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৪৬

১৮

মক্কা ফবজয়

৪৭

১৯
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নবী জীবনী
মুফত্ম পূ জাই ফছল আরব সদরি প্রচফলত্ ধমম। েত্ু ধরমমর
পফরপন্থী এ ধররণর মূ ফত্মপূজাবাদ অবলম্বন করার কাররণ
ত্ারদর এ যু গরক আইয়ুারম জারহফলয়াত্ ত্ো মুেমত্ার যু গ
বলা হয়। লাত্, উযযা, মানাত্ ও হুবল ফছল ত্ারদর
প্রফেদ্ধ উপােুগুরলার অনুত্ম। আররবর ফকছু সলাক
ইয়াহূ দী বা েৃষ্টান ধমম বা অফি পুজকরদর ধমম গ্রহণ
কররফছল। আবার স্বল্প োংেুক সলাক ফছল যারা ইবরাহীম
আলাইফহে োলারমর প্রদফিমত্ পরে ফছল অফবচল, আাঁকরে
ধররফছল ত্ার আদিম। অেমননফত্ক ফদক ফদরয় সবদু ঈনরা
েম্পূ ণমভারব পশু েম্পরদর ওপর ফনভমর করত্। আর
নগরবােীরদর ফনকট অেমননফত্ক জীবরনরও ফভফি ফছল
কৃফি কাজ ও বুবো-বাফণজু। ইেলাম আফবভমারবর পূ রবম
আরব সদরি মক্কাই ফছল বৃ হির বাফণজু নগরী। অনুানু
ফবফভন্ন অঞ্চরল উন্নয়ন ও নাগফরক েভুত্া ফছল। োমাফজক
ফদক ফদরয় যু লুম েবমত্র ফবরাজমান ফছল, সেোরন দু বমরলর
ফছল না সকারনা অফধকার। কনুা েন্তানরক জীবদ্দিায়
দািন করা হরত্া। মান-ইজ্জত্ ও েম্মানরক করা হরত্া
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পদদফলত্। েবল দু বমরলর অফধকার হরণ কররত্া।
বহুফববাহ প্রোর সকারনা েীমা ফছল না। বুফভচার অবারধ
চলরত্া। নগনু ও ত্ুচ্ছ কাররণ যু রদ্ধর অফিফিো জ্বরল
উঠরত্া। োংরক্ষরপ বলরত্ সগরল-ইেলারমর আফবভমারবর
পূ রবম আরব দ্বীরপর োফবমক পফরফিফত্ এ ধররণর ভয়াবহই
ফছল।
ইবনু য্ যাফবহাঈন
রােূ রলর দাদা আব্দু ল মুিাফলরবর োরে কুরাইিরা সছরলেন্তান ও েম্পরদর সগৌরব ও অহাংকার প্রদিমন কররত্া।
ত্াই ফত্ফন মানত্ কররলন সয, আল্লাহ যফদ ত্ারক দিজন
সছরল দান কররন ত্াহরল ফত্ফন এক জনরক কফেত্
ইলারহর ননকটু প্রাফির লরক্ষু যরবহ কররবন। ত্াাঁর োধ
বাস্তব রূপ সপল। দি জন সছরল জুটরলা ত্াাঁর ভারগু।
ত্ারদর একজন ফছরলন নবীর ফপত্া আব্দু ল্লাহ। আব্দু ল
মুিাফলব মানব পুরন কররত্ চাইরল সলাকজন ত্ারক বাধা
সদয়, যারত্ এটা মানু রির মরধু প্রো না হরয় যায়।
অত্ুঃপর েবাই আব্দু ল্লাহ এবাং দিফট উরটর মরধু লটারীর
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ত্ীর ফনরক্ষপ কররত্ েম্মত্ হয়। যফদ লটারীরত্ আব্দু ল্লাহ
নাম আরে ত্াহরল প্রফত্বার ১০ফট করর উট োংেুায় বৃ ফদ্ধ
করা হরব। লটারী বারাংবার আব্দু ল্লাহর নারম আেরত্
োরক। দিমবারর লটারী উরটর নারম আরে যেন ত্ার
োংেুা ১০০ সত্ দাাঁোয়। িরল ত্ারা উট যরবহ করল এবাং
রক্ষা সপল আব্দু ল্লাহ। আব্দু ল্লাহ ত্ার ফপত্া আব্দু ল
মুিাফলরবর েব চাইরত্ ফপ্রয় সছরল ফছল। আব্দু ল্লাহ
ত্রুরণুর েীমায় পা রােরল ত্াাঁর ফপত্া বনী সযাহরা
সগারত্রর আরমনা ফবনরত্ ওয়াহাব নামক এক ত্রুণীর
োরে ত্াাঁর ফবরয়র বুবিা করর। ফবরয়র পর আরমনা
অন্তুঃেত্বা হবার ফত্ন মাে পর আব্দু ল্লাহ এক বাফনফজুক
কারিলার োরে ফেফরয়ার উরদ্দরিু রাওয়ানা হয়। ফকন্তু
প্রত্ুাবত্মরনর পরে সরাগাক্রান্ত হরয় মফদনায় বনী নাজ্জার
সগারত্র ত্াাঁর মামারদর কারছ অবিান কররন এবাং
সেোরনই ত্াাঁর মৃত্ুু হয়। ত্ারক েমাফধি করা হয়
সেোরন। এফদরক গরভমর মােগুরলা পুররা হরয় প্রেরবর
েময় ঘফনরয় আেরলা। আরমনা অবরিরি েন্তান প্রেব
কররলন। আর এ ঐফত্হাফেক ঘটনা োংঘফটত্ হয় ৫৭১
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ইাং এর ১২ই রফবউল আওয়াল সোমবার সভাররবলায়।
উরল্লেু সয সে বছররই হস্তী বাফহনীর ঘটনা োংঘফটত্
হরয়ফছল।
হস্তী বাফহনীর ঘটনা
হস্তী বাফহনীর োংফক্ষি ঘটনা হরলা:
আবরাহা ফছল ইফেওফপয়ার িােক কত্ৃমক ফনযু ক্ত
ইয়ামারনর গভনমর। সে আরবরদররক কাবা িফররি হজ্জ
কররত্ সদরে োন‘আরত্ (বত্মমারন ইয়ামারনর রাজধানী)
এক ফবরাট ফগজমা ফনমমাণ কররলা সযন আরবরা এ নব
ফনফমমত্ ফগজমায় হজ্জ করর। সকননা সগারত্রর এক সলাক
(আররবর একটা সগাত্র) ত্া শুনার পর রারত্ প্ররবি করর,
ফগজমার সদওয়ালগুরলারক পায়োনা ও মলদ্বারা পফিল করর
সদয়। আবরাহা এ কো শুনার পর রারগ সক্ষরপ উঠরলা।
৬০ হাজাররর এক ফবরাট সেনা বাফহনী ফনরয় কাবা িফরি
ধ্বাংে করার জনু রওয়ানা হরলা। ফনরজর জনু সে েব
সচরয় বে হাফত্টা পছন্দ কররলা। সেনাবাফহনীর মরধু
নয়ফট হাফত্ ফছল। মক্কার ফনকটবত্মী হওয়া পযমন্ত ত্ারা
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যাত্রা অবুাহত্ রােরলা। ত্াাঁর পর সেনাবাফহনীরক প্রস্তুত্
করর মক্কা প্ররবি করায় উদুত্ হরলা ফকন্তু হাফত্ বরে
সগল, সকারনাক্ররমই কাবার ফদরক অগ্রের করারনা
সগলনা। যেন ত্ারা হাফত্রক কাবার ফবপরীত্ ফদরক
অগ্রের করারত্া দ্রুত্ সে ফদরক অগ্রের হরত্া ফকন্তু
কাবার ফদরক অগ্রের করারত্ চাইরল বরে পেরত্া।
এমত্াবিায় আল্লাহ ত্ারদর প্রফত্ সপ্ররণ কররন ঝাাঁরক
ঝাাঁরক পাফে যা ত্ারদর ওপর পােররর টুকরা ফনরক্ষপকরা
শুরু করর ফদরয়ফছল। অত্ুঃপর ত্ারদররক ভফক্ষত্ ত্ৃণ
েদৃ ি করর সদওয়া হয়। প্ররত্ুক পাফে ফত্নফট করর পাের
বহন করফছল। ১ফট পাের সঠাাঁরট আর দু ’ফট পারয়। পাের
সদরহ পোমাত্র সদরহর েব অঙ্গ-প্রত্ঙ্গ টুকররা টুকররা হরয়
সযরত্া। যারা পলায়ন করর ত্ারাও পরে মৃত্ুুর সছাবল
সেরক রক্ষা পায় ফন।
আবরাহা এমফন একফট সরারগ আক্রান্ত হয় যার িরল ত্ার
েব আঙ্গুল পরে যায় এবাং সে োন‘আয় পাফের ছানার
মরত্া সপৌঁছরলা এবাং সেোরন মৃত্ুু হরলা। কুরাইিরা
ফগফরপরে ফবফক্ষি হরয় ফগরয়ফছল এবাং সেনাবাফহনীর ভরয়
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পবমরত্ আশ্রয় ফনরয়ফছল। আবরাহার সেনাবাফহনীর এ
অশুভ পফরণারমর পর ত্ারা ফনরাপরদ ঘরর ফিরর আরে।
রােূ রল করীম োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম এর জরের
৫০ ফদন পূ রবম এ ঘটনা োংঘফটত্ হয়।
দু গ্ধ পান
আরবরদর প্রো ফছল সয ত্ারা ত্ারদর ফিশুরদররক সবদু ঈন
অধু ুফিত্ মরু অঞ্চরল লালন-পালন করার উরদ্দরিু
পাফঠরয় ফদত্। সেোরন ত্ারদর নদফহক েু িত্ার অনু কুল
পফররবি ফছল। রােূ রলর পফবত্র জে লারভর পর বনী
ো‘দ সগারত্রর ফকছু সবদু ঈন সলাক মক্কায় আরে। ত্ারদর
মফহলারা মক্কার ঘরর ঘরর ফিশুর অনু েন্ধারন ঘুরর সবোয়।
ফকন্তু রােূ রলর ফপত্ৃহীনত্া ও দাফররের কাররণ সকউ ত্ারক
সনয় ফন। হাফলমা ো‘ফদয়াও ফছল ত্ারদর একজন। েবার
মরত্া সেও ফছল ফবমুে। ফিশু পালরনর পাফরশ্রফমক ফদরয়
জীবরনর অভাব অনটন ফবরমাচন করার লরক্ষু মক্কার
অফধকাাংি ঘরর ফিশুর অনু েন্ধান কররও েিল হয়ফন সে।
অফধকন্তু সে বছর ফছল অনাবৃ ফষ্ট ও েরা। ত্াই স্বল্প

