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 প্রকাশককর মন্তবয 

 

সমস্ত প্রশংসা কেবলিই আল্লাহ তায়ািার প্রাপ্য, যালেছু অলস্তত্তে আত্তছ সমস্ত লেছুর অলিেতত া। বলষতত কহাে আল্লাহ র 

শালি এবং মঙ্গি কেষ্ঠ নবী এবং রসুিত্তের প্রলত – আমাত্তের নবী মুহাম্মাে – এবং তাাঁ র প্লরবার এবং সাহাবীত্তের (সহচর) 

উপ্র।  

 

আজত্তের দুলনয়ায় এেটি গুরুত্বপু্র্ত লবষয় সমাজ এবং মানুত্তষর আচার আচরত্তর্ প্লরচলজত ত হত্তে তা কহাি লবলিন্ন 

আেলশতে বযলির (করাি মত্তেিত্তের) প্রিাব। কয কোন সমত্তয়র কচত্তয় আজোি করাি মত্তেিত্তের দ্বারা প্রিালবত হত্তে 

জীলবো, ক াত্র এবং সমাজ দুলনয়া জুত্তে। এটার অনযতম োরন এবং মািযম হত্তে কটলিলিশন, করলেও, কটলিত্ত ান এবং 

ইন্টারত্তনট, অত্তনে করাি মত্তেি, কযমন মুলি তারো, কেত্তিায়াে,  ায়ে এবং রাজননলতে বযলিে, হত্তয় উত্তেত্তছন 

বহুমালত্রেিাত্তব জনলপ্রয় সারা দুলনয়ায়।  

 

লেন্তু, এইিরত্তনর করাি মত্তেিরা আবলশযেিাত্তব আেলশতে কোন জীবন জাপ্ত্তনর রীলতনীলত অনুসরর্ েত্তর না, আবার 

এসত্তবর অনুশীিন, চচত া ও লবশ্বাসগুলিও োপ্ োয়না মুসিমানত্তের সত্তঙ্গ। যেন মুসিমানরা এইসব অশািীন এবং 

অলবশ্বাসীত্তের, যারা নালে  নমািযত্তম বহুি প্রচালরত এবং লবশাি জনলপ্রয়তা প্ায় ও লবেযাত হত্তয় উত্তে, এরা তেন 

হীনমনযতায় িু ত্তত শুরু েত্তর। দুষ্ট বুলি বা শয়তান এত্তের ছিােিায় ক ত্তি এই প্রত্তরাচর্ায় কয, অমুসিমানত্তের 

দুলনয়ায় স িতার োরন হত্তে তাাঁ ত্তের ইসিাত্তমর বালহত্তরর জীবন েিার অনুসরর্। 

 

আর এই োরত্তন, োরুসসািাম স্বত্তচষ্ট হয় ইসিাত্তমর লেছু লবেযাত বীরত্তের জীবত্তনর  ল্পগুলির সঙ্কিত্তন যারা ইসিাত্তমর 

করাি মত্তেত্তির পু্ত্তরািা। এইিাত্তবই আমরা মুসিমানত্তের মত্তিয  িীর লবশ্বাস বা আত্মলবশ্বাস প্রসারত্তর্র োরর্গুলি 

উজ্জীলবত এবং ত্বরালিত েরার োরন ততরী েরত্তত চাই। এাঁত্তের প্রত্তচষ্টা এবং আত্মতযা  আল্লাহর িত্তমতর জনয আমাত্তের 

কেলেত্তয় কেয় আমরা কে এবং সলতযোর অত্তথত আমাত্তের ক্ষমতার প্লরলি, যেন আমাত্তের আল্লাহর উপ্র লবশ্বাস থাত্তে 

সঠিে লিলের উপ্র। আমরা িনযবাে জানাই জনাব লসলিেী এম,এ, কিলিয়ানত্তোে কে, লযলন োরুসসািাত্তমর  ত্তবষর্া 

লবিাত্ত র এেজন সেসয, এই বইত্তয়র প্রোশত্তনর োত্তজ তাাঁ র অনিস প্রত্তচষ্টার জনয। 

 

আবু্দল মাললক মুজাহিদ 
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ভুহমকা    

 

আল্লাহর নাত্তম, প্রম েরুর্াময়, অলত ক্ষমাশীি। আল্লাহর শ্বালি এবং মঙ্গি বলষতত কহাে তাাঁ র নবী এবং রসুি মুহাম্মত্তের 

উপ্র। 

বীর এবং বীরত্ম  

প্রত্ততযেটি জাতীর রত্তয়ত্তছ লনজস্ব বীত্তররা। এাঁত্তের মত্তিয লেছু বাস্তব আর লেছু অিীে বা পু্রােল্পীয়। এইসব বীত্তররা 

প্রশংসার উৎস, এবং কোন কোন ক াত্তত্র বা সমাত্তজ এরা অত্তনে বন্দনা আর মযতাো কপ্ত্তয় থাত্তেন। আত্তিালেত সমাত্তজ 

আসি বীত্তররা অত্তনে সময় অনুসারীত হয়। লেি আসি বীর কে? লতলন এেজন বযালি লযলন বলন্দত বা সন্মালনত হন 

তাাঁ র লবত্তশষ তবলশত্তষ্টর জনয আর যা কহাি তাাঁ ত্তের সাহলসেতা বা কশৌযত। 

 

ইসলালমর বীরগণ  

মুসিমানত্তের অিীে বা োল্পলনে কোন বীত্তরর সন্ধান েরার প্রত্তয়াজন কনই, কেননা তাাঁ ত্তের ইলতহাত্তস রি মাংত্তশর 

ততরী সলতযোত্তরর বীত্তরর প্রাচুত্তযতর অিাব কনই। তাাঁ ত্তের লনেশতন গুলি বীরত্বপু্র্ত মুিত তাাঁ ত্তের লবশ্বাস বা ঈমাত্তনর জনয 

আর তাাঁ ত্তের পৃ্লথবীত্তত জীবন িাবনার প্রলত দৃষ্টীিলঙ্গর প্রলত িন। ইসিাত্তমর বীর ত্তনর মত্তিয দুটি তবলশষ্ট লবত্তশষ িাত্তব 

প্লরিলক্ষত হয়; তাাঁ ত্তের প্লরপু্র্ত লবশ্বাস এবং আত্তত্মাৎসল তত লনত্তিত জাি লবশ্বাস এর উপ্র লনরির প্রত্তচষ্টা তাাঁ ত্তের 

সৃলষ্টেতত ার সন্তুলষ্টর অত্তর্যষায়, শুিুমাত্র আল্লাহ, সময় বা প্লরলিলত যাই কহাে না কেন। এেজন মুসিমান বীত্তরর জনয, 

কহাে কস এেজন সামলরে প্রলতিা, লবজ্ঞ লশক্ষে অথবা এেজন অলত সািারন িমতিীরু বযলি, জাত্তনন কয এই দুলনয়ার 

অিায়ী জীবন কহাি মািযম প্রোত্তির লচরঞ্জীব জীবত্তনর। ক্ষর্িায়ী কবেনা বা প্র ুল্লতা কোনিাত্তবই তুিনা হত্তব না 

জাহান্নাম বা জান্নাত্ততর লচরিায়ী েষ্ট এবং আনত্তন্দর সত্তঙ্গ। এসব বীরত্তের োত্তছ স্ব ীয় শালিই কহাি এেমাত্র আরািয 

লবষয়। আর এসত্তবর মািযত্তমই এেজন উপ্ত্তিা  েত্তর শালি এবং প্রশালি এই দুলনয়ায় আর অজত ন েত্তর প্রোত্তির 

আসি সুে এবং স্বােন্দ।  

 

আল্লাহর রসুি (সাাঃ) বত্তিত্তছন বত্তি উিৃত হত্তয়ত্তছনাঃ “লবশ্বাসীত্তের বযাপ্ারগুত্তিাই অদু্ভে। সবলেছুই তাাঁ ত্তের সুলবিার 

লেত্তেই চত্তি যায়। তাাঁ ত্তের উপ্র যেন প্রলতকূিতা বা দুেত শা আত্তস তারা সলহষু্ণতার সাত্তথ তা কমত্তন কনয়, আর এর জনয 

তারা পু্রসৃ্কত হয়। আর যেন স িতা বা প্রাচুযত আত্তস কস তেন েৃতজ্ঞতা প্রোশ েত্তর – েথায় ও োত্তজ, এর জনযও 

কস পু্রসৃ্কত হয় তাাঁ র োছ কথত্তে।” তার মাত্তন ইসিাত্তমর বীর ত্তর্র সমৃলি এবং দুেত শা দু কক্ষত্তত্রই তাাঁ ত্তের মত্তনািাব বা 

আচরন সঠিে থাত্তে। তাাঁ ত্তের উত্তিশয প্ালথতব স্বােন্দ বা প্রালি নয় কেবিই আল্লাহ তায়ািার সন্তুলষ্ট অজত ন। 

 

এই বই এর উলযেশ্ে 

এই বইত্তয় আমরা কচষ্টা েত্তরলছ ইসিাত্তমর লেছু বীত্তরর জীবত্তনর উপ্র সংলক্ষি আত্তিােপ্াত েরত্তত। লেন্তু এরা সবাই 

লবত্তশষ লবত্তশষ গুর্াবিী এবং তবলশত্তষ্টর অলিোরী। আমাত্তের প্রতযাশা কয প্ােেরা এোন কথত্তে সলতযোত্তরর উোহরর্ 

আহরর্ েরত্তত প্ারত্তবন যা আমরা সবাই লনত্তজত্তের এবং লপ্রয়জনত্তের মত্তিয ততরী েরত্তত চাই। এইিাত্তবই হয়ত 

মুসিমানরা আবাত্তরা তাাঁ ত্তের আসি যায় ায় ল ত্তর যাত্তব এবং মানব সিযতা ও ইলতহাত্তস লনয়ামে িুলমো রােত্তব। 

 

মািমুদ এসমাঈল সাইহিনী হি,এইচ, হি 

প্রত্ত সর -  লিত িাষাতত্ব  
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অনুবাদলকর কথা 

বইটি অনুবাত্তের তাল েটা আত্তস এিাত্তব – বাংিায় লিলেত লেছু লবেযাত মুসিমাত্তনর জীবনী গ্রন্থ প্ত্তে আমার এই মত্তন 

হয় কয সলতযোর ইসিাম প্রসাত্তরর জনয মুসিমান বীরত্তের জীবলন বৃেযাি প্রচাত্তরর কযমন আবলশযেতা আত্তছ কতমলন 

এইসব বৃোি হওয়া েরোর লনছে ইসিাত্তমর আলেো এবং প্রেৃত ঘটনা এবং তথয লনিত র। এত্তের জীবন বৃোি প্রচাত্তর 

কোনরুপ্ অলতরঞ্জন বা তশলল্পে প্েন লবিাস লনিত র অপ্রলতলষ্ঠত ঘটনার উিৃলত কমাত্তটই সমীচীন নয়, কেননা এত্তের 

অবোন, মহত্ত্ব বা মহানুিবতা, ঈমান, ইসিাম বা এর নবীর প্রলত তাত্তের অেৃলেম ও সীমাহীন আনু তয, তযা , লতলতক্ষা 

এবং বীরত্বই তাত্তেরত্তে েত্তরত্তছ মহান, ইসিামত্তে েত্তরত্তছ সুপ্রলতলষ্ঠত। এত্তের অবোন কযমন কছাট হওয়ার নয় কতমলন 

এত্তের দুলনয়াোরীর জীবনািযাত্তস অনথতে লেছু বােলত রুপ্ কজাো লেত্তয় এত্তেরত্তে আরও মলহমালিত েরারও লেছু কনই। 

  

বাজাত্তর প্রচলিত অত্তনে বইএ লেছু েল্প োলহনীও কিেে তার েল্পনা প্রসুত িাবনা বা আত্তব  কথত্তে সলন্নত্তবলশত 

েরত্তছন বত্তিই আমার মত্তন হত্তয়ত্তছ। ইয়াকুব নবী, ইউসু  আাঃ এর জীবন বৃোি লনত্তয় প্রোলশত বইএ এরেম নানা 

োলহনী বা অলতরঞ্জন কসটা বহুলেত্তনর। কযোত্তন ইউসু  আাঃ এর প্রলত এে নারীর আসলিত্তে, কয নারীর কোন নাম কনই 

মহান কুরআনএ শুিু তার স্বামীত্তে আি’আলজজ (মহান বা প্রিাবশািী) লহত্তসত্তবই বিা হত্তয়ত্তছ সুরা ইউসুত্ত র ৩০ নং 

আয়াত্তত, নানা আত্তবত্ত  এমনলে অলিিতাও সংযুি হত্তয়ত্তছ অত্তনে কিেত্তের েিত্তম। অথচ মহান কুরআনএ সমু্পনত 

বনতনাটা কযমন সংলক্ষি – কযিাত্তব, আল্লাহ সুবহানাওয়াতায়ািা প্রায় প্রলতটি জীবন বৃোিত্তে েত্তরত্তছন কেবিই ইলঙ্গত 

ময় ও লশক্ষর্ীয় লনত্তেত শনা মুিে কতমলন উত্তিশয মুিে, বাংিায় লিলেত বইগুলিত্তত মুি উত্তিশযটাই হত্তয় উত্তেত্তছ বনতনা 

উপ্জীবয (অত্তনে কক্ষত্তত্র বাইত্তবি বা অনয িমত গ্রন্থ কথত্তেও ঘটনা সলন্নত্তবলশত েরা হয় বিত্তিও অমুিে হত্তব না)। 

বযলির অত্তহতুে শারীলরে লববরন বা োওয়া প্রা বা এসত্তবর অলতরঞ্জন এর কচত্তয় তাত্তের অবোন, আেশত, মলহমাই 

আমাত্তের কপ্ররর্া, আর এইসত্তবর সহজ সরি বনতনার তাল ে কথত্তেই এই বইটি কবত্তছ কনয়া।   
 

 

বাংিা িাষায় সঠিে ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর অপ্রতুিতা কযমন লবশাি, কতমলন, অনযলেত্তে লবেৃত ইলতহাস আর 

ইসিাত্তমর মহানায়েত্তের োত্তটা এবং অত্তনে কক্ষত্তত্র অলত রঞ্জত্তনর প্রবর্তাও বহুলেত্তনর। সতয এবং সঠিে ইলতহাস জানা 

এবং প্রচাত্তরর প্রত্তয়াজন সবসমত্তয়র মত আজও অত্তনে জরুরী। লবত্তশষ েত্তর আজত্তের তরুর্ত্তের জনয বা যাত্তের 

সামত্তন এইসব মহাবীরত্তের জীবনী, তাাঁ ত্তের অবোন, সাহলসেতা, ঈমান, তযা  ও আল্লাহ র োত্তছ সবলেছু সমপ্তন এর 

উোহরর্ এত্তন লেত্তত প্াত্তর  আশ্চজত জনে নূতন উপ্িলি, এে নুতন সতয। 

 

মুসিমানত্তের লবজ্ঞান, রসায়ন, েশতন, ইলতহাস, রাষ্ট্রলবজ্ঞান, লচলেৎসা, কজালতলবতেযা এবং সামালজে অনবসময এবং 

নযায়লবচাত্তরর েত্তয়ে শতাব্দীর ইলতহাস যেন প্াশ্চাত্ততয ক ত্তিলছি লবরাট প্রিাব কতমলন এর অবেমত্তনর আোঙ্ক্ষা 

আজও নানা োরত্তন লবরাটিাত্তব কব বান। 

 

বাংিায় লিলেত এইিরত্তনর বইএর সংেযা কবশ অপ্রতুি। আর এই অিাত্তবর মমতপ্ীোয় আমার এই দুাঃসাহস। ইলতহাস বা 

সালহত্ততযর ছাত্র েেনও লছিাম না শুিুমাত্র প্রবি আোঙ্ক্ষা- এইসব মহাবীরত্তের জীবনী, যারা ইসিাম, আল্লাহ র রসুি 

এবং আল্লাহ র িত্তমতর জনয এতসব েৃতী করত্তে ক ত্তছন কসসত্তবর লনরািরন লেন্তু সু িীর লবষত্তয়র প্রচাত্তরর তাল ে 

কথত্তেই এই প্রত্তচষ্টা। আর লযলন আমাত্তে এই প্রত্তচষ্টায় মনলনত্তবত্তশর কপ্ররর্া লেত্তিন তাাঁ র োত্তছই প্রতযাশা েলর এর 

আরািয প্রলত ি। 
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লরয়াত্তের লেং সউে ইউলনিালসতটির িাষাতত্ত্ব লবিাত্ত র প্রত্ত সর োঃ মাহমুে এসমাঈি সাইলয়নী েতৃত ে লিলেত বইটি 

অতযি মাজত নীয় িাষায় লবেযাত োরুসসািাম প্রোশনী মুি আরবী কথত্তে ইংত্তরলজ িাষায় প্রোশ েত্তরন। বাংিা িাষায় 

প্রোশত্তনর স্বেয় অনুমলতর জনয আলম েৃতাথত োরুসসািাম প্রোশনার োত্তছ। আমাত্তের সবার এই কু্ষদ্র প্রত্তচষ্টার 

প্রলত ি কেবি তাাঁ র োছ কথত্তেই প্রাথতনা েলর।  

 

সলবনত্তয় আপ্নাত্তের মতামত এবং প্রামশত োমনা েরলছ। 

mhaque18@gmail.com 

 
মুিাম্মদ মমাস্তাগাউসুল িক মুকুল 

 

 

 

 

 

 

 

 

সূচীিত্র 

 

 

চার নোিহনষ্ঠ খহলফা      ৮-২৪ 

 আবু বাের আি-লসিীে (রালেয়াল্লাহু আনহু)-   ৮-১০  

 ঊমার ইবন আি-োোব (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ১১-১৫  

 উথমান ইবন আ  ান (রালেয়াল্লাহু আনহু)         ১৬-১৯ 

 আলি ইবন আলব তালিব (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ২০-২৪ 

 

আল্লাির রাসুললর অনেসব সািাবীরা  ২৫-১১৩ 

 আি-আব্বাস ইবন আবু্দি-মুোলিব (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ২৫-২৬ 

 আবু্দল্লাহ ইবন আম’র ইবন আি-আস (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ২৭-২৮ 

 আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস (রালেয়াল্লাহু আনহু)    ২৯-৩১ 

 আবু্দল্লাহ ইবন উমর (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৩১-৩৩ 

 আবু্দল্লাহ ইবন মাস’উে (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৩৩-৩৪ 

 আবু্দল্লাহ ইবন সািাম (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৩৪-৩৬ 

 আবু্দর-রহমান ইবন আউ  (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৩৭-৩৮ 

 আবু আইয়ুব আি-আনসারী (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৩৯-৪০ 

 আবু িার আি-ল  ারী (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৪০-৪২ 

 আবু হুরাইরাহ (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৪২-৪৪ 
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 আবু ওবাইোহ ইবন আি-জাররাহ (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৪৪-৪৫ 

 আবু উমামা আি-বালহিী (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৪৬-৪৭ 

 আম্মার ইবন ইয়ালসর (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৪৭-৪৯ 

আমর ইবন আি-আস (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৪৯-৫১ 

আমর ইবন আি-জামুহ (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৫১-৫২ 

আি-বারাহ ইবন মালিে (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৫২-৫৪ 

লবিাি ইবন রাবাহ (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৫৪-৫৫ 

আি-হাসান ইবন আিী (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৫৫-৫৭ 

হুিাই া ইবন আি-ইয়ামান (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৫৭-৫৮ 

োলিে ইবন আি-ওয়ালিে (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৫৮-৬১ 

োব্বাব ইবন আি-আরাে (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৬২-৬২ 

েুবাইব ইবন আলেয়ী (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৬৩-৬৪ 

মুস’আব ইবন উমাইর (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৬৪-৬৫ 

উথমান ইবন মাধ’উন   ৬৫-৬৭ 

সা’ে ইবন আলব ওয়াক্কাস (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৬৭-৬৮ 

সাঈে ইবন আমীর আি জুম’আ    ৬৮-৭০ 

সািামা ইবন োইস আি-আশজা’ই   ৭০-৭১ 

সািমান আি- ারলস (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৭২-৭৪ 

সুরাো ইবন মালিে (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৭৪-৭৬ 

তািহা ইবন ওবাইদুল্লাহ (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৭৬-৭৭ 

থুমামাহ ইবন উথ’আি (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৭৮-৭৯ 

আত-তু াইি ইবন আম্র আে-োওলছ (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৮০-৮১ 

উমাইর ইবন ওয়াহাব (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৮১-৮২ 

উসামাহ ইবন যায়ীে (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৮২-৮৪ 

উসাইে ইবন হুিাঈর (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৮৪-৮৬ 

যায়ীে ইবন হালরতা (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৮৭-৮৮ 

যায়ীে ইবন থালবত (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৮৯-৯১ 

আযযুবাইর ইবন আি-আওয়াম (রালেয়াল্লাহু আনহু)   ৯২-৯৩ 

োলেজা লবনত েুওয়ািীে (রালেয়াল্লাহু আনহা)   ৯৩-৯৫ 

আলয়শাহ লবনত আলব বের আস-লসিীে (রালেয়াল্লাহু আনহা)   ৯৬-১০০ 

উম্ম সািামাহ (রালেয়াল্লাহু আনহা)   ১০১-১০৩ 

উম্ম হালববাহ রামিাহ লবনত আলব সুল য়ান (রালেয়াল্লাহু আনহা)   ১০৩-১০৪ 

উম্ম হারাম লবনত মািহান (রালেয়াল্লাহু আনহা)   ১০৪-১০৬ 

আসমাহ লবনত আলব বের (রালেয়াল্লাহু আনহা)   ১০৬-১০৮ 

উম্ম আি- ােি লবনত আি-হালরথ (রালেয়াল্লাহু আনহা)   ১০৮-১০৯ 
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উম্ম সুিাইম লবনত মািহান (রালেয়াল্লাহু আনহা)   ১১০-১১৩ 
 

সািাবীলদর অনুসারীগন ১১৪-১৩৩ 

 উমর ইবন আবু্দি আলজজ   ১১৪-১১৫ 

 আি-হাসান আি বাসলর    ১১৬-১১৭ 

 আতা ইবন রাবাহ   ১১৮-১১৯ 

 রাজা ইবন হায়ওয়াহ   ১১৯-১২১  

 আলমর ইবন আবু্দল্লাহ আত-তালমলম   ১২১-১২৪ 

 শুরাইহ আি-োেী (লবচারে)   ১২৪-১২৫ 

 আলমর ইবন শুরাহলবি আি-শা’লব   ১২৫-১২৭ 

 মুসা ইবন নুসসাঈর   ১২৮-১৩১ 

 তালরে ইবন লযয়াে   ১৩১-১৩৩ 
 

ধহমিি হবলশ্ষজ্ঞগন ১৩৪-১৪৫ 

 আি-ইমাম আবু হালন া আন-নুমান   ১৩৪-১৩৫ 

 আি-ইমাম মালিে ইবন আনাস   ১৩৫-১৩৭ 

 আি-ইমাম আশ-শাল ’ই   ১৩৭-১৩৯ 

 আি-ইমাম আহত্তমে ইবন হানবাি   ১৩৯-১৪১ 

 আি-ইমাম আি-বুোরী   ১৪১-১৪৩ 

 আি-ইমাম আবু যাোলরয়া ইয়ালহয়া আি-নাওয়ালয়   ১৪৩-১৪৫ 
 

সংস্কারকগন ১৪৬-১৬৩ 

 সািাউলিন আি-আউলয়লব   ১৪৬-১৫০ 

 আি-ইযয ইবন আবু্দস-সািাম   ১৫০-১৫৩ 

 আহত্তমে ইবন তায়মীয়াহ   ১৫৩-১৫৫ 

 ইবন োইয়ীম আি-জাওলযয়াহ   ১৫৫-১৫৭ 

 আশ কশইে মুহাম্মে ইবন আবু্দি ওয়াহাব   ১৫৭-১৫৯ 

 জামািুলিন আি-আ  ালন   ১৫৯-১৬১ 

 আশ-কশে মুহাম্মাে আবু্দহ   ১৬১-১৬৩ 

 

হবজ্ঞানী ও িহিতগন ১৬৪-১৭৪ 

 আবু রাইহান মুহাম্মে আি-বাইরুনী   ১৬৪-১৬৫ 

 আবু বাের মুহাম্মে ইবন যাোরীয়াহ আর-রালয   ১৬৫-১৬৮ 

 আবুি-ওয়ালিে মুহাম্মে ইবন রুশে   ১৬৮-১৭০ 

 ইবন োিদুন   ১৭০-১৭৪ 
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চার নোিহনষ্ঠ খহলফা 

 

 

আবু বকর আল হসহযক (রাাঃ) 

ঘহনষ্ঠ বনু্ধ, শ্শুর এবং আমালদর নবীর (সাাঃ) প্রথম উত্তরাহধকার । 
মৃতুয ১৩ লহজরী 

 

 
“ তুলম যলে তাাঁ ত্তে (ত্তমাহাম্মে সাাঃ) সাহাযয না ের (ইহা কোন প্রিাব ক ত্তি না), আল্লাহ (সুবহানাওয়াতায়ািা) তাাঁ ত্তে অবশযই সাহাযয 

েত্তরন যেন অলবশ্বাসীরা তাাঁ ত্তে লবতালেত েত্তরন, দু’ জত্তনর এেজন, যেন তাাঁ রা (মুহাম্মাে এবং আবু বের) গুহার মত্তিয লছি, কস তার 
সঙ্গীত্তে বত্তিলছি ‘হতাশ (অথবা িীত ) হত্তয়া না, অবশযই, আল্লাহ আমাত্তের সত্তঙ্গ আত্তছন”, অতাঃপ্র আল্লাহ তার উপ্র জান্নাত্ততর (স্ব ত) 
শালি অবতীনত েরত্তিন, এবং তাাঁ ত্তে শলিশািী েরত্তিন এমন বালহনী লেত্তয় যা কতামরা কেেত্তত প্াওলন। এবং অলবশ্বাসীত্তের নীত্তচ নালমত্তয় 

লেত্তিন আর আল্লাহর েথাই সমুন্নত হত্তিা , আল্লাহ সবতশলিমান, সবত জ্ঞানী”। কূরআন ৯-৪০ 

 

সুরা তওবা, মহান কুরাত্তনর এই আয়াত্তত আমরা লতনটি উত্তল্লে প্াই, আবু বের আি লসলিোঃ “দুই জত্তনর মত্তিয 

এেজন”, “ দুই জন” (নবী েলরম সাাঃ এবং আবু বের রাাঃ), এবং “কস তাাঁ র সঙ্গীত্তে বিি” (তার মাত্তন নবী েলরম সাাঃ 

আবু বের (রাাঃ) কে বিি)। প্রসঙ্গ কয িাত্তব উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ তাত্তত আমাত্তের বীত্তরর লবত্তশষ বযলিত্তের স্পষ্ট 

বলহপ্রোশ ঘত্তটত্তছ। লতলনই এেমাত্র মানব সহত্তযা ী লছত্তিন নবী েলরম (সাাঃ) এর জনয কসই অন্ধোর এবং লবপ্ে সঙ্কুি 

সময়গুত্তিাত্তত, যেন মক্কার সব লবিমীরা তাাঁ র সমু্পর্ত ক্ষলত এবং লবনাত্তশর জনয কিত্ত ই লছি। কুরআত্তনর কসই বর্তনায় 

“আল্লাহ’ও আমাত্তের সত্তঙ্গ আত্তছন” যা নবী েলরম (সাাঃ) বত্তিলছত্তিন বত্তিই উিৃত হত্তয়ত্তছ- যেন আবু বের (রাাঃ) 

লবিমীত্তের গুহার প্রত্তবশ প্ত্তথর বালহকর কেত্তেন ও নবী েলরম (সাাঃ) এর জীবত্তনর জনয তার  িীর উত্তদ্ব  প্রোশ েত্তরন। 

 

ল ত্তর কেো যাে আমাত্তের এই বীত্তরর জীবন োলহনী। ‘আবদুল্লাহ ইবন আলব কুহা াহ’ আমাত্তের বীত্তরর আসি নাম- 

এেজন সু-প্লরলচত মক্কার বযবসায়ী। লতলন মুহাম্মত্তের আল্লাহর রসুি হওয়ার আত্ত  কথত্তেই ঘলনষ্ঠ বনু্ধ লছত্তিন। আর এই 

ঘলনষ্ঠ সম্পত্তেত র  োরত্তর্ই লতলন হন এেমাত্র বযলি লযলন সবত প্রথম ইসিাম িত্তমতর প্রলত লবশ্বাস িাপ্ন েত্তরন। লতলন 

মুহাম্মত্তের (সাাঃ) চালরলত্রে তবলশষ্ট সন্মত্তন্ধ সমযে জ্ঞান থাোর োরত্তন তাাঁ র ‘িমতপ্রবতত ে’ বা আল্লাহ’র রসুি কঘাষর্াত্তে 

সত্তন্দত্তহর কচাত্তে কেোর কযৌলিেতা েুত্তজন নাই।  

 

কসই শুরুর সময় কথত্তে আল্লাহ র রসুত্তির (সাাঃ) মৃতুয, কতইশ বছর প্র এমনলে তারও প্ত্তর আবু বের লসিীে (রাাঃ) 

প্রমান করত্তে ক ত্তছন কয লতলন মুহাম্মত্তের অতযি লবশ্বস্ত বনু্ধ এবং অনুসরর্োরী লছত্তিন। আর কসই সীমাহীন আনু তয 

এবং অলবচি লবশ্বাস  আমাত্তের বীরত্তে এত্তন লেত্তয়লছি ‘আি লসিীে’ কেতাব, যার মাত্তন – অেৃলেম বা োাঁ টি লবশ্বাসী 

বযলি বা কয বযলি েেনই নবী েলরম এর কোন েথা বা োজত্তে মুহুত্ততত র জনয হত্তিও সত্তন্দত্তহর কচাত্তে কেত্তেন নাই। 

এই কেতাবটি তাত্তে বযলি তিাত্তব লেত্তয়লছত্তিন আল্লাহ’র রসুি সাাঃ লনত্তজ, ‘ইসরা এবং কমরাজ’ (মুহাম্মত্তের 

রালত্রোলিন যাত্রা মক্কা কথত্তে কজরুসাত্তিম এবং কবত্তহত্তস্ত অবতরন) ঘটনার প্র। যেন ২৭কশ রজব এর সোত্তি, 

লহজরত্ততর বছর দুত্তয়ে আত্ত , নবী েলরম সাাঃ মক্কাবালসত্তের বিত্তিন কয লতলন কজরুসাত্তিত্তম ল ত্তয় ল ত্তর এত্তসত্তছন 
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মক্কায় কসই রাত্ততই, শুত্তন মক্কাবালসরা আরও উৎ ুল্ল হত্তয় উত্তেন এইত্তিত্তব কয এইবার তারা আসি প্রমান কপ্ত্তয় 

ক ত্তছন মুহাম্মত্তের েথা এবং োলবর প্ত্তক্ষ। এেজন মানত্তবর প্ত্তক্ষ রাত্তত এত দূর প্থ প্ালে কেয়া তাও আবার এেই 

রাত্তত কযোত্তন শুিূ কজরুসাত্তিত্তম কযত্ততই িাত্ত  দুই সিাহ। এই গুজব ছলেত্তয় প্েি সারা মক্কায়, এত্তত লেছু নব 

েীলক্ষত মুসিমানরাও সত্তন্দত্তহর মত্তিয প্ত্তে ক ত্তিন তাত্তের প্রলশক্ষে এর বযাপ্াত্তর। লেছু অলবশ্বাসী তেন আমাত্তের 

বীত্তরর োত্তছ ল ত্তয় এই অদু্ভে বযাপ্ারটি লনত্তয় তারা যা শুত্তনত্তছন কসটা বিত্তিন। তারা আশা েত্তরলছত্তিন কয লেছু সত্তন্দহ 

বা হতাশা আবু বের এর হৃেত্তয়র মত্তিয তারা জা াত্তত প্ারত্তবন। লেন্তু আমাত্তের বীত্তরর জবাব লে লছি? লতলন বিত্তিন 

“মুহাম্মে লে তাই বত্তিত্তছ? আর যলে বত্তি থাত্তে তাহত্তি কসটা আলম লবশ্বাস েরব। আলম পু্র্ত আিায় তার সব লবষয় এবং 

আল্লাহ কথত্তে আনীত সব বার্ী আলম লবশ্বাস  েলর, এই বযাপ্াত্তরও আমার কোন সত্তন্দহ নাই”। তার সমথতন প্রোশ এবং 

অলবশ্বাসীত্তের লবশ্বাস  েরাত্তনার জনয কয কয েথা বিা হত্তে তা সতয, আবু বের তেনই মুহাম্মত্তের (সাাঃ) োত্তছ ক ত্তিন 

এবং বিত্তিন – “আলম লনত্তজ কজরুজাত্তিত্তম ল ত্তয়লছিাম, আপ্লন লে বিত্তবন এমন লেছু যা আপ্লন কসোত্তন 

কেত্তেত্তছন”? কজরুজাকিত্তমর লবলিন্ন লেছুর বনতনা শুত্তন মক্কাবালসর োত্তছ যা লতলন শুত্তনত্তছন তার সতযতা লনলশ্চত 

হত্তিন। নবী েলরম সাাঃ সত্তন্দহোরী মক্কাবালসর জনয এও বিত্তিন কজরুজাকিম কথত্তে মক্কা ক রার প্ত্তথ লতলন লে সব 

কেত্তেত্তছন, যা প্রবলতত ত্তত প্লরব্রাজেরা মক্কায় ল ত্তর এত্তস সব লনলশ্চত েত্তরন। 

 

মক্কার অত্তনে প্রিাবশািী বযলিত্তের ইসিাত্তমর প্লরবৃত্তে আসার জনয আমাত্তের এই বীর লছত্তিন সহায়ে অগ্র ালম। 

এেই সাত্তথ লতলন অত্তনে অসহায় দুিত া য েবলিত ইসিাম অনুসালরত্তের লছত্তিন উিারোরী। লতলন তাত্তের সহায় 

লহত্তসত্তব এল ত্তয় আত্তসন, লবত্তশষ েত্তর েৃতোসত্তের। আবু বের রাাঃ তার লবরাট সম্পে বযাবহার েত্তরত্তছন কসইসব 

েৃতোসত্তের লেত্তন কনয়ার জনয, কযমন সুপ্লরলচত লবিাি ইবন রাবাআ ও আত্তরা অত্তনত্তে, তাত্তের লবিলমত প্রিুত্তের োছ 

কথত্তে লেত্তন আল্লাহর নাত্তম মুিিাত্তব কছত্তে লেত্ততন লতলন তাত্তের। আমাত্তের বীত্তরর উোর এবং মহানুিব প্রেৃলত বার 

বার প্রলতিাত হত্তয়ত্তছ লহজরত্ততর (নবী েলরম সাাঃ মক্কা কথত্তে মেীনা  মন) আত্ত , কসই সময় এবং তারও প্ত্তর। 

লহজরত্ততর সময় আবু বেরই রাাঃ িাো েত্তরলছত্তিন প্থ প্রেশতে এবং লেত্তনলছত্তিন যাবতীয় রসে ভ্রমত্তনর জনয। লতলন 

এমনলে তার বাসায় যত টাো লছি সব লনত্তয়লছত্তিন রসুত্তির(সাাঃ) সত্তঙ্গ ভ্রমত্তন প্থ েরচ লহত্তসত্তব আর লনত্তজর 

প্লরবারত্তে  করত্তে ল ত্তয়লছত্তিন আল্লাহর কহ াজত্তত। এটা আমাত্তের প্ত্তরর এইরেম আত্তরেটি ঘটনাত্তে মত্তন েলরত্তয় 

কেয় যা মেীনায় ঘত্তটলছি – যেন নুতন ইসিালম রাত্তষ্ট্রর এবং এর প্রলতরক্ষা সুদৃঢ় েরার যুি চিলছি। সমাত্তজর সবত 

স্তত্তরর কিােজন লেছু না লেছু লনত্তয় আসলছি, উমর ইবন োোব (রাাঃ) লনত্তয় আসি তাাঁ র সমুেয় সম্পলের অত্তিতে, রসুি 

সাাঃ এর োত্তছ োন লহত্তসত্তব। লেন্তু আমাত্তের বীর কসটা েত্তরন নাই। তার জনয তার সমুেয় সম্পলে লছি েম। আর যেন 

রসুি সাাঃ লজত্তজ্ঞস েরত্তিন ‘কতামার প্লরবাত্তরর জনয লে থােি তাহত্তি’-‘আল্লাহ’, আবু বের লসিীে রাাঃ জবাব, লতলন 

তার প্লরবারত্তে করত্তেত্তছন আল্লাহ প্াত্তের অনুগ্রত্তহর আেত্তয়। লছপ্লছত্তপ্ কছাট োট  েত্তনর আবু বের লসিীে রাাঃ এর 

হৃেয় লছি কোমি ও নরম, লেন্তু েথা ও োত্তজ লছত্তিন দৃঢ়প্র্  এবং অলবচি। দুটি েুবই তাৎপ্যতপু্র্ত  উোহরন এোত্তন 

কেয়া কযত্তত প্াত্তর যা ঘত্তটলছি েুবই এে েঠীর্ সমত্তয় - ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর শুরুর লেত্তে। প্রথমটি হত্তিা , নবী েলরম 

সাাঃ এর মৃেু লহজরী ১০ সত্তনর ৩য় মাত্তস। যেন নবী েলরম সাাঃ এর মৃতুয সংবাে কঘাষনা েরা হত্তিা  সমাত্তজর বহু কিাে 

কশাত্তে তেন মুহযমান এবং অলবশ্বাস েরলছি (মানত্ততই প্ারলছি না) এই প্যতাত্তয় যাত্তে েুব শলিসািী মানব লহত্তসত্তব 

সবাই জানত কসই উমর ইবন োোব রাাঃ লবশ্বাসই েরত্তত প্ারলছিনা কস লে শুনত্তছ। লতলন এমনলে তাাঁ র কোিা তিওয়ার 

উলচত্তয় িমে লেলেত্তিন নবীলজর মৃেুর েথা কযন কেউ কঘাষনা না কেন। অবিাটা লছি আত্তব প্রবি, জটিি এবং ক্রত্তমই 

তা লবশৃংেিায় রুপ্ লনলেি। আর এই সমত্তয় আমাত্তের বীর ঘটনার লনয়ন্ত্রন লনত্তিন এই সংেটময় সলন্দক্ষত্তন। লতলন সবার 

সামত্তন এত্তস োোত্তিন এবং মহান কুরাত্তনর বার্ী উিৃে েরত্তিন, যার মাত্তন লনম্নরুপ্ – মুহাম্মে এেজন আল্লাহর কপ্রলরত 
রসুি এর বাইত্তর লেছু নন, অবশযই তাাঁ র পু্ত্তবতও অত্তনে রসুত্তির মৃেু হত্তয়ত্তছ। তাহত্তি লে লতলন যলে মৃতুযবরন েত্তরন অথবা লনহত হন তত্তব 
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লে কতামরা প্শ্চােপ্সরন েরত্তব (অলবশ্বাসী লহত্তসত্তব)? আর যারা তা েরত্তব তারা আল্লাহর প্রলত সামানযতম ক্ষলতও সালিত েরত্তত প্ারত্তব না। 

আর আল্লাহ পু্রস্কাত্তর িুলসত েরত্তবন তাত্তের যারা েৃতজ্ঞ”।(সুরা ৩-১৪৪)। আবু বের (রাাঃ) আরও বিত্তিন – 

 

 “ কতামরা যারা মুহাম্মেত্তে লবশ্বাস েত্তরছ তাত্তেরত্তে আলম বিত্তত চাই কয মুহাম্মে মারা ক ত্তছন। যারা আল্লাহর এবােত 

েরত্তত কতামরা কজত্তন নাও আল্লাহ লচরলঞ্জব”। 

 

এেথা শুনার প্র সবাই অনুিাবন েরি কয মৃতুয অপ্রলতরুি, এমনলে রসুিত্তের কবিায়ও। সবাই এরপ্র শ্বাি হত্তিা । 

উমর ইবন আি োোব এই িাত্তব বত্তিত্তছন বত্তি উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ  - ‘মত্তন হয় এই প্রথম আলম আয়াতটি শুনিাম আবু 

বের এর োছ কথত্তে’। 

 

