eবং তাঁরা েসখােন িনগৃহীত হেচ্ছ,  তখন িতিন তােদর সহায়তা করার জn eকিট 
বািহনী হয়েতা পািঠেয় িদেত পােরন। িনgেহর িশকার না হoয়া o তলুনামূলক সmাn পিরবার েথেক আসা জাফর িবন আব ু
তািলেবর aংশgহেণর কারণ e েথেক েবাঝা যায়। eকi সমেয় kরাiশরা আমর iবেন আল-আস o আblুাহ িবন আব ুরািবয়ােক 
আিবিসিনয়ার বাদশাহ িনগােসর কােছ িকছ ুuপহারসহ পািঠেয় েদন। তােদর আশা িছল eেত কের মুসলমানেদর psািবত েকােনা 
িবষেয় িনগাস েযন রািজ না হন eবং সmব হেল তােদর ঐিতh রkােথর্o িতিন েযন সাহােযয্র হাত বািড়েয় েদন। িdতীয় 
পদেkপিট িছল ৬২০ িখর্sােb মুহাmেদর তােয়েফর৪৬ uেdেশয্ যাtা। িনেজর চাচা o আ য়দাতা আব ুতািলব eবং িবিব 
খািদজােক হারােনার পর তাঁেক আেগর েচেয় aেনক েবিশ শtrভাবাপn পিরিsিতর মুেখামুিখ হেত হয়। িতিন তােয়ফ-িনবাসী বাn 
সািকফ েগা ীর িনকট েথেক সাহাযয্ আশা কেরিছেলন, যােদর সােথ তার মাতৃবংশীয় সmকর্ িছল। তােয়েফ anাn েগা ীর 
মেধয্ বাn সািকফেদর aবsান সmােনর িদক েথেক aেনক uঁচুেত িছল। তােয়েফর জনগণ মkার aবsান o েবdiনেদর মােঝ 
kরাiশেদর সmানেক ঈষর্ার েচােখ েদখত। kরাiশেদর আিধপতয্ eড়ােনার জn তাঁরা sাভািবকভােব িনেজেদর শহরেক 
আরবীয়েদর িমলনেমলায় পিরণত করেত চাiত। eটা েকােনা কlনা নয় বরং pমািণত সতয্। কারণ নিবেক সািকফ-pধানেদর 
সােথ eকিট সাkােতর কথা sরণ করেত েদখা েগেছ। সািকফ-pধানরা বেলিছেলন,  তােয়ফেক নতুন ধেমর্র েকnd o পিবt 
ভূিম েঘাষণা করা হয় তেব তােয়েফর জনগণ aবশয্i iসলাম gহণ করেব। eর আেগ তােয়েফর আেরকিট pভাবশালী েগা ী 
বাn আেমরo নিবর কােছ eরকম eকিট psাব িদেয়িছল। তাঁরা anেরাধ কেরিছল তােদর সাহােযয্ যিদ iসলাম pিত া লাভ 
কের তেব kরাiশেদর sেল তােদরেকi েযন আরেবর সবেচেয় pভাবশালী েগা ী বািনেয় েদয়া হয়। পির ারভােব েবাঝা যায় 
েয নিবর তােয়ফ যাtার মলূ uেdশয্ িছল িনেজর রাsা পির ার করা। তাঁেক সাহাযয্ করার iচ্ছা যিদ বাn সািকফেদর মেধয্ 
থাকত তেব kরাiশেদর পরাs করা সmব িছল। e-কারেণ িতিন েগাপেন তার মkু kীতদাস o পািলত পtু জােয়দ িবন হািরসেক 
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িনেয় an েকােনা সঙ্গী ছাড়াi তােয়ফ সফের িগেয়িছেলন। তেব তার আশা aবশয্ ভঙ্গ হেয়িছল,  কারণ বাn সািকফ-pধানরা 
তাঁেক সাহাযয্ করার িসdাn েথেক সের আেস। 

আরব েবdiনেদর মােঝ আধয্ািtক িবষেয় কখেনা েতমন আgহ িছল না। eমনিক আজo মুহাmেদর েচৗd শতক পেরo তারা 
ধমর্েক পািথর্ব aজর্ন িহেসেব েদেখ। বাn সািকফরা ভিবষয্েতর মুিkর কথা েভেব িনেজেদর জীিবকার pিত aতয্n আnিরক 
িছেলন। তােয়ফ মূলত gী কােল বয্s হেয় uঠত। তােয়েফর জনগণ মkার পযর্টকেদর কাছ েথেক eবং বািণিজয্ক েলনেদেনর 
মাধয্েম আয়-uপাজর্ন করেতন। kরাiশরা মুহাmেদর িবrেd aবsান িনেয়িছল eবং তাঁেক েকােনাrপ সাহাযয্ িদেত েদখেল 
আরo েবিশ শtভাবাপn হেয় uঠেত পাের। কােজi নিবর apমািণত pিত িতর তলুনায় তােয়েফর জনগেণর িনরাপtা o 
unয়েনর িদেক নজর েদয়াটােক বাn সািকফেদর েযৗিkক মন িসdাn িনেয়িছল। লাভ kিতর eমন সমীকরেণর সামেন েথেক 
তােয়েফর-pধানরা মুহাmদেক সাহাযয্ করেত শুধ ুasীকিৃতi জানানিন,  তার pিত িবেdষo সৃি  কেরিছল। তাঁরা নিবেক আঘাত 
কেরিছল, aপমািনত কেরিছল, eমনিক নিবর েশষ anেরাধিটo পযর্n তাঁরা রােখনিন। যা িছল তার ei aসফল সফর pসেঙ্গ 
kরাiশেদরেক িকছ ুনা জানােনা। িকnt kরাiশরা িঠকi বাতর্া েপেলন। ফেল মkায় নিবর িবেরাধীরা আরo েবিশ সিহংস হেয় 
uেঠন। েশেষ েপৗtিলকেদর িকছু েনতা মুহাmেদর নবoুিত ভাবনার (যা তােদর aবsান o িবেtর pিত hমিক হেয় uেঠিছল) 
সমািp টানার uপায় েবর করার জn সমােবেশ িমিলত হন। েয িতনিট psাব uেঠ eেসিছল েসgেলা িছল নিবেক িনবর্ািসত 
করা, কারাবnী করা aথবা হতয্া করা। eেkেt তারঁা েশষ psাবিটi েবেছ েনন।  

তােয়েফর পাশাপািশ েহজােজর আেরকিট শহরo aথর্ৈনিতক o সামািজক grেtর িদক েথেক মkার pিতdndী হেয় uেঠিছল। 
েসিট িছল iয়াসিরব,  যা মিদনা (sানীয় ihিদেদর dারা pবিতর্ত eকিট আরিব শb, যার aথর্ ‘নগর’) ৪৭ নােম পিরিচত। আরেবর 
জনিpয় মূিতর্gেলার sসিjত uপাসনালয়gেলার কারেণ মkা শহরিট আরবেদর কােছ,  িবেশষ কের েবdiন o kরাiশেদর 
কােছ ধমর্ীয় তীথর্ভূিম বেল িবেবিচত হেতা। কাবার রkণােবkণ o eর পিরদশর্কেদর pেয়াজন েমটােনার দািয়েt িনেয়ািজত 
থাকায় kরাiশরা িনেজেদর আরেবর ে  েগা ী িহেসেব দািব করেতন। িকnt uবর্র ভূিমর iয়াসিরব শহর িছল কিৃষkেtর pাচযুর্,  
যা মkায় eেকবাের িছল না। েসiসােথ বািণিজয্ক unয়ন o িতনিট ihিদ েগােtর কারেণ aিধবাসীেদর মেধয্ িশkার হােরর 
সেnাষজনক aবsােনর ফেল iয়াসিরেবর সাংsৃিতক-সামািজক মান মkার তলুনায় uচ্চতর aবsায় িছল। তারপরo েহজােজর 
শহরgেলার মেধয্ iয়াসিরবেক মkার পের িdতীয় sােন গণয্ করা হেতা। 

iয়াসিরেবর aিধবাসীেদর মেধয্ kরাiশেদর সােথ শtভাবাপn dিট আরবীয় েগা ী বসবাস করত। eরা হেচ্ছ আuস eবং 
খাজরাজ।  di েগা ীরi আবার iয়াসিরেবর di-eকিট ihিদ েগা ীর সােথ বntুপূণর্ সmকর্ িছল। আuস eবং খাজরাজ িছল 
কাহতািন আরব, aথর্াৎ iেয়েমন-বংেশাdতূ। আদনািন বা utর আরবীয় বংেশাdূত kরাiশেদর সােথ তােদর িবেরাধ বh pাচীন। 
কৃিষ o বািণেজয্ aদkতা o aনিভjতার কারেণ আuস eবং খাজরাজ েগাt তােদর ihিদ pিতেবশীেদর মেতা agসর িছেলন 
না। তােদর aেনেক ihিদেদর aধীেন কাজ করেতন। ফেল িকছু িনিদর্  ihিদ েগা ীর সােথ িমtতা থাকেলo েযসব ihিদেদরেক 
তাঁরা pভু মানেতন, তােদর aথর্ৈনিতক sচ্ছলতােক সহজভােব েননিন। মkায় নিব মুহাmেদর utান o iসলােমর pচার eবং 
kরাiশেদর সােথ তার িবেরােধর সংবাদ েহজােজর সবর্t ছিড়েয় পেড়িছল। iয়াসিরেবর aেনেকi e-িবষেয় aতয্n uৎsক 
িছেলন। মkা েথেক আগত iয়াসিরেবর পযর্টকেদর বণর্না শুেন িকছ ুসংখয্ক আuস eবং খাজরাজ েগােtর েলাক েঘালা পািনেত 
মাছ িশকার করার কথা ভাবেত থােকন। নিব মুহাmদ o তার সঙ্গীেদর যিদ eখােন আনা যায় eবং েকােনাভােব যিদ মুহাmেদর 
সােথ েজাট বাঁধা যায়, তেব হয়েতা aেনক সমsারi সমাধান হেত পাের। েযেহত ুমুহাmদ o তার সঙ্গীরাo kরাiশ েগা ীর 
anভুর্k, তাi eেত কের kরাiশেদর সংহিতর েদয়ালo েভেঙ েফলা েযেত পাের। মুহাmদ o তার সঙ্গীেদর সােথ গেড় েতালা 
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েজােটর সাহােযয্ আuস eবং খাজরােজর মেধয্কার দীঘর্িদেনর জািতগত িবেdষo িমিটেয় েফলা েযেত পাের। তাছাড়া মুহাmদ 
eকিট নতনু ধমর্ িনেয় eেসেছন। ei ধমর্ যিদ pিতি ত হেয় যায় তেব ihিদরা আর তােদর uপর aবsান করেত পারেব না। 
মুহাmদ o তার সঙ্গীেদর সােথ সমেঝাতার ফেল iয়াসিরেবর িতন ihিদ েগা ীর সােথ আuস o খাজরােজর সmকর্ আরo 
েজারদার করেত পাের। 

৬২০ িখর্sােbর হজ েমৗsেম iয়াসিরেবর ছয়জন শীষর্sানীয় বয্িk মুহাmেদর সােথ েদখা কেরন eবং মুহাmেদর বkবয্ মেনােযাগ 
িদেয় েশােনন। পেরর বছর eকi সমেয় মkার বাiের আল-আকাবায় বােরা সদেsর eকিট দল নিবর সােথ সাkাৎ কেরন। 
তাঁরা েদখেলন নিবর িশkার eকটা sদূরpসারী pভাব রেয়েছ eবং নিবর চাoয়াo খুব েবিশ িকছু নয়। সবাiেক বয্ািভচার,  
sেদর বয্বসা,  িমথয্াচার পিরহার করেত হেব eবং মানব িনিমর্ত মূিতর্র পিরবেতর্ eক আlাহ- েত িবশব্াস করেত হেব। েসi বােরা 
জন বয্িk মুহাmেদর সােথ িমtতা sাপন কের iয়াসিরেব িফের আেসন o তােদর আtীয়sজনেদর জানান েয,  তাঁরা মুসলমান 
হেয় িগেয়েছন eবং মুহাmেদর সােথ তােদর চুিko হেয়েছ। তােদর কাজ o psাবনা iয়াসিরেবর aেনক sােন sীকিৃত লাভ 
কের। পেরর বছর ৬২২ িখর্sােb ৭৩ জন পুrষ o ২ জন নারীর eকিট বড় pিতিনিধদল মুহাmেদর সােথ eকi sােন েদখা 
করেত যান eবং িdতীয় চিুk সmn কেরন।  

েদশাnেরর িবষয়িট মুহাmেদর মেন হঠাৎ কের েজেগ oেঠিন। েয-সব মুসলমান আিবিসিনয়ায় িগেয়িছেলন তােদর সূেt িবষয়টা 
s  হয়। sরা জুমার’র ei আয়ােত রেয়েছ: ‘বেলা,  েহ িবশব্াসী দাসগণ,  েতামরা েতামােদর pিতপালকেক ভয় কেরা। যারা 
e-পৃিথবীেত ভােলা কাজ কের তােদর জn রেয়েছ কলয্াণ। আlাহর পিৃথবী pশs।’( ৩৯:১০)। আল-আকাবা চুিkেত aবশয্i 
মুহাmেদর আশার pিতফলন ঘেটিছল। েতর বছর ধের মkায় েতমন সফলতা aজর্ন করেত পােরনিন। িকছ ুসদয্ ধমর্াnিরত 
মুসলমান তােদর আরব-চিরেtর কারেণ iসলাম তয্াগ কের পুনরায় পূেবর্র ধেমর্ িফের িগেয়িছেলন। িবেশষ কের যখন তাঁরা 
েদখেলন মহুাmেদর আদশর্ খুব eকটা িবsার লাভ করেছ না eবং মুসলমান বেল তােদরেক লাঞ্ছনার িশকার হেত হেচ্ছ। ধনী o 
pভাবশালী েপৗtিলকরা তােদর aেনকেক iসলাম তয্ােগ বাধয্ কেরিছল। তােয়েফর বাn সািকফেদর সােথ নিবর েযাগােযাগ শুধু 
বয্থর্i হয়িন, eেত কের kরাiশেদর সােথ তার শtrতা তীbতর হেয় িগেয়িছল। যিদo িনজ েগা ী বাn হােশিম তাঁেক রkা কের 
আসিছল, তেব তাঁরা শুধ ুশারীিরকভােব আহত হoয়া েথেক রkা করেতন। তাঁরা kরাiশেদর িবপেk যুেd aংশ েনেব eমনটা 
আশা করা সmব িছল না। আuস eবং খাজরাজেদর সােথ sািপত িমtতা aবশয্ ei আশা পরূণ করেত পারত। তােদর সমথর্ন 
থাকেল kরাiশেদর িবপেk যুd করা সmব িছল। মkায় iসলাম drত pিতি ত হেত পােরিন তেব iয়াসিরেব েসটা সmব িছল। 
eর pধান কারণ হেচ্ছ kরাiশেদর সােথ আuস eবং খাজরাজ েগা ীর ঈষর্াকাতরতা। eছাড়া iয়াসিরেবর unত বািণজয্ o 
কৃিষবয্বsার কারেণ মুসলমানরা তােদর জীিবকা িনবর্ােহর জn কাজo খঁুেজ িনেত পারেবন। 

আল-আকাবায় নিব eবং আuস o খাজরাজেদর মেধয্ আলাপকােল আbাস িবন আbলু েমাতােলব (িতিন iসলাম ধমর্ gহণ 
কেরনিন,  তেব িনেজর ভািতজােক রkা করেত eিগেয় eেসিছেলন) হািজর হন। িতিন anেদরেক তােদর aবsান o iচ্ছার 
বয্াপাের s  হেত বেলন। iয়াসিরেবর pিতিনিধেদর আbাস সরাসির বেলন: ‘তাঁরা eবং মুহাmদ kরাiশেদর হামলার িশকার 
হেত পাের; eবং e েkেt তােদর pিতrিত িদেত হেব তাঁরা মুহাmদেক ততটাi pিতরkা িদেব যতটা তাঁরা িনেজেদর stী-
সnানেদর িদেয় থােক eবং তাঁরা েযন িমথয্া pিত িত িদেয় মুহাmদেক িব াn না কেরন।’ e-সময় খাজরাজ েগােtর pিতিনিধর 
মধয্ েথেক আল-বারা িবন আল-মাrর uেtজনার বেশ বেলন,  ‘তাঁরা সবাi িনভর্ীক,  লড়াk েযাdা eবং তাঁরা সকল pিতkলতার 
মুেখামিুখ হেত pstত আেছন।’ eকজন বেয়াজয্  o aিভj আuস pিতিনিধ আবলু হািসম িবন তােয়হান নিবেক বেলন: 
‘ihিদেদর সােথ আমােদর ঘিন  সmকর্ রেয়েছ যা আপনার o আপনার সঙ্গীেদর সােথ করা চুিkর কারেণ েভেঙ েযেত পাের। 
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হয়েতা আপনার আদশর্ আরo eিগেয় যােব। তখন আপিন িক আমােদর েছেড় িদেয় আপনার িনজ েগা ীর সােথ সমেঝাতা কের 
েফলেবন?’ pিসd ঐিতহািসক আব ুমুহাmদ আbলু মািলক িবন িহশাম (মৃতুয্ িহজির ২১২/২১৮ বা ৮২৮/৮৩৩ িখর্sাb) , িযিন 
iবেন িহশাম নােম েবিশ পিরিচত, তার সmািদত ‘দয্া লাiফ aব দয্া pেফট’ gn anসাের নিব তখন েহেস utর িদেয়িছেলন: 
‘রেkর জn রk, ধব্ংেসর জn ধব্ংস। আিম আপনােদর সােথ থাকব,  আপনারা আমার সােথ থাকেবন। আপনােদর িবrেd 
যারা যুd করেব আিম তােদর িবrেd যুd করব আর যারা আপনােদর সােথ শািn বজায় রাখেব আিমo তােদর সােথ শািn বজায় 
রাখব।’ 

eখােন ‘রk’,  ‘ধব্ংস’ শbgেলার uেlখ িবখয্াত ফরািস িবpবী জয্াঁ পল মারােতর uিk ‘আিম রk চাi’- eর কথা মেন 
কিরেয় েদয়। uেlখয্ আবুল হািসম িবন তােয়হােনর pে র utের আেরকিট কথা নিব বেলিছেলন বেল জানা যায়,  ‘লাল o 
কােলােদর িবrেd যুd।’ সmবত eর dারা িতিন সকল বেণর্র সােথ যেুdর কথা বুিঝেয়িছেলন; আরবীয় েহাক আর aনারবীয় 
েহাক। e-বkবয্ নিব মুহাmেদর ভিবষয্ত িচnা o েগাপন aভীpার কথা জানান েদয়। আবলু হািসমেক েদয়া utর িনেদর্শ 
কের, eটা িছল নিব hদয় েথেক েবর হেয় আসা আতর্নাদ,  দীঘর্ আকািkত iচ্ছার বিহঃpকাশ। আuস o খাজরাজেদর সমথর্ন 
সমৃd ভিবষয্েতর dয়ার খুেল িদেত পাের। eেত কের নিব iসলােমর pসাের আরo চাপ সৃি  করেত পারেবন,  িবেরাধী 
kরাiশেদর িবেরািধতার জবাব িদেত পারেবন eবং দীঘর্িদেনর িনজs িচnাo pকাশ করেত পারেবন। মkায় গত েতর বছর ধের 
তার pচার খুবi kীণ pভাব েফেলেছ, সমg আরেবর সামেন eখন iসলামেক আনা সmব হেব। 

 

 

 

 

মুহাmেদর বয্িkেtর পিরবতর্ন 

আমােদর চারপােশ aেনক ঘটনাi আেছ যা আপাতদৃি েত agrtপণূর্ মেন হেলo পরবতর্ীেত তা পিৃথবীর iিতহােসর েমাড় 
ঘুিরেয় িদেয়েছ। েনেপািলয়ন বা িহটলােরর কািহনী eেkেt uপযkু uদাহরণ িহেসেব আসেত পাের। নিব মুহাmেদর iয়াসিরব-
যাtােক েদখেল হয়েতা eকিট সাধারণ aিভবাসন ছাড়া িকছুi মেন হয় না,  িকnt আরেবর িনয়িত o িবশব্-iিতহােসর eক িবশাল 
পিরবতর্েনর শুr আসেল eর মাধয্েমi হেয়িছল। নিবর aিভবাসন-পরবতর্ী ঘেট যাoয়া ঘটনাgিলর কারণ, পিরেpিkত o 
সামািজক েpkাপট udাের িনেয়ািজত গেবষকেদর গেবষণার dয়ারo খুেল িদেয়িছল। 

ei সকল িবষেয়র মেধয্ সmবত সবেচেয় আকষর্ণীয় eবং িনি তভােব সবেচেয় েবিশ pভাব েরেখিছল,  anতম ei 
ঐিতহািসক চিরেtর বয্িkেtর পিরবতর্ন। যিদo বয্িkেtর পিরবতর্েনর িবষয়িট aেনেকর কােছ সেnাষজনক নাo মেন হেত 
পাের। তাi eেক মুহাmেদর anঃপুrেষর psটুন িহেসেব িবেবচনা করা েযেত পাের। িহজরত তাi ঐিতহািসক eক 
পটপিরবতর্েনর সচূনা হয়েতা কেরিছল,  তেব েসটা নিব মুহাmেদর বয্িkেtর পিরবতর্নেক anসরণ কের হেয়িছল, যা 
িনিবড়ভােব তলুনামলূক মনsািttক o আধয্ািtক িবে ষেণর দািব রােখ। 
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তখন পযর্n নিব মুহাmদ ধমর্াnগত িছেলন eবং তার সমেয়র aৈনিতক কাজকমর্ েথেক িবরত থাকেতন। িতিন iহজগেতর েশষসীমা 
eবং েশষ িবচােরর িদেনর িচtেক হােতর কােছ িনেয় eেসিছেলন। মkায় থাকাকােল মৃতযু্ পরবতর্ী জীবেনর uপর তার ধারণােক 
িভিt কের িতিন সঙ্গীেদর মহািবেশব্র s ার বেশ আনেত,  সিহংসতা, aিবচার o গিরবেদর pিত aনাচার েথেক দেূর রাখার েচ া 
কের েগেছন। আর মিদনায় (iয়াসিরব) যাoয়ার পর িতিন দরূদশর্ী রাজনীিতিবদ eবং sদk eক েযাdার rপ ধারণ কেরেছন। 
িযিন তরবাির িদেয় লড়াi কের সকল pিতেরাধ েভেঙ িনজs ধেমর্র িবsার ঘিটেয়েছন eবং eকিট রােTর pধান হেয়েছন। সমেয়র 
আবেতর্ eকজন tাণকতর্া ‘মিসহ’ েডিভেড (নিব দাuদ) পিরণত হেত পােরন। eকজন মাnষ িযিন িবশ বছেররo aিধক সময় 
eকজন stীর সেঙ্গi জীবনযাপন কেরেছন, িতিনi পের aিধক নারীসঙ্গ লাভ কেরেছন।  

iংেরজ ঔপnািসক eiচ িজ oেয়লেসর মেত, মাnষ সবর্দাi পিরবতর্েনর মধয্ িদেয় যায়। িকnt ei পিরবতর্েনর ধীর গিত eবং 
সহেজ ঠাহর করেত না পারার কারেণ আমরা eকজন পঞ্চাশ বছর বয়s মাnেষর েথেক েতমনটাi আশা কির েযমনটা িতিন 
িবেশর েকাঠায় থাকেত করেতন। েযখােন oi বয্িk ধীের লেয় িকnt pিতিনয়ত পিরবিতর্ত হেয়েছন। বয়স বাড়েল তার শারীিরক 
সkমতা েযমন hাস পায় েতমিন তার মানিসকতা, সkমতা o aিভjতা eবং িশkার মাধয্েম পিরপk হেয় oেঠ। eকজন িবশ 
বছেরর তrণ আর eকজন পঞ্চাশ বছেরর বয্িkর মেধয্ pধান পাথর্কয্ হল pথমজেনর থােক pচN শারীিরক o আেবগময় 
আকাkা আর িdতীয়জেনর থােক aিভjতা aজর্ন o িচnা করার মেতা সময়। uপযkু মেন হেলo ei ধারণিট সবসময় সিতয্ 
হয় না eবং নিব মুহাmেদর েkেto তা ভলু িছল। মিদনায় যাoয়ার পর েয বয়েস aিধকাংশ মাnেষর শারীিরক o মানিসক 
কমর্তৎপরতা কমিতর িদেক থােক,  েসi ৫৩ বছর বয়েস eক নতনু মুহাmদেক েদখা যায়। মkায় েতর বছর ধের িতিন েযভােব 
মানবতার বাণী pচার কের েগেছন,  মিদনায় কাটােনা জীবেনর েশষ দশ বছের িতিন আর েতমনিট িছেলন না। আlাহর pিত 
anগত নিব eরপর তার িনেজর েগা ীেক বেশ আনেত o anাn েগা ীgেলার oপর (যারা eতিদন তাঁেক বয্ঙ্গিবdrপ কের 
আসিছল) কতরৃ্t sাপেন শিkমান eক নিবর rপধারণ কেরন। sরা েশাআরা-েত বলা হেয়েছ : ‘তিুম েতামার আtীয়sজনেক 
সতকর্ কের দাo।’( ২৬:২১৪)। sরা শুরা-েত বলা হেয়েছ ‘তুিম সতকর্ করেত পার নগরমাতার (মkার) aিধবাসীেদরেক o তার 
আেশপােশ যারা বাস কের তােদরেক...’ ( ৪২:৭)। মিদনায় িতিন সতকর্কারী rপ তয্াগ কেরন,  শtrর িবrেd যুেdর বমর্ 
পিরধান কেরন,  iেয়েমন েথেক িসিরয়া পযর্n সমs আরবেক eক পতাকা তেল িনেয় আসার লk িsর কেরন।  

িযশু eবং েজেরিময়া’র আধয্ািtক ধমর্pচােরর কথা sরণ কিরেয় েদবার মেতা eবং আtােক জাগিরত করবার মেতা মূছর্না o 
কাবয্ আমরা মিk sরাgেলার মেধয্ খুেঁজ পাi। যার িছেটেফাঁটা েদখা িগেয়েছ মিদনার sরাgেলার মেধয্। কািবয্ক o ছnময় 
sরgেলা েসখােন আেদশমূলক িনয়ম-িনেদর্শনার dারা pিতsািপত হেয়েছ। মিদনায় সকল িনয়ম o িনেদর্শনা eকজন েসনাপিতর 
মাধয্েম pদান করা হত িযিন িবndমাt িবচযু্িত kমা করেতন না। আেদশ aমাn,  িনয়ম ভাঙা বা aবেহলার জn grতর শািsর 
েঘাষণা েদয়া হেয়িছল।  

পি মা িবেশষj iজহাক েগাlিজহার৪৮ নিবর ei আকিsক পিরবতর্নেক aভয্nরীণ তাড়না িহেসেব িচিhত কেরেছন আর 
aয্াডলফ হারnাক eেক aিতমানেবর মেনাক  eবং তার aসাধারণ শিkমtার বিহঃpকাশ িহেসেব বণর্না কেরেছন। e-ধরেনর 
তাড়না মহান বয্িkেদরেক সকল িdধােবাধ, aবসাদ eবং ৈনরাশয্ pিতেরােধ সkম কের েতােল। বাধা যেতাi মৃতুয্সম েহাক না 
েকন তা pিতেরােধ তােদরেক ভয়শূn কের েতােল। an েকােনা িকছ ুdারা তােদর ei সাধারণ মাnেষর েচেয় aিধক aজর্েনর 
কৃিতtেক বয্াখয্া করা যায় না। িহজরেতর পরবতর্ী সময়কােল নিব মুহাmেদর মেধয্ আমরা েয পিরবতর্নসমূহ লk কির তা শুধুমাt 
েস সময়কার ঘটনাবলীর মাধয্েমi নয়, মkা o মিদনায় aবতীণর্ িবিভn sরার মাধয্েমo তা pিতধব্িনত হেয়েছ। মিk sরা 
মুjািমল-e নিবেক িনেষধ করা হেয়েছ ei বেল েয: ‘েলােক যা বেল তােত তিুম ৈধযর্ ধেরা, আর েসৗজn সহকাের oেদরেক 
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eিড়েয় চেলা। িবলাসবstর aিধকারী aিবশব্াসীেদরেক আমার হােত েছেড় দাo। আমার কােছ িশকল, jলn আgন...’ ( ৭৩:১০-
১২)। তফিসর আল-জালালাiেন বলা হেয়েছ, aিবশব্াসীেদর pিত লড়াi eবং তােদরেক হতয্া করার েয িনেদর্শনা েকারােন েদয়া 
হেয়েছ, তার পূেবর্ ‘aিবশব্াসীেদর সােথ িশ াচার বজায় েরেখ দূরt েমেপ চলা’র িনেদর্শনা েকারােন নািজল হেয়েছ। ei বkবয্িট 
আরo বাsবসmতভােব সতয্ হেব, যিদ বলা হেয় থােক নিব আuস o খাজরাজ েগােtর সহায়তা িনেয় kমতার শীেষর্ আেরাহণ 
করার পেূবর্ sরা মুজািmেলর uk আয়াতgিল ৈতির হেয়েছ। যখন নিব eবং তার সাহািবর কােছ তরবাির িভn আর েকােনা িকছুi 
ভরসা করার মেতা িছল না, তখনi sরা বাকারা’র (মাদািন sরা) ei িনেদর্শিট আেস: ‘আর েযখােনতােদরেক েতামরা পােব 
েসখােনi তােদরেক হতয্া করেব আর েযখান েথেক তারা েতামােদরেক েবর কের িদেয়েছ, েতামরাo েসখান েথেক তােদরেক 
েবর কের েদেব। িফৎনা হতয্ার েচেয় মারাtক।’( ২:১৯১)। aথচ মিk sরা আনআম-e আমরা েদিখ uেlখ করা হেয়েছ: ‘তারা 
আlাহেক েছেড় যােদরেক ডােক,  তােদরেক েতামরা গাল েদেব না, তা হেল, তারা ajানতাবশত আlাহেকo গাল েদেব। 
eভােব pেতয্ক সmpদােয়র েচােখ তােদর কাযর্কলাপ েশাভন কেরিছ। তারপর তােদর pিতপালেকর কােছ তারা িফের যােব। 
তখন িতিন তােদরেক তােদর কতৃকাযর্ সmেn জািনেয় েদেবন।’ ( ৬:১০৮)।  

বhবচন aেথর্ েpিরত ei uপেদশ বাণীিট নিব eবং তার s বাক সাহািব oমর iবেন আল-খাtাব িকংবা হামজা িবন আbলু 
েমাতােলব,  কার pিত েpিরত হেয়িছল তা s  নয়। যা েহাক,  মুসলমানেদর kমতা যখন বৃিd েপল kরাiশেদর uপাs 
েদবতােদরেক aিভশাপ েদয়াটা আর আটেক থাকল না। aিবশব্াসীেদর pিত শািnপূণর্ o আnিরকভােব েযাগােযাগেক িনেষধ করা 
হেলা। মিদনায় aবতীণর্ sরা মুহাmদ-eর বkবয্ anযায়ী ‘েতামরা dবর্ল হেয়া না eবং সিnর psাব কেরা না,  েতামরাi pবল,  
আlাহ েতামােদর সেঙ্গ আেছন,  িতিন েতামােদর কমর্ফল kুN করেবন না।’( ৪৭:৩৫)।   

 

 

েকারােনর eকi sরায় কখেনা কখেনা dিট aসঙ্গিতপূণর্ আয়ােতর uপিsিত রেয়েছ । sরা বাকারা কালপিঞ্জ anসাের নিবর 
িহজরেতর পর pথম aবতীণর্ হেয়িছল,  তেব eর ৈদঘর্য্ েদেখ anমান করা যায় সmণূর্ sরািট eকসেঙ্গ aবতীণর্ হয়িন। eক বা 
di বছেরর েবিশ সময় ধের খিNত আকাের eিট aবতীণর্ হেয়েছ। েসi সমেয়র pথমিদেক aবতীণর্ হoয়ার uপাt আয়ােত 
s ভােব বলা হেয়েছ: ‘ধেমর্ েকােনা  জবরদিs েনi। সৎপথ াnপথ েথেক ss  হেয়েছ। sতরাং েয aসতয্ েদবতােক asীকার 
করেব o আlাহর pিত িবশব্াস করেব েস eমন eক শk হাতল ধরেব যা কখনo ভাঙেব না।’ ( ২:২৫৭)।  aপরিদেক eকi 
sরার ১৯৩ নmর  আয়াত, যা সmবত মুসলমান সmpদায় শিkশালী হবার পের aথবা তােদর শিkশালী হবার সােথ সmিকর্ত 
েকােনা ঘটনার পের aবতীণর্ হেয়িছল,  েযখােন শিk pেয়ােগর আেদশ েদয়া হয় eভােব: ‘েতামরা তােদর সেঙ্গ যুd করেত 
থােকা যতkণ না িফৎনা দূর হয় o আlাহর ধমর্ pিতি ত হয়। িকnt তারা যিদ িবরত হয়, তেব জলুুমকারীেদর ছাড়া কারo oপর 
হsেkপ করেব না। (২:১৯৩)। sরা তoবা (sরা আল-বারা নােমo পিরিচত) কালপিঞ্জ anসাের েকারােনর সবর্েশষ sরা, eখােন 
শিkpেয়ােগর আেদশেক aনsীকাযর্ িহেসেব uেlখ করা হেয়েছ : (১) ‘যােদর oপর িকতাব aবতীণর্ হেয়েছ তােদর মেধয্ যারা 
আlাহ- েত িবশব্াস কের না o পরকােলo িবশব্াস কের না তােদর িবrেd যুd করেব...।’ ( ৯:২৯) । (২) ‘আtীয়sজন হেলo 
aংশীবাদীেদর জn kমা pাথর্না করা নিব o িবশব্াসীেদর জn সংগত নয়।’ ( ৯:১১৩) । (৩) ‘েহ নিব! aিবশব্াসী o মুনািফকেদর 
িবrেd সংgাম কেরা o oেদর pিত কেঠার হo। oেদর বাসsান জাহাnাম। আর কী েস মn পিরণাম!’ ( ৯:৭৩)। (৪) ‘েহ 
িবশব্ািসগণ! aিবশব্াসীেদর মেধয্ যারা েতামােদর িনকটবতর্ী তােদর সােথ যুd কেরা। আর তারা েতামােদর কেঠারতা 
েদখকু...।(৯:১২৩)। 
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মিদনায় aবতীণর্ sরা তাহিরম-eর ৯ নmর  আয়ােত eকi ভাষায় বলা হেয়েছ: ‘েহ নিব! aিবশব্াসী o মুনািফকেদর িবrেd িজহাদ 
কেরা o তােদর pিত কেঠার হo। oেদর আ য়sান জাহাnাম।’( ৬৬:৯)। pাথিমকভােব েকাথাo েকাথাo শিkpেয়াগ িকংবা rঢ় 
আচরণ করার িনেদর্শ েদয়া হয়িন। েযমন মিদনায় aবতীণর্ sরা হজ-e aিবশব্াসীেদর িবrেd যুd করার anেমাদন েদয়া হেলo 
eেত বয্বhত িkয়াপদিট আেদশসচূক aেথর্ বয্বhত হয়িন: ‘যারা আkাn হেয়েছ তােদর যুেdর anমিত েদয়া হল, কারণ তােদর 
pিত aতয্াচার করা হেয়েছ।’( ২২:৩৯) eকi sরার পরবতর্ী আয়ােত মুসলমানেদর pিত anায় আচরণেক sিনিদর্ ভােব 
েদখােনা হেয়েছ: ‘তােদর ঘরবািড় েথেক anায়ভােব েবর করা হেয়েছ শুধু eজn েয তারা বেল,  আমােদর pিতপালক 
আlাহ।’( ২২:৪০)। পারেsর iসলািম পিNত আল-জামাখশাির’র মেত েপৗtিলক বা iসলােম aিবশব্াসীেদর সােথ যdু করার 
pথম anেমাদনিট আেস ৭০িটরo েবিশ েকারােনর আয়ােতর পের eবং oi আয়াতgেলােত সিহংসতার oপর িনেষধাjা আেরাপ 
করা িছল। যুd anেমাদেনর যথাথর্তা pিতপn করেত িগেয় নিব মুহাmদ মানব চিরtেক িনজs দৃি ভিঙ্গ েথেক িবচার কেরেছন। 
মkা েথেক িবতািড়ত হবার sৃিতচারেণ মুসলমানেদর হয়েতা kরাiশেদর oপর pিতেশাধ েনবার iচ্ছা তািড়ত করত। েকারােনo 
ei aকাটয্ িচnার aলঙ্কারময় বণর্না an eকিট েpkাপেট বয্বhত হেয়েছ iজরাiেলর সnানেদর নাম কের,  িকnt বkবয্িট 
pেযাজয্ িছল মুসলমানেদর জn: ‘তারা বলল,  যখন িনেজেদর ঘরবািড় o সnানসnিত েথেক দূের পেড় আিছ তখন েকন আমরা 
আlাহর পেথ যdু করেবা না?’( ২:২৪৬)। যিদ েকারােনর বণর্নায় ei যুdিট িছল বিন-iসরাiেলর সnানেদর িকnt বয্িkগত 
dঃখজনক sৃিতo মুসলমানেদরেক pিতেশাধ যুেd aংশgহেণর জn udীp কের থাকেত পাের।  

নিব যখন মkায় aবsান করিছেলন তখন যুেdর েকােনা p i িছল না। sরা আনআম-eর ৬৮ নmর  আয়ােত েদখা যায়,  নিব 
তখন েপৗtিলকেদর সােথ েদখা-সাkাৎ করেতন eবং তারা নিবর সােথ aভd আচরণ o েকারােনর আয়াত িনেয় uপহাস করত: 
‘তুিম যখন েদখ তারা আমার িনদশর্ন (েকারােনর আয়াত) িনেয় িনরথর্ক আেলাচনায় েমেত আেছ তখন তিুম দূের সের যােব েয-
পযর্n না তারা an pসেঙ্গ েযাগ েদয়। আর শয়তান যিদ েতামােক ভলু করায়,  তেব েখয়াল হoয়ার পের সীমালঙ্ঘনকারী 
সmpদােয়র সেঙ্গ বসেব না।’( ৬:৬৮)। মkায় aবতীণর্ sরা আনকাবতু-e িকতািবেদর মযর্াদা িদেয় িনেদর্শনা  

 

েদয়া হেয়েছ : ‘েতামরা িকতািবেদর সেঙ্গ তকর্িবতকর্ করেব,  িকnt েসৗজেnর সােথ,  তেব oেদর মেধয্ যারা সীমালঙ্ঘন কের 
তােদর সােথ নয়। আর বেলা,  ‘আমােদর oপর o েতামােদর oপর যা aবতীণর্ হেয়েছ তােত আমরা িবশব্াস কির। আমােদর 
uপাs o েতামােদর uপাs েতা eকi,  আর তারi কােছ আমরা আtসমপর্ণ কির।’( ২৯:৪৬) sরা আনকাবুেতর ei 
িনেদর্শনািট েকবল নিব মুহাmেদর জn নয়,  বhবচেন বয্বhত হেয়েছ িবধায় তা সমg মুসলমান জািতর জni জাির করা 
হেয়েছ।  মkা o মিদনায় aবতীণর্ (pথম িদেকর) িবিভn আয়ােত aমসুলমান িকতািবেদর pিত বnভুাবাপn আচরেণর িনেদর্শ 
েদয়া হেয়েছ েযমন sরা আল-i-iমরান-e বলা হেয়েছ: ‘বেলা,  আিম o আমার anসারীরা আlাহর কােছ আtসমপর্ণ কেরিছ। 
আর যােদরেক িকতাব েদয়া হেয়েছ তিুম তােদরেক o সাধারণ জনতােক৪৯ বেলা, েতামরা িক আtসমপর্ণ কেরছ?’ ( ৩:২০)। 
‘যারা িবশব্াস কের o যারা ihিদ হেয়েছ eবং যারা িখর্sান o সােবিয় (iসলাম-পূবর্ যেুগর দিkণ আরেবর বািসnা,  বাiেবলীয় 
বণর্নায় সাবা রােজয্র aিধবাসী), যারা আlাহ o েশষিদবেস িবশব্াস কের o সৎকাজ কের, তােদর জn তােদর pিতপালেকর 
কােছ পরুsার আেছ। তােদর েকােনা ভয় েনi eবং তারা dঃিখতo হেব না।’( ২:৬২)। pায় eকi বkবয্ েদখা যায় sরা মািয়দার 
৭৭ নmর আয়ােত। েpkাপট িবেবচনা করেল েবাঝা যায় ei আয়াতgেলা সmবত িহজরেতর পরবতর্ীকােল eক বা di বছেরর 
মেধয্ pকািশত হেয়েছ।   
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মিদনায় eক দশক aিতkাn হবার পর, িবেশষ কের মkা িবজেয়র পর sরা তoবা েযন aমুসিলম িকতািবেদর (িখর্sান,  
ihিদেদর) oপর বjাঘাত হােন। েয মাnষgেলার সােথ eেতািদন আlাহর আেদেশ মুসলমানরা নmভােব ভাব িবিনময় করেতন,  
েকােনা ধরেনর hমিক pদান করেতন না তােদরেক ei sরার আয়াতgিলেত iসলামেক sীকার না করেল ভিবষয্ত শািsর বাতর্া 
pদান করা হয়। eেতািদন েকবল নিবর কাজ িছল জনতার কােছ সতকর্বাতর্া পাঠােনা,  uপেদশ pদান করা,  দশ বছর পর 
নিবi তােদর ধেমর্র িবকl িহেসেব iসলামেক েবেছ িনেত aথবাবশয্তা sীকার- পবূর্ক িজিজয়া কর pদান করেতanথায় 
মৃতযু্দেNর ভীিত pদশর্েনর বাতর্া িদেলন। sরা তoবার ei আয়ােত িনেদর্শ েদয়া হেলা : ‘যােদর oপর িকতাব aবতীণর্ হেয়েছ 
তােদর মেধয্ যারা আlাহেক িবশব্াস কের না o পরকােলo িবশব্াস কের না eবং আlাহ o তার রsল যা হারাম কেরেছন তা 
হারাম কের না o সতয্ধমর্ anসরণ কের না তােদর সােথ যুd করেব েয-পযর্n না তারা বশয্তা sীকার কের আnগেতয্র 
িনদশর্নsrপ েsচ্ছায় িজিজয়া েদয়।’( ৯:২৯)। sরা বাiিয়না-েত বলা হেলা, বছেরর পর বছর aিতkাn হবার পর িকতািব o 
aংশীবাদীরা ‘সৃি র aধম’pাণীেত পিরণত হেয়েছ। (৯৮:৬)। মিদনার ihিদেদর uেচ্ছদ, খায়বার o ফাদাক ihিদ-gাম দখল 
eবং মkা িবজেয়র পর নিব মুহাmদ ei ঐশব্িরক িনেদর্েশর কথা pদান কেরন। e-iিতহাস েথেক েবাঝা যায়, iসলাম pিতি ত 
হবার পর িভnমতাবলmীেদর সােথ পূেবর্র মেতা নm o েযৗিkক বাকয্ বয্বহার কের কেথাপকথেনর pেয়াজন েনi। ভিবষয্েত 
যুেdর ময়দােন তরবািরর ভাষায় ফয়সালা হেব সবিকছরু। 

 

 

 

 

eকিট sগিঠত aথর্নীিতর pিত া 

iয়াসিরেব গমেনর পর নিব মহুাmদ তার sানীয় সমথর্ক (আনসার) আuস o খাজরাজ েগােtর েলাক eবং aিভবাসী মুসলমানেদর 
(মুহািজর) সােথ াতtৃপণূর্ সmকর্ sাপন কেরন। আনসাররা মুহািজরেদর ‘পালক াতা’ িহেসেব িনেজেদর ঘের আ য় েদন। 
মুহািজররা কমর্ঠ িছেলন। তাঁরা iয়াসিরেব eেস কৃিষ- িমক eবং বাজাের েদাকােনর কাজ জুিটেয় েনন। তথািপ eখােন তােদর 
aবsান সহজ িকংবা িনরাপদ,  েকােনাটাi িছল না। মkায় থাকাকালীন সমেয় kরাiশেদর সােথ েপের uঠেত না েপের তাঁরা 
িনভর্রেযাগয্ জীিবকার aেnষণ করিছেলন,যা তােদরেক িনেজর পােয় দাঁড়ােত সাহাযয্ করেত পারেব। নিব মুহাmদ িনেজ েকােনা 
েপশা gহণ কেরনিন। মুহািজর o আনসারেদর anদােনর oপর িনভর্র করেতন। িতিন e-সময় কেঠার সময়কাল aিতkম 
করিছেলন। তাঁেক pায়শ রািtকালীন আহার না কের শযয্ায় েযেত হেতা িকংবা কেয়ক িদেনর kধুা eক িদেন uপশম করেত 
হত। ফেল iয়াসিরেব eেস সংখয্ালঘু মুসলমান জনেগা ীেক eকিট grtপণূর্ সমsার সmখুীন হেত হেলা। েবেঁচ থাকার জn 
তােদরেক eকিট কম িবপjনক eবং sিনভর্র aথর্ৈনিতক িভিt খুঁেজ িনেত হেব। e-সমsার সমাধােন নিবর গৃহীত বয্বsাসমূহ 
িনেচ আেলাচনা করা হেয়েছ। 

iসলাম-পবূর্ সময় েথেক আরব েগাtgেলার সmদ বৃিdর eকিট ঐিতhগত pথা হেচ্ছ eক েগাt কতৃর্ক an েগাtেক 
আkমণ, aপেরর গবািদপশু o anাn সmদ দখেল েনয়া। কিৃষিভিtক sায়ী েপশা বা জীিবকা aজর্েনর পথ খুব drহ থাকায় 
তৎকালীন আরেবর েবিশরভাগ েগাt eভােব িনেজেদর জীিবকা িনবর্াহ করেতন। iয়াসিরব-aিভবাসী মুসলমানেদরo িনেজেদর 
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aথর্ৈনিতক aবsা পিরবতর্েনর জn an েকােনা uপায় িছল না। ফেল তাঁরা িবেদশ যাtী, বািণিজয্ক কােফলা িকংবা শtrেগােtর 
oপর ‘হঠাৎ আkমেণর’ পnা েবেছ িনেলন। আরিব ‘গাজoয়া’ শেbর aথর্ হেচ্ছ ‘আকিsক আkমণ’। ei শbিট বয্বhত হয় 
েকােনা বািণিজয্ক কােফলা িকংবা েগােtর oপর আকিsক আkমণ কের তােদর সmদ o নারীেদর িছিনেয় েনয়া। জীবেনর ঝুঁিক 
িনেয় লড়াi কের eভােব aিজর্ত সmদ আরব aঞ্চেলর শু  rk পিরেবেশ জীবনযাপনেক তাৎkিণকভােব সহজ কের িদত।  

eকবার নিবর কােছ সংবাদ েপৗঁছাল kরাiশেদর eকিট বািণিজয্ক কােফলা আমর িবন আল-হাদরািমর েনতেৃt িবশাল 
মালামােলর বহর িনেয় িসিরয়া েথেক মkার িদেক agসর হেচ্ছ। নিব আblুাহ িবন জাে শ eর েনতেৃt মুহািজরেদর eকিট 
দলেক oi কােফলার সmদ দখেলর জn েpরণ কেরন। মুহািজররা নাখলা নামক eকিট যাtািবরিতর sােন আকিsক আkমণ 
কের কােফলােক হকচিকেয় িদেলন। তােদর দলেনতােক হতয্া কের সমs মালামাল aিধকার কের সফলভােব মিদনায় িফেল 
eেলন মুহািজররা। সােথ diজনেক িজিm কেরo িনেয় আসা হেলা। iসলােমর iিতহােস ei সফল aিভযানেক ‘নাখলার 
aিভযান’নােম aিভিহত করা হয়। 

মুহািজরেদর নাখলা-aিভযােনর ঘটনা তুমুল আেলাড়ন সৃি  কের মkায় eবং iয়াসিরেব। কারণ eিট িছল মুসলমানেদর pথম 
আkমণ eবং যা রজব মােসর pথম িদেন সংঘিটত হেয়িছল। pাচীন আরব-রীিত anযায়ী চারিট মােস (মহরম,  রজব,  িজলkদ 
o িজলহজ) আkমণ করা িনিষd,  যার মেধয্ রজব মাস eকিট। sাভািবকভােব ei আkমেণর পর kরাiশরা তীb ঘৃণা pদশর্ন 
করল মহুািজরেদর pিত। anাn েগাt েথেকo েতমিন pিতিkয়া িনগর্ত হেলা। iিতহাস-পােঠ মেন হয় ei pিতkল েpkাপট 
নিবেকo শঙ্কার মেধয্ েফেল েদয়। িতিন আblুাহ িবন জা শ o তার েলাকজেনর pিত শীতল আচরণ করেলন। ভিবষয্তপnা 
িনধর্ারেণo িকছুটা সংশয়ী মেনাভাব pকাশ করেলন। আblুাহ িবন জা শ দািব করেলন ei আkমণ জুমাদা আস-সািন মােসর 
েশষ িদেন করা হেয়েছ। eেkেt eকিট সমাধােনর পথ পাoয়া েগল। িকnt যুেd লb মাল িনেয় সমsা রেয় েগল, যা মুহািজরেদর 
pেয়াজনীয় aথর্সংsােন pেয়াজনীয় িছল। e-কারেণ kরাiশেদর দািবর মুেখ মালgেলা িফিরেয় েদবার েকােনা sেযাগ িছল না। 
হয়েতা কেয়কজন সাহািব নিবেক পরামশর্ িদেয়িছেলন যা ঘেট েগেছ তা আর বদলােনা যােব না eবং েকােনা pকােরর 
asীকারমলূক বkবয্ মুহািজরেদর aপরাধী eবং শtrেক িনেদর্াষ বানােব। মুহািজরেদর aথর্ৈনিতক aবsার মুিkর জn 
গিনমেতর মােলর pেয়াজনীয়তার কথা িনি তভােব তােদর মেন কাজ করিছল।  

eকিট ss  eবং দৃ াn- sাপনকারী সমাধান আেস sরা বাকারার ei আয়ােত: ‘পিবt মােস যdু করা সmেকর্ েলােক েতামােক 
িজjাসা কের, বেলা, েসi সময় যুd করা ভীষণ anায়। িকnt আlাহর কােছ তার েচেয়o বড় anায় আlাহর পেথ বাধা 
েদয়া, আlাহেক asীকার করা, কাবাশিরেফ uপাসনায় বাধা েদয়া o েসখানকার aিধবাসীেদর েসখান েথেক তািড়েয় েদয়া। 
িফৎনা৫০ হতয্ার েচেয়o ভীষণ anায়।’পারেল তারা সব সময় েতামােদর িবrেd যdু করেত থাকেব েয-পযর্n না তারা েতামােদর 
ধমর্ েথেক েতামােদরেক িফিরেয েদয়’( ২:২১৭)। নাখলা aিভযােনর পর kরাiশ eবং আরo কেয়কিট শtrভাবাপn েগােtর 
oপর সফল ‘গাজoয়া’ পিরচািলত হেল মহুািজরেদর আিথর্ক aবsােন পিরবতর্ন আেস। e-aিভযানgেলা নিব eবং সাহািবেদর 
kমতার শীেষর্ েপৗঁছােনার রাsা কের েদয় eবং সমg আরেব pিতি ত হoয়া িছল চূড়াn rপ। তেব তাৎkিণকভােব েয পদেkপিট 
মুসলমানেদর মযর্াদা o আিথর্কিভিtর িনরাপtা িনি ত কেরিছল তা হেচ্ছ iয়াসিরেবর ihিদ সmিt বােজয়াpকরণ।  

iয়াসিরেব িতনিট ihিদ েগাt বাস করত। eরা হেচ্ছ বাn কায়েনাকা, বাn-নািজর o বাn kরাiজা। ei ihিদ েগাtgিল 
iয়াসিরেব কৃিষ o িশেl িনজs দkতা কােজ লািগেয় বয্াপক unিত কেরিছল। ধমর্ীয় িশkা o সািহেতয্র চচর্ার মাধয্েম তারা 
iয়াসিরেবর an dিট েগাt আuস o খাজরােজর েচেয় unত সংsিৃতর aিধকারী হেয় oেঠ। ihিদরা aেনক আuস o খাজরাজ 
েগােtর েলাকেক কৃিষ িমক o েদাকান-gদােমর িবkময়কমর্ী o pহরী িহেসেব িনযkু কের। আuস o খাজরাজ েগােtর েলােকরা 
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e-জn pিতিনয়ত হীনমnতায় ভগুেতন eবং ihিদ েগাt িতনিটর pিত ঈষর্া anভব করেতন। পেূবর্ uেlখ করা হেয়েছ আuস 
o খাজরাজ েগােtর েলােকরা নিব মুহাmেদর সােথ আল-আকাবা চুিk সmাদন করার মূল কারণ িছল iয়াসিরেব ihিদ-
আিধপেতয্র aবসান ঘিটেয় িনেজেদর হীনমnতা েথেক মুk করা। iয়াসিরেব আগমেনর পর নিবর মেধয্ pথেম eকিট িবচkণ 
পিরণামদিশর্তা বজায় িছল। িতিন ihিদেদর সােথ েয েকােনা pকার িবতকর্ eিড়েয় চলেতন। ihিদরা িছল শিkশালী o িবtশালী। 
িতিন তােদর সােথ aনাkমণমূলক eকিট চুিko (আ দ আল-মুয়ারা) কেরিছেলন, যা uভয় েগা ীর মেধয্ পারsিরক সmকর্ o 
সহেযািগতার পিরেবশ ৈতির কের। চুিkেত িঠক হল মসুলমান o ihিদরা িনজs ধমর্ীয় সমােজ বসবাস করেব eবং kরাiশ o 
an েয েকােনা েগাt েথেক আkমণ করা হেল uভয় ধমর্াবলmী েযৗথভােব iয়াসিরবেক রkা করেবন। eকi সােথ uভয় পki 
শtrেগা ীর িবrেd লড়াiেয় সামিরক aিভযােনর খরচ িনেজরা বহন করেবন। iয়াসিরেব বসবাসকারী মুসলমান o ihিদেদর 
মেধয্ eকিট সাধারণ সmেকর্র েযাগসূt হেচ্ছ uভয় েগা ী েপৗtিলকতা o মূিতর্পজূা পিরহার কেরিছেলন eবং pাথর্নার সময় 
uভয় েগা ীi eকi িদেক তােদর মাথা নত করেতন। 

iয়াসিরেব মুসলমানরা যখন dবর্ল িছেলন তখন uেlখেযাগয্ েকােনা ঘটনা ঘেটিন। eমন-িক iয়াসিরেব aিভবাসেনর েদড় বছর 
ধের নিব pাথর্নার জn িকবলার িদক দরূতম মসিজদেক (েজrজােলেম aবিsত) anসরণ করেতন তখনo েকােনা িবেরাধ 
বােধিন। িকnt পের িকবলার িদক পিরবতর্ন কের মkার কাবাঘেরর িদেক করা হয়। ei পদেkেপর পর েথেক ihিদরা 
pিতবাদমুখর হেয় oেঠন। তােদর pে র জবাব আেস sরা বাকারা-eর ei আয়ােত: ‘পবূর্ o পি ম িদেক েতামােদর মুখ 
েফরােনােত েকােনা পণুয্ েনi; িকnt পণুয্ আেছ আlাহ,  পরকাল,  েফেরশতা,  সব িকতাব o নিবেদর oপর িবশব্াস করেল 
আর আlাহর ভােলাবাসায় আtীয়sজন,  িপতহৃীন,  aভাবgs,  মুসািফর,  সাহাযয্pাথর্ী o দাসমুিkর জn aথর্দান 
করেল...।’ ( ২:১৭৭)। ei িনেদর্শনািট আসেল ihিদেদর জn িছল eকিট সতকর্বাতর্া। তােদর uৎকNা আরo েবেড় েগল যখন 
েছােটাখাট আকিsক aিভযান o মkার বািণিজয্ক কােফলার oপর ‘গাজoয়া’র সাফলয্ আসেত লাগল। ihিদেদর uৎকNার 
চূড়াn পিরণিত েদখা েগল বদেরর ময়দােন। ৬২৪ িখর্sােbর মাচর্ মােস kরাiশেদর িবপেk নিব eবং সাহািবেদর িবজেয়র 
মাধয্েম। eবার iয়াসিরেবর ihিদরা মুেখামুিখ হেলন আuস o খাজরাজ েগােtর সােথ। যােদর eকদা িকছুi িছল না,  তারপরo 
ihিদ মািলকেদর aধীেন তাঁরা কাজ করেত uৎসাহী িছেলন না। ihিদরা েদখেলন মুহািজর আর আনসাররা নিব মুহাmেদর 
পতাকাতেল িমিলত হেয় eকিট শিkশালী েজাটবd সংগঠন গেড় তেুলেছন, যার আসল নাম ‘iসলাম’। iসলােমর utােন 
আতিঙ্কত হেয় iয়াসিরেবর বাn-নািজর েগােtর কিব কাব িবন আল-আশরােফর মেতা কেয়কজন ihিদ েনতা বদর যেুdর পর 
মkায় িগেয় পরািজত kরাiশেদর pিত সহমিমর্তা জানােলন। kরাiশেদরেক মুহাmদ eবং তার anসারীেদর সােথ যুd করার 
জn তািগদ িদেলন। ei ঘটনার uেlখ পাoয়া যায় sরা িনসা-eর ei আয়ােত: ‘তুিম িক তােদরেক েদখিন যােদরেক িকতােবর 
eক aংশ েদয়া হেয়িছল? তারা pিতমা o aসতয্ েদবতার oপর িবশব্াস কের। তারা aিবশব্াসীেদর সmেn বেল েয, ‘িবশব্াসীেদর 
েচেয় eেদর পথi ভােলা।’( ৪:৫১)। ei আয়ােত েপৗtিলকতা o মিূতর্পূজা িনেষধকারী ধমর্শােstর aিধকারী বেল দািব করা 
েলাকেদরেক িতরsার করা হেয়েছ যারা িকনা আবার েপৗtিলকেদর সােথi ঐকয্ গেড় েতােল eবং নিব মুহাmেদর eেকশব্রবাদী 
anসারীগেণর তলুনায় েসi সব েপৗtিলকেদর বড় েদখােনার েচ া কের।  

e-সিnkেণ iয়াসিরেবর বাজাের eকিট সামাn ঘটনােক েকnd কের বাn কায়েনাকার েগােtর সােথ সংঘষর্ বােধ। eর সমািp 
ঘেট মুসলমানেদর dারা কায়েনাকা েগােtর রাsা দখেলর মাধয্েম। iয়াসিরব িনবাসী eকজন আনসার নারী কায়েনাকা েগােtর 
eকজন sণর্কােরর েদাকােন িগেয়িছেলন। sণর্কার নারীেক েদেখ কৃিtম ভােলাবাসা েদখােত শুr কের eবং oi নারী তা 
pতয্াখয্ান কেরন। pিতেশাধ sহৃার বশবতর্ী হেয় sণর্াকার তখন নারীেক হয়রািন কেরন eবং েচয়ােরর সােথ oi নারীর ঘাগরা 
o bাuজ িপন েমের আটেক েদয়। নারীিট যখন oেঠ দাঁড়ান তখন েপাশােকর িনmভাগ uেnািচত হেয় যায় eবং uপিsত েলাকজন 
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হািসেত েফেট পেড়। oi নারী uচ্চsের pিতবাদ জানােল eকজন মুসলমান তার সাহাযয্ােথর্ eিগেয় আেসন। kুd মুসলমান oi 
sণর্কারেক হতয্া কেরন। e-খবর েশানা মাt an ihিদরা sণর্াকােরর সাহােযয্ eিগেয় আেসন eবং oi মুসলমান বয্িkেক তারা 
হতয্া কেরন। েগাটা ঘটনািটi drত দাঙ্গার সূtপাত ঘটায়। মুসলমানরা নিবর কােছ িবচােরর দািব জানান। তাঁরা নিবর 
anমিতkেম বাn কায়েনাকা েগােtর বসিতেত pেবেশর রাsা েজারপবূর্ক দখেল িনেলন eবং কায়েনাকা েগােtর খাদয্ সরবরাহ 
বn কের েদয়া হল। পেনর িদন পর psািবত িকছ ুশতর্ েমেন বাn কায়েনাকা েগাt আtসমপর্ণ কের। শতর্gেলা হল তােদর জীবন 
রkা পােব তেব iয়াসিরব েছেড় চেল েযেত হেব। যাবার আেগ তারা সমs সmদ eকেt জমা করেব,  েসখান েথেক ভারবাহী 
পশু বহেন সkম সmদgেলা বাদ িদেয় বািকgেলা oi sােন েরেখ যােব যা iয়াসিরেবর গৃহহীন, দিরd মুহািজরেদর মেধয্ িবতরণ 
করা হেব।  

e-ঘটনার পর iয়াসিরেব মুসলমানেদর aথর্ৈনিতক aবsা যেথ  sসংহত হয়। আর sাভািবকভােব ihিদ েগাtgেলা আতিঙ্কত 
হেয় পেড়। মkায় িগেয় ষড়যnt করার জn বাn-নািজর েগােtর েনতা কাব িবন আল-আশরাফেক নিবর আেদেশ হতয্া কেরন 
মুহাmদ িবন মাসলামা। বাn-নািজর েগােtর কাব িবন আল-আশরােফর রেkর দাম িনণর্েয় নিব eবং তার anসারীেদর সােথ 
িবতকর্ হয়। e-সময় sেযাগ বুেঝ নিবেক হতয্া করেত েগেল মুসলমানেদর সােথ লড়াi েবেধ যায় বাn-নািজর েগােtর। নিবর 
আেদেশ যুd শুr হেল মুসলমানরা বাn-নািজর েগােtর বসিতেত pেবেশর রাsা aবেরাধ কের খাদয্ সরবরাহ বn কের িদেলন। 
বাn-নািজর পবূর্ েথেকi যুেdর েকৗশল িকছুটা আnাজ করায় তারা বাn কায়েনাকা েথেক তীbভােব পাlা আkমণ কের। 
মুসলমানরাo সাহিসকতার সােথ লড়াi করিছেলন। বাn-নািজেরর লড়াk pিতিkয়া েদেখ নিব আশঙ্কা করেলন মুসলমানরা 
হয়েতা যুেdর ময়দােন িটেক থাকেত পারেবন না,  তারা আরেবর ঐিতhগত পিরবতর্শীলতায় বশীভূত হেয় িনেজেদর ঘের িফের 
যােব। িতিন drত আেদশ িদেলন বাn-নািজর েগােtর েখজুরগাছgেলা েযন পুিড়েয় েদoয়া হয়। 

uট eবং েভড়ার মেতা েখজরুগাছo আরেবর anতম খাদয্ o সmেদর uৎস। বাn-নািজর e-ঘটনায় তীb pিতবাদ জানায়। 
তারা নিবেক p  কের: ‘িকভােব ei কাজিট করা সmব হল?’,  ‘তাহেল িকভােব আপিন িনেজেক সতকর্কারী িহেসেব eবং 
মn o ধব্ংেসর িবেরাধী িহেসেব দািব কেরন, েযখােন আপিন িনেজi eকিট uৎপাদনশীল uৎসভাNার ধব্ংস কের িদেয়েছন।’ei 
p বােণ নিব প াৎপদ হনিন। udতূ পিরিsিতেত নািজল হেলা sরা হাশর-eর ei আয়াতgেলা: ‘আlাহ oেদরেক িনবর্াসন 
েদয়ার িসdাn না করেল পিৃথবীেত an শািs িদেতন; আর পরকােল oেদর জn রেয়েছ আgেনর শািs। uহা eজn েয oরা 
আlাহ o তার রsেলর িবrdাচরণ কেরিছল। আর েকu আlাহর িবrdাচরণ করেল, আlাহ েতা শািsদােন কেঠার। েতামরা েয 
কত েখজরুগাছ েকেটছ আর কতক না-েকেট েরেখ িদেয়ছ, তা েতা আlাহরi anমিতkেম। uহা eজn েয,  e িদেয় আlাহ 
সতয্তয্াগীেদরেক aপদs করেবন।’( ৫৯:৩-৫)। ei আয়াতtেয়র গূঢ় aথর্ হেচ্ছ েশষ পিরণিত dারাi যুdজেয়র পদেkপgেলা 
িনধর্ািরত হয়। aমানিবক হoয়া সেtto যুেdর ei েকৗশল তৎকালীন আরব েগাtgেলার কােছ গৃহীত হেয়েছ। a ম িহজিরেত 
(৬৩০ িখর্sাb) সািকফ েগােtর সােথ লড়াiেয় eবং তােয়ফ দখেলর সমেয়o নিব ei আয়াতgেলা বয্বহার কেরন। পরবতর্ীেত 
৬৮০ িখর্sােb (৬১ িহজির) নিবর েদৗিহt eবং হজরত আিলর পুt েহােসন িবন আিলেক আtসমপর্েণ বাধয্ করার জn uমাiয়া 
েসনারাo pাসােদ নারী-িশশুসহ সকেলর জn খাদয্-পািন সরবরাহ বn কের িদেয়িছেলন। যা েহাক,  বাn-নািজর েগাt েশষ 
পযর্n িবশ িদন পর আtসমপর্ণ কের। খাজরাজ েগােtর কেয়কজন েনতার মধয্sতায় ei মৈতেকয্ েপৗঁছােনা হেলা বহনেযাগয্ 
সকল সmদ eকিট িনিদর্  জায়গায় মুসলমানেদর মেধয্ িবতরেণর জn জমা েরেখ তারা িনরাপেদ iয়াসিরব তয্াগ করেব।   

iয়াসিরেব aবsানকারী বািক eকমাt ihিদ েগাt িছল বাn kরাiজা। ৬২৭ িখর্sােbর িদেক (িহজির ৫ম বেষর্) তােদর aবsা 
খারাপ হয়। aিভেযাগ পাoয়া েগল ‘তারা iয়াসিরেব েথেক মkার kরাiশেদর সােথ েযাগােযাগ করেছ eবং kরাiশেদরেক 
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সাহাযয্ করেতo রািজ হেয়েছ। নিব েকৗশেল kরাiজার মেধয্ মতেভদ সৃি  কেরেছন,  ফেল তারা েশষ পযর্n আব ুsিফয়ান 
বািহনীেক সহায়তা কেরিন।’ kরাiশ েনতা আব ুsিফয়ান যখন মিদনা দখেলর আশা তয্াগ কের aবেরাধ তুেল িনেলন মুসলমানরা 
তখন বাn kরাiজার রাsা পিঁচশ িদন ধের aবেরাধ কের রােখন। kরাiজা েগাt তখন তাৎkিণকভােব an েগােtর nায় 
আtসমপর্েণর চুিk কের সহায়সmিt জমা িদেয় িনরাপেদ sান তয্াগ করার জn রািজ িছল। িকnt আব ুsিফয়ােনর সােথ সmকর্ 
রাখার কারেণ নিব তােদর uপর খবু r  িছেলন। ফেল িতিন তােদরেক ei sেযাগ িদেলন না। িতিন হয়েতা আরo িচnা 
কেরিছেলন iসলােমর গিরমা বৃিdর জn eবং pিতপেkর pিত ভীিতpদ সতকর্বাতর্ার জn ধব্ংসo pেয়াজন আেছ। পেূবর্র diিট 
ihিদ েগাt খাজরাজ েগােtর েনতােদর হsেkেপ মুিk েপেয়িছল। kরাiজা েগাt eবার আuস েগােtর সাহাযয্ কামনা করেলন। 
নিবo মুসলমানেদর পেk আuস েগােtর eকজনেক মধয্sতাকারী িনেয়াগ িদেলন। তার নাম সাদ iবেন ময়ুাজ। িতিন পূবর্ 
েথেকi kরাiজা েগােtর oপর িkp eবং kরাiজা েগােtর িবrেd aবেরাধ চলার সময় িতিন লড়াiেয় আহত হেয়িছেলন। kুb 
সাদ iবেন ময়ুাজ রায় িদেলন kরাiজা েগােtর সকল পুrষেক হতয্া করা হেব, তােদর নারী-িশশুেক দাস িহেসেব িবিk করা 
হেব eবং তােদর সmিt মসুলমানেদর মেধয্ িবতরণ করা হেব।  

ei িসdাn anাযয্ হoয়া সেtto তা পিরবতর্েনর sেযাগ িছল না। কারণ আuস েগােtর েলােকরা সাদ iবেন মুয়ােজর রায় েমেন 
িনেয়িছেলন। eকিট েটকসi রাT pিত ার জn aেনক সময় aেনক িনদর্য় িসdাn িনেত হয়। kরাiজা েগােtর িবrেdo তাi 
e-রকম িসdাn েনয়া হয়। iয়াসিরেবর বাজাের িকছু পিরখা খনন করা হেয়িছল যােত যুেdর সময় িনরাপেদ sান তয্াগ করা যায়। 
oi পিরখাgেলা kরাiজা েগােtর আtসমপর্ণকতৃ সাতশজন (িভnসtূ মেত eক হাজার সংখয্ক) পুrষ ihিদর িশেরােচ্ছদকতৃ 
েদহ দাফন করা হয়। aবশয্ সাদ iবেন মুয়ােজর িনেদর্শ aমাn কের eকজন ihিদ নারীেকo হতয্া করা হেয়িছল। িতিন িছেলন 
kরাiজা েগােtর হাসান আল-kরাiিজর stী। িতিন িবিব আেয়শার বাnবী িছেলন। মৃতুয্র আগ মুহেূতর্ িতিন িবিব আেয়শার সােথ 
কথা বলিছেলন। পের িতিন সহােs eবং uৎফlু িচেt িশেরােচ্ছেদর sােন েহেঁট েগেলন। তার িবrেd aিভেযাগ িছল বাn 
kরাiজা েগােtর িবrেd aবেরােধর সময় িতিন মুসলমানেদর oপর পাথর ছুঁেড় েমেরিছেলন। oi নারী সmেকর্ িবিব আেয়শার 
বkবয্ িছল: ‘আিম তার মেতা snরী, ভd eবং দয়াল ুমিহলা কখেনা েদিখিন। িতিন যখন িশেরােচ্ছেদর sােন যাবার জn uেঠ 
দাঁড়ােলন, আিম তােক বললাম, আপনােক িনঘর্াৎ হতয্া করা হেব। িতিন pতযু্tের বলেলন, েবঁেচ থাকাটা আমার কােছ grtপণূর্ 
েকােনা িবষয় নয়।’ 

kমতার শীেষর্ আেরাহণ 

িহজরেতর পর pথম দশেক আমরা iয়াসিরেব নতুন eকিট রােTর সূচনা েদখেত পাi। মkায় েতর বছর ধের নিব মুহাmেদর 
লk িছল মাnেষর িনকট iসলাম pচার করা, uপেদশ েদয়া o েশষ িবচােরর িদন সmেকর্ মাnষেক সতকর্ করা। iয়াসিরেব eেস 
তার নবoুেতর uেdশয্ pািত ািনক rপ ধারণ কের। মাnষেক pভািবত কের তােদরেক নতুন ধমর্ীয় িবিধ gহণ করােনা মূল লkয্ 
হেয় দাঁড়ায়। e-পযর্ােয় eেস সকল ধরেনর েকৗশলi pেয়ােগর িবেবচনা করা হেয়িছল। আধয্ািtকতা o ৈনিতকতার েযসব ধারা 
েশখােনা হেয়িছল তা eখােন grt রােখিন।  

েসসমেয়র uেlখেযাগয্ ঘটনার মেধয্ িছল রাজৈনিতক হতয্াকাN, িবনা usািনেত হামলা eবং কেয়কিট িনিদর্  uপেগা ীর uপর 
আkমণ যারা েমােটo আgাসী মেনাভােবর িছল না। gpচেররা জািনেয়িছল eরা মুসলমানেদর pিত aসিহ  ুহেত পাের। তাi 
রােTর pেয়াজেনi eধরেনর সব পদেkপ েনয়া হেয়িছল। kরাiশেদর বািণিজয্ক গািড়বহের হামলার মাধয্েম মুহািজররা aেনক 
িদন েথেক লাভবান হেয়িছেলন। eেত েযমন kরাiশরা আহত হেয়িছল,  তােদর পণয্ দখল করা িগেয়িছল েতমিন মুহািজরেদর 
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সামিরক দkতা o মযর্াদা aেনকাংেশ বৃিd েপেয়িছল; eবং সেবর্াপির সmাবয্ pিতপkেকo ভয় েদখােনা সmব হেয়িছল। oi 
eকi সমেয় iসলােমর েবিশরভাগ আiন o িবিধিবধান pকাশ করা হেয়িছল eবং iসলািম aথর্ৈনিতক o সরকাির িবিভn 
pিত ান sািপত হেয়িছল।  

নিব মkায় থাকাকােল েকােনা আiন pেয়াগ করা হয়িন। iসলাম-িবেশষj iজহাক েগাlিজহার e-pসেঙ্গ মnবয্ কেরেছন : 
‘মkায় যা নািজল হেয়েছ তা eকিট নতনু ধেমর্র সচূনা কের না। মkায় নািজল হoয়া েকারােনর আয়াতgেলার েবিশরভাগi 
ধমর্pাণ হoয়ার, eকমাt আlাহর uপাসনা o pশংসা করা, anেদর pিত েখয়াল রাখা eবং পানাহােরর েkেt পিরিমত পিরমাণ 
বজায় রাখার পরামশর্ েদয়া হেয়েছ। মkায় শুধ ুপাঁচিট ফরজ পালেনর িনেদর্শ েদয়া হেয়িছল। েযমন : (eক) eক আlাহর aিsেt 
eবং নিবেদর কােজ িবশব্াস রাখা,  ( di) নামাজ পড়া,  ( িতন) জাকাত pদান করা। তখন েsচ্ছায় মkুহেs দােনর মাধয্েম eটা 
করা হেতা। (চার) েরাজা রাখা। তখন ihিদেদর মেতা কের পালন করা হেতা। (পাচঁ) হজ। তখনকার কাবা ঘর পিরদশর্েনর কথা 
েবাঝােনা হেয়েছ।  

িবিশ  তফিসরকারক জালালuিdন sয়ুিতর মেত মkায় থাকাকালীন সমেয় iসলািম আiেন েকােনা শািsর িনেদর্শ িছল না। 
কারণটা sাভািবক। েকােনা আiন তখেনা কাযর্কর হয়িন। আল-তাবািরর মেত েয sরাgেলােত েকােনা ধরেনর আiনগত 
বাধয্বাধকতা কের েদয়া হেয়েছ েসgেলা িনঃসেnেহ মিদনায় নািজল হেয়েছ। িবিব আেয়শােকo বলেত েশানা িগেয়েছ,  ‘মkার 
েকারােনর eকমাt িবষয় িছল েবেহশত আর েদাজখ। হালাল আর হারােমর নীিতমালা iসলােমর pসােরর পর সৃি  করা হেয়েছ।’ 

নিবর জীবেনর েশষ দশেক েয আiন o নীিতমালা pিণত হেয়েছ তা iসলামেক শুধ ুেয আiনগত anেমাদন িদেয়েছ তাi নয় 
eকিট আরব রাT গঠেনর রাsাo ৈতির কের িদেয়েছ। নিবর pথম uেlখেযাগয্ কাজ িছল নামােজর জn িকবলােক েজrজােলেমর 
সবেচেয় দেূরর মসিজদ (আল-আকসা মসিজদ) েথেক সিরেয় মkার কাবা শিরেফর িদেক িনেয় আসা। ফেল ihিদেদর েথেক 
পৃথকভােব ধমর্াচরণ করা সmব হয়। eেত কের iসলাম ধেমর্র sতntতা ৈতির হoয়ার ফেল মিদনার মুসলমানরা হীনমnতা 
কািটেয় uঠেত পাের। আরেবর pায় সকল েগা ী কাবা শিরফেক গভীরভােব dা করত। েপৗtিলক uপাসনালয় েথেক কাবা 
eকসময় সকল আরবীয়েদর পবূর্পrুষ ibািহম o iসমাiেলর ঘের পিরণত হয়। েরাজা রাখার েkেto নিব ihিদেদর িনয়ম 
anসরণ েথেক সের আেসন। মহরম মােসর দশম িদন েথেক েরাজা রাখার িনয়ম পিরবতর্ন কের রমজান মােসর িনিদর্  িকছ ুিদন 
েরাজা রাখার িসdাn েনয়া হয়। পের পুেরা রমজান মাসi েরাজা রাখা হেব বেল চড়ূাn িসdাn েনয়া হয়।  

মিদনায় থাকেত িববাহ, আtীয়তা,  বhগািমতা,  িববাহ-িবেচ্ছদ, ঋতুsাব, utরািধকার, বয্িভচার o চুিরর শািs,  হতয্া o 
শারীিরকভােব লাঞ্ছনার শািs o kিতপরূণসহ আরo িবিভn েফৗজদাির আiন pণয়ন িবষেয় িসdাn েনয়া হয়। নাপাক,  খৎনা 
eবং খাদয্ o পানীেয়র uপর িনেষধাjার আiনgেলাo eসময় pণীত হয়। যিদo eসব আiেনর েবিশরভাগi ihিদ বা anাn 
েপৗtিলক আরবীয় আiন েথেকi েনয়া হেয়িছল তবoু sতntতা রkার জn েবশ িকছু পিরবতর্ন-পিরবধর্ন eখােন আনা হেয়িছল। 
ihিদ o েপৗtিলকতার েছাঁয়া থাকেলo e-বয্াপাের েকােনা সেnহ েনi েয eসেবর uেdশয্ িছল সমােজ আiন-শৃঙ্খলা pিত া 
করা eবং েগাt-সmpদােয়র সবার মেধয্ sসmকর্ সৃি  করা। pেতয্ক সmpদায় বা জািতর সভয্তার মেধয্i an সmpদােয়র 
সভয্তার ছাপ খুেঁজ পাoয়া যায়। pিতিট ধেমর্i েবশিকছ ুধমর্ীয় an ান থােক যা সmাদেনর জn pিশkেণর pেয়াজন হয়। 
egেলার সংগঠেনর pিkয়ার মেধয্ িকছটুা হেলo েকােনা ধরেনর grt খঁুেজ পাoয়া যায়। িকnt েকােনা িচnাশীল বয্িki মkার 
uেdেশয্ হজযাtা eবং েসখােন িগেয় হািজেদর পালন করা আচার-আচরেণর িপছেন েকােনা দাশর্িনক যুিk খুঁেজ পান না।  
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৬২৮ িখর্sােb নিব মুহাmেদর কাবার uেdেশয্ যাtার িসdাnিট েবশ আ যর্জনক িছল। িতিন িক সিতয্i কাবােক ‘আlাহর 
ঘর’বেল িবশব্াস করেতন? না-িক তার েযসব anসারীর কােছ কাবা দশর্ন করা pাচীনকাল েথেক েমেন চলা eক ঐিতh িছল,  
তােদর জni eমন পদেkপ িনেয়িছেলন? ei িসdাn েনয়া হেয়িছল kরাiশেদর সােথ হতাশাজনক hদায়িবয়ার সিnর পের। 
েসi kরাiশেদর সােথ যারা মুসলমানেদরেক কাবা শিরেফ pেবেশ বাধা িদেতা। তাহেল oi িসdাn িক মুসলমানেদর সামিরক 
শিk িদেয় kরাiশেদর েমাড়িলপনা থামােত eবং সাধারণ মkাবাসীেক িনেজর নতনু ধেমর্র িদেক আকৃ  করার জn েনয়া 
হেয়িছল? েয বয্িk িনেজর নতুন ধমর্ o আiনেক আরব জনগেণর সামেন তুেল ধেরিছেলন eবং িনেজর কােছর মাnষেদর সকল 
িভn ধমর্ীয় িবশব্াস o kসংsারেক ছুঁেড় েফেলিছেলন, িতিনi আবার িকভােব পরুােনা ধেমর্র pধান aংশিটেক নতনু েমাড়েক তার 
িনেজর ধেমর্ েযাগ করেলন? iসলােমর pধান sপিত o আiনpেণতা িনরাকার িবশুd eেকশব্রবাদেক সবার uপের pাধাn িদেয় 
eেসেছন,  মাnষেক বেল eেসেছন েয, eক আlােহর oপর িবশব্াসi সফলকাম হoয়ার eকমাt পথ। িতিন বেলেছন : 
‘. . . েতামােদর মেধয্ েসi আlাহর কােছ েবিশ মযর্াদাসmn েয েবিশ সাবধািন।’( ৪৯:১৩)। তেব িক নিব জািতগত anভিূতেত 
বশীভূত হেয় পেড়িছেলন? কাবা ঘেরর pিত dাjাপনেক িক িতিন আরেবর জাতীয় পিরিচিতর pতীক বানােত েচেয়িছেলন? 
যাi েহাক না েকন, ei িসdাnিট eতটাi িবsয়কর o iসলািম িনয়ম-নীিত হেত িবচযু্ত িছল েয মুসলমানেদর aেনেকi িকছুটা 
মেনাkNু হেয়িছেলন। aেনেকi সাফা o মারoয়া পাহােড়র মেধয্ চলাচেলর িনয়েমর িবেরািধতা কেরিছেলন,  কারণ eটা আরবীয় 
েপৗtিলকেদর ধমর্াচার িছল। িকnt sরা বাকারা-eর ei আয়ােতর মাধয্েম iসলােম sায়ীভােব sান েদয়া হেয়িছল : ‘িন য় dিট 
পাহাড় সাফা o মারoয়া আlাহর িনদশর্নসমেূহর anতম।’( ২:১৫৮)।  

হেজর সময় ‘হজের আসoয়াদ’বা কােলা পাথের চুমু খাoয়া সmেকর্ eকটা বhল pচিলত হািদস আেছ। নিবর সবেচেয় pjাবান 
সাহািবেদর anতম হজরত oমর িবন আল-খাtাব oi কােলা পাথরেক uেdশয্ কের eকদা বেলিছেলন : ‘আিম জািন তুিম 
eকটা পাথর ছাড়া িকছiু নo, মাnষেক সাহাযয্ করা বা kিত করার েতামার েকােনা kমতা েনi। যিদ আিম আlাহর রsলেক 
েতামায় চুmন করেত না েদখতাম,  তাহেল আিম েতামােক কখেনা চmুন করতাম না। বরং কাবাঘর হেত বিহ ৃত কের েতামােক 
দূের িনেkপ করতাম।’ [ সূt : বখুাির শিরফ,  ভিলuম ২,  বুক ২৬,  নmর ৬৬৭- anবাদক]। pভাবশালী iসলািম দাশর্িনক 
iমাম গাjািল৫১ হজ সmেকর্ বেলেছন, িতিন হেজর আn ািনকতার েকােনা বয্াখয্াi খুঁেজ পানিন, িকnt তারপরo তা 
কেরেছন, কারণ eটা eকিট pিতপািদত ঘটনা। [iরােকর বসরায় জngহণকারী sিফ সnয্াসী রােবয়া বসির (৭১৭-৮০১ িখর্sাb) 
হজ সmেকর্ মnবয্ কেরেছন: ‘হেজ িগেয় আিম শুধ ুiট আর eকিট ভবন েদেখিছ। eর েথেক আিম িক পুণয্ aজর্ন করেবা?’ 
পারেsর িবিশ  sিফ সাধক বােয়ািজদ েবাsািম (৮০৪-৮৭৪ িখর্sাb) হেজ যাবার পেূবর্ eক বেৃdর সাkাৎ লাভ কেরন। বdৃ 
বয্িk তাঁেক বেলিছেলন: ‘আমােক িঘের সাতবার pদিkণ কর। কাবােত িগেয় ‘তাoয়াফ’ করা আর আমােক িঘের pদিkণ করা 
eকi কথা। sিবধা হেলা েতামার সময় বাঁচেব আর dেভর্াগ েথেক মুিk পােব।’ বােয়িজদ তাi কের বািড় িফের িগেয়িছেলন। 
সূt : Benjamin Walker, Foundations of Islam: The Making of a World Faith, Rupa & Co, Nwe Delhi, India, 

2002, pp. 216. - anবাদক] । েকারােনর sরা তoবা-েত eকিট আয়াত আেছ যা ei েধাঁয়াশার oপর িকছুটা আেলাকপাত 
কের। ‘েহ িবশব্াসীগণ! aংশীবাদীরা েতা aপিবt;  তাi e-বছেরর পর তারা েযন মসিজদ-uল-হারােমর কােছ না আেস। যিদ 
েতামরা দািরেdর ভয় কর তেব েজেন রােখা আlাহ iচ্ছা করেল েতামােদর aভাব দূর করেত পােরন।’( ৯:২৮)। তফিসর আল-
জালালাiন-eর বkবয্ anযায়ী ei আয়ােতর aথর্ হেচ্ছ আlাহ আরবেদরেক িবজয় o সmান িদেয় kিত পুিষেয় েদেবন। ei 
sরা (তoবা) সমেয়র kমাnসাের েকারােনর সবর্েশষ sরা। ৬৩১ িখর্sাb বা িহজির ১০ সােল মkা িবজেয়র পর eিট নািজল 
হেয়িছল। aমুসিলম েগা ী কতৃর্ক মkা মেণর oপর িনেষধাjা pদােনর কারেণ মkার মাnষেদর িkp হেয় oঠার কথা িছল। 
কারণ তােদর বয্বসার pিতপিt o জীবন-জীিবকার মান anাn আরবীয় েগা ীর িনয়িমত মেণর uপর িনভর্র করত। যিদo 
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মkাবাসীরা eবং নিব eকi েগা ীর িছেলন তেব তােদর েবিশরভাগi মুসিলম হেয়িছেলন বাধয্ করার কারেণ। মkা যিদ তার 
েজৗলুশ হারােতা, তেব iসলাম-তয্াগীর সংখয্া েবেড় যাoয়ারo ঝুঁিক িছল। তাi মুসলমানেদর জn মkা- মণেক (হজ) 
বাধয্তামূলক েঘাষণা করার মাধয্েম ei ঝুিঁকেক pশিমত করা হেয়েছ। eমন িবে ষণেক আপাতত শুধ ু‘anমান-িনভর্র’ বলা 
যায়। e-িবষয়িট আসেল কতটkু সতয্ তা শতভাগ কখেনা জানা যােব না। iসলােমর হজ-বয্বsায় পূেবর্র েপৗtিলকেদর েরoয়াজ 
বহাল রাখার েকােনা েযৗিkকতা পাoয়া যায় না। িবশব্নিnত আরব কিব আবলু-আলা আল-মাির৫২‘হজ’িনেয় মnবয্ কেরেছন 
eভােব: ‘ei পৃিথবীর দরূ-দরূাn েথেক মাnষ আেস। (শয়তােনর pিত) পাথর ছুঁড়েত আর কােলা পাথর চুmন করেত। কী udট 
কথাi না তারা বেল! তেব িক সতয্ aবেলাকন করেত িগেয় মাnষ ant বরণ কেরেছ।’ 