নবী জীবনী

 10 

পফরশ্রফমরক এফত্ম েন্তানরক সনওয়ার উরদ্দরিু আরমনার
ঘরর আবার ফিরর আরে সে। হাফলমা আপন স্বামীর োরে
মক্কায় মন্থর গফত্রত্ চরল এমন একফট দু বমল গাফধনী ফনরয়
এরেফছল। ফকন্তু প্রত্ুাবত্মরনর পরে রােূ লরক কুরল সনয়ার
পর গাফধনী অত্ুন্ত দ্রুত্ গফত্রত্ চলফছল এবাং অনুানু
েব জারনায়াররক ফপছরন সিরল আেফছল। িরল েির
েঙ্গীরা অত্ুন্ত আশ্চযমাফিত্ হয়। হাফলমা আররা বণমনা
কররন সয, ত্ার স্তরন সকারনা দু ধ ফছল না, ত্ার সছরল
ক্ষুধায় েবমদা কাাঁদরত্া। রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ
ওয়াোল্লাম ত্াাঁর পফবত্র মুে স্তরন রাোর পর প্রচুর
পফরমারণ দু ধ ত্াাঁর স্তরন আেরত্ লাগরলা। বনী ো‘দ
সগারত্রর অধু ুফিত্ অঞ্চরলর অনাবৃ ফষ্ট েম্পরকম বরল সয, এ
ফিশু (মহাম্মাদ) দু ধ পান করার বরদৌলরত্ জাফমরত্ উৎপন্ন
হরত্ লাগরলা িল মুল এবাং ছাগল ও অনুানু পশু ফদরত্
লাগরলা বাচ্চা। অবিা েম্পূ ণম পারে যায়। দাফরেু ও
অভাব-অনটরনর

পফরবরত্ম

েু ে

ও

েমৃফদ্ধ

েবমত্র

ফবরাজমান। মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম
হাফলমার পফরচযমায় দু ’বছর পাফলত্ হয়।
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হাফলমা ত্াাঁরক দারুণভারব চাইরত্া। হাফলমা ফনরজই
হৃদরয়র গভীরর এ ফিশুরক ফঘরর রাো অস্বাভাফবক ফকছু
ফজফনে পুররা অনু ভব কররত্া। দু ’ বছর সিি হবার পর
হাফলমা ত্ারক মক্কায় মাত্া ও দাদার কারছ ফনরয় আেরলা।
ফকন্তু হাফলমা রােূ রলর বরকত্ অবরলাকন করর সয,
বরকত্ ত্াাঁর অবিায় পফরবত্মন ঘটায় আরমনার কারছ
রােূ লরক ফদ্বত্ীয় বার সদওয়ার জনু আরবদন কররলা।
আরমনা ত্ারত্ েম্মত্ হয়। হাফলমা এফত্ম ফিশুরক ফনরয়
ফনজ এলাকায় আনন্দ ও েরন্তাি েহকারর ফিরর আরে।
বক্ষ ফবদারণ
এক ফদন ফিশু মুহাম্মাদ হাফলমার সছরলরর োরে ত্াবু
সেরক দূ রর সেলা-ধু লা করফছল। এ েময় ত্াাঁর বয়ে ফছল
চার বছররর কাছাকাফছ, এমত্াবিায় হাফলমার সছরল ভীত্
েন্ত্রস্ত ও আত্াংকগ্রস্ত হরয় মারয়র কারছ সদৌরে এরে
ত্ারক কুরাইিী ভারয়র োহারযু এফগরয় আোর অনু ররাধ
জানারলা। ঘটনা ফক ফজরেে করা হরল সে উির সদয় সয,
দু ’জন োদা সপািাক পফরফহত্ সলাকরক আমারদর কাছ
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সেরক মুহাম্মাদরক ফনরয় মাফটরত্ ফচৎ করর ত্াাঁর বক্ষ
ফবদীণম কররত্ সদরেফছ। ত্ার বণমনা সিি না কররত্ই
হাফলমা ঘটনা িরলর ফদরক সদৌরে যান। ফগরয় সদরেন
মুহাম্মাদ ফনজ িারন ফিরভারব দাাঁফেরয় আরছন। ত্াাঁর
মুেমণ্ডল হলু দ বণম, সদহ িুাকারি। ত্াাঁরক ঘটনা েম্পরকম
ফজোো করা হরল অত্ুন্ত িান্ত ভারব জবাব সদন সয,
ফত্ফন ভারলা আরছন। ফত্ফন আররা বরলন: োদা সপািাক
পফরফহত্ দু ’ফবুফক্ত এরে ত্াাঁর বক্ষফবদীণম করর হৃদয় সবর
করর কারলা জমাট বাধা রক্ত সবর করর সিরল সদয় এবাং
হৃদয়রক ঠান্ডা পাফন ফদরয় ধু রয় আবার যোিারন সররে
সদয়। বক্ষ মুফছরয় দৃ ফষ্টর অন্তরারল চরল যায়। হাফলমা
বরক্ষর সে িানফট ফির করার সচষ্টা কররও সকারনা ফচহ্ন
সদেরত্ সপরলন না। এরপর মুহাম্মাদরক ফনরয় ত্াবুরত্
ফিরর আরেন। পররর ফদন সভার হরত্ই হাফলমা
মুহাম্মাদরক ত্াাঁর মারয়র কারছ মক্কায় ফনরয় আরে।
আরমনা অফনধমাফরত্ েমরয় হাফলমারক সছরল ফনরয় আেরত্
সদরে আশ্চযমাফিত্ হন, অেচ ফত্ফন সছরলরক অন্তর সেরক
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সদেরত্ চাফচ্ছরলন। কারণ ফজোো করা হরল হাফলমা বক্ষ
ফবদাররণর ঘটনার পুররা ফববরণ সদন।
আরমনার মৃত্ুু
আরমনা ফনরজর এফত্ম ফিশু মুহাা্ম্মাদরক ফনরয় ইয়ােরারব
বনী নাজ্জার সগারত্র মামারদর োরে ফমফলত্ হওয়ার জনু
যাত্রা করর। সেোরন ফকছু ফদন অবিান করর সিরার পরে
“আবওয়া” নামক িারন মারা যান এবাং সেোরনই ত্ারক
দািন করা হয়।
িরল মুহাম্মাদ চার বছর বয়রে মাত্ৃ-সেহ ও আদররর
ছায়া সেরক বফঞ্চত্ হন। দাদা আব্দু ল মুিাফলবরক এ
অপূ রণীয় ক্ষফত্র ফকছু লাঘব কররত্ হরব। ত্াই ফত্ফন
ত্াাঁর সদো-শুনা ও পফরচযমার দাফয়ত্ব সনন। রােূ ল োল্লাল্লাহু
‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম যেন ছয় বছর বয়রে পা রারেন
ত্েন ত্াাঁর দাদা ইহকাল ত্ুাগ কররন। অত্ুঃপর চাচা
আবু ত্াফলব আফেমক অভাব-অনটন ও পফরবাররর েদেু
োংেুা সবফি োকা েরত্বও ত্াাঁর সদো-শুনার দাফয়ত্ব সনন।
রােূ রলর চাচা আবূ ত্ারলব ও ত্াাঁর স্ত্রী রােূ রলর োরে

নবী জীবনী

 14 

আপন সছরলর নুায় আচরণ কররন। এফত্ম সছরলর
েম্পরকম আপন চাচার োরে অনকটা গভীর হরয় যায়। এ
পফররবরি ফত্ফন বে হরয় উরঠন। েত্ত্া ও েত্ুবাফদত্ার
মত্ গুরণ গুণাফিত্ হরয় সযৌবন কাল অফত্বাফহত্ কররন।
এমন ফক সকউ যফদ বরল আল-আফমন উপফিত্ হরয়রছন
বুঝা হরত্া মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম
আগমন করররছন। রােূ ল যেন ফকছু টা বে হরয় সযৌবরন
পদাপমন কররন, ত্েন স্বফনভমরত্া অজমরনর লরক্ষু
জীফবকাজমরনর সচষ্টা শুরু কররন। শ্রম বুয় ও উপাজমরনর
পালা আরম্ভ হরলা। ফত্ফন পাফরশ্রফমরকর ফবফনমরয়
কুরাইরির ফকছু সলারকর ছাগরলর রাোল ফহরেরব কাজ
কররন। োফদজা ফবনরত্ সোয়াইফলদ কত্ৃমক আরয়াফজত্
এক বাফনফজুক ভ্রমরন ফেফরয়া গমন কররন। োফদজা
ফছরলন ফবিিালীনী মফহলা। সে ভ্রমরণ েম্পদ ও
বুবোফয়ক োমফগ্রর ত্ত্বাবধায়ক ফছল ত্াাঁরই দাে
“মাইোরাহ”। রােূ রলর বরকত্ ও েত্ত্ার কাররণ
োফদজার এ বুবোরয় নজীরফবহীন লাভ হয়। ফত্ফন স্বীয়
দাে মাইোরাহর কারছ এর কারণ জানরত্ চাইরল বল হয়
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মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল্লাহ ফনরজই সবচা-সকনার দাফয়ত্ব
ফনরয়ফছরলন। সক্রত্ার ঢল নারম। িরল সকারনা যু লম করা
বুফত্রররকই আয় হয় প্রচুর। োফদজা ত্াাঁর দারের বণমনা
মরনারযাগ ফদরয় শুরনন। এমফনরত্ও ফত্ফন মুহাম্মদ
োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম েম্পরকম অরনক ফকছু
জানরত্ন। ফত্ফন মুহাম্মরদর প্রফত্ হরয় পরেন মুগ্ধ ও
অফভভূ ত্। ইরত্াপূ রবম ফত্ফন একবার ফবরয় কররফছরলন।
স্বামী মারা যাওয়ার পরর ফবধবাই রইরলন। এেন পুনরায়
ত্াাঁর মরধু মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল্লাহর োরে নত্ুন
অফভেত্ায় প্ররবি করার ত্ীব্র আকাঙ্খা জারগ। ত্াই এ
বুাপারর মুহাম্মরদর মরনাভাব জানার উরদ্দরিু ফনরজর এক
আত্মীয়রক পাঠান। রােূ রলর ফনকট োদীজার আত্মীয়
ফবরয়র প্রস্তাব রােরল ফত্ফন ত্া গ্রহণ কররন। ফবরয়
েম্পাফদত্ হরলা। এরক অপররর দ্বারা েু েী হন। ফত্ফন
োফদজার অেম েম্পদ ও বুবো-বাফণজু পফরচারনায়
সযাগুত্া ও দক্ষত্ার স্বাক্ষর রারেন। োফদজার ঔররে জে
লাভ কররন যয়নাব, রুকাইয়ুাহ, উরম্ম কুলেু ম ও িাফত্মা
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এবাং কাফেম ও আব্দু ল্লাহ নামক দু ’সছরল যারা নিিরবই
মারা যান।
ত্াাঁর বয়ে চফল্লরির ফনকটবত্মী হওয়ার োরে োরে মক্কার
আদূ রর অবফিত্ সহরা নামক এক গুহায় ফত্ফন ফনফরফবফল
ও ফনজমন অবিায় করয়ক ফদন করর কাফটরয় ফদরত্ন।
পফবত্র রমযারনর ২১ ত্াফররের রারত্ সহরা গুহায় ত্াাঁর
কারছ ফজবরীল আলাইফহে োলাম আরেন। ত্েন ত্াাঁর
বয়ে ফছল ৪০। ফজবরীল বরলন, পেুন। ফত্ফন বলরলন,
আফম পেরত্ জাফন না। ফজবরীল ফদ্বত্ীয় বার ও
ত্ৃত্ীয়বাররর মত্ পুনরায় বলরলন। ত্ৃত্ীয়বার ফজবরীল
বরলন,
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“পাঠ করুন আপনার ররবর নারম ফযফন েৃ ফষ্ট করররছন।
েৃ ফষ্ট করররছন মানু িরক জমাট রক্ত সেরক। পাঠ করুন,
আপনার পালনকত্মা মহাদয়ালু , ফযফন কলরমন োহারযু
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ফিক্ষা ফদরয়রছন। ফিক্ষা ফদরয়রছন মানু িরক যা সে জানরত্া
না। [েূ রা আল-আলাক, আয়াত্: ১-৫] অত্ুঃপর ফজবরীল
আলাইফহে োলাম

