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মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর 

আগমেনর উে�শয এবং দা‘ওয়াত ষ�িত ও 
েকৗশল 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েক মহান আ�াহ তা ‘আলা 

সতয দীন সহকাের মানববািতর মুিি ও কলযাোর ষ  িনেদেশক 

িহেসেব সুসংবাদদাতা ও ভীিত�দশেক  েষ ষািােয়েয়ন। নবুওয়ত 

�াি�র ষর ে েক নয় বরং ব�ল� ে েকা িতিন িয়েলন আদেশের 

মূতে �তীক । বালযকাল ে েকা আ�াহ তােক তাঁর দীেনর বনয 

��ত কের েনন। চাল-চলন, আচার-বযবহার ও ক াবাতোয় িতিন 

িয়েলন এক অননয ও বযিতিম�মেী আদশেবান বালক । আ�াহ 
� ম ে েকা তাঁেক মহান দা ‘ওয়ােতর বনয উউম চিরর গােনর 

�িশকন িদেয়েয়ন।  অতএব, তাঁর দা‘ওয়াত িয়ল িহকমত ও 

েকৗশলষূাে। 

 

সমকালীন আরেবর �মেীয় ও রাবজনিতক অববা 

াসলাম আ�াহ তা ‘আলার একমার মেনানীত দীন। এিা এক 

আ�াহর এক�বাদ ও সািবেক িববেয় তাঁর সাবেেভৗমে�র রীকী িত 
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িদেয়  ােক। যুেগ যুেগ ে�িরত সকল নবী -রাসূল এ দীেনর 

ষতাকাবাহী িয়েলন। 0F

1 অতএব , আ�াহ তা ‘আলার িনকা একমার 

ও �হােযাগয বীবন বযববা হেলা াসলাম। এ মেমে আ�াহ 

তা‘আলা বেলনঃ  

﴿  َّ ن ٱ عنندَ  ّ�نينَ ٱ ِن نينَ ٱ ۡخَتلََف ٱ َوَما ۡ�نۡسَ�ُٰمۗ ٱ َّ َّ  ْ وتُوا
ُ
َّ  ۡلكنَ�َٰب ٱ أ ن  َ�ۡعدن  مننۢ  ِ

ناَٱ َ�ٰتن  يَۡ�ُفرۡ  َوَمن بَۡيَنُهۡمۗ  َ�ۡغَيۢ� ۡلعنۡلمُ ٱ َجآَءُهمُ  َما ن ٱ ب َّ  َّ ن َ ٱ ََِ  ۡ�نَسابن ٱ َ�ن�عُ  َّ
 ]  ١٩: عمران ال [﴾ ١

‘‘িন�য় াসলাম আ�াহর িনকা একমার মেনানীত বীবন বযববা। 

অতএব, েয বযিি াসলাম বযতীত অনয েকান দীন �হা করেব 

তা কখেনা আ�াহর িনকা �হনেযাগয হেব না। আর ষারেলৗিকক 

                                                           
1  সকল নবী-রাসূেলর �মে িয়ল আল-াসলাম। তাঁরা সবাা এ বীবনাদেশের 

অনুসারী িয়েলন এবং র রবািতেক এ আদেশের �িত আহবান বািনেয়েয়ন। 

নূহ আলাািহস সালাম াবরািহম আলাািহস সালাম ায়াকুব আলাািহস 

সালাম, াউসূফ আলাািহস সালাম , সুলায়মান আলাািহস সালামও মূসা 

আলাািহস সালাম সহ সকেলর বিেবয এিা ষিরদীৃ হয়। আল-কুরআন , 

সূরা াউনুস : ৭২ ; সূরা আল-বাকারা : ১২৮ , ১৩২; াউসূফ : ১০১ ; আন 

নমল : ৩০-৩১, াউনুয় : ৮৪। 
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বীবেন েস কিত�তেদর অ ভূিে হেব। ’’2 িক� এ বীবনবযববা 

যুেগ যুেগ িবিভ� সমেয় িবকী ত , ষিরবিতেত ও ষিরবি�ে ত হেয়েয়। 

ফেল সবেেশব নবী মুহা�দুর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম-এর সমেয় িবিভ�  রকেমর বােহলী কুসং�াের এিা 

�ংেসর �ার �াে  েষৗেয় িগেয়িয়ল। এসমেয় িবিভ� �েমের 

আিবভোব  ো। ষূবেবতী নবী-রাসূলগোর অনুসারীেদর ম�য হেত 

িবকী ত, ষিরবি�েত ও ষিরবিতেত হেয় ায়াহূদী, খী�ান, অি�ষুবক 

�ভী িত বািত ও েগাৃীর সূচনা হয়। এগেলা িবেশবত: আরব , 

েরাম, ষারসয, িহ�ুবান ও চীনেদেশ িবতী িত লাভ কেরিয়ল। 2

3 এ 

�রেনর অ�ঃষতেনর অনযতম কারা িয়ল  সা আলাািহস সালাম-

এর ষীি বী ে েক উি�ত হেয় যাওয়ার ষর ে েক ৫৭০ বয়র 

ষযে  ষীি বীেত েকান নবী-রাসূেলর আিবভোব না হওয়া। 3

4 

ঐিতহািসকগা েস সময়েক আায়যােম বােহিলয়যা বেল আখযািয়ত 

                                                           
2  আল-কুরআন, সূরা আল-ামরান : ১৯। 
3  ড. আ�ুর রহমান আনওয়ারী , মানহাবুদ দা ‘ওয়াহ ওয়াদ দু ‘আত িফল 

কুরআিনল কারীম , (অ�কািশত িষ-এাচ.িড. ি িসস , াসলামী িব�িবদযালয় , 

কুিৃয়া, ১৯৯৮), ষী. ৮৭৬। 
4  তােহর সূরাাী, �াগি, ৫১৫। 
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কেরেয়ন।4

5 আায়যাম অ ে যুগ। আর বােহিলয়যা অ ে মূখেতা , 

অজতা ও সভযতা িববিবেত। বযাষক অে ে কুসং�ার , ববেরতা, 

�মেহীনতা।5

6 মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর আিবভোব 

িকংবা িহবরেতর ষূেবে এক শতা�ী ষযে  আরব অি�বাসীেদর 

সামািবক এবং রাবজনিতক কমেকাা ওহী সমি েত িয়ল না িব�ায় 

ঐ সময়াােক আায়ােম বােহিলয়যাহ বলা হয়।6

7 

                                                           
5  ড. ওসমান গনী, মহানবী, (কিলকাতা: মি�ক �াদাসে , ১৯৯৬), ষী. ১০৯ ; 

মুহা�দ আকরাম খাঁ , েমাতফা চিরত, (কিলকাতা : রিন এ�ার�াাব , ১৯৮৭ 

খী.), ষী. ১৪৯ ; ড. মুহা�দ েহাসাান হায়কল , মহানবী সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম-এর বীবন চিরত , অনু: মাওলানা আ�ুল আউয়াল , (ঢাকা : 

াসলািমক ফাাোশন , ১৯৯৮ খী.) , ষী. ৮১ ; P.K Hitti, History of the 

Arabs, (London : Macmillan Education Ltd, 1986), p. 3 . 
6  ড. াবরাহীম মাদকুর, আল-মু’বামুল ওসীত , (েদওব� : াউিষ , তা.িব) ষী. 

১৪৪ ; মিনর আল-বা ’লাবাি�, আল-মাওিরদ, (ৈবরত: দারল ালল িলল 

মালা ন, ১৯৭৬ খী.) , ষী. ২৪৮ ; Thomas Patrick, Dictionary of 

Islam , (India: Cosmo Publication, 1986), opcit, p. 224.; আল-

কুরআেন বােহিলয়যাহ শ�িা চারবার বযব্ত হেয়েয়। েযমন , ৩:১৫৪ ;  

৫:৫০ ; ৩৩: ৩৩ ; ৪৮: ২৬। 
7  P.K Hitti, History of the Arabs, (London : Macmillan 

Education Ltd, 1986), p. 87 . 
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মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর আিবভোেবর সময় 

তৎকালীন আরেবর েলােকরা �মেীয় িদক ে েক সবেচেয় খারাষ ও 

িনকী ৃ অববােন েষৗেয় িগেয়িয়ল । এসময় তােদর �মে িব�ােস 

িশকে, মুিতেষূবা, �হ-নকর, েদব-েদবী, ষাহাড়-ষবেত, ষশ-ষকী, 

ষা র, াতযািদর উষাসনা িবরাবমান িয়ল। এভােব মানুব এক 

আ�াহর বেল বহ �ভূর উষাসনার েবড়াবােল আব� হেয় ষেড়। 

সমকালীন আরেবর �মেীয় অববােক িন ে�াি কেয়কিা ভােগ 

িবে�বা করা যায়। 

১. িশেকের �চলন 

িশকে-এর শাি�ক অ ে অংশীদার বাষন করা ,  মান িকংবা 

াবাদেত অংশীদার করা। 7

8 যারা আ�াহর সাে  িশকে বাষন করত 

তােদর মুশিরক বলা হয়। এাা তাওহীেদর িবষরীত। তারা 

আ�াহর অিত�েক অরীকার করত না ; তােদর েবিশরভাগ েলাক 

আ�াহর অিত� রীকার করত; িক� তাঁর সাে  াবাদেত অনযেক 

অংশীদার সাবযত করত। এমেমে ষিবর কুরআেন এেসেয়ঃ 

                                                           
8  ড. মুহা�দ ফবলূর রহমান, �াগি, ষী. ৪৩১। 
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نن ﴿ ۡ�َُهم َولَ�
َ
�َض ٱوَ  سّسَ�َٰ�ٰتن ٱ َخلَقَ  ّمنۡ  َس�

َ
رَ  ۡ� َّ ۡمَس ٱ َوَس َّ َُقولُنّ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  س ََ 

ۖ ٱ ُ َّ  ٰ َّ
َ
�ََ  ََ   ]٦١: العغكبوت [﴾ ٦ يُۡؤََُكو

‘‘যিদ আষিন তােদরেক িবেজস কেরন , েক নেভাম�ল ও ভূ-

ম�ল সূিৃ কেরেয় , চ� ও সূযেেক কেমে িনেয়ািবত কেরেয় ? তারা 

অবশযা বলেব আ�াহ , তাহেল তা েদরেক েকা ায়  ু িরেয় েদয়া 

হে�।’’8F

9  

এয়াড়াও তারা িব�াস করত েয , আ�াহ তা ‘আলাা আকাশ হেত 

বীিৃ ববো কেরন , যমীনেক বীিবত কেরন , এবং মীতেক বীিবত 

কেরন, তদুষির তারা শিরক বাষন হেত িবরত  াকত না।9 F

10  

                                                           
9  আল-কুরআন, সূরা আনকাবুত : ৬১। 
10 ষিবর কুরআেন বিােত হেয়েয়  

ۡ�َُهم َولَ�نن ﴿
َ
َل  ّمن َس� َّ ۡحَيا َمآءٗ  سّسَمآءن ٱ مننَ  ّّ

َ
نهن  ََأ �َض ٱ ب

َ
نَها َ�ۡعدن  مننۢ  ۡ� َُقولُنّ  َمۡوت ۚ ٱ ََ ُ  قُلن  َّ

نۚ  ۡ�َۡمدُ ٱ ّ ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل  َن
َ
ََ  ََ  أ  ]  ٦٣: العغكبوت [﴾ ٦ َ�ۡعقنلُو

কুরআেন অনযর বলা হেয়েয় 

نَذا﴿ ََِ  ْ ْ  لُۡفلۡكن ٱ �ن  َر�نُبوا َ ٱ َدَعُوا َّ  َ� ّٮُٰهمۡ  ََلَّما ّ�نينَ ٱ َ�ُ  ُ�ۡلنصن ن ٱ ِنَ�  ََ ّ�َ
ََ  ُهمۡ  ِنَذا لۡ  ﴾ ٦ �ُۡ�نُ�و

    ]  ٦٥: العغكبوت[

অনযর আরও বলা হেয়েয় 
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েমাাক া: তারা আ�াহর রবুিবয়েত িব�াস েষাবা করত িক� 

েসেকের িবিভ� শিির উৎস স�েকে িবিভ� উষােসযর �ারাা 

করত, েযগেলােক তােদর উষকারী , কিতসা�নকারী, 

অিত�দানকারী ও �ংসকারী বেল মেন করত ।10F

11 এগেলার 

াবাদেত তাঁরা িনেয়ািবত হত এ �তযাশায় েয , এগেলা আ�াহর 

ৈনকায লােভ  তােদর বনয সুষািরশকারী হেব। ষিবর কুরআেন 

তােদর আকীদা িব�াস স�েকে এেসেয়,   

نينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ َّ َُذوا نهن  منن َّ َآءَ  ۦٓ ُدوّ َن ۡو
َ
َّ  َ�ۡعُبُدُهمۡ  َما أ ن ِ  ٓ َُقّرنُ�وَّا ن ٱ ِنَ�  َن َّ  ٰ ََ ۡل ُُ ٣ ﴾ 

  ]  ٣: اغزمر[

                                                                                                            
ُُقُُ�م َمن قُۡل  ﴿ �ضن ٱوَ  سّسَمآءن ٱ ّمننَ  يَۡر

َ
ّمن ۡ�

َ
بَۡ�ٰرَ ٱوَ  سّسۡمعَ ٱ َ�ۡملنُك  أ

َ
ّ ٱ ُ�ۡرنجُ  َوَمن ۡ� ََ  مننَ  لۡ

رنجُ  سَۡمّينتن ٱ َۡ ّن ٱ مننَ  سَۡمّينَت ٱ َوُ� ََ نرُ  َوَمن لۡ ۚ ٱ يَُدبّ ۡمَر
َ
�ۡ  ََ ۚ ٱ َََسَيُقوسُو ُ َََ�  َ�ُقۡل  َّ

َ
ََ  أ ّتُقو ََ ٣ ﴾ 

 ]  ٣١: يو�س[

  আল-কুরআন, সূরা আনকাবুত : ৬৩ ও ৬৫; সূরা াউনুস : ৩১। 
11  আবুল হাসান আলী আন নদভী , িসরাতুন নববীয়যাহ , (লখেনৗ: মাব ’মা 

াসলামী ‘ালমী, তা.িব), ষী. ৩০। 
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‘‘যারা আ�াহ বযতীত অষরেক উষাসয েষ �হা কের েরেখেয় 

এবং বেল েয , আমরা তােদর াবাদত এবনযা কির , েয তারা 

আমােদরেক আ�াহর িনকাবতেী কের িদেব।’’12  

তায়াড়া তারা েকােনা েকােনা েকের আ�াহর রবুিবয়াত ত া 

আ�াহর স�া, তার কমেকা� ও গাাগোও িশকে করত। তাা েতা 

েদখা যায়, আ রেবর মুশিরকরা েফেরশ তােদরেক আ�াহর কনযা 

বেল আখযািয়ত করত। ‘‘েবযািতিবর’’13 ক ার উষর িয়ল তােদর 

ষূাে আবা। 13

14 েবযািতিবরা িকয়ু িবন হািসল কের তােদর মা�যেম 

বহ কিিত , িম যা ভিববয�াাী কের বনসা�ারা হেত বহ অ ে 

উষাবেন করত। মূলতঃ এাা িয়ল তােদর উষাবেেনর মা�যম। 

                                                           
12 আল-কুরআন, সূরা আয-যূমার : ৩। 
13  েবযিতবী েসসব েলাকেক বলা হেতা , যারা নকেরর গিত স�েকে গেববাা 

করেতা এবং িহসাব-িনকাশ কের িবে�র ভিববযত  ানা �বাহ স�েকে 

ভিববয�ানী করেতা। (েমা�া আলী �ারী , িমরকাতুল মাফািতহ শরেহ 

িমশকাতুল মাসািবহ, ২য় খা, (লে�ৗ : তা.িব), ষী. ৩)। 
14 তােহর সূরাাী, �াগি, ষী. ৫১৩। 
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মানুবেক ে�াঁকা িদেয় াাকা ষয়সা লুা করাা িয়ল তােদর 

েষশা।14F

15  

২. মূিতেষূবা 

আরেবর মুশিরকেদর িবিভ� েগার িবিভ� েদব-েদবীর উষাসনা 

করত। তারা গায় , ষা র ও মািা িদেয় িবিভ� মানুব বা �াাীর 

                                                           
15 আমর াবন লূয়াা বনু েখাবা ‘আ েগােরর একবন েনতীবানীয় বযিি িয়েলন। 

েয়াােবলা ে েক এ েলাকিা �মেীয় ষূাযময় ষিরেবেশ �িতষািলত হেয়িয়ল। 

�মেীয় িবিভ� িববেয় তার আ�হ িয়ল অসামানয। সা�ারা মানুব তােক 

ভালবাসার েচােখ েদখেতা এবং েনতী বানীয় �মেীয় িবেশবজ িহেসেব মেন 

কের তার অনুসরা করেতা। এক ষযোেয় এ েলাকিা িসিরয়া সফর কের। 

েসখােন েয মূিতেষূবা করা হে� েস মেন করেলা এাাও বুিি আসেলা ভাল 

কাব। েযেহতু িসিরয়ায় অেনক নবী আিবভূেত হেয়েয়ন এবং আসমানী িকতাব 

নািযল হেয়েয়। কােবা িসিরয়ার বনগা যা করেয় েসাা িন�য় ভােলা কাব 

এবং ষূোযর কাব। এ ষ িচ া কের িসিরয়া ে েক েফরার ষে  েস ‘হবাল’ 

নােমর এক মূিতে িনেয় এেস েসা মূিতে কা ‘বা েরর েভতর বাষন করেলা। 

এরষর েস ম�াবাসীেদর মূিতেষূবার মা�যেম আ�াহর সাে  িশকে করার 

আহবান বানােলা। ম�ার েলােকরা বযাষকভােব তার ডােক সাড়া েদয়। 

ম�ার বনগােক মূিতেষূবা করেত েদেখ আরেবর িবিভ� এলাকার েলাকবন 

তােদর অনুসরা করেলা। েকননা , কা‘বা েরর রকাাােবকনকারীেদর বীহউর 

আরেবর েলােকরা �মেগর মেন করেতা । (শায়খ মু ?হা�দ াবন আ�ুল 

ওহাব নবদী, মুখতায়ারস সীরাত, �াগি, ষী. ২)। 
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য়িব ৈতরী করত। মূিতের সাে  তােদর এক �রেনর ভালবাসা 

বে� িগেয়িয়ল । বনু েখাবা ‘আ েগােরর সরদার আমর াবেন 

েলাহাা নামক এক বযিি সবে� ম আরবেদর মে�য মূিতের �চলন 

কেরিয়েলন।15

16 অবশয তার ষূেবো নূহ আলাািহস সালাম-এর 

সমেয় সবে� ম মূিতেষূবার সূচনা হয়। 16

17 তােদর েদবতােদর মে�য 

                                                           
16  সবে� ম ‘কাওেম নূহ ’ মূিতেষূবার �চলন কেরিয়ল। তারা ওয়াদ , সুউয়া, 

ায়াগয়, ায়া‘উক ও নসর নামক মূিতের ষূবা করত। এ মেমে কুরআেন 

এেসেয় 
﴿ ْ َّ  ََ  َوقَاسُوا نَهَتُ�مۡ  تََذُر ََ  َءاس َّ  َو ا تََذُر ََ  َوّدٗ ََ  ُسَواٗ�  َو � َوَ�ُعوَق  َ�ُغوَث  َو  ]  ٢٣: نوح [﴾٢ َو�َۡ�ٗ

‘‘তারা বলল , েতামরা য়াড়েব না েতামােদর উষাসযেদর এবং েতামরা ওয়াদ , 

সূওয়া, ায়াগয়, ায়া‘উক ও নসেরর উষাসনা ষিরতযাগ করেব না। ’’ আল-

কুরআন, সূরা নূহ : ২৩। 

 ওয়াদ িয়ল ‘কালব’ েগােরর েদবতা , ‘সুওয়া’ ‘হযাাল’ েগােরর, ‘ায়াগয়’ 

‘মাযযাহ’ েগােরর, ‘ায়া‘উক’ ায়ােমেনর ‘হামদান’ েগােরর এবং ‘নাসর’ মীনা 

অ�েলর ‘হামীর’ েগােরর েদবতা িয়ল। (ড. বামীল আ�ু�াহ আল-িমসরী , 

তািরখুদ দা ‘ওয়াহ আল-াসলািময়যাহ িফ বামািনর রাসূল ওয়াল েখালাফােয় 

রােশদীন, (মদীনা মুনওয়ারা : মাকতাবাতুদ দার , ১৯৮৭ খী.), ষী. ৩১। 
17  এ মেমে ষিবর কুরআেন এেসেয়  ﴿  َََُرَءۡ�ُتم

َ
ىٰ ٱوَ  لّ�َٰت ٱ أ َّ  َوَمَنٰوةَ  ١ لُۡع

َةَ ٱ ۡخَرىٰ ٱ �ّا�ن
ُ
]  ٢٠  ،١٩: الجم [﴾ ٢ ۡ� ‘‘েতামরা িক েভেব েদখেয়া ‘লা’ত’ ও 

‘ওযযা’ স�েকে এবং তীতীয় আেরকিা ‘মানাত’ স�েকে ?’’ আল-কুরআন, 

সূরা আন নাবম : ১৯-২০। 
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‘লাত’ ‘মানাত’ ও ‘ওযযা’ িয়ল �িস� ও ��ান মূিতে। এয়াড়াও 

তারা ‘াসাফ’ ও ‘নােয়লা’ নামক মূিতে �েয়রও উষাসনা করত। 17

18 

এসব মূিতের অনুসরো রি সমেয়র মে�য েহবােবর সবের িশেকের 

আি�কয এবং মূিতে বাষেনর িহিড়ক ষেড় যায়। �েতযক েগার 

ষযোয়িেম ম�ার  ের  ের মূিতে বাষন কের। ষিবর কা‘বা গীেহা 

৩৬০ িা েদবতার মূিতে িয়ল। ৩৬০ িদেন হয় এক বয়র। তারা 

                                                                                                            
 লাত: চারেকাা িবিশৃ একিা ষা েরর মূিতে , যার চতুষোেশে আরবরা তা ’ওয়াফ 

করেতা। এিা তােয়েফ বাষন করা হেয়িয়ল। (আ�ামা য়িফউর রহমান 

মুবারকষূরী, আর রাহীকুল মাখতুম , অনু: খািদবা আিার েরবায়ী , (ঢাকা: 

আল-েকারআন একােডমী লান , বাংলােদশ েস�ার , ৯ম সং�রা , ২০০৩), 

ষী. ৫১)। 

 মানাত : কােলা ষা ের িনিমেত মূিতে , যা েলািহত সাগেরর উষকূেল েকাদাাদ 

এলাকার মুসা�াল নামক বায়গায় বাষন করা হেয়িয়ল। (�াগি) 

 ওযযা: ওযযা িয়ল আরাফােতর িনকাবতেী ‘নাখলা’ নামক বােনর মূিতে। 

কুরাাশেদর িনকা এ মূিতেিা সবোি�ক স�ািনত িয়ল। 
18   ‘াসাফ’ িয়ল কা ‘বা র সংল�। আর ‘নােয়লা’ িয়ল যমযেমর কােয়। 

কুরায়শরা কা‘বা সংল� মূিতোােকও অষর মূিতে কােয় সিরেয় েদয়। এাা িয়ল 

েস বায়গা েযখােন আরবরা কুরবানী করত। (সাােয়দ আবুল হাসান আলী 

নদভী, নবীেয় রহমত , অনু: আবু সা দ মুহা�দ ওমর আলী , (ঢাকা ও 

চ��াম : মবিলস নাশারাত-া-াসলাম, ১৯৯৭ খী), ষী. ১১১। 
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�েতযক িদেনর বনয িভ� িভ� িনিদেৃ মা ‘বুেদর ষূবা করত। 18

19 

ম�ার অিলেত-গিলেত মূিতে েফরী কের িবিি করা হত। েদহাতী 

েলােকরা এাা ষয়� করত , খিরদ করত এবং এর �ারা আষন 

 েরর েসৗ�যেয ব�েন করত। 19

20 এয়াড়াও েষৗউিলকরা িবিভ�ভােব 

উে�িখত মূিতের উষাসনা করত। েযমন, 

ক. তারা মূিতের সামেন িনেবিদত িচেউ বেস  াকত এবং তােদর 

কােয় আ�য় ষা েনা করত। তােদরেক েবাের েবাের ডাকত 

এবং �েয়াবনষূরা , মুশিকল আসান বা সমসযার সমা�ােনর 

বনয সাহাযয �া েনা করত।  

খ. মূিতেগেলার উে�েশয হ্ ও তওয়াফ করেতা । তােদর সামেন 

অনুনয় িবনয় এবং িসবদায় উষনীত হেতা। 

গ. মূিতের নােম নযর-েনওয়ায ও কুরবানী করত। এমেমে কুরআেন 

এেসেয়, ‘‘েতামােদর বেনয হারাম করা হেয়েয় েসসব ব� যা 

আ�াহ য়াড়া অেনযর নােম উৎসগে করা হয়।’’21 

                                                           
19 তােহর সূরাাী, �াগি, ষী. ৫১৫। 
20 সাােয়যদ আবুল হাসান নদভী, �াগি, ষী. ১১১। 
21 আল-কুরআন, সূরা আল-মািয়দা : ৩। 
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 . মূিতের স�িৃ লােভর বনয ষানাহােরর িবিনস, উৎষািদত ফসল 

এবং চতু�দ ব�র একাংশ মূিতের বনয তারা ষী ক কের 

রাখেতা। ষাশাষািশ আ�াহর  বেনযও একাা অংশ রাখেতা। 

ষের িবিভ� অববার ে�িকেত আ�াহর বনয রাখা অংশ 

মূিতের কােয় েষশ করেতা। িক� মূিতের বনয রাখা অংশ েকান 

অববায়া আ�াহর কােয় েষশ করেতা না। 21

22  

এয়াড়াও তারা িবিভ� মূিতের নােম ষশ মানত করেতা। সবে� ম 

মূিতের নােম ষশ েয়েড়িয়েলন , ‘আমর াবন েলাহাা। 22

23 তারা 

েযসব আচার অনু�ান ষালন করেতা এবনয েয মূিতে তােদর 
                                                           
22 আ�াহ বেলন,  

﴿ ْ ن  وََجَعلُوا ّ   منّما َن
َ
َّۡ�ٰمن ٱوَ  ۡ�َۡرثن ٱ مننَ  َذَرأ

َ
يٗبا ۡ� ْ  َّصن ن  َ�َٰذا َ�َقاسُوا ّ ََۡعمنهنمۡ  َن ن ۖ  َوَ�َٰذا ب نَنا �ٓ�َ نُ�َ  َ�َما س

 ََ نهنمۡ  َ� �ٓ�َ نُ�َ ُل  َََ�  س ۖن ٱ ِنَ�  يَصن ََ  َوَما َّ ن  َ� ّ ُل  َ�ُهوَ  َن نهنۡمۗ  ِنَ�ٰ  يَصن �ٓ�َ ََ  َما َسآءَ  ُ�َ  ﴾١َ�ُۡكُمو
 ]  ١٣٦: االنعيم[

  ‘‘আ�াহ েযসব শবয ও ষশ সীিৃ কেরেয়ন তা ে েক তারা আ�াহর বেনয 

একাংশ িনিদেৃ কের এবং িনেবেদর �ারাা মেত বেল , এাা আ�াহর বেনয 

এবং এাা আমােদর েদবতােদর বেনয। যা তােদর েদবতােদর অংশ তা 

আ�াহর কােয় েষৗেয় না। িক� যা আ�াহর অংশ তা তােদর েদবতােদর 

কােয় েষৗয়ায়। তারা যা মীমাংসা কের তা বড়া িনকী ৃ।’’ আল-কুরআন, সূরা 

আল-আন‘আম : ১৩৬। 
23 ামাম বুখারী, �াগি,  ষী. ৪৯৯। 
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আ�াহর ৈনকায লােভ সকম কের েদেব এবং আ�াহর কােয় 

তােদর বনয সুষািরশ করেব। 23

24 তােদর এ আকীদা িব�ােসর 

সতযায়ন করেত িগেয় মহান আ�াহ বেলন , ‘‘ওরা আ�াহ য়াড়া 

যার াবাদত কের তা তােদর কিতও কের না , উষকারও কের 

না। ওরা বেল এগেলা আ�াহর কােয় আমােদর বনয 

সুষািরশকারী।24

25 তারা িবিভ� িববেয় িভ� িভ� মূিতের �ার াা 

েষাবা কের ষূবা করত। যখন েকান সফেরর া�া করত , তখন 

তারা আেরাহন করার সময় মূিতেিা  শে করত। সফের রওয়ানা 

হওয়ার ষূেবে এাা িয়ল তােদর েশব কাব এবং িফের এেসও  ের 

�েবেশর ষূেবে এাা িয়ল তােদর সবে� ম কাব। 

ৈনিতক ও চািরিরক িদক ে েক তােদর অববা খুবা নাবুক িয়ল। 

তােদর মােি বুয়া েখলা ও মদষােনর বযাষক �চলন িয়ল। 

িবলািসতা, াি�য়ষূবা, ও নাচগােনর আসর বমাত অি�ক হাের 

এবং এেত মদষােনর য়ড়ায়িড় চলত। বহ রকেমর অ�ীলতা , 

বুলুম-িনযোতন, অষেরর অি�কার হরা , েব-ানসাফী ও অজব� 
                                                           
24 আল-কুরআন, সূরা াউনুস : ১৮। 
25  াবন িহশাম, সীরাতুন নবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম ১ম খা , (ঢাকা: 

া.ফা.বা. ১৯৯৪ াং), ষী. ৬৫। 
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উষাবেনেক তােদর সমােব খারাষ েচােখ েদখা হত না। 25

26 ম�ার 

মূল ও �াচীন বািস�া বাফর াবন আিব তািলব আিবিসিনয়া 

অি�ষিত না�াসীর সামেন তৎকালীন আরব সমােবর ও বািহলী 

কমেকাোর বােনা িদেত িগেয় বেলিয়েলন ,‘‘ রাবন! আমরা িয়লাম 

বািহিলয়ােতর ে ার তমাসায় িনমি্ত একিা বািত। আমরা 

মূিতেষূবা করতাম , মীত বীব ভকন করতাম , সবে�কার িনলে� 

কাব করতাম , আ�ীয়তার ব�ন িয়� করতাম , �িতেবশীর সাে  

খারাষ আচরা করতাম এবং শিিশালী ও সবল েলােকরা 

দুবেলেক েশাবন করতাম।’’27  

উল�ষনা ও েবহায়াষনায় তােদর যে ৃ খযািত িয়ল। কা ‘বা র 

তাওয়ােফর সময় ষুরেবরা উল� হেয় তওয়াফ করেতা এবং 

মিহলারা সব েষাবাক খুেল েফেল েয়াা বামা ষির�ান কের 

তাওয়াফ করেতা। তাওয়ােফর সময় তারা অি�ল কিবতা আবীিউ 

করেতা। কিবতািার অনুবাদ িন� ষ: 

‘‘ল�াবােনর িকয়ুাা বা সবাুকু খুেল যােব আব। 

                                                           
26 সাােয়যদ আবুল হাসান আলী নদভী, �াগি, ষী. ১১০। 
27 াবন িহশাম, �াগি, ১ম খা, ষী. ৩৩৬। 
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েযাুকু যােব েদখা ভাবব না অজব� কাব।’’ 27F

28 

মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর আিবভোবকােল সম� 

ষীি বীেত নারী বািতর অববা িয়ল অিত েশাচনীয় ও মমোি ক। 

আরব সমােবও নারীর অববা এর বযিতিম িয়ল না। নারী তার 

েদেহর রি িদেয় মানব বংশ�ারা অবযাহত রাখেলও তার েসা 

অবদােনর েকান রীকী িত িয়ল না। েস িষতা , �াতা, রামী সকেলর 

�ারা িনযোিতত হত। যু�ব�ী হেল হাো-বাবাের দাসী েষ িবিয় 

হত, চতু দ ব�র নযায়। আরব সমােব কনযা স ােনর ব�া 

িয়ল এক অশভ লকা , স�ান হািনকর ও আিভবােতয কুাারা াত 

তুলয। তাা কনযার ব� �হোর সাে  সাে  তার ব�দাতা ল�া 

ও অষমােন মুখ লুিকেয় েবড়াত এবং িহতািহত জান শূনয হেয় 

তােক বীব  মািা চাষা িদেতও কু�ােবা� করত না। ষিবর 

কুরআেন এ িচর খুব সু�র ভােব িব�ীত হেয়েয়। 

َ  �َذا ﴿ َحُدُهم �ُّ�ن
َ
َّ�ٰ ٱبن  أ

ُ
ّل  ۡ� ا ۥوَۡجُههُ  ََ يمٞ  َوُهوَ  ُمۡسَوّدٗ  مننَ  َ�َتَ�َٰرىٰ  ٥ َكظن

َ  َما ُسوٓءن  منن ۡلَقۡومن ٱ نهن  �ُّ�ن ُكهُ  ۦٓۚ ب ُ�ۡمسن
َ
ٰ  ۥ� َ�َ  ٍَ مۡ  ُهو

َ
� ٱ �ن  ۥيَُدّسهُ  أ َابن ُّ ََ  ل  َسآءَ  �َ

ََ  َما  ]  ٥٩  ،٥٨: الحل [﴾ ٥ َ�ُۡكُمو

                                                           
28  আ�ামা য়িফউর রহমান েমাবারকষূরী, �াগি, ষী. ৫৬। 



 

19 

‘‘যখন তােদর কাউেকও কনযার সুসংবাদ �দান করা হয় , তখন 

তােদর মুখম�ল মিলন হেয় যায় এবং ্দয় দদ হেত  ােক। েয 

ব�র সুসংবাদ তােক েদয়া হেয়িয়ল তার ল�ায় েস িনেবেক 

কওম ে েক লুিকেয় চেল এবং মেন মেন িচ া কের েয , ওেক িক 

অষমােনর সাে  �হা করেব না িক তােক মািার মে�য ষুেত 

রাখেব?’’29 

তৎকালীন সমেয় অগিাত িন�াষ িশশর িবলাষ আরেবর 

মরবেক িমেশ আেয় তার িহেসব েক  েদেব?  