মিদনায় sরা-পান o জুয়া েখলা িনিষdকরেণর েঘাষণা েদয়া হেয়িছল eবং তা pেয়াগ করা হেয়িছল। মিদনায় শুrর িদেক জাকাত 
pদানেক েকন ঐিচ্ছক েঘাষণা করা হেয়িছল eবং eক পযর্ােয় নবpিতি ত রােTর আিথর্ক pেয়াজন েমটােত জাকাতেক কর 
আদােয়র anতম pিkয়ায় েকন rপাnিরত করা হেয়িছল তা বুঝেত পারা েমােটo কিঠন িকছ ুনা। আর oi eকi সমেয় ধমর্ীয় 
যdু বা িজহাদেক আiনগত িভিt pদান করা হেয়িছল যার সদশৃ আর েকােনা িবধান িছল না। pথেম যুেdর anমিত শুধুমাt sরা 
হেজ ei আয়ােতর মাধয্েম েদয়া হেয়িছল: ‘যারা আkাn হেয়েছ তােদর যুেdর anমিত েদয়া হল,  কারণ তােদর pিত aতয্াচার 
করা হেয়েছ।’( ২২:৩৯)।  

eক পযর্ােয় িkয়াপদgেলােক িনেদর্শনামলূক বািনেয় o বােকয্র ভাবেক আরo েজারােলা কের যুdেক বাধয্তামূলক করা হেয়েছ। 
sরা বাকারা,  sরা আনফাল,  sরা তoবাসহ িবিভn মাদািন sরােত বলpেয়ােগর িনেদর্শনা যkু করা হেয়েছ। লkণীয় হেচ্ছ মিk 
sরায় েপৗtিলকেদর িবrেd যুd করার েকােনা িনেদর্শনা খুঁেজ পাoয়া যায় না। anিদেক মাদািন sরাgেলা eমন সব িবষয় িদেয় 
পূণর্, যা পাঠ করেল মেন হয় an েয েকােনা িবষেয়র েচেয় িজহাদ করা aেনক েবিশ বাধয্তামূলক।নিব আরবেদর িনয়ntণ করা 
o তােদর িনেয় তরবাির বয্বহার না কের eকিট iসলািম রাT o সমাজ গঠন করা কতটা কিঠন তা বঝুেত েপেরi ei িসdাnিট 
েবেছ িনেয়েছন। কারণ সমg আরেবর মূল সংsিৃতর মেধয্ ‘যdু’aঙ্গাaিঙ্গভােব গাঁথা। তাi আরবীয়েদর মেনর oপর pভাব িবsার 
করেত চাiেল ‘যdু’েক asীকার করার েকােনা পথ িছল না। িজহােদর িসdাn gহেণর ফেল মাnেষর মূলয্বান মানিবক 
aিধকারgেলােক aবjা করার pেয়াজন হেতা। েযমন িচnা করার sাধীনতা বা বয্িkগত ধমর্ীয় িবশব্াস পালেনর sাধীনতা। আর 
e-কারেণ আরেবর আেশপােশ িবিভn aঞ্চেল সমােলাচনা o p  uেঠিছল, েযgেলার জবাব েদয়া সহজ িছল না। েযমন, eকিট 
ধমর্ বা মতবাদ pচার বা পালেন মাnষেক তরবািরর dারা বাধয্ করা কতটkু েযৗিkক? মানিবকতা o nায় িবচােরর নীিতর সােথ 
egেলা িক আেদৗ সামঞ্জsপূণর্? 

s ত আমরা িবেশব্র িবিভn sােন িবিভn সমেয় aনাচার o াচার িবিভn আিঙ্গেক ছিড়েয় পড়েত েদেখিছ। তেব নূয্নতম pjার 
aিধকারী েকােনা বয্িkর কােছ সাধারণ মাnেষর িচnার বা িবশব্াস করার sাধীনতােক শাসকেগা ী কতৃর্ক েকেড় েনয়ার েচেয় 
িনমর্ম o aেযৗিkক ৈsরাচার আর িকছ ুহেত পাের না। pিতপkেক দিমেয় রাখেত েকােনা শাসেকর aমানিবক pেচ ােকo িকছ ু
িকছ ুেkেt রাজনীিতর মােঠ িটেক থাকার েকৗশল িহেসেব uপsাপন করা েযেত পাের। িকnt সাধারণ মাnষেকo শাসকেগা ীর 
nায় িচnা করেত বা শাসকেগা ীর মতবাদ anসাের চলেত বাধয্ করা েকােনা aবsােতi gহণেযাগয্ হেত পাের না। iিতহাস 
আমােদর িশkা েদয় েয, সকল জািতেকi েকােনা না েকােনা সময় e ধরেনর পীড়েনর মধয্ িদেয় েযেত হেয়েছ। সংকীণর্ aবsােন 
েথেক শাসকেগা ীর dারা মাnেষর বয্িkগত aিধকােরর p েক েতায়াkা না করার ঘটনা আমরা িবিভnভােব িবিভn sােন ঘটেত 
েদেখিছ। eমন pবণতা সাধারণ জনগেণর মেধয্o েদখা যায়, যখন তারা aেnর মতামত o িবশব্াসেক মূলয্ িদেত aপারগ হেয় 
ৈsরাচারী নীিতেত িনেজরাo িবশব্াসী হেয় oেঠ। মানবজািতর iিতহােস িবিভn anকার যেুগর সূtপাত ei ধরেনর রkণশীল 
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পnার কারেণi হেয়িছল। ei ugতা বা েগাঁড়ািম মাnষেদর িভnমতাবলmী an মাnষেক েপাড়ােত, িশেরােচ্ছদ করেত, ফাঁিসেত 
েঝালােত, aঙ্গহািন করেত o বnী কের রাখেত eমনিক জািতগত গণহতয্া সাধেনo uddু কেরেছ। বতর্মান যুেগ আমরা িবিভn 
েদেশ নাৎিস o কিমuিনs শাসকেদর dারা সংঘিটত গণহতয্ার ঘটনা uদাহরণ িহেসেব েদখেত পাi।  

iিতহােসর শুr েথেক বতর্মান পযর্n িবশব্জুেড় aেনক েদেশ িচnা o িবশব্ােসর sাধীনতা লিঙ্ঘত হেয়েছ e-িনেয় েকােনা িবতকর্ 
েনi। েয p িট eখােন িচnার uেdক ঘটায় তা হেলা মানবািধকােরর ei লঙ্ঘনgেলা িক আধয্ািtক s ার দািয়েtর সােথ 
সামঞ্জsপূণর্ িছল। িতিন েতা পূেবর্ জািনেয়িছেলন : ‘ধেমর্ েকােনা জবরদিs েনi।’( ২:২৫৬)। eছাড়া তার িসdাn হেচ্ছ : ‘. . . যার 
ধব্ংস হoয়ার কথা েস েযন (সতয্াসেতয্র) pমাণ s  pকােশর পর ধব্ংস হয় eবং যার জীিবত থাকার কথা েস েযন 
(সতয্াসেতয্র) pমাণ s  pকােশর পর জীিবত থােক।’( ৮:৪২)। আlাহ েতা নিবেক uেdশয্ কের বেলেছন, ‘আিম েতামােক 
িবেশব্র জn আশীবর্াদ িহেসেব পািঠেয়িছ।’( ২১:১০৭) eবং ‘তুিম aবশয্i sমহান চিরেtর সেবর্াচ্চ sােন রেয়ছ।’( ৬৮:৪)।  

মkায় থাকাকালীন ৯০ তম sরা বালাদ নািজেলর সময় আবুল আসাদ নােমর eকজন দািmক বয্িkর কথা পূেবর্ বলা হেয়েছ। 
তার িবপুল সmদ িছল। শারীিরকভােবo িতিন aেনক শিkশালী িছেলন। oকাজ েমলায় িতিন কােপর্েটর uপর দাঁিড়েয় েঘাষণা 
িদেতন,  যিদ েকu তার পােয়র িনচ েথেক oi কােপর্ট সরােত পাের তেব তােক বড় aেঙ্কর aথর্ পুরsার েদয়া হেব। যুবেকরা 
aতয্n uৎসাহী হেয় িবিভn িদক েথেক কােপর্ট টানাটািন করত। িকnt কােপর্ট িছঁেড় না যাoয়া পযর্n টানেত থাকত আর আসাদ 
েযখােন দাঁিড়েয় থাকেতন েসখান েথেক েকu তাঁেক সরােত পারেতন না। eমন দািmক বয্িkর কথা uেlখ করা সেtto sরা 
বালােদ নিব মুহাmেদর aগাধ িবশব্াস pকাশ েপেয়েছ। dভর্াগয্জনকভােব েকারােনর ei sরার sিম তা an েকােনা ভাষায় 
anবাদ কের pকাশ করা যায় না। তথািপ ei sরার ৪ েথেক ১৭ নmর আয়ােতর aথর্ dবর্ল anবােদর মাধয্েম েবাঝােনার েচ া 
করিছ : ‘আিম মাnষেক মিনভর্র কেরi সৃি  কেরিছ। েস িক মেন কের েয েকu কখনo তােক কাব ুকরেত পারেব না? েস 
বেল, ‘আিম pচরু ধনসmদ বয্য় কেরিছ।’েস িক মেন কের েয তােক েকu েদেখিন?আিম িক তােক dেটা েচাখ, িজhা আর েঠাঁট 
িদiিন? আর dেটা পথi িক আিম তােক েদখাiিন? েস েতা ক সাধয্ পথ aবলmন কেরিন? তিুম িক জান ক সাধয্ পথ কী? 
েস হেচ্ছ, দাসমুিk িকংবা dিভর্েkর িদেন anদান eিতম আtীয়েক বা dদর্শাgs aভাবীেক;  তার oপর তােদর শািমল হoয়া 
যারা িবশব্াস কের, পরsরেক ৈধযর্ ধরার uপেদশ েদয় o uপেদশ েদয় দয়াদািkেণয্র।’ ( ৯০:৪-১৭)।  

েয ৈপিtক-ধমর্তয্াগী বয্িk মkায় তার িনজs িবশব্াস o anেদর pিত আlাহর anকmা pচার কের িগেয়েছন দীঘর্ েতর বছর 
ধের, েসi মাnষিটi মিদনায় িগেয় সmূণর্ পিরবিতর্ত হেয় যুেdর িনেদর্শ িদেত থাকেলন: ‘েতামােদর জn যুেdর িবধান েদয়া 
হল।’ ( ২:২১৬),  ‘. . . েয সতয্ধমর্ anসরণ কের না তােদর সােথ যুd করেব...’ ( ৯:২৯),  ‘েকu iসলাম ছাড়া an ধমর্ 
চাiেল তা কখনo gহণ করা হেব না...’ ( ৩:৮৫),  ‘যখন েতামরা aিবশব্াসীেদর সেঙ্গ যুেd েমাকািবলা কর তখন তােদর ঘােড়-
গদর্ােন আঘাত কেরা। েশেষ যখন েতামরা oেদরেক সmণূর্ভােব পরািজত করেব তখন oেদরেক শk কের বাঁধেব...।’ ( ৪৭:৪) 
। 

eরকম কেয়ক ডজন কেঠার আয়াত মিদনায় নািজল হেয়িছল। মkায় ‘েলাহার মূলয্’uেlখ করা হয়িন,  তেব মাদািন sরা হািদদ-
e বলা হেয়েছ: ‘আর আিম িদেয়িছ েলাহা, যার মেধয্ রেয়েছ pচN শিk o মাnেষর জn নানা uপকার;  আর e eজn 
েয, আlাহ েযন জানেত পােরন েক না-েদেখ তাঁেক o তার রsলেদরেক সাহাযয্ কের।’( ৫৭:২৫)। e আয়াত েথেক মেন হেত 
পাের, মkায় হয়েতা নিবর কােছ ‘েলাহা’( েলাহা িদেয় ৈতির ast) িছল না, িকংবা েলাহা বয্বহােরর sেযাগ িছল না িকংবা আlাহ 
রsেলর dেভর্াগ িচিhতকরেণর uপায় িনধর্ারেণ খবু eকটা grt েদনিন। মkায় থাকেত আlাহ মুহাmদেক আেদশ কেরিছেলন: 
‘তুিম মাnষেক িহকমত o সৎ uপেদশ িদেয় েতামার pিতপালেকর পেথ ডাক দাo o oেদর সােথ ভােলাভােব আেলাচনা কেরা। 
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তার পথ েছেড় েয িবপেথ যায় তার সmেn েতামার pিতপালক ভােলা কেরi জােনন। আর েয সৎপেথ আেছ তাo িতিন ভােলা 
কের জােনন।’( ১৬:১২৫)।  
 

eভােব eকিট আধয্ািtক কাঠােমা েথেক iসলাম kেমi আkমণ-pিতরkািভিtক রাজৈনিতক সংগঠেন পিরণত হয়। iসলােমর 
agযাtা ‘গাজoয়া’েথেক লb মালামাল o জাকােতর মাধয্েম aিজর্ত রাজেsর oপর িনভর্রশীল িছল। মিদনায় িহজরেতর পের 
নিবর যাবতীয় পদেkপ eবং িসdাngেলা eকিট ধমর্িভিtক রাT িনমর্াণেক েকnd কের েনয়া হেয়েছ। aবশয্ যdুবnী হতয্া,  
রাজৈনিতক হতয্াকাNসহ তার িনেদর্েশ সংঘিটত েবশিকছু কাজi িবেদিশ পিNতেদর কােছ নানাভােব সমােলািচত হেয়েছ।  

বদেরর যুেdর পর যdুবnীেদর িনেয় কী করা েযেত পাের তা িনেয় নিব aিন য়তার মেধয্ িছেলন। তার মেনর মেধয্ p  েঘারপাক 
খািচ্ছল, িতিন িক ei যুdবnীেদর িকছ ুমুিkপেণর িবিনমেয় েছেড় িদেবন,  যার মাধয্েম iসলােমর েযাdােদর েবতন েদয়া 
েযেত পাের? নািক তােদরেক দাস িহেসেব বয্বহার করা uিচত হেব? নািক তােদরেক গৃহবnী কের রাখা হেব? তখন বাsববাদী 
o দরূদশর্ী সাহািব হজরত oমর িবন আল-খাtাব (যােক iসলািম রােTর anতম pিত াতা িহেসেব িবেবচনা করা হয়) পরামশর্ 
িদেলন, যুdবnীেদর েমের েফলাi েযৗিkক হেব। oমেরর মেত মুিkপেণর িবিনমেয় বnীেদর মিুk েদয়া িঠক হেব না,  কারণ 
eেত কের তারা পনুরায় শtrপেkর বািহনীেত েযাগ িদেয় আরo তীbভােব যুd করেত পাের। আবার eেদরেক দাস িহেসেব 
রাখেল বা anরীণ কের রাখেল তােদর পাহারা িদেয় রাখার েপছেন aেনক খরচ হেব pিতিনয়ত। তাi যুdবnীেদর হতয্া করেল 
তােদর সমs েগা ী েযমন ভয় েপেয় যােব েতমিন iসলােমর সামিরক মযর্াদাo utেরাtর বৃিd পােব। sরা আনফােলর ei 
আয়ােতর মাধয্েম িসdাn েনয়া হয়: ‘েদেশ সmূণর্ভােব শtr িনপাত না করা পযর্n বিn রাখা েকােনা নিবর পেk সমীচীন নয়। 
েতামরা চাo পািথর্ব সmদ আর আlাহ চান পরেলােকর কলয্াণ।’( ৮:৬৭)।   

বদর যেুd বnীেদর মেধয্ diজন হেচ্ছন kরাiশ বংেশর িবখয্াত সািহিতয্ক নদর িবন আল-হািরস eবং okবা িবন আব ু
েমায়াiত। uেlখয্ নদর িবন আল-হািরস eকসময় আল িহরার লাখিমদ রাজদরবােরর রাজকিবo িছেলন। িতিন েফরেদৗিস 
নােমর eকিট মেনামুgকর কিবতাo িলেখিছেলন। নদর পেূবর্ িবিভn সময় েকারােনর sরার মেতা কিবতা েলখার দািবo 
কেরিছেলন। িতিন দািব করেতন,  েকারােনর আদ-সামুদ-লুেতর বণর্নার েচেয় িতিন আরo snর কের পারেsর িবখয্াত rsম-
iসফানদার eররাজকীয়o বীরtপণূর্ কািহনী-গাথা বলেত পােরন। নিব নদর o oকবা dজনেক িশেরােচ্ছদ করার িনেদর্শ িদেলন। 
িকnt সাহািব আল-িমkদাদ িবন আমর েচেয়িছেলন নদেরর কাছ েথেক েমাটা aংেকর মুিkপণ আদায় কের েছেড় িদেত। িতিন 
নিবেক বলেলন,  ‘ei েলাক আমার বnী। তাi েস আমার গিনমেতর মাল িহেসেব িবেবচয্।’ নিব িমkদাদেক িজেjস করেলন,  
নদর েলাকিট েকারােনর আয়াত িনেয় পূেবর্ েযসব কটুিk কেরেছ, তা িক ভুেল েগছ?’ নদর সmেকর্ েকারােন মnবয্ করা হেয়েছ: 
‘যখন তােদর কােছ আমার আয়াত আবৃিt করা হয় তখন তারা বেল,  ‘আমরা েতা শুনলাম,  iচ্ছা করেল আমরাo eরকম 
বলেত পাির, e েতা শুধ ুেসকােলর uপকথা।’( ৮:৩১)। েশষ পযর্n নদরেক মৃতযু্দN েদয়া হেয়িছল। িমkদাদo তার uপর েথেক 
িনেজর দািব তুেল িনেয়িছেলন। নদেরর মাথা েকেট েফলা হেয়িছল। eর পের যাtা িবরিতেত কিব okবা িবন আব ুেমায়াiতেক 
নিবর সামেন হািজর করা হয়। তার মৃতযু্দN কাযর্কর করার িনেদর্শ আিসম িবন সািবতেক েদয়া হেয়িছল। iসলােমর iিতহােসর 
pথম িদককার নিবর জীবনী-েলখক iবেন iসহাক তার ‘িসরাত রsল আlাহ’ বiেয় জািনেয়েছন,  সাহািব আিসম িবন সািবত 
oকবা িবন েমায়াতেক হতয্া করেত uদয্ত হেল okবা কাঁদেত কাঁদেত নিবেক িজেjস কেরিছেলন,  ‘আিম মারা েগেল আমার 
সnানেদর িক হেব?’ নিব utের বেলিছেলন: ‘জাহাnােমর আgন।’ [ d বয্ : মুসিলম শিরফ, চয্াpার ৩৮, বকু নmর ১৯ নmর 
৪৪২১-৪৪২২।- anবাদক]।  
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মkা িবজেয়র পর নিব মুহাmেদর পk েথেক িবrdবাদীেদর জn eকিট সাধারণ kমা েঘাষণা করা হেয়িছল। তেব েসখােন িকছ ু
বয্িতkম িছল। ছয়জন পুrষেক েযখােন পাoয়া যােব েসখােনi হতয্ার িনেদর্শ েদয়া হেলা। eমনিক কাবা ঘের েদখেলo তা 
pেযাজয্ িছল। eরা হেচ্ছন : সাফoয়ান িবন uমাiয়া,  আblুাহ িবন আল-খাতাল,  িমকাস iবেন সাবাবা আল-লায়িথ,  iকিরমা 
িবন আব ুেজেহল, আল hরােয়স iবেন nকােয়দ িবন oহাব eবং আblুাহ িবন সাদ িবন আব ুসারাহ। েশেষাk বয্িk মিদনায় 
থাকাকালীন সমেয় েবশিকছু িদন েকারােনর sরার anিলখেনর কােজ িনেয়ািজত িছেলন। আblুাহ িবন সাদ িবন আব ুসারাহ 
হজরত uসমােনর িপতামাতা কতৃর্ক পািলত সnান িছেলন। িতিন eকসময় নিব মুহাmেদর েবশ িpয়ভাজন বয্িk িছেলন। িবিভn 
সময় নিবর সmিতেত েকারােনর আয়ােতর েশেষর িদেকর শbgেলা িতিন পিরবতর্ন কের িদেতন। েযমন েকারােনর sরা 
anিলখেনর সময় নিব eকবার eক আয়ােতর েশেষ যখন বেলিছেলন : ‘eবং আlাহ পরাkমশালী o িবj’ ( আরিবেত 
‘আিজজ’, ‘হািকম’)  শbgেলা েযাগ করার জn, আblুাহ িবন সাদ িবন আব ু সারাহ বাকয্িট সংেশাধন কের পরামশর্ 
িদেলন, ‘eবং আlাহ সব জােনন o িবj’( আরিবেত ‘আিলম’,  ‘হািকম’)  েলখার জn। নিব aমত করেলন না,  েলখার 
anমিত িদেলন। েকারান আlাহর বাণী হেল িন য়i কােরা পেk পিরবতর্ন-সংেযাজন করা সmব নয়। তাহেল আblুাহ িবন 
সােদর মেতা eকজন সাধারণ anেলখক েকারােনর আয়ােতর পিরবতর্ন কের চলেছন,  eটা সােদর মেনo সেnহ সৃি  কের। 
িতিন েকারােনর aেলৗিকতায় সেnহ েপাষণ করেত শুr কেরন eবং িকছিুদেনর মেধয্i iসলাম তয্াগ কের মkায় িগেয় 
kরাiশেদর দেল েযাগদান কেরন। [পারেsর ফাসর্ রােজয্ জngহণকারী iসলািম পিNত o কািজ আblুাহ iবেন oমর আল-
বায়দাoিয় (মৃতুয্ ১২৮৬ িখর্sাb) তার ‘আছরার uত-তািন্জল oয়া আছরার uত-তািয়ল’ িশেরানােমর েকারােনর তফিসের 
বেলেছন : ‘নিব eকিদন েকারােনর  sরা মুিমnন-eর ১২ েথেক ১৪ পযর্n আয়াত েলখার জn আblুাহ িবন সাদ িবন আব ু
সারাহেক বলেলন। আয়াতgেলা হেচ্ছ : ‘আিম েতা মাnষেক সৃি  কেরিছ মািটর িনযর্াস েথেক। তারপর তােক বীযর্rেপ eক 
িনরাপদ আধাের রািখ,  পের আিম বীযর্েক ৈতির কেরিছ eকিট জমাট রkিপেN, তারপর রkিপN েথেক মাংসিপN ৈতির কেরিছ,  
তারপর মাংসিপN েথেক হাড় ৈতির কের, aতঃপর হাড়gেলােক মাংস dারা আবতৃ কেরিছ। aবেশেষ তােক নতুন rেপ দাঁড় 
কিরেয়িছ।’ ( ২৩:১২-১৪)। নিব eতটkু বলার পর আblুাহ িবন সাদ বেল uঠেলন,  ‘িনপণু s া আlাহ কত মহান!’ নিব 
বলেলন,  ‘ei বাকয্িট লািগেয় দাo।’আবdlাহ িবন সাদ তখন হতবাক হেয় েগেলন। মাnেষর বkবয্ েকারােনর আয়ােত 
সংযkু হয় িকভােব? তার মেন সংশেয়র সৃি  হয়। আlাহর নােম pচািরত েকারােনর বাণী তাহেল কার? েশেষ আblুাহ িবন 
সাদ iসলাম তয্াগ কের kরাiশ দেল েযাগ িদেয় pচার করেত থােকন: ‘েকারান আlাহর ঐশীবাণী নয়, eটা নিব মুহাmেদর 
িনজs বkবয্। আিম িনেজo েকারােনর কেয়কিট আয়াত সংেশাধন কের িদেয়িছ।’পারেsর িবিশ  ঐিতহািসক আল-তাবাির 
(৮৩৯-৯২৩ িখর্sাb) েকারােনর ৬ নmর sরা আনআম-eর ৯৩ নmর আয়ােতর তফিসের আblুাহ িবন সাদ- eর ‘মুরতাদ’ হেয় 
যাoয়া িনেয় eকi ধরেনর বkবয্ িদেয়েছন। তার বhল pচািরত ‘িহিsT aব আল-তাবাির’বiেয় (iংেরিজেত aনূিদত ‘দয্া লাs 
iয়ারs aব দয্া pেফট’,  ভিলuম ৯, পৃ. ১৪৮) আblুাহ িবন সাদ- eর ‘মুরতাদ’হেয় যাoয়া eবং eর পরবতর্ী ঘটনাবলী 
িলিপবd আেছ। - anবাদক]। 

তথািপ আblুাহ িবন সােদর ভাগয্ ভােলা। মkা িবজেয় পর হতয্া- তািলকায় নাম থাকার সংবাদ িতিন dধভাi হজরত uসমােনর 
মাধয্েম েপেয় যান। pাণ বাঁচােত ভীত আblুাহ িবন সাদ হজরত uসমােনর কােছ আ য় pাথর্না কেরন। uসমানo dধভাiেক 
রkার জn মkা িবজেয়র তাৎkিণক uেtজনা pশমেনর আগ পযর্n িকছু িদন লুিকেয রােখন। পের িতিন eকিদন sেযাগ মেতা 
সাদেক িনেয় নিবর সামেন uপিsত হন o তাঁেক kমা কের েদবার anেরাধ জানান। দীঘর্kণ চপু থাকার পর নিব সmিতসূচক 
utর pদান কেরন। নিব হয়েতা aিনচ্ছা সেtto aতয্n ঘিন জন uসমােনর মধয্sতা েমেন েনন। iরােকর বাগদােদ জngহণকারী 
িবিশ  মুসিলম পিNত iবেন সাদ আল-বাগদািদ (৭৮৪-৮৪৫ িখর্sাb) তার ‘িকতাব আল-তাবাকাত আল-কিবর’বiেয় (ভিলuম 
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২, প.ৃ ১৭৪) uেlখ কেরেছন, হজরত uসমান তার dধভাiেক িনেয় চেল যাoয়ার পর কেয়কজন সাহািব যখন নিবেক তার ei 
দীঘর্ নীরবতার কারণ িজjাসা কেরন,  নিব utের বেলন: ‘আblুাহ িবন সাদ িবন আব ুসারাহ েsচ্ছায় iসলাম gহণ কেরনিন। 
িতিন pাণভেয় iসলাম gহণ কেরেছন। আিম েভেবিছলাম আblুাহ িবন সাদ আমার সামেন eেস িকছ ুবলার জn uেঠ দাঁড়ােবন 
eবং েতামােদর মেধয্ েকu eকজন তার গদর্ান েকেট েফলেব।’ eমনটা বলার কারণ হেলা নিব পেূবর্i েঘাষণা িদেয়িছেলন,  
েযেকােনা sােন সােদর রk ঝরােনা জােয়জ হেব, যিদ তা কাবা শিরেফর পদর্ায় েলেগ যায় তাহেলo সমsা েনi। মিদনার eক 
আনসার নিবর বkেবয্র েpিkেত বলেলন: ‘নিব েকন iশারা কেরনিন?’নিব পনুরায় জানােলন, ‘আlাহর রsলেদর েচাখ িমথয্া 
হেত পাের না।’aথর্াৎ িতিন নীরব থাকার ভান কের েচাখ িদেয় হতয্া করার iশারা িদেত পােরন না। হজরত uসমান খিলফা 
হoয়ার পর আblুাহ িবন সাদেক utর আি কা আkমেণ আরব েসনাপিত িহেসেব িনেয়াগ দান কেরন। ei যুেd আblুাহ িবন 
সাদ তার দািয়t eেতা sচাrrেপ পালন কেরিছেলন েয uসমান িমশর দখলকারী আমর iবেন আল-আসেক সিরেয় আblুাহ 
িবন সাদেক িমশেরর গভনর্র িহেসেব িনেয়াগ িদেয়িছেলন।  

হতয্া- তািলকায় uেlিখত আblুাহ িবন আল-খাতালসহ তার ফারহানা o কািরবা নােমর diজন দাসীo িছেলন। যারা নিবেক 
বয্ঙ্গ কের গান গাiেতন। তােদর িতনজনেকi মৃতুয্দN েদয়া হয়। kরাiশ েনতা আব ুsিফয়ােনর stী িহn িবনেত uতবা o সারা 
নােমর diজন নারীেক eকi কারেণ মৃতযু্দেNর িনেদর্শ েদয়া হেয়িছল। ‘সারা’বাn আbলু েমাতােলব েগােtর আমর িবন হািশেমর 
‘মুkদাসী’িছেলন। আব ুsিফয়ােনর stী িহn িবনেত uতবা নিবর pিত িনেজর আnগতয্ pকাশ কের kমা চাoয়ায় তাঁেক kমা 
করা হেয়িছল। আর মুkদাসী‘সারা’ নিবর কােছ anনয়-িবনয় কের pাণিভkা েপেলo পের হজরত oমর তাঁেক েঘাড়ার নীেচ 
পদদিলত কের হতয্া কেরন। 

বাn-নািজর েগােtর ihিদ কাব িবন আল-আশরােফর হতয্াকােNর কথা পূেবর্ সংেkেপ uেlখ করা হেয়েছ। কােবর িপতা িছেলন 
তাঈ েগােtর eবং মাতা বাn-নািজর েগােtর। বদেরর যেুdর পর iসলােমর kমবধর্নশীলতা েদেখ কাব মkায় চেল িগেয়িছেলন। 
েসখােন িতিন kরাiশেদর pিত সমেবদনা pকাশ কেরন eবং লড়াi aবয্হত রাখার anেরাধ জানান। িকছিুদন পর ৬২৪ সােলর 
েসেpmর মােস িতিন মিদনায় িফের আেসন eবং মুসিলম নারীেদর িনেয় pণয়াtক কিবতা িলেখন। e কিবতায় িতিন িনেজর 
কামজিনত ভােলাবাসার কথা pকাশ কেরিছেলন। নিব eসংবাদ শুেন kুb হন। িতিন সাহািবেদরেক বেলন, ‘আমার হেয় কাব 
িবন আল-আশরাফেক শােয়sা করার জn েক আছ?’তখন মহুাmদ িবন মাসলামা নােমর eকজন সাহািব িনেজর iচ্ছা বয্k 
কেরন। নিব তাঁেক anমিত pদান কেরন। মুহাmদ িবন মাসলামার সােথ িছেলন আব ুিবন জবর আল-হািরস িবন আuস, আbাস 
িবন বিশর eবং কােবর eক jািত ভাi আব ুনােয়লা। আব ুনােয়লােক সেঙ্গ রাখার কারণ িছল কাব েযন সেnহ করেত না পােরন 
eবং iয়াসিরেবর েশষ pােn aবিsত তার sরিkত বািড়েত লুিকেয় না থােকন। নিব শহেরর েশষ মাথা পযর্n তােদর সােথ যান 
eবং েসখান েথেক তােদর িবদায় জািনেয় আlাহর িনকট তােদর সাহাযয্ করার জn েদায়া কেরন। মাসলামার েনতেৃt তারা 
কােবর বািড়র েভতের ঢুেকন। আব ুনােয়লােক েদেখ কাব িবন আল-আশরাফ সেnহ কেরনিন। িতিনo তােদর সােথ বািড় েথেক 
েবর হেয় কথা বলেত থােকন eবং শহেরর িদেক হাঁটেত থােকন। eক- পযর্ােয় মাসলামাসহ বািকরা কােবর oপর চড়াo হন eবং 
ধsাধিsর পর তােক হতয্া কেরন। iয়াসিরেব েপৗঁেছ মাসলামা েদেখন নিব গভীর রাত aবিদ েজেগ আেছন eবং শুভ সংবােদর 
aেপkা করেছন। [হজরত জািবর িবন আblুাহর বণর্ীত হািদস anযায়ী : ‘. . .  মুহাmদ িবন-মাসলামা dজন সঙ্গী (আব ুিবন 
জবর আল-হািরস িবন আuস eবং আbাস িবন বিশর) িনেয় pথম িদন কাব িবন আল-আশরােফর কােছ িগেয় বলেলন, ‘oi 
মাnষিট (নিব মুহাmদ) আমােদর কােছ কর দািব করেছন,  িতিন আমােদরেক বড়i jালাতন করেছন।’কাব বলেলন, ‘ঈশব্েরর 
কসম! oi েলাকিটর uপdেব েতামােদর জীবন aিত  হেয় uঠেব। মাসলামা বলেলন,  ‘েযেহত ুআমরা তােক নিব বেল েমেন 
িনেয়িছ, তাi সহেজ েছেড় আসেত পাির না। আমরা eখন েদখার aেপkায় আিছ েকান পেথ িকভােব তার ধব্ংস হয়। আমরা 
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eেসিছ েতামার কােছ, তুিম যিদ eক বsা খাদয্ আমােদর কজর্ িদেয় সাহাযয্ কেরা। কাব রািজ হেলন। মাসলামা যাবার আেগ 
বলেলন, ‘আমরা আগামীকাল আসেবা।’ পেরর িদন গভীর রােত তারা আসেলন। পিথমেধয্ মাসলামা তার সঙ্গীেদরেক বলেলন,  
‘আিম যখন কােবর মাথা dহােত েচেপ ধরেবা তখিন েতামরা তােক আkমণ করেব।’ কাব ঘর েথেক েবিরেয় আসার সময় তার 
stী িজেjস করেলন, eেতা গভীর রােত েকাথায় যাoয়া হেচ্ছ? কাব বলেলন, আমার বnরুা eেসেছ eকটু সাহাযয্ চায়। কাবেক 
িনেয় ঘর হেত েবর হoয়ার পর িকছ ুদরূ িগেয় মাসলামা বলেলন,  ‘কী দাrণ িমি  sগn েতামার চুেল, আিম িক eকটু শুেঁক 
েদখেত পাির?’ সহাs মুেখ গিবর্ত কেN কাব বলেলন,  ‘আরব েদেশর anতম ে  নারী আমার ঘের,  তাi ei sগn!’ 
মাসলামা চুেলর sগn শঁুকার ভান কের চলুসহ কােবর মাথা শk কের dহােত েচেপ ধেরন। সােথ-সােথ সঙ্গীরা dিদক েথেক 
কােবর পাঁজর বরাবর তরবাির ঢুিকেয় েদন। তারপর মাসলামা কােবর মsক েকেট নিবর পােয়র কােছ িনেয় রাখেলন। [d বয্ : 
বুখাির শিরফ,  ভিলuম ৫,  বকু ৫৯,  নmর ৩৬৯।- anবাদক]। 

আেরকজন pভাবশালী ihিদ o আuস েগােtর পরুেনা বn ু সালাম িবন আিবল hকােয়ক iয়াসিরব েথেক খায়বার চেল 
িগেয়িছেলন। খাজরাজেদর কেয়কজন oi ihিদ েনতা সালামেক হতয্ার anমিত pাথর্না কেরন। নিব anমিত েদন eবং আblুাহ 
িবন আিতকেক দেলর েনতা িহেসেব িনেয়াগ েদন। তারা তােদর কাজ িঠকঠাকভােব সmn কেরিছেলন eবং িফের আসার পর 
নিবেক সমsের ‘আlাহ মহান’বেল সংবাদিট pদান কেরিছেলন। কাব o সালাম িনহত হoয়ার পর আেরকজন ihিদ ধমর্াবলmী 
iয়ািসর িবন েরজামেক হতয্া করার জn আbুlাহ িবন রাoহার েনতেৃt আেরকিট দল পাঠােনা হেয়িছল। iয়ািসর খায়বাের িগেয় 
েবdiনেদর eকিট বড় েগা ী বাn গাতাফানেক নিবর িবrেd লড়াi করার জn uৎসািহত করিছেলন। েহাজােয়ল েগা ীর েনতা 
খােলদ িবন sিফয়ান নাখলায় িনেজর েগােtর েলাকেদরেক নিবর িবrেd লড়াi করার জn usািন িদেয়িছেলন। নিব সংবাদিট 
শুেন আblুাহ িবন oনােয়সেক পিরিsিত সামাল িদেত িনেদর্শ েদন। পের খােলদেক হতয্া করা হয়।  

েরফা িবন কােয়স িনজ েগা ীর মেধয্ মুসলমানেদর িবrেd pচারণা চালােল নিব kুb হন eবং বয্বsা েনয়ার জn আblুাহ িবন 
হাdাদেক িনেদর্শ েদন। আblুাহ pথেম তীর ছুঁেড় েরফােক হতয্া কেরন, পের kড়াল িদেয় মsক আলাদা কের েফেল নিবর 
সামেন িনেয় আেসন। ৬২৮ িখর্sােb kরাiশ েনতা আব ুsিফয়ানেক হতয্ার জn মkার eকজন েপশাদার খুিন আমর iবেন 
uমাiয়ােক িনেয়াগ করা হয়। আব ুsিফয়ান িবষয়িট েটর েপেয় পািলেয় যান। েবশ কেয়কবার েচ া কেরo আমর iবেন uমাiয়া 
আব ুsিফয়ানেক হতয্া করেত পােরনিন। uমাiয়া রােগর মাথায় eকজন িনরীহ kরাiশেক হতয্া কেরন eবং anজনেক েgফতার 
কের iয়াসিরেব িনেয় যান। ১২০ বছর বয়সী eকজন বেয়াবৃd আব ুআফাকেক হতয্া করা হেয়িছল কারণ িতিন নিবর সমােলাচনা 
কেরিছেলন। নিবর িনেদর্েশ সােলম িবন oমর ei কাজ কেরিছেলন। বেয়াবৃd মাnষেক হতয্া করায় iয়াসিরেবর ihিদ নারী কিব 
আসমা িবনেত মারoয়ান বয্িথত হেয়িছেলন। িতিন বাn খাতমা েগােtর aিধবাসী। তার sামী iয়ািজদ িবন জােয়দ,  eবং পাঁচিট 
সnান িনেয় তােদর সংসার। আসমা িবনেত মারoয়ান নিবর িবrেd eকািধক কিবতা িলেখ সমােলাচনা কেরিছেলন। িতিন 
iয়াসিরববাসীেক uেtিজত করেত েচেয়িছেলন মুহাmেদর িবrেd eকিtত হেত। বদর যুেdর পর iসলােমর pসার েমেন িনেত 
পােরনিন। িতিন কিবতায় আuস, খাজরাজসহ iয়াসিরেবর িবিভn েগাt,  যারা নিবেক সহেযািগতা করেতন eবং যারা িনsৃহ 
িছল uভয়েক িনেয় বয্ঙ্গ কেরন। iসলােমর iিতহােসর pথম িদককার নিবর জীবনী-েলখক iবেন iসহাক তার ‘িসরাত রsল 
আlাহ’( iংেরিজেত aনূিদত ‘দয্া লাiফ aব মুহাmদ’) বiেয় বেলেছন, ৬২৪ িখর্sােbর রমজান মােসর ২৫ তািরখ নিবর 
িনেদর্েশ uমােয়র িবন আিদয়া আল-খাতািম ঘুমn aবsায় পাঁচ িশশুসnানসহ আসমা িবনেত মারoয়ানেক হতয্া কেরন।  

বদর যেুdর di বnী আব ুআjা আল-জুমািহ o মুয়ািবয়া িবন মুিগরােক শতর্সােপেk মুিk িদেয় iয়াসিরেব থাকার anমিত 
িদেয়িছেলন নিব। ohেদর যুেd নিব-বািহনীর পরাজয় হেল মুয়ািবয়া পািলেয় আtেগাপন কেরন eবং আব ুআjা পেুরাপুির মুিkর 
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জn আেবদন কেরন। নিব তৎkণাৎ আব ুআjােক eবং মুয়ািবয়া িবন মুিগরােক েgফতার কের মৃতযু্দN কাযর্কর করার িনেদর্শ 
pদান কেরন। uভয় িনেদর্শi পালন করা হয়। েজাবােয়র িবন আল-আoয়াম আব ুআjার মতৃুয্দN কাযর্কর কেরন।  

iয়াসিরেবর খাজরাজ েগােtর আblুাহ িবন uবােয়র pথম িদেক iসলােমর pিত িনেজর আnগতয্ pকাশ কেরিছেলন। িকnt kেম 
যখন iসলােমর pসার বাড়েত থােক, নিবর সামািজক o রাজৈনিতক মযর্াদা বৃিd পায় তখন িতিন তখন মুহাmেদর oপর েথেক 
সমথর্ন pতয্াহার কের েনন। িতিন নিব মুহাmেদর িবেরািধতা কের িনেজর ধমর্ীয় িবশব্ােসর pচার করেত শুr কেরন। মুসলমানরা 
তাঁেক মুনােফকেদর pধান িহেসেব িচিhত কেরন। eক পযর্ােয় হজরত oমর খাজরােজর েনতা আblুাহ িবন uবােয়রেক হতয্া 
করাi uিচৎ বেল মnবয্ কেরন। তেব নিবর আেরক anসারী,  খাজরাজ েগােtর সাদ িবন uবায়দা আblুাহর pিত সদয় হবার 
anেরাধ কেরন। িতিন আরo বেলন, ‘আমােদর শাসক হবার iচ্ছা যােত আblুাহ িবন uবােয়েরর পরূণ না হয়, েসজn আlাহi 
আপনােক আমােদর কােছ েpরণ কেরেছন। anথায় আমরা eেতািদন তার মাথায় মুkট পিরেয় তার হােত সীলেমাহর তুেল 
িদতাম।  

বতর্মানকােলর িমশরীয় বুিdজীবী মুহাmদ েহােসন হায়কেলর৫৩ (১৮৮৮-১৯৫৬ িখর্sাb) েলখা ‘দয্ লাiফ aব মুহাmদ’ নােমর 
নিব মুহাmেদর জীবনী-gেn uেlখ কেরেছন : ‘নিব হজরত oমেরর uেdেশয্ বেলিছেলন,  আিম যিদ তখন েতামার কথা anসরণ 
কের আblুাহ িবন uবায়েক হতয্া করার িনেদর্শ pদান করতাম তেব তার েগােtর আtীয়-sজেনরা pিতেশাধ েনবার জn 
আমােদর oপর আkমণ করত। িকnt  আিম eখন আেদশ িদেল তার আtীয়রা বরং েসটা আেগ পালন করেব। হায়কেলর 
মেত, ‘আblুাহ িবন uবােয়র eর েছেল an কােরা হােত িনেজর িপতার মৃতুয্ েদখার েচেয় িনেজi তার িপতােক হতয্া করেত 
আgহী িছেলন। নিব িনেদর্শ িদেল িতিন িনেজi eমনটা করেবন বেল psাব িদেয়িছেলন।’িমশরীয় iসলািম পিNত জালালuিdন 
আল-sয়ুিত (১৪৪৫-১৫০৫ িখর্sাb) মnবয্ কেরেছন, েকারােনর sরা িনসা-eর ৮৮ নmর আয়াতিট আblুাহ িবন uবােয়র 
েpিkেত eেসেছ: ‘েতামােদর মেধয্ কী হেয়েছ েয, েতামরা মুনািফকেদর সmেn di দেল িবভk হেয় েগেল,  যখন আlাহ 
তােদর কতৃকেমর্র জn তােদরেক আেগর aবsায় িফিরেয় িদেয়েছন? আlাহ যােক পথ  কেরন েতামরা তােক সৎপেথ 
পিরচািলত করেত চাo? আসেল আlাহ যােক পথ  কেরন তিুম তার জn কখনo েকােনা পথ পােব না। (৪:৮৮)। sয়ুিতর 
বণর্নায়,  আblুাহ িবন uবােয়র pিত েkােধর কারেণ নিব তার anসারীেদর বেলিছেলন েয, েলাকিট সবসময় িনজ বািড়েত 
pিতপk িশিবেরর েলাকজন িনেয় ৈবঠক কেরন eবং িবপদ ঘটােনার েচ া কেরন,  েস েলাকিটেক সিরেয় িদেত েকu রািজ 
আেছন িক-না? ঘটনাkেম আblুাহ িবন uবায়েক eকসময় kমা করা হয়। eরপর িতিন িহজির ৯ সােল (৬৩১ িখর্sাb) মারা 
যান। নিব তার েশষকেৃতয্র আেয়াজনo কেরিছেলন। 

েযসব হতয্াকাN শুধুমাt পরাkম pদশর্ন িকংবা বয্িkগত আেkােশর কারেণ সংগিঠত হেয়িছল, েসgেলােক েকৗশেল aেনক 
সময় aেনেক iসলােমর জn িনেবিদত েসবা বেল চািলেয়েছন। েযমন iয়াসিরেব eক ihিদ েদাকানদার ভােলা বয্বসা করেতন। 
aেনক মুসলমান েkতার সােথ তার sসmকর্ িছল। েযিদন নিব বাn kরাiজা েগােtর সকল ihিদ পুrষেক হতয্ার িনেদর্শ 
েদন, েস-সময় মুহায়সা িবন মাsদ েদৗেড় eেস iবেন sনাiনা নােমর oi িনরীহ েদাকানদারিটেক হতয্া কেরন। ei হতয্াকােNর 
জn মুহায়সা িবন মাsদেক eকজনi মাt িতরsার কেরিছেলন, েস হেচ্ছ তার আপন ভাi।  

a ম িহজিরেত েরামানেদর িবrেd যখন সমর aিভযােনর পিরকlনা ৈতির হিচ্ছল তখন নিবর কােছ বাতর্া আেস,  েশায়ােলম 
নােমর eক ihিদর বািড়েত েবশিকছু েলােকর সমাগম হেয়েছ। িকভােব েরামানেদর িবrেd মুসলমানেদর ei যdু pিতেরাধ করা 
যায়,  তা িনেয় আেলাচনা চলেছ। নিব তখন সাহািব তালহা িবন oবায়dlাহসহ কেয়কজনেক েস-বািড়িট চারিদক েথেক িঘের 
আgন ধিরেয় েদয়ার িনেদর্শ েদন। eকজন মাt মাnষ আgেন পেুড় যাoয়া বািড় েথেক েবর হেত েপেরিছেলন। িকnt পালােত 
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িগেয় তার পা েভেঙ যায়। sরা তoবার eকিট আয়ােত েযসব মুসিলম গরেমর কারেণ ei aিভযােন েযাগ িদেত পােরিন, তােদর 
কথা uেlখ করা হেয়েছ eভােব: ‘আর তারা বলল, গরেমর মেধয্ aিভযােন েবর হেয়া না।’বেলা,  ‘জাহাnােমর আgনi সবেচেয় 
গরম।’( ৯:৮১)। 

 

 

 

নবoুিত o শাসন  

নিব িহেসেব মহুাmেদর পণূর্াঙ্গ িচt েপেত হেল আমােদরেক aবশয্i মিk sরা িবেশষ কের sরা মুিমnন eবং sরা নজম পাঠ 
করেত হেব। ei sরায় মুহাmদেক িযশুর মেতা আধয্ািtক বয্িk িহেসেব তেুল ধরা হেয়েছ। আর রাTেনতা,  শাসক,  আiন-
pেণতা িহেসেব মুহাmেদর ভিূমকা জানেত আমােদর পড়েত হেব sরা বাকারা, sরা িনসা, sরা মুহাmদ, eবং সবেশেষ sরা 
তoবা’র মেতা মাদািন sরাgেলা। মিদনায় িহজরেতর িতন-চার বছর পর ihিদ েগাtgেলা িনমরূ্ল হেল eবং বাn মুsািলক েগাtেক 
(মিদনার পি েম বসবাসকারী eকিট েবdiন uপজািত) পরািজত করার পর নিব মুহাmেদর রাজৈনিতক kমতা বৃিd েপেত থােক।  

মুহাmেদর জীবনী িলখেত িগেয় iিতহাসিবদ iবেন িহশাম eকিট ঘটনার কথা uেlখ কেরেছন। eকবার ihিদ ধেমর্র বাn-নািজর 
েগােtর হাoয়া িবন আkােবর কnা সািফয়া sেp েদেখন চাঁদ তার েকামের েনেম eেসেছ। সািফয়া তার sামী েকনানা িবন আব ু
রািবয়ােক sেpর ঘটনািট বলেল িতিন েkােধ সািফয়ার েচােখ েজাের আঘাত কেরন। ফেল সািফয়ার েচাখ ফুেল uেঠ। েকনান 
িবন রািবয়া stীেক গাল িদেয় বেলন: ‘তুিম িক েহজােজর রাজার stী হবার sp েদখ নািক?’ পরবতর্ীেত খায়বার দখেলর পর নিব 
সািফয়ােক stী িহেসেব gহণ কেরন। iবেন িহশােমর বণর্নায় আেরকিট ঘটনার uেlখ আেছ। বাn কায়েনাকা েগােtর আblুাহ 
িবন সালাম iসলাম gহণ করেল ihিদরা তাঁেক িনেয় বয্ঙ্গ করেতন। তারা বলেতন, ‘তিুম ভােলা কেরi জােনা নবoুত শুধুমাt 
ihিদ সnানরাi লাভ করেত পাের। eিট আরবেদর জেn নয়। েতামার মুিনব েকােনাভােবi নিব নন,  িতিন eকজন রাজা 
মাt।’মkা িবজেয়র পর pাণভেয় যখন kরাiশ েনতা আব ুsিফয়ান iসলাম gহণ কেরন তখন িতিন আbাস িবন আbলু 
েমাতােলবেক বেলন : ‘েতামার ভািতজার দখেল েতা আেছ িবশাল aঞ্চল।’আbাস িফরিত জবাব িদেলন : ‘hাঁ। নবoুত pািpর 
জni ei রাজt।’ 

হজরত oমর িবন আল-খাtাব iসলােমর iিতহােস eকজন aতয্n grtপণূর্ বয্িkt। চািরিtক দৃঢ়তার জn িতিন নিব মুহাmেদর 
কােছ খুব িবশব্s eবং েdয় িছেলন। oমেরর চািরিtক ei gণাবলীর কারেণi iসলাম pচােরর শুr েথেক নিব oমরেক তার 
ঘিন জেনর বেৃt িনেয় আেসন। kরাiশেদর সােথ hদায়িবয়ার সিnেত মুহাmেদর সmিত িনেয় aসnt  িছেলন হজরত oমর। 
তার কােছ eসিn িছল eক ধরেনর পরাজয়। hদায়িবয়ার সিnর আেগ নিব কেয়কজন সাহািব o েবdiন anসারীেদর সােথ 
মkার বাiের aবsান িনেয় হজ পালেনর iচ্ছা pকাশ কেরন। kরাiশরা e-সংবাদ েশানা মাt মুহাmেদর pেবশ েঠকােত যেুdর 
pstিত gহণ কের। মkা েথেক ছয় মাiল দেূর aবsান িনেয় মুসলমানরা সমেঝাতার েচ া কেরন। েশেষ uভেয় ei শেতর্ uপনীত 
হয় েয,  ‘মুসলমােনরা e-বছর মিদনায় িফের যােব তেব পেরর বছর তারা কাবায় হজ করেত পারেবন।’ e-psােব oমর 
েভেবিছেলন kরাiশরা নিবেক তােদর সব শতর্ েমেন িনেত বাধয্ কেরেছ। তাi িতিন আেবগ-তািড়ত হেয় মুহাmেদর কােছ 
eিবষেয় জানেত চান। নিব তখন uেtিজত হেয় oেঠন eবং িচৎকার কের বেলন : ‘েতামার মা েতামার জn েশাক কrক।’ নিবর 
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মুেখ eaিভশােপর কথা শুেন oমর িনেজেক সংবরণ কেরন। েয নিব hদায়িবয়ার সিn কেরিছেলন আর েয নিব দশ/বােরা বছর 
আেগ pবল আgহ িনেয় oমর o হামজােক iসলােম ধমর্াnিরত কেরিছেলন,  dজেনর পাথর্কয্ আেছ। hদায়িবয়ার সিnর মাধয্েম 
kরাiশেদর িনকট আtসমপর্েনর যুিkেক িভn আিঙ্গেক িভিt িদেত নািজল হয় sরা ফাতাহ-eর pথম আয়াত : ‘আlাহ েতামার 
জn ss  িবজয় aবধািরত কেরেছন।’( ৪৮:১)। বতর্মােন সবাi sীকার কেরন হজরত আব ুবকেরর kশলী ভূিমকা oমরসহ 
aেনেকর aসntি  কমােত ভিূমকা েরেখিছল।  

যিদo hদায়িবয়ার সিn eক দৃি েত মুসলমানেদর িপছপা হoয়া eবং eজn নিবেক oমরসহ কেয়কজন সাহািবর aসntি র 
সm ুখীন হেত হয় তব ুe-সিn েথেক নিবর গভীর রাজৈনিতক pjার পিরচয় পাoয়া যায়। নিব হয়েতা e-সময় kরাiশেদর সােথ 
যুেd জিড়েয় পেড়নিন কারণ িতিন সmবত িনি ত িছেলন না, মুসলমানরা আেদৗ kরাiশেদর পরািজত করেত পারেব িকনা। 
ফেল eকিট সামিয়ক আেপাস বা সিn তার কােছ aিধক িনরাপদ িছল। নিব জানেতন মুসলমানেদর eকিট পরাজয় kরাiশেদর 
শিkশালী করেব। তাছাড়া e পরাজয় েবdiনেদর oপর মুসলমানেদর pভাব hাস করেব eবং ihিদেদর েkাভ uসেক িদেব। 
যা মুসলমানেদর ভিবষয্তেক eক গভীর aিন য়তার িদেক েঠেল েদেব। eসব িদক িবেবচনা কেরi সmবত নিব kরাiশেদর 
সােথ সিn কেরন। িতিন সmবত kরাiশেদর শতর্াবলী েমেন িনেয়িছেলন ei িচnা কের েয,  শতর্ মানার ফেল তার pভাব o 
মযর্াদা সমুnত থাকেব eবং পরবতর্ী বছর তার anসারীরা হজ করেত পারেবন। েস েkেt পরাজেয়র েকােনা শঙ্কা থাকেব না।  

hদায়িবয়ার সিnেত মুহাmদ েয িবচkণতার পিরচয় িদেয়িছেলন েসিবষেয় anধাবণ করা যায় তার পরবতর্ী খায়বার যুdযাtা 
েথেক। মুহািজরেদর aেনক িনকট-আtীয় তখেনা মkায় বাস করেতন। তাi নিব জানেতন,  মুহািজরেদর aেনেক েস-জেn 
kরাiশেদর িবrেd যুেdর ময়দােন pাণপেণ লড়াi করেবন না। িকnt ihিদেদর েশষ শিkশালী ঘাঁিট খায়বার আkমেণ েস-
ধরেনর েকােনা শঙ্কা েনi। বরং খায়বােরর যুd জয় মুসলমানেদর মেনাবল o গিনমেতর মাল di-i বৃিdেত সাহাযয্ করেব। sরা 
ফাত্h-eর কেয়কিট আয়ােত e-সmেকর্ মnবয্ করা হেয়েছ। েযমন ei আয়ােত বলা হেয়েছ : ‘িবশব্াসীরা যখন গােছর িনেচ 
েতামার কােছ েতামার আnগেতয্র শপথ িনল তখন আlাহ তােদর oপর সnt  হেলন। তােদর anের যা িছল িতিন তা 
জানেতন...।’( ৪৮:১৮)।  

hদায়িবয়ায় যখন kরাiশেদর সােথ নিবর যুd aবশয্mাবী মেন হেয়িছল, তখন নিব মুসলমানেদর িনেয় eকিট গােছর িনেচ 
দাঁড়ান। kরাiশেদর েযেকােনা pিতেরােধর মেুখ যdু কের যাবার শপথ gহণ কেরন সবাi। iসলােমর iিতহােস ei শপেথর 
নাম ‘আlাহর সntি র শপথ’( বায়াত aর-েরদoয়ান)। মােন আlাহ ei শপথ েথেক খুবi আনিnত হেয়েছন। ‘আর তােদর 
জn িsর করেলন আসn িবজয়।’( ৪৮:১৮)। ‘যুেd (তারা) লাভ করেব িবপলু সmদ।’( ৪৮:১৯)। ‘আlাহ েতামােদরেক 
pিতrিত িদেয়েছন েতামরা যুd- লভয্ িবপলু সmেদর aিধকারী হেব। িতিন েতামােদর জn e tরািnত করেবন।’ ( ৪৮:২০)। 
hদায়িবয়ার সিnর পর নিব drত মিদনােত িফের আেসন eবং েসখােন eক পk কািটেয় খায়বােরর uেdেশয্ ৈসn িনেয় যাtা 
কেরন। িতিন সেnহ কেরিছেলন মুসলমােনরা hদায়িবয়ার সিn িনেয় িবিভn p  তলুেত পাের। আবার িতিন e-o জানেতন,  
খায়বার যdু জয় হেল সিn িনেয় p  েতালার েচেয় গিনমেতর মােলর ভাগ-বােটায়ারা িনেয় বয্s থাকেবন সবাi।  

গিনমেতর মাল হsগত করার িবষয়িট েবdiনেদর eেতাi আেnািলত কেরিছল েয, যারা kরাiশেদর সােথ যেুd েযেত রািজ 
িছেলন না তারাo পযর্n খায়বার আkমেণ সঙ্গী হেত রািজ হেয় েগেলন। sরা ফাত্h-eর ১৫ নmর আয়ােত e-সmেকর্i বলা 
হেয়েছ: ‘েতামরা যখন যুdলb সmদ সংgেহর জn যােব তখন যারা ঘের েথেক িগেয়িছল তারা বলেব, ‘আমােদরেকo েতামােদর 
সেঙ্গ েযেত দাo।’( ৪৮:১৫)। eর পেরর আয়ােত আlাহ নিবেক িনেদর্শ িদেয়েছন, ‘েয-সব মrবাসী আরব ঘের েথেক িগেয়িছল 
তােদরেক বেলা, েতামােদরেক ডাকা হেব eক pবলপরাkাn জািতর সােথ যdু করেত। েতামরা oেদর সােথ যুd করেব যতkণ 
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না oরা আtসমপর্ণ কের। েতামরা e-িনেদর্শ পালন করেল আlাহ েতামােদরেক ভােলা পুরsার েদেবন। িকnt েতামরা যিদ 
আেগর মেতা পািলেয় যাo িতিন েতামােদরেক দাrণ শািs েদেবন।’( ৪৮:১৬)। খায়বােরর  জলাশেয় কােছ কেয়কিট রাজকীয় 
pাসাদ িছল। pথম িদেন ‘সালাম িবন েমশকাম’ pাসাদিট আkমণ কেরন মুসলমানরা। িকnt দখেলর আেগ ভয়াবহ লড়াiেয় ৫০ 
জন মুসলমান েযাdা pাণ হারান। anিদেক হজরত আব ুবকেরর েনতৃেt ‘নাoম’ pাসাদ আkমণ করা হয়। িকnt সফল হেত 
পােরনিন। হজরত oমেরর েনতৃেt আkমণ কেরo দখল েনয়া যায়িন pাসাদিট। aবেশেষ হজরত আিল pাসােদর pিতরkা বুয্হ 
েভদ কের pেবশ করেত সkম হন। anিদেক জািবর pাসােদর পািন-সংেযাগ িবিচ্ছn কের েদন। ফেল pাসােদ aবsানকারীরা 
েবর হেয় আসেত বাধয্ হয়। বাiের eেস তারা pিতেরাধ গেড় েতালার েচ া করেলo েশষেমশ বয্থর্ হেয় পািলেয় যায়। eভােব 
eেকর পর eক কেয়কিট pাসােদর পতন ঘেট। সবেশেষ মুসলমােনরা আস-sেলমান eবং আল-oয়ািথ pাসাদdেয় েপৗঁেছন। ei 
pাসাদ dিটেত পবূর্ েথেক ihিদ নারী o িশশুেদর িনরাপtার জn আলাদা কের রাখা হেয়িছল। ihিদরা েশষেমশ যdু িবরিতর 
আেবদন কেরন। নিব যুdবnীেদর বাঁিচেয় রাখার িসdাn gহণ কেরন eবং ihিদেদর কৃিষ জিমর মািলকানা মুসলমানেদর হােত 
েদয়ার iচ্ছা pকাশ কেরন। যিদo ihিদরা েস জিমেত কাজ করেত পারেব eবং তারা তােদর uৎপািদত ফসেলর aেধর্ক 
মুসলমানেদর েদেব।  

খায়বার যুd েথেক নিবর কােছ গিনমেতর ভাগ পেড় সািফয়া নােমর ihিদ রমণী। েসi সািফয়া, িযিন sেp চাদঁেক তার েকামের 
নামেত েদেখিছেলন eবং sামীেক তা বলার পর আঘাতpাp হেয়িছেলন। মিদনায় েফরত আসার আেগ নিব সািফয়ােক িবেয় 
কেরন। খায়বােরর পেূবর্ ফাদােকর জলাশেয়র কােছ an ihিদ েগাt বসবাস করত,  তাo মুসলমানরা দখল িনেত সkম েহান। 
e-জেn তােদর েকােনা যdু করেত হয়িন। খায়বােরর ihিদেদর পিরণিতর কথা বলেত ফাদােকর ihিদরা ভেয় িবনা যুেd 
আtসমপর্ন কেরন eবং তােদর uৎপািদত শেsর aেধর্ক মুসলমানেদর িদেত রািজ েহান। মিদনার দিkেণ oয়ািদ আল-েকারা 
o তায়মােত বসবাসকারী ihিদরাo মুসলমানেদর িনকট আtসমপর্ণ কেরন eবং আেরািপত শতর্ িহেসেব িজিজয়া কর িদেত 
রািজ হন। eভােব মুসলমানেদর িবজয় রথ egেত থােক। েহজােজর সমs দিkণাঞ্চল নিব মহুাmেদর শাসনাধীন হয়। eটা 
uেlখয্ েয খায়বার যুd জয়েক নিব aতয্n দkতার সিহত kটনীিতেত কােজ লািগেয়েছন। যুd জেয়র পর েবdiনেদর বাn 
গাতাফান েগা ীেক নিব িবেশষ grt pদান কেরন। ei েগা ী ihিদেদর সােথ েবশ সmিকর্ত িছল। তারা নিবর সাহচেযর্ না 
eেস ihিদেদর সােথ থাকেল হয়েতা মুসলামানেদর e-যুd জয় করা aেনক ক সাধয্ হেতা। বাn গাতাফান েগা ীেক তাi 
গিনমেতর মােলর aেধর্কi িদেয় েদন নিব।    

িহজরেতর পের নিবর কাযর্াবলী পযর্ােলাচনা করেল েদখা যায়, eসময় নিব ধমর্pচােরর সােথ সােথ রাজৈনিতক pভাব িবsাের 
সময় িদেয়েছন েবিশ। যdু জেয় মুসলমানেদর anতম েকৗশল িছল ‘গাজoয়া’বা আকিsক আkমণ করা। an aেনক পdিত 
anসরণ কের আkমণ করা হেতা, তেব তা sিনিদর্  gpচরেদর পাঠােনা েগাপন তেথয্র uপর িভিt কের। eভােব কেয়কিট 
kরাiশ বািণিজয্ক কােফলােক লkয্ কের আkমণ করা হয়। eসব আkমণ েযমন িবপk দলেক আিথর্কভােব kিতgs 
কের, েতমিন pাp গিনমেতর মাল িবজয়ী মুসলমানেদর আরo িনেবিদতpাণ েযাdা হেত uৎসািহত কেরেছ।  

িহজির ৩ সােল (৬২৫ িখর্sাb) মিদনার িনকট ohদ পাহােড়র ময়দােন সংঘিটত যুেd পরাজয় মুসলমানেদর জn িছল eকিট 
িবরাট ধাkা। িকnt ei পরাজয় aবধািরত িছল না। যুেd পরািজত মুসলমানেদর মিদনায় েফরত না পািঠেয় আব ুsিফয়ােনর 
kরাiশ দল মkায় েফরত চেল যায়। ei যেুd নিবর রণেকৗশল anসরণ করা হয়িন। নিবর িনেদর্শ েমেন মুসলমানরা পাহােড়র 
ঢােল aবsান েননিন। িনেল aবশয্ ei যুেd হারেতন না। িকnt যেুdর ময়দােন েকu েকu গিনমেতর মাল আেগভােগi হsগত 
করার জn যার যার জায়গা েছেড় যান। ফেল যুেd পরািজত হন।  
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িহজির ৫ সােল (৬২৭ িখর্sােb) মুসলমানরা পনুরায় িবপেদর সmখুীন েহান। kরাiশ eবং েবdiনরা সিmিলতভােব মিদনা 
দখেলর েচ া কেরন। iসলােমর iিতহােস e-ঘটনােক বলা হয় খnেকর যুেd। ei যুেd মুসলমানরা মিদনার চারপােশ eক 
ধরেনর পিরখা খনন কেরন যা আেগ কখেনা েদখা যায়িন। pচিলত আেছ েয,  ei পিরখা িনমর্ােণর psাব িদেয়িছেলন iসলাম 
gহণকারী pথম iরািন নাগিরক সালমান আল-ফািসর্। kরাiশেদর পেk পনুরায় েনতৃেt িছেলন আব ুsিফয়ান। eকজন kরাiশ 
েযাdাo পিরখা পার হেয় মিদনায় pেবশ করেত পােরনিন। মুসলমানেদর জn ঝুঁিক িছল মিদনার েভতের থাকা ihিদ বাn 
kরাiজা েগা ী kরাiশেদর সােথ েযাগ িদেত পাের। kরাiজা েগা ী যিদ kরাiশেদর সােথ েযাগ িদেতা তেব মসুলমানরা e 
যুেd পরািজত হবার o iসলােমর pসার থমেক যাবার সmাবনা িছল। নিব মুহাmেদর েকৗশেলর কারেণ েস যাtায় িবপদ েকেট 
যায়। di সpাহ পর kরাiশরা যুd েথেক kাn েদন।  

যুেdর সময় নিব মহুাmদ গাতাফান েগা ীর েগাপেন iসলােম ধমর্াnিরত েনায়াম িবন মাsদ নােমর eকজন বয্িkেক বাn kরাiজা 
o kরাiশেদর মেধয্ dnd সৃি র জn িনযkু কেরন। েনায়াম িবন মাsেদর সােথ মিদনার ihিদ o kরাiশেদর সােথ sসmকর্ 
িছল। ফেল uভেয়i তােক নিব মুহাmেদর pিতপk েভেবিছেলন eবং তার বkবয্ িবশব্াস কেরিছেলন। েনায়াম িবন মাsেদর 
ভূিমকার ফেল বাn kরাiজা o kরাiশ বািহনী eেক aপরেক aিবশব্াস কেরন। aবেশেষ বাn kরাiজােদর তরফ েথেক েকােনা 
সহেযািগতা না েপেয় eবং হঠাৎ কের ৈশতpবােহ িটকেত না েপের kরাiশরা মkায় িফের যান। kরাiশরা মkা েফরত যাবার 
পরi নিব সশst ৈসিনেকর eকিট দল েpরণ কেরন বাn kরাiজােদর রাsায়। বাn kরাiজা েভেবিছল আব ুsিফয়ােনর বািহনীেক 
সাহাযয্ না করায় মুসলমানরা েবাধহয় eবার সহনশীল আচরণ করেব। িকnt মুসলমানেদর জn ভিবষয্েতর hমিক মেন হoয়ােত 
নিব তােদরেক মিদনা েথেক সমেূল িবতািড়ত করার িসdাn gহণ কেরন। kরাiজােদর িবনাশ iসলােমর িবকিশত শিk সmেকর্ 
anেদর ভীত করেব, মুসলমানেদর জn িবশাল গিনমেতর বয্বsা হেব, েতমিন মিদনার আuস o খাজরাজ েগা ীর েলােকরা 
iসলােমর পতাকার pিত আরo anগত হেবন।  

৬২৫ িখর্sােbর েpkাপেট বাn-নািজর েগােtর েখজরু গােছর বাগােন মসুলমানেদর আgন েদয়া িছল ঘৃিণত eকিট কাজ। যেুd 
পরাs করার an েকােনা uপায় েদেখ নিব ei িসdাn িনেয়িছেলন। েকারােনর sরা হাশর-eর ২-১৭ নmর  আয়াত নিবর 
িসdাnেক েযৗিkক িভিt েদবার জn নািজল হেয়েছ। ৬৩০ িখর্sােb মুসলমানরা eকi ধরেনর কেঠার পdিত gহণ কেরন 
তােয়ফ-িনবাসী বাn সািকফেদর aবেরাধ কের রাখার সময়। aবেরােধর মাধয্েম মুসলমানরা বাn সািকফেদর বাiের েথেক খাদয্ 
আসা বn কের েদন। িকnt শীঘর্i মুসলমানরা বঝুেত পােরন, বাn সািকফেদর আবাসsেলর েভতের খােদয্র বড় মজুদ রেয়েছ। 
দীঘর্ েময়ােদ aবrd কের রাখেলo তারা kিতgs হেবন না। anিদেক নিব আরব মুসলমান ৈসিনকেদর aিsর চিরেtর কথা 
িচnা কেরন। aিচেরi ৈসিনেকরা kাn o aবসn হেয় পড়েবন। তাi drত যdু জেয়র কথা িচnা কের বাn সািকফেদর আঙ্গুেরর 
েkত পিুড়েয় েদবার আেদশ েদন। জীিবকার uৎস িহেসেব বাn সািকফেদর িনকট ei আঙ্গুেরর েkত িছল খবুi grtপণূর্। তাi 
তারা নিবর কােছ eকজন দতূ েpরণ কের মুসলমানেদর e-রকম ধংসাtক কাজ েথেক িবরত থাকেত anেরাধ কেরন। িবিনমেয় 
সমs আঙ্গুর েkেতর মািলকানা মুসলমানেদর িদেয় েদবার psাব েদন। নিব তােয়ফ aবেরাধ sিগত কের মkা িফের যান eবং 
হাoয়ােজন েগাt েথেক েনয়া গিনমেতর মাল বন্টন কেরন। বাn সািকফ েগােtর eক েনতা মােলক িবন আuসেক psাব 
েদন, মােলক iসলােম দীিkত হেল তার stী-সnানেদর মুিk েদবার সােথ সােথ eকশত uট pদান করা হেব। psােব রািজ হেয় 
মােলক িবন আuস িনেজর ধমর্-েগাt তয্াগ কের নিবর uপিsিতেত iসলাম gহণ কেরন। ei সব ঘটনা iসলােমর pাথিমক যুেগ 
িলিখত িবিভn ঐিতহািসক gেn েলখা আেছ eবং তা িনভর্রেযাগয্o। iসলােমর pাথিমক বছরgেলার ঘটনা নিব মুহাmেদর 
মানিসকতা o নতুন ধমর্ িহেসেব iসলােমর drত pসােরর েলৗিকক বয্াখয্া pদান কের।  
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মkা জেয়র পর eবং তােয়ফ জেয়র পূেবর্ নিব হাoয়ােজন েগাtেক পরাs কের pচরু গিনমেতর মাল লাভ কেরন। গিনমেতর মাল 
বন্টেনর সময় মুসলমানরা ভয় েপেতন, নিব uদারভােব নবয্ মুসলমানেদর গিনমেতর মাল সব দান কের েফলেবন। েযভােব িতিন 
মkা িবজেয়র পর iসলাম ধমর্ gহণ করায় kরাiশ েনতা আব ু sিফয়ান, তার সnান মুয়ািবয়া, আল-হােরস িবন আল-
হােরস, আল-হােরস িবন িহশাম, েসােহল িবন aমর eবং হাoয়ােতব িবন আbলু ojােক ১০০িট কের uট uপহার িদেয়িছেলন। 
e ঘটনায় মিদনার আনসারগণ aসেnাষ pকাশ কেরন। তােদর eকজন েনতsৃানীয় বয্িk সাদ িবন oবাদা নিবর কােছ 
আনসারেদর e েkােভর কথা জানান। নিব তখন আনসারেদর েডেক পাঠান, তােদর বkবয্ েশানার জn। নিবর ei কাযর্kম 
তার kটৈনিতক o anেক িনয়ntণ করার দkতা pমাণ কের। নিব আনসারেদর uেdেশয্ বেলন, ‘o আমার আনসােররা! eটা িক 
ভােলা নয় েয anরা uট িনেয় িফের েগল আর েতামরা িফের যােব আlাহর দয়া িনেয়?’ মিদনায় aবsানকালীন সমেয় নিব 
মুহাmদ সmেকর্ েয দিলল বা তথয্ iসলােমর iিতহােসর pথমিদককার ঐিতহািসকরা pকাশ কেরেছন তােত নিবর চিরেt 
ধমর্pচারেকর সােথ eকজন রাTনায়েকর িচto ধরা পেড়। মুহাmেদর জীবনী িনেয় েয েকােনা eকিন  পাঠক পড়াশুনা করেল 
e-ধরেনর aসংখয্ pমাণ পােবন।  

তফিসর আল-জালালাiেন sরা িনসা-eর ১০৫-১০৭ নmর আয়ােতর বয্াখয্ায় নীেচর ঘটনা uেlখ করা হেয়েছ। তমা িবন iবিরক 
নােমর eকজন বয্িk eকজন ৈসিনেকর েপাশাক চুির কের তা ihিদ বয্িkর ঘের লুিকেয় রােখন। েপাশােকর মািলক েপাশাকিট 
লুকােনা sােন খুঁেজ পান। েপাশােকর মািলক যখন েপাশাক চুিরর জেn তমােক দায়ী কেরন তখন তমা িনেজেক িনেদর্াষ দািব 
কের oi ihিদ বয্িkেক ‘েচার’ বেল দািব কেরন। তমার আtীয়রা e-িবষয়িট নিবর সামেন uপsাপন কেরন eমনভােব 
েয, তমা eকজন মুসলমান তাi নিব েযন তমার পkপািতt কেরন। িকnt নিব তা কেরনিন। পkপািতেtর েচেয় িতিন সতয্েকi 
pাধাn িদেলন। sরা িনসার ১০৫ নmর আয়ােত বলা হেয়েছ : ‘আিম েতামার pিত সতয্সহ িকতাব aবতীণর্ কেরিছ যােত তুিম 
মাnেষর মেধয্ েসi মেতা িবচার করেত পার আlাহ েতামােক েযমন জািনেয়েছন। তুিম িবশব্াসঘাতকেদর জn তকর্ কেরা 
না।’( ৪:১০৫)। sরা হজরুাত-eর ৯ নmর আয়ােতo eকi ধরেনর িবষেয় আেলাকপাত করা হেয়েছ। eখান েথেক নিব মুহাmেদর 
েনতৃেtর gণাবলীi েয pকািশত হয় শুধতুাi নয়, েসi সােথ তৎকালীন আরব মসুলমান সমােজর aবsা o দলাদিলর িচto 
uেঠ eেসেছ। আয়াতিট হল: ‘িবশব্াসীেদর di দল dেnd িলp হেল তুিম তােদর মেধয্ ফয়সালা কের েদেব। তারপর তােদর eক 
দল যিদ an দেলর িবrেd সীমা ছািড়েয় যায়,  তেব তােদর সােথ যdু করেব যতkণ পযর্n না তারা আlাহর িনেদর্েশর কােছ 
আtসমপর্ণ কের। যিদ তারা আtসমপর্ণ কের তেব তােদর nােয়র সেঙ্গ ফয়সালা কের েদেব,  sিবচার করেব।’আয়াতিট eকi 
সােথ পির ার eবং েবাধগময্। তফিসর আল-জালালাiেন আেরকিট ঘটনার কথা uেlখ আেছ েযখােন তৎকালীন আরেবর 
সমািজক aবsা o নিব anসারীেদর মধয্কার মেনামািলেnর িবষয়িট ফুেট oেঠেছ : ‘নিব eকবার eকিট গাধার িপেঠ চড়িছেলন 
eবং যখন িতিন আblুাহ িবন uবােয়র পাশ িদেয় যািচ্ছেলন তখন গাধািট শুকেনা মলতয্াগ কের। iবেন uবায় dগর্েnর জেn 
িনেজর নাক েচেপ ধেরন। তখন েসখােন uপিsত আনসারেদর eক েনতা আblুাহ িবন রাoহা বেলন, ‘iবেন uবায়, আlাহর 
নােম শপথ িনেয় বলিছ, রsেলর কােছ েতামার শরীের বয্বহার করা sগিnর েচেয় গাধার ei মেলর গn কম aসহনীয়।’iবেন 
রাoহার ei বkবয্ িনেয় তার anসারীেদর সােথ iবেন uবােয়র anসারীেদর সােথ কথা কাটাকািটর eক পযর্ােয় লািঠ-জুতা 
িনেয় di পk মারামািরেত জিড়েয় পেড়।   

মkা িবজেয়র পর কিব েবাজােয়র িবন েজাহােয়র িবন আব ুসালমা তার ভাi কিব কাব িবন েজাহােয়রেক eকিট িচিঠ িলেখন : 
‘েয কিবরা নিবর নােম কিবতা িলেখেছন িকংবা নিবর মেন ক  িদেয়েছন, তােদর মৃতযু্দN েদয়া হেচ্ছ। যারা eধরেনর কাজ 
কেরিছল তােদর aেনেকi eখন মkা েছেড় চেল যােচ্ছন। তাi আপিন িনরাপেদ থাকেত চাiেল নিবর কােছ িগেয় kমা চাoয়া 
uিচত। aতীত কােজর জn যারা kমা pাথর্না করেছন নিব তােদরেক শািs িদেচ্ছন না। anথায় আপনার uিচত মkা েছেড় চেল 
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যাoয়া যােত মুসলমানরা আপনােক েদখেত না পায়।’ কাব িঠক করেলন িতিন iসলাম gহণ করেবন। জীবন বাঁচােত িতিন নিবর 
pশংসা কের eকিট কিবতা েলেখন যা ‘আলখাlার কিবতা’ নােম পিরিচত। কারণ নিব কিবতািট শুেন eেতা খুিশ হেয়িছেলন 
েয, িতিন কাবেক তার িনেজর eকিট আলখাlা৫৪ uপহার িদেয়িছেলন।  

oi সমেয় আরেবর মাnষ সরল eবং aনাn ািনক জীবনযাপন করেতন। তাi তারা তােদর েনতার সােথ ঘিন  আtীেয়র মেতা 
sতঃsতূর্ আচরণ করেতন। তােদর কােছ eকমাt বাধয্বাধকতা িছল েকারােনর িনেদর্শ েমেন চলা। তারা নিব মুহাmদেক 
িনেজেদর eকজন মেন করেতন। িকnt eধরেনর সmকর্ েবিশ িদন থােকিন। িনয়ম-কাnেনর বাধয্বাধকতা o রীিতনীিত েমেন 
রাTpধান িহেসেব নিব মুহাmদেক সmান েদখােনা pেয়াজনীয় হেয় oেঠ। sরা hজরুাত-eর ১-৫ নmর আয়ােত eবং েকারােনর 
আরo িকছ ুআয়ােতর মাধয্েম নিবর জn তার anসারীেদর আদব-কায়দা িনধর্ািরত কের েদয়া হেয়েছ : ‘েহ িবশব্ািসগণ! আlাহ 
o তার রsেলর আেগ যাoয়ার েচ া কেরা না।’( ৪৯:১)। েযেহত ুআlাহর uপিsিত েচােখ েদখা যায় না,  তাi ei আয়ােতর 
মমর্াথর্ হেচ্ছ, ‘িবশব্ািসগণ, েতামােদর সামেন নিব uপিsত থাকেল নিব sান তয্াগ করা না পযর্n েতামরা েকােনা কথা বেলা না বা 
েকােনা কাজ কেরা না।’পরবতর্ী আয়াত হেচ্ছ: ‘েহ িবশব্ািসগণ! েতামরা নিবর কNsেরর oপের িনেজেদর কNsর uঁচ ুকেরা না 
আর িনেজেদর মেধয্ েযভােব uঁচুগলায় কথা বেলা তার সেঙ্গ েসভােব uঁচগুলায় কথা বেলা না।’ ( ৪৯:২)। ei আয়ােতর মাধয্েম 
বুঝােনা হেয়েছ তারা েযন হজরত oমেরর মেতা েকােনা আচরণ না কেরন। েযমন, হজরত oমর hদায়িবয়ার সিnর পর anেদর 
সm ুেখi সিnর শতর্াবলী িনেয় uচ্চsের p  তেুলিছেলন eবং মুহাmদেক ‘আlাহর রsল’না বেল শুধ ু‘মুহাmদ’বেল সেmাধন 
কেরিছেলন। ‘যারা আlাহর রsেলর সামেন িনেজেদর কNsর িনচ ুকের, আlাহ তােদর anরেক পিরেশাধন কেরেছন, যােত 
তারা সাবধান হেয় চলেত পাের। তােদর জn রেয়েছ kমা o মহাপুরsার।’( ৪৯:৩)। s ত আরেবরা eধরেনর আদব-কায়দার 
সােথ পিরিচত িছেলন না। নিব মুহাmেদর kমতা gহেণর পরi তারা eসব পালন করা েশেখ। ‘( েহ নিব!) যারা ঘেরর েপছন 
েথেক েতামােক uঁচুগলায় ডােক তােদর েবিশর ভাগi হেচ্ছ িনেবর্াধ।’( ৪৯:৪)। নিবর বািড়র েপছন িদেক তার stীরা থাকেতন। 
েসিদক িদেয় যারা চলােফরা করত eবং নিবেক শুধ ু‘মুহাmদ’বেল সেmাধন করত,  তা নিব পছn করেতন না। (aথবা আlাহ 
ei আচরণ পছn করেতন না,  কারণ ei বাকয্gেলা েতা আlাহর!) eকটা সময় পযর্n ei ধরেনর সেmাধন sাভািবক িছল। 
নিব তার সাথী o anসারীেদর িনেয় eকসােথ কাজ করেতন। যুেdর জn পিরখা পযর্n খনন কেরেছন। িকnt kমতায় আেরাহেণর 
পর তা বn হেয় যায়। ‘েতামার েবর হেয় আসা পযর্n তারা যিদ ৈধযর্ ধরত তা হেল তাi হেতা তােদর জn ভােলা।’( ৪৯:৫)। 
মুসলমানেদর জn িশ াচােরর sিনিদর্  িনয়ম ৈতির হয় sরা মুজাদালা-eর ei আয়ােতর মাধয্েম: ‘েহ িবশব্ািসগণ! েতামরা 
রsেলর সােথ eকােn কথা বলেত চাiেল তার আেগ িকছ ুসদকা েদেব।’( ৫৮:১২)। aথর্াৎ নিবর সােথ আদব-কায়দা pদশর্ন 
েকমন হেব তা পির ার হয় ei আয়াত েথেক। িকnt েযসব দিরd মুসলমােনর িনকট ei িনয়ম েমেন চলা ক সাধয্ মেন হেয়িছল 
তােদর জn পরবতর্ী আয়ােত ৈশিথলয্ pদশর্ন করা হেয়েছ : ‘যিদ েতামরা সদকা িদেত না পার, তেব আlাহ েতামােদর িদেক 
মুখ তুেল চাiেবন...।’( ৫৮:১৩)।  

নিবর বািড়েত pেবেশর িবিধ-িনেষধ আবার আেস sরা আহজাব-eর ৫৩ নmর আয়ােত: ‘েহ িবশব্ািসগণ! েতামােদরেক anমিত 
না েদয়া হেল,  খাবার ৈতিরর জn aেপkা না কের৫৫, খাoয়ার জn নিবর বািড়র েভতের ঢকুেব না। তেব েতামােদরেক ডাকা 
হেল েতামরা যােব o খাoয়ার পর চেল আসেব। কথাবাতর্ায় েতামরা েমেত েযo না;  eমন বয্বহার নিবর িবরিkর সৃি  কের। 
েস েতামােদরেক uেঠ যাoয়ার জn বলেত সংেকাচ েবাধ কের। িকnt আlাহ সতয্ কথা বলেত সংেকাচ েবাধ কেরন 
না...।’( ৩৩:৫৩)। ei আয়াত িনেয় মnেবয্র pেয়াজন েনi,  কারণ তখন যা ঘটেতা তারi সাkী িদেচ্ছ ei আয়াত। সাহািবরা 
pায়i আেগ েথেক না-জািনেয় নিবর বািড়েত pেবশ করেতন। খাবােরর জn aেপkা করেতন eবং খাবােরর পর eেক aেnর 
সােথ কথা বলার জn aেপkা করেতন। মুহাmদ ‘রsল’ হবার পর েথেক e-ধরেনর আচরণ আেশাভন িহেসব িবেবচনা করা 



নিব মুহাmেদর ২৩ বছর	 পৃ া 105	
 
 

হয়। মহুাmেদর সােথ সাধারণ মাnেষর িকছটুা দেূর রাখার pেয়াজনীয়তা ৈতির হয়। িকnt েসটা মুহাmেদর পেk সরাসির বলা 
asিsকর। িকnt আlাহর জn নয়, কারণ িতিন e-সকল asিsর ঊেধব্র্। aথবা anভােব বলা যায়,  আlাহ তার রsেলর কেN 
সাধারণ মাnষেক রাTpধােনর pিত সিঠক বয্বহােরর িশkা pদান কেরন। ei বয্খয্ার িভিt আরo sদৃঢ় কের eকi আয়ােতর 
পেরর বাকয্িট। যিদo eেkেt িবষয়বstর িভnতা রেয়েছ : ‘েতামরা তার (নিবর) stীেদর কােছ িকছু চাiেল পদর্ার৫৬ আড়াল েথেক 
চাiেব। e-িবধান েতামােদর o তােদর hদেয়র জn পিবtতর...।’ ( ৩৩:৫৩)। হজরত আেয়শা বিণর্ত eকিট হািদস েথেক 
জানা যায়, ‘রsল মুহাmদ o আিম eকবার eক থালা  েথেকi খাবার খািচ্ছলাম। তখন হজরত oমর পাশ িদেয় যািচ্ছেলন। রsল 
oমরেক আমােদর সােথ খাবােরর আমntণ জানােলন। oমর আমােদর সােথ েখেত বসেল oমেরর আঙুল আমার আঙুলেক sশর্ 
কের। oমর নিবেক uেdশয্ কের বেলন,  যিদ পূেবর্ আমার uপেদশ কণর্পাত করেতন,  তেব কােরা েচাখ তােক (আেয়শা) 
েদখেত পারেতা না।’eরপর-i পদর্া সmেকর্ uপেরাk আয়াত নািজল হয়।  