চরল সগরলন। রােূ ল োল্লাল্লাহু

‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম আর সহরা গুহায় অবিান কররত্
পাররলন না। ফত্ফন ঘরর এরে োফদজারক হ্নদয় স্পফন্দত্
অবিায় বলরলন, আমারক বস্ত্রাচ্ছাফদত্ করর. আমারক
বস্ত্রাচ্ছাফদত্ কর। অত্ুঃপর ফত্ফন বস্ত্রাচ্ছাফদত্ হরয় শুরয়
পেরলন। ভীত্ ও আত্াংক দূ র হরয় সগরল ফত্ফন েব ফকছু
োফদজারক েুরল বলরলন। এরপর ফত্ফন বলরলন-আফম
ফনরজর বুাপারর আিাংকা সবাধ করফছ। োদীজা দৃ ঢ়ত্ার
োরে োন্ত্বনা ফদরয় বলরলন, “কেরনা নয়, আল্লাহর িপে!
আল্রাহ আপনারক অপমাফনত্ কররবন না। ফনশ্চয় আপফন
আত্মীয় স্বজরনর োরে েু -েম্পকম বজায় রারেন, গরীব ও
ফনুঃস্ব বুফক্তরক োহাযু কররন। অফত্ফেরক েমাদর কররন।
এবাং ফবপদগ্রিরদর েহায়ত্া কররন”। ফকছু ফদন পরর
ফত্ফন আল্লাহর ইবাদত্ অবুাহত্ রাোর জনু আবার সহরা
গুহায় ফিরর আরেন। রমযারনর অবফিষ্ট ফদনগুরলা
কাটান। রমযান সিরি সহরা গুহা সেরক অবত্রণ করর
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মক্কা অফভমুরে রওয়ানা হন। উপত্ুকায় সপৌঁছারল
ফজবরীলরক আকাি ও যমীরনর মধুবত্মী িারন একফট
সচয়ারর উপফবষ্ট অবিায় সদরেন। অত্ুঃপর ফনরনাক্ত
আয়াত্গুরলা অবত্ীণম হয়।
َ
َ َ َ ُ ۡ ََ ۡ َ َذ
َ َ
ۡ ك
ُ َ ُّ َ ۡ ُ ذ
٤  َوث َِيابَك ف َط ِه ۡر٣ ب
ِ  وربك ف٢  قم فأنذِر١ ﴿يأيها ٱلمدث ِر
ُ َوٱ ُّلر ۡج َز فَٱ ۡه
]٥ ،١ :﴾ [املدثر٥ ج ۡر
“সহ চাদরাবৃ ি! উঠুন, েত্মক করুন, আপনার পালন
কত্মার মাহাত্মু সঘািণা করুন। আপনার সপািাক পফবত্র
করুন এবাং অপফবত্রত্া দূ র করুন।” [েূ রা মুদ্দাসফের,
আয়াত্: ১-৫]
পরবত্মী েমরয় ওহী অবুাহত্ োরক। রােূ ল োল্লাল্লাহু
‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম পফবত্র দাওয়াত্ী ব্রত্ শুরু কররল
েবম প্রেম ত্াাঁর গুণাবত্মী স্ত্রী োদীজা রাফদয়াল্লাহু আনহা
ঈমারনর ডারক োো সদন। আল্লাহর একত্ববাদ ও ত্াাঁর
স্বামীর নবুওয়ারত্র োক্ষু সদন। ত্াই ফত্ফন ফছরলন
েবমপ্রেম মুেফলম। রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম
আপন চাচা আবু ত্াফলরবর সেরহ, পফরচযমা ও অবদারনর
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কৃত্েত্া স্বরূপ, সয রােূ রলর মাত্া ও দাদার পর সদোশুনার দাফয়ত্ব বহন কররন, ত্াাঁর সছরল আফলর লালনপালন ও সদো-শুনার দাফয়ত্ব ফনরয়ফছরলন। এ েু ন্দর
পফররবরি আফলর অন্তর ও ফবরবক েুরল। ফত্ফনও ঈমান
গ্রহণ কররন। অত্ুঃপর োফদজার দাে যাইদ ইবন হাররো
ইেলারমর েু িীত্ল ছায়াত্রল েমরবত্ হন।

অত্ুঃপর

রােূ ল ত্াাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বাকাররর োরে ইেলারমর
বুাপারর আলাপ কররল ফদ্বধাহীন ফচরি ফত্ফন ইেলাম গ্রহণ
কররন এবাং েত্ুত্ার োক্ষু সদন।
রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম সগাপনভারব
দাওয়াত্ী ফমিন চাফলরয় সযরত্ োকরলন। আর সগাপন
বলরত্ এোরন সবাঝারনা হরয়রছ সগাপনীয় িান সযোরন
ত্াাঁর োহাবী, ফিিু ও আররাঅরনক সলাক েমরবত্ হরত্ন
ফত্ফন ত্ারদররক ইেলারমর প্রফত্ আহ্বান কররত্ন
অত্ুঃপর ত্ারা ইেলাম গ্রহণ কররত্ন। এ ভারব অরনক
সলাক ইেলারমর পত্াকাত্রল একফত্রত্ হরয়ফছরলন ফকন্তু
েবাই ইেলামরক সগাপরন রােরত্ন। কাররা ইেলাম
গ্রহরণর ফবিয়টা প্রকাি হরয় সগরল কুরাইরির কারিররদর
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কফঠন ফনযমাত্রনর ফিকার হরত্ন। এ েমরয় বুফক্তগত্ভারব
টারগমট ফভফিক দাওয়াত্ী কাজ করা হরত্া।
এভারব রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম ৩ বছর
পযমন্ত বুফক্তগত্ দাওয়ারত্র সগাপন ব্ররত্ ব্রস্ত োরকন।
অত্ুঃপর আল্লাহর পক্ষ সেরক ফনরদমি আরে আপফন
প্রকারিু শুফনরয় সদন যা আপনারক আরদি করা হয় এবাং
মুিফরকরদর পররায়া কররবন না। (ফহজর: ৯৪) এ আরদি
সপরয় এক ফদন ফত্ফন োিা পবমরত্ আররাহন সকর
কুরাইিরদররক ডাক সদন। ত্াাঁর ডাক শুরন অরনক
সলারকর েমাগম ঘরট। ত্েরধু ত্াাঁর চাচা আবূ লাহাবও
এক জন ফছল। সে কুরাইিরদর মরধু আল্লাহ ও ত্াাঁর
রােূ রলর েব চাইরত্ কট্টর িত্রু ফছল। মানু ি েমরবত্
হবার পর রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম বলরলন,
আফম যফদ আপনারদররক একোর োংবাদ ফদই সয
পাহারের সপছরন এক িত্রুদল আপনারদর ওপর আক্রমণ
করার জনু অরপক্ষা কররছ। আপনারা আমার কো
ফবশ্বাে কররবন? েবাই এক স্বরর বলরলা আমরা আপনার
মরধু েত্ত্া ও েত্ুবাফদত্া ছাো ফকছু ই সদফেফন। ফত্ফন
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বলরলন, আফম আপনারদররক কফঠন িাফস্তর বুাপারর
েত্কম করফছ। অত্ুঃপর ফত্ফন ত্ারদররক আল্লাহর পরে
আহ্বান কররলন এবাং মূ ফত্মপূজা বজমন কররত্ বলরলন।
একো শুরন আবু লাহাব রারগ সক্ষরপ উরঠ বরল, সত্ামার
ধ্বাংে সহাক। এ জরনুই ফক আমারদররক একফত্রত্
কররছ। এ ঘটনার পফররপ্রফক্ষরত্ আল্লাহ পাক েূ রা লাহাব
অবত্ীণম কররন।
َ
ۡ ﴿ َت ذب
ت يَ َدا أَب ل َ َهب َوتَ ذ
َ الۥ َو َما َك َس
ُ ُ ن َع ۡن ُه َم
َٰ َ  َما أ ۡغ١ ب
٢ب
ِ
َ
َ َۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ُ َ ذ
َ َ َ َ َ َٰ َ َس َي ۡص
جيدِها
ِ  ِف٤ ب
ِ  وٱمرأتهۥ َحالة ٱلط٣ ل نارا ذات لهب
]٥ ،١ :﴾ [املسد٥ َح ۡبل مِن ذم َسد
“আবূ লাহারবর হস্তদয় ধ্বাংে সহাক এবাং ধ্বাংে সহাক সে
ফনরজ। সকারনা কারজ আরেফন ত্াাঁর ধন-েম্পদ ও যা সে
উপাজমন করররছ। েত্বর সে প্ররবি কররব সলফলহান
অফিরত্ এবাং ত্াাঁর স্ত্রীও সয ইন্ধন বহন করর। ত্াাঁর
গলরদরি েজুমররর রফি ফনরয়।” [েূ রা লাহাব, আয়াত্: ১৫]
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রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম দাওয়াত্ী কাজ
পুররা দরম অবুাহত্ রােরলন। জন েমারবি িরল ফত্ফন
প্রকািু ভারব ইেলারমর প্রফত্ আহ্বান জানারত্ন। ফত্ফন
কা‘বা িরীরির ফনকরট োলাত্ আদায় কররত্ন।
মুেফলমরদর ওপরর কাফিররদর অত্ুাচার ও ফনপীেরনর
মাত্রা সবরে সগরলা। ইয়ারের, েু মাইয়ুা ও ত্ারদর েন্তান
আম্মাররর সবলায় ত্াই ঘরটরছ। আল্লাহরোহীরদর ফনযমাত্রন
ফপত্া-মাত্া িহীদ হন। ফনযমাত্রনর কাররণই ত্াাঁর মৃত্ুু
হয়। ফবলাল ইবন রাবাহ আবুরজরহরলর ও উমাইয়ুা ইবন
োলারির অকেু ফনযমাত্রনর ফিকার হন। ফবলাল
রাফদয়াল্লাহু আনহু আবূ বাকার রাফদয়াল্লাহু আনহুর মাধুরম
ইেলাম গ্রহণ কররন। এ েবর শুরন ত্াাঁর মাফলক
অত্ুাচাররর েব পন্থা অবলম্বন করর, যারত্ ফবলাল
ইেলাম ত্ুাগ করর। ফকন্তু ফত্ফন আকাঁরে ধররন ইেলামরক
এবাং অস্বীকার কররন ইেলাম ত্ুাগ কররত্। উমাইয়ুা
ত্াাঁরক ফিকলাবদ্দ করর মক্কার বাইরর ফনরয় ফগরয় বুরকর
উপর ফবরাট পাের সররে উিি বাফলরত্ সহাঁচফেরয়
টানরত্া। অত্ুঃপর সে ও ত্াাঁর েঙ্গীরা সবত্রাঘাত্ কররত্া
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আর ফবলাল শুধু আহাদ, আহাদ, এক, এক, বলরত্
োকরত্ন। এরহন অবিায় একবার আবূ বকর ত্ারক
সদরেন। ফত্ফন ফবলালরক উমাইয়ুার কাছ সেরক ক্রয় করর
ফনরয় আল্লাহর ফনফমরি স্বাধীন করর সদন। এ েব
নপিাফচক ও ববমর অত্ুাচাররর কাররণ রােূ ল োল্লাল্লাহু
‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম মুেফলমরদররক ইেলাম প্রকাি
কররত্ ফনরিধ কররন। ত্ারদর োরে ফমফলত্ হরত্ন অত্ুন্ত
োংরগাপরন। সকননা প্রকািুভারব ফমফলত্ হরল মুিফরকরা
রােূ রলর ফিক্ষা প্রদারনর পরে অন্তরারয়র েৃ ফষ্ট কররব
কেরনা দু দরলর োংঘরিমর আিাংকাও ফছল। এ কো
েু ফবফদত্