সবতাত্তগ্র কয লবষয়টি সাহাবীত্তের লচিার োরর্ হত্তয় কেো লেি কসটা হত্তে উেরালিোর (েলি া) লনবতাচন, নুতন উলেয়মান 

এই মুসলিম জালতত্তে (মুসলিম উম্মাহ) কনতৃে কেয়ার জনয। ‘সােী াত বলন সাআইোহ’ নামে যায় ায় অত্তনে তেত  

লবতেত , আত্তিাচনার প্র সবত সন্মলতক্রত্তম আমাত্তের বীরত্তেই লনবতালচত েরা হত্তিা । আবু বের আি লসিীে (রাাঃ) 

‘েলি া’, উেরালিোর নবী েলরম (সাাঃ) এর। অবাে হওয়ার লেছুই কনই  এমন গুরুতযপু্নত োয়ীতয এবং েঠির্ এই 

োত্তজ তাাঁ ত্তে লনবতাচন েরা হত্তিা । লতলন হত্তিন সবত্তচত্তয় বত্তয়াত্তজযষ্ঠ এবং রসুত্তির ঘলনষ্ঠ বনু্ধ, শুিু তাই নয় লতলন হত্তিন 

লবেযাত সাহাবীত্তের মত্তিয অগ্রজ এবং লযলন তাাঁ র প্োনুসরন েত্তরত্তছন ওতপ্রতিাত্তব। এছাোও কসই লতলন যাত্তে 

বযলি তিাত্তব নবী েলরম সাাঃ প্ছন্দ েত্তরলছত্তিন তাাঁ র যায় ায় তাাঁ র উপ্লিলতত্তত এবং তাাঁ র অসুি সমত্তয় নামাত্তজর 

জামায়াত্তত ইমামলত েরার জনয। এটা ইলঙ্গত বহন েত্তর কয তাাঁ র অনুপ্লিত্তত মুসলিম উম্মাহত্তে কনতৃে োনোরী হত্তবন 

লতলনই। মুসলিম ঐলতহালসে ন প্রশ্ন তুত্তিন কয সুলনলেত ষ্ট িাত্তব রসুি সাাঃ েেনও মুত্তে োউত্তে বত্তিন নাই কয আবু বের 

তাাঁ র যায় ায় কনতৃে কেত্তবন এজনয কয লতলন চানলন ইসিাম এর এই শুরু এবং সলন্দক্ষত্তন মুসলিম জালতর গুরুতযপু্র্ত 

তনলতে আেশত ‘প্রামশত’ (শুরা) লনয়ম িলিত হওয়ার দৃষ্টাি ততরী কহাে। 

 

লদ্বতীয় কয ক্রালিোি আমাত্তের বীর স িিাত্তব অলতক্রাি েত্তরলছত্তিন কসটা হত্তিা  নবী েলরম সাাঃ এর মৃতুযর প্র 

অত্তনে অত্তনে নুতন ইসিাম অনুসালররা ইসিাম লবমুে বা ইসিাম কথত্তে সত্তর যালেি লেছু িন্ড বা ছদ্মতাপ্স এর 

প্রত্তরাচনায় যারা লনত্তজত্তে আল্লাহর রসুি বত্তিও োলব েরলছি। লেছু কিাে যাোত বযাবিাত্তে মানলছি না যলেও তারা 

ঈমান অস্বীোর েরলছত্তিন না। নবী েলরম সাাঃ এর এোগ্র ছাত্র এবং েঠির্ এই অনুসারী আবু বের রাাঃ দৃঢ়তায় সঙ্কল্প 

েরত্তিন কয এই িমতভ্রষ্ঠ বা স্বিমততযা ীত্তের কমাোত্তবিা েরত্তত হত্তব এবং তাত্তের ইসিাত্তমর অনুশাসত্তন ল লরত্তয় আনত্তত 

হত্তব। লেছু লেছু সাহাবী (রসুত্তির সহচর) তাাঁ ত্তে সতেত  েরত্তিন এইিাত্তব কয এইত্তয লবপু্ি লেছু কিাে এবং লবশাি লেছু 

ক াত্তত্রর বীরুত্তি যাওয়াটা লবপ্ে বত্তয় আনত্তত প্াত্তর। লেন্তু, যার তবলশষ্ট হত্তিা  আল্লাহর উপ্র অলবচি লবশ্বাস এবং তাাঁ র 

সাহাত্তযযর উপ্র আিাশীি আমাত্তের এই বীর লিরেল্প কয তাত্তে যলে এোই েরত্তত হয় তবুও লতলন এল ত্তয় যাত্তবন। 

স্বািালবেিাত্তব সব সাহাবী (রসুত্তির সহচর) তাাঁ ত্তের েিী ার সত্তঙ্গই থােত্তিন, িমতভ্রষ্টোরীত্তের বীরুত্তি এই 

প্রচারালিযান অতযি স িতার সাত্তথ এল ত্তয় লনত্তিন অলিষ্ঠ িত্তক্ষ। ইসিাম আবারও আরব লবত্তশ্বর এেমাত্র িমত লহত্তসত্তব 

আলবিুত ত হত্তিা । উেত্তর সলক্রয় িমতপ্রচাত্তরর  ত্তি এই এিাো লবশ্বাসীত্তের উবতর িুলম লহত্তসত্তব প্লরলচলত কপ্ি আমাত্তের 

বীত্তরর কনেৃত্তে। নবী েলরম সাাঃ এর যাবতীয় লনত্তেত শাবিীর এোগ্র অনুসারী আবারও লনত্তম্ন উত্তল্ললেত উোহরন সৃলষ্ট 

েরত্তিন – মৃতুযর অল্প েলেন আত্ত  রসুি সাাঃ যুবে উসামাহ ইবন যাইয়ীে (রাাঃ) এর কনেৃত্তে এে কসনাবালহনী প্রস্তুত 

েত্তরলছত্তিন উেত্তর করাম সাম্রাত্তজযর আলিপ্েয প্রলতহত েরার জনয। তাাঁ র মৃেুর সময় মেীনার উপ্শহত্তরই লছি এই 

বালহনী এবং সমরালিযাত্তনর জনয লছি প্রস্তুত। রসুি সাাঃ মৃেুযর প্র সবাই প্রামশত লেলেি এই সমরালিজান িল ত েরার 

জনয এবং এই কসনাবালহনীত্তে আিযিরীন কোন্দি কমাোত্তবিার জনয বযবহার েরত্তত। এইসব প্রামত্তশতর অিনীলহত 
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োরর্ও লছি, লেন্তু আবু বের এর োত্তছ এইসব োরত্তনর কথত্তে গুরুতযপু্নত লে লছি- কসনাবালহনী প্াোত্তনার লসিাি লছি 

রসুি সাাঃ এর, আবু বেরত্তে কসই লসিািত্তে সন্মান এবং প্রলত িন েরত্ততই হত্তব সালবতে প্রক্ষাপ্ত্তট যত বািা বা 

লবপ্লেই অনুত্তময় কহাে। আমাত্তের বীর আত্তেশ লেত্তিন – “উসামা’র কসনাবালহনীত্তে এল ত্তয় কযত্তত - আমাত্তে যলে 

কনেত্তেরা এত্তস আক্রমনও েত্তর এর প্ত্তরও আলম এই লসিাি কথত্তে লপ্ছু হটব না, নবী েলরম সাাঃ এর কনয়া লসিাি 

আলম েেনই বেিাব না”।  আরও েত্তয়েজন সাহাবীত্তের সত্তঙ্গ উমর ইবন োোব রাাঃ প্রামশত লেত্তিন কয-  

 

আবু বের এরেম এেজন যুবেত্তে কসনাপ্লত কথত্তে সলরত্তয় লেে কেননা এই কসনাবালহনীত্তত অত্তনে অগ্রজ সাহাবীও 

রত্তয়ত্তছন। আমাত্তের বীর এত্তত উষ্মা প্রোশ েরত্তিন। উমর রাাঃ এর োেী িত্তর লতলন বিত্তিন – “কহ উমর, রসুি সাাঃ 

লনত্তজ তাত্তে লনত্তয়া  লেত্তয়ত্তছন আর আলম তাত্তে বরোস্ত েরব”! এর প্র আবু বের এবং উমর দুজত্তনই চত্তি ক ত্তিন 

কসনাবালহনীত্তে লবোয় জানাত্তত। কসনালিনায়ে (যুবে উসামা) কঘাোর উপ্ত্তর, লবনয়ী েলি া, আবু বের রাাঃ কহত্তট 

যাত্তেন তার প্াত্তয়র সমািরাত্তি। উসামা লবন যাইয়ীে রাাঃ লবব্রত কবাি েরলছত্তিন। লতলন তাাঁ র কঘাো কথত্তে কনত্তম বরং 

েলি াত্তে কঘাোয় চোর প্রস্তাব লেত্তিন। লেন্তু আমাত্তের বীর কজার লেলেত্তিন, না উসামা কঘাো কথত্তে নামত্তবন, না 

লতলন কঘাোয় চেত্তবন। “ আল্লাহর নাত্তম ঘন্টা োত্তনে হাটাত্তত সমসযাটা লে”! এর প্র লতলন অল্প বয়স্ক কসনাপ্লতর োত্তছ 

অনুমলত চাইত্তিন ‘উমর লবন আি-োোব মলেনায় থােত্তবন এেজন উপ্ত্তেষ্টা লহত্তসত্তব। স্বািালবে িাত্তবই, লতলন এই 

লসিাি লনত্তত প্ারত্ততন এেজন েলি া লহত্তসত্তব উসামা (রাাঃ) অনুমলত ছাোই, লেন্তু কসটা আমাত্তের বীত্তরর তনলতেতা 

নয়, লতলন জাত্তনন কয উসামার লমশন স্বয়ং রাসুিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইত্তহ ওয়াসাল্লাম লনত্তজই ঠীে েত্তরলছত্তিন। অতএব, 

কসই লহত্তসত্তব লতলন আবু বের  (রাাঃ) এর অিীত্তন নন। 

 

ইলতহাস আবুবের’এর এই লসিাি – উসামাত্তে (রাাঃ) পু্বতলনিতালরত লমশত্তন প্াোত্তনা, েত লবজ্ঞতার তার প্রমান কেয়। 

যেন উের আরত্তবর লবত্তদ্রাহীরা কেেি কসনাবালহনী করামানত্তের কমাোত্তবিা েরত্তত অগ্রসরমান, তারা লনত্তজত্তের মত্তিয 

িাবি-‘যলে শাসত্তের অবিা দুবতি এবং নেবত্তে কহাত তাহত্তি েলি া েেনই তসনযবি প্াোত্ততা না করামানত্তের 

কমাোত্তবিা েরত্তত’। প্রমালনত হত্তিা  কয এর প্রিাত্তব লেছু লবত্তদ্রাহ এইিাত্তবই েলমত হত্তয় ক ি। লহজরত্ততর ১২ বছর 

প্র, কয বছর আবু বের  আি-লসলিে (রাাঃ) মারা যান, ইসিাম ইতমত্তিয আরব িুেত্তন্ড, এর আত্তশ প্াত্তশ এবং উের 

এবং পু্ত্তবত সুদৃঢ় িাত্তব প্রলথত হত্তয় ক ত্তছ।  

 

 
 
 

উমর ইবন আল-খাত্তাব 

(রালেয়াল্লাহু আনহু) 

আল-ফারুক (লে সতে এবং হমথোর মলধে িাথিকে হনণিি করলত িালর) 

মৃতুয ২৩ লহজলর 

 

 

“ও আল্লাহ ! ইসিামত্তে সাহাযয ের দুজন উমর এর মত্তিয কয কোন এেজনত্তে ইসিাম এর প্রলত আনু ে লেত্তয় – 

‘উমর ইবন আি-োোব অথবা আমর ইবন লহশাম”। 
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নবী েলরম সাল্লাল্লাহু আিাইত্তহ ওয়া সাল্লাম “ তা হা-আ। আমরা কতামার (ও কমাহাম্মে) প্রলত কুরআন অবতীনত েলর নাই কতামার 
কবাঝা বা কেশ লহত্তসত্তব- যারা আল্লাহর আনু ত্তের জনয উত্তদ্বি শুিু তাত্তের মত্তন েলরত্তয় কেয়ার জনয। এটা তাাঁ রই বার্ী কয সৃলষ্ট েত্তরত্তছন 
িুমন্ডি এবং উপ্ত্তর জান্নাত। প্রম অনুগ্রহশীি রত্তয়ত্তছন তাাঁ র আরত্তশ (ত্তয িাত্তব তাাঁ ত্তে উেম রুত্তপ্ মহামালনযত েত্তর) দুলনয়া কথত্তে 

কবত্তহত্তস্তর মত্তিয যা লেছু রত্তয়ত্তছ, এবং এই দু’ইত্তয়র মাঝ োত্তন, সবই তার অলিত্তন, কতমলন যত লেছু রত্তয়ত্তছ দুলনয়ার নীত্তচও”  আি 
কুরআন  ২০,১-৬   
 

উপ্ত্তরর আয়াত সমুহ ইসিাত্তমর মুি আত্তিােবেীো লহত্তসত্তবই আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ সমাদৃত, ‘উমর ইবন আি-

োোব, যার োে নাম লছি আি- ারুে। কুর’আন, যা অননুেরর্ীয় আল্লাহর বানীত্তত সমৃি, এর উচ্চমাত্তনর  েন, 

িাষা এবং এর অতুিনীয় লবষয়বস্তু, প্রাচীন তবষমযবােী অত্তনে আরত্তবর জনয প্থ প্রেশতে লহত্তসত্তব আলবিুত ত হত্তয়ত্তছ। 

এসমত্তয় আরবত্তের মাত্তঝ সু-সালহত্ততযর অত্তনে সমাের, িাষা ত উৎেষততার অত্তনে েের এবং মুিযায়ন লছি 

উচ্চমাত্ত তর, এটাও প্রলতত্তযাল তা এবং লববাত্তের এেটি মুি োরর্ লহত্তসত্তব োজ েরত। উমর ইবন আি-োোব 

রালেয়াল্লাহু আনহু কসই সব আরত্তবর এেজন লযলন কুরআন  এর িাষা ত উতেষততার প্রলত অলিিুত লছত্তিন লবত্তশষ 

েত্তর উপ্ত্তরর কয সব আয়াত উত্তল্লে েরা হত্তয়ত্তছ। ঘটনাটা এিাত্তব বিা হত্তয়ত্তছ – উমর ইবন আি-োোব এেজন 

ইসিাম অনুসালরত্তে যেন আক্রমন েরত্ততলছত্তিন তেন তাত্তে এই বত্তি লতরস্কার েরা হত্তিা  কয কতামার লনত্তজর কবান 

এবং তার শ্বামীও মুহাম্মত্তের অনুসালর হত্তয় ক ত্তছ। উমর কক্রাত্তি জ্বত্তি উেত্তিন। োপ্ কথত্তে তরবালর কবর েত্তর কবাত্তনর 

বােীর লেত্তে কেৌে লেত্তিন। িা যবশত  – তাাঁ র কবান এবং তার শ্বামী তেন কুর’আন  প্েলছত্তিন। তাত্তের লশক্ষে, 

োব্বাব ইবন আি-আরাত, সুরা তায়া হাআ (২০) শুরু কথত্তে প্াে েরলছত্তিন। বােীর োত্তছ আসত্ততই উমর ঐ ে’টি 

আয়াত শুত্তনই মুগ্ধ হত্তয় ক ত্তিন। তাাঁ র কবান তাাঁ ত্তে কেো মাত্রই কয  িে কথত্তে প্েলছত্তিন কসটি িুলেত্তয় ক িত্তিন। 

‘উমর লপ্োলপ্েী েরত্তত িা ি  িেটি কেোবার জনয, লেন্তু তাাঁ র কবান, যলে এর অমযতো েত্তর এই িত্তয় কসটা 

কেোলেি না। এবং তা েরত্তত ল ত্তয় লতলন আহত হত্তিন, এরপ্র আমাত্তের বীর এেটু সাি হত্তিন। এই ঘটনাটি এই 

িাত্তবও বলর্তত হত্তয়ত্তছ  -“ ালতমা, তাাঁ র কবান লে প্েলছি কসটা বিত্তত অস্বীেৃলত জানাত্তি তাত্তে থাপ্পে মাত্তর এবং তার 

নাে লেত্তয় রি প্েত্তত শুরু েত্তর। উমর তার কবাত্তনর মুে এবং রি বত্তয় যাওয়া নাে কেত্তে সহানুিুলতশীি হত্তয় 

প্ত্তেন”। 

 

কবানটি এেটু লনরাপ্ে িাবার প্র বিত্তিন –তুলম কযত্তহতু অমুসলিম এবং অলবশুি(?) তুলম কুরআন  স্পশত েরত্তত প্ার 

না। যলে তুলম কেেত্ততই চাও কোরাত্তর্র এই  িত্তে লে লিো আত্তছ তাহত্তি কতামাত্তে ক াসি েত্তর শুি হত্তত হত্তব 

প্রথত্তম এর প্র কতামাত্তে লবশ্বাস এত্তনছ এই মত্তমত কঘাষনা (শাহাো) লেত্তত হত্তব। আমাত্তের বীরত্তে কযিাত্তব বিা হত্তিা  

তাই েরত্তিন এবং কঘাষনা লেত্তিন –আলম সাক্ষী লেত্ততলছ কয আল্লাহ তায়ািা বযলতত অনয কোন উপ্াশয কনই এবং 

সাক্ষয লেত্ততলছ কয মুহাম্মে হত্তে আল্লাহর রসুি’। সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ লতলন আল্লাহর রসুত্তির োত্তছ ক ত্তিন তাাঁ র িমতািলরত 

হওয়ার েবরটা তাাঁ র সামত্তনই প্রোশ েরত্তত। আত্ত ই কজত্তনলছ আল্লাহর রসুি সাাঃ দুজন কিাত্তের জনয ইসিাম প্রসাত্তরর 

বযাপ্াত্তর আল্লাহর োত্তছ কোয়া েত্তরত্তছন তারা হত্তিন, উমর ইবন আি-োোব অথবা আমর লবন লহশাম (আবু জাহি)। 

মুসিমানরা এই লবরাট ঘটনায় উত্তদ্বলিত এবং আনলন্দত হত্তয় ক ি। কেননা আমাত্তের এই বীত্তরর প্রলসলি হত্তিা  তাাঁ র 

দৃঢ়ত্তচতার জনয, কযটাত্তে মক্কায় অত্তনত্তেই িয় েরত।  

আমাত্তের বীত্তরর ইসিাম গ্রহত্তনর  ত্তি মুসিমানত্তের শলি, সুরক্ষা বৃলি হত্তিা । যার শলি এবং মত্তনাবি মুসিমানত্তের 

মত্তিয লনরাপ্োত্তবাি বালেত্তয় তুিি। এটা বিা হত্তয়ত্তছ, যেন আমাত্তের বীর মেীনা প্রবাস েরার লসিাি লনত্তিন, লতলন 

প্রোত্তশয কঘাষনা লেত্তিন মক্কার অিালমতেত্তের োত্তছ – োত্তরা সাহস থােত্তি তাত্তে কযন বািা কেয়, লেন্তু কেউ এল ত্তয় 

আত্তসলন তার প্ত্তথ বািা হত্তয়। 
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দৃঢ়তা এবং সাহত্তসই আমাত্তের বীত্তরর এেমাত্র তবলশষ্ট লছি না। তাাঁ র লবজ্ঞতা, সবতচ্চ নযায়প্রায়র্তা এবং আল্লাহ 

সুবহানাওয়াতায়ািার প্রলত তাাঁ র অলতশয় িািবাসা সবতজন লবলেত লছি। অত্তনে কক্ষত্তত্রই তাাঁ র লসিািগুত্তিা বাস্তলবেই 

আল্লাহর কপ্রলরত বালর্র সত্তঙ্গ লমত্তি কযত বত্তি বিা হত্তয়ত্তছ। মুসিমানরা অত্তনে লশষ্টাচার আচরর্ কযসব ঐলতহালসেিাত্তব 

তাৎপ্যতযপু্নত  কসসত্তবর জনয তাাঁ র োত্তছ ঋর্ী । কযমন, লতলনই আবু বের রালেয়াল্লাহু আনহু কে বত্তিলছত্তিন কুরআনত্তে 

সঙ্কিন েত্তর বইএর আোত্তর প্রোশ েরত্তত। লতলন বত্তিলছত্তিন - অত্তনে যুত্তি অত্তনে রসুি সাাঃ এর সহপ্াঠিরা, যাাঁ রা 

কুরআন এর হাত্ত জ (মুেস্তোরী), তাাঁ রা মৃতুয বরন েরত্তছন, তাত্তের অবতত মাত্তন কুরআন অলবেি না থাোর বা হালরত্তয় 

যাওয়ার সম্ভাবনা ততরী হত্তে। আবু বের রাাঃ এই প্রস্তাত্তব শুরুত্তত লদ্বিালিত লছত্তিন এই িত্তয় কয, কয োজটি তাাঁ র 

লশক্ষে, আল্লাহর রাসুি েত্তরন নাই, লেন্তু প্ত্তর এর প্রত্তয়াজনীয়তা এবং উপ্োলরতা উপ্িলি েরত্তত কপ্ত্তরলছত্তিন এবং 

োজটি যাঈে ইবন থালবে রাাঃ উপ্র অলপ্তত েরা হয় কযটা লনত্তয় প্ত্তর আত্তিাচনা েরা হত্তব এই বইত্তয়। আবু বের’র  রাাঃ 

মৃতুযর প্র, আমাত্তের বীর – উমর ইবন োোব, েলি া লনবতালচত হন, আমীর আি মুলমলনন (লবশ্বাসীত্তের কনতা) মুসিমান 

শাসেত্তেরত্তে এই িাত্তবই তাাঁ র সময় কথত্তে অত্তনেলেন প্যুতি অলিলহত েরা কহাত। আমাত্তের এই বীত্তরর সময়ই অত্তনে 

গুরুতযপু্নত প্রশাসলনে প্রলতষ্ঠান িালপ্ত হয় – লনয়লমত োে বযবিা, লনয়লমতিাত্তব লনবলন্ধত সমর বালহনী (লেওয়ান আি-

জুন্দ লহত্তসত্তব প্লরলচত) ইতযালে। রাষ্ট্র প্লরচািনার বযাপ্াত্তর আমাত্তের বীত্তরর অত্তনে দৃষ্টািোরী অবোন আত্তছ। িলমতয় 

অনুশাসত্তনর আওতায় শাসন বযবিায়, লে রাষ্ট্র প্লরচািনায় উত্তল্লেত্তযা য সংস্কার সািন েত্তরন – লির সংেল্প, আবার 

েয়ািুতা, দৃঢ়তা, আবার চরম নযায়প্রায়নতা এবং  সািারন মানুত্তষর সুে সমৃলির জনয তাাঁ র োলয়ত্বশীিতা লছি রুপ্ে 

এর মত। আমাত্তের বীত্তরর নযায়প্রায়র্তা , েয়ািুতা, োলয়ত্বশীিতা  এবং মহানুিবতা ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর প্রত্তত 

প্রত্তত লবশাি দৃষ্টাি লহত্তসত্তব উত্তল্ললেত হত্তয় আত্তছ। এরই অল্প েত্তয়েটি আমরা নীত্তচ উত্তল্লে েরার প্রয়াস কনব। 

 

এে েঠীন শীত্ততর রাত্তত েিী া উমর তাাঁ র লনয়লমত প্যতত্তবক্ষত্তন কবলরত্তয়ত্তছন মেীনার রাস্তায়, এে সময় লতলন লশশুর 

োন্নার শব্দ শুনত্তত কপ্ত্তিন। লতলন োন্নার শত্তব্দর লেত্তে এল ত্তয় কযত্তত িা ত্তিন োন্নার োরর্ অনুসন্ধাত্তনর জনয। উমর 

রাাঃ লশশুত্তের োন্নার োরর্ লজত্তজ্ঞস েরত্তিন। লশশুত্তের মা জবাব লেত্তিন তারা অনাহারী, কু্ষোর কবেনায় তারা োেত্তছ। 

‘কতামার ঐ প্াত্তত্র লে আত্তছ কযটা তুলম চুিার আগুত্তন জাি লেে’? উমর লজত্তজ্ঞস েরত্তিন। তাত্তের মা জবাব লেত্তিন কয 

সিানত্তের সািনা লেত্তত লেছু নুলে প্াথর প্ালনত্তত লেত্তয় নােলছিাম যতক্ষন না বাচ্চারা ঘুলমত্তয় না যায়। এর প্র বিত্তত 

িা ত্তিন েলি া লেিাত্তব সািারন মানুত্তষর প্রলত অবত্তহিা কেোত্তেন, অপ্রতুি করশন লেত্তেন ইতালে। এসব শুত্তন 

আমাত্তের বীত্তরর হৃেয় কেত্তপ্ উেি এেলেত্তে তার শাসত্তনর  দুবতিতা এবং আল্লাহর োত্তছ এর তেল য়ত অনযলেত্তে তাাঁ র 

কমািাত্তয়ম হৃেত্তয়র অনুেম্পা দু’ াি কবত্তয় ঝরত্তত িা ি। ইসিাম লবত্তশ্বর ‘আমীরুি মুলমলনন’ কেৌোত্তত িা ত্তিন 

রাষ্ট্রীয় োজালি োনার লেত্তে। কসোন কথত্তে লনত্তজর োত্তি েত্তর আটা এবং কতি (চবী) লনত্তয় ল রত্তিন। লনত্তজর হাত্তত 

লতলন প্াত্তত্র োবার করত্তে আগুত্তন  ু লেত্তত িা ত্তিন লনজ মুত্তে যতক্ষন না োবার ততরী হত্তিা । এর প্র উমর রাাঃ 

বাচ্চাত্তের োওয়া লনলশ্চত েরার প্রই কসোন কথত্তে প্রিান েরত্তিন। যাওয়ার সময় বাচ্চাত্তের মা’কে লতলন বিত্তিন 

লনয়লমত িাত্তব লতলন কযন োচালি কথত্তে োবার লনত্তয় আত্তসন, লতলন সব সময় এসব েরত্ততন লনত্তজর প্লরচয় না লেত্তয়ই, 

কেউই বুঝত্তত প্ারত না কয কিােটি এসব েরত্তছন লতলনই স্বয়ং েলি া। আর এেলেন তাাঁ র রাত্ততর এই প্যতাত্তিাচনা 

প্লরভ্রমত্তন এে তাবুর মত্তিয মলহিার আতত  লচৎোর শুনত্তত কপ্ত্তিন। জানত্তত প্ারত্তিন কয প্রসব কবেনায় মলহিা 

োতরাত্তেন আর তার শ্বামী অসহাত্তয়র মত প্ায়চারী েরলছত্তিন। লতলন কিােটিত্তে তিযতয িরত্তত বত্তি লনজ বােীর লেত্তে 

ছুটত্তিন। স্ত্রীত্তে বিত্তিন তুলম লে আল্লাহর তনেটয িাত্তির এেটা বে সুত্তযাত্ত  লনত্তজত্তে জোত্তত চাও। স্ত্রীত্তে লিতত্তর 

প্াঠিত্তয় লতলন আগুন জালিত্তয় তাবুর বালহত্তর কিােটি সহ অত্তপ্ক্ষা েরত্তত িা ত্তিন। লেছুক্ষন প্র উমর এর স্ত্রী লচতোর 

েত্তর উেত্তিন “ও আলমরুি মুলমলনন” কতামার বনু্ধত্তে জালনত্তয় োও কয তার এেটি পু্ত্র সিান হত্তয়ত্তছ। কিােটি উৎ ুল্লয 

এবং আশ্বস্ত হত্তিন বত্তট তত্তব লতলন লে শুনত্তিন কসটা লবশ্বাস েরত্তত প্ারলছত্তিন না। 
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আরও এেটি ঘটনার লববরর্ আমরা জালন – লতলন লসরীয়ায় এে বৃি কিােত্তে লিক্ষা েরত্তত কেেত্তিন। কোজেবর লনত্তয় 

জানত্তিন কস এেজন ইহুেী। েিী া সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ তার ঐ এিাোর  ির্তরত্তে লতরস্কার েরত্তিন, তাত্তে মত্তন েলরত্তয় 

লেত্তিন কয ইসিাম লবিমীত্তের সুরক্ষার জনয লজজীয়া ের আত্তরাপ্ েত্তর থাত্তে তাত্তের রাত্তষ্ট্র, এবং কস যেন সক্ষম লছি 

তেন কস লজজীয়া ের লেত্তয়ত্তছ অতএব এটা মুসিমান রাত্তষ্ট্রর োলয়ত্ব বৃিয বয়ত্তস তার কেো শুনা েরার।  

 

সামযতা (সামযবাে) লছি নযয়লবচাত্তরর আর এেটি গুরুতযপু্র্ত লেে আমাত্তের বীত্তরর, যা লতলন েঠির্ িাত্তব প্যতাত্তিাচনা 

েরত্ততন এবং কমত্তন চিত্ততন। ইলতহাস সাক্ষয কেয় কয এেো হত্তজ্বর (মক্কায় তীথতযাত্রা) সময়, লমশত্তরর এেজন লিষ্টান 

েিী ার োত্তছ নালিশ েরত্তিন কয আমর ইবন আি-আস (লমশত্তরর  ির্তর) এর পু্ত্র তার কছত্তিত্তে মারত্তিার েত্তরত্তছ 

এজনয কয প্রলতত্তযাল তায় কস লজত্ততত্তছ কেন এবং আত্তরা বত্তিত্তছ ‘লে সাহত্তস কস এেজন সন্মানীয় কিাত্তের কছত্তিত্তে 

হারায়’। েিী া – ‘উমর ইবন আি-োোব এসব শুত্তন কক্রািালিত হত্তয় প্েত্তিন। সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ লতলন আত্তেশ লেত্তিন 

 িনতত্তরর কছত্তিত্তে হালযর েরার জনয এবং লমশরীয় িীষ্টানত্তে লেত্তিন চাবুে – কযন লনত্তজই এর প্রলতোর লনত্তত প্াত্তর।  

 ির্তত্তরর উত্তিত্তশয লতলন বিত্তিন –‘ স্বািীনিাত্তব জন্ম কনয়া মানুষ আবার েেন কথত্তে প্রািীন হওয়া শুরু েত্তরত্তছ’। 

 

শলিমান উমরত্তে তাাঁ র শত্রুরা িয় কপ্ত, লেন্তু সামানয এবং দুবতি সািারন মানুষ তা অনুিব েরত না। এেবার এে 

েুতবায় (িমীয় বিৃতা) লতলন লনত্তেত শ লেলেত্তিন লবত্তয়র কমাহর (লবত্তয়ত্তত কছত্তি েতৃে কমত্তয়ত্তে অথত অথবা মুিযবান দ্রবয 

প্রোন) অল্পপ্লরমাত্তন নালমত্তয় আনত্তত (যাত্তত সহত্তজ এেজন কছত্তি লবত্তয় েরার সামথতয অজত ন েত্তর)। এেজন মলহিা 

েশতে/ত্তোতার মিয কথত্তে উত্তে োোত্তিন এবং বিত্তিন –‘উমর তুলম এলনত্তয় বিার কে কযোত্তন আল্লাহ কুরআন’এ 

বত্তিত্তছন এবযাপ্াত্তর – “কতামরা যলে তাত্তেরত্তে এে ‘লেিার’ (ত্তবশী মুিযমান) োও ---। েিী া তার িুি স্বীোর 

েরত্তিন, বিত্তিন ‘উমর ভ্রত্তম প্লতত হত্তয়ত্তছ এবং এেজন নারী সতয েথাটাই বত্তিত্তছ’। লতলন তাাঁ র আত্তেশ তুত্তি 

লনত্তিন। 

 

আমাত্তের বীর দুরদৃলষ্ট সম্পন্ন এেজন বাস্তব লিলেে বযলি লছত্তিন,  কযটা আমরা নীত্তচর উিৃলত কথত্তেই বুঝত্তত প্ারব। 

এেো লতলন তাাঁ র লনয়লমত রাত্ততর টহত্তি শুনত্তত কপ্ত্তিন এে মলহিা েলবতার মািযত্তম তার শ্বামীর লবরত্তহর স্তব 

েরলছত্তিন। েিী া কসই মলহিার শ্বামীর সম্বত্তন্ধ কোজ লনত্তিন এবং জানত্তিন কয তার শ্বামী কসনা অলিযাত্তন দূত্তর 

রত্তয়ত্তছন। লতলন তাাঁ র কমত্তয় – হা সা’র োত্তছ ক ত্তিন এবং লজজ্ঞাসা েরত্তিন এেজন লববালহতা নারী েতলেন শ্বামীর 

স্বালিিয কথত্তে দূত্তর থােত্তত প্াত্তর। যেন তাাঁ র কমত্তয় বিত্তিন “ সবতচ্চ চার মাস” েিী া সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ আত্তেশ জারী 

েরত্তিন সব লববালহত তসনযরা প্রলত চার মাস অির ছুটি প্াত্তবন বােীত্তত যাওয়ার জনয। 

 

দুজন ক্রীতোস িরা প্ত্তেলছি উট চুরীর সময়। েিী া কেেত্তত কপ্ত্তিন দুজত্তনর কচহারা েুবই শীর্ত এবং চমতসার। লতলন 

বুঝত্তত প্ারত্তিন োজটি তারা েত্তরত্তছ আসত্তি কু্ষিার তােনা কথত্তে। অতএব লতলন তাত্তেরত্তে সালস্ত কেয়ার বেত্তি 

তাত্তের মনীবত্তে কেত্তে আনত্তত বিত্তিন এবং তাত্তে লতরস্কার েরত্তিন তাত্তেরত্তে ঠিেমত োবার না কেয়ার জনয। 

এরপ্র আমাত্তের বীর মুনীবত্তে বিত্তিন চুরী যাওয়া উত্তটর ক্ষলতপু্রন লেত্তয় লেত্তত। আর স্বািালবে িাত্তব ঐ দুজনত্তে 

িলবষযত্তত চুরী না েরার জনয হুলসয়ার েত্তর লেত্তিন। 

 

ইসিাত্তমর সব বীত্তরর মতই আমাত্তের বীর ‘উমর ইবন আি-োোব’ লছত্তিন েুবই লবনম্র বযলি, যলেও লতলন লছত্তিন 

ইসিালম রাত্তষ্ট্রর প্রিান যা লছি মিযপ্রাত্তচযর লবরাট শলিির দুই  সাম্রাজয– প্ারসীয় আর পু্বত বাইজান্টাইন এর উেরসুরী 

এবং লবজয়ী কসই সমত্তয়। তাাঁ র সমত্তয়ই তাাঁ র লবচক্ষর্ রাষ্ট্র প্লরচািনার োরত্তনই মুসিমানরা প্রথম কজরুজাত্তিম লবজয় 

েরত্তত কপ্ত্তরলছত্তিন। আমরা তাাঁ র কজরুজাত্তিম শহত্তরর চাবী কনয়ার জনয মেীনা কথত্তে কজরুজাত্তিম  যাওয়ার ঘটনাটা 
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উত্তল্লে প্ালর। বিা হত্তয়ত্তছ লবশাি এই রাত্তষ্ট্রর অলিপ্লত েিী ার লছি এেটাই েচ্চর প্লরবহত্তনর জনয। কযটা লতলন তাাঁ র  

িৃত্ততযর  সত্তঙ্গ প্ািা েত্তর আত্তরাহন েরলছত্তিন। আর যেন তাাঁ রা কজরুজাত্তিম শহত্তরর োছাোলছ এত্তস কপ্ৌছাত্তিা কসই 

সময় তার িৃত্ততযর প্ািা লছি আত্তরাহত্তনর আর উমর রাাঃ িা াম িত্তর হাটার। স্বািালবে িাত্তব িৃতযটি অনুত্তরাি 

েরলছত্তিন উমরত্তে উপ্ত্তর বসত্তত কযত্তহতু অত্তনে  র্যমানয বযালি অত্তপ্ক্ষা েরলছত্তিন তাাঁ ত্তে অলিবােন জানাবার 

জনয। লেন্তু লতলন রাজী হত্তিন না বরং কজার লেলেত্তিন প্ািা অনুযায়ী োজ েরত্তত, লতলন তার কসই কছো জামা (বিা 

আত্তছ তার জামায় ১৩ টি তালি লছি) কোমত্তর গুত্তজ হাটলছত্তিন। (ত্তসই িৃতযটি মুসিমানও লছত্তিন না)। এই তনলতেতা 

এবং লবনমততা লেত্তয় উমর ইবন আি-োোব মুসিমান কসনা অলিনায়েত্তের এবং শহত্তরর সন্মানীয় বযলি বত্ত তর সামত্তন 

চাবী গ্রহন েরত্তিন। আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ এোত্তন দু’টি লজলনষ তবশীষ্ট পূ্র্ত লছি – এে, েৃতজ্ঞতা শুিু আল্লাহর জনয 

যার োত্তছ সবটুকু নম্রতা প্রোশ, দুই, এটা হত্তিা  বযলিটি – তার প্লরিান বা শারীলরে োট নয়, যা আসি লবচাযতয লবষয়। 

 

এইসব গুনাবলিই আমাত্তের বীরত্তে, যার অেৃলেম লবনমতত া এবং লনরত্তপ্ক্ষ মননশীিতা, প্রলতিাশীি এই মুসিমান এর  

স্মরর্ াাঁ থা শুিু মুসিমানত্তের হৃেয় এবং মত্তন নয় অত্তনে অমুসিমান ইলতহাসলবে এবং প্লিতত্তের োত্তছও জা রুে 

থােত্তব। 

ইসিালম রাষ্ট্র প্রলতষ্ঠা এবং প্লরচািনায় উমর রাাঃ এর সা িযগুত্তিা – রাষ্ট্র (ইরাে, লসরীয়া, লমশর) প্লরচািনার জনয নীলত 

এবং লনয়মোনুন চািু েত্তরন আর তা লতলন লচঠি লেত্তয় সব  ির্তরত্তের জালনত্তয় কেন। তাাঁ রা ঠীেমত কসসব প্ািন েরত্তছ 

লে না ক াপ্ত্তন লতলন কসসব যায় ায় ল ত্তয় কোাঁ জ কনন। 

 

- সরোরী কোষা ার িাপ্ন েত্তরন।  

- কসনা ছাউলন এবং আিুলনে কসনাবালহনীর আেত্তি কবশ লেছু লনয়ম শৃঙ্খিা প্রর্য়ন েত্তরন কযমন – তসনয তালিো ততরী, 

লনয়লমত কবতন প্রোন, ৪ মাস অির বােী যাওয়ার ছুটি, সুপ্ারিাইজার লনত্তয়া  ইতযালে। 

- লবচারে লনত্তয়া  এবং লবচার লবিা  িাপ্ন (তাাঁ ত্তেও েমপ্ত্তক্ষ দুইবার আোিত্তত তিব েরা হয়)। 

- জনসািারত্তনর লনরাপ্োর জনয রালত্রোত্তি রাস্তায় রাস্তায় প্াহারাোর লনত্তয়ালজত েত্তরন, বাজার লনয়ন্ত্রন বযবিা চািু েত্তরন 

যাত্তত সািারর্ জন ন কোনিাত্তব প্রতালরত না হত্তত প্াত্তর। 

- রাস্তা এবং শহর ততরীর লনত্তেত শ জারী েত্তরন- কযমন কু া, বাসরা, কমৌসুি (ইরাে)  ুসতাত আর জীজা (লমশর) শহর। 

লনজ হাত্তত লতলন এসব শহত্তরর সব লেছু প্লরেল্পনা েত্তরন।  

- প্রত্তেৌশিী এবং োরী র লনত্তয়া  েত্তরন রাস্তা ঘাত্তটর োজ েরার জনয।  

- প্ালন সরবরাত্তহর জনয মুসিমান রাত্তষ্ট্র লতলন নেী, হৃে, েনন েত্তরন। 

- লশক্ষা লবস্তাত্তরর জনয লবত্তশষ েত্তর কুরআন লশক্ষার জনয সাহাবীত্তের মত্তিয কথত্তে লশক্ষে লনত্তয়া  কেন। মসলজে ততরী 

েত্তরন, েলথত আত্তছ তার আমত্তিই প্রায় লতন হাজার মসলজে ততরী হত্তয়লছি। 

- লতলন মসলজে নববী এবং োবা শরী  সম্প্রসারন েত্তরন। 

- মুসলিম প্লঞ্জো (লহজরী সাি) চািু েত্তরন। েৃষেত্তের  িন বাোত্তনা এবং লবলিন্ন  সি  িাত্তনার জনয সব সহায়তা 