এ �রেনর কত েয   ীায ও ব নয � া তােদর মে�য িবরাবমান 

িয়ল তার েকান িহেসব েনা। ষিবর কুরআেন েস িদেক াি�ত 

কেরা আ�াহ তা ‘আলা বেলন , ‘‘যখন বীব  ে�াি ত কনযােক 

িবজাসা করা হেব িক অষরাে� তােক হতযা করা হেয়িয়ল ?’’30  

                                                           
29 আল-কুরআন, সূরা আন নাহল : ৫৮-৫৯। 
30 ষিবর কুরআেন এেসেয়, 

ّين  ٨ ُس�نلَۡت  َدةُ ۥسَۡموۡءُ ٱ �َذا ﴿ 
َ
نأ  ]  ٩  ،٨: الكو�ر [﴾ ٩ قُتنلَۡت  َذ�بٖ  ب

আল-কুরআন, সূরা আত তাকভীর : ৮-৯। 
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িববােহর সময় তােদর মাতামেতর েকান গর�া িয়ল না। 

একবন ষুরব অসংখয নারীেক িববাহ ব�েন আব� করেত 

ষারত।30

31 একাভােব তালােকর বযাষাের েকান �িতব�কতা িয়ল 

না। ষুরবরা যখনা া�া করত যতবার া�া তালাক িদত এবং 

া�ত ষূাে হওয়ার ষূেবো তালাক �তযাহার করত। 31

32 

                                                           
31 এ মেমে হাদীেস এেসেয়, 

ص� اهللا عليه   لغ  غلغبه وعغدي ثمين �سوة قيل فذكرت أسلم،قيل انن عم�ة األسدي
 » مغهن أس�عةتراخ«وسلم فقيل الب ص� اهللا عليه وسلم: 

 ‘‘াবন উমায়রা আল-আসাদী (রা.) বেলন , আিম াসলাম �হা করার সময় 

আমার আাবন �ী িয়ল। িববয়িা আিম নবী কিরম সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম-েক বানালাম। নবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন , তােদর 

ম�য ে েক চারবনেক েবেয় নাও।’’ 

 (আবু দাউদ , �াগি, িকতাবুত তালাক , বাবু িফ মান আসলামা ওয়া ানদাহ 

িনয়ায়ান আকয়ারা িমন আরবা ‘আও উখতােন, হাদীস নং- ২২৪১)। 
32 হাদীেস বিােত আেয়,  

   »رن اغرجل كن رلا طلق امرأته فهو أحق نرجعتهي و رن طلقهي ثالثيً «

‘‘েকান বযিি িনব �ীেক  তালাক �দােনর ষর তা �তযাহার করার অি�কারী 

হেতা, যিদও েস তােক িতন তালাক িদত। ’’(আবু দাউদ , �াগি, বাবু ফী 

নাসিখল মুরাবাআ বা‘দাত তাতলীকািতয় য়ালায়, হাদীস নং- ২১৯৫) 
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রামীর মীতুযর ষর �ী িনব রামীর ওয়াির শেদর উউরাি�কারী 

স�িউেত ষিরাত হত। তােদর কাউেক েকউ া�া করেল িববাহ 

করত আ বা অষেরর িনকা িববাহ িদত অ বা আেদৗ িববাহ না 

েদওয়ার বযাষােরও তােদর াখিতয়ার িয়ল , যােত রামী �দউ তার 

স�দ অষেরর হতগত হেত না ষাের। 32F

33  

                                                           
33 সহীহ বুখারীেত এেসেয়,  

ّ�َها ﴿
َ
� ٰ نينَ ٱ َٓ َّ  ْ َ لَُ�مۡ  َ�نّل  ََ  َءاَمُنوا

َ
ْ  أ نَسآءَ ٱ تَرنثُوا ۖ  لنّ ََ  َكرٗۡها لُوُهنّ  َو ُُ ْ  ََۡع َۡذَهُبوا نَبۡعضن  �ن ٓ  ب  َما

، قيل عن انن عبيك كنوا رلا ميت اغرجل كن أوليؤه أحق ] ١٩: النسيء [﴾ ١ َءاتَيُۡتُموُهنّ 
المرأته رن شيء نعضهم نزوجهي و رن شيءوا غم يزوجهي و هم أحق نهي من أهلهي ف�لت 

   ك.هذه ايية ف لل

“াবন আ�াস (রা.) হেত বিােত , আ�াহর বাাী ‘‘েহ  মানদার েলাক সকল! 

নারীেদরেক ববরদিতমূলক ভােব উউরাি�কার গায করা েতামােদর বনয ৈব� 

নয়। েতামরা তােদরেক যা িদেয়য় তা হেত িকয়ু আ�সাৎ করার উে�েশয 

তােদরেক অবর�  কের েরখ না।’’ সূরা আন িনসা : ১৯ 

 াবন আ �াস (রা.) বেলন, েকান বযিি মারা েগেল তার ওয়ািরসগা তার �ীর 

উষর কতী ে�শীল হেতা। েকউ া�া করেল তােক িববাহ করত অ বা অনযের 

িববাহ িদত অ বা িববাহ না িদেয় আািকেয় রাখত। তার ষিরবােরর েলাকবেনর 

তুলনায় তারা হেতা তার উষর কতী ে�শীল। এ স�েকে উষেরাি আয়াত অবতীাে 

হয়। (মুহা�দ াবন াসমা ল, �াগি, তাফসীর সূরা আন িনসা, বাবু লা ায়ািহ�ু 

লাকুম আন তািরয়ান িনসাআ কারহান, হাদীস নং- ৪৫৭৯)। 
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মীেতর স�েদ নারীর েকান উউরাি�কারী  র� রীকী ত িয়ল না। 33

34 

এমিনভােব বােহলী যুেগ আরব সমােব নারী িয়ল অবেহিলত , 

লাি�ত ও অি�কার বি�ত। মূলত তােদর দীনী অনুভূিত ত া 

দীেন াবরাহীেমর ে েক দূের সের যাওয়ার কার োা এ �রেনর 

 ীায ও ব ায কাব আ াম িদেত সকম িয়ল। 

এয়াড়াও বািবরাতুল আরেবর িবিভ� এলাকায় ায়াহূদী , খীৃান 

মাবুিসয়াত বা অি�ষূবক এবং সােবয়ী মতবােদর বযাষক �চলন 

িয়ল। দীেনর বযষাের ায়াহূদী ও খীৃানরা বাড়াবািড় করত। 

ায়াহূদীরা ওযাার আলাািহস সালাম ও খীৃানরা  সা আলাািহস 

সালাম-েক আ�াহর ষুর সাবযত কের। তাা তােদর  মান 

আনয়েনর দাবী িনর েক। তারা ষিাত ও ষুেরািহতেদরেক তােদর 

                                                           
34  হািদেস এেসেয়: একদা য়ািবত াবন কােয়স (রা.) এর �ী নবী সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম এর িনকা উষিবত হেয় বলেলন, য়ািবত উহদ যুে� শহীদ 

হেয়েয়ন তাঁর দুিা কনযা স ান রেয়েয়। িক� য়ািবেতর ভাা তার সমত 

ষিরতযাি স�িউ দখল ের িনেয়েয়। এ ে�িকেত মীরােসর আয়াত অবতীাে 

হয়। (�. আবু দাউদ, �াগি ফারাাদ, বাবু মা বা‘আ ফী মীরািয়স সুলব হাদীস 

নং-২৮৯১, ামাম িতরিমযী, �াগি, ফারাাদ, বাবু মাবআ ফী মীরািযল বনাত, 

হাদীস নং ২০৯২;অবশয িতরিমযীেত য়ািবেতর বেল সাদ াবনুর রবী (রা.)-এর 

উে�খ আেয়)। 
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ষালনকতো েষ �হা কেরেয় এবং মিরয়েমর ষুরেকও। ফেল 

তারাও সমকালীন আরেব অনযানযেদর নযায় িশেকে িনমি�ত িয়ল। 

�মেীয় িবিভ� িববেয় সু ৃ িদক িনেদেশনা আসার ষরও তারা 

মতিবেরা� করত। তােদর চিরর িন ষা করেত িগেয় আ�াহ 

বেলন, 

َُهودُ ٱ َوقَالَتن   ﴿ ٰ  ََّ�َٰرىٰ ٱ لَۡيَستن  َۡ ءٖ  َ�َ َُهودُ ٱ لَۡيَستن  ََّ�َٰرىٰ ٱ َوقَالَتن  َ�ۡ َۡ 
 ٰ ءٖ  َ�َ ََ  َوُهمۡ  َ�ۡ نَك  ۡلكنَ�َٰبۗ ٱ َ�ۡتلُو نينَ ٱ قَاَل  َكَ�ٰس َّ  ََ  ََ نهنمۚۡ  منۡثَل  َ�ۡعلَُمو ُ ٱَف  قَۡوس َّ 

ْ  �نيَما ۡلقنَ�َٰمةنٱ   يَۡومَ  بَۡيَنُهمۡ  َ�ُۡ�مُ  ََ  �نيهن  َ�ُّوا  ]  ١١٣: انقرة [﴾ ١ َ�َۡتلنُفو

‘‘ায়াহূদীরা বেল , খীৃানরা েকান িভিউর উষেরা নয় , আবার 

খীৃানরা বেল ায়াহূদীরা েকান িভিউর উষেরা নয় , অ চ তারা 

িকতাব ষাা কের। এমিনভােব যারা মূখে তারাও ওেদর মতা উিি 

কের। অতএব , আ�াহ েকয়ামেতর িদন তােদর মে�য ফয়সালা 

িদেবন। েয িববেয় তারা মতিবেরা� কেরিয়ল।’’ 34F

35  

তারা তােদর ষূবে ষুরবেদর ষদাংেকর অ� অনুসারী িয়ল। যখন 

তােদর িনকা েহদােয়ত বাাী আসত তখন তারা বলত ােতাষূেবে 

                                                           
35 আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ১১৩। 
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আমরা আমােদর বাষ-দাদােদর ষ  অনুসরা কের চেলিয় , 

এখনও তােদর অনুসরা কের যাব। এ মেমে আ�াহ তা ‘আলা 

বেলন,  

مۡ  ﴿
َ
ََۡيَ�ُٰهمۡ  أ نهن  َ�ُهم ۦَ�ۡبلنهن  ّمنن كنَ�ٰٗبا َءا ََ  ۦب ُكو ْ  بَۡل  ٢ ُمۡسَتۡمسن ّا قَاسُٓوا ٓ  ِّن  وََجۡدَّا

ٰ  َءابَآَءَّا ّمةٖ  َ�َ
ُ
ٰ  �ّّا أ ََ  َءاَ�ٰرنهنم َ�َ  ]  ٢٢  ،٢١: اغزخرف [﴾ ٢ ّمۡهَتُدو

‘‘আিম িক তােদরেক কুরআেনর ষূেবে েকান িকতাব িদেয়িয় , যার 

ফেল তারা তােক আকেড় েরেখেয় ? বরং তারা বেল , আমরা 

আমােদর ষূবেষূরবেদরেক েষেয়িয় এক ষে র ষি ক এবং 

আমরা তােদরা ষদাংক অনুসরা কের ষ �া�।’’ 35F

36  

ম�ার েষৗউিলকরা ভাগয ষরীকার বনয ‘আযলাম’ 36F

37 বা ফাল-এর 

তীর বযবহার করত। এ কােবর বনয তােদর সাতিা তীর িয়ল। 

ত�ে�য একিােত  نعم (হযাঁ) অষরিােত  ال (না) এবং অনযগেলােত 

অনয শ� িলিখত িয়ল। এ তীরগেলা কাবাগীেহর খােদেমর কােয় 

 াকত। েকউ িনব ভাগয ষরীকা করেত চাােল অ বা েকান কাব 

                                                           
36 আল-কুরআন, সূরা যুখরফ : ২১-২২। 
এর বহবচন। ‘যালাম’ এমন তীরেক বলা হয়  زغم  শ�িা  أزالم 37 , েয তীের 

ষালক লাগােনা  ােক না।  
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করার ষূেবে তা উষকারী হেব না অষকারী , তা বানেত চাােল েস 

কা‘বার খােদেমর কােয় েষৗেয় একশত মু�া উষেঢৗকন িদত। 

অতঃষর  খােদম তীর েবর কের আনেতন , যিদ তােত হযাঁ েলখা 

 ােক তেব কাবিােক উষকারী মেন করা হত। অনয ায় তারা 

বুেি িনত েয. কাবিা করা িাক হেব না।37

38  

শ�ু এ সকল কুসং�াের িব�াস কেরা তারা কা  হয়িন বরং 

িরসালাত ও আিখরাতেকও তারা অরীকার করত। তােদর �ারাা 

িয়ল েয , ষাি েব বীবনা একমার বীবন , কােলর �বােহা মীতুয 

হয়।38

39 আর েকান মানব রাসূল হেত ষাের না , এ �ারাা 

তােদরেক িরসালােত অিব�াসী করার বনয �েরািচত করত।39

40  

৩. হানীফ স�দায় 

                                                           
38 মাওলানা মুফতী মুহা�দ শফী, �াগি, ষী. ৩০৮। 
39   ﴿  ْ َ  َما َوقَاسُوا َّ  �ن َنا ِن َُ ٓ  َوَما َوَ�َۡيا َ�ُموُت  ّ�ۡ�َياٱ َحَيا َّ  ُ�ۡهلنُكَنا ۚ ٱ ِن نَك  سَُهم َوَما ّ�ۡهُر نَ�ٰس  مننۡ  ب

َۡ  عنلٍۡ��  َّ  ُهمۡ  ِن ََ  ِن ]٢٤: اليثية [﴾ ٢ َ�ُظّنو  আল-কুরআন, সূরা বািসয়া : ২৪। 
َ َّاَس ٱ َمَنعَ  َوَما ﴿ 40

َ
ْ  أ ٓ  سُۡهَدىٰ ٱ َجآَءُهمُ  ِنذۡ  يُۡؤمنُنٓوا َّ ن ِ َ

َ
ْ  أ َ�َعَث  قَاسُٓوا

َ
ُ ٱ � َّ � ٗ�ََ�  َٗ  ﴾ ٩ رُّسو

]  ٩٤: االساء[   আল-কুরআন, সূরা বনী াসরা ল : ৯৪। 
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আরেবর েলােকরা ‘আরাফাত’ এর ময়দান,  মুসিলম িম�ােতর 

েনতা াবরাহীম আলাািহস সালাম-এর ি�য়তম �ী হােবরা ও 

তার ষুর াসমা ল আলাািহস সালাম-এর �ীিত িববিড়ত সাফা 

মারওয়া ষবেত�য় , যমযমকুষ এবং ষিবর কা ‘বাগীহ অবিবত 

হওয়ায় এ বােনর বনগা ষূবে হেতা �মেীয় মূলযেবাে� উ্ীিবত 

িয়ল। তেব দী েিদন এ অ�েল নবী ও রাসূেলর আগমন না 

হওয়ায় অি�কাংেশর মে�য এেক�রবােদর ষিরবেতে বহ া�েরর 

ষূবা ত া িশকে এবং নানা �কার কুসং�ার �েবশ কের। েসখােন 

বসবাসরত ায়াহূদী 40

41, খীৃান41

42 এবং সােবয়ীগা 42

43 য়াড়াও িকয়ু 

সংখযক েলাক শ�ু এক আ�াহর াবাদাত করেতা। 

                                                           
41   বলা হেয়  ােক েয, ায়াকুব আলাািহস সালাম-এর চতু ে ষুর ায়াহদার 

নােম এ �েমের নামকরা করা হয় ায়াহূদী । এরা ষুেরািহত ও ষিাতগোর 
�যান-�ারাা ও েিাক �বাতা অনুযায়ী আকীদা-িব�াস েষাবা করেতা এবং 

�মেীয় রীিতনীিতর কাাােমা ৈতরী করেতা। তােদর অে ািবত �মেীয় �েের 

নাম হে� ‘তালমূদ’। (মাযহার উি�ন িসি�কী, াসলাম ও অনযানয �মে, (ঢাকা: 
াসলািমক ফাউোশন বাংলােদশ , খী. ১৯৯১), ষী. ৫২-৫৩ ; সাােয়যদ আবুল 

হাসান আন নদভী , �াগি, ষী. ৪০) সিতযকার অে ে মূসা আলাািহস সালাম 

িয়েলন তােদর বনয ে�িরত রাসূল। তারা িয়ল মারা�ক কুচিী ও �তারক। 

তােদর চিরর ও ৈনিতকতা বােনা করেত িগেয় ারশাদ হেয়েয় , 
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েসা কুসং�ারা�� ও ে ার তমাসা�� সমােব এমন কিতষয় 

েলােকর বসবাস িয়ল যােদরেক বােহিলয়ােতর রসম-েরওয়াব , 

মূিতেষূবা, িশকে �ভী িতর েকান িকয়ুা �শে করেত ষাের িন। তারা 

দীেন াবরাহীেমর উষর অাল ও অিবচল িয়ল। ষিবর কুরআেন 

এ মেমে ারশাদ হেয়েয় ‘‘িনঃসে�েহ যারা  মান এেনেয়  এবং 

                                                                                                            
ّ�َها۞ ﴿ 

َ
� ٰ نينَ ٱ َٓ َّ  ْ َّ  َءاَمُنٓوا ۡحَبارن ٱ ّمننَ  َكثنٗ�� ِن

َ
َن ٱوَ  ۡ� ََ  سرّۡهَبا ُ�لُو

ۡ
َأ ۡمَ�َٰل  ََ

َ
 لَۡ�ٰطنلن ٱبن  َّاسن ٱ أ

 ََ ۗن ٱ َسبنيلن  َعن َوَ�ُصّدو نينَ ٱوَ  َّ َّ  ََ و ُ َهَب ٱ يَۡ��ن ةَ ٱوَ  َّ ُّ ََ  لۡفن ن ٱ َسبنيلن  �ن  يُنفنُقوَ�َها َو َّ 
ُۡهم نَعَذاٍب  ََبَّ�ن �ٖ  ب َن

َ
 ]  ٣٤: الو�ة [﴾ ٣ أ

আল-কুরআন, সূরা আত তাওবা : ৩৪ এ য়াড়াও আল-কুরআেনর িবিভ� বায়গায় 

তােদর স�েকে বলা হেয়েয়। েযমন : ২:১১৩, ১২০;  ৩: ৬; ৫: ২০, ৫৪, ৬৭, 

৮৫; ৯ : ৩০। (মুহা�দ াবন আ�ুল কিরম াবন আবু বকর আহমদ আল-

শাহরাতানী, আল-িমনাল ওয়াল িনহাল, ১ম খা, (িমসর : মাকতাবা মুতফা আল-

বাবী আল হালবী ওয়া আওলাদুহ, খী.১৯৯৭), ষী. ২০৯। 
42 খীৃানরা িনেবেদরেক  সা আলাািহস সালাম-এর  অনুসারী বেল দাবী কের 

 ােক। আ�াহ রাববুল আলামীন তাঁর িনকা া ীল িকতাব অবতীাে কেরন। 

িক� ষরবতেীেত তারা এ িকতােব িবিভ� �রোর ষিরবতেন , ষিরব�েন, 

সংেযাবন ও িবেয়বেনর মা�যেম আ�াহ �দ� েহদােয়েতর িবকী িত  াায়। 

ষিবর কুরআেন িবিভ� বায়গায় তােদর স�েকে আেলাচনা করা হেয়েয়। 

েযমন: আল-কুরআন, সূরা আস-সফ : ১৪; আল-বাকারা : ৬২। 
43 নকর ও েফেরশ তাষূবক। এরা িনেবেদর ষয়�মত িবিভ� �মে ে েক িকয়ু 

িকয়ু �হা কেরিয়ল। ড.মুহা�দ মুতািফবুর রহমান, �াগি, ষী. ৭৮। 
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যারা ায়াহূদী , নাসারা এবং সােব ন (তােদর ম�য ে েক) যারা 

 মান এেনেয় আ�াহর �ািত ও িকয়ামত িদবেসর �িত এবং 

সৎকাব কেরেয় , তােদর বনয রেয়েয় , তার সওয়াব তােদর 

ষালনকতোর কােয়। আর তােদর েকানা ভয়-ভীিত েনা , তারা 

দূঃিখতও হেব না।’’44  

উষেরাি আয়ােত কারীমার মা�যেম �তীয়মান হয় েয , মহানবী 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর দা ‘ওয়ােতর ষূেবেও আরেব 

একদল  মানদােরর অিত� িবদযামান িয়ল। আর তােদরেকা বলা 

হয় ‘হানাফী স�দায় ’।44

45 তারা িবিভ� েগােরর ম�য হেত িবিভ� 

মেতর অি�কারী িয়ল। ফেল তােদর মােি েকান ঐকয িয়ল না। 

হানীফ স�দায় আ�াহর এক� স�ে� িব�াস বাষন কেরিয়ল 

বো, িক� তােদর এ �যান-�ারাা �ািত�ািনক  ষ লাভ কের  িন। 

তেব মূিতেষূবা ও িশকে িনমূেেল তারা ঐকযব� িয়ল। তােদর মে�য 

                                                           
44   ﴿  َّ نينَ ٱ ِن َّ  ْ نينَ ٱوَ  َءاَمُنوا َّ  ْ ن ٱبن  َءاَمنَ  َمنۡ  لّ�ٰ�ن ٔن�َ ٱوَ  ََّ�َٰرىٰ ٱوَ  َهاُدوا َوۡمن ٱوَ  َّ رن ٱ َۡ  �خن

ۡجرُُهمۡ  ََلَُهمۡ  َ�ٰلنٗحا وََعمنَل 
َ
نهنمۡ  عنندَ  أ ََ  َرّ� ََ  َعلَۡيهنمۡ  َخوٌۡف  َو ََ  ُهمۡ  َو ُّو ََ : انقرة [﴾ ٦ َ�ۡ

٦٢  [   আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ৬২। 
45 হানীফ অ ে একিন�। আল-কুরআেন কা‘বা িনমোতা াবরাহীম আলাািহস সালাম-

েক হানীফ িহেসেব উে�খ কেরেয়। আল-কুরআন, সূরা আল- বাকারা : ১২৪। 
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উমাায়া াবন আিব স সালত , াবন আওফ আল-িকনানী , হািশম 

াবন আবদ আল-মা�াফ , ওরাকা িবন নওফল �মুখ 

উে�খেযাগয।45

46 অতএব , নবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর 

আিবভোেবর ষূেবো আ�াহ তা ‘আলা সেতযর দা ‘ওয়াত �হা করার 

বনয রি সংখযক হেলও একিনৃ তাওহীদষেী েলােকর অিত� 

সমকালীন আরেব িবদযমান েরেখিয়েলন। িষ.েক িহি� বেলন েয , 

�মে িববেয় আরেবর সা�ারা অববা একাা ষিরািতর িদেক 

অ�সর হি�ল বেল মেন হয় এবং একবন সমাব সং�ারক ও 

বাতীয় েনতা আিবভোেবর বনয ম� ৈতরী হি�ল।46

47 

তৎকালীন আরেবর রাবজনিতক অববা খুবা নাবুক ও 

অিবিতশীল িয়ল। েবার যার মু�ুক তার এ নীিত সবেরা িবদযমান 

িয়ল। সামানয ও তু� িববেয় তােদর মােি িবেরা� েদখা িদত। 

�িতেশা� �বাতা িয়ল তােদর অনযতম চািরিরক ৈবিশৃয। তারা 

অনযায়ভােব মানুব হতযা করেত উদযত হত। েকান হতযাকাা 

                                                           
46 মুহা�দ া�ীস কানেদহলভী , সীরাতুল েমাতফা , (েদওব� : ারশাদ বুক 

িডেষা, তা.িব.), ষী. ১৩৯। 
47  P.K Hitti, opcit, P.87. 
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সংগিাত হেল তার �িতেশা� অনযায়ভােব আেরকিা হতযাকাা 

ষিরচালনার মা�যেম িনত। ফেল নযায়-অনযায় এর মােি িবচার-

িবে�বেনর েকান েতায়া�া করত না। সমােবর মানুব দাস ও �ভু  

এ দু ’ে�াীেত িবভি িয়ল। �ভুরা অ েস�দ েকবল িনেবেদর 

সুখ-রা��, আরাম-আেয়শ, ঐ�যে ও িবলািসতায় বযয় করেতা। 

আর দাসরা অনাহাের বীবন-যাষন করত। �ভুরা দাসেদর উষর 

সকল �কার বুলুম-অতযাচার চািলেয় েযত , দাসরা েসসব মুখ 

বঁুেব িনিবেচাের সহয করেতা। েকান �কার অিভেযাগ করার 

তােদর উষায় িয়ল না।  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর আিবভোেবর সমেয় 

আরবেদর সমািবক কাাােমা িবষযেত ও �ংেসর মূেখামুিখ িয়ল। 

তারা এক উষ�ীেষ বাস করেলও তােদর মােি সামািবক রা� 

িবদযমান িয়ল না। বরং েসিা িবিভ� েগােরর েগারষিত কতী েক 

শািসত বহ ষী রাে�র  ষ ষির�হ কেরিয়ল। িবিভ� েগার ও 

বািতর মে�য যু� িব�হ সবসময় েলেগা  াকত। তৎকালীন সময় 

েরাম এবং ষারসয সামাবয িয়ল ষীি বীর সবেবীহৎ ও শিিশালী 

রা�। নবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর আগমেনর সময় এ 
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দু’শিির মােি যু� চলিয়ল। ষিবর কুরআেন তােদর যুে�র িচর 

তুেল �েরেয় এভােব, 

ٓ  ٢ سّرومُ ٱ ُغلنَبتن  ١ اسٓمٓ ﴿ ََ  �ن ۡد
َ
�ضن ٱ أ

َ
ََ  َغلَبنهنمۡ  َ�ۡعدن  ّمننۢ  َوُهم ۡ�  ﴾٣ َسَيۡغلنُبو

  ]  ٣  ،١: اغروم[

‘‘আিলফ, লাম, মীম। েরামকরা ষরািবত হেয়েয়। িনকাবতেী 

এলাকায় এবং তারা তােদর ষরাবেয়র ষর অিতস�র িববয়ী 

হেব।47F

48  

তারা িয়ল অতয  কলহকারী ও িবশীংখল বািত। 48F

49 খুব েয়াা-খাা 

িববেয় তােদর মােি িগড়া-িববাদ েলেগ েযত এবং ষরবতেীেত তা 

যুে� ষিরাত হেতা। এক উ�ী হতযােক েক� কের তােদর মােি 

�ায় চি�শ বয়র যাবৎ যু� চলিয়ল। ািতহােস এিা ‘হারবুল 
                                                           
48 আল-কুরআন, সূরা আর  ম : ১-৩ । 
49 আ�াহ বেলন,  

نّ�َما﴿ َ�ٰهُ  ََِ نَك  �َّ�ۡ نلنَساّ َ  ب ُبَّ�ن نهن  �ن رَ  ٱسُۡمّتقن�َ  ب نهۦن َوتُنذن ا قَۡوٗما ب : مر�م [﴾٩ ّ�ّٗ
٩٧  [ 

‘‘আিম কুরআনেক আষনার ভাবায় সহব কের িদেয়িয় , যােত আষিন এর �ারা 

মুউাকীেদরেক সুসংবাদ েদন এবং কলহকারী স�দায়েক সতকে কেরন। ’’ 

আল-কুরআন, সূরা মিরয়ম : ৯৮। 
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বাসূস’ নােম সমি�ক ষিরিচত। 49F

50 তােদর সামািবক অববার বােনা 

িদেত িগেয় মহান আ�াহ বেলনঃ 

ْ ٱوَ  ﴿ ُموا َۡبلن  ۡ�َتصن ن ٱ �ن ََ  َ�نيٗعا َّ ْۚ  َو ْ ٱوَ  َََفّرقُوا نۡعَمَت  ۡذُكُروا ن ٱ ّ  ِنذۡ  َعلَۡيُ�مۡ  َّ
ۡعَدآءٗ  ُكنُتمۡ 

َ
ّلَف  أ

َ
نُ�مۡ  َ�ۡ�َ  ََ� و�

ۡصَبۡحُتم قُلُ
َ
نننۡعَمتنهن  ََأ ّٗا ۦٓ ب ٰ  ال [﴾ ١ ِنۡخَ�

 ] ١٠٣: عمران

‘েতামরা ষর র ষর েরর শ� িয়েল , অতঃষর আিম 

েতামােদর অ ের ব�ুে�র ভাব সীিৃ কের িদেয়িয়লাম। ফেল 

েতামরা ষর ের ভাা-ভাা হেয় েগেল। ’’50F

51 তােদর মােি বােহলী 

�িতেশা�  ীহা, েিা�, েগার�ীিত চরমভােব িবদযমান িয়ল। 

ায়াহূদী �েমের অনুসারীেদর িয়ল আকাশ েয়াঁয়া অহংকার। ায়াহূদী 

ষুেরািহতরা আ�াহ তা ‘আলােক বাদ িদেয় িনেবরাা �ভু হেয় 

বেসিয়ল। তারা মানুেবর উষর িনেবেদর া�া েবার কের চািষেয় 

িদত। তারা মানুেবর িচ া-ভাবনা , �যাা-�ারাা এবং মুেখর ক া 

িনেবেদর মিবের অ�ীন কের িদেয়িয়ল। �মে নৃ কের হেলও তারা 

কমতা ও �ন-স�দ েষেত চাাত। অষরিদেক খীৃ �মে িয়ল এক 
                                                           
50 াবনুল আিয়র, �াগি, ষী. ২৯২-২৯৫। 
51 আল-কুরআন, সূরা আল-ামরান : ১০৩। 
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উ�া মূিতেষূবার �মে। তারা আ�াহ তা ‘আলা এবং মানুবেক 