আblুাহ িবন আল-আbােসর বিণর্ত eকিট হািদস anযায়ী sরা আহজােবর ৫৩ নmর আয়াত নািজেলর কারণ হেচ্ছ হজরত 
oমেরর মnবয্। েযখােন হজরত oমর নিবেক বেলন,  ‘আপনার stীরা an stীেলােকর মেতা নয়।’ sরা আহজােবর ৩২ নmর 
আয়াতo শুr হেয়েছ eকi ধরেনর বkবয্ িদেয়: ‘েহ নিবপtীগণ! েতামরা েতা an নারীেদর মেতা নo।’ ( ৩৩:৩২)। েকন 
রsেলর stীরা anেদর েথেক আলাদা হেবন? কারণ েসাজা কথায় নিব মুহাmেদর মযর্াদা an সাধারণ মাnেষর মেতা eকi 
পযর্ােয় িছল না। নিবর মযর্াদা ধের রাখার জেn তার stীেদর মযর্াদাo ধের রাখেত হেব। তােদরেক pােচয্র রাজkমারীেদর মেতা 
িবিচ্ছn হেয় থাকেত হেব। sরা আহজাব-eর ৫৩নmর আয়ােতর (যার aংশিবেশষ iেতামেধয্ uেlখ করা হেয়েছ) েশষ বাকয্ 
uপেরাk িবষয়বstেক সমথর্ন কের: ‘. . . েতামােদর কারo পেk আlাহর রsলেক ক  েদয়া বা তার মতৃুয্র পর তার stীেদরেক 
িববাহ করা সংগত হেব না। আlাহর কােছ e grতর aপরাধ।’ ( ৩৩:৫৩)। নিব মুহাmদ তার stীেদর িনেয় খবু সংেবদনশীল 
িছেলন। িতিন েচেয়িছেলন, iজরাiেলর pাচীন রাজােদর মেতা তার stীরা েকােনা পরপুrষ েথেক asশৃয্ থাকেবন। eমন িক 
নিব মারা েগেলo। সাধারণ ধমর্াnিরত মুসলমান েথেক নিব মহুাmেদর মযর্াদা েবিশ তা েকারােনর িভn আেরকিট আয়াত েথেক 
ধারণা পাoয়া যায়। মkা িবজেয়র পর sরা hজুরাত-eর ১৪ নmর আয়ােত বলা হেয়েছ: ‘আরব মrবাসীরা বেল,  ‘আমরা িবশব্াস 
করলাম।’বেলা, েতামরা িবশব্াস করিন। বরং বেলা,  আমরা আtসমপর্ন করার ভাব েদখািচ্ছ। কারণ eখনo েতামােদর anের 
িবশব্াস জnায়িন।’ ( ৪৯:১৪)।  

সদয্ মুসলমান হoয়া বয্িkরা যখন বেলন,  তারা েsচ্ছায় iসলাম gহণ কেরেছন, বল pেয়াগ িকংবা যুেdর ফেল ভীত হেয় 
ধমর্াnিরত হনিন, তখন sরা hজুরাত-eর ১৭ নmর  আয়াত নািজল হয়: ‘oরা মেন কের oরা আtসমপর্ণ কের েতামােক ধn 
কেরেছ। বেলা,  েতামােদর আtসমপর্ণ আমােক ধn কেরেছ মেন কেরা না,  বরং িবশব্ােসর িদেক পিরচািলত কের আlাহi 
েতামােদরেক ধn কেরেছন।’( ৪৯:১৭)। [aথর্াৎ iসলাম gহণ করেলi ‘িবশব্াসী’ pমািণত হয় না। নিবর মেতা iসলােমর জn 
uৎসিগর্কৃতo েবাঝা যায় না। ফেল তােদর সােথ নিবর মান-মযর্াদা তুলনীয় নয়।- anবাদক]। সদয্ iসলােম ধমর্াnিরত হoয়া 
মুসলমানেদর aতুয্ৎসাহী মেনাভাব আর গিরমার কথা জানেত েপের নিব তােদর সমােলাচনা কেরন eবং সদকা িদেত িনেদর্শ 
েদন। মিk sরা ফাজর-e eরকম বয্িkেদর সmেকর্ eকিট snর বণর্না রেয়েছ। ei sরািট িতিন কাবা ঘেরর েদয়ােলর সামেন 
দাঁিড়েয় পাঠ কের মkাবাসীেক শুিনেয়িছেলন। dঃখজনক হেচ্ছ আরিব েকারােনর ei মেনামুgকর আর চাঞ্চেলয্ ভরা sর আkিরক 
anবােদর মেধয্ ফুেট oেঠ না। তথািপ ei sরার িকছ ুআয়াত dবর্ল anবােদর মাধয্েম তুেল ধরা হল: ‘তিুম িক েদখিন েতামার 
pিতপালক কী কেরিছেলন আদ বংেশর iরাম েগােtর oপর যারা aিধকারী িছল suচ্চ pাসােদর৫৭,  যার সমতলুয্ েকােনা েদেশ 
ৈতির হয়িন? আর সামুদেদর৫৮ oপর? যারা kরা uপতয্কায় পাথর েকেট ঘর বািনেয়িছল? আর বh িশিবেরর৫৯ aিধপিত 
েফরাuেনর oপর? যারা েদেশ সীমালঙ্ঘন কেরিছল, o েসখােন aশািn বািড়েয়িছল। তারপর েতামার pিতপালক তােদর oপর 
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শািsর কশাঘাত হানেলন। েতামার pিতপালক েতা সতকর্ দৃি  রােখন।’ ( ৮৯:৬-১৪)। ‘না,  আসেল েতামরা িপতৃহীনেক সmান 
কর না, েতামরা aভাবgsেদর anদােন পরsরেক uৎসািহত কর না, আর েতামরা utরািধকারীেদর জn েরেখ-যাoয়া 
ধনসmদ পেুরা েখেয় েফল, আর েতামরা ধনসmদ বড় েবিশ ভােলাবাস।’( ৮৯:১৭-২০)।  

মিদনায় েযসব িনয়ম ৈতির হেয়েছ তার pেতয্কিটর বয্বহািরক o শৃঙ্খলাগত িদক রেয়েছ। মrবাসী আরবেদর েsচ্ছাচািরতার 
লাগাম েটেন ধরার দরকার িছল। sরা িনসা-eর ei আয়ােত েদখেত পাi : ‘েহ িবশব্ািসগণ! েতামরা যখন আlাহর পেথ েবর 
হেব তখন পরীkা কের েনেব। আর েকu েতামােদর মঙ্গল কামনা করেল বা dা জানেল iহজীবেনর সmেদর েলােভ তােক 
বেলা না,  ‘তিুম িবশব্াসী নo।’ কারণ আlাহর কােছ aনায়াসলভয্ সmদ (গিনমেতর মাল) pচরু রেয়েছ। েতামরা েতা পেূবর্ 
eমনi িছেল! তারপর আlাহ েতামােদর oপর angহ কেরেছন,  sতরাং েতামরা পরীkা কের েনেব। েতামরা যা কর আlাহ 
তা ভােলা কেরi জােনন।’ ( ৪:৯৪)। ei আয়াতিট েয ঘটনার েpিkেত নািজল হয় তা হেচ্ছ: eক aিভযােনর সময় নিবর 
কেয়কজন anসারী েসালায়াম েগােtর eক েমষ-পালকেক আkমণ কেরন। েসi েমষ-পালক তােদরেক সালাম জািনেয় সmাষণ 
কেরিছেলন,  যা মুসলমানেদর জn aতয্n িpয় o pেয়াজনীয়। িকnt anসারীরা ধের িনেলন,  েমষ-পালকিট ভীত হেয় তােদরেক 
সালাম িদেয়েছন তাi েমষ-পালকেক হতয্া করেত িdধা করেলন না। আর েমষgেলা গিনমেতর মাল িহেসেব দখেল েনন তারা।   

আরব সমােজ েস-সময় pচিলত আদব-কায়দার আরo িকছু uেlখ পাoয়া যায় sরা hজুরাত-eর ১১ নmর  আয়ােত : ‘েহ 
িবশব্ািসগণ! েকােনা পুrষ েযন aপর পুrষেক uপহাস না কের,  েকননা যােক uপহাস করা হয়,  েস uপহাসকারীর েচেয় ভােলা 
হেত পাের;  আর েকােনা নারীo aপর নারীেকেযন uপহাস না কের,  েকননা যােক uপহাস করা হয় েস uপহাসকািরণীর েচেয় 
ভােলা হেত পাের। েতামরা eেক aপেরর pিত েদাষােরাপ কেরা না। আর েতামরা eেক aপরেক মn নােম েডেকা না। েকu 
িবশব্াস sাপন করেল তােক মn নােম ডাকা খারাপ কাজ।’( ৪৯:১১)। ei আয়াত নািজল হoয়া সmেকর্ জানা যায়, তািমম 
েগােtর কেয়কজন আmার, েশােয়বসহ কেয়কজন গরীব-aসহায় মুসলমানেদর িনেয় ঠাTা-মশকারা কেরিছেলন। েকারােন eরকম 
ডজন খােনক আয়াত রেয়েছ যা মাnেষর মলূয্েবাধ,  আচার-আচরণ,  আদব-কায়দার pিত িদকিনেদর্শনা েদয়;  েযমন,  েকান 
aবsায় কী করেত হেব,  কী করা যােব না,  িকভােব কী বলেত হেব eবং কখন িন পু থাকেত হেবiতয্ািদ। eকi সােথ ei 
আয়াতgিল েথেক নিব মুহাmেদর সময় আরব মাnেষর সামািজক আচরণ সmেকর্ ধারণা পাoয়া যায়। 
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iসলােম নারী   

‘নারীেদর সhদয়তার সােথ েদখােশানা কর! তারা aবrd৬০ eবং তােদর িনেজেদর uপর েকােনা িনয়ntণ েনi।’ িহজির ৯ সােল 
(৬৩১ িখর্sােb) মkায় নিব মুহাmদ িবদায় হেজর ভাষেণ নারীেদর সmেকর্ e-uিk কেরিছেলন। pাক-iসলািম যুেগ আরব 
সমােজ নারীেদর sাধীন নাগিরেকর মযর্াদা িছল না। পুrেষর aধীন বেল গণয্ করা হত। নারীেদর pিত pায় সব ধরেনর aমানিবক 
আচরণ ‘ৈবধ’ িহেসেব sীকিৃত েপত। an েয েকােনা asাবর সmিtর (দাস) মেতা আরব নারীo েকােনা বয্িkর utরসূিরর 
হােত utরািধকার সূেt চেল েযেতন। নতুন মািলক oi নারীেক েকােনা pকার েদনেমাহর pদান করা ছাড়াi িনেজর stী কের 
রাখেত পারেতা। oi নারী যিদ মািলেকর stী হেত asীকৃিত জানায় তেব মািলক নারীর সmদ দখল িনেত পারেতন। যিদ oi 
নারী েসটাo না করেতন তেব মািলক আমৃতযু্ তােক আটেক রাখেত পারেতা।  

sরা িনসা-eর ১৯ নmর  আয়ােতর মাধয্েম ei aমানিবক িবধান তুেল েদয়া হয় : ‘েহ িবশব্ািসগণ! জবরদিs কের নারীেদরেক 
েতামােদর utরািধকার গণয্ করা েতামােদর জn ৈবধ নয়। েতামরা তােদরেক যা িদেয়ছ তা েথেক িকছু আtসাৎ করার uেdেশয্ 
তােদর oপর aতয্াচার কেরা না। তারা যিদ pকােশয্ বয্িভচার না কের, তেব েতামরা তােদর সােথ সৎভােব জীবনযাপন 
করেব।’( ৪:১৯)। sরা িনসার ৩৪ নmর  আয়ােত ‘পুrষ নারীর রkাকতর্া’uিkিট সমােজ নারী-পুrেষর aসােময্র কথা pকাশ 
কের। নারীর তলুনায় পুrেষর uচ্চতর aবsােনর কথা uk আয়ােতর পেরর di বােকয্ uেlখ কেরেছন : ‘কারণ আlাহ তােদর 
eকেক aপেরর oপর িবিশ তা দান কেরেছন, আর e eজn েয, পrুষরা তােদর ধনসmদ েথেক বয্য় কের...।’ তেব িঠক 
েকান কারেণ আlাহ নারী aেপkা পুrষেক ে য়তর িহেসেব েবেছ িনেয়েছন িনিদর্  কের তার বয্াখয্া করা হয়িন।  

তফিসর আল-জালালাiন-eর বkবয্ anযায়ী পুrষ নারী aেপkা ে য়তর কারণ তােদর বুিdমtা,  jােনর পিরিধ,  pশাসিনক 
দkতা। আল-জামাখশাির৬১, আblুাহ iবেন oমর আল-বায়দাoিয়৬২ eবং আরo aেনক মুসিলম পিNত aবশয্ ei বkেবয্র 
আরo গভীের িগেয় aিধিবদয্াগত rপ িদেত েচ া কেরেছন। তারঁা নারীর oপর পrুেষর কতৃর্tেক েকােনা িবষেয়র oপর তার 
িনয়েমর কতৃর্েtর সােথ তলুনা কেরেছন। নবoুিত, iমামিত, শাসেনর aিধকারgেলা eকমাt পুrেষর জn বরাd েরেখেছন,  
কারণ তােদর মেত eটা তলুনমলূক েবিশ শিkশালী, েবিশ বুিdমান o েবিশ িবচkণ। iসলািম আiেন পুrষ utরািধকারসূেt 
নারী aেপkা েবিশ সmিt পায়। eকজন পুrেষর সাkয্o নারীর তলুনায় েবিশ gহণেযাগয্। িনিদর্  কের বলেল পrুেষর ভােগর 
pাপয্ সmিt নারীর ভােগর তুলনায় িdgণ। eকiভােব আদালেতo eকজন পুrেষর সাkয্ eকজন নারীর সােkয্র তুলনায় িdgণ 
gহণেযাগয্ বেল গণয্ করা হয়। িজহােদ aংশgহণ করা বা শুkবােরর জুমার নামােজ aংশ েনয়াo নারীেদর জn জােয়জ নয়। 
তালাক েদয়ার aিধকার শুধুমাt sামীর রেয়েছ;  stীর eেত েকােনা হাত েনi। আরo িবিভn কাজ, েযমন আজান েদয়া, মসিজেদ 
iমামিত করা, েঘাড়ায় চড়া, তীর-ধnক চালােনা, বড় ধরেনর েকােনা aপরােধ সাkয্ েদয়া iতয্ািদ শুধ ুপুrষেদর জni সংরিkত 
রাখা হেয়েছ। 

ei পুrষতািntকতার পেkর যুিkgেলার dবর্লতা পাঠেকরা খবু সহেজ ধরেত পারেবন। তৎকালীন সামািজক পিরেবশi িছল 
পুrেষর শাসকsলভ-মেনাভাব eবং নারীর নীচ ুaবsােনর pধান কারণ। িবিভn আচার-an ােনo নারীেক পrুেষর তুলনায় কম 
সmােনর sান েদয়া হেতা। iসলােম নারীেদর মূলয্ utরািধকার o সােkয্ পুrেষর তুলনায় aেধর্ক বেল িবেবচনা করা হয়। 
eধরেনর ৈবষময্ শুধুমাt iসলােমর জn িবিচ্ছn িকছ ুনয়। বরং নারীজািতর kমাগত aবমাননার ফলাফল। িবষয়gেলা পেুরাপুির 
পির ার। ফেল হালকা চােল সাফাi েগেয় eিড়েয় যাoয়া যায় না। iিতহােসর শুr েথেক সকল আিদম সমােজ পুrষ জািত েবেঁচ 
থাকার জn সংgােমর জn িদেয়েছ eবং নারীেক িdতীয় আসেন েঠেল িদেয়েছ। জামর্ান দাশর্িনক ে ডিরক িনৎেসর ভাষায় 
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‘নারীেক িdতীয় ে ণীর মাnষ বেল গণয্ করা হেয়েছ।’pাচীন আরেব ei িdতীয় ে ণীর pিত ববর্রতা আরo ভয়ঙ্করrেপ িছল। 
নিব মুহাmদ েকারােনর আiন pণয়েনর মাধয্েম নারীেদর িকছ ুaিধকার িদেয় ববর্রতার ধার aেনকটkু কিমেয় আনার েচ া 
কেরিছেলন। sরা িনসার েবিশরভাগ আয়ােতi নারীেদর pিত ৈবষময্ hাস o আiিন aিধকার িবষেয় মnবয্ রেয়েছ।  

তেব েযৗিkক দৃি ভিঙ্গ েথেক িবচার করেল iসলাম িবেশষjেদর তেুল ধরা িবিভn বkেবয্ যিুkর পিরমাণ খবুi সামাn। মূলত 
তােদর বkবয্ pাচীন আরবীয় িনয়মেকi নতুন rেপ দাঁড় করােনার েচ া। aবশয্ eর জn তােদরেক খুব েবিশ েদাষ েদয়া যায় 
না। কারণ তােদর বkেবয্র eকমাt uেdশয্i হেচ্ছ,  ‘িকভােব আlাহ নারী aেপkা পrুষেক েবিশ পছn কেরন,  বা নারী 
aেপkা পুrষেক েবিশ িবিশ তা দান কেরেছন’ েসi েকারানীয় বkেবয্র বয্াখয্া েদয়া। sরা িনসার ৩৪নmর  আয়ােতর আেরকিট 
বয্াখয্া আেছ, ‘পুrষ নারীর িপছেন aথর্ বয্য় কের’eটা শুনেত েযৗিkক মেন হেত পাের। েযেহত ুনারীর খরেচর দািয়t পুrষ 
ঘােড় তেুল িনেয়েছ,  েসেহত ুনারী পুrেষর oপর িনভর্রশীল। e-কারেণ নারী পুrেষর সকল আেদশ-িনেদর্শ মানেত বাধয্। আর 
e-কারেণ আল-জামাখশাির, আল-বায়দাoিয়সহ anাn িবেশষj রায় েদন,  পুrষi হেলা pভু eবং নারী হেলা ভতৃয্srপ। 
sরা িনসার uপেরাk আয়ােতর ei বাকয্ েথেক uপসংহার টানা যায় eভােব: ‘তাi সাধব্ী stীরা anগতা eবং যা েলাকচkরু 
anরােল আlাহর েহফাজেত তারা তার েহফাজত কের।’aথর্াৎ ভাল stী তােক বলা যায় েয তার sামীর কথা েমেন চেলন eবং 
sামীর anপিsিতেত িনেজেক sামীর জn গিচ্ছত রােখন। েবাঝা যােচ্ছ stীরা সবাi তােদর sামীর aধীন eবং e-কথা ভুেল 
যাoয়া যােব না।  

eেতা িকছরু পরo বলা যায় sরা িনসা aেনক েkেti নারীেক েবশ িকছ ুaিধকার িদেয়েছ। pাচীন আরবীয় িনময়-কাnেনর 
তুলনায় েকারােনর িবিধ িকভােব নারীেক সহায়তা কেরেছ তা sরা িনসার আয়াতgিল েথেক বঝুা যায়। eকিট uদাহরণ েদয়া 
েযেত পাের,  sরা িনসার ২০-২১ আয়াতdেয় রেয়েছ পুrেষর pিত িনেদর্শ : ‘যিদ েতামরা eক stীর জায়গায় an stী েনoয়া 
িঠক কর আর তােদর eকজনেক pচরু aথর্o িদেয় থাক তবoু তার েথেক িকছiু েনেব না। েতামরা িক িমথয্া aপবাদ িদেয় o 
জুলুম কের তা িনেয় েনেব? েকমন কের েতামরা তা েনেব, যখন েতামরা পরsর সহবাস কেরছ o তারা েতামােদর কাছ েথেক 
শk pিতrিত িনেয়েছ?’ ( ৪:২০-২১)। stীসঙ্গ uপেভােগর পর িববােহর সময় ধাযর্ েদনেমাহর পিরেশাধ না কের েকােনা পুrষ 
তালাক িদেয় পনুরায় িবেয় করেত পারেব না। েদনেমাহর যা ধরা হেয়িছল তা oi পুrষেক পিরেশাধ করেতi হেব। তেব ei 
sরা িনসায় আবার pাচীন আরেবর িকছু নারী-িবেdষী িনয়মেক েমেন েনয়া হেয়েছ। েযমন sরা িনসার oi ৩৪নmর  আয়ােত েশষ 
বােকয্ sামী কতৃর্ক stীেক pহােরর anমিত েদয়া হেয়েছ: ‘stীেদর মেধয্ যােদর aবাধয্তার আশঙ্কা কর তােদরেক ভােলা কের 
uপেদশ দাo, তারপর তােদর িবছানায় েযেয়া না o তােদরেক pহার কেরা।’ পুrেষরা তােদর ৈদিহক শিkর কারেণ eমন 
aনাকািkত o কাপrুেষািচত কাজ েসi spাচীনকাল েথেকi কের আসেছ। eমন-কী ei িবংশ শতাbীেতo তা সমান তােল 
চলেছ। pকৃতপেk েকারােন বিণর্ত e-িবধান নারীর pিত e িন ুরতােক ধের েরেখেছ।  

pিতিট সmpদােয়র িনয়মকাnনgেলা তােদর আচার-আচরণ, ৈনিতকতােবাধেক pিতফিলত কের। sরা িনসার ৩৪ নmর  আয়াতেক 
আমরা েসভােবi েদখেত পাির েয, pাচীন আরবীয়েদর কােছ sামী িছল pভরু মেতা,  stীেক শারীিরক-মানিসক আঘাত করার 
সব রকম aিধকার তােদর িছল। জুবােয়র িবন আল-আoয়ােমর চতথুর্ stী eবং হজরত আব ুবকেরর কnা আসমােক eকবার 
বলেত েদখা যায়,  ‘জুবােয়র যখন stীেদর oপর েরেগ েযেতন তখন লািঠ না ভাঙা পযর্n pহার করেত থাকেতন।’e-বয্াপাের 
iসলািম আiেন anত িকছ ুসীমােরখা eবং sরিবnাস কের েদয়া হেয়েছ। pথমত সতকর্বাণী pদান করা হেয়েছ। েযৗনিমলেন 
বাধা pদােনর েkেt stীেক pহার করােক সবর্েশষ ৈবধ ast িহেসেব sীকৃিত েদয়া হেয়েছ। aেনক তফিসরকারক eবং iসলািম 
আiন-িবেশষjেদর মেত stীেক pহার করা জােয়জ হেলo তা েযন হাড় ভাঙার পযর্ােয় চেল না যায়। তাহেল আবার শারীিরক 
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আঘােতর কারেণ kিতপরূণ েদয়ার দািব uঠেত পাের। ৩৪নmর  আয়াত pসেঙ্গ আল-জামাখশাির মnবয্ কেরেছন: ‘iসলাম-
িবেশষjেদর aেনেক aবাধয্ stীর pাপয্ শািsর ei sরিবnাস েমেন িনেত রািজ নন। তাঁরা eকi সােথ িতন ধরেনর শািs 
pদানেকi anেমাদন িদেয়েছন।’eধরেনর বয্াখয্া eকমাt iবেন হানবল,  iবেন তায়িময়ার৬৩ মেতা আরবীয় ধমর্ীয় েনতাi 
িদেতন পােরন। তেব e-সকল বkেবয্র aথর্ eকদম পির ার eবং পরবতর্ী আয়ােত তা িনি ত কের: ‘আর যিদ dজেনর (sামী-
stীর) মেধয্ িবেরাধ আশঙ্কা কর তেব েতামরা তার (sামীর) পিরবার েথেক eকজন o oর (stীর) পিরবার হেত eকজন সািলশ 
িনযkু করেব। যিদ তারা uভেয় িন িt চায় তেব আlাহ তােদর মেধয্ ফয়সালার ankল aবsা সৃি  করেবন।’ ( ৪:৩৫)।  

িনকট আtীেয়র সােথ িববােহর িনেষধাjা sরা িনসার ২৩ নmর  আয়ােত েদখেত পাi। ei িবধানিট ihিদ আiেনo আেছ eবং 
pাচীন আরেবর েপৗtিলক সমােজo ei নীিত anসরণ করা হেতা। তেব বয্িতkম হেচ্ছ eর পেূবর্র আয়ােত,  ‘নারীেদর মেধয্ 
েতামােদর িপতৃপুrষ যােদরেক িবেয় কেরেছ েতামরা তােদরেক িবেয় কেরা না। পূেবর্ যা হেয় েগেছ, তা হেয় েগেছ।’ ( ৪:২২)। 
েকারােনর e-রকম িবধান eবং িবেশষ শতর্ােরাপ েথেক আমরা বুঝেত পাির,  iসলাম-পবূর্ আরেব eমন জঘn বয্বsা pচিলত 
িছল। তেব ২৪ নmর আয়ােতর িবধান নতুন িকছ ুনয়। iসলাম-পূবর্ যুেগo েসটা pেযাজয্ িছল। তেব িবsয়কর হেচ্ছ,  ei 
আয়ােতর মাধয্েম দাসীেদরেকo মািলকেদর কােছ হsগত করা হেয়েছ। aেথর্র িবিনমেয় kয় করা,  িকংবা যুেd বnী হoয়া 
দাসীেক েকােনা মানিবকতা o আiিন বাধয্বাধকতা ছাড়াi িববােহর জn হsাnর করা যায়। eমন কী oi দাসীর sামী জীিবত 
থাকেলo। iবেন সােদর৬৪ eকিট uিk রেয়েছ: ‘hনাiেনর িনকট আoতােসর যুেd কেয়কজন নারী বnী আমােদর ভােগ পেড়। 
েযেহত ুoi নারীেদর sামী জীিবত িছল, তাi তােদর সােথ েযৗনিমলেন না িগেয় নিবর সােথ আেলাচনা করেত েগলাম। তখন ei 
sরা িনসার ২৪ নmর  আয়াত নািজল হয়: ‘নারীেদর মেধয্ েতামােদর ডান হােতর নারী (যুdবnী) ছাড়া সকল িববািহত নারী 
েতামােদর জn িনিষd।’( ৪:২৪)। eভােব oi যুdবিnনীেদর কতরৃ্t আমরা েপেয় েগলাম।’আবার eকi আয়ােত আমরা নিবর 
মেন নারী aিধকার o তৎকালীন kpথা িনেয় সেচতনতা েদখেত পাi। েশষ িতনিট বােকয্ রেয়েছ : ‘েতামােদর জn e আlাহর 
িবধান। uিlিখত নারীরা ছাড়া আর সকলেক ধনসmদ িদেয় িবেয় করা ৈবধ করা হেলা,  বয্িভচােরর জn নয়। তােদর মেধয্ 
যােদরেক েতামরা uপেভাগ করেব তােদরেক িনধর্ািরত েমাহর েদেব। েমাহর িনধর্ারেণর পর েকােনা িবষেয় পরsর রািজ হেল 
তােত েতামােদর েকােনা েদাষ েনi। ‘যােদরেক েতামরা uপেভাগ করেব তােদরেক িনধর্ািরত েমাহর েদেব’- ei ধরেনর বkবয্ 
েথেক p  oেঠ iসলােম িক ‘asায়ী িববাহ’( মুতা৬৫ িববাহ) জােয়জ? sিn পিNতরা বেলন,  eমনটা জােয়জ নয়। কারণ ei 
বkবয্gেলা মুসলমানেদর মkা িবজেয়র পর নািজল হেয়িছল eবং eর েময়াদ িছল মাt িতনিদন। িশয়া িবেশষjেদর মেত, e-
ধরেনর িববাহ iসলাম anযায়ী জােয়জ।  

sরা মুমতাহানা-eর ১০ নmর  আয়াত েথেক oi সমেয়র নারী-পুrেষর সামািজক সmকর্ বঝুা যায় : ‘েহ িবশব্ািসগণ! িবশব্াসী 
নারীরা েদশতয্াগী হেয় েতামােদর কােছ eেল েতামরা তােদরেক পরীkা কেরা। আlাহ তােদর িবশব্াস সmেn ভােলা কের জােনন। 
যিদ েতামরা জানেত পার েয তারা িবশব্াসী তেব তােদরেক aিবশব্াসীেদর কােছ েফরত পািঠেয়া না। িবশব্াসী নারীরা aিবশব্াসীেদর 
জn ৈবধ নয়, আর aিবশব্াসীরা িবশব্াসী নারীেদর জn ৈবধ নয়। aিবশব্াসীরা যা খরচ কেরেছ তা তােদরেক িফিরেয় িদেয়া। 
তারপর েতামরা তােদরেক িবেয় করেল েতামােদর েকােনা পাপ হেব না, যিদ েতামরা েদনেমাহর দাo। েতামরা aিবশব্াসী নারীেদর 
সােথ দাmতয্ সmকর্ বজায় েরেখা না। েতামরা যা খরচ কেরছ তা েফরত চাiেব o aিবশব্াসীরা েফরত চাiেব তারা যা খরচ 
কেরেছ।’( ৬০:১০)। aথর্াৎ েকােনা িববািহত নারী যিদ iসলাম gহণ কের পািলেয় যায় তেব তার aিবশব্াসী sামী stীর oপর 
aিধকার হািরেয় েফেল। েস anেরাধ করেলo মুসলমানরা stীেক oi aমুসলমান বয্িkর কােছ িফিরেয় িদেবন না। তেব 
মুসলমানরা oi বয্িkর stীর pিত তার খরেচর kিতপূরণ aবশয্ িদেবন। eকiভােব েকােনা মুসলমােনর stী যিদ aিবশব্াসী হেয় 
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যান,  তেব oi বয্িk stীেক রাখার জn েজার করেত পারেবন না eবং oi নারীেক তার সmpদােয়র কােছ kিতপরূেণর িবিনমেয় 
েফরত পািঠেয় িদেত হেব।  

stীর pিত ass মানিসকতা েথেক আরবীয়েদর পিরবতর্েনর জn নিবর মানিবক িচnা েচতনার pিতফলন আমরা sরা বাকারা-eর 
িবিভn আয়ােত েদখেত পাi। েযমন : ‘যখন েতামরা stীেদরেক তালাক দাo eবং তারা idতকাল৬৬ পণূর্ কের,  তখন তােদর 
যথািবিধ েরেখ েদেব বা তােদরেক ভােলাভােব িবদায় েদেব। তােদরেক aতয্াচার বা তােদর oপর বাড়াবািড়র uেdেশয্ আটক 
কের রাখেব না।’( ২:২৩১)। aথর্াৎ যখন েকােনা sামী তার stীেক তালাক েদয়ার কথা uচ্চারণ কের েফেলন তেব eকিট িনিদর্  
সময় পযর্n oi stীেক পনুরায় িবেয়র জn sামীেক aেপkা করেত হেব, িকnt িতিন তার stীেক পনুরায় িবেয় করার জn েজার 
করেত পারেবন না। আর তােদর িবেয়র পেk বা িবপেkর সব িসdাni সmানজনকভােব eবং di পেkর আেপােসর মাধয্েম 
িনেত হেব। দীঘর্ সমেয়র জn আটেক েরেখ বা েকােনা রকম hমিকর মাধয্েম stীর aিধকার খবর্ করা যােব না। পরবতর্ী আয়ােত 
eমনi িনেদর্শ আমরা েদিখ: ‘েতামরা যখন stীেদরেক তালাক দাo আর তারা তােদর idতকাল পণূর্ করেত থােক তখন তারা 
যিদ পরsর সmত হেয় তােদর (পূেবর্র) sামীেদর িবিধমেতা িবেয় করেত চায় তেব তােদরেক বাধা েদেব না।’( ২:২৩২)। বলা 
হেয় থােক ei আয়াতিট eেসেছ, মািকল িবন iয়ািসেরর eকিট আচরেণর কারেণ। িতিন তার েবানেক তালাকদাতা sামীর সােথ 
িবেয় িদেত বাধা িদিচ্ছেলন। 

sরা বাকারা’র eকিট কম আেলািচত িবষেয়র pিত আমরা eখন আেলাকপাত করব। ei আয়াত েথেক আমরা নিব মুহাmেদর 
সময়কার সমাজ-বয্বsার eক ঝলক দৃশয্ েদখেত পাi: ‘রজঃsাবকােল stীসঙ্গ বজর্ন করেব, আর যতিদন না তারা পিবt হয়,  
তােদর কােছ (সহবােসর জn) েযেয়া না। তারপর যখন তারা পিরশুd হেব,  তখন তােদর কােছ িঠক েসiভােব যােব েযভােব 
আlাহ েতামােদরেক আেদশ িদেয়েছন।’( ২:২২২)। তফিসর আল-জালালাiেনর বkবয্ anযায়ী ‘িঠক েসiভােব যােব’মােন 
রজঃsােবর পেূবর্ েযভােব stীর সেঙ্গ িমিলত হেতন, েসটােক বুঝােচ্ছ। িকnt পরবতর্ী আয়ােতi আমরা পরsর-িবেরাধী eকিট 
বkবয্ েদখেত পাi : ‘েতামােদর stীরা েতামােদর শsেkt। aতeব েতামরা েতামােদর শsেkেt েযভােব iচ্ছা েযেত পার।’ 
( ২:২২৩)। তফিসর আল-জালালাiেন ‘েতামােদর শsেkেt েযভােব iচ্ছা েযেত পার’- েক বয্াখয্া করা হেয়েছ eভােব,  
‘দাঁিড়েয়, বেস, শুেয়, সামেন েথেক, পাশ েথেক,  aথবা িপছন েথেক েযভােব iচ্ছা েযৗনিমলনেক বুঝােনা হেচ্ছ।’ei তফিসের 
আরo বলা হেয়েছ, ei আয়াত নািজেলর uেdশয্ হেচ্ছ েস-সমেয়র eকিট ihিদ সংsারেক সবার মন েথেক দূর করা। ihিদ 
সংsার anযায়ী, েপছন েথেক সঙ্গম করেল সnান টয্ারা েচােখর, aথবা বাহািত হেয় জnায়। জালাল uিdন আল-sয়ুিত’র মেত 
২২২নmর  আয়ােতর ‘িঠক েসiভােব যােব েযভােব আlাহ েতামােদরেক আেদশ িদেয়েছন’িনেদর্শ পরবতর্ী আয়ােতর মাধয্েম 
খািরজ হেয় িগেয়েছ। হজরত oমরসহ নিবর েবশ কেয়কজন সাহািবর আেবদেনর ফেল eিট খািরজ হেয়েছ। িখর্sান-ihিদরা 
নারীর সােথ পাশ িফের িমলেন েযত। মিদনার আনসােররাo eকi pথা aবলmন করেতন। আর মুহািজররা kরাiশ o anাn 
মkাবাসীর েযৗন-আচরণ anসরণ করেতন। তারা নারীেদর সােথ িবিভnভােব িমলন করেতন। কখেনা নারীেদর বেুকর 
oপর, কখেনাবা িপেঠর oপর বিসেয়। কখেনা েপছন েথেক,   কখেনা সামেন েথেক তােদর সিঙ্গনীর সােথ েযৗনিমলন করেতন। 
েকােনা মুহািজর পrুষ েকােনা আনসার নারীেক িবেয় করেল তার সােথo eরকম েযৗন-আচরণ করেত চাiেতন। িকnt আনসার 
stী asীকৃিত জািনেয় বলেতন,  ‘আমরা েকবল পাশ িফের শুেয় থািক।’  িবষয়িট নিবর কােনo েপৗঁছায় eবং e-িবষেয় পুrষেদর 
করণীয় সmেকর্ আয়াত নািজল হয়। আহমদ iবেন হানবল eবং িতরিমিজর৬৭ মেত আয়াতিটর aথর্ হেচ্ছ,  ‘সামেন aথবা িপছন 
েথেক,  মাথার uপের aথবা িনেচ েরেখ।’ হজরত oমর eক সকােল নিবর ‘েকমন কাটল?’ pে র জবােব বেলিছেলন,  
‘গতকাল রােত আিম আমার পdিত পিরবতর্ন কেরিছলাম। িকnt আনn পাiিন।’ eরপর ei আয়াতিট নািজল হয়।  
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েকারােনর আয়াত eবং iসলােমর িশkা েথেক েবাঝা যায় pাচীন আরেব নারীেদর মযর্াদা aতয্n িনচ ুিছল। পrুেষরা নারীেক 
aতয্n aমানিবক দৃি েত িবচার করেতন।  েযমন sরা nর-eর ৩৩নmর  আয়ােত আিথর্ক লােভর জn দাসীেদর iচ্ছার িবrেd 
েদহ বয্বসায় বাধয্ করেত িনেষধ করা হয়:‘. . . েতামােদর দাসীরা সতীt রkা করেত চাiেল,  পািথর্ব জীবেনর টাকাপয়সার 
েলােভ তােদরেক বয্িভচািরণী হেত বাধয্ কেরা না।’ ( ২৪:৩৩)। pচিলত আেছ েয, আblুাহ িবন uবায় পেূবর্ eমন ঘৃণয্ বয্বসায় 
িনেয়ািজত িছেলন। uবায় শুধ ুeকমাt বয্িk নন,  আরব সমােজ দাসীেদর েযৗনবয্বসায় বাধয্ কের মািলকেদর পেকট ভারী 
করা aতয্n লাভজনক বয্বসা িছল; ফেল aেনেকi e-বয্বসার সােথ জিড়ত িছেলন। নিবর মkা িবজেয়র পর মkাবাসী নারীেদর 
eকিট বড় aংশ iসলাম gহেণর iচ্ছা pকাশ কেরন eবং নিবর কােছ আnগতয্ pকাশ কেরন। e-েpিkেত sরা মুমতাহানা-eর 
১২নmর আয়াত নািজল হয়। মkাবাসী নারীেদর িবশব্াস o আচরেণর oপর শতর্ােরাপ কের iসলােম দীিkত হবার sেযাগ েদয়া 
হয় : ‘েহ নিব! িবশব্াসী নারীরা যখন েতামার কােছ আnগেতয্র শপথ করেত eেস বেল েয, তারা আlাহর সােথ কাuেক শিরক 
করেব না, চিুর করেব না, বয্িভচার করেব না, িনেজেদর সnানেদর হতয্া করেব না, aপেরর সnানেক sামীর ঔরেস আপন 
গভর্জাত সnান বেল িমথয্া দািব করেব না, eবং সৎকােজ েতামােক aমাn করেব না, তখন তােদর আnগতয্ gহণ কেরা আর 
তােদর জn আlাহর কােছ kমা pাথর্না কেরা।’( ৬০:১২)। ei শতর্াবলীর মেধয্ grtপণূর্ হেচ্ছ iসলােম দীিkত হoয়া 
সহজেবাধয্ eবং সহেজ gহণেযাগয্। শুধ ুপূেবর্ পালন করা kpথাgিল তয্াগ করার কথা eখােন বলা হেচ্ছ। eছাড়া iসলােম 
নারীেদর েজাের শb করার oপর িনেষধ করা হয়। েপাশােকর কলার তেুল রাখা,  চুল eেলােমেলা রাখা iতয্ািদ aভয্াসo তয্াগ 
করার কথা বেল iসলাম। মkা িবজেয়র পর eধরেনর শতর্াবলী pকােশর পর kরাiশ েনতা আব ুsিফয়ােনর stী িহn িবনেত 
uতবা বেলন, ‘আদশর্ ঘেরর েকােনা sাধীন নারীi বয্িভচার o েদহবয্বসায় জড়ােত পােরন না।’ 

iসলািম িশkায় িনিষd anতম kpথা হেচ্ছ নারী িশশুেদর হতয্া করা। sরা তাকিভর-eর ৮-৯ নmর  আয়ােত বলা হেয়েছ : 
‘জীবn-কবর েদয়া কnােক যখন িজjাসা করা হেব, কী েদােষ oেক হতয্া করা হেয়িছল?’( ৮১:৮-৯)। iসলাম-পবূর্ আরেব 
পুtসnানেক মূলয্বান িবেবচনা করা হেতা। পুtসnান জn হেল সবাi aহংকার করত। িকnt কnাসnানেক েবাঝা o aবমাননাকর 
মেন করেতা। তারা eেতাটাi িনেবর্াধ িছল েয মানব-জািতর ভিবষয্ত রkায় নারীেদর েয pেয়াজনীতা রেয়েছ,  েসটা তারা 
আnাজ করেত পারেতন না। sরা নাহল-eর ৫৮-৫৯ নmর  আয়াতdেয় বলা হেয়েছ: ‘oেদর কাuেকo যখন কnাসnােনর 
sসংবাদ েদয়া হয় তখন oেদর মুখ কােলা হেয় যায় o মন েছাট হেয় যায়। আর েয-খবর েস পায় তার লjায় েস িনেজর সmpদায় 
েথেক িনেজেক লুিকেয় রােখ। (ভােব) aপমান সh কের েস oেক রাখেব? না মািটেত পুেঁত েফলেব? আh! কী খারাপ oেদর 
িসdাn! (১৬:৫৮-৫৯)।  

 

 

নারী o মহুাmদ 

পি মা পিNত iজহাক েগাlিজহার বেলেছন, iসলাম pিত াতার কমর্জীবন o বয্িkগত জীবন সmেকর্ েকারান,  হািদস o 
জীবনীgngেলা েযভােব aকপট o িবsািরত তথয্সমৃd, anাn ধেমর্র পিবtgn,  ধমর্pচারেকর কীিতর্গাঁথা eবং iিতহােসর 
বigেলা েসিদক েথেক সমকk নয়। েগাlিজহার তার aতয্n মূলয্বান বi ‘Le dogme et la loi de 1'1slam’- eর eকিট 
aধয্ােয় pশংসাসূচক মnেবয্র মাধয্েম নারীেদর pিত নিব মুহাmেদর kমবধর্ান pীিত সmেকর্ িবশদভােব নিথভkু ঐিতহািসক 
সতয্gেলা তেুলধেরেছন। ibািহম eবং nহ ছাড়াo িযশু eবং মুসা নিবর জীবন সmেকর্ আমরা যা জািন তা আসেল জনিpয় 
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কlপরুােণ ৈতির kয়াশার বাতাবরেণ o ধমর্ীয় রkণশীলতার ধারণায় আবd। নিব মুহাmেদর জীবন সmেকর্ েকারােনর আয়াত,  
িনভর্রেযাগয্ হািদস eবং pথমিদককার জীবনী-gngেলােত শতািধক বণর্না রেয়েছ েযgেলা পkপাতd তার aিভেযাগ েথেক 
মুk। e-uৎসgেলার মেধয্ সবেচেয় grtপণূর্ হেচ্ছ েকারান, যার আয়ােত সমসামিয়ক িবিভn ঘটনাবলী সmেকর্ তথয্ সরাসির 
পাoয়া যায়; eবং আয়াত aবতীণর্ হoয়ার সময়কালীন েpkাপটসমূহ তফিসরকারকেদর মাধয্েম পেরাkভােব জানা যায়। নিব 
মুহাmেদর বয্িkগত জীবন সmিকর্ত আয়াতgেলার সংখয্া লkণীয়ভােব aেনক েবিশ।  

েকারােনর সকল তফিসরকারক eকমত েয, ihিদেদর dারা নিবর নারীসঙ্গ pীিতর সমােলাচনার েpিkেত sরা িনসা-eর ৫৪ নmর 
আয়াত aবতীণর্ হেয়িছল। ihিদেদর aিভেযাগ িছল stীসঙ্গ gহণ ছাড়া নিবর an েকােনা কাজ েনi। আয়ােত বলা হেয়েছ : ‘তারা 
িক ঈষর্া কের আlাহ িনজ angেহ মাnষেক যা-যা িদেয়েছন? কারণ আিম ibািহেমর বংশধরেক েতা িকতাব o িহকমত 
িদেয়িছলাম, আর তােদরেক িদেয়িছলাম eক িবশাল রাজয্।’ ( ৪:৫৪)।  

আlাহ-pদt নবoুিতর aিধকার eবং aিধক সংখয্ক stী থাকার দrন মুহাmেদর pিত ihিদরা ঈষর্ািnত িছল। ihিদেদর বkবয্ 
িছল, eকজন সিতয্কােরর নিব eেতােবিশসংখয্ক stী gহণ করেত পােরন না। আয়ােতর িdতীয় বােকয্ সমােলাচকেদর বkেবয্র 
েpিkেত বলা হেয়েছ eবং আবিশয্কভােব তা দাuদ eবং সেলামেনর মেতা নিবেদর pিত iিঙ্গত করা হেচ্ছ। uk নিবেদর 
িনরানbiজন কের stী o eক হাজােরর মেতা হােরমবাসী নারীসঙ্গী থাকার পেরo তােদর dজেনর নিব িহেসেব মযর্াদায় েকােনা 
হািন ঘেটিন। iসরাiেলর সnানেদর anাn রাজার কািহনীর মেতা ei ধারণাgেলা কlনার sেতায় েবানা aতুয্িk মাt।  

েকােনা েকােনা iuেরাপীয় সমােলাচকেদর মেত, েয ধমর্pচারক পবূর্পrুেষর সংsার-িবশব্াসেক pতয্াখান কের, সংেশাধন কের 
িনজs ধমর্pচার কের িগেয়েছন, তার বয্িkেtর সােথ erপ মাtািতিরk নারীসঙ্গpীিত সামঞ্জsপণূর্ নয়।  সমােলাচক 
কেয়কজেনর মেত, iসলােমর েযসব িবিধ-িবধান নারীর মযর্াদা eবং aিধকােরর unয়ন ঘিটেয়েছ েসgেলা নারীর pিত মুহাmেদর 
ভােলালাগা েথেকi uৎসািরত হেয়েছ। 

আেবেগর পিরবেতর্ েযৗিkক দৃি ভিঙ্গ েথেক িবষয়িট িবেবচনা করেল ihিদেদর aিভেযাগgেলা grt হািরেয় েফেল। নিব মুহাmদ 
aবশয্i eকজন মাnষ eবং pিতিট মাnেষরi dবর্ল িদক রেয়েছ। েযৗনচািহদা মাnেষর eকিট আবিশয্ক pবৃিt eবং anেদর 
সmেকর্ িচnা o েযাগােযােগর েkেt তা eকিট grtপণূর্ anষঙ্গ। eটা তখনi িতরsারেযাগয্ যখন সমােজ kিতকর আচরেণর 
িবsার ঘটায়। anথায় eকজন মাnেষর বয্িkগত জীবনযাপেনর ভােলা-মn, শিk-dবর্লতা িনেয় আেলাচনার েকােনা aথর্ েনi। 
িখর্sপবূর্ কাল েথেক সেkিটেসর ভাবনা eেথn েথেক  িgেসর সবর্t eবং পযর্ায়kেম সমg মানবজািতর মেধয্ ছিড়েয় পেড়িছল। 
সেkিটেসর বয্িkগত জীবন িক ঘৃণয্ িছল, ei p িট grt হািরেয় েফেল যিদ না িতিন তার জীবনাচরেণর মাধয্েম সমােজর 
েকােনা kিত সাধন কের থােকন। aয্াডলফ িহটলারেক েযৗনpবৃিtর ঊেধব্র্ বলা যায় কারণ eিদক েথেক িতিন akম িকংবা 
সীিমতভােব সkম িছেলন। পkাnের িতিন ধব্ংসাtক িচnাধারা েপাষণ করেতন যা পিৃথবীেক রkkয়ী যুd o ধব্ংেসর িদেক 
েঠেল িদেয়িছল। 

নিব মুহাmদ িনেজেক eকজন সাধারণ মাnষ িহেসেব িবেবচনা করেতন। িতিন িনেজেক আlাহর কােছ সমপর্ণ কেরেছন। তার 
জনগণেক েপৗtিলকতার ankপ েথেক udাের bত িছেলন। মুহাmেদর নারী-pীিত িকংবা aেনক stী gহেণর ঘটনা তার চড়ূাn 
লেkয্র pিত যাtােক বাধাgs কেরিন িকংবা তা anেদর aিধকারেকo kুN কেরিন। মহান েনতােদর কােজর ধরন o িচnাধারােক 
সমসামিয়ক সামািজক েpkাপট anসাের eবং সমাজ o মানবজািতর কলয্ােণ egেলার aবদােনর িভিtেত পযর্ােলাচনা করা 
uিচত। aথচ erপ দৃি ভিঙ্গ েথেক িবেবচনা করেল, মাnেষর িচnা o ধমর্ীয় sাধীনতা হরেণর ফেল যারা eকমাt বাধয্ হেয় 
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iসলাম gহণ কেরিছল,  aথবা েবঁেচ থাকার জn কতgেলা কেঠার শেতর্র িভিtেত িনেজেদর সহায়-সmদ তয্াগ করেত বাধয্ 
হেয়িছল, তােদর ei িবষয়gেলা িনেয় তলুনামলূকভােব p  utাপেনর sেযাগ েবিশ রেয়েছ।   

মুসলমানেদর িবেবচনােবােধ ভুল িছল, যিদo তা সmণূর্ িভn ঘরানার। iসলােমর pিত াতােক মিহমািnত করেত িগেয় মুসিলম 
পিNেতরা eমন সব বkবয্ েপশ কেরেছন o িলেখেছন যা েকারােনর s ভােব েবাধগময্ আয়াত eবং িনভর্রেযাগয্ আিদ 
ঐিতহািসক তথয্gেলার সােথ সাংঘিষর্ক। িমশরীয় গেবষক eবং িশkামntী মুহাmদ েহােসন হায়কল তার ‘লাiফ aব 
মুহাmদ’বiেয় িবংশ শতাbীর jােনর আেলােক ei িবষেয় িনরীkা করেত িগেয় পা াতয্ সমােলাচনার pিত u া pকাশ 
কেরেছন। eমন-কী বiিটর eকিট aধয্ােয় aযািচতভােব নিবর নারীpীিতেক পুেরাপুির asীকার কেরেছন। oi aধয্ােয়র eকিট 
anেচ্ছদ eখােন uেlখ করা হেলা: ‘খািদজার সােথ দীঘর্ িবশ বছেরর দাmতয্ জীবেন নিব মুহাmদ কখেনা eকািধক stী gহেণর 
iচ্ছা pকাশ কেরনিন। ...eটা খুবi sাভািবক eবং aবশয্mাবী eকিট বয্াপার। খািদজা eকজন ধনী সmাn মিহলা িছেলন। িতিন 
eকজন গরীব, িকnt সৎ o কেঠার পির মী কমর্চারীেক িবেয় কেরিছেলন। খািদজা মুহাmদেক িনজ গৃেহ জায়গা িদেয়িছেলন,  
েকননা sীয় sভাব িকংবা দািরেdয্র কারেণ মুহাmদ anাn kরাiশ যবুেকর মেতা udাম েযৗনতার েsােত গা ভািসেয় েদনিন। 
e কারেণi বয়s o aিভj খািদজা মেনpােণ িনেজর েথেক পেনেরা বছেরর েছাট sামীর যt িনেয়েছন। িনেজর aথর্িবt কােজ 
লািগেয় মুহাmদেক সচ্ছলভােব জীবনযাপেন সাহাযয্ কেরেছন েযন মুহাmদ তার বালয্জীবেনর dঃখক  o চাচার uপর িনভর্রতার 
কথা ভেুল থাকেত পােরন। খািদজার গৃেহর িনিরিবিল o আরামদায়ক পিরেবেশ মুহাmদ তার দশ-বােরা বছর ধের জেম থাকা 
িচnাভাবনােক পিরপণূর্তা দােনর sেযাগ েপেয়েছন। খািদজা িনেজ মুহাmেদর েমৗিলক িচnাধারার সােথ eকমত িছেলন। েকননা 
oয়ারাকা িবন নoফেলর চাচােতা েবান িহেসেব িতিনo হািনফেদর নnনতেttর pিত আgহী িছেলন৬৮। মুহাmেদর নবoুিত লােভর 
পর খািদজা তার sামীর লেkর সতয্তা o sগর্ীয় anেpরণার pিত িবশব্াস sাপন কেরন eবং সবর্pথম iসলাম ধেমর্ দীিkত হন। 
uেlখয্ খািদজা মুহাmেদর চার কnা জয়নাব,  েরােকয়া,  uেm kলsম eবং ফােতমার মাতা িছেলন৬৯। ei পিরিsিতেত 
খািদজার জীবdশায় মুহাmদ িকভােব আেরকজন stী gহণ করেত পারেতন? েকবল খািদজার মৃতযু্র পের মুহাmদ আেয়শার 
পািণpাথর্ী হেয়িছেলন। anিদেক আেয়শা েযেহতু সাত বছর বয়সী িশশু িছেলন েসজn আস-সাকরান িবন আমেরর িবধবা stী 
সoদােক িবেয় কেরিছেলন।’eরপর হায়কল তার বiেয় মnবয্ কেরন,  ‘সoদার না িছল rপ, না িছল ধনেদৗলত। তাঁেক িবেয় 
কের নিব মুহাmদ আিবিসনীয় eকজন মসুিলম aিভবাসীর িনঃসঙ্গ িবধবা stীর pিত বদাnতা o কপৃার কাজ কেরেছন।’ 

নিব মুহাmদ সoদােক িবেয় কেরেছন কারণ eকজন pাpবয়s মিহলা িহেসেব িতিন গৃহকােযর্ পারদশর্ী eবং চারিট িশশুকnােক 
েদখােশানায় সkম- হায়কল eমনটা িলখেল আরo ভােলা হেতা। যিদo ei বkেবয্র িবেরািধতার sেযাগ রেয়েছ। কারণ নিব 
মুহাmদ pথেম আেয়শার কথা িচnা কেরিছেলন। আেয়শা eেতাটা apাpবয়s িছেলন েয,  িতিন dবছর aিতkাn না হoয়া পযর্n 
িবেয় করেত পারেতন না। পরবতর্ীেত মুহাmদ সoদােক িবেয় কেরন। হেত পাের িতিন stীসঙ্গিবহীন জীবনযাপেন aভয্s িছেলন 
না। eমন যুিkেক সমােলাচনা করার কারণ েনi। সmাবয্ আেরকিট কারণ হেত পাের,  oi সমেয় িবেয়র uপেযাগী an েকােনা 
মিহলার anপিsিত। kরাiশরা মুহাmদেক িনেজেদর কnাদােন aনাgহী িছেলন। আবার মুসলমানেদর িবেয়র uপেযাগী েকােনা 
কnাসnান িছল না। সময়টা িছল খািদজার মৃতযু্-পরবতর্ীকালীন di বা িতন বছর। নিব তখন মkায় aবsান করিছেলন।  iয়াসিরব 
বা মিদনায় aিভবাসেনর পর নিব মুহাmেদর জীবনধারা পােl যায়। তখন নারীেদর pিত আgহ পরূেণর sেযাগ আেস। ei 
সতয্েক asীকার করার pেয়াজন েনi। [ সহীহ বুখািরেত নিব মুহাmেদর নয় জন stী o di জন দাসীর সােথ েযৗন সmকর্ থাকার 
কথা sীকার কের েনয়া হেয়েছ eবং বলা বাhলয্, েস যুেগর ৈনিতকতার সােথ বয্াপারিট েবমানান নয়। িকnt তাঁেক সবর্কােলর জn 
মাnেষর আদশর্ বেল দািব করেল িবপিtর সচূনা ঘেট - anবাদক ] ।নিব মুহাmেদর stীেদর েমাটামুিট eকিট পণূর্ তািলকা নীেচ 
uেlখ করা হল :  
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১. খুেয়িলদ iবেন আসােদর কnা খািদজা eকজন ধনী, সmাn মিহলা। মুহাmদ িছেলন খািদজার তৃতীয় sামী। খািদজার গেভর্ 
নিব মুহাmেদর pথম পtু সnান কােশম, di বছর aিতkাn হoয়ার আেগ মৃতযু্ হয়। eরপর জয়নাব, েরােকয়া, uেm kলsম 
eবং ফােতমা চার কnাসnােনর জn েদন খািদজা। আত-তােহর নােমর আেরকিট পুtসnান হয় তােদর ঘের। িকnt oi পtু 
সnানিটo ৈশশেব মারা যান।  

২. জামা’র কnা সoদা। িতিন আিবিসিনয়ায় aিভবািসত eকজন মুসলমােনর িবধবা stী। িমশরীয় বুিdজীবী হায়কেলর 
aিভমত, ‘নিব তাঁেক িবেয় কেরিছেলন eকজন িনঃসঙ্গ মুসলমান িবধবার pিত কrণা িহেসেব।’হায়কেলর aিভমত uপের 
আেলাচনা করা হেয়েছ।  

৩. হজরত আব ুবকর আস-িসিdিকর কnা আেয়শা। সাত বছর বয়েস মুহাmেদর সােথ তার িবেয় িঠক হয় eবং নয় বছর বয়েস 
িতিন মুহাmেদর সােথ িববাহবnেন আবd হন। তােদর dজেনর বয়েসর পাথর্কয্ pায় চিlশ বছর। িহজির ১১ সেন (৬৩২ িখর্sাb) 
যখন মহুাmদ মৃতুয্বরণ কেরন, তখন আেয়শার বয়স েষাল aথবা সেতর। িতিন নিবর সবেচেয় িpয় stী িছেলন। hদয় েথেক 
েকারান িশkালাভকারীেদর মেধয্ িতিন anতম। নিবর বচন o কেমর্র (হািদস) eবং মুসলমানেদর সংsৃিত সmিকর্ত তেথয্রo 
eকজন grtপণূর্ uৎস িতিন। খিলফা uসমান হতয্াকােNর পর িবিব আেয়শা আিল িবন আব ুতািলেবর খিলফা পেদ আসীন 
হoয়ার িবেরািধতা কেরিছেলন।আেয়শা িহজির ৩৬ (৬৫৬ িখর্sাb) সেন আিলর িবrেd জেঙ্গ জামাল বা uেটর যেুd aংশgহণ 
কেরপরািজত েহান। 

৪. মkা েথেক মিদনায় aিভবাসী eবং ohেদর যেুd আহত হেয় মৃতুয্বরণকারী eকজন মুসলমােনর stী uেm সালমা।  

৫. হজরত oমর িবন আল-খাtােবর কnা হাফসা। sামী মৃতযু্র পর তারo নিবর সােথ িবেয় হয়। ei িবেয়র eকিট pােয়ািগক 
িদক রেয়েছ বেল ঐিতহািসকরা মেন কেরন।  

৬. জাহােশর কnা জয়নাব। িতিন নিবর পালকপtু (মুkদাস) জােয়দ িবন আল-হািরেসর pাkন stী। জয়নােবর সেঙ্গ নিব 
মুহাmেদর িবেয়েক anতম ভােলাবাসার বnন িহেসেব গণয্ করা হয়। জােয়দ o জয়নােবর সmকর্ িনেয় eকিট দীঘর্ বণর্নামলূক 
কিবতা রেয়েছ। জয়নােবর জn নিবর pীিত o আদর eেতাi েবিশ িছল,  তােক আেয়শার eকজন pিতdndীেত পিরণত কের।  

৭. মুসতািলক েগােtর pধান আল-হািরস িবন আব ুেদরার-eর কnা o মসুািফর িবন সাফoয়ােনর pাkন stী জুয়ায়িরয়া। িহজির 
৫৪ (৬২৭ িখর্sােb) সােল বাn-মুসতািলক েগােtর পরাজেয়র পর জয়ুায়িরয়ােক যdুবnী িহেসেব আটক করা হয় eবং পরবতর্ীেত 
মুসলমান েযাdােদর মেধয্ eকজেনর গিনমেতর মােল িহেসেব জায়গা হয়। জুয়ায়িরয়ার মািলক তাঁেক eকিট িনিদর্  মুিkপেণর 
িবিনমেয় েছেড় িদেত েচেয়িছেলন। িকnt তা িছল তার সােধয্র বাiের। জয়ুায়িরয়া তাi নিব মুহাmেদর বািড়েত িগেয় সাহাযয্ 
চাiেলন,  নিব েযন মুিkপেণর পিরমাণ কমােত মধয্sতার দািয়t েনন। পরবতর্ী কািহনী িবিব আেয়শার বণর্না 
anযায়ী, ‘জুয়ায়িরয়ার েসৗnযর্ o মাধুযর্ eমনi িছল েয, তাঁেক েদখামাt সবাi পলুিকত েবাধ করত। জুয়ায়িরয়ােক আমার ঘেরর 
দরজার সামেন েদেখ আিম িবচিলত েবাধ কির। েকননা িনি ত িছলাম আlাহর বাnা তাঁেক েদখামাt পছn করেবন eবং েসটাi 
হেলা। জুয়ায়িরয়া যখন নিবর সােথ েদখা করার sেযাগ েপেলন eবং আিজর্ বয্k করেলন, নিব তখন বলেলন,  িতিন জুয়ায়িরয়ার 
জn আরo ভােলা িকছু করেবন- নিব িনেজ তার মুিkপণ পিরেশাধ করেবন eবং পািণpাথর্ী হেবন। জুয়ায়িরয়া তা শুেন খুিশ হেয় 
সmিত জানােলন। নিবর সােথ জুয়ায়িরয়ার িবেয়র পর মুসলমানরা মুসতািলক েগােtর বnীেদর aেনকেক েছেড় িদেলন। েযেহতু 
তাঁরা নিব মুহাmেদর তালােতা ভাiেবান িছল। আিম an েকােনা নারীর কথা জািন না,  েয িনেজর আtীয়-sজনেদর জn eমন 
snর পিরণিত o আশীবর্াদ বেয় িনেয় eেসেছ।’ 
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৮. আব ুsিফয়ােনর কnা uেm হািববা (আেরক নাম রামালা)। তার pথম sামী uবাdlাহ িবন জাহাশ আিবিসনায় মৃতুয্বরণ 
কেরন। 

৯. খায়বােরর ihিদ েনতা েকনানা িবন আব ুরািবয়ার stী সািফয়া। িতিন েহায়ায় িবন আকতােবর কnা। খায়বার যুেd বnী হoয়ার 
পর নিব তাঁেক গিনমেতর মাল িহেসেব anভরু্k কেরন। খায়বার েথেক মিদনায় আসার পের নিব তােক িবেয় কেরন।  

১০. েহলাল েগােtর আল-হািরেসর কnা মায়মুনা। মায়মুনার eক েবােনর িবেয় হেয়িছল আব ুsিফয়ােনর সােথ eবং আেরক 
েবােনর সােথ আbাস িবন আbলু েমাতােলেবর িবেয় হেয়িছল। মায়মুনা খােলদ িবন আল-oয়ািলেদর খালা। (খােলদ পরবতর্ীেত 
িসিরয়া দখেল ভূিমকা রােখন)। কিথত আেছ মায়মুনার সােথ নিবর িবেয়র পর খােলদ iসলাম gহণ কেরন eবং নিব তােক 
কেয়কিট েঘাড়া uপহার িদেয় বরণ কের েনন। 

১১. েশারাiয়ার কnা ফােতমা। 

১২. iয়ািজেদর কnা িহn (uেm সালমা)। 

১৩. শাবার কnা আসমা। 

১৪. েখাজায়মার কnা জয়নাব।  

১৫. কােয়েসর কnা হাবলা। হাবলার ভাi আল-আশাত িবন কােয়স দিkণ আরেবর eক েনতা। িতিন iরান দখেল grtপণূর্ 
ভূিমকা পালন কেরিছেলন।৭০ 

১৬. েনামােনর কnা আসমা। নিব ei িবেয়েক পণূর্তা দান কেরনিন। 

১৭. আদ-জাহােকর কnা ফােতমা। ei িবেয়o পণূর্তা পায়িন।  

১৮. িমশরীয় কপিটক িখর্sান kীতদাসী মািরয়া (েমির দয্ কp বা মািরয়া িকবিতয়া)। তাঁেক ৬২৮ সােল িমশেরর েরামান গভনর্র 
(iসলােমর iিতহােস িমশেরর শাসকেদর ‘আল-মুকাoিকস’নােম ডাকা হয়) uপহারsrপ দান কেরিছেলন নিবেক৭১। মািরয়ার 
গেভর্ নিবর ibািহম নােমর eক পুtসnােনর জn হয়। িকnt ৈশশেবi িশশুিটর মৃতুয্ ঘেট। 

১৯. মািরয়ার মেতা রায়হানাo েকারােনর ভাষায় ‘েতামােদর দিkণ হs যােদর মািলক হেয় যায়’িবভােগর anভুর্k। aথর্াৎ 
রায়হানা িছেলন eকজন kীতদাসী। তার সােথ িবেয়র pেয়াজন িছল না eবং েযৗন সmকর্ sাপেনo েকােনা বাধা িছল না। িতিন 
ihিদ েগাt বাn-kরাiজার eকজন যুdবnী। যুd েশেষ িতিন গিনমেতর মাল িহেসেব নিবর কােছ জায়গা হেয়িছল। িকnt িতিন 
iসলাম ধমর্ gহেণ রািজ হনিন eবং নিবর সােথ েকােনা চুিkিভিtক িবেয়েতo রািজ হনিন। েশেষ নিবর গৃেহ eকজন 
গৃহপিরচািরকা িহেসেবi িছেলন।  

২০. দাuস েগােtর uেm শািরক। িতিন েসi চারজন নারীর মেধয্ eকজন, যারা িনেজেদর নিবর কােছ সমপর্ণ কেরিছেলন। 
চুিkিভিtক িববািহত নারী eবং asায়ী সঙ্গী ছাড়াo নিবর গৃেহ আরo কেয়কজন নারী িছেলন তাঁরা ei ে িণেত পেড়ন। 
চুিkিভিtক িববািহত stীর সংখয্া সেবর্াচ্চ চারজন হেত পাের। e-ধরেনর িবেয়েত েমাহরানা,  সাkীেদর uপিsিত eবং নারীর 
িপতা িকংবা an aিভভাবেকর সmিতর pেয়াজন রেয়েছ। kীতদাসীর সােথ মুসলমানেদর েযৗনসmকর্ sাপেন ৈবধতা েদয়া 



নিব মুহাmেদর ২৩ বছর	 পৃ া 116	
 
 

হেয়েছ,  যিদ oi নারীর sামী েপৗtিলক িকংবা aিবশব্াসী হেয় থােকন। আর েকবলমাt নিবর েkেt িনেজেক সমপর্ণকারী 
েকােনা নারীর সােথ নিবর িবেয়র ৈবধতা েদয়া হেয়েছ sরা আহজাব-eর ৫০ নmর  আয়ােতর েশষ aংেশ। নিবর কােছ 
িনেজেদরেক সমপর্ণকারী an িতনজন মিহলা হেচ্ছন মায়মুনা,  জয়নাব eবং খাoলা।  

uেm শািরক যখন িনেজেক নিবর কােছ uপহার িহেসেব সমপর্ণ করেলন িবিব আেয়শা তখন uিdg েবাধ করেলন। েকননা uেm 
শািরক িছেলন খুব snরী eবং মুহাmদ uপহার িহেসেব তৎkণাৎ gহণ কেরন। হািদেস আেছ e- ঘটনায় ঈষর্া o aসmান anভব 
কেরন িবিব আেয়শা। িতিন বেলন, ‘েয নারী িনেজেক eকজন পুrেষর কােছ সমিপর্ত কের, তার িনেজর কী মূলয্ থাকেত পাের 
e েভেব আিম আশব্যর্ািnত হi।’sরা আহজােবর ৫০ নmর  আয়ােতর েশষাংশ ‘েকােনা িবশব্াসী নারী নিবর কােছ িনেবদন করেল 
আর নিব তােক িবেয় কের ৈবধ করেত চাiেল েসo ৈবধ’ ei ঘটনার েpিkেত aবতীণর্ হেয়িছল েযখােন uেm শািরকেক uপহার 
িহেসেব নিব কতৃর্ক gহণেক ৈবধতা েদয়া হেয়েছ। eকথা শুেন আেয়শা রাগািnত হেয় বেলন : ‘আপনার pভু আপনার iচ্ছােক 
anেমাদন িদেত oিহ পাঠােত খবু eকট িবলm কেরন না, তা েতা েদখেতi পািচ্ছ।’ [ বুখাির হািদেসর বণর্না anযায়ী : ‘খাoলা 
িবনেত হািকমসহ কেয়কজন িবেয়র জn আlাহর নিবর কােছ িনেজেদর সমপর্ন কেরিছেলন। আেয়শা বলেলন, ‘ei েমেয়েদর 
কী লjা-শরম েনi, তাঁরা েযেচ eেস পুrেষর কােছ িনেজেক সমপর্ণ করেছ?’e-সময় sরা আহজােবর ৫০-৫১ নmর  আয়াতdয় 
নািজল হয়,  েযখােন বলা হেয়েছ, ‘. . . তুিম oেদর মেধয্ যােক iচ্ছা েতামার কাছ েথেক দূের রাখেত পার o যােক iচ্ছা gহণ 
করেত পার...’( ৩৩:৫১)। আেয়শা তখন বেলন,  ‘েহ আlাহর নিব! আপনােক খুিশ করেত আপনার pভ ুেতা েদিখ খুব eকটা 
েদির কেরন না।’d বয্: বখুাির শিরফ, ভিলuম ৭,  বুক ৬২,  নmর ৪৮।- anবাদক]।  

তফিসর আল-জালালাiেনর েলখক িমশেরর িবিশ  iসলািম িচnািবদ জালালuিdন আল-মাহািল o জালালuিdন আল-sয়ুিত’র 
ভাষয্ েথেক িবিব আেয়শা o নিবর মেনামািলেnর বণর্না পাoয়া যায়। তােদর ভাষয্ anযায়ী uেm শািরেকর সােথ নিবর সmকর্ 
হoয়ার পর eবং sরা আহজাব-eর ৫০ নmর  আয়াত aবতীণর্ হবার পর আেয়শা rঢ়ভােব বেল oেঠন,  ‘েয নারী িনেজেক 
eকজন পুrেষর কােছ আগ বািড়েয় সমিপর্ত কের,  তার িনেজর কী মূলয্ থাকেত পাের, e েভেব আিম আ যর্ািnত হi।’ 
পরবতর্ীেত ৫১ নmর  আয়ােত আেয়শােক িতরsার করা হয় eবং oi আয়াত aবতীণর্ হবার পেরi নিবর iচ্ছাপরূেণ pভ ু
সময়েkপণ কেরন না বেল আেয়শা মnবয্ কেরন। sরা আহজাব-eর ৫০ নmর  আয়ােত stী o kীতদাসী gহেণ নিবর aিধকােরর 
কথা বলা হেয়েছ: ‘েহ নিব! আিম েতামার জn েতামার stীেদরেক ৈবধ কেরিছ যােদরেক তুিম েদনেমাহর িদেয়ছ o ৈবধ কেরিছ 
েতামার ডান হােতর aিধকারভkু দাসীেদরেক যােদরেক আিম দান কেরিছ,  eবং িবেয়র জn ৈবধ কেরিছ েতামার চাচােতা,  
ফুফােতা,  মামােতা,  খালােতা েবানেদরেক যারা েতামার সেঙ্গ েদশতয্াগ কেরেছ আর েকােনা িবশব্াসী নারী নিবর কােছ িনেবদন 
করেল আর নিব তােক িবেয় কের ৈবধ করেত চাiেল েসo ৈবধ। e িবেশষ কের েতামারi জn,  an িবশব্াসীেদর জn নয়...।’ 
( ৩৩:৫০)। eকi আয়ােত আরo বলা হেয়েছ: ‘িবশব্াসীেদর stী o তােদর দাসীেদর সmেn আিম যা িনধর্ারণ কেরিছ তা আিম 
জািন।’ei আয়ােতর েশষাংশ িনেয় িবিব আেয়শা pিতবাদ করেল ৫১ নmর  আয়ােত সতকর্তা জাির করা হয়,  যার মাধয্েম stীর 
oপর নিবর kমা চূড়াn eবং aসীম পযর্ােয় unীত করা হয়। eর ফেল stীরা নিবর েকােনা কমর্কােNর pিতবাদ করার aিধকার 
েথেক বিঞ্চত হন: ‘তুিম oেদর মেধয্ যােক iচ্ছা দূের রাখেত পার o যােক iচ্ছা gহণ করেত পার,  আর তুিম যােক দূের েরেখছ 
তােক কামনা করেল েতামার েকােনা েদাষ েনi। e-িবধান eজn েয,  eেত oেদরেক খুিশ করা সহজ হেব আর oরা dঃখ পােব 
না, eবং oেদরেক তিুম যা েদেব তােত oেদর pেতয্েকi খুিশ থাকেব। েতামােদর anের যা আেছ আlাহ তা জােনন। আlাহ 
সব জােনন,  সh কেরন।’ ( ৩৩:৫১)। 
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আল-জামাখশাির তার েলখা েকারােনর তফিসরgn ‘আল-কাশশাফ’- e sরা আহজােবর ৫১ নmর আয়ােতর বয্াখয্া িদেয়েছন। 
তার মেত, ‘নিবর stীরা যারা eেক aেnর pিত ঈষর্াপরায়ণ eবং pিতdndী িছেলন তারা িনেজরা েবিশ কের গিনমেতর মােলর 
ভাগ েচেয়িছেলন। (বাn kরাiজা েলাকেদর হতয্া করার পর,  মুসলমানরা pচরু পিরমাণ গিনমেতর মাল েপেয়িছেলন। তখন 
নিবর stীরা eখান েথেক eক পঞ্চমাংশ ভাগ পাoয়ার আশা কেরিছেলন)। িবিব আেয়শােক udতৃ কের জামাখশাির বেলন,  ৫১ 
নmর  আয়াত aবতীণর্ হবার আগ পযর্n eক মাস নিব তার stীেদর সঙ্গ তয্াগ কেরন। oi আয়াত aবতীণর্ হoয়ার পর ভীতসnts 
stীরা নিবেক তার iচ্ছাnযায়ী আিথর্ক সহায়তা o বয্িkগত সাহচযর্ েদবার কথা বেলন।’ 

aথর্াৎ stীেদর সােথ নিব িকভােব আচরণ করেবন তা িনধর্ারেণ নিবর eকচ্ছt আিধপতয্েক তার stীরা sীকার কের িনেলন। 
জামাখশাির sরা আহজাব-eর ৫১ নmর  আয়ােতর িবsািরত বয্াখয্ায় বেলেছন, ei আয়াত নিবেক তার iচ্ছামেতা সমােজর 
েযেকােনা নারীেক িবেয় করার আgহ, psাব, stীrেপ gহণ িকংবা েয েকােনা stী বা সকল stীেক তালাক pদােনর kমতা pদান 
কেরেছ। eছাড়া হাসান িবন আিলেক udতৃ কের জামাখশাির িলেখেছন, নিব যিদ eকজন নারীর পািণgহেণর iচ্ছা pকাশ 
করেতন,  তেব an কােরা পেk েসi নারীেক stীrেপ gহেণর kমতা েনi, যিদ না নিব তার মত পিরবতর্ন কেরন। জামাখশাির 
আরo িলেখেছন, oi সমেয় নিবর নয়জন stী িছেলন যােদর সবাiেক সমান সঙ্গ েদবার কথা থাকেলo িতিন তা kমাnযায়ী 
কেরনিন,  িকংবা পাঁচজনেক eেকবােরi সঙ্গ েদনিন। ei পাঁচজন হেচ্ছন সoদা, জুয়ায়িরয়া, সািফয়া, মায়মুনা eবং uেm 
হািববা। যােদরেক angহ কের িনয়িমত সঙ্গ িদেয়েছন তাঁরা হেলন আেয়শা, হাফসা, uেm সালমা eবং জয়নাব। আেয়শােক 
আবার udতৃ কের বলা হেয়েছ, ‘েকােনা েকােনা িদন eমন হেতা েয, নিব আমােদর সবাiেক eেক eেক না েডেক, শুধু 
তােদরেকi angহ করেতন যােদর পালা আসেতা eবং যােদর সােথ তার oiিদন থাকার কথা।’নিব তালাক িদেয় িদেবন ei 
েভেব uিdg সoদা িবন জামা নিবেক বলেছন,  ‘আমার জn সময় বরাd েদবার pেয়াজন েনi! আপনার সােথ আমার দাmতয্ 
জীবেনর আশা আিম পিরতয্াগ কেরিছ eবং আমার জn বরাd সময় আেয়শােক aপর্ণ করলাম। িকnt আমােক তালাক িদেবন 
না। েকননা েশষ-িবচােরর িদেন আিম আপনার eকজন stী িহেসেব গণয্ হেত চাi।’ 

৫১ নmর  আয়ােতর বkবয্ হেচ্ছ,  ‘দাmতয্ aিধকার হারােনার ফেল নিবর stীরা তলুনামূলকভােব েবিশ খুিশ থাকেবন। যিদo 
sগর্ীয় আেদেশর মাধয্েম নিবেক পণূর্ দায়মুিk েদয়া হেয়েছ, eবং তার stীেদরেক নিবর কাছ েথেক েযেকােনা পাoনা aিধকার 
আদােয় বিঞ্চত কেরেছ, তথািপ ei বঞ্চনার মাধয্েম তােদর কলয্াণ সািধত হেয়েছ। eর মাধয্েম তােদর িনেজেদর মধয্কার 
pিতdিndতার aবসান হেব eবং তারা ভিবষয্েত sখী হেবন।’ 

হয়েতা নিবর stীরা মানিসকভােব আঘাত েপেয়িছেলন eবং তােদর আtসmােনর uপর আঘাত eেসিছল, েসi েpিkেত sরা 
আহজাব-eর ৫২ নmর আয়ােত সাntনাসূচক বkবয্ eেলা। ei আয়ােতর pিতিট শেb তােদর pিত সাntনা eবং আশব্ােসর বাণী 
রেয়েছ : ‘( মুহাmদ!) eরপর েতামার জn েকােনা নারী ৈবধ নয় আর েতামার stীেদর পিরবেতর্ an stীgহণo ৈবধ নয়,  যিদ 
oেদর েসৗnযর্ েতামােক মুgo কের, তেব েতামার ডান হােতর aিধকারভkু দাসীেদর বয্াপাের e-িবধান pেয়াজয্ নয়। আlাহ 
সমs িকছরু oপর কড়া নজর রােখন।’ 

ei আয়ােত তথািপ eকিট সমsা রেয় িগেয়েছ। েযমন িবিব আেয়শার eকিট বkবয্ সকল হািদস-সংgহকারক 
‘িনভর্রেযাগয্হািদস’ িহেসেব udতৃ কেরেছন: ‘সকল stীর anেমাদন না থাকা aবsায় নিব মারা যানিন।’aথর্াৎ নিবর মতৃুয্র আেগ 
সকল stীi তার জn anেমািদত িছল। [pভাবশালী sিn পিNত iসমাiল iবেন কািসর (১৩০০-১৩৭৩ িখর্sাb) তার িবখয্াত 
তফিসর gেn বেলেছন,  sিn ধমর্তািttক eবং হািদস সংgহকারক iমাম আহমদ iবেন হানবেলর (৭৮০-৮৫৫ িখর্sাb) সংgেহ 
িবিব আেয়শার udতৃ ei হািদসিট রেয়েছ। eছাড়া মুহাmদ iবেন iসা আত-িতরিমিজ (৮২৪-৮৯২ িখর্sাb) eবং iমাম আহমদ 
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আন-নাসাi’র (৮২৯-৯১৫ িখর্sাb) সংগৃহীত হািদেসo তা রেয়েছ। েযমন : ‘sনান আন-নাসাi’, ( iংেরিজ anবাদ) ভিলuম-
৪,  বুক-২৬,  হািদস-৩২০৭।- anবাদক]।আল-জামাখশািরর মেত,  sরা আহজােবর ৫২ নmর  আয়াতিট ৫০ নmর আয়াত 
dারা বািতল হেয়িছল। aথর্াৎ ‘েহ নিব! আিম েতামার জn েতামার stীেদরেক ৈবধ কেরিছ...’বkবয্ িটেক েগেছ আর ‘( মুহাmদ!) 
eরপর েতামার জn েকােনা নারী ৈবধ নয়...’ বkবয্িট বািতল হেয় িগেয়েছ। হজরত আেয়শার udৃত হািদসিটo ৫০ নmর  
আয়ােতর সতয্তার িদেক iিঙ্গত কের। িকnt an িকছ ুনা েহাক, সামঞ্জs বজায় রাখার জn হেলo েকারােনর েকােনা eকিট 
আয়াত বািতল হেল েসিট থাকেব uপের, েয আয়াত dারা বািতল হেয়েছ তা থাকেব নীেচ। কারণ ভিবষয্েতর সmাবয্ েকােনা 
কাজেক বতর্মােনর েকােনা বkবয্ িদেয় সংেশাধন করা যায় না,  বরং aতীেতর কাজেক সংেশাধন করা যায় বতর্মােনর বkবয্ 
িদেয়। িকnt eেkেt আমরা েদিখ বািতলকতৃ আয়াতিট (৫২নmর  আয়াত) রেয় িগেয়েছ নীেচ আর েয আয়াতিট বািতল কেরেছ 
(৫০ নmর  আয়াত) eটা aবsান করেছ uপের। েকারােনর আয়ােতর ধারাবািহকতা সমnেয়র েkেt eমন গরিমল হেলা িকভােব? 
[ আlাহ িক িনেজ ei গরিমল কেরেছন,  নািক নিব-পরবতর্ী খিলফােদর েকারান সংকলন কিমিট আয়াত িবnাস করেত িগেয় 
ei গরিমল কেরেছন?- anবাদক]। জালালuিdন আল-sয়ুিতo ‘আল-iতকান িফ uলুম আল-েকারান’ নােমর বiেয় েকারােনর 
সমsাgেলা িনেয় eকিট িনবেn মত pকাশ কেরেছন,  ‘sরা আহজােবর ei পূবর্বতর্ী আয়াত dারা পরবতর্ী আয়াত বািতল 
হেয়েছ।’ 

sরা আহজােবর িবিভn আয়ােত বিণর্ত নিবর িবেয় সmিকর্ত aিধকারgেলা যখন eেকর পর eক েযাগ হেত থােক, তখন egেলা 
েথেক িবsয়কর sিবধা-pািpর িবষয়িটo s  হেয় oেঠ। anাn িবশব্াসীেদর জn চারজেন সীমাবd থাকেলo নিবর জn eর 
েচেয়o েবিশ stী gহণ করা সmব িছল। নিবর জn তার সােথ মিদনায় aিভবাসনকারী কািজনেদর িবেয় করা anেমািদত 
িছল, েকােনা ধরেনর েযৗতকু pদান িকংবা সাkীর uপিsিত বয্িতেরেক িনেজেক তার কােছ সমপর্ণকারী েকােনা নারীেক নিব িবেয় 
করেত পারেতন। stীেদর সমaিধকার pদােন িকংবা তা রkায় নিবর েকােনা বাধয্বাধকতা িছল না,  িতিন েয েকােনা stীর সহচযর্ 
sিগত িকংবা বািতল করেত পারেতন। িতিন যিদ েকােনা নারীর পািণpাথর্ী হেতন, তেব an পুrষেদর েসi নারীর পািণpাথর্ী 
হoয়ার আশা পিরতয্াগ করেত হেতা;  eবং নিবর মতৃুয্র পের an েকu তার েকােনা stীেক িবেয় করার anেমাদন িছল না। 
eছাড়াo নিবর েকােনা stীর  বাড়িত ভাতা পাoয়ার দািব জানােনার anমিত িছল না।   

নিবেক বয্াপক sিবধা eবং sাধীনতা েদবার িবপরীেত তার stীগেণর oপর নানা িবিধ-িনেষধ আেরািপত হেয়িছল। তারা আর 
দশজন নারীর মেতা থাকেত পারেলন না। তােদরেক সবসময় েলাকচkরু anরােল থাকেত হেব। তােদরেক aবশয্i পদর্ার 
িপছেন েথেক পুrেষর সােথ কথা  বলেত হেব। েপৗtিলক সংsৃিতর েকােনা গয়না পিরধান তােদর জn িনিষd হেলা। ভাতার 
পিরমাণ যাi েহাক না েকন নিবর stীেদর তা িনেয় সnt  থাকেত হেব;  তােদর পালা যিদ না আেস তেব তারা aিভেযাগ করেত 
পারেব না eবং েকােনা aবsােতi তাঁরা পনুরায় িবেয় করেত পারেব না। ৫৩ নmর  আয়ােতর েশেষর িদেক sিনিদর্ ভােব মুসলমান 
পুrষেদর জn আেরািপত হেয়েছ: ‘. . . েতামােদর কারo পেk আlাহর রsলেক ক  েদয়া তার মৃতযু্র পর তার stীেদরেক 
িববাহ করা সংগত হেব না। আlাহর কােছ e grতর aপরাধ।’ihিদেদর নীিতশাst তালমুেদo ihিদ-রাজার stীেদর পনুরায় 
িবেয়র oপর eকi রকম িনেষধাjা রেয়েছ।  

আবdlাহ িবন আল-আbােসর৭২ বkবয্ anযায়ী, eকবার eকজন বয্িk নিবর eকজন stীর সােথ েদখা করেত েগল, eবং নিব 
তােক পুনরায় e কাজ করেত িনেষধ কেরন। েলাকিট pিতবাদ কের ei বেল েয,  নিবর stী তার চাচার েমেয় eবং তােদর 
dজেনর e-সাkােতর েপছেন েকােনা খারাপ aিভসিn েনi।’ নিব pতযু্tর িদেলন,  ‘আিম e-সmেকর্ aবগত আিছ,  িকnt 
আlাহ eবং আমার মেতা েকােনা ঈষর্াপরায়ণ িdতীয়জন েনi।’ েলাকিট kুd হেয় িফের যাবার সময় গজগজ কের বেল েগল,  
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‘িতিন আমােক আমার চাচােতা েবােনর সােথ কথা বলেত িনেষধ করেলন। যাi েহাক,  নিবর মতৃুয্র পর আিম আমার চাচােতা 
েবানেক িবেয় করেবা।’e-ঘটনার পরi sরা আহজােবর ৫৩ নmর  আয়াতিট aবতীণর্ হয়।  

eকিট িবষয় মেন রাখা pেয়াজন েয,  eমন েকােনা সময় আেসিন যখন নিবর গৃেহ তার িবশজন stী eকেt aবsান কেরেছন। 
তার সmািনত stী খািদজার মৃতুয্র কথা পূেবi বলা হেয়েছ। নিবর stী জয়নাব িবনেত েখাজায়মা নিবর জীবdশায় মৃতযু্বরণ কেরন। 
রায়হানা নােমর দাসীরo মতৃযু্ হয় নিবর জীবdশােতi। িতিন dিট িবেয়েক পণূর্তা pদান কেরনিন। তার মৃতযু্কােল নয়জেনর েবিশ 
পূণর্ stী িছেলন না।  

নিবর stীেদর মেধয্ eকসময় dিট pিতdndী পেkর আিবভর্াব ঘেটিছল। eকপেk িছেলন আেয়শা, হাফসা, সoদা eবং সািফয়া। 
anপেk জয়নাব িবনেত জাহাশ, uেm সালমাসহ আরo িতনজন। নিবর কেয়কজন stী eমন সব ঘটনায় জিড়েয় পেড়িছেলন,  
েযgেলা পরবতর্ীেত iসলািম iিতহাস eবং সািহেতয্ sান েপেয়েছ। সবেচেয় েবিশ পিরিচিত েপেয়েছ িবিব আেয়শা o সাফoয়ান 
িবন আল-েমায়াtালেক েকnd কের ঘটা ঘটনািট। 