কেন। 

- তসনযত্তের মত্তিয োত্তের প্রচিন েত্তরন এবং লনত্তজ েেত্তনা লচঠির আোন প্রোন  েরত্ততন। 

- মহাসেত্তে যাত্রী ছাউলন এবং প্ালনর জনয কুপ্ েনন েত্তরন।  

- সমস্ত  রীব অলিবাসী এমনলে নবজাতেত্তের(অমুসমানসহ) রাষ্ট্র কথত্তে মাত্তসাহারা িাতার বযবিা েত্তরন। 
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- োত্তেলসয়ার যুি এবং উমর রাাঃ তার কসনাপ্লত সাআে লবন আলব ওয়াক্কাসত্তে লিো লচঠি বা লনত্তেত শ ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস 

উত্তল্লক্ষ কযা য ঘটনা। রুস্তত্তমর এে িাে পু্নত সলজ্জত কসনাবহর কে হালরত্তয় প্ারসয রাত্তজয মুসিমান শাসন প্রসালরত 

েত্তরন। 

- ল লিলস্তন, লসরীয়াত্তে করাম সাম্রাত্তজযর অতযাচার অলবচার কথত্তে মুি েত্তরন (োলিে বীন ওয়ািীত্তের কনতৃত্তে)।  

- লমশরত্তেও করামানত্তের তবষমযমুিে রাষ্ট্র প্লরচািনা কথত্তে আমর লবন আি-আস রাাঃ কনতৃত্তে মুি েত্তর নযায়লবচার 

এবং সাত্তমযর রাজত্তে এলেিুত েত্তরন উমর লবন আি োোব রাাঃ। 

মেীনার কিাে অবাে হত্তয়লছি উমর এর শহীে হওয়ার ইত্তে শুত্তন (ত্তেননা মেীনার শালিপু্নত অবিায় েলি া লেিাত্তব 

লনহত হত্তবন), এে  াসী অমুসলিম েতৃে  জর এর নামাত্তজ লতলন শহীে হন। 

 

আমাত্তের লবশাি েৃতজ্ঞতা প্রোশ েরা েরোর কয আল্লাহ তায়ািার অত্তশষ েৃপ্া এবং উমর লবন োোব রালেয়াল্লাহু 

আনহুর প্রত্তচষ্টা ছাো ইসিাম রাষ্ট্র দুলনয়ায় এিাত্তব লবেলশত কহাত না।  

তাাঁ র নযায় লবচার, কযা য রাজয প্লরচািনা, সমাজ েিযার্, আল্লাহর প্রলত অলবচি আিা ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস আজও এে 

লেংবেলিরুত্তপ্ বতত মান সমাজ লবজ্ঞানীত্তের োত্তছ আত্তিােবলতত ো লহত্তসত্তব জ্বত্তি আত্তছ ।  

 

 

 

 

উসমান ইবন আফফান 
রালেয়াল্লাহু আনহু 

ধুি-নু্নরাইন (লে বেহির সলে দুটি আললা ধারন কলর) 

মৃতুয ৩৫ লহজলর 
 

 

“ ও আল্লাহ, উসমান এর উপ্র েুশী থাে, যার প্রলত আলমও অত্তনে েুশী”- নবী েলরম সাল্লাল্লাহু আিাইত্তহ ওয়াোল্লাম (তাাঁ র উপ্ত্তর শালি 

বলশতত কহাে)। 

 

উমর রাাঃ লেিা ত্ততর সময় কয বছরত্তে বিা কহাত –‘রামাো’র বছর’, মেীনার কিােজন প্রচন্ড েরায় আক্রাি লছি 

এবং অবিা এমন প্যতাত্তয় ল ত্তয়লছি কয মানুষ অনাহাত্তর  াত্তছর প্াতা োওয়া শুরু েত্তরলছি। কস সময় েবর কবর হত্তিা 

কয ঊসমান রাাঃ ১০০ উট কবাঝাই এেটি োত্ত িার অত্তপ্ক্ষা েরলছত্তিন। মেীনার বযবসায়ীরা িীে েরা শুরু েরত্তিন 

কসই োত্ত িা লেনত্তত কেননা এত্তত মুনা ার সম্ভাবনা লছি লনলশ্চত। আমাত্তের বীর তাত্তেরত্তে বিত্তিন কতামরা বি কে 

েত োত্তম এসব লেনত্তত রালজ আছ। তারা লদ্বগুন, লতনগুন এত্তেেটি উত্তটর মািামাত্তির জনয বিলছি এবং কস অংে 

ক্রমািত্তয় কবত্তেই যালেি। উসমান রাাঃ তাত্তের লে বত্তিলছত্তিন? ‘আমাত্তে আত্তরা অত্তনে কবশী মুিয কেয়ার প্রলতশ্রুলত 

আল্লাহ তায়ািা লেত্তয়ত্তছন, এমনলে েশ কথত্তে সাতশত িা  কবশী কেয়ার েথা বত্তিত্তছন’(কুরআন- ২-২৬১)। লতলন 

সমু্পর্ত ১০০ উত্তটর মািত্তবাঝাই োত্ত িা মেীনার  রীব কিােত্তের জনয লবলিত্তয় লেত্তিন।  

 

এই হত্তিা  আমাত্তের বীত্তরর তবলশষ্টপু্নত বযবহার লযলন লছত্তিন ইসিাম গ্রহনোরী ৫ম বযলি আর ৩য় েিী া। জীবনির 

লতলন উোহরন সৃলষ্ট োরী লহত্তসত্তব প্লরলচত হত্তয় আত্তছন তাাঁ র োনশীিতার জনয লযলন পু্ত্তরাপু্লর মত্তন েরত্ততন তাাঁ র যা 
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লেছু সম্পলে আত্তছ সবই সৃলষ্টোরী আল্লাহর সন্তুষ্টী িাত্তির জনয উৎস ীেৃত, মুসলিম উম্মার সাহাত্তযয এবং ইসিাত্তমর 

বা আল্লাহর রাস্তায় েরত্তচর জনয। অত্তনে উোহরত্তনর মত্তিয আমরা এোত্তন অল্প ে’টি উত্তল্লে েরব। 

 

লহজরী ৯ সাি, আল্লাহর নবী কমাহাম্মাে সাাঃ লসিাি লনত্তিন কয করাম সাম্রাত্তজযর তাত্তবোর আরব রাষ্ট্রগুত্তিাত্তে প্রলতহত 

েরা েরোর, শুিু করাম সাম্রাত্তজযর প্রলতবন্ধেতার জনযই নয়,  লতলন (সাাঃ) েবর প্ালেত্তিন মুসিমানত্তের বীরুত্তি 

সমত্তরর প্রস্তুলতও তারা লনলেি। িরা  ৃষ্ম, মুসিমানত্তের তবষলয়ে বযাপ্ারগুত্তিাও িাি যালেি না। অত্তনে মুসিমানই 

কসনাবালহনীত্তত অংশগ্রহত্তন উৎসাহ কবাি েরলছি, লেন্তু অিাব এবং সম্পত্তের সীমাবিতা বািা হত্তয় োাঁ লেত্তয় আত্তছ। 

আর এই অিাবী লেনগুত্তিাত্তে রুপ্ািত্তরর জনয আমাত্তের বীর ‘উসমান রাাঃ’ েশ হাজার স্বর্তমুদ্রা (লেনার –রাষ্ট্রীয় মুদ্রা), 

লতন শত মািামাি িলেত  উট এবং প্িাশটি কঘাো তাবুে অলিযাত্তনর জনয োন েত্তরলছত্তিন। এছাোও সব রেম রসে 

সহ লতন শত জ্ঞানী সাহাবীত্তে কসনাবাহীলনর সত্তঙ্গ প্াঠিত্তয়লছত্তিন। নবী েরীম সাাঃ প্রলতলক্রয়া লছি এরেম – ‘উসমানত্তে 

(রাাঃ) এই লেত্তনর প্র কথত্তে লেছুই শলঙ্কত েরত্তব না’। এরপ্র লতলন প্রাথতনা েরত্তিন – “ও আল্লাহ! আলম কযমন 

উসমাত্তনর প্রলত আনলন্দত তুলম হও আত্তরা স্বেয়”। 

আত্ত র এে সময় – আমাত্তের বীর শুনত্তত কপ্ত্তিন কয নবী েলরম সাাঃ বত্তিত্তছন – কয কেহ রুমাহর প্ালনর কুপ্ েুেত্তবন 

(বা লেনত্তবন) তার পু্রস্কার হত্তব জান্নাত (স্ব ত)’। উসমান রাাঃ অগ্র ামী হত্তয় কুপ্টি লেনত্তিন এর মালিত্তের োছ কথত্তে 

এবং সবতসািারত্তনর জনয উমু্মি েত্তর লেত্তিন। 

 

যাহাই কহাে, শুিু োনশীিতাই  আমাত্তের বীত্তরর লবত্তশষ চালরলত্রে তবলশষ্ট নয়। তার প্লরলচলত লছি – লতলন এেজন 

প্লরলমত ও লবনীত, োতবয ও বোনয প্রেৃলতর এবং স্বেয়বান হৃেত্তয়র অলিোরী। এছাোও তাাঁ র উত্তল্লেত্তযা য অবোন  

ইসিাত্তমর এবং মুসিমান সমাত্তজর জনয লবরাট প্লরসত্তরর – তার লেছু এইোত্তন সলন্নত্তবলশত থােত্তব। এোত্তনই এেটু 

কথত্তম এেটা লবত্তশষ গুন বা তবলশষ্ট কযটা নবী েলরম সাাঃ লনত্তজ তাাঁ ত্তে সন্মালনত েত্তরলছত্তিন এেটি প্ছত্তন্দর উপ্ালি 

লেত্তয় কসটা হত্তে ‘িুনু্নরাইন’ – যার োত্তছ ‘দুই আত্তিা’ আত্তছ। ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস এটা এেটি লবরাট উত্তল্লক্ষয লবষয়, 

আমাত্তের বীত্তরর সত্তঙ্গই নবী েলরম সাাঃ তাাঁ র দুই কমত্তয়র লবত্তয় লেত্তয়লছত্তিন। তাাঁ রা হত্তিন রুোইয়া ও উম্ম কুিথুম। নবী 

েলরম সাাঃ এর িমত প্রচার ইলতহাত্তসর শুরুর লেত্তে মক্কায় লতলন তাাঁ র েনযা রুোইয়ার সাত্তথ আমাত্তের বীত্তরর লবত্তয় কেন। 

লতলন উসমান রাাঃ এবং অনযান্ন নুতন মুসিমানত্তের সত্তঙ্গ আলবলসনীয়ায় প্রবাসী হন। বের এর যুত্তির প্ত্তর তাাঁ র মৃতুয হত্তি 

নবী েলরম সাাঃ তাাঁ র লদ্বতীয় েনযার সত্তঙ্গ উসমান’র রাাঃ লবত্তয় কেন। এই দুই ঘটনাই প্রমান েত্তর আমাত্তের বীত্তরর 

চারীলত্রে তবলশষ্ট এবং বযলিত্তের লবশািতা। 

 

কুরআলনর আধুহনক অনুহলহি 

এটা িত্তরই কনয়া যায় কযত্তোন জ্ঞান সম্পন্ন মুসিমান মাত্রই শুত্তনত্তছন ‘আি মাসহা  আি উসমান’ (উসমাত্তনর 

মাসহা  – কুর-আন), কযটাত্তে মুি সংস্করন লহত্তসত্তবই িরা হয় এবং এটা কথত্তেই প্রবলতত ত্তত প্রামালনে কুর-আন 

লিলেত হত্তয়লছি। এই সংস্করন স্বন্মত্তন্ধ ঘটনার বনতনা এিাত্তব এত্তসত্তছাঃ  

 

মেীনায় েলি া উসমান রাাঃ োত্তছ তথয আসলছি কয মুসিমানরা কুর-আত্তনর মুি বর্তনা লনত্তয় মতত্তিত্তে জোত্তে , 

প্রত্ততযত্তেই োবী েরত্তছ তার বর্তনার সতযতার বযাপ্াত্তর। এই লবভ্রালি এবং ক্ষলতের প্রবনতার অবসাত্তনর জনয এেটি 

লিলেত কুর-আত্তনর জনয লসিাি লনত্তিন, কযটা মুসিমানরা সবসময় অনুসরর্ েরত্তত প্াত্তর। স্বিাবতই, কুরআন অবশয 

সংরলক্ষত লছি নবী েলরম এর অত্তনে সহপ্াঠিত্তের মত্তন যারা মুেস্ত েত্তরলছত্তিন পু্ত্তরা কুরআন (হাত্ত জ), এ ছাো 

লিলেত িাত্তবও এর আত্ত  স্বংরলক্ষত লছি প্রথম েিী া আবু বের  রাাঃ লনত্তেত ত্তশ, যেন কেো যালেি অত্তনে সাহাবী যারা 

হাত্ত জ লছত্তিন তাাঁ রা মৃতুয হুমলের মত্তিয লছত্তিন যেন তারা যুত্তি লিি লছত্তিন -প্রথমত িমততযা ী মুসিমান আরব লবত্তশ্ব 
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যারা নবী েলরম সাাঃ মৃতুযর প্র লবশ্বাস হালরত্তয় ক ত্তিন, লদ্বতীয়ত – প্ারসয এবং করামান (বাইত্তজন্টাইন) কসনাবালহনীর 

বীরুত্তি। কসই স্বংেিন আবু বের  রাাঃ োত্তছ  লেত লছি এর প্র েিী া উমর রাাঃ এবং সব কশত্তষ নবী েলরম সাাঃ স্ত্রী 

এবং উমর রাাঃ এর েনযা হা সা রাাঃ োত্তছ। 

 

যেন েিী া উসমান রাাঃ লসিাি লনত্তিন লতলন কুরআন এর অনুলিলপ্ েরত্তবন ‘এেটি আেলশতে প্রোর এবং  েত্তন’ লতলন 

োলয়ত্ব নযাস্ত েরত্তিন সুপ্রলসি, নবী েলরম সাাঃ এর সাহাবী এবং অনুত্তিেে জাঈে ইবন থাবীত এর উপ্র, লযলন লনত্তজ 

কুর-আত্তনর লবষয় বস্তু সন্মত্তন্ধ সমযে জ্ঞাত্তনর অলিোরী, িাষযোর, এর আত্ত র েলমটির কনতৃেোনোরী, কযন নবী েলরম 

সাাঃ এর লবশ্বাসিাজন সাহাবীত্তের মািযত্তমই োজটি সম্পন্নয েরা যায়। এেজন আত্ত র অনুলিলপ্ কথত্তে বত্তি যাত্তবন আর 

এেজন কসটা নেি েত্তর নুতন িাত্তব লিেত্তবন। এই নেি এবং লিেন প্রলক্রয়ায় যেনই কোন মতত্তিে কেো লেত 

লবত্তশষ েত্তর কোন শত্তব্দর উচ্চারর্ এর বযাপ্াত্তর কুরাইশত্তের উচ্চারর্ িলঙ্গত্তে প্রািানয কেয়া হত কেননা নবী েলরম সাাঃ 

এত্তসলছত্তিন কূরাইশ বংশ কথত্তে।  

 

পু্র্ত কুর-আত্তনর অনুলিলপ্ লিেন সম্পত্তন্নর প্র েিী া লনত্তজই (লযলন লনত্তজই লবষয়টার উপ্র প্রািানয রােত্ততন) 

অনুত্তমােন কেন।  লতলন আত্তেশ কেন ৪টি অনুলিলপ্ ততরীর, এত্তেে অনুলিলপ্ কসই সমত্তয়র মুসলিম জ ত্ততর এত্তেেটি 

এিাোর জনয। কযন এইসব অনুলিলপ্ মুি কুর-আন লহত্তসত্তব অনুসরর্ এবং প্ের্ েরা যায়। অনয সব সংস্করন েলি ার 

েো লনত্তেত ত্তশ নষ্ট েত্তর ক িা হয়। এইিাত্তবই আমাত্তের বীর মুসিমানত্তের মত্তিয মতননেয আর লবত্তিত্তের লবষ ছোবার 

হুমলে কথত্তে রক্ষা েত্তরন, যলেও উচ্চারন প্াথতেয কুর-আন প্েন এর জনয লবত্তবচয েরা হত্তয়ত্তছ। এই মহান োজটি শুরু 

েত্তরন আমাত্তেরই বীর ২৫ লহজরী সাত্তি।  

 

আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ মুসিমানরা ঋর্ী থােত্তব প্রথম মুসলিম কনৌত্তসনা বা কনৌবালহনী িাপ্ত্তনর জনয, তাাঁ র লনত্তেত ত্তশই 

বৃহের লসরীয়ায় (আশ-শামস যাত্তে বিা কহাত)  িনতর মুয়ালবয়া তা ততরী েত্তরন। মিয এলশয়া ও েলক্ষর্ চীত্তনর 

মুসিমানরা তাাঁ র োত্তছ ঋর্ী হত্তয় আত্তছন তাত্তের কেত্তশ ইসিাত্তমর লবস্তাত্তরর জনয। 

 

ইহুহদলদর ষড়েন্ত্র এবং উসমান রাাঃ এর শ্িীদ িওিা 

এটা সবতজন লবেীত কয ইসিাত্তমর শুরু কথত্তেই ইসিাম এবং এর অনুসারীরা ইহুেীত্তের ষেযত্তন্ত্রর লশোর। ইহুেীরা সব 

সময়ই মক্কার লবিমীত্তের (প্া ান) নবী েলরম সাাঃ ও তাাঁ র অনুসারীত্তের প্রত্তরালচত েরত যেন তারা লনত্তজর শহর মক্কায় 

বাস েরত্ততন। তাত্তের ঈষতা এবং লবত্তদ্বষ ইসিাত্তমর নবী এবং অনুসারীত্তের উপ্র েত্তয়েগুন কবত্তে যায় যেন আল্লাহর 

নবী সাাঃ ইয়াথরীত্তব (মেীনায়) চত্তি (লহজরত) যান, কযটা তাত্তের শি ঘাটি লছি আরব উপ্দ্বীত্তপ্। ইসিাত্তমর 

আলবিত াত্তবর পু্ত্তবত, ইয়াথরীত্তব (মলেনায়) ইহুেীত্তের শলিশািী আলিপ্তয লছি এবং তারা স িিাত্তব দুটি প্রেযাত আরব 

ক াত্রত্তে (আি-আওস ও আি-োজরাজ) প্রস্পর েিত্তহ লিি রােত। লেন্তু যেন অত্তনে ইয়াথরীব বাসী ইসিাম িত্তমত 

লেক্ষা লনি তেন এই দুই ক াত্তত্রর মত্তিয ইসিাত্তমর ভ্রােৃতয বন্ধন প্রোশ কপ্ত্তত শুরু হত্তিা । যলেও এটা সতয কয তারা 

আল্লাহর নবীর (সাাঃ) সত্তঙ্গ সলন্ধ েত্তরলছি প্ারস্পলরে সন্মান এবং প্রলতরক্ষার জনয। ইহুলেরা শুিু ষেযন্ত্রই শুরু েরি না 

মলেনার েপ্টচারীত্তের সত্তঙ্গ লনত্তয়, তারা মক্কার লবিলমতত্তেরত্তে প্রত্তরালচত েরত্ততই থােি আল্লাহর নবী (সাাঃ) এবং তাাঁ র 

অনুসারীত্তের বীরুত্তি। আি-আহযাত্তবর (লমত্রতার) যুত্তি, কযটা লছি কসই সমত্তয়র এেটি িয়াবহ যুি মুসিমানত্তের সত্তঙ্গ,  

ইহুলেরা তাত্তের সলন্ধই শুিু িঙ্গ েত্তর নাই আল্লাহর নবীর (সাাঃ) সত্তঙ্গ তারা লপ্ছন লেে কথত্তে মুসিমানত্তের আক্রমন 

েত্তর লবশ্বাস-ঘাতে হয় যা তারা বরং সুরক্ষা েরার শত্ততত  সলন্ধ েত্তরলছি। আর এরই স্বািালবেতায় তারা প্রত্তয়াজন মাল ে 

মলেনা কথত্তে লবতালেত হয়। 
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যাহাই কহাে, ইহুলেত্তের ষেযন্ত্র কথত্তম থাত্তেলন। আরব ইহুলেত্তের এেজন, নাম লছি তার আবু্দল্লাহ ইবন সাআবা, 

ইসিাম িমত গ্রহন েরার িান েত্তরন মুসিমান সমাজত্তে লিতত্তর কথত্তে ক্ষলত েরার প্থ লহত্তসত্তব। দুটি বে েপ্ট লমথযার 

জনয ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর শুরুর লেত্তে তাত্তেই োয়ী েরা হয়। প্রথমটা লছি আল্লাহর নবীর (সাাঃ) এোি সাহালব তাাঁ র 

চাচাত্ততা িাই এবং জামাতা আিী ইবন তালিব (রাাঃ) বীরুত্তি ষেযন্ত্র েত্তরন  এবং আল্লাহর নবীর (সাাঃ) মৃেুর প্র 

েিী া হওয়ার অলিোর কথত্তে বলিত েত্তরন। লদ্বলতয়টি লছি আমাত্তের বীর –উসমান (রাাঃ) ইসিাত্তমর তবরী োজ 

েরলছত্তিন সুতরাং শুিু তাত্তে েিী া লহত্তসত্তব সলরত্তয় কেয়াই নয় তাত্তে হতযা েরা েরোর - এইসব গুজব মুসলিম 

দুলনয়ায় ছলেত্তয় প্েলছি।  

 

লেছু নবীন, িুিিাত্তব চালিত মুসিমান, দুাঃেজনেিাত্তব, অিত লদ্বতীয় লমথযাটি কমত্তন লনত্তয়লছি আমাত্তের বীত্তরর 

সন্মত্তন্ধ। তারা ষেযন্ত্র েরা শুরু েরি হত্তজ্জর প্র েলি াত্তে তাাঁ র যায় ায় (সরোরী অবিাত্তন) আক্রমন েরা হত্তব এবং 

ভ্রাি এই লবত্তদ্রাহীরা মেীনার লেত্তে যাত্রা েরি। শহত্তরর বালহত্তর তারা আিী ইবন তালিব (রাাঃ) এর সাক্ষাৎ কপ্ি, লতলন 

তাত্তের বুঝাত্তিন এইসত্তবর  িা ত্তির  লিরতা এবং হুলশয়ার েরত্তিন এর মাশুি ও গুজত্তবর লিলেহীনতার েথা। তারা 

লবশ্বাস েত্তরত্তছ এবং তাাঁ র েথা কমত্তন লনত্তয়ত্তছ এমনই িান েত্তর তারা চত্তি ক ি, লেন্তু লবশ্বাসঘাতে লহত্তসত্তব েলি া 

উসমাত্তনর (রাাঃ) বােীত্তত যায়, উসমান (রাাঃ) তাত্তের লিলেলহন অলিত্তযা  লনত্তয় লবস্তালরত আত্তিাচনা েত্তরন এবং তাাঁ র 

সন্মত্তিয তাত্তের কেয়া িারর্া িুি এটাও বত্তি কেন। এরপ্রও, তাত্তে হতযার বযপ্াত্তর তারা অনে থাত্তে। আিী ইবন আলব 

তালিব (রাাঃ) লেছু কিাে ছাোও তাাঁ র দুই কছত্তি আি-হাসান ও আি-হুসাইনত্তে প্াোত্তিন আমাত্তের বীরত্তে প্রলতরক্ষা 

কেয়ার জনয, লেন্তু আমাত্তের বীর তাাঁ র শ্বিাব শুিি শালির প্রলতে লহত্তসত্তব লবত্তদ্রাহীত্তের সত্তঙ্গ যুি েরত্তত রালজ হত্তিন 

না রিপ্াত এোত্তনার জনয এই িত্তয় কয এত্তত োমাো লেছু লনরপ্রাি মুসিমাত্তনর প্রার্হানী ঘটত্তব। রাত্তত, লবপ্দ্গামী 

লবত্তদ্রাহীরা তাাঁ র কেয়াি টপ্ত্তে বােীত্তত ঢুত্তে প্ত্তে এবং তারা েলি াত্তে হতযা েত্তর, যেন এই আলশ বছত্তরর কপ্রৌে 

কুরআন প্েলছত্তিন। আর এইিাত্তবই আর এে মহান শহীত্তের লজবনাবসান ঘত্তট লযলন ইসিাত্তমর এেজন বীর। আর 

আল্লাহর নবী কয েশজন সাহাবীত্তের েথা বত্তিলছত্তিন যারা জান্নাত্তত  প্রত্তবশ েরত্তব লতলন তাত্তের এেজন। আল্লাহতায়ািা 

ইসিাত্তমর জনয লযলন লবত্তশষ অবোন করত্তেত্তছন, মুসিমানত্তের জনয অত্তনে তযা  উৎস্ব ত েত্তরত্তছন তাাঁ ত্তে প্রিুত 

পু্রস্কার োন েরুন! 
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আলী ইবন আল তাহলব 

(রালেয়াল্লাহু আনহু- আল্লাহ তার উপ্ত্তর স্বন্তুষ্ট থাকুন) 
 

চাচালতা ভাই এবং আল্লাির নবীর (সাাঃ) জামাতা  

 

 

প্রথম হশ্শু হেহন ইসলাম গ্রিন কলরন 

 

- তুলম লে চাও আলম লশশু এবং মাত্তয়ত্তের সত্তঙ্গ চিাত্ত রা েলর সবসময়। 

- তুলম লে আমার োত্তছ মুসার (আাঃ) জনয কযমন হারুন লছি কতমন হত্তত চাও না? যলেও আমার প্ত্তর কোন নবী আসত্তব 

না। 

 

এই সংলক্ষি েত্তথাপ্েথন আল্লাহর নবী এবং আমাত্তের বীত্তরর মত্তিয এেটা দৃশয  ুটিত্তয় কতাত্তি কসটা হত্তিা  ইসিাত্তমর 

নবীর কচাত্তে তাাঁ র লবত্তশষ অবিান। এটা ঘত্তটলছি তাবুে এর যুত্তির ঠিে আত্ত , যেন আল্লাহর নবী (সাাঃ) আমাত্তের 

বীরত্তে প্ছন্দ েত্তরত্তিন মেীনার কেোশুনা েরার জনয, যেন তসনযত্তের লনত্তয় লতলন তাবুে (উের প্লশ্চম সীমাত্তি) যাত্রা 

েরত্তিন। এই প্রথমবার আিী (রাাঃ) এইরেম এেটি োলয়ত্বপু্নত োত্তজর জনয লনযুলি কপ্ত্তিন, এইিাত্তবই লতলন এেটি 

গুরুত্বপু্নত যুত্তি আল্লাহর নবীর (সাাঃ) সালন্নিয কথত্তেও বলিত হত্তিন। কযত্তহতু আমাত্তের বীর এেজন সাহসী কযািা 

লছত্তিন োত্তজই লতলন তাাঁ র মলেনায় অবিানত্তে সহজিাত্তব লনত্তত প্ারলছত্তিন না যেন আল্লাহর নবী অনয সাহাবীত্তেরত্তে 

লনত্তয় যুত্তি যাত্তেন। আল্লাহর নবী (সাাঃ) তাাঁ ত্তে এই বত্তি সািনা লেত্তিন কয কতামার এই অবিান হারুন এর মত, মুসা 

যেন তাত্তে তাাঁ র কিােজত্তনর োত্তছ করত্তে আল্লাহর  সালন্নত্তিযর  জনয চত্তি যায় (আি কুরআন ৭-১৪২)। 

 

আিী (রাাঃ) লছত্তিন প্রথম লেত্তশার লযলন ইসিাম গ্রহন েত্তরলছত্তিন এবং  ইসিাত্তমর প্রারলম্ভে োত্তি আল্লাহর নবী’র 

(সাাঃ) অগ্র ালম অনুসারীত্তের এেজন লছত্তিন। লতলন যেন ইসিাম গ্রহন েত্তরন তেন তাাঁ র বয়স কমাত্তট েশ বছর লছি, 

এবং আল্লাহর নবী’র (সাাঃ) সালন্নত্তিযই কবত্তে উত্তেন, আর তাাঁ র বাবা আবু তালিব যৎসামানয আত্তয়র মানুষ লছত্তিন। কসই 

জনয আবু তালিত্তব’র িাই হামযা (রাাঃ) এবং তার িালতজা আল্লাহর নবী কমাহাম্মে (সাাঃ) কস্বোপু্বতে তার 

কছত্তিত্তমত্তয়ত্তের োয়িার ও কেোশুনা েত্তরন। আমাত্তের বীর বিত্তত ক ত্তি কসই িা যবান সন্মালনত বযলি লযলন স্বয়ং 

আল্লাহর নবীর িািন প্ািত্তন কবত্তে উত্তেন এবং েীলক্ষত হন।  

 

যেন আল্লাহর নবী কমাহাম্মে (সাাঃ) প্রিুর োছ কথত্তে োে কপ্ত্তিন ইসিাত্তমর মমতবানী প্রচাত্তরর জনয, স্বািালবে িাত্তবই 

তাাঁ র স্ত্রী োলেজা (রাাঃ) এবং আিী হত্তিা  প্রথম তাাঁ ত্তে অনুসরর্ োরী। এই সতযটার জনয কয আমাত্তের বীর অলত অল্প 

বয়ত্তসই ইসিাম গ্রহন েরার  ত্তি লতলনই অল্প ে’জত্তনর মত্তিয এেজন মক্কাবালস লযলন েেনই লবিমী পু্তুিপু্জা েত্তরন 

নাই, আর এর জনযই তার নাম বিার সময় অত্তনে সময় বিা হয় – োরামা-ল্লাহু ওয়াজহাহু (আল্লাহ তায়ািা তাাঁ র 

মুেমন্ডিত্তে সন্মালনত রােুন)। এমনও বিা হয় কয, আসত্তি লতলন োবা ঘত্তরর লিতত্তরই জন্ম কনন আল্লাহর নবীর (সাাঃ) 

জত্তন্মর ৩৩ বছর প্র। 
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আমাত্তের বীরত্তেই আল্লাহর নবী (সাাঃ) কবত্তছ লনত্তয়লছত্তিন তাাঁ র যায় ায় ঘুমাবার জনয কযই রাত্তত লতলন (সাাঃ) লহজরত 

(মেীনায়  মন) েত্তরন। মক্কার লবিলমত যুবেরা তাাঁ ত্তে কমত্তর ক িার জনয তাাঁ র কোরত্ত াোয় েন্ডায়মান, তারা কযন মত্তন 

েত্তর কয আল্লাহর নবী (সাাঃ) এেত্তনাও লবছানায় শুত্তয় আত্তছন, আর যেন লতলন (সাাঃ) তাাঁ র লবশ্বস্ত সহচর এবং বনু্ধ আবু 

বের  (রাাঃ) সহ কবর হত্তয় চত্তি ক ত্তছন। আিীত্তে (রাাঃ) আরও োয়ীত্ন নযাস্ত েত্তরন লেছু অসমাি মক্কায় করত্তে যাওয়া 

োত্তজর। মেীনায় যাওয়ার প্র, আমাত্তের বীরত্তে আল্লাহর নবীর (সাাঃ) িাই লহত্তসত্তব িত্তর কনয়া হয়, মক্কা কথত্তে আসা 

প্রত্ততযে প্রবাসীত্তের এেজন মেীনাবাসীত্তে িাই লহত্তসত্তব কবত্তছ কনয়ার বযবিযা েত্তরন। লতলন তাাঁ র অলতলপ্রয় েনযা 

 ালতমাত্তে (রাাঃ) তার সত্তঙ্গ লবত্তয় কেন। যুিত্তক্ষত্তত্র প্রায়সই আমাত্তের বীরত্তে সন্মালনত েরা কহাত আল্লাহর নবীর (সাাঃ) 

সরোরী প্তাো বহনোরী লহত্তসত্তব। আত্ত ই বিা হত্তয়ত্তছ, আমাত্তের বীর েেনই কোন যুত্তি আল্লাহর নবীর (সাাঃ) 

সঙ্গছাো লছত্তিন না, এেমাত্র তাবুত্তের যুি ছাো। 

 

আমাত্তের বীত্তরর সাহসীেতা ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস সবতজন লবলেত। এইরেম িাত্তব তাাঁ র  িীর জ্ঞযান, লবজ্ঞতা, লবনয় এবং 

এরেম দুলনয়াোরীর গুনাবিীও বহুি প্লরলচত। এটা স্বািালবে িাত্তবই হত্তয়ত্তছ এজনয কয লতলন আল্লাহর নবীর (সাাঃ) স্বীয় 

েীক্ষায় কবত্তে উত্তেত্তছন। লতলন তাত্তে েুব োত্তছ োত্তছ রােত্ততন এমনলে তাাঁ র বােীত্ততও, এত্তেবাত্তর লনজস্ব প্লরবাত্তরর 

ছাোও জামাতা লছত্তিন, আল্লাহর নবীর (সাাঃ) পু্ত্তরা লজবিশায় লতলন কযন মুি প্রস্রবর্ কথত্তে সরাসলর সবটুকু প্ান 

েত্তরত্তছন। তাাঁ র আত্তরা গুনাবলি আমরা ক্রমািয় আিাচনা েরব। 

 

আল্লাহর নবীর (সাাঃ) মৃতুযর প্র আমাত্তের বীর প্রমান েত্তরত্তছন এেজন কয লতলন লছত্তিন এেলনষ্ঠ উপ্ত্তেষ্টা এবং সমথতে 

তাাঁ র আত্ত র লতন সতযপ্ত্তথর েিী া – আবু বের , উমর এবং উসমান (রাাঃ)। লতলন তেনলন্দন রাষ্ট্র প্লরচািনায় প্রামশত 

এবং সব িরত্তনর সহত্তযাল তা লেত্ততন লবোশমান নুতন এই মুসিমান রাত্তষ্ট্রর জনয। এবং সব প্রয়জত্তন তার দুই সিান 

আি-হাসান এবং আি-হুত্তসইনত্তে োত্তজ িা াত্ততন। এমনলে লতলন তার কমত্তয় উম-কুিসুমত্তে (রাাঃ) েিী া উমর 

(রাাঃ) এর সত্তঙ্গ লবত্তয় কেন।  

 

েলি া উমর (রাাঃ) োত্তছ আমাত্তের বীত্তরর কয লবত্তশষ িান লছি তার আরও প্রমান প্াওয়া যায় লতলন ছয় জন সাহাবীর 

মত্তিয আিীত্তেই (রাাঃ) প্ছন্দ েত্তরন েিী া লহত্তসত্তব আল্লাহর নবীর (সাাঃ) মৃতুযর প্র লনবতালচত লহত্তসত্তব। লবপ্থ ামী 

লবত্তদ্রালহরা যেন মলেনায় আসি েিী া উসমান এর (রাাঃ) সময়, আমাত্তের বীর (রাাঃ) তাত্তেরত্তে বািা কেয়ার কচষ্টা 

েত্তরন যুলি এবং োরর্ কেলেত্তয়, এরপ্র লতলন তাাঁ র বে দুই কছত্তিত্তে প্াোন আরও কবশ লেছু লবশ্বস্ত বনু্ধ এবং প্রেৃত 

মুসিমানত্তের সত্তঙ্গ েলি ার প্রলতত্তরাি এবং রক্ষার জনয। 

 

ইসলালমর ইহতিালস হবরাট হমথোচার 

 

এটা এেটা প্রচন্ড আঘাত কয কোন প্রেৃত ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর ছাত্তত্রর োত্তছ - এত সব লেছু স্বত্ততযও কেো যালেি 

কয লেছু মুসিমান কসই ইহুলে –আবু্দল্লাহ ইবন সাবা এবং লেছু সালক্ষত্ত াপ্াি সঙ্গী ষেযন্ত্রোরীরা এই সব  ল্প ক ত্তেলছি 

কযমন – আিী রাাঃ অনযান্ন সব সাহাবীত্তের সত্তঙ্গ মত লবত্তরাি বা দ্বন্ধ কপ্াষন েরত্ততন, লবত্তশষ েত্তর লতন নযায়বান েলি ার 

লবরুত্তি বিা কহাত কয তাাঁ ত্তে েলি া হওয়া কথত্তে বলিত েত্তরন !! এর কথত্তে হীনমন্ন কসই সব তথােলথত মুসিমান 

যারা লনত্তজত্তেরত্তে আিী’র (রাাঃ) লবশ্বস্ত এবং অনু ত পৃ্ষ্ঠত্তপ্াষে বত্তি োবী েত্তরন তারাই আবার অলিত্তযা  েরত 

আমাত্তের বীর, যার লছি অপ্রলতদ্বন্ধী সাহস এবং েঠিন নযায়প্রায়নতা কবাি, িয় েরত অনয েলি াত্তের! কসইজনয, 

লতলন তাত্তের অনু ততার িান েরত্ততন এটা প্রমাত্তন লতলন লনত্তজর কমত্তয়র লবত্তয় প্যুতি কেন এেজন েলি ার সাত্তথ- 
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উমর রাাঃ এর সাত্তথ। এটা সািারনিাত্তব প্রলতয়মান লমথযাচার, যা উদ্ভাবন েত্তরলছি ‘আবু্দল্লাহ ইবন সাবা’ নাত্তমর এে 

ইহুলে কযটা লেনা আবার ক ালত্রয় প্রত্তরাচনায় উৎসালহত হত্তয়লছি লেছু প্ারত্তসযর অলি উপ্াসে দ্বারা এবং যারা েিী া 

উমত্তরর তসনযত্তের হাত্তত অবিুি প্ারসয সাম্রাত্তজযর মাতনোরী তারাই মুিত মুসিমান সমাত্তজ লবরাট এই লবভ্রালি সৃলষ্টর 

জনয োয়ী। বহু মুসিমানত্তে ইসিাত্তমর আেলশতে লচিা, প্রেৃত জ্ঞযান এবং কোন লেছুর প্রালতষ্ঠালনে মতামত্ততর জনয 

অত্তনে কনেৃিালনয় সাহাবা- আল্লাহর নবীর (সাাঃ) সহপ্াঠী, আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ প্াোত্তনার প্রামশত লেত্ততন। োরর্টা 

হত্তিা তাাঁ র সু িীর জ্ঞযান এবং ইসিাম িমত ও এর লশক্ষার উপ্র সু লির িীশলি, নযায়লবচার প্রলতষ্ঠায় তার লবচক্ষর্তা 

এসত্তবর জনয।  সতযটা হত্তিা  –  

আিীত্তে (রাাঃ) স্বয়ং আল্লাহর নবী (সাাঃ) তাাঁ র লজবিশায় ইত্তয়ত্তমত্তনর জন ত্তনর োত্তছ তাাঁ র প্রলতলনলি লহত্তসত্তব লনযুলি 

লেত্তয়লছত্তিন। অত্তনে উোহরত্তনর কথত্তে এেটি আমাত্তের বীত্তরর চালরলত্রে তবলশষ্টয সন্মত্তন্ধ প্লরস্কার িারনা কেত্তব কসটি 

হত্তিা  তাাঁ র ( লবশ্বালসত্তের কসনাপ্লত এবং রাষ্ট্র প্রিান) এবং এে ইহুলের মত্তিয এেটি অত্তস্ত্রর োত্তপ্র মালিোনা লনত্তয়, 

কযটা তাাঁ র লছি এবং কসই কিাে কসটা লনত্তয়লছি, এর লবত্তরাি লনত্তয়। এটা লেিাত্তব িাবা যায় েিী া লনত্তজ এেজন 

ন রবালসত্তে লবচালরে আোিত্তত লনত্তয় ক ত্তছন এরেম এেটি মতলবত্তরাি মীমাংসার জনয। এবং কসটাই শুিু নয়, মামিার 

শুনালনত্তত লবচারে ‘শুরাই’ (লবচারত্তের নাম) রায় লেত্তিন কসই সািারন ন রবাসী তাও আবার ইহুেীর প্ত্তক্ষ কেননা 

আমাত্তের বীত্তরর এেমাত্র সাক্ষী লছত্তিন তাাঁ র দুই কছত্তি এবং তাাঁ র িৃতয ‘রাল ’। আমাত্তের বীর, সমাত্তজর এেজন 

সংস্কারবান না লরত্তের মতই এই রায় কমত্তন লনত্তয়লছত্তিন। স্বািালবেিাত্তবই, এই ঘটনা ইহুেীত্তে এইিাত্তব প্রিালবত েত্তর 