সয

এরহন

নাজুক

পফরফিফত্রত্

োংঘিম

মুেফলমরদর ধ্বাংে ও েমূ রল ফবনািই সডরক আনরব।
কারণ মুেফলমরদর োংেুা ও িফক্ত োমেমু ফছল েুবই স্বল্প।
ত্াই ত্ারদর ইেলাম সগাপন রাোটাই ফছল দূ রদফিমত্া।
অবিু রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম কাফিররদর
অত্ুাচার েরেও প্রকািুভারব দাওয়াত্ ও ইবাদরত্র কাজ
কররত্ন।
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হাবিায় ফহজরত্
যার ইেলারমর কো িাাঁে হরয় সযত্ ফত্ফন মুিফরকরদর
ফনপীেরনর েহজ লক্ষুবস্তুরত্ পফরণত্ হরত্ন। ফবরিিত্
দু বমল মুেফলমরা। এ পফররপ্রফক্ষরত্ রােূ ল োল্লাল্লাহু
‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম েহাবীরদররক দীন ফনরয় হাবিায়
(ইফেওফপয়া) ফহজরত্ করার ফনরদমি সদন। ফত্ফন
সেোনকার িােক নাজােীর ফনকট ফনরাপিা পাওয়ার
আশ্বাে সদন। অরনক মুেফলম ফনরজর জান ও পফরবার
বরগমর

বুাপারর

ফনরাপিাহীনত্ায়

ভূ গরত্া।

ত্াই

নবুওয়ারত্র ৫ম বছরর প্রায় ৭০ জন মুেফলম েপফরবারর
ফহজরত্ কররন। ত্াাঁরদর মরধু উেমান ইবন আিিান ও
ত্াাঁর স্ত্রী রুকাইয়ুাও ফছরলন। এ ফদরক কুরাইিরা
ইফেওফপয়ায় ফহজরত্কারীরদর অবিান বুাহত্ করার সচষ্টা
করর। সে সদরির রাজার জনু পাঠায় উৎরকাচ।
পলায়নকারীরদর (মুহাফজর) বফহস্কাররর অনু ররাধ জানায়।
ত্ারা আররা বরল সয, মুেফলমরা ঈো আলাইফহে োলাম
ও মফরয়াম েম্পরকম অপমানকর ও অফিষ্ট বাকু বুবহার
করর। নাজােী ত্ারদররক ঈো আলাইফহে োলাম েম্পরকম
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ফজরেে কররল ত্ারা েত্ুফট েু স্পষ্টভারব বরল সদন,
িােক মুেফলমরদর আশ্রয় সদন এবাং বফহস্কার অনু ররাধ
প্রত্ুােুান কররন। এ বছররর রমযান মারে রােূ ল
োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম হারাম িরীরি যান।
সেোরন ফছল কুরাইরির এক দল সলাক। ফত্ফন দাাঁফেরয়
হঠাৎ করর ত্ারদর োমরন েু রারয় নাজম ফত্লাওয়াত্
কররত্ লাগরলন। এ েব কারিররা ইরত্াপূ রবম কেরনা
আল্লাহর বাণী শুরন ফন। সকননা ত্ারা রােূ রলর ফকছু ই না
শুনার পদ্ধফত্ অনু েরণ করর আেফছরলা। আকস্মাৎ
সত্লাওয়ারত্র মধু র ধ্বফন ত্ারদর করণম সগরল ত্ারা
আল্লাহর হৃদয়গ্রাহী ফচিাকিমক বাণী ও োবলীল ভািা
একাগ্রফচরি শুরন। অন্তরর ত্া ছাো অনু ফকছু ই সনই।
ْ ۡ
এক পযমারয় রােূ ল ]26:﴾ [انلجم٦٢ ۩﴿ ْۤاوُدُجۡسٱَف ِۤهَّلِل َوٱع ُب ُدوا
আয়াত্ফট পরে োজদায় চরল যান। উপফিত্ বুাফক্তরদর
মরধু সকউ ফনরজরদররক ফনয়ন্ত্রণ কররত্ পাররফন। ত্াাঁরাও
সেজদায় চরল যায়। অনু পফিত্ মুিফরকরা ত্ারদররক
ফত্রস্কার করর, ভৎমেনা করর। অনু সকারনা উপায় না
সদরে এরা রােূ রলর ফবরুরদ্ধ ফমেুা রচনা করর সয, ফত্ফন
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ত্ারদর মূ ফত্মর প্রিাংো কররন এবাং বরলন, “ত্ারদর
(মুফত্মেমূ রহর) েু পাফররির আিা করা যায়” োজদাহ
করার অজুহাত্স্বরূপ এ ফভফিহীন, ফনররট ফমেুার সবোত্ী
করর ত্ারা।
উমাররর ইেলাম গ্রহণ
উমার রাফদয়াল্লাহু আনহুর ইেলাম গ্রহণ মুেফলমরদর জনু
বে ফবজয় ফছল। রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম
ত্াাঁরক িারুক বরল আেুাফয়ত্ করররছন। কারণ আল্লাহ
ত্া‘আলা ত্ার মাধুরম েত্ু ও বাফত্রলর মরধু পােমকু
েূ ফচত্ করররছন।