িহজির ৫ সােল (৬২৭ িখর্sাb) বাn-েমাসতািলক েগােtর সােথ লড়াiেয়র সময় হজরত oমেরর eকজন kীতদাস o মিদনার 
খাজরাজ েগােtর eকজন আনসােরর সােথ ঝগড়া েবেধ যায়। ei ঘটনায় খাজরাজ েগােtর eকজন েনতা আblুাহ িবন uবায় 
(যােক মসুলমানরা িবশব্াসঘাতকেদর েনতা বেলi িচনেতন) kুd হেয় তার আনসার সমথর্কেদরেক বলেলন,  ‘আমরা িনেজরাi 
িনেজেদর িবপদ েডেক eেনিছ।’( মিদনার সবিকছ ুমুহািজরেদর দখেলর চেল যােচ্ছ eমন iিঙ্গত কের) কথায় আেছ,  kkরেক 
খাoয়ােলo েস িঠকi কামড়ায়,  ei pবাদিট eখন আমােদর েkেt সতয্ হেয় েদখা িদেয়েছ। চলনু আমরা সবাi iয়াসিরেব 
িফের যাi। oখােন েবিশরভাগ মাnষi আমােদর আtীয়-sজন o বn।ু ei সংখয্ালঘুেদর uৎখাত করেত হেব।’নিব ei বkবয্ 
শুেন তাড়াতািড় মিদনার িদেক যাtা করেলন, যােত আblুাহ িবন uবােয়র েয েকােনা িবrdবাদী িকংবা চkােnর িবrেd aবsান 
িনেত পােরন। িফরিতপেথ কেয়কিট সংিkp িবরিত িদেয় িতিন drত চলেলন। 

ei aিভযােনর সময় নিবর সােথ িছেলন িবিব আেয়শা। eকিট যাtািবরিতেত িবিব আেয়শা pাকিৃতক িkয়া সmn করেত 
মrভিূমর েভতের pেবশ করেলন। পালিকর মেধয্ আসার সময় েখয়াল করেলন, তার পঁুিতর মালািট হািরেয় েগেছ। েখাঁজাখুিঁজ 
করেত েদির হেয় যায়। eিদেক িবিব আেয়শার anপিsিত েখয়াল না থাকায় নিব তার anসারীেদর িনেয় sান তয্াগ করেলন। 
আেয়শা eেস েদখেলন তার হাoদা (হািত িকংবা uেটর িপেঠর uপের বসােনা কাপড় েঘরা বসার sান) বহনকারী uটিট anাn 
uেটর সােথ েসi sান তয্াগ কেরেছ। িবিব আেয়শা মrভিূমেত eকা পেড় রiেলন। eরi মেধয্ সাফoয়ান িবন আল-েমায়াtাল 
আেয়শােক েদখেত েপেলন। সাফoয়ােনর দািয়t িছল মুসলমান ৈসিনকেদর eকটু দেূর েথেক anসরণ করা,  ভুল কের েফেল 
যাoয়া িজিনসপt সংgহ করা। মrভিূমর মেধয্ আেয়শােক eকা aবsান করেত েদেখ িচনেত পারেলন। িনেজর uেটর েপছেনর 
আসেন বিসেয় তােক মিদনায় িনেয় আেসন। ei ঘটনার কথা েগাপন থাকল না।  

িবিব আেয়শার pিতdndী জয়নােবর েবান হামনা e-ঘটনা শুেন sেযাগ কােজ লাগােত চাiেলন eবং aিভেযাগ করেলন আেয়শা 
o সাফoয়ান বয্িভচাের িলp। িবখয্াত কিব হাসান িবন সািবত o েমসতা িবন oসাসা নােমর eকজন মুহািজর হামনার সােথ কN 
েমলােলন। anিদেক sেযাগ-সnানী আblুাহ িবন uবায় মিদনা শহের gজব ছিড়েয় িদেলন। পিরিsিত েমােটo আেয়শার 
ankেল িছল না। aিভযােন নিবর সঙ্গী হবার পর ei alবয়sা o snরী নারী িনেজেক আরo dজন নতুন eবং eকi রকম 
snরী রমণীর pিতপk িহেসেব আিব ার করেলন। pথমজন হেলন জয়নাব িবনেত জাহাশ,  যােক িবেয় করার জn েকারােনর 
আয়াত নািজল হেয় নিবেক sেযাগ কের েদয়া হেয়েছ। িdতীয়জন হেলন েজায়ায়িরয়া িবন আল-হািরস,  িযিন  েমাসতািলক 
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েগােtর মুসািফ নােমর eকজেনর pাkন stী। পেূবর্ uেlখ করা হেয়েছ,  েজায়ায়িরয়ােক aিভযােনর পর বnী করা হয় eবং নিব 
তােক তার মািলেকর কাছ েথেক চারশ িদরহাম মুিkপেণর িবিনমেয় িকেন েনবার িকছিুদন পের িবেয় কেরন। 

eটা aসmব নয়, pিতপেkর আিবভর্ােব আেয়শার নারীt eমনi আঘাত েপেয়িছল o r  হেয়িছল েয নিবেক সতকর্ কের িতিন 
েজেন-শুেন পাপ কেরিছেলন িকংবা eকিট aিভসােরর aবতারণা ঘিটেয়িছেলন। যখন আেয়শার হাoদা uেটর uপর েতালা হেলা,  
েকu লkয্ করল না তা েবিশ হালকা,  eমনটা ভাবা ক কর। মেন আরo p  েজেগ uেঠ। িব াম েথেক যাtা শুrর পেূবর্ নিব 
েকন তার িpয়তমা stীর হাল-হিককত িজেjস করেলন না। আেয়শা িকভােব eমন েবেখয়াল হেয় পড়েলন েয,  শতশত 
মুসলমানেদর যাtা-pstিত তার নজের পড়ল না? িতিন সময়মত িফরেত পারেলন না। সাফoয়ান তােক খুঁেজ পাবার আগ পযর্n 
আেয়শা িকভােব eকা মrভিূমেত পেড় রiেলন? যিদo সাফoয়ােনর কাজ িছল aিভযান চলাকালীন সমেয় িকছু দূরt বজায় 
েরেখ eেক anসরণ করা। যাtী o পশুেদর জn পরবতর্ী যাtা িবরিতর সময় তার িক aিভযােনর যাtািবরিতর sােন েপৗঁেছ 
যাoয়া uিচত িছল না? সাফoয়ােনর আকিsক uদয় হoয়া eবং aিভযান চেল যাবার েবশ িকছ ুসময় পর আেয়শার udার হবার 
ঘটনািট তথয্-pমাণ eবং যুিkর িবচাের েধােপ িটকােনা ক কর। আপাতদিৃ েত মেন হেত পাের সাফoয়ােনর সােথ েযাগসাজশ 
কেরi িবিব আেয়শা েপছেন েথেক িগেয়িছেলন।  

সকােল যখন সাফoয়ান আেয়শােক uেটর িপছেনর আসেন বিসেয় শহের pেবশ করেলন,  শহের তখন gজব ছিড়েয় পেড়িছল 
eবং যতi তা ছিড়েয় পড়ল ততi kৎিসত আকার ধারণ করল। েযেহত ুমিদনা শহরিট aেনক েছাট িছল,  েছাট েছাট িবষয়gেলাo 
কােরা কােছ েগাপন থােক না। p  জােগ, ei ভয়ংকর gজেবর পর িকভােব িবশ িদন সময় লাগল আেয়শার কােছ েপৗঁছােত? 
eবং তা েশানামাti েকন আেয়শা ass হেয় পড়েলন? িতিন aবশয্ assতার ভানo কের থাকেত পােরন। assতার কারেণ 
আেয়শােক তার িপতার গৃেহ িফের যাবার sেযাগ কের েদয়া হেয়িছল। sাভািবক িবচার-বুিdেত ধারণা করা যায়,  িতিন শুr 
েথেক ei gজব সmেকর্ aবগত িছেলন eবং তখনi assতার ভান কের িপতার গৃেহ িফের েগেলন যখন নিবর কােন gজবিট 
েপৗঁেছ িগেয়িছল। নিব যখন আেয়শার pিত শীতল আচরণ করেত লাগেলন eবং দরূt বজায় রাখেত শুr করেলন। eেতা সব 
বািhক uপsাপন eবং pিতkল পিরিsিতর মুেখ পড়েলo আেয়শার িনেদর্াষ হoয়ােক aসmব বেল uিড়েয় েদয়া যায় না। সmূণর্ 
ঘটনােক eকিট েছেলমাnষী o নারীেদর চাতুযর্পণূর্ নাটক িহেসেব গণয্ করা েযেত পাের। সmাবনা আরo েজারােলা হয় যখন জানা 
যায় সাফoয়ান বh আেগ েথেক eকজন kখয্াত নারীিবেdষী েলাক িছেলন।  

ঘটনা যাi েহাক না েকন, েলাকমুেখ ছিড়েয় পড়া ei gজব নিবেক চরমভােব িবচিলত কেরিছল। িতিন িবশব্s dজন সহচর oসামা 
িবন জােয়দ o আিল িবন আব ুতািলেবর পরামশর্ gহণ কেরন। oসামা দৃঢ়ভােব মত pকাশ কেরন,  আেয়শা িনেদর্াষ eবং হজরত 
আব ুবকেরর েমেয় িহেসেব িতিন েকােনা aৈনিতক কােজ pলুb হেত পােরন না। anিদেক আিলর মত িছল,  নিবর িবেয় করার 
জn েমেয়র aভাব েনi, eবং oi aিভসার-সmিকর্ত আসল সতয্ ঘটনা সmবত আেয়শার দাসীর কাছ েথেক জানা যােব। 
eরপেরi আিল oi হতভাগয্ দাসীেক েবদম pহার কের সতয্ udােরর েচ া করেলন িকnt oi দাসী িকছুi জানেতন না eবং 
কসম েখেয় বলেলন েয, িবিব আেয়শা িনেদর্াষ। 

নিবর মেন তবoু সেnহ দানা েবঁেধ িছল। েয কারেণ িনেজi আব ুবকেরর গৃেহ আেয়শােক িজjাসাবাদ করেত েগেলন। িকnt 
িতিন েকবল কাnােভজা কেN আেয়শার িনেদাষর্ হবার দািব শুনেত েপেলন। িতিন যখন েসখােন aবsান করিছেলন,  হঠাৎi 
eকিট sগর্ীয় pতয্ােদশ নিবর কােছ aবতীণর্ হoয়ায় নিব মূছর্া েগেলন। সবাi তােক কাপেড় মুেড়, মাথার িনেচ eকিট বািলশ 
েরেখ িদল। িতিন eতটাi ঘমর্াk হেয় েগেলন েয তার আলখাlা পেুরাটা ঘােম িভেজ েগল। িকছkুণ পর যখন িতিন ss হেয় 
uঠেলন তখনi ২৪ নmর sরা nর aবতীণর্ হেলা। ei sরািট eকিট দীঘর্ aংেশ (২-২৬ নmর  আয়াত) বয্িভচার eবং বয্িভচােরর 
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িমথয্া aিভেযাগ করার শািs eবং oi িমথয্া aিভসােরর কািহনী িনেয় বkবয্ রেয়েছ। ei আয়ােতর মাধয্েম আেয়শােক 
বয্িভচােরর aিভেযাগ েথেক দায়মুিk েদoয়া হেয়েছ।  

আল-জামাখশািরর পযর্েবkণ anযায়ী েকারােন eর েথেক an েকােনা িবষেয় eত grt েদoয়া হয়িন। ২৩ নmর  আয়াত eর 
সেবর্াtম uদাহরণ: ‘যারা সাধব্ী, িনরীহ o িবশব্াসী নারীর pিত aপবাদ আেরাপ কের তারা iহেলাক o পরেলােক aিভশp eবং 
তােদর জn রেয়েছ মহাশািs।’( ২৪:২৩)। িমথয্া aিভসােরর কািহনীর সমািp ঘেট িতনজন kৎসারটনাকারীেক শািs pদােনর 
মাধয্েম। তারা হেলন হামনা, হাসান িবন সািবত eবং েমসতা। sরা nর-eর ৪ নmর আয়াত anযায়ী তােদর pেতয্কেক আিশবার 
েবtাঘাত করা হয়। পবূর্বতর্ী ঘটনার েpিkেত ei শািs pদান করা হয়, েকননা তারা যখন aপরাধ কেরন,  তখনo ei আয়াত 
aবতীণর্ হয়িন। 

নিবর জীবনী-gngেলােত বিণর্ত আরo eকিট ঘটনা যা েকারােনর আয়াতgেলােত pিতধব্িনত হেয়েছ তা হেলা নিবর পালক-পুt 
জােয়দ িবন হািরেসর stী জয়নাব িবনেত জাহােশর pিত নিবর pীিত o তার সােথ নিবর িববাহ-বnেন আবd হoয়া।  জােয়দ 
eকজন যdুবnী,  পের kীতদাস িহেসেব িনযkু করা হয়। িবিব খািদজা তােক kয় কের মুহাmদেক uপহার িদেয়িছেলন। 
পরবতর্ীেত নিব তােক মkু কের িদেলন eবং সমসামিয়ক eকিট pথা anযায়ী পালক-পুtrেপ gহণ করেলন। pাক-iসলািম 
যুেগর আরব সংsিৃতেত পালক সnানেদর রেkর সnােনর সমান aিধকার েদoয়া হেতা eবং তােদর oপর eকi িবিধিনেষধ 
আেরািপত হেতা। েযমন utরািধকােরর েkেt eবং আtীয়তা o িবেয়র েkেt পছেnর িভnতায়। sরা আহজাব-eর আয়াত ৪-
৬ e িনেষধাjা আসার পূবর্ পযর্n মুসলমানরা আরেবর pাচীন pথা পালন করেতন। ei িবষেয় আblুাহ িবন oমর৭৩ eকবার 
বেলিছেলন,  ‘আমরা যারা নিবর সািnেধয্ িছলাম তারা জােয়দেক ‘জােয়দ িবন মুহাmদ’নােম সেmাধন করতাম। িতিন শুধ ুনিবর 
পুti িছেলন না,  নিবর জn anতম িনেবিদত- pাণ eবং দৃঢ়িবশব্াসী সাহািবo িছেলন।’ 

জয়নােবর মােয়র নাম িছল oমায়মা, িতিন আবার আbলু েমাতােলেবর কnা। aথর্াৎ সmেকর্ জয়নাব মুহাmেদর ফুফােতা েবান। 
নিব িনেজi anেরাধ কেরিছেলন,  জয়নাবেক েযন জােয়েদর সােথ িবেয় েদয়া হয়। pথমিদেক জয়নাব eবং তার ভাi আblুাহ 
িবেয়র সmিত দােন আপিt করিছেলন। কারণ জােয়দ িছেলন eকজন মুk kীতদাস। ফেল জােয়েদর সােথ তােদর সামািজক 
মানমযর্াদার aসাময্ িনেয় িচিnত হেয়িছেলন। িকnt পরবতর্ীেত sরা আহজাব-eর ৩৬ নmর  আয়াত aবতীণর্ হবার পর তারা িসdাn 
পিরবতর্ন কেরন: ‘আlাহ o তার রsল েকােনা িবষেয় িনেদর্শ িদেল েকােনা িবশব্াসী পুrষ বা নারীর েস-িবষেয় িভn িসdােnর 
aিধকার থাকেব না। েকu আlাহ o তার রsলেক aমাn করেল েস s i পথ  হেব।’ ( ৩৩:৩৬)। ei pতয্ােদেশর পর 
জয়নােবর সােথ জােয়েদর িবেয় েদয়া হয়। জয়নােবর pিত নিবর ভালবাসােবাধ ৈতির হয় আরo পের। যার সময়কাল eবং 
পিরিsিতর  বh বণর্না রেয়েছ। তফিসর আল-জালালাiেনর বণর্না anযায়ী,  জােয়েদর সােথ িবেয়র পের জয়নােবর pিত নিবর 
দৃি ভিঙ্গেত পিরবতর্ন আেস: ‘িকছ ুসময় পর জয়নােবর pিত নিবর দৃি  পেড় eবং নিবর hদেয় তার pিত ভালবাসার বীজ auিরত 
হয়।’ 
 

sরা আহজাব-eর ৩৭ নmর  আয়ােতর বয্াখয্া িদেত িগেয় জামাখশাির বেলেছন, ‘জােয়েদর সােথ িবেয়র পরi জয়নােবর pিত 
নিবর দৃি  পেড়। জয়নাব নিবেক eতটা িবেমািহত কেরিছেলন েয, নিব তার ভােলাবাসােবাধ িনেয় মnবয্ কেরেছন- hদেয় কmন 
সৃি র জn আlাহর pিত aেশষ কৃতjতা।’ নিব জয়নাবেক আেগo েদেখেছন। িকnt তখন িতিন নিবেক pীত করেত পােরনিন,  
বা নিবর মেধয্ ভােলাবাসােবাধ জােগিন। না-হেল নিব হয়েতা িনেজi তার পািণpাথর্ী হেতন। নিবর pশংসার কথা েজেন জয়নাব 
জােয়দেক তা aবিহত কেরন। জােয়েদর মন বলিছল,  আlাহ তার hদেয় জয়নােবর aবsােন eকিট asিsকর পিরেবশ সৃি  
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কেরেছন। িতিন তাi তাড়াতািড় নিবর কােছ ছুেট িগেয় িনজ stীেক তালাক েদবার anমিত চাiেলন। নিব পেুরা ঘটনা জানেত 
েচেয় িজেjস করেলন,  ‘জােয়দ জয়নাবেক সেnহ কেরন িকনা?’pতুয্tের জােয়দ বলেলন,  জয়নােবর কাছ েথেক িতিন 
দয়াল ুআচরণi েপেয়েছন,  িকnt িতিন uিdg ei কারেণ েয, জয়নাব িনেজেক তার েথেক aিভজাত মেন কেরন eবং িনেজেক 
নিবর stী হবার েযাগয্ িহেসেব িবেবচনা কেরন। e-সময় ৩৭ নmর  আয়ােতর েসi শbgেলা pতয্ােদশ িহেসেব আসেলা: ‘তুিম 
েতামার stীেক েতামার কােছ রােখা, আlাহেক ভয় কেরা।’ ei তাৎপযর্পূণর্ আয়াতিট নিব মুহাmেদর সততা eবং জবাবিদিহতার 
eকিট aনnসাধারণ uদাহরণ। আয়াতিটর সmণূর্ anবাদ eখােন েদয়া হল: ‘sরণ কেরা, আlাহ যােক angহ কেরেছন o 
তুিমo যােক angহ কেরছ তুিম তােক বেলিছেল,  ‘তুিম েতামার stীেক েতামার কােছ রােখা, আlাহেক ভয় কেরা।’ তিুম েতামার 
anের যা েগাপন কেরিছেল আlাহ তা pকাশ কের িদেচ্ছন। তিুম েলাকভয় করিছেল, aথচ আlাহেকi ভয় করা েতামার পেk 
aিধকতর সংগত িছল। তারপর জােয়দ যখন (জয়নােবর সােথ) িববাহ-সmকর্ িছn করল তখন আিম তােক েতামার সােথ 
পিরণয়সেূt আবd করলাম যােত িবশব্াসীেদর েপাষয্পtুরা িনজ stীর সােথ িববাহসtূ িছn করেল েসসব রমণীেক িবেয় করেত 
িবশব্াসীেদর েকােনা বাধা না হয়। আlাহর আেদশ কাযর্কর হেয়i থােক।’( ৩৩:৩৭)। 

ei আয়াতিট যেথ  পির ার eবং িবশদ বয্াখয্ার েকােনা pেয়াজন েনi। নিব জয়নাবেক পছn করেতন,  িকnt জােয়দ যখন 
নিবর সােথ েদখা কের জয়নাবেক তালাক pদােনর anমিত pাথর্না করেলন,  নিব িবrd-মত িদেয় জয়নােবর সােথ সংসার 
চািলেয় যাবার পরামশর্ িদেলন। জােয়দেক uপেদশ িদেয় নিব িনেজর মেনর iচ্ছা আড়াল করেলন। িকnt আlাহ নিবেক বলেলন 
েয, েলােক তােক মn বলেব ei ভেয় জয়নােবর তালােকর জn িনেজর সমথর্ন pকােশ নিব িবরত রেয়েছন। নিবর uপেদশ 
uেপkা কের জােয়দ যখন জয়নাবেক তালাক pদান সmn করেলন,  তােক িবেয় করেত আlাহ তখন নিবেক anমিত িদেলন 
েযন মুসলমানরা কখেনা তােদর পালক-পেুtর সােবক stীেদর িবেয় করেত েকােনা িবিধ-িনেষেধর সm ুখীন না হয়।  

সmবত জােয়েদর সােথ িবেয়র an ােন জয়নােবর pিত নিবর দৃি ভিঙ্গর পিরবতর্ন ঘেট। জয়নােবর আলাদা বসবাস করার 
কারেণ জােয়দ নিবর সােথ েদখা কের তালােকর anমিত চাoয়ার ঘটনা েথেক েবাঝা যায়,  খুব েবিশ িদন sায়ী না হেলo তারা 
diজন eকিট sাভািবক দাmতয্ সmেকর্ িছেলন। eমন পিরিsিতেত আল-জামাখশািরর বিণর্ত ঘটনাবলী kমাnসাের সাজােনা 
েযেত পাের: িবেয়র an ােন জয়নাবেক eকনজর েদখার পর মুহাmদ তার sখাnভিূত pকাশ কেরন ei বেল,   ‘hদেয় কmন 
সৃি র জn আlাহর pিত aেশষ কতৃjতা।’  নিবর e-কথা শুনেত েপেয় eবং সmবত তার pিত নিবর দৃি ভিঙ্গর পিরবতর্ন েদেখ 
জয়নাব নিবর pকৃত anভূিত সmেকর্ সেচতন হেয় uঠেলন। ei anভূিত জয়নাবেক েpরণা েযাগায় eমন eকিট লkয্ 
aজর্েন, েযখােন িতিন kরাiশ েগােtর সবেচেয় সmাn বয্িkর stীর মযর্াদা পােবন। ei আশার বশবতর্ী হেয় eবং েযেহত ুজয়নাব 
কখেনা জােয়দেক sামী িহেসেব কামনা কেরনিন,  তাi িতিন জােয়েদর সােথ শীতল আচরণ করেত শুr কেরন। িনজ লkয্ 
aজর্েন eেতাটা agসর হেলন েয, িনেজর সmাn পিরচয় িনেয় দm pকাশ করেত শুr করেলন। তার pিত নিবর anভিূত িনেয় 
গবর্েবাধ করা শুr করেলন। জােয়দ তার েনতা eবং মুিkদাতার pিত কতৃjিচেt তৎkণাৎ জয়নাবেক তয্াগ করার িসdাn িনেলন 
eবং নিবর uপেদশ uেপkা কের তালােকর pিkয়া সmn করেলন।  

কয্ামিbজ তফিসের৭৪ eক িভnিববরণ রেয়েছ: ‘eকিদন আlাহর েpিরত পুrষ (আlাহর রহমত বিষর্ত েহাক তার oপর) 
জয়নােবর বািড়েত জােয়েদর সােথ েদখা করেত েগেলন, েসখােন জয়নাবেক eকিট েচৗবাচ্চায় sগিn ঢালেত েদেখন। নিব তােক 
েদেখ pীত হেলন eবং জয়নাবেক stীrেপ gহণ করার বাসনা েজেগ oেঠ। নিবেক েদেখ জয়নাব তােক িনজ হাত িদেয় sশর্ 
করেলন। নিব তখন বলেলন,  ‘pশংসনীয় েসৗ ব eবং েসৗnযর্দািয়নী! হায় জয়নাব! hদেয় কmন সৃি র জn আlাহর pিত 
aেশষ কৃতjতা!’ e-কথািট diবার বেল নিব চেল েগেলন। জােয়দ েফরার পর জয়নাব তােক ঘটনা খুেল বলেলন eবং 
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জানােলন,  ‘আপিন আর আমােক পাবার aিধকার রােখন না। যান eবং তালােকর anমিত েচেয় আsন।’ জােয়েদর মেন 
জয়নােবর pিত িবেdষ েজেগ oেঠ। িতিন আর জয়নাবেক দৃি সীমার মােঝ সh করেত পারিছেলন না। তালাক সmn হবার 
পর, নিব জােয়দেক anেরাধ কেরন,  জােয়দ েযন জয়নােবর সােথ েদখা কের বেলন,  ‘আlাহ তােক নিবর stী িহেসেব মেনানীত 
কেরেছন।’ জােয়দ জয়নােবর বািড়র দরজায় িগেয় েটাকা িদেলন। জয়নাব বলেলন, তালাক েদবার পর তার কােছ জােয়েদর 
eখন িক pেয়াজন থাকেত পাের? জােয়দ utর িদেলন, িতিন আlাহর রsেলর কাছ েথেক জয়নােবর জn eকিট বাতর্া িনেয় 
eেসেছন। সকল pশংসা আlাহর রsেলর জn বেল জয়নাব দরজা খুেল িদেলন। জােয়দ েভতের pেবশ করা মাt জয়নাব 
কাঁদেত শুr করেলন। জােয়দ বলেলন,   ‘eখন কাঁদার সময় নয়। আlাহ েতামােক আমার েচেয়o ভােলা eকজন sামী 
িদেয়েছন।’ জয়নাব utর িদেলন,  ‘আপিন িকছু মেন িনেবন না! েক েসi sামী?’ জােয়দ যখন জানােলন,  ‘আlাহর রsলi 
েসi বয্িk,  জয়নাব তখন মািটেত মাথা ঠুেক pাথর্নায় িনমg হেলন।’ 

an আেরকিট বণর্না anযায়ী জােয়দ বেলেছন: ‘আিম জয়নােবর গৃেহ িগেয় তােক rিট েসঁকেত েদিখ। েযেহত ুেস শীঘর্i নিবর 
stী হেত যােচ্ছ, নিবর pিত আমার dার কারেণ আিম তার িদেক সরাসির তাকালাম না। আিম তার িদেক িপছ ুিফের জানালাম,  
নিব জয়নােবর পািণpাথর্ী হেত েচেয়েছন।’ 

তফিসর আল-জালালাiেনর মেত িববাহ-িবেচ্ছেদর পর পনুরায় িববােহর জn মধয্বতর্ী েয কেয়কিট িদন aেপkা করেত হয়,  
নিব েসিদনgেলা aেপkা কেরন eবং তা েশষ হoয়ার সােথ সােথ নিব েকােনা pারিmক an ান বয্িতেরেক জয়নােবর বািড়েত 
uপিsত হেলন। েসখােন তাৎkিণকভােব eকিট েভড়া জবাi কের িববাহ-েভােজর আেয়াজন করা হয়। েভােজর an ান eবং 
মাnেষর মােঝ rিট o মাংস িবতরেণর কমর্যj aেনক রাত aবিধ চেলিছল। pচিলত আেছ েয, হজরত oমর eবং িবিব আেয়শা 
uভেয়i মnবয্ কেরেছন,  sরা আহজাব-eর ৩৭ নmর  আয়ােত নিবর সততা o সতয্বািদতার pমাণ পাoয়া যায়। আেয়শা আরo 
বেলিছেলন,  নিব যিদ েকােনা িকছ ুলুিকেয় রাখার iচ্ছা করেতন, তেব জয়নােবর pিত তার মেনর ভাবনা কখেনা েকারােন uেlখ 
হেতা না। েযমন ei আয়ােত বলা হেয়েছ,  ‘তুিম েতামার anের যা েগাপন কেরিছেল আlাহ তা pকাশ কের িদেচ্ছন’ e 
শbgেলা কখেনা aবতীণর্ হেতা না।  

শুধমুাt েকারােনর sরা আহজাব-i নয়, েকারােনর আরo aেনক sরা েথেক নিবর সততা eবং সতয্বািদতার পিরচয় পাoয়া 
যায়। নিব তার মানিবক dবর্লতা sীকাের kNােবাধ কেরনিন। যিদo  মুসলমান রkণশীলরা দীঘর্িদন ধের ei সতয্েক sীকার 
করেত চান না,  যারা িকনা রাজার েথেকo েবিশ রাজকীয় আচরেণ pলুb eবং aেলৗিককতার pিত চরম আসk। পবূর্বতর্ী 
aধয্ােয় e সmেকর্ সামাn পিরমােণ আেলাকপাত করা হেয়েছ। হািদেসর aেনকgেলা s   pমাণ o sরা আহজাব-eর ৩৭ 
নmর  আয়ােতর পির ার aথর্েক agাh কের iসলািম পিNত আল-তাবাির৭৫ মnবয্ কেরেছন,  ‘তুিম েতামার anের যা েগাপন 
কেরিছেল আlাহ তা pকাশ কের িদেচ্ছন’বাকয্িট নিব মহুাmদেক uেdশয্ কের aবতীণর্ হয়িন। eটা জােয়দেক uেdশয্ কের বলা 
হেয়েছ। জােয়েদর মেনর মােঝ েকােনা িকছ ুেগাপন িছল! আল-তাবাির ei িভিtহীন বয্াখয্ােক gহণেযাগয্ করেত িগেয় aিভেযাগ 
করেলন : ‘জােয়েদর eকিট মারাtক বয্ািধ িছল, যার খবর িতিন েগাপন কেরিছেলন। ei বয্ািধর কারেণ িতিন জয়নাবেক তালাক 
েদবার িসdাn িনেয়িছেলন। সমােজর কাছ েথেক তার েরােগর খবর েগাপন রাখা জােয়েদর uেdশয্ িছল।৭৬ 

িমশরীয় মনীষী মহুাmদ েহােসন হায়কল তার েলখা নিবর জীবনীgn ‘লাiফ aব মুহাmদ’- e বেলেছন : ‘জয়নাব হেলন নিবর 
ফুফােতা েবান। নিব তাঁেক পূেবর্o েদেখেছন eবং িবেয় করার েকােনা iচ্ছা pকাশ কেরনিন। িতিন তাi জয়নাবেক তালাক না 
েদবার জn জােয়দেক anেরাধ কেরিছেলন। িকnt জােয়দ তার পথpদশর্েকর uপেদশ aমাn কের িঠকi িনেজর stীেক তালাক 
িদেলন। পরবতর্ীেত েপৗtিলক-আরেবর pথা ভেঙ্গর জn নিব জয়নাবেক িবেয় করেলন িবশব্াসীেদরেক েদখােনার জn েয,  দtক 
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gহেণর পর দtক পেুtর সােবক stীেক িবেয়র anেমাদন রেয়েছ। জয়নাবেক িবেয় করার েপছেন eিট eকমাt কারণ eবং 
সmবত e-কারেণi িতিন িবেচ্ছদ-পরবতর্ী িবরিত সমাp হবার পর তাড়াতািড় জয়নােবর গৃেহ যান eবং িবেয়র uৎসব সmn 
কেরন।’হায়কেলর মেত, নিবর েবিশরভাগ িবেয়র েপছেন রাজৈনিতক কারণ রেয়েছ িকংবা িবেয়gেলার মাধয্েম তার ধমর্ pচাের 
sিবধা হেয়েছ। িনেজর ei দৃি ভিঙ্গর সমথর্েন িতিন নিবর সােথ হজরত oমর িবন আল-খাtােবর েমেয় হাফসার িবেয়র ঘটনার 
eকিট uদাহরণ েটেনেছন : ‘eকিদন oমর তার stীর সােথ eকিট িবষয় িনেয় আেলাচনা করিছেলন। oমেরর stী রাগািnত o 
ঝাঁঝােলা ভাষায় তকর্ চািলেয় যািচ্ছেলন। oমর েরেগ িগেয় বলেলন,  ‘নারীরা জীবেনর িবিভn িদক িনেয় পুrেষর সােথ 
আেলাচনার uপযkু নয়। তােদর মতামত pকাশ করারo েকােনা pেয়াজন েনi।’ তার stী pতুয্tের বলেলন,  ‘আপনার কnা 
আlাহর রsেলর সােথ eেতা েবিশ ঝগড়া কের েয, তা-িনেয় নিব সারািদনi েরেগ থােকন।’ stীর মুেখ ei কথা শুেন oমর 
সরাসির হাফসার বািড়েত েগেলন তাঁেক িজেjস করার জn। িতিন হাফসােক আlাহর শািs o নিবর রাগ েথেক সতকর্ হবার 
কথা বলেলন। িতিন আরo বলেলন,  ‘ei alবয়sা েমেয়িটেক (আেয়শা) িনেয় uিdg হেয়া না, েয িকনা িনেজর েসৗnযর্ eবং 
তার pিত নিবর ভালবাসার কারেণ দািmক আচরণ কের! নিব েতামােক আমার কারেণ িবেয় কেরেছন,  েতামােক ভালবােসন 
বেল নয়।’ 

eটা িঠক েয নিবর aেনকgেলা িবেয়র মেধয্ কেয়কিট সmn হেয়িছল আtীয়তার সmকর্ sাপেনর মাধয্েম iসলাম-pচােরর 
জn। হায়কেলর মেত,  ei uেdশয্েক সামেন েরেখi আিল eবং uসমানেক নিব জামাতা িহেসেব gহণ কেরেছন। খােলদ িবন 
আল-oয়ািলদ iসলাম gহণ কের িহজির ৭ সােল (৬২৯ িখর্sােb) মkায় িহজরত করেত যান। কারণ েস-সময়  নিব সবর্েশষ stী 
মায়মুনােক িবেয় কেরিছেলন। মায়মুনা খােলেদর খালা িছেলন eবং নিবর di চাচা আbাস o হামজার stীেদর eকজেনর েবান 
িছেলন। 

িববাহ সmিকর্ত আেরকিট ঘটনা uেlখ করা যায়,  যা oi সমেয় আেলাড়ন সৃি  কেরিছল eবং েকারােনo e-সmেকর্ 
আেলাকপাত করা হেয়েছ। ঘটনার সূtপাত,  নিব মািরয়া নােমর kীতদাসীর সােথ শয়নকেk pেবশ কেরন। হাফসা তখন 
আকিsকভােব েসখােন uপিsত েহান। নিবর িদেক aসmানসচূক ভাষায় িচৎকার কের বেলন,  ‘আপিন েকন আপনার দাসীেক 
িনেয় আমার িবছানায় শুেয় আেছন?’ হাফসােক সnt  করেত নিব আর কখেনা মািরয়ােক sশর্ না করার pিতjা করেলন। ঝড় 
শাn হয় েগেল নিব মত পিরবতর্ন করেলন। হয়েতা িতিন মািরয়ােক পছn করেতন িকংবা মািরয়া e-ঘটনায় মেন আঘাত েপেয়েছন 
ei েভেব। sরা তাহিরম-eর pথম পাঁচিট আয়ােত নিবর তখনকার আচরণ সmেকর্ iিঙ্গত করা হেয়েছ : ‘েহ নিব! আlাহ েতামার 
জn যা ৈবধ কেরেছন েকন তিুম তা িনিষd করছ েতামার stীেদরেক খিুশ করার জn? আর আlাহ kমাশীল,  পরম দয়ালু। 
আlাহ েতামােদর শপথ েথেক মুিkর বয্বsা কের িদেয়েছন,  আlাহ েতামােদর সহায়। আর িতিন সবর্j,  তttjানী।’( ৬৬:১-
২)। sরা মািয়দা-eর ৮৯ নmর  আয়ােতর বkবয্ anযায়ী,  ভুলবশত বা িনরথর্ক শপথ বািতেলর জn দশজন গরীবেক মাঝাির 
ধরেনর খাবার িদেয়, বা কাপড় িদেয় সহায়তা িকংবা eকজন দাসেক aবমkু করা aথবা িতনিদন েরাজা থাকার কথা েকারােন 
বলা হেয়েছ। েমাকােtল িবন sেলমােনর৭৭ eকিট হািদস ভােষয্ রেয়েছ,  নিব মািরয়ােক sশর্ না করার েয শপথ কেরিছেলন,  
sরা মািয়দার িনেদর্শ anযায়ী eকজন দাসেক aবমkুকরেণর মাধয্েম েসi শপথ বািতল কেরন;  eবং হাসান িবন আিলর 
eকিট হািদস anযায়ী sরা ফািতহার ২ নmর  আয়ােতর ‘িযিন পরম কrণাময়,  পরম দয়াময়’ শbgেলা েথেক েবাঝা যায় 
আlাহ নিবেক kমা কের িদেয়িছেলন। 

‘( sরণ কেরা)  নিব তার stীেদর eকজনেক েগাপেন িকছু বেলিছল। তারপর েসi stী তা anেক বেল েদয়, আlাহ নিবেক তা 
জািনেয় েদন। e-িবষেয় নিব েসi stীেক িকছু বললo না। নিব যখন তােক বলল,  েস িজেjস করল,  ‘েক আপনােক eকথা 
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জানাল?’ নিব বলল,  ‘আমােক জািনেয়েছন িতিন,  িযিন সবর্j,  যাঁর সব জানা।’( ৬৬:৩)। ei আয়াত িনেয় আেলাকপাত 
করা দরকার: ‘নিব হাফসােক anেরাধ কেরিছেলন,  e- ঘটনা েযন an েকu জানেত না পাের eবং মািরয়ােক আর িতিন sশর্ 
করেবন না বেল শপথ িনেয়িছেলন। িকnt ঘটনািট িবিব হাফসা িবিব আেয়শােক বেল েফেলন। নিব যখন হাফসার সােথ কথা 
বেলন eবং eo জানান,  হাফসার বkবয্ ফাঁেসর কথা iিতমেধয্ আlাহ তােক জািনেয়েছন। যিদo নিব কতটুk জােনন তা 
পির ার কেরনিন। হাফসা েভেব িনেলন,  আেয়শা হয়েতা নিবেক e-িবষেয় aবিহত কেরেছন। িতিন যখন িজেjস করেলন নিব 
িকভােব জােনন,  নিব pতযু্tের বলেলন েয,  আlাহ তােক e সmেকর্ aবিহত কেরেছন।’ েকারােনর pিতিট পাঠকi e-িবষেয় 
eকমত হেবন েয,  মানব-জািতর জn সবর্কােলর পিবt ধমর্gেn e-ধরেনর বয্িkগত িবষয়াবলীর anভরু্িk aবশয্i আমােদরেক 
আ যর্জনক ধাঁধার মেধয্ েফেল েদয়। েকারােনর তফিসরকারকেদর েদয়া বয্াখয্াgেলাo িবsয়কর। েযমন কয্ামিbজ তফিসর-e 
বিণর্ত eকিট বkবয্ uেlখ করা েযেত পাের: ‘হাফসা যখন আেয়শােক নিবর ei ঘটনা জানােলন eবং আlাহ যখন নিবেক 
হাফসা কতৃর্ক ei তথয্ ফাঁেসর খবর সmেকর্ aবিহত করেলন,  নিব eর pমাণ েদয়ার জn হাফসা আেয়শােক যা বেলেছন তার 
িকয়দংশ হাফসােক aবিহত করেলন।’ 

e-ধরেনর বয্িkগত সাংসািরক িবষয়াবলী,  েমেয়িল-কথাবাতর্া যা পিৃথবীর েযেকােনা সময় েযেকােনা pােn ঘেট থাকেত পাের,  
তা িকভােব েকারােনর আেলাচয্-সূিচেত জায়গা েপেত পাের? eর মাধয্েম আlাহেক, সমg িবশব্জগেতর সৃি কতর্ােক েছাট করা 
হয়িন? আlাহেক হাফসার সােথ আেয়শার কথাবাতর্ার eকজন তথয্-ফাঁসকারী পযর্ােয় নািমেয় আেননিন? েযেকােনা 
পিরিsিতেত,   sরা তাহিরম-eর pথম িতনিট আয়াত sামী-stীর দাmতয্-কলেহর eকিট সাধারণ পিরিsিত মাt। 

পরবতর্ী dিট আয়ােতর (৪-৫ নmর  আয়াত) মাধয্েম হাফসা eবং আেয়শােক সতকর্ কের েদয়া হেয়েছ। তারা dজন যিদ pিতবাদ 
করেত থােকন eবং stী- srপ ঈষর্া pকাশ করেত থােকন তেব তারা নিবর িবরাগভাজন হেবন। eজn েশষ হািতয়ার srপ নিব 
তােদরেক তালাক িদেত পারেবন। ‘েতামােদর hদয় যা কামনা কেরিছল তার জn েতামরা dজন anতp হেয় আlাহর িদেক 
িফের যাo। েতামরা যিদ তার (নিবর) িবrেd eেক aপরেক সাহাযয্ কর,  তেব (েজেন রােখা) আlাহ তার aিভভাবক;  
িজবরাiল o সৎকমর্পরায়ণ িবশব্াসীরা,  আর তার oপর েফেরশতারাo,  তােক সাহাযয্ করেব।’( ৬৬:৪)। ‘নিব যিদ েতামােদর 
সকলেক তালাক েদয়,  তেব তার pিতপালক েতামােদর পিরবেতর্ হয়েতা েতামােদর েচেয় আরo ভােলা stী তােক েদেবন;  যারা 
মুসলমান,  িবশব্াসী,  তoবা কের,  eবাদত কের,  েরাজা রােখ,  akমারী o kমারী।’( ৬৬:৫)। যিদo ei আয়াতgেলার 
aথর্ eবং aবতারণার পিরিsিত uভেয়i পির ার,  তথািপ েকােনা েকােনা তফিসরকারক ei আয়াতgেলােক eমন udট uপােয় 
বয্াখয্া করেত েচেয়েছন,  তা aিবশব্াs! পাঠক িহেসেব তা আমােদর মেধয্ শুধ ুমৃd হাsরেসর সৃি  কের। ‘কয্ামিbজ তফিসর’ 

anযায়ী ei আয়ােত বয্বhত ‘iহায়iবল’ ( িবধবা িকংবা তালাকpাpরা) বলেত িমশেরর ফারাo রাজার stী আিসয়ােক েবাঝােনা 
হেয়েছ। kমারী (আবকার) শb dারা িযশু িখর্েsর মাতা েমিরেক েবাঝােনা হেয়েছ। তােদর dজনi নিব মুহাmদেক িবেয় করার 
জn sেগর্ aেপkা কের আেছন।  

sরা তাহিরম-eর pথম পাঁচিট আয়াত aবতীণর্ হoয়ার সmূণর্ আেরকিট িভn েpkাপট জানা যায়। ei ভাষয্-anযায়ী,  নিব 
জয়নােবর বািড়েত িকছু মধ ুপান কেরিছেলন eবং eেত ঈষর্ািnত হেয় আেয়শা eবং হাফসা নিবেক িজেjস করেলন,  ‘আপনার 
মুখ িদেয় বােজ গn আসেছ েয।’ pে র আকিsকতায় িবbত নিব তখন pিতjা করেলন,  িতিন আর কখেনা মধু খােবন না। 
পরবতর্ীেত (সmবত িনেজর pিতjায় anেশাচনােবাধ েথেক) ei pিতjােক asীকার কের sরা তাহিরম-eর ১নmর  আয়াত 
aবতীণর্ হয়। তখন েথেক kিতপরূণ pদানপবূর্ক pিতjা ভেঙ্গর িনয়ম চাল ুহয় eবং নিবর stীেদর সতকর্ করা হয় ei বেল 
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েয, তােদরেক নিব তালাক িদেত বাধয্ হেবন যিদ না তারা িনেজর মধয্কার ঈষর্া eবং pিতdিndতা বn কেরন। ei ভাষয্িট sীকৃত 
হািদস হবার সmাবনা কম, েকননা তা হাফসার জানা তথয্েক eবং নিবর েগাপন খবর ফাঁস হবার ঘটনা েবমালমু েচেপ িগেয়েছ।  

 

 

 

 

 

পাদটীকা 

৪৪. েকারােনর ১০৫ তম sরা িফল-e ei ঘটনার িদেক iিঙ্গত করা হেয়েছ। আিবিসনীয়রা ei যুেd eকিট িবশাল রাজকীয় 
হািত বয্বহার কেরন। sরা িফল-eর ৩-৪ নmর আয়ােত বলা হেয়েছ,  ঝাঁেক ঝাঁেক আবািবল পািখ কঙ্কর েফেল আিবিসনীয় 
বািহনীেক kেপাকাত কের েফেল। iিতহাসিবদ iকিরমা eবং েকারােনর িবিশ  তফিসরকারক আল-তাবাির’র মেত,  েকারােনর 
ei আয়াতgেলা rপক aেথর্ বয্বhত হেয়েছ,  আসেল যেুdর ময়দােন আিবিসনীয়রা gিটবসেn আkাn হেয়িছল।  

৪৫. ধারণা করা হয়, েকারােনর ৩৪ তম sরা সাবা’র ১৫-১৬ নmর  আয়াতdয় ei ঘটনার িদেক iিঙ্গত কের। ptতািttক o 
িশলািলিপর িনদশর্ন েথেক জানা েগেছ, ei ঘটনা ষ  শতাbীর মাঝামািঝেত ঘেটিছল।  

৪৬. মkা েথেক pায় ৫০ মাiল দিkণ-পূেবর্ aবিsত তুলনামূলক বড় শহর। eখােন slপিরসের কৃিষকােজর মাধয্েম 
খাদয্শেsর চাষ হেতা। বািণিজয্ক কােফলা o মrযাtীর বয্বসা-বািণেজয্র জn ei শহর grtপণূর্ িছল। েপৗtিলকেদর েদবী 
আল-লােতর eকিট uপাসনালয়o eখােন িছল। 
 

৪৭. েকারােন eকবার (৩৩:১৩) ei শহেরর নাম ‘iয়াসিরব’ uেlখ করা হেয়েছ eবং চারবার আল-মিদনা (৯:১০১,  ৯:১২০,  
৩৩:৬০,  ৬৩:৮) uেlখ করা হেয়েছ।  

৪৮. ‘Le dogme et la loi de 1'1slam’anবাদ :Felix Arin, িdতীয় সংsরণ, পয্ািরস ১৯৫৮,  পৃ. ৩। 

৪৯. ‘uিmিয়ন’শbিটেক aেনকেkেt ‘িনরkর’িহেসেব ধরা হয়। তেব েktিবেশেষ eবং েকারােনর aেনক জায়গায় ‘যােদরেক 
ধমর্gn েদয়া হয়িন’বলেত েবাঝােনা হেয়েছ।  

৫০. sরা বাকারা’র ১৯১ নmর  আয়ােত ‘িফৎনা’ শbিট ‘যntণা pদান’ aেথর্ বয্বhত হেয়েছ। ‘ৈনরাজয্’ aেথর্ বয্বhত হয়িন।  

৫১. iরােনর েখারাসােনর তশু শহেরর আব ুহািমদ মুহাmদ আল-গাjািল (১০৫৮-১১১১ িখর্sাb) eকজন aসামাn মরমী 
সাধক o ধমর্িবশারদ িছেলন। তার সবেচেয় বhল পিঠত gngেলা হেচ্ছ : ‘iিহয়া uলুম ঈদ-িdন’ ( নীিতৈনিতকতা িবষয়ক gn),  



নিব মুহাmেদর ২৩ বছর	 পৃ া 127	
 
 

‘িকিময়ােয় সাদাত’,  ‘তামফাতুল আল-ফালািসফা’( aিধিবদয্ািবষয়ক দশর্ন) eবং ‘আল-মনেকদ েমন আদ-দালাল’ ( আt-
ৈজবিনক)। iমাম গাjািল যিদo eকজন িবিশ  sিn িবেশষj,  তেব তার িলিখত রচনাবলী িশয়া মতাবলmীেদর aেনেকi 
সmােনর েচােখ েদেখ থােকন। 

৫২. d বয্ : পাদটীকা ২০। 

৫৩. d বয্ : পাদটীকা ৬। 

৫৪. খুব সmবত নিবর েরoয়াজ anসরণ কের আbাসীয় শাসক eবং পরবতর্ী মুসলমান শাসকরা সmানসচূক uপহার িহেসেব 
‘আলখাlা’ পিরধান করেতন। যিদo pােচয্ ei েপাশাকিট iসলােমর pচােরর aেনক আেগ েথেক পিরধান করা হেতা। িমশরীয় 
কিব শরাফ uিdন আল-বুিশির’র (১২১২-১২৯৬ িখর্sাb) িলিখত ‘আলখাlা গাথা’ নােম জনিpয় eকিট ধমর্ীয় কিবতা রেয়েছ। 
কিবতাটা িতিন িলেখেছন পkাঘাতgs aবsা েথেক ss হেয় oঠার পর। eকিদন কিব sেp েদেখন নিব তার িদেক eকিট 
আলখাlা ছুঁেড় িদেচ্ছন, েসখান েথেক িতিন কিবতা েলখার েpরণা লাভ কেরন।  

৫৫. আিল দিs বাকয্িট বয্বহার কেরেছন eভােব ‘খাবার রাnার জn বেস আেছা eমন ভাব pদশর্ন কিরo না।’ 

৫৬. আরিব ‘িহজাব’শbিটর মূল aথর্ ‘েঢেক রাখা’। ‘েবারখা’ শেbর aেথর্ ‘পদর্া’ শেbর বয্বহার aেনক পের শুr হেয়েছ।  

৫৭. iসলািম েপৗরািণক কািহনী anযায়ী, ‘আদ’ হেচ্ছ eকিট pাচীন জািতর নাম আর iরাম হেচ্ছ তােদর শহর। aবশয্ িভnমেত 
oi েগা ীর pধােনর নাম হেচ্ছ iরাম। আlাহ েpিরত নিব hদেক aপমান করায় oi জনেগা ীেক বnা o aনাবৃি র কবেল 
পড়েত হয়। ফেল তারা ধব্ংস হেয় যায়।  

৫৮. আেরকিট pাচীন জনেগা ীর নাম হেচ্ছ সামুদ। েরামান েলখনীেতo eেদর নাম uেlখ আেছ। তারা েপtা নগরীর 
নাবািতয়ানেদর সমেগাtীয় িছল eবং েসেমিটক রচনা o িলিপেত eখেনা তােদর িকছ ুেলখা aবিশ  েখাঁজ পাoয়া যায়। েরামানরা 
েপtা নগরী দখল করার পর তােদর শহর আল-েহiর (েহজােজর utের aবিsত) বয্বসা-বািণেজয্র েকেnd িছল aেনক িদন ধের। 
আল েহরা েথেক udার করা পাথেরর িলিপেত ( েপtা েথেক িকছটুা েছাট) সামুেদর েলখা রেয়েছ। iসলািম বণর্না anযায়ী,  নিব 
সােলহেক asীকার করায় সামুদবাসীরা বjাঘাত o ভিূমকেmর ফেল িনি h হেয় যায়। 

৫৯. সাধারণভােব আরিব ‘oয়াতাদ’ শেbর aথর্ কােঠর টকুেরার sুk aথবা তাব ুগাঁথার েপেরক েবাঝায়। ‘িশিবর বা তাবরু 
aিধপিত’ কথািটর েকােনা সেnাষজনক বয্াখয্া আজ পযর্n েকােনা তফিসরকারক বা iসলািম িচnািবদ িদেত পােরনিন।  

৬০. আলে ড িগেয়াম aনূিদত iবেন iসহােকর ‘লাiফ aব মুহাmদ’,  akেফাডর্ ১৯৫৫,  পৃ. ৬৫১। আিল দিs eবং আলে ড 
িগেয়াম uভেয়i আরিব ‘আoয়ান’ শbিটেক ‘বnী’ বা ‘aবrd’ িহেসেব বয্বহার কেরেছন। আkিরক aেথর্ eিট হেচ্ছ 
‘মধয্বতর্ী’। eেkেt সmবত ‘sাধীন o পরাধীেনর মধয্বতর্ী’ িকছু েবাঝােনা হেয়েছ। sরা বাকারা-eর ৬৮ নmর  আয়ােত ‘বয়s 
o কমবয়সীর মধয্বতর্ী’ aেথর্ বয্বhত হেয়েছ। িভnমেত eিট হেচ্ছ আরিব ‘আিনয়া’ শেbর বhবচন,  যার aথর্ হেচ্ছ ‘akমতায় 
যntণািk ’।  

৬১. মাহমুদ িবন oমর আল-জামাখশাির (১০৭৫-১১৪৪ িখর্sাb) েকারােনর তফিসরসহ েবশিকছু grtপণূর্ বi রচনা কেরেছন। 
তার ‘আল-কাশশাফ’ নােমর েকারােনর তফিসরসহ আরিব বয্াকরণ o আরিব-ফািসর্ aিভধানo িতিন রচনা কেরেছন। িতিন 
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iসলােমর যুিkবাদী  ‘মুতািজলা’ দশর্েনর pিত anরk িছেলন। eকi সােথ মাnেষর sাধীন iচ্ছা o েকারােনর েলৗিককতায় 
িবশব্াসী িছেলন।  

৬২. আblুাহ িবন oমর আল-বায়দাoিয় আরিবেত েকারােনর তফিসর রচনা কেরেছন। eখেনা sিn মুসলমানরা ei তফিসর 
grেtর সেঙ্গ বয্বহার কেরন। ‘আেনায়ার uল-তানিজ’ িশেরানােমর ei তফিসর gnিট আল-জামাখশািরর ‘আল-কাশশাফ' -
েক িভিt কের রিচত তেব মতুািজলা দশর্েনর pভাবমkু। 

৬৩. বাগদােদ জngহণকারী iমাম আহমদ িবন হানবল (৭৮০-৮৫৫ িখর্sাb) হািদেসর সংকলন ‘আল-েমাসনাদ’- eর রচিয়তা। 
সংকলনিট েশষ পযর্n হানবেলর পtু আblুাহ সমাp কেরন। iসলািম ধমর্তেttর আkিরক o নতৃািttক বয্াখয্া anসরেণর িতিন 
পিথকৃৎ। িতিন হানবিল দশর্েনর pিত াতা। আbাসীয় শাসনামেল মুতািজলা মতাদেশর্র িবপেk দাঁড়ােনার কারেণ িনযর্াতেনর 
িশকার হন eবং কারাবাসo করেত হয়। দােমs শহেরর নাগিরক আহমদ িবন তায়িময়া (১২২২-১৩২৮ িখর্sাb) পরবতর্ীেত 
হানবিল মতাদশর্েক pসািরত কেরন eবং বi রচনা কেরন। যা কTরপnী oয়াহািব মতাদশর্ িবকােশ ভিূমকা েরেখিছল। 

৬৪. iরােকর বসরা শহের জngহণকারী মুহাmদ িবন সাদ (৭৮৪-৮৪৫ িখর্sাb) ‘িকতাব আল-তাবাকাত’ gেnর রচিয়তা। ei 
gেn নিব o সাহািবেদর জীবনী eবং ৪২৫০ িট হািদেসর uেlখ রেয়েছ। 

৬৫. আরিব ভাষায় ‘মুতা’ পিরভাষািটর আkিরক aথর্ হেচ্ছ ‘uপেভাগ করা’। sরা িনসার ২৪ নmর  আয়ােত uেlিখত ‘যােদরেক 
েতামরা uপেভাগ করেব’শbসমি o eকi uৎেসর aথর্ pকাশ কের। 

৬৬. আরিব ‘idা’শেbর aথর্ ‘aেপkার pহর’। eটা েসi সময়কালেক েবাঝায় যখন েকােনা িবধবা বা তালাকpাp নারীর িdতীয় 
িববােহর anমিত থােক না। কারণ ei সময়কােল তার আেগর sামী কতরৃ্ক anঃসttা হবার সmাবনা থােক। iসলািম শাst 
anযায়ী,  েকােনা িবধবার জn idতকাল হেচ্ছ ৪ মাস ১০ িদন,  েকােনা তালাকpাp নারীর জn ৩ মাস,  িবধবা দাসীর জn 
২ মাস,  তালাকpাp দাসীর জn ১.৫ মাস। 

৬৭. আbাসীয় খিলফার শাসনামেল মুহাmদ আত-িতরিমিজ’র (মতৃযু্ ২৭৯ িহজির বা ৮৯২ িখর্sাb) জn পারেs। sিn iসলােমর 
দৃি েত anতম ছয়িট হািদস সংকলেনর anতম ‘জািম আত-িতরিমিজ’সংকলনিট কেরেছন িতিন। sিn মুসলমানেদর কােছ ei 
হািদেসর sান শীেষর্।   

৬৮. হািনফ সmেকর্ বণর্না রেয়েছ pথম aধয্ােয়। 

৬৯. নিব মুহাmেদর কnা জয়নােবর pথম িবেয় হেয়িছল খািদজার েবােনর েছেল আবুল-আেসর সােথ। েরােকয়া o uেm 
kলsেমর িবেয় হেয়িছল মহুাmেদর চাচা আব ুলাহােবর di পুt oতবা o oতাiবার সােথ। আর ফােতমার িবেয় হেয়িছল 
মুহাmেদর চাচােতা ভাi আিল িবন আব ুতািলেবর সােথ। iসলাম pচার শুr করেল নিব মুহাmেদর সােথ চাচা আব ুলাহােবর dnd 
শুr হয় eবং লাহাব পুtেদরেক মুহাmেদর কnাdয়েক তালাক িদেত বাধয্ কেরন। পের েরােকয়ার সােথ িবেয় হয় হজরত 
uসমােনর। েরােকয়ার মতৃুয্র পর uসমান িবেয় কেরন মহুাmেদর আেরক কnা uেm kলsমেক। 

৭০. ‘eনসাiেkােপিডয়া aব iসলাম’- e েলখক eiচ. েরেকনডফর্ েমেয়িটর নাম বেলেছন ‘কায়লা’। (d বয্ : Encyclopedia 

of Islam, 2nd ed., Leiden 1960, vol. I, p. 697, article al-Ash'ath)।আবার ডিbu. eম. oয়াট েমেয়িটর নাম বেলেছন 
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‘েকাতায়লা’(Muhammad at Madina, Oxford 1956, p. 397)। uভয় েলখকi uেlখ কেরেছন,  নিব মুহাmেদর সােথ তার 
বাগদান সmn হেয়িছল িকnt েমেয়িট মিদনা েপৗঁছােনার আেগi নিবর মৃতুয্ ঘেট।  

৭১. iরােনর বাদশাহ খশr-২ পারেভেজর েসনারা ৬১৬ িখর্sােb িমশর আkমণ কের। ৬২৮ সাল পযর্n িমশেরর িবশাল aংশ 
iরােনর দখেল িছল। ঐিতহািসক আল-তাবাির ‘িহিsT aব দয্া pেফটs eন্ড িকংs’( তািরক আল-রsল oয়া আল-মুলকু) বiেয় 
বেলেছন,  ষ  িহজিরেত (৬২৭-৬২৮ িখর্sাb) িবিশ  কিব eবং সাহািব হাসান iবেন সািবত িমশর মণকােল িমশেরর েরামান 
গভনর্র (আল-মুকাoিকস নােম সেmাধন করা হয়) নিবর জn িখর্sান kীতদাসী মািরয়া িকবিতয়া eবং সািবতেক মািরয়ার েবান 
িশিরনেক uপহার িহেসেব pদান কেরন। সmবত ৬২৮ সােলর পেূবর্ মািরয়া মিদনায় eেস েপৗঁছান।  

৭২. নিবর চাচােতা ভাi o আbাসীয় েখলাফেতর পবূর্পrুষ আblুাহ িবন আল-আbাস (iবেন আbাস নােমo পিরিচত) pচুর 
সংখয্ক হািদস-বkা িহেসেব sপিরিচত। ৬৮৭ িখর্sােb (৬৮ িহজির) িতিন মৃতযু্বরণ কেরন।  

৭৩. িdতীয় খিলফা oমর iবেন আল-খাtােবর পtু আblুাহ িবন oমর (৬১৪-৬৯৩ িখর্sাb)। মুসলমানেদর পেk িতিন aসংখয্ 
যুেd লড়াi কেরেছন। িকnt uচ্চপেদ দািয়t পালন করেত িতিন সবসময় asীকিৃত জািনেয়েছন। eকজন সৎ,  iসলােমর জn 
িনেবিদতpাণ eবং a াn হািদস-বkা িহেসেব িতিন sপিরিচত।  

৭৪.d বয্ : পাদটীকা ৪৩। 

৭৫. d বয্ : পাদটীকা ১।  

৭৬. pথম পেkর stীর গেভর্ জnােনা oসামা নােম eক পুtসnান িছল জােয়েদর। ৬২৬ সােল জয়নাবেক তালাক েদবার পর িতিন 
আরo িবেয় কেরন eবং aেনক সnােনর িপতা হন। মুসলমানেদর পেk িতিন aেনক যুেd েনতৃt িদেয়িছেলন। নিব তাঁেক pথম 
িসিরয়া-aিভযােনর েসনাপিত িহেসেব িনযkু কেরিছেলন। oi যুেd (মুতা যdু নােম পিরিচত) িতিন মৃতযু্বরণ কেরন। জােয়েদর 
তrণ পtু oসামা ৬৩২ সােলর িসিরয়া aিভযােনর েনতtৃ িদেয়িছেলন। েসনাপিতর দািয়েt oসামার িনেয়াগ িনেয় aেনক শীষর্ 
সাহািব aসেnাষ pকাশ কেরিছেলন।  

৭৭. আল-জামাখশাির তার িবখয্াত েকারােনর তফিসর ‘আল-কাশশাফ’- e (পাদটীকা ৬১ d বয্) হািদসিট েমাকােtল িবন 
sেলমােনর বেল uেlখ কেরেছন। আিল দিso আল-জামাখশাির’র ei হািদসিট gহণ কেরেছন।(তথয্ িদেয় সহায়তা কেরেছন 
িশকােগা িবশব্িবদয্ালেয়র aধয্াপক ড. পল pয্াকময্ান)।  
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চতুথর্ aধয্ায় 

aিধিবদয্া 

 

েকারােন আlাহ 

নয়িট ujjল গmুেজর( gহ)  পােশ আমােদর পিৃথবীটা আসেল মহাসাগের ভাসমান eকটা kুd েপাsদানার মত। িকnt িনেজেক 
যখন আমরােসi েপাsদানার সােথ তলুনা কির তখনিনেজেদরi আবার হাsকর রকম kুd বেলi pতীয়মান হয়।- শােবsাির৭৮ 

 

আমােদর পৃিথবী যােক চতুদর্শ শতাbীর পারেsর খয্ািতমান sিফ কিব মাহমদু শােবsাির সামাn eকটা েপাsদানার সােথ তলুনা 
কেরেছন,  আসেল eর oজন ছয় হাজার িবিলয়ন টন,  পিরিধ ৪০, ০৭৬ িকেলািমটার eবং ভপূেৃ র েমাট েktফল 
৫১০, ১০০, ০০০ বগর্িকেলািমটার। িকnt anাn gেহর তলুনায় পিৃথবী  kুd eকটা gহ মাt। সেূযর্র চারিদেক eকবার pদিkণ 
করেত পৃিথবীর ৩৬৫ িদেনর সামাn িকছু েবিশ সময় লােগ। েসৗরজগেতর an ৮িট gহo িনধর্ািরত কkপেথ pদিkণ করেছ। 
সবেচেয় দূরবতর্ী gহ pেুটা যা তলুনামূলকভােব al ভরিবিশ  (pায় বুেধর সমান) eবং eর কkপথ সূযর্ েথেক pায় ৪.৫ িবিলয়ন 
েথেক ৭.৫ িবিলয়ন িকেলািমটার পযর্n দূরবতর্ী। [uেlখয্ ১৯৩০ সােলর িদেক pেুটার আn ািনক নামকরণ হেলo, ২০০৬ সােলর 
iন্টারnাশনাল aয্ােsTানিমকয্াল iuিনয়েনর ২৬তম সাধারণ পিরষেদর িসdাn anযায়ী p ুেটা আর আমােদর েসৗরজগেতর gহ 
নয়,  eিট ‘বামন gহ’ বেল পিরিচত হেব।-anবাদক]। pেুটা েথেক সূেযর্র িবশাল দরূtেক আমােদর কlনার মেধয্ িনেয় আসার 
sিবধােথর্ eভােব ভাবেত পাির,  eকিট েজট িবমান যিদ ঘNায় ১০০০ িকেলািমটার দরূt aিতkম কের তেব সূযর্ েথেক pেুটার 
দূরt aিতkম করেত িবমানিটর ৭০০ বছর সময় লাগেব। আবার সূেযর্র মহাকষর্ বেলর কাযর্কর pভাব শুধ ুp ুেটা পযর্n নয়,  
বরং তা সূযর্ েথেক p ুেটার দূরেtর শতgণ পযর্n িবsৃত eবং ei দরূt aিতkম করেত েজট িবমােনর পূেবর্াk গিতেত সtর 
হাজার বছর লাগেব।  

আবার সূযর্ আমােদর কােছ aতয্n grtপণূর্ o িবশাল নkt হoয়া সেtto eিট আকাশ গঙ্গা ছায়াপেথর মধয্ম আকৃিতর eকিট 
তারকা মাt। আকাশ গঙ্গা ছায়াপথেক ফািসর্ ভাষায় ‘কাহকাসান’ ( হলুদাভ িফতা) বলা হয়,  কারণ gীে র রােত েমঘমkু 
আকােশর িদেক তাকােল eেক িকছুটা হলদুাভ েডারাকাটা দােগর মত েদখায়। আকাশ গঙ্গা ছায়াপেথ eখন পযর্n সাত হাজার 
তারকা িচিhত করা হেয়েছ যােদর pায় সবারi সূেযর্র মত আলাদা gহমNলী রেয়েছ।  

মহাসাগের ভাসমান আমােদর ei পৃিথবী নামক েপাsদানািটর পৃ তল েমাট ৫১০, ১০০, ০০০ বগর্িকেলািমটার eবং eর আয়তন 
১, ০৮২, ৮৪২, ২১০, ০০০ ঘনিকেলািমটার যা সূেযর্র তলুনায় aিত kুd। পিৃথবী েথেক সযূর্ কত বড় েসটা আমরা eiভােব 
তুলনা করেল বুঝেত পাির,  সূযর্েক যিদ আমরা eকিট ফাঁপা েগালক িহসােব িবেবচনা করেল তেব eক িমিলয়ন সংখয্ক পিৃথবী 



নিব মুহাmেদর ২৩ বছর	 পৃ া 131	
 
 

েগালেকর মেধয্ sান কের িনেত পারেব। েকবল সূযর্i আমােদর েসৗরজগেতর শতকরা ৯৯.৮৬ ভাগ পদাথর্ িনেয় গিঠত আর বািক 
৯িট gহ ০.১৪ ভাগ িনেয় গিঠত যার মেধয্ পিৃথবী o তার চাঁদ শতকরা ০.০০১৪ ভাগ পদাথর্ িনেয় গিঠত।  

মহাকােশ সূেযর্র েচেয় pায় ৫০০ gণ বড় নkto রেয়েছ েযখােন সূেযর্র বয্াস ১, ৩৯২, ০০০ িকেলািমটার o eবং eর আnমািনক 
ভর হেচ্ছ ১, ২০০, ০০০, ০০০ িবিলয়ন টন। iিতমেধয্ uেlখ করা হেয়েছ মহাকােশর আকাশ-গঙ্গা ছায়াপেথর eকিট নkt 
হেচ্ছ সূযর্। িহসাব কের েদখা েগেছ মহাকােশর pিতিট ছায়াপেথ কমপেk eকশ িবিলয়ন কের নkt রেয়েছ। unত েটিলেsাপ 
o গািণিতক িব ষেণর সাহােযয্ পাoয়া তথয্ anসাের মহাকােশ আমােদর আকাশ গঙ্গা ছায়াপথসহ pায় ১০০ িমিলয়ন ছায়াপথ 
ছিড়েয় আেছ।  

সাধারণত আমােদর চারপােশর দূরt মাপেত েয ধরেনর িহসাব বয্বহার কির,  েসভােব নktেদর মধয্কার দূরt মাপা aেনেকর 
কােছi aসmব বয্াপার হেয় দাঁড়ায় eবং eর মাধয্েম সহেজ েবাধগময্o হয় না। e-জn মহাকােশ নktেদর দরূt মাপেত 
আেলাকবেষর্র িহসাব বয্বহার করা হয়। সূেযর্র আেলা pিত েসেকেন্ড pায় ৩০০, ০০০ িকেলািমটার দরূt aিতkম কের eবং 
eক বছের (eক আেলাকবষর্) আেলা pায় ৯,৪৬০ িবিলয়ন িকেলািমটার দূরt aিতkম কের। মহাকােশর aেনক নkti আমােদর 
েথেক eত দেূর aবিsত েয egেলা েথেক আেলা eেস েপৗঁছেত pায় শত েথেক হাজার খােনক বছর েলেগ যায়।  

মহাকাশ সmেকর্ uপেরর ei িহসাব-িনকাশ আমােদরেক eকদম হতবিুd কের েদয় eবং eর িবশালতা সmেকর্ eমন eকটা 
as  ধারণা েদয়। িকnt eকiসােথ পির ারভােব eটাi েদখায় েয,  পিৃথবী আসেল িবশাল eকটা মহাসাগের ভাসমান aিত 
kুd েপাsদানা মাt। েযেকােনা িচnাশীল বয্িk যিদ মহািবেশব্র e িবশালতা uপলিb করেত চায় তেব েস িনেজেক aসহায় মেন 
করেত বাধয্। আপাত pতীয়মান aসীম মহািবেশব্র যিদ েকােনা সীমা েথেকo থােক তেব েসটা মাnেষর eখনo aেবাধগময্। যিদ 
ei aসীম মহািবেশব্র eকটা সীমা থােকo eবং eর eকটা শুrর কাল থােক তেব তাo আমােদর কােছ aেবাধগময্ বেল মেন 
হয়। িবশাল ei মহািবেশব্র s া িহেসেব আমরা যিদ eখােন আlাহ বা ঈশব্রেক িনেয় আিস তেব আমােদরেক আেগi ধের িনেত 
হেব িতিন মহািবশব্ েথেক aেনক বড় eবং eর ঊেধব্র্। িবশাল ei মহাকােশর িবsয় uেdককর বয্বsার eকজন িনয়ntক রেয়েছন 
বেল যিদ ধের িনেত হয় তেব পূেবর্i আমরা েভেব েনব িতিন aসীম kমতাধর হেবন। তাi e ধরেনর s া বা িনয়ntক আমােদর 
সীমাবd েবাধশিkরo aতীত হেবন। tেয়াদশ শতাbীর পারেsর জনিpয় sিফ সাধক জালালuিdন rিম েযমনিট বেলেছন : 
‘িতিন তাi যা আমােদর জn aকlনীয়।’ সাধারণভােব মাnষ খুব গভীরভােব িচnা করেত পাের না। ধমর্ীয় িবশব্াস িনেয় িনরীkা 
করেল েদখা যায় মাnষ সৃি কতর্ােক তার ৈদনিnন aিভjতার আেলােক eকিট বৃহৎ িকছু বেল ধের েনয়,  তাঁর মেধয্ মাnেষর 
মতi আেবগ,  dবর্লতা,  আকাkা o uচ্চািভলাষ রেয়েছ।  

হািদেস eকিট আরিব েলাককথা রেয়েছ eবং eটা বাiেবেলর পরুাতন িনয়ম (ol েটsােমন্ট) েথেকi eেসেছ,  তা হল : ‘ঈশব্র 
মাnষেক তারঁ িনেজর মত কের সৃি  কেরেছন।’তেব সতয্ হেচ্ছ eর িবপরীত। sয়ং মাnষi ঈশব্রেক িনেজর মত কের সৃি  (বা 
কlনা) কের িনেয়েছ। িকছুিদন আেগ ‘eবং মুসা ঈশব্রেক সৃি  কেরেছন’ নােম eকিট বুিdদীp হাsরসাtক বi েলখা হেয়েছ 
যা হঠাৎ কেরi আমার নজের আেস। ol েটsােমেন্টর ‘eবং ঈশব্র মাnষ সৃি  কেরেছন’বাকয্িটেক বয্বহার কের e বiেত 
যুিkর সাহােযয্ েদখােনা হেয়েছ েয uেlাটাi সিঠক,  ঈশব্র বরং মুসার  কlনার ফসল। ol েটsােমেন্ট আমরা ঈশব্রেক 
েদখেত পাi aতয্n udত,  রাগী,  িনমর্ম o pশংসা পাoয়ার জn unখু। aগিণত সৃি র মেধয্ িতিন আbাহামেক পছn 
কেরিছেলন কারণ িতিন িছেলন aতয্n বাধয্গত eবং আbাহােমর বংশধরেদরেকo ঈশব্র িনবর্াচন করেলন পৃিথবীর aিধপিত 
িহসােব।  
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nেহর পের আbাহামেক সবেচেয় েবিশ বাধয্ eবং িবনীত বাnা িহসােব পাoয়ায় ঈশব্র তােকi পছn করেলন eবং eকi কারেণ 
আbাহােমর stী সারাহেক anঃসttা হেত সমথর্ করেলন যােত বৃd বয়েস িতিন iসহােকর জn িদেত পােরন। ঈশব্েরর পছেnর 
েলাকেদর জনক হoয়ার জn o েকনােন iসহােকর সােথ িববাহেযাগয্ েকােনা রমণী না থাকায় ঈশব্েরর িনেদর্েশ আbাহাম 
কয্ালিডয়ায় দূত পাঠােলন িযিন iসহােকর সােথ আbাহােমর াতু tুী েরেবকােক িববােহর জn বাগদােনর anেরাধ কেরিছেলন 
o েরেবকােক িফিলিsেন িনেয় িগেয়িছেলন। পের ঈশব্র iসরাiেলর সnানেদর কাছ েথেক e বয্াপাের pিতrিত েপেলন েয তারা 
an কােরা uপাসনা করেব না eবং eর পিরবেতর্ তারা পিৃথবীর শাসনকতর্া হেব। িবশাল ei মহািবেশব্র pিতপালেকর সmণূর্ 
মেনােযাগ শুধু েসৗরজগেতর বা পৃিথবীর pিত িনবd হয়িন বরং তা েকবল সীমাবd িছল পিৃথবীপেৃ র aিতkুd eকিট aংেশর 
pিত,  যার নাম িছল িফিলিsন। [মধয্pােচয্র িবিভn ধমর্gেn েয-সকল নিব-রsল o জনপেদর ঘটনাবলীর বণর্না পাi তার pায় 
সবটাi েকবল sানীয়,  িবেশব্র anাn aংেশর েকােনা uেlখ েনi,  িবষয়িট িনঃসেnেহ েকৗতূহল uেdককর- anবাদক]।   

eকদা ঈশব্র সদম o গেমারাহ শহেরর aিধবাসীেদর aসদাচারণ o পাপাচার েদেখ eত kুd েহান েয িতিন শহরdয় ধব্ংস করার 
িসdাn েনন। eমনিক ঈশব্েরর িpয়পাt আbাহােমর sপািরশo কােজ আেসিন। ঈশব্েরর িনেদর্েশ বjপােত সকল েলাক মারা 
েগল। নারী,  পুrষ,  মিহলা,  িশশু,  েদাষী,  িনেদর্াষ েকui বাদ েগল না। বয্িতkম েকবল ঘটেলা আbাহােমর াতু tু 
লুেতর েkেt,  যােক ঈশব্েরর আেদেশ েফেরশতাগণ ei গণহতয্া েথেক িনরাপদ েরেখিছেলন। সmূণর্ ol েটsােমন্ট জুেড় 
ঈশব্রেক aিsরমিত,  িনদর্য় িহেসেব িচিtত করা হেয়েছ। বাiেবল েথেক েদখা যায় মুসারo eকi রকম ৈsরতািntক মেনাবৃিt 
িছল। েডিভড o সেলামনo তাঁেদর রাজtকােল iসরাiিলেদর শাসেনর েkেt eকi ধরেনর ভাবাদশর্ dারা পিরচািলত হেয়েছন। 
uিরয়ার stী’র (বাথ-েসবা,  বাiেবেল বিণর্ত uিরয়ার stী। েডিভড তাঁেক pেরািচত কের তাঁর sামীেক হতয্া কেরন eবং তাঁেক 
িবেয় কেরন) কািহনী েথেক েদখা যায়,  an মাnেষর aিধকােরর বয্াপাের েডিভেডর সmানেবাধ খুব সামাni িছল। 

েকারােন আlাহর সেবর্াৎকৃ  o সdgণাবলী uেlখ করা হেয়েছ। িতিন সবর্jানী,  সবর্শিkমান,  সবর্d া,  সবর্ে াতা,  সব 
aভাব েথেক মুk eবং কrণাময়। শুধ ুegেলা নয়,  িতিন কতৃর্tবয্ঞ্জক,  kুd eবং ছলনাকারী। েযমন sরা আনফােলর ৩০ 
নmর আয়ােত বলা হেয়েছ : ‘বstত আlাহর ছলনা সবেচেয় utম।’ sরা আল iমরােনর ৫৪ নmর আয়ােতo eকi কথা বলা 
হেয়েছ। s ার ei gণাবলী পরsর সামঞ্জsপণূর্ নয়। যিদ সবর্শিkমান s া পণূর্ সtা eবং পরেমাৎকষর্ gণাবলীসmn হেয় 
থােকন তেব িতিন িকভােব ‘রাগ করা’ বা ‘pিতেশাধ েনয়া’র মত চিরt ধারণ কেরন? [ েদখুন sরা সাজদাহ : আয়াত ২২;  
sরা জকুrফ : আয়াত ৪১ o ৫৫ iতয্ািদ- anবাদক]। েযখােন s া সবর্শিkমান েসখােন তাঁর রাগ করা বা kbু হoয়ার 
pেয়াজন কী যা সরাসির dবর্লতােক িনেদর্শ কের? েকন ঈশব্র kুd হেবন eমন নগণয্ মাnেষর oপর,  যারা তােদর ajতা o 
মূখর্তার দrন সৃি কতর্ার aিst o মহািবেশব্র uপর কতরৃ্t hদয়ঙ্গেম akম? েকারােন যখন আlাহ িনেজেক পরম কrণাময়,  
aসীম দয়াল ুবেল aিভিহত কেরেছন (১২:৯২),  তাঁর িক uিচত মাnষেক ei মেমর্ hমিক pদান করা েয,  েকu তাঁর সােথ 
শিরক করেল তা হেব সm ূণর্ kমার aেযাগয্ aপরাধ (৪:১১৬)। তারঁ িক uিচত মাnষেক aনnকাল নরকবােসর শািs েদয়া? 
েকারােন েতা আlাহ িনেজi বেলেছন িতিন তারঁ বাnােদর pিত aিবেবচক হেবন না (৫০:২৮) aথচ িতিন পাপীেদর নরেকর 
utp আgেন পিতত কের শািs েদেবন। িতিন বেলন যখনi aিবশব্াসীেদর চামড়া েদাজেখর আgেন পুেড় যােব তখনi আবার 
নতুন চামড়া জnােব যােত তারা aনnকাল কেঠার শািs েপেত থােক (৪:৫৫)। কােরা িচর-aতৃp েkাভi েকবল eরকম শািs 
িদেত pলুb করেত পাের eবং েkাভ িনঃসেnেহ dবর্লতার পিরচায়ক। eকজন সবর্শিkমান সৃি কতর্ার eরকম dবর্লতা িক 
থাকেত পাের? েকারােন বলা হেয়েছ,  পরম সৃি কতর্া আlাহতায়ালা যােক iচ্ছা পথ pদশর্ন কেরন আর যােক iচ্ছা িব াn 
কেরন (১৮:১৭),  আবার eo বলা হেয়েছ যারা িব াn হেব তােদরেক কেঠার শািs pদান করা হেব। [d বয্ : sরা বাকারা : 
আয়াত ১০ o ৯০;  sরা মািয়দা : আয়াত ৯৪;  sরা তoবা : আয়াত ৩৯। iতয্ািদ।- anবাদক]  
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েকারােন eকিদেক আlাহেক সবর্শিkমান o সবর্jানী বেল aিভিহত করা হেয়েছ aপরিদেক িঠকi আবার বলা হেচ্ছ তাঁর 
মাnেষর সাহাযয্ pেয়াজন : ‘মিরয়েমর সnান ঈসা যখন তার িশষয্েদর বলেলন,  েক আlাহর রাsায় আমােক সাহাযয্ করেব? 
তখন িশষয্রা বলল,  আমরা ঈশব্েরর সাহাযয্কারী।’ ( sরা সাফফ : আয়াত ১৪)। ‘আিম মাnেষর জn েলাহা নািজল কেরিছ 
যােত মাnেষর জn মহাশিk o uপকার রেয়েছ যােত aদশৃয্ আlাহ জানেত পােরন েক তাঁেক o তাঁর রsলেক সাহাযয্ কেরেছ।’ 
( sরা আল হািদদ : আয়াত ২৫)।  

eসব aিভেযাগ grতর। দীঘর্িদন ধের iসলািম পিNত o েকারােনর বয্াখয্াকারকরা eসব aসঙ্গিত দরূ করার জn িবিভn বয্াখয্া 
হািজর কেরেছন। ei pবেn দীঘর্ ২৩ বছর ধের িবিভn ঘটনা-dঘর্টনার পটভিূমেকিndক েকারােনর কেয়কিট আয়াত িনেয় সংিkp 
আেলাচনা হoয়া pেয়াজন।  

হজরত মুহাmেদর চাচা আব ুলাহাব eকবার তাঁেক বেলিছেলন : ‘ধব্ংস হo মুহাmদ, তুিম িক eজn আমােদর আমntণ কেরছ?’ 

eর জবােব মহািবেশব্র সৃি কতর্া aসীম kমতাশালী আlাহ নগণয্ আব ুলাহােবর মাথায় বjপােতর মত নািজল করেলন sরা 
লাহাব (১১১),  যা েথেক লাহােবর stী uেm জািমলo েরহাi পানিন :  

‘ধব্ংস েহাক আব ুলাহােবর di হাত! আর েস িনেজ। 

তার ধনসmদ o uপাজর্ন তার েকােনা কােজ আসেব না। 

েস jলেব aিgিশখায় 

আর তার jালািনভারাkাn stীo,  

যার গলায় থাকেব কড়া আঁেশর দিড়।’ 

[ আব ুলাহােবর আসল নাম আbলু ojা,  িতিন নিব মহুাmেদর চাচা আব ুতািলেবর েছাট ভাi। নিবর di েমেয় েরােকয়া eবং 
uেm kলsেমর সােথ আbলু ojার di েছেল oতবা o oতাiবার িবেয় হেয়িছল। িকnt ei িবেয় েবিশ িদন িটেকিন,  uভেয়র 
মেধয্ তালাক হেয় যায়। e-জn নিব মুহাmদ মনঃkুN িছেলন eবং চাচা আbলু ojার পিরবােরর সােথ তাঁর শীতল সmকর্ 
িবরাজ করিছল। ৬১৩ িখর্sােbর িদেক eকিদন হজরত মুহাmদ সাফা পাহােড় আেরাহণ কের kরাiশ েগােtর uেdেশয্ ডাক 
িদেলন। েস-সময় eভােব পাহােড়র uপের uেঠ ডাক েদয়া হত েকােনা িবেশষ িবপেদর আশংকা হেল। সবাi কাজকমর্ েফেল 
েসখােন ছুেট eেল মুহাmদ তােদরেক iসলােমর দাoয়াত েদন। eেত aেনেকi িবরk হন। আbলু ojাo িবরk হেয় বেলিছেলন 
: ‘ধব্ংস হo মহুাmদ! ...’তৎkণাৎ িkp হেয় মুহাmদo বেলিছেলন,  ‘তুিমo ধব্ংস হo,  aিনবর্াণ িশখায় jলেত থােকা।’e 
ঘটনােক েকnd কের নিব oিহ েপেলন ‘sরা লাহাব’ আর চাচা আbলু ojা হেয় েগেলন ‘আব ুলাহাব’ মােন ‘aিgিশখার িপতা’।-
anবাদক] িনেজেক িনেয় গবর্ করার জn আবুল আসাদেক িতরsার করা হয় sরা বালােদ। sরা hমাজা’য় (১০৪) oয়ািলদ িবন 
আল-মুিগরা eবং uমাiয়া িবন খালােদর pিত eকi ধরেনর hমিক েদয়া হেয়েছ যারা নিব মুহাmদেক িনেয় িনnা eবং িনেজেদর 
সmদ িনেয় গবর্ করত। sরা কাuসাের আলাস িবন oয়ােয়লেক কেঠার ভাষায় িতরsার করা হেয়েছ মুহাmদেক ‘েলজকাটা’ 
( utরািধকারহীন) বেল uপহাস করার জn। বদেরর যেুdর পর কাব িবন আল-আশরাফ নােমর জৈনক ihিদ কিব মkায় িগেয় 
e যুেd েহের যাoয়া েপৗtিলকেদর pিত সমেবদনা জানােল eবং তােদরেক মহুাmেদর uপর মযর্াদা দান করেল মহািবেশব্র পরম 
s া kুd হেয় েকারােনর আয়াত নািজল করেলন : sরা িনসা : ৫১-৫৭। sরা হাশের আlাহ বাn নািজর নােমর ihিদ েগাt িনমূর্ল 
করােক আনেnর সােথ সমথর্ন কেরন। আblুাহ িবন আbাস eকসময় sরািটর নাম িদেয়িছেলন ‘sরা বাn নািজর’।  
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েকারােন আlাহ শুধ ু মুহাmেদর uেdশয্-বাsবায়েন বাধাদানকারীেদর িতরsার কেরেছন eমন নয়, িতিন িবিভn নারীর সােথ 
মুহাmেদর সমsায় জড়ােনার িবষেয়o মধয্sতা কেরেছন। sরা আহজােবর ৩৭ নmর আয়ােত আlাহ মহুাmদেক তাঁর 
পালকপেুtর stীর সােথ িবেয় েদয়ার বয্বsা কেরন। eকi sরার ২৮-২৯ নmর আয়ােত বাn-kরাiজা েগাtেক হতয্া কের নিবর 
বািহনী েযসব মাল দখেল িনেয়িছেলন তা েথেক aিতিরk পিরমােণ দািব করেল নিবর stীেদর তালােকর hমিক িদেয় সতকর্ কের 
েদয়া হয়। হাফসা যখন নিবর সােথ মিরয়েমর সmকর্ িনেয় aিভেযাগ আেনন তখন sরা তাহিরেমর িবিভn আয়াত নািজল 
হেয়েছ, িবষয়িট পবূর্বতর্ী aধয্ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ। হাফসা o আেয়শার পারsিরক মেনামািলn আlাহেক pচN kbু কের 
েতােল, িতিন তােদরেক সতকর্ কের েদন েযন তারঁা নিবেক jালাতন বn কেরন o anতp হন anথায় আlাহ,  িজবরাiল o 
সৎ ঈমানদাররা নিবেক সমথর্ন করেব eবং নিব যিদ তাঁেদরেক তালাক pদান কেরন তেব আlাহ তাঁেদর পিরবেতর্ আরo utম 
stী pদান করেবন যারা হেবন anগত, iবাদতকারী, েরাজা পালনকারী, কতক িবধবা eবং কতক kমারী (sরা তাহিরম : আয়াত 
৫)। েকারােনর eকজন বয্াখয্াকারক ei আয়ােতর বয্াখয্ায় বেলেছন,  ‘িবধবা’মােন েফরাuেনর stী ‘আিসয়া’আর ‘kমারী’মােন 
িযশুর মা ‘মিরয়ম’eবং তাঁেদর সােথ জাnােত নিব মুহাmেদর িববাহ সmn হেব। aবশয্ েকারােন ei sরার েশষ আয়াতdেয় 
আিসয়া o মিরয়েমর কথা uেlখ থাকেলo সরাসির e িবষেয় িকছু বলা হয়িন।  

sরা নরূ-e আেয়শার pিত িমথয্া aপবাদ o সতী নারীর pিত e ধরেনর িমথয্া aপবাদদানকারীেদর pিত শািs িবষেয় বkবয্ 
রেয়েছ। আেয়শােক িমথয্া aপবাদ েদয়ার aিভেযােগ িবিশ  সাহািব o oিহ েলখক হাসান িবন সািবত o হামনা িবন জাহাশেক 
শািs pদান করা হয় eবং আেয়শােক িনেদর্াষ েঘাষণা করা হয়।  