কয কস ইসিাম িমত গ্রহন েত্তর আর ঐ অত্তস্ত্রর োপ্টি ক রত কেন আমাত্তের বীরত্তে, কযটা কস িুিেত্তর লনত্তয়লছি। আিী 

(রাাঃ) তাত্তে আবার উপ্হার লহত্তসত্তব কসটা লেত্তয় কেন। 

 

আমাত্তের বীত্তরর সাহস এবং শলি কয কোন মুসিমান ইসিাত্তমর জনয কয লেনা যুি েরত্তত প্রস্তুত তার োত্তছ লবরাট 

উোহরন। আমাত্তের বীর (রাাঃ) সব সময় কযসব যুত্তি অংশ লনত্তয়লছত্তিন সব সমই সমু্মে িাত্ত  কথত্তেত্তছন। মুসিমানরা 

যেন লবশ্বাসঘাতে ইহুেী ক াত্রত্তে োইবাত্তর (মেীনার উেত্তর) অিরীন েত্তর ক ত্তিন, তারা তাত্তের শি প্রলতত্তরাি 

প্রেশতন েরলছি। আল্লাহর নবী (সাাঃ) তাাঁ র সাহাবাত্তের উত্তিত্তশয বিত্তিন ‘ োি প্তাো এমন এেজন কিাত্তের হাত্তত 

থােত্তব কয আল্লাহ এবং তার নবীত্তে িািবাত্তস এবং আল্লাহ এবং তার নবীও তাাঁ ত্তে িািবাত্তস। লতলন এমন এেজন 

কিাে কয েেনই যুিত্তক্ষত্র কথত্তে প্শ্চােপ্ে হয় না। সবাই আশা েরলছি কসই প্তাো বহনোরীর সন্মান অজত ন এর 

জনয। আল্লাহর নবী (সাাঃ) আমাত্তের বীরত্তে োেত্তিন। লতলন কচাত্তের সমসযায় িু লছত্তিন, আল্লাহর নবী তাাঁ র (সাাঃ) 

বযবহাত্তরর ঔষি দুই কচাত্তে িাল ত্তয় লেত্তিন এবং তাাঁ র কচাে িাি হত্তয় ক ি। এরপ্র লতলন তাাঁ র আত্তেশ লেত্তিন 

আক্রমত্তনর জনয। লবজয় অজত ন হত্তিা, আর োইবাত্তরর দু ত েেত্তি আসি। অনযসব রুপ্ে মুসিমান বীত্তরর মতই আিী 

(রাাঃ) প্রলসি লছত্তিন তাাঁ র লবনয় এবং অপ্ালথতবতার জনয। এমনলে েিী া হওয়ার প্রও তার োপ্ে বা প্লরিান লছি 

সািারর্ এবং েমোমী। যেন কেহ এবযাপ্াত্তর তাাঁ ত্তে লজত্তজ্ঞস েত্তর তাাঁ র উের হয়াঃ ‘এই িূষর্ আমাত্তে কেমা  বা 

অহংোর কথত্তে দূত্তর রাত্তে কযটা এেজন মুসিমাত্তনর জনয অনুেরর্ীয়’। লেত্তনর কবিা লতলন এেজন দুাঃসাহসী কযািা, 

রাত্তত লতলন িীত সন্ত্রস্তয, লনষ্ঠাবান, লনত্তবলেত উপ্াসে। 

 

আমাত্তের বীত্তরর অত্তনে উিৃলতর মত্তিয এেটি এোত্তন উত্তল্লে েরা যায়াঃ ‘আল্লাহ ছাো এেজন বযলি োত্তরা োত্তছই 

লেছু আশা েরত্তব না বা চাইত্তব না োরও োছ কথত্তে এবং তার লনত্তজর প্াপ্ বা অপ্েত্তমতর শালস্ত ছাো আর লেছুত্তে িয় 

েরত্তব না। এেজন বযলি কোন লেছু না জানত্তি অবশযই কস তা কয জাত্তন তার োত্তছ লজত্তজ্ঞস েরত্তত িজ্জাত্তবাি েরত্তব 

না, এবং এেজন জ্ঞযানানুরা ী েেনই তার অজ্ঞতাত্তে িুোত্তব না বরং তা স্বীোর েরত্তব আর বিত্তব ‘আল্লাহ সবতজ্ঞালন 

এবং লতলনই িাি জাত্তনন’। তিযতয এবং অিযবসায় লবশ্বাত্তসর অংশ, কযমন মাথা হত্তিা শরীত্তরর। যার তিযতয আর অিযাবসায় 

কনই তার লবশ্বাসও (ঈমান) কনই”। 



চার নযায়লনষ্ঠ েলি া  
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আমালদর বীলরর সািাদত বরন 

 

আিী ইবন আলব তালিব (রা:) েিী া লহত্তসত্তব লনবতালচত হত্তয়লছত্তিন উসমান (রাাঃ)’র লবশ্বাসঘাতে েতৃত ে হতযার প্র, 

মুিত যারা লছি আবু্দল্লাহ ইবন সাবাহ’র লবশাি কুলচিা দ্বারা প্রিালবত লেছু প্থভ্রষ্ট কিাে, মুসিমানত্তের মত্তিয এরা 

মন ো বাত্তনায়াট লেছু তথয, েলি াত্তের েথা এবং েত্তমতর িুি লবত্তিষন আর নেি লচঠি বা েলিি এর মািযত্তম প্রিালবত 

েরার কচষ্টা েত্তরলছি। লেছু ইসিাম লবত্তরালি আত্তয়শার (রাাঃ), আিী, তািহা এবং অনযান্ন প্রথমসারীর আল্লাহর নবীর 

(সাাঃ) সাহাবাত্তের নাত্তমর নেি লচঠি মুসলিম িুলমর লবলিন্ন যায় ায় ছলেত্তয় কেয় এই বত্তি কয ‘েিী া লনলতহীন এবং 

তাাঁ ত্তে সরাত্তত হত্তব’। এেই সময় েলি া উসমান রাাঃ নাত্তম লচঠি বা আত্তেশ নেি েত্তর লেছু মুসিমাত্তনর লশরত্তেত্তের 

লনত্তেত শ জালর েরা হয়। এই লচঠি লবত্তদ্রাহীত্তের হাত্তত তুত্তি কেয়া হয় তাত্তের উশ্মাত্তে আরও বালেত্তয় কেয়ার জনয িমতপ্রার্ 

এই েলি ার লবরুত্তি, এটা তাত্তেরত্তে আরও সাহাযয েত্তর েলি ার ইস্ত া বা কমত্তর ক িার জনয, আর কসটাই তারা 

অবত্তশত্তষ সংঘটিত েত্তর। আমরা ‘লবপ্দ্গালম’ বিলছ এজনয কয, ইলতহাস কযিাত্তব প্রমান েত্তরত্তছ – 

তাত্তের মত্তিয লেছু লছত্তিন িত্তমতাম্মে যারা এই োজ েত্তরলছি এই কিত্তব কয তারা ‘সঠিে’ োজটাই েরত্তছ ; তাত্তেরত্তে 

এটা লবশ্বাস েরাত্তনা হলেি কয তারা ইসিাম এর জনযই এসব েরত্তছ, বস্তুত তারা ইসিাত্তমর লিলেটাত্তেই িংশ েরলছি 

এবং মুসিমানত্তের মত্তিয সুলবশে লবিাজত্তনর োরর্ ততরী েরলছি। 

 

এটা আমাত্তের বীত্তরর লনয়লত কয তাাঁ ত্তে এইসব দূরঅবিার মত্তিয েিী া লহত্তসত্তব মননীত েরা হত্তয়লছি। আর এই 

সমত্তয়র মত্তিয মুসিমানরা দুিাত্ত  িা  হত্তয় ল ত্তয়লছিাঃ এেিা  লছি নুতন লনবতাচীত েিী ার প্রলত অনু ত, অথবা 

অনু ত হওয়ার িান লছি, আর এে িা  প্রলতত্তষাত্তির আগুত্তন জ্বিলছি অনযায় িাত্তব আত্ত র েিী ার মৃতুযর জনয, এর 

মত্তিয তাাঁ র লেছু আত্নীয়ও লছি। প্ত্তরর েিটি চাপ্ লেলেি কয েিী া আিী (রাাঃ) উসমান (রাাঃ) হোোরীত্তের তাত্তের 

হাত্তত কসাপ্েত  েরুে শালস্তর জনয। আমাত্তের বীর লযলন লছত্তিন লনিীে লবচারত্তের প্রলতে, কযটা আত্ত ই বলর্তত  হত্তয়ত্তছ, 

কজার লেলেত্তিন আত্ত  তাত্তের লবচার এর োে োয় োে েরাত্তনা কহাে, প্রমানীত অপ্রািীত্তেরই শুিু শালস্ত কেয়া হত্তব। 

েিী ার এই অবিানত্তে িুি বুত্তঝ অথবা িুি অথত েরা হয় এই িাত্তব কয উসমান (রাাঃ) এর হতযাোরীত্তের 

অনযায়িাত্তব রক্ষা েরার কচষ্টা আত্তছ এর মত্তিয। আর এই িুি কবাঝাবুলঝর মত্তিযই রত্তয়ত্তছ লতনটি যুত্তির োরর্। আসত্তি 

এসব ঘটবার কোন োরর্ থােতনা যলে ইসিাম লবত্তদ্বষীরা এত্তত অনুপ্রত্তবশ না েরত আর দুপ্ত্তক্ষরই ক্ষযাতনামা 

কিােত্তের হতযা না েরত এই যুি শুরুর জনয, যেন এই দুই িাত্ত র কনতৃত্তত্ব রত্তয়ত্তছন আমাত্তের বীর এবং লসলরয়ার 

 িনতর, মুয়াবীয়া ইবন আবু সুল য়ান, লবজ্ঞতা এবং নযায়প্রায়নতার মুতত  প্রলতে। দুাঃেজনেিাত্তব, ইসিাম লবত্তদ্বষী লেছু 

শলি এই সুত্তযাত্ত র যথাথতই  বযবহার েত্তরন, দুঘতটনা এবং যুিবােীরা অনুপ্রত্তবশ েত্তর দুই লেত্তেই এবং সংঘষত উসত্তে 

কেয়,  ি হয় দুপ্ত্তক্ষর মত্তিয লনমতম তবরীতা, যুি।  

 

এেই সত্ততয প্রিালবত হয় আত্তয়শা (রাাঃ) নবী েলরম (সাাঃ) এর স্ত্রীর েিটিও। ঘটনার সুঙ্খ লবচাত্তর কেো যায় আত্তয়শা 

(রাাঃ) নবী েলরম সাাঃ এর লেছু লবশ্বস্ত সাহাবীত্তের লনত্তয় ইরাত্তের প্ত্তথ যালেত্তিন মুসিমানত্তের মত্তিয রিক্ষয় বন্ধ েরার 

জনয। লেন্তু দুাঃত্তের লবষয় দুঘতটনাোরীরা এোত্তনও স ি হয় সংঘশত বািাত্তত, আিী (রাাঃ) এবং আত্তয়শা (রাাঃ) এর েত্তির 

মত্তিয। এই যুিত্তে বিা হয় ‘উত্তটর যুি’। আমাত্তের বীত্তরর েি এোত্তন জয়িাি েত্তর, এই যুি সংঘটিত হয়লছি লহজরী 

৩৬ সাত্তি। আমাত্তের বীর আত্তয়শার সৎ উত্তিশয সম্বত্তন্ধ জ্ঞযাত লছত্তিন এবং অলত সন্মাত্তনর সত্তঙ্গ প্রহরী কবষ্টীত েত্তর 
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লতলন তাাঁ ত্তে মলেনায় ল ত্তর প্াঠিত্তয় কেন। এটা জানা যায় কয আত্তয়শা রাাঃ লতিতার সত্তঙ্গ তাাঁ র এই দুাঃেজনে ঘটনায় 

জলেত্তয় যাওয়ার বযপ্াত্তর অনুতি লছত্তিন।  

 

লস ল ন এর যুি সম্বত্তন্ধও িারনা কনয়া কযত্তত প্াত্তর - আমাত্তের বীর এেলেত্তে অনযলেত্তে মুয়ালবয়া, কযটা ঘত্তটলছি ৩৭ 

লহজরীত্তত। আত্ত ও উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ কযিাত্তব, সমসযা ততরী োলররা, যুি বাজরা দুই েত্তির মত্তিয সশস্ত্র সংঘাত্ততর 

প্লরত্তবশ ততরী েত্তর ক ত্তি। আমাত্তের বীত্তরর তসনযরা জত্তয়র লেত্তে এগুলেি। এই অবিায় মিযিতার জনয বিা হত্তিা , 

আমাত্তের বীর তাাঁ র স্বিাবসুিি তবলশষ্টতায়, লবজ্ঞতা, নযাযয মত্তনািাব সম্পন্নতার োরত্তন প্রস্তাব কমত্তন লনত্তিন। আবু মুসা 

আি-আশারী (রাাঃ) লনযুি হন আমাত্তের বীত্তরর প্রলতলনলি লহত্তসত্তব, আর আমর ইবন আি-আস (রাাঃ) লনযুি হন 

মুয়ালবয়ার প্রলতলনলি লহত্তসত্তব। দুই মিযিতাোরীরা সন্মত হন যুি বন্ধ েরত্তত এবং লববাত্তের মীমাংসা লনজ ক াত্তত্রর মত্তিয 

 য়সািা েরত্তত। দুই েি যুি কক্ষত্র তযা  েরি, যারা কযোন কথত্তে এত্তসলছি কসই োত্তন ল ত্তর ক ি। 

 

আমাত্তের বীত্তরর অনুসারীত্তের মত্তিযই লেছু িত্তমতান্মাে, যাত্তেরত্তে প্ত্তর বিা কহাত ‘োরীজাইট’ (লবসংবােী-

লিন্নমতাবিলম্ব), প্রচন্ডিাত্তব মিযিযতার বীরুত্তি অবিান গ্রহন েত্তরন। তারা িমতপ্রান েিী াত্তে যার লেনা ইসিাত্তম 

লবত্তশষ িান আত্তছ আর যার গুর্াবলিও অপ্লরলসম, আর মিযিযতার সমথতেত্তেরত্তেও ‘োত্ত র’ (অলবশ্বাসী) লহত্তসত্তব 

আেযালয়ত েরত্তত ছােি না। ‘সুতরাং, তাত্তের মৃতুযই হওয়া েরোর’। তারা আমাত্তের বীর এবং তার সমথতেত্তের সত্তঙ্গ 

সংঘত্তশত লিি হত্তিা  ‘নাহরাওয়ান’ নামে যায় ায়। ‘োজারাইট’কের কশাচনীয় প্রাজয়  হত্তিা । লহজরী ৪০ সাত্তি, লতন 

জন প্থভ্রষ্ট ‘োজারাইট লমলিত হত্তয় েিী া, মুয়াবীয়া এবং আমর ইবন আি-আসত্তে (রাাঃ)ত্তমত্তর ক িার ষেযন্ত্র 

েরি। ১৭ই রমাজাত্তনর রাত্তত, ৪০ লহজরীত্তত, আবু্দর-রাহমান ইবন মুিলজম, লতন জন ষেযন্ত্রোরীর মত্তিয এেজন, 

রাত্ততর আাঁিাত্তর আমাত্তের বীত্তরর জনয অত্তপ্ক্ষা েরত্তত িা ি, কযই  যর এর নামাত্তজর জনয মসলজত্তের লেত্তে যালেি  

এবং তাাঁ ত্তে ছুলর লেত্তয় যেম েরি । এর ে’লেন প্র আমাত্তের বীর-সুমহান েিী া, আিী (রাাঃ), আল্লাহর নবীর চাচাত 

িাই, তাাঁ র জামাতা, এই পৃ্লথবী কছত্তে অনিোত্তির জনয জান্নাত বাসী হত্তিন। লতলন, কয েশ জত্তনর েথা দুলনয়াত্ততই 

আল্লাহর নবী বত্তি ক ত্তছন জান্নাত্তত িান প্াত্তবন বত্তি, তাত্তের এেজন লছত্তিন। 

 

এই িাত্তবই ইসিাত্তমর মহান এই বীত্তরর জীবনাবসান ঘত্তট প্াাঁ চ বছত্তররও েম সমত্তয়র মত্তিয আর পু্ত্তরা সময়টাই লতলন 

 ন্ডত্ত াি এবং বীরিাচারত্তনর সনু্মলক্ষন েত্তরন, যা ইসিাত্তমর তবরী অনুঘটেরা উত্তস্ক লেত্তয়লছি বার বার। আর এিাত্তবই, 

অত্তনে সুমহান আল্লাহর নবীর সাাঃ সাহাবীরা দুাঃেজনে মৃতুয বরন েত্তরন।  

 

আমাত্তের বীত্তরর মৃতুযর সাত্তথ কশষ হয় েীিা ত্ততর শ্বর্তািী যুত্ত র। মহান আল্লাহ সুবহানাওয়াতায়ািা তাত্তের সবাইত্তে 

পু্রসৃ্কত েরুন তাাঁ ত্তের ইসিাম এবং মুসিমানত্তের জনয লবশাি অবোত্তনর জনয। 
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আল্লাির নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইলি ওিাসাল্লাম –আিনার উিলর শ্াহি বহষিত িউক) সািাবীবৃন্দ 

 

 

আল-আব্বাস ইবন আব্দলু-মতু্তাললব  

(রাহে-আল্লাহু আনহু –আল্লাি তাাঁ র উিলর সন্তুষ্ট থাকুন) 

(সময়োিাঃ ৩২ লহজরী) 
 

 

ইসিাত্তমর দুটি মুেয তবলশষ্ট হত্তিা  মানুত্তষর মত্তিয সামযতা এবং ভ্রাতৃতযত্তবাি। আমরা মহান কুরআত্তন প্লে যার অনুবাে 

এরেম - “ও মানবজালত! অবশযই, অবশযই আলম কতামাত্তেরত্তে  এেজন পু্রুষ ও এেজন নারীর কথত্তে সৃলষ্ট েত্তরলছ, এবং কতামাত্তের 
লবলিন্ন জালত ও ক াত্তত্র লবিি েত্তরলছ, কযন এর মািযত্তম কতামরা এত্তে অপ্রত্তে আিাো িাত্তব জানত্তত প্ার। অবশযই, কতামাত্তের মত্তিয 

কসই কবলশ সন্মানজনে আল্লাহর োত্তছ কয কবলশ িমতপ্রায়ন” (৪৯:১৩)। যেনই আমরা ইসিাত্তমর ক ৌরবময় ইলতহাস প্লে আমরা 

বারবার এই লনয়ম নীলতর েথা কজত্তন যাই লবত্তশষ েত্তর সামযতার েথা। এর চমৎোর কেৌতুহিজনে লেছু উোহরর্ 

লবেলশত হয় আমাত্তের বীর আি-আব্বাস ইবন আবু্দি মুোলিব এর চলরত্তত্র, লযলন শুিু আিাহর নবী’র (সাাঃ) সুলপ্রয় 

চাচাই লছত্তিন না, কেিার সাথীও লছত্তিন কেননা দুজত্তনর বয়ত্তসর প্াথতেয লছি অল্প ে’বছত্তরর। বেত্তরর যুত্তি, ইসিাত্তমর 

ইলতহাত্তস প্রথম বে যুি, মক্কার অত্তনেত্তে ইসিাম লবত্তদ্বষীরা কজার পু্বতে তাত্তের কসনাবালহনীত্তত কযা  লেত্তত বািয 

েত্তরন। এর মত্তিয আমাত্তের বীরও লছত্তিন এবং লছত্তিন আর এেজন কুরাইশএর লবেযাত কনতাও যার সম্বত্তন্ধ কিাে 

জানত লতলন আল্লাহর নবীর (সাাঃ) প্রলত সহানুিূলত সম্পনয লছত্তিন তার োত্তজ এবং বযবহাত্তর। এই িারর্ার কথত্তেই 

আল্লাহর নবী (সাাঃ) তাাঁ র অনুসারীত্তের আত্তেশ কেন এই িরত্তনর কিােত্তের না মারার জনয তার োরর্ লবত্তশষত তারা 

আসি শত্রু নয় যাত্তের মৃতুয োময হত্তত প্াত্তর। প্ত্তর, আমাত্তের বীরত্তে যেন মলেনায় লজলম্ম লহত্তসত্তব রাো হয়, সাহাবারা 

কেেত্তিন আল্লার নবী (সাাঃ) ঘুম নষ্ট েরত্তছন। সুতরাং তাাঁ রা লজত্তজ্ঞস েরত্তিন “আপ্নার এই লবচিতা, অলিরতার োরর্ 

লে”  লতলন (সাাঃ) উের লেত্তিন “আলম আি-আব্বাত্তসর ক াঙ্গালন শুত্তনলছ, শি েত্তর তার হাত েলে লেত্তয় বািাত্তনা লছি 

বত্তি” এর অল্প লেছুক্ষর্ প্র আল্লাহর নবী (সা:) লজত্তজ্ঞস েরত্তিন “আি-আব্বাস এেন স্বাি কেন”  তাাঁ ত্তে বিা হত্তিা  

কেউ তার হাত্ততর বািন লঢত্তি েত্তর লেত্তয়ত্তছ। আল্লাহর নবী (সাাঃ) আত্তেশ লেত্তিন সব বন্দীত্তের জনযও তাই েরা কহাে। 

 

লদ্বতীয় ঘটনাটি ঘত্তট যেন যুি বন্দীত্তের োছ কথত্তে মুলিপ্র্ আোয় েরা হলেি। তাাঁ ত্তে যেন বিা হত্তিা  তার এবং তার 

অনুসারীত্তের জনয মুলিপ্র্ লেত্তত, আি- আব্বাস বিি, “আলমত্ততা মুসিমান, আমাত্তে কজারপু্বতে মক্কার কসনােত্তি 

কনয়া হত্তয়ত্তছ”, আল্লাহর নবী উের লেত্তিন আল্লাহতায়ািা অব ত আত্তছন কতামার ইসিাম সম্বত্তন্ধ। যলে তা সতয হয় , 

তাহত্তি তুলম তার পু্রস্কার কপ্ত্তয় যাত্তব এবং তুলম যা লেত্তয়ছ কসটাও কপ্ত্তয় যাত্তব। আমাত্তের সামত্তন কযটা প্রতীয়মান কসই 

লহত্তসত্তব কতামাত্তে মুলিপ্র্ লেত্ততই হত্তব। আমাত্তের বীর আি-আব্বাস ইবন আবু্দি মুোলিব, আল্লাহর নবীর (সাাঃ) সত্তঙ্গ 

সম্পলেত ত হওয়ার প্ত্তরও তাাঁ ত্তে অনযসব যুি বন্দীত্তের মত সমানিাত্তব বযবহার েরা হয় এবং শুিু মুলিপ্ত্তর্র লবলনমত্তয়ই 

কছত্তে কেয়া হয়। 
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লেছু ঐলতহালসেরা এটা মত্তন েত্তরন আি-আব্বাস তাাঁ র স্ত্রী সহ ইসিাম গ্রহন েত্তরন অত্তনে আত্ত ই – যেন আল্লাহর 

নবী (সাাঃ) মক্কাত্ততই লছত্তিন, লেন্তু কেৌশি ত োরত্তর্ লতলন তা কচত্তপ্ রাত্তেন (অথবা কসিাত্তবই লতলন চান)। যলেও, তাাঁ র 

ইসিাম এ িমতািলরত হওয়া বা না হওয়া স্বত্ততযও আমাত্তের বীর আল্লাহর নবীর (সাাঃ) প্াত্তশ লছত্তিন এবং তাাঁ র অনুসারীও 

লছত্তিন সব সময়। এিাত্তবও উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ কয আল্লাহর নবী (সাাঃ) উপ্ত্তেশ লেত্তয়লছত্তিন মক্কায় অবিান েরার জনয 

এবং দুবতি অনুসারী যারা শহর কছত্তে কযত্তত প্াত্তরলন তাত্তেরত্তে সাহাযয েরার জনয।  

 

আি-আব্বাত্তসর ইসিাম এবং আল্লাহর নবীর প্রলত সহত্তযাল তার এই মত্তনািাব প্রোশ প্ায় যেন লতলন লতহাের জন 

মেীনাবালসর সত্তঙ্গ আি আোবা নামে যায় ায় ক াপ্ন তবেত্তে অংশ কনন। কযোত্তন তারা শপ্থ (বায়া – আরলব শব্দ) 

কনন আল্লাহর নবীর প্রলত আনু ত্ততযর এবং যেনই লতলন মলেনায় অলিিাষত্তর্ (লহজরা –আরবী) যাত্তবন তাাঁ ত্তে তারা 

প্রলতরক্ষা কেত্তবন। লতলন আি আব্বাস লযলন মলেনা বালসত্তের আল্লাহর নবীর (সাাঃ) জনয সততা এবং আিলরেতা লনরীক্ষর্ 

েত্তরন । 

 

আল্লাহর নবী (সাাঃ) মক্কায় পু্নাঃ প্রত্তবশ এবং লবজয় অলিেরত্তর্র প্র, মক্কার মহল্লার লবিলমত ক াত্রগুত্তিা এেত্রীত হয় 

মুসিমানত্তের বীরুত্তি িোই েরার জনয। প্রথমবাত্তরর মত মুসলিম তসনয বালহনী সংেযায় বার হাজাত্তরর কবশী অলতক্রম 

েত্তর। এই োরত্তর্ অত্তনে কযািার মত্তন এেিরত্তনর আত্নলবশ্বাস, মত্তনাবি কজত্ত  উত্তে যা জত্তয়র সৃ্পহাত্তে ত্বরালিত েত্তর। 

লেছু মুসিমান এিাত্তবও বিলছি কয, “আমাত্তের স্বল্প সংেযার জনয আমরা েেনই হারব না”। যাহাই কহাে, এটা 

আল্লাহর লনয়ত্তমই তাাঁ র তসনযরা আত্ত ই প্রলশলক্ষত হয় লবলিন্ন যায় ায়, লবলিন্ন সমত্তয় কয সব যুি হয় এই দুলনয়ায়।  

অত্তনে সময় মুসিমান কসনােি কবলষ্টত হত্তয় প্ত্তে শত্রু কসনাত্তের দ্বারা (ওাঁত কপ্ত্তত থাো কসনাত্তের দ্বারা আক্রািও 

হয়)। এটা আল্লাহর নবীর সুেঠিন এবং শুলনলশ্চত লবশ্বাস আল্লাহর উপ্র এবং তাাঁ র সাহস আর লবত্তশষ েত্তর তাাঁ র বীরত্ব 

এবং আমাত্তের বীত্তরর মত মানুত্তষর সাহচাযতয যুত্তির লেনগুলিত্তত সাহাযয েত্তরত্তছ, এই যুত্তির নাম লছি ‘হুনাইত্তনর যুি’। 

ঐসব ক্রালিোত্তি আমাত্তের বীর এবং আর অল্প লেছু সাহাবা সাবতক্ষলনেিাত্তব আল্লাহর নবীর (সাাঃ) সাহচত্তযত লছত্তিন। 

 

আল্লাহর নবীর (সাাঃ) লনত্তেত ত্তশ, আি-আব্বাস লবলক্ষি হত্তয় থাো মুসিমান কযািাত্তের আহ্বান েরত্তিন, যারা ঝত্তের মত 

আল্লাহর নবীর োত্তছ ছুত্তট আসত্তিন। এই সমত্তর নূতন কমাে কপ্ি, শত্রু প্রািূত হত্তিা  আর মুসিমান কসনাবালহনী 

লবজয়ীর কবত্তশ আলবিুত ত হত্তিা । 

 

আি-আব্বাস, আত্ত ই কযিাত্তব উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ, আল্লাহর নবীর (সাাঃ) চাচা লছত্তিন এবং লপ্রয়জন লছত্তিন এজনয। 

আল্লাহর নবী (সাাঃ) বিত্ততন, “আি-আব্বাস আমার োত্তছ আমার লপ্তার মত। কযই তাাঁ ত্তে েষ্ট লেত্তয়ত্তছ কসটা কযন 

আমাত্তেই লেত্তয়ত্তছ”। এছাোও, আমাত্তের বীরত্তে শ্বরর্ েরা হয় লবশািিাত্তব প্লরলচত এেজন প্রামালর্ে (েতৃত ত্ব) 

আবু্দল্লাহ ইবন আি-আব্বাস (ত্তছত্তি) কূর’আন এবং আলেোর (লবশ্বাস) লশক্ষার জনয। লতলন মারা যান মলেনা মত্তনায়ারায় 

“উসমান ইবন আ  ান (রাাঃ) লেিা ত্ততর সময়। 
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আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবন আি-আস 
(আল্লাহ আপ্নার উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন-রাাঃ) 

(মৃতুয ৬৩ লহজলর) 
 

ধমিহভরু মলাক োর হনষ্ঠালক দহমত করা িলিহিল।  

 

আমাত্তের প্রিু, আমাত্তের োও যালেছু িাি এই দুলনয়ার জনয এবং এর প্ত্তরর দুলনয়ার জনয। 

 

এই কছাট্ট এবং অথতপু্নত কোয়া, যার উত্তল্লে রত্তয়ত্তছ মহান কোরাত্তনর ২য় অিযাত্তয় (২-২০১) কযটা হত্তিা  ইসিাম িত্তমতর 

মুি তবলশত্তষ্টর সংলক্ষিসার, অথতাৎ, আেশত হত্তিা  সুষম সংযম, সংযম এবং সুষমতা দুত্তটাই মানুত্তষর আিযালত্মে ও 

তবষলয়ে প্রত্তয়াজন লনবারত্তর্র মত্তিয , েত্তোর সংযম (তপ্সযা) এবং শারীলরে চালহোর লনবারত্তর্র মত্তিয, অনুোর, েৃপ্র্তা 

বা অলমতবযালয়তার এই  দুই এর মত্তিয, ইতযালে। এইিাত্তবই মহান আল্লাহ তায়ািা কোরাত্তনর মত্তিয বত্তিত্তছন ইসিাত্তমর 

অনুসারীত্তের জনয  

 
এমলনিাত্তব আলম কতামাত্তেরত্তে এেটি সলতযোত্তরর নযায়প্রায়র্ সম্প্রোয় (উম্মাহ) েত্তরলছ –কযন কতামরা সাক্ষযোতা হও মানবমন্ডিীর 

জনয, এবং আল্লাহর রসুি (নবী- কমাহাম্মে সাাঃ) সাক্ষযোতা হন কতামাত্তের জনয। (২- ১৪৩)  

 

আমাত্তের আজত্তের বীর আবু্দল্লাহ ইবন আমর আি-আস, তাাঁ র চালরলত্রে তবলশষ্ট এবং আল্লাহর নবীর (সাাঃ) উপ্ত্তেশ, 

ইসিাত্তমর নীলত,  লেিাত্তব লতলন বাস্তত্তব প্রত্তয়া  েত্তরত্তছন সংযম এবং সুষম িাত্তব। ‘আবু্দল্লাহ ইবন আমর’ লছত্তিন 

ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস সবত্তচত্তয় প্লরলচতত্ততর মত্তিয এেজন বযলিত্ততযর সিান, আমর ইবন আি-আস ঐ বযলি লযলন 

মিযপ্রাত্তচয এবং লমশত্তর করামত্তের িানীয় রক্ষেত্তের প্রাজত্তয়র জনয োয়ী লছত্তিন। লেন্তু আমাত্তের বীর ‘আবু্দল্লাহ’ 

অত্তনে লেত্তে তাাঁ র লপ্তা-‘আমর আি-আস’ এর কথত্তে অনযরেম লছত্তিন।  তার বাবা লছত্তিন কযািা, রাজনীলতলবে এবং 

লেছু কক্ষত্তত্র এেজন লবরাট প্লরসত্তরর এই পৃ্লথবীর বযলি লছত্তিন। অনয লেত্তে, আবু্দল্লাহও লছত্তিন এেজন আিলরে ও 

অেৃলেম কযািা সতয এবং নযাত্তয়র প্ত্তথর, লেন্তু লছত্তিন না রাজলনলতে অথবা সমর লবশারে। ‘আমর ইবন আি-আস 

লছত্তিন সুচতুর এবং উদ্ভাবত্তন লনপু্র্ অথবা সম্পেশািী, অনযলেত্তে তাাঁ র পু্ত্র ‘আবু্দল্লাহ লছত্তিন এেজন লযলন 

অলতসািারন, সরি এবং স্পষ্টিাষী। আবু্দল্লাহ লছত্তিন আল্লাহিলির প্রলতরূপ্ যার োত্তছ এই দুলনয়ার কোন লেছুরই 

আত্তবেন লছি না। তাাঁ র পু্ত্তরা জীবন শালি োিীন সমত্তয় কেত্তটত্তছ করাজা এবং নামাত্তজর মত্তিয, লতলন তাাঁ র শরীত্তরর জনয 

কসরেম কোন লবোম লনত্ততন না। লতলন ইসিাম গ্রহন েত্তরন এমনলে তার লপ্তারও আত্ত । 

 

যেন লপ্তা আমর ইবন আি-আস মুসিমান হত্তিা  তেন কেেি তার কছত্তির অলতলরি প্রাথতনা (সারা রাত িত্তর নামাজ 

প্ো, লেত্তনর কবিা করাজা রাো, প্রায় কোন লবরলত বা আরাম ছাো), লতলন তার জনয লচলিত হত্তয় প্েত্তিন। এরপ্র লতলন 

আল্লাহর নবী (সাাঃ) এর োত্তছ তার কছত্তির লেন যাপ্ন সম্বত্তন্ধ অিলহত েরত্তিন। আল্লাহর নবী (সাাঃ) উপ্ত্তেশ কেয়ার 

জনয আবু্দল্লাহত্তে োেত্তিন। ‘আমাত্তে বিা হত্তয়ত্তছ কয তুলম কোন লবরলত ছাোই প্রলতলেন করাজা রােছ এবং সারা রাত 

নামাজ প্েছ না ঘুলমত্তয় বা আরাম না লনত্তয়। তুলম যলে মাত্তস শুিু লতনলেন করাজা রাে কতামার জনয এটাই যত্তথষ্ট।  

-লেন্তু আলমত্ততা তার কথত্তে কবশী অনায়াত্তস েরত্তত প্ালর। 

-তাহত্তি সিাত্তহ দু’লেন 

- আলম আরও কবলশ েরত্তত প্ালর। 
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- তাহত্তি তুলম এই ঐলেে করাজার উেম প্ন্থা, কযটা োউে (আিাইলহস সািাম)  েত্তরলছত্তিনাঃ প্রলত অনযলেত্তন করাজা 

রাে? 