ইেলাম গ্রহরণর করয়ক ফদন পরর

ওমার রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লামরক বলরলন,
সহ আল্লাহর রােূ ল! আমরা ফক েরত্ুর ওপরর নই?
ত্দু িরর ফত্ফন বলরলন সকন নয়, ফনশ্চয় আমরা েরত্ুর
মরধু। উমার বলরলন: ত্াহরল এত্ সগাপনীয়ত্া কী
জরনু। ত্েন আরকারমর বােীরত্ েমারবত্ মুেফলমরদররক
ফনরয় সবর হরয় পরেন এবাং ত্ারদররক দু দরল ফবভক্ত করর
সদন। হামযা ইবন আব্দু ল মুিাফলরবর সনত্ৃরত্ব একদল
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এবাং উমার ইবনু ল োিারবর সনত্ৃরত্ব আর একদরলর নব
েঞ্চাফরত্ িফক্তর ঈফঙ্গত্ সদওয়ার জরনু মক্কার ফবফভন্ন
অফল-গফল প্রদফক্ষণ করর। কুরাইিরা দাওয়াত্ দমন করার
জনু ফবফভন্ন পদ্ধফত্ অবলম্বন করর। িাফস্ত, ফনযমাত্ন,
ফনপীেন, প্ররলাভন ও হুমফক প্রদিমরনর মরত্া েবম প্রকার
পন্থা গ্রহণ করর। ফকন্তু এেব কুপফরকফল্পত্ বুবিােমূ হ
মুেফলমরদর ঈমান বৃ ফদ্ধ ও দীন ইেলামরক অফধকত্র
আাঁকরে ধরা ছাো আর সকারনা ভুফমকা রােরত্ পাররফন।
এক নত্ুন দু রফভেফন্ধ ও মন্দ অফভপ্রায় ত্ারদর অন্তরর
জে ফনল। আর ত্া হরচ্ছ মুেফলম ও বনী হারিমরক
েম্পূ ণমভারব বজমন ও একঘরর করর রাোর এক চুফক্তনামা
ফলরে, যারত্ েবাই োক্ষর কররব, কাবা িফররির
অভুন্তরর ঝুফলরয় সদরব। চুফক্ত অনু োরর ত্ারদর োরে
সবচা-সকনা, ফবরয়-িাফদ, োহাযু-েহরযাফগত্া, ও সলন-সদন
েম্পূ ণমভারব বন্ধ োকরব। এ চুফক্তর িরল মুেফলমরা বাধু
হরয় মক্কার ফি‘আরব আফব ত্ারলব নামক এক উপত্ুাকায়
ফগরয় আশ্রয় সনন। ত্ারা অবণমনীয় সেি ও দু ুঃরের ফিকার
হন সেোরন। ক্ষুধা ও অধমাহাররর ফবিাক্ত সছাবল সেরক
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সকউ রক্ষা পায় ফন। স্বচ্ছল ও োমেমবান বুফক্তরা
ফনরজরদর েমস্ত ধন-েম্পদ বুয় করর সিরলন। োদীজা
ত্াাঁর েম্পূ ণম অেম বুয় কররন। ফবফভন্ন সরাগ ছাফেরয়
পেরলা। অফধকাাংি সলাকই মৃত্ূুর প্রায়-দ্বার প্রারন্ত এরে
দাোরলন। ফকন্তু ত্ারা নধযম অফবচলত্ার পরাকাষ্ঠা প্রদিমন
কররন। ত্াাঁরদর মরধু একজনও পশ্চাদপদ হনফন।
অবররাধ একাধারর ফত্ন বছর িায়ী রইল। অত্ুঃপর বনী
হারিরমর োরে আত্মীয়ত্া আরছ এমন ফকছু িীিমিানীয়
বুফক্ত জনেমারবরি চুফক্ত ভঙ্গ করার কো সঘািণা করর।
চুফক্তর কাগজ সবর করা হরল সদো যায় সয সেটা সেরয়
সিলা হরয়রছ। শুধু মাত্র কাগরজর এক সকাণ সযোরন
“ফবেফমকা আল্লাহুম্মা” সলো ফছল সেটাই অক্ষত্ ররয়রছ।
োংকরটর অবোন হল। আর মুেফলম ও বনী হারিম
মক্কায় ত্ারদর আবারে ফিরর আরেন। ফকন্তু কুরাইিরা
মুেফলমরদর দমন ও মুকাফবলায় সেই রকম রুঢ়ত্া ও
করঠারত্া ক্ষফনরকর ত্ররও পফরহার কররফন।
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দু ুঃরের বছর
কফঠন সরাগ বুফধ আবু ত্ারলরবর সদরহর অঙ্গ প্রত্ুরঙ্গ
ছফেরয় যায়। মৃত্ুু িযুায় িাফয়ত্ হরয় জীবরনর অবফিষ্ট
মুহূত্মগুরলা গুণরত্ লাগরলন। মুমূিমাবিায় যেন সে মৃত্ুু
যন্ত্রণায় কাত্র ত্েন রােূ ল োল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াোল্লাম
ত্াাঁর মাোর পারশ্বম বরে ত্ারক কারলমারয় ত্াওহীদ
( )ال هلإ إال اهللপোর অনু ররাধ জানান। ফকন্তু আবু
জাহলেহ অেৎ েঙ্গীরা যারা ত্াাঁর পারশ্বম ফছল ত্ারক
বলরলা-সিিমূ হুরত্ম পূ বম পুরুরির ধমম ত্ুাগ কররা না।
মুেফলম হওয়া বুফত্রররক ত্াাঁর মৃত্ুু হওয়ায় রােূ রলর দু ুঃে
ফদ্বগুণ সবরে যায়। আবু ত্ারলরবর মৃত্ুুর দু ’মাে পরর
োদীজা রাফদয়াল্লাহু আনহার মৃত্ুু হয়। িরল রােূ লুল্লাহ্
োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম অত্ুন্ত ফচফন্তত্ হন।
ত্ারদর মৃত্ুুর পরর কুরাইরির ঔদ্ধত্ু ও উপেব আররা
সবরে যায়।
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ত্ারয়রির পরে
কুরাইরির ধৃ ষ্ঠত্া এবাং মুেফলমরদর প্রফত্ ত্ারদর ফনযমাত্ন
ও ফনপীেরনর নীফত্ অবুাহত্ োকার পর রােূ ল োল্লাল্লাহু
‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম ত্ারদর োংরিাধন ও ইেলাম গ্রহণ
সেরক অরনকটা হত্াি হরয় ত্ারয়ি গমরনর ফেদ্ধান্ত সনন।
হরত্ পারর আল্লাহ ত্ারদররক সহদারয়ত্ দান কররবন।
ত্ারয়ি গমন েহজ বুপার ফছল না। আকাি চুফম্ব উচুাঁ উচুাঁ
পাহারের কাররণ পে ফছল দু গমম। ফকন্তু আল্লাহর পরে
প্ররত্ুক দু রূহ বস্তু েহজ হরয় পরে। ত্ারয়িবােীরা
রােূ রলর োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম োরে েবমারপক্ষা
মন্দ আচরণ করর। ত্ারা ফিশু ফকরিাররদররক সলফলরয়
সদয়। প্রস্তর ফনরক্ষপ করর ত্াাঁর সগাোলী করর ররক্ত
রফিত্। ফত্ফন ভীিণ ফচফন্তত্ হরয় মক্কা অফভমুরে রওয়ানা
হন। পফেমরধু ফজবরাইল আলাইফহে োলাম পাহারের
দাফয়রত্ব ফনযু ক্ত ফিফরিত্ােহ এরে বরলন, আল্লাহ
পাহারের দাফয়রত্ব ফনযু ক্ত ফিফরিত্ারক আপনার কারছ
পাফঠরয়রছন। আপফন যা ইচ্ছা ফনরদমি ফদরত্ পাররন।
ফিফরিত্া আরজ কররলা, সহ মুহাম্মাদ! আপফন যফদ চান
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আফম ত্ারদর ওপর আেোবাইন (মক্কারক ফঘরর রাো
পাহাে) সচরপ ফদরবা। ফত্ফন বলরলন, বরাং আফম আিা
কফর আল্লাহ ত্ারদর বাংি সেরক এমন সলাক েৃ ফষ্ট
কররবন, যারা শুধু মাত্র আল্লাহরই ইবাদত্ কররব, ত্াাঁর
োরে সকারনা িফরক িাপন কররব না।
চন্দ্র দু ’ টুকরা হওয়া
মুিফরকরা অরনক েময় রােূ লরক অপারগ, অক্ষম োবুস্ত
করার িফন্দরত্ ফবফভন্ন অরলৌফকক ফনদমিন সদোরনার দাবী
কররত্া। আর এ ধররণর দাবী জানায়, রােূ ল োল্লাল্লাহু
‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম আল্লাহর কারছ সদা‘আ কররল
ত্ারদররক চন্দ্র দু ’ টুকররা করর সদোরনা হয়। কুরাইিরা
এ ফনদিমন দীঘম েময় পযমন্ত সদেরত্ োরক। ফকন্তু ত্া
েরেও ত্ারা ঈমান গ্রহণ করর ফন। বরাং ত্ারা বরল,
মুহাম্মাদ আমারদররক জাদু করররছ ত্েরধু এক বুফক্ত
বলরলা, আমারদর জাদু কররলও েব মানু িরকও সত্া আর
জাদু কররত্ পাররব না। দূ রত্র অরপক্ষা কর। ফবফভন্ন দূ ত্
আেরল ফজরেে করা হয় এবাং ত্ারা বরল হুাাঁ আমরাও
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সদরেফছ। ফকন্তু কুরাইিরা ফনরজরদর কুিরর সজদ ধরর
ররয় সগরলা। চন্দ্র দু ’ টুকরা হওয়া এক বৃ হির অরলৌফকক
ঘটনার পটভূ ফম ও অবত্রফনকা ফছরলা। আর ত্া হরলা
ফম‘রারজর ঘটনা।
ফম‘রাজ
ত্ারয়ি সেরক ফিরর আো, ত্ারদর রুঢ় ও অমানফবক
আচরণ এবাং আবু ত্াফলব ও োফদজার মৃত্ুুর পর
কুরাইরির অত্ুাচার বহু গুরণ বৃ ফদ্ধ পায়। এরত্ রােূ ল
োল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াোল্লারমর অন্তরর একাফধক ফচন্তা
একফত্রত্ হয়। মহান রাব্বু ল আলামীরনর পক্ষ সেরক
সিাকাহত্ ও দু ুঃরে কাত্র নবীর োন্ত্বনা আরে।
নবুওয়ারত্র ১০ম োরল রজরবর ২৭ ত্াফররের রারত্ ফত্ফন
যেন হারারম অবিান করফছরলন, ফজবরীল আলাইফহে
োলাম বুরাক ফনরয় আরেন। সবারাক সঘাো েদৃ ি এক
জন্তু যার দু ’ফট দ্রুত্মান পাো আরছ ফবদু ুরত্র নুায়।
রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লামরক ত্ারত্ আররাহণ
করারনা হয় এবাং ফজবরীল ত্ারক ফিফলস্তীরন বাইত্ুল
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মুকাদ্দারে প্রেরম ফনরয় যান। অত্ুঃপর সেোন সেরক
আোমান পযমন্ত ফনরয় যান। এ ভ্রমরন ফত্ফন পালনকত্মার
বে বে ফনদিমন পফরদিমন কররন। আেমারনই পাাঁচ
ওয়াক্ত োলাত্ িরয করা হয়। ফত্ফন একই রারত্র ত্ুষ্ট মন
ও েু দৃঢ় ফবশ্বাে ফনরয় মক্কায় প্রত্ুাগমন কররন। সভার
সবলায় কাবা িফররি ফগরয় ফত্ফন সলাকরদররক একো
শুনারল কারিররদর ফমেুার অফভরযাগ ও ঠাট্রা ফবদ্রূপ
আররাপ সবরে যায়। উপফিত্ করয়ক জন সলাক ত্াাঁরক
বাইত্ুল মুকাদ্দারের ফববরণ ফদরত্ বরল। মূ লত্ উরদ্দিু
ফছল ত্াাঁরক অপারগ ও অক্ষম প্রমাফণত্ করা। ফত্ফন ত্ন্ন
ত্ন্ন করর েব ফকছু বলরত্ লাগরলন। কারিররা এরত্
ক্ষান্ত না হরয় বরল, আমরা আর একফট প্রমাণ চাই।
রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম বলরলন, আফম পরে
মক্কাগামী একফট কারিলার োক্ষাৎ পাই এবাং ফত্ফন
কারিলার ফবস্তাফরত্ ফববরণেহ উরটর োংেুা ও আগমরনর
েময়ও বরল ফদরলন। রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ
ওয়াোল্লাম েত্ুই বরলরছন ফকন্তু কারিররা হটকাফরত্া,
কুিুর ও েত্ুরক অস্বীকার করার দরুণ ভ্রান্ত ররয় সগল।