িহজির ১ েথেক ১১ িহজির (৬২২- ৬৩২ িখর্sাb) পযর্n শুধ ুaসীম মহািবশব্ নয় বরং আরেবর েহজাজ o েনজদ aঞ্চল ছাড়া pায় 
সমg িবশব্েকi ভুেল যাoয়া বা aবjা করা হেয়িছল। ঐসব aঞ্চেলর েলােকরা আlাহেক ভুেল িগেয়িছল eবং ধমর্ীয় যেুd 
aংশgহেণ aনীহা বা ৈশিথলয্ pদশর্ন কেরিছল। তােদরেক শািs েদয়ার জn েদাজেখর েলিলহান িশখা দাu দাu কের jলিছল 
আর যারা ভয় o যুdলb গিণমেতর মােলর pিত দঢ়ৃতা o সাহস pদশর্ন কেরিছল তােদর জn েবেহশেতর তলেদেশ নহর pstত 
হিচ্ছল।  

নিবেক যখন uপহাস করা হেয়িছল তখন তাঁেক েকারােনর আয়াত নািজল কের সাntনা েদয়া হল : ‘যারা িবdrপ কের তােদর 
িবrেd েতামার জn আিমi যেথ ।’( sরা িহজর : ৯৫)। sরা আনফােলর পেুরাটা জুেড় িdতীয় িহজিরেত (৬২৪ িখর্sাb) সংঘিটত 
বদেরর যেুd মহান সৃি কতর্ার grtপণূর্ o ফলps ভূিমকার কথা uেlখ রেয়েছ। kরাiশ েনতা আবু sিফয়ােনর েনতেৃt দােমs 
েথেক মkার িদেক eকিট মালবাহী বািণিজয্ক কােফলা যািচ্ছল। নিব e খবর জানেত েপের eকদল সাহািব িনেয় oi কােফলােক 
আkমণ করেত মিদনায় aেপkা করেত লাগেলন। আব ুsিফয়ান gpচর মারফত িবষয়িট জানেত েপের মkায় সাহােযয্র জn 
খবর পাঠান,  তখন আবু েজেহেলর বািহনী মkা েথেক কােফলােক রkা করেত চেল eল। আব ুsিফয়ান সংঘষর্ eিড়েয় সতর্কতার 
সােথ িনরাপেদ কােফলা িনেয় মkায় চেল যান। নিবর বািহনীর িকছ ুেলাক যারা আব ুsিফয়ােনর কােফলােক কbা করেত না 
েপের হতাশ হয় eবং বদেরর মােঠ eকিট aনাকািkত যেুdর সmখুীন হয় আব ুেজেহেলর বািহনীর সােথ। যুেd আব ুেজেহলেক 
পরাs কের যdুলb সmেদর মািলকানা তারা দািব কেরন। আlাহ তাৎkিণকভােব তােদরেক সতকর্  কের েদন sরা আনফােলর 
pথম িদেকর আয়াতgেলা নািজল কের। নবম আয়ােত আlাহ ei যুেd eক সহs েফেরশতা িদেয় সহায়তা করার কথা বেলেছন। 
dাদশ আয়ােত aিবশব্াসীেদর ঘােড় eবং সারা aেঙ্গ আঘাত কের হতয্া করেত িনেদর্শ িদেয়েছন eবং সpদশ আয়ােত বলেছন : 
‘েতামরা তােদরেক হতয্া করিন, আlাহ তােদরেক হতয্া কেরিছেলন,  আর তিুম যখন কাকঁর ছেুড়িছেল তখন তুিম েছাড়িন 
আlাহi তা ছেুড়িছেলন। তা িছল িবশব্াসীেদরেক ভােলা পুরsার েদoয়ার জn।’e-বkবয্ dারা বঝুােনা হেচ্ছ যখন মুহাmদ আব ু
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েজেহেলর বািহনীর িদেক কাঁকর িনেkপ কেরিছেলন েসটা আসেল আlাহi কেরেছন eবং eর মাধয্েম আব ু েজেহেলর দল 
পরািজত হয়।  

যdু েশেষ pথেম যুdলb সmেদর বNন িনেয় সমsা ৈতির হয়। সমsা সমাধােন আlাহ ei সmেদর পাঁচ ভােগর eক ভাগ 
িনেজর জn eবং রsেলর জn বরাd কেরন। ‘েতামােদর গিনমা’য় eক পঞ্চমাংশ আlাহর,  রsেলর,  িপতৃহীন দিরd o 
পথচারীেদর জn।’( ৮:৪১)। সৃি কতর্া েযেহতু গিনমা’র ভাগ িনেত কখেনা আসেবন না,  তাi ei aংশটkু রsেলর ভােগi 
থাকেব। eবার আেরকিট সমsা ৈতির হল যুdবnীেদর িনেয়। হজরত oমেরর পছn মত eকটা আয়াত নািজল হল : ‘েদেশ 
সmূণর্ভােব শtrিনপাত না করা পযর্n বnী রাখা েকােনা নিবর পেk সমীচীন নয়।’( ৮: ৬৭)। eকট ুপেরi ei িসdাn বদল কের 
হজরত আব ুবকেরর পছn মত যুdবnীেদর কাছ েথেক মুিkপণ আদােয়র মাধয্েম মুিk বয্বsা কের আেরকিট আয়াত নািজল 
হয় : ‘েহ নিব! েতামােদর হােত ধতৃ যুdবnীেদরেক বেলা,  ‘আlাহ যিদ েতামােদর hদেয় ভােলা িকছু েদেখন, তেব েতামােদর 
কাছ েথেক যা েনoয়া হেয়েছ তার েচেয় ভােলা িকছু িতিন েতামােদরেক েদেবন o েতামােদরেক kমা করেবন। আlাহ kমাশীল 
পরম দয়ালু।’( ৮:৭০)। uেlখয্ বদর যেুd নিব মুহাmেদর চাচা আbলু িবন আbাসo যুdবnী হেয়িছেলন। pথম িদেক হজরত 
oমেরর িসdাnাnযায়ী যুdবnীেদরেক েমের েফলেত চাiেলo পের হজরত আব ুবকেরর পরামশর্াnযায়ী যুdবnীেদর কাছ েথেক 
িবপলু পিরমাণ মিুkপণ আদায় কের েছেড় েদয়া হয়।  

sরা আনফােলর সmূণর্টা েপৗtিলকেদর সােথ যুd-িববাদ িনেয় রিচত হেয়েছ। গাতাফান েগাt kরাiশেদর সােথ িমিলত হেয় 
eকসােথ মিদনা আkমণ কের বেস। udতূ পিরিsিতেত আlাহ িকভােব হsেkপ কেরিছেলন তার িববরণ রেয়েছ sরা আহজােবর 
নবম আয়ােত : ‘েহ িবশব্ািসগণ! েতামােদর oপর আlাহর angেহর কথা েতামরা sরণ কেরা,  যখন শtrবািহনী েতামােদরেক 
আkমণ কেরিছল o আিম তােদর িবrেd eক ঘূিণর্ঝড় o aদৃশয্ বািহনী পািঠেয়িছলাম। েতামরা যা কর আlাহ তা েদেখন। (sরা 
আহজাব : আয়াত ৯)। দশম েথেক tেয়াদশ আয়াত পযর্n বিণর্ত হেয়েছ আlাহ িকভােব e-যেুd মুসলমানেদর িবরাট সাহাযয্ 
কেরিছেলন।   

‘কয্ামিbজ তফিসর’- e ঘটনািটর িববরণ eভােব েদয়া হেয়েছ: ‘মহান আlাহতায়ালা pচN ঝড় পািঠেয় শtrদেলর তাবgুেলােক 
uেl িদেলন,  তােদর আgনেক িনিভেয় িদেলন eবং তােদর েঘাড়ার আsাবল ধব্ংস কেরিছেলন। েফেরশতারা তখন িচৎকার 
কের বলেলন, আlাহ মহান!’[ iসলােমর iিতহােস ei যdু খnক বা পিরখার যুd নােম খয্াত। মkা েথেক িবশাল েসনাবািহনী 
মিদনা আkমণ করেত েগেল পারেsর নাগিরক সালমান আল-ফািসর্র পরামেশর্ চারিদেক পিরখা খনন করা হয়। আkমণকারী 
মkাবাসীরা পিরখা িডিঙেয় আর agসর হেত না েপের পিরখার পােশ তাব ুেফেল aেপkা করেত থােকন। মাসখােনক মিদনা 
aবrd কের রাখার পর তারা eক মrঝেড়র কবেল পেড়ন।-anবাদক] ।  

েকারােনর গভীর িবশব্াসী তফিসরকারক কখেনা p  utাপন কেরন না, ‘আlাহ oi ঝড় eক মাস পর না পািঠেয় আেগ েকন 
পাঠােলন না?’আlাহ যিদ তা করেতন তেব মিদনার মুসলমানেদর েস-সময় পিরখা খনেনর মত dঃসাধয্ কাজ করেত হত না 
eবং দীঘর্িদন শtrdারা পিরেবি ত হেয় গভীর dি nায় থাকেত হত না। েকােনা ভাষয্কারi p  েতােলনিন,  ‘ohেদর যেুd 
মুসলমানরা েকন েশাচনীয়ভােব পরািজত হেলন েযখােন নিবর েছাট চাচা হামজা িবন আbলু েমাতােলবসহ সtরজন সাহািব 
মৃতযু্বরণ কেরন।’ ‘েকন আlাহ তাঁেদর সাহাযয্ােথর্ েফেরশতা পাঠােলন না েযমন পািঠেয়িছেলন খnেকর যেুd?’ কেয়কজন 
েফেরশতা বা গােয়িব েকােনা মrঝড় যিদ ohেদর যুেd সাহাযয্ করত তেব নিব পরাজেয়র gািন েথেক মুিk েপেতন,  পাথেরর 
আঘাত েথেক রkা েপেতন eবং eমন পিরিsিতেত পড়েতন না েযখােন হজরত আিল িনেজর জীবন িবপn কের তাঁেক eকদম 
শিহদ হেয় যাoয়া েথেক বাঁিচেয় িদেয়িছেলন।  
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েকারােনর eকািধক আয়ােত েহজােজর সমসামিয়ক সামািজক aবsার িববরণ পাoয়া যায়। eসব আয়ােত ধমর্ীয় আেদশ-
িনেষেধর সােথ তৎকালীন িবিভn ঘটনা o সংঘােতর কথা uেlখ রেয়েছ। িবিভn িবতকর্,  রটনাকারীেদর kৎসার জবাব,  
বয্িkগত ঝগড়ায় মধয্sতা,  যেুdর জn সিনবর্n আhান,  মুনােফকেদর িনnা,  যdুলb মাল,  নারীর pিত িনেদর্শ eবং 
িবেরাধীপk o aিবশব্াসীেদর মৃতুয্র পর েদাজেখর আgেনর hমিক িদেয় েকারােন শতািধক আয়াত রেয়েছ। নগেরর বািসnারা 
যিদ পাপকােজ িলp থােক তেব s ার েkােধ েগাটা নগর ধব্ংস হেয় েযেত পাের, পেূবর্ eরকম গজব নািজল হেয়িছল পণুয্বান-
পাপী সবার oপের।  

েকারােন s ার মানবsলভ gণাবলী আেছ। িতিন খুিশ েহান,  িতিন েkাধািnত েহান। তাঁর পছn-aপছn রেয়েছ o তাঁেক সnt  
করা সmব। eককথায় মাnেষর সব ধরেনর মানবীয় gণাবলী o sভাব s ার রেয়েছ, েযমন ভালবাসা, রাগ করা,  
pিতিহংসাপরায়ণতা, ষড়যnt, ছলনা iতয্ািদ। আমরা যিদ ধের েনi িবশাল ei মহািবেশব্র eকজন s া রেয়েছন তেব 
েযৗিkকভােব ধের িনেত হেব েসi s া আমােদর মেতা নগণয্ মাnেষর মানিবক ৈবিশ য্ o dবর্লতা েথেক িতিন মkু। sতরাং 
আমরা েকারােনর s ার ৈবিশ য্াবলী হজরত মুহাmেদর িনজs িচnা pসূত বেল ধের িনেত বাধয্। আর হজরত মুহাmদ িনেজi 
বেলেছন িতিনo eকজন মাnষ মাt। আমরা জািন িতিন anাn মাnেষর মত মেন ক  েপেতন, েছেল হারােনার বয্থায় কাতর 
হেয়েছন, ohেদর যুেd তারঁ চাচা হামজার িবকতৃ লাশ েদেখ েশাকাতুর হেয় pিতেশােধর শপথ িনেয়েছন।  

পেূবর্ uেlিখত িবষয়gেলা পযর্েবkণ করেল p  আেস, েকারােন হজরত মুহাmদ o আlাহেক িক আেদৗ আলাদা করা সmব নািক 
dজন আসেল eক সtা? েকারােনর pচরু sরা-আয়াত পযর্ােলাচনা করেল ঘুের-িফের ei p  সামেন চেল আেস। িবষয়িট 
পির ার করার জn আরo কেয়কিট pসঙ্গ আেলাচনা করা দরকার। সকল মুসলমান িবশব্াস কেরন েকারান আlাহর বাণী।ei 
িবশব্াস েকারােনরi িকছ ুআয়ােতর uপর িভিt কের গেড় oেঠেছ, েযমন: ‘েকারান oিহ,  যা pতয্ােদশ হয়।’ ( sরা নজম : 
আয়াত ৪-৫)। ‘আিম েকারান aবতীণর্ কেরিছ কদেরর রােt।’ ( sরা কাদর : আয়াত ১)। েকারান মুসলমানেদর িবশব্ােসর 
eকমাt দিলল, যা aিবসংবািদত, রাজকীয় o পরম পিবt বেল িবেবিচত হয়। 

শুr েথেক েকারানেক eত েবিশ মযর্াদাশীল বেল ভাবা শুr হয় েয (েকারান রিচত হoয়ার) মাt eকশ’বছেরর মেধয্ মুসিলম 
পিNতেদর কােছ িজjাসার িবষয় হেয় দাঁড়ায়, েকারান সৃ  নািক তা আlাহর মতi aসৃ  মােন তা কখেনা aিstহীন িছল না। 
ei িবতকর্ চেল শতাbীর পর শতাbী ধের। িকnt েকারান aসৃ  হoয়ার িবষয়িট iসলািম ধমর্তেttর েমৗিলক নীিতমালার সােথ 
সাংঘিষর্ক।  

তথািপ আbাসীয় খিলফা মতুািসেমর (৮৩৩-৮৪২ িখর্sাb) শাসনামেল sিn iমাম আহমদ িবন হানবল েকারােনর aসৃ  হoয়ার 
মতবাদেক পিরতয্াগ করা দেূরর কথা e বয্াপাের তাঁর িবশব্াস eতi pবল িছল েয িতিন বরং ajান হoয়ার আগ পযর্n eজn 
চাবুেকর আঘাত সh কের েনন। aথর্াৎ িতিন ‘আব ুলাহােবর di হাত ধব্ংস েহাক’আয়াতখািনo আlাহর মতi িচরnন বেল মেন 
করেতন। [েকারান aসৃ  িবষয়িট iমাম আহমদ িবন হানবেলর মেতা বয্িkেদর গভীর িবশব্ােসর মূেল রেয়েছ েকারােনর eকািধক 
আয়াত। েযমন sরা বrুেজ বলা হেয়েছ : ‘বstত e হেচ্ছ সmািনত েকারান, যা রেয়েছ লoেহ মাহফেুজ (সংরিkত 
ফলেক)।’( ৮৫:২১-২২)। লাoেহ মাহফেুজ সংরিkত েকারান িলেখিছেলন পিবt-সmািনত েফেরশতারা। (েদখুন : ৮০ sরা 
আ’বাসা : আয়াত ১৩-১৬)।-anবাদক]   

িবশব্ােসর েমােহ আবd থাকেল কাuেক যিুk-pমাণ িদেয় লাভ হয় না। িবষয়িট তােদর জno সতয্,  যারা েকারান পেড়েছন। 
েকারােনর pথম sরা ফািতহা eকিট grtপণূর্ uদাহরণ হেত পাের। ei sরায় সাতিট৭৯ আয়াত রেয়েছ eবং eেক ‘সাত 
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পুনরাবৃিt’৮০ বেল। ei sরার িবেশষ মযর্াদার জn eেক েকারােনর সবর্pথেম sান েদয়া হেয়েছ। sরািটর anবাদ িনেচ েদয়া 
হল :  

 

 

‘পরম কrণাময় পরম দয়াময় আlাহর নােম 

সমs pশংসা িবশব্জগেতর pিতপালক আlাহরi,   

িযিন পরম কrণাময়, পরম দয়াময় 

িবচারিদেনর মািলক। 

আমরা eকমাt েতামারi uপাসনা কির, েতামারi সাহাযয্ pাথর্না কির 

তুিম আমােদরেক চািলত কেরা সিঠক পেথ 

তােদর পেথ যােদরেক তিুম angহ দান কেরছ,  

যারা (েতামার) েরােষ পিতত হয়িন, পথ o হয়িন।’ 

ei বাকয্gেলা আlাহর হেত পাের না। eর িবষয়বst েথেক eটা পির ার েয, eিট নিবর (বা an েকােনা বয্িkর) রিচত 
কথামালা,  কারণ eখােন আlাহর pশংসা রেয়েছ,  আlাহর pিত pণিত o িমনিত রেয়েছ। s া কখেনা িনেজর pিত বলেবন 
না-‘আমরা eকমাt েতামারi uপাসনা কির, েতামারi সাহাযয্ pাথর্না কির।’ বােকয্র ei িবড়mনা eড়ােনা েযত যিদ sরািটর 
আেগ ‘বল’ ( আরিবেত ‘kলু’)  বা ‘ei বেল pাথর্না কর’ কথািট  সংযkু থাকত;  েযমন রেয়েছ sরা iখ্লাস-eর pথম 
আয়ােত (বেলা,  ‘িতিন আlাহ (িযিন) aিdতীয়),  sরা কািফrন (বেলা,  ‘েহ aিবশব্াসীরা!’)  িকংবা sরা কাহা -e রেয়েছ,  
‘বেলা,  ‘আিম েতামােদর মেতাi eকজন মাnষ;  আমার oপর pতয্ােদশ হয় েয আlাহi েতামােদর eকমাt 
uপাs।’( ১৮:১১০)। eিট েযৗিkকভােব aসmব েয,  ei িবশব্চরাচেরর s া মহান আlাহতায়ালা কখেনা বলেবন,  ‘আমরা 
eকমাt েতামারi uপাসনা কির,  েতামারi সাহাযয্ pাথর্না কির।’ েযেহত ুsরা ফািতহা েকবলমাt আlাহর pশংসা o তাঁর pিত 
িমনিত ছাড়া িকছiু নয় তাi ধারণা করা যুিkযkু েয ei sরা আlাহর বাণী নয় বরং নিব বা an কােরা রিচত pাথর্না। িবখয্াত 
সাহািব, েকারােনর হােফজ,  হািদস-বkা o েকারােনর anেলখক আblুাহ িবন মাsদ sরা ফািতহার ei আয়াতেক তারঁ 
anেমািদত েকারােন anভরু্k কেরনিন eবং sরা ফালাক o sরা নাসেকo তািলকা েথেক বাদ িদেয়েছন।  

sরা লাহাবেকo eর uদয্ত ভিঙ্গর জn মহািবেশব্র মহান pিতপালেকর বাণী বেল ধের েনয়া যায় না (যা লাoেহ মাহফেুজ হজরত 
মুহাmেদর জেnর aেনক আেগ aনািদকাল েথেকi সংরিkত িছল), যার dারা নিবর চাচা আbলু ojােক জবাব েদয়া হেয়েছ। 
মহািবেশব্র মহান pিতপালেকর জn েশাভনীয় হেত পাের না eকজন aj আরব o তাঁর stীেক িহংসামূলক aিভশাপ বষর্ণ করা। 

েকারােনর িকছু আয়ােতর বkা আlাহ আবার িকছ ুআয়ােত বkা মুহাmদ বেল pতীয়মান হয়। sরা নজেমর pথেম আlাহ 
বেলেছন,  িতিন মুহাmেদর নবoুিতেক anেমাদন কেরেছন : ‘েতামােদর সঙ্গী িব াn নয়,  পথ o নয়। আর েস িনেজর 
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iচ্ছামেতা েকােনা কথা বেল না। েকারান oিহ, যা তাঁর oপর aবতীণর্ হয়।’ ( ৫৩:২-৫)। eকi sরার পেরর আয়াতgেলা (২১-
২৮) েথেক মেন হয়,  eখােন বkা নিব মুহাmদ িনেজ। েযমন নিব eখােন েপৗtিলকেদর লাত,  মানাত o ojােক আlাহর 
কnা িহেসেব িবশব্াস করার িনnা করেছন : ‘েতামরা িক েভেব েদেখছ লাত o ojা সmেn, আর ততৃীয়িট মানাত সmেn? 
েতামরা িক মেন কর েতামােদর জn পুtসnান আর আlাহর জn কnাসnান? eরকম ভাগ েতা anায়।’ ( ৫৩:১৯-২২)। eিট 
আlাহর বাণী বেল মেন হয় না, কারণ আlাহ িনেজেক p  করেত পােরন না তাঁর কnা সnান আেছ িকনা েস বয্াপাের। pায় 
েচৗdশত বছর আেগ আরেবর েহজাজ aঞ্চেলর সমােজ aেনক kসংsার-kpথা pচিলত িছল। তাঁরা পtুসnােনর জn গবর্েবাধ 
করেতা আবার কnা সnােনর জn িবbতেবাধ করেতা। কnা সnান েস-সময়কার সমােজ aনাকািkত িছল যা েকারােনর িকছ ু
আয়ােতo িববতৃ হেয়েছ। েযমন sরা বিন-iসরাiেল রেয়েছ : ‘েতামােদর pিতপালক িক েতামােদর জn পুtসnান িঠক কেরেছন 
আর িতিন িনেজ েফেরশতােদরেক কnা িহেসেব gহণ কেরেছন?’( ১৭:৪০)। ei ধরেনর p  েকবল নিব মুহাmদ dারা utািপত 
হেত পাের। কারণ তা আlাহর বাণী হেল erপ হেত পারেতা : ‘আিম িক েতামােদর জn পtুসnান িনধর্ািরত কেরিছ eবং িনেজর 
জn েফেরশতােদরেক কnাrেপ gহণ কেরিছ?’ তdপির মহািবেশব্র s া-pিতপালেকর কােছ িলঙ্গেভদ েকােনা grতর িবষয় 
হেত পাের না,  িবধায় তাঁর পেk eরকম আয়াত রচনাo সmব নয়।  

কnািশশুর pিত kসংsার eখেনা িবশব্বয্াপী িবদয্মান, eমনিক aেনক সভয্ েদেশo তা িবদয্মান। pাচীন আরবরা পtু সnান 
িনেয় গবর্ করত আবার েকu েকu eমন ববর্র িছল েয কnািশশুেক হতয্া কের েফলত। [ei eকিবংশ শতাbীেতo ভারতীয় 
uপমহােদেশর aেনক sােন কnািশশু হতয্া বা কnাrণ ন  কের েফলার pবণতা েদখা যায়।-anবাদক]। িকnt adুত বয্াপার 
হল pাচীন আরবরা আবার েফেরশতােদর stীিলঙ্গ িবিশ  বেল মেন করত। নিব মুহাmদ তৎকালীন আরবেদর মত পুtসnান 
লােভর আশা করেতন। যখন িতিন েকােনা নারীেক িবেয় কেরেছন তখন তাঁর গভর্ েথেক পুt সnান ভীষণভােব pতয্াশা করেতন। 
নিবর সnান কােশম মারা যাoয়ায় িতিন pচN ক  েপেয়িছেলন,  যখন আলাস িবন oয়ােয়ল তাঁেক ‘েলজকাটা’ 
( utরািধকারহীন) বেল বয্ঙ্গ করেতা তখন িতিন েবশ dঃখ েপেতন (নিবেক তখন সাntনা েদয়ার জn sরা কাuসার নািজল হয়)। 
পরবতর্ীেত নিব েবশ আনিnত হেয়িছেলন যখন uপপtী মিরয়েমর (মািরয়া দয্া কp) গেভর্ ibািহম নােমর পুt সnােনর জn 
হয়। িকnt মাt নয় মােসর মাথায় িশশুিট মারা েগেল বংেশর pদীপ রkার িচnায় ভীষণভােব dি nাgs হেয়িছেলন িতিন। তাi 
নিব েপৗtিলকেদর িজেjস কেরিছেলন, ‘আlাহ িক েতামােদর পtুসnান িদেয় angহ কেরন?’ 

েকারােন eরকম aসংখয্ আয়াত রেয়েছ েযখােন আlাহ o মুহাmেদর মেধয্ েক আসল বkা তা িনেয় িব ম সৃি  হয়। sরা বিন-
iসরাiেলর pথম আয়াত,  েযখােন নিবর রািtকালীন মেণর (েমরাজ) কথা uেlখ রেয়েছ : ‘পরম পিবt o মিহমাময় িতিন,  
িযিন তাঁর দাসেক রােt সফর কিরেয়িছেলন তাঁর িনদর্শন েদখাবার জn মসিজদ-uল-হারাম েথেক মসিজদ-uল-আকসায়-যার 
চারিদেক আিম পযর্াp বরকত দান কেরিছ। িতিন েতা সব েশােনন, সব েদেখন।’ (১৭:১)। ‘পরম পিবt o মিহমাময় িতিন,  িযিন 
তাঁর দাসেক রােt সফর কিরেয়িছেলন মkা েথেক িফিলিsন পযর্n’- eধরেনর বkবয্ আlাহর uচ্চািরত বাণী হেত পাের না কারণ 
আlাহ িনেজi িনেজেক ধnবাদ িদেত পােরন না, eিট মnষয্sলভ বাতুলতা। eটা আlাহর pিত মুহাmেদর পk েথেক 
pশংসাjাপন মাt। ei আয়ােতর পেরর aংশ েযখােন দরূবতর্ী মসিজেদর কথা বলা হেয়েছ,  ‘যার চারিদেক আিম পযর্াp বরকত 
দান কেরিছ’- eর বkা আlাহর িনেজর বেল মেন হয়,  তেব েশেষর aংশ ‘িতিন েতা সব েশােনন,  সব েদেখন’-নিব মুহাmেদর 
uিk বেলi মেন হয়। 

eভােব eকi আয়ােত বােরবাের বkা পিরবিতর্ত হoয়ার আেরকিট grtপণূর্ uদাহরণ হেচ্ছ sরা ফাত্h। ‘আlাহ েতামার জn 
ss  িবজয় aবধািরত কেরেছন। যােত আlাহ আপনার aতীত o ভিবষয্েতর trিটgেলা মাফ করেবন...।’ ( ৪৮:১-২)। ei 
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আয়াতdয় আlাহর বাণী হেল e-রকম হেত পারেতা : ‘আিম আপনার জn ss  িবজয় aবধািরত কেরিছ। যােত আিম আপনার 
aতীত o ভিবষয্েতর trিটgেলা মাফ করেবা।’ যিদo ei ধরেনর ভাষাগত েগালেযােগর কারণ আমরা সহেজ বয্াখয্া করেত 
পাির। শুধ ুei আয়াতdয় নয়,  আরo aেনক আয়াত আেছ যা eকi ধরেনর জিটলতার সৃি  কের। eরকম eকিট আয়াত হেচ্ছ 
sরা আহজােবর ২১ নmর আয়াত : ‘েতামােদর মেধয্ যারা আlাh o পরকালেক ভয় কের eবং আlাহেক েবিশ কের sরণ কের 
তােদর জn আlাহর রsেলর মেধয্ eক utম আদশর্ রেয়েছ।’ সহেজi বলা যায়,  eখােন বkা আlাহ হেল aবশয্i বাকয্িট 
eরকম হেতা : ‘েতামােদর মেধয্ যারা আমােক o পরকালেক েবিশ ভয় কের eবং আমােক েবিশ কের sরণ কের তােদর জn 
আমার রsেলর মেধয্ eক utম আদশর্ রেয়েছ।’ sরা আহজােবর পেরর dিট আয়ােত (২২-২৩) মিদনার মুসলমানেদর খnেকর 
যুেd aিবচলতার জn। পেরর আয়ােত বলা হেয়েছ : ‘আlাহ েতা সতয্বািদতার জn পরুsার েদন,  আর তাঁর iচ্ছা হেল িতিন 
মুনািফকেদর শািs েদন বা kমা কেরন। আlাহ েতা kমাশীল, পরম দয়ালু।’ ( ৩৩:২৪)। ei আয়াত পির ারভােব আlাহর 
বাণী বেল pতীয়মান হয় না,  বরং বkা sয়ং নিব মুহাmদ। েকননা আlাহ বkা হেল তা হেতা : ‘আিম েতা সতয্বািদতার জn 
পুরsার েদi...’। 

a ম িহজিরেত (৬৩০ িখর্sােb) যখন েরামানেদর িবrেd নিবর aিভযােনর pstিতকােল মিদনার eকিট েগােtর pধান জাদ িবন 
কােয়স যুেd েযাগ িদেত aপারগতা জািনেয় বলেলন,  ‘আমােক kমা কrন o pেলাভন েথেক বাচঁান। েরামান নারীেদর েদেখ 
আিম হয়েতা তােদর pেলাভন েথেক িনেজেক সংযত রাখেত পারেবা না।’ eর pতযু্tের sরা তoবা’র ei আয়াত নািজল হয় 
: ‘আর oেদর মেধয্ eমন েলাক আেছ েয বেল ‘আমােক aবয্াহিত দাo আর আমােক িবশৃঙ্খলায় েফেলা না।’সাবধান! oরাi 
িবশঙৃ্খলায় পেড় আেছ। আর জাহাnাম েতা aিবশব্াসীেদর িঘের রাখেব।’(৯:৪৯)। sাভািবকভােব eিট নিব মুহাmেদর 
বাণী, আlাহর বাণী নয়। কারণ নারীেলাভী জাদ িবন কােয়স যুd েথেক দেূর থাকার জn নিব মুহাmেদর কােছ aবয্াহিত 
েচেয়েছন, আlাহর কােছ নয়। আlাহ তাঁর রsলেক সমথর্ন কের oজর-utাপনকারীেদর জn েদাজখ ৈতির করেত পােরন িকnt 
e-ধরেনর িবষেয় িতিন eভােব হsেkপ করেত পােরন না।   

েকারােন বkা িহেসেব আlাহ o নিবর মধয্কার িব ািnেক িভnভােব বয্াখয্া করার aবকাশ েনi। মােঝ মােঝ আlাহ নিবেক 
আেদশ িদেয় বলেছন-‘বেলা’। মােঝ মােঝ িকছ ুআয়াত পাoয়া যােচ্ছ েযখােন মুহাmদ বkা হেয় আlাহর pশংসা করেছন। 
েকারােনর ei আয়াতgিল েথেক আভাস পাoয়া যায় নিব মুহাmেদর aবেচতন মন হয়েতা আরবেদর িনয়ntণ করার জn,  
sিনিদর্  সামািজক-রাজৈনিতক কাঠােমার মেধয্ িনেয় আসার জn,  িবিভn মানিবক trিট-িবচযু্িত েথেক িনেজেক রkার জn 
eবং udূত িবিভn সমsা েথেক udার পাoয়ার জn kমাগত pেণাদনা িদত।  

েকারােন আlাহর oপর ছলনা বা ষড়যেntর মেতা ৈবিশ য্ আেরািপত হoয়ার িভn েকােনা বয্াখয্া পাoয়া যায় না। sরা কলেম 
রেয়েছ : ‘যারা ei বাণী pতয্াখান কের তােদরেক আমার হােত েছেড় দাo,  আিম ধীের ধীের oেদরেক েকানিদেক িনেয় যাব 
oরা তা জােন না। আিম oেদরেক সময় িদেয় থািক। আমার েকৗশল aতয্n শk।’( ৬৮:৪৪-৪৫)। sরা আ’রাফ-e রেয়েছ : 
‘যারা আমার িনদর্শনাবিলেক িমথয্া বেল আিম তােদরেক kেম kেম eমনভােব ধব্ংেসর িদেক িনেয় যাi েয, তারা জানেতo 
পাের না। আিম তােদরেক সময় িদেয় থািক। আমার েকৗশল বড়i িনপণু।’( ৭:১৮২-১৮৩)। sরা আনফােল kরাiশ-pধানেদর 
েগাপন সভােক uেdশয্ কের বলা হেয়েছ : ‘sরণ কেরা,  aিবশব্াসীরা েতামার িবrেd ষড়যnt কেরিছল েতামােক বnী, হতয্া বা 
িনবর্ািসত করার জn। তারা েযমন ছলনা করত, েতমিন আlাহo ছলনা করেতন। বstত আlাহর ছলনা সবেচেয় utম।’( ৮:৩০)। 
[uেlখয্ ei আয়ােত আরিব শb ‘iয়ামkr’ বয্বhত হেয়েছ,  aথর্ হেচ্ছ- ‘েস েধাঁকা িদেচ্ছ’,  ‘ষড়যnt করেছ’ iতয্ািদ। শbিট 
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আয়ােত diবার uেlখ রেয়েছ। aেনক েকারান-anবাদক কােফরেদর েkেt ei শেbর aথর্ ‘ষড়যnt/ছলনা’ িহেসেব বয্বহার 
কেরেছন িকnt আlাহর েkেt eর aথর্ কেরেছন ‘পিরকlনা করা’,  ‘েকৗশল করা’ iতয্ািদ।-anবাদক]।  

ধূতর্ািম বা ছলনােক বীরেtর িবকl িহসােব ভাবা সmব,  যিদ pিতপk েবশ শিkশালী হয়। িকnt সবর্শিkমান আlাহ িযিন 
মহািবশব্েক ‘হo’ বলেলi হেয় যায়;  যার hkেম মহািবেশব্র সব িকছু ঘেট তােক েকন ছলনা,  ধূতর্ািম,  ষড়যnt বা pতারণার 
আ য় িনেত হেব?e-ধরেনর ছলনার eকিট ঐিতহািসক uদাহরণ হেচ্ছ যখন হজরত আিল o হজরত মুয়ািবয়ার মেধয্ েখলাফত 
সমsার সমাধােন kরাiশ বংেশর আমর iবেন আল-আস চালািক কের পরাs কেরিছেলন আব ুমুসা আল-আশািরেক।৮১ 

আlাহ o মুহাmেদর মেধয্ েকারােন েক আসল বkা, তা িনেয় িব ম ৈতির হয় pচরু। েযমন sরা iunেস রেয়েছ : ‘েতামার 
pিতপালক iচ্ছা করেল পৃিথবীেত যারা আেছ সকেলi িবশব্াস করত। তা হেল িক তুিম িবশব্াসী হoয়ার জn মাnেষর oপর 
জবরদিs করেব?’( ১০:৯৯)। ei আয়াতিট নিবর সােথ আlাহর কেথাপকথন মেন হেলo পেরর আয়ােতi মেন হয়, নিব 
েপৗtিলকেদর eকেরাখা মেনাভােবর জn িনেজেক সাntনা িদেচ্ছন ei বেল- ‘আlাহর anমিত ছাড়া িবশব্াস করা কারo সাধয্ 
েনi। আর যারা েবােঝ না আlাহ তােদরেক কলুষিলp করেবন।’( ১০:১০০)। মহািবেশব্র s া আlাহ কখেনা eমন মেনাভাব 
েপাষণ করেবন না েয, িকছ ুেলাক তাঁেক িবশব্াস কrক আর িকছ ুেলাক তাঁেক aিবশব্াস কrক। পরম s া কখেনা রাগ করেত 
পােরন না কারণ রাগ মানবীয় anভিূত dবর্লতার pকাশক eবং রােগর কারণ হেচ্ছ েকােনা িকছ ুবয্িk-iচ্ছার িবপরীত ঘটা। aথচ 
আlাহর জn aপছnনীয় িকছ ুহoয়া বা ঘটা সmব নয়। sরা আহজােবর ২৪ নmর আয়াতিটo আlাহর নয়,  নিব মুহাmেদর 
uিk বেলi মেন হয় : ‘আlাহ েতা সতয্বািদতার জn পরুsার েদন,  আর তাঁর iচ্ছা হেল িতিন মুনািফকেদরেক শািs েদন বা 
kমা কেরন। আlাহ েতা kমাশীল, পরম দয়ালু।’ 

আরবরা aিsরমিত eবং pায়শ পিরবতর্নশীল sভােবর িছল; eবং েযিদেক sিবধা েবিশ েসিদেক পk িনত। iসলােমর শুrর 
িদেক eজn মkার িকছ ুমসুলমান িহজরত কেরনিন। বদর যুেd আব ুেজেহেলর পেk o নিব মুহাmেদর িবপেk aবsান েনন। 
গিরব o aসহায় হoয়া সেtto eেদর aিsরিচtতা আlাহেক aসnt  কের েতােল। ফেল sরা িনসা’র ei আয়াতgিল নািজল হয় 
: ‘যারা িনেজেদর aিন  কের তােদর pাণ েনoয়ার সময় েফেরশতারা বেল,  ‘েতামরা কী aবsায় িছেল?’তারা (েফেরশতারা) 
বেল,  ‘েতামরা িনেজর েদশ েছেড় an েদেশ বসবাস েতা করেত পারেত, আlাহর dিনয়া িক eমন pশs িছল না?’ eরাi বাস 
করেব জাহাnােম,  আর বাসsান িহেসেব তা কী জঘn! তেব েযসব aসহায় পুrষ, নারী o িশশু েকােনা uপায় aবলmন করেত 
পাের না o েকােনা পথo পায় না, আlাহ হয়েতা তােদর পাপ kমা করেবন,  কারণ আlাহ পাপেমাচনকারী kমাশীল। (৪:৯৭-
৯৯)। [মতৃযু্ভয় থাকায় aেনক মুসলমান িহজরেত uৎসািহত হনিন। তাi বাের বাের িহজরেত পেুণয্র কথা o েলাভনীয় psাব 
েদয়া হেয়েছ েকারােন : ‘আর েয-েকu আlাহর পেথ েদশতয্াগ করেব েস পিৃথবীেত বh আ য় o pাচুযর্ লাভ করেব। আর েয-
েকu আlাহ o রsেলর uেdেশয্ েদশতয্াগী হেয় েবর হয় আর তার মতৃযু্ ঘেট তার পুরsােরর ভার আlাহর oপর। আlাহ েতা 
kমাশীল,  পরম দয়ালু।’ ( ৪:১০০)। পরম কrণামেয়র কাছ েথেক e-রকম psাব েশাভনীয় নয়।-anবাদক]।  

িহজরেতর পূেবর্ মkায় aবsানকালীন সময় আlাহর পk েথেক নিব মুহাmেদর pিত িনেদর্শ eেসিছল : ‘তুিম মাnষেক িহকমত 
o সৎ uপেদশ িদেয় েতামার pিতপালেকর পেথ ডাক দাo o oেদর সােথ ভােলাভােব আেলাচনা কেরা। তাঁর পথ েছেড় েয 
িবপেথ যায় তার সmেn েতামার pিতপালক ভােলা কেরi জােনন। আর েয সৎপেথ আেছ তাo িতিন ভােলা কের জােনন। যিদ 
েতামরা শািs দাo,  তেব যতখািন anায় েতামােদর pিত করা হয় িঠক ততখািন শািs েদেব। aবশয্ ৈধযর্ ধরা ৈধযর্শীলেদর 
জn ভােলা।’ ( sরা নাহল : আয়াত ১২৫-১২৬)। কেয়ক বছর পর iসলাম pভাবশালী হেয় uঠেল মkায় িবজয়ী বািহনীর pধান 
িহেসেব pেবশ কেরন নিব মুহাmদ। িনেদর্শ তখন পিরবতর্ন হেয় যায় : ‘তারপর িনিষd মাস পার হেল মুশিরকেদর েযখােন পােব 



নিব মুহাmেদর ২৩ বছর	 পৃ া 141	
 
 

হতয্া করেব। তােদরেক বnী করেব, aবেরাধ করেব o তাঁেদর জn pেতয্ক ঘাঁিটেত oত েপেত থাকেব। িকnt যিদ তারা তoবা 
কের, নামাজ কােয়ম কের o জাকাত েদয় তেব তােদর পথ েছেড় েদেব। আlাহ েতা kমাশীল,  পরম দয়ালু।’ ( sরা তoবা : 
আয়াত ৫)। 

মাnেষর সীমাবdতার দrন েস aসহায় aবsায় eকভােব আর সফল হেল anভােব আচরণ কের। িকnt পরম s া েযেহত ু
সবর্শিkমান o সবর্j তাi তাঁর পেk di ধরেনর পিরিsিতেত িভn মানিসকতা েদখােনার কারণ aেবাধগময্। িহজরেতর pথম 
বছর আlাহ েকারােন বলেলন : ‘ধেমর্ েকােনা জবরদিs েনi। িনঃসেnেহ সৎপথ াnপথ েথেক পৃথক হেয় েগেছ। sতরাং েয 
তাgত (aসতয্ েদবতা)-েক asীকার করেব o আlাহর pিত িবশব্াস করেব েস eমন eক শk হাতল ধরেব যা কখনo ভাঙেব 
না। আlাহ সব েশােনন, সব জােনন।’(sরা বাকারা : আয়াত ২৫৬)। বছরখািনক পরi (নিব রাজৈনিতকভােব pভাবশালী-
kমতাশালী হেল) আlাহ আেদশ িদেলন : ‘যারা েতামােদর িবrেd যুd কের েতামরাo আlাহর পেথ তােদর িবrেd যdু 
কেরা।’( ২:১৯০)। ‘eবং েতামরা আlাহর পেথ িজহাদ কেরা।’ (২:২৪৪)। eবং ei বেল সতকর্ কের িদেলন : ‘মুসলমানেদর 
মেধয্ যারা akম নয় aথচ ঘের বেস থােক o যারা আlাহর পেথ িনেজর ধনpাণ িদেয় িজহাদ কের তারা সমান নয়,  যারা 
িনেজেদর ধনpাণ িদেয় িজহাদ কের আlাহ তােদরেক যারা ঘের বেস থােক তােদর oপর মযর্াদা িদেয়েছন।’( ২:৯৫) । পেূবর্ 
pিতrিত েদয়া হেয়িছল ধেমর্ েকােনা েজার-জবরদিs েনi আর eখন মুসলমানেদরেক যুেdর জn িনেদর্শ েদয়া হেচ্ছ।   

িহজরেতর পূেবর্ আlাহ ৈনিতক uপেদশ নািজল কেরিছেলন : ‘ভােলা o মn di-i সমান নয়। ভােলা িদেয় মnেক বাধা দাo। 
eেত েতামার সােথ যার শtrতা েস হেয় যােব anরঙ্গ বnরু মেতা।’ ( sরা হা-িমম-িসজদা : আয়াত ৩৪)। িহজরেতর পর মিদনায় 
িবপরীতধমর্ী আয়াত নািজল হেলা : ‘sতরাং েতামরা aলস হেয়া না eবং সিnর psাব কেরা না,  েতামরাi pবল;  আlাহ 
েতামােদর সেঙ্গ আেছন, িতিন েতামােদর কমর্ফল kুNকরেবন না। (sরা মহুাmদ : আয়াত ৩৫)।  

আচরণ o কNsেরর eরকম পিরবতর্ন sাভািবকভােব আমােদর মেনােযাগ আকষর্ণ কের। আেরকিট pিণধানেযাগয্ িবষয় হেচ্ছ,  
aগিণত তারকারািজ আর gহমNলী িনেয় গিঠত িবশাল মহািবেশব্র s ার েকবলমাt আরেবর েহজাজ aঞ্চেলর েলাকেদর pিত 
e ধরেনর pে র েহত ুকী হেত পাের : ‘েতামরা েয-পািন পান কর,  েস-সmেকর্ িক েতামরা িচnা কেরছ? েতামরাi িক তা েমঘ 
েথেক নািমেয় আেনা, না আিম তা বষর্ণ কির? আিম েতা iচ্ছা করেল তা েলানা কের িদেত পাির। তবoু েকন েতামরা কৃতjতা 
pকাশ কর না?’( sরা oয়ািকয়া : আয়াত ৬৮-৭০)।  

েকারােনর eকািধক sরা পােঠ মেন হেত পাের s া েবাধহয় মাnেষর oপর িনভর্রশীল। ‘আর আিম িদেয়িছ েলাহা,  যার মেধয্ 
রেয়েছ pচN শিk o মাnেষর জn নানা uপকার;  আর eটা eজn েয,  আlাহ েযন জানেত পােরন েক না-েদেখ তাঁেক o 
তাঁর রsলেদরেক সাহাযয্ কের। আlাহ েতা শিkধর, পরাkমশালী।’ ( sরা হািদদ : আয়াত ২৫)। e-আয়াত েথেক মেন হেত 
পাের মাnষ তরবাির dারা আlাহ o রsলেক সাহাযয্ করেত পাের,  ei ধরেনর dবর্লতার কারণ িক?সবর্শিkমােনর েকন 
pেয়াজন হেব মাnেষর সাহােযয্র? আর আেরকিট আয়াত আেছ e-রকম : ‘েহ িবশব্ািসগণ! েতামরা সবাi আlাহর সাহাযয্কারী 
হেয় যাo।’ ( sরা সাফ্ফ : আয়াত ১৪) [ei আয়ােত সাহােযয্র আরিব িহেসেব ‘আনসার’শbিট বয্বhত হেয়েছ। বলা হেয়েছ 
‘আনসারাlাহ’মােন ‘আlাহর সাহাযয্কারী’-anবাদক]। আবার েকারােন পঞ্চাশিটরo েবিশ আয়ােত আlাহ বেলেছন, মাnষেক 
সিঠক পেথ িনেয় আসা বা  iসলাম ধেমর্ আনা তাঁর (আlাহর) iচ্ছার বা পছেnর oপর িনভর্রশীল। েযমন : ‘িন য়i তারা িবশব্াস 
করেব না যােদর িবrেd েতামার pিতপালেকর িসdাn িনধর্ািরত হেয় েগেছ। eমনিক oেদর কােছ pেতয্কিট িনদশর্ন আসেলo,  
যতkণ না তারা কিঠন শািs pতয্k করেব। (sরা iunস : আয়াত ৯৬-৯৭)। ‘আিম iচ্ছা করেল pেতয্ক বয্িkেক সৎপেথ 
পিরচািলত করেত পারতাম। িকnt আমার eকথা aবশয্i সতয্ েয আিম িন য়i িজন o মাnষ uভয় dারা জাহাnাম পূণর্ করব।’ 
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( sরা িসজদা : আয়াত ১৩)। ‘যারা আlাহo িনদশর্েন িবশব্াস কের না আlাহ তােদরেক পথিনেদর্শ কেরন না eবং তােদর জn 
আেছ িনদাrণ শািs।’ ( sরা নাহল : আয়াত ১০৪)। e-ধরেনর আয়াতgেলা পড়েল মেন হয় আlাহ হয়েতা িনেজi চােচ্ছন না 
সব মাnষ সিঠক পেথ বা তাঁর ধেমর্ আsক,  আবার যারা সিঠক পেথ বা iসলাম gহণ কেরিন তােদর oপর চািপেয় িদেচ্ছন 
aনnকাল ধের েদাজেখর যntণাময় শািs। মাnষ সিঠক পেথ আsক তা আlাহর iচ্ছা নয়-িবষয়িট s ভােব বলা হেয়েছ sরা 
আনআেম : ‘. . . আিম তােদর anেরর oপর আবরণ িদেয়িছ েযন তারা তা বুঝেত না পাের। আিম তােদরেক বিধর কেরিছ। আর 
তারা সমs িনদশর্ন pতয্k করেলo তােত িবশব্াস করেব না।’ ( sরা আন’আম : আয়াত ২৫)। pায় eকi ধরেনর বkবয্ আেছ 
sরা কাহােফ : ‘যখন oেদর কােছ পেথর িনেদর্শ আেস, তখন কখন oেদর পবূর্বতর্ীেদর aবsা হেব বা কখন শািs eেস পড়েব 
ei pতীkাi oেদরেক িবশব্াস করেত o oেদর pিতপালেকর কােছ kমা pাথর্না করেত বাধা েদয়।’( ১৮:৫৫)। আবার eটাo 
সিতয্ েয, েকারােন pায় পঞ্চাশিটরo aিধক আয়াত আেছ েযখােন আlাহেক িবশব্াস o anসরণ না করার জn মৃতযু্র পর aসীম 
সময় ধের ভয়ঙ্কর শািs েভােগর hমিক েদয়া আেছ।   

েকারােন বািতলকতৃ o বািতলকারী আয়ােতর uপিsিত রেয়েছ।৮২ [egেলােক যথাkেম ‘মানsখ’o ‘নািসখ’বলা হয়। সবর্j,  
সবর্শিkমান সৃি কতর্া eমন িকছ ুবলেবন বা িসdাn িদেবন যা পের বািতল করেত হেব e-রকম ভাবা aেযৗিkক। iসলাম মেত, 
েকারােনর সবgেলা আয়াতi েকয়ামেতর আগ পযর্n িkয়াশীল। িকnt েকারােন িঠক e-ধরেনর ঘটনা ঘেটেছ eকািধকবার, আlাহ 
েকােনা িবষেয় eকটা িনেদর্শ িদেয়েছন পের েস িনেদর্েশর পিরবতর্ন eেনেছন। তাহেল p  হেচ্ছ, েয আয়াতgেলার িনেদর্শ 
পিরবতর্ন হেয় েগেছ েসgেলা েকারান েথেক েকন বাদ েদয়া হয়িন? egেলার বতর্মান uপেযািগতা কী?-anবাদক]। 
তফিসরকারক eবং iসলািম ধমর্তািttক েকারােনর কেয়কিট বািতল আয়ােতর তািলকা কেরেছন। িসdােnর পিরবতর্ন েকবল 
মাnষ বা anেকu করেত পাের। sাভািবকভােব মাnষ eকসােথ সmণূর্ বাsবতােক আচঁ করেত পাের না। মাnেষর িচnা েকােনা 
ঘটনার বািhকrপ দশর্েন ািnর িদেক েযেত পাের িকnt তারা aিভjতা o আtশুিdর মাধয্েম িনেজেক েশাধরােত পাের। sতরাং 
মাnেষর জn eিট বাঞ্ছনীয় েয তারা তােদর aতীত িসdাn o পিরকlনা পিরবতর্ন করেব। িকnt সবর্শিkমান o সবর্jানী s ার 
পেk িসdাn বা িনেদর্শনা পিরবতর্ন aেযৗিkক o বাsবতািবেরাধী। হজরত মুহাmেদর িবেরাধীরা e-বয্াপারটা িনেয় তািচ্ছলয্ 
কেরিছেলন েয,  িতিন আজ eক ধরেনর uপেদশ পান েতা পরিদন আবার তা বািতল কের েফেলন। eেদর ei বkেবয্র জবােব 
আেরকিট আয়াত নািজল হয় : ‘আিম েকােনা আয়াত রদ করেল বা ভুেল েযেত িদেল তার েচেয় আরo ভােলা বা তার সমতলুয্ 
েকােনা আয়াত আিন। তুিম িক জান না েয আlাহ সবর্িবষেয় সবর্শিkমান?’( sরা বাকারা : ১০৬)। s া েযেহত ুসবর্ময় kমতার 
aিধকারী তাi s ত িতিন eমন েকােনা আয়াত নািজল করেত পােরন না যা পরবতর্ীেত বািতল করেত হয়। েযেহত ুs া সবর্j 
o সবর্শিkমান তাi িতিন eমন িনেদর্শনা িদেত সkম যার পিরবতর্েনর pেয়াজন হয় না। েয েকােনা িচnাশীল বয্িk িযিন s ােক 
সবর্শিkমান বেল িবশব্াস কেরন িতিন p  তুলেত বাধয্ েয, েকন s া eমন েকােনা িনেদর্শনা িদেবন যা পরবতর্ীেত তাঁর কােছ  
সিঠক নয় বেল মেন হয়,  িবধায় তা pতয্াহার কের েনেবন বা পিরবতর্ন করেবন।   

uপের pদt আয়ােত (২:১০৬) eকটা aসংগিত হেলা,  েযেহত ুআlাহ সবিকছু করেত সkম তাi িতিন েকন utম আয়াতgেলা 
আেগ নািজল কেরনিন? েদখা যায় েকারান নািজল হoয়ার যুেগo িকছ ুp কারী েলাক তােদর aনড় aবsােন িছল। sরা নাহেল 
বলা হেয়েছ : ‘আিম যখন eক আয়ােতর জায়গায় an eক আয়াত uপিsত কির,  তখন তারা বেল,  ‘তুিম েতা েকবল িমথয্া 
বানাo।’আlাহ যা aবতীণর্ কেরন তা িতিন ভােলা জােনন, িকnt oেদর aেনেকi (তা) জােন না।’ ( ১৬:১০১)।  

েকারান ‘আlাহর বাণী’ হেল তােত মানবীয়-বুিdমtার আলামত থাকার কথা নয়। uপেরর আয়ােতর aসঙ্গিত eকদম s । 
আlাহ জানেতন িতিন কী নািজল করেছন। তাi eক আয়াত dারা আেরক আয়াতেক pিতsািপত করার বয্াপারিট সেnেহর সৃি  
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কের। eমনিক আরেবর েহজাজ aঞ্চেলর aিশিkত জনগেণর মেনo e pে র uদয় হেয়িছল েয,  িযিন (আlাহ) তার বাnােদর 
বয্াপাের সmণূর্ আবগত,  িতিন pথেমi তাঁেদর (বাnােদর) জn সেবর্াtম িবধান pদান করেত পােরন eবং তাঁেক (আlাহ) 
তাঁর dবর্ল বাnােদর মেতা িসdাn পিরবতর্ন করেত হত না। egেলা িনেয় িবsািরত aধয্য়ন o গেবষণা েথেক ei uপসংহাের 
েপৗঁছােনা যায় েয, েকারােনর আয়ােত eসব aসঙ্গিত আlাহ o নিবর মেধয্ পরsর িমেলিমেশ যাoয়ার কারেণi udূত হেয়েছ। 
মুহাmেদর মেনর গভীের মহািবেশব্র s া আlাহ েpািথত িছেলন eবং িতিন আরবেদর পিরচালনার জn হেয়িছেলন আlাহর 
রsল। হজরত মুহাmদ তাঁর িচnা-কমর্ বাsবায়ন কেরিছেলন তাঁর মানব-pকৃিত বজায় েরেখi। ফেল েকারােনর আয়াতgেলায় 
তাঁর uভয় ধরেনর (আlাহ o নিব) বয্িkেtর বিহঃpকাশ ঘেটেছ।  

e বয্াপাের হােঙ্গরীয় বংেশাdূত iসলাম-িবেশষj iজহাক েগাlিজহােরর িনরীkণ েবশ চমৎকার o সmণূর্ িবেবচনােযাগয্,  যা 
বিণর্ত হেয়েছ তাঁর মূলয্বান বi ‘Le dogme et Ie loi de l'Islam’- eর তৃতীয় aধয্ােয়র শুrেত। িতিন িলেখেছন : ‘নিবরা 
দাশর্িনক বা ধমর্তttিবদ িছেলন না। তােদর েবাধশিk েয বাতর্া তাঁেদরেক বহন করেত uddু করত তা পূবর্পিরকlনার dারা ৈতির 
মতবাদ িছল না eবং তা pণালীবd করেত সkম েকােনা নীিতমালাo িছল না।’ 

নিব মহুাmদ যা িশkা িদেয়েছন তা তাঁর anেরর anঃsল েথেকi িনগর্ত হেয়িছল eবং জনগণ তাঁর pদান করা িশkার pিত 
আকৃ  হেয়িছল। িবশব্াসীর সংখয্া বৃিd েপেয় eকিট ধমর্ীয় সmpদােয়র আকার েনয়। পের ধমর্ীয় পিNতরা জনগেণর মেধয্কার 
িবিভn িবশব্াসেক সমnয় কের eকিট সমাজবয্বsা গেড় েতােলন। ধমর্ীয় পিNতরা ধেমর্ েকােনা খুতঁ বা aসঙ্গিত েপেল িবিভnভােব 
তা দরূ করা বা বয্াখয্া েদয়ার বয্বsা কেরন। তারা নিব pদt pিতিট বাণীর eকিট গূঢ় aথর্ কlনা বা আিব ার কের িনেয়েছন 
o ধের িনেয়েছন egেলার েপছেন েকােনা না েকােনা যুিk রেয়েছ। eক কথায় তারা eমন aথর্,  বয্াখয্া o ধারণা িনেয় 
eেসিছেলন যা sয়ং নিবর মেন কখেনা uদয় হয়িন,  eবং েস-সব pে র utর o সমsার সমাধান িদেয়েছন যার সmখুীন 
নিবেকo কখেনা হেত হয়িন। ধমর্ীয় পিNতরা তা কেরিছেলন eকিট ধমর্ীয় o দাশর্িনকিভিt-সmn বয্বsা িহসােব eবং িবrdবাদী-
িভnমতাবলmী o সংশয়বাদীেদর জn eক aলঙ্ঘনীয় দগূর্ িহসােব গেড় েতালার জn। তারা নিবর িনজs দশর্েনর uপর িভিt 
কেরi তা কেরিছেলন। eসব uৎসাহী পিNতরা েয চয্ােলেঞ্জর সm ুখীন হনিন তা নয়,  an ধমর্তািttক o তফিসরকারক নিবর 
কথার pচুর িভn aথর্ o বয্াখয্া কেরেছন eবং িভn ধরেনর ধমর্ীয় সমাজ গেড় তুেলেছন। [uেlখয্ আমরা িবখয্াত চার sিn 
মাজহােবর চার iমােমর কথা ধরেত পাির। তােদর িসdাn o বয্াখয্া aেনক েkেt পরsরিবেরাধী। eছাড়া sিn,  আহেল 
হািদস,  িশয়া,  কািদয়ািন iতয্ািদ িবিভn যুেগর ধমর্ীয় পিNতেদর sতnt বয্াখয্া েদখা যায়।-anবাদক]। যিদo পি মা iসলাম-
িবেশষj iজহাক েগাlিজহার তারঁ ভাবনােক সব ধেমর্র েkেt eকi সােথ pকাশ কেরেছন তথািপ তাঁর anদরৃ্ি  pখর হেয়েছ 
iসলােমর pাথিমক সমেয়র খািরিজ৮৩, িশয়া,  মরিজিত৮৪, মুতািজলা৮৫ o আশািরয়া৮৬ iতয্ািদ ধমর্ীয় েগা ীর মেধয্ িবেরাধেক 
পযর্েবkণ করার মধয্ িদেয়। িনেজ জnসূেt ihিদ হoয়ায় eবং িখর্sান চাচর্ সmেকর্ িবশদ jান থাকায় িতিন ihিদ o িখর্sানেদর 
মেধয্ eকi ধরেনর বয্াপক িবতেকর্র িবষেয় সেচতন িছেলন। তেব িতিন eকiসােথ iসলােমর িবsােরর বয্াপাের গভীর 
পযর্েবkেণ আgহী িছেলন।   

আরo িকছ ুেমৗিলক িবষয় িনেয় সংিkp আেলাচনা e-aধয্ােয় েযাগ করা যায়। েকারােন eমন aেনক আয়াত আেছ েযgেলা 
বুিdমান পাঠেকর কােছ s  হoয়ার কথা। েযমন : sরা ফােত্হর দশম আয়ােত বিণর্ত ‘আlাহর হাত তােদর হােতর uপের’aথর্াৎ 
eটাi বুঝােচ্ছ আlাহর kমতা aেনক েবিশ। sরা ফরুকােনর ৫৯ নmর আয়ােত বলা হেয়েছ : ‘তারপর িতিন আরেশ সমাসীন 
হন।’আরশ শেbর aথর্ রাজিসংহাসন। েযেহতু আlাহর েকােনা েদহ েনi তাi িতিন েকােনা আসেন বসার কথা নয় বরং িতিন 
হেবন মহািবেশব্র সেবর্াচ্চ pভু। sরা িকয়ামা’েত বলা হেয়েছ : ‘েসিদন েকােনা েকােনা মাnেষর মখু ujjল হেব। তারা তােদর 
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pিতপালেকর মুেখর িদেক তািকেয় থাকেব।’ ( ৭৫:২২-২৩)। eখান েথেক বঝুায় েয,  পুণয্বান নরনারী আlাহর pিত 
মেনািনেবশ করেব। েকারােন বারবার eকথা পুনরাবৃিt হেয়েছ েয,  ‘আlাহ সবর্d া o সবর্jানী’- e েথেক আমরা বুিঝ  েকােনা 
িকছুi আlাহর aজানা েনi।  

aেনক মুসলমান িবশব্ােসর েkেt aনমনীয়। তারা েকারােনর েয বয্াখয্া হািদেস আেছ শুধ ুতা-i gহণ করেত চান eবং মেন 
কেরন ধমর্ীয় বয্াপাের eর বাiের েকােনা যিুk বা িবচারবিুdর pেয়াগ anেমাদনেযাগয্ নয়। তারা uপের uেlিখত েকারােনর 
আয়াতgেলােক আkিরকভােব gহণ কেরন eবং িবশব্াস কেরন আlাহর মাnেষর মতi মাথা, মুখ, েচাখ,  হাত,  পা রেয়েছ 
eবং িতিন িঠক মাnেষর মতi anভূিতkমতা সmn। কারণ েকারােন আlাহর েশানা,  বলা,  েদখা eবং মানবsলভ িবিভn 
gেণর কথা uেlখ আেছ। বাগদােদর eকজন ধমর্pচারক আব ুমা’মার আল hজাiিল’র (মতৃুয্ ২৩৬ হজির বা ৮৫০ িখর্sাb) মেত 
েকu যিদ eরকম আkিরক বয্াখয্া aিবশব্াস কের তেব েস কােফর। িবখয্াত iমাম আহমদ িবন হানবল েকারােনর আkিরক 
aথর্েকi gহণ কেরেছন eবং eর pিত আজীবন aিবচল িছেলন। ei মজহােবর পরবতর্ী pধান আহমদ িবন তায়িময়া e-বয্াপাের 
eেতাi গভীর িবশব্াসী িছেলন েয িতিন মতুািজলােদর কােফর o িবিশ  iসলািম দাশর্িনক গাjািলেক ধমর্িবেরাধী বেল মেন 
করেতন। eকিদন িতিন দােমsর pধান মসিজেদ (uমাiয়া মসিজদ) uপিsত জনগেণর uেdেশয্ ধমর্ীয় ভাষণ েশেষ িমmর েথেক 
নামেত নামেত বেলিছেলন, ‘আlাহ তাঁর িসংহাসন (আরশ) েথেক eভােব নামেবন েযভােব আিম নামিছ।’ 

ei ধরেনর রkণশীল মানিসকতাসmn ধমর্াnরা শুধ ুমুতািজলােদর নয় বরং আশািরর মেতা ধমর্তািttকেদরo aৈনসলািমক বেল 
মেন করেতন। তারা তােদর সংকীণর্ ধমর্ীয় বয্াখয্ার িভnবয্াখয্ােক ‘িবপjনক udাবন’বেল aিভিহত করেতন। আব ুআমর আল 
েকােরিশ েঘাষণা িদেয়িছেলন sরা শুরা’র ১১ নmর আয়াত : ‘েকােনািকছiু তাঁর মেতা নয়’যা pকাশ করেছ তা সরাসির gহণ করা 
ধমর্িবrd। তাঁর মেত e আয়াত dারা েকবল বঝুায় আlাহর সদশৃ েকােনা পরম সtা েনi। কারণ আlাহর মাnেষর মেতাi 
aঙ্গpতয্ঙ্গ রেয়েছ। আব ুআমর আল েকােরিশ েশষ িবচার সংkাn sরা কলেমর eকিট আয়ােতর কথা বেলেছন : ‘েসi দাrণ 
সংকেটর িদেন েযিদন oেদরেক িসজদা করার জn ডাকা হেব, ( েসিদন) িকnt oরা তা করেত পারেব না। (৬৮:৪২)। eরপর 
েকােরিশ িনেজর ঊrেত হাত িদেয় আঘাত কের বেলিছেলন, ‘আlাহরo িঠক আমার মত হাতপা রেয়েছ।’ 

 েগাঁড়া ধমর্বাদীেদর e-রকম িবশব্াস iসলাম-পূবর্ যুেগর আিদম িবশব্াস o pথার কথা আমােদর sরণ কিরেয় েদয়। আরবেদর 
মেধয্ েথেক হঠাৎ কের জড়বাদী ধারণা, িবমূতর্ িচnায় akমতা, আধয্ািtক িনিলর্pতা, uচ্ছঙৃ্খলা o eকg ঁেয়িম দূর হেয় েগেছ 
eমন নয়। সেবর্াপির তােদর মন-মানিসকতা iরানীয়েদর মেতা েকােনা িভn জািত dারা pভািবত হয়িন aথবা তারা িবিভn iসলািম 
বুিdবৃিtক দল েযমন মতুািজলা, sিফ, িশয়া, iখoয়াnস-সাম eবং বােতনাiতেদর৮৭ সং েব আেসিন।  

eটা sিবিদত েয, েমৗলবােদর ধারা আরবীয়েদর মধয্ েথেক আগত eবং iসলােমর pথম িদেকর বুিdবৃিtক চচর্া a-আরবীয়েদর 
কাছ েথেক eেসেছ। মুতািজলা o তােদর পরবতর্ী িচnািবদরা হয় a-আরবীয় aথবা eরকম আরবীয় যারা িgক o iরানীয় pভােব 
আিদম সংsার েথেক মুk হেত েপেরিছেলন। সবেশেষ বলা যায় eসব িবষয় e aধয্ােয়র pথম িদেক েদয়া aিভমতিটেক pমাণ 
কের, ‘মাnষ ঈশব্রেক িনেজর মত কের কlনা কের িনেয়েছ।’ 
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িজন o জাd 

িজন মাnেষর সােথ সাদশৃয্পণূর্ িকnt sাভািবক aবsায় aদৃশয্। িজন িবিভn ধরেনর হেত পাের, েযমন পুrষ িজন,  stী িজন,  
পরী iতয্ািদ। uপকারী িজন েযমন আেছ েতমিন aপকারী িজনo রেয়েছ। িকছ ুিবরল েkেt মাnষ িজনেক েদখেত সkম হয় 
eবং েলাকমুেখ েশানা যায় কখেনা কখেনা পরীেদর রাণী েকােনা eক পুrষ মাnেষর েpেম পেড় যায়,  কখেনা আবার পুrষ 
িজন stী মাnেষর pিত আকৃ  হয়। aেনক সমাজ-সংsিৃতেত e-িবষয়িট েলাককথায় রেয়েছ-িকছ ুaশুভ আtা আেছ যা মাnেষর 
েদেহ pেবশ কের মগৃী েরােগর লkণ সৃি  কের।  

eকiভােব জাdেত িবশব্াসo দীঘর্কালবয্াপী িবশব্ময় ছিড়েয় আেছ। aেনেকর িবশব্াস মnt, মntপতূ কবচ বা eরকম anাn িকছ ু
dবয্ sাভািবক uপােয় পাoয়া aসmব eমন িকছু করেত বা েপেত সহায়তা কের,  েযমন egেলা কােরা মৃতুয্ ঘটােত পাের, েpেম 
পড়েত বাধয্ করেত পাের,  পাগল কের িদেত পাের aথবা eকিট েমােমর পতুেুলর েচাখdিট িবd করার মাধয্েম সােথ সােথ 
কাuেক an কের িদেত পাের। eরকম জড়বুিdসmn িবশব্াস iিতহােসর সূচনালg েথেকi সকল জািতর মেধয্ s । 
dঃখজনকভােব egেলা aেপkাকতৃ unত জািতর মেধয্o eখেনা িবদয্মান।  

ei di ধরেনর িব ািnমূলক িবশব্াসেক (িজন o জাd) বয্াখয্া করা কিঠন নয়। মাnষ uপলিb kমতাসmn eবং েকৗতূহলী pাণী। 
মাnেষর মন তার চারপােশ ঘটা িবিভn ঘটনার কারণ anসnান কের েবড়ায় eবং pায়i pকতৃ কারণ েবর করা তার জn কিঠন 
হেয় পেড়। যখন মাnেষর dবর্ল মন aজানার-anকাের হাতেড় েবড়ায় তখন তা েবিশরভাগ সময় anমান o কlনার রােজয্ চেল 
যায়। েযৗিkক িচnা কের সমাধান পাoয়া না েগেল মাnষ কlনার আ য় েনয়। মাnষ pকৃিতর কােছ dবর্ল eবং েস pায়i ভয় 
o বাসনার ঊেধব্র্ েযেত পাের না। uk বয্াপারgেলা মাnষেক kসংsােরর রসাতেল েঠেল েদয়। eকসময় জাdেটানা,  
েজয্ািতষশাst iতয্ািদর সাহােযয্ ভিবষয্তকথন মাnেষর hদেয়র anকাের বাসা েবেধিছল। সpম শতাbীর আরবরা kসংsাের 
িনমিjত থাকার িবষয়িট আ যর্জনক নয়। আ েযর্র িবষয় েযিট তা হেলা েকারােন uk িব মdেয়র (িজন o জাd) কথা শুধ ু
uেlখ করা হেয়েছ তাi নয় বরং egেলােক বাsব বেল aিবিহত করা হেয়েছ।  

sরা ফালাক o sরা নাস -eর মূল িবষয় জাdেটানা। েবিশর ভাগ তফিসরকারেকর মেত, kরাiশ বংেশর  েপৗtিলক লািবব িবন 
আসাম নিবেক জাd কেরিছল, যা তাঁর sাভািবক কাজকমর্ চালােত বয্াঘাত ঘটায় eবং নিব ass হেয় পেড়ন। পের িজবরাiল 
eেস তাঁেক জাdর িবষয়িট aবিহত কেরন। কয্ামিbজ তফিসের রেয়েছ, নিব যখন ass aবsায় ঘুমািচ্ছেলন তখন sেp েদখেলন 
dজন েফেরশতা তাঁর মাথার uপের eেসেছন eবং eকজন aপরজনেক িজেjস করেছন-‘ei েলাকিট েকন ass হেয়েছ o 
আতর্নাদ করেছ?’an েফেরশতা utর িদেলন-‘কারণ লািবব তাঁেক জাd কেরেছ,  o যা িদেয় জাd কেরেছ তা দরoয়ান kেপর 
িনেচ আেছ।’নিব ঘুম থেক uেঠ হজরত আিল eবং আmার িবন iয়ািসরেক (pথমিদককার eকজন ধমর্াnিরত মুসিলম) জাdকতৃ 
বstর সnােন পাঠােলন। তাঁরা kপ েথেক পািন সিরেয় েফলেলন eবং েফেরশতারা েযমন বেলিছেলন েসভােব kেপর িনেচর eকিট 
পাথেরর তলেদশ েথেক বstিট udার করেলন। বstিট িছল eকিট দিড় যােত eগােরািট িগঁট েদয়া িছল। তাঁরা eিট নিবর কােছ 
িনেয় eেলন। eরপর েকারােনর sরা dিট নািজল হয় যােত eগােরািট আয়াত িছল eবং eেককিট আয়াত পােঠর সােথ eকিট 
কের িগঁট খলুেত লাগেলা। eবং নিব ss হেলন। তাবাির আরo বিণর্ল িববরণ িদেয়েছন, aবশয্ তফিসর আল-জালালাiেন শুধু 
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বলা হেয়েছ ei sরা dিটর pিতিট আয়াত eেককিট িগঁট খুেলিছল। জামাখশাির জাdেত িবশব্াসী িছেলন না তাi িতিন 
যুিkবাদীেদর মেতা ei কািহনী তারঁ ‘কাশশাফ’ েথেক বাদ িদেয়িছেলন। [d বয্ : বখুাির শিরফ,  ভিলuম ৭, বুক ৭১, নmর 
৬৫৮,  ৬৬০-৬৬১ হািদেস ei জাdেটানার ঘটনা বিণর্ত হেয়েছ।-anবাদক।]   

েকারােনর েকােনা তফিসরকারক বা ধমর্তttিবদ িজেনর aিst িনেয় সেnহ কেরনিন,  কারণ েকারােনর দশিটরo aিধক আয়ােত 
িজেনর কথা বলা হেয়েছ। ‘িজনেক সৃি  কেরেছন ধূmহীন aিgিশখা েথেক।’( sরা রহমান : আয়াত ১৫)। ‘sরা িজন’ নােম 
েকারােনর eকিট sরা রেয়েছ, eর pথম di আয়ােত বলা হেয়েছ eকদল িজন েকারান আবৃিt শুেনেছ : ‘বেলা, আিম pতয্ােদেশর 
মাধয্েম েজেনিছ েয িজনেদর eকিট (েকারান) শুেনেছ o তােদর সmpদােয়র কােছ িগেয় বেলেছ,  ‘আমরা েতা eক িবsয়কর 
েকারান শুেনিছ, যা সিঠক পথিনেদর্শ েদয়। তাi আমরা eেত িবশব্াস কেরিছ। আমরা কখনo আমােদর pিতপালেকর েকােনা 
শিরক করব না।’( ৭২:১-২)। িবেশব্র anাn আিদম সমােজর মেতা pাচীন আরবরাo ভাল eবং মn আtায় িবশব্াস করেতা। 
মrভিূমর rk আবহাoয়া o eকাকীt তােদর e-িবশব্াসেক pবল কের তুলত। যখন eকজন আরব বসবােসর aেযাগয্ ভূতুেড় 
জায়গায় eকাকী রািt যাপন করত তখন েস ভয় েপেয় খারাপ িজেনর কাছ েথেক রkা পাoয়ার জn মেntাচ্চারণ করত। েকারােন 
e িনেয় বলা হেয়েছ : ‘. . . েকােনা েকােনা মাnষ িকছু িজেনর শরণ িনত,  ফেল oরা িজনেদর aহংকার বািড়েয় িদত।’( ৭২:৬)। 

েযখােন আিদম সমাজ o unত সভয্তার িনmsেরর েলাকেদর মেধয্ ei ধরেনর িব ািnকর o aেযৗিkক িবষেয় িবশব্ােসর কারণ 
সহেজi েবাধগময্,  েসখােন আlাহর gn েকারােন uk িবষয়gেলা সতয্ বেল বিণর্ত হoয়া িবsয়কর বেট। aথচ oi gn তথা 
ধমর্েক িযিন pচার কেরেছন িতিন তাঁর eলাকার বh েলাকpথা eবং kসংsারেক pতয্াখয্ান কেরেছন; তােদর ৈনিতকতা o 
দৃি ভিঙ্গেক সংsার কেরেছন। sরা িজেন েযসব িবষয় আেলাচনা করা হেয়েছ (েযমন নিবর সােথ িজেনর েযাগােযাগ) তা হয়েতা 
মুহাmদ sেp েদেখিছেলন। নিব িহসােব িনযkু হoয়ার সময় িতিন pথমবােরর মত েফেরশতােক েদখেত েপেয়িছেলন-eটা 
মানিসক uেtজনাpসূত aলীক দশর্ন িছল। দূরবতর্ী মসিজেদ মণ (iসরা o েমরাজ) sেp ঘেটিছল বেল বয্াখয্া করা যায়।  

আেরকিট সmাবনার কথা বলা যায়। িজেনর aিsেtর pিত মুহাmেদর গভীর িবশব্াস তাঁর কlনািবলাসী মেনর oপর eতi pভাব 
িবsার কেরিছল েয িতিন মাnেষর মতi uপলিbkমতা সmn,  েবৗিdক িচnার aিধকারী o ৈনিতক েবাধসmn আেরকিট জািতর 
দশর্ন লাভ কেরেছন বেল তাঁর মেন হেত লাগেলা,  যারা eক ঈশব্র o পরকােল িবশব্ােসর বয্াপাের মাnেষর মতi বাধয্ িছল। 
eখােন p  আেস িজনেদর িনেজেদর মধয্ েথেক নিব িনেয়াগ করা হয়িন েকন? কারণ েকারােনর eকািধক আয়ােত (১০:৪৭ o 
১৬:৩৬) s  বলা হেয়েছ pিতিট জািত েথেক (িযিন তােদর ভাষায় কথা বেলন o তােদর anভুর্k) তােদর িনজs রsল েpরণ 
করা হয়। তdপির sরা বিন-iসরাiল বলা হেয়েছ : ‘েফেরশতারা যিদ িনি n হেয় পৃিথবীেত েঘারােফরা করেত পারত তেব আিম 
আকাশ েথেক eক েফেরশতােকi oেদর কােছ রsল কের পাঠাতাম।’ ( ১৭:৯৫)। িবষয়িট eভােবo বয্াখয্া করা যায়,  sরা 
িজন rপকােথর্ বয্বhত হেয়েছ। েযমন জালালুিdন rিম বেলিছেলন : ‘আপিন যখন িশশুেদর সােথ থাকেবন তখন িশশুsলভ ভাষা 
বয্বহার করেত হেব।’ সmবত নিব তাঁর েলাকেদর pেণািদত করার মানেস ei কািহনী ৈতির কেরন েয,  িজনরা েকারান শুেন 
eত েবিশ pভািবত হেয়েছ েয তারা মুসলমান হেয় েগেছ।  

বয্াখয্া যাi েহাক,  নিব মুহাmদেক েদাষােরাপ করা যায় না। pাচীন িgক দাশর্িনকেদর aেনেকরi গিণত,  pাকৃিতক o সামািজক 
িবjােন unত ধারণা থাকা সেtto সমসামিয়ক সাধারণ মাnেষর িবশব্াসেক পিরহার করেত পােরনিন,  pকৃতপেk তারা িgক 
ধমর্ীয় িমথলিজর মেধয্ ডুেব িছল। তেব hাঁ,  eখােন eকিট uভয় সঙ্কট আেছ। মুসিলমরা িবশব্াস কেরন েকারান আlাহর কাছ 
েথেক নিব মুহাmেদর oপর aবতীণর্ হেয়েছ eবং েকারােনর েকােনা aংশ নিব কতৃর্ক রিচত বেল asীকার কেরন। তdপির sরা 
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িজন শুr হেয়েছ ‘বল’আেদশ িদেয়। আlাহ িক আরেবর েহজাজ aঞ্চেলর েলাকেদর িজন-পরীেত িবশব্ােসর সােথ eকমত? 
aথবা egেলােত িবশব্াস িক মুহাmেদর hদেয় েpািথত িছল eবং তাঁর বাণীেত তা িচরnন rপ েপেয়েছ?  

 

মহািবেশব্র সিৃ  কািহনী 

বাiেবেলর পরুাতন িনয়ম মাnেষর িচnার iিতহােসর eকিট grtপণূর্ দিলল। eিট pাচীনকােলর মাnেষর সৃি  o s া সmিকর্ত 
সরল o aপিরপk ধারণােক pদশর্ন কের। বাiেবেলর বণর্না anযায়ী,  ঈশব্র আকাশ o পিৃথবী ছয় িদেন সৃি  কেরন eবং সpম 
িদেন িব াম েনন যা ‘সাবােতর িদন’নােম পিরিচত। েযেহত ুসৃি র আেগ সেূযর্র aিst িছল না িবধায় সূযর্াs o সূেযর্াদয় ঘটত না 
তাi পৃিথবী o আকাশ সৃি র সময়েক িদন (ছয় িদন) ধের িহসাব করা s ত aবাnর। eছাড়া p  হল,  েকন ঈশব্র মাnেষর 
ৈতির করা সমেয়র মাপদN িদেয় তাঁর সৃি র সময়েক িহসাব করেবন? েকন িতিন পৃিথবী নামক gেহর সময়েক eকক ধের িহসাব 
করেবন েযখােন anাn aেনক দরূবতর্ী gহ (েযমন েনপচুন) রেয়েছ? ঈশব্র সযূর্ o পিৃথবী সৃি  করার আেগর সমেয় িদন o রাত 
িকভােব সংগিঠত হত?  