িব�য়করভােব একাকার কের িদেয়িয়ল। আরেবর েয সব েলাক 

এ �েমের অনুসারী িয়ল , তােদর উষর এ �েমের �কী ত েকান 

�ভাব িয়ল না। েকননা দীেনর িশকার সাে  তােদর বযিি 

বীবেনর েকান িমল িয়ল না। েকান অববায়া তারা িনেবেদর 

েভাগ সবের বীবন-যাষন ষিরতযাগ করেত রািব িয়ল না। ষােষর 

ষে  িনমি�ত িয়ল তােদর বযিিগত , ষািরবািরক এবং সামািবক 

বীবন। আরেবর অনযানয �েমের অনুসারীেদর বীবনও িয়ল 

েষৗউিলকেদর মেতা। েকননা তােদর �েমের মে�য িবিভ�তা 

 াকেলও মেনর িদক ে েক তারা িয়ল একা রকম। তােদর 

ষার িরক বীবনাচার এবং রসম-েরওয়ােবর েকরও এক ও 

অিভ� িয়ল।51

52 

                                                           
52 আ�ামা য়িফউর রহমান েমাবারকষুরী, �াগি, ষী. ১১। 



 

34 

 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর আগমেনর উে�শয 

মানুব আশরাফুল মাখলূকাত বা সীিৃর েসরা বীব। েফেরশ তােদর 

উষর ে��� িদেয় িতিন মানুবেক খলীফা িহেসেব সীিৃ 

কেরেয়ন।52

53 যােত মানববািত তাঁর �শংসা , গাগান, 

িন‘আমতরািবর কী তজতা ও াবাদত-বে�গীেত রত ে েক বীবন 

অিতবািহত কের। আর এ সকল কাযোবলী েকান ষোয় ও িক 

ষ�িতেত ষালন করেব েস মেমে সু ৃ িদক িনেদেশনা েদয়ার 

বনয যুেগ যুেগ নবী-রাসূল ে�রা হেয়েয়। মানব বািতর আিদ 

ষূরব আদম আলাািহস সালাম-েক সীিৃর মা�যেমা এ ষীি বীেত 

মানুেবর ষদচারাা শর হয়। িতিন শ�ুমার একবন মানবা 

িয়েলন না বরং তাঁেক নবী িহেসেব এ দুিনয়ােত ষাাােনা 

হেয়েয়।53

54 ষীি বীর যাবতীয় ব�র বািহযক ষিরচয় ও লকা এবং 

                                                           
ٰ�نَكةن َرّ�َك  قَاَل  �ذۡ  ﴿   53 ََ نلَۡم َّن  س ن �ضن ٱ �ن  َجاعنلٞ  ِ

َ
�ۡ  ۖ ْ  َخلنيَفٗة َ�َۡعُل  قَاسُٓوا

َ
دُ  َمن �نيَها �  ُ�ۡفسن

كَ  �َُسّبنحُ  َوَ�ۡنُ  ّ�نَمآءَ ٱ َو�َۡسفنُك  �نيَها َۡمدن ُس  �ن ٓ  قَاَل  سََكۖ  َوُ�َقّدن َّن ن ۡعلَمُ  ِ
َ
ََ  ََ  َما أ  ﴾ ٣ ََۡعلَُمو

]  ٣٠: انقرة[ -কুরআন, সূরাআল-বাকারা : ৩০। 
54  নবী িহেসেব �তযকভােব কুরআনুল কারীেম আদম আলাািহস সালাম-এর 

উে�খ না  াকেলও ষেরাকভােব উে�খ আেয়। েযমন : 
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 ﴿۞ َّ َ ٱ ِن ٰ ٱ َّ ََ ََ  َوَءاَل  ِنبَۡ�ٰهنيمَ  َوَءاَل  َوُّوٗحا َءاَدمَ  ۡصَط ٰ : عمران ال [﴾ ٣ لَۡ�ٰلَمن�َ ٱ َ�َ  عنۡمَ�

٣٣  [   আল-কুরআন , সূরা আন িনসা : ৩৩ ; সূরা �া-হা: ১২০-১২১।  তেব 

রাসূেলর হাদীেস তাঁেক  ৃ ভাবায় নবী িহেসেব ে াবাা করা হেয়েয়। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক িবেজস করা হেয়িয়ল,  

ّمٌ » ََ ، مك نَّب  َكَن آَدمك؟ قَيَل : «َعَعم 
َ
 أ

আদম িক নবী িয়েলন? ববােব িতিন বেলন, “হযাঁ, তাঁর সাে  (আ�াহর) ক াও 

হেয়েয়।” [সহীহ াবন িহ�ান, হাদীস নং ৬১৯০ (স�াদক)]  

 নবী শ�িা একবচন , বহবচেন األنبييء । যা আরবী نبي  �াতু হেত িনগেত। 

যার অ ে হেলা সংবাদ। নবীগা েযেহতু আ�াহর ষক হেত সংবাদ বাহেকর 

দািয়� ষালন কেরন এ বনয তােদরেক নবী বলা হয়। মানুেবর ম�য হেত 

যােদর মযোদােক সুউউ ও স�ািনত করার িনিমেউ আ�াহ ওহী �ারা িবিভ� 

িববেয়র জান �দােনর বেনয িনবোিচত কেরেয়ন তাঁরাা নবী। (আবু বকর 

যােবর, আকীদাতুল মু’িমন, (িব�া : দারশ শূরক , ৫ম সং�রা-১৯৮৭), ষী. 

২৬৯। কােরা কােরা মেত , নবী শ�িা ‘নাবয়াতুন’ হেত িনগেত। অ ে উ�ত ও 

উউ মযোদাবান ব� । নবী সা�ারা মানুেবর তুলনায় উউ মযোদাস�� এ 

িহেসেব তােক নবী বলা হয়। আন -নাবীয়ুযন শে�র অ ে সরল ও  ৃ ষ ও 

হেত ষাের। নবীগা িনেবরা সরল ও  ৃ ষে  চেলন এবং মানুবেক েস 

ষে  আহবান কেরন , তাা তােদর নবী বলা হয়। (াবন মানযূর , িলসানুল 

আরব, ১ম খা, �াগি,  ষী. ১৬৪) 
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েসগেলার ৈবিশৃযাবলী মহান আ�াহ তাঁেক বযাষকভােব িশকা 

িদেয়েয়ন,55 েযন িতিন এ সমুদয় ব�র ষিরিচিত লােভর মা�যেম 

আ�াহর িন�োিরত ষে  িনবেক ষিরচািলত করেত ষােরন এবং 

তাঁর স ানািদও েস ষে র অনুগামী হেত ষাের। অতএব , বীবন 

চলার সিাক িদক িনেদেশনা েদয়ার বনয ষীি বীেত নবী-

রাসূলগোর আগমন হেয়েয়। সীিৃর সূচনাল� ে েক অদযাবি� 

ষযে  ষীি বীর এমন েকান স�দায় েনা যােদর িনকা 

সতকেকারী ে�রা করা হয়  িন। 55

56 আর এ সতকেকারী হেলন নবী 

বা নবুয়েতর আসেন অি�ি�ত বযিিবগে। 56

57 মানব বািতেক �ৃার 

                                                           
55  কুরআেনর বাাী : ﴿  َۡسَمآءَ ٱ َءاَدمَ  وََعلّم

َ
َّها ۡ� ٰ�نَكةنٱ َ�َ  َعَرَضُهمۡ  ُُمّ  ُُ ََ  َ�َقاَل  سَۡم

��ن ُٔو�ن 
َ
ۡسَمآءن  أ

َ
نأ ٓءن  ب ََ ُؤ ٰ �ن�َ  ُكنُتمۡ  َِن ََ ]٣١: انقرة [﴾ ٣ َ�ٰدن   

‘‘আর িতিন আদম আলাািহস সালাম-েক যাবতীয় বসউর নাম িশকা িদেলন। 

অতঃষর েস সমুদয় েফেরশ তােদর সামেন �কাশ করেলন এবং বলেলন , এ 

সকল নাম আমােক বেল দাও , যিদ েতামরা সতযবাদী হও। ’’ আল-কুরআন, 

সূরা আল-বাকারা : ৩১। 
56   ﴿  ٓ رَۡسلَۡ�َٰك  ِنّ�ا

َ
ٗ�� ۡ�َّقن ٱبن  أ َن َ يٗر�ۚ  � ّمةٍ  ّمننۡ  �َ َوَّذن

ُ
َّ  أ يرٞ  �نيَها َخَ�  ِن ]  ٢٤: فيطر [﴾ ٢ َّذن

‘‘এমন েকান স�দায় েনা , যার িনকা সতকেকারী ে�রা করা হয়িন। ’’  

আল-কুরআন, সূরা ফািতর : ২৪। 
57  বালালূ�ীন সূয়ূতী ও মাহা�ী , তাফসীের বালালাান , (চীন: িষিকং ে�স , 

১৯৮২খী. ১৪০২ িহ.), ষী. ৫৭৭। 
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ষক ে েক সতকেকারী ও ষ �দশেক েষ আগমনকারী 

মহামানবগােক কুরআনুল কারীেম নবী ও রাসূল  েষ অিভিহত 

করা হেয়েয়। মানুব ও েফেরশ তা এ দু ’ে�াীর ম�য হেতা আ�াহ 

তােদর মেনানীত কেরন।57

58  

আ�াহ তা ‘আলা সম� সীিৃেক তাঁর াবাদত-বে�গী ও গাা গা 

বােনা করার বনয সীিৃ কেরেয়ন। 58

59 িক� এ াবাদত েকান 

ষ�িতেত িক  েষ করেত হেব তা স�েকে মানুব জাত নয়। 

ফেল িতিন নবী-রাসূলগোর মা�যেম াবাদেতর িনয়ম ষ�িত 

বাতেল িদেয়েয়ন , যােত মানুব য ায ভােব তা স�� করেত 

ষাের। আর এিা হল সীিৃর অনযতম গর�ষূাে উে�শয। 

                                                           
58  এ মেমে ষিবর কুরআেন এেসেয়, 

ُ ٱ ﴿  َن  َّ ٰ�نَكةنٱ مننَ  يَۡصَط ََ � ٱ َومننَ  رُُسٗ�  سَۡم َّ  َّاسن َ ٱ ِن َّ  ۢ �ٞ  َسمنيُع  ] ٧٥: الج [﴾ ٧ بَصن
‘আ�াহ েফেরশ তােদর ম�য হেত মেনানীত কের বাাী বাহক এবং মানুবর ম�য 

হেতও ; আ�াহ সবেে�াতা ও সমযক�ৃা।’’ আল-কুরআন, সূরা হ� : ৭৪। 
59 এ মেমে  িতিন বেলন, 

نّ ٱ َخلَۡقُت  َوَما ﴿   ن
�َس ٱوَ  ۡۡ َّ  ۡ�ن َن  ِن َۡعُبُدو  ]  ٥٦: الاس�يت [﴾ ٥ َن

‘‘আিম মানুব এবং ি্ন বািতেক একমার আমার াবাদেতর বনয সীিৃ 

কেরিয়।’’ আল-কুরআন, সূরা আয যািরয়াত : ৫৬। 
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মানুেবর দু ’িা বীবন রেয়েয় । একিা াহেলৗিকক অষরিা 

ষরেলৗিকক। এ উভয় বীবেনর সফলতা ও বয েতা িকেসর উষর 

িনভেরশীল তা িনােয় করার বনয এবং মানব বািতেক সিাক 

ষে র িদশা িদেত নবী -রাসূলগোর আগমন একা  অষিরহাযে 

িয়ল। 

নবী-রাসূলগোর ে�রোর উে�শয 

মহান আ�াহ তা ‘আলা এ ষীি বীর লালনকতো , ষালনকতো, 

সীিৃকতো। িতিন সমুদয় ব�র মািলক ও সাবেেভৗম কমতার 

অি�কারী। তাঁর এ সকল গাাবলী ও মহাষরািম কমতা 

নবুওয়ত ও িরসালােতর �েয়াবনীয়তােক তী� ে েক তী�তর 

কের িদেয়েয়। েকননা , এ সকল িববেয় মানুেবর জান খুবা 

সীিমত, অ চ আ�াহ তা ‘আলা অসীম। তাঁর এ অসীম ও 

ষরািমশালী যাবতীয় গাাবলীর ষিরচয় স�েকে নবী-রাসূলগা 

অবগত িয়েলন। তাঁরা আ�াহর ষক ে েক ওহীলী জােন সমী� 

হেয় সমুদয় িববেয় মানুবেক েহদায়াত িদেয়েয়ন। মানুবেক 

আ�াহর রবুিবয়যাত স�েকে ষিরচয় লাভ করা ও সিাক ষে র 

িদশা িদেয় ষাি েব ও ষরকালীন বীবেনর কলযাা ও 



 

39 

েসৗভাগযলােভর ষ  স�েকে জান দােনর বনয রাসূলগোর 

আগমন হেয়েয়। 59 F

60 আ�াহ তা ‘আলা নবী-রাসূল ে�রোর ষাভুিম 

ও উে�শয বােনা করেত িগেয় বেলনঃ 

﴿  ََ ّمةٗ  َّاُس ٱ َ�
ُ
َدةٗ  أ ُ ٱ َ�َبَعَث  َ�ٰحن نّ�ن ۧنَ ٱ َّ ن�نَ  َّب رن�نَ  ُمبَّ�ن َل  َوُمنذن ََ ّ

َ
 َمَعُهمُ  َوأ

َۡحُ�مَ  ۡ�َّقن ٱبن  ۡلكنَ�َٰب ٱ ْ ٱ �نيَما َّاسن ٱ َ�ۡ�َ  َن َّ  �نيهن  ۡخَتلََف ٱ َوَما �نيهن�  ۡخَتلَُفوا ن ِ 
نينَ ٱ وتُوهُ  َّ

ُ
َُۡهمُ  َما َ�ۡعدن  مننۢ  أ نَ�ُٰت ٱ َجآَء ُ ٱ َ�َهَدى بَۡيَنُهۡمۖ  َ�ۡغَيۢ� ۡ�َّي نينَ ٱ َّ َّ  ْ  َءاَمُنوا

نَما ْ ٱ س نهن  ۡ�َّقن ٱ مننَ  �نيهن  ۡخَتلَُفوا نۡذّ ُ ٱوَ  ۦۗ �ِن ي َّ آءُ  َمن َ�ۡهدن ََ َ َ�ٰٖط  ِنَ�ٰ  �  ّمۡسَتقني�ٍ  صن
 ]  ٢١٣: انقرة [﴾ ٢

‘‘সকল মানুব একিা বািত স�ার অ ভুেি িয়ল। অতঃষর আ�াহ 

তা‘আলা নবীগােক ষাাােলন সুসংবাদদাতা ও ভীিত�দশেনকারী 

িহেসেব। আর তােদর সাে  অবতীাে করেলন সতয িকতাব , যােত 

মানুেবর মােি মতিবেরা�ষূাে িববেয় মীমাংসা করেত ষােরন। 

ব�ত িকতােবর বযষাের অনয েকউ মতেভদ কেরিন। িক� 

ষির�ার িনেদেশ এেস যাবার ষর িনেবেদর ষার ািরক েবদ 

বশতঃ তারাা কেরেয় , যারা িকতাব �া� হেয়িয়ল। অতঃষর 
                                                           
60 আবু বকর যােবর আল-বাযােয়রী , িমনহাবুল মুসিলম , (িব�া: দা শ শরক , 

১৯৯০), ষী. ৫২। 
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আ�াহ  মানদারেদরেক েহদােয়ত কেরেয়ন েসা সতয িববেয় , েয 

বযাষার তারা মতেভেদ িল� হেয়িয়ল। আ�াহ যােক া�া সরল 

ষে  ষিরচািলত কেরন।’’61  

উষেরাি আয়াতগেলার মমো ে অনু�াবেন েবা�গময হয় েয , েকান 

এককােল ষীি বীর সমত মানুব একা মতাদশে ও �েমের অ ভুেি 

িয়ল।61

62 সবাা একা �রেনর িব�াস ও আকীদা েষাবা করত। 

                                                           
61 আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ২১৩। 
62  মানুব কখন এক উ�েতর অ ভুেি িয়ল েস স�েকে মতেভদ রেয়েয়। 

আ�ামা কুরতুবী (রহ.) বেলন , একা উ�ত বলেত একা �েমের অনুসারী 

বুিােনা হেয়েয়। াবন কা ’ব ও াবন যায়দ (রা.)-এর অিভমত হেলা : মানুব 

বলেত এখােন আদম স ানেক বুিােনা হেয়েয়। তােদর �মেীয় ঐকয িয়ল েস 

সময়, যখন আ�াহ তা ‘আলা আদম স া-নেদরেক তােদর িষতা আদম 

আলাািহস সালাম-এর ষীৃেদশ হেত েবর কের তােদর িনকা হেত আ�াহর 

এক�বােদর রীকােরািি আদায় কেরিয়েলন। (ামাম কুরতুবী , �াগি, ৩য় 

খা, ষী. ৩০)। 

 �খযাত তাফসীরকারক াবন আ�াস (রা.) বেলন , আদম আলাািহস সালাম 

ও নূহ আলাািহস সালাম ষযে  েয দশিা যুগ অিতিা  হেয়িয়ল েস 

সময়কার মানুব সিাক �েমের উষর িয়ল। অতঃষর তােদর মে�য মতিবেরা� 

েদখা িদেল আ�াহ নূহ আলাািহস সালাম ও ষরবতেী কােলর নবীগােক 

ে�রা কেরন। (মুহা�দ আলী আস-সাবুনী , আন নবুয়যাত ওয়াল আি�য়া , 

�াগি, ষী.৯)। 



 

41 

অতঃষর তােদর মে�য আকীদা-িব�াস ও �যাা-�ারাার িবিভ�তা 

েদখা েদয়। ফেল , সতয ও িম যার মে�য ষা েকয করা অসরব হেয় 

ষেড়। তাা আ�াহ তা ‘আলা সতয ও সিাক মতবাদেক �কাশ 

করার বনয এবং সিাক ষ  েদখাবার লেকয নবী ও রাসূলগােক 

ে�রা কেরন এবং তােদর �িত আসমানী িকতাব অবতীাে 

কেরন। নবীগোর েচৃা , ষির�ম ও তাবলীেগর ফেল মানুব 

দু’ভােগ িবভি হেয় যায়। একদল আ�াহর ে�িরত রাসূল ও 

তােদর �দিশেত সতয-সিাক ষ  ও মতেক �হা কের েনয় , আর 

একদল তা �তযাখযান কের। � েমাি দল নবীগোর অনুসারী 

এবং মু’িমন বেল ষিরিচত, আর েশেবাি দলিা নবীগোর অবা�য , 

অিব�াসী এবং কােফর িহেসেব গায। 

অতএব বলা যায় েয , আ�াহ তা ‘আলা েয অসংখয নবী-রাসূল ও 

আসমানী িকতাব ে�রা কেরেয়ন , তার উে�শয িয়ল ‘‘িম�ােত 

ওয়াহদা’’ তযাগ কের েয মানব সমাব িবিভ� দল ও েফরকােত 

িবভি হেয়েয় তােদরেক ষূারায় ষূবেবতেী �েমের আওতায় িফিরেয় 

আনা। নবীগোর আগমেনর �ারািাও এভােবা চেলেয়। যখনা 

মানুব সৎষ  ে েক দূের সের েগেয় , তখনা েহদােয়েতর বনয 
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আ�াহ তা‘আলা েকান না েকান নবী ে�রা কেরেয়ন এবং িকতাব 

নািযল কেরেয়ন, েযন তাঁর অনুসরন করা হয়। আবার যখন তারা 

ষ  হািরেয়েয় তখন অনয একবন নবী ষািােয়েয়ন এবং িকতাব 

অবতীাে কেরেয়ন। এর �ারাবািহকতায় সবেে�� ও সবেেশব নবী 

ও রাসূল মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর এ �রা�ােম 

আগমন  োেয়। 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর আগমন 

াসলাম আ�াহর িনকা একমার মেনানীত �মে। ি�য়নবী মুহা�াদ 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তাঁর বীবেনর সমুদয় সময় ও 

কনেক এা দীেনর �চার ও �সােরর িনিমেউ অিতবািহত 

কেরেয়ন। দীন �চােরর সুমহান দািয়� িদেয় আ�াহ তাঁেক ে�রা 

কেরেয়ন। এ মেমে ষিবর কুরআেন এেসেয়ঃ 

نيٱ ُهوَ  ﴿ ّمنّ�ن ۧنَ ٱ �ن  َ�َعَث  َّ
ُ
�ۡ  َٗ ْ  ّمنۡنُهمۡ  رَُسو نهن  َعلَۡيهنمۡ  َ�ۡتلُوا نيهنمۡ  ۦَءاَ�ٰت �ّ ََ  َوُ�

ْ  �َ ۡ�نۡكَمةَ ٱوَ  ۡلكنَ�َٰب ٱ َوُ�َعّلنُمُهمُ  َن  َ�ۡبُل  منن َ�ُّوا
 ﴾ ٢ ّمبن�ٖ  َضَ�ٰلٖ  لَ

 ]٢: المعة[

‘‘িতিন েসা স�া িযিন িনরকরেদর ম�য হেত একবন রাসূল 

ে�রা কেরেয়ন , িযিন তােদরেক তাঁর আয়াত সমূহ ষেড় শনান , 
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তােদরেক ষিরশ� কেরন এবং িকতাব ও িহকমত িশকা েদন। 

অ চ ােতাষূেবে তারা সু ৃ েগামরাহীেত িনমি�ত িয়ল।’’ 62F

63 

সুতরাং আয়াত সমুেহর েতলাওয়াত , আ�ার ষিরশি�, িকতাবু�াহ 

ত া কুরআেনর িশকাদান িবি�-িব�ােনর বযাখযা , উ�ত ৈনিতকতা 

ও চিরেরর উৎকবে সা�েনর গরদািয়� তাঁর উষর অিষেত 

হেয়িয়ল। তাঁর আগমেনর �া�ােল আরেবর েলােকরা �ংেসর 

�ার-�াে  েষৗেয় িগেয়িয়ল। আ�াহ তা ‘আলা তাঁর মা�যেম 

তােদরেক �ংস ে েক মুিি িদেয়েয়ন। েকননা আ�াহর রীিত 

হেলা, েকান বািলম স�দায়েক �ংস করার ষূেবে তােদর িনকা 

রাসূল ে�রা করা , িযিন তােদরেক সতয ও সিাক ষে র িদেক 

আহবান করেবন। এ মেমে সূরা আল-কাসােস এেসেয়ঃ 

ََ  َوَما﴿ ٰ  ۡلُقَرىٰ ٱ ُمۡهلنَك  َرّ�َك  َ� َّ ٓ  َ�ۡبَعَث  َح ّمنَها �ن
ُ
َٗ  أ ْ  رَُسو ۚ  َعلَۡيهنمۡ  َ�ۡتلُوا نَنا  َءاَ�ٰت

َّ  ۡلُقَرىٰ ٱ ُمۡهلن�ن  ُكّنا َوَما ن ۡهلَُها ِ
َ
ََ  َوأ  ]٥٩: القصص [﴾ ٥ َ�ٰلنُمو

‘‘আষনার ষালকতো বনষদ সমূহেক �ংস কেরন না , েয ষযে  

তার েক�বেল রাসূল ে�রা না কেরন। িযিন তােদর কােয় 

                                                           
63   আল-কুরআন , সূরা আল-বুম‘আ : ২। 
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আয়াতসমূহ ষাা কেরন এবং আিম বনষদসমূহেক তখনা �ংস 

কির যখন তার বািস�ারা বুলুম কের।’’64  

অতএব, আ�াহ �দউ ওহীর জান মানুেবর মােি �চার করার 

মা�যেম �ংস�া� স�দায়েক মুিির অমীয় সূ�া ষােনর বনয 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আিভভুেত হেয়িয়েলন। 

িতিন (মুহা�দ সা.) মানববািতেক আ�াহর ভীিত�দশেন ও 

বা�ােতর সুসংবাদ িদেতন , যােত মানুেবরা অকলযাাকর ও 

যাবতীয় অজব� ষো অবল�ন ে েক দূের  ােক। 64

65 মূলতঃ এ 

সুসংবাদ ও ভীিত�দশেক  েষা আ�াহ ত ’আলা যুেগ যুেগ নবী-

রাসূলেদর এ ষীি বীেত ষািােয়েয়ন , েযন মানব বািত িকয়ামেতর 

িদন এ আষিউ করেত না ষাের েয , েহ আ�াহ ! িকেস েতামার 

                                                           
64 আল-কুরআন, সুরা আল-কাসাস : ৫৯। 
65 মহান আ�াহ বেলন 

ّ�َها﴿
َ
� ٰ ّ ٱ َٓ ِن َّ  ٓ رَۡسلَۡ�َٰك  ِنّ�ا

َ
� َ�ٰهنٗدا أ ٗ يٗر� َوُمبَّ�ن ًيا ٤ َوَّذن ن ٱ ِنَ�  َوَدا�ن نهن  َّ نۡذّ اٗجا ۦ�ِن َ  ّمننٗ�� َو�ن

   ]٤٦  ،٤٥: االحزاب [﴾ ٤

‘‘েহ নবী ! আিম আষনােক ষািােয়িয় সাকী েষ সুসংবাদতা ও ভীিত�দশেন 

 েষ এবং আ�াহর িনেদেশ তার �িত আহবানকরী উ ল �দীষ েষ। ’’ 

আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব : ৪৫-৪৬। 
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স�িৃ এবং িকেস অস�িৃ তা আমরা অবগত িয়লাম না। যিদ 

আমরা বানতাম তা হেল েস অনুসাের বীবন ষিরচালনা করতাম। 

এ �রেনর েকান দলীল বা �মাা েযন মানুব উষবাষন করেত না 

ষাের েসা িদেক লকয েরেখা আ�াহ নবী-রাসূলগোর �ারা 

অবযাহত েরেখেয়ন। এ মেমে মহান আ�াহ বেলনঃ 

ن�نَ  رُّسٗ�  ﴿ رن�نَ  ّمبَّ�ن َّ�  َوُمنذن ََ  ِن نلّناسن  يَُ�و ن ٱ َ�َ  س َّ � َّ � ٱ َ�ۡعدَ  ُح  سّرُسلن
 ََ ُ ٱ َوَ� ا َّ ًَ  ]  ١٦٥: النسيء [﴾ ١ َحكنيٗما َعَن�

‘‘আিম সুসংবাদদাতা ও সাব�ানকারী রাসূল ে�রা কেরিয়, যােত 

রাসূল আগমেনর ষর আ�াহর িবরে� মানুেবর েকান অিভেযাগ 

না  ােক। আ�াহ ষরািমশালী ও �জাময়।’’ 65F

66 

মু?হা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম সারা িবে�র বনয 

ভীিত�দশেন েষ ে�িরত হেয়েয়ন , েযন আহেল িকতাবরা 

(ায়াহূদী ও খীৃান) অিভেযাগ উ�াষন করেত না ষাের েয , 

                                                           
66 আল-কুরআন, সূরা আন িনসা : ১৬৫। 
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আমােদর কােয় েকান সুসংবাদদাতা ও ভীিত�দশেক আেস  িন।66 F

67 

এ মেমে সূরা �া-হায় এেসেয়, মহান আ�াহ বেলনঃ  

ٓ  َوسَوۡ  ﴿ ّ�ا
َ
ۡهلَۡكَ�ُٰهم �

َ
نَعَذاٖب  أ ْ  ۦَ�ۡبلنهن  ّمنن ب ٓ  َرّ�َنا لََقاسُوا ََ رَۡسۡلَت  سَۡو

َ
َۡنا أ ََ ن ِ  َٗ  رَُسو

َّبنعَ  َ َ�ۡبلن  منن َءاَ�ٰتنَك  َ�َن
َ
ّل  أ ىٰ  ّّذن ََ  ] ١٣٤: طه [﴾ ١ َوَ�ۡ

‘‘যিদ আিম এেদরেক াতষূেবে েকান শািত �ারা �ংস করতাম , 

তেব এরা বলত : েহ আমােদর ষালনকতো! আষিন আমােদর 

কােয় একবন রাসূল ে�রা করেলন না েকন? তাহেল েতা আমরা 

অষমািনত ও েহয় হওয়ার ষূেবো আষনার িনদশেনসমূহ েমেন 

চলতাম।’’ 67F

68  

                                                           
67 আ�াহর বাাী 

ۡهَل   ﴿
َ
أ ٰ َا َجآَءُ�مۡ  قَدۡ  لۡكنَ�ٰبن ٱ َٓ َُ ُ  رَُسو ٰ  لَُ�مۡ  يُبَّ�ن َ�َ  ٖ� َ ُۡ َ سرُّسلن ٱ ّمننَ  َ�

َ
ْ  أ  َجآَءَّا َما ََُقوسُوا

�ٖ  مننۢ  َن َ �  ََ يرٖ�  َو �ٞ  َجآَءُ�م َ�َقدۡ  َّذن َن َ �  ۗ يٞر ُ ٱوَ  َوَّذن َّ  ٰ ن  َ�َ
ءٖ  ُ�ّ يرٞ  َ�ۡ   ]١٩: اليئ دة [﴾ ١ قَدن

‘‘েহ আহেল িকতাবগা ! েতামােদর কােয় আমার রাসূল আগমন কেরেয়ন , 

িযিন রাসূলগোর িবরিতর ষর েতামােদর কােয় ষু�ানুষু� বােনা কেরন , 

যােত েতামরা এক া বলেত না ষার েয , আমােদর কােয় েকান সুসংবদদাতা 

ও ভীিত�দশেক আগমন কেরিন। অতএব , েতামােদর কােয় সুসংবাদ দাতা 

ভীিত�দশেক এেস েগেয় আর িতিন সবে িববেয় কমতাবান। ’’ আল-কুরআন, 

সূরা আল-মািয়দা : ১৯। 
68  আল-কুরআন, সূরা �া-হা : ১৩৪। 
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তাঁর আগমেনর ষূেবে দী ে সময় ষযে  েকান ভীিত �দশেক  

আগমন কেরিন। ফেল মানুেবর সতয ও িম যার মােি ষা েকয 

করার অনুভূিত ষযে  েলাষ েষেয় যায়। এ বেনয মহান আ�াহ 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-েক ে�রা কেরন সবেেশব 

ভীিত �দশেক ও সুসংবাদদাতা  েষ। আর এিা িয়ল বা�ার �িত 

মা‘বুেদর রহমত বা করাার ষ।68

69 

নবুওয়ত লােভর �ারের িতিন এ মেমে আিদৃ হেয়েয়ন এবং 

সবে� ম িনব ষিরবার ও িনকাতম আ�ীয়রবনেক আ�াহর 

আযােবর ভয় �দশেন কেরন। তাঁর উষর নািযলকী ত আসমানী 

িকতাব মহা�ে আল-কুরআেনও িববয়িা এমনভােব �িনত 

হেয়েয়, যা �মান করেয় েয , কুরআন নািযেলর উে�শযও তাা। 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম রয়ং িনেবা এ ক ার 

রীকী িত িদেয়েয়ন এভােব , ‘‘আমার �িত এ কুরআন অবতীাে 

                                                           
69 এ মেমে ষিবর কুরআেন এেসেয়, 

 ﴿  ٓ ََ َ َوسَۡو
َ
يَبُهم أ يَب� تُصن نَما ّمصن يهنمۡ  قَّدَمۡت  ب يۡدن

َ
�  ْ ٓ  َرّ�َنا َ�َيُقوسُوا ََ رَۡسلَۡت  سَۡو

َ
َۡنا أ ََ ن ِ  َٗ  َ�َنَّبنعَ  رَُسو

ََ  َءاَ�ٰتنَك    ]٤٧: القصص [﴾ ٤ سُۡمۡؤمننن�َ ٱ مننَ  َوَُّ�و

আল-কুরআন,সূরা আল-কাসাস : ৪৭। 
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হেয়েয়, যােত আিম েতামােদরেক এবং যােদর কােয় এ কুরআন 