 

আল্লাহর নবী (সাাঃ) আমাত্তের বীরত্তে আরও বিত্তিন লেিাত্তব সুষমিাত্তব ঐলেে নামাজ রাত্ততর কবিা প্ো যায়, 

লেিাত্তব মহান কূর’আন প্াে েরা যায়। 

 

আমাত্তের বীত্তরর কয িরত্তনর বযলিতয, তাত্তত কয কেউ িাবত্তত প্াত্তর কয এটা লেিাত্তব হত্তত প্াত্তর আি-হুত্তসইন 

(আল্লাহর নবীর সাাঃ এর কেৌলহত্র) তার প্রলত উষ্মা প্রোশ েত্তর লছত্তিন? লনত্তচর লববরর্ী কসটা প্লরষ্কার েরত্তবাঃ 

 

লেছু লবত্তদ্রাহী েতৃত ে তৃতীয় েিী া, উসমান ইবন আ  ান (রাাঃ)র গুিহতযার প্র, আলি ইবন আলব তালিব (রাাঃ) 

েিী া লনবতালচত হন। মুসিমান সম্প্রোত্তয়র লেছু সেসয, যার মত্তিয লসরীয় অিত্তির শাসনেতত া ( িনতর) আত্তছন,  

যতক্ষর্ প্যুতি না চতুথত েিী া উসমান এর হতযা োরীত্তের লবচাত্তরর আওতায় না আনা হত্তে ততক্ষর্ প্যুতি তারা 

তাত্তের আনু তয প্রোশ েরত্তবন না বত্তি চাপ্ লেলেত্তিন। েিী া এবং রাত্তষ্ট্রর প্রিান লহত্তসত্তব লতলন যাত্তের মত্তন েত্তরন  

রাত্তষ্ট্রর বীরুত্তি লবত্তদ্রাহ েরত্তছন তাত্তের কমাোত্তবিা েরা, তাত্তের আবার কনতৃে লেলেত্তিন মুয়ালবয়া ইবন আলব সুল য়ান। 

আরা মুয়ালবয়ার েলক্ষর্ হস্ত লছত্তিন আমাত্তের বীত্তরর লপ্তা আমর ইবন আি-আস লযলন তার কছত্তি আবু্দল্লাহত্তে  আত্তেশ 

লেত্তিন  মুয়ালবয়ার কনেৃত্তের কসনােত্তি কযা  লেত্তত। ‘লনেত য়িাত্তব’ আমাত্তের বীর – আবু্দল্লাহ লপ্তার লনত্তেত শ প্ািন 

েরত্তিন। আমরা ‘লনেত য়’ বিিাম এজনয কয ‘আবু্দল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন আি-আস’ এ িরত্তনর মানুষ লযলন েেনই কসই 

কসনাবালহনীত্তত কযা  কেত্তবন না যারা আর এেটি মুসিমান লশলবত্তরর সত্তঙ্গ লববাত্তে লিি। আসত্তি, লতলন কসনাবালহনীত্তত 

শুিুই লছত্তিন েিী া আিীর লশলবত্তরর  বীরুত্তি যুি েরত্তত না, লবত্তশষ েত্তর আম্মার ইবন ইয়ালসর এর মৃতুযর প্র। 

আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ এটা েুবই প্রলনিান পু্নত লছি – আল্লাহর নবী (সাাঃ) িলবষযৎ বার্ী লেত্তয়লছত্তিন কয ‘আম্মার ইবন 

ইয়ালসর’ এর মৃতুয হত্তব নীলতলহন এেেি কযািাত্তের হাত্তত, এবং ‘আম্মার’ এর হতযা হত্তয়লছি মুয়ালবয়ার কনতৃত্তে 

কসনােি দ্বারা। এোত্তন কযা  েরা কযত্তত প্াত্তর, ‘আম্মার ইবন ইয়ালসর’ (রাাঃ) এর হতযাোরীরা েিী া ‘উসমান রাাঃ এর 

হতযাোরীর েত্তিরই, যারা প্ত্তর আিী রাাঃ েত্তি কযা  কেন অনু ত সহচর এর আবরত্তন। আসত্তি তারা আেয় লনত্তয়লছি 

‘উসমান আাঃ এর হতযাোরী লহত্তসত্তব শালস্তর িত্তয়। তারা আম্মার ইবন ইয়ালসরত্তে হতযা েত্তর, এরপ্র অনয েত্তির োজ 

বত্তি চালিত্তয় কেয় যাত্তত তারা তাত্তের অনযায় োত্তজর োয়িার মুি হয় মানুত্তষর মত্তন। যেনই আমাত্তের বীর বুঝত্তত 

প্ারত্তিন মুয়ালবয়ার েি লছি িুি, লতলন কযািাত্তের লনরুৎসালহত েরত্তত শুরু েত্তরন, যলেও তাাঁ র লপ্তা এই েত্তিরই 

এেজন কনতা লছত্তিন। মুয়ালবয়া এবং অনযরা এই প্রশ্ন তুত্তিলছত্তিন ‘তাহত্তি আবু্দল্লাহর মত এরেম আল্লাহিি এেজন 

লেিাত্তব েিী া আিী রাাঃ (নবীর চাচাত িাই) লবরুি েত্তি কযা  লেত্তিন? এেই প্রশ্ন আি-হুত্তসইন (আিী রাাঃ এর 

কছত্তি) েতৃত ে উত্থালপ্ত হয়, আর এোত্তন হত্তিা  এই রহত্তসযর উেরাঃ ‘আবু্দল্লাহ উত্তল্লে েত্তরনাঃ এেবার আমার লপ্তা 

আল্লাহর নবী সাাঃ এর োত্তছ অলিত্তযা  েরত্তিন কয আলম প্রলতলেন করাজা রালে আর সমস্ত রালত্র নামাত্তজ কেত্তট কেই 

কোন লবোম ছাোই। এরপ্র আল্লাহর নবী সাাঃ আমাত্তে বিত্তিনাঃ ‘ও আবু্দল্লাহ নামজও প্ে এবং লবোমও নাও, 

করাজাও রাে এবং আহারও ের (অেি বেি েত্তর) আর কতামার লপ্তাত্তে অমানয েত্তরা না!”  লস ল ন এর যুত্তির 

সময় আমার লপ্তা কজার েরলছত্তিন, আমার ইোর বাইত্তর, কয আলম তার সত্তঙ্গ কযা  কেই। সুতরাং (আল্লাহর নবীর 

আত্তেশ মানত্তত ল ত্তয়) আমার লপ্তার লনত্তেত শ আলম প্ািন েলর”। 

 

এই সত্তবর মত্তিয আমরা বাহযত এই সংঘাত বা মতনদ্বততার লবত্তিষর্ েুাঁত্তজ প্াই আমাত্তের বীত্তরর চলরত্তত্রর দুাঃেজনে 

লস  ীন যুত্তির ঘটনার। বাস্তত্তব, ঐ ঘটনা আমাত্তের বীত্তরর িমতিীরুতারই প্রমান কেয়, যাত্তে লেনা লনত্তজর ইোর 
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বীরুত্তি কযত্তত হত্তয়লছি শুিু এেই োরত্তর্ কয তার োত্তছ ইসিাত্তমর মমতবার্ী এবং আল্লাহর নবীর সাাঃ এর আনু তয, এই 

দুটাই লছি আমাত্তের বীত্তরর জীবত্তনর মুি মন্ত্র।  

 

 

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস (আল্লাহ তার উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন – রাাঃ) 

মুসলমান সমালজর িহিত  

মৃতুয ৭০ লহজলর। 

 

ইসিাত্তম কযিাত্তব জ্ঞান এবং লশক্ষাত্তে গুরুত্ব কেয়া হত্তয়ত্তছ তা অতুিনীয় অনয কয কোন িত্তমতর সাত্তথ। জ্ঞানত্তে ঈমান বা 

লবশ্বাস এর সমেক্ষ েরা হত্তয়ত্তছ এবং মহান কূর’আন এ এিাত্তবই বলর্তত  হত্তয়ত্তছ।, “আল্লাহ সুবহানা ওয়াতায়ািা সুউচ্চ 
মলহমায় মযতাোশীি েরত্তবন তাত্তেরত্তে কতামাত্তের মত্তিয যারা লবশ্বাস এত্তনত্তছ এবং জ্ঞান অজত ন েত্তরত্তছ”। (৫৮-১১) 
 

আর এে আয়াত্তত জ্ঞান আহরর্ত্তে িরা হত্তয়ত্তছ আল্লাহর শালস্তর িয় এবং িালমতে হওয়ার রাস্তার লসাঁেী। 
“আল্লাহর বান্দাত্তের মত্তিয যারা জ্ঞানী তারাই আল্লাহত্তে িয় েত্তর”। (৩৫-২৮) 

আল্লাহর নবীর লনত্তজর িাষায়, ‘প্রলতটি মুসিমাত্তনর জনয জ্ঞান অত্তিষর্ েরা আতযাবশেীয় েতত বয’। ইসিাত্তমর প্রথম 

যুত্তি (বের) লশলক্ষত যুি বন্দীত্তের োছ কথত্তে মুলিপ্র্ লহত্তসত্তব প্রলতজন বন্দীত্তে েশজন মুসিমান বাচ্চাত্তের লশক্ষা 

লেত্তত বিা হত্তয়লছি।  

 

আর এই েীক্ষায় আমাত্তের বীত্তরর দৃলষ্ট েুত্তি কেয়। ‘আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস’ লযলন আল্লাহর নবীর চাচা আব্বাস এর কছত্তি 

লছত্তিন, যার জন্ম হত্তয়লছি লহজরত্ততর লতন বছর আত্ত ; এইিাত্তবই, লতলন িা যবান লছত্তিন কয কবত্তে উোর 

লেনগুত্তিাত্তত লতলন আল্লাহর নবীর ‘কোত্তি লপ্ত্তে’ বে হওয়ার সুত্তযা  কপ্ত্তয়লছত্তিন। আসত্তি, তাাঁ র বয়স যেন সাত বছর 

তেন কথত্তেই লতলন সাবতক্ষলনেিাত্তব তার চাচাত িাই আল্লাহর নবীর সাাঃ সাহচত্তযত থাত্তেন। উজুর জনয প্ালন কজা াে 

েত্তর কেয়া, লপ্ছত্তন নামাজ প্ো, এমনলে ভ্রমত্তন তার লপ্ছত্তন আত্তরাহীও হত্ততন। লেত্তশার বয়ত্তসই আবু্দল্লাহ বয়স্কত্তের 

মত আচার েরত্ততন তাাঁ র লবচক্ষন মন এবং হৃেয় লেত্তয়। লতলন উত্তল্লে েত্তরত্তছন, এেবার আল্লাহর নবী উজু েরত্তত 

চাইত্তিন, আলম তাোহুো েত্তর প্ালন লনত্তয় আসিাম তাাঁ র জনয। লতলন োাঁ লেত্তয় ক ত্তিন নামাত্তজর জনয, এবং আমাত্তে 

ইশারা েরত্তিন তাাঁ র প্াত্তশ োাঁ োবার জনয, লেন্তু আলম তার লপ্ছত্তন োাঁ োিাম। নামাজ কশষ হত্তয় ক ত্তি, আল্লাহর নবী 

(সাাঃ) লজজ্ঞাসা েরত্তিন,  

 
 ‘তুলম কেন আমার প্াত্তশ োাঁ োত্তি না, আবু্দল্লাহ ?’ আলম জবাব লেিাম, আপ্লন আমার োত্তছ, অত্তনে বে ও মহান 

লেিাত্তব আলম আপ্নার প্াত্তশ োাঁ োত্তত প্ালর। আল্লাহর নবী (সাাঃ) লশশু আবু্দল্লাহর িী-সম্পন্ন জবাত্তব েুবই প্রীত হত্তিন। 

লতাঁ লন তাাঁ র হাত তুিত্তিন আোত্তশর (বা জান্নাত্ততর লেত্তে)  এবং কোয়া েরত্তিন  “ও আল্লাহ, তাত্তে তুলম লবজ্ঞ ের এবং 

লশক্ষা োও কযন কস কূর’আত্তনর মমতবার্ী লবত্তিষত্তর্র উপ্র েক্ষতা অজত ন েরত্তত প্াত্তর”। 

 

অবশযই, আল্লাহতায়ািা নবীর কোয়া েবুি েত্তরলছত্তিন। তাাঁ র জীবিশায় তাাঁ র সমেক্ষ িমত, সালহতয এবং ইলতহাত্তস কেউ 

প্ারেলশত লছত্তিন না। লেন্তু আমাত্তের বীর এইসত্তবর উপ্র  িীর জ্ঞান অত্তিৌলেেিাত্তব প্ান নাই। কযিাত্তব এসব সম্ভব 

েত্তরলছি তা লছি মূিত তাাঁ র িীশলি এবং অেময জ্ঞান লপ্প্াসা। আমরা ইলতমত্তিযই কেত্তেলছ কয লতলন সাবতক্ষলনে 

সাহচত্তযত লছত্তিন আল্লাহর নবীর (সাাঃ) এবং সব সময় কচষ্টা েত্তরত্তছন ‘যত কবশী জ্ঞান অজত ন েরা যায়’ তাাঁ র োছ কথত্তে। 

আল্লাহর নবীর মৃতুযর প্র ‘আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস (রাাঃ)’ লশক্ষা গ্রহন েরত্তত থাত্তেন বয়স্ক সব আল্লাহর নবীর (সাাঃ) 
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সহচরত্তের োছ কথত্তে। লতাঁ লন বত্তিনাঃ “েেনও এরেমও হত্তয়ত্তছ কয যেন আলম শুত্তনলছ কয কোন সাহাবীত্তের োত্তছ 

কোন সুন্নাহ (আল্লাহর নবীর সম্বত্তন্ধ কোন অলিজ্ঞতা বা সুস্পষ্ট বনতনা আত্তছ দুপু্ত্তর ঘুত্তমর সময়ও আলম তাাঁ র বােীত্তত  

ছুত্তট ল ত্তয়লছ। তাাঁ র েরজায় আলম োাঁ লেত্তয় থােতাম তাত্তে না জাল ত্তয়, আর  রম বাতাত্তসর ঝাপ্টা (মরুিূলমর িূ হাওয়া) 

এত্তস প্েত আমার উপ্র। এরপ্র কবর হত্তয় তাত্তে কেত্তে লজত্তজ্ঞস েরতাঃ ও আল্লাহর নবীর চাচাত িাই, লে োরত্তর্ 

কতামার এোত্তন আ মন? তুলম কতা বরং আমাত্তে োেত্তত প্ারত্তত আলমই চত্তি আসতাম। আমার উের হইতাঃ ‘এটা 

আমার োলয়ত্ব আপ্নার োত্তছ আসা। মানুষ কতা জ্ঞাত্তনর োত্তছ যাত্তব, জ্ঞান মানুত্তষর োত্তছ আসত্তব না’। এরপ্র আলম 

লজত্তজ্ঞস েরতাম হালেসটির বযাপ্াত্তর কয জনয আলম এত্তসলছ”। লতাঁ লন এরেমও বত্তিত্তছন কয এেই হালেত্তসর জনয লতলন 

লতলরশজন কিােত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্ততন। এইিাত্তবই, তাাঁ র লবচক্ষর্ মত্তনর অলবরাম লজজ্ঞাসা এবং সত্তচতন মত্তনর লনরিস 

অবত্তিােন আমাত্তের বীর ‘আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাসত্তে এই উপ্ালি এত্তন কেয় ‘মুসিমান সমাত্তজর প্লিত। তাাঁ র লশক্ষা 

জীবন প্যতত্তবক্ষত্তন এটাই প্রতীয়মান হয় কয লতলনই লছত্তিন শুরুর লেত্তের ইসিামী মহাত্তোষ এবং প্ালিত্ততযর প্রথম 

আেশত বা রূপ্ত্তরোর অগ্রযালত্র। তাাঁ র সমত্তয় লতাঁ লন লছত্তিন প্রায় সব িরত্তনর জ্ঞাত্তনর জনয এেমাত্র কযা যতা সম্পন্ন 

েতত েোরী বযলি। আমাত্তের বীত্তরর সমসামলয়ে এেজন এইিাত্তব তাাঁ র গুর্াবিীর বনতনা কেনাঃ আলম এইরেম 

এেজনত্তে কেলে নাই লযলন আল্লাহর নবীর হালেস এবং তবলশষ্ট সন্মত্তন্ধ ইবন আব্বাস (রাাঃ) কথত্তে কবলশ জ্ঞান রােত, 

লেংবা আর কেউ লযলন আবু বের , উমর এবং উসমান (রালেয়াল্লাহু আনহুম – তাত্তের উপ্র আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকুন)ত্তের 

িলমতয় অনুশাষন, লবচার  সন্মত্তন্ধ এত জ্ঞান রােত, এমনলে এরেম লদ্বতীয় কেউ লছি না লযলন তাাঁ র কথত্তে িাষা, েলবতা, 

কূর’আন, অথবা উেরালিোত্তরর লহসাব লনোস সন্মত্তন্ধ আরও তথযালিজ্ঞ লছি। সেি জ্ঞানবীে  যারাই তাাঁ র েথা 

শুত্তনত্তছন স্বীোর েত্তরত্তছন তাাঁ র কেষ্ঠতা এবং প্রত্ততযে অনুসন্ধানোরী সন্তুষ্টজনে উের কপ্ত তার প্রত্তশ্নর”। 

 

এটা মত্তন েরা কযত্ততই প্াত্তর এবং এটা কমাত্তটই অলতরঞ্জন হত্তব না আমাত্তের বীর ‘আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস (রাাঃ) কে যলে 

ভ্রামযমান সু্কি অথবা লবশ্বলবেযািয় বিা হয়, কসিাত্তবই আমরা তাত্তে জানত্তত প্ারব নীত্তচর উত্তল্লে কথত্তোঃ 

 

“কিােজন তাাঁ র োত্তছ এমনিাত্তব আসত কয তাাঁ র বাসার সামত্তনর রাস্তা বন্ধ হত্তয় কযত কিােজত্তনর িীত্তে। লতলন 

আমাত্তে উজুর প্ালনর জনয বিত্তবন। এরপ্র লতলন বিত্তিন সবাইত্তে আসত্তত বি যারা কূর’আত্তনর উপ্র তথয চায়, আলম 

বাইত্তর ক িাম এবং কঘাষর্া লেিাম। কিােজন লিতত্তর আসি এবং বােী িলতত  হত্তয় ক ি। তারা প্রশ্ন েরত্তত িা ত্তিন 

এবং লতলন উেরও লেলেত্তিন সাত্তথ সাত্তথ বােলত উপ্ত্তেশও লেলেত্তিন। এর প্র লতলন সবাইত্তে বিত্তিন এবার অনযত্তের 

জনয যায় া েত্তর লেত্তত। যেন তারা সবাই কবলরত্তয় ক ি এবং ইবন আব্বাস রাাঃ আমাত্তে বিত্তিন এবার যারা ইসিাত্তম 

কযসব হারাম (লনলষি) এবং হািাি (লনলষি নয়) সন্মত্তন্ধ জানত্তত চায় তাত্তের লিতত্তর আসত্তত বি। কিােজত্তন বােী 

িলতত  হত্তয় ক ি এবং যা লেছু তারা লজত্তজ্ঞস েরি মত্তন হত্তিা  তার কথত্তেও কবশী তারা কপ্ত্তয় ক ি। তারা কবলরত্তয় 

ক ত্তি আলম যারা উেরালিোর আইন সন্মত্তন্ধ জানত্তত চায় কসই সব কিােত্তের োেিাম। সন্তুষ্ট লচত্তে এরা কবলরত্তয় ক ি 

িাষা এবং েলবতার ছাত্রত্তের যায় া েত্তর লেত্তত। তাত্তের সত্তঙ্গও লতলন প্রচুর আত্তিাচনা েরত্তিন তাত্তের প্রত্তশ্নর 

বাইত্তরও”।  

 

আপ্াতিাত্তব, বযাপ্ারগুত্তিাত্তে তাাঁ র লশক্ষালথতত্তের জনয সহজ েরার জনয, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস (রাাঃ) প্ত্তর লবত্তশষ 

লেত্তন কোন লনলেত ষ্ট লবষয় লনত্তয় আত্তিাচনার জনয লেন ঠিে েত্তর লেত্তিন তার মাত্তন – সময় প্লঞ্জ ততরী েরত্তিন 

প্রলতলেত্তনর প্ােয লবষয় লনত্তয়, এেলেন হত্তিা  কোরআত্তনর লবষয় লনত্তয়, অনযলেন হালেস (আল্লাহর নবীর ...) তৃতীয় লেন 

ইলতহাস, চতুথতলেন আইন লবজ্ঞান, ইতযালে।  
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যাহাই কহাে, যেনই আমরা ইবন আব্বাস রাাঃ লযলন লবজ্ঞ, লযলন লশক্ষে, আমাত্তের এটা িুিত্তি চিত্তবনা কয লতলন শুিু 

তাাঁ র এই জ্ঞাত্তনর জনযই লবেযাত লছত্তিন না। এর কথত্তে কযটা আরও গুরুতযপু্নত কসটা হত্তিা  লতলন তেনলন্দন োত্তজ, 

বযবহাত্তর যা লশক্ষা লেত্ততন তার প্রলত িন থােত, যার সত্তঙ্গ তাাঁ র জ্ঞান এবং লশক্ষার সমু্পনত লমি লছি। লতলন আল্লাহ লিরু 

কিাে লছত্তিন, আল্লাহর শালস্তর িত্তয় লতলন োাঁ েত্ততন যার ো  তাাঁ র  াত্তি প্ত্তে কযত, লবত্তশষ েত্তর যেন লতলন 

কোরআত্তনর আয়াত গুত্তিা প্েত্ততন যার মত্তিয মৃতুযর প্ত্তর জাহান্নাত্তমর এবং শালস্তর েথা বিা হত্তয়ত্তছ। লতলন এমন 

এেজন সীমাহীন উোর কিাে লছত্তিন যার োওয়ার কটলবত্তি কয োরও যায় া হত্তয় কযত। আর এইসব গুর্াবিীর জনয 

আমাত্তের বীর আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস (রাাঃ) সবারই সন্মান অজত ন েত্তরন, স্বিাবতই লতলন কসই সব সন্মাত্তনর কযা য। 

এেবার উমাইয়াে েিী া মুয়ালবয়া হজ্ব েরত্তত মক্কায় যান। ইবন আব্বাসও ক ত্তছন, যত সংেযে কিাে ইবন আব্বাত্তসর 

সঙ্গী লছত্তিত্তন তা েিী ার সহচরত্তের কথত্তে অত্তনে কবশী। ইলতহাস আমাত্তের আরও বত্তি অল্প বয়স্ক হওয়া স্বত্ততযও, 

ইবন আব্বাত্তসর সত্তঙ্গ সব েিী াই প্রামশত েরত্ততন, এরমত্তিয ‘উমর ইবন োোব’ রাাঃ ও লছত্তিন। লযলন এমনলে ইবন 

আব্বাত্তসর মতামতত্তে কবশী গুরুত্ব লেত্ততন বয়স্ক কিােত্তের মতামত্ততর কথত্তেও। ইবন আব্বাস (আল্লাহ তাাঁ র উপ্ত্তর 

সন্তুষ্ট থাকুন) তাত্তয়ত্ত  ৭১ বছর বয়ত্তস মারা যান। 

 

 

আবু্দল্লাহ ইবন উমর 
(রাাঃ- আল্লাহ তাাঁ র উপ্ত্তর স্বন্তুষ্ট থাকুন) 

 

উমর ইবন খাত্তাব রাাঃ এর িুত্র 
মৃতুয ৭৩ লহজলর 

 

মহানুিবতা কেউ উেরালিোর লহত্তসত্তব প্ায় না, তত্তব তা লশক্ষা কেয়া লেংবা কনয়া যায়। যেন োরও লপ্তা স্বয়ং লবলশষ্ট 

বযালি, যাাঁ ত্তে লতলন লনবীেিাত্তব অনুসরর্ এবং মানয েত্তরত্তছন, আমরা তাত্তে স্বিাবতই এেজন লবলশষ্ট বযালি লহত্তসত্তব 

মত্তন েরত্ততই প্ালর, যার অত্তনে তবলশষ্ট থােত্তব। এই লববরর্ েুবই সঠিেিাত্তব আমাত্তের বীর ‘আবু্দল্লাহ ইবন উমর’ র 

সত্তঙ্গ লমত্তি যায়। লতলন আর কেউ নন েিী া উমর ইবন আি োোব , লদ্বতীয় েিী া, আল্লাহর নবী সাাঃ এর 

উেরালিোর, তাাঁ র পু্ত্র। আবু্দল্লাহ ইবন উমত্তরর  বয়স তেন কমাত্তট েশ বছর যেন তাাঁ র বাবার সাত্তথ লতলনও মলেনায় 

লহজরত েত্তরন, কসটা লছি প্রথম লহজলর সাি। কসইলেন এবং তার প্র লতহাের বছর, তাাঁ র মৃতুয প্যুতি, আবু্দল্লাহ ইবন 

উমর (রাাঃ) েেনই কসই প্থ কথত্তে সত্তর আত্তসন নাই, কযই প্থ লতলন লনত্তজর জনয কবত্তছ লনত্তয়লছত্তিন, আল্লাহর নবী 

(সাাঃ) এর প্োঙ্কানুসারীত প্থ। আসত্তি, লতলন অতযি লনষ্ঠার সাত্তথ আল্লাহ’র নবীর প্োঙ্ক অনুসরর্ েরত্ততন। আর এটা 

এই প্যতাত্তয় লছি কয এমনলে আত্তয়শা (রাাঃ) (আল্লাহ’র নবীর প্ত্নী) বনতনা েত্তরত্তছন এইিাত্তব “আর কেহই এত 

লনলবেিাত্তব আল্লাহর নবী সাাঃ অনুসরর্ েরত না কযিাত্তব ইবন উমর েত্তরত্তছন”। ইলতহাস সাক্ষয কেয় কয লতলন 

প্ারতপ্ত্তক্ষ সবলেছুত্তেই অনুেরর্ েরার কচষ্টা েত্তরত্তছন, লবত্তশষ েত্তর আল্লাহ’র নবী (সাাঃ) এর মৃতুযর প্র। যলে 

আল্লাহ’র নবী কোন লনলেত ষ্ট যায় ায় োাঁ লেত্তয় অথবা উপ্লবষ্ট হত্তয় নামাজ প্ত্তেত্তছন, লতলন যেলন কসই যায় ায় কযত্ততন 

তেনই লতলন কসইিাত্তবই তা অনুসরর্ েরত্ততন। যলে আল্লাহর নবী মক্কার প্ত্তথ কোথাও উট কথত্তে কনত্তম দু’রাোত 

নামাজ প্ত্তেত্তছন েেনও, ইবন উমর ঐটাই েত্তরত্তছন যেনই লতলন ঐপ্ত্তথ ঐযায় া অলতক্রমন েত্তরত্তছন। ইবন উমত্তরর 

এই কচতনাই সব সময় তাাঁ ত্তে উজ্জীলবত করত্তেত্তছ -আল্লাহর নবী সাাঃ এর উিৃলত যতক্ষন প্যুতি লতলন না অক্ষত্তর অক্ষত্তর 

সঠিে বত্তি মত্তন না েরত্ততন ততক্ষন তা উত্তল্লে েরত্ততন না। আল্লাহর নবী সাাঃ এর প্রলতটি েথা এবং োত্তজর উপ্র 

আবু্দল্লাহ ইবন উমর এর লবশাি জ্ঞাত্তনর  িীরতা এবং গুনমুগ্ধতা এবং েুবই এোগ্রতার সাত্তথ তাাঁ ত্তে অনুসরর্ েরার 
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প্রবর্তা সত্তত্ত্বও লতলন  ত্ততায়া (িলমতয় আত্তেশ বা অনুশাষন) কেয়ার সময় অতযি সতেত  এবং লদ্বিায় থােত্ততন। কেহ 

তাাঁ ত্তে লেছু লজজ্ঞাসা  েরত্তি যলে লতলন কস সম্বত্তন্ধ না জানত্ততন  তত্তব লতলন ‘আলম জালননা’ বিত্ততই িািবাসত্ততন।  

 

এই লবনম্র স্বিাব, সু িীর প্ালিতয আবু্দল্লাহ ইবন উমর রাাঃ এর স্বিাবজাত তবলশষ্ট। লযলন লছত্তিন িালমতে এবং আল্লাহর 

শালস্তর িত্তয় িীত, সারা রাত নামাত্তজ অলতক্রম েরত্ততন। লতলন বত্তিন, “এেো আলম স্বত্তে কেেিাম দুইজন ক ত্তরশতা 

আমার দুই বাহু শি েত্তর িত্তর আমাত্তে জ্বিি লশোর োত্তছ লনত্তয় ক ত্তিন ..... কসোত্তন আলম আগুত্তনর মত্তিয কেেত্তত 

কপ্িাম যাত্তের তাত্তের আলম লচলন। সুতরাং আলম আল্লাহর োত্তছ আেয় প্রাথতনা শুরু েরিাম, এই বত্তি কয, আউযুলবল্লাহ! 

আউযুলবল্লাহ (লবতালেত শয়তাত্তনর হাত কথত্তে আল্লাহর আেয় চাই)! আর এেজন ক ত্তরশতা তাত্তের সত্তঙ্গ কযা  

লেত্তিন এবং আমাত্তে বিত্তিন, ‘িয় কপ্য় না!’” যেন আমার কবান হা সা তাাঁ র স্বামী, আল্লাহর নবী সাাঃ কে এেথা 

বিত্তিন, লতলন বিত্তিন, “ আবু্দল্লাহ এেজন িাি কিাে, যলে কস আরও নামাজ প্ত্তে, আরও ঘন ঘন, রাত্ততর কবিা”।  

কসই সময় হত্তত, কসলিম, কয এই হালেস বনতনা েত্তরত্তছন, বত্তিত্তছন, ইবন উমর ঘুমাত্তবন েুব অল্পই (ত্তেননা লতলন 

তাহাজু্জত্তের (ত্তশষ রাত্ততর নামাজ) নামাজ প্েত্ততন)। তাাঁ র এেজন ঘলনষ্ট সহোরী আমাত্তের বত্তিত্তছন, “ ইবন উমর 

রাত্ততর কবিা তাাঁ র োত্তছ প্ালন িরা প্াত্র করত্তে লেত্ততন। নামাজ প্েত্ততই থােত্ততন যতক্ষর্ না োি হত্তয় প্েত্ততন। 

এরপ্র লবছানায় কযত্ততন অল্পক্ষত্তর্র জনয, আবার উত্তে অজু েত্তর নামাজ প্েত্ততন। লতলন এরেম চার কথত্তে প্াাঁ চ বার 

েরত্ততন এে রাত্তত”। ইবন উমর এর নামাত্তজর জনয িািবাসা, লবত্তশষ েত্তর মসলজত্তের জামায়াত্ততর সত্তঙ্গ নামাজ, আর 

এর গুরুতযই তাাঁ ত্তে প্াাঁ চ বার মসলজত্তে কটত্তন লনত্তয় কযত সব সময়। যেনই লতলন মসলজত্তের নামাত্তজ কযত্তত বযথত হত্ততন, 

লতলন এরপ্র প্রবলতত  নামাত্তজর সময় প্যুতি নামাজ প্েত্ততই থােত্ততন (প্রায় লতন অথবা চার ঘন্টার বযবিান)। তাাঁ র 

লবনম্রতা এবং প্রিুিলি এতই প্রবি লছি কয লতলন েিী া উসমান রাাঃ েতৃত ে প্রস্তালবত লবচারত্তের প্েটিত্তত অসন্মলত 

কেন, এমনলে অত্তনত্তে যেন েিী া লহত্তসত্তব তাাঁ ত্তে চান কসটাও লতলন প্রতযােযান েত্তরত্তছন। এেবার েিী া উসমান 

ইবন আ  ান রাাঃ তাাঁ ত্তে বিত্তিন লবচারে হওয়ার জনয, যা ইবন উমর পু্নাঃ পু্নাঃ প্রতযােযান েরত্তত থাত্তেন। যেন 

েিী া তাাঁ ত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, ‘ তুলম লে আমাত্তে অমানয েরছ’?  লতলন বিত্তিন, “অবশযই না, কেননা আলম জালন 

লতন িরত্তনর লবচারে আত্তছাঃ (১) কয লবচার েত্তর প্রেৃত জ্ঞান ছাোই আর যার যায় া হত্তব জাহান্নাত্তম, (২) কয লবচারে 

প্ক্ষপ্াত দুষ্ট, যার যায় া হত্তব জাহান্নাত্তম, (৩) এই লবচারে, লযলন উেমিাত্তব কচষ্টা েরত্তবন সঠিে লবচার েরত্তত, তত্তব 

তাাঁ ত্তে পু্রসৃ্কত েরাও হত্তব না শালস্তও কেয়া হত্তব না। আলম আপ্নাত্তে আল্লাহর নাত্তম বিলছ আমাত্তে অবযাহলত লেত্তত”, 

আর এইমুহুত্ততত   েিী া তাাঁ ত্তে অবযাহলত লেত্তিন, তত্তব তাাঁ ত্তে বিত্তিন ঘটনাটা কযন কেউ না জাত্তনন, এটা এইিত্তয় কয 

তাহত্তি হয়ত কেহই এই প্েটি লনত্তত আগ্রহী হত্তব না, যলে তারা এ সন্মত্তন্ধ জানত্তত প্াত্তর। 

 

লবনম্রতা, প্রিুিলি এইসব গুর্াবলির প্াশাপ্ালশ আবু্দল্লাহ ইবন উমর তাাঁ র োনশীিতার জনযও প্লরলচত লছত্তিন। তার 

এই বোনযতার বযপ্াত্তর এইরেম েথা আত্তছ, লেছু কিাে তাাঁ র উট লনত্তয় যায় চারর্িূলম কথত্তে। উত্তটর রাোি (ত্তয তাাঁ র 

ক্রীতোস লছি) এত্তস ইবন উমর এর োত্তছ কসটা নালিশ েরি। যেন লজত্তজ্ঞস েরি কতামার কোন ক্ষলত না েত্তর 

লেিাত্তব তারা উট লনত্তয় ক ি। ক্রীতোস বিত্তিন লবনা বািায় কস লনত্তত লেত্তয়ত্তছ এজনয কয তাাঁ র মলনব এর জনয আল্লাহর 

োছ কথত্তে পু্রস্কার কনত্তবন। ইবন উমর রাাঃ ক্রীতোসত্তে মুি েত্তর লেত্তিন। প্ত্তর, এেজন এত্তস তাাঁ ত্তে বিি কয 

কতামার এেটি উট বাজাত্তর কেউ লবলক্র েরত্তত লনত্তয় এত্তসত্তছ। ইবন উমর বিি ‘ আল্লাহর উত্তিত্তশয যলে আলম তা 

কছত্তে কেই তাহত্তি আবার কসটা আলম েুাঁজব কেন’? 

 

এই উত্তল্লেত্তযা য োনশীিতা আবু্দল্লাহ ইবন উমত্তরর স্বিাবজাত তবলশষ্ট কেননা লতলন দুলনয়ার অজত নত্তে প্রতযােযান 

েত্তরত্তছন। যলেও তাাঁ র িাি আয় লছি, লেন্তু মাইমুন ইবন মাহরান েতৃত ে বলর্তত  হত্তয়ত্তছ কয, যেন কস ইবন উমর এর 

বাসার আসবাব কেত্তেন কসগুত্তিাত্তে লতলন মুিযালয়ত েত্তরন মাত্র এেশ লেরহাত্তমর মত। লতলন তাাঁ র উপ্াজত নত্তে লেিাত্তব 
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েরচ েরত্ততন তাাঁ র বনতনা ইবন ওয়ািী লেত্তয়ত্তছন এিাত্তব- এেবার লতলন কেেত্তিন ‘ইবন উমর চার হাজার লেরহাম এবং 

কিিত্তিত্তটর োপ্ে কপ্ত্তিন। প্ত্তরর লেন ইবন ওয়ািী িক্ষয েরত্তিন ইবন উমর কঘাোর োবার লেনত্তছন েজত  েত্তর। 

লতলন তেন ইবন উমর এর প্লরবাত্তরর োত্তছ ল ত্তয় লজত্তজ্ঞস েরত্তিন  তোি ইবন উমর লে চার হাজার লেরহাম এবং 

এেেি কিিত্তিট প্ায় নাই? তারা ‘হযা’ বিত্তিন। ইবন ওয়ািী তেন বিত্তিন লেন্তু আলম কয তাাঁ ত্তে েজত  েত্তর কঘাোর 

োবার লেনত্তত কেেিাম। তাাঁ রা বিি “রাত্ততর মত্তিযই ইবন উমর সব অথতই োন েত্তরত্তছন  লরবত্তের। কিিত্তিত্তটর 

োপ্ে সম্বত্তন্ধ লজত্তজ্ঞস েরত্তি লতলন বিত্তিন কসটাও এেজনত্তে লেত্তয় লেত্তয়ত্তছন। এসবই লে প্রমান েত্তর না কয 

আবু্দল্লাহ তাাঁ র আল্লাহিি লপ্তা উমর ইবন আি-োোব এর মতই (আল্লাহ তাত্তের দুজত্তনর উপ্রই সন্তুষ্ট থাকুন।  

 

 

আব্দুল্লাহ ইবন মাস’উদ 
রালেয়াল্লাহু আনহু 

 

রাখাল হেহন হশ্ক্ষক িলিহিললন  

মৃতুয ৩৩ লহজলর 

 

 

“যাহারাই লবশুিিাত্তব কূর’আন প্েত্তত চায়, ঠিে কযিাত্তব তা প্াোত্তনা হত্তয়ত্তছ, কস কযন ‘উম্ম আবে’ এর কছত্তির মত 

েত্তর প্াে েত্তর”। (আল্লাহর নবী সাাঃ) 

ঊম্ম আবে এর কছত্তি কয এই মহামুিযমাত্তনর সন্মান অজত ন েত্তরত্তছ আল্লাহর নবী সাাঃ এর োছ কথত্তে লতলনই হত্তেন 

আমাত্তের আজত্তের বীর ‘আবু্দল্লাহ ইবন মাসউে’। 

সব লবেযাত মুসিমান বযলিত্ততযর লবত্তশষ গুর্াবলি আত্তছ, আমাত্তের বীত্তরর লবত্তশষগুন হত্তে তাাঁ র কূর’আন সন্মত্তন্ধ  িীর 

জ্ঞান, কযিাত্তব লতলন কতিাওয়াত েরত্ততন এবং এর অিলনতলহত লবষয় সন্মত্তন্ধ (এর অথত এবং ইসিাম িত্তমতর জনয এর 

লশক্ষা)। অবাে হওয়ার লেছু কনই, আমাত্তের বীর কূর’আত্তনর মািযত্তম ইসিাত্তমর ইলতহাসলবে লহত্তসত্তব কযিাত্তব 

আত্মপ্রোশ েত্তরন তা আমরা প্রবলতত ত্তত কেেত্তত প্াব লেছু উোহরত্তর্র মািযত্তমাঃ 

 

এেো আল্লাহর নবীর লেছু সাহাবী, মক্কায় ইসিাত্তমর শুরুর লেত্তে, আত্তিাচনা েরলছত্তিন মুসিমানত্তের অবিা এবং 

ইসিাম এবং এর অনু তত্তের প্রলত কয তবরী আচরন লবত্তশষ েত্তর কুরাইশত্তের কনতৃিানীয় কিােত্তের দ্বারা, এসময় 

তাত্তের মত্তিয ে’জন  বিত্তিন “এরা আসত্তি কূর’আন কথত্তে কতিাওয়াত েেনও শুত্তন নাই। কে প্ারত্তব জনসমু্মত্তে 

ল ত্তয় কতিাওয়াত েরত্তত যাত্তত এরা তা শুনত্তত প্ায়?” ‘আবু্দল্লাহ ইবন মাসউে বিত্তিন “আলম েরব”। সবাই তেন 

বিি কযত্তহতু কস এেজন  রীব কিাে এবং কোন শলিশািী ক াত্র তাাঁ র কপ্ছত্তন কনই তাাঁ ত্তে রক্ষা েরার জনয, তাত্তের 

িয় হলেি লবিলমতরা তাাঁ র ক্ষলত েরত্তত প্াত্তর। লেন্তু আমাত্তের বীর কজার েরলছত্তিন এই বত্তি কয “আল্লাহ আমাত্তে রক্ষা 

েরত্তবন।” প্ত্তরর প্রতুযত্তষ আমাত্তের বীর (লবনয়ী এবং িজ্জাবনত কমষ শাবে) কোরাইশত্তের জত্তো হওয়ার যায় ায় 

ক ত্তিন কযোন কথত্তে সবাই তাাঁ ত্তে শুনত্তত প্াত্তব এবং সুরা আর রহমান কথত্তে লেছু আয়াত কতিাওয়াত েরা শুরু 

েরত্তিন – “েরুর্াময় আল্লাহ, লশক্ষা লেত্তয়ত্তছন কূর’আন, সৃলষ্ট েত্তরত্তছন মানুষ, তাাঁ ত্তে লশলেত্তয়ত্তছন বর্তনা। সুযত ও চন্দ্র 
লহসাবমত চত্তি এবং তৃর্িতা ও বৃক্ষালে কসজোরত আত্তছ। লতলন আোশত্তে েত্তরত্তছন সমুন্নত এবং িাপ্ন েত্তরত্তছন 
তুিােি, যাত্তত কতামরা সীমািিন না ের তুিােত্তি”। (সুরা ৫৫, ১-৮,মাওিানা মুলহউিীন োন অনুলেত)।  পু্তুি 
পূ্জেরা (লবিলমতরা) লবলস্মত হত্তয় ক ি; প্ত্তর যেন তারা বুঝত্তত প্ারি কয আবু্দল্লাহ ইবন মাসউে কূর’আন কথত্তে তা 

কতিাওয়াত েরলছত্তিন, তারা তাাঁ ত্তে মারত্তিার শুরু েত্তর, লেন্তু লতলন প্ত্তেই যালেত্তিন। প্ত্তর যেন লতলন ল ত্তর ক ত্তিন, 

তেন সবাই বিত্তিন ‘ঠিে এই িয়’ই আমাত্তের মত্তিয োজ েরলছি’। লেন্তু তাাঁ র উের লছি, আল্লাহর ইোয়, এর আত্ত  
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েেনই আমার আল্লাহর লবত্তরািীত্তের প্রলত এতোলন অবজ্ঞা জাগ্রত হয়লন কযমন হত্তয়লছি তাত্তের ইোর বীরুত্তি 

কতিাওয়াত্ততর সময়। কতামরা চাইত্তি, োি আবার আলম এেই োজ েরত্তত রালজ আলছ”। সবাই বিি তুলম তাত্তেরত্তে 

অত্তনে আঘাত েত্তরছ। আর এইিাত্তবই, আমরা জালন আমাত্তের বীর হত্তিন প্রথম বযলি ( আল্লাহর নবী সাাঃ ছাো) লযলন 

জন সমত্তক্ষ প্রথম কূর’আন কথত্তে কতিাওয়াত েত্তরন। আল্লাহর নবীর (সাাঃ) সত্তঙ্গ আমাত্তের বীত্তরর প্রথম সাক্ষাৎ ও 

লছি প্রোশ েরার মতই। লতলন বত্তিন এইিাত্তবাঃ তশশত্তব, মক্কার এে কিাত্তের কমষ চরাত্তনার সময় লতলন কেেত্তিন দুজন 

কিাে হা ালেি এবং তাত্তের োি কেোলেি। তাাঁ রা তাাঁ র োছ কথত্তে তাাঁ র ছা ত্তির দুি চাইত্তিন, লেন্তু লতলন লবনম্র 

অপ্ারা তা প্রোশ েরত্তিন, এই বত্তি কয ছা ি তার নয়, তাাঁ র মলনব ছাো আর োত্তরা জনয দুি ও লেত্তত প্ারত্তব না। 

দুজত্তনর মত্তিয এেজন তেন কছাট্ট এেটি কমষ শাবে চাইত্তিন যার দুি কেয়ার বয়স হয় নাই। যেন ‘আবু্দল্লাহ ইবন 

মাসউে এেটি শাবে কেলেত্তয় লেত্তিন, লতলন তেন কমত্তষর দুত্তির কবাটা িরত্তিন এবং লেছু কোয়া প্েত্তিন। দুত্তির বাাঁ ট 

বে হত্তত এবং  ুিত্তত শুরু েরি এবং দুত্তি িত্তর ক ি কযোন কথত্তে ঐ দুই কিাে দুি প্ান েরত্তিন। এর প্র এেজন 

বিত্তিন বাাঁ টত্তে কছাট হত্তয় কযত্তত, কসই মুহুত্ততত ই তা কছাট হত্তয় আত্ত র অবিায় ল ত্তর ক ি। আমাত্তের বীর (ত্তমষ 

প্ািে) তাজ্জব হত্তয় ক ি এই দৃত্তশয, এবং লতলন কসই গুলন কিােত্তে বিত্তিন কযন তাাঁ ত্তে কসই কোয়াটি লশলেত্তয় কেয়া 

হয়, কযটা লতলন প্ত্তেলছত্তিন। তাাঁ ত্তে বিা হত্তিা  ‘তুলম এেজন জ্ঞানী বািে’। আবু্দল্লাহ ইবন মাসউে প্ত্তর জানত্তত 

প্াত্তরন ঐ মহৎ বযলিটিই লছত্তিন আল্লাহর নবী (সাাঃ)। 

 

যেন ইবন মাসউে ইসিাত্তমর রাস্তায় প্রত্তবশ েত্তরন, আল্লাহর নবী কয িলবষযৎবার্ী েত্তরলছত্তিন কসই সময় তা প্ত্তর 

বাস্তব হত্তয়লছি। তার প্র কথত্তে ইবন মাসউে সব সময় আিলরে লছত্তিন যাত্তত েেনই লতলন আল্লাহর নবীর (সাাঃ) 

সাহচযতয কথত্তে বলিত না হন, যাত্তত তাাঁ র (সাাঃ) োছ কথত্তে সব সময়ই লতলন লশেত্তত প্াত্তরন সব লেছু। তার অিযাবসায় 