মহািবশব্েক ছয় িদেন সৃি  করার বয্াপারিট েকারােনর anত আটবার uেlখ করা হেয়েছ। [আরিব ‘িসtািত আiয়য্াম’মােন 
সরলভােব ‘ছয় িদন’। আiয়য্াম হেচ্ছ আরিব iয়াoম বা িদন-eর বhবচন। eছাড়া ‘আরশ’শেbর aথর্ রাজিসংহাসন। িবিভn 
আয়ােত (৭:৫৪,  ২৫:৫৯,  ১১:৭,  ২৩:৮৬-৮৭,  ১১৬,  ৩২:৪) আlাহর আরেশ আেরাহেণর কথা uেlখ আেছ। p  
uঠেত পাের েকন িনরাকার s ােক রাজিসংহাসেন আেরাহণ করেত হেব? তেব িক মানব-মানেসর ধারণার oপর িভিt কের 
s ার ধারণা ৈতির হেয়েছ? েকারােন s ভােব বলা আেছ-আlাহর িসংহাসন আকাশ o পৃিথবী সৃি র আেগ পািনর oপের িছল। 
uেlখয্ আlাহর ধারণা iসলাম-পূবর্ যুেগর েপৗtিলকেদর কাছ েথেক eেসেছ। আরেবর েপৗtিলকরা ‘আlাহ’েক anতম pধান 
েদবতা মেন করেতা। হজরত মুহাmেদর বাবা িযিন েপৗtিলক িছেলন তাঁর নাম িছল ‘আblুাহ’মােন ‘আlাহর দাস’, তাঁর চাচা 
আব ুলাহােবর আসল নাম ‘আbলু ojা’মােন েদবী ojার দাস।-anবাদক]। িনেচ eরকম কেয়কিট আয়াত uেlখ করা হেলা 
: 

১. েতামােদর pিতপালক আlাহ, িযিন আকাশ o পৃিথবী ছয় িদেন সৃি  কেরন, তারপর িতিন আরেশ সমাসীন হন। (sরা iunস 
: আয়াত ৩)।  

২. েতামােদর pিতপালক েতা আlাহ িযিন আকাশ o পৃিথবী ছয় িদেন সৃি  কেরন, তারপর িতিন আরেশ সমাসীন হন। (sরা 
আ’রাফ : aয়াত ৫৪)।  

৩. যখন তাঁর আরশ পািনর oপর িছল তখন িতিনi আকাশ o পৃিথবী ছয়িদেন সৃি  কেরন। (sরা hদ : আয়াত ৭)। e-আয়াত 
েথেক জানা যায় ছয় িদেন আসমান o জিমন সৃি  করার আেগ আlাহর িসংহাসন পািনর oপের িছল aথর্াৎ িসংহাসন o পািন 
আসমান o জিমন সৃি র আেগ েথেকi aিstশীল িছল। sরা iunেসর ৩ নmর আয়াত eবং sরা আ’রােফর ৫৪ নmর আয়ােত 
uেlখ রেয়েছ আlাহ আকাশ o পৃিথবী সৃি র পর তাঁর িসংহাসেন আেরাহণ কেরেছন। eটা সmবত বাiেবেলর বণর্নার pিতধব্িন 
েযখােন বলা হেয়েছ ঈশব্র ছয় িদেন সৃি র পর সpম িদেন িব াম িনেয়েছন। লkণীয় ei আয়াতgেলার গঠন েদেখ মেন হয় তা 
আlাহর বাণী নয় বরং আlাহ সmেকর্ an েকােনা বয্িkর বkবয্। নিবর িনেজর বkবয্o হেত পাের। িনেচর আয়ােতর বkা 
আlাহ :  
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৪. ‘আিম আকাশ, পৃিথবী eবং dেয়র মধয্বতর্ী সবিকছ ুছয়িদেন সৃি  কেরিছ। kািn আমােক sশর্ কেরিন।’( sরা কা  : আয়াত 
৩৮)। ei আয়াতিট আেগর িতন আয়ােতর েথেক িকছটুা িভn েযখােন uেlখ করা হেয়েছ আlাহ ছয়িদেন শুধ ুআকাশ o পিৃথবী 
সৃি  কেরেছন তা নয় বরং eর মেধয্ যা আেছ সবিকছুi সৃি  কেরেছন। eবং e-ধরেনর grকাজ সmাদেন েকােনাভােব kাn 
হoয়ার িবষয়িট asীকার করা হেয়েছ। মাnষ বা an pাণীরা kাn হেত পাের েকােনা grকাজ সmাদেনর ফেল, eকজন 
সবর্শিkমান o িচরঞ্জীব s া kাn হoয়ার p i আেস না। তাi ‘kািn আমােক sশর্ কেরিন’ কথািট িবsেয়র সঞ্চার কের o 
িনরাকার s ার e-ধরেনর পিরচয় jাপন িবিভn pে র জn েদয়। aবশয্ ei িববরণ বাiেবেল বিণর্ত ঈশব্েরর সpম িদেন 
িব ােমর ধারণার িবপরীত।  

৫. বেলা, ‘েতামরা িক তাঁেক asীকার করেব িযিন dিদেন পৃিথবী সৃি  কেরেছন, আর েতামরা তাঁর সমকk দাঁড় করােত চাo?’ 
( sরা হা-িমম-িসজদা : আয়াত ৯)। eখােন বkা sয়ং আlাহ,  িতিন sিনিদর্ ভােব uেlখ করেছন di িদেন পিৃথবী সৃি র কথা। 
ei বাকয্িট eরকম iিঙ্গত করেছ েয,  আরেবর মkার েলােকরা di িদেন পিৃথবী সৃি  হoয়ার বয্াপাের aবগত িছল eবং তাi 
তােদর uিচত নয় েসi s ােক asীকার করা িযিন মাt di িদেন eরকম d র কাযর্ সমাধা কেরেছন। িকnt আরবরা িন য় ei 
সৃি র বয্াপাের জানত না, তা না-হেল তােদরেক p  করা হত না,  ‘েকন তারা s ায় িবশব্াস কের না।’ যিদo eখােন আlাহ 
বkা বেল মেন হয়,  তারপেরo e ধরেনর বাণী আlাহর জn uপেযাগী নয়। aসীম jানী পরেমশব্েরর uিচত নয় eিট আশা 
করা েয, পৃিথবী di িদেন সৃি  হেয়েছ বলেলi েলােক তাঁেক িবশব্াস কের েফলেব aথবা িকছু আরব di িদেন েকu eকজন 
পৃিথবী সৃি  কেরেছন তা sীকার করেলi তাঁেক সবাi িবশব্াস কের েফলেব? sতরাং e-ধরেনর বাকয্o s ার নয়,  an কােরা 
কlনার ফসল হেত পাের।  

৬. িতিন পৃিথবীর uপিরভােগ পবর্তমালা sাপন কেরেছন o েসখােন কলয্াণ েরেখেছন,  চারিদেনর মেধয্ েসখােন মাtা anযায়ী 
খােদয্র বয্বsা কেরেছন,  সমানভােব সকেলর জn,  যারা eর সnান কের। (৪১:১০)।  

৭. তারপর িতিন আকােশর িদেক মন িদেলন, আর তা িছল েধাঁয়ার মেতা। তারপর িতিন আকাশ o পিৃথবীেক বলেলন,  ‘েতামরা 
িক dজেন েsচ্ছায় আসেব নািক aিনচ্ছায়?’ তারা বলল,  ‘আমরা েsচ্ছায় eলাম।’( ৪১:১১)। sরা হা-িমম-িসজদাহ eর আয়ােত 
আlাহর আরেশর uেlখ েনi। ei sরার ১০-১১ আয়ােত আকােশর কথা uেlখ করা হেয়েছ। আরিব ভাষা আnসাের uk 
আয়ােত uেlিখত ‘আকাশ’ o ‘পিৃথবী’ stীবাচক িবেশষয্। ‘বলেলন’িkয়াপদিটo stীবাচক িবেশষয্ eবং িdবচন, িকnt আয়াতিটর 
েশেষ সংেযািজত িবেশষণ ‘iচ্ছায়’ পুrষবাচক eবং বhবচন। তাi ei বাকয্-সমি  আরিব বয্াকরণ anসাের িসd নয়।  

৮. তারপর িতিন আকাশেক dিদেন সাত-আকােশ পিরণত করেলন আর pেতয্ক আকাশেক তার কাজ বিুঝেয় িদেলন। (৪১:১২)। 
ei আয়ােত aিতিরk di িদেনর কথা uেlখ করা হেয়েছ,  তা সাত আকাশেক সিjতকরেণ বয্য় হেয়েছ। ei ‘di িদন’ছয় 
িদেন মহািবশব্ সিৃ র িবষয়িটেক আট িদেন পিরণত কের eবং েকারােনর িবিভn আয়ােত ছয় িদেন সৃি র সােথ ৈবপরীt সৃি  
কের। e-ধরেনর িবশৃঙ্খলা eসব আয়াতেক ‘আlাহর বাণী’ িহেসেব েমেন িনেত সেnেহর মেধয্ েফেল েদয়। আেরকিট uভয়-
সঙ্কট aবsা সৃি  কের sরা তoবা’র িদনপিঞ্জ সmিকর্ত আয়াত : ‘আকাশ o পৃিথবীর সৃি র িদন েথেকi আlাহর িবধােন আlাহর 
কােছ মাসগণনায় মাস বােরািট,  তার মেধয্ চারিট মাস (মহরম,  রজব,  িজলকদ o িজলহজ) হারাম। e-i spিতি ত 
িবধান।’( ৯:৩৬)।  

পৃিথবীর মাnষ জােন pায় ৩৬৫ িদেন পৃিথবী সূেযর্র চারিদেক ঘেুর আেস। তারা uপলিb করেত পাের বছের চারিট ঋতু আেছ o 
েস anযায়ী তােদর কাজকমর্েক সািজেয় েনয়। pাচীন বয্িবলনীয়,  িমশরীয়,  চীনা,  iরানীয় o িgক সভয্তার েলাকজন 
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েসৗরবছর anযায়ী তােদর িদন গণনা করত,  তারা সূেযর্র aবsান পযর্েবkণ কের চার ঋতরু pেতয্কিটর িতন ভােগ ভাগ কের 
েনয়,  ফেল বছের ১২ িট মাস হেয় যায়। সামাn গািণিতক jানসmn pাচীন েলাকেদর কােছ সূেযর্র aবsােনর সিঠক পযর্েবkণ 
কিঠন িছল। তাi তারা িহসাব সহজ করার জn চাঁেদর িবিভn দশােক পযর্েবkণ কের মােসর িহসাব ৈতির করেত থােক। [চাঁদ 
২৭.৩ িদেন eকবার পৃিথবীর চারিদেক ঘুের আেস eবং ২৯.৫ িদেন পূেবর্র দশায় িফের আেস। তাi চাঁেদর দশা পযর্েবkণ কের 
মােসর িহসাব করা সূেযর্র তলুনায় সহজ িছল pাচীন েলাকেদর জn। eছাড়া মrময় পিরেবেশ চাঁদ পযর্েবkণo সহজতর িছল।-
anবাদক]। েযেহত ুচাঁেদর দশার সােথ ঋতু পিরবতর্েনর সmকর্ েনi তাi চndমাস কৃিষকােজর সময় িহসােবর েkেt grtহীন,  
যা তখনকার সময় জীিবকা িনবর্ােহর মূল uৎস িছল। 

আরেবর বািসnারা তািরখ িহসােবর েkেt চndমাস বয্বহার করত। যুd-কলহ েথেক িনয়িমত িবরিত পাoয়ার uেdেশয্ চারিট 
মাসেক পিবt বেল গণয্ করা হত। ei চার মাস যুd িনিষd িছল। িকছ ুআরবীয় েলাক বােরািট চndমােসর সমnেয় েয বছর গণনা 
করত তােক েসৗরবছেরর সােথ সমতা িবধােনর িনিমেt বছর েশেষ নতুন বছর গণনা sিগত কের পরুেনা বছরেক িকছুিদন দীঘর্ািয়ত 
করত। aবশয্ েকারােন েদখা যায়,  pাচীন আরবরা চndবছরেক pকিৃতর aলঙ্ঘনীয় িনয়ম বেল uেlখ রেয়েছ। েসৗরবছেরর 
সােথ সমতা িবধােনর িনিমেt বছেরর দীঘর্ায়নেক েকারােন িনিষd করা হেয়েছ : ‘ei মাস an মােস িপিছেয় িদেল তােত েকবল 
aিবশব্ােসর মাtা বৃিd করেব।’( ৯:৩৭)। েয pভু pাচীন আরবীয় চndমাস dারা তািরখ গণনােক  সবর্যগু o পৃিথবীর সকল sােনর 
জn আবশয্ক কের েদন িতিন িনঃসেnেহ eকজন sানীয় আরবীয় েদবতা। িতিন ei িবশব্bhােNর s া নন। aথবা িতিন হয়েতা 
sয়ং নিব মহুাmদ। eকiভােব আরবীয়-pথা মkায় তীথর্যাtােক মুসলমানেদর জn ধমর্ীয় কতর্েবয্ পিরণত করা হেয়েছ। সাফা-
মারoয়ায় েদৗঁড়ােনােক iসলািম-pথায় িনেয় আসা হেয়েছ। মাnেষর eকিট ধমর্ীয় pথােক pাকিৃতক ঘটনার কারণ িহেসেব uেlখ 
করা হেয়েছ েকারােন : ‘েলােক েতামােক নূতন চাঁদ সmেn িজjাসা কের। বেলা,  তা মাnেষর সময় o হেজর সময়-িনেদর্শ 
কের।’ ( ২:১৮৯)।  

তফিসর আল-জালালাiন-e আয়ােতর বয্াখয্া েদয়া হেয়েছ eরকম : ‘চাঁেদর hাস-বৃিd eজn ঘেট যােত মাnষ শs েরাপন o 
কাটা,  হজ,  েরাজা রাখা o েরাজা ভঙ্গ করা iতয্ািদ কাজ সmn করেত পাের।’ চাঁেদর িবিভn দশা কিৃষকােজর েkেt েকােনাrপ 
সাহাযয্ করেত পাের না। চndমাসgেলা হজ o েরাজার সময়েক িনেদর্েশর েkেt বয্বহােরর আেদশ েদয়া হেয়েছ,eিট আরেব 
িনতয্ৈনিমিtক কােজ বয্বহার uপেযাগী িছল না। চাঁেদর hাস-বৃিdর মূল কারণ হেচ্ছ পৃিথবীর চারপােশ eর িনজ কkপেথ ঘণূর্ন 
eবং পৃিথবীর ঘূণর্েনর সােথ সােথ eর aবsান পিরবতর্ন o িবিভn সমেয় পিৃথবীর সােথ সূেযর্র aবsান। বাঁকা চাঁদ o পণূর্ চাঁদ 
েহজাজ o েনজদ aঞ্চেল আরবেদর বাস শুr করার হাজার বছর আেগ েথেক মাnেষর কােছ দৃশয্মান িছল। eমন কী,  যখন 
মানবজািতর জn হয়িন তখনo চাঁেদর ei hাস-বৃিd ঘটত। ei মহািবেশব্র s া বেল েকu থাকেল িন য়i িতিন e-gেলা সmেকর্ 
aবগত থাকার কথা। sতরাং িতিন eমন েকােনা বাকয্ uচ্চারণ করেবন না,  যা েকােনা ঘটনার ফলেক (হজ,  েরাজা) তার 
‘কারণ’িহেসেব িচিhত করেব। 

আ েযর্র িবষয় হেচ্ছ : ‘aিবশব্াসীরা িক েভেব েদেখ না েয,  আকাশ o পৃিথবী oতেpাতভােব িমেশ িছল? তারপর আিম uভয়েক 
পৃথক কের িদলাম।’( sরা আিmয়া : ৩০)। শুধ ুaিবশব্াসী-কােফররা নয় বরং an েকui e-রকম ঘটনা কখেনা pতয্k কেরিন 
বা e-রকম িবষয় েভেব েদখারo েকােনা কারণ ঘেটিন। যারা কােফর নয় তােদর কােছo আয়াতিট সহজেবাধয্ নয়। [আকাশ o 
পৃিথবী সংযkু িছল-eরকম বkবয্ েথেক েকu েকu আজেকর যুেগ িবগবয্াং িথoিরর সােথ িমিলেয় িদেত চান। ei আয়ােত 
s ভােব পৃিথবীর কথা হেয়েছ,  িকnt পিৃথবীর udব ঘেটেছ িবগবয্াং-eর pায় হাজার েকািট বছর পের। তাi ei আয়াত বরং 
আমােদরেক পৃিথবী-েকিndক মহািবেশব্র ধারণার iিঙ্গত েদয়।-anবাদক]।  
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পাদটীকা 

৭৮. পারেsর pখয্াত sিফ কিব মাহমুদ শােবsাির। utর-পি ম iরােনর শহর তাবিরেজ িতিন জngহণ কেরন ১২৮৮ িখর্sােb 
eবং মৃতযু্বরণ কেরন ১৩৪০ িখর্sােb। আnমািনক ১৩১১ িখর্sােbর িদেক sিফবাদ িনেয় তাঁর aনবদয্ কাবয্রচনা ‘gলশান-i-
রাজ’iংেরিজেত aনূিদত হেয়েছ লন্ডন েথেক ১৮৮০ িখর্sােb ‘The Rose-Garden of Mysteries’ িশেরানােম। iংেরিজ 

anবাদ eবং সmাদক : Edward Henry Whinfield। 

৭৯. pথম sরা ফািতহা’য় ‘পরম কrণাময় পরম দয়াময় আlাহর নােম’বাকয্েক eকিট আলাদা আয়াত িহেসেব গণনা করা 
হেয়েছ,  an sরাgেলার েkেt তা করা হয়িন। sরা ফািতহা’য় আরo ছয়িট েছাট আয়াত রেয়েছ। 

৮০. আরিব ‘মারহািন’শbিটেক ‘পুনরাবৃিt’িহেসেব anবাদ করা হেয়েছ। eটা eকটা as  anবাদ। শbিট েকারােনর an 
dিট আয়ােতo eেসেছ;  যথা sরা িহজেরর আয়াত ৮৭ sরা জুমােরর আয়াত ২৩। ei anবাদ িনেয় িভnমত রেয়েছ। eকিট 
ধারণা মেত,  ei শেbর aথর্ হেচ্ছ আয়াতসমূহ diবার aবতীণর্ হেয়েছ eবং an ধারণা মেত িকছু আয়াতেক pাথর্নার সময় 
বারবার বয্বহার করার কথা বলা হেয়েছ। aবশয্ an আেরকিট মেত,  eর aথর্ হেচ্ছ pশংসা করা। 

৮১. kরাiশ বংেশর বাn সাহম েগােtর আমর iবেন আল-আস িমশর দখল কের pথম শাসক হেয়িছেলন। আব ুমুসা আল-
আশাির িছেলন iেয়েমেনর বািসnা। পরবতর্ীেত বসরার গভনর্র িনযkু হন eবং খেুজsান দখল কেরন। ৬৫৭ িখর্sােb হজরত 
আিল o মুয়ািবয়ার মেধয্ িসিরয়ার িসিফ্ফন pাnের সংঘিটত যুd সমািpর জn মধয্sতা কেরন আমর o আশাির। আমর iবেন 
আল-আস িছেলন মুয়ািবয়ার পেk eবং আশাির িছেলন হজরত আিলর পেk। দিkণ জদর্ােনর িনকটবতর্ী শহর েপtার কােছ 
আধrেত ৈবঠেক বেসন আমর eবং আশাির। আমর যুd বেnর জn আিল o মুয়ািবয়া uভয়েক aেযাগয্ েঘাষণা করেত আশািরেক 
pেরািচত কেরন eবং আশািরo েসi বkেবয্ সায় েদন। িকnt পের আমর iবেন আল-আস মুয়ািবয়ার পk িনেয় েকবল আিলেক 
aেযাগয্ েঘাষণা কেরন।  

৮২. বািতল হoয়া আয়ােতর মেধয্ রেয়েছ sরা বাকারার ২৪০ নmর আয়াত। eিট েকারােন িবধবােদর utরািধকার সmিকর্ত 
িবধান। eর sেল নািজল হেয়েছ sরা িনসার ১২ নmর আয়াতিট। আবার sরা িনসার ১৯ নmরআয়াতিট বািতল কের নািজল হেয়েছ 
sরা nেরর ২ নmর আয়াত। eিট নারীেদর বয্িভচােরর সmিকর্ত েকারােনর িবধান। মাদক gহণ সmিকর্ত িবধান sরা বাকারা’র 
২১৯ নmর আয়াত বািতল কের pিতsািপত হেয়েছ sরা মািয়দা’র ৯১ নmর আয়াত।  

৮৩. খিলফার দািব িনেয় মধয্sতার চুিk anেমাদন করায় আিলর পk েথেক িনেজেদর pতয্াহার কের েনয় খািরিজরা। ৬৫৭ 
িখর্sােb আn ািনকভােব তারা আিলর দল েথেক েবিরেয় পেড়। খািরিজেদর মেত,  ‘eকজন কােলা kীতদাসo যিদ সবেচেয় 
ধািমর্ক মুসলমান হয়,  তেব তােকi iমােমর (মুসিলম সমােজর েনতা) মযর্াদা েদয়া uিচত। আবার েয মুসলমান grতর aপরাধ 
কের তার iমান ন  হেয় যায়,  তােক কতৃকেমর্র জn iহজগেতi শািs েপেত হেব।’খািরিজেদর িকছু েগা ী eখেনা oমান o 
আলেজিরয়ায় বসবাস কের। 
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৮৪. মরিজিত সmpদায় িবশব্াস করেতন eকজন মুসলমােনর iমােনর িন তা েকবলমাt আlাহi িবচার করেত পােরন। eমন কী 
মুসলমান aপরাধীেদর সাজার জn েশষ িবচােরর িদন পযর্n aেপkা করা uিচত aথবা আlাহর uপর েছেড় েদয়া uিচত। 
মরিজিত েগা ী uমাiয়া খিলফােদর pিত আnগতয্ pকাশ কেরিছেলন েকননা তােদর মেত,  uমাiয়া খিলফারা পাপী হেলo 
pিতি ত শাসক িছেলন।  

৮৫. মুতািজলারা iসলােমর মেধয্ যুিkবাদী ধমর্ীয়-সmpদায় িহেসেব পিরিচত। মুতািজলােদর মেত,  ‘s া বা আlাহর েকবল 
pেয়াজন রেয়েছ বেলi তারঁ aিst রেয়েছ। মাnষ sাধীন iচ্ছার aিধকারী eবং েকারান aনািদকাল েথেক রিচত নয়,  মুহাmেদর 
জীবনকােল আlাহ কতৃর্ক েকারান রিচত হেয়েছ।’আbাসীয় খিলফা আল-মামুন (৭৮৬-৮৩৩ িখর্sাb),  আল-মুতািসম িবlাহ 
(৭৯৬-৮৪২ িখর্sাb),  eবং তারঁ পুt আল-oয়ািতক (৮১৬-৮৪৭ িখর্sাb) তাঁেদর শাসনামেল মুতািজলােদর ধমর্তেttর 
পাশাপািশ যুিkিবদয্া,  দশর্ন চচর্ায় uৎসাহ pদান কেরন eবং মতুািজলা-িবেরাধী িবচারক o সরকাির কমর্কতর্ােদর kমতা েথেক 
সিরেয় িদেত শুিd-aিভযান পিরচালনা কেরন। মতুািজলােদর মেধয্ সবর্েশষ eবং সবর্ে  পিNত িহেসেব িবেবচনা করা হয় 
পারেsর আল-জামাখশািরেক (১০৭৫-১১৪৪? িখর্sাb)।  

৮৬. iরােকর বসরায় জngহণকারী sিn ধমর্তািttক আবুল হাসান আিল iবেন iসমাiল আল-আশাির’র (৮৭৪-৯৩৬ িখর্sাb) 
anসারীেদর আশািরয়া বলা হয়। iসমাiল আল-আশাির তrণ বয়েস মুতািজলা মতাদেশর্র anসারী িছেলন। ছাtজীবেন pখয্াত 
মুতািজলা িশkক আল-জুbায়-eর ছাto িছেলন। পরতর্ীেত িতিন যুিkবাদী দিৃ ভিঙ্গ তয্াগ কের sিn iসলােমর রkণশীল মতাদশর্ 
gহণ কেরন। িতিন মাnেষর sাধীন iচ্ছা o ৈবjািনক কাযর্কারেণ aিবশব্াসী হেয় িনয়িতবাদ eবং আlাহ কতৃর্ক aিবরাম সৃি েত 
িবশব্াসী হেয় oেঠন। যুিk o দশর্েনর চচর্ােক িতিন kফির িবদয্া বেল aিভিহত কেরন। তাঁর anসারীেদর মেধয্ uেlখেযাগয্ 
হেচ্ছ,  আল-গাjািল,  আল-রািজ,  আব ুবকর আল-বািকlািন,  আবলু হাসান আল-বািহিল,  আল-জুয়ায়িন pমুখ।  

৮৭. েকারােনর আয়াত o iসলািম আiন-pথাসমূেহর গূঢ় aথর্ anসnােন িনেয়ািজত বয্িkেদর েহয় করেত মধয্যেুগ কTরপnী 
iসলািম িচnািবদরা ei পিরভাষািট বয্বহার করেতন। যিদo িখর্sীয় দশম শতাbীর পূেবর্ ei শbিট আধয্ািtক সাধক sিফেদর 
জn pেযাজয্ িছল। পরবতর্ীেত iসমাiিল িশয়া েগা ী েযমন পবূর্ আরেবর কারমািত েগা ী,  িমশেরর ফােতিম রাজবংশ,  
iখoয়ান আশ-িশয়া নােমর িবিভn েগা ীেক,  যারা িখর্sীয় দশম শতাbীর িদেক বসবাস করেতা তােদর বােতনাiত বেল 
সেmাধন করা হেতা।  
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পঞ্চম aধয্ায় 

মহুাmেদর পর 

পরবতর্ী pজn 

িহজির ১১ সােল ( আnমািনক ৮ জুন ৬৩২ িখর্sাb)  েয ujjল তারকা আরব- জগেত ২৩ বছর ধের jলjল 
করিছল তা aবেশেষ asিমত হেয় েগল। মুহাmেদর মৃতুয্র পর আনসারেদর মােঝ pবল িবেkােভর সৃি  হয় নিবর 
মরেদহ ঠাNা হবার আেগi বাn সােয়দা সভাকেk আনসাররা জমােয়ত হেলন। তাঁরা আoয়াজ তলুেলন,  ‘আমােদর 
জn eকজন আিমর,  েতামােদর জn আেরক আিমর’। eর ফেল যা হবার তাi হল। মkা েথেক আসা মুহািজর 
eবং মিদনার sানীয় বািসnা যারা iসলাম gহণ কেরন,  তােদর মেধয্ িবেরাধ চরেম েপৗঁছায়। iসলােমর iিতহাস 
পাঠ করেল eটা পির ার জানা যায় েয,  নিবর মৃতুয্র পর মুসলমানেদর মেধয্ পযর্ায়kিমক kমতার লড়াi দানা 
বাঁেধ। ei kমতার সংgােম ‘ধমর্’ বয্বhত হেয়েছ হািতয়ার িহেসেব।   

নবoুিত লােভর পর মুহাmদ মkায় aবsান কেরন েতর বছর। eরপর িতিন চেল যান মিদনায়। ei েতর বছর 
মুহাmদ মূলত আধয্ািtক কােজ বয্s িছেলন। e- সময় েকারােনর েয আয়াতgিল নািজল হয় তার সবi িছল 
ধেমর্াপেদশ,  পথিনেদর্শ eবং utম কাজ করার আেবদন,  যােত কের মkাবাসীরা aসৎ কমর্ েথেক িবরত থােক। 
মিদনায় িহজরেতর পর e- ধরেনর ৈনিতকতািভিtক eবং আধয্ািtকধমর্ী আয়াত নািজল হoয়া কেম যায়। eর বদেল 
মিদনার আয়াতgেলােত pধানত grt পায় আেদশ- িনেষধ eবং আiন। আlাহ ei আয়াতgিল তখনকার মিদনার 
মুসলমানেদরেক তােদর শtrর িবrেd sসংহত o শিkশালী করার জn েpরণ কেরন। ফেল মাদািন আয়ােতর 
মাধয্েম মুহাmদ eক নতুন সমােজর িভিt sাপেন সেচ  হন। মিদনার ankল পিরিsিতর জn নিব মুসলমানেদর 
eক নতনু সমাজ সৃি েত সফল হন।  

েকারান eবং মুহাmেদর জীবনযাপন েথেক eটা পির ার েয,  মkা o মিদনার পিরিsিত িছল সmূণর্ িভn। িকnt তা 
যাi েহাক সব িকছুর িপছেন মুহাmেদর eকিট uেdশয্ িছল,  আর তা হল iসলাম pিত া করা। aবেশেষ মিদনায় 
eক iসলািম রাT সৃি র মাধয্েম িতিন তাঁর আজn লািলত লk aজর্ন কেরন। নিব েকৗশলী হেয়েছন,  শিk pেয়াগ 
কেরেছন,  রাজৈনিতক হতয্াকাN ঘেটেছ,  রkপাত হেয়েছ। ei যাবতীয় কাযর্kেমর মাধয্েম িতিন তাঁর uেdশয্ পূরণ 
কেরেছন। e- হেলা iসলাম pিত া করা,  iসলামেক eিগেয় িনেয় যাoয়া। িকnt নিবর মৃতুয্র পের iসলাম pিত ার 
udীপনা aেনকাংেশ ধাkা খায়। েনতেৃtর uচ্চাকাkা তখন হেয় oেঠ pধান uেdশয্। তথািপ সবিকছরু মূেল রেয়েছ 
iসলাম,  eবং iসলাম ছাড়া েয েকােনা িকছুi িটেক থাকেব না তাo সবাi বুঝেলন। তাi নিব- পরবতর্ী সবাi 
iসলামেক দঢ়ৃভােব আঁকেড় থাকেত সেচ  হেলন। েস জn পরবতর্ী pায় ১২ বছর iসলােমর িবধান eবং নিবর 
রীিতনীিত খুব কড়াকিড়ভােব েমেন চলা হত। ei সময়টা িছল di খিলফার :  যথাkেম হজরত আব ু বকর ( িহজির 
১১ বা ৬৩২ িখর্sাb েথেক িহজির ১৩ বা ৬৩৪ িখর্sাb)  eবং হজরত oমর ( িহজির ১৩ বা িখর্sাb ৬৩৪ েথেক 
িহজির ২৩ বা ৬৪৪ িখর্sাb) । িকnt নিবর মৃতযু্র পর যত িদন েযেত লাগল তত iসলামেক হািতয়ার িহেসেব গণয্ 
করা হেত লাগল eবং iসলােমর লk েথেক সবাi দূের সের েযেত থাকেলন। iসলাম বয্বhত হেত থাকল েনতtৃ 
o শাসন kমতা দখেলর জn।  
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নিব মুহাmদ যখন মারা যান তখন মিদনার আনসারেদর খাজরাজ েগােtর েনতা িছেলন সাদ িবন oবায়দা। িতিন 
সমg মুসিলম সমােজর েনতৃt িনেত সেচ  হেলন। িকnt oমর িছেলন aিতশয় দk o kশলী। িতিন aিবলেm আবু 
বকরেক েনতা েঘাষণা কের সাদ িবন oবায়দার spেক auেরi িবন  কের তাঁেক িবsৃিতর aতেল পািঠেয় িদেলন। 
আব ু বকর েনতা হoয়ার পরo কখেনা ভেুল েগেলন না oমেরর ঋণ। িতিন েনতtৃ েনবার পরপরi েঘাষণা িদেলন,  
েনতtৃ হেচ্ছ ‘নিবর utরািধকারী হoয়া’ - যার নাম হেচ্ছ েখলাফত। আব ু বকর sপািরশ করেলন েয তাঁর পের 

খিলফা হেবন oমর। oমর খিলফা হবার পর মেন মেন িঠক কেরিছেলন তাঁর মৃতুয্র পর খিলফা হেবন আbরু 
রহমান িবন আuফ। তথািপ oমর যখন ছুিরকাহত হেয় মৃতুয্শযয্ায় শািয়ত,  তখন িতিন তাঁর utরািধকারী মেনানীত 
করার জn ছয় সদs িবিশ  eকিট পিরষদ গঠন কেরন। েসi পিরষদ হজরত uসমানেক খিলফা িনবর্ািচত কেরন। 
িহজির ৩৫ ( ৬৫৬ িখর্sাb)  সােল uসমান আততায়ীেদর হােত খুন হবার পর তাঁর েখলাফেতর aবসান ঘেট। 
s ুভােব রাজt চালাবার জn খিলফা uসমান হজরত আিলর কােছ আnগতয্ কামনা কেরন। িকnt uসমানেক তাঁর 
পাঁচ বছেরর েখলাফেতর পেুরাটাi কাটােত হেয়েছ গৃহযুd সামলােত। েযমন জামােলর যdু,  িসিফ্ফেনর যdু eবং 
নাহরাবােনর যdু। e- সময় kরাiশ বংেশর মুয়ািবয়া িবন sিফয়ান eবং kরাiশ বংেশর বাn শাহম েগােtর আমর 
iবেন আল- আস খিলফা uসমােনর শtr হেয় পেড়ন। তাi uসমানেক রাজt চালােনার পাশাপািশ ei di 
গৃহশtrেকo েমাকােবলা করেত হয়। শtrেদর িবrেd যdু- চলাকালীন aবsায় িহজির ৪০ সােল ( ৬৬১ িখর্sাb)  
uসমান আততায়ীেদর হােত িনহত হন। খিলফা uসমােনর পর নিবর sলািভিষk হবার aজুহােত kমতা দখেলর 
জn pচN unাদনা শুr হয় তার pমাণ পাoয়া যায় তৎপরবতর্ী aেনক ঘটনার মােঝ। eর মেধয্ uেlখেযাগয্ হেচ্ছ 
মুয়ািবয়ার uমাiয়া েখলাফেতর পtন eবং তাঁর utরািধকারগণ,  িহজির ৬১ ( ৬৮০ িখর্sাb)  সােল মুয়ািবয়া পুt 
iয়ািজেদর হােত আিলর পুt েহােসেনর মৃতযু্,  িহজির ৬১ ( ৬৮০ িখর্sাb)  সােল আblুাহ িবন জুবােয়েরর সােথ 
যুেd কাবােক aপিবt করা,  হােশিম েগােtর pবল pচারণার মুেখ uমাiয়া েখলাফেতর পতন eবং আbািসয়ােদর 
েখলাফত দখল,  পি মাঞ্চেল pিতdndী ফােতিম বংেশর kমতা দখল,  eবং পবূর্াঞ্চেল িবpবী iসমাiিল আেnালন। 
iসমাiিল আেnালন তুেঙ্গ uেঠ যখন িহজির ৬৫৬ ( ১২৫৮ িখর্sাb)  সােল মঙ্গলীয় বািহনী হালাk খােনর েনতেৃt 
বাগদাদ দখল কের আbািসয়া েখলাফেতর পতন ঘটায়।  

p  oেঠ নিব মুহাmদ আধয্ািtক o ধমর্ীয় anেpরণার িভিtেত েয iসলািম রােTর েগাড়াপtন কেরন তাঁর মৃতুয্র 
পর েসi রাT েকমন কের চালােনা হল? নিবর িক uিচত িছল না তাঁর utরািধকার মেনানীত কের যাoয়া,  যােত 
কের নতনু মুসিলম সমাজ জানেতা তােদর pধান দািয়tসমূহ কী কী হেব? আরo িকছ ু p  আেছ eর সােথ,  
েযমন নিবর সহচরেদর কী uিচত িছল না েযভােবi েহাক নিবর utরািধকারী েক হেব েস- বয্াপাের eকটা সমেঝাতায় 
আসা? েযেহত ু নবoুিত হেচ্ছ আlাহ pদt,  তাi ভিবষয্েত মুসলমানেদর আধয্ািtক েনতtৃ কী kমতা দখেল জিড়েয় 
পড়েব? নিব যিদ িনেজi তাঁর utরািধকারী িঠক কের েযেতন তেব কােক িতিন মেনানীত করেতন? আিল িছেলন 
নিবর চাচােতা ভাi,  eকi সােথ তাঁর েমেয় ফােতমার sামী,  eবং হােশিম েগােtর pথম পুrষ িযিন iসলাম gহণ 
কেরন। eছাড়াo আিল িছেলন eকজন aসীম সাহসী েযাdা o sদk সমরনায়ক। eকািধকবার িবপেদ আিল নিবর 
জীবন রkা কেরেছন। নিবর িক uিচত িছল না আিলেক তাঁর sলািভিষk মেনানীত কের যাoয়া? আব ু বকর িছেলন 
uচ্চপদািধি ত। লুিকেয় মিদনা যাবার পেথ মুহাmদ eকদা gহায় আ য় েনন। আব ু বকরo েসi রােত মুহাmেদর 
সােথ gহায় েথেকেছন। iসলােমর pথম যুেগ আব ু বকর iসলাম ধেমর্ দীিkত হেয় iসলােমর জn বেয় আেনন 
pচুর সmান। eছাড়াo আব ু বকর তাঁর snরী কnা আেয়শােক িবেয় িদেয়েছন নিবর সােথ। মুহাmদর িক uিচত 
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িছল না আব ু বকরেক তাঁর utরািধকারী মেনানীত কের যাoয়া? oমর িছেলন eক sদঢ়ৃ,  eকিন ,  o সূk 
িবচারবিুdসmn বয্িk। iসলােমর রkাকতর্া িহেসেব oমর িছেলন আেপাষহীন। রাজনীিতেতo িতিন িছেলন দk। নিব 
িক কখনo িচnা কেরিছেলন েয oমরi হেবন তাঁর েযাগয্তম utরািধকারী? মুহাmদ মিদনােত নবoুিত পালন করেলন 
দশ বছর। ei sদীঘর্ দশ বছের িতিন েকন utরািধকারী সmেকর্ িচnাভাবনা করেলন না? েয নিব eত দূরদশর্ী 
eবং রাজৈনিতক িবচkণসmn িছেলন,  িযিন শূn েথেক িনেজর eকক pেচ ায় মিদনােত মুসিলম- সমােজর িভিt 
sাপন কেরিছেলন আমরা কী িচnা করেত পাির েসi নিব utরািধকারী মেনানয়েনর মেতা eেতা grtপণূর্ িবষয়িট 
aবেহলা কের যােবন? মৃতযু্র আেগ নিব iসলামেক আরব জাতীয়তাবাদ বেল িনধর্ািরত কেরিছেলন eবং বেল িছেলন 
েয আরেব iসলাম ছাড়া an েকােনা ধমর্ থাকেব না। েসi নিবi েকমন কের তাঁর সদয্ভূিম  iসলািম রােTর 
utরািধকােরর িবষয়িট ৈদেবর হােত েছেড় িদেলন? 

বলাবাhলয্,  ei ধরেনর aেনক p i আমােদর মেন জােগ। িকnt p gেলার েকােনা utর েকােনািদনo পাoয়া যােব 
না। ফেল e- িবষেয় আমরা যা যা জানেত পাi তা শুধুমাt anমান ছাড়া আর িকছ ু নয়। নিব পরবতর্ী iসলােমর 
েয dnd েদখা িদেয়িছল তার pধান কারণ হেচ্ছ ei utরািধকােরর িবষয়িট। 

আমরা হয়েতা িনি তভােব বলেত পাির নিব তাঁর utরািধকার িনধর্ারেণর জn েকােনা িsর িসdাn েননিন। কিথত 
আেছ িহজির ১০ সােল ( ৬৩২ িখর্sাb)  নিব িবদায় হেজর পর যখন মিদনায় িফরিছেলন তখন ‘গািদর আল খুম’ 
নােমর eক জলাধােরর ( েকu েকu বেলন kপ)  কােছ যাtািবরিত েদন eবং আিলর হাত ধের বলেলন, ‘আিম 

যােদর বn ু ( aিভভাবক)  আিলo তােদর বn ু ( aিভভাবক) ’। uেlখয্ ‘মাoলা’ শেbর আkিরক aথর্ হেচ্ছ ‘িনকেট 
আসা’,  eর আরo dিট aথর্ রেয়েছ,  aিভভাবক/ বn ু eবং আি ত বয্িk। িশয়ারা মেন কেরন েয oi বাকয্ dারা 

নিব আিলেক তাঁর sলািভিষk িনেয়ািজত কের িগেয়েছন। [ েকােনা েকােনা মুসিলম পিNেতর তফিসের ( েযমন তফিসর 
িনশাপুির,  তফিসর জুর- আল- মনsর,  তফিসর কিবর pমুখ)  রেয়েছ :  ‘নিব aেনক আেগi তাঁর utরািধকারী 
িহেসেব আিলেক মেনানীত কের িছেলন। িকnt uপযkু সমেয়র aেপkায় িতিন e- েঘাষণািট sিগত েরেখিছেলন,  
যােত ভুল েবাঝাবুিঝ না হয়।’ ( সূt :  Saiyid Safdar Hosain, The Early History of Islam, Low Price Publications, Delhi, 

(First Published 1933), 2006, page 235) । িশয়ােদর মেধয্ েকu েকu হজরত আিলেক নিবর utরািধকার িহেসেব 
মেনানয়েনর বয্াপাের sরা iনিশরাহ eর ১- ৮ নmর আয়ােতর িদেক িনেদর্শ কেরন। যিদo ei sরায় আিলেক 
সরাসির মুহাmেদর পরবতর্ী েনতা িহেসেব েঘাষণা করা হয়িন,  শুধুমাt নিবেক ভারমkু করার কথা বলা হেয়েছ।-
anবাদক]  sিnরা aবশয্ তা asীকার কেরন। sিnরা বেলন,  নিব যিদ ei বাকয্ বেল থােকন তেব তা বেলিছেলন 
iসলােমর pিত আিলর eকিন তা আর েসবার pিত pশংসা কের। আিল েয iসলােমর eকিন  েসবক িছেলন তা 
সকল মুসিলমi sীকার কেরন। eখােন eটাo বলা েযেত পাের েয,  আিলেক uেdশয্ কের oi বাকয্েক যিদ নিবর 
utরািধকারী মেনানয়েনর িসdাn বেল ধরা হয় তেব নিব ass থাকাকালীন সময় যখন আব ু বকরেক নামােজর 
iমামিত করেত আেদশ েদন,  েসi uদাহরণটাo বলেত হয় নিবর িসdাn িছল েয আব ু বকর হেবন তাঁর 
utরািধকারী। েখলাফত িবষেয় sিnেদর বkবয্েক আপাতদৃি েত েযৗিkক মেন হেলo িশয়ােদর সােথ e- িবষেয় 
aেনক িবেরাধ রেয়েছ। sিnরা তাঁেদর বkেবয্র সমথর্েন েকারােনর ei আয়ােতর udিৃত েদন:  ‘. . . আজ েতামােদর 
জn েতামােদর ধমর্েক পূণর্ করলাম o েতামােদর oপর আমার angহ সmূণর্ করলাম eবং iসলামেক েতামােদর 
ধমর্ মেনানীত করলাম। তেব যিদ েকu kুধার তাড়নায় বাধয্ হয়,  িকnt iচ্ছা কের পােপর িদেক না েঝাঁেক ( তার 
জn)  আlাহ েতা kমাশীল পরম দয়ালু।’ (  sরা মািয়দা :  আয়াত ৩) ।  
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sিnরা বেলন েয ei আয়ােতর মাধয্েম আlাহ মুহাmেদর নবoুিতর দািয়t সmn কেরন eবং মুসলমানেদর জn 
েকারােনর িনেদর্শাবলী বাধয্তামূলক কের েদন। ei মত anযায়ী েকারান হেচ্ছ িনখুঁত o পণূর্াঙ্গ। তাi মুসলমানেদর 
জn মুহাmদ িনবর্ািচত েকােনা ঐশব্িরক o a াn utরািধকারীর দরকার নাi,  যা িশয়ারা িবশব্াস কেরন। sিnরা 
আরo বেলন,  েয েকােনা বয্িk যিদ েকারােনর আেদশ মােনন eবং নিবর আদেশর্ চেলন তেব িতিন মুসিলম 
সমােজর েনতৃt িদেত পােরন। তাi নিবর সহচরেদর aিধকার আেছ যােক তাঁরা েযাগয্ মেন করেবন তােকi 
মুসলমানেদর েনতা িহসােব িনেয়াগ করেবন। ei েনতাi মুসিলমেদর েকারান eবং snাহর ( নিবর আচার- বয্বহার 
eবং তাঁর uদাহরণ)  পেথ চালােবন। sিnেদর ei মতবাদ িকছুটা িবশব্াসেযাগয্ হেলo বলেত হেব েয eটা 
‘িবগতকালীন বয্াপােরo pযkু’ - eর uদাহরণ। চার খিলফার আমেল eমন িকছ ু ঘটনা ঘেট যার িভিtেত sিnেদর 
ei মতবাদ pসার পায়। িকnt মেনােযাগ িদেয় iসলােমর iিতহাস aধয্য়ন করেল বুঝা যােব েয e- বkবয্ সিঠক 
নয়। 

নিবর মৃতুয্র সােথ সােথ বাn সােয়দার হলঘের েয কলেহর সূtপাত হয়,  তা েথেক পির ার বুঝা যায় েয সবার 
মেন তখন pাধাn পািচ্ছল েনতেৃtর আকাkা। তখন দরকার িছল eকজন utরািধকারীর েয মুসলমানেদর েকারান 
eবং snাহর রাsায় eিগেয় িনেয় যােবন। িকnt di পki eকজন sদk utরািধকারী িনেয়ােগ বয্থর্ হয়। ei 
েকালাহলপণূর্ সমােবেশ মিদনার sানীয় মুসলমানরা ( আনসার)  eবং মkা েথেক আগত শরণাথর্ীরা ( মুহািজর)  ei 
di পki েনতেৃtর বয্াপাের agািধকার দািব করল। আনসারেদর দািব িছল তাঁরা নিবেক সাহাযয্ কেরিছেলন,  আর 
মkার মুহািজররা দািব করেলন নিবর সােথ তােদর আtীয়তার।  

ei সভায় utরািধকারী িনবর্াচেনর জn নিবর িনজs েগাt,  হােশিম েগােtর েকােনা েনতা uপিsত িছেলন না। 
নিবর াতু tু আিল eবং নিবর চাচা আল আbাস িছেলন নিবর সবেচেয় ঘিন  আtীয়। ei diজন েসi ৈবঠেক 
েযাগদান কেরনিন। মুহাmদ তাঁর দশজন সহচরেক ( iসলাম gহণকারী pথম দশজন পুrষ)  েবেহশেতর িন য়তা 
িদেয়িছেলন। বাn সােয়দার ৈবঠেক েসi দশজেনর মেধয্ আরo diজন anপিsত থাকেলন। তাঁরা হেল তালহা িবন 
uবায়dlাহ eবং জুবােয়র িবন আoয়াম। তাঁরা ফােতমা- আিলর ঘের নিবর মৃতেদেহর সৎকােরর বয্বsা করেত বয্s 
িছেলন। e- সময় আিলেক জানােনা হয় ৈবঠেক মুহািজররা িজেতেছন। তাঁেদর যুিk িছল, ‘মুহািজররা নিবর আtীয়। 
oেদর uৎস eকi গাছ,  আর েসi গাছ হেচ্ছন নিব’। e- কথা শুেন আিল বলেলন, ‘oরা গােছর যুিk িদেয়েছ 
িকnt গােছর ফেলর কথা ভেুল েগেছ’। ei সংবাদ শুেন জুবােয়রo েkেপ uঠেলন। রাগতsের বলেলন,  ‘eরা 
যতkণ পযর্n না আিলর pিত তাঁেদর আnগতয্ িদেব ততkণ পযর্n আমার তরবাির েকাষবd হেব না’। 

kরাiশ েনতা আব ু sিফয়ান ( মুয়ািবয়ার িপতা)  বলেলন, ‘oেহ আবেদ মনােফর বংশধেররা ( হােশিম eবং uমাiয়া 
েগােtর সাধারণ uৎস)  আজ েয মrঝড় uেঠেছ তা িমি  ভাষায় শাn করা যােব না। তাঁরা আব ু বকেরর মত 
নীচেুগােtর েলাকেক েতামােদর েনতা িনযkু কেরেছ। তাঁরা eেতাi নীচুজােতর বয্িkেক চায়, তেব আিল aথবা 
আল- আbাসেক sেযাগ িদল না েকন?’ মুহাmেদর eকসময়কার তীb িবেরাধী ( িযিন যুেd পরািজত হেয় iসলাম 
কবলু কেরন)  আব ু sিফয়ান আিলর িদেক মুখ িফিরেয় বলেলন, ‘আপিন আপনার হাত িদন,  আিম আপনার কােছ 
আমার আnগতয্ জানাব। আপিন চাiেল আিম মিদনা ভের িদব aশব্ােরাহী o পদািতক ৈসn dারা’। আব ু sিফয়ােনর 
ei psাব আিল pতয্াখয্ান করেলন। 
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নিব eবং iসলােমর pিত আিলর িছল aকৃিtম o গভীর anরিk। e- জn আিলর ৈনিতকতার মান anাn আরেবর 
েচেয় aেনক uপের। eটা পির ার েয eকমাt আিল বয্তীত বািক সব িবিশ  kরাiশ বয্িkর েলাভ িছল kমতা 
দখেলর। e- িবষয়িট sদৃঢ়ভােব pিতপn করার জn তাবািরর iিতহাস েথেক eবং iবেন িহশােমর ‘নিবর জীবনী’ 
েথেক িকছু udিৃত পুনরায় uেlখ করা েযেত পাের। eকিট ঘটনা িছল e- রকম:  নিবর assতার েশষ িদেন আিল 
নিবর গৃহ েথেক চেল যান। জনসাধারণ আিলেক িঘের ধেরন। তাঁরা নিবর sােsয্র িবষেয় জানেত চান। আিল utর 
িদেলন,  ‘আlাহেক ধnবাদ,  িতিন ss হেচ্ছন’। তখন আিলেক eকপােশ িনেয় আbাস বলেলন,  ‘আমার মেন হয় 
িতিন মৃতযু্র পেথ। তাঁর মুেখ আিম যা েদেখিছ েসi দৃশয্ আিম আেগo েদেখিছ আbলু েমাতােলেবর েছেলেদর 
মৃতযু্কােল। আপিন নিবর কােছ যান eবং েজেন িনন তাঁর পের েক তাঁর sলািভিষk হেবন। কতৃর্t যিদ আমােদর 
হােতi রাখেত হয় তা আমােদর জানা দরকার। আর কতরৃ্t যিদ aেnর হােত বতর্ায় তাহেল তাঁর uিচত হেব 
কাuেক sপািরশ করা।’ আিল utের বলেলন,  ‘আিম কখেনাi e- ধরেনর p  করব না। িতিন যিদ ei বয্াপারটা 
আড়ােল রােখন,  তাহেল ভিবষয্েত েকu আমােদর িদেক তাকােব না’।  

eটা aনsীকাযর্ েয pথম di খিলফার রাজt ভালi চেলিছল। dজেনর kমতায়ন pিkয়া যিদo pে র ঊেধব্র্ নয় 
eবং তাঁেদর kমতায় আেরাহেণর িবষেয় নিবর সহচরেদর সবর্সmত সমথর্ন িছল না,  তথািপ সরকার চালােনার 
নীিতেত তাঁরা েকারান o নিবর snাহ েথেক িবচযু্ত হনিন। হজরত আব ু বকর eবং হজরত oমর সৎ িছেলন। আিল 
িছেলন নিবর sলািভিষk হবার জn সবেচেয় েযাগয্তম বয্িk। তথািপ আব ু বকর খিলফা হেল আিল ছয় মাস পের 
তাঁর আnগতয্ sীকার কের েনন। িকnt oমর খিলফার আসেন বসেল তাঁর pিত আnগতয্ জানােত িতিন েকােনা িdধা 
করেলন না। তৃতীয় খিলফা uসমােনর সততা pে র ঊেধব্র্ নয়। uসমান েখলাফতকােল aেনক েkেti েকারান-
লঙ্ঘন কেরেছন ফেল সমg মুসিলম সমােজ aসেnাষ ধূমািয়ত হয় eবং aিচেরi তা িবেdােহর rপ েনয়।  

খিলফা িনবর্াচন পিরষেদর সmিতkেমi uসমান খিলফার পদ দখল কেরন,  eবং তাঁর pিত সাধারণ জনতার সমথর্নo 
িছল। তাi uসমােনর েখলাফেত িকছুটা গণতেntর আভাষ পাoয়া যায়। oমর ছয় সদেsর eক পিরষদ গঠন কের 
িনেদর্শ েদন তােদর মেধয্ েথেক eকজনেক খিলফা মেনানীত করেত,  েয তাঁর utরািধকারী হেবন। ei ছয় সদs 
িছেলন :  আিল,  uসমান,  তালহা,  জুবােয়র,  সাদ িবন আিব oয়াkাস eবং আbরু রহমান িবন আuফ। আbরু 
রহমান psাব িদেলন েয আিল aথবা uসমান খিলফা হেবন। আিল aিনচ্ছা pকাশ করেলন। তাi আbরু রহমান 
িবন আuফ uসমােনর pিত তাঁর আnগতয্ জানােলন। তাঁর েদখােদিখ পিরষেদর anাn সদsরাo uসমােনর pিত 
আnগতয্ pকাশ করেলন। eর িতন িদন পেূবর্ জনতার মতামত জানবার জn আbরু রহমান িবন আuফ eক জনমত 
যাচাi কেরন। 

uসমান জনগেণর iচ্ছায় খিলফার আসেন বসেলন। িকnt িকছিুদন েযেত না েযেতi েদখা েগল  তাঁর শাসন- দkতার 
মান নিবর আদশর্ েথেক aেনক দূের। uসমােনর িবrেd কমপেk পঞ্চাশিট anােয়র aিভেযাগ uেঠ। eর জn 
মূলত দায়ী িছেলন তাঁর িনজs েগােtর আtীয়sজনরা। বয্িkগতভােব uসমান িছেলন িবনয়ী o সাদািসেধ। িকnt 
uসমােনর বড় dবর্লতা িছল,  িতিন তাঁর িনকট আtীয়েদর কাkিতিমনিত বা anেরাধ uেপkা করেত পারেতন না। 
খিলফা িহেসেব oমেরর চিরেtর েয দৃঢ়তা িছল তার সােথ uসমােনর েকােনা তলুনা হয় না। oমর তাঁর িসdােn 
eতi দৃঢ় থাকেতন েয নিবর েকােনা সহচর পযর্n oমরেক তাঁর িসdাn হেত িবচযু্ত করেত পারেতন না। 
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খিলফা িনবর্াচেন আিলi সবেচেয় েবিশ জনিpয়তা েপেয়িছেলন। িতিন খিলফা মেনানয়ন েপেল মিদনার আমজনতা 
eবং নিবর pায় সমs সাহািবরা শুেভচ্ছার সােথ তা gহণ কেরন। িকnt আিলর শাসনকাল িছল খুব sl। ei 
slকােল তাঁেক িতনিট গৃহযুেdর েমাকােবলা করেত হয়। আিলেক েবশ িকছ ু নাশকতামূলক ষড়যnt o িবশব্াসঘাতকতার 
সm ুখীনo হেত হয়। eছাড়াo নিবর di pবীণ সহচর যথা তালহা eবং জবুােয়র আিলর pিত তাঁেদর আnগতয্ 
pতয্াহার কের েনন। আিল যখন ei dজনেক যথাkেম kফা eবং বসরার শাসনকতর্া িনযkু করেত আপিt জানান 
তখনi তাঁরা আিলর িবrেd astধারণ কেরন। 

e- ধরেনর pায় ডজন খােনক ঘটনার কথা uেlখ করা েযেত পাের। খিলফা িনেয়ােগ sিn- মতামত নীিতগতভােব 
েমেন িনেলo iিতহাস েথেক েদখা যায়,  eটা সবর্াংেশ সতয্ নয় eবং ei পdিত মুসলমানেদর েকােনা uপকাের 
আেসিন। kমতা eবং সmেদর uপর েলােভর ফেল েকারান o snাহেক িবসজর্ন েদয়া হেয়েছ। 

eকটা p  utাপন করা যায়,  নিব মুহাmদ িক তাঁর utরািধকারী িনবর্াচেনর বয্াপাের an কােরা েচেয় েবিশ সkম 
িছেলন না? নিব মুহাmদ e- িবষেয় েয aিdতীয়ভােব েযাগয্তাসmn িছেলন তা আমরা িনঃসেnেহ বলেত পাির। 
কারণ মুহাmদ নবoুিতর gেণ gণািnত ছাড়াo ৈনিতক o আধয্ািtক jােন তাঁর সমসামিয়কেদর েচেয় শীেষর্ িছেলন। 
িতিন িছেলন iসলােমর জn িনেবিদত pাণ। মানবচিরt eবং তাঁর সহচরেদর মানিসকতা সmেকর্ তাঁর িছল গভীর 
jান। িতিন যখন kমতার তেুঙ্গ,  তখন তাঁর িসdােnর িবেরািধতা করার সাহস কােরা িছল না। eেতা aবাধ kমতার 
aিধকারী হoয়া সেtto নিব তাঁর utরািধকারী মেনানয়েনর িবষেয় নীরব রiেলন। p  হেচ্ছ,  েকন িতিন নীরব 
িছেলন? তাঁর utরািধকারী িনেয়ােগর মেতা eেতা grtপূণর্ িবষয়িটেক িতিন িক িচnা- ভাবনায় আেননিন? aথবা 
িতিন িক জানেতন েয িতিন আরo aেনক িদন বাঁচেবন তাi utরািধকারী মেনানয়েনর সময় আেসিন?  

নিবর assতার সময় বয়স িছল ৬৩ বছর। eটা েতমন বdৃ- বয়স নয়। তাঁর assতা িছল alিদেনর। ei 
assতাকালীন ঘটনাবলী েথেক মেন হয়,  নিব তাঁর assতােক মারাtক ভােবনিন। েশষ িদন পযর্n িতিন েভেবিছেলন 
িকছিুদেনর মেধয্i ss হেয় uঠেবন। তাi হয়েতা নিব তাঁর assতার pথম িদেন stীগণেক জানােলন,  িতিন আেয়শার 
গৃেহ েসবা- শুrষা েপেত চান। েসi সময় আেয়শা িশরঃপীড়ায় ভুগিছেলন। তাi রিসকতা কের নিব আেয়শােক 
বলেলন,  ‘তুিম িক আমার আেগi মারা েযেত চাo যােত কের আমােক েতামার লাশ ধুেত হয় eবং দাফন করেত 
হয়?’ আেয়শাo রিসকতা কের জবাব িদেলন,  ‘তাহেল েতা আপিন িনিবর্েঘ্ন আমার গৃেহi আপনার anাn stীর 
সাহচযর্ েপেত পারেবন।’ e- েথেক বুঝা যায়,  নিব েভেবিছেলন তাঁর asখ েতমন মারাtক নয়। 

ei anমােনর সমথর্েন আরo িকছ ু ঘটনার কথা uেlখ করা যায়। েরাগাkাn হবার শুrর িদেক নিব িসিরয়ার 
িখর্sান- আরবেদর আkমণ করার জn eক েসনাবািহনী গঠেনর কােজ বয্s িছেলন। ei আkমণকারী বািহনীর 
েসনাপিত িহেসেব নিবর মুkkীতদাস o পালকপtু জােয়দ িবন হািরেসর পুt িবশবছর বয়s oসামােক মেনানীত 
কেরন। ei িসdােn মুসিলম ৈসnেদর মােঝ aসেnাষ েদখা েদয়। কারণ মুহািজর o আনসারেদর মােঝ েবশ 
কেয়কজন ঝাn েসনানায়ক িছেলন যারা oসামার পদিট পাবার জেn আgহী িছেলন। তেব aসেnােষর খবর েপেয় 
নিব kুd েহান। মসিজেদর েবিদেত দাঁিড়েয় নিব েঘাষণা েদন,  ‘ei ধরেনর aসেnাষ aবাধয্তারi নামাnর।’ িতিন 
আরo বেলন,  ‘oসামার িনেয়াগ সবেচেয় utম িসdাn।’ নিবর ei েঘাষণা pকােশর পর aসেnাষ- pকাশকারীরা 
চপু হেয় যান। e- ঘটনা হেতo pতীয়মান হয় মুহাmদ েভেবিছেলন তাঁর assতা সামিয়ক eবং আশা করিছেলন 
drত েসের uঠেবন।  
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ei ঘটনার পেk আরo eকিট িবষেয়র uেlখ করেত হয়,  যা utরািধকারী িনণর্েয়র চাiেত েকােনা aংেশ কম 
grtপণূর্ িছল না। তখনo নিব িনজs তttাবধােন েকারান সংgহ o সmাদনার কােজ হাত েদনিন। েকারান হেচ্ছ 
মুহাmেদর নবoুিতর hkমনামা eবং মুসিলমেদর কােছ সবেচেয় grtপণূর্ gn। মুহাmেদর মৃতযু্কােল েকারান 
eককভােব সংগৃহীত িছল না। েস- সময় েকারান মুহাmেদর িবিভn সহচর o oিহ েলখকেদর মােঝ িবিkp িছল। 
মুহাmেদর মৃতুয্র পর iসলাম- িবশারদ eবং েকারান বণর্নাকারীেদর মেধয্ pচরু তফাৎ েদখা েদয়। e- সমsা সৃি  
হত না,  যিদ মুহাmদ তাঁর জীবdশায় েকারান সংকলেনর কাজিট সmn কের েযেতন। বতর্মােন েকারােনর আkিরক 
বয্াখয্া িনেয় েয সমsা আেছ,  তাo থাকত না। েকারােনর েয- সব আয়াত রিহত হেয়েছ িকংবা েয- সব আয়াত 
an আয়াতেক রিহত কেরেছ েসgেলােকo সহেজ সনাk করা েযত। সেবর্াপির েকারানেক সাজােনা েযত sরা eবং 
আয়ােতর নািজল হoয়ার কালkম anযায়ী। pচিলত আেছ েয,  হজরত আিল কালkম anযায়ী েকারােনর eকিট 
সংকলন কেরিছেলন। িকnt পরবতর্ীেত eিট সংরkণ করা হয়িন।  

মুহাmেদর diজন oিহ েলখেকর anতম িছেলন জােয়দ িবন সািবত। কিথত আেছ জােয়দ eকবার বেলিছেলন :  
‘আব ু বকর আমােক েডেক পাঠােলন eবং বলেলন,  ‘aেনকিদন যাবত oমর আমােক চাপাচািপ করেছন েকারান 
সংgহ eবং সংকিলত করার জn। িকnt আিম e বয্াপাের নারাজ। কারণ েকারান সংকলন যিদ eেতাi pেয়াজনীয় 
িছল তেব নিব িনেজi e বয্াপাের uেদয্াগী হেতন। িকnt iয়ামামার যুেd নিবর aেনক সহচর মারা েগেলন। eেদর 
aেনেকi েকারােনর িবিভn আয়াত মুখs কের েরেখিছেলন। তাঁেদর মৃতযু্র সােথ তাঁরা েকারানo িনেয় েগেলন কবের। 
তাi আিম eখন েকারান সংকলেনর বয্াপাের oমেরর সােথ eকমত।’  

eখােন uেlখ করা দরকার েয oমর েকারান সংকলেনর pেয়াজনীয়তা anভব কেরন eবং e- জn খিলফা আবু 
বকরেক pেরািচত কেরন। eরপরo েকারান সংকলন করেত aেনক িদন পার হয়। uসমান েকারান সংকলেনর জn 
eকিট কিমিট কেরন। িকnt dঃেখর িবষয় ei কিমিট েয েকারান সংকলন কেরন তা কালkমাnযায়ী হয়িন। eমন 
কী ei কিমিট হজরত আিল eবং িবিশ  সাহািব আblুাহ iবেন মাsেদর কােছ েয েকারান িছল তা ধতর্েবয্o 
আনেলন না। 

uসমােনর কিমিটর pণীত েকারােনর sরাgিলর ৈদঘর্য্ anযায়ী সাজােলন। েবিশ ৈদেঘর্য্র sরাgিল আেগ ( sরা ফািতহা 
বােদ)  eবং sl ৈদেঘর্য্র sরাgিল েশেষ। e- ধরেনর িবnাস eেকবাের apেয়াজনীয়। কারণ যিুk anযায়ী মিk 
sরাgিল আসা িছল েকারােনর pথম িদেক eবং মাদািন sরাgিল থাকা uিচত িছল েশেষর িদেক। িকnt uসমােনর 
েকারান- সংকলন কিমিট মিk sরার মােঝ মাদািন sরা আর মাদািন sরার মােঝ মিk sরা িমিলেয় েকারােনর িবnাস 
করেলন। যােহাক,  নিবর মৃতুয্ হেয়িছল aকsাৎ,  ফেল িতিন েকারান সংকলন o সmাদনার সময় পানিন।  

aেনেকর ধারণা,  assতার েশেষর িদন নিব বুঝেত েপেরিছেলন তাঁর asখ মারাtক। েস িদন ২৮েশ সফর িহজির 
১১ aথবা ১৩i রিবuল আoয়াল,  iংেরিজ ৮i জুন ৬২৩ সন। e- িদন jেরর তীbতা েবেড় েগেল নিব jান 
হািরেয় েফেলন। যখন jান িফের আেস তখন তাঁর কােছ পির ার হল,  তাঁর আর েবিশ সময় েনi। তাi 
আেশপােশর সকলেক কােছ আসেত বলেলন eবং eক েদায়াত কািল eবং eক খN কাগজ েদয়ার কথা বলেলন 
:  ‘আিম েতামােদর জেn িকছ ু িলখেত চাi ( aথবা কাuেক dারা িলখােত চাi) । eটা করা হেল ভিবষয্েত েতামরা 
িবপেথ যােব না।’ dভর্াগয্বশত নিবর েশষ iচ্ছা পূরণ হয়িন। যারা নিবর িনকেট িছেলন তাঁরা pথেম sিmত হেয় 
েগেলন। তারপর তাঁরা িনেজেদর মেধয্i বচসা শুr কের িদেলন। uপিsত eকজন বলেলন,  ‘িতিন িক েkাধািnত 
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হেয় e- সব বলেছন? তাঁেক িক ভেূত ধেরেছ? তাহেল oঝা িনেয় আিস।’ e- শুেন জয়নাব িবনেত জাহশ eবং 
কেয়কজন সাহািব বেল uঠেলন,  ‘নিব যা চাiেছন েতামােদর uিচত তা aিবলেm িনেয় আসা।’ oমর বলেলন :  
‘নিবর jর aতয্িধক। আমােদর জেn রেয়েছন আlাহ eবং েকারান,  egেলাi আমােদর জn যেথ । anিকছুর 
দরকার েনi।’ eভােব যারা েচেয়িছল নিবর িলিখত পথিনেদর্শ যােত তাঁরা ভিবষয্েত ভুল পেথ না যায় eবং যারা 
চানিন েয িতিন িকছ ু িলখুন,  তারা di পেk িবিভk হেয় তুমুল তকর্- িবতকর্ শুr কের েদন। নিব ei বচসা েদেখ 
খুব মমর্- পীিড়ত হেলন। eক সময় তাঁর ৈধেযর্র বাঁধ েভেঙ্গ েগেল di পkেকi তাঁর সামেন বাকযdু বn করেত 
বলেলন। কােরাi ধারণা িছল না েয নিব কী িলখেত চািচ্ছেলন। আর তাছাড়া িতিন ass,  তাi কােরা েবাধগময্ 
িছল না,  কােক িদেয় েলখােবন তাঁর িনেদর্শgেলা। িতিন িক তাঁর utরািধকারীর নাম িলখেত েচেয়িছেলন? eমন 
িকছ ু িলখেত চািচ্ছেলন যা েকারােন িছল না? aথবা েকারােনর েকােনা িকছ ু িক িতিন বািতল করেত চািচ্ছেলন? 
aথবা আরব জািতর pগিতর জn িক েকােনা নীিতমালা িদেত েচেয়িছেলন? ei সবi যিদ হয় তেব িতিন 
েমৗিখকভােব তা বলেলন না েকন? নিবর ei নীরবতা িচরকােলর জেn eক রহs হেয় থাকেব। 

uপেরর ঘটনােত eকিট িবতিকর্ত িবষয় আেছ। oমর িছেলন eকজন িনভর্ীক,  দৃঢ় o aটল মাnষ। iসলাম o 
iসলােমর pিত াতার uপর oমর িছেলন সmূণর্ িনেবিদত। eেহন oমর েকন মুহাmেদর েশষ িলিখত িনেদর্েশর 
িবেরাধী হেলন আর বলেলন েকারানi হেব যেথ ? oমর িক সিতয্i িবশব্াস কেরিছেলন েয,  নিব jেরর েঘাের 
pলাপ বকেছন? oমর েতা বাsববাদী,  দূরদশর্ীসmn িহেসেব পিরিচত। েস- জেni িক িতিন বুঝেত েপেরিছেলন,  
মুহাmদ মৃতুয্র পেূবর্ আিলেকi তাঁর utরািধকারী মেনানীত করেত পােরন? eমন যিদ হয়,  তেব oমর ভালভােবi 
জানেতন েয আপামর মুসিলম সমাজ নিবর iচ্ছােকi সmান েদখােব। eবং eর ফেল oমেরর হােত েকােনা kমতা 
থাকেব না। খিলফা মেনানয়ন িনেয় িশয়ােদর মেধয্ e- ধারণাটাi িবদয্মান। েযৗিkকভােব িবচার করেল িশয়ােদর 
ei ধারণা aমূলক নয়। েকননা oমর েকন নিবেক তাঁর েশষ iেচ্ছ িলখেত িদেলন না তার সিঠক eবং িবশব্াসেযাগয্ 
কারণ আজ পযর্n েকu uপsাপন করেত পােরনিন। 

iসলােমর iিতহােস oমর eকজন িবিশ  বয্িk। িতিন িছেলন নিবর িpয়,  সmািনত eবং pভাবশালী সাহািব। 
রাজৈনিতক িবষয়াবলীেত oমর িছেলন শিkশালী sm। গভীর রাজৈনিতক pjা ছাড়াo িতিন মাnেষর চিরt িবে ষেণ 
িছেলন দk। তাঁর দূরদিশর্তাo িছল aপিরসীম। ফেল ধারণা করা যায়,  oমর পেূবর্i aেনক িহসাব িনকাশ 
কেরিছেলন। িতিন জানেতন নিবেক যিদ তাঁর utরািধকারী মেনানীত করার sেযাগ েদoয়া হয় তেব তা িনঃসেnেহ 
হেবন আিল aথবা আব ু বকর। eেঁদর মেধয্ আিল িছেলন হােশিম েগােtর সবেচেয় সmািনত বয্িk। আবার িতিন 
নিবর ভাi,  নিবর জামাতা,  eক িনভর্ীক েযাdা eবং ঘিন  oিহ- েলখক। eছাড়া আিলর িছল িনজs েমৗিলক 
িচnাধারা। ফেল আিল সহেজ an কােরা িচnা dারা pভািবত হেতন না। আব ু বকর িছেলন oমেরর ঘিন  বn।ু 
মিদনার দশ বছর আব ু বকর o oমর eেক- aপেরর সািnেধয্র মেধয্ িছেলন। নিবর anাn সহচরেদর েচেয় আব ু
বকেরর সােথi oমর েবিশ েমলােমশা করেতন। েয েকােনা বয্াপাের তাঁেদর dজেনর থাকত মেতর িমল। আিল o 
আব ু বকর,  ei dজেনর মােঝ oমর aবশয্i আব ু বকরেক েবেছ িনেবন মুহাmেদর utরািধকারী িহেসেব। আব ু
বকর িছেলন ধীর o শাn েমজােজর। আব ু বকেরর েগাt pভাবশালী িছল না। তাi oমর জানেতন,  আব ু বকর 
মুহাmেদর sলািভিষk হেল মূলত িতিনi হেবন আব ু বকেরর দিkণ হs। আর নিবর utরািধকারী যিদ আিল হন 
তেব আিল পােবন নিবর সহচরেদর সmান eবং সমg হােশিম েগােtর সমথর্ন। ei aবsায় আিল oমরেক পাশ 
েকেট চলেবন,  িবষয়িট oমর ভাল কেরi বুেঝিছেলন। oমর আব ু বকেরর বয়েসর িবষেয়o সজাগ িছেলন। মুহাmদ 
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যখন মৃতযু্বরণ কেরন তখন আব ু বকেরর বয়স িছল ষােটর ঊেধব্র্। pবীণ বয্িk িহেসেব আব ু বকর িছেলন সmািনত। 
আর আিলর বয়স িছল মাt বিtশ। তাi oমর জানেতন আব ু বকর েনতা হেল শীঘর্ oমেরর হােত kমতা চেল 
আসেব িকnt আিল েনতা হেল েসটা হেব না। সংেkেপ বলা যায় আব ু বকর নিবর utরািধকারী হেল oমেরর 
রাজৈনিতক uচ্চাকাkা পরূেণ সহায়তা হেব। e- িদক িদেয় িচnা করেল বুঝা যায় oমর েকন নিবর েশষ িনেদর্েশর 
িবষেয় asিs েবাধ করিছেলন। oমর হয়েতা েভেবিছেলন মুহাmদ েবাধহয় েশষ iচ্ছাপt িলেখ েযেত পােরন;  eবং 
নিবর মৃতুয্র পের শাসনkমতা শুধুমাt হােশিম েগােtর মেধয্i সীমাবd থাকেব যার ফেল anাnেদর রাজৈনিতক 
uচ্চাকাkা পূরেণর পথ rd হেয় যােব। 

হেত পাের নিবর েলখার uেdশয্ utরািধকারী মেনানীত করা িছল না। িতিন িভn েকােনা িবষয় িনেয় িচnা 
কেরিছেলন। িকnt eটা পির ার েয oমর েকােনাkেমi ঝুঁিক িনেত চানিন। িতিন ei বয্াপাের আর বৃথা তেকর্ েযেত 
চানিন। oমর েভেবিছেলন নিব েশষেমশ uiল করেত পােরন। তাi িতিন িনেজর মেনর কথা েগাপন েরেখ বেলিছেলন 
নিব pবল jেরর েঘাের pলাপ বলেছন,  তাi তাঁর পেk েকারােন িকছ ু েযাগ করার মেতা aবsা েনi। oমর আরo 
বলেলন নিবর কােছ যত oিহ eেসেছ তা সবi eেসিছল যখন িতিন ss o ভাল sােsয্ িছেলন। েকারােন যা 
থাকার সব িকছiু নিব েপেয় েগেছন েস aবsায়,  কােজi নতনু আর িকছ ু েলখার pেয়াজন নাi। 

aেনেক p  তুেলন নিব যিদ কাuেক তাঁর sলািভিষk করেত েচেয়িছেলন তেব তার নাম িতিন েমৗিখকভােব 
জানােলন না েকন? িশয়ােদর িবশব্াস anযায়ী,  নিবর uেdশয্ িছল আিলেক utরািধকারী মেনানীত করা। তাi যিদ 
হয় তেব যখন বাহাস শুr হল eবং যখন oমর কাগজ- কলম আনেত িনেষধ িদেলন তখন নিব েমৗিখকভােব aথবা 
an েকােনা uপােয় তাঁর েশষ iেচ্ছটা জািনেয় িদেত পারেতন। িকnt নিব তা কেরনিন। e- সময় নিবর কেk aেনক 
বয্িki uপিsত িছেলন। ফেল িতিন যা বলেতন তা মুেখ মুেখ সমg মুসিলম- সমােজ ছিড়েয় পড়ত। তাহেল িক 
নিবর an েকােনা কারণ িছল যার জn িতিন তাঁর েশষ iচ্ছা pকাশ কেরনিন? আপাতদৃি েত মেন হেব ei 
রহেsর গভীরতা িনণর্য় করা সmব নয়। িকnt েসটা সতয্ নয়। 

eকটা িবষয় আমােদর ভুেল যাoয়া uিচত নয়,  মুহাmদ সারাটা জীবন যা কের eেসেছন তার সব িকছরু েপছেন 
সবর্দা েকােনা না েকােনা uেdশয্ কাজ কেরেছ। েতiশ বছর ধের তাঁর মেন eক dবর্ার আকাkার িশকড় েগেড় 
িছল। ei িশকড় তাঁর মেন- pােণ eমনভােব জিড়েয় পেড় েয ei dবর্ার শিk তাঁর বয্িkেtর aঙ্গ হেয় পেড়। 
নিবর ei aদময্ uেdশয্ িছল eক iসলািম সমাজ pিত া করা যার িভিt হেত হেব আরব জাতীয়তাবাদ। নিবর 
িছল সহজাত jান,  pjা o মাnেষর চিরt বুঝার aসাধারণ kমতা। তাঁর সব সহচেরর gণ o েমজােজর ৈবিশ য্ 
িতিন খুব ভাল কের জানেতন। নিব খুব ভালভােব লk কেরিছেলন oমেরর চিরেtর eকাgতা,  দূরদিশর্তা,  দৃঢ়তা 
eবং ৈনিতকতা। oমর eবং আব ু বকেরর ঘিন  বntুo নিব ভাল কের জানেতন। iসলােম দীkা েনবার পর েথেক 
oমর হেয় যান নিবর সবেচেয় ঘিন  সহচর। নানা সমেয়i oমর নিবেক pেরািচত কেরিছেলন িসdাn েনবার জn,  
যা পিরেশেষ iসলােমর কলয্াণ বেয় আেন। আব ু বকর িছেলন মুহাmেদর িবশব্s anগামী। িকnt oমর েসরকম িছেলন 
না। oমর িছেলন িনজs ধয্ান- ধারণার বয্িk। aেনক েkেt oমর তাঁর aিভpায় নিবর কােছ uপsািপত করেতন 
eবং নিব pায়i oমেরর iচ্ছা o aিভpায় পরূণ করেতন। িমশরীয় িবিশ  iসলািম িচnািবদ জালালuিdন আল-
sয়ুিতর ( ১৪৪৫- ১৫০৫ িখর্sাb)  েলখা ‘আল- iতকান িফ uলুম আল- েকারান’ বiেয়র eকিট aধয্ােয়র িশেরানাম 
হেচ্ছ ‘েকারােনর েসiসব pতয্ােদশ যা সাহািবেদর aিভpােয় সংেযািজত’। েকারােনর আয়ােতর কেয়কিট eেসেছ 
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oমেরর পরামশর্ েথেক। েমাজােহদ িবন জাবর বেলেছন :  ‘েকােনা িবষেয় oমর তাঁর মতামত জানােলন। িকছ ু পের 
তা oিহ হেয় েকারােন sান েপেয় েযত।’ eমনিক oমর িনেজi বেলেছন েকারােনর িতনিট আয়াত তাঁর বয্িkগত 
পরামেশর্ েকারােন sান েপেয়েছ। ei আয়াতgিল হেচ্ছ মুসিলম নারীেদর পদর্ার বয্াপাের ( sরা আহজাব :  আয়াত 
৫৯) ,  বদেরর যুdবnীেদর সmেকর্ ( sরা আনফাল :  আয়াত ৬৭) ,  eবং ibািহেমর ৈতির ঘর ( কাবা)  sান 
সmেকর্ ( sরা বাকারা :  আয়াত ১২৫) । e- িবষয়gিলেত snাহ- সংকলনকারী,  মুহাmেদর জীবনীকারক,  eবং 
েকারােনর তফিসরকারকেদর aেনক িকছ ু বলার আেছ। তাঁেদর বkবয্ anযায়ী oমর বয্িk িহেসেব aতয্n বুিdমান 
eবং িবj িছেলন। eজn নিব oমরেক িবশব্াস করেতন। e- ধরেনর বয্িk নিবর ঘিন জনেদর মেধয্ পাঁচজেনর 
েবিশ িছেলন না। 

মুহাmেদর ei চািরিtক ৈবিশ য্ েথেক বুঝা যায়,  uেdশয্ ছাড়া িতিন েকােনাভােব িকছ ু েলখার iচ্ছা pকাশ করেতন 
না। eমনo হেত পাের নিব েমৗিখকভােব কােরা নাম uেlখ করেল তা হয়েতা oমর,  আব ু বকর eবং তাঁেদর 
সহেযাগীরা িবেরািধতা কের বসেতন। ফেল নিবর জীবdশােতi iসলােমর aেনক kিত হেয় েযত। নিব তাঁর 
জীবdশায় েয aপিরসীম সmােনর aিধকারী হেয়িছেলন তােত িতিন iচ্ছামািফক েযেকােনা সিঠক পদেkপ িনেত 
পারেতন। িকছুিদন পেূবর্ নিব oসামা িবন জােয়দেক েসনাপিত িনেয়াগ  েদয়ায় aেনক সমােলাচনার সm ুখীন হন। 
িকnt িতিন তীb িতরsােরর সােথ সমােলাচকেদর মুখ বn কের িদেয়িছেলন। 

িকnt মুহাmেদর মৃতুয্র পর e- িবষয় anিদেক েমাড় েনয়। তাঁর aবতর্মােন কার kমতা িছল েয েগােt- েগােt 
শtrতার aবসান ঘটােত পােরন? েক েনতtৃ o ধনেদৗলেতর pিত েলাভ লালসার সমািp ঘটােত সkম িছেলন? 
eক iসলািম সমাজ গড়া িছল নিবর মুখয্ uেdশয্। নিব েয eত ক  কের নতনু iসলািম সমােজর িভিt করেলন 
েসটার িক হেব? আরবরা িক আবার তােদর পরsর দীঘর্কালবয্াপী হানাহািন o খুেনাখিুনেত েমেত uঠেব? নিবর 
মেন হয়েতা e- ধরেনর aেনক িচnা ঘুরপাক খািচ্ছল। তাi িতিন শুধুমাt তাঁর ঘের যারা িছেলন তােদরেক চেল 
েযেত বেল চপু থাকাটাi ে য় মেন করেলন। eছাড়া আরo anাn কারণo হয়েতা থাকেত পাের,  যার জn নিব 
তাঁর েকােনা utরািধকারী মেনানীত কেরনিন।  

আিলর েয aেনক gণ িছল তা তাঁর শtrিমt uভেয়i eকমত। আিল জীবেন কখেনা মূিতর্পূজা কেরনিন। eগার 
বছর বয়েস িতিন iসলাম gহণ কেরন। iসলাম pচােরর pথমিদেক ohেদর যুেd আিল মুহাmদেক মারাtক িবপেদর 
হাত েথেক রkা কেরেছন। পিরখার যুেd আমর িবন আবদ oয়াদেক আিল ধরাশায়ী কেরন eবং খায়বার যেুd 
নাতাত dেগর্ আkমণ কেরন। িহজরেতর আেগ রােত ( নিব o আব ু বকর েস- রাত eকসােথ gহায় কাটান)  িনহত 
হবার আশংকা থাকা পরo নিবর িবছানায় আিল শুেয় িছেলন। নিবর সহচরেদর মেধয্ আিলi সবেচেয় েবিশ শtr 
হতয্া কেরেছন। নিবর uদাহরণ পালেন aসীম সাহিসকতা,  aকপটতা,  বাকপটতুা o িনভরু্লতায় আিল সবার pশংসা 
aজর্ন কেরেছন। মুহাmেদর িনজs েগাt হােশিমেদর কােছ আিল িছেলন সmািনত বয্িk। আিলর eেতা gণাবলী 
থাকা সেtto িতিন িছেলন মুহাmেদর সহচরেদর মেধয্ সবর্কিন । eমন- কী িতিন িছেলন মুহাmেদর চাচােতা ভাi o 
জামাতা ( নিব তনয়া ফােতমার sামী) । মুহাmদ হয়েতা েভেবিছেলন আিলেক তাঁর sলািভিষk করেল আtীয়েপাষেণর 
aিভেযাগ আসেত পাের। ফেল আnঃেগাtীয় ঈষর্ার জn হেত পাের যা মুসিলম সমােজর জn kিতকর হেব। 

dঃেখর িবষয় হেচ্ছ আিলর aনn-সব gণাবলী হয়েতা েনতৃেtর pিতেযািগতায় তাঁর anরায় হেয় দাঁড়াল। aপিরসীম 
uচ্চাকাkী বয্িkেদর শাসন করেত দরকার ৈsযর্,  আtসংবরণ,  eবং মধয্পnী মানিসকতা। িনচপুেদর েলাকেদর 
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আশা-আকাkার pিত মেনােযাগ েদয়াo eকাn কতর্বয্। নিব মুহাmেদর মােঝ ei gণাবলী যেথ  িছল। মkা িবজেয়র 
পর সামাn কেয়কজন ছাড়া নিব তাঁর িবপেkর,  েস যতi eকg ঁেয় aথবা েজিদ েহাক,  কাuেক মৃতুয্দN েদনিন। 
হাoয়ােজন েগােtর িবrেd যুেd aিজর্ত গিনমেতর সকল মাল নিব kরাiশ েনতােদর মেধয্ িবতরণ কের েদন। িকnt 
e- বয্াপাের আিল িছেলন aনমনীয়। েয দািবgিল িতিন anাযয্ মেন করেতন িতিন েসgিলেক েকােনািদন িবেবচনায় 
আনেতন না। িহজির ১০ ( ৬৩১- ২ িখর্sাb)  সােল আিল iেয়েমেন eক সামিরক aিভযােনর েনতtৃ েদন। তাঁর 
ৈসnরা দািব কেরন যুেd পাoয়া গিনমেতর মাল তােদরেক সােথ সােথ oi sােনi িবতরণ কের িদেত হেব। িকnt 
আিল তােদর ei দািব agাh কের সকল মাল নিবর কােছ জমা করেলন। পের নিব oi যুেd লb মাল সকেলর 
মােঝ nায়সঙ্গতভােব িবতরণ কের িদেলন। ৈসnরা আিলর িবrেd নািলশ করেল নিব আিলেক সকল aিভেযাগ 
েথেক মুk কের িদেলন। uসমােনর খিলফা হবার সময় uবায়dlাহ িবন oমর হতয্া কেরন হরমুজানেক ( eক iরািন 
েসনাপিত,  তাঁেক যুdবnী িহসােব মিদনােত আনা হয় eবং পের eকজন uপেদ া িহসােব িনেয়াগ েদয়া হয়) । 
uবায়dlাহ সেnহ কেরিছেলন েয তাঁর িপতা সােবক খিলফা oমেরর হতয্াকােNর সােথ হরমজুান জিড়ত৮৮। হতয্াকােNর 
িবচার শুr হেল uসমান আিলর সােথ পরামশর্ কেরন। আিল সােথ সােথ utর িদেলন,  iসলািম আiন anযায়ী 
uবায়dlাহেক ei হতয্ার বদলা িদেত হেব। aথর্াৎ uবায়dlাহর সাজা হেব মৃতযু্দN। uসমান আিলর পরামশর্ 
মােননিন। uবায়dlাহ িছেলন খিলফা oমেরর িdতীয় পুt। uসমান oমেরর ei িdতীয় পেুtর জীবনরkা করেলন। 
uবায়dlাহেক িদেত হল হতয্ার েখসারত-aথর্াৎ রেkর মূলয্। eরপর uসমান uবায়dlাহেক iরােক পািঠেয় িদেলন। 

নিব খুব ভাল কেরi আিলর সদ্gেণর সােথ পিরিচত িছেলন। eছাড়াo নিব জানেতন েয আিল েকােনা িকছুেক 
সিঠক মেন করেল েসi বয্াপাের আেপাষহীন থাকেতন। sাভািবকভােব আিলর ei আদশর্বান চিরt pশংসনীয়। িকnt 
eটা সিতয্ aেনক বয্িk ধেমর্র েলবাস পরেলo ধনেদৗলেতর েলাভ সামলােত পােরনিন। তাi বাsবতা যাচাiেয় 
আিলর ei আেপাষহীন মানিসকতা যথােযাগয্ নয়। আিল যিদ েনতtৃ েনন তেব e- সকল েলাভী বয্িkরা িবপদ 
পড়েবন। তােত সমg মুসিলম সমাজ িবভk হেয় পড়েত পাের eবং iসলােমর লk aজর্ন করা যােব না। নিব 
e- িবষয়িটেতo সজাগ িছেলন। আিলর রাজtকাল িছল slসময়,  িহজির ৩৫,  ১৮ িজলহজ েথেক িহজির ৪০,  
১৭ রমজান ( ১৭ জুন ৬৫৬- ২৪ জাnয়াির ৬৬১)  পযর্n। ei সময় যারা িনেজেদর sাথর্ চিরতাথর্ করার জn 
iসলাম gহণ কেরিছল তাঁরা pমাদ েগােনন। যারা পােপর পেথ চেলিছেলন,  আিল তােদর সােথ েকােনা সমেঝাতায় 
আসেত asীকার করেলন। eমন কী খুব al সমেয়র জেno আিল তােদরেক ছাড় িদেত চাiেলন না। আিলর 
ei aনমনীয় মেনাভােবর জn িসিরয়ার শাসনকতর্া মুয়ািবয়ার সােথ িবেরাধ েদখা েদয়। তালহা eবং জুবােয়র 
িছেলন নিবর সহচরেদর মেধয্ anতম বেয়ােজয্  di সাহািব। নিবর ei di সাহািবo আিলর িবrেd ast তেুল 
িনেলন। 

সব ঘটনা িবে ষণ করেল eকটা বয্াপার পির ার েয,  নিব তাঁর utরািধকারী িনেয়াগ করার আেগi মারা যান। 
নিবর ei িসdাn তাঁর pjা eবং দূরদিশর্তারi pমাণ কের। aেনক িচnাভাবনা কের নিব হয়ত েশষ িসdােn 
uপনীত হন েয kমতার লড়াiেয় মুসিলম সমাজেক িবভk করা সিঠক হেব না। ei kমতার লড়াi pকৃিতর িনয়ম 
মািফক চলকু-নিব তাi চাiেলন। ei িনয়েম েয সবচাiেত বলবান েসi িটেক থাকেব,  যােত কের iসলামo েবেঁচ 
থাকেব।  



নিব মুহাmেদর ২৩ বছর	 পৃ া 163	
 
 

e- ঘটনার সােথ আধুিনককােলর eকিট ঘটনার িমল পাoয়া যায়। রািশয়ার বলেশিভক পািটর্র েনতা েলিনন ass 
হেয় পড়েল িতিন েসািভেয়ত কিমuিনs দেলর েকndীয় কিমিটর সভায় uপিsত হেত পারেলন না। তাi তাঁর িবছানা 
েথেক িতিন েকndীয় কিমিটেক eকটা িচিঠ পাঠান। েসi িচিঠেক বলা হয় েলিনেনর জবানবিn। িচিঠেত েলিনন 
েসািভেয়ত বলেশিভক দেলর di pখয্াত সদেsর pশংসা করেলন। e- di বয্িk িছেলন sািলন eবং Tটিs। 
েলিনন িলখেলন ei di বয্িk নতুন সরকােরর জn aপিরহাযর্। িকnt েলিনন eo আশঙ্কা করেলন েয ভিবষয্েত 
dজেনর মােঝ িবেরাধ ঘটেত পাের। েলিনন পেt ei dজেনর েযাগয্তা o aেযাগয্তার িদকgেলাo তুেল ধরেলন। 
িকnt utরািধকারী িনবর্াচেনর বয্াপাের চপু থাকেলন। মেন হয় েলিননo চাiেলন েয pকৃিতর িনয়মমািফক েয েযাগয্তম 
বয্িk েস- i িবজয়ী হেব। 

iসলােমর পেূবর্ আরবরা তােদর িনজ িনজ েগাt,  বংশ aথবা বংশবৃtাn িনেয় বড়াi করেতন। তােদর ei 
দািmকতার মূেল তােদর েকােনা ৈনিতক uৎকষর্তা বা আচরেণর সাধারণ মাধুযর্ িছল না। বরং তােদর গবর্ pকাশ 
েপত হতয্াকােN েশৗযর্ েদখােনা,  লুটতরাজ eবং an েগােtর নারী aপহরেণর মেধয্। iসলাম আরবেদর ei 
aসভয্তার মূেল আঘাত হােন eবং কতর্বয্িন া o ধািমর্কতােকi pাধাn েদয়। িকnt iসলােমর ei নতুন মানদN 
েবিশিদন থাকল না। সিতয্ বলেত িহজির ২৩ ( ৬৪৪ িখর্sাb)  সােল খিলফা oমেরর মৃতুয্র পর iসলােমর ৈনিতকতার 
মানদেN ফাটল ধের। uসমােনর সময় ধািমর্কতার sেল আtীয়েপাষণ pাধাn েপল। আবুজর িগফািরর৮৯ eবং আmার 
িবন iয়ািসরেদর৯০ মেতা ধমর্pাণ বয্িkরা েপছেন পেড় রiেলন। e- sােন uসমােনর েগােtর েলােকরা,  েযমন 
মুয়ািবয়া িবন sিফয়ান eবং হাকাম িবন আবুল আস’রা েপেলন শাসনকতর্ার পদ। 

iসলােমর সবেচেয় ujjল নীিত িছল মহtt eবং ধািমর্কতা। uমাiয়া েখলাফেতর সময় ( িহজির ৪১- ১৩২ বা ৬৬১-
৭৫০ িখর্sাb)  iসলােমর ei নীিতgিলেক সmূণর্ভােব uেপkা করা হয়। eর sেল pাধাn পায় েগাt o জািতগত 
দািmকতা। ei দm আরo বয্াপকতা লাভ কের kেম। ফেল শুr হয় আরব জাতীয়তাবােদর দািব েমটােনার পালা। 
ei pিkয়া শুr হয় িবিজত জািত পদানত কের eবং তােদর সmদ হরণ কের। 