েষৗেয়েয় সবাােক ভীিত �দশেন কির।’’70 

এ ষীি বীেত মানুেবর চলার ষ  দু ’িা। একিা হল সরল সিাক 

ষ  বা িসরাতুল মুতাকীম। অষরিা েগামরাহীর ষ । এ দু ’ষে র 

েয েকান ষে  মানুব ষিরচািলত হেত ষাের। এবেনয ষরকােলও 

বা�াত এবং বাহা�াম এ দু ’�রেনর বযববা রেয়েয়। ষিবর 

কুরআন েগাাা বািতেক মুিমন এবং কািফর দু ’ ে�াীেত িবভি 

কেরেয়। মুিমনগা িকেসর িভিউেত বীবন চালােবন এবং েকানিা 

তােদর বীবন িনবোেহর ষ , েস িববেয় িদক িনেদেশনা িদেয়েয়ন  

মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম । তাা তাঁর আগমেনর 

অনযতম উে�শয িয়ল মানুবেক ‘‘িয়রাতুল েমাতাকীম ’’-এর ষ  

েদখােনা। ষিবর কুরআেন আ�াহ বেলন , ‘‘িন�য় আষিন �িরত 

রাসূলগোর একবন। সরল ষে  �িতি�ত।’’71 

                                                           
70 আ�াহ বেলন, 

﴿ َ و�ن
ُ
َُ ٱ َ�َٰذا ِنَ�ّ  َوأ َرُ�م لُۡقۡرَءا ّذن

ُ
نهن  �ن   ]١٩: االنعيم [﴾ ١ بَلََغۚ  َوَمنۢ  ۦب

আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম : ১৯ 
71 আল-কুরআন, সূরা ায়ািসন : ১-২। 
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িতিন মানব বািতেক বােহিলয়ােতর যাবতীয় কুসং�ার আকীদা-

িব�াস �ভী িতর অজতা ে েক  মােনর আেলার িদেক ষ  

েদিখেয়েয়ন, তাঁর উষর অবতীাে আল-কুরআনও মানুবেক 

অ�কার ে েক আেলার ষে র িদশা িদেত অবতীাে হেয়েয়। এ 

মেমে ষিবর কুরআেনর সূরা াবরািহেম এেসেয়, 

ۡلَ�ٰهُ  كنَ�ٌٰب  اسٓر�  ﴿ ََ ّ
َ
َۡك  أ ََ ن رنجَ  ِ َۡ ُ َن  َّورن ٱ ِنَ�  لّظلَُ�ٰتن ٱ مننَ  َّاَس ٱ �ن نۡذ نهنمۡ  �ِن  َرّ�

  ]١: انراهيم [﴾ ١ َ�نيدن ۡ َعَن�َن ۡ طن ٰ ِنَ�ٰ 

‘‘আিলফ, লাম, রা। এিা একিা �ে। যা আিম আষনার �িত 

নািযল কেরিয় , যােত আষিন মানুবেক অ�কার ে েক আেলার 

িদেক েবর কের আেনন, ষরািা  ও �শংসার েযাগয ষালনকতোর 

িনেদেেশ তাঁরা ষে র িদেক। ’’ 71F

72 অতএব , সব মানুবেক অ�কার 

ত া তাগেতর ষ  ে েক েবর কের আেলার ষ  ত া সরল 

সিাক ষে  িনেয় আসার বেনয কুরআন অবতীাে হেয়েয়। 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম নবুওয়েতর উউ েসাষােনর 

অি�কারী িয়েলন। তাঁর আদশে শ�ু রীয় অনুসারীেদর েহদােয়ত 

                                                           
72 আল-কুরআন, সূরা াবরািহম : ১। 
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লােভর মা�যমা িয়ল না বরং তাঁর উ�েতর িবকীিরত েহদােয়ত 

�ারা অনযানয উ�তও অ�কার হেত আেলার ষে র িদশা েষত। 

তাঁর স�াগত আিবভোেবর িদেক াি�ত কের আ�াহ বেলন , 

‘‘িতিনা উ�ীেদর ম�য হেত একবন রাসূল ষািােয়েয়ন , েয 

তােদর িনকা আয়াতসমূহ েতলাওয়াত করেব। তােদরেক ষিবর 

করেব এবং িশকা িদেব িকতাব ও িহকমত। ’’ 72F

73 অষর আয়ােত 

তাঁর অনুসারীেদর মা�যেম  আেলার িবকীরা স�েকে বলা হেয়েয়ঃ 

ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ  ﴿
ُ
ۡخرنَجۡت  أ

ُ
نلّناسن  أ ََ  س ُمُرو

ۡ
ََ  سَۡمۡعُروفن ٱبن  تَأ ََۡنَهۡو  ﴾ سُۡمنَكرن ٱ َعنن  َو

 ] ١١٠: عمران ال[

‘‘েতামরাা ে�� উ�ত। মানববািতর কলযাোর বনয েতামােদর 

আিবভোব হেয়েয়। েতামরা সৎকােবর িনেদেশ দাও এবং অসৎ 

কােব িনেব� কর।’’73F

74  

                                                           
نيٱ ُهوَ  ﴿  73 ّمنّ�ن ۧنَ ٱ �ن  َ�َعَث  َّ

ُ
�ۡ  َٗ ْ  ّمنۡنُهمۡ  رَُسو نيهنمۡ  ۦَءاَ�ٰتنهن  َعلَۡيهنمۡ  َ�ۡتلُوا �ّ ََ نُمُهمُ  َوُ�  َوُ�َعلّ

ْ  �َ ۡ�نۡكَمةَ ٱوَ  لۡكنَ�َٰب ٱ َن  َ�ۡبُل  منن َ�ُّوا
]٢: المعة [﴾ ٢ ّمبن�ٖ  َضَ�ٰلٖ  لَ   আল-কুরআন, 

সূরা আল-বুম’আ : ২। 
74 আল-কুরআন, সূরা আল-ামরান : ১১০। 
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উষেরাি আয়ােত কারীমা হেত �তীয়মান হেয় েয , েযমিন 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর নবী িহেসেব ে�রা 

তাঁর উ�েতর বনয েয উে�শয হেয়িয়ল , অনু ষ তাঁর উ�েতর 

ে�রা িয়ল অনযানয বািতর �িত আেলাকবিতেকা েষ। আল-

কুরআেনর িনে�াি আয়াত হেত এিা আেরা সু ৃভােব �িতভাত 

হয়ঃ 

﴿ ََ َُكو ْ  َعلَۡيُ�مۡ  َشهنيًدا سّرُسوُل ٱ َن : الج [﴾٧ َّاسن ٱ َ�َ  ُشَهَدآءَ  َوتَُ�وُّوا

٧٨ [ 

‘‘যােত রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েতামােদর বনয সাকী 

হয় এবং েতামরা সাকীর ষ হও মানববািতর বনয।’’ 74F

75  

সুতরাং রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এ উভয় ষযোেয়র 

ষূাে েযাগযতা স�� িয়েলন ; আ�াহ তা‘আলা তাঁেক এ দু ’ষযোেয়র 

ষূাে েযাগযতা �দান কেরিয়েলন।75F

76 

                                                           
75 আল-কুরআন, সূরা হ� : ৭৮। 
76  শাহ ওয়ালীউ�াহ মুহাি�য় েদহলভী , হ�াতু�ািতল বািলগাহ , ১ম খা , 

�াগি, ষী. ৮৪। 



 

52 

সীিৃেক �ৃার সাে  ষিরচয় কের িদেত এবং �ৃার াবাদেতর 

িদেক আহবান বানােনা িয়ল নবী-রাসূলেদর অনযতম কাব। 

আ�াহর সাে  কাউেক অংশীদার বাষন না কের একমার তাঁরা 

আনুগতয করার বযষাের মহান আ�াহ বেলন ‘‘আষনার ষূেবে আিম 

েয রাসূলেক ষািােয়িয় তােক এ মেমে িনেদেশ িদেয়িয় েয , িন�য় 

আিম বযতীত তােদর েকান উষাসয েনা। সুতরাং আমারা াবাদত 

কর।’’77  

িক� কােলর িববতেেন মানুব আ�াহর াবাদত ে েক িবমূখ হেয় 

িবিভ� েদব-েদবীর , গায়, সূযে, চ�, তারকা �ভী িতর াবাদেত 

মশগল হেয় ষেড়। ফেল আ�াহ তা ‘আলা তােদরেক তাঁর 

াবাদেতর িদেক �ািবত করেত এবং তাগতেক অরীকার করার 

আহবান বাতো িনেয় মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-েক 

ে�রা কেরন। েস কারো িকয়ু েলাক েহদােয়ত �া� হল এবং 

িকয়ু সংখযক েলাক েগামরাহীর ষে  রেয় েগল। িতিন সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম তােদরেক এক আ�াহর াবাদেতর �িত 

                                                           
77 ﴿  ٓ رَۡسلَۡنا َوَما

َ
َّ  رُّسولٍ  منن َ�ۡبلنَك  منن أ ٓ  ِن ۡهن  ُّو�ن ََ ن ّّهُ  ِ

َ
ٓ  ۥ� ٓ  ِنَ�ٰهَ  ََ َّ ن ِ  ۠ َّا

َ
َن ٱَف  �  ﴾ ٢ ۡ�ُبُدو

]٢٥: االنبييء[   আল-কুরআন, সূরা আল-আি�য়া : ২৫। 
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আহবান বািনেয়েয়ন এবং এর মা�যেমা তােদর একমার সফলতা 

িনিহত রেয়েয়, এ মেমে ে াবাা িদেয়েয়ন।77

78 

েকান বািতেক �ংেসর মুেখ োেল েদয়ার বনয েয কাবিা 

সবেচেয় েবশী ভূিমকা ষালন কের তা হল , ষার ািরক বুলুম-

িনযোতন। এর মা�যেম মানুব অনযায় ও অসেতযর ষে  ষা বাড়ায়। 

আ�াহ কতী েক িন�োিরত সীমালং ন কের। শয়তােনর ষদাংক 

অনুসরন কের ষ �ৃ হয়। যুেগ যুেগ এ সব বুলুম-িনযোতেনর 

বযষাের নবী-রাসূলগোর ক� িয়ল খুবা উউিকত। তারা বুলুম 

িনযোতেনর িবষরীেত ানসাফ ও সুিবচার সমােব কােয়ম 

কেরেয়ন। মানুেবর মােি যখনা েকান মতিবেরা� েদখা িদেয়িয়ল 

তখনা রাসূলগা িকতাব এবং িমযান �িত�ার মা�যেম সুিবচার 

                                                           
78 আ�াহর বাাী 

ن  �ن  َ�َعۡثَنا َولََقدۡ  ﴿ 
ّمةٖ  ُ�ّ

ُ
ًَ  أ َن  رُّسو

َ
ْ ٱ أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  َّ نُبوا ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتن َّ ُ ٱ َهَدى ّمنۡ  ََمنۡنُهم ل َّ 

ۚ ٱ َعلَۡيهن  َحّقۡت  ّمنۡ  َومنۡنُهم َ�ٰلَُة ُّ  ]  ٣٦: الحل [﴾ ٣ س
“আিম �েতযক বািতর িনকা রাসূল ে�রা কেরিয় এ মেমে েয , তারা আমার 

াবাদত করেব এবং তাগত ে েক িবরত  াকেব। অতঃষর তােদর িকয়ু 

সংখযক েহদায়াত �া�  হল এবং িকয়ু সংখযক েগামরাহ হেয় ষড়ল। ’’ আল-

কুরআন, সূরা আন-নহল : ৩৬। 
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কােয়ম কের বুলুেমর মুেলাৎষাান কেরন। আমােদর ি�য় নবী 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম ও বুলুম িনযোতেনর চরম 

ষযোেয় ষীি বীেত অবতরা কেরন এবং এর িবষরীেত সতয ও 

নযায় �িত�ার সং�ােম অ�নী ভুিমকা ষালন কেরন। নবুওয়ত 

লােভর ষূেবে যুবক বয়েসা িতিন সমাব হেত যাবতীয় নযায়-

অিবচার, বুলুম-িনযোতন ও অসতযেক দুর করার বেনয ‘‘িহলফূল 

ফূযুল’’ নামক সংে  েযাগ েদন। মানুেবর মােি সুিবচার �িত�ার 

মা�যেম তৎকালীন সমােবও িবচারেকর আসেন সমাসীন হওয়ার 

েগৗরব অবেন কেরন। ফেল বহ িববাদ িনরসেন রয়ং তাঁর 

শ�রাও তাঁেক িবচারক িহেসেব েমেন িনেত বা�য হয়। িতিন 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম িকতাব ও রা�ীয় শিি এ উভয়িা 

করতলগত করার মা�যেম সমােব বায়ী সুিবচার �িত�া করেত 

সকম হন। এ মেমে আ�াহ তা‘আলা বেলনঃ 

رَۡسۡلَنا لََقدۡ  ﴿
َ
نَ�ٰتن ٱبن  رُُسلََنا أ َا ۡ�َّي َۡ ََ ّ

َ
ََ ٱوَ  ۡلكنَ�َٰب ٱ َمَعُهمُ  َوأ َُقومَ  سۡمنَ�ا  َّاُس ٱ َن

� ٱبن  َا ۡلقنۡسطن َۡ ََ ّ
َ
يدَ ٱ َوأ ٞس  �نيهن  ۡ�َدن

ۡ
يدٞ  بَأ نلّناسن  َوَمَ�ٰفنعُ  َشدن  ] ٢٥: الديد [﴾ ٢ س

‘‘িন�য় আিম আমার রাসূলগােক ে�রা কেরিয়  ৃ �মাসহ 

এবং তােদর সে� িদেয়িয় িকতাব ও নযয়নীিত যােত মানুব 
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সুিবচার �িত�া কের। তােদর �িত আিম েলৗহ দা (রা�ীয় 

কতী েউ) িদেয়িয় , যােত আেয় �চা রাশিি এবং মানুেবর বনয 

অেনক কলযাা।’’79  

অতএব সমাব হেত যাবতীয় অনযায়-অতযাচার অষেনাদন কের 

সুিবচার �িত�ার উে�েশয মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-

এর আগমন হেয়িয়ল। যখনা িতিন তা �িত�ায় সেচৃ হেয়েয়ন 

তখন মুিমনগা তা আকু�িচেউ েমেন িনেয়েয়।79

80 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর আিবভোেব ষীি বীেত 

এক অভূতষূবে িববেবর সূচনা হেয়িয়ল। তাঁর নবুওয়ত মানুেবর 

�যান-�ারাা ও আ�ীদা-িব�াস , ৈনিতকতা ও সমািবকতা , সভযতা-

সং�ী িত এবং জান ও িশকার েকের এমন িবেশব অবদান 

েরেখেয় যা িকয়ামত ষযে  কােয়ম  াকেব। তাঁর আগমেনর 

সুবােদ বুলুম-অতযাচােরর ষিরবেতে নযায় ও সুিবচার , মূখেতার 

ষিরবেতে জান ও ভবযতা , অনযায়-অষরাে�র ষিরবেতে আনুগতয ও 

াবাদত, অবা�যতা ও দািরকতার ষিরবেতে িবনয় ও ন তা , 

                                                           
79 আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ : ২৫। 
80 আল-কুরআন, সূরা আন নূর : ৫১। 
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ের�াচারী ও িনষীড়েনর ষিরবেতে ৈ�যে এবং কুফর ও িশেকের 

ষিরবেতে  মান ও তাওহীদ �িত�া লাভ কেরেয়। তাঁর নবুওয়ত 

ে�হ-দয়া, ে�ম-ভালবাসা ও অনু�হ-অনুক�ার বাাী শিনেয়েয়। 

তাঁর দা ‘ওয়াত মানব সমাব সীিৃ , মানব বীবন ও মানিবক 

মূলযেবাে�র েকের েয অেলৗিকক কী িত� �দশেন কেরেয় , তার 

দীৃা  খুবা িবরল। িতিন রীয় িশকার বেদৗলেত মানবতােক 

অ�ঃষতেনর অতল গ �র হেত উ�ার কের �গিত ও উ�িতর 

চরম িশখের সমাসীন কেরেয়ন। িতিন  মােনর আেলা ও েবযিত 

িনেয় আিবভূেত হেয়েয়ন। তাঁর আিবভোেবর ফেল মানুেবর আ�া 

আেলা লাভ কেরেয় এবং িশকে , কুফর ও �ৃতার অ�কার 

দূরীভূত হেয়েয়। তাঁর আগমেনর অনযতম উে�শয িয়ল দুিনয়ায় 

�চিলত ও �চািরত যাবতীয় মতাদেশের অসারতা �মাা কের 

দীেনর ে��ে�র ে াবাা েদয়া এবং দীনেক িববয়ী আদশে িহেসেব 

মানুেবর মােি তুেল �রা। তাা িতিন েহদােয়ত ও সতয দীন 

সহকাের এ �রা�ােম আগমন কেরেয়ন। এ মেমে কুরআেন 

এেসেয়ঃ 

نيٓ ٱ ُهوَ  ﴿ رَۡسَل  َّ
َ
ُۡظهنَرهُ  ۡ�َّقن ٱ َودنينن  سُۡهَدىٰ ٱبن  ۥرَُسوَ�ُ  أ نهن  ّ�نينن ٱ َ�َ  ۥَن ّ  ﴾ ٩ ۦُُ

 ]٩: اغصف[



 

57 

‘‘িতিন েসা সউা (আ�াহ) , িযিন তাঁর রাসূলেক েহদায়াত ও সতয 

দীন সহ ে�রা কেরেয়ন , যােত অষরাষর সকল দীন ও 

মতাদেশের উষর এেক (াসলামেক) িববয়ী ে াবাা েদয়া যায়।’’81 

এ িববয় িয়ল ৈববিয়ক , আ�যাি�ক, জানগত এবং বােনাগত। 

াসলাম দলীল-�মাা এবং জানগত শিি ও যুিি �ারা 

�িতষকেক তী কের িদেয়েয়। মুহা�াদ সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম িয়েলন জান ও দশেেনর উৎস। আকীদা-িব�াস , রীিত-

নীিত ও িশৃাচার , াবাদাত, েলন-েদন, িববাহ-শাদী, রা�নীিত-

ষািরবািরক �শাসন , আি�য়া-া িকরােমর বীবনী ও ষূবেবতেী 

বািতসমূেহর ািতহাস স�িকেত জান দান কের মানুবেক �নয 

কেরেয়ন। তাঁর আগমেনর সময় সম� িব� ‘আমল ও আকীদা , 

�া  �ারাা ও কুসং�ার ও � া �চলেনর অ�কার গ �ের 

িনমি�ত িয়ল। �মেীয় ও রাবজনিতক েনতী � সা�ারা মানুেবর 

িচ া েচতনায় দাস�েবা� চািষেয় িদেয়িয়ল। িতিন সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম তােদর সকল কু� ার মূেল কুাারা াত 

কেরন, আত� ও আশংকার ষিরবেতে শাি  ও িনরাষউা , বুলুম-

                                                           
81আল-কুরআন, সূরা আস সাফ : ৯ । 
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অতযাচােরর ষিরবেতে নযায় ও সুিবচার , েগার ও ে�াী ৈববেমযর 

ষিরবেতে সাময ও �াতী � �িত�া কেরন। বীবেনর �িতিা েকের 

সহব ও সরলষো �বতেন ও �চলন কের মানুেবর �� হেত 

�াি  ও �ৃতার দুবেহ েবািা অষসারা কেরেয়ন। আ�াহ 

তা‘আলা তাঁর এ অনু�েহর ক া উে�খ করেত িগেয় বেলন, 

عُ  ﴿  َُ ۡغَ�َٰل ٱوَ  ِنۡ�َُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ  َوَ�
َ
َن ٱ ۡ�  ]  ١٥٧: االعراف [﴾ ١ َعلَۡيهنمۚۡ  َ�َّۡت  ّل

‘‘এবং েস মুি কের তােদরেক তােদর গরভার ও শীংখল হেত , 

যা তােদর উষর েচেষ বেসিয়ল।’’ 81F

82 

তাঁর নবুওয়ত িব�বনীন ও সবেকালীন। িতিন সম� সীিৃবগত ও 

িবে�র বনয রহমত র ষ ে�িরত হেয়েয়ন। তাঁর সম� বীবন ও 

িশকায় আ�াহর সীিৃর �িত তাঁর ে�হ , দয়া ও ে�ম-ভালবাসা 

�কাভােব িবদযমান। ষূেবেকার সকল নবী-রাসূল িনব িনব 

স�দায় িনব িনব এলাকা ও কােলর বনয আিবভূেত হেয়িয়েলন। 

িক� তাঁর নবুওয়ত িয়ল সবেকােলর সকল মানুেবর বেনয।82F

83 

                                                           
82 আল-কুরআন, সূরা আল-আ‘রাফ : ১৫৭। 
83 এ মেমে মহান আ�াহ বেলন, 

  ﴿  ٓ رَۡسلَۡ�َٰك  َوَما
َ
َّ  أ نلّناسن  َكفَّةٗ  ِن ٗ�� لّ َن َ يرٗ  �    ]  ٢٨: سبي [﴾ ٢ َوَّذن
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সংিক� বীবনী 

ব� ও বংশ ষিরচয় 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরেবর সু�িস� ম�া 

নগরীেত ‘আমুল ফীেলর ’ (মুতােবক ৫৭০ খীৃা�) রিবউল 

আউয়াল মােসর েসামবার িদন (�িস� মতানুসাের) ১২ তািরেখ  

ব� �হা কেরন। 83

84 এিা িয়ল মানবতার ািতহােস সবেচেয় 

আেলাক ল ও বরকতময় িদন। তাঁর মাতা বেলন ‘‘যখন িতিন 

ব� �হা কেরন তখন েদহ ে েক একিা নূর েবর হেলা , যার 

                                                                                                            
‘‘আিম আষনােক সম� িবে�র মানুেবর বনয সুসংবাদ দাতা ও 

ভীিত�দশেক েষ ে�রা কেরিয়।’’ আল-কুরআন, সূরা সাবা : ২৮। 
84 াবেন িহশাম, আস িসরাত আন নববীয়াহ , ১ম খা, (কায়েরা : দারল মানার 

, ১৯৯০), ষী.১৬৩. এাাা মশহর বােনা। তেব িমসেরর িবখযাত িবজানী ও 

িবেশবজ মাহমুদ ষাশার গেববাা �সুত িস�া  হল: তাঁর ব� আসহােব 

ফীেলর বয়র রিবউল আউয়াল মােসর নয় তািরখ মুতািবক ৫৭১ খীৃাে�র 

২০ এি�ল তািরেখ। সাােয়যদ েসালায়মান নদভী , সালমান মনসুরষুরীও 

একা অিভমত বযি কেরন। ( �. েমাহা�দ েসালায়মান মনসুরষুরী , 

রহমাতুল লীল ‘আলামীন, ৩য় খা , (িদ�ী : হািনফ বুক িডেষা , তা.িব), ষী 

৩৯)। 
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মা�যেম শামেদশ উ্ল হেয় েগল। 84

85 েকসরার রাব�াসােদর 

েচৗ�িা িষলার �েস ষেড়িয়ল। অি� উষসাকেদর অি�কুা িনেভ 

িগেয়িয়ল।85

86 িতিন তৎকালীন আরেবর ে�� বংশ ‘‘বনী হািশম ’’-

এ ব� �হা কেরিয়েলন। রয়ং রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম-এর বাাী ে েক এ মেতর সম েন ষাওয়া যায়। িতিন 

বেলন, ‘‘আিম বনী আদেমর উউম যুেগ এবং সেবোউম বংেশ 

ে�িরত হেয়িয়।’’87 আ�াহ তা ‘আলা াসমা ল আলাািহস সালাম-

এর বংশ�র ে েক িকনানা েগারেক িনবোচন  কেরন ; িকনানা 

ে েক কুরাাশেক িনবোচন কেরন ; কুরাাশ ে েক বনী হািশম েক 

িনবোচন কেরন এবং বনী হািশম ে েক আমােক িনবোচন 

কেরেয়ন।87

88 তাঁর িষতী কুেলর বংশ ষর রা হল : মুহা�দ াবন 

                                                           
85  েমাহা�দ াবন আ�ুল ওহাব নবদী , েমাখতায়ার সীরােত রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম, (িদ�ী: মাতবা‘আ সু�ত আল-েমাহা�াদীয়া , ১৩৭৫ িহ.), 

ষী. ১২ ; েমাহা�দ াবন সা ’দ, আত তাবকাতুল কুবরা , ১ম খা, (মাতবা’আ 

েবিরল, ১৩২২ িহ.), ষী. ৬৩। 
86 মুহা�দ াবন আ�ুল ওহাব নবদী, �াগুি, ষী.১২। 
87  ামাম বুখারী , �াগি, ৬� খা , ষী. ৫৬৬ ; আল-বায়হাকী, দালােয়লুন 

নবুওয়যাহ , ১ম খা, �াগি, ষী. ১৭৪-১৭৫। 
88 েমাহা�দ াবন আ�ুল ওহাব নবদী, �াগি, ষী. ২৫-২৬। 
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আ�ু�াহ াবন আ�ুল মুউািলব াবন হািশম াবন আবদ মানাফ 

াবন কুসাা াবন িকলাব াবন মু ররাহ াবন কা ‘ব াবন লুওয়াা 

াবন গািলব াবন িফহর াবন মািলক াবন নাদর াবন িকনানা 

াবন খুযায়মা াবন মুদািরকা াবন ািলয়ায় াবন মুদার াবন 

নাদার াবন সা‘দ াবন আদনান। 88

89  

মাতী কুেলর বংশ ষর রা িকলাব াবন মু ররােত িগেয় িষতার 

বংশ ষর রার সাে  িমিলত হয়।89

90  

বে�র ষর তাঁর মা তাঁর দাদা আ�ুল েমাউােলেবর কােয় েষৗেরর 

বে�র সুসংবাদ িদেলন। িতিন খুব খুিশ হেলন এবং সানে� 

তাঁেক কাবাগীেহ িনেয় আ�াহর দরবােব নববাতেকর বনয দু ’আ 

কেরন এবং শকিরয়া আদায় করেলন। 90

91  

                                                           
89 াবনুল কাায়ুযম আল-বাওিযয়া, যাদুল মা’আদ, ১ম খা, �াগি, ষী. ৭১। 
90 তাঁর মােয়র বংশ ষিরচয় হল : আিমনা িবনত ওয়াহাব াবন যুহরা । (াবন 

হাবার আসকালানী , ফাৎহল বারী , (িকতাবুল মানািকব ১৪তম খা , 

ষী.২২৩০)  
91 াবন িহশাম, �াগি, ১ম খা, ষী.১৫৯-১৬০। 
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েকােনা েকােনা বােনা মেত, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-

এর শভ ব ে�র স�ম িদবেসা ‘‘আ�ুল েমাউািলব ” তাঁর নােম 

আ�ীকা91

92 িদেয়িয়েলন এবং কুরাাশ েগােরর সকলেক দা ‘ওয়াত 

কেরিয়েলন।92

93 তাঁর মােয়র রে� আিদৃ নাম স�েকে অবগত 

হেয় তাঁর দাদা নাম রাখেলন ‘‘মুহা�দ’’। আরেব এ নাম িয়ল 

স�ুাে অষিরিচত। ফেল েলােকরা এ নাম �বো িবি�ত হত। 93

94  

                                                           
92 আ�ীকা াবরাহীম আলাািহস সালাম এর সু�ত। তৎকালীন আরব সমােব 

াহার বযাষক �চলন িয়ল। নববাতেকর নামকরা ও েকশমূাা উষলেক 

ষশ কুরবানীর নাম ‘আ�ীকা’। (সংিক� াসলামী িব�েকাব , ১ম খা , 

া.ফা.বা, ২য় সং�রা, ষী. ৮)। 
93 াবন কায়ীর , আস-িসরাতুন নবুিবয়যা , ১ম খা , �াগি, ষী. ২১০ ; মুহা�দ 

াি�স কা�াহলবী, �াগি, ১ম খা, ষী. ৬১। 
94 াবন িহশাম , �াগি, ১ম খা, ষী. ১৫৯ ; াবন কািয়র , আল-িবদায়া ওয়ান 

িনহায়া , ১ম খা , �াগি, ষী. ২১০  রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-

এর ষিবর নাম ‘‘মুহা�দ’’ ালহামী সূের রাখা হেয়েয়। সািয়যদা আিমনা 

বােনা কেরন , ‘‘আিম যখন তাঁেক গভে�ারা কির তখন অদীশয ে েক েকউ 

আমােক বলল , িনঃসে�েহ তুিম এ উ�েতর সরদার গেভে �ারন কেরয়। 

সুতরাং তাঁর নাম রাখেব ‘‘মুহা�দ’’। (াবন সািয়যিদন-নাস, উয়ূনুল আয়ার িফ 

ফূনুিনল-মাগাযী ওয়াশ শামাাল ওয়াুস িসয়ার , ১ম খা , (ৈবরত: দারর 

মা’িরফা, তা.িব), ষী. ৩০)  
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 আ�ুর রহমান াবন আ�ু�াহ েসাহায়লী , আর রউযুল উ নুফ �েে উে�খ 

কেরেয়ন েয , রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর েগাাা ািতহােস শ�ু 

িতনবন েলাক এমন ষাওয়া যায় যারা িকতাবীেদর িনকা ে েক এক া শেন 

েয, আরব উষ�ীেষ একবন নবীর আিবভোব  ােত যাে� যার নাম হেব 

‘মুহা�দ’ তােদরেক এও বলা হত েয , তাঁর আিবভোবকাল িনকাবতেী , ফেল 

তােদর গভেবতী �ীেদর বযাষাের তারা এ  ষ মানত করত েয , যিদ ষুর 

স ান ব� হয়, তেব তার নাম ‘মুহা�দ’ রাখেব। (�. সাােয়দ আবুল হাসান 

আলী নদভী , নবীেয় রহমত , অনু: আবু সাােয়দ মুহা�দ ওমর আলী , (ঢাকা 

ও চ��াম: মবিলেশ নাশিরয়ােত াসলাম, ১৯৯৭), ষী. ১১৪)। 

 ষিবর কুরআেন তাঁর দু ’িা নাম য ািেম ‘‘মুহা�দ’’ ও ‘‘আহমদ’’ উে�খ 

রেয়েয়। আল-কুরআন , সূরা সফ-৬ ; সূরা আল-ফাতাহ : ২৯। তাঁর 

‘‘আহমাদ’’ ও ‘‘মুহা�দ’’ নাম দু ’িার মে�য রেয়েয় এক চমৎকার িমল ও 

অনুষম সাদীশয। ‘‘মুহা�দ’’ নােম সকল �শংিসত গলাবলীর আি�েকযর 

বযাষক সমােবশ  োেয়। আর ‘‘আহমাদ’’ নােমর মে�য িনিহত আেয় অনযানয 

সকল গাাবলীর উষের একক মযোদা ও ে��ে�র এক�র �ভাব। ফেল 

নাম দুিটএকাকার হেয় েগেয় েযমন  ো  ােক েদেহর সাে  �াোর স�কে। 

(াবনুল কাােয়যম আল-বাওিযয়যা, �াগি, ১ম খা, ষী.৭)  

এয়াড়াও তাঁর অেনক নাম রেয়েয়। বুখারী ও মুসিলম শরীেফ বিােত আেয় 

যুবাার াবন মুত’াম (রা.) তাঁর িষতা ে েক বােনা কেরন, রাসূলূ�াহ সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম ারশাদ কেরন, আমার ষাঁচিা নাম রেয়েয়: আিম ‘মুহা�দ’, 