নবী জীবনী

 34 

েকাল সবলায় ফজবরীল এরে রােূ লরক পাাঁচ ওয়াক্ত
োলারত্র পদ্ধফত্ ও েময়েূ চী ফিফেরয় ফদরলন। ইরত্াপূ রবম
োলাত্ শুধু েকাল সবলায় দু ’রাকাত্ ও ফবরকল বলায়
দু ’রাকাত্ ফছরলা। কুরাইিরা েত্ু অস্বীকার কররত্ োকায়
এ ফদনগুরলারত্ ফত্ফন মক্কায় আগমণকারী বুফক্তরদর মারঝ
দাওয়াত্ী ত্ৎপরত্া চালারত্ লাগরলন। ফত্ফন ত্ারদর
অবিান িরল ফমফলত্ হরয় দাওয়াত্ সপি কররত্ন এবাং
ত্াাঁর েু ন্দর বুােুা ফদরত্ন। আবু লাহাব ত্াাঁর ফপছরন সত্া
সলরগই োকরত্া। সে সলাকরদররক ত্াাঁর সেরক ও ত্াাঁর
দাওয়াত্ সেরক েত্কম োকরত্ বলরত্া। একবার ইয়ােফরব
সেরক আগত্ এক দলরক ইেলারমর আহবান জানারল
ত্ারা মরনারযাগ ফদরয় শুরন এবাং ত্াাঁর অনু েরণ ও ত্াাঁর
প্রফত্ ঈমান আনরত্ ঐকুবদ্ধ হয়। ইয়ােফরববােী
ইয়াহূ দীরদর কারছ শুনরত্া সয অদূ র ভফবিুরত্ একনবী
সপ্রফরত্ হরবন। ত্াাঁর আফবভমারবর যু গ ফনকরট এরে সগরছ।
ত্ারদররক যেন ফত্ফন ইেলারমর দাওয়াত্ সদন, ত্ারা
বুঝরত্ পাররলা সয ফত্ফন সেই নবী যার কো ইয়াহূ দীরা
বরলরছ। ত্ারা েত্বর ইেলাম গ্রহণ করর সিরল এবাং বরল
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ইয়াহূ দীরা সযন আমারদর অগ্রগামী না হয়। ত্ারা ফছল ৬
জন, পরবত্মী বছর ১২ জন আরে। ত্ারদররক রােূ ল
োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম সমৌফলক ফিক্ষা সদন।
প্রত্ুাবত্মরনর েময় ত্ারদর োরে ফত্ফন মুে‘আব ইবন
উমাইররক কুরআন ও দীরনর ফবধানাবলী ফিক্ষা সদওয়ার
জনু পাঠান। মুে‘আব মফদনায় ফবরাট প্রভাব সিলরত্
েক্ষম হরয়ফছল। এক বছর পর ফত্ফন যেন মফদনায়
আরেন, ত্েন ত্াাঁর োরে ৭২ জন পুরুি ও দু ’জন মফহলা
ফছল। রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম ত্ারদর োরে
ফমফলত্ হন এবাং ত্ারা দীরনর েহরযাফগত্া ও এর প্রফত্
যোযে দাফয়ত্ব পালরনর দৃ ঢ় অঙ্গীকার বুক্ত কররন।
অত্ুঃপর ত্ারা মফদনায় ফিরর যান।
মদীনায় ফহজরত্
মফদনা েত্ু ও েরত্ুর ধারকরদর আশ্ররয় পফরণত্ হয়।
মুেফলমরা সে ফদরক ফহজরত্ কররত্ লাগরলন। ত্রব
কুরাইিরা ফছল মুেফলমরদররক ফহজরত্ কররত্ বাধা
সদওয়া ও প্রফত্ররাধ েৃ ফষ্ট করার জনু বদ্ধ পফরকর। পরর
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কফত্পয় মুহাফজর ফবফভন্ন প্রকার িাফস্ত ও ফনযমাত্রনর
ফিকার হন। কুরাইিরদর ভরয় মুেফলমরা সগাপরন ফহজরত্
কররত্ন ফকন্তু উমার রাফদয়াল্লাহু আনহুর ফহজরত্ ফছল
বুফত্ক্রম। ত্াাঁর ফহজরত্ ফছরলা োহফেকত্া, ফনভমীকত্া ও
চুারলরির এক উজ্জল দৃ ষ্টান্ত। ত্রবারী উরম্মাফচত্ করর
এবাং ত্ীর সবর করর কা‘বায় ফগরয় ত্াওয়াি কররন।
অত্ুঃপর মুিফরকরদর উরদ্দরিু বরলন, সয বুফক্ত স্বীয়
স্ত্রীরক ফবধবা বা েন্তান-েন্তফত্রক এত্ীম বানারনার ইচ্ছা
করর সে সযন আমার ফপছু ধাওয়া করর। আফম আল্লাহর
পরে ফহজরত্ করফছ। অত্ুঃপর ফত্ফন চরল সগরলন। সকউ
ফপছু ধাওয়া করার োহে কররফন। আবু বকর ফেফদ্দক
রােূ রলর ফনকট ফহজররত্র অনু মফত্ চাইরল রােূ ল
োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম ত্াাঁরক বরলন, ত্াোহুো
কররা না। আিা কফর আল্লাহ সত্ামার জনু এক জন েঙ্গী
ফনধমারণ কররবন। অফধকাাংি মুেফলম ইরত্াপূ রবম ফহজরত্
করররছন। কুরাইিরা প্রায় উোদ হরয় সগল। মুহাম্মাদ
োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম এর দাওয়ারত্র উন্নফত্ ও
উজ্জল ভফবিুরত্র ভয় ও আিাংকা সবাধ কররলা। েবাই
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পরামিম করর রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম সক
হত্ুা করার ফেদ্ধান্ত ফনরলা। আবু জাহল প্রস্তাব সপি
কররলা সয প্ররত্ুক সগারত্রর এক এক জন ফনভমীক
যু বকরক ত্রবারী সদওয়া হরব। এরা মুহাম্মাদরক চত্ুফদমক
সেরক ফঘরর সিরল এক সযারগ আত্রমণ করর হত্ুা কররব।
িরল ত্ার রক্ত ফবফভন্ন সগারত্রর মরধু ছফেরয় যারব। বফন
হারিম এর পর েব কফবলার োরে লোই করার ফহম্মত্
কররব না। আল্লাহ ত্াাঁর নবীরক ত্ারদর িেযন্ত্র েম্পরকম
অবফহত্ করর সদন। ফত্ফন আবু বকররর োরে ফহজরত্
করার ফেদ্ধান্ত সনন। রারত্ আফল রাফদয়াল্লাহু আনহুরক
ফনরজর ফবছানায় শুরয় োকরত্ বলরলন, যারত্ সলারকরা
মরন করর সয, রােূ ল বােীরত্ই আরছন এবাং আফলরকও এ
আশ্বােও ফদরলন সয সকারনা ক্ষফত্ ত্ারক স্পিম কররত্
পাররব না। ইরত্ামরধু কারিররা বােী সঘরাও করর
সিরলরছ। ফবছানায় আফলরক সদরে ত্ারা ফনফশ্চত্ হয় সয,
রােূ ল বােীরত্ আরছন এবাং হত্ুা করার জনু ত্াাঁর সবর
হওয়ার অরপক্ষা কররত্ লাগরলা। এ ফদরক মুহাম্মাদ
োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম সবর হরয় েবার মাোর
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উপর বালু ফছফটরয় ফদরল আল্লাহ ত্ারদর দৃ ফষ্ট িফক্ত ফছফনরয়
সনন। িরল ত্ারা আাঁচও কররত্ পাররলা না সয রােূ ল
োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম সবফররয় সগরলন। অত্:পর
আবু বকর রাফদয়াল্লাহু আনহুেহ প্রায় পাাঁচ মাইল অফত্ক্রম
করর “ছওর” গুহায় লু ফকরয় োরকন। কুরাইি যু বকরা
সভার সবলা পযমন্ত অরপক্ষা করর অনুফদরক আফলরক
রােূ রলর ফবছানায় সদেরত্ সপরয় হত্াি, ফবফস্মত্ ও সক্ষরপ
যায়। ত্ারা আফলরক ফজোোবাদ ও মারধর করর ও
সকারনা হফদে সবর কররত্ না সপরয় চত্ুফদমরক সলাকজন
পাঠারলা। ত্াাঁরক জীফবত্ বা মৃত্ুু অবিায় ধরর ফদরত্
পারার জনু ১০০ উট পুরস্কার সঘািণা করা হরলা।
সলাকজন চাফরফদরক হরনু হরয় েুজরত্ লাগরলা। এমন ফক
ত্ারা যফদ একটু ঝুরক গুহার ফভত্র ত্াকায়, ত্াহরল
ত্ারদর সদেরত্ পায়। এমন িােরুদ্ধকর পফরফিফত্রত্
রােূ রলর বুাপারর আবু বকর রাফদয়াল্লাহু আনহুর ফচন্তা ও
উরদ্বগ সবরে যায়। রােূ ল োল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াোল্লাম
বরলন, »“ «ال حتزن إن اهلل معناফচন্তা কররা না আল্লাহ
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আমারদর োরে আরছন। অনু েন্ধানকারীরা ত্ারদর েন্ধান
আর সপল না।”
গুহায় ত্ারা ফত্ন ফদন অবিান করর মফদনার পরে যাত্রা
শুরু কররন। পে ফছল েু দীঘম ও দু গমম। েূ যম ফছল অত্ীব
উিি। ফদ্বত্ীয় ফদন ফবরকল সবলায় এক ত্াবুর পাি ফদরয়
চরল যাফচ্ছরলন সযোরন উরম্ম মা‘বাদ নারম এক মফহলা
বাে কররত্া। রােূ ল ত্াাঁর কারছ োবার ও পাফন চাইরল সে
ফকছু ই ফদরত্ পারর ফন। ফকন্তু একফট স্ত্রী ছাগল এত্ই দু বমল
ফছল সয ঘাে সেরত্ সযরত্ পাররফন। এক সিাটা দু ধ ত্ার
স্তরন ফছল না। রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম
স্তরনর উপর ত্াাঁর হাত্ মুবারক বুফলরয় ফদরয় দু ধ সদাহন
করর এক বে পাত্র ভরর সনন। উরম্ম মা‘বাদ এ
অরলৌফকক ঘটনা সদরে ফবফস্ময় ও ফবহ্বল হরয় পরে।
েবাই পান কররন এবাং ক্ষুধা ফনবারণ কররন। অত্ুঃপর
আর এক পাত্র ভরর উরম্ম মা‘বাদরক ফদরয় ফত্ফন যাত্রা
শুরু কররন।
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মফদনাবােী এফদরক ত্াাঁর শুভাগমরনর জনু অধীর আগ্ররহ
অরপক্ষা কররত্ফছরলন। প্রফত্ফদন ত্ারা মফদনার বাইরর
প্রত্ীক্ষায় োকরত্ন। সয ফদন ত্াাঁর আগমন হয় সে ফদন
েবাই পুলফকত্ হৃদরয় ত্াাঁরক োদর েম্ভািণ জানান। ফত্ফন
মদীনার ফনকরট কুবায় যাত্রা ফবরফত্ কররন এবাং সেোরন
চার ফদন অবিান কররন। ফত্ফন এ েময় কুবা মেফজরদর
ফভফি িাপন কররন। আর এটাই ইেলারমর প্রেম
মেফজদ। ৫ম ফদন ফত্ফন মদীনার পরে যাত্রা শুরু কররন।
অরনক আনোরী োহাবী রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ
ওয়াোল্লামরক অফত্ফে ফহোরব বরণ করার সচষ্টা কররন
এবাং ত্ার উরটর লাগাম ধররন। রােূ ল োল্লাল্লাহু
‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম ত্ারদর শুকফরয়া আদায় করর
বরলন, উট সছরে দাও, সে ফনরদমিপ্রাি। আল্লাহর ফনরদমি
সযোরন হল সেোরন ফগরয় উট বরে যায়। ফত্ফন অবত্রণ
না কররত্ই উরঠ সে অগ্রভারগ ফকছু পে চরল আবার
ফপছরন এরে প্রেম িারন বরে যায়। সেটাই ফছল মেফজরদ
নববীর িান। ফত্ফন আবু আইয়ু ুব আনোরীর অফত্ফে হন।
আফল ইবন আবু ত্াফলব নবীর োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ
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ওয়াোল্লাম ফহজররত্র পর ফত্ন ফদন মক্কায় অবিান
কররন। অত্ুঃপর কুবায় রােূ রলর োরে ফমফলত্ হন।
মেফজরদ নববীর ফনমমাণ
উট সযোরন বরে ফগরয়ফছরলা জায়গাফট প্রকৃত্ মাফলক
সেরক সকনার পর সেোরন রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ
ওয়াোল্লাম মেফজদ ফনমমাণ কররন। এক একজন মুহাফজর
ও আনোরী কাাঁরধ কাাঁধ ফমফলরয় কাজ কররন। ভ্রাত্ৃত্ব
েম্পকম গভীর ও েু দৃঢ় হয়। মদীনার ইয়াহুফদরদর োরে
কুরাইিরদর েম্পকম ফছল। ত্ারা মুেফলমরদর মারঝ
ফবিৃ াংেলা, ননরাজু ও কলহ-ফববাদ েৃ ফষ্টর পায়ত্ারা
চালারত্া। কুরাইিরা মুেফলমরদর ফনফশ্চহ্ন করার হুমফকও
প্রদিমন