আরেবর ঊষর মrভিূমর েবdiনরা আkমণ শুr কেরন সভয্জগেতর িবশাল eলাকা। মrভিূমর েবdiনরা দখল কের 
িনেলা সভয্জগেতর শাসন kমতা eবং হরণ কের eiসব িবিজত েদশgিলর িবশাল ধনসmদ। kমতা- মদমtতার 
দrন আরববাসী হেয় uঠল aসীম গিবর্ত। তারা িনেজেদরেক িবজয়ী জািত িহসােব pকাশ করেত লাগল আর িবিজত 
েদশgিলেক িনকৃ  জািত িহসােব গণয্ করেত লাগল। আরবরা িবিজত েদশgেলার জনতােক aপিরসীম ঘৃণার েচােখ 
েদখল। কখেনা তােদরেক আরবেদর সমকk মেন করত না। eমনিক িবিজত েদেশর যারা iসলাম gহণ কের 
আরবরা তােদরেক পযর্n iসলােমর েয সাবর্জনীন েসৗ াতৃেtর নীিত আেছ তা েথেক বিঞ্চত করল। 

কিথত আেছ,  eক iরািন মুসলমান হেয় আরব েগাt বাn sলায়ম েগােtর আি ত হন। েসi iরািন বাn sলায়ম 
েগােtর eক মিহলােকo িববাহ কেরন। e- সংবাদ েশানার পর oi েগােtর eকজন,  মুহাmদ িবন বিশর মিদনােত 
িগেয় শাসনকতর্া ibািহম িবন িহশাম িবন আল মুিগরার কােছ iরািনর িবrেd নািলশ কেরন। মিদনার শাসক eক 
pিতিনিধ পাঠােলন। েসi pিতিনিধ iরািনেক diশত েবtাঘাত কের মsক,  মুখ o rমুNণ কের িদল। তারপর 
iরািনেক েজারপবূর্ক তার stীর সােথ িববাহ িবেচ্ছদ ঘিটেয় েদয়া হল। ei ঘটনােক েকnd কের মুহাmদ িবন বিশর 
eক গীিতকিবতা রচনা কেরন। গীিতকিবতািট ‘িকতাব আল- আগািন’৯১ ( Ketab ol-Aghani gেn সংরিkত আেছ। েসi 
গীিতকােবয্র কেয়কিট লাiন eখােন anবাদ কের েদয়া হল :  
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আপিন আমােদর রীিতনীিতর সmান কেরেছন,  কেরেছন nায় িবচার। 

আপিন েকােনা িবেদিশর কাছ হেত শাসন kমতা পানিন। 

ei জn oi আি ত aনারব েপল diশত েবtাঘাত 

eবং তার মাথা মুNন করা হল। 

ei হেচ্ছ তার দৃ াnমূলক শািs। 

তােদর জেn রেয়েছ খসrর৯২ কnারা 

eর পেরo িক oi আি ত েবিশ েপেত চায়? 

ei আি েতর জn িক আেছ? 

kীতদােসর সােথ kীতদাসীর িববাহ হয়। 

আblুাহ িবন kতায়বা৯৩ িলিখত ‘আiন আকবর’ gn েথেক আরo eকটা তথয্ জানা যায় :  ‘eক আরব কািজর 
কােছ িগেয় বেলন :  ‘আমার িপতা মারা েগেছন। তাঁর uiেল েলখা আেছ তাঁর সmিt আমার াতা,  আমার 
মাতা,  আিম eবং eক হাজুন,  আমােক জানান েক কী পিরমাণ সmিt পােবন?’ ( ‘হাজনু’ eকিট আরিব শb,  
যার aথর্ হেচ্ছ iতর। তৎকালীন সমেয় েকােনা aনারব মিহলার গেভর্র সnান েবাঝােত তচু্ছােথর্ বয্বhত হত) । 
কািজ utর িদেলন :  ‘eখােন েকােনা সমsা নাi। pেতয্েক পােব eক তৃতীয়াংশ।’ আরব বয্িk বলল:  ‘আপিন 
আমােদর সমsা বুেঝনিন। আমরা di ভাi eবং eকজন হাজুন।’ কািজ utর িদেলন:  ‘সmিtেত pেতয্েকর সমান 
aিধকার আেছ।’ আরব বয্িk kুd হেয় বলেলন:  ‘eক হাজুন েকমন কের আমােদর সমান হয়?’ কািজ বলেলন:  
‘e আlাহর আেদশ।’  

iসলােমর aতীত শতাbী েথেক e- ধরেনর শতশত uদাহরণ পাoয়া যায়। ei uদাহরণgিল pমাণ কের kমতা 
দখল o an জািতর uপর pাধাn িবsােরর pেয়াজেন iসলামেক বয্বহার করা হেয়েছ। েকারােন েযসব kমাশীল 
eবং দয়াপূণর্ আয়াত আেছ েসgিল েকােনািদন েমেন চলার বয্বsা করা হয়িন। েপৗtিলক আরেব েযভােব আরেবরা 
িনেজেদর ে েtর দm েদখােতন েসi মানিসকতারi িন য়তা পাoয়া েগল e- যুেগo। তথািপ aনারব মুসিলমরা 
iসলােমর মহান িশkার pিত anরk থােকন। তাঁরা sরণ কেরন েকারােনর ei আয়াতিট:  ‘েতামােদর মেধয্ েস-
i আlাহর কােছ েবিশ মযর্াদাসmn েয েবিশ সাবধািন। আlাহ সবিকছ ু জােনন,  সব খবর রােখন।’ ( sরা hজুরাত 
:  আয়াত ১৩) । আরবেদর দািmক আচরেণর pিতিkয়া িহসােব iরােন শুr হয় সাংsৃিতক পনুrjীবেনর আেnালন। 
জাতীয়তাবাদী- ঘরানার e গণআেnালনেক বলা হয় ‘েশািবয়া’ আেnালন। e- ধরেনর আেnালেনর েকােনা pেয়াজন 
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থাকত না,  যিদ নিব মুহাmদ িবন আবdlাহ েয iসলাম pচার কেরিছেলন eবং েয iসলােমর পথ ধের আবু 
বকর,  oমর eবং আিল চেলিছেলন,  েসi iসলােমর ধারা aবয্াহত থাকত।  

 

 

গিনমেতর মাল 

পা াতয্ aেনক পিNত iসলামেক eকিট আঞ্চিলক িবষয় বেল মেন কেরন। তাঁরা iসলােমর aেনক শাstীয় িনেদর্শেক 
আধুিনক িবেশব্র uপেযাগী বেল মানেত চান না। e- িনেদর্েশর মেধয্ রেয়েছ:  নামােজর পেূবর্ aজ ু করা,  ৈদিনক 
পাঁচবার নামাজ পড়া যা মসিজেদ িগেয় পড়াi utম,  চndবষর্ anযায়ী বার মাস গণনা করা,  eবং রমজান মােস 
uপবাস কের সূেযর্াদয় হেত সূযর্াs পযর্n pধান কাজকমর্ েথেক িবরত থাকা  - তা িবেশব্র েয েকােনা sােনi েহাক। 
মেন রাখা দরকার,  িবেশব্র েযসব sান uচ্চ akাংেশ aবিsত েসখােন সূযর্ as যায় না eবং সবর্দাi িদবস থােক। 
পা াতয্ পিNেতরা মেন কেরন েয সpম শতাbীেত রমজান মােসর uপবােসর pথা করা হেয়িছল েহজােজর জn। 
কারণ iসলােমর pিত াতা িবেশব্র anাn sান সmেn ajাত িছেলন। iসলােম sেদর বয্বসা িনিষd। ei িনেষধাjা 
পুঁিজ িবিনেয়ােগর eবং aথর্ৈনিতক pগিতর জn kিতকর। iসলােম দাসt pথার মাধয্েম মাnষেক পশুতলুয্ বয্বহারেক 
আiনসঙ্গত করা হেয়েছ। নারীরা pায়শ aথর্ৈনিতক কাজকেমর্ েতমন aবদান রােখ না। তাi পুrষেদর েচেয় তােদর 
েবিশ aেথর্র pেয়াজন। iসলােমর utরািধকার আiেন নারীেদর pিত aসমতা রেয়েছ। নারীরা পুrষেদর েথেক কম 
পান। তাi iসলােমর aসম utরািধকার আiনেক পা াতয্ পিNেতরা aেযৗিkক মেন কেরন। iসলােম নারীর 
সাkয্েক পুrষেদর aেধর্ক ধরা হয়। ei বয্বsা হেচ্ছ মানবািধকােরর লঙ্ঘন। েকারােনর আেদশ anযায়ী eকবার চুিরর 
aপরােধ হাতকাটা eবং চিুরর পনুরাবৃিtর জn পা েকেট েফলা eেকবােরi aসামািজক pথা। কারণ erপ শািsর 
ফেল aপরাধী akম,  িবকলাঙ্গ হেয় যায়। যার ফেল তার কাজকমর্ করার েকােনা kমতা থােক না। iসলাম 
পুrষেদর জn বhিববাহ pথা anেমাদন কের। eক sামী eকক সমেয় চার stী িনেত পাের eবং agিণত kীতদাসী 
uপপtী িহসােব রাখেত পাের। আবার যdুবিnনী-eমন কী যােদর sামী জীিবত থােক েসiসব যুdবিnনীেদর সােথo 
েযৗন সঙ্গেমর anমিত রেয়েছ। বয্িভচােরর জn iসলােম রেয়েছ পাথর ছুেড় হতয্ার শািs যা iসলাম ধার কেরেছ 
ihিদেদর শািsবয্বsা েথেক। iসলােম িবদয্মান ei pথাgিলেক পা ােতয্ ‘aমানিবক’ বেল িনnা কের। iসলািম 
নীিতেত বলা হেয়েছ:  ‘েকােনা বয্িkর সmিt o েদেহর uপর তার িনজs িনয়ntণ থাকেব।’ িনজs সmিt uiল 
করার বয্াপাের েয সীমাবdতা আেছ েসটা iসলােমর নীিতর সােথ aসঙ্গিতপণূর্। েমাdা কথা হল ধমর্ েকােনাভােব 
সবর্জনীন o সবর্কােলর জn নয়। 

eটা সিতয্ েয,  আজকাল েবিশরভাগ মুসিলম েদেশ iসলািম আiন েযমন পাথর ছুঁেড় হতয্া,  aঙ্গpতয্ঙ্গ কতর্ন করা 
eবং ‘েচােখর বদেল েচাখ,  দাঁেতর বদেল দাঁত’ uেtালন করা হয় না। সব মুসিলম েদেশ sদসহ বয্াংিকং বয্বsা 
চাল ু হেয়েছ। ei তথয্gেলা জানােনা হেলo iসলাম- সমােলাচেকরা হজ িনেয় কটাk কেরন। েহজােজর েপৗtিলকেদর 
মূিতর্পূজার ঘরেক আlাহর ঘর বানােনা,  েপৗtিলক- pথার মত কাবার কােলা পাথরেক ( হাজের আসoয়াদ)  চmুন 
করা,  eবং হজ সংkাn an সকল ধমর্ীয় আচার। iসলােমর দািব হেচ্ছ,  iসলাম মানব সমাজেক েপৗtিলকতা 
eবং kসংsার েথেক মুিk িদেয়েছ। িকnt হজ সংkাn রীিতনীিত iসলােমর e- দািবর সােথ পেুরাপুির খাপ খায় না। 
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eজn iসলামেক eকিট eকক জািতর িনজs িচnাধারা o রীিতনীিতর pকাশ িহসােব ধের িনেত হেব। েয ধমর্ 
কখেনা বণর্ৈবষময্ o an েগাঁড়ািমর ঊেধব্র্ uেঠিন eবং সমg মানবসমাজেক ভােলার িদেক পথ িনেদর্শ েদয় না েস 
ধমর্ কখেনা সাবর্জনীন o sায়ী হেত পাের না। 

iসলাম- সমােলাচেকরা eকটা িবষয় ভেুল যান,  সবেচেয় utম আiন হেব েসi আiন যা মাnেষর pেয়াজন o যা 
সমােজ uপিsত সকল kিতকর aবsার েমাকােবলা কের। তৎকালীন আরব সমােজ হতয্া,  লুটতরাজ,  aেnর 
aিধকার o সmােন anায়ভােব হsেkপ করা িছল সবর্t িবরাজমান। e- রকম aিsর সমােজ eকমাt কেঠার 
আiনi ফলpসূ হেব। শািs িহসােব aঙ্গািদ কতর্ন করা,  পাথর িনেkেপ হতয্া করা eবং রেkর বদেল রk-eকমাt 
eসব িবধান ছাড়া েকােনা িকছ ু ফলpসূ িছল না। iসলােমর পেূবর্ eবং iসলাম pচােরর সমসামিয়ককােলo দাসpথার 
pচলন িছল। iসলােমর পেূবর্ েরামান,  aিসরীয়ান,  eবং কয্ালিডয়ান সভয্তার সমেয়o দাসpথা চালু িছল। kীতদােসর 
মুিkর িবিনমেয় aেনক পােপর pায়ি েtর বয্বsা iসলােম আেছ। e িনেয় ততৃীয় aধয্ােয়র ‘iসলােম নারী’ 
পিরেচ্ছেদ েবশিকছ ু মnবয্ রেয়েছ। েপৗtিলক যুেগ আরব- নারীেদর aিধকার খুবi কম িছল। মৃত sামীর stীেক 
‘সmিt’ িহসােব গণয্ করা হত। েয বয্িk মৃত sামীর সmেদর utরািধকারী হত তার িবধবা stীo তার ভােগ 
পড়ত। েকারােন নারীেদর েয aিধকার েদoয়া হেয়েছ তা েসi সমেয়র নারী aিধকােরর জn eক িবpবাtক 
agগিত। িকnt সpম শতাbীেত মুহাmদ েযসব আেদশ িদেয় েগেছন তা আজেকর ঊনিবংশ eবং িবংশ শতেকর 
সমােজর মানদেN িবচার করা aেযৗিkক। আbাহাম িলঙ্কন েযভােব দাস pথার িবrেd লেড়িছেলন েসভােব নিব 
মুহাmদ লড়েবন,  eটা আশা করা eেকবাের aবাsব। iসলাম- সমােলাচকেদর আরo aেনক সমােলাচনার যথাথর্ 
জবাব েদয়া যায়। iসলােম িচnা eবং িবশব্ােসর sাধীনতার pসেঙ্গ বলা যায় েয মুসিলমরা িবিজত েদেশর বািসnােদর 
uপর diিট পছেnর eকিট েবেছ েনবার sেযাগ েদেব -iসলাম aথবা িজিজয়া কর। 

eটাo সতয্ েয,  aেনক েkেt তরবািরর লড়াiেয় iসলাম pসািরত হেয়েছ। আজেকর িবংশ শতাbীর মানদেN 
যাচাi করেল eভােব iসলাম pচার করা anিচত o anায় মেন হেব। আধিুনক িবশব্ েকােনাভােবi ei ধারণা 
gহণ করেব না েয,  আlাহ eকমাt আরবেদরেকi িনবর্ািচত কেরেছন সমg মানব- সমাজেক পথ েদখােত। আlাহ 
সিতয্i যিদ চাiেতন িসিরয়া,  িমশর,  eবং iরােনর বািসnারা মুসিলম হেব,  তেব িতিন যুেdর আ য় না িনেয় 
aেনক মািজর্ত o শািnময় বয্বsা িনেত পারেতন। কারণ েকারােন বলা হেয়েছ :  ‘. . . িতিন যােক iচ্ছা িব াn 
কেরন o যােক iচ্ছা সৎপেথ পিরচািলত কেরন।’ ( sরা নাহল :  আয়াত ৯৩) । েকারােন আরo বলা হেয়েছ েয 
তরবাির dারা কাuেক পথ েদখােনা যায় না। ‘. . . pকৃত pমাণ dারাi আlাহ যােদরেক ধব্ংস করার তােদর ধব্ংস 
কেরন,  আর pকতৃ pমাণ dারাi যােদরেক জীিবত রাখা pেয়াজন তােদরেক জীিবত রােখন।’ (  sরা আনফাল:  
আয়াত ৪২) । ‘. . . েতামােদর ধমর্ েতামােদর,  আমার ধমর্ আমার।’ ( sরা কািফrন :  আয়াত ৬) । eiরকম আরo 
ডজন খােনক েকারােনর আয়াত udতৃ করা যায়। 

ei িবষেয়র গভীের েগেল বুঝা যায় iসলাম gহণ aথবা িজিজয়া কর pদান করার েয শতর্ িছল তা করা হেয়িছল 
আরববাসীর জn। মুহাmদ ei নীিত aবলmন কেরন খায়বার দখল করার পর eবং মkা িবজেয়র পর যখন 
kরাiশরা মুহাmেদর pিত তােদর aধীনতা sীকার কের েনয়। নিব মুহাmেদর uেdশয্ িছল আরবেদশেক eকিট 
eকক রাজৈনিতক ধারায় িনেয় আসা। হািদস েথেক জানা যায় েয নিব বেলেছন:  ‘আরব uপdীেপ eেকর েবিশ 
ধমর্ থাকেব না।’ মkা িবজেয়র পর আlাহ নিবেক পাঠােলন sরা তoবা । ei sরায় বলা হল েয,  েপৗtিলকরা 
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aিবশুd। তাi তারা আর কাবার মসিজদ pাঙ্গেণ আসেত পারেব না। ei sরার aেনক আয়াত েথেক বুঝা যায় 
েয iসলােমর ছtছায়ায় eকিট আরব- জাতীয় পিরচেয়র জn নিব িছেলন বdপিরকর। তাi েবdiনেদর জn কেঠার 
পদেkপ eবং শিk pেয়ােগর বয্বsা ei sরায় রাখা হয়। ‘aিবশব্াস o কপটতায় মrবাসী আরবরা ( েবdiন)  বড় 
েবিশ েপাk। আর আlাহ তাঁর রsেলর oপর যা aবতীণর্ কেরেছন তার ( nায়নীিতর)  সীমােরখা না েশখার েযাগয্তা 
eেদর েবিশ।’ ( sরা তoবা :  আয়াত ৯৭) । sরা েশাআরােত আlাহ বেলেছন:  ‘যিদ e েকােনা aনারেবর 
( িভnবাসী)  oপর aবতীণর্ করা হত।’ ( ২৬: ১৯৮) । e- আয়াত েথেক বঝুা যায় আlাহ জানেতন েয আরবেদর 
চাiেত aনারবরা drত েকারান েবােঝ eবং সহেজi েকারােনর বাণী েমেন েনয়। 

iuেরােপর পিNেতরা iসলাম pসঙ্গ aেনক মnবয্ কেরেছন। তার মেধয্ dিট pসেঙ্গর utর েদয়া যায় না। eকটা 
হেচ্ছ আlাহ শুধুমাt েহজােজর েলাকেদরেক িনেয়াগ করেলন সমg িবশব্েক ৈনিতকতা িশkা িদেত eবং তরবাির 
িদেয় লড়াi কের িবশব্বয্াপী eেকশব্রবাদ pচার করেত। েযেহত ু ei বkবয্িট িবশব্াস করা কিঠন তাi e- িনেয় 
eখােন আেলাচনা করা যােব না। িdতীয় হেচ্ছ আরবেদর an েদশ দখেলর িপছেন েয aথর্ৈনিতক েpরণা িছল তা 
িনেয়। 

e aধয্ােয়র শুrর িদেক বলা হেয়েছ নিবর মৃতযু্র পর েনতtৃ eবং রাজয্শাসেনর uচ্চাকাkা রাজৈনিতক iসলােমর 
rপেরখা ৈতির কেরেছ। আরব েবdiন েয aেnর ধনেদৗলত kিkগত করার uেdেশয্ িবিভn জািতেক পদানত 
কেরিছল তার pচরু pমাণ আমরা পাi iিতহাস েথেক। ঊষর,  anবর্র,  েরৗdতp আরব মrভূিমেত বসবাস করত 
aিতশয় rk যাযাবর েবdiনরা। তারা aিতকে  েকােনারকেম জীিবকা িনবর্াহ করত। তারা জানেতা তােদর সীমােnর 
বাiের আরo aেনক uবর্র,  ধনী,  eবং unত রাT eবং নগর আেছ। েসসব জায়গায় িবলািসতা আেছ pচরু eবং 
জীিবকা aজর্ন সহজ। তেব dঃেখর িবষয় িছল েয oi জনবসিতপণূর্ ভূখNgেলা pবল kমতাধর পারs o েরােমর 
aধীেন। িবিছnভােব িনঃs,  সহায়হীন যাযাবরেদর dারা ei শিkমান রাজt জয় করা সmব িছল না। যাযাবর আরব 
েবdiন েগােtর মােঝ পরsর ধব্ংসাtক হানাহািন তখন িনতয্ৈনিমিtক ঘটনা। iসলাম ei আnঃেগাtীয় হানাহািনর 
aবসান ঘটায়,  তােদর মােঝ eেন েদয় দৃি র pসারতা। দীঘর্িদন ধের েবdiনেদর শিk িবিচ্ছn- িবভািজত aবsায় 
ছিড়েয় িছিটেয় িছল। iসলাম েস শিkেক sসংহত কের eকt কের। ফেল আরব ভূখেN জn হয় eক aিতশয় 
শিkধর জািতর,  যা eতিদন aসmব িছল iসলাম তােক সmাবনাময় কের িদল।  

iসলাম- পবূর্ যুেগ আরব ভূখেN দিরd েবdiনরা তােদর েলাভ চিরতাথর্ করার জn dবর্ল েগােtর uপর aতিকর্ত 
হামলা চািলেয় dেশা েথেক িতনশ uট kিkগত কের িনেয় েযত। যখন তােদর ei শিkেক eকিtত করা হল 
তখন তারা েদখল তারা আরo pচরু মাল দখল িনেত পাের। দূর-দূরােnর uবর্র জিম দখল কের িনেত পাের,  
িবেদিশ snরী েশব্তাঙ্গ নারীo েপেত পাের। আরব- েবdiনেদর ৈবিশ য্ িছল লড়াi কের aেnর মাল লুট করেত 
eবং কাম চিরতাথর্ করেত তারা িনেজেদর জীবন িবপn করেত kিNত হেতা না। iসলাম তােদর ei uৎসগর্ীকৃত 
জীবনাচরণ o েপশাদারী ৈবিশ য্েক কােজ লাগাল। আর েবdiনরাo বুঝল যুd জয় হেল aগিণত ধনসmদi শুধু 
হsগত হেব তাi নয় শtrেক হতয্া করেল েবেহশত লাভ হেব িকংবা যুেdর ময়দােন িনহত হেলo েবেহশেত যােব। 
iসলাম আরব েবdiনেদর লড়াk জীবনাচরেণর আধয্ািtক েpরণা েযাগান েদয়। iসলাম gহেণর পর তািমম েগাt 
dারা তাগিলব েগাtেক আkমণ,  আuস েগাt dারা খাজরাজ,  সািকফ েগাt dারা গাতাফান েগাtেক পরsর আkমণ 
করা সmব হল না। তার বদেল আরব দৃি পাত করল িসিরয়া o iরােকর uপর। 



নিব মুহাmেদর ২৩ বছর	 পৃ া 168	
 
 

তৃতীয় aধয্ােয় বলা হেয়েছ গিনমেতর মাল লাভ করা িছল মুসিলম সmpদায়েক sদঢ়ৃ করার anতম হািতয়ার। 
িdতীয় িহজির সােল মুহাmদ নাখলােত kরাiশেদর মালবাহী কােফলা আkমণ কের pচরু মালামাল হsগত কেরন। 
ফেল মুসিলমরা িনেজেদর eকিtত শিk সmেকর্ sচ্ছ ধারণা েপেলন। eরপর বাn কায়েনাকা,  বাn kরাiজার 
ধনসmদo হsগত হয় তাঁেদর। ফেল মুসলমানেদর aথর্ৈনিতক aবsা শk িভিt লাভ কের। আরবেদর েয গিনমেতর 
মােলর pিত আকষর্ণ রেয়েছ তা েকারােনo s ভােব বলা হেয়েছ:  ‘েতামরা যখন যdুলb ধনসmদ সংgেহর জn 
যােব তখন যারা ঘের েথেক িগেয়িছল তারা বলেব,  ‘আমােদরেকo েতামােদর সেঙ্গ েযেত দাo।. . . ’ ( sরা ফাতাহ 
:  আয়াত ১৫) । ei আয়ােত eক েবdiেনর কথা বলা হেয়েছ। েসi েবdiন kরাiশেদর িবrেd যুেd েযেত eবং 
eক বৃেkর তেল ( hদাiিবয়ার সফেরর সময়)  নিবর পেk সবর্দা জীবন েদoয়ার জn pstত থাকার aঙ্গীকার িনেত 
aপরাগ িছল। পের যখন নিব খায়বাের ihিদেদর িবরেd aিভযােনর জn pstিত িনিচ্ছেলন তখন েসi েবdiন 
সংবাদ েপল েয আlাহ মুসিলমেদরেক aগাধ গিনমেতর মাল লােভর pিতrিত িদেয়েছন। তাi েস নিবর aিভযােন 
েযাগ িদেত চাiল। eিদেক গাতাফান েগাt খায়বােরর ihিদেদর সােথ িমtতার চুিkেত আবd িছল। নিব যখন 
খায়বাের সামিরক aিভযান চালান তখন িতিন গাতাফান েগাtেক খায়বােরর গিনমেতর মােলর িকছ ু aংশ েদবার 
aঙ্গীকার করেলন যােত তারা ihিদেদর সাহােযয্ eিগেয় না যায়। 

গিনমেতর মােলর pিত আরবেদর েয কী aপিরসীম আকষর্ণ িছল তার pচরু িববরণ পাoয়া যায় িহজিরর pথম 
দশেক। eর eকটা িবেশষ uদাহরণ েদoয়া হেয়েছ তৃতীয় aধয্ােয়। েসখােন বলা হেয়েছ েয,  মুহাmাদ হাoয়ােজন 
েগাt েথেক পাoয়া গিনমেতর মাল তাঁর kরাiশ আtীয়েদর মােঝ িবতরণ কের িদেলo আনসাররা িকছুi েপল না। 
ফেল আনসাররা নিবর uপর গভীর aসেnাষ pকাশ কেরন। ei িববরণgিল আরবেদর িবেশষ মেনাবিৃtর pমাণ 
েদয়। আর eটাo pমাণ কের নিব তাঁর সমােজর েলাকেদর মানিসকতা খুব ভাল কের বুঝেতন। eখােন eকটা 
িবষয় পির ার হoয়া দরকার। নিব েযসব পnা aবলmন কেরিছেলন েযমন বািণজয্ কােফলায় আkমণ,  ihিদেদর 
uৎখাত করা বা তােদরেক aধীনs করা,  eসেবর িপছেন নিবর eক uচ্চতর uেdশয্ িছল। যা আরবেদর গিনমেতর 
মােলর pিত আকাkার েচেয় িভn িছল। মুহাmদ েকবল eকজন ধমর্pচারক নয়,  eকজন রাTনায়কo িছেলন। 
রাTনায়েকরা মেন কেরন তাঁেদর uেdশয্ সফেলর জn যা দরকার তাi- i করেত হেব। মুহাmেদর uেdশয্ িছল 
iসলােমর বীজ েরাপণ করা,  আরবেদশ েথেক dনর্ীিতপরায়ণ েপৗtিলক,  কপটাচারীেদর িনমূর্ল করা,  eবং iসলােমর 
পতাকায় eক সংযুk আরব রােTর িভিt ৈতির করা। তাi তাঁর ei suচ্চ লk aজর্েন িতিন েয েকােনা পদেkপ 
িনেত pstত িছেলন। 

গিনমেতর মাল মুহাmদ কখেনা বয্িkগত কােজ বয্বহার করেতন না। েস- সময় মুসিলম সমাজ িছল েছাট। তাi 
নিব গিনমেতর মাল বয্বহার কের ei সংখয্ালঘু সmpদােয়র unয়েন সেচ  হন। মুহাmদ তাঁর aিত সাদািসধা জীবন 
িনেয় সnt  িছেলন। বাn kরাiজার িবপুল সmিt বােজয়াp করার পর নিবর stীগণo তাঁর কাছ েথেক aিধক ভাতা 
দািব করেলন। িকnt নিব তাঁর stীেদর dিটর মেধয্ eকিট পছn করেত আহবান করেলন -তােদর বতর্মান ভাতা aথবা 
িববাহ িবেচ্ছদ। নিবর সহচেররা তাঁর মতi সাদািসেধ জীবন িনবর্াহ করেতন। িতিন যতিদন জীিবত িছেলন ততিদন 
তাঁর েকােনা সহচর েলােভর বশবতর্ী হনিন। নিবর মৃতযু্র পর মুসলমানরা aেনক েদশ জয় কেরন। ফেল pচুর 
পিরমাণ গিনমেতর মাল aিজর্ত হয়। তখন েনতৃেtর aেনেকi ধনেদৗলেতর pিত বশীভূত হন।  
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িdতীয় খিলফা oমর গিনমেতর মাল বNন কেঠার হােত িনয়ntণ করেতন। শুধ ু তাi নয় মুহািজর o আনসার েনতােদর 
eবং anাn sেযাগয্ মিদনাবাসীেদর বয়s ভাতা ধােযর্র সময়o nায়- নীিত েমেন চলেতন। সবাiেক নিবর পেথ 
রাখার জn oমর িনেজo eকাn aনাড়mর জীবনযাপন করেতন। মুkkীতদাস সােলম ( শুrর িদেকর হািদস 
বণর্নাকারী)  eক হািদেস জািনেয়েছন,  খিলফা থাকাকালীন সমেয় oমেরর পাগিড়সহ সমs েপাশাক,  eবং জুতার 
মূলয্ েচাd িদরহােমর েবিশ িছল না। aথচ খিলফা হবার আেগ egিলর মূলয্ িছল চিlশ িদনার। ঐিতহািসক eবং 
েকারােনর তফিসরকারক আব ু জাফর মুহাmদ iবেন জিরর আল তাবাির িলেখেছন েয,  oমেরর িমতবয্িয়তা eেতাi 
কেঠার িছল েয তাঁর শাসেনর েশেষর িদেক pচরু aসেnাষ সৃি  কের। oমর তা জানেত েপের মসিজেদর pচারেবিদ 
েথেক েঘাষণা করেলন:  ‘আিম iসলােমর পিরপালেনর জn pচরু পির ম কেরিছ। iসলাম eখন পূণর্তাpাp হেয়েছ। 
kরাiশরা eখন চাiেছ আlাহর দান ( গিনমেতর মাল)  তাঁর iবাদতকারীেদর মুখ েথেক েকেড় িনেত। আিম ei 
বয্াপাের সতকর্ আিছ। kরাiশরা সহজ পথ ( iসলাম)  েথেক িবচযু্ত হেয় নরেকর পেথ পা বাড়ােল আিম তােদরেক 
বাধা িদব।’ তাবাির আরo বেলেছন েয,  খিলফা oমেরর anমিত ছাড়া নিবর িবিশ  সাহািবেদর পযর্n মিদনার 
বাiের যাoয়া িনিষd িছল। oমর কখেনা anমিত িদেলo তা সীমাবd থাকত শুধুমাt slসমেয়র জn,  তাo 
শুধমুাt েহজাজ aঞ্চেল মেণর জn। িবিশ  সাহািবরা িবিজত েদেশ মণ করেল মুসলমানরা ভাগ হেয় েযেত পাের 
-ei িচnা িনেয় oমর সবর্দা uিdg থাকেতন। কখেনা েকােনা িবিশ  kরাiশ িবেদিশেদর িবrেd যুেd েযাগদান 
করেত চাiেল oমর বলেতন:  ‘নিবর সমেয় আপিন েয যুেd িগেয়িছেলন তাi আপনার জn যেথ । আপিন িবেদশ 
না েদখেলi ভাল,  আর িবেদিশরা আপনােক না েদখেলi ভাল।’ 

খিলফা oমেরর কেঠারতা pসেঙ্গ িমশরীয় েলখক তাহা েহােসন৯৪ তাঁর ‘েফৎনাত আল kবরা’ ( ২য় খN,  কায়েরা 
১৯৪৭ eবং ১৯৫৩)  বiেয় িলেখেছন :  ‘kমতা o মুনাফার uপর kরাiশেদর pবল েলালুপতা িছল। kরাiশেদর 
ei েগা ীগত মেনাভাব খিলফা oমর ভাল কের জানেতন। তাi oমর kরাiশেদরেক সেnেহর েচােখ েদখেতন। 
েস- সময় কাবা িছল আরবেদর মূিতর্পজূা eবং তীথর্যাtার pধান েকnd। kরাiশেদর uপর ns িছল কাবাঘর o 
তীথর্যাtীেদর েদখােশানার ভার। eটাi eকমাt কারণ েয,  kরাiশরা তােদর েগােtর আিভজােতয্র দািবদার িছল। 
aথর্াৎ আরবেদর ধমর্ীয় িবশব্াস,  ধমর্ীয় আচার,  pথা- রীিতনীিতর sেযাগ িনেয় kরাiশরা েগাটা আরেবর মেধয্ সবেচেয় 
ধনী হেয় uেঠ। kরাiশেদর েসৗভাগয্ েয,  ধমর্ীয় কারেণ মkা eবং eর pাকিৃতক সmদ িছল িনরাপদ। তাi 
kরাiশরা পূণর্ভােব বািণেজয্ মেনািনেবশ করেত পারেতন। তারা েহজােজর সবেচেয় pভাবশালী েগা ীেত পিরণত হয়। 
kরাiশরা িছল oমেরর েগােtর েলাক। তাi oমরo জানেতন kরাiশেদর সব আিভজাতয্,  সmান eবং ধনেদৗলত 
সব িকছুর িপছেন রেয়েছ িছল কাবা o eর মূিতর্gেলা। তা না হেল kরাiশরা েকােনািদনi মূিতর্ পূজা করত না। 
oমর আরo জানেতন kরাiশরা েsচ্ছায় iসলাম gহণ কেরনিন। মkা িবজেয়র পর নিব তােদর uপর iসলাম 
চািপেয় িদেয়িছেলন। kরাiশরা মুসলমানেদর ভেয় েপত। তাছাড়া kরাiশরা জানত েয,  দীঘর্িদেনর বংেশর ঐিতh 
েভেঙ iসলাম gহণ তােদর জn eক ঝুঁিকপণূর্ িসdাn িছল। েসজেn oমর ভাবেলন ei ধনসmদ েলালুপ,  
sেযাগসnানীেদর যেথচ্ছার ভার েদoয়া িবপদজনক হেব। 

oমর েয আসেলi িবচkণ িছেলন তার pমাণ পাoয়া যায় তাঁর মৃতুয্র পর aেনক ঘটনার পিরেpিkেত। oমেরর 
uiেল িলেখ িগেয়িছেলন তাঁর মৃতযু্র পের িযিন খিলফা হেবন িতিন েযন oমর িনেয়াগকতৃ শাসনকতর্ােদর eক বছর 
তােদর পেদ বহাল রােখন। uসমান oমেরর iচ্ছা পালন করেলন। eক বছর পর uসমান সরকাির পদgিল েথেক 
িনেয়াগকতৃেদর রদবদল কেরন। শাসেনর শুr হেতi uসমান মুহািজর o আনসারেদর সরকাির েকাষাগার েথেক pচরু 
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টাকা পয়সা েদয়া শুr কেরন। eকবার uসমান বয়s ভাতা শতকরা eকশ ভাগ বািড়েয় িদেলন। uসমান িছেলন 
তৃতীয় খিলফা। পবূর্গামীেদর anrপ বয্িkগতভােব uসমান সাধারণ জীবন িনবর্াহ করেতন। বয্িkগত pেয়াজেন 
uসমান কখেনা সরকাির তহিবল তছrপ কেরনিন। িকnt িতিন aেযাগয্ বয্িkেদর aেনক দান,  uপহার িদেয়িছেলন। 
e কারেণ aেনেকর মােঝ পর ীকাতরতা eবং েলােভর জn হয়,  বািতল হেয় যায় আtসংযমী হবার pয়াস। 

পেূবর্i বলা হেয়েছ খিলফা oমর aিত সাধারণ েপাশাক পিরধান করেতন eবং সাধািসেধ জীবনযাপন করেতন। 
iসলােমর iিতহােস oমর িছেলন anতম শিkশালী খিলফা। িতিন িছেলন সবর্pথম খিলফা যার uপািধ িছল 
‘িবশব্াসীেদর নৃপিত’। আিলo িছেলন কেঠার আtসংযমী বয্িk। e- বয্াপাের আিলর শtrিমt uভেয়i eকমত। আিলর 
েপাশাক ভিতর্ িছল তািলেত। বার বার তাঁর েপাশাক েসলাiেয়র জেn আিল তাঁর দিজর্র কােছ লিjত থাকেতন। 
eকবার আিলর ভাi আিকল তাঁর ঋণ পিরেশােধর জn আিলেক anেরাধ করেলন সরকাির তহিবল েথেক টাকা 
িদেত। আিল কেঠারভােব িতরsার করেলন আিকলেক। পের আিকল চেল যান আিলর pিতপk মুয়ািবয়ার কােছ। 
e- ঘটনা েথেক বুঝা যায় আরবেদর মানিসকতায় আিথর্ক িবষয় কত grtপণূর্। 

e- pসেঙ্গ নিবর anতম pিসd সাহািব সাদ িবন আিব oয়াkাস সmেকর্ িকছ ু আেলাকপাত করা দরকার। মkায় 
নবoুিতর pথম িদেক সাদ iসলাম gহণ কেরন। নিব েয দশজনেক েবেহশেতর িন য়তা িদেয়িছেলন সাদ িছেলন 
তাঁেদর eকজন। িহজির ১৬ সােল ( ৬৩৭ িখর্sাb)  oমেরর েখলাফেত সাদ kদিসয়ার যুেdর েনতৃt েদন eবং 
iরািনেদর পরািজত কের তােদর রাজধানী kটাসফন ( aথবা তািসবন)  দখল কের েনন। ei জn সাদ িবন আিব 
oয়াkাসেক ‘iসলােমর বীর’ uপািধেত ভিূষত করা হয়। eরপর সাদ িবন আিব oয়াkাস kফার pথম শাসক 
িনেয়ািজত হন। িহজির ২৩ ( ৬৪৪ িখর্sাb)  সােল oমেরর মৃতুয্র সিnkেণ oমর নতুন খিলফা মেনানীত করার 
জn েয ছয় সদs িবিশ  পিরষদ গঠন কেরন তােত সাদেক anভরু্k করা হয়। eর ফেল সাদo নতুন খিলফার 
জn eকজন pাথর্ী হেয় যান। িহজির ৫৫ ( ৬৭৪- ৫ িখর্sাb)  সােল সাদ িবন আিব oয়াkাস মিদনা শহেরর 
িনকটবতর্ী আল- আিকক uপতয্কায় aবিsত তাঁর িবশাল বাসভবেন মারা যান। মৃতুয্কােল িতিন pচরু ধনসmিt েরেখ 
যান যার পিরমাণ িছল আnমািনক di েথেক িতন লk িদরহাম। 

সাদ িবন আিব oয়াkােসর পুt oমর িবন সাদ িবন আিব oয়াkােসর কথাo বাদ েদয়া যায় না। িহজির ৬১ সােল 
( ৬৮১ িখর্sাb)  iরােকর শাসনকতর্া oবায়dlাহ িবন িজয়াদ,  oমর িবন সাদ িবন oয়াkাসেক eক শেতর্ iরােনর 
রািয় aঞ্চেলর শাসনকতর্া িনেয়ােগর psাব েদন। শতর্ িছল pথেম oমর িবন সাদেক eক aিভযােনর েনতtৃ িদেত 
হেব যােত িতিন েহােসন িবন আিলেক iয়ািজদ িবন মুয়ািবয়ার েখলাফত sীকার করােত বাধয্ কেরন। েহােসন eেত 
রািজ না হেল তার পিরণিত েহােসনেক বহন করেত হেব। aথর্াৎ েহােসনেক েমের েফলেত হেব। pথেম oমর িবন 
সাদ ei শতর্ মানেত রািজ হেলন না। eক রােত oমর িবন সাদ তাঁর আtীয়েদর সােথ িবষয়িট িনেয় আেলাচনা 
কেরন। তাঁর আtীয়রা eকমত হেলন তাঁর uিচত হেব না নিবর েদৗিহেtর সােথ যুd করা। িকnt েশষ পযর্n 
oবায়dlাহ িবন িজয়াদ সফল হেলন। oমর িবন সাদ িবন আিব oয়াkাস েহােসেনর িবrেd যুেd যাtা করেলন। 
যখন oমর িবন সাদ েহােসেনর সm ুখীন হেলন তখন িতিন চাiেলন েহােসেনর সােথ আেপাষ কের িনেত। িতনিদন 
ধের oমর িবন সাদ েহােসেনর সােথ কথাবাতর্া চািলেয় েবাঝােত চাiেলন েহােসন েযন আtসমপর্ণ কের iয়ািজেদর 
pিত তাঁর আnগতয্ েঘাষণা কেরন। ei দীঘর্sায়ী আেলাচনার কথা শুেন oবায়dlাহ িবন িজয়াদ আতিঙ্কত হেয় 
পেড়ন। ভাবেলন oমর িবন সাদ হয়ত েহােসেনর iসলািম ভাবােবেগ পেড় যােবন eবং তাঁর পেk চেল যােবন। 
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েস- জn oবায়dlাহ তাঁর সামিরক কমর্কতর্া েশমর িবন িদল- েজাoশানেক বাতর্া পাঠােলন েয,  oমর িবন সাদ যিদ 
গিড়মিস চালােত থােকন তেব িতিন েযন সামিরক বািহনীর েনতtৃ িনেয় েনন। ei খবর েশানা মাt oমর িবন সাদ 
িবন আিব oয়াkাস ভেুল েগেলন iসলােমর জn তাঁর িপতার aবদােনর কথা। িতিনi হেলন pথম বয্িk িযিন 
নিবর নািতেক লkয্ কের তীর ছুেড় মােরন। ধমর্,  সmান eবং ৈনিতকতার েচেয় oমর িবন সােদর কােছ  pাধাn 
পায় পারেsর রািয় রােজয্র শাসন kমতা লাভ করা। 

তালহা িবন oবায়dlাহ িছেলন নিবর anতম সাহািব। েয দশ জন সহচরেক নিব েবেহশেতর িন য়তা িদেয়িছেলন 
তালহাo তাঁেদর anতম। খিলফা oমর েয ছয় সদেsর পিরষদ গঠন কেরিছেলন তালহাo তােত anভরু্k িছেলন। 
আবার তালহা িনেজi খিলফা পেদর pাথর্ী িছেলন। িকnt তালহা মিদনার বািহের থাকায় পিরষেদর সভায় েযাগ িদেত 
পােরনিন। ফেল তালহার মতামত না েজেনi পিরষদ খিলফার মেনানয়ন িদেয় েদন। মিদনায় িফের আসার পর 
তালহা খিলফার বয্াপাের aনীহা েদখােলন eবং uসমােনর pিত তাঁর আnগতয্ জানােত asীকার করেলন। েশেষ 
uসমান বয্িkগতভােব তালহার বাসগৃেহ যান eবং খিলফার পদ েছেড় েদবার iচ্ছা pকাশ কেরন। তালহা িবbতেবাধ 
করেলন eবং uসমানেক তাঁর আnগতয্ িদেয় িদেলন। পুরsারsrপ uসমান সরকাির তহিবল েথেক তালহােক ৫০ 
হাজার িদরহাম িদেয় িদেলন eবং জািনেয় িদেলন ei aথর্ পিরেশাধ করেত হেব না। eরপর েথেক তালহা হেয় 
েগেলন uসমােনর কােছর ঘিন  বnু। eরপরo তালহা uসমােনর সাহােযয্ আরo aেনক aেথর্র েলনেদন কেরন। 
েযমন eকবার তালহা iরােকর িকছু জিম িবিনময় করেত চাiেলন েহজাজ aথবা িমশেরর সােথ। uসমান সােথ 
সােথ ৈতির হেয় েগেলন তাঁর শািসত iসলািম সাmােজয্র েয েকােনা sােন uচ্চপদs কমর্চারী পািঠেয় িদেত যােত 
তালহা যা চান তা েপেয় যান। e- বয্াপাের aেনেক aসেnাষ pকাশ করেলন। pথেম তালহা uসমানেক সমথর্ন 
জানােলন। যখন aসেnােষর কN uচ্চ হেত লাগল তখন তালহা িবচkণতার পিরচয় িদেলন িনেজর িজহবা সংবরণ 
কের। যখন িবেdাহীরা uসমােনর গৃহ- aবেরাধ কের েফেল তখন তালহা তাড়াতািড় িবেdাহীেদর পk িনেলন। িহজির 
৩৬ ( ৬৫৬ িখর্sাb)  সােল জামােলর যুেd ( uেটর যdু)  তালহা িনহত হন। eকিট তথয্ anযায়ী uসমােনর চাচাত 
ভাi মােরায়ান িবন আল- হাকাম eক তীর িনেkপ কের তালহােক হতয্া কেরন। eরপর মােরায়ান িবন আল- হাকাম 
বেলন,  ‘uসমােনর খুেনর pিতেশােধর জn তালহার রki যেথ ।’ ( মােরায়ান িছেলন আিলর িবপেk। িহজির ৬৪ 
( ৬৮৪- ৮৫ িখর্sাb)  সােল মােরায়ান uমাiয়া খিলফা িনযkু হন।)  uেlখয্ তালহা যখন iসলাম gহণ কেরন তখন 
িতিন েমােটo aথর্িবেtর মািলক িছেলন না। oমেরর সময়o তালহা মধয্িবt পযর্ােয়র িছেলন। িকnt মৃতুয্কােল তাঁর 
সmিtর মূলয্ িছল িtশ লk িদরহাম। eর মেধয্ নগদ িছল ২ লk িদনার আর বািক িছল দালানেকাটা,  কৃিষভূিম,  
o asাবর সmিt। iবেন সােদ ‘তাবাকাত’ gেnর বণর্নায়,  তালহার নগদ aেথর্র পিরমাণ িছল ১০০িট চামড়ার 
বsা,  pেতয্ক বsায় িছল ১০০ িকেলাgাম িবশুd sণর্। 

oমেরর utরািধকার িনেয়ােগর জn েয ছয়জনেক মেনানীত করা হেয়িছল তােদর মেধয্ আরo eকজন িছেলন 
জুবােয়র িবন আল- আoয়াম। িতিন নিবর ফফুুর পুt। eছাড়াo নিবর সােথ তাঁর an আtীয়তাo িছল। জুবােয়র 
িবন আল- আoয়াম িছেলন pথম িদেকর iসলাম gহণকারী। িতিনo েসi দশজেনর eকজন,  যােক েবেহশেতর 
িন য়তা েদয়া হেয়িছল। জুবােয়র নিবর সেঙ্গ aেনকgিল যুেdo aংশ িনেয়িছেলন। নিব জুবােয়রেক আখয্া িদেয়িছেলন 
‘আমার িশষয্’। তাi িতিন িছেলন নিবর সাহািবেদর মেধয্ সবেচেয় সmািনত। aেনেক বেলন েয iসলােমর তৃতীয় 
খিলফা uসমান জবুােয়রেক সরকাির তহিবল েথেক ছয় লk িদরহাম েদন। জুবােয়র েভেব েপেলন না eত িবপুল 
aথর্ িদেয় িতিন িক করেবন? তাঁর বnরুা যা পরামশর্ িদেলন জুবােয়র তাi- i করেলন। িবিভn নগরীর আেশপােশ 
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িতিন aেনক বািড়,  কৃিষজিম kয় কেরন। তাঁর মৃতুয্কােল েফাসতাত ( পরবতর্ীকােল কায়েরা) , আেলকজািndয়া,  
বসরা,  kফায় pচরু ভূ- সmিtর মািলক বেন যান। মিদনােত জবুােয়র eগারিট বািড়র মািলক িছেলন eবং ei 
বািড়gিল ভাড়া িদেয় েদন। anমান করা হয় তাঁর সমg ভ-ূ সmিtর পিরমাণ িছল ৩৫, ২০০, ০০০ েথেক 
৫২, ০০০, ০০০ িদরহাম। iবেন সাদ তাঁর তাবাকাত বiেয় িলেখেছন জুবােয়র aতয্n ধািমর্ক িছেলন। িতিন কােরা 
কাছ েথেক েকােনা িকছ ু গিচ্ছত রাখেত চাiেতন না। তাঁর ভয় িছল েয েকােনা মুহূেতর্ িতিন চরম dদর্শায় পিতত 
হেত পােরন। ফেল oiসব গিচ্ছত মাল বা ধনসmদ হািরেয় েযেত পাের aথবা ন  হেত পাের। িকnt েকu তাঁেক 
ঋণ িদেল তা gহণ করেতন। eবং েসi aথর্ িনেজর মেন কের লাভজনক েkেt িবিনেয়াগ করেতন। তেব শতর্ 
িছল িতিন মারা েগেল oiসব ঋেণর aথর্ তাঁর utরািধকারীরা পিরেশাধ করেত বাধয্ থাকেবন। সিতয্ বলেত 
মৃতযু্কােল িতিন pায় িবশ লk িদরহাম ঋণ েরেখ যান যা তাঁর পুtরা পিরেশাধ কের েদন। 

আbরু রহমান িবন আuফ নিবর আেরকজন িনকটতম সাহািব। িতিনo দশজেনর মেধয্ eকজন েয েবেহশেতর 
িন য়তা েপেয়িছেলন নিবর কাছ েথেক। ei সাহািব aিতশয় িবচkণ,  aিভj বয্বসায়ী eবং খিলফা আব ু বকর o 
খিলফা oমেরর িবশব্s uপেদ া। খিলফা িনবর্াচেনর জn oমেরর ছয় সদs িবিশ  কিমিটর eকজন িতিন। আbরু 
রহমান কখন দািরdতা েদেখনিন। তাi বদাnতায় িছেলন সবর্ােg। িতিন েয িবপুল পিরমাণ সmদ- সmিt েরেখ 
যান তা েকােনাkেমi শুধুমাt মিদনার বাজাের বয্বসা- বািণজয্ dারা aজর্ন করা সmব িছল না। মৃতুয্কােল িতিন 
চারজন stী েরেখ যান। pেতয্ক stী পান ৫০ হাজার sেণর্র িদনার,  ১ হাজারিট uট eবং ৩ হাজার েমষ। আbরু 
রহমান uiেল তাঁর stীেদরেক ei ধনসmদ আlাহর রাsায় খরচ করার িনেদর্শ িদেয় যান। খিলফা uসমােনর 
আমেল হাকাম িবন িহজােমর মেতা gণসmn বয্িk খুব কম িছেলন। িতিন সরকাির তহিবল েথেক eক কপদর্কo 
িনেতন না। যখন সরকাির েকাষাগার েথেক মুহািজর eবং আনসারেদর মােঝ বয়s ভাতার বয্বsা করা হেলা তখন 
িতিন েস ভাতা িনেত asীকার করেলন। 

আবজুর িগফাির৯৫ pথম িদেকi iসলাম gহণ কের নিবর ঘিন  সাহািব হেয় যান। িগফাির aিতশয় ধািমর্ক eবং 
কেঠার আtসংযমী বেল পিরিচত িছেলন। aেনক হািদেসরo বণর্নাকারী। িতিন pায়i বলেতন,  sরা তoবা’র ৩৪ 
আয়ােত েয বলা হেয়েছ: ‘. . . যারা েসানা o rপা জমা কের eবং তা আlাহর পেথ বয্য় কের না তােদরেক 
মারাtক শািsর খবর দাo।’ ( ৯: ৩৪) । ei আেদশ েদয়া হেয়েছ সমg মুসিলম সমাজেক েযন তারা সmদ 
kিkগত না কের তা দান কের েদয়। আবুজর িগফাির িসিরয়ােত থাকাকালীন শাসনকতর্া মুয়ািবয়ােক েকারােনর oi 
আেদশ লঙ্ঘন করার জn ভৎর্সনা কেরন। শািssrপ মুয়ািবয়া আবুজরেক িসিরয়া েথেক িনবর্ািসত কের েহজােজ 
পািঠেয় েদন। মিদনােত eেস আবুজর eকi কথা বলেলন। iসলােমর ততৃীয় খিলফা uসমান তা শুেন আবজুরেক 
pহার করেলন eবং মিদনা েথেক বিহ ার কের িদেলন। 

যােহাক eটা সিতয্ েয,  নিবর িকছুসংখয্ক সাহািব ধনসmিtর েলাভ সংবরণ করেত না েপের তা হািসল করার জn 
uেঠ পেড় েলেগ যান। aবsা eমন হেয় uেঠ েয,  aদk eবং যারা নিব বা খিলফার সােথ জিড়ত িছল না তারাo 
পযর্n নানা পnা aবলmন কের টাকা বানােত লাগেলন। কিথত আেছ জাnাব নােম eকজন িদনমুজুর মkায় বাতর্াবাহক 
ভৃতয্ িহেসেব কাজ করেতন,  িতিনo kফায় মৃতুয্কােল নগদ ৪০ হাজার িদরহাম েরেখ যান। 

যুেd েযাগদানকারীরা গিনমেতর মােলর ভাগ েপেয় eবং পের বয়s ভাতা েপেয় aেনেক ধনী হেয় যায়। েযসব 
aশব্ােরাহী ৈসিনক iি িকয়ায় ( বতর্মােন িতuিনিসয়া)  আblুাহ িবন সাদ িবন আিব সারােহর েনতৃেt যdু কেরিছল 
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তারা pেতয্েক ৩ হাজার িমথকাল ( ১ িমথকাল ৪. ৭ gােমর সমান)  পিরমাণ িবশুd sণর্ পায়। eকজন পদািতক 
ৈসn পায় ১ হাজার িমথকাল। 

iসলােমর iিতহােসর pাথিমক যেুগর eiসব aজs িনভর্রেযাগয্ uদাহরেণ eটা পির ার হেয় আেস েয,  গিনমেতর 
মােলর ভাগ পাoয়া,  aেnর ভূিম েজারপূবর্ক দখল করা,  eবং aেnর নারীেদর aপহরণ কের তােদর দাসী বািনেয় 
রাখা-eসবi িছল আরব েযাdােদর জn বড় আকষর্ণ। eজn তােদর সাহেসর েকােনা aভাব িছল না। িনমর্মতা 
েদখােতo তারা েকােনাpকার kNা েবাধ করেতন না। নিবর আদশর্,  আেদশ- িনেষধেক agাh কের iসলােমর 
ছtছায়ায় েথেক তাঁরা kমতা,  ধনেদৗলত,  pভাবpিতপিt হািসেল বয্s িছেলন। তারা ভেুল েগেলন iসলােমর েসi 
মহান বাণী,  েকারােন েযমন বলা হেয়েছ :  ‘েতামােদর মেধয্ েস- i আlাহর কােছ েবিশ মযর্াদাসmn েয েবিশ 
পরেহজগার।’ ( sরা hজুরাত :  আয়াত ১৩) । তেব ei ধরেনর aসদাচরেণর pিতিkয়াo aিচেরi শুr হেয় যায়। 
িবেদিশরা,  িবেশষ কের iরািনরা ei ধরেনর aৈনিতক আচরণ- aতয্াচার মানেত চাiল না। তারা iসলােমর 
আধয্ািtক eবং দয়াল ু নীিতgেলা gহণ কের। িকnt আরবেদর জািতগত ে েtর দািব মানেত asীকার কের। 
iরািনরা আরবেদর েশাষেণর sীকার হেত চাiল না। আরবেদর জাতয্ািভমান আর ে েtর দািবর utের iরািনরা 
তােদর জাতীয়তাবাদী আেnালন ‘েশািবয়া’ গেড় তুেল। eমন কী aেনেক iসলােমর িবrেd ( িজিnক)  িগেয় 
ধমর্িবেরাধী হেয় যান।  

ei বiেয়র েলখক িমশর েথেক pকািশত ÔAl-zandaqa wa-l-su'ubiyya fi-l-'asr al-"Abbasi al-awwalÕ িশেরানােমর eকিট 

বi পেড়িছেলন। বiিটর ভূিমকা িলেখিছেলন কায়েরা িবশব্িবদয্ালেয়র eকজন aধয্াপক। িতিন েসখােন দািব কেরন,  
‘iরািনেদর জাতীয়তাবাদী আেnালন ( েশািবয়া)  পেুরাপুির iসলািম নীিত- আদর্েশর িবেরাধী। eিট ধমর্িবেরাধী।’ িকnt 
বiিটেত েদখােনা হয়িন েয আরেবরাo েকারান লঙ্ঘন কেরেছ। anত ei আয়াতিট :  ‘আlাহ aবশয্i nায়পরায়ণতা,  
সদাচারণ o আtীয়sজনেক দােনর িনেদর্শ েদন। আর িতিন a ীলতা,  aসৎকমর্ o সীমালঙ্ঘন িনেষধ কেরন। িতিন 
েতামােদর uপেদশ েদন যােত েতামরা িশkা gহণ কর।’ ( sরা নাহল :  আয়াত ৯০) । 

েযসব খিলফােক ‘িবশব্াসীেদর নৃপিত’ ( আিমrল মুেমিনন)  uপািধ েদয়া হেয়িছল তােদর মেধয্ aেনেকi eেতা 
াচারী িছেলন েয,  কিথত আেছ তারা ‘মেদর নদী’েত sান করেতন। নিব তাঁর মহান আদশর্ সততা eবং 

uৎকষর্তােক মানবতার মানদN িহেসেব gহণ কেরিছেলন। িকnt ei খিলফারা নিবর েসi মহেttর pিত েকােনা 
rেkপi কেরনিন। uমাiয়া খিলফারা aনারব মুসলমানেদর uপর আরব মুসলমানেদর কতরৃ্t eবং an আরবেদর 
uপর uমাiয়া েগােtর আরবেদর কতরৃ্t বহাল রাখেত সেচ  থাকেলন। 

আিল িছেলন নিবর সহচরেদর মেধয্ anতম ধমর্pাণ eবং jানী বয্িk। তথািপ ei ‘িবশব্াসীেদর শাহজাদা’রা 
মসিজেদর pচারেবিদ েথেক আিল িবন আব ু তািলেবর মৃতযু্র পরo তাঁেক িনেয় গািলগালাজসহ কটুিk করেতন। 
িবিশ  পিNত আblুাহ িবন আল- আbাস িছেলন নিবর চাচােতা ভাi। আblুাহ িবন আbােসর বংশধর িছেলন 
খিলফা মুতাoয়ািkল ( ২৩২- ২৪৭ িহজির;  ৮৪৭- ৮৬১ িখর্sাb) । িনেজর দরবাের uপিsত গণয্মাnেদর 
িচtিবেনাদেনর জn িতিন eক ভাঁড়েক িনেয়ািজত করেলন েয আিলর েবশ ধারণ কের নতর্ন- kদর্ন করেতা। eছাড়াo 
খিলফা মতুাoয়ািkল নিবর নািত েহােসন িবন আিলর সমািধেত লাঙ্গল চািলেয় েদন eবং েসচ করেত থােকন যােত 
কের oi সমািধর েকােনা িচh পাoয়া না যায়;  েলাকজেনর মন েথেক েযন নিবর েদৗিহেtর sৃিত িনি h হেয় 
যায়। তাi iরািনরা সিঠকভােবi িবেবচনা কেরিছল েয যারা eেতা aসচ্চিরt eবং নিবর আদেশর্র pিত সীমাহীন 
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uদাসীন তারা েকােনাkেমi ‘িবশব্াসীেদর শাহজাদা’ বা ‘নৃপিত’ ( আিমrল মুেমিনন)  েখতােব ভূিষত হেত পােরন 
না। 

 

পাদটীকা 

৮৮.  iসলােমর িdতীয় খিলফা oমরেক ২৬ জুলহজ িহজির ২৩ ( ৩ নেভmর ৬৪৪ িখর্sাb)  সােল আব ু লুলু 
ছুিরকাহত কেরন। আব ু লুলু িছেলন eকজন iরািন kীতদাস। aেনক ঐিতহািসক তােক িখর্sান িহেসেব িচিhত 
কেরেছন। মৃতযু্র কেয়ক ঘNা আেগ oমর eক পিরষদ গঠন কেরন খিলফা িনবর্াচেনর জn। ei পিরষদ uসমানেক 
oমেরর পরবতর্ী utরািধকারী মেনানীত কের। 

৮৯.   আবুজর িগফাির নিব মুহাmেদর ধমর্pচােরর শুrর িদেক iসলাম gহণ কেরেছন। িতিন eকজন কেঠার 
তপsী,  সমােলাচক eবং হািদস- বণর্নাকারী। uসমােনর েখলাফেতর সময় িসিরয়ার শাসনকতর্া মুয়ািবয়া তাঁেক িসিরয়া 
েথেক বিহ ার কেরন। আবুজর িগফাির িহজির ৩২ সােল ( ৬৫২ িখর্sাb)  সােল মারা যান। আবুজর িগফাির,  আল 
িমকদাদ িবন আমর,  eবং সালমান আল ফািসর্েদরেক pথমিদককার ‘িশয়া’ বলা হয়। 

৯০.  আmার িবন iয়ািসরo ধমর্pচােরর শুrর িদেকi iসলাম gহণ কেরেছন। িতিন নিবর সােথ aেনক যেুd 
aংশgহণ কেরন। খিলফা oমেরর সময় িতিন kফার শাসনকতর্া িনযkু হন eবং খুিজsান দখেল aেনক aবদান 
রােখন। খিলফা uসমান তাঁেক চাkির েথেক বরখাs কেরন। নিবর stী আেয়শার িবrেd জামােলর যুেd আmার িবন 
iয়ািসর খিলফা আিলর পেk লড়াi কেরন। তেব  িসিফ্ফেনর যেুd আিলর পk িনেয় লড়াi করার সময় মৃতুয্বরণ 
কেরন। 

৯১.  আরিব ভাষায় pাক- iসলািম যুগ েথেক ibািহম আল মুয়ােসিলর সময়কােলর কিবতার সংকলন- gn। 
আbািসয়া খিলফা হাrন আল- রিশেদর আমেল ibািহম আল মুয়ােসিল িছেলন রাজসভার সংগীতিবশারদ ( িহজির 
১৭০ বা ৭৮৬ িখর্sাb- িহজির ১৯৩ বা ৮০৯ িখর্sাb) । gnিটর সংকলক িছেলন আবুল ফরজ আিল আল- iসফাহািন 
( িহজির ২৮৪ বা ৮৯৭ িখর্sাb-িহজির ৩৫৬ বা ৯৬৭ িখর্sাb)  uমাiয়া বংেশর আরব। বসবাস করেতন পারেsর 
iসফাহােন। 

৯২.  ফািসর্ শb খাসরাo- eর আরিব uচ্চারণ হেচ্ছ ‘খসr’। eিট iরােনর eক rপকথার রাজার নাম িছল। 
পরবতর্ীেত ei নােমর dজন সাসািনদ সmাট পারs শাসন কেরন। pথমজন খসr- ১ anিশরবন ( ৫৩১- ৫৭৯ 
িখর্sাb)  eবং িdতীয়জন খসr- ২ পারেভজ ( ৫৯১- ৬২৮ িখর্sাb) । 

৯৩.  আblুাহ িবন kতায়বা ( িহজির ২১৩ বা ৮২৮ িখর্sাb-িহজির ২৭৬ বা ৮৮৯ িখর্sাb)  iরািন বংেশাdূত। 
িতিন সরকাির কােজ িনেয়ািজত িছেলন বাগদােদ। েসখােনi মৃতুয্বরণ কেরন। তাঁর রিচত ‘আiন আল- আকবর’ 
আধয্ািtক সতয্ কািহিনর eবং কিবতার সংকলন। e ছাড়াo ei gেn আেছ সিচবসংkাn কলািবদয্া o anাn 
আরিব রচনা। 
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৯৪.  তাহা েহােসন ( ১৮৮৯- ১৯৭৩ িখর্sাb)  ৈশশবকাল েথেক an িছেলন। েকারান aধয্য়ন কেরন মাdাসা েথেক। 
পের িমশেরর আল- আজহার ধমর্ীয় কেলেজ পড়ােশানা কেরন। েসখান েথেক ােn পড়ােশানা করেত যান eবং 
পয্ািরস িবশব্িবদয্ালয় েথেক ডkেরট িডিg aজর্ন কেরন। তাঁর ডkেরট গেবষণার িশেরানাম িছল :  ÔLa philosophie 

sociale d'lbn KhaldounÕ । pাক- iসলািম যুেগর কিবতার uপর তাহা েহােসেনর পািNতয্পূণর্ গেবষণা কায়েরা েথেক 

pকািশত হয় ১৯২৬ সােল ÔFi'sh-she'r el-jaheliÕ নােম। দীঘর্ িবতেকর্র মধয্ িদেয় কায়েরা di খেN pকািশত হয় নিব 

মুহাmেদর জীবনী (Ala luimesh es-sira)  ১৯৩৩ eবং ১৯৩৮ সােল। ei জীবনীgnিটi তাহা েহােসেনর aিতgrtপণূর্ 
কাজ। িমশরীয় জাতীয়তাবােদ িতিন uদারনীিতর anসারী িছেলন। ১৯৩৮ সােল pকািশত ‘িমশরীয় সংsৃিতর ভিবষয্ত’ 

(Mostaqbal oth-theqafafi Mesr) নােমর বiেয় তাহা েহােসন িমশেরর সােথ ভমূধয্সাগরীয় anাn েদেশর সহেযািগতার 

আhান জানান। ১৯৫০ সােলর জাnয়াির েথেক ১৯৫২ সােলর জাnয়াির পযর্n িতিন িমশেরর িশkামntী িছেলন। 
সেবর্াপির তাঁেক sরণ করা হয় মাdাসায় থাকাকালীন সমেয় েকারান aধয্য়ন o আজহার মহািবদয্ালেয় তাঁর 
ছাtজীবেনর িদনgিলর uপর িভিt কের ‘আল আয়াম’ gেnর জn। কায়েরা েথেক ২ খN pকািশত হয় ১৯২৯ o 
১৯৩৯ সােল। iংেরিজেত pথম খেNর anবাদক E. H. Paxton eবং বiিটর িশেরানাম ÔAn Egyptian Childhood’ pকািশত 
হেয়েছ ১৯৩২ সােল লন্ডন েথেক। িdতীয় খেNর anবাদক H.Wayment,  pকািশত হেয়েছ ১৯৪৮ সােল লন্ডন 
েথেক। বiিটর িশেরানাম ÔThe Stream of DaysÕ ।  

৯৫.   d বয্ :  পাদটীকা ৮৯। 
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ষ  aধয্ায় 

সারাংশ 

িবশব্- iিতহােস iসলােমর utান eবং িবsার eক aিdতীয় ঘটনা। aতীত পযর্ােলাচনা করা aেনক েkেti খুব drহ 
িবষয়,  েকননা pকতৃ িবষয় জানেত pচুর তথয্- uপাt pেয়াজন,  যা সহেজ pাp নাo হেত পাের। তাi pিতিট 
দৃি ভিঙ্গ েথেক pেয়াজন বয্াপক গেবষণার। েস- তলুনায় iসলােমর iিতহাস জানা aেনক সহজ কারণ ei iিতহােসর 
সমথর্েন পাoয়া যায় aেনক  িনভর্রেযাগয্ তথয্। সেচতন eবং পkপাতমkু ঐিতহািসকেদর পেk iসলােমর iিতহাস 
তুেল ধরা aেনক সহজ। ভিবষয্ত গেবষকেদরo uিচত iসলাম িনেয় গেবষণায় আgহী হেল তাঁেদর মেন েকােনা 
ধরেনর পূবর্ধারণা,  anিবশব্াস বা িবেdষ থাকেল েসgিল েথেক আেগ মুk হেত হেব। আমার ei েছাট বiিট 
sগভীর গেবষণার ফসল নয়। তথািপ যথাসmব েয েকােনা ধরেনর anআেবগ েথেক িনেমর্াহ েথেক aিতসংেkেপ 
ei বiেয় তুেল ধরা হেয়েছ হজরত মুহাmেদর েতiশ বছেরর নবoুিত জীবন। ei aধয্ােয় েস িবষয়gেলা সংেkেপ 
তুেল ধরা হেলা :   

( eক)  মুহাmদ িছেলন eকজন aনাথ িশশু। ছয় বছেরর িপতমৃাতৃহীন aসহায় িশশু লািলত- পািলত হন আtীেয়র 
গৃেহ। oi বয়েসর িশশুরা সাধারণত েযসব sেযাগ- sিবধার মাধয্েম লািলত- পািলত হত,  মুহাmদ তা েথেক বিঞ্চতi 
িছেলন। খুব েছাট বয়স েথেকi মুহাmদ মkার িনকটs uষর মrভিূমেত uেটর চারণ কের সময় কাটােতন। তাঁর 
দৃি  িছল তীk eবং মন িছল কlনাpবণ। পাঁচ েথেক ছয় বছর িতিন মrভূিমেত aিতবািহত কেরন। মrভূিমর 
িনজs িনজর্নতা o eকাকীt মুহাmেদর মেন জn েদয় ভাবােবগ eবং দূরদিশর্তা। pিতেবিশেদর ধনেদৗলেতর সােথ 
িনেজর কপর্দকশূn aবsার তুলনা কের মুহাmেদর মেন ধীের ধীের সৃি  হয় eক মানিবক িবরাগ। ei জিটল 
মানিসকতার pথম বিহঃpকাশ ঘেট তাঁর িশশুকােলর েখলার সাথীেদর সােথ eবং িনকট আtীয়েদর সােথ। তারপর 
ধনী পিরবােরর সদsেদর সােথ eবং সবেশেষ oi সমs ধনেদৗলেতর uৎেসর uপর। েস uৎস িছল কাবা ঘেরর 
তttাবধােনর দািয়t পালন। মুহাmেদর জেnর বhপূবর্ েথেকi কাবা িছল মূিতর্পূজার eক িবশাল মিnর eবং আরব 
সমােজর ধমর্ীয় েকndভিূম। বালয্কােল মুহাmদ কাবায় aেনক pাথর্না- aচর্না কেরেছন,  পরবতর্ীেত তাঁর কােছ egেলা 
সব বৃথা মেন হয়,  eেকশব্রবােদ eকিন  হoয়ায়। েসজn েবাধ কির তাঁর মেন মূিতর্পূজার pিত aগাধ ঘৃণা eেস 
যায়। [ eকিট হািদেসর বণর্নাnযায়ী :  ( ৫৯৫ িখর্sােbর িদেক)  নিব মুহাmদ তখন েপৗtিলক েদবেদবীর uপাসনা 
করেতন,  eকদা কাবা ঘেরর েদবতােক uৎসগর্ করা েকারবািনর মাংস রাnা কের eেকশব্রবাদী হািনফ দেলর 
pিত াতা o িবিশ  আরিব কিব জােয়দ িবন oমেরর ( খিলফা oমেরর চাচা)  জn িনেয় যান তাঁর সােথ খাoয়ার 
জn,  তখন জােয়দ মুহাmদেক িতর ার কেরন eবং েপৗtিলকতা েথেক িবরত েথেক eেকশব্রবাদ চচর্ার পরামশর্ 
েদন। d বয্ :  বুখাির শিরফ,  ভিলuম ৭,  বুক ৬৭,  নmর ৪০৭। - anবাদক] । মূিতর্পূজা- িবেরাধী িচnা েকবল 
মুহাmেদর eকার িছল না। e- সময় মkার aেনক বািসnার কােছ িখর্sান o ihিদ ধমর্পsুক িছল। eছাড়াo aেনক 
িচnাশীল মkাবাসী িছেলন যারা িন pাণ মূিতর্gেলা পূজা করােক  aসার মেন করেতন। তাঁেদর েকu েকu ‘হািনফ’ 
নােম পিরিচত িছেলন। ei বয্িkgেলার সংsেশর্ আসায় মুহাmেদর িচnা,  দৃি ভিঙ্গ বদেল যায়। e- সময় িতিন 
eকবার িসিরয়ায় বািণজয্ মেণ যান। বাiেরর জগেতর সােথ িনেজর aঞ্চেলর েলাকজেনর সংsার- kসংsার- pথা-
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িনয়ম- নীিত পালেন িবশাল পাথর্কয্ মুহাmেদর কােছ দৃশয্মান হয় ei সফেরর সময়। ধমর্পুsকpাp ( ihিদ o 
িখর্sান)  েলাকেদর uপাসনালয় েদেখ eবং যাজক- পেুরািহতেদর সােথ আলাপ কের মুহাmদ তাঁেদর নিব eবং ধমর্ 
সmেn aেনক িকছ ু জানেত পােরন। eরপর মুহাmদ িনেজর ধারণায় pতয্য়ী হন।  

( di)  যখন eেকশব্রবাদ eবং ihিদ o িখর্sানেদর কাছ েথেক পাoয়া মতবাদ মুহাmেদর জীবেনর pধান চচর্ার 
িবষয় হেয় uেঠিছল,  িঠক েস- সময় িতিন মkার eক ধনী নারীেক ( খািদজা)  িবেয় কেরন। ফেল মুহাmদ বstজীবেনর 
িবড়mনা েথেক িন ৃিত েপেয় যান। মুহাmেদর stী খািদজার চাচােতা ভাi oয়ারাকা িবন- নoফল িছেলন eেকশব্রবাদী। 
তাঁর সােথ ঘন- ঘন সাkাত মুহাmেদর আসিkেত পিরণত হয়। মুহাmেদর মন সবর্দা আচ্ছn হেয় থাকেতা eক 
সবর্শিkমান eবং ঈষর্াপরায়ণ s ার uপর। তাঁর মেন গভীর িবশব্াস হেলা েয,  ei s া িন য়i চান না,  েহজােজর 
েলাকজন an েদবেদবীর পূজা কrক। ihিদ- িখর্sানেদর ধমর্gেn eবং েলাককািহিনেত বিণর্ত,  ‘েপৗtিলকতা 
uপাসনার aপরােধ সবর্শিkমান eক ঈশব্র আদ o সামুদ জনেগা ীেক ধব্ংস কের িদেয়েছন’ – ei বণর্না পােঠ 
মুহাmেদর মেন আশংকার সৃি  কের। িতিন িচnা করেলন েয তাঁর িনেজর েলাকজনo eকiভােব  েদবেদবীর 
uপাসনায় িনেয়ািজত। e- aপরােধ তাi s া হয়েতা খুব শীঘর্ তােদর eক েঘারতর সাজা িদেবন। e- aবsায় তাঁর 
িনেজর জrির কতর্বয্ েলাকজনেদর পথ েদখােনা। মুহাmেদর দৃি ভিঙ্গর সােথ তাঁর আশংকা িমেল যায়। িতিন দািব 
করেত শুr কেরন েয s া ( পের ‘আlাহ’ িহেসেব সেmাধন কেরন)  তাঁেক ৈদববাণী পাঠােচ্ছন মkাবাসীেক hঁিশয়ার 
করেত। িবিব খািদজা eবং oয়ারাকা িবন- নoফল মুহাmেদর ঐশব্িরক pতয্ােদেশর দািবর সতয্তা েমেন েনন। তাঁরা 
জানােলন আlাহ- i মুহাmদেক anpািণত কেরেছন। িনেজর ঘর েথেক সমথর্ন েপেয় মুহাmদ uৎসাহী হেয় uঠেলন। 
তাঁর মেন গভীর িবশব্াস জn িনল েয আlাহ তাঁেকi মেনানীত কেরেছন েহজােজর জনগণেক সাবধান বাণী জানােনার 
জn। েযমন কের s া hদ eবং সােলহেক নিব িহেসেব পািঠেয়িছেলন যথাkেম আদ o সামুদ জনেগা ীেক সাবধান 
করার জn। মুহাmদ আরo িবশব্াস করেত শুr করেলন েয,  নিব শুধুমাt ihিদেদর মধয্ েথেকi আিবভূর্ত হেবন 
তা নয়। আরব eবং ihিদরা eকi বংেশর েলাক। তাi নিব আরবেদর মধয্ েথেকo আসেব। ei িবশব্াস আর 
আধয্ািtক সিnkেণ আচ্ছn aবsায় মুহাmদ চিlশ বছের পদাপর্ণ করেলন eবং িনেজর আtীয়- sজনেদর িনকট 
তাঁর নতনু মতবাদ pচার শুr কেরন।  

( িতন)  মুহাmদ oi সমেয়র যেতা িচnাশীল বয্িkেদর সােথ আলাপ কেরিছেলন তাঁরা pায় সবাi eকমত িছেলন 
েয,  মাnেষর হােত ৈতির psর- মূিতর্র uপাসনা করা আসেল aকাযর্কর। িতিন আশািnত হেয় েগেলন েয,  aিত 
সহেজi িতিন তাঁর েলাকজনেক তাঁেদর uদাসীনতা েথেক মুk করেত পারেবন। শুrেতi কেয়কজন বয্িk মুহাmেদর 
মতবাদ েমেন িনেলন। ফেল হতাশ হবার েকােনা কারণ থাকল না। মুহাmদ েজােরেশাের চালােত থাকেলন তাঁর 
pচার কাজ। e- সময় oিহ আেস :  ‘তুিম েতামার আtীয়sজনেক সতকর্ কের দাo।’ ( sরা েশাআরা :  আয়াত 
২১৪) । িকnt eবার মুহাmেদর ভাবনার সােথ পিরিsিত ankল হেলা না। তাঁর েলাকজন তাঁেক uপহাস আর aবjা 
করল। মুহাmদ িছেলন সরল মেনর বয্িk। িতিন েভেবিছেলন uপকারী বkবয্ eবং যুিkপণূর্ বাণী িদেয় aিত সহেজ 
তাঁেদর মেন েরখাপাত করেত পারেবন। িকnt তা হেলা না। আরেবরা েয তােদর সনাতন ধেমর্র pিত eেতাi anরk 
থাকেব,  মুহাmদ তা শুrেত ধরেত পােরনিন। িতিন েচেয়িছেলন তাঁর নতুন ধমর্pচােরর মাধয্েম পুরােনা ধমর্েক 
uৎখাত করেত। িকnt পুরেনা ধমর্বয্বsা িছল kরাiশ েনতােদর pচরু ধনসmদ eবং খয্ািত o যেশর িভিt। তাi 
মুহাmেদর মতাদশর্ শুেন তারা pমাদ gণেলন eবং িনেজেদর aবsান বজায় রাখেত মুহাmেদর চরম িবেরািধতায় 
নামেলন। মুহাmেদর চাচা আব ু লাহাব িছেলন pথম বয্িk িযিন তাঁর সােথ pকােশয্ ৈবিরতা েঘাষণা কেরন। eকদা 
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kরাiশ pধানেদর সভায় আব ু লাহাব িkp হেয় বেল uেঠন :  ‘তুিম ধব্ংস হo,  মুহাmদ!  আমােদর িক eiসব 
আেবাল- তােবাল েশানােনার জn েডেকছ?’  