আিম ‘আহমদ’, আিম ‘মাহী’ িনি��কারী, যার মা�যেম আ�াহ তা‘আলা কুফরেক 

িনি�� করেবন। আিম ‘হািশর’ সমেবতকারী, আিম ‘আেকব’ েশব আগমনকারী 

(�. াবন হাবর আসকালানী, �াগি, ৬ � খা, ষী. ৬৪১ হাদীস নং ৩৫৩২ ; 
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িতিন সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম রীয় িষতােক েদেখন  িন। 

তাঁর মমতাময়ী মাতা অ ঃসউা  াকা অববায় আ�ু�াহ েখবুর 

িেয়র বনয মিদনার উে�েশয রওয়ানা হন। েসখােন িতিন মামার 

বািড় বনু আদী াবন না�ার েগাের মীতুযবরা কেরন।94F

95  

িতিন তাঁর দাদা আ�ুল েমাউািলেবর ে�হ ষরেশ লািলত ষািলত 

হেত  ােকন। অতএব , রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

এতীম অববায় ব� �হা কেরিয়েলন। এিদেক াি�ত কেরা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

سَمۡ  ﴿  
َ
نيٗما َ�نۡدكَ  �  ]  ٦: اغضح [﴾ ٦ َ� َٔاَوىٰ  يََ

‘‘িতিন িক আষনােক এিতম অববায় ষানিন ? এরষর িতিন 

আষনােক আ�য় িদেয়েয়ন।’’ 95F

96  

                                                                                                            
ামাম মুসিলম , �াগি, ১৫শ খা , ষী. ১০৪-১০৫; আল-বয়হাকী, দালাালুন 

নবুওয়যাহ, ১ম খা, �াগি, ষী. ১৫৫-১৫৬)। 
95  াবন সা ’দ, আত তাবাকাতুল কুবরা , ১ম খা , �াগি, ষী. ১১৬ ; াবেন 

সা’দ মুহা�দ াবন কা ’ব হেত বােনা কেরন , তাঁর িষতা আ�ু�াহ িসিরয়ার 

বািাবয হেত েফরার ষে  ষি মে�য াে কাল কেরন। 
96 আল-কুরআন, সূরা আদ দুহা : ৬ । 
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ৈশশব কাল 

দুদষান : মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর বে�র ষর 

সাতিদন মাতী দুদ ষান কেরন। তারষর আািদন য়ুয়াাবার 96

97 দুদ 

ষান কেরন। য়ুয়াাবার ষর খাওলা িবনেত মুনেযরসহ আরও 

িতনবন মিহলা তাঁেক দু� ষান কিরেয়িয়েলন। 97

98 িকয়ুিদন ষর 

হািলম সা ’িদয়া এ েসৗভােগযর অি�কারী হন। েস সময় আরেবর 

স�া  ও েনতী বানীয় েগারসমূেহর মে�য এ � া �চিলত িয়ল েয , 

তারা  র র স ানেক শহেরর ষা�েবতেী এলাকায় �িতষালন করা 

ষয়� করত। এেত িশশেদর ৈদিহক রাবয সু�র েষ িবকাশ লাভ 

করত এবং তারা িবশ� ও  িতম�ুর আরবী ভাবা আয়উ করেত 

ষারত। িচর ন � ানুসাের �ামা�েলর �ারীরা স�া  ও শরীফ 

ষিরবাের স ান ষাবার আশায় ম�া শহের আগমন করত ; এর 

                                                           
97  য়ুয়াাবা  িয়ল আবু লাহােবর দাসী। আ�ু�াহর ষুর স ান ভুিমৃ হওয়ার 

সংবাদ েস রীয় মািলকেক বানােল আনে�র আিতশােযয আবু লাহাব 

তৎকনাৎ তােক আযাদ কের েদয়। েস সময় তার েকােলর িশশর নাম িয়ল 

মায়রহ। তাঁর আেগ হামবা াবন আ�ুল েমাউািলব এবং তাঁর ষের আবু 

সালমা াবন আ�ুল আহাদ মাখবুিমেকও য়ুয়াাবা দু� ষান কিরেয়িয়েলন। 

(�. মুহা�দ াবন আ�ুল ওহাব নবদী, �াগি, ষী. ১৩)। 
98 তােহর সূরাাী, �াগি, ষী. ৫২৮। 



 

66 

মা�যেম  তারা ষািরেতাবক ও স�ানী লাভ করত। িষতী হীন বালক 

�িতষালেন য ায  স�ানী ও ষাির�িমক না ষাবার আশংকায় 

বনু সা‘দ98

99 েগােরর অনযানয �ারীরা তাঁেক �হা কের িন; এমনিক 

হািলমাও � েম তাঁেক �হা না কের অগতযা খািল হােত িফের 

যাবার সময় িশশ মুহা�েদর লালন-ষালেনর দািয়�ভার �হা 

কেরন। ফেল হািলমার ভাগয সু�স� হেলা। 99

100 তাঁর অভাব 

                                                           
99 এিা একিা েগােরর নাম। িবশ� আরবী ভাবায় তারা খুবা ষারদশেী িয়ল। 

ম�া নগর হেত ৭০ মাাল দূরবতেী শহর তােয়েফর ষা�েিবত �ােম তােদর 

আবাস িয়ল। (�: মাহবুবুর রহমান , মাহবুেব েখাদা সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম, (ঢাকা : াসলািমক ফাউোশন বাংলােদশ, ১৯৮৫), ষী. ৩৯)। 
100 রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর দু� মাতা হেলন , বনু সা ’দ াবন 

বকেরর বজনকা মিহলা হািলমা িবনত আবু যুবায়র। হািলমা সা ’িদয়া বেলন : 

আিম দু�েষাবয িশশর স�ােন বনু সা ’দ েগােরর অনযানয মিহলােদর সে� 

তােয়ফ হেত সাদা গাঁ�ার িষো সওয়ার হেয় ম�ায় রওয়ানা হা। েস বয়র 

েদেশ দূিভেক িবরাব করিয়ল। আমার েকােলও একিা দুদেষাবয িশশ িয়ল 

িক� আমার তেন এা ষিরমাা দুদ িয়ল না যা তার বনয যে ৃ হেত ষাের। 

সারারাত েস কু�ায় কাতরাত আর আমরা িবিন� রবনী যাষন করতাম। 

আমােদর একিা উানীও  িয়ল , িক� তার তেন তখন দুদ িয়ল না। আমার 

আেরািহত উ�ীিা এত দূবেল িয়ল েয , ম�ায় েষৗয়ােত অেনক সময় েলেগ 

যায়। মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক এিতম েভেব আমােদর মে�য 

েকউা �হা করল না। এিদেক িবল� হওয়ায় আিম ও অনয েকান িশশ 
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অনান দুরীভূত হেয় �াচুযেতা ও স�লতা িফের এেলা এবং 

বা�বীরা তাঁর  বোয় েমেত উােত লাগল। এ েষ তাঁর গীেহ অিত 

আদর-যে� সুদী ে দু ’বয়র িতিন সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

লািলত ষািলত হন।  

নবী কিরম সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর ৈদিহক িম িবকাশ 

অনযানয িশশেদর তুলনায় ্ৃষুৃ ও েমাাা িয়ল। এমনিক দু ’বয়র 

বয়েস তাঁেক খুব বড় েদখাত। � ানুযায়ী তাঁেক তাঁর মােয়র কােয় 

িনেয় আসা হল , িক� হািলমা িশশিােক আরও িকয়ুিদন 

�িতষালেনর আকাংখা বযি কেরন। িবিব আেমনা হািলমার 

                                                                                                            
েষাবয ষাািন। আিম আমার রামীেক বললাম , অগতযা শনয হােত িফের 

যাওয়ার েচেয় এ এিতম িশশিােক িনেয় যাওয়াা ভাল। আমার রামী এ 

�তােব স�ত হেলন। ফেল িতিন এিতম িশশেক সে� িনেয় আেসন।   

তাঁবুেত এেস দুদ ষান করােত বসার সে� সে� বরকত ও কলযাোর 

অব��ারা �কাশ েষেত লাগল। হািলমা বেলন , আমার রামী উানীর দু� 

েদাহন কের আসেলন এবং আমরা সকেলা তী ি� সহকাের ষান করলাম।  

বহিদন ষর সারারাত আরােম কাাালাম। আমােদর দুবেল উ�ী অতয  সবল 

হেয় েগল এবং সবাােক িষয়েন েরেখ গ েবয েষৗেয় েগলাম। (াবন িহশাম , 

�াগি, ১ম খা, ষী. ১৬৭-১৬৯)। 
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আকুিত েদেখ িশশ মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-েক 

ষুারায় তার িনকা িফিরেয় েদন।100

101 

হািলমার গীেহ  াকাকালীন সমেয় িতিন রীয় দু� ভাােদর সাে  

েখলা�ুলার উে�েশয মাো েযেতন। এ সময় একদা িব�াাল 

আলাািহস সালাম আগমন করেলন এবং েদখেলন েয , মুহা�দ 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম অনযানয িশশেদর সাে  েখলা 

করেয়ন। িতিন তাঁেক �ের শােয় িদেলন এবং বক িবদীাে  কের 

তাঁর ্ৎিষািা েবর কের আনেলন। তারষর িতিন তাঁর বক হেত 

একিা রিিষা েবর করেলন এবং বলেলন , এ অংশিা হল 

শয়তােনর। এরষর িব�াাল আলাািহস সালাম ্ৎিষ �িা একিা 

রেনের ষাের েরেখ যমযেমর ষািন িদেয় �ুােলন এবং তার 

অংশগেলা বেড়া কের আবার তা য াবােন ষূনঃবাষন করেলন। 

অনয িশশরা য়ুো িবিব হািলমার কােয় িগেয় বলেলা , মুহা�দেক 

েমের েফলা হেয়েয়। ষিরবােরর েলােকরা য়ুো এেস েদখেলা িতিন 

িববােমুেখ বেস আেয়ন। আনাস রািদয়া�াহ আনহ বেলনঃ আিম 

রাসুল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর বেক েসা িসলাা এর 

                                                           
101 াবেন িহশাম, �াগি, ১ম খা, ষী. ১৬২-১৬৪। 
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িচ � েদেখিয়।101 F

102 েস সময় তাঁর বয়স হেয়িয়ল চার বা ষাঁচ বয়র। 

102 F

103 এভােব ষরবতেীেতও তাঁর বক িবদীোের  ানা িবদযমান 

রেয়েয়।103 F

104 এিদেক াি ত কেরা মহান আ�াহ বেলন, 

                                                           
102 ামাম মুসিলম, �াগি, ১ম খা, (িকতাবুল  মান, বাবুল াসরা), ষী.৯২। 
103  অি�কাংশ সীরাত রচিয়তা এ অিভমত বযি কেরেয়ন। ( াবন সা ’দ, 

�াগি, ১ম খা , ষী.১১২) িক� াবন াসহােকর বােনা ে েক বানা যায় েয , 

িতন বয়র বয়েস এ  ানা  োিয়ল। ( াবন িহশাম , �াগি, ১ম খা , ষী. 

১৬৪-১৬৫)। 
104  রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর েগাাা বীবেন বকিবদারেনর 

 ানা েমাা চারবার সংগিাত হেয়েয়। � মবার ৈশশেব , ি�তীয়বার দশ বয়র 

বয়েস, তীতীয়বার যখন িতিন চি�শ বয়র বয়েস উষনীত হন এবং চতু েবার 

েম’রােব যাওয়ার �া�ােল সংগিাত হয়। (মুহা�দ া�ীস কা�াহলভী , 

�াগি,১ম খা , ষী. ৭৭-৭৮) � মবার তাঁর কলব হেত বমাা বা�া কােলা 

অংশ যা ষােষর উৎস তা ষিবর ষািন �ারা ে�ৗত করা হয়। ি�তীয়বার 

েযেহতু দশ বয়র বয়েস িতিন উষনীত হেয়েয়ন এবং এ মূহেতে তাঁর মন 

মানিসকতা বালকসূলভ হওয়ায় েখলা�ুলার িদেক েবশী িুঁেক ষড়া রাভািবক 

িয়ল তাা , এ �বাতােক দূর করার বনয এ ষযোেয় বকিবদীাে হয়। 

তীতীয়বার ওহী লােভর সূকািতসূ� রহসযাবলী এবং আ�াহর কালামেক 

�ারোর েযাগয কের েতালা হেয়েয়। চতু েবার তাঁর ৈদিহক ও আ�যাি�ক 

উভয় িদক হেত আ�াহর দশেন লােভ ও মহাসীিৃর গর রহসযাবলী 

ষিরদশেেনর উষযুি কের েদয়া। ( মুহা�দ া�ীস কা�াহলভী , �াগি, ১ম 

খা, ষী. ৮৩-৮৪)। 



 

70 

سَمۡ ﴿
َ
حۡ  �  ] ١: اغشح [﴾ ١ َصۡدَركَ  سََك  �َۡ�َ

‘‘েহ নবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম! আিম িক আষনার 

বকেক িবদীাে কের েদািন?’’ 104F

105  

এ ানার ষর িতিন (হািলমা) ভীত হেয় ষড়েলন এবং িশশেক 

তাঁর মােয়র কােয় িফিরেয় িদেলন। 105 F

106 মা আষন স ানেক সুব 

সবল েদেখ �ীত হন এবং ে�হ ভালবাসা ও আদর েসাহাগ িদেয় 

লালন-ষালেন সেচৃ হন। তাঁর েদখাশনা ও ত�াব�ােনর বনয 

রীয় ষিরচািরকা উ�ু আয়মানেক িনযুি কেরন।106 F

107  

তাঁর বয়স যখন য়য় বয়র তখন তাঁর মা তাঁেক দাদার মাতী কুলেক 

েদখাবার িনিমেউ তাঁেক ায়া সিরব িনেয় যান। িতিন তাঁর ি�য়তম 

রামী আ�ু�াহ াবন আ�ুল েমাউািলেবর কবর িযায়ারেতর া�ুক 

                                                           
105 আল-কুরআন, সূরা আশ শরাহ : ১। 
106 াবন িহশাম, �াগি, ১ম খা, ষী. ১৬৮ 
107  তার আসল নাম বারাত , িতিন আিবিসিনয়ার অি�বাসী িয়েলন। ‘উবায়দ 

াবনুল হািরয়’ আল-খাযরাবীর সাে  � ম তার িবেয় হয়। এ  ের আয়মান 

নামক একবন ষুর বে�। এ সুেরা তার নাম হয় উে� আয়মান। উষর� 

তার মীতুযর ষর িতিন যায়দ াবন হািরেয়র সাে  ষিরবার সূের আব� হন। 

(াসলামী িব�েকাব, �াগি, ২০শ খা, ষী. ৫৭১-৫৭২)। 
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িয়েলন।107

108 ম�া �তযাবতেেনর ষে  ‘আল-আবওয়া’109 নামক 

বােন িবিব আেমনা েরাগািা  হেয় ষেড়ন এবং িকয়ুিদন ষর 

েসখােনা মারা যা ন। মাতী িবেয়ােগর েশােক িতিন তখন িব �ল 

হেয় উোন ; উে� আয়মান তাঁেক ম�ায় িনেয় আেসন এবং দাদা 

আ�ুল েমাউািলেবর িনকা েসাষেদ কেরন।  

এরষর িতিন দাদার ে�হ য়ায়ায় অববান কেরন , িতিন তাঁেক 

অতযি�ক ভালবাসেতন এবং সব সময় িনেবর সে� রাখেতন। 

কাবা শরীেফর য়ায়ায় রীয় ফরােশর উষর সাে  িনেয় বসেতন 

এবং নানাভােব ে�হ ও ভালবাসার �কাশ  াােতন। 109

110  দু ’বয়র 

েযেত না েযেতা তাঁর বয়স যখন আা হল তখন তাঁর দাদা এ 

                                                           
108 রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এ সফেরর িকয়ু িকয়ু  ানা বােনা 

করেতন। িহবরেতর ষর িতিন বনী না�ােরর  র বাড়ী েদেখ বেলন , আমার 

মা এখােনা অবতরা কেরিয়েলন এবং বনী আদী াবন না�ােরর বাউলীেত 

(িসিড় যুি বড় কুয়া) আিম খুব লাফালািফ কেরিয়লাম। (� : আয যারকানী , 

শারহ’ আল-মাওয়ািহবুল-লাদুি�য়া, ১ম খ �, (িমসর: আল মাতবা ‘আতুশ 

শােফ য়যাহ, তা.িব.), ষী.১৬৭-১৬৮)। 
109  বায়গািা ম�রার িনকাবতেী যা এখন ম�া ও মিদনার মািখােন সু�িস� 

বান। 
110 াবন িহশাম, �াগি, ১ম খা, ষী. ১৬৮। 
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অবায়ী বগত েয়েড় িচরবায়ী বগেত ষািড় বমান। এভােব 

িশশকােলা যাবতীয় িশকা , �িশকন ও �িতষালেনর ব�গত  

উষকরা ে েক িতিন বি�ত হেয় এক ও অষিরসীম কমতা�র 

েবিনয়াব আ�াহর িশকা-�িশকন ও �িতষালেনর বনয িনবোিচত 

হন।  

আ�ুল েমাউািলব মীতুযর ষূেবে রীয় ষুর আবু তােলবেক ওিসয়ত 

কের েগেলন ; িতিন েযন ভাতী �ুেরর িবেশবভােব য� েনন। 

আ�ু�াহ ও আবু তািলব উভেয় িয়েলন সেহাদর ভাা। িষতার 

অি ম উষেদশ এবং িনেবর রাভািবক ে�হবশতঃ আবু তািলব 

এিতম ভািতবার �িতষালন করেত  ােকন। িতিন তােক সবেদা 

েচােখ েচােখ রাখেতন। েশাবার সময় এবং  েকা াও েবড়ােত 

েগেলও তাঁেক য়াড়া েযেতন না। বেয়াঃবীি�র সাে  সাে  তাঁর 

বািহযক েসৗ�যেয ও চিরর মা�ুরী এমন সু�রভােব ফুো উোিয়ল 

েয, আবু তািলব তা েদেখ এিতম ভািতবার �িত আরও েবশী 

অনুরি হেয় ষেড়িয়েলন। বীবেনর েশবিদন ষযে  ভািতবার �িত 

তাঁর অকী িরম ে�হ মমতা অকু� িয়ল। 
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কমেময় বীবন  

মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম যখন ে েক তাঁর চাচা আবু 

তািলেবর ত�াব�ােন বীবন যষন করেত আরর কেরন , তখনা 

িতিন তােক সহেযািগতা করার া�া েষাবা কেরন। আবু তািলব 

িনেবর ষিরবােরর সদসয েবশী হওয়ায় ও আি েক দীনতার কারো 

সাহােযযর মুখােষকীও িয়েলন। ফেল িতিন সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম ম�ার ষাহাড়ী রাতায় চাচা আবু তািলেবর য়াগল 

চরােতন ; এর মা�যেম িতিন আি েক র�লতা লােভর ষাশাষািশ 

সা�ারা মানুেবর সাে  েলনেদন করার সুেযাগ েষেতন , যা 

ষরবতেীেত তাঁর বযবসা ষিরচালনায় ও েনতী �দােন সহায়ক ভুিমকা 

ষালন কেরিয়ল। এ মেমে িতিন বেলন , ‘‘�েতযক নবীা য়াগল 

চিরেয়েয়ন। সাহাবােয় েকরাম িবজাসা কেরন, েহ রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম! আষিনও ? িতিন বেলন হযাঁ , আিম িকয়ু 

ি�রােতর িবিনমেয় ম�াবাসীর য়াগল চরাতাম ।110

111 ব�ত য়াগল 

চরােনার মা�যেম আ�াহ তা ‘আলা তাঁেক িরসালাত �হা এবং 

                                                           
111  াবন হাবর আসকালানী , �াগি, ৪ ে খা , ষী. ৫১৬ হাদীস নং-২২৬২ ; 

ামাম মুসিলম, �াগি, ১ম খা, ষী.৫-৬। 
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দীেনর দা ‘ওয়ােতর মহান দািয়� ষালেনর বনয েয ৈ�যে ও 

মম�েবা� সীিৃ , দুবেলেদর �িত সদয় ও ে�হ �বাতা , য ায  

রকনােবকা ও কৃ সিহ �ুতা অবল�ন �েয়াবন , তার �িশকন 

িদেয়িয়েলন। তায়াড়াও বকরী চরােনার েষশা েসা যুেগ বীিবকা 

অবেেনর একিা অিভবাত উষায় হওয়ার সাে  সাে  মানিসক ও 

মনতাি�ক �িশকন , দুবেল ও অভাবী েলাকেদর উষর ে�হ ও 

ভালবাসার ে�রাা সীিৃ , র� ও িনমেল বায়ুর আেমব লাভ এবং 

শরীেরর শিি ও বযায়ােমর উষকরা ও বো।  

ষঁিচশ বয়র বয়েস িতিন আরেবর িবিশৃ �নবতী ও অিভবাত 

মিহলা খািদবা িবনেত খুয়াািলেদর বািনিবযক ষায ষিরচালনার 

দািয়�ভার �হোর মা�যেম আি েক দীনতা েমাচন করেত সকম 

হন। ষিবর কুরআনুল কারীেম এ মেমে ে ািবত হেয়েয় 

نٗ�  َووََجَدكَ  ﴿ �ٓ�َ  ٰ�َ�ۡ
َ
 ]  ٨: اغضح [﴾ ٨ ََأ

‘‘আর আষিন িক িনঃস�ল িয়েলন না ? ষের আ�াহ আষনােক 

স�ল দান কেরেয়ন।’’ 111F

112 

                                                           
112  আল-কুরআন, সূরা আদ েদাহা : ৭। 
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রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর িববাহ 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম খািদবার বািািবযক কােফলা 

ষিরচালনার মে�য তাঁর উ�ত চিরর, সততা, নযায়ষরায়াতা �ভী িত 

গা �কাশ েষল। ফেল খািদবা রািদয়া�াহ আনহ মেনর 

অবাে া রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক ভালেবেস 

েফলেলন। িতিন রীয় ভী তয মায় সারার কােয় তা বযি করেলন 

এবং িবেয়র �তাব ষাাান। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

তাঁর চাচােদর সাে  ষরামশে কের িবেয় করার িস�া  িনেলন। 

িসিরয়া ে েক বািািবযক সফর েশেব িফের আসার দু ’মাস ষর 

িতিন খািদবার সাে  ষিরায় সূের আব� হন। 112

113 তখন িতিন 

ষঁিচশ বয়েরর যুবক , আর খািদবার বয়স িয়ল চি�শ বয়র। 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম িবেয়র েমাহরানা িহেসেব 

                                                           
113  খািদবা িবনেত খুয়াািলদ রািদয়া�াহ আনহা  িয়েলন তৎকলীন আরেবর 

একবন স�া  ও �নাঢয বযবসায়ী মিহলা। িতিন িবেবক বুি� , েসৗ�যে, অ ে 

স�দ, বংশমযোদায় িয়েলন েস কােলর ে�� নারী। েসসময় নারীেদর 

অি�কার বলেত িকয়ুা িয়ল না এবং তারা চরম অবমাননা ও লা�না রীকার 

হত। এা ষিবরা মিহলা তখন রীয় চািরিরক ৈবিশেৃযর কারো বািহিলয়ােতর 

যুেগও েলাকবন তােক ‘তািহরা’ ভূিবত কের। (াি�স কা�াহলভী , �াগি, 

১ম খা, ষী.৯৯)। 
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িবশিা উা িদেয়িয়েলন। 113

114 এিা িয়ল তাঁর (মুহা�দ সা.) � ম 

িববাহ। খািদবা েবঁেচ  াকা অববায় রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম অনয কােরা সাে  িববাহ ব�েন আব� হন িন।114

115 

াবরাহীম বযিতত রাসূলূ�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর 

সকল স ান িয়েলন িবিব খািদবার গভেবাত। তাঁর গেভে একবন 

ষূর স ান ও চারবন কনযা স ান ব��হা কের। ষূর স ােনর 

মে�য কােসম সবার ৈব�য এবং ৈশশেবা মারা যায়। আর কনযারা 

হেলন য ািেম যয়নব , েরাকাায়া, উে� কুলসুম ও ফােতমা 

রািদয়া�াহ আনহ �া। তারা সকেলা াসলােমর যুগ েষেয়িয়েলন 

এবং াসলােমর য়ায়াতেল আ�য় িনেয়েয়ন। 

চিরর মা�ুযে  

বালযকােলা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম রীয় কাওম 

কতী েক ‘আস সািদক ’ বা সতযবাদী উষাি�েত ভূিবত হন। 

                                                           
114 াবন খালদুন, তারীেখ াবন খালদুন, �াগি, ১ম খা, ষী. ২৫-২৬। 
115  াবন িহশাম , �াগি, ১ম খা , ষী. ১৯০-১৯১ ; মুহা�দ আল গাযযালী , 

েফকহয় সীরাত , (ৈবরত: দারল িকতািবল ‘আরাবী, ১৩৭০ িহ.) , ষী.৬০ ; 

াবন হাবর আসকালানী, �াগি, ৭ম খা, ষী. ১০৫। 
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আমানতদার, দীঢ়তা, সততা, নযায়-িন�া, সা�ুতা, রভাবগত 

চািরিরক মাহা�য �ভী িত গো িতিন গ াাি�ত িয়েলন। মহান 

আ�াহ তাঁর মযোদােক বােহলী সমােবও সুউউ কের 

িদেয়েয়ন।115

116 বািহিলয়ােতর নাষাক ও খারাষ অভযাসসমূহ ে েক 

স�ূাে মুি ে েক রবািতর িনকা সবেচেয় েবশী �শংসনীয় 

গাাবলী, উ�ত মেনাবল , লাবন  ও উউম চিরেরর অি�কারী 

িয়েলন িতিন। িকেশার বয়েসর সততা, নযায়িন�া, ন তা ও ভ�তা, 

িনঃরা ে মানবে�ম ও সিতযকার কলযাা �েচৃা , চিরর মা�ুযে ও 

অমািয়ক বযবহােরর ফেল আরবগা তাঁর �িত আকী ৃ হয়। 

অবেশেব আরবগা তাঁেক আল-আিমন বা িব�ত বেল ডাকেত 

 ােক। ফেল মুহা�দ নাম অ রােল ষেড় িগেয় িতিন আল-আিমন 

নােম খযাত হেয় উােলন। নীিত�মে িববিবেত ,  বো-িবে�ব কলূিবত, 

ষর�কাতর দু�েবে আরবেদর অ ের এতখািন বান লাভ করা ঐ 

সমেয় খুবা কিান িয়ল। অনুষম চিরর মা�ুেযের অি�কারী হওয়ার 

কারোা মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর ষেক তা 

                                                           
116  আল-কুরআন, সূরা আশ শরাহ : ৪। 
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সরব হেয়িয়ল। 116

117 এমন িক তারা িবিভ� বিাল িববয়ািদ 

মীমাংসার বযাষাের তাঁর ষরামশে ও িস�া  কামনা করত। কুরাাশ 

বংেশর সকল েগাের কাবাগীেহ হাবাের আসওয়াদ বাষন িনেয় েয 

তী� িবতাা ও রিকয়ী যুে�র আশংকা েদখা িদেয়িয়ল তাও 

িতিন যুিিষুাে উষােয় অতয  িবচকনতা ও দূরদিশেতার মা�যেম 

                                                           
117 এ মেমে সীরােত াবন িহশােম বিােত আেয় , 

لي  فب  سسول اهللا ص� اهللا عليه و سلم ي�هه و وفهه و ووطه من أقذاس اليهلية 
و أحسغهم خلقي و  ير�د نه من كرامة، و سسيلة، حب نل ، ر  رن كن أفضل قومه مروءة

و  أ�رمهم حسبي و أحسغهم حواسا و أعهمهم حلمي و اصدقهم حديثي و أعهمهم أمينة
أنعدهم من الفحو و األخالق ال  د�س اغرجيل ت�هي و ت�رمي اسمه ف قومه ايم� 

  لي ع  اهللا فيه من األموس اغصيلة.

‘‘অতঃষর রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এ অববায় রয়ঃ�া� হেত 

লাগেলন েয , রয়ং আ�াহ ষাক তাঁেক েহফাবত ও তাঁর �িত দীিৃ রােখন 

এবং বািহিলয়ােতর সমত অনচার ে েক তাঁেক ষিবর রােখন। েকননা তাঁেক 

নবুওয়ত ও িরসালােতর উউ মযোদায় আসীন করা িয়ল মহান আ�াহর 

অিভ�ায়। ফেল িতিন একবন ন , ভ�, চিররবান, উউম বংশীয় , ৈ�যেশীল, 

সতযবাদী ও আমানতদার বযিি িহেসেব সমােব শীবেবান অি�কার কেরন। 

অ�ীলতা ও অজনিতকতা হেত সবেদা দূের  াকেতন। এ সকল উউম ও 

ৈনিতক গাাবলীর কারো রবািতর মে�য িতিন আল-আিমন েখতােব ভূিবত 

হেয়িয়েলন। (াবন িহশাম, �াগি, ১ম খা, ষী. ৬২)। 
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মীমাংসা কেরিয়েলন। 117F

118 এভােব িতিন সবেবনিবিদত ও িনরেষক 

একবন িবচারেকর মযোদায় আসীন হন। রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম-এর চিরর মা�ুেযের বােনা িদেত িগেয় রয়ং 

মহান আ�াহ বেলন,  

ي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  �َّّك  ﴿    ]  ٤: القلم [﴾ ٤ َعظن

‘‘িন�য় আষিন উউম চিরেরর উষর অি�ি�ত ।’’ 118F

119  

মূলতঃ তাঁর চিরর হল ষিবর কুরআেনর বাতব �িত�িব। তাঁর 

েগাাা বীবন কািহনী ত া সীরাত ষযোেলাচনা করেল েদখা যায় 

েয, তাঁর চিরের িয়ল ভীিতবিড়ত িবনয় , বীর� ও সাহিসকতা 

িমি�ত ল�া , �চার িবমুখ দানশীলতা , সবেবনিবিদত 

আমানতদারী, িব�ততা, ক া ও কােব সতয ও সততা , ষাি েব 

েভাগ িবলাস ে েক স�ুাে িবমুখতা , িন�া, ভাবার িবশ�তা ও 

্দেয়র দীঢ়তা , অসা�ারা জান ও বুি�মউা , েয়াা-বড় সকেলর 

�িত দয়া ও ভালবাসা , ন  আচরা , অষরা�ীর �িত কমাি�য়তা , 

                                                           
118  আ�ামা য়িফউর রহমান েমাবারকষুরী, আর রাহীকুল মাখতুম, অনূ: খািদবা 

আখতার েরবায়ী, (আল-কুরআন একােডমী লান, ১ম সং�রা, ২০০৩), ষী.৭৮। 
119 আল-কুরআন, সূরা আল কলম : ৪। 
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িবষদাষেদ ৈ�যে ও সতয বলার দুবোর সাহিসকতা। তাঁর ি�য় 

সহ�িমেনী আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা-এর দীিৃেত- 

  »نآكن خلقه القر«

‘‘ষিবর কুরআনা িয়ল তাঁর চিরর।’’ 119F

120  

সমােবর দুবেল অসহায় ও িনযোিততেদর অববা দীেৃ িতিন অতয  

িচি ত ও িব �ল হেয় ষড়েতন ; তােদর মুিি িনি�ত করার 

িনিমেউ সারাকা িচ া করেতন। তৎকালীন সমােব �চিলত 

যাবতীয় অ�ীলতা, েবহায়াষনা, ষাষাচার, মুিতেষূবা তাঁেক ষীড়া ও 

মমে�দ করত। এসব িনরসনকেি সমােব শাি  ও মুিি িফিরেয় 

আনার বনয িতিন ‘‘িহলফুল ফুযুল ’’ 120F

121 নামক একিা শাি  সংে  

                                                           
120 ামাম মুসিলম াবন হা�াব, �াগি, ১ম খা, ষী. ৭৪৬। 
121  িহলফুল ফুযুল ( الفضول حلف )-এর িহলফ শে�র অ ে ষার িরক 

সহেযািগতা ও ঐেকযর অ�ীকার। (�.াবন মানযুর , �াগি, ২য় খা , ষী. 