আর তীক্ষ্ণ িী’শলি কেত্তে আল্লাহর নবী তাাঁ ত্তে উৎসাহ লেত্ততন, তার এটা কেেত্তত এমন হত্তয় ল ত্তয়লছি কয অত্তনে 
সাহাবী মত্তন েরত্ততন ইবন মাসউে আল্লাহর নবীর প্লরবাত্তরর কেউ। 

 

তার জ্ঞান আহরত্তর্র কয উৎসাহ কসটাই এেলেত্তনর রাোিত্তে েত্তরলছি কূর’আন কতিাওয়াত্ততর এেজন প্লথেৃৎ (ত্তযটা 

আমরা আল্লাহর নবীর েথায় শূনত্তত কপ্ত্তয়লছ) এবং প্রিাবশািী বযলিে, লবশ্বাত্তসর অনযান্ন লবষত্তয়ও তার প্রলতপ্লে লছি 

এেই রূপ্। বয়ত্তস তরুর্ হওয়া স্বত্তত্বও, ইবন মাসউেত্তে এমনলে বয়স্ক সাহাবীরাও েুব সন্মান েরত শুিু তার জ্ঞাত্তনর 

োরত্তন, এর মত্তিয উত্তল্লেত্তযা য হত্তিন উমর ইবন োোব (রাাঃ), লযলন এিাত্তব বত্তিত্তছন তার সন্মত্তন্ধ ‘ কস হত্তিা  জ্ঞাত্তনর 

িািার’। আবু মুসা আি আশারী (আল্লাহর নবীর সহচরত্তের মত্তিয লবেযাত এেজন) আমাত্তের বীত্তরর সন্মত্তন্ধ এিাত্তব 

বত্তিত্তছন  “কতামাত্তের আমাত্তে লেছু লজত্তজ্ঞস েরার েরোর কনই যেন  িীর জ্ঞযাত্তনর অলিোরী এই কিােটি 

কতামাত্তের মাত্তঝ থােত্তব”। 

 

আরও কযটা চমেপ্রে ইবন মাসউে সন্মত্তন্ধ কসটা হত্তিা আল্লাহর নবীর সত্তঙ্গ তাাঁ র েীঘতয সাহচযতয এবং সু িীর জ্ঞযাত্তনর 

প্রেরতা এবং লবশ্বাস স্বত্তেও লতলন েুবই সাবিান এবং লদ্বিালিত থােত্ততন আল্লাহর নবীর বার্ী গুত্তিা উিৃত েরার সময় 

এই িত্তয় কয যলে লতলন এেটি শব্দও যলে িুি উিৃত েত্তরন। অবাে হওয়ার লবষয় নয়, তার সমসামলয়েরা তার সন্মত্তন্ধ 

বিত- তাাঁ ত্তের িাষায় “ আমরা েেনই এরেম এেজনত্তে কেলেলন লযলন তার কথত্তে সুন্দর বযবহাত্তরর, বা তার কথত্তে 

নম্র এবং িদ্র লশক্ষা কেয়ার সময় এবং তাাঁ র কথত্তে আল্লাহর শালস্তর িত্তয় িীত”। 
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আবু্দল্লাহ ইবন সািাম 

(রাাঃ –আল্লাহতায়ািা তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 
 

সৎ ইহুদী োজক (রাবাই) হেহন ইসলালমর হশ্ক্ষক িলিহিললন। 

(মৃতুয ৪৩ লহজলর) 
 

 

অত্তনে িত্তমতর ইলতহাস প্রত্তর্তারা উত্তল্লে েত্তরত্তছন কয পু্রাতন বাইত্তবি’এ (ত্তটস্টাত্তমন্ট) নবীরা িলবষযদ্বার্ী েত্তরত্তছন 

এবং লযশু েৃষ্ট ( ঈসা নবী)  সত্তপ্ি’এ আল্লাহ’র নবী মুহাম্মাে সাাঃ এর আ মন সন্মত্তন্ধ বিা হত্তয়ত্তছ। বাইত্তবি’এ (েৃষ্টীয় 

িমতগ্রন্থ) এমনলে লবশে লববরর্ কেয়া হত্তয়ত্তছ নবী মুহাম্মাে (সাাঃ)  সন্মত্তেত । এই ঘটনা প্লরষ্কার িাত্তব কোরআত্তন উত্তল্ললেত 

হত্তয়ত্তছ। “আলম যাত্তেরত্তে (ইহুেী এবং েৃষ্টান) লেতাব োন েত্তরলছ, তারা তাাঁ ত্তে (মুহাম্মে) কচত্তন, কযমন েত্তর কচত্তন 

লনত্তজত্তের পু্ত্রত্তেরত্তে। আর লনশ্চয়ই তাত্তের এেটি সম্প্রোয় কজত্তন-শুত্তন (তওরাত এবং ইঞ্জীত্তি বলর্তত আল্লাহর নবীর 

(সাাঃ) এর সুসংবাে, প্রেৃষ্ট িক্ষর্ ও লনেশতনাবিীর মািযত্তম তাাঁ ত্তেও সত্তন্দহাতীতিাত্তবই কচত্তন) সতযত্তে ক াপ্ন েত্তর”। 

(২-১৪৬, মাওিানা মুলহউিীন োন অনুলেত)। শুরুর লেত্তের িমতািরীতত্তের জীবনচলরত কথত্তে, কযমন সািমান আি-

 ারলস, এই বযাপ্াত্তর ঐলতহালসে েলিি লহত্তসত্তবই তা বলর্তত হত্তয়ত্তছ। মুহাম্মত্তের আ মন সন্মত্তন্ধ তাত্তের এই জ্ঞান-

আরত্তব, (এই জ্ঞান তারা কপ্ত্তয়লছি ইরাে এবং লসলরয়ার িমতজাযেত্তের োত্তছ), তাত্তেরত্তে ঘরছাো েত্তরলছি আরব 

মরুিূলমর উত্তিত্তশয যাত্রার জনয। এবং এই সতযাত্তিষীরা িা যবান লছত্তিন কয তারা অবত্তশত্তষ মক্কা এবং মেীনায় 

মুহাম্মত্তের (সাাঃ) কেো প্ান, অত্তপ্লক্ষত মুলির দূত –আল্লাহ’র নবী। 

 

আজ আমরা  এমন এেটা গুরুত্বপু্র্ত বযাপ্ার লনত্তয় বিব যা ঐলতহালসে িাত্তবই প্রমান েরত্তব আমাত্তের লবশ্বাস লনত্তয় কয, 

বাইত্তবত্তির লশক্ষাগুরুরা ইসিাম এই দুলনয়ায় আসার আত্ত  কথত্তেই মুহাম্মাে (সাাঃ) সন্মত্তন্ধ কবশ িাি িাত্তবই জানত্ততন। 

আমাত্তের আজত্তের বীর আর কেউ নয় এেজন কেষ্ট ইহুেী যাজে, ইসিাত্তমর আলবিত াত্তবর আত্ত  মলেনার এেজন 

লবদ্বান, যার নাম ‘আবু্দল্লাহ ইবন সািাম (যার ইহুেী নাম লছি আি-হুসাইন ইবন সািাম) লযলন ইয়াথরীত্তব (মলেনায়) 

ইহুেী এবং মুসিমান সবার োত্তছ েুবই সুপ্লরলচত লছত্তিন। লতলন এেজন যাজে, েুবই সন্মালনত লছত্তিন তার িমতগ্রন্থ 

সন্মত্তন্ধ  িীর জ্ঞান এছাোও তার সতযবালেতা এবং সততার জনয। ইলতহাস সাক্ষয কেয় কয ইবন সািাম তার সময়ত্তে 

লতন িাত্ত  লবিি েরত্ততন আর তা এিাত্তব, এে তৃতীয়াংশ সময় োটাত্ততন উপ্াসানািয়’এ িমত প্রচার এবং 

আিযালত্মেতায়, এে তৃতীয়াংশ, তার োমাত্তর োজ োম এবং কেোশুনা েত্তর, আর এে তৃতীয়াংশ সময় োটত 

তওরাত প্োশুনা েত্তর। আর যেলন ইবন সািাম তওরাত’এ আরত্তবর আল্লাহর বার্ী বাহে, (রাসুি) সন্মত্তন্ধর  অংশটি 

প্েত্ততন এবং ইয়াথরীব’এ (মলেনা – কযোত্তন আমাত্তের বীর বাস েরত্ততন) প্রবাসত্তনর িলবষযতবার্ী সন্মত্তন্ধ জানত্ততন 

তার হৃেয় আনত্তন্দ উত্তদ্বলিত হত্তয় উেত। লতলন এটা উপ্িলি েরত্তত প্ারত্ততন কয তওরাত’এ কযসব আিামত বিা 

হত্তয়ত্তছ কসই লহত্তসত্তব কসই লবরাট ঘটনার সময় সলন্নেত্তট। লতলন তাই প্রাথতনা েরত্ততন যার সন্মত্তন্ধ লতলন বাইত্তবি’এ এত 

প্ত্তেত্তছন জীবিশায় কসই নবীর সত্তঙ্গ কযন তার সাক্ষাৎ হয়।  

 

অবশযই আমাত্তের বীত্তরর কসই ইো পু্রন েত্তরত্তছন সবতশলিমান আল্লাহ। তার লনত্তজর মুে কথত্তে ঘটনাটার লববরর্ 

এত্তসলছি এইিাত্তবাঃ ‘যেনই আলম তার আলবিত াত্তবর েথা শুলন, আলম অনুসন্ধান েলর তার নাম, তার বংশ, কয যায় ায় 

তার আলবিত াব, সবই আলম েলর বাইত্তবি এ বলর্তত  বযােযা কথত্তেই। আমার োত্তছ এটা প্রমালর্ত হত্তয় যায় কয মুহাম্মে 

(সাাঃ) এই কসই নবী যার িলবষযৎবার্ী বাইত্তবি’এ েরা হত্তয়ত্তছ। লেন্তু এবযাপ্াত্তর আলম লনশু্চপ্ লছিাম তাাঁ র মলেনায় আসা 

প্যুতি। যেন আল্লাহর নবী (সাাঃ) কুবা’য় কপ্ৌাঁছাত্তিন (মলেনার প্রাত্তি), এেজন কিাে যেন কসই েবর লেি তেন আলম 
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কেজুর  াত্তছর উপ্ত্তর  াাঁ োয় বত্তস প্রা ালয়ত েরলছিাম কেজুত্তরর মুকুি। শুনামাত্রই আলম অবত্তচতনিাত্তব  াছ কথত্তে 

ঝাপ্ কেই অলত উৎসাত্তহ, চীৎোর েরলছিাম – আল্লাহ সূমহান (আল্লাহু আেবর)! আমার চালচ আমার লচৎোর শুত্তন 

কতা লবহ্বি, ‘তুলম মুসা নবী, ইমরাত্তনর পু্ত্তত্র’র আ মন শুত্তনও  হয়ত এইরেম েরত্তত না, কযটা তুলম এইমাত্র েরত্তি’। 

লেন্তু চালচ, ‘লতলন (মুহাম্মে) হত্তেন মুসার িাই এবং এেই বার্ী প্রচার েরত্তছন’। লতলন লজত্তজ্ঞস েরত্তিন- ইলনই লে কসই 

রাসুি যার েথা কতামরা আমাত্তের সবসময় বিত্তত? আলম বিিাম ‘হযাাঁ ’ আলম তলেঘলে েত্তর নবীত্তে কেোর জনয 

ক িাম এবং মানুত্তষর িীে কেত্তি তার োত্তছ কপ্ৌছািাম। প্রথম কয েথাগুত্তিা আলম তাাঁ ত্তে বিত্তত শুনিাম – কহ 

মানবসেি কতামরা প্রস্পরত্তে অলিবােন ের, কু্ষোতত ত্তে োবার লেও, অত্তনযরা যেন ঘুলমত্তয় থােত্তব তেন নামাজ প্ে, 

তাহত্তিই কতামরা শালিপু্র্ত  িাত্তব জান্নাত্তত প্রত্তবশ েরত্তব’।  

 

আমাত্তের বীর আরও বিত্তিনাঃ “আলম তাাঁ র পু্ত্তরা অবয়ব এবং মুেমিি অবত্তিােন েরত্তত িা িাম এবং আমার দৃঢ় 

লবশ্বাস জন্মাি কয লতলন লমথযাবােী হত্তত প্াত্তরন না। এরপ্র আলম তার োত্তছ ক িাম এবং কঘাষর্া লেিাম – আলম সাক্ষয 

লেত্ততলছ কয আল্লাহ বযলতত আর কেহ উপ্াসয নাই এবং মুহাম্মে (সাাঃ) আল্লাহর কপ্রলরত রসুি বা নবী।‘ লতলন আমার 

লেত্তে তাোত্তিন এবং লজত্তজ্ঞস েরত্তিন –‘কতামার নাম লে? আলম আি-হুসাইন ইবন সািাম’। না তুলম আবু্দল্লাহ ইবন 

সািাম, লতলন বিত্তিন। আল্লাহর শপ্থ েত্তর বিলছ এই নাম ছাো অনয নাত্তম আলম প্লরলচত হব না। এরপ্র আলম বােীত্তত 

ল ত্তর ক িাম এবং আমার স্ত্রী এবং সিানত্তের এমনলে োলিো চালচত্তেও েবরটা লেিাম, সবাই ইসিাম গ্রহর্ েরি। লেন্তু 

আলম সবাইত্তে বিিাম তাত্তের িমতািলরত হওয়ার েবর ক াপ্ন রােত্তত অনযসব ইহুলেত্তের কথত্তে। আবার আলম আল্লাহর 

নবীর োত্তছ ক িাম এবং তাাঁ ত্তে বিিামাঃ ও আল্লাহর রসুি! ইহুলেরা হত্তে লবশ্বাসঘাতে এবং কুৎসা রটনাোরী। 

আপ্লনলে তাত্তের কনতাত্তে এোত্তন আসার জনয আমন্ত্রর্ জানাত্তবন এবং আমাত্তে িুলেত্তয় রােত্তবন প্াত্তশর ঘত্তর। 

তাত্তেরত্তে আমার সন্মত্তন্ধ লজত্তজ্ঞস েরত্তবন এবং তারা আমার সন্মত্তন্ধ লে জাত্তন কসটা লজত্তজ্ঞস েরত্তবন যেন তারা 

আমার ইসিাম গ্রহন সম্পত্তেত  জাত্তন না। যলে তারা জাত্তন আমার ইসিাম গ্রহন সম্পত্তেত  তাহত্তি তারা অসতয অত্তনে 

িুত্তির েথা বিত্তব আমাত্তে লনত্তয়।  

 

“আল্লাহর নবী আমাত্তে িুলেত্তয় রােত্তিন এেটি ঘত্তর। এরপ্র লতলন ইহুেী কনতাত্তের আমন্ত্রর্ জানান এবং তাত্তেরত্তে 

ইসিাত্তমর মমতবার্ী শুনান, লেন্তু তারা লবতত্তেত  জলেত্তয় প্েি, আলম সবই শুনলছিাম। যেন আল্লাহর নবী বুঝত্তত প্ারত্তিন 

এইসব লবতত্তেত  কোন োজ হত্তব না, তেন লতলন লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, ‘কতামরা ইবন সািাম সন্মত্তন্ধ লে িাব?’ তারা বিি, 

‘লতলন আমাত্তের গুরু এবং আমাত্তের গুরুর সিান, লতলন আমাত্তের যাজে এবং লবদ্বান এবং লবদ্বান এবং যাজত্তের 

সিান।’  লতলন বিত্তিন, কতামরা লে ইসিাম গ্রহন েরত্তব যলে কস গ্রহন েত্তর? তারা বিি, আল্লাহ এর কথত্তে তাাঁ ত্তে দূত্তর 

রােুে। কস এটা েরত্তব না।‘ ঠিে কসই সময়, আমাত্তের বীর বিত্তিন কয লতলন কবর হত্তয় আসত্তিন এবং বিত্তিন, ‘ও 

ইহুলেরা আল্লাহর শালস্তর িয় ের এবং কতামরা মুহাম্মত্তের োছ কথত্তে লশক্ষা নাও। কতামরা অবশযই জান কয মুহাম্মে 

হত্তে আল্লাহর কপ্রলরত রসুি, তার নাম এবং বনতনা কতামরা তওরাতএ কেত্তেছ। আলম সাক্ষয লেলে কয লতলন আল্লাহ’র 

রসুি আলম তাাঁ ত্তে লবশ্বাস েলর এবং আলম তার উপ্র আিা রালে’। এসব কেোর প্র তারা বিত্তত শুরু েরি, ‘তুলম 

অসতযবােী। তুলম আমাত্তের মত্তিয অলত মত্তন্দর এেজন এবং কতামার বাবাও মন্দ লছি, আর তুলম অজ্ঞ এবং কতামার 

বাবাও লছি এেজন অজ্ঞ বযলি’। তারা আমার লবরুত্তি নানা অলিত্তযা  ততরী েরা শুরু েরি। আলম আল্লাহ’র নবীত্তে 

(সাাঃ) বিিাম, আলম আপ্নাত্তে ইহুলেত্তের সন্মত্তন্ধ আত্ত  যা বত্তিলছ কসটাই প্রমালর্ত হত্তিা  – তারা অপ্বােোরী এবং 

লমথুযে, লবশ্বাসঘাতে আর ভ্রষ্টাচার?” এেজন োাঁ টি িমতািলরত এবং প্ালন্ডতযপু্নত বযলিতয হত্তে আমাত্তের বীর ‘আবু্দল্লাহ 

ইবন সািাম’ লযলন পু্ত্তরা জীবনই উৎস ত েত্তরত্তছন কূর’আন অিযাবসাত্তয় এবং আল্লাহর নবীর লশক্ষাত্তে আত্নি েরার 

মত্তিয আর এইিাত্তবই লতলন এেজন প্রলসি লশক্ষে লহত্তসত্তব  র্য হত্তয় আত্তছন লযলন প্রথম এেমাত্র প্রািন ইহুলে িমত 

যাজে  লযলন ইসিাম এবং এর বার্ী প্রচাত্তর সত্তচষ্ট থাত্তেন।  
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আবু্দর রহমান ইবন আউ  
(রাাঃ আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

মসানার আেুললর মলাক 

(মৃতুয ৩১ লহজলর) 
 

 

িলমতয় ইলতহাস বা সংসৃ্কলত অিযায়ন েরত্তি এটা জানা যায় কয পৃ্লথবীত্তত সািারর্ িাত্তব  রীব এবং লন ৃহীতরাই  প্রথত্তম 

এল ত্তয় এত্তসত্তছন আল্লাহর রসুি এবং নবীত্তের োত্তছ, মূিত এজনয কয নবীরা মুলি এবং সন্মান দুত্তটাই মানবজালতর জনয 

প্রচার েত্তরত্তছন আর এত্তের সবারই হারাবার মত কোন িন সম্পে বা েতৃত্ব লছি না। লেন্তু, কয িাত্তব বিা হয় প্রলতটি 

লনয়ত্তমরই বযলতক্রম থাত্তে। সবসময়ই অল্প লেছু িনী এবং প্রতাপ্ সম্পন্ন কিাে থাত্তে যারা নূতন িত্তমত লবশ্বাস আত্তনন 

অত্তনে তযা  এবং হারাবার িাবনা িারর্ েত্তরই। আমাত্তের আজত্তের বীর হত্তিা এত্তেরই মত্তিয এেজন বযলতক্রমী 

বযলিে।  ইবন আউ  লছত্তিন এেজন প্রচুর িন সম্পত্তের মালিে এবং মক্কার সমাত্তজ লছি তাাঁ র লবরাট সন্মান এবং 

আলিপ্ে। লেন্তু িন সম্পে বা মান সম্পে কোনটির হারাবার িয় তাাঁ ত্তে মুহাম্মত্তের অনুসারী হত্তত বািা হত্তয় তার প্ত্তথ 

প্রলতবন্ধেতা ততরী েত্তর নাই। উসমান ইবন আ  ান, আয যুবাত্তয়র ইবন আি-আওয়াম এত্তের সত্তঙ্গ আমাত্তের বীর 

সন্মালনত হত্তয়লছত্তিন প্রথম আটজত্তন যারা মুহাম্মে (সাাঃ) এর অনুসারী হত্তয়লছত্তিন তেন যেন লতলন ক াপ্ত্তন ইসিাত্তমর 

বার্ী প্রচার েরলছত্তিন এমনলে ইবন আি আরোম এর বােীত্তত িানািলরত হওয়ারও আত্ত ।  

 

আমাত্তের বীর লছত্তিন অেৃলেম অনুসারী এবং প্রতীে, যার োত্তছ িন সম্পে লছি আল্লাহর সন্তুলষ্টর মািযম, নয় তাাঁ র 

লনত্তজর উপ্ত্তিাত্ত র বস্তু।  

 

অনযান্ন লবশ্বাসীত্তের মত লনযতাতত্তন তারও িা  লছি এবং অত্তনত্তের সত্তঙ্গ লতলনও লনজস্ব আবাসিি কছত্তে আলবলসলনয়ায় 

অলিবাসী হত্তয়লছত্তিন। প্ত্তর, লতলন মলেনায় যান অনযান্ন মুহালজরত্তের সত্তঙ্গ, সব লবষয়সম্পলে কপ্ছত্তন ক ত্তি। লেন্তু 

আমাত্তের বীত্তরর লবত্তশষ কমিা লছি বযবসা বালর্ত্তজয কযটা লতলন েুব োত্তজ িাল ত্তয়লছত্তিন। এটা উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ, যেন 

আল্লাহর নবী (সাাঃ) মলেনায় শুরুর লেত্তে ভ্রাতৃতযত্তবাত্তির এে লবত্তশষ বযবিায় প্রলত মক্কার অলিবাসীর সত্তঙ্গ এেজন 

মলেনার সাহাযযোরীত্তের (আনসার) মত্তিয কজাো ততরী েত্তর কেন, আমাত্তের বীত্তরর সঙ্গী হত্তয়লছত্তিন মলেনার সায়াে 

ইবন রালবই। সায়াে ইবন আউ ত্তে বিি, ‘কহ আমার িাই, কেে, আলম হলে মলেনার ঐশযযতযবানত্তের মত্তিয এেজন, 

আমার আত্তছ দুটি োমার এবং দুই স্ত্রী। োমার দুত্তটার মত্তিয কযটা কতামার প্ছন্দ কসটাই কতামার, আমার দুই স্ত্রীর মত্তিয 

যাত্তে কতামার প্ছন্দ আমাত্তে বি আলম তাত্তে তািাে (লববাহলবত্তেে) কেব কযন তুলম তাত্তে লবত্তয় েরত্তত প্ার’। ইবন 

আউ  এই মহানুিবতায় বিি –‘আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ািা কতামার সম্পলে এবং প্লরবারত্তে মলহমালিত েরুে, 

আমার কোনটিরই প্রত্তয়াজন কনই। অনুগ্রহ েত্তর আমাত্তে কতামাত্তের হাট, বাজাত্তর লনত্তয় চি’, ইবন আউ ত্তে কসোত্তন 

কনয়া হত্তিা , সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ লতলন বযবসায় কনত্তম প্েত্তিন। লবত্তয় েরার মত টাো েলে অনাত্তয়ত্তস লতলন কযা াে েত্তর 

ক িত্তিন অলত অল্প সমত্তয়। আল্লাহর নবী (সাাঃ) তার লবত্তয় েরার েবর কপ্ত্তি লতলন বিত্তিন “লবত্তয়র কিাত্তজর আত্তয়াজন 

ের এমনলে কসটা যলে এেটা ছা ি লেত্তয় হয় তাহত্তিও। আল্লাহ তায়ািা কতামার সম্পেত্তে মলহমালিত েরুে!” আর 

কসই সমত্তয়র প্র কথত্তে, এটা মত্তন হত্তত িা ি কয তার ‘কসানার আঙু্গি’ (হাত লেত্তিই কসানা), তাাঁ র িনসম্পলে এে 

আশ্চযতয  লতত্তত কবত্তেই যালেি। 
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প্রাচুযতয আমাত্তের বীত্তরর িমত এবং লবশ্বাত্তসর জনয কয প্রত্তচষ্টা কসই প্ত্তথ কোন বািা হত্তয় আত্তসলন। লতলন সলক্রয়িাত্তব 

প্রলতটি যুত্তি আল্লাহর নবী (সাাঃ) এর সাত্তথ অংশ লনত্তয়ত্তছন। বলর্তত  হত্তয়ত্তছ কয শুিু অহুত্তের যুত্তিই লবশটিরও কবলশ 

আঘাত এর ক্ষত তার শরীত্তর লছি। আত্ত ই উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ কয আমাত্তের বীর এমন এেজন কিাে যার োত্তছ িন 

সম্পে আল্লাহর সন্তুলষ্ট িাত্তির মািযম। লতলন তার িন সম্পলে কয কোন সুত্তযাত্ত  আল্লাহর রাস্তায় বযয় েত্তরত্তছন। এেটি 

ঘটনা এরেম – আল্লাহর নবী অথত সাহাত্তযযর আত্তবেন েরলছত্তিন আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম েরত্তছন এরেম েত্তয়েজন 

সহত্তযািার সাহাত্তযযর জনয। ইবন আউ  সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ তার বাসায় ক ত্তিন এবং এে বযা  িলতত  অথত লনত্তয় ল ত্তর আসত্তিন। 

লতলন আল্লাহর নবীত্তে (সাাঃ) বিত্তিন, “আমার োত্তছ ৪ হাজার মুদ্রা আত্তছ, ২ হাজার আলম েজত  লেলে (েয়রাত, সাহাযয) 

আল্লাহত্তে, এবং ২ হাজার আলম আমার প্লরবাত্তরর জনয করত্তেলছ”। আল্লাহর নবীর উের লছি এরেম, ‘আল্লাহ তায়ািা 

মলহমালিত েরুে তুলম কযটা লেত্তয়ছ এবং তুলম কযটা করত্তেছ’। 

 

তাবুত্তের যুত্তির সময়, আবহাওয়া েুব  রম, প্থ লছি েীঘত, এবং রসেপ্ত্র লছি অপ্রতুি। সামথতবান সাহাবীরা অথত সাহাযয 

লেলেত্তিন। ইবন আউ  (রাাঃ) ২০০ আউন্স (১ আউন্স = প্রায় আিা ছটাে) কসানা লেত্তিন। ‘উমর ইবন োোব (রাাঃ) 

বুঝত্তত প্ারত্তিন কয ইবন আউ  তার োত্তছ যা লছি সবই লেত্তয় লেত্তয়ত্তছন, আর এটা লতলন আল্লাহর নবীত্তে (সাাঃ) 

বিত্তিন। লতলন ইবন আউ  (রাাঃ) কে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন “তুলম লে কতামার প্লরবাত্তরর জনয লেছু করত্তেছ?”  লতলন উের 

লেত্তিন “যা োন েত্তরলছ তার কথত্তেও কবশী এবং উেম লেছু আলম করত্তে লেত্তয়লছ”। “েত?” আল্লাহর নবী লজত্তজ্ঞস 

েরত্তিন। “আলম তাত্তের োত্তছ করত্তে এত্তসলছ আল্লাহ এবং তার নবী কয পু্রস্কাত্তরর ও প্রাচুত্তযতর প্রলতজ্ঞা েত্তরত্তছন”। 

 

আল্লাহর নবীর (সাাঃ) এর মৃতুযর প্র ইবন আউ  লনত্তজই োলয়ত্ব কনন নবীর লবিবাত্তের িরন কপ্াষত্তর্র। এিাত্তব েরত্তচর 

প্ত্তরও, আউ  সব সময় শলঙ্কত থােত্ততন এই িত্তয় তার িন সম্পত্তের বযাপ্াত্তর, কয এটা না প্রত্তিািত্তনর োরর্ হত্তয় 

োাঁ োয়। এেো যেন লতলন করাজা (উত্তপ্াষ) লছত্তিন, োবার তার সামত্তন কেয়া হত্তিা  (লেত্তনর কশত্তষ করাজা কশষ েরার 

সময়- ই তার )। লতলন োবার কেত্তে বিত্তিন “মুসাব ইবন উমাইর কস আমার কথত্তে উেম লছি, কস যুত্তি শহীে 

হত্তয়ত্তছ, আর আমরা তার জনয যত্তথষ্ট োপ্ে (ো ন –মরত্তেহ আবৃত েরার োপ্ে) কযা াে েরত্তত প্ালর নাই। আর 

এেন আল্লাহ আমাত্তের লে লেত্তয়ত্তছন। আলম িীত কয আল্লাহ আমাত্তের পু্রস্কার ও প্রলতোন গুত্তিাত্তে এই দুলনয়ায় চট 

জিেী (অলগ্রম) লেত্তয় লেত্তয়ত্তছন”, এবং এই বত্তি লতলন োাঁ েত্তত শুরু েরত্তিন আর বিত্তিন োবারগুত্তিা সলরত্তয় লনত্তত।  

 

ইবন আউ  এর নম্রতা সবতজন লবলেত এমনলে লতলন যেন কোন ক্রীতোত্তসর সত্তঙ্গও বযবহার েরত্ততন। কসটা এরেম 

কয, োরও তার ও তার ক্রীতোত্তসর মত্তিয প্াথতেয েরা েঠিন হত্তয় কযত যেন লতলন তাাঁ ত্তের সত্তঙ্গ বসত্ততন। আর এটা 

আশ্চত্তযতর বযাপ্ার নয় কয আল্লাহর নবী আত্ত ই ইবন আউ  এর জান্নাত্তত প্রত্তবত্তশর বযপ্াত্তর বত্তি লেত্তয়ত্তছন। লনম্নবলর্তত  

ঘটনার মত্তিয জানা যাত্তব লেিাত্তব এই িলবষযত বার্ী লতলন জানত্তত প্াত্তরন; এেলেন, সবাই যেন মলেনায় যার যার োত্তজ 

যালেি কিােজন হটাত কেেি আোত্তশ লবরাট এে িুলির স্তম্ভ। চালরলেত্তে উত্তেজনা ছলেত্তয় প্েি। ‘আত্তয়শা (আল্লাহর 

নবীর লবিবা স্ত্রী) লজত্তজ্ঞস েরত্তিন; লে ঘটত্তছ?’ তাাঁ ত্তে বিা হত্তিা  ইবন আউত্ত র মািামাি কবাঝাই সাত’শ উত্তটর 

বযাপ্াত্তর। শুত্তন লতলন বত্তল্লনাঃ ‘আল্লাহ  মলহমালিত েরুে যা লেছুই লতলন তাাঁ ত্তে লেত্তয়ত্তছন এই দুলনয়ায়। লেন্তু তার 

পু্রস্কার প্রোত্তি কতা আরও কবশী। আলম শুত্তনলছ আল্লাহর নবীত্তে বিত্ততাঃ “আবু্দর রহমান (ইবন আউ ) তার হাাঁ টুত্তত 

জান্নাত্তত প্রত্তবশ েরত্তবন”। এই আনন্দ সংবাে ইবন আউ  এর োত্তছ কপ্ৌছাি। আর তা শুত্তন সত্তঙ্গ লতলন আত্তয়শার 

(রাাঃ) োত্তছ ছুত্তট ক ত্তিন েবরটা লনলশ্চত েরার জনয। যেন তাত্তে বিা হত্তিা  েবরটা আত্তয়শা লনত্তজই আল্লাহর নবীর 

োছ কথত্তে শুত্তনত্তছন, এর প্র লতলন বিত্তিনাঃ “আলম আপ্নাত্তে সাক্ষী করত্তে বিত্তত চাই কয আলম সবগুত্তিা ঊট 

মািামাি সহ আল্লাহত্তে লেত্তয় লেিাম (োন েরিাম আল্লাহর রাস্তায়)”।  
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আবু আইিুব আল আনসারী  

(আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

মেীনায় আল্লাহর নবীর (সাাঃ) আেয়োতা 
(মৃতুয ৫২ লহজলর) 

 

 

লহজরত (আল্লাহর নবীর(সাাঃ) অলিবাসন) মক্কা কথত্তে মেীনায়  মত্তনর সত্তঙ্গ জলেত আত্তছ অত্তনে চমৎোর সব ঘটনা। 

আর এসত্তবর মত্তিয অলত সািারর্টি কহাি ভ্রাতৃেত্তবাি  আি-মুহালজরুন (বাস্তুতযা ী, প্রবাসী) মক্কা কথত্তে আ ত, আর 

তাত্তের আেয়োতা, মলেনার আি-আনসার (সাহাযযোরী)। এত্তের মত্তিয। মেীনায় এত্তসই আল্লাহর নবী (সাাঃ) কয োজটি 

প্রথম সম্পন্ন েত্তরন কসটা হত্তিা  তাাঁ র সহচরত্তের প্রত্ততযত্তের জনয মলেনার আরএেজনত্তে িাই লহত্তসত্তব গ্রহন েরার 

জনয লনিতালরত েত্তর কেন, লেছুটা আইলন ভ্রাতৃত্তের মত। আর অবশযই এই মত্তনািাবটা মেীনাবালস কসলেন কযিাত্তব 

প্রোশ েত্তরত্তছন এবং োযতযত প্রলত লিত েত্তরত্তছন কসটা এরেম প্যতাত্তয় ল ত্তয়লছি কয কবলশরিা ই তাত্তের লবষয় 

সম্পলে সমান দুইিাত্ত  িা  েত্তর তাত্তের মক্কার িাইত্তের লেত্তয়লছি।  যাইত্তহাে, মলেনাবাসীত্তের মত্তিয সবার কথত্তে কয 

কবশী সন্মালনত হত্তয়লছি কস কহাি আমাত্তের আজত্তের বীর। আবু আইয়ুব আি-আনসারী (োলিে ইবন যাইলয়ে), লতলনই 

সন্মালনত হত্তয়লছত্তিন স্বয়ং আল্লাহর নবীত্তে আেয় োতা লহত্তসত্তব।   

 

ইলতহাস সাক্ষয কেয় কয মলেনায় প্রত্তবত্তশর প্র আল্লাহর নবী কয সব বসলতর সামত্তন লেত্তয় প্ার হলেত্তিন (উত্তটর উপ্র 

বসা অবিায়) সবাই তাত্তে অনুত্তরাি েরলছত্তিন তাত্তের সত্তঙ্গ থােত্তত। লেন্তু এেজন লবজ্ঞ কনতা লহত্তসত্তব লতলন োউত্তেই 

কোন রেম আনুকূিয (ত্তোন গুষ্ঠী বা প্লরবার) কেোবার প্লরপ্ন্থী লছত্তিন। সুতরাং লতলন কোন লনলেত ষ্ট প্লরবার বা 

ক ালষ্টত্তে কবত্তছ কনন নাই এমনলে তাাঁ র (সাাঃ) লনত্তজর মামাত্তের প্লরবাত্তররত্তেও নয়। লতলন সবাইত্তে বত্তিত্তছন পু্ত্তরা 

বযপ্ারটা তাাঁ র উলষ্ট্রর উপ্র কছত্তে লেত্তত, “তাত্তে লনত্তজর মত েরত্তত োও। আল্লাহর ইত্তেই কস কযোত্তন থামত্তব 

কসোত্তনই হত্তব আমার আবাস”। এমনলে, লতলন লনত্তজ উলষ্ট্রর িা াম লনত্তজর হাত্তত কনন নাই। আল্লাহর নবী কযোত্তন এত্তস 

উলষ্ট্রটি এত্তেবাত্তর এত্তস োাঁ লেত্তয় ক ি কসোত্তনই লতলন অবতরর্ েরত্তিন।  

 

আবু আইয়ুব আি-আনসারী (এবং তাাঁ র স্ত্রী) এই লবরাট সন্মান কপ্ত্তয় েুবই আনলন্দত হত্তিন। আসত্তি, আবু আইয়বু 

মলেনাবাসীত্তের এেজন যারা ক াপ্ত্তন মক্কার োত্তছ, আি আোবায়, আল্লাহর নবীর সত্তঙ্গ লমলিত হত্তয়লছত্তিন এবং তাাঁ র 

প্রলত আনু তয প্রোশ েত্তরলছত্তিন আর যেনই লতলন মেীনায় আত্তসন তাাঁ ত্তে রক্ষা আর সমথতন েরার প্রলতশ্রুলত 

লেত্তয়লছত্তিন। তাত্তে সমাদৃত েরার জনয আবু আইয়ুব এবং তাাঁ র স্ত্রী কজার েরলছত্তিন লতলন কযন তাত্তের সািারর্ এই 

বােীর উপ্ত্তরর কোোয় অবিান েত্তরন। লেন্তু আল্লাহর নবী সাাঃ তাত্তের কবাঝাত্তিন কয নীত্তচর তিায় থােত্তিই তাত্তের 

এবং তাত্তের অলতলথত্তের জনয সুলবিা। আবু আইয়ুব আল্লহর নবীর প্রস্তাব কমত্তন লনত্তিন কযন তাাঁ র অসন্মান না হয়। লেন্তু 

তার এবং তার স্ত্রীর জনয বযপ্ারটা এেটা লনতযলেত্তনর মনেষ্ট হত্তয় উেি। তারা সবসময় িাবত্ততন তাত্তের এই সন্মালনত 

কমহমানত্তে তারা কোনিাত্তব লবরি েরত্তছন লে না। এেবার, আবু আইয়ুব ঘুত্তমর মত্তিয প্ালনর প্াত্র প্া লেত্তয় ক ত্তি কেন 

এত্তত প্ালন কমত্তঝত্তত ছলেত্তয় প্ত্তে। লবছানা কথত্তে িেপ্ে েত্তর উত্তে লতলন তাাঁ র স্ত্রীত্তে জাল ত্তয় কতাত্তিন। দুজত্তনই 

দুলশ্চিা েরত্তত িা ত্তিন এই প্ালন যলে চুইত্তয় নীত্তচ প্ত্তে এবং তাত্তের কমহমানত্তে সাাঃ জাল ত্তয় কতাত্তি। তাাঁ রা তাত্তের 

এেমাত্র লবছানার চাাঁ ের প্ালনর উপ্র লেত্তিন কযন প্ালন চুত্তষ কনয়। আর কসই রাত্ততর প্র কথত্তে তারা লসিযাি লনি কয 

তাত্তের প্ত্তক্ষ উপ্ত্তর থাো সম্ভব নয়। আবু আইয়ুব আল্লাহর নবীর োত্তছ লমনলত েরত্তত িা ত্তিন লতলন কযন উপ্রতিায় 
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থাত্তেন, লতলন তাই েরত্তিন। এবং শীঘ্রই যেন মসলজে এবং তাাঁ র সত্তঙ্গ এেটি ঘর ততরী সম্পন্ন হত্তিা , আমাত্তের বীত্তরর 

বাসা কথত্তে লতলন চত্তি ক ত্তিন। 

 

আমাত্তের বীত্তরর িূলমো এোত্তনই কশষ হয়লন, কযত্তহতু আবু আইয়ুব আি-আনসারী এেজন অলত িমতিীরু কিাে 

লছত্তিন এবং লতলন সব িরত্তনর লবত্তশষ প্রচারর্ায় সলক্রয়িাত্তব অংশগ্রহন েত্তরত্তছন, আল্লাহর নবীর জীবিশায় এবং এর 

প্র চার সতযবােী েিী ার সময়োত্তি। আসত্তি, লতলন সবার আমত্তিই বাস েত্তরত্তছন। যলেও বািতেয তাত্তে থালমত্তয় লেত্তত 

প্াত্তরলন অনযায় এবং অতযচাত্তরর  বীরুত্তি  মুসলিম সমরালিজাত্তন  অংশ লনত্তত, এমনলে উমাইয়াে েিী া মুয়ালবয়ার 

সময়ও, অবশয এই সময়ই লতলন মৃতুয বরন েত্তরন। লেন্তু আমাত্তের বীত্তরর মত এেজন আসািারন বযলি  সািারর্ 

মৃতুযত্তে লেিাত্তব কমত্তন লনত্তবন। মুসলিম সমরবাহীলন করাম সাম্রাত্তজযর (েন্সটালন্টত্তনাপ্াি –বতত মান ইস্তামু্বি) লেত্তে যাত্তে 

এই েবর কশানা মাত্রই লতলন উৎসাহী হত্তয় উেত্তিন এই অলিযাত্তন অংশ লনত্তত এই আশায় কয লতলন কযন শহীে হত্তয় 

মৃতুযত্তে আলিঙ্গন েত্তরন। তাাঁ র জীবত্তনর কশষ এই সমত্তর লতলন আহত হন। মৃতুয শযযায় তাত্তে কেেত্তত আত্তসন স্বয়ং 