( চার)  oi সময় মাখজুম েগাt eবং আবেদ মনােফর বংশধরেদর মেধয্ িবেরাধ বােধ। আল আখনাস িবন আবু 
শািরেকর কােছ মাখজুম েগােtর ভিবষয্ত েনতা আব ু েজহেলর eক uিk েথেক তৎকালীন েনতােদর মেনাবিৃtর s  
পিরচয় পাoয়া যায়। মাখজুম েগাt তখন aবsা- pিতপিt- সহায়- সmেদ েবশ ভােলা aবsায় িছল। তাi আব ু েজেহল 
আবেদ মনাফ েগাtেক uেdশয্ কের বলেলন,  ‘তারা iেচ্ছকতৃভােব aতীেতর aবsান িফের পাবার জn মুহাmদেক 
নিব িহেসেব সািজেয়েছ।’ ei ঘটনার pায় পঞ্চাশ বছর পের iয়ািজদ িবন মুয়ািবয়া েহােসন িবন আিলেক uেdশয্ 
কের eক কিবতা রচনা কেরন। ei কিবতায়o eকi মেনাভাব pকাশ পায়। iয়ািজদ তাঁর কিবতায় িলেখিছেলন :  
‘হােশিমরা kমতার জুয়া েখেল। িকnt েকােনা বাতর্া আেসিন,  েকােনা ৈদববাণীo আেসিন।’ কী uেdেশয্ kরাiশরা 
মুহাmেদর িবেরািধতা কেরেছ তা আল আখনাস িবন আব ু শািরেকর কােছ আব ু েজেহেলর uিk েথেক পির ার। 
মুহাmদ িছেলন গরীব aনাথ। জীবনযাtার জn িনভর্রশীল িছেলন stীর সmেদর uপর। eেহন dঃs o িনভর্রশীল 
বয্িkর সােথ সামািজক eবং বয্িkগত পযর্ােয় unীত পদমযর্াদার aিধকারী o ধনী kরাiশ েনতােদর েকােনা তলুনা 
হবার নয়। মুহাmেদর ধমর্pচার সফল হেল ei েনতােদর aবsান হেয় পড়েব dবর্ল। eমনo হেত পাের েয,  তাঁরা 
িনেজেদর eেতািদেনর সmােনর আসন েথেক পেড় েযেত পােরন।  সতয্ হেচ্ছ েয,  আবdল েমাতােলেবর েগা ী 
কখেনা মুহাmেদর সমথর্ক িছেলন না। eমন িক আব ু তােলব o নিবর an চাচারা চান নাi kরাiশ বংেশর 
uপেগােtর মেধয্ ফাটল ধrক। নবoুিতর দািবর পর মুহাmদ েতর বছর মkায় বসবাস কেরন। kেম িতিন দূরদিশর্তার 
মাধয্েম বঝুেত পােরন kরাiশরা তাঁেক aবjা করেব eবং তাঁর িবেরািধতা কের যােব। েশষেমশ তাi- i হল। dঃখ 
ভারাkাn মেন মুহাmদ ভাবেলন,  pstিত না িনেয় তাঁর হয়েতা uিচত িছল না নবoুিতর দািবেত আেtাৎসগর্ করা। 
oয়ারাকা িবন- নoফল,  oমায়া িবন আব-ু সালাত,  eবং কাস িবন সােয়দা’র মেতা eেকশব্রবাদীরা িনেজেদর মতামত 
বয্k কেরi চপুচাপ থাকেতন। পের তাঁরা িনজ িনজ পেথ চেল যান। মুহাmদ eকবার িচnা করেলন েয তাঁরo 
হয়েতা e- রকম করা uিচত। মুহাmেদর নবoুিতর কমর্জীবন পযর্ােলাচনা কের বুঝা যায় েয,  িতিন তাঁর িবশব্ােস 
েশষেমশ eেতাi aটল হেলন েয েকােনা িকছুেতi িতিন আর ভীত বা িনrৎসাহ হেতন না। কােজi তাঁর লk 
েথেক িতিন িপছপা হেলন না। সকল বাধা সেtto eকিবশব্ােস িনিব  হেয় eিগেয় েযেত থাকেলন। েহজােজর 
জনগণেক িনেজর িবশব্ােস চািলত করার দািয়t িতিন পালন কের েগেলন pায় িtশিট বছর। শুধ ু িবশব্ােসর শিk 
নয়,  মুহাmেদর বাকপটুতা িছল aসাধারণ। eকজন pািত ািনক িশkা- বিঞ্চত বয্িkর পেk ei gণ থাকা সিতয্ 
ভীষণ আ েযর্র বয্াপার। িতিন আেবগপণূর্ ভাষায় জনতােক sনীিতসmn,  সৎ eবং দয়াশীল হেত বলেতন। েশাভন 
বয্বহার,  nায়পরায়ণতা,  eবং কতর্বয্িন তা েয মুিkর পথ,  তা pমােণর জn জn ভিূরভিূর uদাহরণ িদেলন 
aতীেতর নিবেদর কািহনী েথেক।  

( পাঁচ)  aতীত iিতহাস গেবষণা েথেক eটা eখন pমািণত েয,  মkার আথর্- সামািজক aবsার পিরেpিkেত 
iসলােমর আিবভর্াব ঘেট। মূিতর্- পূজার িবেরািধতাকারী হািনফসহ িবিভn eেকশব্রবাদীর সংখয্া kেমi বাড়িতর িদেক 
িছল। মkায় ধনী eবং kমতাশালী েলাকেদর েচেয় aভাবী- দিরd,  িবtহীন েলােকর সংখয্া েবিশ িছল। iসলাম 
pচােরর শুr েথেকi ei aভাবী- িনঃs মাnেষর পk হেয় কথা বলেত লাগেলন িতিন। পৃিথবীর যাবতীয় িবpেবর 
iিতহাস সাkয্ েদয়,  সকল িবpেবর আসল ৈসিনক হেচ্ছ বিঞ্চত eবং aতয্াচািরত জনগণ। sাভািবকভােব মkার 
kমতাশালী বয্িkরা aলস হেয় বেস িছেলন না। aসহায়,  গরীব মাnষ যারা মুহাmেদর বাণীেত আকৃ  হেয় ধমর্াnিরত 
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হেয় iসলাম gহণ করেলন,  তােদরেক িনয়ত িনযর্াতন eবং হয়রািন করা হেত লাগল। িকnt kমতাসীনরা মুহাmদ 
eবং সদয্ ধমর্াnিরত মুসিলম,  মkার pভাবশালী পিরবােরর সদs েযমন আব ু বকর,  oমর,  হামজােক েকােনা 
pকার uৎপীড়ন করেতন না। িনঃs মুসলমানেদর pায়শ ভয়ভীিতর সm ুখীন হেত হেতা। তারাi িছল নতুন ধমর্ীয় 
সmpদােয়র িভিt,  েযমন কের িপরািমেডর িভিt থােক। e- aবsায় েতর বছর ধের মুহাmদ তাঁর pচারণা চািলেয় 
েগেলন। িকnt তাঁর ভেkর সংখয্া eকশ’র েবিশ হেলা না। আ েযর্র বয্াপার হেলo eখান েথেক eকমাt uপসংহার 
টানা যায় :  মুহাmেদর সব িনভরু্ল pচার,  বাকপটতুা,  কেঠার সংযম,  eবং েদাজেখর ভয় েদখােনা েকােনাটাi 
কােজ আসল না। মkায় iসলাম pচাের মুহাmেদর েয িনরলস পির ম িছল,  তার pাপয্ িতিন েপেলন না।  

( ছয়)  েশষ পযর্n নিবেক ast তেুল িনেত হেলা iসলাম pিত ার জn। eছাড়া তাঁর আর েকােনা গতয্nর িছল না। 
তাঁর লkয্ aজর্ন করেত িতিন aেstর বয্বহার,  যdু,  বলpেয়াগ সবi িতিন করেলন। eখােন eকিট িবষয় আমােদর 
sরেণ রাখা uিচৎ,  কাযর্ সmাদেনর জn শিk pেয়াগ শুধ ু নিব eকাi কেরনিন। শিk pেয়াগ আরব জািতর eক 
পুরেনা aভয্াস। েহজাজ eবং েনজেদর মrভূিমর কেঠার পিরেবেশ আরবেদর কৃিষকােজর েতমন েকােনা sেযাগ 
িছল। তাঁরা তখন মnষয্- রিচত বা ঈশব্র- pদt দািবকারী েকােনা আiেনর aধীেন বাস করত না। সাধারণত আরব 
েবdiনেদর জীবন চলত an দেলর uপর লুটতরাজ eবং হানাহািন কের। ei aিবরাম হানাহািন েথেক িকছুসময় 
িব াম েনবার জn তাঁরা বছেরর চারিট মাস িনধর্ারণ কেরিছেলন যখন েকu কােরা uপর আkমণ করেবন না। ei 
চারিট মাসেক তাঁরা পিবt মাস িহসােব গণয্ করেতন। বছেরর an সমেয় eক েগােtর সােথ an েগােtর ei 
লুটতরাজ,  খেুনাখুিন eবং নারীেদর aপহরেণর হাত েথেক দূের থাকার eকিট uপায় িছল সদা সতকর্ থাকা eবং 
িনেজেদর আtরkার বয্বsা করা। যখন মিদনায় বসবাসকারী আuস eবং খাজরাজ েগােtর েলােকরা মুহাmেদর 
জীবন- রkার আশব্াস pদান কেরন তখন িতিন মিদনােত গমন কেরন। মিদনায় তখন মুহাmেদর মাতা আিমনার 
বংেশর েলােকরা বসবাস করেতন। মিদনায় িগেয় মুহাmদ হােত তেুল িনেলন ast। মুহাmদ জীবেন যেতা যdু,  
সংঘেষর্ িলp হেয়িছেলন বা বাধয্ হেয়িছেলন তার pায় সবi হেয়েছ মিদনােত আসার পর। eখােন নিবর pধান লk 
িছল মিদনা eবং eর আেশপােশ বসবাসকারী ihিদ সmpদায়gেলা। ihিদ েগাtgেলার সােথ সংঘষর্ েথেক নিব তাঁর 
iসলািম রাT pিত ার সঙ্গিত েপেলন। ei iসলািম রােTর আiনকতর্া,  রােTর pধান কাযর্িনবর্াহক eবং সামিরক 
pধান হেলন মুহাmদ িনেজi। eবার নতুন ei রােTর unিত eবং পিরসের িবsৃিতেত মুহাmদ পণূর্মাtায় মেনািনেবশ 
করেত পারেলন।  

( সাত)  pাক- iসলািম যুেগ আরববাসী িছল eকiসােথ বাsববাদী eবং আেবগpবণ। eকিট আেবগময় কিবতা শুেন 
তাঁেদর মন হেয় েযত আেnািলত আবার েকােনা কদযর্ কিবতা শুনেল তাঁরা হতয্া করেতo uদয্ত হেয় েযত। তাঁেদর 
িচnাভাবনা িছল সবসময় ৈবষিয়ক িবষয়াবলী eবং ৈদিনক aিভjতার uপের। েকােনা রকম আধয্ািtক,  aতীিndয় 
বা aেলৗিকক িবষয় তাঁেদর ধতর্েবয্র বাiের িছল। সিহংসতা তােদর জীবেনর িনতয্ৈনিমিtক ঘটনা। আiন o িবচােরর 
pিত তাঁেদর েকােনা rেkপ থাকত না। লুেটর মাল হsগত করেত যা িকছ ু করা pেয়াজন তার সবi করেত pstত 
িছল তাঁরা। eকজন iuেরাপীয় পিNত বেলেছন,  আরব েবdiন েকােনা সমেয় িভn দেলর সােথ যুেd পরািজত হেল 
েস শtrদেল েযাগদান করেত িdধা করত না। তেব িনি তভােব বলা যায়,  আরব েবdiনেদর ei বয্বহার িছল 
বয্িতkমী। েয সমােজ েকােনা সংগিঠত সরকার িছল না,  িছল না েকােনা শৃঙ্খলা eবং িনরাপtা,  েসi সমাজেক 
সmূণর্ভােব িনভর্র করেত হেতা kমতার ভারসাময্ eবং ভীিতর uপর।  
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আরবরা দm eবং আtpশংসা করেত ভালবােস। তাঁরা েয শুধুমাt িনেজেদর বয্িkগত o েগাtগত gণাবলী 
aিতরিঞ্জত করত তা নয়,  তাঁরা তােদর েদাষtrিটর জn পযর্n গিবর্ত থাকত। আtসমােলাচনা করা তাঁেদর aভয্ােস 
িছল না। েভারেবলায় aপহরণ করা নারীেক ধষর্ণ করার পর তাঁরা কিবতা রচনা করত। e- কিবতায় িনেজরা িনেজেদর 
িহmেতর বড়াi eবং সাহস pকাশ করত আবার ভkুেভাগী নারীেক a ীল ভাষায় গািল িদত। েযভােব েবdiন 
কিবরা তাঁেদর আিদম সহজাত মেনাবিৃt pকাশ করত তা সভয্তার েকােনা পযর্ােয়i তা পেড় না। েবdiনেদর 
আধয্ািtক eবং aেলৗিকক ধারণা বলেত যা িকছ ু িছল তা মূলত পািথর্ব জগত েথেক েনয়া েকােনা মনগড়া িচt। 
eকi রকম মানিসক িচnার বিহঃpকাশ আমরা েদিখ iসলািম- যেুগo,  িবেশষ কের হানবিলেদর মেধয্। হানবিলরা 
েয েকােনা রকেমর েযৗিkক eবং িবে ষণী িচnাভাবনােক ‘ধমর্িবেরাধী’ বেল মেন কের। [ sিn ধমর্তািttক আহমদ 
iবেন হানবেলর ( ৭৮০- ৮৫৫ িখর্sাb)  anসারীেদর ‘হানবিল’ বলা হয়। হানবিলরা ধমর্ীয় িবষয়াবলীেত চরমপnা 
eবং েমৗলবাদী দৃি ভিঙ্গ েপাষণ কেরন। েসৗিদ আরব,  কাতার,  আবুধািব,  সংযkু আরব আিমরাতসহ িসিরয়া eবং 
iরােক হানবিলেদর pভাবশালী aবsান রেয়েছ। আধিুনক iসলাম- গেবষকরা হানবিলেদর কTরপnী oয়াহািববাদ,  
সালািফ মতাদেশর্র পূবর্সূির বেল aিভিহত কের থােকন। -anবাদক] ।  

( আট)  িহজির সেনর pথম দশ বছেরর ঘটনা িবে ষণ করেল আমরা েদিখ মুহাmদ আরবেদর চািরিtক ৈবিশ য্াবলীর 
sেযাগ িনেয়িছেলন iসলােমর সাফলয্ eবং শিk pেয়ােগর জn। aেনক েkেt নিব পরাজেয়র ভারসাময্ রkার 
জn an dবর্ল েগাtেক আkমণ করেতন। ফেল আরেবর সাধারণ জনগণ সবর্দা আতেঙ্ক থাকত। েকােনা dবর্ল 
েগােtর পরাজয় iসলােমর জn eেন িদত সফলতা নয়ত, আkমণ না- করার চুিk। iসলােমর িবsােরর িপছেন 
রেয়েছ আরবেদর গিনমেতর মােলর pিত আকষর্ণ। গিনমেতর মােলর aংশ পাবার জn aেনেক িজহােদ েযাগদােনর 
আgহ েদখায়। যারা িজহােদ যােব তােদরেক আlাহ গিনমেতর মােলর pিতrিত িদেলন। hদায়িবয়ার শািnচুিkর পর 
আlাহ বলেলন :  ‘আlাহ েতামােদরেক pিতrিত িদেয়েছন েতামরা যুেd লভয্ িবপুল সmেদর aিধকারী হেব। িতিন 
েতামােদর জn e tরািnত করেবন। িতিন েতামােদরেক শtrর হাত েথেক রkা কেরেছন েযন িবশব্াসীেদর জn e 
হয় eক িনদশর্ন আর আlাহ েতামােদরেক e িদেয় সরল পেথ পিরচালনা কেরন।’ ( sরা ফাত্h :  আয়াত ২০) । 
eছাড়া েবেহশেতর aেশষ sেখর uৎসাহ িদেয় বলা হেলা :  ‘যারা িবশব্াস কের o সৎকমর্ কের তােদর জn আেছ 
জাnাত,  যার িনেচ নদী বiেব। e- i মহাসাফলয্।’ ( sরা বrুজ :  আয়াত ১১) । নিবর anসারীেদর মেধয্ কতজন 
sেযাগ- সnানী িছেলন তাঁর েকােনা িবশব্াসেযাগয্ পিরসংখয্ান আজ পযর্n েকu সংকলন কেরন নাi। তথািপ anমান 
করা যায় েয,  নিবর মৃতুয্ aিb যত বয্িk iসলাম gহণ কেরিছেলন তােদর eকটা েবশ বড় aংশi ভীিত aথবা 
sিবধা আদােয়র েকৗশল িহেসেব ধমর্াnিরত হেয়িছেলন। eর pমাণ িহেসেব আমরা েদখেত পাi েয,  নিবর মৃতুয্র 
পরপরi িবপুল সংখয্ক আরব iসলাম তয্াগ কের আবার পেূবর্র ধেমর্ িফের যায়,  যার জn তাঁেদর িবrেd রkkয়ী 
যdুo চালােত হয় খিলফােদর।  

মিদনা িছল iসলািম রােTর রাজধানী eবং iসলােমর pাণেকnd। eখােনo হজরত আিল িবন আব ু তােলব,  আmার 
িবন iয়ািসর eবং আব ু বকর আস- িসিdকেদর মেতা তয্াগী o সৎ েলােকর সংখয্া িছল aিত-নগণয্। েবিশর ভাগi 
iসলাম gহণ কেরিছল গভীর িবশব্াস েথেক নয়। বরং িবিভn sিবধা পাবার আশায়। নিবর মৃতুয্র পের kমতা দখল 
িনেয় সংঘিটত ঘটনাবলী eর সবেচেয় বড় pমাণ। নিবর মৃতুয্র পের মুহািজর o আনসারেদর মেধয্ িবেরাধ লােগ 
kমতা দখল িনেয়। ei িবেরাধ- হাঙ্গামার জn নিবর শবেদহ সৎকাের িবলm ঘেট যায় িতন িদন পযর্n। হজরত 
আিল,  তালহা eবং জুবােয়র েথেক েগেলন ফােতমার ঘের। তাঁরা pিতdndীেদর িনেয় েয ঝগড়া চলিছল তার সmেn 
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িকছুi জানেলন না। আব ু বকর,  oমর,  আব ু uবায়দাসহ৯৬ আরo কেয়কজন সাহািব িবিব আেয়শার ঘের িছেলন। 
e- সময় মিদনার আনসাররা খাজরাজ েগােtর েনতা সাদ িবন oবায়দার েনতৃেt eক গৃেহ সমেবত হন। eকজন 
বয্িk িবিব আেয়শার গৃেহ eেস আব ু বকর eবং oমরেক জানােলন,  kমতা আনসারেদর হােত চেল যােচ্ছ। eটা 
থামােত হেব। আনসাররা কী করিছেলন তা জানার জn সােথ সােথ হজরত আব ু বকর eবং oমর েসখােন uপিsত 
হেলন। তখন সাদ িবন oবায়দা তাঁেদর িদেক মুখ ঘুিরেয় বলেলন,  ‘আমরা হিচ্ছ আনসার। আমরাi iসলােমর 
আসল ৈসিনক। আমরা িছলাম নিবর সমথর্ক। আমােদর েপিশবhল বাhর জn iসলােমর শিk eেসেছ।  আর 
মkাবাসী েতামরা হচ্ছ মুহািজর। েতামরাo সাহাযয্ কেরছ। তাi eেসা,  েতামরা আমােদর সােথ েযাগদান কর।’ e-
কথা েশানার সােথ সােথ oমর kুb হেয় হাঁটেত শুr করেলন। িকnt আব ু বকর oমেরর হাত ধের তাঁেক থামােলন। 
eরপর আব ু বকর তাঁর sাভািবক শাn কNsের সাদ িবন oবায়দােক বলেলন :  ‘আনসারেদর সmেকর্ আপিন যা 
বেলেছন তা আিম sীকার কের িনিচ্ছ। িকnt kমতার আiনসmত aিধকার আেছ শুধুমাt kরাiশেদর। কারণ 
kরাiশরা anাn আরব েগােtর ঊেধব্র্।’ তারপর আব ু বকর করমদর্ন করেলন oমর eবং আব ু uবায়দার সােথ 
eবং আনসারেদর uেdেশয্ বলেলন :  ‘আপনারা তাঁেদর েয েকােনা eকজেনর pিত আnগতয্ pদান কrন।’   

oমর িছেলন বাsব o দূরদশর্ী বয্িk। িতিন ei আকিsক িসdােn গা ভাসােত চানিন। oমর বঝুেলন kমতা দখেলর 
ei েয পিরিsিত,  তার eকমাt সমাধান হেচ্ছ আব ু বকরেক সবাi েনতা িহসােব gহণ কের েনয়া। কারণ আব ু
বকরi িছেলন সবেচেয় বেয়ােজয্  মুহািজর eবং িতিন নিবর সােথ eকi gহায় িবপদসংkল aবsায় বাস কেরিছেলন। 
নিব যখন ass হেয় পেড়ন তখন নিব আব ু বকরেক নামােজর iমামিত করেত আেদশ িদেয়িছেলন। eসব কারণ 
িচnা কের oমর uেঠ দাঁড়ােলন eবং আব ু বকেরর সােথ করমদর্ন কের তাঁর pিত িনেজর আnগেতয্র েঘাষণা 
জানােলন। eভােব oমর eক ধাkায় েনতৃেtর সমsার সমাধান কের েফলেলন। oমেরর ei িসdােnর িবrেd 
েকu তকর্ করার aবকাশ েপেলন না। sাভািবকভােবi মুহািজররা oমেরর আেদশ anসরণ করেলন তেব আনসাররা 
তাৎkিণকভােব িকংকতবর্য্িবমূঢ় হেয় েগেলন। িকছ ু সময় পের তাঁরাo আব ু বকেরর  pিত আnগতয্ েঘাষণা কেরন। 
কিথত আেছ েয,  oমর মিদনার খাজরাজ েগােtর বেয়াবৃd o েরাগাkাn েনতা সাদ িবন oবায়দার kমতা দখেলর 
iচ্ছা েদেখ eেতাi েkাধািnত হন েয,  িতিন তাঁেক সভাকেkর বাiের েটেন িনেয় আেসন eবং কেয়কজেনর সাহােযয্ 
েবদম pহার কেরন। কিথত আেছ,  e- pহােরi সাদ িবন oবায়দা৯৭ ঘটনাsেলi মারা যান। হজরত আিল িবন আব ু
তািলব pথেম আব ু বকেরর েখলাফেতর pিত আnগতয্ জানােলন না। িকnt oমর ভােলাভােবi জানেতন,  আিল 
সমথর্ন না িদেল aিচের হােশিম েগােtর aেনেকi আিলর পথ anসরণ করেবন। aথর্াৎ আব ু বকর হােশিম েগােtর 
পূণর্সমথর্ন হািরেয় েফলেবন। ফেল আব ু বকেরর েখলাফত িনরাপদ থাকেব না। েস- জn oমর pিতিনয়ত আিলর 
সােথ েদখা করেত লাগেলন,  আলাপ- আেলাচনা,  তকর্ চালােলন। েশষ পযর্n ছয় মাস পের আিল আব ু বকেরর pিত 
তাঁর আnগতয্ েঘাষণা েদন।  

( নয়)  মkার েতর বছর বাদ িদেল iসলােমর iিতহােস িবশাল sান জুেড় রেয়েছ যdু eবং kমতার লড়াi। নিব 
জীিবত থাকাকালীন সমেয় শিk pেয়াগ করা হেয়িছল iসলােমর pসােরর জn। েপৗtিলকেদর iসলাম েমেন িনেত 
বল pেয়াগo হেয়েছ িকছু িকছ ু েkেt। িকnt নিবর মৃতুয্র পর েয বারংবার িবেরাধ আর সিহংস পিরিsিতর সৃি  
হয়,  তার কারণ িছল kমতা আর েনতেৃtর pিতdিndতা। আেগi uেlখ করা হেয়েছ আব ু বকেরর kমতা দখল 
সmব হেয়েছ oমেরর দkতার জn। মৃতযু্কালীন সমেয় আব ু বকর iচ্ছা pকাশ কেরন oমর হেবন তাঁর sলািভিষk। 
েকােনা সমsা ছাড়াi আব ু বকেরর মৃতুয্র পর oমর খিলফা হেয় যান। েকu তাঁর িবেরািধতা কেরনিন। দশ বছর 
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পর oমর তাঁর জীবেনর েশষ মুহূেতর্ ছয় সদs িবিশ  eক পিরষদ গঠন কেরন তাঁর utরািধকারী িনবর্াচন করার 
জn। ei পিরষেদর সদsরা িছেলন:  আিল,  uসমান,  আbরু রহমান িবন আuফ,  তালহা,  জুবােয়র eবং সাদ 
িবন আিব oয়াkাস। ei পিরষদ যখন ৈবঠেক বেস তখন েকui খিলফার পেদর জn কােরা নাম psাব কেরনিন। 
কারণ pেতয্েকi েচেয়িছেলন খিলফা হেত। আbরু রহমান িবন আuফ খিলফা পেদর pাথর্ী হoয়া েথেক িনেজর নাম 
pতয্াহার কের িনেলন। েকu েকােনা মnবয্ করেলন না। তখন আbরু রহমােনর psােব পিরষেদর ৈবঠক িতনিদেনর 
জn মুলতুিব রাখা হল। eমনিট করা হেলা মুহািজর o আনসারেদর মেনাভাব েবাঝার জn। ei িতনিদন আbরু 
রহমান বয্িkগতভােব পিরষেদর pেতয্ক সদsেদরেক p  কের েজেন িনেলন তােদর কী ধারণা anেদর সmেকর্। 
েশানা যায় আbরু রহমান হজরত uসমানেক িজjাসা কেরিছেলন uসমান যিদ খিলফা মেনানীত না হন,  তেব িতিন 
কােক psাব করেবন খিলফা হবার জn। uসমান জবাব িদেলন,  খিলফা পেদর জn আিলi হেচ্ছন সবেচেয় 
েযাগয্তম বয্িk। আbরু রহমান তখন আিলেক eকi p  করেলন। আিলo utর িদেলন খিলফা পেদর জn 
uসমানi হেবন েযাগয্তম বয্িk। e- েথেক সবাi বঝুেত পারেলন,  পরবতর্ী খিলফা হেবন আিল aথবা uসমান। 

ei dজেনর ( আিল eবং uসমােনর)  চিরেt aেনক পাথর্কয্ িছল। uসমান িছেলন আেয়িশ,  িবনয়ী,  িনরহঙ্কার eবং 
uদার। আিল pিসd িছেলন তাঁর সাহস,  anরkতা eবং ধমর্ীয় বয্াপাের কেঠারতার জn। oমর িছেলন ভীষণ 
কেঠার eবং pচN িমতবয্য়ী। তাi oমেরর দশ বছেরর শাসন িছল aেনেকর কােছ aসহনীয়। েভাগবাদী বয্িkেদর 
কােছ oমেরর শাসন aিত  হেয় uেঠিছল। তাi তাঁরা চািচ্ছেলন না আিলর শাসন আsক। কারণ তাঁরা জানেতা 
আিলর শাসনo হেব oমেরর মেতাi কেঠার eবং আtসংযমী। েকারােনর িবিশ  sিn তফিসরকারক eবং পারেsর 
মুসিলম পিNত আব ু জাফর মুহাmদ iবেন জিরর আল- তাবাির’র ( ৮৩৮- ৯২৩ িখর্sাb)  মেত,  ‘ei বয্িkরা kরাiশ 
বংেশর বাn সাহম েগােtর আমর iবেন আল- আসেক িনেয়াগ করেলন মধয্sতার জn। eকিদন আমর আিলর সােথ 
েদখা করেলন eবং তাঁেক জানােলন েয আbরু রহমান িবন আuফ pথেম আিলেক খিলফার পদ িনেত psাব 
করেবন। িকnt আিলর মেতা uচ্চাসেনর বয্িkর uিচত হেব না,  সােথ সােথ আbরু রহমােনর psােব রািজ হoয়া। 
খিলফার পেদর মযর্াদা eবং sনাম akুN রাখার জn িdতীয়বার েযন আbরু রহমান আিলেক ei পদ gহেণর জn 
anেরাধ কেরন। েয িদন পিরষেদর ৈবঠক বসার কথা িছল,  েসিদন আbরু রহমান মসিজেদর pচারেবিদেত দাঁিড়েয় 
আিলর িদেক মখু কের বলেলন :  িতিনi ( আিল)  হেচ্ছন eকেt নিবর চাচােতা ভাi eবং জামাতা,  pথম মুসিলম 
eবং iসলােমর জn িনেবিদত ৈসিনক। আিল যিদ pিতjা কেরন েয,  িতিন আlাহর িকতাব েমেন চলেবন,  নিবর 
আদশর্ পালন করেবন,  eবং আেগর di খিলফােদর ( আব ু বকর o oমর)  uদাহরণ anকরণ করেবন তেব িতিন 
( আbরু রহমান িবন আuফ)  আিলেক খিলফা েমেন আিলর pিত তাঁর আnগতয্ েঘাষণা করেবন। আিল utর 
িদেলন,  িতিন আlাহর িকতাব েমেন চলেবন,  নিবর রীিত- নীিতেত থাকেবন eবং যা utম মেন করেবন তাi 
করেবন। eরপর আbরু রহমান uসমানেক uেdশয্ কের বলেলন,  আিলর পর িতিনi হেচ্ছন খিলফা পেদর জn 
েযাগয্তম বয্িk। uসমান যিদ aঙ্গীকার কেরন,  িতিন আlাহর িকতাব েমেন চলেবন,  নিবর আদশর্েক anসরণ 
করেবন eবং পবূর্বতর্ী di খিলফার uদাহরণ gহণ করেবন তেব িতিন ( আbরু রহমান িবন আuফ)  uসমােনর pিত 
তাঁর আnগতয্ জানােবন। uসমান eকiভােব aঙ্গীকার করেলন eবং আিলেক বাদ িদেয় আbরু রহমান িবন আuফ 
uসমােনর pিত আnগতয্ জানােল uসমান খিলফা হেয় েগেলন।’ eটা হেচ্ছ তাবািরর বkেবয্র সারাংশ। যিদo 
eখােন পুনরাবৃিt েদখােব তবoু তাবািরর বi েথেক বালািমর৯৮ ফািসর্ anবাদ তুেল েদয়া হেলা। eখােন আমরা 
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েদখেত পাi,  oমেরর েখলাফেত জনগণ িবরk হেয় uঠেল নিবর কেয়কজন সাহািবর মেন pাধাn পায় kমতার 
pিত আকাkা আর uচ্চািভলাষ।  

‘হজরত oমর মারা েগেল মrভূিমর েবdiনরা oমেরর জn েশাক- িবলাপ করেত মিদনায় আেসন। আbরু রহমান 
তাঁেদর সােথ আলাপ করেলন। তাঁেদর pেতয্েক বলেলন,  uসমান হেবন খিলফার জn সেবর্াৎকৃ  বয্িk। eক 
সnয্ায় আব ু sিফয়ান আমর  iবেন আল- আেসর সােথ েদখা করেলন। আব ু sিফয়ান আমরেক জানােলন েয,  oi 
সnয্ায় আbরু রহমান তাঁর সােথ েদখা কের বেলেছন,  েয খিলফা পেদর জn dজন pিতdndী রেয়েছন,  তাঁরা 
হেলন uসমান eবং আিল। আব ু sিফয়ান বলেলন,  িতিন uসমানেক পছn কেরন। আমর iবেন আল- আস বলেলন,  
iিতমেধয্ আbরু রহমান তাঁর সােথo ei বয্াপাের েদখা কেরেছন। eরপর আমর বলেলন,  আব ু sিফয়ােনর মেতা 
িতিনo uসমানেক খিলফা িহসােব পছn করেবন। eরপর আব ু sিফয়ান িজjাসা করেলন:  ‘আমরা িক করেত পাির? 
uসমান হেচ্ছন আেয়িশ;  তাi হয়ত aেনক বয্াপাের aমেনােযাগী হেয় তাঁর কতর্বয্ aেnর uপর বেতর্ িদেত পােরন। 
কােরা anপিsেত হয়েতা আিল খিলফা হেয় েযেত পােরন।’ আব ু sিফয়ান আমেরর গৃেহ েসi রাত কাটােলন eবং 
আমরেক বারবার িজjাসা করেলন কী uপােয় uসমানেক খিলফা িনি ত করা যায়। েস রােt আমর আিলর গৃেহ 
েগেলন eবং আিলেক বলেলন :  ‘আপিন জােনন েয আিম আপনার বnু। েসi পুরেনা িদন েথেকi আপিন আমার 
কােছ িpয়। খিলফা পেদর pাথর্ীর জn an সবাi সের েগেছন। eখন শুধ ু আপিন আর uসমান রেয়েছন ei 
পেদর জn। আজ সnয্ায় আbরু রহমান সব িবিশ  বয্িkর সােথ ei িবষেয় আেলাচনা কেরেছন। aেনেক আপনােক 
চায়,  আবার aেনেক uসমানেক চায়। eখন আbরু রহমান আমার সােথ আলাপ করেলন। আিম তাঁেক জািনেয়িছ,  
আিম আপনােক খিলফা িহসােব েদখেত চাi। আপিন যিদ আমার কথায় মত েদন তেব আিম বলেত পাির,  
আগামীকালi আপিন খিলফার পদ েপেয় যােবন।’ আিল utর িদেলন :  ‘আপিন যা বলেবন আিম তা মানব।’ 
আমর বলেলন :  ‘pথেম আপনােক pিতjা করেত হেব েয আমােদর ei কেথাপকথন আপিন কাuেক জানােবন 
না’। আিল ei বয্াপাের আমরেক aঙ্গীকার িদেলন। আমর বলেলন :  ‘আbরু রহমান eকজন িবj o িবচkণ 
বয্িk। িতিন আপনােক চাiেবন যখন িতিন েদখেবন েয আপিন সংশয়ী eবং খিলফার পদ িনেত িবলm করেছন। 
িতিন যিদ েদেখন েয আপিন খিলফার পেদর জn aধীর eবং পদটা েপেল সােথ সােথ িনেয় িনেবন তখন িতিন 
আপনার িবrেd চেল যােবন’। আিল utর িদেলন :  আিম আপনার কথামত চলব’। পের,  oi রােত আমর 
uসমােনর গৃেহ িগেয় uসমানেক বলেলন :  ‘আগামী কালi আপিন খিলফা হেয় যােবন যিদ আপিন আমার কথা 
েশােনন। আর আপিন যিদ আমার কথায় মন না েদন তেব আিল আপনার কাছ হেত খিলফার পদ েকেড় িনেবন। 
uসমান বলেলন :  ‘আিম আপনার কথায় কান িদিচ্ছ,  আপিন বলুন।’ eরপর আমর বলেলন:  ‘আbরু রহমান 
eকজন সৎ eবং aকপট বয্িk। েকu িকছু সতকর্ভােবi বলকু বা s ভােবi বলুক,  আbরু রহমান তার েকােনা 
েতায়াkা কেরন না। তাi আগামীকাল আপনােক খিলফার পেদর জn আhান করা হেল আপিন aিনচ্ছা েদখােবন 
না। েকােনা শতর্ েদয়া হেল তােতo aসmিত জানােবন না। িতিন যা বলেবন আপিন সােথ সােথ তার সােথ রািজ 
হেয় যােবন’। uসমান utর িদেলন:  ‘আপিন েয পরামশর্ িদেলন আিম তা েমেন চলব।’ eরপর আমর uঠেলন 
eবং িনেজর গৃেহ িফের েগেলন। 

‘পেরর িদন আমর মসিজেদ েগেলন। েভােরর নামােজ আbরু রহমান iমামিত করেলন। তারপর আbরু রহমান 
pচারেবিদেত দাঁিড়েয় বলেলন:  ‘আlাহ oমরেক আশীবর্াদ কrন। আপনারা সবাi জােনন েয oমর তাঁর utরািধকারীর 
নাম বেল যানিন। তাঁর sলািভিষেkর নাম বেল েগেল িতিন েয পাপ বা পেুণয্র মািলক হেতন তার pিত তাঁর েকােনা 
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আকষর্ণ িছল না। তাi িতিন তা না কের আমােদর পাঁচ জেনর uপর ei দািয়t চািপেয় িদেয় েগেছন। eেঁদর 
মেধয্ সাদ eবং জুবােয়র তােদর মতামেতর ভার আমার uপর ns কের িদেয়েছন। আর আিম খিলফা পেদর pাথর্ী 
েথেক আমার নাম pতয্াহার কের িনেয়িছ। eখন পছেnর জn diজন রেয়েছন,  আিল eবং uসমান। আপনারা 
কােক চান? আিম কার pিত আমার আnগতয্ েদখাব? আপনারা ei নামােজর পর গৃেহ েফরার আেগ আমােক 
জানান েক হেব ‘িবশব্াসীেদর শাহজাদা?’ েকu েকu চাiেলন আিলেক,  আবার েকu চাiেলন uসমানেক। ei িনেয় 
uভয় পেk চলল হTেগাল। সাদ িবন িজয়াদ তখন আbরু রহমানেক বলেলন:  ‘আমরা আপনােক সবেচেয় পছn 
কির। আপিন িনেজi আপনার uপর আnগতয্ জানান,  েকui তােত আপিt জানােব না। আbরু রহমান বলেলন:  
;  eখন aেনক েদির হেয় েগেছ। িবতকর্ বn কrন। ভােলাভােব িচnা কrন,  ei dজেনর মেধয্ েক আপনােদর 
জn সবেচেয় ভােলা হেবন। আmার িবন iয়ািসর বলেলন :  ‘িবেরাধ eড়ােত চাiেল আপিন আিলর uপর আnগতয্ 
িদেয় িদন।’ েমকাদা৯৯ বলেলন :  ‘আmার সিঠক বেলেছন। আপিন আিলর pিত আnগতয্ েদখােল েকu তার 
িবেরািধতা করেবন না।’ আblুাহ িবন সাদ িবন আব ু সারাহ১০০ ( িতিন হজরত uসমােনর dধ- ভাi। iসলাম তয্াগ 
কের পরবতর্ীেত নিবর মkা িবজেয়র পর pাণভেয় আবার iসলাম gহণ কেরিছেলন eবং পরবতর্ীেত খিলফা uসমােনর 
আমেল িমশেরর গভর্নর িনযkু হন)  জনতার মােঝ uেঠ দাঁড়ােলন eবং আbরু রহমানেক uেdশয্ কের বলেলন :  
‘আিম িনি তভােব বলেত পাির েয আপিন uসমােনর uপর আnগতয্ না েদখােল িকছ ু েলাক আপনার িবপেk যােব।’ 
আblুাহেক aিভশাপ িদেয় আmার বলেলন :  ‘oেহ ধমর্তয্াগী!  তিুম eখােন েকন? আমােদর জn েক হেবন 
‘িবশব্াসীেদর শাহজাদা’ তা েতামার মেতা মুসিলেমর বলার pেয়াজন নাi।’ মাখজুম েগােtর eক বয্িk আmারেক 
uেdশয্ কের বলেলন :  ‘oেহ kীতদাস eবং kীতদােসর সnান। তিুম eখােন kরাiশেদর িবষেয় নাক গলাচ্ছ 
েকন?’  

uপিsত মুসলমানরা di দেল িবভk হেয় েগেলন। তােদর মেধয্ শুr হল তমুুল িববাদ। সাদ িবন আিব oয়াkাস 
uেঠ দাঁিড়েয় আbরু রহমানেক বলেলন :  ‘eখিন ei িবষয়িট িন িt কrন। নয়েতা খুেনাখুিন েলেগ যােব।’ আbরু 
রহমান আবার uেঠ দাঁড়ােলন,  eবং জনতােক uেdশয্ কের বলেলন :  ‘আপনারা শাn েহান। আিম েযভােব ভাল 
বুিঝ েসভােব সমাধান করিছ।’ eবার জনতা চপু হল। আbরু রহমান আিলেক ডাকেলন :  ‘আিল,  আপিন দাঁড়ান।’ 
আিল দাঁড়ােলন eবং আbরু রহমােনর কােছ েগেলন। আbরু রহমান তাঁর বাম হাত িদেয় আিলর ডান হাত ধরেলন। 
িনেজর ডান হাত uেtালন কের আিলর ডান হাত করমদর্েনর pstিত িনেলন eবং আিলেক িজেjস করেলন:  ‘আপিন 
িক আlাহর নােম শপথ িনেবন েয আপিন মুসলমানেদর জn েকারান,  নিবর snাহ eবং আেগর di খিলফার 
uদাহরণ েমেন িন িt করেবন?’ আিল sরণ করেলন রােt আমেরর েদয়া uপেদশ। আিল utর িদেলন :  ‘ei 
সব শেতর্ কাজ করা drহ হেব। আlাহ েযসব আেদশ িদেয়েছন তার সবgেলা আেদশ েকu িক জােনন? আর 
নিবর সকল snাহ িক েকu জােনন? তেব আমার jান,  সাধয্,  eবং শিk anযায়ী আিম আমার দািয়t পালন 
কের যাব। আিম আlাহর কােছ সাফেলয্র জn pাথর্না করিছ।’ আbরু রহমান তাঁর বাম হাত েথেক আিলর হাত 
েছেড় িদেলন,  eবং তখনo তাঁর িনেজর হাত uেtািলত েরেখ আিলেক বলেলন :  ‘আপনার শেতর্ চলেল িশিথলতা 
o dবর্লতা eেস যােব।’ তারপর আbরু রহমান uসমানেক বলেলন :  ‘আপিন eখােন আsন।’ uসমান দাঁড়ােলন 
eবং আbরু রহমােনর কাছ েগেলন। আbরু রহমান আেগর মেতা তাঁর বাম হাত িদেয় uসমােনর ডান হাত ধরেলন 
eবং বলেলন :  ‘আপিন িক আlাহর নােম শপথ িনেবন েয আপিন মুসলমানেদর জn েকারান,  নিবর snাহ eবং 
আেগর di খিলফার uদাহরণ েমেন িন িt করেবন?’ uসমান utর িদেলন:  ‘hাঁ,  আিম তা করব।’ আbরু রহমান 
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eবার তাঁর ডান হাত িদেয় আিলর বাম হাত ধের uসমােনর হােতর uপর রাখেলন;  eবং আbরু রহমান uসমােনর 
pিত আnগতয্ েঘাষণা কের বলেলন:  ‘আlাহ আপনােক েয কােজর ভার িদেয়েছন তার জn আlাহ আপনােক 
আশীবর্াদ কrন।’ uপিsত সবাi তখন uসমােনর িনকেট িগেয় uসমােনর pিত তাঁেদর আnগতয্ জানাল। আিল 
িবিsত হেয় দাঁিড়েয় রiেলন। আbরু রহমানেক uেdশয্ কের আিল বলেলন :  ‘আপিন আমার সেঙ্গ pতারণা 
কেরেছন।’ আিল ভাবেলন আমর iবেন আল- আস তাঁেক েয পরামশর্ িদেয়িছেলন তা আbরু রহমান,  uসমান,  
জুবােয়র eবং সােদর সােথ েযাগসাজশ কেরi িদেয়েছন।  

হতাশ হেয় আিল ঘুের দাঁড়ােলন eবং চেল যাবার pstিত িনেলন। আbরু রহমান আিলেক বলেলন :  ‘আপিন িক 
আnগতয্ েদখােত নারাজ?’ আlাহ বেলেছন :  ‘যারা েতামার কােছ আnগেতয্র শপথ েনয় তারা েতা আlাহর 
আnগেতয্র শপথ েনয়। আlাহ oেদর শপেথর সাkী। sতরাং েয তা ভােঙ ভাঙার pিতফল তারi. . . ।’ ( sরা 
ফাত্h :  আয়াত ১০) । আপিন িক জােনন না,  আিম িনেজi ei pিতdিndতা েথেক সের িগেয়িছলাম েযেহত ু
আমার ধারণা িছল আিম েয িসdাn gহণ কির না েকন আপিন তা েমেন িনেবন? oমর িক বেলনিন েয আbরু 
রহমােনর িসdাn েমেন িনেব না,  তাঁেক েমের েফলেত হেব?’ e- কথা েশানার পর আিল িফের েগেলন eবং 
uসমােনর pিত তাঁর আnগতয্ িদেয় িদেলন। শপথ an ান েশষ হেলা oi িদেনরi aপরােhর নামােজর আেগ। 
eরপর uসমান iমাম হেলন।’ 

e- হল তাবািরর পূণর্ িববরণ। িববরণ েথেক বুঝা যায় আিল খিলফা হেল কী হেব তা িনেয় আব ু sিফয়ান uৎকিNত 
িছেলন। তাi uসমােনর খিলফা হoয়া িনি ত করেত আব ু sিফয়ান আমর iবেন আল- আেসর সােথ েযাগসাজশ 
করিছেলন। ১২ বছর আেগ যখন আব ু বকর খিলফা হন তখন আব ু sিফয়ান eেতাi kুd িছেলন েয,  িতিন আিলেক 
pেরািচত কেরিছেলন েযন আিল আব ু বকেরর pিত আnগতয্ না েদখান। eছাড়াo আব ু sিফয়ান বেলিছেলন pেয়াজন 
পড়েল িতিন মিদনা ভের িদেবন kরাiশ ৈসn িদেয়। িকnt যখন সময় আসল আিল eবং uসমােনর মেধয্ পছেnর 
তখন আব ু sিফয়ান িনেলন uসমােনর পk। তার কারণ িছল আব ু sিফয়ান জানেতন uসমােনর শাসন তাঁর জেn 
ভােলা হেব। আব ু sিফয়ান আিলেক ভয় করেতন কারণ আিল িছেলন aিতশয় ধমর্pাণ,  যা আব ু sিফয়ােনর জn 
িবপদসংkল। 

eটা eখন বলা যায়,  oমেরর পর যিদ আিল খিলফা হেতন তেব iসলােমর ujjল িদনgিল আরo aেনক িদন 
থাকত eবং iসলােমর pধান নীিতgেলা েথেক িবচযু্ত হবার সmাবনা থাকত না। uসমােনর sাথর্পর আtীয়sজেনরা 
sেযাগ েপেতন না pধান pধান সরকাির পদgেলা kিkগত করেত। eছাড়া েযসব ঘটনার পিরেpিkেত মুয়ািবয়া 
eবং uমাiয়া বংেশর utান হয় েসgেলাo eিড়েয় যাoয়া েযত। 

( দশ)  নিবর মৃতুয্র পর তাঁর সহচেররা diভােগ িবভk হেয় যান। eক দল তাঁেক সিতয্ সিতয্ ‘আlাহর নিব’ 
িহসােব gহণ কেরন আর আেরক দল তাঁেক gহণ কেরন eক নতনু রােTর pিত াতা িহসােব। ei িdতীয় দেলর 
সদsরা বয্িkগতভােব iসলািম রােTর utােন aবদান রােখন। তাঁরা মেন করেতন েয,  তাঁরাi হেচ্ছন ei রােTর 
utরািধকারী eবং eর সংরkণ o pিতরkার জn তাঁরা বাধয্। িকnt uভয় দলi নিবর pিত ভীষণ dাশীল িছেলন। 
িdতীয় দেল যারা িছেলন তাঁেদর মেধয্ oমর িছেলন সবেচেয় িবিশ  বয্িk। রােTর সংরkেণর pিত uেdগ েথেক 
oমরেক শkভােব তরবাির ধরেত হয়। ei তরবাির uঁিচেয়i িতিন নিবর গৃেহর দরজা েথেক েবর হেয় নিবর 
মসিজেদ আেসন eবং জনতােক uেdশয্ কের বেলন :  ‘নিব মুহাmদ মেরনিন,  নিব মুসার মেতা িতিন চিlশ িদন 
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anপিsত থাকেবন।’ আব ু বকর oমরেক sরণ কিরেয় িদেলন েকারােনর বাণী :  ‘েতামার মৃতযু্ হেব,  eবং 
তােদরo।’ ( sরা জুমার :  আয়াত ৩১) । eরপর আব ু বকর মসিজেদর pচারেবিদেত দাঁিড়েয় বলেলন :  ‘েতামরা 
যিদ বয্িk মুহাmদেক uপাসনা কের থােকা তেব েসi মুহাmদ মৃত। িকnt েতামরা যিদ আlাহর uপাসনা কেরা তেব 
েজেন রােখা আlাহ েকােনািদন মারা যান না।’ তারপর আব ু বকর ei আয়াত আবৃিt করেলন :  ‘মুহাmদ রsল 
ছাড়া আর িকছiু নয়,  তার পেূবর্ বh রsল গত হেয়েছ। sতরাং েস যিদ মারা যায় বা িনহত হয় তেব িক েতামরা 
িপঠ িফিরেয় িপছ ু হটেব? আর েয িপঠ িফিরেয় সের পেড় েস কখনo আlাহর kিত করেত পারেব না। আর 
আlাহ শীঘর্i কতৃjেদরেক পুরsতৃ করেবন।’ ( sরা আল- iমরান :  আয়াত ১৪৪) । নিবর মৃতযু্র পর মুহািজর o 
আনসারেদর মেধয্ েয pিতdিndতা েদখা েদয় েশষ পযর্n তা oমেরর িবচkণতা,  দkতা eবং kশলতার জni 
eড়ােনা েগল। েস- জn oমেরর pশংসা aবশয্i করেত হয়। oমেরর pেচ ার জni আব ু বকর খিলফা হেয় যান। 
আর oমেরর িনেদর্েশi আব ু বকর iসলামতয্াগীেদর িবrেd যুd েঘাষণা কেরন eবং কেঠার হেs িবেdাহী েগাtেদর 
দমন কেরন। 

sাভািবকভােবi p  আেস েয oমেরর মেন েকান িবষয়িট pাধাn েপেয়েছ,  iসলাম ধমর্ না iসলািম রাT? যা-
েহাক,  eকিট iসলািম রাT যখন গিঠত হেয়েছ তখন তােক রkা করেতi হেব। মুহাmেদর pিতি ত নতুন সরকার 
আরবেদর মােঝ িবরাজমান ajানতা eবং ববর্রতার aবসান ঘটায়। ei aবsানেক sদৃঢ় করা aতীব pেয়াজন 
িছল। েবdiনেদর মেধয্ েয aনnকাল ধের যdু- িবgহ িবরাজমান িছল তা িনবর্ািপত কের iসলােমর ছায়ায় eক 
নতুন সমাজ বয্বsা গেড় েতালা pেয়াজন িছল। oমর িছেলন খুবi বাsববাদী বয্িk। িতিন আরবেদর চিরt ভােলা 
কের জানেতন। iসলামতয্াগীেদর িবrেd ( িরdা যdু)  যুেdর পর েয ৈসnরা িফের eেলা oমর তােদরেক েরাম 
eবং iরােনর িবrেd যdু করেত পািঠেয় িদেলন। ei ধরেনর যুেdর কথা আেগ েকu িচnাi করেত পারেতন না। 
oমর জানেতন েয মrভিূমর েবdiনরা েকােনা িদন কৃিষ কাজ aথবা িশেl মন িদেব না। কারণ eiসব িবষেয় 
েবdiনরা eেকবাের aj। তােদর মেধয্ েয spশিk আেছ তার বিহঃpকাশ দরকার। আরেবর সীমােnর বাiের েয 
িবপলু ধনসmার আেছ তা দখল েনবার জn ei aশাn,  টগবেগ েবdiনেদর pstত করার েচেয় আর ভােলা কাজ 
িক হেত পাের? iিতহাস pমাণ কের,  হজরত oমেরর ei িসdাn সিঠক িছল।  

( eগােরা)  iরান eবং েরামানেদর মেধয্ যdু চেলেছ দীঘর্িদন ধের। [ akেফাডর্ িবশব্িবদয্ালেয়র aধয্াপক েজমস 
ডগলাস হoয়াডর্ জনসেনর মেতা ঐিতহািসকেদর মেত িgক- েরামান বনাম পারs সাmােজয্র ধারাবািহক যdু িখর্s 
পবূর্ ৯২ ab েথেক শুr হেয় ৬২৯ িখর্sাb পযর্n sায়ী হয়। -anবাদক] । কেয়ক শতাbী বয্াপী চলমান যুেd di 
সাmােজয্র রাজৈনিতক- সামািজক কাঠােমা eমিনেতi dবর্ল হেয় পেড়। eছাড়া eকটা grtপণূর্ বয্াপার িছল,  oi 
di সাmােজয্র সীমাn aঞ্চেল pচরু আরব বসবাস করেতা। di েথেক িতন শতাbী ধের utর আরব aঞ্চল েথেক 
আগত আরেবরা জদর্ােনর পাশব্র্বতর্ী aঞ্চল eবং িসিরয়া o iরােক anpেবশ কেরিছল। েরামান o iরােনর কতর্tতায় 
তারা eকািধক রাজয্ গঠন কেরিছল। তারা ( আরব সmpদায়)  aথবা তােদর চাiেত িনচ-ু সmpদােয়র েলােকরা আরব 
খিলফার ৈসnেদর সােথ াতtৃেবাধ করত। ফেল eেদর সহায়তা িনেয় oমেরর পেk সmব হেয়িছল যুেd িবজয়ী 
হoয়া। সীমাnবতর্ী aঞ্চেল িছিটেয় থাকা আরেবরাi oমরেক েpরণা েদয় ৈসn- সামn িনেয় agসর হেত;  কারণ 
তখন iসলাম আরব জাতীয়তাবাদেক eকিট sসংঘিটত শিkেত পিরণত কেরেছ। ei যুdgিল জয় িছল eেকবাের 
মহাকােবয্র কািহনীর মেতা,  িবজয়ী হoয়ায় লb গিনমেতর মাল আরবেদর pভাব িবsার করেত সহায়তা কের। 
eেক eেক সামিরক িবজয় তােদর মেন দীঘর্িদেনর িবেদিশেদর বশয্তার েয কলঙ্ক িছল তা দরূ কের িদল।  
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( বােরা)  eটা সিতয্ েয aেনেক আnিরক িবশব্াস িনেয়i iসলাম gহণ কেরিছেলন। িসিরয়া eবং iরােক যখন 
আkমণ চালােনা হয় তখেনা aেনেকi iসলােমর আেদশ মাn কের ei ধমর্যুেd ( িজহাদ)  েযাগ েদন। িকnt 
iিতহাস েথেক eটাo পাoয়া যায় েয গিনমেতর মােলর েলােভo aেনেক ei আkমেণ শিরক হেয়িছেলন।  কেঠার 
সংযম,  তপsা,  eবং পািথর্ব ধনেদৗলেতর pিত aনীহা সীিমত সংখয্ক মুসলমানেদর মেধয্i সীমাবd িছল। নিবর 
aেনক সাহািবo যdু েথেক pাp গিনমেতর মাল েথেক pচরু ধনেদৗলেতর aিধকারী হন। eরকম dজন হেচ্ছন 
হজরত তালহা eবং হজরত জুবােয়র। নিব eকসময় তােদরেক েবেহশত গমেনর িন য়তাo িদেয়িছেলন। খিলফা 
oমর তাঁর utরািধকারী িনণর্েয়র জn েয পিরষদ গঠন কেরিছেলন তার সদso িছেলন তাঁরা uভেয়। তাঁরা uভেয় 
মৃতযু্র সমেয় মkা,  মিদনা,  iরাক,  eবং িমশের িবশাল ধনসmদ েরেখ যান যার পিরমাণ িছেলা িতন েথেক চার 
েকািট িদরহাম। uসমােনর হতয্ার পর eরা dজেনi আিলর pিত আnগতয্ pকাশ কেরন। িকnt তাঁরা যখন েদখেলন 
েয আিল পেূবর্র খিলফা uসমােনর মেতা aপচেয়র পথ ধরেবন না eবং সরকাির তহিবেল aৈবধ হsেkপ করেবন 
না,  তখন আিলর uপর েথেক তাঁরা আnগতয্ pতয্াহার কের িনেলন। 

নিবর stী আেয়শা হেলন iসলােমর iিতহােস anতম সmািনত নারী। নিব তাঁর stী আেয়শােক গভীর ভােলাবাসেতন। 
েকারােন আেয়শার িছল aগাধ jান eবং নিবর uিk o কমর্ সmেকর্ িতিন aেনক িনভর্রেযাগয্ হািদস বেলেছন। 
আিল যখন খিলফা মেনানীত তখন আেয়শা হজরত uসমােনর হতয্াকােNর িবষয় ধের জনতার রােয়র pিত rেkপ 
েদখােলন। িবিব আেয়শা মুসলমানেদরেক pেরািচত করেলন আিলর িবrেd যুেd েযেত। eিট জামােলর যdু ( uেটর 
যdু)  নােম পিরিচত। িকnt আেয়শার eরকম পদেkেপর িপছেন pধান কারণ িছল খিলফা uসমান সরকাির েকাষাগার 
েথেক তাঁেক েয ভাতা িদেতন আিল খিলফা হবার পর েসi ভাতা বn কের েদন। আর eকিট কারণ হেত পাের,  
যখন আেয়শার িবrেd kৎসা রটনা করা হেয়িছল তখন হজরত আিল িবিব আেয়শার িবrেd apীিতকর মnবয্ 
কেরিছেলন। যিদo হজরত আিলর ei মnবয্ পের িমথয্া pমািণত হেয়িছল। জামােলর যুd,  িসিফ্ফেনর যdু,  
নাহরাবােনর যdু,  eসব যুেdর মূল কারণ িছল,  খিলফা uসমােনর আমেল েয িশিথলতা চলিছল,  আিল তা আর 
চলেত িদেলন না। খিলফা oমেরর শাসনামেল যারা কেঠার সীমাবdতার মােঝ িছেলন,  তাঁরা uসমােনর সময় 
িবলািসতা o আরােমর সােথ জীবনযাপন করেত aভয্s হেয় েগেলন। আিল খিলফা হবার পর কচৃ্ছতা সাধেনর নীিত 
aবলmন করেলন। আিলর ei নীিতেত aেনেকi িবরাগ হেলন। মুয়ািবয়াসহ aেনেকi িনেজেদর বয্িkগত aবsান 
শিkশালী করার জn uেঠপেড় েলেগ েগেলন।  

( েতর)  নিব জীিবত থাকাকােল আিtক- িবষেয় uদাসীন,  েযাdা েবdiন েগােtর মেধয্ iসলাম pচার কেরিছেলন। 
িকnt িতিন তা কেরিছেলন pথমত েকারােনর বাণী o kটৈনিতক দkতা িদেয়। শিk বয্বহার কেরেছন eেকবাের 
েশষ ast িহেসেব। নিবর মৃতুয্র পর খিলফারা ei aবsান ধের রাখেত পােরনিন। খিলফারা নিবর নাম ভািঙ্গেয় 
আরব জাতীয়তাবাদী সাmাজয্ কােয়েম সেচ  হেয়িছেলন। e- সমেয়i নিবেক ‘aিতমানব’ িহেসেব পিরিচত করােনা 
শুr হয়। aেনক aবাsব বণর্নােক নিবর aেলৗিকক ঘটনা দািব কের তাঁেক eক ‘রহsময় aিতমানেব’ পিরণত করা 
হয়। েয নিব জীিবতকােল িনেজেক সাধারণ আlাহর দাস বেল পিরিচত কেরিছেলন মৃতুয্র পের তাঁেক মাnেষর sর 
েথেক uিঠেয় েফেরশতা- rপ েদয়া হয়। eকজন মহামানেবর মৃতুয্র পর তাঁর চিরtেক েকnd কের e- ধরেনর gজব 
বা aবাsব- বণর্না রচনা করা eকটা বhল pচিলত aভয্াস। সতয্ ei েয,  dিনয়ার সব মহামানেবর তাঁেদর 
মহাnভবতা,  তাঁেদর যুগাnকারী ভূিমকা,  তাঁেদর aনnসাধারণ কমর্ থাকা সেtto সাধারণ মাnষেদর মেতাi তােদরo 
নানা dবর্লতা িছল। তাঁরাo িবিভn সময় ভুল কেরিছেলন। তাঁেদর kুধা েপেয়েছ,  িপপাসাতর্ হেয়েছন,  শীত- gীে  
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ক  েপেয়েছন। তােঁদরo েযৗন- কামনা িছল,  যা হয়েতা সাধারণ আচরেণর বাiের চেল েযত। তাঁরা পথ চলেত 
িগেয় েহাঁচট েখেয়েছন। তাঁরা িবেরািধতা সh কেরনিন। eমনিক aেনক সময় তাঁরা পর ীকাতর হেয়েছন। যা- েহাক 
মহামানবেদর মৃতযু্র পর anাnেদর সােথ েয তাঁেদর িবেরাধ,  তাঁেদর বয্থর্তা,  তাঁেদর dবর্লতা জনসাধারণ ভুেল 
যায়। েদখা যায় েয জনতা েকবল মহামানবেদর uৎকৃ  কাজgিলেকi মেন রােখ। e- জn আমরা আব ু আিল িসনা 
( িহজির ৩৭০ বা ৯৮০ িখর্sাb-  িহজির ৪২৮ বা ১০৩৭ িখর্sাb)  তাঁর িচিকৎসাশােstর uপর রিচত ‘আল কাnন’ 
( আরিবেত)  eবং দশর্ন o িবjান িবষেয়র uপর েলখা ‘আশ েশফা’ ( আরিবেত)  o ‘দােনশনামা- i আলাi’ 
( ফািসর্েত)  বigিলর কথা মেন েরেখিছ। eছাড়াo আমরা মেন েরেখিছ তাঁর ঝুঁিকপণূর্ কমর্জীবেনর কথা। িকnt তাঁর 
জীবেনর বয্থর্তােক আমরা েগাপন েরেখিছ aথবা েকৗশেল েঢেক েরেখিছ। dিনয়ার েকািট েকািট েলাক গভীর িবশব্াস 
িনেয় ধমর্ পালন কের থােকন। ফেল ধেমর্র pিত াতােদর িনেয় ‘aিতমানবীয় চিরt’ দাঁড় করােনা খুব pচিলত ঘটনা 
হেয় দাঁড়ায়।  

পিরখা যুেdর ( আহজােবর যুd)  সময় kরাiশ pধান oয়ায়না িবন েহােসন নােমর গাতাফান েগােtর eক বয্িkেক 
তােদর pিতিনিধ কের নিবর কােছ পাঠাল। েস নিবেক psাব িদল,  নিব যিদ মিদনার েস বছেরর সমs েখজরু 
িদেত রািজ হন,  তেব তারা তােদর সিmিলত aবেরাধকারী ৈসn সিরেয় িনেব। নিব রািজ হেলন না। তখন েসi 
pিতিনিধ বলল,  তারা মিদনার eক- তৃতীয়াংশ েখজুের রািজ আেছ। aথর্াৎ e- পিরমাণ েখজরু েপেল তারা তােদর 
ৈসn pতয্াহার কের িনেব। eর আেগ নিব মিদনা রkার জn পিরখা খনন কেরিছেলন। িতিন জানেতন,  ei সব 
েগােtর সােথ ৈমtীর বnন sাপন করা তাঁর জn eক িবরাট িবপদ। তথািপ নিব গাতাফান েগােtর pিতিনিধর 
psােব রািজ হেয় েগেলন। যdু- িবরিতর চুিk েলখার সময় সাদ িবন মুয়াজ ( আuস েগােtর eকজন েনতা)  নিবর 
কােছ জানেত চাiেলন তাঁর ei িসdাn আlাহ pদt িক না? নিব বলেলন,  ‘e আlাহ pদt নয়;  িকnt ei 
িসdাn িনেল aবেরাধকারীেদর হাত েথেক মুিk পাoয়া যােব eবং তােদর o ihিদেদর সােথ েযাগসাজেশর েয 
ঝুঁিক আেছ,  তাo েভেঙ েদয়া যােব,  পরবতর্ীেত ihিদেদরেক েদেখ েনয়া যােব।’ সাদ িবরিkভের utর িদেলন 
তাঁেদর েপৗtিলক আমেল েকu সাহস করত না,  eকটা েখজুরo তােদর কাছ েথেক েজারপূবর্ক আদায় করেত। 
eখন তারা মুসিলম হেয়েছ িঠকi। িকnt তারা ৈমtীচুিk করার নােম aপমািনত হেত চায় না। গাতাফান েগােtর 
aপমােনর eকমাt সিঠক জবাব হেব তরবাির।’ e- বkবয্ েশানার পর নিব তাঁর ভাবনা পিরবতর্ন করেলন। িতিন 
সােদর কথা েমেন িনেয় গাতাফান েগােtর সােথ চুিk সi করা েথেক সের আসেলন। e- ধরেনর aেনক ঘটনা 
নিবর েতiশ বছেরর নবoুিতর সময়কােল ঘেটিছল। aেনক সময় নিবর েকােনা সহচর তাঁর সােথ েকােনা িবষেয় 
আলাপ কের পরামশর্ িনেতন,  আবার aেনক সময় নিবo তাঁর সহচরেদর uপেদশ gহণ করেতন। সহচররা aেনক 
সময় নিবেক িজjাসা করেতন আlাহর িসdাn কী হেত পাের আর নিবo aেনক সময় িসdােnর ভার সহচরেদর 
uপর েছেড় িদেতন। যা- েহাক নিবর মৃতুয্র পর তাঁর মাnষsলভ চিরেtর কথা সবাi ভেুল যান। নিবর pেতয্কিট 
কমর্- আদশর্ eবং পূণর্াঙ্গ বেল িবেবিচত হেত লাগল। তাঁর pেতয্ক কাজেকi ‘আlাহর iচ্ছা’ মেন করা হেত লাগল। 
সরকাির eবং িবচারিবভাগীয় কতর্ারা নিবর pেতয্ক কাজেক aতীেতর uদাহরণ িহসােব বয্বহার করেত লাগেলন। 
তখনকার িদেনর সরল মেনর সাধারণ নিব যা িছেলন তারেচেয়o aেনক uঁচ ু আসেন বিসেয় িদেলন। েয েকu দািব 
করত,  েস িনেজ নিবর মুখ হেত িকছ ু শুেনেছ তখন েস েপেয় েযত aেশষ মযর্াদা o কদর। েকারােন েয- সব 
আেদশ eবং আiেনর কথা বলা হেয়েছ তা পির ার eবং পণূর্াঙ্গ নয়। েস- জn িবশব্াসীেদরেক খঁুজেত হেতা নিবর 
uদাহরণ। েযমন েকারােন মুসলমানেদর ৈদিনক নামােজর কথা বলা হেয়েছ। িকnt িকভােব ei নামাজ পালন করেত 
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হেব তার িবশদ িকছ ু েনi। তাi নামাজ পড়ার িনয়ম o পdিত নিবর uদাহরণ েথেক িনেত হেলা। e- জেn 
pেয়াজন পড়ল নিবর জীবনকােলর কাজ- কেমর্র রীিতনীিত সঙ্কলেনর। eেক snাহ বলা হয়। তাঁর বাণীgিলেক হািদস 
িহসােব সঙ্কলন করা হেত লাগল। ফেল িহজির ৩- ৪ ( িখর্sাb ৯- ১০)  শতাbীর মেধয্ snাহ o হািদেসর সংখয্া 
হাজার হাজার হেয় েগল। শুধ ু তাi নয়,  শতশত anসnান হেত লাগল সমg মুসিলম িবশব্জুেড়। ফেল eক ে ণীর 
েপশাদার হািদস- সংকলেকর আিবভর্াব হেত লাগল যারা pচরু সmােনর aিধকারী হেলন। তাঁরা হাজার হাজার হািদস 
eবং snাহ মখুs কের েফলেলন। তাঁেদর eকজন হেলন iবেন oকদা ( মৃত িহজির ৩৩২ বা িখর্sাb ৯৪৩) । বলা 
হেয় থােক িতিন আড়াi লk হািদস জানেতন। েসiসােথ হািদস বণর্নাকারীেদর ধারা।  

পারেsর eক pবােদ বলা হয় :  ‘েকu যিদ eকিট িবশাল psর হােত েনয়,  তেব আমরা িনি ত হেত পাির েয,  
েস কখেনা oi psর িনেkপ করেব না।’ সাধারণ jান েথেক আমরা বলেত পাির ei েয,  িবশাল হািদস সঙ্কলন 
করা হল েসgেলার সবi িনভর্রেযাগয্ নয়। eর চাiেতo grtপণূর্ িবষয় হেচ্ছ eiসব হািদস সংকলেন যারা সারা 
জীবন akাn পির ম কের েগেছন তাঁেদর uেdশয্ কী িছল? iবেন তায়িময়া ( িহজির ৬৬১ বা িখর্sাb ১২৬৩ - 
িহজির ৭২৮ বা িখর্sাb ১৩২৮)  বেলেছন :  ‘নিব মুহাmেদর কাছ েথেক আসা বয্তীত আর িকছiু সতয্ নয়।’ 
েশানা যায় েয হাসান িবন মুহাmদ আল- আরিবিল ( মৃত িহজির ৬৬০ বা িখর্sাb ১২৬১)  নােম আর eকজন 
মুসিলম পিNত বেলেছন :  ‘আlাহ আমােদরেক সতয্ জািনেয়েছন িকnt iবেন িসনা আমােদরেক িমথয্া বেলেছন।’  

( েচৗd)  নিবর মৃতুয্র পর যতi িদন েযেত লাগল eবং েহজাজ েথেক দূরt যত েবিশ হেলা নিবেক িনেয় aেলৗিকক 
দািব তেতাi েবিশ হেত লাগল। eভােবi eকজন মাnষ িযিন iিতহােসর িবশাল েমাড় ঘুিরেয় িছেলন িনজs 
বুিdমtা,  sকীয়তা,  ৈধযর্,  সাহস,  েকৗশেলর সােথ,  তাঁেক কlনার রেঙ রািঙেয় eক uপকথার নায়েক rপাnিরত 
করা হেলা।  

( পেনর)  আরবেদর আkমেণ iরান সmূণর্ভােব পরািজত হয়। িহজির ১৫- ১৬ সােল ( ৬৩৬- ৬৩৭ িখর্sাb)  
কােদিসয়ার যেুd বারবার পরাজয় eবং িহজির ২১ সােল ( ৬৪২ িখর্sাb)  েনহাবেn পরাজেয়র gািন আেলকজান্ডার 
eবং মেঙ্গালেদর কােছ পরাজেয়র gািনর চাiেত েবিশ িছল। iরােনর দীঘর্ dদর্শার iিতহাস েথেক েদখা যায়,  ei 
জািত কrণভােব পরািজত হয়,  কারণ eখােন েকােনা েযাগয্ নৃপিত aথবা েনতা aথবা রাTনায়ক,  aথবা েসনাপিত 
িছেলন না। iরান পরািজত হয় slসংখয্ক,  aদk আরব েসনাবািহনীর হােত। শহেরর পর শহর,  pেদেশর পর 
pেদশ আরব ৈসnেদর কােছ আtসমপর্ণ কের। তারপর eসব sােনর বািসnারা আরবেদর ধাযর্ করা শতর্ েযমন 
iসলাম gহণ aথবা িজিজয়া কর pদান করেত বাধয্ হয়। যারা িজিজয়া কেরর আ য় িনল তারা েপল aিত 
িনmমযর্াদা। িজিজয়া কর eড়ােনার জn aেনেক iসলাম gহণ কের। আবার aেনেক aিguপাসক জরথুst পেুরািহত 
মেবেদর হাত েথেক মুিkর জn iসলাম gহণ কেরন। iসলাম gহণ খুব সহজ। শুধ ু দরকার আlাহর eকtবাদেক 
sীকার করা eবং মুহাmেদর নবoুিত েমেন েনoয়া। ধীের ধীের iসলাম জনসাধারেণর মােঝ িবsার লাভ কের। েসi 
সােথ যুেdর ময়দােন তরবািরর লড়াiেয় িবজয়ী হেয় iসলাম pচািরত হয়।  

aতীেত iরািনেদর জাতীয় চিরt িছল ei রকম,  যখন েকu তােদরেক যুেd পরািজত করত তখন iরািনরা িবজয়ী 
শাসেকর angহভাজন হবার েচ ায় বয্s হেয় েযত। তারা নতুন শাসকেদর আjাপালন,  েসবা পিরচযর্ায় িনেয়ািজত 
হেতা। eছাড়া কৃপা পাবার জn iরািনরা তােদর jান o বুিd নতুন pভুেদর হােত সমপর্ণ কের িদত। তাi আরবরা 
যখন iরান দখল েনয়,  তখন iরািনরা আরিব ভাষা রp কের েনয়। আরবেদর আদব- কায়দা anকরণ করা শুr 
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কের। aবশয্ iরািনরাi আরিব বয্াকরণ eবং বাকয্গঠনিবিধ িনয়মাবd কের। iরািনরা তােদর নতনু pভুেদর aধীেন 
চাkির পাবার জn েয েকােনাভােব আjাnবতর্ী হেত kNা েবাধ করত না। েktিবেশেষ iরািনরা iসলািম রীিতনীিত 
পালেন আরব শাসকেদরo ছািড়েয় যায়। আর িনেজেদর হাজার বছেরর পারs সংsৃিত,  ধমর্,  রীিতনীিত,  pথা,  
কৃি র pিত aবjা আর aবেহলা pদশর্ন কের। আরব জািত eবং আরব বীরেদর uচ্চpশংসায় তারা বয্s হেয় 
পেড়। শুধ ু তাi- i নয় iরািনরা pমাণ করেত চাiল বীরt,  বদাnতা,  eবং েনতtৃ শুধুমাt আরবেদর মেধয্i 
আেছ। pাক- iসলািম যুেগর আরেবর েবdiন কিবেদর কিবতাগাঁথা আর সাধারণ uিkেক পািNেতয্র রtভাNার eবং 
আচার আচরেণর আদশর্ িহসােব গণয্ করল iরািনরা। তারা আরব েগােtর আি ত বয্িk eবং আরব েনতােদর 
( আিমর)  ভতৃয্ হেয় িনেজেদর ধn মেন করত। িববােহর জn তােদর কnােদরেক আরবেদর হােত তুেল িদেল 
যারপরনাi খুিশ হেতা। আরo খুিশ হেতা যখন তারা আরিব ভাষার নাম িদেয় িনেজেদর ভূিষত করত। sকীয়তা,  
সািহতয্,  কৃি  তয্াগ কের পরািজত জািত িহেসেব iরািনরা শীঘর্i আরিব সািহতয্,  হািদস সংকলন,  iসলািম আiেনর 
েপছেন িনেজেদর েমধা- ম- সময় বয্য় কের। iসলািম সািহতয্ িনেয় যত মুখয্ কাজ হেয়েছ,  তার েবিশর ভাগi 
কেরেছন iরােনর জনগণ। যিদo pথমিদেক iরােন iসলাম গৃহীত হেয়েছ ভীিত েথেক eবং আরব শাসকেদর 
pচারণায়। তেব di- িতন pজn পর িচt পােl যায়। েখাদ আরব- মুসলমানেদর েচেয় iরােন মুসলমানেদর সংখয্া 
েবিশ হেয় যায়।  

েতাষােমাদ eবং িমি কথা িদেয় নতুন শাসকেদর মেধয্ anpেবশ করেত iরািনরা eেতাi sদk হেয় uেঠ েয,  
কিথত আেছ eকজন pিসd uিজর আয়নায় কখেনা িনেজর েচহারা েদখেতন না,  পােছ িতিন eক iরািনর েচহারা 
েদেখ েফেলন ei লjায়। pথমিদেক iরািনরা তােদর নতনু শাসকেদর আjাবহ হেয় েসবা করত,  মেনারঞ্জেনর 
যথাসাধয্ েচ া করত,  কারণ তারা মেন কেরিছেলন আরবরা িফের েগেল তারা িনেজরা শাসক হেয় যােব eবং 
গিনমেতর মােলর ভাগ পােবন। িকnt সময় যতi েযেত লাগল তারা িনেজেদর পিরচয় িনেয় dেndর মেধয্ পেড় েগল। 
িহজির তৃতীয়- চতথুর্ শতাbীর ( নবম- দশম িখর্sাb)  িদেক iরােন pচুর েলাক িছল,  যারা িনেজেদর ভখূN েছেড় 
েহজাজেকi মানবজািতর জn s ার আশীবর্াদ িহেসেব মেন করেতা। iরােনর ei জাতীয় চািরিtক ৈবিশ য্ েথেক 
বুঝা যায়,  েকমন কের e ভখূেN kসংsার আর aিতেলৗিকক িবশব্াস মাnেষর মেন িবsার লাভ কেরিছল। নিবর 
নবoুিত লােভর পর pথম েতর বছেরর মkা জীবন আর পেরর দশ বছেরর মিদনা জীবেন েয ভয়াবহ িবপদসংkল 
পিরিsিতর মধয্ িদেয় iসলাম pিত া কেরেছন েহজােজ,  েস- সmেকর্ বাsব তথয্ জানা থাকেল iরােনর জনগণ 
eেতা সহেজ আরেবর বশয্তা sীকার কের িনত না। ধমর্o pিত া েপত না। 

e- pসেঙ্গ মহুাmদ বােকর মাজেলিসর১০১ ( িহজির ১০৩৭ বা িখর্sাb ১৬২৭ - িহজির ১১১০ বা িখর্sাb ১৬৯৯)  
েলখা ‘েবহার আল- আেনায়ার’ বiেয়র কথা আবার uেlখ করা েযেত পাের। পারেsর সাফািবদ শাসনকােলর েশেষর 
িদেকর ei েলখক িছেলন eকজন pিসd মুজতািহদ ( িশয়া ধমর্তtt o iসলািম আiনিবশারদ) । িতিন তাঁর বiেয় 
িলেখেছন :  ‘কিথত আেছ eকদা iমাম হাসান eবং েহােসন তাঁেদর িপতামেহর ( নিব মুহাmদ)  কােছ েরাজা ভাঙার 
িদেন নতনু েপাশাক uপহার চাiেলন। e- সময় িজবরাiল েফেরশতা eেস েগেলন eবং pেতয্েকর জn eকিট কের 
সাদা েপাশাক িদেয় িদেলন। নিব বলেলন,  ei di বালক রিঙন েপাশাক পরেত পছn কের,  িকnt িজবরাiল 
িনেয় আসেলন সাদা েপাশাক। নিবর কথা শুেন িজবরাiল েবেহশত েথেক eকিট টব eবং eকিট জগ িনেয় 
আসেলন। eরপর িজবরাiল বালকেদর বলেলন,  ‘িতিন টবিট eক িবেশষ ধরেনর তরল পদাথর্ িদেয় পণূর্ কের 
িদেবন। তারপর বালেকরা তােদর িনজs েপাশাক oi টেব ডুিবেয় িদেল তাঁরা েয রং চাiেবন তাi পােবন। iমাম 
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হাসান সবুজ রং চাiেলন eবং iমাম েহােসন চাiেলন লাল রং। যখন েপাশাকdয় রিঞ্জত হিচ্ছল তখন িজবরাiল 
েকঁেদ uঠেলন। নিব িজবরাiলেক তাঁর কাঁদার কারণ িজjাসা করেলন,  েকননা বালেকরা তােদর েপাশােক রং েপেয় 
খুিশ হেয়েছ। িজবরাiল বলেলন,  ‘হাসােনর সবজু রঙ পছেnর aথর্ হেলা িতিন িবষপােন শহীদ হেবন,  eেত তাঁর 
েদহ সবজু হেয় যােব। আর েহােসেনর লাল রং পছেnর aথর্ হল িতিন শহীদ হেবন যখন তাঁর রেk তাঁর েপাশাক 
িভেজ যােব।’ uেlখয্ ei কাlিনক বkবয্ বাহাi মতাবলmী েলখক িমজর্া জািন তাঁর ‘নkাত আল- কাফ’১০২ বiেয়o 
udিৃত িদেয়েছন। বাহাiরা িনেজেদর িশয়া iসলােমর সংsারক eবং eক নতনু িশয়া- ধেমর্র pবkা িহেসেব দািব 
কের থােকন। িকnt তােদর ei aেযৗিkক িkয়াকলােপ মেন হয়,  মুেখ দািব করেলo kসংsার ei সংsারবাদী 
িশয়ােদর মন েথেক িবদায় হয়িন। 

মিদনায় িহজরত করার পর pথম বছর নিব মুহাmদ eবং সাহািবরা িনদাrণ আিথর্ক aনটন আর aসহায় aবsার 
মেধয্ িদন যাপন কেরন। নাখলােত যুেdর পর ei পিরিsিতর িকছুটা পিরবতর্ন হয়। নিবর সাহািবর মেধয্ আbরু 
রহমান িবন আuফ ছাড়া আর কােরা বয্বসা- বািণজয্ করার মেতা েতমন aিভjতা,  িবচkণতা িছল না। মিদনায় 
আসার পর আbরু রহমান আuফ মিদনার বাজাের eকিট বয্বসা sাপন কেরন। ei বয্বসােয় তাঁর িকছ ু মুনাফা 
আেস। নিবর আরo কেয়কজন সাহািব মিদনার ihিদ বািসnােদর তালবাগােন চাষাবাদ eবং kপখনেনর কাজ পান। 
aবশয্ ei সাহািবরা েখজরু বাগােনর রkণােবkণ বা চােষর েকােনা িকছুi জানেতন না। ফেল বাগান রkণােবkণ 
ছাড়া তাঁেদর anিকছ ু করার sেযাগ িছল না। নিবর kুধা- তৃ া সh করার মানিসকতা aসmব রকেমর দৃঢ় িছল। 
মিদনায় িগেয় িতিন যখন aসহায় aবsায় পেড়ন তখন kুধা িনবৃিtর জn pায়i di- eকিট েখজরু েখেয় িবছানায় 
েযেতন। aেনক সময় তাঁর কপােল রােতর আহারo জুটেতা না। নিবর pিত aসmান না েদখােনার জn ei সতয্ 
pকাশ করা হয় না। eর পিরবেতর্ শুধ ু নিবর কীিতর্ o aবদােনর কথা pকাশ করা হয়। নিবর লkয্ িছল সমg 
আরেব তাঁর েনতেৃt iসলাম pিত া করা। িতিন দিরdতা eবং aসঙ্গিতেক েকােনা সময়i তাঁর লেkর anরায় 
িহসােব েদেখনিন। iিতহােস ei ধরেনর মানিসক শিkেত বলীয়ান পুrেষর uদাহরণ পাoয়া িবরল। 

মুহাmেদর ঘটনাবhল জীবন েথেক েবাঝা যায়,  িতিন মnষয্ সমােজরi eকজন মাnষ িছেলন। িতিন েকােনা aিতমানব 
বা আেলৗিকক শিkর aিধকারী িছেলন না। aেলৗিকক শিkর সাহাযয্o িতিন কখেনা লাভ কেরনিন। বদর যেুd 
মুসলমানরা জয়ী হেয়িছেলন,  তার কারণ েয তাঁরা সাহসী eবং aিবচল েথেক লড়াi aবয্হত েরেখিছেলন। আর 
kরাiশেদর মােঝ েদখা িদেয়িছল aবেহলা আর িশিথলতা। ohেদর যুেd মুসলমানেদর পরাজেয়র কারণ িছল,  তাঁরা 
নিবর যdু- েকৗশেলর pিত anগত িছেলন না। সৃি কতর্া যিদ সবর্দাi মুসলমানেদর সাহাযয্ করেত pstত থাকেতন 
তেব মুসলমানেদর শtrর সােথ ভয়ঙ্কর লড়াi,  যdু,  হানাহািন,  সংঘেষর্ িলp হবার pেয়াজন পড়ত না,  িকংবা 
মিদনার রkার জn পিরখা খনেনরo দরকার িছল না। eমন- কী বাn kরাiজা েগাtেক হতয্ার pেয়াজন পড়ত না। 
েকারােন রেয়েছ :  ‘আিম iচ্ছা করেল pেতয্ক বয্িkেক সৎপেথ পিরচািলত করেত পারতাম।’ ( sরা িসজদা :  
আয়াত ১৩) । বঝুা যায়,  eটা aেনক েযৗিkক েয আlাহ iচ্ছা করেলi dিনয়ার সকল aিবশব্াসী o ভNেদর hদয় 
iসলাম িদেয় পিরপণূর্ কের িদেত পারেতন। িকnt আlাহ চান নাi বেল eমনটা হয়িন। 

নিব eকপk কালবয্াপী মিদনার ihিদ েগাt বাn কায়েনাকার বাসsােন সামিরক aবেরাধ েদন eবং তােদর 
খাদয্dেবয্র সরবরাহ বn কের েদয়া হয়। ফেল কায়েনাকা েগােtর ihিদরা আtসমপর্ণ করেত বাধয্ হয়। নিব 
তাঁেদরেক হতয্া করেত চাiেল তােদর পরুােনা বn ু আblুাহ িবন uবায় ei িসdােnর িবrেd pবল pিতবাদ কেরন। 
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িতিন সতকর্ কের েদন,  যিদ ihিদ বাn কায়েনাকা েগাtেক হতয্া করা হয়,  তেব িতিন eর িবেরািধতায় েনেম 
পড়েবন eবং নিবর সঙ্গ েছেড় িদেবন। আblুাহ িবন uবােয়র e- বkেবয্ নিবর মুখ েkােধ কােলা হেয় যায়। 
তথািপ িতিন িচnাভাবনা কের তাঁর পেূবর্র িসdাn বদল কেরন। হতয্ার বদেল িতনিদেনর সময় েদয়া হেলা মিদনা 
তয্াগ করার জn। ei ধরেনর আরo ডজন- খােনক ঘটনা েথেক আমরা নিব মুহাmেদর জীবনী eবং iসলােমর 
utােনর iিতহাস জানেত পাির। ei ঘটনাgিল চড়ূাnভােব pমাণ কের,  নিবর জn েকােনা aেলৗিকক শিk আসেল 
কাজ কেরিন। iিতহােসর anাn ঘটনার মেতাi মুহাmেদর জীবেন যা ঘেটিছল তার িপছেন িছল pাকৃিতক কারণ। 
েকােনা ৈদেবর হাত নয়। ei িবে ষণ বা দৃি ভিঙ্গ নিব মুহাmদেক েকােনাভােবi হীন বা dবর্ল কের না। বরং 
iিতহােসর eকজন aনnসাধারণ বয্িk িহেসেব নিব মুহাmেদর দkতা,  িবচkণতা,  সাহস,  বুিdমtা iতয্ািদ 
চািরিtক gণাবলীেক আরo ৈবিশ য্মিNত কের েতােল। 

dঃেখর িবষয় হেচ্ছ মাnষ aেনক সময় সবিকছরু িবশদ anসnান বা িবে ষণ কের যাচাi করেত aভয্s নয়। 
মাnেষর কাlিনক মন সবিকছরু িপছেন aেলৗিকক ঈশব্েরর হাত েদেখ। আিদমযুেগর েলােকরা বjপাত eবং িবdয্তেক 
s ার কNsর eবং ঝলক বেল মেন করত। তারা িবশব্াস করত oi নৃপিত মাnেষর aবাধয্তার জn েkেপ িগেয় 
ei ধরেনর কাযর্কলাপ pদশর্ন কেরন। আমােদর চারপােশর aিত বুিdমান বয্িkরাo aেনক সময় ভেুল যান েয 
pেতয্ক ঘটনার িপছেন কাযর্কারণ রেয়েছ। ফেল তাঁরা aেনক েkেt তুচ্ছ ঘটনার িপছেনo sগর্ীয় হsেkপ আিব ার 
করেত বয্s হেয় পেড়ন। তাঁরা মেন কেরন oi সবর্শিkমান নৃপিত তােদরi মেতা। েযসব বয্িk ei ধরেনর িচnা 
কেরন তাঁরা িবশব্াস করেত পােরন েয,  ei মহািবেশব্র পালনকতর্া আlাহ েবেহশত েথেক নিবর েদৗিহt হাসান eবং 
েহােসেনর জn েপাশাক পািঠেয় েদন eবং s ার বাতর্াবাহক েপাশাক dিটেক সবুজ eবং লাল রেঙ রিঞ্জত কের 
েদন। 

eটা সতয্ েয মাজেলিসর েলখা ‘েবহার আল আেনায়ার’ েকােনা বয্িতkমী বi নয়। আর eটাi eকমাt বi নয় 
েয,  কারকারা নােম eক মাছ েয সারসারার পুt,  েয সারসারা আবার ঘারঘারার পtু,  েস আিল িবন আব ু
তািলবেক জানায় েকাথায় িদেয় তাঁেক েহেঁট পার হেত হেব েফারাত নদী,  যােত িতিন িসিফ্ফেনর যুেdর ময়দােন 
েযেত পােরন। ei ধরেনর শতশত বi iরােনর বাজাের পাoয়া যায়। েযমন কেয়কটা বiেয়র নাম হেচ্ছ :  েহলায়াল 
আল- েমাlািকন১০৩,  জাnাল আল- কলবু,  আেনায়ার- i েনামািন,  েমরসাদ আল- iবাদ১০৪। eছাড়াo রেয়েছ নিব o 
oলামােদর কািহিন সংকলন কের েলখা pচরু বi। eকটা জািতর মানিসকতােক বাsব- বুিd- িচnাশিk eবং যুিkেবাধেক 
বজর্ন কের kসংsারাচ্ছn কের েফলেত ei ধরেনর েয েকােনা eকিট বi- i যেথ । aেলৗিকক গl ছিড়েয় েদয়া 
আসেল মাদকdবয্ বয্বসার পযর্ােয়i পেড়। ei মাদেক আসk নারী- পুrষ uভেয়i যিুk- িচnার kমতা হািরেয় 
েফেলন। 

মুহাmদ তাঁর নিব জীবেন যা আয়t কেরেছন,  যা pচার কেরেছন,  যা pেয়াগ কেরেছন তার সবi েলােকরা জােন। 
েলােকরা আরo জােন েয তাঁর kুধা েপত,  িতিন খাবার েখেতন,  eবং সাধারণ জনগণ েযভােব তােদর সহজাত 
pবিৃtর বেশ চেল নিবo েসiভােব চেলেছন। তাঁর চিরtেক aিতমানব িহসােব েদিখেয়,  জনতােক িব াn করা 
েকােনা মেতi মানবজািতর জn মঙ্গলকর নয়। 
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পাদটীকা 

 ৯৬.  আব ু uবায়দা িবন আblুাh িবন আল জারাহ নিবর iসলাম pচােরর শুr িদেকi ধমর্ gহণ কেরন। িতিন 
সামিয়কভােব আিবিসিনয়ায় েদশাnরী হন। েয দশজনেক েবেহশত গমেনর িন য়তা িদেয়িছেলন আব ু uবায়দা তাঁেদর 
eকজন। িতিন িসিরয়ার শাসনকতর্া িছেলন িহজির ১৫ ( ৬৩৬ িখর্sাb)  েথেক িহজির ১৮ ( ৬৩৯ িখর্sাb)  পযর্n। 
েpগ েরােগ আkাn হেয় িতিন মারা যান িহজির ১৮ সােল। িতিন হম,  আেলেpা eবং আিnoক ( Antioch)  দখল 
কেরন।  

৯৭.  িভnমেত আহত সাদ িবন oবায়দা ass aবsায় মারা যান চার- পাঁচ বছর পর।  

৯৮.  আব ু আিল মুহাmদ িবন মুহাmদ বালািম ( মৃতুয্ িহজির ৩৬৩ বা ৯৭৪ িখর্sাb) । সামািনদ বংেশর শাসনামেল 
( আিমর আবdল মােলক- ১ eবং মানsর- ১- eর আমেল)  িতিন েবাখারার uিজর িছেলন। ( uেlখয্ পারেs সামািনদ 
বংেশর শাসনকাল ধরা হয় ৮১৯- ৯৯৯ িখর্sাb পযর্n।)  আিমরেদর anেরােধ িতিন আল- তাবািরর েলখা িবখয্াত gn 
‘History of the Prophets and Kings’ ফািসর্েত anবাদ কেরন ‘Tarikh-e Bal'ami’ নােম। নবয্ফািসর্ গদয্ েলখার 
মেধয্ ei েলখা িবেশষ sান দখল কের আেছ। ei anবাদ তাবািরর েমৗিলক আরিব gেnর সংিkp ভাষয্। 
anবাদিটেত aেনক সmূরক িবষয় sান েপেয়েছ। egেলা হেচ্ছ pধানত iরােনর িবষয়াবলী। ei gেnর ফরািস 
সংকলন হেচ্ছ :  H. Zotenberg, Chronique de…Tabari traduite sur la version persane de…Belami, 4 vols. Paris 

1876 1874, reprinted 1948.  

৯৯.  আmার িবন iয়ািসর eবং আল িমকদাদ িবন আমর িছেলন iসলাম pচােরর শুrর িদেকর মুসলমান। নিবর 
uেlখেযাগয্ সাহািব eবং আিলর িবিশ  সমথর্ক। আmােরর মাতা িছেলন eকজন kীতদাসী,  যার মািলক িছেলন 
kরাiশ েগােtর মাখজমু বংেশর eক বয্িk। oমেরর আমেল আmার kফার শাসক িনেয়ািজত হন eবং খুেজsান 
জয় কেরন। িহজির ৩৭ ( ৬৫৭ িখর্sাb)  সােল আিলর পk িনেয় িসিফ্ফেনর যুেd লড়াi করেত িগেয় আmার pাণ 
হারান। আmার,  িমকদাদ,  আবুজর িগফাির eবং সালমান আল- ফািসর্েদরেক pথম ‘িশয়া’ মতাবলmী িহসােব ধরা 
হয়।  

১০০.  d বয্ :  তৃতীয় aধয্ােয় আblুাহ িবন সাদ িবন আব ু সারাহ সmেকর্ বণর্না রেয়েছ।  

১০১.  ‘েবহার আল- আেনায়ার’ হেচ্ছ আরিব ভাষায় রিচত ১০২ খেNর হািদেসর eক িবশাল সংকলন। মুহাmদ 
বােকর মাজেলিস ফািসর্ ভাষায় আরo জনিpয় gno রচনা কেরেছন। eর মেধয্ আেছ নিব eবং বােরা iমােমর 
জীবনী। িতিন kমতায় eেস iরােনর sিn,  sিফ,  ihিদ eবং aিguপাসক জরথsুtপnীেদর uপর িনপীড়ন চালান। 
eর ফেল পারেsর সাফািবদ রাজতnt dবর্ল হেয় পেড়। পিরণিতেত িহজির ১১৩৫ ( ১৭২২ িখর্sাb)  সােল আফগান 
sিnরা ei রাজেtর aবসান ঘটায়।  

১০২.  d বয্ :  পাদটীকা ৩।  

১০৩.  মুহাmদ বােকর মাজেলিস িলিখত ফািসর্ gn।  
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১০৪.  শায়খ নািজম uিdন দায়া’র ( মৃত িহজির ৬৫৪ বা ১২৫৬ িখর্sাb)  িলিখত পুsক। িতিন sিফবােদর িবিশ  
pবkা। তাঁর েলখা েমরশাদ আল iবাদ gেn oমর ৈখয়ােমর pথম uেlখ েদখা যায়,  েযখােন ৈখয়ামেক দাশর্িনক 
eবং ‘নািsক’ আখয্া িদেয় ভৎর্সনা করা হেয়েছ। 

 

 