৯৬৩) সুদুর অতীেত আল-ফাদল নামক কেয়কবন শাি ি�য় েলােকর 

উেদযােগ ম�ায় সামািবক শাি -শীংখলা ও বান-মােলর িনরাষউা িনি�ত 

করার বনয একিা সং  �িতি�ত হয়। এিাা ািতহােস িহলফুল ফুযূল নােম 

�িস�। এ সংে র মা�যেম তারা সমাব হেত যাবতীয় অনযায় অিবচার দূর 
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েযাগ িদেয়িয়েলন। নবুওয়ত ষাওয়ার ষর এ  ানার উেলখ কের 

িতিন বলেতন , আিম আ�ু�াহ াবন বুদ ‘আেনর  ের এমন 
                                                                                                            
কের শাি , শীংখলা ও িনরাষউা িফিরেয় আনেত েচেয়িয়ল। ফেল তােদর 

অ�ীকার িয়ল িন� ষ : 
 مهلوميً . ظيغمٌ  يازو رال و أهلهي ع الفضول ترد أن تيلفوا

‘‘তারা (েবারষূবেক িয়িনেয় েনয়া) ‘ফুদূল’ মাল তার �াষকেক িফিরেয় িদেব 

এবং শিিহীনেদর উষর শিিমানেদর অতযাচার �িতহত করেব ।’’ (াবন 

িহশাম, সীরাতুন নাবািবয়যা, �াগি, ১ম খা, ষী. ১৩৯)। 

 মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর নবু ওয়ত লােভর িবশ বৎসর ষূেবে 

িযলকদ মােস এিা �িতি�ত হয়। ( �াগি, ষী. ১৪০ ; াবন সা ‘দ, �াগি, 

১ম খা , ষী. ১২৮) আ�ু�াহ াবন বুদ ‘আেনর বাড়ীেত এ মহানুভবতামূলক 

চুিি অনুি�ত হয়। নবী কিরম সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এ অনু�ােন 

উষিবত িয়েলন, তখন তাঁর বয়স হেয়িয়ল িবশ বয়র। নবুওয়ত�াি�র েকান 

এক সমেয় িতিন এ স�েকে বেলন, 
 وغو العم حر نه ل أن اح  مي جدعن نن اهللا عبد داس ف حلفي عموم  م  شهدت «لقد

   ألجبت». اإلسالم ف نه دعيت

‘‘আ�ু�াহ াবন বুদ‘আেনর গীেহ অনুি�ত শষ  অনু�ােন আিম আমার চাচােদর 

সাে  অংশ�হা কেরিয়।  তার িবিনমেয় আমােক লালবোের উ�ী �দান করা 

হেলও আিম স�ৃ হব না। াসলামী সমােবও যিদ েকউ আমােক াহার বনয 

ডােক তেব আিম অবশযা সাড়া িদব। ’’ (হােকম আন িনশাষুরী , মুসতাদরােক 

হােকম, ২য় খা , (হায়দারাবাদ: দােয়রাতুল মা ’আেরফ আল ওসমানীয়া , 

তা.িব) ষী.২২০ ; ামাম আহমদ াবন হা�ল , মুসনােদ আহমাদ , �াগি, ১ম 

খা, ষী. ১৯০-১৯৪)। 
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চুিিেত শরীক িয়লাম , যার িবিনমেয় লাল উাও আমার ষয়� 

নয়। াসলামী যুেগ েস চুিির বেনয যিদ আমােক ডাকা হেতা 

তেব আিম অবশযা উষিবত হতাম। 121 F

122  সুতরাং তাঁর রেগােরর 

েলােকরা েয সকল মূিতের উষাসনায় িল� িয়ল , েসগেলার �িত 

িয়ল তাঁর  ীাা এবং সমত িবকী ত আকীদা িব�াস যা সমসামিয়ক 

িব�েক �াি র আঁ�াের িনমি্ত কেরিয়ল তার �িত িয়ল অ��া। 

 

নবুওয়ত লাভ 

সমােবর অনযায়-অিবচার , বুলুম-িনযোতন, মূিতেষূবাসহ অনযানয 

আনু�ািনক কাযোিদ রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর মেন 

খুব নাড়া িদত এবং িতিন িনেবর েভতর এক �রেনর অদীশয ও 

অিনি�ত অিবরতা অনুভব করেতন ; মানিসক িচ ায় িবেভার 

 াকেতন। এ অববায় একাকী� ও িনবেনতাি�য়তা তাঁর িনয়িমত 

অভযােস ষিরাত হেয়িয়ল। নবুওয়ত �াি�র িদেক িতিন যতা 

                                                           
122 াবন িহশাম , �াগি, ১ম খা, ষী. ১৩৩-১৩৫ ; েশখ আ�ু�াহ , মুখতায়ার 

িসরাত, �াগি, ষী. ৩০-৩১ ; মাওলানা আিববুল হক , েবাখারী শরীফ , 

(বাংলা তরবমা ও িবতািরত বযাখযা) ৫ম খা , (ঢাকা : তা.িব.), ষী. ৮২। 
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অ�সর হি�েলন , ততা তাঁর িচ াশীলতা ও গারীেযের গভীরতা 

বীি� ষাি�ল। এ সময় িতিন �ায়শঃ গীহ তযাগ কের ম�ার অদুের 

েহরা ষাহােড়র গহায় 122

123 িনবেেন চেল েযেতন। এমনিক েকান 

েকান সময় রােরও বাড়ী িফরেতন না। অেনক সময় এ ষ হত 

েয, িবিব খািদবা রািদয়া�াহ আনহা িবচিলত হেয় ষড়েতন এবং 

তাঁেক খঁুেব েবর কের খাবার ও ষানীয় েষৗেয় িদেয় আসেতন। 123

124 

িনবেনবাসকালীন সমেয় মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

রােতর ষর রাত িবিন� কািােয় িদেতন , িদেনর ষর িদন েরাযা 

রাখেতন।124

125 এ সময় তাঁর কােয় যত দির� েলাক আসেতা িতিন 

তােদরেক খাবার ও ষানীয় দান করেতন। িনবেনবাস েশেব বাড়ী 

িফরবার ষূেবে িতিন সবে�ম কা‘বা শরীেফ �েবশ কের সাতবার বা 

                                                           
123  এিা ম�া ে েক দুা মাাল দুের অবিবত একিা েয়াা গহা। এর ৈদ েয 

চারগব এবং �ব েষৗেন দুা গব। নীেচর িদক গভীর নয়। েয়াা একাা 

ষে র ষােশ ওষেরর �া ের স�মবেল এ গহা অবিবত। (আ�ামা য়িফউর 

রহমান েমাবারকষূরী, �াগি, ষী. ৮৪)। 
124 মাওলানা আিববুল হক, �াগি, ৫ম খা, ষী. ৮২। 
125 ড. মুহা�দ েহাসাান হায়কল, মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বীবন 

চিরত, ব�ানুবাদ : মাওলানা আ�ুল আউয়াল , (ঢাকা : াসলািমক ফাাোশন 

বাংলােদশ,১৯৯৮), ষী. ৬৬। 
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তেতাি�কবার কা ‘বা গীেহর তাওয়াফ করেতন। 125

126 মহানবী 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এ ষ িনবেনবােসর বনয রমযান 

মাসেক িবেশব কের েবেয় িনেতন। এেত তাঁর আ�যাি�ক উৎকবে 

�শাি  ও িচ াশিির দীঢ়তা উউেরাউর বীি� ষাি�ল।126

127 

অতঃষর িতিন যখন চি�শ বয়র বয়েস ষদাষেন কেরন , তখন 

তাঁর উষর ওহী নািযল হওয়া আরর হয়। 127 F

128 েকননা, চি�শ বয়র 

বয়স হে� মানুেবর ষূােতা ও ষিরষ�তার বয়স। এ সময় 

মানুেবর শািররীক ও আি�ক শিির উৎকবে চুড়া  েষ ষির�হ 

কের। ষিবর কুরআন এ িববেয় ে াবাা 

﴿   ٰ َّ ُشّدهُ  بَلَغَ  ِنَذا َح
َ
ۡرَ�عن�َ  َوَ�لَغَ  ۥأ

َ
   ]١٥: االحقيف [﴾ َسَنةٗ  أ

                                                           
126 াবন িহশাম, �াগি, ষী . ৫৬-৫৭। 
127 মুহা�দ েহাসাান হায়কল, �াগি, ষী.৬৫। 
128  াবন হাবর আসকালানী , �াগি, ষী. ৫৩৪ , ৭ম খা , ষী. ১৩২ও ২২৭ ; 

ামাম নববী , শারেহ মুসিলম , ৪  ে খা , �াগি, ষী. ১৮২৪ও ১৮২৭ , াবন 

িহশাম, �াগি, ১ম খা, ষী. ২৫১-২৫২। 
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‘‘অবেশেব েস যখন শিি সামে ের রয়েস ও চি�শ বয়ের 

েষৗেয়েয়।’’129  

সুতরাং নবুয়েতর নযায় গর দািয়� বহন ও য ায ভােব ষালেনর 

এিাা সবেচেয় উষযুি সময়কাল। 

                                                           
129 আল-কুরআন, সূরা আল-আহকাফ : ১৫। 
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 রাসূেলর দা‘ওয়ােতর ষ�িত ও েকৗশল 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েক আ�াহ তা ‘আলা সতয 

দীন সহকাের মানববািতর মুিি ও কলযাোর ষ  িনেদেশক 

িহেসেব সুসংবাদদাতা ও ভীিত�দশেক  েষ ষািােয়েয়ন। 129

130  

বালযকাল ে েকা আ�াহ তাঁেক েস কােবর বনয ��ত  কের  

িনেত  ােকন। বােহিলয়ােতর নাষাক ও খারাষ অভযাসসমূহ 

ে েক আ�াহ তা ‘আলা তাঁেক সবেদাা দূের ও মুি রােখন। 130

131 

                                                           
130 আ�াহর বাাী 

ّ�َها ﴿ 
َ
� ٰ ّ ٱ َٓ ِن َّ  ٓ رَۡسلَۡ�َٰك  ِنّ�ا

َ
� َ�ٰهنٗدا أ ٗ يٗر� َوُمبَّ�ن ًيا ٤ َوَّذن ن ٱ ِنَ�  َوَدا�ن نهن  َّ نۡذّ اٗجا ۦ�ِن َ  ّمننٗ�� َو�ن

   ]٤٦  ،٤٥: االحزاب [﴾ ٤

‘‘েহ রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আিম আষনােক সাকযদাতা , 

সুসংবাদদাতা, ভীিত�দশেক, আ�াহর িদেক আহবানকারী এবং ্ল  

�দীষ েষ ে�রা কেরিয়।’’ আল-কুরআন, সূরা আহযাব : ৪৫। 
131 নবুয়েতর ষূেবে আরেব েয িশকে ও মূিতেষূবার �চলন িয়ল তা ে েক িতিন 

মুি িয়েলন। িতিন কখনও েকান মূিতের সামেন মা া নত কেরন িন। মূিতের 

নােম ষশ যেবহ কেরনিন এবং যেবহকী ত েকান �াাীর েগাশতও ভকন 

কেরনিন, তখন ে েকা তাঁর মেন তাওহীেদর �ারা ব�মূল িয়ল। (ড. আবুল 

কালাম ষাাওয়ারী, �াগি, ষী. ১৭) নবুয়েতর ষূেবে ম�ায় েকান অ�ীল কােব 

িতিন কখনও অংশ�হা কেরন  িন। এ মেমে িতিন বেলন , ‘‘আিম একদা 
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চাল-চলন, আচার-বযবহার ও ক াবাতোয় িতিন িয়েলন এক অননয 

ও বযিতিম�মেী আদশেবান বালক। তৎকালীন সমাব তাঁেক 

সবেচেয় েবশী �শংসনীয় গাাবলী , উ�ত মেনাবল , উউম চিরের 

িবভূিবত, লাবন , সতযবাদী, আমানতদার, কাুিি ও অ�ীল বাকয 

উউরা ে েক দূের বেল �ার াা করত। এমনিক তাঁর বািতর 

েলােকরা তাঁেক ‘‘আল আিমন ’’ (িব�ত, আমানতদার) নােম 

আখযািয়ত কের। 131

132 তাঁর দাদা আরেবর কুরাাশ েনতী বীে�র 

সামেন তাঁেক সাােয়যদ বা েনতা বেল ডাকেতন। 132

133 আ�াহ � ম 

                                                                                                            
ষািরবােরর য়াগল চরাি�লাম। এক রােত আিম আমার স�ীেক বললাম , 

আমার য়াগলগেলা েদখশনা কর। আিম ম�া যাব এবং যুবকরা েযখােন 

িক�া-কািহনী শেন আিমও শনব। সা ী বলল যাও । আিম ম�ায় আসলাম , 

েসখােন এক  ের েকৗতুক ও েঢাল-বাবনার শ� েষেয় িবেজস করলাম , 

এখােন িক হে� ? আমােক বলা হেলা: অমুক বযিি অমুক মিহলােক িববাহ 

করেয়। আিম েদখার উে�েশয বেস ষড়লাম। তৎকনাৎ আ�াহ আমার েচােখ 

িন�া েচেষ িদেলন। আ�াহর কসম ! আিম েরৗে�র খরতােষ বা�ত হলাম। 

িকয়ুা েদখেত েষলাম না। ( বালালু�ীন সুয়ূতী , �াগি, ষী. ১৫৬)  তেব 

বােনািা দুবেল। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম ে েক এ �রেনর েকান 

া�াও সং িাত হয় িন। 
132 াবন িহশাম, সীরাত, �াগি, ১ম খা, ষী. ১৮৩। 
133 াবন কায়ীর, আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া, �াগি, ১ম খা, ষী. ২৫২। 
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ে েকা তাঁেক মহান দা ‘ওয়ােতর বনয উউম চিরর গােনর 

�িশকন িদেয়েয়ন। সুতরাং ৈনিতক িদক িদেয় িতিন িয়েলন 

অতয  সু�িশিকত।  

খািদবা রািদয়া�াহ আনহা-এর বযবসা ষিরচালনার মা�যেম ৈদিহক 

কৃ সিহ �ুতা, ৈ�যে, ষির�মি�য়তা ও সততা �ভী িত ৈবিশ েৃযর 

অি�কারী িয়েলন িতিন। আ�াহর ৈনকায লাভ ও আনুগতয করার 

বনয িতিন িনেবেক স�ূােরেষ সেষ েদয়ার মা�যেম দা ‘ওয়ােতর 

বনয মানিসক ভােব ��িত �হা কেরন। াবাদাত করার মা�যেম 

িতিন আ�াহর ৈনকায লাভ কেরন। রীয় আ�ােক ষিবর ও 

শিিশালী কেরন এবং আ�যাি�ক শিিেত বলীয়ন হেয় উোন। 

ে�হ, মমতা ভালবাসা ৈ�যে, কৃ ও ষির�মি�য়তাসহ সকল  গো 

গাাি�ত হেয় িনেবেক ৈদিহক , মানিসক, আ�যাি�ক ও ৈনিতক 

িদক িদেয় �সউত করার ষর ওহীর জােন সমী� হন। অতএব 

দা‘ওয়ােতর সূচনালে� রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

বযিিগত ��িতর মা�যেম িনবেক দা ‘ওয়ােতর উষেযাগী কের 

গেড় তুেলিয়েলন। েকননা াসলামী দা ‘ওয়ােতর �ভাব হেলা , 

বযিি িনেব েয আদেশের �িত  মান এেনেয় , তা কতাুকু তার 
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্দেয় িশকড় বাষন কেরেয় এবং বাতেব �িতফিলত হেয়েয় এর 

উষর িভিউ কেরা রীয় ষিরবার , ষিরবন, আ�ীয়-রবন, ষাড়া-

�িতেবশীর উষর �ভাব ষের। এবেনয �েয়াবন বযিির 

�া িমকভােব বযিিগত ��িত �হা , যা তােক সাফেলযর 

�ার�াে  েষৗেয় িদেত সকম হেব। াসলােমর ািতহাস 

ষযোেলাচনা করেল েদখা যায় েয , যুেগ যুেগ সকল নবী-রাসূল 

িনেবেদরেক � েম এ কােবর বনয উষেযাগী কের গেড় 

তুেলেয়ন বযিিগত ��িতর মা�যেম। 

দা‘ওয়ােতর সূচনা 

েহরা গহায় � ম ওহী নািযল হওয়ার ম�য িদেয় রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম নবুওয়ত, আর সূরা আল-মু�াসিসেরর 

মা�যেম িরসালােতর মযোদায় অি�ি�ত হন। সূরা ‘আলােকর � ম 

ষাঁচিা আয়ােত রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েক জান 

অে�বোর �িত আহবান বানােনা হেয়েয়। তৎকালীন সমাব 

জান-িবজােনর উউ িশখের আেরাহন কেরিয়ল। িবেশবতঃ 

সািহেতযর অ�েন তােদর িবচরা িয়ল অতযাি�ক। এবনয মহানবী 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েক দা ‘ওয়ােতর কাব আ  াম 
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েদয়ার � �িতর ষ জান অবেন করার আহবান বানােনা হয়। 

কারা আ�াহর ষে  মানুবেদরেক িযিন দা ‘ওয়াত িদেবন , তাঁেক 

অবশযা উি�ৃ িববেয় �ভূত জােনর অি�কারী  হেত হেব। এিা 

আ�াহ �দউ ওহীর জান , যা মানুবেদরেক অ�কার ে েক 

আেলার ষে , বািতেলর ষ  ে েক হেকর ষে , সে�হ-সংশয় 

ে েক িব�ােসর ষে  চলেত সাহাযয কের। িক� ষরবতেীেত দী ে 

সময় ওহীর আগমন ব�  ােক যা ‘‘ফাতরাতুল ওহী ’’ নােম 

খযাত।133

134 ফেল রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম অতয  

অিবর ও িবচিলত হেয় মানিসকভােব কৃ অনুভব কেরন। তাঁর 

মানিসক অিবরতা ও দুি� া দূরীভূত কের মহান আ�াহ ওহী 

নািযল কেরন। এ সময় সূরা মু�ািসসর এর ১-৭ আয়াত অবতীাে 

হয়, যার মা�যেম রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক 

                                                           
134 اغوح فتة’’   ’’ এর সময়কাল কারও কারও িনকা িতন বয়র। মূলত: েসাা 

অি িকয়ু িদন িয়ল। [আর রাহীকুল মাখতুম, �াগি, (স�াদক)] এ সমেয় 

মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর উষর ষিবর কুরআেনর অবতরা 

ব� িয়ল। সময়িা হেলা সূরা আলাক ও সূরা আল-মু�াি�র অবতীাে হওয়ার 

ম�যবতেী সময়। ( াবন হাবর আসকালানী , ফতহল বারী , ১ম খা , �াগি, 

ষী.২২)। তারষরও আবার িকয়ু িদন ব�  াকার ষর সূরা দুহা নািযল হয়। 

[স�াদক] 
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দা‘ওয়াতী কােব অ�বতেী হেয় সংেশা�ন ও সং�ােরর িনেদেশসহ 

ষিবরতা অনযায়-অিবচার হেত িবরত  াকা , অেি তুৃ  াকা ও 

যাবতীয় বা�া িবষিউেত ৈ�যে �ারোর িনেদেশ েদয়া হেয়েয়।134

135 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর �িত আেলাচয আয়াত 

ক’িা অবতীোের মা�যেম াসলামী দা ‘ওয়ােতর সূচনা হয়। িতিন 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বযিিগতভােব এ কাব শর 

কেরন। েস সময় িতিন সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম সবেচেয় 

িনকাতম বযিিেদর দা ‘ওয়াত েদওয়ার াােগো িন�োরা কেরন। 

রীয় ষিরবার-ষিরবন , আ�ীয়-রবন এবং ব�ু-বা�বেদর িনকা 

াসলােমর সুমহান দা ‘ওয়াত উষবাষন কেরন। এ েকের িতিন ঐ 

সকল েলাকেদর দা ‘ওয়াত িদেয়েয়ন , যােদর েচহারায় সরলতা ও 

                                                           
135 আ�াহর বাাী, 

ّ�َها ﴿  
َ
� ٰ نرُ ٱ َٓ رۡ  ُ�مۡ  ١ سُۡمّدثّ ّذن

َ
ۡ  َوَرّ�َك  ٢ ََأ ََ ٱوَ  ٤ َ�َطّهنرۡ  َوُنَيابََك  ٣ َََكّ�ن رۡ ٱَف  سرّۡج َُ  ٥ ۡه

 ََ ُ  ََۡمُن  َو  ]  ٦  ،١: الدثر [﴾ ٦ �َۡسَتۡك�ن
‘‘েহ ব�াবীত ! উা এবং সতকে কর। েতামার রেবর ে��� বােনা কর। রীয় 

েষাশাক ষিরে�দ ষিবর করন। অষিবরতা হেত দূের  াক। অি�ক ষাওয়ার 

�তযাশায় দান কিরও  না এবং েতামার �িতষালেকর উে�েশয ৈ�যে �ারা 

কর।’’ সূরা মু�াি�র : ১-৭। 
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নমনীয়তার য়াষ রেয়েয় এবং যারা তাঁেক সতযবাদী , 

নযায়নীিতষরায়া ও সৎমানুব িহেসেব বােন ও ��া কের। 135

136 

তাঁর সহ�িমেনী খািদবা রািদয়া�াহ আনহা ওহীর অবতরা ও 

ওয়ারাকা াবন নওফেলর ভিববযতবাাী শেন তাঁর �িত  মান 

আনয়েনর ে াবাা েদন এবং অতয  িবচিলত অববায় িতিন রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েক দীঢ়তার সাে  সাানা িদেলন। 

অতষরঃ রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তাঁর িনকাতম 

বযিিেদর মে�য রীয় চাচাত ভাা আলী াবন আিব তােলব ও রীয় 

েগালাম যােয়দ িবন হােরয়ােক দা ‘ওয়াত েদন। 136

137 এভােব রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম � েম িনব ষিরবাের দা ‘ওয়ােতর 

                                                           
136 আ�ামা য়িফউর রহমান েমাবারকষূরী, �াগি, ষী.৯০। 
137 যােয়দ াবন হােরয়া এেসিয়েলন যুে� ব�ী হেয়। ষের খািদবা রািদয়া�াহ 

আনহা তাঁর মািলক হন এবং রামীর বনয তােক িনেয়ািবত কেরন। এরষর 

তার িষতা ও চাচা তােক িনেয় যাওয়ার বনয এেসিয়েলন িক� িষতা ও 

চাচােক েয়েড় িতিন ি�য় রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর সাে  

 াকেত ষয়� কেরন। এরষর রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তাঁর 

ভী তয যােয়দেক আরব েদশীয় রীিত অনুযায়ী ষালক ষুর িহেসেব �হা 

কেরন। এ  ানার ষর িতিন যােয়দ াবন মুহা�দ নােম ষিরিচত হন। 

(আ�ামা য়িফউর রহমান মুবারকষূরী, �াগি, ষী.৯০)। 
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কাব কেরন। এরা সবাা ি�য় রাসূেলর সততা , সতযবািদতা ও 

মহানুভবতা েদেখ াসলােমর সূশীতল য়ায়াতেল আ�য় েনন। 

ািতহােস তারা ‘‘সােবকীেন আউয়ালীন ’’ নােম ষিরিচত। 137

138 

খািদবা রািদয়া�াহ আনহা াসলাম �হোর ষর রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম খািদবােক িনেয় � ম দু ’রাকাত নামায 

আদায় কেরন। তখন নামায দু ’রাকাতা িয়ল। ষের আলী 

রািদয়া�াহ আনহেক িনেয় কাবাগীেহ নামায আদায় কেরন। 138

139 

                                                           
138 সবে� ম াসলাম �হাকারীেদরেক ‘‘সােবকীেন আউয়ালীন’’ বেল। াসলােম 

তােদর মযোদা সবোি�ক। সবে� ম রা�ীন ষুরবেদর মে�য াসলাম �হা 

কেরন আবু বকর রািদয়া�াহ আনহ , মিহলােদর মে�য খািদবা রািদয়া�াহ 

আনহা, আযাদকী ত েগালামেদর মে�য যােয়দ াবন হােরয়া রািদয়া�াহ আনহ  

এবং বালকেদর মে�য আলী রািদয়া�াহ আনহ। ( আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া , 

৩য় খা, �াগি, ষী. ৩১)। 
139 আফীফ িক�ী বেলন , আিম বােহলী যুেগ �ীর আতর ও কাষড় িয় করার 

বনয ম�ায় এেসিয়লাম। েসখােন েভার েবলায় কা ‘বা শরীেফর িদেক আমার 

দীিৃ ষেড়। আ�াস রািদয়া�াহ আনহ ও আমার সাে  িয়েলন। এ সময় 

একবন যুবক আগমন কেরন এবং আকাশ ষােন তািকেয় িকবলার িদেক মুখ 

কের দাঁড়ান। িকয়ুকন ষর একবন বালক এেস তাঁর ডান ষােশ দাঁড়ায় । 

অতঃষর একবন নারী এেস এেদর িষয়েন দাঁড়ায়। এরা দু ’বন নামায 

আদায় কের চেল েগেল আিম আ�াস রািদয়া�াহ আনহেক িবেজস করলাম , 

আ�াস  ানা িক ? তখন আ�াস বলেলন , তুিম িক বান এ যুবক ও 
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তারষর তাঁর  িনৃ সু্দ আবু বকর রািদয়া�াহ আনহ াসলাম 

�হা করেলন এবং াসলাম �চাের িনেবেক আ�িনেয়াগ কেরন। 

িতিন িয়েলন সবেবনি�য় , নরম েমবায , উউম চিরর এবং উদার 

মেনর মানুব। চমৎকার বযবহােরর কারো সবসময় তার কােয় 

মানুব আসা যাওয়া করেতা। এ সময় িতিন সমােবর এমন িকয়ু 

বযিিবগেেক দা‘ওয়ােতর বনয েবেয় িনেলন , যােদর উষর তাঁর দীঢ় 

আবা ও িব�াস রেয়েয়। তাঁর একা  �েচৃায় অেনক েলাক 

াসলােমর অমীয় সূ�া �হো উ�ু� হয়। তারা হেলন : ওসমান 

রািদয়া�াহ আনহ , আ�ুর রহমান াবন আউফ , সা‘দ াবন আিব 

ওয়া�াস, তালহা াব ন ওবায়দু�াহ রািদয়া�াহ আনহ ম �মুখ। 

ষরবতেীেত এেদর অেনেকা বা�ােতর সুসংবাদ �া�েদর অ ভুেি 

হেয়িয়েলন। এরা সংখযায় আা বন , তারাা িয়ল � ম াসলাম 

�হাকারী দল। তারা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর 

                                                                                                            
মিহলািা েক ? আিম ববাব িদলাম না। িতিন বলেলন যুবকিা হে� আমার 

�াতু�ুর মুহা�দ াবন আ�ু�াহ। আর বালকিা হে� আলী। আর এ মিহলা 

হে� মুহা�েদর �ী। আমার �ারাা সারা দুিনয়ায় এ িতনবন য়াড়া েকউ 

তােদর দীেনর অনুসারী েনা। আফীফ বেলন , এ ক া শেন আমার মেন 

হেয়েয়, চতু ে বযিি যিদ তােদর সাে  আিম হতাম!। 



 

95 

�িত ওহী নািযেল িব�াস বাষন কেরন এবং তাঁর সাে  নামাব 

আদায় কেরন। এভােব িবিভ� েগােরর েলাকবন াসলােমর 

শীতল য়ায়ায় দেল দেল েযাগদান করেত লাগল। ম�ার সবের 

াসলােমর আেলাচনা চলেত  ােক এবং াসলাম বযষকতা লাভ 

কের।139

140 েগাষন দা ‘ওয়ােত যারা াসলাম �হা কের তােদর 

সংখযা িয়ল ৬০ বন। যার মে�য ১২ বন মিহলা ও ১৪ বন 

েগালাম িয়ল। 140

141 দা‘ওয়ােতর এ ষযোেয় রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম িনব ষিরবারেক সবে� ম তাঁর এ কােব সহেযাগী 

বানান। ফেল সবে� ম রীয় �ীর িনকা দা ‘ওয়াত উষবাষন 

কেরন। কারা , িনেবর �ী যিদ তার আদেশের সাে  একমত না 

 ােক তাহেল এ কাব যতা ভাল েহাক অনযরা তা �হা করেত 

কখেনা এিগেয় আসেব না। মানুব েকান বযিিেক তখনা 

সাবেবনীনভােব �হা কের যখন তােক রীয় ষিরবার ষিরবেনর 

িনকা �হােযাগয বযিি িহেসেব েদেখ। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম-এর উষর দা ‘ওয়ােতর এ গরদািয়� সামিয়ক েকান 

                                                           
140 সীরােত াবন িহশাম, ১ম খা, �াগি, ষী. ২৬২। 
141  ড. আিকল আ�ুহ িমশরী , তািরখুদ দা ‘ওয়াতুল াসলামীয়যা , ১ম সং�রা , 

(েসৗিদ আরব: মাকতাবা দারল মিদনা , ১৯৮৭), ষী. ৮৬। 
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কাব িয়ল না। বরং এিা িয়ল মীতুয ষযে  তাঁর উষর অিষেত 

দািয়�। ফেল ষিরবােরর সহেযািগতা না  াকেল এ কাব আ াম 

েদয়া খুবা দু হ বযাষার িয়ল। এ কারো িতিন � েমা তাঁর 

�ীেক এ কােবর সা ী িহেসেব েষেলন। অষরিদেক আলী 

রািদয়া�াহ আনহ িয়েলন তাঁর ষিরবােরর সদসয ও রীয় 

ত�াব�ােন �িতষািলত দশ বৎসর বয়েসর এক বালক। 141

142 আব 

হয়ত েস বালক, িক� আগামী িদেন েস হেব যুবক। একিা সমাব 

বযববােক ষিরবতেন করার বনয যুবকেদর ভূিমকা অষিরসীম। 

েকননা যুবেকরাা সমাব গেড় এবং ভাে�। সুতরাং যুবেকরা যিদ 

� েমা একিা আদেশের উষর িব�াস বাষন কের তাহেল তােদর 

ষেক িরসালােতর এ মহান দািয়ে�র েবািা বহন করা এবং েসাা 

�িত�ার কােব তযাগ-িতিতকা ও যাবতীয় কৃ মিসবত বরদাশত 

করা সরব। তাা িতিন এ ষযোেয় আলী রািদয়া�াহ আনহেক 

� েম াােগো িনেলন। অতঃষর িতিন রীয় িীতদাস যােয়দ াবন 

হােরয়ােক াসলাম �হো উ�ু� কেরন। মূলতঃ েস িয়ল তাঁর 

ষিরবােরর একবন সদসয। ষিরবােরর ভাল-ম� সবা তাঁর বানা 

                                                           
142 াবেন সাােয়যদ আন নাস, �াগি, ১ম খা, ষী. ৯২। 
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আেয়। তৎকালীন সমােব দাস-দাসীেদর মা�যেম মািলকগা 