কসনাপ্লত ইয়ালজে এবং তাত্তে তাাঁ র জীবত্তনর কশষ ইত্তের েথা জানাত্তত বত্তিন। আমাত্তের বীত্তরর ইত্তেটা লে লছি কসটা 

লে কেউ অনুমান েরত্তত প্ারত্তব? এে অসািারর্ ইত্তে, যা শুিু আমাত্তের বীর আবু আইয়ুব আি-আনসারীরই (রাাঃ) 

রূপ্ে। লতলন ইত্তে প্রোশ েরত্তিন তাাঁ র মৃতুযর প্র তার মৃতত্তেহ কযন তাাঁ র কঘাোয় উঠিত্তয় অত্তনে দূত্তর শত্রু অলিেৃত 

এিাোর লিতত্তর লনত্তয় যাওয়া হয় এবং কসোত্তনই তাাঁ ত্তে ো ন েরা হয়, এ কযন মুসিমান কসনাবালহনীর কসই দুত্তরর 

এিাো জয় েরারই শুি পু্বতািাস। 

 

আমাত্তের বীত্তরর ইো অবশযই সলতয হত্তয়লছি েত্তয়ে শতাব্দীর মত্তিয মুহাম্মে, যাত্তে লবত্তজতা বিা হত, লযলন 

েন্সাটালন্টত্তনাপ্ি অলিোর েত্তরলছত্তিন বাইজান্টাইনত্তের কথত্তে, এিাত্তবই আমাত্তের বীত্তরর স্বে সলতয হত্তয়লছি। আবু 

আইয়ুব আি-আনসারীর সমালি হত্তয়লছি করাম সাম্রাত্তজযর সুেঠিন পু্বত বিত্তয়র মত্তিয, আল্লাহর প্ত্তথ, মলেনা মুনাওয়ারা 

কথত্তে হাজার হাজার মাইি দূত্তর আজত্তের ইস্তামু্বি, এে অনুপ্ম উিাহরন, ইসিাত্তমর বীরত্তের কুশিী েৃলতত্তত্বর। 
 

 

 

আবু িারর আি-ল  ারী 
(রালেয়াল্লাহু আনহু –আল্লাহতায়ািা তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

হবলাস, িাহথিব প্রললাভন এবং লালসার বীরুলে মোো 

মৃতুয ৩২ লহজলর 

 

 

কহ ইমানোর র্। প্লিত ও সংসারলবরা ীত্তের অত্তনত্তে কিােত্তের মািামাি অনযায়িাত্তব কিা  েত্তর চিত্তছ এবং 
আল্লাহর প্থ কথত্তে কিােত্তের লনবৃত রােত্তছ। আর যারা স্বর্ত ও রুপ্া জমা েত্তর রাত্তে এবং তা বযয় েত্তর না আল্লাহর 
প্ত্তথ, তাত্তের েত্তোর আযাত্তবর (শালস্ত) সুসংবাে শুলনত্তয় লেন। কস লেন জাহান্নাত্তমর আগুত্তন তা উেি েরা হত্তব এবং 
তাাঁ র দ্বারা তাত্তের িিাট, প্াশ্বত ও পৃ্ষ্ঠত্তেশত্তে েগ্ধ েরা হত্তব (ত্তসলেন বিা হত্তব), এগুত্তিা যা কতামরা লনত্তজত্তের জত্তনয 
জমা করত্তেলছত্তি, সুতরাং এক্ষত্তর্ আস্বাে গ্রহন ের জমা েত্তর রাোর। (কুরআন, ৯,৩৪-৩৫)   
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সবতশলিমান আল্লাহতায়ািার এইসব বার্ীই লছি আমাত্তের বীত্তরর জীবত্তনর আেশত। আবু িারর আি-ল  ারী লবিাস এবং 

দুলনয়ার কিাি িািসার লবরুত্তি লছত্তিন উচ্চস্বর, এবং োলরদ্র এবং েলরত্তদ্রর লবশ্বস্ত আপ্নজন লছত্তিন। আসত্তি, আবু 

িারর অসত্ততযর বীরুত্তি এবং নযাত্তয়র প্ত্তক্ষ লছত্তিন কসাচ্চার। এেটু  িীর িাত্তব তাাঁ র জীবত্তনর লেত্তে কেেত্তিই আমরা 

আমাত্তের বীত্তরর লবত্তশষ চালরলত্রে তবলশষ্টগুলি সন্মত্তন্ধ জানত্তত প্ারব।    

 

আবু িারর এত্তেবাত্তরই প্রথম লেত্তের ইসিাম গ্রহর্োরীত্তের মত্তিয লছত্তিন (সম্ভবত ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ)। আমরা আল্লাহর 

নবীর জীবনী গ্রন্থ গুত্তিাত্তত কেেত্তত প্াই আবূ িারর মক্কায় এত্তসলছত্তিন আল্লাহর নবীর  (সাাঃ) অনুসন্ধাত্তন, তাাঁ র (সাাঃ) 

বযাপ্াত্তর অত্তনে শুনার প্র। অবত্তশত্তষ যেন লতলন মুহাম্মে (সাাঃ) এর সাক্ষাৎ েরত্তত প্ারত্তিন, লতলন তাাঁ ত্তে (সাাঃ) 

আল্লাহর প্াোত্তনা বার্ী কথত্তে প্াে েরত্তত বিত্তিন। তাাঁ র ইসিাম গ্রহত্তর্র প্র, আল্লাহর নবী তাত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন 

তাাঁ র ক াত্তত্রর প্লরচয় সম্বত্তন্ধ। আবু িারর উের লেত্তিন, ল  ার। শুত্তন আল্লাহর নবী আশ্চযতয হত্তয় ক ত্তিন, কেননা ল  ার 

এই ক াত্রটি কুেযাত লছি মহাসেে গুত্তিাত্তত েসুয বৃলের জনয। আল্লাহর নবী বিত্তিন, ‘ অবশযই আল্লাহ 

সুবহানাওয়াতায়ািা যাত্তে ইত্তে েত্তরন তাত্তেই প্থ কেোন’। আবু িাররত্তে বিা হত্তিা  ল ত্তর কযত্তত এবং যতলেন তাত্তে 

বিা না হত্তব ততলেন লতলন তাাঁ র ক াত্তত্রর সত্তঙ্গই অবিান েরত্তবন, কেননা কসই সমত্তয় মক্কায় ইসিাম গ্রহন মাত্তনই লছি 

লবপ্ত্তের হাতছালন, অতযাচার আর মৃতুযর সাত্তথ সহবাস। যাহাই কহাে, সাহসী এবং কবপ্ত্তরায়া স্বিাত্তবর আবু িারর এই 

সত্তবর িয় তাাঁ ত্তে চুপ্ রােত্তত প্াত্তর নাই। ইসিাম গ্রহত্তর্র োলনে সমত্তয়র মত্তিযই লতলন ো’বার লেত্তে ক ত্তিন, কসোত্তন 

জত্তো হওয়া সব অমুসলিমত্তের সামত্তন তাাঁ র ইমান আনার কঘাষর্া লেত্তিন, “আল্লাহ বযলতত কোন উপ্াসয কনই এবং 

মুহাম্মে আল্লাহর নবী- িাইিাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুিুল্লাহ”, কয উচ্চারর্ তাত্তে প্রায় মৃতুযর দুয়াত্তর কেত্তি লেি 

উপ্যতযপ্লর প্রহাত্তরর োরত্তর্।. 

 

কোন িরত্তনর িুি োত্তজর সামত্তন আমাত্তের বীত্তরর অশাি এবং অেলমত স্বিাব তাত্তে আরও শারীলরে লনযতাতত্তনর 

সনু্মলক্ষন েরি। প্ত্তরর লেন, ো’বার আত্তশ প্াত্তশই লতলন লছত্তিন, কেেত্তিন দু’জন কিাে লেছু পু্েলিোর পু্ত্তজা 

েরত্তছন, আবু িারর এই দৃশয কেত্তে লির থােত্তত প্ারত্তিন না। লতলন পু্েলিো গুত্তিাত্তে  ািমন্দ েরত্তত িা ত্তিন, আর 

এটা আবারও োরর্ হত্তিা  আরও লেছু মক্কার লবিলমতত্তের অসংিি অতযাচাত্তরর যতক্ষর্ প্যুতি না লতলন অজ্ঞান হত্তয় না 

জান। এসব শুত্তন আল্লাহ’র নবী (সাাঃ) আবু িাররত্তে উপ্ত্তেশ লেত্তিন মক্কা কথত্তে দূত্তর চত্তি কযত্তত। 

 

আমাত্তের বীর তাাঁ র কিােত্তের োত্তছ ল ত্তর ক ত্তিন, ল  ার ক াত্তত্র, এবং কসোত্তন ল ত্তয় প্রথত্তমই ইসিাম প্রচার শুরু 

েরত্তিন তাাঁ র ক াত্তত্রর মত্তিয, এরপ্র প্াশ্বতবলতত  ক াত্র, আসিাম। েত্তয়ে বছর প্র, মলেনায়, আল্লাহর নবী (সাাঃ) 

সাহাবাত্তের লনত্তয় বত্তস আত্তছন,  তারা কেেত্তত কপ্ত্তিন শত শত কিাে প্েব্রত্তজ এবং কঘাোর উপ্ত্তর, মলেনার লেত্তে 

এল ত্তয় আসত্তছ। বস্তুত, যলে তাত্তের উচ্চস্বত্তর আল্লাহর প্রশংসার বার্ী কশানা না কযত তাহত্তি মুসিমানরা িত্তর লনত এরা 

লবত্তরািী কোন সমর বালহনী। এইসব কিােজন োরা? এরা লছত্তিন ল  ার এবং আসিাম ক াত্তত্রর কিাে, যারা আমাত্তের 

বীত্তরর প্রত্তচষ্টায় ইসিাম িমত গ্রহন েত্তরন।  

 

কসইলেত্তনর প্র কথত্তে আবু িারর আি-ল  ারী আল্লাহর নবীর সব প্রত্তচষ্টায় অংশগ্রহর্ েত্তরত্তছন। তাাঁ র স্পষ্ট বালেতা িক্ষ 

েত্তর আল্লাহর নবী কমাহাম্মাে (সাাঃ) এেলেন লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, “তুলম যলে কেে কয এেজন শাসে যুি কথত্তে প্াওয়া 

মািামাি  রীবত্তের লেত্তে না?” আবু িারর বিত্তিন, “আল্লাহর নাত্তম বিলছ আলম আমার লনজ তরবালর তাাঁ ত্তের লবরুত্তি 

বযবহার েরব”। আল্লাহর নবী (সাাঃ) বিত্তিন, “আলম লে কতামাত্তে এর কথত্তে িাি লেছু উপ্ত্তেশ লেত্তত প্ালর? তিযতয ির 

কতামার সত্তঙ্গ আমার আবার কেো হওয়া প্যুতি (প্রোি)”। 
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আমরা কেেব কয এই মূিযবান েথার তাৎপ্যতয যেন আবু িারর (রাাঃ) কয অবিার সনু্মলক্ষন েত্তরন আল্লাহর নবীর (সাাঃ) 

আর দুই মহান েিী ার – আবু বের  এবং উমর ইবন আি োোব (রাাঃ) এর মৃতুযর প্র, । আবু িারর িক্ষ েরত্তিন 

তাাঁ ত্তের মৃতুযর প্র লেছু সাহাবী দুলনয়ার লবষয়ালেত্তে কবশী গুরুত্ব লেত্তেন, কযটা তাাঁ র মমত প্ীোর োরর্ হত্তয় োাঁ োি। লতলন 

িক্ষ েরত্তিন ইসিাত্তমর রাত্তষ্ট্রর মত্তিয অথতশািীরা  রীবত্তেরত্তে লবপ্ন্ন েত্তর তুিত্তছ। আবু িারর ঘটনার এই আবত্ততত  লক্ষি 

হত্তয় উত্তেন লেন্তু লতলন তাাঁ র লশক্ষে মুহাম্মে (সাাঃ) এর উপ্ত্তেশ মত্তন েত্তরন –মুসিমানত্তের বীরুত্তি তরবালর না উোত্তত। 

সুতরাং তরবালরর প্লরবত্ততত  লতলন তাাঁ র লজহবা লেত্তয় আক্রমর্ শুরু েত্তরন যারা প্ালথতব লবিাত্তস প্রাচুযতময়তায় তাত্তের 

আলত্নে বা প্ারত্তিৌলেে জীবনত্তে লবপ্ন্ন েত্তর তুিলছি। কযোত্তনই লতলন ক ত্তছন, লতলন এেথা সবসময় বত্তিত্তছন স্বনত 

এবং করৌপ্য যারা মজুত েত্তরত্তছন লেন্তু আল্লাহর লনত্তেত লশত প্ত্তথ কসসত্তবর বযাবহার লনলশ্চত েত্তরন নাই তাত্তের জনয 

মৃতুযর প্র িয়ঙ্কর স্বালস্তর েথা প্রচার েত্তরত্তছন। প্রথম কয বযলি এই েথায় আেৃষ্ট হন লতলন হত্তেন লসলরয়ার  িনতর, 

যাত্তে আবু িারর উপ্ত্তেশ কেন প্রাচুযতত্তে প্লরহার েরত্তত এবং সািারর্ জীবন যাপ্ন গ্রহন েরত্তত এবং কয আয়াতটি 

আমরা এই প্লরত্তেে এর শুরুত্ততই উিৃত েত্তরলছ কসটি তাাঁ ত্তে মত্তন েলরত্তয় কেন। সমাত্তজর অনযন্ন িনী কিােত্তের লতলন 

এেই উপ্ত্তেশ প্রায়ই বনতনা েরত্ততন, এইজনয এেলেন লসলরয়ার  িনতর মলেনার েিী াত্তে লিেত্তিন আবু িাররত্তে লতলন 

কযন মেীনায় কেত্তে কনন। ঝাত্তমিা বা রাজননলতে লবত্তদ্রাত্তহর আশঙ্কায় েিী া আবু িাররত্তে রাজিানী, মলেনায় কেত্তে 

প্াোন। লেছু হেোরী আবু িাররত্তে বযবহার েত্তর েিী া, উসমান (রাাঃ) বীরুত্তি লবত্তদ্রাহ  েরারও কচষ্টা েত্তরন, লেন্তু 

লতলন িীষর্িাত্তব এই িারনার লবত্তরালিতা েত্তরন। কেননা লতলন লছত্তিন সংস্কারে এবং মানুত্তষর উপ্ত্তেশে, লবত্তদ্রাহী বা 

ক্ষমতাত্তিািী নয়। লতলন েতত বযলনষ্ঠতার সাত্তথ েিী ার আত্তেশ প্ািন েত্তরন এবং মেীনায় ল ত্তর যান। এরপ্র লতলন 

রাবিাহ নামে যায় ায় যাওয়ার অনুমলত প্াথতনা েত্তরন, কযোত্তন লতলন শালি কত বািতেযোি োটিত্তয় লেত্তত প্াত্তরন, আর 

লতলন কসোত্তনই মৃতুয বরন েত্তরন এমনিাত্তব কয তাাঁ র কসৌিা যময় মৃতুত্তেহত্তে আবৃত েরার মত প্রত্তয়াজনীয় ো ত্তনর 

োপ্েও লছি না।  

 

 
 

আবু হুরাইরা  
(রালজয়াল্লাহু আনহু- আল্লাহ সূবহানা ওয়া তায়ািা তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

অসংখে িাহদলসর উলল্লখ এবং বনিনাকারী 

 

 

প্রত্ততযে মুসিমাত্তনর োত্তছ আবু হুরায়রা এেটি স্বরর্ত্তযা য নাম। যেনই আল্লাহর নবী সাাঃ এর হালেস (প্রথা, 

আচারানুষ্ঠান) এর েথা আত্তস তেনই মুিত আমাত্তের বীত্তরর নামটি সামত্তন আত্তস। আবু হুরাইরা লনত্তজ প্রায় এে 

হাজাত্তররও কবশী হালেস এর সংরক্ষর্ এবং প্রচাত্তরর েৃলতত্ব রাত্তেন। আত্তরা চমেপ্রে কয আবু হুরাইরা সন্মালনত 

হত্তয়লছত্তিন মাত্র চার বছর আল্লাহর নবীর সাহচত্তযতযর (ত্ততইশ বছত্তরর িলমতয় প্রচাত্তরর সমত্তয়র মত্তিয)।  আমরা এই 

অপ্রলতম বযপ্ারটা লেিাত্তব বনতনা েরত্তত প্ালর, বযপ্ারটা এেজন বযলি লযলন আল্লাহর নবীর সহচর লছত্তিন মাত্র চার বছর 

এবং এরপ্রও লেিাত্তব অত্তনে কবশী হালেত্তসর বনতনা েত্তরত্তছন যারা তাাঁ র অত্তনেলেত্তনর সঙ্গী লছত্তিন তাত্তের কথত্তে? এর 

উের আমাত্তের বীত্তরর বযলিত্তের দুটি লবত্তশষ তবলশত্তষ্টর মত্তিয লনলহত রত্তয়ত্তছাঃ প্রথম এবং প্রিানতম হত্তে তাাঁ র লবত্তশষ 

সৃ্মলতশলি, এবং লদ্বতীয়টি হত্তে তাাঁ র পু্নত এেলনষ্ঠতা। আল্লাহর নবীর োছ কথত্তে লশক্ষা কনয়ার জনয লতলন এমনলে রাত্তত 

ঘুমাবার সময় ছাো তাাঁ র সঙ্গ তযা  েরত্ততন না। আবু হুরাইয়া তাত্তের মত্তিয এেজন লছত্তিন যাত্তেরত্তে আহি-সু  া 
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(ত্তসা ায় বত্তস থাো বযলি ব ত) বিা কহাত, যারা আল্লাহর নবীর মসলজত্তের সত্তঙ্গই বাস েরত্ততন, এছাো তাাঁ র কোন স্ত্রী 

বা সিানালেও লছি না কেোশুনা েরার জনয। আসত্তি, আমাত্তের বীত্তরর এোগ্রতা এমন কয লতলন কযন সবলেছুই মুহাম্মে 

সাাঃ, তাাঁ র লশক্ষে এর োছ কথত্তে জানত্তত প্াত্তরন আর এই এেটি মাত্র তবলশষ্ট আমাত্তের বীরত্তে দুলনয়ার সবলেছু কথত্তে 

দূত্তর সত্তর লেত্তয়লছি এমনলে তাাঁ র তেনলন্দন োওয়া প্রার জনয রুটি রুলজর বযাপ্ারটাও। এরেমও বিা হত্তয়ত্তছ কয 

অত্তনেলেন অিুি কথত্তে লতলন েেনয় জ্ঞানও হালরত্তয় ক িত্ততন কু্ষিার প্রিাত্তব। 

 

আবু হুরাইরা (রাাঃ) এর লবত্তশষ িীশলির বযাপ্াত্তর ইলতহাত্তস এিাত্তব লিো হত্তয়ত্তছ কয এেো  িনতর মারওয়ান ইবন 

আি-হাোম আবু হুরাইরা রাাঃ কে আল্লাহর নবীর লেছু বার্ী তাত্তে লশক্ষা লেত্তত বিত্তিন এবং লতলন ক াপ্ত্তন প্েত ার অপ্র 

প্াত্তর এেজন কিেেত্তে তা লিলপ্বি েরত্তত বত্তিন লতলন যা লেছুই উত্তল্লে েরলছত্তিন। বছর োত্তনে প্ত্তর লতলন আবার 

এেই লবষত্তয় আমাত্তের বীরত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন। মারওয়ানত্তে লবলস্মত েত্তর লতলন হুবহু অক্ষত্তর অক্ষত্তর এেই েথা 

বিত্তিন কোন রেম, এমনলে আক্ষলরে কহর ক র ছাোই। আবু হুরাইরার জ্ঞানাজত ত্তনর তীব্র আোঙ্ক্ষা নীত্তচর এই 

ঘটনায় বনতনা েরা হত্তয়ত্তছ। জায়ীে ইবন থালবত বত্তিন, “এেবার আলম, আমাত্তের এে বনু্ধ এবং আবু হুরাইরা নামাজ 

এবং কোয়া প্েলছিাম মসলজত্তে, আল্লাহর নবী এত্তস আমাত্তের সত্তঙ্গ কযা  লেত্তিন। লতলন আমাত্তেরত্তে বিত্তিন আমাত্তের 

প্রাথতনা কযন আমরা না থামাই। আমার বনু্ধ এবং আলম প্রথত্তম কোয়া েরিাম, আল্লাহর নবী বিত্তিন, ‘আমীন’। এরপ্র 

আবু হুরাইরা কোয়া েরলছত্তিন, ‘ও আল্লাহ, আমার বনু্ধ যা কচত্তয়ত্তছ আমার জনযও তুলম তা েবুি ের, এবং এছাোও 

তুলম আমাত্তে এমন জ্ঞান োন ের কযন তা আলম েেনই িুত্তি না যাই’, আল্লাহর নবী বিত্তিন, ‘আমীন’!” 

 

স্বািালবেিাত্তবই, এেজন অেৃলেম ইমানোর লহত্তসত্তব এবং িত্তমতর এেজন িাি ছাত্র লহত্তসত্তব, আবু হুরাইরা আর 

সবাইত্তে লতলন যা জানত্ততন কসই সব লশক্ষা কেয়ার োলয়ত্ব লনত্তজর োাঁ ত্তি তুত্তি কনন। এর বাইত্তরও লতলন সবাইত্তে 

সািারর্িাত্তব জ্ঞানাজত ত্তনর জনয উৎসাহ লেত্ততন। ‘ঘর কথত্তে শুরু েরার’(কযোন কথত্তে োনশীিতার শুরু) এই প্রবাত্তের 

মতই লতলন তাাঁ র মা’কে, যাত্তে লতলন েুব েিা েরত্ততন, িলমতয় জ্ঞান অলবরত লেত্তত থাত্তেন। লেন্তু লতলন থাত্তেন অলবচি, 

তাাঁ র লনত্তজর অলবশ্বাত্তসর প্রলত। এেলেন, আবু হুরাইরা আসি আল্লাহর নবীর (সাাঃ) োত্তছ অশ্রুলসি অবিায়। তাত্তে 

লজত্তজ্ঞস েরা হত্তিা  এর োরর্, লতলন বিত্তিন লতলন যেন তাাঁ র মা’কে ইসিাম িমত প্রচার েরলছত্তিন, তাাঁ র মা রুদ্র হত্তয় 

উত্তেন এবং আল্লাহর নবীর বীরুত্তি েটু েথা বিত্তত থাত্তেন। এরপ্র লতলন আল্লাহর নবীর োত্তছ তাাঁ র মাত্তয়র জনয কোয়া 

চান, এবং আল্লাহর নবী সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ আবু হুরাইরা (রাাঃ) এর মা’র জনয কোয়া েত্তরন, ‘ও আল্লাহ, আবু হুরাইরা’র মাত্তে 

তুলম প্থ কেোও’। আবু হুরাইরা েুলশ হত্তয় ক ত্তিন, এবং লতলন তলে ঘলে েত্তর েবরটা মাত্তে কেয়ার জনয ছুত্তট ক ত্তিন। 

লতলন বত্তিন, “যেন আলম েরজার োত্তছ কপ্ৌছািাম, আলম কেেিাম কসটা বন্ধ, এবং আলম োত্তরা প্ালনত্তত লেছু কিায়ার 

শব্দ প্ালেিাম। আমার মা বত্তি উেত্তিন, আবু হুরাইরা অত্তপ্ক্ষা ের, প্লরেে কনয়ার প্র লতলন কবর হত্তয় এত্তস বিত্তিন, 

‘আলম সাক্ষ লেত্ততলছ কয আল্লাহ বযলতত অনয কেহ উপ্াসয হওয়ার কযা য নাই, এবং আলম সাক্ষ কেই কয মুহাম্মে হত্তে 

তাাঁ র নবী’। আলম কেৌত্তে আল্লাহর নবীর োত্তছ ক িাম এবং আনত্তন্দ কেঁত্তে লেিাম”। 

 

আত্ত ও কযিাত্তব বিা হত্তয়ত্তছ, আবু হুরাইরা কেেত্তত িািবাসত্ততন কয মানুষ জ্ঞাত্তনর আত্তিায় অব াহন েরত্তছ। এেলেন 

লতলন বাজাত্তরর বযস্ত কিােজত্তনর সামত্তন এত্তস োাঁ োত্তিন। লতলন উচ্চস্বত্তর বিত্তত িা ত্তিন, ‘কতামাত্তের দুিত াত্ত যর েথা 

লে কতামরা জান’? কিােজন বিি, “কসটা লে”? লতলন বিত্তিন, “কতামরা এোত্তন বত্তস আছ আর ঐ লেত্তে আল্লাহর 

নবীর (সাাঃ) করত্তে যাওয়া সম্পলে িা  বাত্তটায়ারা হত্তে। কতামরা লে কতামাত্তের অংশ কনত্তব না”? কিােজন লজত্তজ্ঞস 

েরি, “কসটা কোথায়”? লতলন উের লেত্তিন, ঐ মসলজত্তে। সবাই মসলজত্তের লেত্তে তাোতালে চত্তি ক ি। লতলন তাত্তের 

জনয অত্তপ্ক্ষা েরত্তত িা ত্তিন। তারা ল ত্তর এত্তস বিি, আমরা মসলজত্তে লেছু লবলি হত্তে এরেম লেছু কেেিাম না। 

“কতামরা কসোত্তন োউত্তে কেে নাই”? লতলন কজত্তজ্ঞস েরত্তিন। তারা বিি, ‘আমরা কেেিাম লেছু কিাে নামাজ 
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প্েত্তছ, লেছু মহান কূর’আন প্াে (ত্ততিাওয়াত) েরত্তছ আর লেছু কিাে িমত লনত্তয় আত্তিাচনা েরত্তছ। লতলন তাত্তেরত্তে 

বিত্তিন, “কসটাই আল্লাহর নবী কতামাত্তের জনয উেরালিোর লহত্তসত্তব করত্তে ক ত্তছন”।  

 

জ্ঞাত্তনর জনয এোগ্রতা আর িািবাসা এবং প্রের িীশলিই শুিু আমাত্তের বীত্তরর মত্তিয লছি না,  আরও অনযতম 

গুর্াবলির মত্তিয লছি তাাঁ র লবনম্রতা, উোরতা (মহত্ব) এবং িমতানুরা । যলেও লতলন যাত্তে লবত্তয় েত্তরন এেসময় তাাঁ র 

চােরী েরত্ততন, প্ত্তর লতলন েিী াত্তের দ্বারা বাহরাইন এবং মলেনার  িনতর লনযুি হন লেন্তু তাাঁ র লবনম্রতা এবং িমতলনষ্ঠা 

েেনও তাত্তে কছত্তে যায় নাই। এিাত্তব বলর্তত  আত্তছ কয আবু হুরাইরা লেত্তন করাজা রােত্ততন আর রাত োটাত্ততন নামাজ 

প্ত্তে। রাত্ততর এে তৃতীয়াংশ সময় লতলন নামাজ প্েত্ততন, এরপ্র লতলন তাাঁ র স্ত্রীত্তে জা াত্ততন প্ত্তরর এে তৃতীয়াংত্তশর 

জনয, লতলন আবার তাাঁ র কমত্তয়ত্তে জা াত্ততন বােী তৃতীয় অংত্তশ নামাজ প্োর জনয। এইসব গুর্াবলি, আল্লাহর নবীর 

(সাাঃ) বার্ী (হালেস) সংরক্ষত্তর্র বযাপ্াত্তর তাাঁ র অপ্লরসীম এবং মূিযবান অবোন আবু হুরাইরাত্তে িান েত্তর লেত্তয়ত্তছ 

ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস সুমহান বীরত্তের মত্তিয।      

 

 
 

আবু ওবাইদাি ইবন আল-জাররাি 

(রালেয়াল্লাহু আনহু – আল্লাহতায়ািা তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 
 

মুসহলম উম্মাির আমানতগার 

মৃতুয ১৮ লহজলর 
 

 

 আল্লাহর বার্ীর প্রলত আিলরেতা ও প্রতযয় আর লবশ্বস্ততা এবং আল্লাহর নবীর প্রলত িািবাসা এই সব লছি সািারর্ 

তবলশষ্ট নবী মুহাম্মে (সাাঃ) সব সাহাবীত্তের মত্তিয, এছাোও ইলতহাত্তস, ইসিাত্তমর প্রত্ততযে বীরত্তেরও লছি এেই 

গুনাগুন। আবু ওবাইো (আমীর ইবন আি-জাররাহ) এইসব তবলশত্তষ্টর বাইত্তর লছত্তিন না। লতলন বরং এসত্তবর লবত্তশষ 

উোহরর্, যার সন্মত্তন্ধ নবী মুহাম্মে (সাাঃ) বত্তিত্তছন, “প্রত্ততযেটি জালতর থাত্তে এেজন আমানতোরী, এবং এই জালতর 

(ইসিাম) আমানতোরী হত্তিা  আবু ওবাইোহ ইবন আি-জাররাহ”। 

 

আল্লাহর নবীর প্রলত আবু ওবাইোহ’র িািবাসা এবং লবশ্বস্ততা শুিু তাাঁ র বযলিত্ততযর উপ্রই প্রিাব ক ত্তিলন, বেত্তি 

লেত্তয়ত্তছ বযলিটিত্তেও। ঊহুত্তের যুত্তি, কযটা নালে ইসিাত্তমর শুরুর লেত্তে সবত্তচত্তয় েঠিন যুিগুলির মত্তিয এেটি, আবু 

ওবাইোহ অল্প েত্তয়েজত্তনর মত্তিয এেজন যারা মক্কার কেব কেবী পূ্জারীত্তের বীরুত্তি যুি েত্তরত্তছন এত্তেবাত্তর কশষ 

মুহুতত  প্যুতি, যারা মেীনায় এত্তসলছি এর আত্ত র বেত্তরর যুত্তির প্রাজত্তয়র প্রলতত্তশাি লনত্তত। যেন ঐসব কযািা যারা 

িনুলবতে লহত্তসত্তব অবিান লনত্তয়লছত্তিন, লবজয় িক্ষত্তর্র শুরুত্ততই এরা তাত্তের অবিান কথত্তে চত্তি যান কযটা শত্রুপ্ক্ষত্তে 

লপ্ছন কথত্তে আক্রমত্তর্র সুত্তযা  ততরী েত্তর কেয় আর যা সহত্তযািাত্তের অরলক্ষত েত্তরলছি  এবং লবশৃঙ্খি অবিারও 

সৃলষ্ট েত্তরলছি। আর এই সলন্ধক্ষত্তর্, আবু ওবাইোহ সবতশলি লেত্তয় আক্রমর্ েত্তরন, লেন্তু তাাঁ র কচাে লছি সব সময় লপ্রয় 

মানুষটি, আল্লাহর নবী মুহাম্মে (সাাঃ) এর লেত্তে। হটাত লতলন কেেত্তত কপ্ত্তিন নবীর মুেমিি রিাি, মুহুত্ততত ই লতলন 

তাাঁ র প্াত্তশ ক ত্তিন এবং কেেত্তিন মাথার কিাহার বত্তমতর দুটি চােলত তীত্তরর আঘাত্তত তাাঁ র  াত্তির মত্তিয ঢুত্তে ক ত্তছ। 

আবু ওবাইোহ লনত্তজত্তে এই দৃশয কেত্তে আর োবু রােত্তত প্ারলছত্তিন না, লতলন আবু বের  (রাাঃ) কে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন 
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তাত্তে চােলত গুত্তিা তুত্তি ক িার সুত্তযা  েত্তর লেত্তত। প্রলতটি চােলত লতলন তাাঁ র োাঁ ত লেত্তয় োমত্তে কটত্তন তুিত্তছন আর 

মাটিত্তত প্ত্তে যাত্তেন এইিাত্তব তাাঁ র দুটি োাঁ তও কিত্তঙ্গ যায়।  

 

আবু ওবাইোহ আসত্তি লছি সবতাত্তগ্র ইসিাম গ্রহর্োরীত্তের মত্তিয এেজন লযলন তাাঁ র বনু্ধ আবু বের লসলিে (রাাঃ) োছ 

কথত্তেই প্রথম তালিম কনন ইসিাত্তমর বযাপ্াত্তর। আবু ওবাইোহ’র উপ্র আল্লাহর নবীর আিা লছি অসীম । ইলতহাস 

সাক্ষয কেয় কয, নাজরান (এই উপ্দ্বীত্তপ্র েলক্ষর্-প্লশ্চত্তমর এিাো) কথত্তে এেবার এে প্রলতলনলি েি আল্লাহর নবীত্তে 

বিত্তিন তাত্তের সত্তঙ্গ এমন এেজনত্তে প্াোত্তত কয কূর’আন এবং ইসিাম সন্মনত্তি তাত্তের লশক্ষা লেত্তত প্ারত্তব। লতলন 

তাত্তের োত্তছ প্রলতজ্ঞা েরত্তিন কয লতলন এমন এেজনত্তে প্াোত্তবন কয েুবই আিলরে এবং লবশ্বাসত্তযা য। আর আল্লাহর 

নবীর মুে কথত্তে যেন তাাঁ র সাহাবীরা এইসব েথা শুনত্তিন তেন সবাই আশা েরলছত্তিন কয লতলন কযন কসই বযলিটি 

হন। লেত্তনর কশত্তষ আবু ওবাইোহত্তে আল্লাহর নবী প্ছন্দ েরত্তিন প্রলতলনলি েত্তির সত্তঙ্গ কযত্তত। এটা কমাত্তটই 

আশ্চযতজনে নয়, মৃতুয শযযায় ওমর লবন োোব রাাঃ বত্তিত্তছন, “যলে আবু ওবাইোহ জীলবত থােত, আলম তাত্তেই 

েিী া লহত্তসত্তব মত্তনানীত েরতাম”।  

 

এর আত্ত  যেন ওমর, যুিত্তেৌশি ত োরত্তন লসলরয়ায় কসনাবালহনীর এেজন অলিনায়ে লনত্তয়াত্ত র েথা িাবলছত্তিন 

োলিে লবন ওয়ালিত্তের যায় ায়, লতলন আবু ওবাইোহত্তেই প্ছন্দ েত্তরন। আর যেন আবু ওবাইোহ েিী ার এই 

লসিাত্তির েথা জানত্তত প্ারত্তিন, তেন মুসিমান এবং করামানত্তের মত্তিয যুিয েঠিন ক্রালিোত্তি। যুিয যেন কশষ হত্তিা 

, তেনই কেবি লতলন স্বািালবে কসৌিত্তব লনত্তয়া প্ত্র কসনাপ্লত োলিে ইবন আি-ওয়ালিত্তের োত্তছ উপ্িাপ্না 

েরত্তিন। যেন োলিে তাাঁ ত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, “তুলম বযাপ্ারটা এতলেন ক াপ্ন েত্তর লছত্তি কেন? আবু ওবাইোহ 

জবাত্তব বিত্তিন, আলম কতামার সামলরে প্লরেল্পনার বযতযয় ঘটাত্তত চাই লন। আমরা দুলনয়ার তবিত্তবর লেত্তে আেৃষ্ট নই, 

না আমরা এোনোর সা ত্তিযর জনয োজ েলর। আমরা দু’জত্তনই আল্লাহর রাস্তায় ভ্রােৃে বন্ধত্তন আবি”। 

 

আবু ওবাইোহ কসনাপ্লত হত্তিন সম্ভবত কসই সমত্তয়র সবত্তচত্তয় লবশাি মুসিমান কসনাবালহনীর। তা সত্ততযও লতলন 

সািারর্ তসত্তনযর মত আচরর্ েরত্ততন। যেন লতলন তাাঁ র বযাপ্াত্তর অত্তনে প্রশংসা শুনত্তত িা ত্তিন লতলন সবাইত্তে কেত্তে 

বিৃতা লেত্তিন,- আলম এেজন কুরাইলশ মুসিমান, কতামাত্তের মত্তিয, েৃষ্ণ অথবা িাি, কয নালে আমার কথত্তে আল্লাহ’র 

স্বালস্তত্তে  িয় প্ায়, আলম ইত্তে েলর তার কসবায় লনত্তজত্তে লনত্তয়ালজত রালে”। 

 

েিী া ওমর রাাঃ যেন লসলরয়া প্লরেশতত্তন যান কসসময় লতলন আবু ওবাইোহ’র সত্তঙ্গ তাাঁ র বাসিবত্তন ক ত্তিন। লতলন 

লবলস্মত হত্তিন কয  িনতত্তরর  িনতর (এই িাত্তবই আবু ওবাইোহত্তে সবাই জানত) বাস েত্তরন এে েুবই সাোমাটা 

প্লরত্তবত্তশ কযোত্তন আসবাব বিত্তত কতমন লেছুই কনই। যেন লতলন তাাঁ ত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, ‘আর সবাই কযমন েরত্তছ 

কসরেম তুলম কেন ের নাই’? আবু ওবাইোহ উেত্তর বিত্তিন, ‘এইসব (যা লেছু সািারর্ তাাঁ র লছি) লেছুই আমার জনয 

যত্তথষ্ট”। আর এই লবনম্রতা, তাাঁ র উপ্র লবশ্বস্ততা, বীরত্ব এবং প্রতযয় সবলেছুই আবু ওবাইোহ’কে এত্তন লেকয়লছি 

‘মুসিমান জালতর আমানতোরীর’ কেতাব।   
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আবু উমামাি আল-বাহিহল 

(রালেয়াল্লাহু আনহু - আল্লাহতায়ািা তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 
 

সসহনক এবং হশ্ক্ষক 

মৃতুয ৮১ লহজলর 

 

 

আমাত্তের আজত্তের বীর স্মরর্ীয় হত্তয় আত্তছন তাাঁ র দু’রেম অবোত্তনর জনযাঃ এেটি হত্তিা  তাাঁ র লশক্ষা এবং আল্লাহর 

নবীর ঐলতহয (হালেস) প্রসাত্তরর জনয োজ েরা। আর লদ্বতীয়টি হত্তিা প্রাত্তচয করামান কসনাবালহনীত্তে কমাোত্তবিা েরা, 

আর যা সুত্তযা  েত্তর কেয়  লসলরয়া এবং  ল লিলস্তন িূলম মুি হওয়ার, প্ত্তর যা লমশর এবং উের আলিো প্যুতি 

প্রসালরত হত্তয়লছি। 

 

আমাত্তের বীত্তরর জন্ম লহজলরর (আল্লাহর নবী মুহাম্মে (সাাঃ) এর মক্কা কথত্তে মেীনায়  মন) ২০ বছর আত্ত । এেজন 

লেত্তশার বা এেজন যুবে লহত্তসত্তব লতলন সব সময় নবী মুহাম্মে সাাঃ এর নাম শুত্তন এত্তসত্তছন আর শুত্তনত্তছন তাাঁ র 

তবপ্ললবে লশক্ষা এবং ইসিাত্তমর মূিনীলত গুলি কযিাত্তব বনতনা েরত্ততন মক্কা শহত্তর। লতলন অবশযই আরও শুত্তনত্তছন 

কুরাইশত্তের এইসব লশক্ষার বীরুত্তি অবিাত্তনর েথা, কযগুত্তিা তাাঁ ত্তের প্রিুতয ও অলিপ্লতর েতৃত তযত্তে এবং 

আলিজাতযত্তে েবত েত্তর, কেননা ইসিাত্তমর লশক্ষায় সব মানুষ আল্লাহর দৃলষ্টত্তত সমান, তাত্তের বনত, ক াত্র বা সামালজে 

অবিান কোন কিে েত্তর না। মুহাম্মে (সাাঃ) আরও লশক্ষা কেন, বহু িরত্তনর পু্েলিোত্তে কয িাত্তব লবিলমতরা পূ্জা েরত 

তাাঁ র যায় ায় এে এবং অলদ্বতীয় আল্লাহর উপ্াসনা েরত্তত, যা কুরাইশত্তের লপ্তা এবং পু্বতপু্রুষত্তের ততরী সামালজে 

প্রলতষ্ঠান এবং আচার গুত্তিাত্তে হুমলের মত্তিয ক ত্তি কেয়।  

 

বেত্তরর যুত্তি (প্রথম সামলরে মুোলবিা লবশ্বাসী এবং তাাঁ ত্তের শত্রুত্তের মত্তিয), মাত্র লতনশত তসনয, যারা লেনা সলজ্জত 