কররত্া।

এ

ভারব

ফবপদ

ও

আিাংকা

মুেফলমরদররক ফভত্র ও বাইরর ফঘরর ফছল। পফরফিফত্ এ
পযমারয় ফগরয় সপৌঁরছ সয োহাবারয় সকরাম রারত্ ঘুমাবার
েময় অস্ত্র রােরত্ন।
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বদর যু দ্ধ
এমন ফবপদজনক ও ফবপদ োংকুল পফরফিফত্ফত্ আল্লাহ
ত্া‘আলা েিস্ত্র যু রদ্ধর অনু মফত্ সদন। রােূ ল োল্লাল্লাহু
‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম িত্রুরদর ত্ৎপরত্া জানার লরক্ষু
োমফরক ফমিন চালারনা আরম্ভ কররন। িত্রুরদর
বাফনফজুক কারিলার ফপছু সনওয়া ও প্রফত্ররাধ েৃ ফষ্ট
কররত্ লাগরলন, যারত্ ত্ারা মুেফলমরদর িফক্তর কো
উপলফি করর িাফন্ত ও েফন্ধ প্রফক্রয়ায় এরে ইেলাম
প্রচাররর স্বাধীনত্ায় ও ত্া বাস্তবায়রন সকারনা ধররণর ফবঘ্ন
না ঘটায়। কফত্পয় সগারত্রর োরে নমফত্র চুফক্ত ও ফদ্বপাফক্ষক চুফক্তও স্বাক্ষফরত্ হয়। একবার ফত্ফন কুরাইরির
এক বাফনফজুক কারিলার পে রুদ্ধ করা করল্প ফত্ন িত্
সত্র জন োেী ফনরয় সবর হন। োরে ফছল ২ফট সঘাো
৭০ফট উট। আবু েু ফিয়ারনর সনত্ৃরত্ব কুরাইিী কারিলায়
উট ফছরলা ১০০০ এবাং ৪০ জন সলাক। আবু েু ফিয়ান
মুেফলমরদর সবর হবার কো শুরন জরুরী ফভফিরত্ এক
সলাক পাফঠরয় মক্কায় েবর সদয় এবাং োহারযুর আরবদন
জাফনরয় রাস্তা পফরবত্মন করর অনু পে ধরর। িরল
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মুেফলমরা ত্ারদররক ধররত্ পাররন ফন। অনু ফদরক
কুরাইিরা এ েবর সপরয় ১০০০ সযাদ্ধা ফনরয় সবর হরয়
পরে কারিলার োহারযুর জনু। আবু েু ফিয়ান কারিলার
ফনরাপরদ চরল আোর েবর জাফনরয় ত্ারদররক মক্কায়
ফিরর যাবার অনু ররাধ জানায়। ফকন্তু আবু জাহল ফিরর
সযরত্ অস্বীকার করর এবাং সযাদ্ধারা বদর নামক িান
পযমন্ত যাত্রা অবুাহত্ রারে। কুরাইরির সবর হবার কো
সজরন রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম োহাবারয়
সকরামরদর োরে পরামিম কররল েবাই কারিররদর
ফবরুরদ্ধ যু দ্ধ করার রায় সদন। ফহজরী ২য় েরন ১৭ই
রমযান শুক্রবার সভার সবলায় উভয়দল মুরোমুফে হয় এবাং
ত্মুল যু দ্ধ চরল। মুেফলমরা ফবপুলভারব জয়লাভ কররন।
ত্ারদর মরধু ১৪জন িাহাদরত্র অমীয় েু ধা পান কররন।
৭০ জন কারির ফনহত্ এবাং ৭০ জন সগ্রিত্ার হয়।
যু দ্ধকালীন েমরয় নবী কনুা রুকাইয়ুা মারা যান। উেমান
রাফদয়াল্লাহু আনহু রােূ রলর ফনরদমরি ত্াাঁর সরাগাক্রান্ত স্ত্রীর
পফরচযমা ও সদো-শুনার জনু মদীনায় সেরক যাওয়ার িরল
বদর যু রদ্ধ অাংিগ্রহণ কররত্ পাররন ফন। যু রদ্ধর পরর
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রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম ত্াাঁর আর এক
সমরয় উরম্ম কুলেু মরক উেমারনর োরে ফবরয় সদন। ত্াই
ত্াাঁর উপাফধ ফছল “যু ন-নূ রাইন”। কারণ, ফত্ফন রােূ রলর
দু ’কনুা ফবরয় কররফছরলন। যু দ্ধ সিরি মুেফলমরা আল্লাহর
োহারযু উল্লাফেত্ ও আনফন্দত্ হরয় মদীনায় প্রত্ুাবত্মন
কররন। োরে ফছল যু দ্ধ বন্দী ও মারল গফনমত্। যু দ্ধ
বন্দীরদর মরধু ফকছু সলাকরক পরণুর ফবফনমরয়, আবার
অরনকরক এমফনরত্ মুফক্ত সদওয়া হয়। ত্ারদর মরধু ফকছু
সলারকর মুফক্তপণ ফছরলা মুেফলমরদর ১০জন সছরলরক
সলো পো ফিফেরয় সদওয়া।
ওহুদ যু দ্ধ
বদর যু রদ্ধর পর মুেফলম ও মক্কার কারিররদর মরধু
সযেব যু দ্ধ োংঘফটত্ হয় ওহুদ যু দ্ধ হরচ্ছ ত্েরধু ফদ্বত্ীয়।
এরত্ মুিফরকরা জয়লাভ করর। কারণ ফকছু োংেুক
মুেফলম রােূ রলর ফনরদমি যোযেভারব পালন কররন ফন।
িরল েু পফরকফল্পত্ কলা সকৌিলরক বুাহত্ করর। যু রদ্ধ
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কারিররদর োংেুা ফছল ৩০০০। পক্ষান্তরর মুেফলম ফছরলন
৭০০ জন।
েন্দক বা পফরো যু দ্ধ
এ যু রদ্ধর পর মদীনার ফকছু ইয়াহূ দী মক্কায় ফগরয়
মক্কাবােীরক মুেফলমরদর ফবরুরদ্ধ যু দ্ধ করার উস্কাফন সদয়
এবাং ফনরজরদর েমেমন, োহাযু েহরযাফগত্ার অঙ্গীকার
বুক্ত করর। িরল কাফিররা ইত্বাচক োো সদয়।
অত্ুঃপর ইয়াহূ দীরা অনুানু সগাত্রেমুহরক উস্কাফন ফদরল
ত্ারাও মুেফলমরদর ফবরুরদ্ধ লোর প্রফত্ো বুক্ত করর।
মুিফরকরা প্ররত্ুক এলাকা সেরক মদীনা অফভমুরে
রওয়ানা সদয়। ১০,০০০ সযাদ্ধা েমরবত্ হরলা। নবী
োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম িত্রুপরক্ষর ত্ৎপরত্ার
কো সজরন োহাবীরদর েরঙ্গ পরামিম কররন। োলমান
িারেী মদীনার সয ফদরক পাহাে সনই সে ফদরক পফরো
েনরনর পরামিম সদন। েব মুেফলম উদুম ও সপ্ররণা
েহকারর পফরো েনরন অাংিগ্রহণ কররন এবাং কাজ েত্বর
েমাি হয়। মুিফরকরা এক মাে পযমন্ত অবিান কররও
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পফরো অফত্ক্রম কররত্ েক্ষম হয় ফন। অবরিরি আল্লাহ
ত্া‘আলা প্রচন্ড বাত্াে সপ্ররণ করর কারিররদর ত্াবুেমূ হ
উপরে সিরলন। ত্ারা ভীত্ েন্ত্রস্ত হরয় পরে এবাং িীঘ্রই
ফনজ ফনজ িহরর ফিরর যায়।
মক্ক ফবজয়
ফহজরী ৮ম েরন রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম
মক্কা অফভযান চালারনার ইচ্ছা কররন। ১০ই রমযান
১০০০০ েদরেুর বাফহনী ফনরয় মক্কাঅফভমুরে রওয়ানা
হন। মক্কায় যু দ্ধ ছাোই প্ররবি কররন। কুরাইিরা
আত্মেমপমন করর। আল্লাহ ত্া‘আলা মুেফলমরদররক ফবজয়
দান কররন। নবী োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম কা‘বা
িরীি ত্াওয়াি করর কা‘বার অভুন্তরর দু ’রাকআত্
োলাত্ আদায় কররন। অত্ুঃপর সভত্রর রাো েব মুফত্ম
চুণম ফবচুণম কররন। কা‘বা িরীরির দরজায় দাফেরয়
মেফজরদ হারারম কাত্ারবদ্ধভারব অরপক্ষারত্ েমরবত্
কুরাইিরদররক বরলন, সহ কুরাইিরা! সত্ামারদর োরে ফক
আচরণ কররবা বরল মরন কররা। ত্ারা বরল ভারলা
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আচরণ, দয়াবান ভাই, দয়াবান ভাই এর পুত্র। ফত্ফন
বরলন, যাও সত্ামরা েবাই মুক্ত। রােূ ল োল্লাল্লাহু
‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম ক্ষমার উজ্জল ও বৃ হিম দৃ ষ্টান্ত সপি
কররন। ত্ারাই সেই সলাক যারা ত্াাঁর োহাবীরদর ওপর
চাফলরয় ফছল অত্ুাচাররর স্ট্রীম সরালার, েুন করররছ
অরনকরক, কষ্ট ফদরয়রছ স্বয়াং ত্াাঁরক এবাং ফনরজর মাত্ৃভুফম
সেরক বফহস্কার করররছ। মক্কা ফবজরয়র পর সলাকজন
দরল দরল আল্লাহর দ্বীরনর ছায়াত্রল েমরবত্ হয়। ফহজফর
১০ম েরন রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম হজ্জ
কররন। ফহজররত্র পর এটা ত্াাঁর একমাত্র হজ ফছল।
ত্াাঁর োরে এক লাে সলাক হজ কররন। হজ পালন সিরি
ফত্ফন মদীনায় প্রত্ুাগমন কররন।
রােূ ল োল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াোল্লারমর মৃত্ুু
প্রায় আোই মাে পর ফত্ফন সরাগাক্রান্ত হরয় পরেন।
নদনফন্দন সরাগ সবরে যায়। ত্ীব্রভারব সরাগাক্রান্ত হরয়
ইমামফত্ কররত্ অক্ষম হরয় পেরল আবু বকর রাফদয়াল্লাহু
আনহুরক ইমামফত্ কররত্ বরলন। ফহজফর ১১ েরন ১২ই
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রফবউল আওয়াল সোমবার ৬৩ বছর বয়রে রােূ ল
োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম ইরন্তকাল কররন। এ েবর
শুরন োহাবারয় সকরাম প্রায় োন ও স্বফস্ত হাফররয়
সিরলফছরলন। এ েবর ফবশ্বাে কররত্ পারফছরলন না।
এমন েময় আবু বকর ফেফদ্দক রাফদয়াল্লাহু আনহু এক
ভািরণ সলাকজনরক িান্ত কররন। ফত্ফন বরলন, রােূ ল
একজন মানু ি ফছরলন। ফযফন মারা যান। ফত্ফন রােূ ল
একজন মানু ি ফছরলন। ফযফন মারা যান সযমন অনুানু
মানু ি মারা যায়। মানু ি িান্ত হরয় যায়। রােূ রলর সগােল
সদওয়া, কািন পরারনা ও দািন করা েম্পন্ন হরলা।
অত্ুঃপর মুেফলমরা আবু বকর রাফদয়াল্লাহু আনহুরক
ফনরজরদর েফলিা ফনবমাচন কররন। ফত্ফন ফছরলন
সোলািারয় রারিদীরনর মরধু প্রেম। রােূ ল োল্লাল্লাহু
‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম নবুওয়াত্ প্রাফির পূ রবম চফল্লি বছর
ও পরর সত্র

বছর মক্কায় এবাং দি বছর মফদনায়

অফত্বাফহত্ কররন। মৃত্ুুর েময় ত্াাঁর বয়ে ফছল ৬৩
বছর।
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ত্াাঁর চফরত্র
ফত্ফন েবমারপক্ষা ফনভমীক ও োহেী ফছরলন। আলী ইবন
আবূ ত্াফলব বরলন, যেন ত্ুমুল যু দ্ধ শুরু হরত্া, এক দল
অনু দরলর মুরোমুফে যু দ্ধ কররত্া, আমরা রােূ লরক ঢাল
ফহোরব রােত্াম। ফত্ফন েবমারপক্ষা দানবীর ফছরলন।
কেরনা সকারনা ফজফনে চাওয়া হরল ফত্ফন না কররন ফন।
ফত্ফন েবমারপক্ষা নধযমিীল ফছরলন। ফনরজর জনু সকারনা
প্রফত্রিাধ সনন ফন। ফনরজর স্বারেমর জনু কেরনা রাগাফম্বত্
হন ফন। ত্রব হুাাঁ, আল্লাহর হুকুম- ফবধান লাংঘন করা
হরল আল্লাহর ফনফমরিই প্রফত্রিাধ ফনরয়রছন। অফধকাররর
বুাপারর ত্াাঁর ফনকরট আত্মীয় অনাত্মীয়,