অেনক গর�ষূাে কাব করােতা । অনযিদেক েকান বযিি ভাল না 

ম� তার ষিরচয় ষাওয়া যায় দাসেদর িনকা ে েক । অতএব , 

দাসেদর াসলাম �হা অতযি�ক গরে�র দাবী রােখ। িতিন 

বােহলী সমােবর চিররবান , �ভাবশালী বযিি� আবু বকর 

রািদয়া�াহ আনহ-েক াসলােমর য়ায়াতেল আনেত সকম হন। 

এভােব েগাষন দা ‘ওয়ােত াসলাম �হাকারী সকল মুসিলম 

িনেবর বান মাল দীেনর বনয উৎসগে করার �িত িত িনেয় 

সীসাঢালা �াচীেরর নযায় ঐকযব� ে েক একবন েনতার 

আনুগেতযর ষরাকা �ার অ�ীেন াসলােমর সুমহান আেলােক 

চারিদেক িব�ুিরত কের েদন। সময় , বান, কাল ও ষিরষাি�েক 

অববার �িত লকয েরেখ তাঁরা দা‘ওয়াত িদেয়েয়ন। শ�ু আেবেগর 

বশবতেী হেয় দা ‘ওয়াত িদেল লােভর েচেয় কিতর সরাবনা িয়ল 

অতযাি�ক। ম�ায় �া িমক ষযোেয় রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম-এর েগাষন দা ‘ওয়ােতর ষ�ােত উে�খেযাগয 

কারাসমূহ হেলা :  
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ম�ার কােফরগা যােত এ িববেয় অবগত হেয় � ম ে েক 

দা‘ওয়ােতর ষে  �িতব�কতা সীিৃ করার সুেযাগ না ষায়। 

েগাষন দা ‘ওয়ােতর মা�যেম �িশকন�া� দীঢ় মেনাবল স�� 

একদল সাহাযযকারী েলাক ৈতরী অতীব �েয়াবন িয়ল। েকননা , 

েকান আদশো সমােব বাতবািয়ত হওয়া সরব নয় , যতকা েস 

আদশে বাতবায়েনর বনয একদল সাহাযযকারী ও সম েক ষাওয়া 

না যায়। 

েগাষন দা ‘ওয়ােত যারা াসলাম �হা কেরিয়ল তােদর 

বােহিলয়ােতর সকল ব�ন ও স�কে ভুেল িগেয় নতুন 

ভী াতী �ব�েন আব� হওয়ার �েয়াবন িয়ল। যা অিত অি সমেয় 

সরব নয় বরং সুদী ে সমেয় িতন বয়ের এ �রেনর একদল 

ভাতী � স�� েলাক ৈতরী হেয়িয়ল। 

েগাষেন দা‘ওয়াতী কাব ষিরচালনার মা�যেম ম�ার সকল েগােরর 

িনকা দা‘ওয়াত েষৗয়ােনা সরব হেয়িয়ল। সমােবর সকল ে�াীর 

ও সকল ষযোেয়র েলাকেদর অংশ�হা একিা আে�ালেনর বনয 

খুবা গর�ষূাে িববয়। 
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এ ষযোেয় রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম নবাগত 

মুসিলমেদরেক ‘‘দারল আরকােম ’’ �িশকা িদেয় এমন এক 

ষযেেয় উ�ীত করেত সকম হেয়িয়েলন যারা ষরবতেীেত 

কুরাাশেদর িন�ুর , িনমেম অতযাচার-িনযোতন ও কিান অি� 

ষরীকার সময়ও াসলাম ে েক িবচুযত হনিন বরং সীসাঢালা 

�াচীেরর নযায় একতাব� ে েক রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম-েক সািবেক সাহাযয ও সহেযািগতা করার বনয 

সাবেকিাক িনেবেদরেক উৎসগে কের িদেয়িয়েলন। 

�কাশয দা‘ওয়াত 

নবুয়েতর সূচনালে� সূদী ে িতন বয়র েগাষন দা ‘ওয়ােতর মা�যেম 

যখন একদল েলাক রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর 

আদশে �হো উ�ু� হেয় দী� কদেম মুিৃব� হােত দা ‘ওয়ােতর 

কাব আ াম িদি�ল, তখন আ�াহ তা ’য়ালা �কােশয এ দা ‘ওয়াত 

�দােনর িনেদেশ �দান কেরন। এ মেমে মহান আ�াহ বেলন 

نَما ۡصَدعۡ ٱَف  ﴿  ۡعرنۡض  تُۡؤَمرُ  ب
َ
 ]  ٩٤: الجر [﴾ ٩ سُۡمۡ�ن�ن�َ ٱ َعنن  َوأ
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‘‘েহ নবী আষনােক েয িববেয় আেদশ েদয়া হেয়েয় , তা �কােশয 

ে াবাা িদন এবং মুশিরকেদর েমাোও ষেরায়া করেবন না। ’’142F

143 

কুরআেনর অনযর আেরা ে ািবত হেয়েয় 

رۡ  ﴿   ّذن
َ
َ�تََك  َوأ َن ۡقَر�ن�َ ٱ َع

َ
    ]٢١٤: اغبعراء [﴾ ٢ ۡ�

‘‘আর আষিন িনেবর  িনৃ আ�ীয়রবনেক (আ�াহর) ভয় 

�দশেন করন।143 F

144  

আ�াহর এা িনেদেশ �া� হেয় রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম বযাষকভােব সবেসা�ারােক এবং িবেশবভােব িনেবর 

আ�ীয়রবনেক আ�াহর মেনানীত সতয�মে �হোর বনয �কােশয 

আহবান বনােত ��ত হেলন। এেকের িতিন সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম দু’িা মা�যম �হা কেরন।  

ক. বযিিগত েযাগােযাগ ও সুস�কে বাষন 

াসলামী দা ‘ওয়ােতর েকের বযিিগত েযাগােযাগ এর গর� 

আষিরসীম। এর মা�যেম ষর েরর মােি েসৗহাদেযষূাে ও 

                                                           
143 আল-কুরআন, সূরা িহবর : ৯৪। 
144 আল-কুরআন, সূরা আশ-শ’আরা : ১৪। 
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সুস�কে সীিৃ হয় । ফেল ষর�ািরক িবশততা ও ভাতী �েবা� 

বীি� ষায়। বযিিগতভােব এ স�কে বীি�র অনযতম  ষ হেলা 

একের আহার করা । রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর 

বীবেন এ ষ�িতর সমােবশ  োিয়ল। িতিন সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম �কােশয দা ‘ওয়ােতর িনেদেশ েষেয় আ�ুল েমাউািলব 

ষিরবােরর েলাকেদর বনয একিা েভােবর আেয়াবন করেলন , 

এা েভােব তাঁর চাচা হামযা রািদয়া�াহ আনহ , আবুতািলব ও 

আ�ােসর নযায় গর�ষূাে বযিিবগেও েযাগদান কেরন। আহােরর 

ষর িতিন সংিক� ভাবা েদন। িতিন বেলন ‘‘েহ আ�ুল 

মুউািলেবর বংশ�র!  আিম আষনােদর বনয াহকাল ও ষরকােলর 

এমন কলযাা িনেয় আগমন কেরিয় , যা আরেবর েকান বযিি তার 

রবািতর বনয েকানিদন আনয়ন কেরিন। আিম আষনােদরেক েস 

কলযাোর িদেক আহবান বানাি�। এ কােব আমার সা ী হবার 

বনয েক েক ��ত ? সেতযর আহবােন আসুন। ষ  �দশেক 

কখনও তার স�ীেদর কােয় িম যা বেল না। আ�াহর শষ  ! যিদ 

সকল েলাক িম যা ক া বেল, তবুও আিম আষনােদর িনকা িম যা 

বলব না , যিদ সকল েলাক ে�াঁকা েদয় , তবুও আিম ে�াঁকা িদব  
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না। আিম সাকয িদি� েয , আ�াহ য়াড়া েকান ালাহ েনা এবং 

আিম িবেশবভােব আষনােদর ও সকল মানুেবর িনকা আ�াহর 

রাসূল িহেসেব মেনানীত। আ�াহর শষ ! েযভােব েতামরা িন�া 

যাও েসভােব মীতুযবরা করেব , েযভােব েতামরা িন�া ে েক উা 

েসভােব েতামরা কবর ে েক বা�ত হেব। েতামরা েয কাবা 

কেরা না েকন আ�াহর কােয় তার অবশযা িহেসব িদেত হেব। 

ভাল কােবর বনয ভাল ষুর�ার এবং ম� কােবর বনয ম� 

ষুর�ার ষােব। মেন েরখ, বা�াত িচরবায়ী, বাহা�ামও িচরবায়ী। 

আ�াহর শষ ! েহ আ�ুল েমাউািলেবর বংশ�র , আিম েতামােদর 

িনকা উউম িবিনস িনেয় এেসিয়, আমার জাতসাের বািতর মে�য 

েকান যুবক তা  িনেয় আেন  িন। আিম দুিনয়া ও আেখরােতর  

কলযাা িনেয় এেসিয়। এতদ�বো উষিবত ে�াতমালী সকেল 

একাু নরম সুের ক া বলেত লাগল। আবু তােলব তাঁেক সাহাযয 

ও েহফাবত করার �িত িত িদল । িক� আ�ুল েমাউািলব (ষূবে 

ষুরবেদর) �মে তযােগর ষকষািত নয়। আর আবু লাহাব বলল , 

চেলা েস আমােদর �বংস কের িদেব’’।144

145  

                                                           
145 ড. আহমদ গালুশ, �াগি, ষী. ৩১৫। 
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খ.  সংিক� বনসভা 

বনসভার মা�যেম সমেবত অসংখয মানুেবর িনকা াসলােমর 

সুমহান আদশে সু ৃ ভােব তুেল �রা সহব হয়। অতএব , 

দা‘ওয়ােতর েকের বনসভার গর� অতযাি�ক। বনসভায় 

�া লময় ভাবার বিী তা �দােনর মা�যেম বনগোর উষর �ভাব 

িবতার করা সরব হয় এবং মানুেবর ্দেয় সতয �হোর সহবাত 

�বীিউেক কাযেকর করা যায়। ফেল েকান েকান ভাবা বাদুর নযায় 

�ভাব েফেল  ােক। �কােশয দা ‘ওয়ােতর এ ষযোেয় রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এ ষ�িতিােক েবেয় িনেয়িয়েলন। 

িতিন সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম সমত িহ�ত ও সাহস স�ার 

কের নতুন সরাবয সং াতময় ষিরিবিতর বনয িনেবেক �সউত 

কের একিদন সাফা ষাহােড়র উষর উো দাঁড়ােলন। তারষর িতিন 

আরেবর িবেশব রীিত অনুযায়ী কুরাাশ বনতােক ডাক িদেলন। 

তৎকালীন সমেয় েকান িবষেদর মূহেতে বনগােক সাহােযযর বনয 

একাা িবেশব সাংেকিতক �িা িদেয় ডাকার েরওয়াব িয়ল। আর 

তা হল !েহ �ভাত কােলর িবষদ‘‘  يي صبيحيه  , ’’ িতিন সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম েস ষ�িত আবল�ন কের আরবেদর িবিভ� 
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েগােরর নাম �ের ( ওেহ িফহেরর বংশ�র, ওেহ আদীর বংশ�র!) 

বেল ডাক িদেলন। অতঃষর কুরাাশ েগার ও আবু লাহাব সহ 

িবরাা বনতার দল য়ুো এেলা। সবাা র��ােস কান েষেত রাল 

কী হেয়েয় বানার বেনয। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

� েমা উউরের িবেজস করেলন,  

أ سايت�م  غو أخمت�م أن خيال جر� فسفه هذا البل أ كغتم مصدق «
 . »قيغوا مي جر�غي علي�م كذني قيل في� نذير ل�م ن� يدي عذاب شديد

‘‘আিম যিদ বিল েয , ও ষাহােড়র অষর ষােশ এক িবরাা শ� 

বািহনী েতামােদর উষর আিমোর অষকায় রেয়েয়। তারা 

এখনা েতামােদর উষর আিমা করেব। তাহেল েতামরা িক 

আমার ক া িব�াস করেব ?’’ 145F

146 সবাা সমেবত রের বেল উােলা 

: হযাঁ , েকন করব না ? আমােদর বনামেত তুিম কখেনা িম যা 

ক া বলিন। তখন রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বলেলন: 

তাহেল েশান! আিম বলিয় েতামরা এক  আ�াহেক �ভু ও উষাসয 

েমেন নাও নেচৎ েতামােদর উষর কিান আযাব েনেম আসেব।  

                                                           
146 ামাম বুখারী, �াগি, ২য় খা, �. ৭০২ ও ৭৪৩ , ামাম মুসিলম , �াগি, 

২য় খা, ষী. ১১৪। 
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এভােব িতিন অিত সংেকেষ � মবােরর মত উ �ুিভােব 

দা‘ওয়াত েষশ করেলন। তাঁর চাচা আবু লাহাব ক াাা শনা মারা 

েতেল েবগেন ্েল উো বলেলা ‘‘ওের হতভাগা ! তুা আবেকর 

মে�যা �ংস হেয় যা। এ ক া বলার বনযা িক আমােদর এখােন 

েডেকিয়িল। ফেল আবু লাহাব অনযানয েনতী বানীয় েলােকরা খুবা 

কু� ও িু� হেয় চেল েগল। 

এখােন একিা িববয় লকাীয় েয , রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম দা ‘ওয়ােতর � ম ষযোেয় িনকাা�ীয়েদর ও 

িনববংশীয় েলাকেদর মােি এ মহান আ �ান েষৗয়ােত সেচৃ 

িয়েলন। েকননা , িনকাতর েলাকবেনর সাে  দা ‘ েক সবসমময় 

ষািরবািরক ও সামািবকভােব চলােফরা করেত হয়। এমনিক 

িবিভ� িবষদ-আষেদ তারা সবেদা ষােশ  ােক। েকান বযিির 

ভাল-মে�র সাকয রীয় বংেশর েলাকেদর �ারাা অি�কতর 

�হােযাগয বেল িবেবিচত হয়। সুতরাং িনব বংশীয় েলাকবন যিদ 

েকান বযিির আদেশের �িত একা�তা েষাবা কের তাহেল েস 

আদশে বাতবায়ন করা অেনক সহব হয় । আর যিদ বংেশর 

েলােকরা � ম িবেরা�ী ভুিমকায় অবতীাে হয় , তােহল বিহরাগত 
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েলাকেদর েস আদশে �হোর �িত চরম অনীহা সীিৃ হয়। 

অতএব, েয েকান আদশে �িত�ার েকের িনব বংেশর েলাকেদর 

সবে� ম েস আদেশে অনু�ািাত করা অতীব গর�ষূাে কাব। 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম িয়েলন াসলােমর একিন� 

দা‘ । িতিন অতয  িহকমতষূাে ষোয় ও ৈবজািনক ষ�িতেত 

তৎকালীন আরেবর ববের ও বােহলী সমােব াসলামী দা ‘ওয়াত 

উষবাষন কেরেয়ন। তার দা ‘ওয়াত িয়ল অতয  বযাষক , যা 

মানুেবর বযিিগত বীবন , ষািরবািরক বীবন , সামািবক বীবন , 

রা�ীয় বীবন , এমনিক আ বোিতক বীবন ষযে  ষিরবয�। �নী-

দির�, মুসিলম-অমুসিলম, সাদা-কােলা, কািফর-মুশিরক, নারী-

ষুরব, রাবা-�বা, সকেলা তাঁর দা ‘ওয়ােতর অ ভুেি িয়ল। 

ষিবর কুরআেনর আেলােক িবেশবতঃ সূরা �া-হা ও আল-কাসােস 

বিােত তাঁর দা‘ওয়াত ষ�িত িন� ষ :  

এক. আ�াহর এক�বােদর �িত আহবান 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম মানুবেক সবে� ম আ�াহর 

এক�বােদ িব�াস বাষেনর আহবান বানান। এক আ�াহর 

আহবান মানুবেক ঐকযব� করেত সাহাযয কের। রাবা-�বা, �নী-
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দির�, সাদা-কােলার েভদােভদ ভূেল িগেয় ভাতী �েবা� সীিৃেত 

মানুবেক উ�ু� কের  ােক। আ�াহ এক , অি�তীয়, তাঁর সাে  

েকান শরীক েনা। িতিন িচরবায়ী , িচর ীব, �কাশয-অ�কাশয সবে 

িববেয় িতিন অি�ক জাত , িতিন সবেময় কমতার অরারঁ�ার। তাঁর 

াশারায় রাত-িদন আবিতেত হয়। আেলািকত হয় সারা িব�ময় , 

আকাশ ও বমীেনর ম�যবতেী সমুদয় িকয়ুর িতিনা �ৃা। 146

147 িতিন 

                                                           
147 এ মেমে ষিবর কুরআেনর সূরা �া-হায় এেসেয় , 

�ضن ٱ �ن  َوَما سّسَ�َٰ�ٰتن ٱ �ن  َما ۥَ�ُ  ﴿ 
َ
ّهُ  لَۡقۡولن ٱبن  َ�َۡهرۡ  �َ ٦ لّ�َىٰ ٱ َ�َۡت  َوَما بَيَۡنُهَما َوَما ۡ� ّن  ۥََِ

ّ ٱ َ�ۡعلَمُ  ََ  سّ�ن ۡخ
َ
ُ ٱ ٧ َوأ َّ  ٓ َّ  ِنَ�ٰهَ  ََ ۡسَمآءُ ٱ َ�ُ  ُهَوۖ  ِن

َ
   ]  ٨  ،٦: طه [﴾ ٨ ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�

‘‘আর আসমান সমূহ ও যমীেনর উষর অবিবত যাবতীয় বসউ এবং যা িকয়ু 

তার মােি ও মািার নীেচ অবিবত সব িকয়ুর মািলক িতিনা। তুিম উউ 

কে� যা বল তা সহ িতিন যাবতীয় গ� ও অবযি সবা বােনন। আ�াহ , 

িতিন বযতীত অনয েকান ালাহ েনা। তাঁর অেনক উউম নাম রেয়েয়। ’’ সূরা 

�া-হা : ৬-৮। 

 সূরা আল-কাসােস এেসেয় , 

آءُ  َما َ�ۡلُقُ  َوَرّ�َك  ﴿  ََ َ �  ۗ َتاُر َۡ ََ  َما َوَ� ۚ ٱ سَُهمُ  َ� ن ٱ ُسۡبَ�ٰنَ  ۡ�نَ�َةُ ََ  َ�ّما َوتََ�َٰ�ٰ  َّ  ٦ �ُۡ�نُ�و
نّ  َما َ�ۡعلَمُ  َوَرّ�َك  ََ  َوَما ُصُدورُُهمۡ  تُ�ن ُ ٱ وَُهوَ  ٦ ُ�ۡعلنُنو َّ  ٓ َّ  ِنَ�ٰهَ  ََ وَ�ٰ ٱ �ن  ۡ�َۡمدُ ٱ َ�ُ  ُهَوۖ  ِن

ُ
�ۡ 

َرةن� ٱوَ  ۡهن  ۡ�ُۡ�مُ ٱ َوَ�ُ  �خن ََ �  ََ  ]  ٧٠  ،٦٨: القصص [﴾ ٧ تُرَۡجُعو
‘‘আষনার ষালনকতো যা া�া সীিৃ কেরন এবং ষয়� কেরন।  তােদর েকান 

কমতা েনা। আ�াহ ষিবর এবং তারা যােক শরীক কের তা ে েক িতিন 
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এসব িকয়ু সীিৃ কের আমােদর উষর িবশাল অনু�হ কেরেয়ন। 

মানুেবর �তযাবতেনবল মূলতঃ তাঁরা িদেক। এসব িববেয়র 

সমুদয় জান লােভর �িত রাসূল  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

তৎকালীন সমেবর মানুবেক আহবান বািনেয়িয়েলন। েযেহতু 

তারা তখন আ�াহর সাে  শরীক বাষন করত , গায়-ষালা, তর-

লতা, মুিতে-েদবতা, ষা র �ভী িতর ষূবায় তারা িনেবেদর 

িনেয়ািবত করত। আিদ যুেগ উউর ও দিকন আরেবর মর ও 

ষাহাড়ী অ�েল এ ষ ব� ষূবার নানা �কার িনদশেন 

��ত�িবদরা উদ াান কেরেয়ন। িফিলষ িহি�র মেত , মতবড় 

এ ষ অ�িব�াস িভিউক �মেীয় অনুভূিত মরদযােনর 

অি�বাসীেদরেক কলযাাকর েদব-েদবী ষূবায় ও তী েবান ষূবায় 

িনিবৃ কের। 147

148 মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর 

তাওহীদবাাী তােদর এসব িব�ােসর মূেল কুাারা াত কের। 

আ�াহর অনুষম সীিৃ ও অসংখয িনয়ামতরািব িনেয় একাু েভেব 

েদখার বনয িতিন রবািতেক উদাউ আহবান বানান। এ মেমে 

                                                                                                            
উে�ে। তােদর অ র যা েগাষন কের এবং যা �কাশ কের আষনার 

ষালনকতো তা বােনন।’’ সূরা আল-কাসাস : ৬৮-৭০। 
148 P.K Hitti, History of The Arabs, opcit, p-97. 
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ষিবর কুরআেন এেসেয়, 

رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل  ﴿
َ
ُ ٱ َجَعَل  َِن أ َۡل ٱ َعلَۡيُ�مُ  َّ َمًدا َّ  َ�ۡ�ُ  ِنَ�ٰهٌ  َمنۡ  ۡلقنَ�َٰمةنٱ يَۡومن  ِنَ�ٰ  َ�ۡ

ن ٱ َنيُ�م َّ
ۡ
�  يَأ َيآٍء ُن ن َََ�  ب

َ
ََ  أ رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل  ٧ �َۡسَمُعو

َ
ُ ٱ َجَعَل  َِن أ  َعلَۡيُ�مُ  َّ

َمًدا ََّهارَ ٱ ن ٱ َ�ۡ�ُ  ِنَ�ٰهٌ  َمنۡ  ۡلقنَ�َٰمةنٱ يَۡومن  ِنَ�ٰ  َ�ۡ َنيُ�م َّ
ۡ
نلَۡيلٖ  يَأ ََ  ب  �نيهن�  �َۡسُكُنو

 �َََ
َ
ََ  أ و ُ َۡل ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  ۦرّۡ�َتنهن  َومنن ٧ َُۡب�ن ْ  ََّهارَ ٱوَ  َّ َۡسُكُنوا  �نيهن  لَن

 ْ َۡبَتُغوا لنهن  منن َو�ن ُۡ ََ  َولََعّلُ�مۡ  ۦََ ُكُرو َۡ َ  ] ٧٣  ،٧١: القصص [﴾ ٧ �

‘‘েহ রাসূল ! আষিন বেল িদন , েভেব েদখ েতা , আ�াহ যিদ 

রািরেক িকয়ামেতর িদন ষযে  বায়ী কেরন , তেব আ�াহ বযতীত 

এমন উষাসয েক আেয় , েয েতামােদরেক আেলাকদান করেত 

ষাের? েতামরা িক তবুও কােষাত করেব না ? আর আ�াহ যিদ 

দীনেক িকয়ামত ষযে  বায়ী কের , তেব আ�াহ বযতীত এমন 

উষাসয েক আেয় েয েতামােদরেক রািরদান করেত ষাের , যােত 

েতামরা িব�াম করেব , েতামরা িক তবুও েভেব েদখেব না ? িতিন 

রীয় করনায় েতামােদর বনয রাত ও িদন কেরেয়ন , যােত 

েতামরা তােত িব�াম �হা কর ও তাঁর অনু�হ অে�বন কর 
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এবং যােত েতামরা কী তজতা �কাশ কর। ’’149এভােব িতিন 

আ�াহর সবেময় কমতার অি�কারী িহেসেব তােদর উষাসযেদর 

সাে  এক িবরাা চযােল  য়ুেড় িদেলন। িক� ত ািষও তারা 

অনু�াবন করেত সকম হল না। ষরকাল িদবেস তােদর 

উষাসযেদর কায় ে েক �মাা চাওয়া হেব। তখনা তারা তা 

বুিেত ও অনু�াবন করেত ষারেব , অ চ েসিদেনর তােদর 

অনুভুিত েকান কােব আসেব।149

150 

যুেগ যুেগ সকল নবী-রাসূল তােদর রবািতেক সবে� ম এক 

আ�াহর �িত িব�াস বাষন ও িশেকের অষেনাদেনর �িতা 

                                                           
149 আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস : ৭১-৭৩। 
150 আ�াহ বেলন, 

ۡ�نَ  َ�َيُقوُل  ُ�َنادنيهنمۡ  َوَ�وۡمَ  ﴿  
َ
َ�ٓءنيَ  � نينَ ٱ ُ�َ ََ  ُكنُتمۡ  َّ َُۡ�ُمو ََۡ�َنا ٧ تَ ن  منن َوَّ

ّمةٖ  ُ�ّ
ُ
 َشهنيٗدا أ

ْ  َ�ُقلَۡنا ْ  بُۡرَ�َٰنُ�مۡ  َهاتُوا َّ  َ�َعلنُمٓوا
َ
ن  ۡ�َقّ ٱ أ ّ ْ  ّما َ�ۡنُهم َوَضّل  َن ََ  َ�ُّوا و ُ َُ : القصص [﴾ ٧ َ�ۡف

٧٥  ،٧٤  [ 
‘‘েস িদন আ�াহ তােদরেক েডেক বলেবন , েতামরা যােদরেক আমার সাে  

শরীক মেন করেত তারা েকা ায় ? �েতযক স�দায় ে েক আিম একবন 

সাকয আলাদা করব ; অতঃষর বলব , েতামােদর �মান আন। তখন তারা 

বানেত ষারেব েয, সতয আ�াহর এবং তারা যা গড়ত তা তােদর কায় ে েক 

উ�াত হেয় যােব।’’ আল-কুরআন, সূরা কাসাস : ৭৪-৭৫। 
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আহবান বািনেয়েয়ন। নূহ , হদ ও য়ােলহ আলাািহস সালাম 

সকেলা এক আ�াহর াবাদেতর �িত িনব িনব স�দায়েক 

দা‘ওয়াত িদেয়েয়ন এবং অনযানয ালাহেদর অরীকার করার �িত 

তােদর দীিৃ িনব� কেরেয়ন। এ মেমে ষিবর  কুরআেন এেসেয়, 

﴿   ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
َّ  رُّسولٍ  منن َ�ۡبلنَك  منن أ ن ِ  ٓ ۡهن  ُّو�ن ََ ن ّّهُ  ِ

َ
ٓ  ۥ� ٓ  ِنَ�ٰهَ  ََ َّ ن ِ  ۠ َّا

َ
� 

َن ٱَف   ]٢٥: االنبييء [﴾ ٢ ۡ�ُبُدو

‘‘আষনার ষূেবে আিম েয রাসূলা ে�রা কেরিয় , তােক এ আেদশ 

িদেয় ে�রা কেরিয় েয. আিম বযতীত অনয েকান উষাসয েনা। 

সুতরাং আমারা াবাদত কর।’’ 150F

151 

আ�াহ তা‘আলা মানুবেক শ�ুমার তাঁরা াবাদত করার বনয সীিৃ 

কেরেয়ন। এ ষীি বীেত মানুব আ�াহর অসংখয িন ’আমত �া� 

হয়। তদুষির গবে-অহংকারবশতঃ আ�াহর িনেদেশমত বীবন 

ষিরচালনা হেত িবরত  ােক। এ বেনয মহান আ�াহ তােদর 

উষর কী তজতা �কাশ করার মা�যম িহেসেব কিতষয় াবাদত 

ফরয কের িদেয়েয়ন , েযন বা�া আ�াহর ৈনকায লােভ �নয হয়। 

                                                           
151 আল-কুরআন, সূরা আল-আি�য়া : ২৫। 
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আর েসা িনেদেশগেলা যুেগ যুেগ নবী-রাসূলগোর মা�যেম 

বনসা�ারেনর িনকা েষৗেয় েদন। মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম িনেব একা�িচেউ আ�াহর াবাদেত রত  াকেতন 

এবং ষাশাষািশ রীয় ষিরবার-ষিরবনেক েস াবাদেতর �িত 

আহবান বনােতন। এ েকের সালােতর গর� সবোি�ক। যুেগ 

যুেগ ে�িরত সকল নবী-রাসূেলর উষরা তা ফরয িয়ল। েকননা , 

এর মা�যেম আ�াহর স�শংস মিহমা বােনা করা যায় এবং 

ষুেরাষুির তার কােয় মা ানত কের আ�সমষো করা সরব হয়। 

এ িদেক াি�ত কের মহান আ�াহ বেলন ‘‘েহ নবী! তুিম েতামার 

ষিরবার ষিরবনেক নামােবর আেদশ দাও এবং িনেবর উষর 

অিবচল  াকুন।’’152  

াসলাম শ�ুমার বযিির সংেশা�না কামনা কের না। বযিির 

ষাশাষািশ রীয় ষিরবার , সমাব �ভী িতর সংেশা�নও িনি�ত 

কের। আর েসবেনয �েয়াবন িনব িনব ষিরবার-ষিরবেনর 

াসলােমর অনুশীলন, যার মা�যেম একিা াসলামী সমাব িবিনমোা 

হওয়া সরব। ষিরবার ও সমােবর ষিরেবশ িভ� ষ হেল েকান 

                                                           
152  আল-কুরআন, সূরা �া-হা : ১৩২। 
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বযিির ষেক াসলােমর ষূাে অনুশীলন অসরব। অতএব , বযিির 

নামাযসহ যাবতীয় িবি�-িব�ান ষালেনর েকের সহায়ক শিি 

হেলা আষন আষন ষিরবার। এবেনয মহান আ�াহ তাঁেক এ মেমে 

িনেদেশ িদেয়েয়ন। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তাঁর 

বীবেন ষু�ানুষু� েষ তা বাতবায়ন কের েগেয়ন। িতিন 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম সবে� ম ষিরবােরর িনকা এ 

িববেয় দা ‘ওয়াত উষবান কেরিয়েলন। ামাম কুরতুবী বেলন , 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর উষর এ আয়াতিা 

অবতীাে হেল িতিন সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম �েতযহ 

ফবেরর নামােযর সময় আলী ও ফােতমা রািদয়া�াহ আনহ-এর 

গীেহ গমন কের اغصالة ، اغصالة  বলেতন।152 F

153  

দুা. ভয়ভীিত �দশেন 

আ�াহ তা ‘আলা মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-েক نذير  

(ভীিত �দশেক)  েষ ে�রা কেরেয়ন। িতিন সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম রবািতেক আ�াহ �দউ শািতর ভয় �দশেন করেতন। 

ভয়ভীিত মানুবেক সিাক ষে  ষিরচািলত হেত সাহাযয কের। 
                                                           
153  ামাম কুরতুবী, �াগি, ৩য় খা, ষী. ২৫৬। 
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যখন মানুব ভয়হীন হেয় এ ষীি বীর বুেক চলােফরা কের তখন 

তার �ারা েয েকান �রেনর অনযায় হেত িবরত  াকেত ষাের 

এবং সরল সিাক ষে র িদশা ষায়। েসবেনয আ�াহ তা ‘আলা 

যুেগ যুেগ নবী-রাসূলেদর মা�যেম তােদর অনুভূিতেক বা�ত 

কেরেয়ন। মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম িনেবেক রয়ং 

একবন �কাশয ভীিত�দশেক েষ রবািতর কােয় েষশ কেরেয়ন। 

এ মেমে িতিন ওহী লােভর �া�ােল আ�াহর ষক হেত আিদৃ 

হেয়িয়েলন। আ�াহ বেলন-   م  فَين ذس  েহ নবী ! আষিন উাুন‘‘   �ك

এবং সতকে করন। ’’ ফেল রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

রীয় বািতেক বাহা�ােমর কিান আযাব স�েকে সতকে ও সেচতন 

কের িদেয়েয়ন। সহীহ মুসিলম শরীেফ এ মেমে আবু হরায়রা 

রািদয়া�াহ আনহ হেত বিােত আেয় েয , যখন রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম-এর উষর 

رۡ  ﴿  ّذن
َ
َ�تََك  َوأ َن ۡقَر�ن�َ ٱ َع

َ
   ]  ٢١٤: اغبعراء [﴾ ٢ ۡ�

আয়াতখািন নািযল হয় , তখন িতিন কুরাাশেদর সকল েগারেক 

একিরত কের �েতযক েগােরর নাম �ের বলেত লাগেলন, েহ বনী 

কা‘ব িবন লুয়াা েতামরা েতামােদর িনেবেদর বাহা�ােমর আগন 
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ে েক রকা কর। এভােব িতিন মুররাহ িবন কা ‘ব, আবেদ শামস, 

আবেদ মানাফ , হােশম, বনী আ�ুল েমাউািলেবর বংশ�রেক 

সমভােব আহবান বানান। এমনিক রীয় কনযা ফােতমা রািদয়া�াহ 

আনহ-েকও একা সে�া�ন কেরন এবং ষরকােল নবী কিরম 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তাঁর রেির স�েকের হওয়া 

সে�ও েকান কােব আসেব না মেমে তাঁেক সাব�ান কের 

িদেয়িয়েলন।153 F

154 ফেল এক া সহেবা অনুেময় েয , ভয়-ভীিত 

�দশেন দা ‘ওয়ােতর অনযতম একিা মা�যম। তায়াড়া রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর উষর অবতীাে এ মহা�ে 

আল-কুরআন ঐ সকল ভয়-ভীিত স�� েলাকেদর বনযা 

উষেদশর ষ। এ মেমে আ�াহ তা‘আলা বেলন 

ٓ  ١ طه ﴿  َا َما َۡ ََ ّ
َ
ََ ٱ َعلَۡيَك  أ ٰ  ۡلُقۡرَءا ََ َۡ َ َن َّ  ٢ ل ّنَمن تَۡذكنَرةٗ  ِن  ﴾ ٣ َ�َۡ�ٰ  س

 ]٣  ،١: طه[

‘‘েহ আমার ি�য় ব�ূ ! আষনােক ে�শ েদবার বনয আিম 

আষনার �িত কুরআন অবতীাে কিরিন , িক� এাা তােদরা 

                                                           
154  ামাম মুসিলম, �াগি, ১ম খা, িকতাবুল  মান, হাদীস নং- ৩০৩। 
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উষেদেশর বনয যারা ভয় কের।’’155 

এ য়াড়াও এ মহা�ে আল-কুরআেন মানব বািতর বনয অসংখয 

সতকেবানী উউািরত হেয়েয় েযন , মানববািত উষেদশ �হা কের 

এবং িনেবেদর অনুভূিত বা�ত রােখ।155

156 

িতন. আেখরােতর বীবনেক অ�াি�কার দান  

দুিনয়ার এ বীবন অতয  কনবায়ী। এখােন মানুব যিদ েভাগ 

িবলােস মউ হেয় যায় , তাহেল  ষরকালীন বীবেন এর চরম মূলয 

িদেত হেব। দুিনয়ার �িত আসিি মানুবেক অনযায় , অতযাচার, 

িনযোতন ও যাবতীয় অজব� ষে  ষা বাড়ােত সহায়তা কের। 

অষরিদেক আেখরােতর িচ া মানুেবর মােি আ�াহ ে�ম , 

আ�াহ ভীিত, সৎকমে াতযািদ কােব উৎসাহ েযাগায় , ষিবর 

কুরআেন ষাি েব বীবনেক েখল-তামাসার ব� িহেসেব ে াবাা 

েদয়া হেয়েয় , তদুষির মানুব এর িষয়েন ষাগলষারা হেয় য়ুােয় ; 
                                                           
155 আল-কুরআন, সূরা �া-হা : ১-৩। 
156 এ মেমে মহান আ�াহ বেলন, 

نَك  ﴿   لَۡ�ٰهُ  َوَ�َ�ٰس ََ ّ
َ
نّيٗا قُۡرَءاًّا أ ۡ�َنا َعَر� ََ  لََعلُّهمۡ  سۡوَ�نيدن ٱ مننَ  �نيهن  َوَ�ّ وۡ  َ�ّتُقو

َ
ُث  أ  ذنۡكٗر� سَُهمۡ  ُ�ۡدن

   ]  ١١٣: طه [﴾ ١
আল-কুরআন, সূরা �া-হা : ১১৩। 
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লাগামহীন বীবন যাষন করেয় এবং সীমাহীন েভােগ িবেভার হেয় 

ষড়েয়। মুিমেনর বনয এ ষাি েব বীবন শ�ুমার ষরীকার ব� ৈব 

িকয়ুা নয়। তাা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম মানুবেক 

আেখরােতর বীবনেক অ�াি�কার িদেয় দুিনয়ার বীবেন 

��িতমূলক েনক আমল স�� করার �িত আহবান বানান। 

েকননা, আেখরােতর �িত িব�াস মানুবেক দীঢ়ভােব আ�াহর ষে  

চলেত সাহাযয কের। অনয ায় েয েকান সময় তাগেতর �েরাচাায় 

�তািরত হেত ষাের। এ মেমে  আ�াহ তা ‘আলা তাঁর রাসূলেক 

উে�শয কের বেলেয়ন, 

﴿  ََ َّ  َو نهن  َمّتۡعَنا َما ِنَ�ٰ  َ�ۡينَۡيَك  ََُمّد َ�ٰٗجا ۦٓ ب ُۡ  ّ�ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةن ٱ َُۡهَرةَ  ّمنۡنُهمۡ  أَ
َۡفتنَنُهمۡ  ُق  �نيهن�  َن ُۡ نَك  َورن ٰ  َخۡ�ٞ  َرّ� ََ �ۡ

َ
 ] ١٣١: طه [﴾ ٢ َو�

‘‘আিম তােদর িবিভ� �কার েলাকেক ষরীকা করার বনয ষাি েব 

বীবেনর েসৗ�যের ষ েভাগ-িবলােসর েয উষকরা িদেয়িয় , 

আষিন েসসব বসউর �িত দীিৃ িনেকষ করেবন না। আষনার 

ষালনকতোর েদয়া িরযক উৎকী ৃ ও অি�ক বায়ী।’’ 156F

157 

                                                           
157 আল-কুরআন, সূরা �া-হা : ১৩১। 
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অতএব, মানুেবর েভােগর সাম�ী নগনয ও কাবায়ী , আর 

আ�াহর িনকা যা আেয় তা উউম ও বায়ী। এ মেমে সূরা আল-

কাসােস এেসেয়, 

﴿  ٓ نيُتم َوَما وت
ُ
ءٖ  ّمنن أ ۚ  ّ�ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةن ٱ َ�َمَ�ٰعُ  َ�ۡ ن ٱ عنندَ  َوَما َوُن�نَُتَها ۚ  َخۡ�ٞ  َّ ٰ ََ �ۡ

َ
 َو�

 �َََ
َ
ََ  أ   ]٦٠: القصص [﴾ ٦ ََۡعقنلُو

‘‘েতামােদর যা িকয়ু েদয়া হেয়েয় তা েতা ষাি েব বীবেনর েভাগ 

ও েশাভা এবং আ�াহর িনকা যা আেয় তা উউম ও বায়ী। 

েতামরা িক অনু�াবন করেব না ?’’ 157F

158  

দুিনয়ার �িত অতযাি�ক আসিি , মহববত ও েিাঁক�বাতা 

মানুবেক �ংেসর িদেক োেল েদয়। এ কার ো অতীেত অেনক 

বািতেক আ�াহ �ংস কের িদেয়েয়ন। এ স�েকে ষিবর 

কুরআেন এেসেয়, 

ۡهلَۡكَنا َوَ�مۡ ﴿
َ
ِ  منن أ َرۡت  قَۡرَ�ة ۖ  بَطن َتَها ََ نۡلَك  َمعني  ّمننۢ  �ُۡسَ�ن سَمۡ  َمَ�ٰكنُنُهمۡ  ََت
هنمۡ  َّ  َ�ۡعدن ن ن�َ ٱ َ�ۡنُ  َوُ�ّنا قَلنيٗ�ۖ  ِ  ] ٥٨: القصص [﴾ ٥ ۡلَ�ٰرُن
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‘‘আিম কত বনষদেক �ংস কেরিয় যার অি�বাসীরা েভাগ 

স�েদর দর করত। �ংেসর ষর খুব কম েলাকা এ গেলােত 

বাস করত। আর আিম চুড়া  মািলকানার অি�কারী।’’ 158F

159  

তৎকালীন আরেবর েনতী বানীয় বযিিবগে রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম-েক দা ‘ওয়ােতর এ মহান িমশন ে েক দূের সিরেয় 

েদয়ার বনয ষাি েব িবিভ� �কার েভাগ-িবলাস সাম�ীর �েলাভন 

েদখায়। িক� রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আ�াহর �িত 

অগা� আবা ও আেখরােতর িচরবায়ী সুেখর �তযাশায় তা 

�তযাখযান কেরন। এ মেমে িতিন সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

বেলনঃ 

واهللا غو ووعوا اغبمس عن يميو و القمر عن اسيسي ع أن أترك هذا «
 . » مي تر�ته،هل  فيهأ اهللا أو هاألمر حب يههر

‘‘আ�াহর শষ  ! তারা যিদ আমার ডান হােত সূযে ও বাম হােত 

চাঁদ এেন িদেয় চাাত েয , আিম এ কাব ষিরতযাগ কির , ত ািষ 

আিম তা ষািতযাগ করতাম না , যতকন না আ�াহ এ কাবেক 
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সফল ও বয়যুি কেরন অ বা আিম এ কাব করেত করেত 

শহীদ হেয় যাা।’’ 159F

160  

অতএব, আেখরােতর িচ া া মানুবেক সিাক ষে র িদশা িদেত 

সকম হয়, যা মূলতঃ একবন মানুেবর চুড়া  সফলতার মনিবল। 

ষরকালীন বীবনেক অ�াি�কার না েদয়ার বেনয আ�াহ তা ‘আলা 

অসংখয বনষদেক �ংস কেরেয়ন , তারা আ�াহ �দউ িন ‘আমত 

লােভর ষরও তার �িত অকী তজ িয়ল। দা‘ওয়ােতর �া িমক যুেগ 

এ মেমে ম�াবাসীেক সাব�ান কেি মহান আ�াহ বেলন- ‘‘েহ 

ম�াবাসীগা! েতামরা েয েভাগ িবলােস মউ হেয় অবা�য হেয়য় 

এবং তার (রাসূেল র) সাে  িবেরা� করেয়া েতামােদর নযায় বহ 

বনষদেক আিম �ংস কেরিয় , যারা রীয় েভাগ-িবলােসর ব�েত 

গিবেত িয়ল এবং তারা আমার (আ�াহ) �দ� িন ’আমেতর �িত 

অকী তজ িয়ল।’’ 160F

161 

চার. মাদ’ঊেদর বযাষাের েহদােয়ত লােভর �তযাশী হওয়া  

                                                           
160 সীরােত াবেন িহশাম, �াগি, ১ম খা, ষী. ১৬৬। 
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দা‘  েয িববেয় মানুবেক আহবান কেরেয় তার �িত অগা� আবা 

ও িব�াস  াকেত হেব। দা ‘ওয়াত দােনর ষর এিা �হাীয় হওয়া 

বা অ�াহয হওয়ার িববেয় তাড়াহড়া না কের �ীরিবরভােব িনয়িমত 

�েচৃা অবযাহত রাখেত হয়। এ েকের হতাশা অনুভব করা যােব 

না। েকননা দা ‘ র কাব হেলা মানুেবর িনকা াসলােমর সুমহান 

আদশেেক েষৗেয় েদয়া আর তা মানুেবর িনকা �হাীয় কের 

েতালার দািয়� হল আ�াহর । েহদায়ােতর চািবকািা তাঁরা হােত ; 

িতিন যােক া�া সিাক ষে  ষিরচািলত কেরন। রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম রীয় চাচা আবু তােলেবর ত�াব�ােন সুদী ে 

বয়র দা ‘ওয়ােতর মহান কাব আ াম িদেয়েয়ন। িক� চাচােক 

িনব �েমের অনুসারী করেত ষােরন  িন। আবু তােলব যখন মীতুয 

শযযায় তখনও রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তােক ‘‘লা 

ালাহা া�া�াহ ’’ বেল ামান আনার আহবান বানান। িক� িতিন 

আবু বাহল , মুগীরাসহ তার বংশীয় েলাকেদর চােষ আ�ুল 

েমাউািলেবর �মে তযাগ কেরিন। 161

162 তখন রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম রীয় চাচার বনয �া েনা করেত েচেয়িয়েলন। 
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িক� আ�াহ তা ‘আলা তাঁেক িনেব� করেলন এবং ে াবাা 

করেলন, 

َّك  ﴿  ي ََ  ِّن ۡحَبۡبَت  َمنۡ  ََۡهدن
َ
نّ  أ َ ٱ َوَ�ٰ�ن ي َّ ۚ  َمن َ�ۡهدن آُء ََ َ ۡعلَمُ  َوُهوَ  �

َ
 أ

ينَ ٱبن   ]  ٥٦: القصص [﴾ ٥ سُۡمۡهَتدن

‘‘েহ রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম! আষিন যােক া�া 

কেরন তােক সিাক ষে  ষিরচািলত করেত সকম হেবন না বরং 

আ�াহ যােক া�া তােক েহদােয়ত দান কেরন। িতিন 

েহদােয়ত�া�েদর স�েকে অি�ক জাত।’’162F

163 

াসলােমর িববেয়র বনয হতাশা অনুভব না কের �তযািশত হওয়া 

একা  বা�নীয়। মুিমনগা অবশযা িবিবত হেব। তেব িববেয়র 

বনয আ�াহর একিা িন�োিরত িনয়ম রেয়েয় , আর েসিা হেলা 

আ�াহর �িত ষূােআবা ও িব�ত মুিমন হওয়া। এ মেমে মহান 

আ�াহ বেলনঃ 

﴿  ََ ْ  َو ََ  تَهنُنوا ْ  َو ُّوا ََ ُّتمُ  َ�ۡ
َ
ََ ٱ َوأ ۡعلَۡو

َ
: عمران ال [﴾ ١ ّمۡؤمننن�َ  ُكنُتم َِن ۡ�

١٣٩ [ 
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‘‘েতামরা ভয় করনা , িচি তও হেয়ানা , েতামরা িববয়ী হেব যিদ 

েতামরা মু’িমন হেত ষার।’’ 163F

164 

ষাঁচ. মাদ‘ঊেদর বনয দু‘ুআ করা 

যােদরেক দা‘ওয়াত েদয়া হেয়েয় তােদর অ রেক াসলােমর �িত 

আকী ৃ করার বনয আ�াহর কােয় �া েনা করেল দা ‘ওয়াত 

ফল�সু হেয়  ােক। েযেহতু েহদায়াত করার মািলক একমার 

আ�াহ েসেহতু আ�াহর সাহােযযর �তযাশী হওয়া দা ‘ র একা  

কতেবয। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর বীবেন এ 

গািার সম েন ষাওয়া যায়। িতিন সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

াােগো কের �ভাবশালী েলাকেদর বায়াা কের দা ‘ওয়াত িদেতন 

এবং এ িববেয় মহান আ�াহর সাহাযয �তযাশা করেতন। উমর 

রািদয়া�াহ আনহ-এর াসলাম �হোর বনয িতিন আ�াহর িনকা 

� েনা কেরিয়েলন। হাদীেস এেসেয়ঃ 

اا اعز اإلسالم نيح  هذين اغرجل� ال  نيب جهل أو نعمر نن «
. »اابيب قيل و كن احبهمي اله عمر
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‘‘িতিন সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন , েহ আ�াহ! তুিম 

দু’বন ি�য় বযিিেক াসলােমর মযোদা দান কর। তারা হেলন , 

আবু বাহল অ বা উমর াবনুল খাউাব। বােনাকারী বেলন , উমর 

রািদয়া�াহ আনহ তাঁর কােয় েবশী ি�য় িয়েলন।’’165  

অতঃষর উমর রািদয়া�াহ আনহ াসলােমর য়ায়াতেল আেসন। 

তাঁর াসলাম �হোর ষর ে েকা �কাশয ভােব াসলােমর 

দা‘ওয়াত শর হয়। মুসিলমগা �কােশয ‘‘বায়তু�াহ’’ িগেয় নামায 

আদায় কের।165

166  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম কখেনা রাগ হেয় এবং 

িবরিেবা� কের মাদ ‘ঊেদর বদ -দু‘আ েদনিন। দরদভরা মন 

িনেয়, ভালবাসা িদেয় আ�াহর িনকা তােদর বনয কমা �া েনা 

করেতন। ওহেদর যুে� রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর 

দা�ান েমাবারক শহীদ করা হয়। মা ায় তীেরর আ ােত িতিন 

আহত হন। তদুষির িতিন তােদর বনয কলযাোর দু ‘আ 

কেরিয়েলন, 

                                                           
165 ামাম িতরিমযী, �াগি, িকতাবুল মানািকব, হাদীস নং- ৩৬১৪। 
166 আত তাবারী, কাসাসুল আি�য়া, �াগি, ২য় খা, ষী. ৩২৯। 
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  »اا اغفر لقو� فينهم ال يعلمون «

‘‘েহ আ�াহ! তুিম আমার বািতেক কমা কর , তারা বুিেত 

ষােরিন।’’ 166F

167 

য়য়. িবনয় ও ন ভােব দা‘ওয়াত উষবাষন 

িবনয় ও ন তা এমন একিা গা , যার মা�যেম অেনযর িনকা খুব 

সহেবা �হােযাগয িহেসেব দা ‘  িনেবর বান কের িনেত ষাের। 

াসলামী দা ‘ওয়ােতর েকের এর ািতবাচক �ভাব রেয়েয়। িবনয় 

একবন দা ‘ র চািরিরক ভূবা। িবনেয়র মা�যেম দা ‘  মানুেবর 

িনকাবতেী হেয় যায় , ফেল দা ‘ওয়াত উষবাষন সহব হয় এবং 

সমােবর সকল ে�াীর েলাক তা �হো উ�ু� হয়। এ স�েকে 

ষিবর কুরআেন ারশাদ হেয়েয়ঃ 

نَما ﴿ ن ٱ ّمننَ  رَۡ�َةٖ  ََب َت  َّ ْ  ۡلَقۡلبن ٱ َغلنيَظ  َ�ّظا ُكنَت  َوسَوۡ  سَُهۡمۖ  َن وا ُّ َّف  مننۡ  ََ
نَكۖ  ۡمرن� ٱ �ن  َوَشاونرُۡهمۡ  سَُهمۡ  ۡسَتۡغفنرۡ ٱوَ  َ�ۡنُهمۡ  ۡ�ُف ٱَف  َحۡوس

َ
نَذا ۡ� ََۡمَت  ََِ ۡ  َع َّ  َ�َ  َ�َتَو

نۚ ٱ َّ  َّ ن َ ٱ ِ ن�َ ٱ ُ�نّب  َّ  ] ١٥٩: عمران ال [﴾ ١ سُۡمَتَوّ�ن

                                                           
167 ড. রউফ শালবী, আদ-দা‘ওয়াতুল াসলািময়যাহ ফী আহিদল ম�ী , (বােময়া 

কাতার: ১২০২িহ.), ষী. ১৭৩। 
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‘‘আষিন আ�াহর করাায় িসি হেয় তােদর �িত দয়াষাবশ না 

হেয় যিদ কোার ্দেয়র অি�কারী হেতন , তাহেল আষনার কায় 

ে েক েলাকবন দূের সের েযত। অতএব , আষিন তােদর কমা 

করন, তােদর বনয কমা � েনা করন এবং যাবতীয় কােব 

তােদর সাে  ষরামশে করন। িস�া  �হোর ষর আ�াহর উষর 

ভরসা করন। িন�য় আ�াহ ভরসাকারীেদর ষয়� কেরন।’’168  

িবনেয়র মুতে �তীক হে�ন আমােদর ি�য় নবী মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম ও তাঁর সাহাবীগা। িবনয় ও ন তা �ারাা 

তাঁরা মানুবেক আষন কের িনেয়েয়ন। িবনয়ী বযিিেক আ�াহ 

েযমন ভালবােসন মানুবও  তােক ষয়� কের। সকল মু ’িমনেদর 

�িত িবনয়ী হবার বযাষাের িতিন সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

আ�াহর ষক ে েক আিদৃ হেয়িয়েলন। 168

169 এ মেমে হাদীেস 

এেসেয়, িতিন সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন , ‘‘আ�াহ 

                                                           
168 আল-কুরআন, সূরা আল-ামরান : ১৫৯। 
169 আ�াহ বেলন, 

نَمنن  َجَناَحَك  ۡخفنۡض ٱوَ  ﴿    ]  ٢١٥: اغبعراء [﴾ ٢ سُۡمۡؤمننن�َ ٱ مننَ  ََّبَعَك ٱ س

‘‘যারা েতামার অনুসরন কের েস সকল িব�াসীেদর �িত িবনয়ী হও। ’’ আল-

কুরআন, সূরা আশ শ‘আরা : ২১৫। 
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আমার িনকা ওহী ষািােয়েয়ন এ মেমে েয , েতামরা ষর র 

ষর েরর সাে  িবনয় ন তার আচরা কর , যােত েকউ কােরা 

উষর গবে ও েগৗরব না কের এবং ষর র ষর েরর বযাষাের 

বাড়াবািড় না কের। 169

170 িবনয় ও ন তার �ভােব আরেবর এক 

েবদু ন মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর �িত খুবা 

আকী ৃ হেয় ষেড়। তার ব নয অষরাে�র েকেরও রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর ন  বযবহার লংি ত হয়িন। এ 

মেমে হাদীেস এেসেয়, 

‘‘এক েবদু ন মসিবেদ নববীেত এেস ��াব করেত শর কের। 

এ েদেখ সহাবােয় েকরাম তােক �মকােত লাগেলন। িক� মহানবী 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তােদরেক বারা কের তােক ��াব 

েশব করার সুেযাগ িদেলন। আর বালিত এেন ষািন েঢেল 

ষির�ার করান। অতঃষর েলাকিােক েডেক নরম ভােব বেলন , 

‘‘েদখ এাা মসিবদ , াবাদেতর বান। এখােন ��াব করা িাক 

                                                           
170 হাদীসিা হে�,  
عن عيين نن حيس س  اهللا تعي  عغه قيل، قيل سسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم: «رن اهللا 

 اوح ال أن تواوعوا حب ال يفدر أحد ح احد و ال يبأ أحد ع أحد» (مسلم)

ামাম মুসিলম, �াগি, ১ম খা, িকতাবুল অযু, ষী. ৩২২। 
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না। তখন েলাকিা তার িনেবর ভুল বুিেত ষারল। মহানবী 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর ক ায় এতা �ভািবত হয় েয , 

�ায়া েস দু ’আ করত , েহ আ�াহ! একমার মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম ও আমােক দয়া কর, অনয কাউেক নয়।170

171 

সাত. গর�ষূাে িববেয়র �িত দী িৃ আকবো  

াসলামী দা ‘ওয়াতেক মানুেবর মােি সহবেবা�য কের েতালার 

বনয রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েয সকল ষ�িত 

অবল�ন কেরেয়ন ত �ে�য আেলাচয ষ�িতিা অতয  গরে�র 

দাবী রােখ। িতিন সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম মানুেবর িনকা 

সবে� ম গর�ষূাে িববেয়র �িত আহবান বানােতন। েসেকের 

াসলােমর েমৗিলক আকীদা-িব�ােসর ষাশাষািশ অতযাবশযকীয় 

াবাদত বে�গীর িদেক দা ‘ওয়াত িদেতন। আ�াহর ষক ে েক 

ওহী �া� হবার ষর িতিন নামােযর িববেয় খুব গর� েদন। 

িম‘রাব রবনীেত ষাঁচ ওয়াি নামায ফরয হওয়ার ষূেবো িতিন 

সকাল এবং রাের দু ’রাকআত কের নামায আদায় করেতন। 171

172 

                                                           
171 ামাম বুখারী, �াগি, িকতাবুল ওযু, হাদীস নং ২১৩। 
172 াবন হাবার আসকালানী, �াগি, ২য় খা, ষী. ৩৬৯। 
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নবুওয়েতর সূচনােতও আলী রািদয়া�াহ আনহ ও খাদীবা 

রািদয়া�াহ আন হা-েক সাে  িনেয় নামায আদায় কেরেয়ন। 172

173 

ষিরবার-ষিরবনেদর নামােযর বযাষাের খুব তািগদ িদেতন। 173

174 

তাঁর ম�ী বীবেনর দা ‘ওয়াতী কাযেিম ষযোেলাচনা করেল খুব 

সহেবা অনুেময় হয় েয , িতিন সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

তখন াবাদত ও আখলােকর গর� না িদেয় আকীদা ও িব�ােসর 

উষর গর� িদেয়েয়ন এবং িশকেমুি র� আকীদার �িত 

মানুবেক আহবান কেরেয়ন। ষরবতেীেত ষযোয়িেম ফরয 

াবাদতসহ শরীয়েতর আনুবাি�ক আহকাম সমূহ ষালেনর �িত 

গর� িদেয়েয়ন এবং িবিভ� এলাকায় ে�িরত দা ‘ েদর এ মেমে 

িনেদেশ িদেতন। যার �কী ৃ উদাহরা ও �মাা আমরা মু ‘আয 

াবন বাবােলর বিােত হাদীেস েদখেত ষাা। আ�ু�াহ াবন 

আববাস রািদয়া�াহ আনহ হেত বিােত , নবী কিরম সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম মু ‘আয রািদয়া�াহ আনহ-েক ায়ােমেনর 

শাসনকতো েষ ে�রা করার সময় এ মেমে উষেদশ েদন েয , ‘‘েহ 
                                                           
173 াবন কায়ীর, আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া, ৪ ে খা, �াগি, ষী. ২৪। 
ُمرۡ  ﴿ 174

ۡ
ۡهلََك  َوأ

َ
ۡ ٱوَ  سّصلَٰوةن ٱبن  أ ۖ  ۡصَط�ن لَُك  ََ  َعلَۡيَها َٔ �َۡ�  ۖ ُٗۡقا ُُقَُكۗ  ّ�ۡنُ  رن نلّتۡقَوىٰ  لَۡ�ٰقنَبةُ ٱوَ  َّۡر  ١ س

] ١٣٢: طه [﴾  আল-কুরআন, সূরা �া-হা : ১৩২। 
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মু‘আয! তুিম এমন বােন যা� , যার অি�বাসীরা হল আহেল 

িকতাব। (ায়াহূদী ও খীৃান)। সুতরাং তুিম তােদরেক সবে� ম 

(আ�াহর দীেনর িদেক) এভােব দা ‘ওয়াত িদেব েয , তারা সাকয 

িদেব, আ�াহ বযতীত েকান হক মা‘বুদ নাা এবং মুহা�দ 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূল। যিদ তারা এক া 

েমেন েনয় তাহেল তােদরেক বলেব েয , আ�াহ তা ‘আলা তােদর 

উষর ৈদিনক ষাঁচ ওয়াি নামায ফরয কেরেয়ন। যিত তারা 

এাাও েমেন েনয় , তাহেল তােদর বািনেয় িদেব েয , আ�াহ 

তােদর উষর যাকাত ফরয কেরেয়ন , যা �নীেদর কায় ে েক 

আদায় কের দির�েদর মে�য ব�ন করা হেব। যিদ তারা এাা 

েমেন েনয় , তাহেল সাব�ান! তােদর সেবোউম মাল (যাকাত 

িহেসেব) �হা করেব না। আর মবলুেমর বদ দু ‘আেক অবশযা 

ভয় করেব। েকননা , মবলুেমর বা িনষীিড়ত েলােকর �া েনা ও 

আ�াহর মােি েকান ষদো  ােক না। (অ োৎ মবলুেমর দু ‘আ 

আ�াহ কবুল কেরন)। 174

175 

                                                           
175 মুহা�দ াবন াসমা ল, �াগি, ২য় খা, িকতাবুয যাকাত, ষী. ২৫৬। 
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উি হাদীেস দা ‘ওয়ােতর িববয়গেলােক গরে�র িদক িবেবচনায় 

এেন ষযোয়িিমক সাবােনা হেয়েয়। � মতঃ তাওহীদ ও আকীদা, 

ি�তীয়তঃ াবাদাত , তীতীয়তঃ মানুেবর ষার ািরক হক চতু েতঃ 

ষার ািরক মু‘আেমলাত। 

আা. তাকওয়া অবল�েনর �িত আহবান  

তাকওয়া হল উউম চািরিরক ভূবা , যা একবন দা ‘ র বীবেন 

�িতফিলত হওয়া অতযাবশযক। তাকওয়া মানুবেক যাবতীয় 

অনযায়-অিবচার, অ�ীলতা-েবহায়াষনা, �ভী িত হেত রকা কের 

সৎকমে স�াদেন সাহাযয কের। এ গো গনাি�ত দা ‘ র �ভাব 

মাদ‘উেদর উষর খুব সহেবা ষেড়। যুেগ যুেগ ষীি বীেত ে�রীত 

সকল নবী-রাসূল মানুবেক এ গোর অি�কারী হওয়ার আহবান 

বািনেয়েয়ন। তাকওয়া ঢাল র ষ , যা মানুবেক ষাষকাব ে েক 

িফিরেয় রাখেত সকম হয়। মহানবী সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম-এর উষর নািযলকী ত সবেে�� ও সবেেশব মহা�ে 

আল-কুরআন মুউাকীেদর বনযা েহদােয়তবিতেকা। এ মহা�ে 

ে েক তারাা উষেদশ �হা কের। অতএব , কুরআন অবতীোের 

অনযতম উে�শয হল মানুবেক তাকওয়ার িববয় সেচতন কের 
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েদয়া। ষিবর কুরআেন তাা �িনত হে� , ‘‘েহ রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম! আষনােক কৃ েদয়ার বনয আিম কুরআন 

অবতীাে কিরিন। এাা তােদর বনয উষেদশ র ষ যারা তাকওয়া 

অবল�ন কের।’’176  

মানুেবর ষিরষূাে সফলতা হে� ষরকালীন সফলতা। আর এাা 

একমার তাকওয়ার মা�যেমা অিবেত হয়। সূরা �া-হােত এ 

িববেয় আ�াহ বেলন- ‘‘ শভ ষিরাাম মুউাকীেদর বনয।’’177 

এ তাকওয়ার গো গনাি�ত করার লেকযা আ�াহ তা ‘আলা 

মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম-এর উষর মানব বািতর 

বেনয গাাডবুক িহেসেব মহা�ে আল-কুরআন নািযল কেরেয়ন। 

এিা মানুবেক তাকওয়ার ষ  িনেদেশ কের িচরবায়ী বা�ােত 

দীিকত হওয়ার বযষাের উৎসাহ েযাগায় এবং বাহা�ােমর কিান 

আযাব হেত মুিি লােভর উষায় বাতেল েদয়। ফেল , এ 

মহামূলযবান �েে উৎসাহ-উ�ীষনা �দােনর ষাশা-ষািশ 

                                                           
176 আল-কুরআন, সূরা �া-হা : ১-২। 
177  আল-কুরআন, সূরা �া-হা : ১৩২। 
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ভীিতস�ারমূলক অসংখয িব�ান ও িববয় সি�েবিশত রেয়েয়। এ 

মেমে ষিবর কুরআেন ে ািবত হেয়েয়ঃ 

نَك ﴿ ۡلَ�ٰهُ  َوَ�َ�ٰس ََ ّ
َ
ا قُۡرَءاًّا أ نّيٗ ۡ�َنا َعَر� ََ  لََعّلُهمۡ  سۡوَ�نيدن ٱ مننَ  �نيهن  َوَ�ّ وۡ  َ�ّتُقو

َ
 أ

ُث   ]١١٣: طه [﴾ ١ ذنۡكٗر� سَُهمۡ  ُ�ۡدن

‘‘অনু ষভােব আিম আরবী ভাবায় কুরআন নািযল কেরিয় এবং 

এেত নানাভােব সতকেবাাী বযি কেরিয় , যােত তারা আ�াহভীর 

হয় অ বা তােদর অ ের িচ ার েখারাক েযাগায়।’’ 177F

178 
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