দু বমল, েবল

েমান ফছরলা। ফত্ফন গুরুত্ব ফদরয় বরলরছন সয, ত্াকওয়া
ছাো আল্লাহর কারছ সকউ কাররা চাইরত্ সশ্রয় নয়। েব
মানু ি েমান ও েমকক্ষ। পূ বমবত্মী জাফত্গুরলা এ জনু
ধ্বাংে হরয়রছ সয, সকারনা েম্ভ্রান্ত সলাক চুফর কররল সছরে
ফদরত্া, আর সকারনা দু বমল বুফক্ত চুফর কররল িাফস্ত ফদরত্া।
ফত্ফন বলরলন, আল্লাহর িপে, িারত্মা ফবনরত্ মুহাম্মাদ
যফদ চুফর করর, ত্রব ত্ার হাত্ কত্মন কররবা। কেরনা
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সকারনা োবাররর সদাি বণমনা কররন ফন। রুফচ েম্মত্ হরল
আহার কররত্ন। অনুোয় বজমন কররত্ন। সকারনা সকারনা
েময় এক মাে দু ’মাে পযমন্ত ত্াাঁর বাফেরত্ আগুন
প্রজ্জফলত্ করা হরত্া না। ফত্ফন ও ত্াাঁর পফরবার শুধু
সেজুর ও পাফন আহার করররছন। ক্ষুধার ত্ীব্র জ্বালা
প্রিফমত্ করার জনু মারঝ মারঝ উদর মুবাররক প্রস্তর
সবরধ রােরত্ন। অেু ি বুফক্তরদর সদেরত্ সযরত্ন। ফত্ফন
ফনরজর জুত্া ফনরজই ফেলাই কররত্ন, কাপরে ত্াফল
লাগারত্ন এবাং গৃহ করমম ত্াাঁর পফরবারবরগমর েহরযাফগত্া
কররত্ন। ফত্ফন অফত্ নম্র ফছরলন। ধনী গরীব, েম্ভ্রান্ত
অেম্ভ্রান্ত েবার দাওয়াত্ গ্রহণ কররত্ন। ভারলাবােরত্ন
গরীব ফমেকীনরক প্রচুর। জানাযায় হাফযর হরত্ন। পীফেত্
সলাকরদর সদেরত্ সযরত্ন। সকারনা দফরে বুফক্তরক
দাফররের জনু ঘৃ ণা কররত্ন না। সকারনা রাজা বা
িােকরক ত্াাঁর রাজত্ব ও যি ঐিরযমর কাররণ ভয়
কররত্ন না। সঘাো, উট, গাধা, ও েচ্চররর উপর
আররাহন কররত্ন। েবমারপক্ষা েু দিমন ফছরলন। েব
চাইরত্ সবফি ফেগ্ধ হােরত্ন। অেচ দু ুঃে ফবপদ অনবরত্
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আেরত্ োকরত্া। েু গফন্ধ ভারলাবােরত্ন। দূ গমন্ধ ঘৃ ণা
কররত্ন। আল্লাহ ত্া‘আলা চাফরফত্রক উৎকিম ও েু ন্দর
করমমর অনু পম েফন্নরবি ঘফটরয়ফছরলন ত্াাঁর মরধু। আল্লাহ
ত্া‘আলা ত্াাঁরক এমন োন দান কররফছরলন যা পূ বমবত্মী ও
পরবত্মী অনু কাউরক দান করা হয় ফন।
ফত্ফন ফছরলন ফনরক্ষর। জানরত্ন না সলো-পো। মানু রির
মরধু সকউ ত্াাঁর ফিক্ষক ফছরলা না। আল্লাহর কাছ সেরক
ফনরয় আরেন মহানগ্রন্থ আল-কুরআন যার েম্পরকম স্বয়াং
আল্লাহ ত্া‘আলা বরলন,
ۡ َ ََ ۡ
ُ ذ
َََۡ
ُّ ت ٱ ۡۡلن ُ َوٱ
َ ۡ ُۡ َ َ ۡ ْ ُ َ
ان
ِ لن َع أن يأتوا ب ِ ِمث ِل هَٰذا ٱلقرء
ِ
ِ ِ ﴿قل لئ ِ ِن ٱجتمع
ۡ َ ُۡ َ
]٨٨ :ل يَأتون ب ِ ِمثلِهِ﴾ [االرساء
“বলু ন, যফদ মানু ি ও ফজন্ন এই কুরআরনর অনু রূপ রচনা
করার জনু জরো হয় এবাং ত্ারা পরস্পররর োহাযুকারী
হয়, ত্বুও ত্ারা কেরনা এর অনু রূপ রচনা কররত্ পাররব
না।” [েূ রা ইেরা, আয়াত্: ৮৮]
রােূ রলর োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম ফনরক্ষর হওয়াটাই
ফমেুা অপবাদকারীরদর েব অরহত্ুক প্রলারপর অকাটু,
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অপ্রফত্ররাধু ও অেণ্ডনীয় উির। যারত্ একো বলরত্ না
পারর সয ফত্ফন স্বহরস্ত ফলরেরছন বা অরনুর কারছ
ফিরেরছন বা অনু েু ত্র সেরক পাঠ করর োংগ্রহ করররছন।
ত্াাঁর কফত্পয় মু‘ফজযা
ত্াাঁর েব সচরয় বে মু‘ফজযা কুরআন, যা আরফব োফহরত্ুর
বে বে পফণ্ডত্ ও োফহফত্ুকরদর অপারগ করর ফদরয়রছ
এবাং েবাইরক চুারলি ফদরয় বরলরছ সয, কুরআরনর
অনু রুপ গ্রন্থ বা ১০ফট েূ রা অেবা ১ফট েূ রা রচনা করর
আরনা। মুিফরকরা

ফনরজরদর অক্ষমত্ার কো স্বীকার

করররছ। মুিফরকরা একবার ত্াাঁরক একফট ফনদিমন
সদোরনার কো বলরল ফত্ফন চন্দ্র ফবদীণম হওয়ারক সদোন।
চন্দ্র ফবদীণম হরয় দু ’টুকররা হরয় ফগরয়ফছরলা। অরনক বার
ত্াাঁর আঙ্গুরলর িাাঁক ফদরয় পাফন উৎোফরত্ হরয়রছ। ত্াাঁর
হারত্ পাের ত্ােবীহ পাঠ করররছ। অত্ুঃপর যোক্ররম
আবু বকর, উমার ও উেমারনর হারত্ও ত্ােবীহ পাঠ
করররছ। োবার আহার করাকালীন ত্াাঁর কারছ ত্ােবীহ
পাঠ কররত্া এবাং এর ধ্বনী োহাবারয় সকরাম শুনরত্
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সপরত্ন। নবুওয়াত্ প্রাফির রাত্ েমূ রহ পাের ও গাছপালা
োলাম করররছ। এক ইয়াহূ দী নারী রােূ লরক ফবিপারন
হত্ুা করার জনু ছাগরলর এক পা সেরত্ সদয় যা ফবি
মাো ফছরলা। সে পা রােূ রলর োরে কো বরল। একবার
এক সবদু ইন ত্াাঁরক একফট ফনদিমন সদোরত্ বরল। ফত্ফন
একফট গাছরক ফনরদমি ফদরল রােূ রলর কারছ আরে। আবার
ফনরদমি ফদরল যো িারন চরল যায়। এক দু ধ ফবহীন
ছাগরলর স্তরন হাত্ মুবারাক স্পিম করায় দু গ্ধ আরে।
ফত্ফন ত্া সদাহন করর ফনরজও পান কররন এবাং আবু
বকররকও পান কররত্ সদন। আলী ইবন আবু ত্াফলরবর
বুফেত্ সচারে ফত্ফন েুেু ফদরল েরঙ্গ েরঙ্গ ত্া ভাল হরয়
যায়। এক োহাবী পারয়র আঘারত্ আহত্ হওয়ার পর
রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম হাত্ মুফছরয় ফদরল
েরঙ্গ েরঙ্গ ভারলা হরয় যায়। আনাে ইবন মাফলরকর জনু
েু দীঘমায়ূ , স্বচ্ছলত্া এবাং েন্তান-েন্তফত্রত্ বরকরত্র
সদা‘আ কররন। িরল আল্লাহ ত্ারক এত্ বরকত্ দান
কররন সয, ত্াাঁর স্ত্রীেমূ রহর ঔররে ১২০ জন েন্তান জে
সনয়, ত্াাঁর সেজুর গারছ বছরর দু ’বার িল ধরত্, অেচ এ
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কো েু ফবফদত্ সয সেজুর গারছ বছরর এক বারই িল
আরে। আর ফত্ফন ১২০ বছর বয়ে সপরয়ফছরলন। এক
েময় রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম ফমম্বারর
ফছরলন, এমত্াবিায় এক সলাক এরে অনাবৃ ফষ্ট ও েরা
অবোরনর জনু সদা‘আর আরয করল। রােূ ল োল্লাল্লাহু
‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম সদা‘আ কররলন। আকারি সকারনা
সমঘ ফছল না। হঠাৎ পবমত্ েম সমঘ সছরয় সগল। মুিল
ধারা বৃ ফষ্ট হরলা পরবত্মী জুমা পযমন্ত। একই বুাফক্ত
অফত্বৃ ফষ্টর অবোন হওয়ার জনু সদা‘আর আরবদন
কররলা। রােূ ল োল্লাল্লাহু ‘আলাইফহ ওয়াোল্লাম সদা‘আ
কররল বৃ ফষ্ট বন্ধ হরয় যায়। মানু ি েূ রযমর ত্ারপ সবর হরয়
সগরলা। একফট ছাগল ও প্রায় ফত্ন ফকরলা গ্রাম গম ফদরয়
এক হাজার পফরো যু রদ্ধর মুজাফহদগণরক সপট ভরর
োওয়ান। োবাই োওয়ার পররও োবার োমানুও কম
হয়ফন। অনু রূপভারব অল্প সেজুর ফদরয় পফরো যু রদ্ধ অাংি
গ্রহণকারীরদর োওয়ান সয সেজুর বাফির ইবন ো‘সদর
কনুা ত্াাঁর ফপত্া ও মামার জনু এরনফছরলা এবাং আবু
হুরায়রা রাফদয়াল্লাহু আনহু স্বল্প োদু দ্বারা পফরো যু রদ্ধর
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মুজাফহদগণরক সপট ভরর োওয়ান। ফত্ফন একি জন
কুরাইি বুফক্ত যারা ত্াাঁরক হত্ুা করার জনু অরপক্ষা
করফছরলা, এর মুরের ফদরক মাফট ফছফটরয় ফদরল সকউ
ত্ারক সদেরত্ েক্ষম হয় ফন। ফত্ফন ত্ারদর নারকর ডগায়
চরল সগরলন। েু রাকা ইবন মারলক ত্াাঁরক হত্ুা করার
জরনু ফপছু ধাওয়া করর আর রােূ ল সদা‘আ কররল ত্ার
পা যমীরন ধরে যায়।

নবী জীবনী

 56


নবী জীবনী: রােূ লুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইফহ
ওয়াোল্লারমর জীবনীর ওপর োংফক্ষি একফট গ্রন্থ।
এরত্ রােূ লুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াোল্লারমর
জে সেরক শুরু করর মৃত্ুু পযমন্ত অফত্
োংফক্ষিাকারর ত্াাঁর জীবনী েম্পরকম আরলাচনা
করা হরয়রছ। আিা কফর পাঠকমহল এরত্
উপকৃত্ হরবন।
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