লছি েুবই সািারর্ অস্ত্র শত্তস্ত্র, প্রালজত েত্তরন এে হাজাত্তররও অলিে কপ্ৌেলিেতায় লবশ্বাসী সুসলজ্জত কসনাবালহনী 

যাত্তের হাত্তত লছি যুত্তির অস্ত্র শস্ত্র  সহ আরও অত্তনে রেম রশে। এইসব সম্ভবত আমাত্তের বীত্তরর আগ্রহগুত্তিাত্তে 

আরও বােীত্তয় তুত্তি এবং লতলন মুগ্ধ হন মুহাম্মত্তের (সাাঃ) এবং তাাঁ র প্রচালরত বানীর প্রলত। লতলন চত্তি যান মেীনায় এবং 

িমতািলরত হন ইসিাত্তম। লদ্বতীয় সমত্তর, অহুত্তের প্াত্তে, আবু উমামা তাাঁ র সাহত্তসর প্লরচয় কেন এেজন দুাঃসাহসী কযািা 

লহত্তসত্তব এবং তাাঁ র লবশ্বাত্তসর জনয এেজন উৎসল তত প্রার্ লহত্তসত্তব। লতলন েুবই সাহত্তসর সত্তঙ্গ যুি েত্তরন মুসিমানত্তের 

শত্রুত্তের বীরুত্তি যারা আত্ত র যুত্তির প্রাজত্তয়র প্রলতত্তশাি এবং প্রলতলহংসা চলরতাথত েরত্তত মেীনায় এত্তসলছি। আমাত্তের 

বীত্তরর, অনযান্ন সব বীরত্তের মতই, উত্তিশয লছি “শলহোন আল্লাহর প্ত্তথ এবং তাাঁ র সন্তুলষ্টর জনয”। আল্লাহর  নবীর প্রলত 

তালেত্তয় লতলন বিত্তিন লতলন কযন তাাঁ র জনয এই যুত্তি শহীে হওয়ার কোয়া েত্তরন। লেন্তু আল্লাহর নবী কোয়া েরত্তিন 

উত্ত্াাঃ “ও আল্লাহ, রক্ষা ের এবং তাত্তেরত্তে জয়যুি ের”। যেন আল্লাহর নবী লসিাি লনত্তিন শত্রুত্তের অনুসরর্ 

েরার যাত্তত তারা ল ত্তর আসত্তত না প্াত্তর মেীনায়, আমাত্তের বীরও তেন তাাঁ র সাত্তথ লছত্তিন।   

 

ে’বছর প্ত্তরর েথা, (লহজলর ঠিে ছয় সাি) আল্লাহর নবী মুহাম্মে (সাাঃ) উমরাহ (ত্তছাট হজ্ব) প্ািত্তনর জনয মক্কায় 

যাওয়ার লসিাি লনত্তিন। কযত্তহতু কসইসময় মক্কাবাসীর সত্তঙ্গ তাাঁ র বলনবনা লছি না, লতলন ‘উসমান ইবন আ  ান (রাাঃ) 

কে প্রলতলনলি লহত্তসত্তব প্াোত্তিন এই েবর কেয়ার জনয এবং তাত্তেরত্তে এটা লবশ্বাস েরাত্তনার জনয কয আল্লাহর নবী এবং 

তাাঁ র সঙ্গীরা আসত্তছন এে শালিপু্নত যাত্রায়। প্রলতলনলি উসমানত্তে লতন লেন আটলেত্তয় রাো হয়, আল্লাহর নবী এবং 

সাহাবীরা সবাই লচলিত হত্তয় প্ত্তেন। এরপ্র সবাই আল্লাহর নবীর প্রলত তাত্তের পু্নত আনু ত্ততয মক্কার অলবশ্বাসীত্তের 
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প্রলতহত েরার প্রলতজ্ঞা বযি েত্তরন, যলেও এটা সলতয কয তারা যুত্তির জনয কমাত্তটই ততরী লছত্তিন না, এই যাত্রার 

প্রেৃলত বা লনয়ম অনুযায়ী (এই শপ্থ বা আনু ত্ততযর কঘাষর্াত্তে ইলতহাত্তস বাইয়াত আি-লরেওয়ান লহত্তসত্তব আেযালয়ত 

েরা হত্তয়ত্তছ এবং যার উত্তল্লে েরা হত্তয়ত্তছ কোরআত্তন ৪৮ নং সুরার ১৮ নং আয়াত্তত)।  

 

আমাত্তের বীর উমামা লছত্তিন তাত্তের মত্তিয এেজন যাত্তের সন্মত্তন্ধ বিা হত্তয়ত্তছ, “আল্লাহ মুলমনত্তের প্রলত সন্তুষ্ট হত্তিন, 

যেন তারা বৃত্তক্ষর নীত্তচ আপ্নার (মুহাম্মে) োত্তছ শপ্থ েরি। আল্লাহ অব ত লছত্তিন যা তাত্তের অিত্তর লছি। অতাঃপ্র 

লতলন তাত্তের প্রলত প্রশালি অবতীনত েরত্তিন এবং তাত্তেরত্তে আসন্ন লবজয় পু্রস্কার লেত্তিন”। মাওিানা মুলহউলিন োন 

অনুলেত) আল্লাহর নবীর আিা তার প্রলত এবং তাাঁ র িত্তমতর উপ্র অ াি জ্ঞান এর জনয আমাত্তের বীরত্তে তাাঁ র লনজস্ব 

ক াত্তত্রর কিােত্তের মত্তিয ইসিাম প্রচাত্তরর জনয মত্তনানীত েরা হয়।   

 

আল্লাহর নবী’র সাাঃ মৃতুযর প্র আরত্তব িমততযা ীত্তের (আি-মুরতাদুন) বীরুত্তি আমাত্তের বীর িোইত্তয় সলক্রয়িাত্তব অংশ 

লনত্তয়লছত্তিন । প্ত্তর, যেন েিী া আবু বের (রাাঃ) লসিাি লনত্তিন লসলরয়াত্তে (আস-শাম) যুি েরত্তবন (আসত্তি স্বািীন 

েরত্তবন) এবং কসনা বালহনী প্াোত্তিন, কসনাপ্লত ইয়ালজে ইবন আলব সুল য়ান এর সঙ্গী হত্তিন আবু উমামা, কযলেত্তে 

তারা রওয়ানা হত্তিন কসই যায় াত্তে এেন জেত ান বত্তিই সবাই জাত্তন। রর্ত্তেৌশি লবত্তবচনা েত্তর লসিাি কনয়া হত্তিা  

কসনাবালহনীর এেটি লেলিশন করামানত্তের বীরুত্তি যুি শুরু েরত্তব। আর এই লেলিশনত্তে বােী কসনােি অনুসরর্ েরত্তব 

এবং বােলত শলি লহত্তসত্তব োজ েরত্তব, যাত্তত শত্রুপ্ত্তক্ষর মত্তনাবত্তি আঘাত েরা যায়। োজটা েুবই লবপ্জ্জনে লছি, 

কেননা করামানরা শুিু সংেযায় অলিে লছি না, তারা লছি সুসলজ্জত এবং প্রলশলক্ষত কযািা। এছাোও, এই সমরালিযান 

করামানত্তের মত্তিয মুসিমান আরবত্তের সন্মত্তন্ধ লে িারনা ক ত্তি কসটাও লছি গুরুত্বপু্নত। আমাত্তের বীর উমামা আি-

বালহলিত্তে এই োত্তজর োলয়ত্ব কেয়া হত্তয়লছি যা লতলন সাহস এবং বীরত্তত্বর সত্তঙ্গ সম্পন্ন েত্তরন জয়যুি িাত্তব, আর 

এইিাত্তবই করামানত্তের অপ্রাত্তজয় লেংবেলিত্তে লতলন কিত্তঙ্গ ক ত্তিন। 

 

আর ইসিাম এর জ্ঞান প্রসাত্তর তাাঁ র অবোন এইটুকু উত্তল্লে েরত্তিই কবাঝা যাত্তব কয লতলন ২৭০টি হালেস উত্তল্লে এবং 

প্রচার েত্তরত্তছন তাাঁ র ১০৬ বছর বয়ত্তস মুতুযর আত্ত । 

 

 
 

আম্মার ইবন ইিাহসর 

(রালেয়াল্লাহু আনহু –আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

প্রথম মহিলা শ্িীলদর িুত্র 

(মৃতুয – ৩৭ লহজলর) 
 

 

“তুলম তিযতয ির, ইয়ালসর! কতামার সত্তঙ্গ কেো হত্তব জান্নাত্তত”। মুহাম্মে (সাাঃ) 

ইসিাত্তমর ইলতহাস যারা প্ত্তেন বা আত্তিাচনা েত্তরন (লবত্তশষ েত্তর ক াোর লেত্তের শািগুলির) তাত্তের জনয ইসিাত্তমর 

বীরত্তের মত্তিয তুিনা েরাটা েঠিন বযপ্ার হত্তয় োাঁ োয়। যেনই কেউ কোন বীত্তরর সন্মত্তন্ধ এমন লেছু িরন কপ্ি কযটাত্তে 

িাবি এর কথত্তে বীরত্তত্বর আর লে হত্তত প্াত্তর এবং তেনই কস কেেত্তত প্ায় আর এেজন বীত্তরর কসই রেম বা তাাঁ র 

কথত্তেও লবরাট লেছুর, আল্লাহর নবীর (সাাঃ) এই সব সাহাবীত্তের (রাাঃ) মত্তিয। কযমন, কেউ কবিাি ইবন রাবাহ’র সাহস 

এবং লবরত্বপু্নত সলহষু্ণতার জনয মুগ্ধ হত্তয় যায়। আবার যেন আম্মার ইবন ইয়ালসর সন্মত্তন্ধ জাত্তন তেন মত্তন েত্তর তাাঁ র 
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বীরত্বও কোন অংত্তশ েম নয়। আম্মার ইবন ইয়ালসর এর মা - তাাঁ র বীরত্বপু্নত সলহষু্ণতা এবং আল্লাহর লনত্তেত লশত প্ত্তথ 

তাাঁ র ঐোলিেতা, আল্লাহর উত্তিত্তশয মৃতুয, আর এেটি উজ্জ্বি উোহরর্ বীত্তরালচত চলরত্তত্রর, এরা হত্তিন ক াোর লেত্তের 

কসৌিা যশািী এই প্রজত্তন্মর ইসিাত্তমর অনুসারী।  

 

এেলেন আল্লাহর নবী মুহাম্মে (সাাঃ) স্বিাবসুিি িাত্তব ঘুরলছত্তিন তাাঁ র  রীব অনুসারীত্তের অনুসন্ধাত্তনর জনয  যারা 

লবিলমতত্তের দ্বারা লনযতালতত হলেত্তিন, লতলন কেেত্তিন এেই প্লরবাত্তরর লতনজন সেসযত্তে এেসত্তঙ্গ লনযতাতন েরা হত্তে। 

কযত্তহতু লতলন তাত্তের প্লররক্ষর্ এর জনয লেছুই েরত্তত প্ারত্তবন না, লতলন তাত্তের জনয তনলতে এবং আিযালত্নে সান্ত্বনা 

প্রোশ েরত্তিন, তাত্তের বিত্তিন, “তুলম তিত্তযতর সাত্তথ সহয ের ও ইয়ালসর, কতামার সত্তঙ্গ সাক্ষাৎ হত্তব জান্নাত্তত”। 

 

আমাত্তের বীর হত্তিা  ঐ লতন জত্তনর এেজন – বাবা, মা এবং লতলন লনত্তজ যারা, এেসত্তঙ্গ বলন মােজুত্তমর দ্বারা লন ৃহীত 

হত্তয়লছত্তিন। মা সুমাইয়া, শারীলরে দুবতিতার জনয অতযাচার সইত্তত প্াত্তরন নাই এবং ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস লতলনই প্রথম 

শহীে। মক্কার সমাত্তজ ইয়ালসর লছি লিনত্তেলশ, আম্মার’র লপ্তা লছত্তিন ইত্তয়ত্তমন কথত্তে আ ত, এবং তাাঁ র মা লছত্তিন 

ক্রীতোসীাঃ অতএব, তাত্তের ইসিাম িত্তমত েীক্ষা তাত্তেরত্তে প্রথত্তমই লন ৃহ এবং অতযাচাত্তরর সনু্মলেন েত্তর, যা তাাঁ রা 

লবরাট সাহস এবং তিত্তযতর সাত্তথ মুোলবিা েত্তরন। আম্মার এবং তাাঁ র প্লরবার তাত্তের প্রতযয় এবং লবশ্বাত্তসর প্রীক্ষায় 

লনলশ্চতিাত্তব প্াশ েত্তরন। তাাঁ র লনযতাতত্তনর েথা এিাত্তব বিা হত্তয়ত্তছাঃ মরুিূলমর উেি বালিত্তত তাত্তে রাো কহাত, 

তাত্তে  রম কিাহা লেত্তয় শরীত্তরর লবলিন্ন যায় া পু্লেত্তয় কেয়া কহাত আর এরপ্র তাাঁ র এইসব ে েত্ত  রিাি ক্ষত সহ 

তাত্তে প্ালনত্তত কচাবাত্তনা কহাত যতক্ষর্ না লতলন জ্ঞান হালরত্তয় ক ত্তিন। এইসব প্রলক্রয়া পু্নাঃ পু্নাঃ চিত্ততই থােত 

যতক্ষর্ না লবিলমতরা োি হত্তয় প্েত, হতাশ হত্তয় কযত আম্মার এর পু্নরায় পু্বত িত্তমত ল লরত্তয় আনার বা তাাঁ র লবশ্বাসত্তে 

(ইসিাম) প্রতযােযাত্তনর কচষ্টা লহত্তসত্তব। আম্মার সত্তচতন অবিায় তাাঁ র লজহ্বাত্তে লনয়ন্ত্রর্ েরত্তত প্ারত্ততন, লেন্তু অতযাচাত্তর 

অবত্তচতন বা সংজ্ঞাহীন অবিায় কযসব েথা তাত্তে বিত্তত বিা কহাত তাত্তের কেব কেবীর প্রশংসার জনয কসসব েেত্তনা 

লতলন আউোত্ততন লেন্তু সলম্বত ক রার প্র লতলন এসত্তবর জনয দুাঃে কপ্ত্ততন এবং মনমরা হত্তয় কযত্ততন। লেন্তু, মহানুিব, 

ক্ষমাশীি আল্লাহ তাাঁ র এই আিযালত্নে কবেনার মিম ততরী করত্তেলছত্তিন। মুহাম্মাে (সাাঃ) এর োত্তছ ওহী আসি, আল্লাহ 

সুবহানা ওয়াতায়ািা এোত্তন আম্মার এবং যারা বািয হত্তয়, ঘটনার প্ররচনায় প্ত্তে ইত্তের বীরুত্তি মুে লেত্তয় অনয লেছু 

বিত্তছন (লবশ্বাসত্তে প্রতযােযান েরত্তছন শুিু মুত্তের েথায়) তাত্তের মুলিোন েরত্তছন, “যার উপ্র জবরেলস্ত েরা হয় 

এবং তাাঁ র অির লবশ্বাত্তস অটি থাত্তে কস বযতীত কয কেউ লবশ্বাসী হওয়ার প্র আল্লাহত্তত অলবশ্বাসী হয় এবং কু লরর 

জনয মন উনু্মি েত্তর কেয় তাত্তের উপ্র আপ্লতত হত্তব আল্লাহর  যব এবং তাত্তের জনয রত্তয়ত্তছ শালস্ত”। (কুর-আন 

১৬-১০৬) 

 

আম্মার এর বীরত্বপু্নত সলহষু্ণতা এবং ঐোলিেতায় আল্লাহর রসুি মুগ্ধ হন, লযলন এিাত্তব বত্তিত্তছন বত্তি বলর্তত  হত্তয়ত্তছ, 

“আম্মার এর অলি মজ্জা ঈমাত্তন িত্তর আত্তছ”। এেবার আম্মার এবং লবেযাত কসনাপ্লত োলিে লবন ওয়ািীত্তের মত্তিয 

লবতেত  শুরু হয়, ইসিাত্তমর নবী তেন এিাত্তব বত্তিত্তছন বত্তি বলর্তত  হত্তয়ত্তছ, “কযই আম্মার এর জনয প্রলতকূিতা ততরী 

েত্তর আল্লাহ তার জনযও প্রলতকুি অবিার সৃলষ্ট েরত্তবন”। এেজন ইমানোর সাহাবী এবং আল্লাহ’র নবীর (সাাঃ) অনুসারী 

লহত্তসত্তব, আম্মার সব যুত্তি অংশ লনত্তয়ত্তছন নবী’র (সাাঃ) জীবিশায় এবং আবু বের ও উমর (রাাঃ) এর সময় োত্তি। তাাঁ র 

আচরর্ লছি এেজন সলতযোর ইসিাম অনুসারীর প্রতীে যার স্বিাবজাত প্রবর্তা প্রোশ প্ায় যেন তাত্তে ক্ষমতা এবং 

েতৃত ত্তত্বর আসত্তন বসাত্তনা হয়। কেো যাে এরেম প্লরত্তবত্তশ আম্মার এর বযবহার কেমন লছি। 

 

উমর ইবন োোত্তবর সময়োত্তি, আম্মার ইরাত্তে কু া’র শাসনেতত া ( িনতর) লনযুি হন। ইলতহাস বত্তি, এতবে গুরুত্ব 

পু্নত েতৃত তয আবার বৃি বয়স, আম্মার লনত্তজর োবার লনত্তজই লেনত্ততন এবং োাঁ ত্তি েত্তর বত্তয় আনত্ততন। লদ্বতীয় ঘটনাটা 
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ঘত্তট যেন কু ার (ত্তযোনোর  িনতর লতলন) এেজন অমালজত ত কিাে তাাঁ ত্তে অপ্মান েরার কচষ্টা েত্তরন এই বত্তি কয 

‘োন োটা কিাে’ (এে মহান যুত্তি কয এেটা োন তাাঁ র কেত্তট যায় কসটাত্তেই উত্তল্লে েত্তর বিা), আম্মার সহজিাত্তব 

উের লেত্তিন, “তুলম কতা আমার উেম োনটির অপ্মান েরত্তি যা লেনা আল্লাহর রাস্তায় কেত্তট ক ত্তছ”। আম্মার েুবই 

সহত্তজ কিােটিত্তে েি লেত্তত প্ারত্ততন  িনতরত্তে লতরস্কার েরার জনয। লেন্তু লতলন তাাঁ র স্বিাব সুিি িাত্তব উেরটি 

লেত্তয়লছত্তিন। আম্মার (রাাঃ) এর জনয তাাঁ র ইমান এবং আল্লাহর রাস্তায় উতসল তত হওয়াটাই সন্মানজনে। 
 

 

আমর ইবন আল-আস 

(রালেয়াল্লাহু আনহু) 
 

হমশ্র মুিকারী 

মৃতুয ৪৩ লহজলর 

 

 

উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ কয যেন মুসিমান কযািারা পু্বত লেত্তে লসলরয়া এিাোয় করাম কসনােত্তির মুোলবিার জনয প্রস্তুলত 

লনলেি, লেছু কিাে েিী া উমর ইবন োোবত্তে জানাি কয, “করাম এর কসনােত্তির কসনাপ্লত হত্তিন আরটিবুন 

(এেজন চতুর এবং সাহসী অলিনায়ে লহত্তসত্তব তাাঁ র েযালত লছি)”। েিী া উের লেত্তিন, “আমরা আমাত্তের লনজস্ব 

আরব আরটিবুনত্তে লনত্তয়া  লেত্তয়লছ করাম আরটিবুনত্তে মুোত্তবিা েরার জনয। এেন কেো যাে  িটা লেরেম হয়”। যার 

সন্মত্তন্ধ উমর ইবন োোব বিলছত্তিন লতলন আর কেউ নন আমাত্তের আজত্তের বীর, আমর ইবন আি-আস। লযলন লছত্তিন 

যুি লবেযা এবং রাজনীলতত্তত েুবই প্রলতিাবান। আমাত্তের বীত্তরর সহজাত প্রলতিা এবং েতোলন জ্ঞাত্তনর আিার লছত্তিন 

কস লনত্তয় কসই সময় োত্তির ইলতহাত্তসর প্াতা িলতত  হত্তয় আত্তছ। আমরা কসসত্তবর দু’এেটি এোত্তন উত্তল্লে েরব। 

আমর ইবন আি-আস লহজলর পু্বত ৪৭ সাত্তি (৫৭৭ েৃষ্টীয় সন) জন্ম গ্রহন েত্তরন। মক্কায় তাাঁ র প্লরবাত্তরর সামালজে 

অবিাত্তনর োরত্তর্, তাাঁ র লপ্তা এবং লতলন লনত্তজ ইসিাম এবং তার নবীর লবরুিবােীত্তের মত্তিয লছত্তিন। আর এই জনয 

এবং তার কূটনীলতে প্রলতিা আর আলবলসলনয়ার সত্তঙ্গ তার প্লরলচলতর োরত্তন আমর ইবন আি-আসত্তে প্রলতলনলিত্তের 

এেজন লহত্তসত্তব লনত্তয়া  কেয়া হয়, যারা মুসলিম উদ্বাস্তু -যারা লনরাপ্ে আেত্তয়র জনয আলবলসলনয়ায় ল ত্তয়লছত্তিন, 

তাত্তের ল লরত্তয় আনবার বযাপ্াত্তর সম্রাটত্তে রালজ েরাত্তনার জনয কসোত্তন কপ্রলরত হত্তয়লছত্তিন। লেন্তু কসই সব উদ্বাস্তুর 

েথা এবং োত্তজর উৎেষততা লছি সম্রাত্তটর োত্তছ কবশী প্রতযয়ী, আমাত্তের বীত্তরর বাতত ার কথত্তে এমনলে প্রলতলনলিেত্তির 

অনয সেসযরা কয উপ্ত্তঢৌেন (মুিত যা লছি উৎত্তোচ) লনত্তয় যান তার কথত্তেও।    

 

যাইত্তহাে, ইসিাত্তমর কয কোন প্ােে কেেত্তত প্ান কয ইসিাত্তমর শুরুত্তত এরেম অত্তনে চমৎোর উোহরর্ কযমন 

এেজন চরম ইসিাম লবত্তদ্বষী প্ত্তর ইসিাম গ্রহন েত্তর হত্তয় যান লবত্তশষ অনুসারী এবং লবশ্বস্ত মুসিমান। আমরা কেত্তেলছ 

কেহ কয লেনা আল্লাহর নবীত্তে হতযা েরার জনয ততরী লেন্তু তাাঁ র (সাাঃ) সংস্পত্তশত আসার প্র তাত্তে িািত্তবত্তস ক ত্তিন 

এবং লবত্তশষ অনুসারীত্তত রূপ্ািলরত হত্তয় যান। আমাত্তের বীর হত্তিন এরেমই এে উোহরর্। অত্তনে বছর িত্তর ইসিাম 

এবং মুসিমানত্তের েঠিন লবত্তরািী থাোর প্র এেলেন লনত্তজই মলেনা চত্তি আত্তসন তার ‘এেত্ববাে’ কঘাষর্া েরার জনয। 

লতলন ইসিাম িত্তমতর েীক্ষা কনন লহজলর আট সাত্তি, আল্লাহর নবীর মক্কায় লবজয়ী লহত্তসত্তব প্রত্তবত্তশর অল্প লেছুলেন আত্ত । 

তার বনু্ধ সামলরে প্রলতিাির, োলিে ইবন আি ওয়ালিত্তের মতই আমাত্তের বীর ইসিাম এবং এর অনুসারীত্তের উপ্র 

তার পু্বতবলতত  েমতোন্ড -লনপ্ীেন এবং অতযাচাত্তরর জনয অনুতি এবং দুাঃলেত লেন্তু লতলন আল্লাহর নবী মুহাম্মত্তের (সাাঃ) 

োত্তছ কথত্তে লনশ্চয়তা প্ান কয ইসিাম গ্রহন মাত্তনই জীবত্তনর নুতন লহত্তসব লনত্তেত্তশর শুরু। ইসিাম গ্রহর্োরীর সমস্ত 

লব ত প্াপ্ মুত্তছ যায় িমতািত্তরর সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ।  আমাত্তের বীত্তরর লবচক্ষর্তা, িত্তমতর প্রলত লবশ্বস্ততা, এরেম আত্তরা অত্তনে 
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গুনাগুত্তর্র জনয, আল্লাহর নবী তাত্তে তাাঁ র (সাাঃ) দূত লহত্তসত্তব লনযুি েত্তরন ওমাত্তনর(আরত্তবর এত্তেবাত্তর পু্বত সীমানায়) 

শাসন েতত ার োত্তছ, কযোত্তন লতলন  িনতর লনযুি হন যেন কসোনোর কিােজন ইসিাম িমত গ্রহন েত্তর।  আল্লাহর নবী 

(সাাঃ) এর মৃতুযর প্র আমর ইবন আি-আস আরত্তব িমততযাত্ত র কয প্রবাহ শুরু হয় তার বীরুত্তি যুত্তি অবলিি হন। এর 

প্র লতলন চার কসনাপ্লতর এেজন হন যারা লসলরয়ান প্লরসীমায় করামানত্তের বীরুত্তি যুত্তির জনয লনযুি হন, তার 

কসনাপ্লতত্তত্ব েনস্টানটিত্তনাপ্িত্তের এই এিাোয় প্রাজয় হয়; আর এিাত্তবই লতলন সন্মালনত হন কজরুজাত্তিত্তমর 

স্বািীনতার জনয অংশগ্রহন োরী লহত্তসত্তব েিী া উমর ইবন আি-োোব এর সময়, আর লযলন লনত্তজ মলেনা কথত্তে 

কজরুজাত্তিত্তম এত্তস চালব গ্রহন েত্তরন শহত্তরর অলিপ্লতর োছ কথত্তে। আর অত্র এিাোর এই সব যুত্তির সময় আমাত্তের 

বীর প্রথম কমাোলবিা েত্তরন করাম আরটিবুন এর সত্তঙ্গ, কয বযাপ্াত্তর আত্ত ই উত্তল্লে েরা হত্তয়ত্তছ। ঘটনার বযলিগুত্তিা 

এরেমাঃ  

ল লিলস্তন এিাোয় মুসিমান এবং করামত্তের মত্তিয যুি গুত্তিা লছি েুবই িয়ঙ্কর আর তাত্তের কসনালিপ্লত লছি েুবই 

লবচক্ষন এবং  চতুর। আমাত্তের বীত্তরর (লযলন লছত্তিন মুসিমান কসনাত্তের োলয়ত্তত্ব), লেছু তত্তথযর প্রত্তয়াজন লছি কযগুত্তিা 

তাাঁ র কিােরা সন্ধান েরত্তত প্ারলছি না। লতলন লসিাি লনত্তিন, োজটি লতলন লনত্তজই েরত্তবন, জীবত্তনর ঝুাঁ লে লনত্তয় লতলন 

এই েরোলর তথয কযা াে েরত্তবন। অতএব লতলন শত্রু ছাউলনত্তত ক ত্তিন মুসিমান কসনাপ্লতর সংবাে বাহে লহত্তসত্তব। 

আর এইিাত্তবই লতলন সুত্তযা  ততরী েত্তরন শত্রুর শলি এবং কনতৃে সম্বত্তন্ধ িারনা লনত্তত। যাইত্তহাে, তাাঁ র এবং করাম 

অলিনায়ত্তের সত্তঙ্গ আত্তিাচনায় এই িারনা ততরী হয় কয লতলন লনশ্চয় মুসিমান কসনাবালহনীত্তত গুরুতযপু্নত কেউ। আর 

এজনয তারা তাাঁ ত্তে হতযার েথা লবত্তবচনা েরি লেছু তসনয লেত্তয়, যারা তাাঁ র ল রলত প্ত্তথ তাাঁ ত্তে আক্রমর্ েরত্তব। 

আমাত্তের চতুর বীর এেটা  িত্ত াত্তির আন্দাজ েরত্তিন ক রার সময়, আর তাৎক্ষলনে িাত্তব চািটা বুত্তঝ ক িত্তিন। 

 

শত্রু ছাউলনত্তত আসত্তিই হাজার হাজার কসনা কবলষ্টত হত্তয় এেজন বযলি লে েরত্তত প্াত্তরন? ‘আমর ইবন আি-আস 

তলেৎ িাত্তব তাাঁ র উদ্ভাবনী শলি োত্তজ িা াত্তিন। লতলন অতযি লনরীহ িাব েত্তর করাম কসনাপ্লতর োত্তছ ল ত্তর ক ত্তিন 

আর তাত্তে বিত্তিন, ‘লতলন কযসব আত্তিাচনা েত্তরত্তছন কসগুত্তিা তাাঁ র প্ছন্দ হত্তয়ত্তছ আর এজনয লতলন আরও েশজন 

মুসিমান কসনানায়েত্তে লনত্তয় আসার প্রস্তাব েরত্তছন তাাঁ র মতামত ও যুলি কশানার জনয’। করাম অলিপ্লত প্রতালরত হন 

িাত্তবন, ‘এেজন এর কচত্তয় েশজন মুসিমান কসনানায়েত্তে মারার সুত্তযা টাই উেম’। লতলন তাাঁ র কসনােিত্তে আত্তেশ 

লেত্তিন আমাত্তের বীরত্তে আক্রমর্ না েরত্তত এই আশায় কয লতলন আরও েশজনত্তে করামত্তের কঘর কটাত্তপ্ লনত্তয় 

আসত্তবন। আর এিাত্তবই আমাত্তের বীর লনরাপ্ত্তে শত্রু ছাউলন কথত্তে লন তত হত্তিন। 

 

ইিীয়া (ত্তজরুজাত্তিম) যেন মুসিমাত্তনর োত্তছ বশযতাস্বীোর েরি (৬৩৮ েৃাঃ সাি) এবং লসরীয় এিাোর লবজত্তয়র প্র, 

প্রচুর করামানরা প্াশতবলতত  করাম উপ্লনত্তবশ লমশত্তর প্িায়ন েরি। লেন্তু আমাত্তের বীর তাত্তের লপ্ছু ছাত্তেন নাই। লতলন 

েিী া উমর’এর তনলতে সমথতন প্ান, যলেও লতলন আলেষ্ট হন কয মুসিমান সমর বালহনী লমশত্তরর সীমানায় প্রত্তবশ 

েরার আত্ত  েলি ার প্ত্তত্রর অত্তপ্ক্ষা েরত্তব। ‘আমর ইবন আি-আস’ চটজিলে কসনাবালহনীত্তে লমশত্তরর লেত্তে িালবত 

েরত্তিন। সীমানায় আসার প্র, লতলন েিী ার দূতত্তে কপ্ত্তিন। আত্ত র লনত্তেত শনা অনুযায়ী লতলন শলঙ্কত লছত্তিন কয 

হয়তবা দূত লমশর অলিগ্রহর্ বালতত্তির বাতত া লনত্তয় এত্তসত্তছন। লতলন লমশত্তর কঢাো প্যুতি এজনয বাতত া বাহেত্তে প্রিলম্বত 

েরলছত্তিন। এর প্র লতলন েিী ার বাতত া’র জনয বিত্তিন। 

 

লহজলর ১৮ সাত্তি (৬৩৮ েৃাঃ), উমর ইবন আি-োোব’এর সময় োত্তি আমাত্তের বীত্তরর কনতৃত্ততয লমশর মুসিমান 

সমরবাহীলনর দ্বারা লবমুি হয়, (তাাঁ র বয়স তেন লছি ৬০ বছর) ছয়’শ বছত্তরর করাম উপ্লনত্তবশ কথত্তে। আর এিাত্তবই, 

লমশর ইসিাত্তমর েতৃত ত্তত্ব আত্তস আর প্লরর্ত হয় ইসিাত্তমর দুত্ত তর শত্রুর সমালির উপ্র। লহজলর ৪৩ সাত্তি (৬৬৪ েৃাঃ) 
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আমাত্তের বীর লমশত্তর মারা যান, যার  টে লতলন ইসিাত্তমর জনয প্রসালরত েত্তরলছত্তিন, আর এিাত্তবই পু্ত্তরা উের 

আলিোয় ইসিাম প্রসার িাি েত্তর। 

 
 

আমর ইবন আল-জামুি  

(রালেয়াল্লাহু আনহু –আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

হবকলাে শ্িীদ 

(মৃতুয ৩ লহজলর) 

 

 

ইসিাত্তম এেজত্তনর আসি লবত্তবচয হত্তিা  তাাঁ র িমতলনষ্ঠা, লবশ্বাস এবং েমত যা এর আত্ত  অত্তনেবার উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ 

লবলিন্নিাত্তব। এিাত্তব বিা হত্তয়ত্তছ কয, এেো ইসিাত্তমর নবী বলন সািামাহ ক াত্তত্রর লেছু কিােত্তের লজত্তজ্ঞস 

েত্তরলছত্তিনাঃ “কতামাত্তের কনতা কে”? তারা উের লেত্তয়লছিাঃ “লতলন আি-যাি ইবন োইস, যলেও লতলন এেটু 

লহত্তসলব”। আল্লাহর নবী বিত্তিন, “েৃপ্র্তা কথত্তেও লনেৃষ্ট লজলনস লে”? ‘কতামাত্তের আসি কনতা হত্তিা  কোাঁ েো 

চুত্তির সাো কিাে, আমর ইবন আি-জামুহ’, আমাত্তের আজত্তের বীত্তরর েথাই লতলন বিত্তছন, শুিু তাাঁ র উোরতার 

জনয। আমরা তাাঁ র সন্মত্তন্ধ আরও লেছু জানব। 

 

আমাত্তের বীত্তরর পু্ত্র মু’আে ইসিাম গ্রহন েত্তরন লপ্তার লেছু আত্ত । লতলন কসইসব মেীনাবাসীর এেজন লযলন আল্লাহর 

নবীর লহজরত্ততর আত্ত ই আল্লাহর নবীর সাাঃ আনু তয প্রোশ েত্তরলছত্তিন। মু’আে, আমর এর পু্ত্র, মলেনায় ইসিাম 

প্রচাত্তর েুবই সলক্রয় লছত্তিন কয োত্তজ তাাঁ র বনু্ধ মু’আে ইবন জাবাি ও সঙ্গী লছত্তিন। সমাত্তজ এেজন প্রতাপ্শািী কিাে 

লহত্তসত্তব, আমাত্তের বীত্তরর লনজ  ৃত্তহ লছি ‘মানাত’ নাত্তমর তাাঁ র লনত্তজর পু্েলিো। তাাঁ র পু্ত্র এবং তাাঁ র বনু্ধ, দুই মু’আে, 

পু্েলিো পূ্জার লনষ্ফিতা লনত্তয় আমর কে বুঝাবার কচষ্টা েরলছত্তিন। দুজত্তন সন্মত হত্তিন কয তাাঁ র পু্েলিোটিত্তে 

আবজত নার  ত্ততত  ক ত্তি কেত্তবন।  আমাত্তের বীর উলদ্বি হত্তয় ক ত্তিন তাাঁ র পু্তুি-ঈশ্বরত্তে তাাঁ র যায় ায় না কপ্ত্তয়। অত্তনে 

কোাঁ জােুাঁলজর প্র লতলন তা ল ত্তর প্ান। লতলন কক্রািালিত িাত্তব লজত্তজ্ঞস েরত্তিন “আমাত্তের ঈশ্বত্তরর সত্তঙ্গ কে এইোজ 

েরি”? লতলন কসটাত্তে প্লরষ্কার েত্তর তার যায় ায় আবার করত্তে লেত্তিন। লেন্তু তাাঁ র পু্ত্র পু্নরায় ক ত্তি কেয়ার োজটি 

েরত্তিন, রাত্ততর কবিা আবাত্তরা কসই  ত্ততত । আমাত্তের বীর অলিসমতা হত্তয় উেত্তিন, লতলন এেটি তত্তিায়ার পু্তুত্তির  িায় 

ঝুলিত্তয় লেত্তয় বিত্তিন, ‘এই কয তুলম যলে এমন লেছু হও তাহত্তি লনত্তজত্তে রক্ষা ের’। এর প্র লতলন লবছানায় ঘুমাত্তত 

ক ত্তিন। প্ত্তররলেন সোত্তি আমর আবার তাাঁ র পু্তুিত্তে  ত্ততত র মত্তিয কপ্ত্তিন। লেন্তু এইবার কসটি এেটি মরা কুকুত্তরর 

সত্তঙ্গ কবাঁত্তি রাো লছি। এই েরুন দৃত্তশয তাাঁ র প্রলতলক্রয়া লছি কক্রাি, দুাঃে, লবস্ময় এর লমের্। কসৌিা য তাাঁ র, এেজন 

মুসিমান বনু্ধ কসই প্ত্তথ যাওয়ার সময় তা অবত্তিােন েত্তরন। এেজন লনলবষ্ট প্রচারে লহত্তসত্তব, মুসিমান বনু্ধটি 

সুত্তযাত্ত র সৎবযবহার েত্তর আমাত্তের বীরত্তে কবাঝাত্তিন তাাঁ র এই মূিযহীন লনষ্ফি এবং লনত্তবতাি উপ্াশনা এই মূলতত র জনয 

কয লেনা কোন অবিাত্ততই লনত্তজত্তে প্যুতি এরেম এেটি হীন অপ্মানজনে অবিা কথত্তে রক্ষা েরার উপ্ায় বা সামথতয 

রাত্তে না। আমাত্তের বীর েুব মন লেত্তয় বনু্ধর েথা শুনলছত্তিন, লযলন মুহাম্মাে (সাাঃ) এর মলহমালিত বাতত া এে এবং 

অলদ্বতীয় আর যার কোন সমেক্ষ কনই কসই প্রিুর উপ্াসনার েথা বিলছত্তিন। লতলন এইসব েথা শুনলছত্তিন যা 

মানুষত্তে মুলির প্ত্তথ আহবান েত্তর যা লেছু িাি কসসত্তবর অনুশীিত্তনর আর কযসব মন্দ এবং দুষ্ট তা কয কোন 

আলঙ্গত্তেই কহাে তাত্তে বালতি েরা বা প্লরতযা  েরার মািযত্তম। আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ তাাঁ র বনু্ধর েথা বাতত া মূিয েুাঁত্তজ 

প্ালেি। মানুত্তষর হাত্ততর ততরী অোযতযের মুলতত র সামত্তন নতজানু হওয়া লে েত্তর সুমহান সৃলষ্টেতত ার মূিযবান উপ্াসনার 
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লবেল্প হত্তত প্াত্তর! আমর লনত্তজত্তে প্লরষ্কার (সািারর্ িাত্তব এেজন লনত্তজত্তে প্ালন লেত্তয় িুত্তয় কনয় ইসিাম গ্রহন েরার 

আত্ত ) েত্তর লনত্তয় কসাজা আল্লাহর নবী’র (সাাঃ) োত্তছ ক ত্তিন তাাঁ র ইসিাম গ্রহর্ এর কঘাষর্া লেত্তত।  

 

আমাত্তের বীর, যার োত্তছ  সব সম্পে লবলিত্তয় কেয়ার প্রও মত্তন হয় তাাঁ র লবশ্বাত্তসর জনয তা প্যতাি নয়। লতলন তাাঁ র 

লনত্তজর জীবনত্তেও উৎস ত েরত্তত চান আল্লাহর োত্তজ। লেন্তু, লতলন কতা সমু্পনতরূত্তপ্ শারীলরেিাত্তব অক্ষম, লবেিাঙ্গ। 

এজনয তাাঁ র সিানরা তাত্তে বেত্তরর যুত্তি অংশ না কনয়ার জনয সত্তচষ্ট হন। স িহীনতায়, তারা আল্লাহর নবীর (সাাঃ) 

সাহাযয চান তাত্তে লনবৃত েত্তর মলেনায় অবিান েরার জনয। যাহাই কহাে, আমাত্তের বীর হয়ত প্রথম সুত্তযাত্ত  েৃতোযতয 

হন নাই, ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর প্রথম যুি, তাই বত্তি কতা লতলন লদ্বতীয় সুত্তযাত্ত  অংশ কনয়া কথত্তে লনত্তজত্তে বলিত 

েরত্তত প্াত্তরন না, কসটা কহাি অহুত্তের যুি। লতলন আল্লাহর নবীর োত্তছ অনুনয়-লবনয় েরত্তত িা ত্তিন এইবার তাত্তে 

অংশগ্রহর্ েরার সুত্তযা  লেত্তত। অনুমলত কপ্ত্তয় লতলন েুলশত্তত িত্তর ক ত্তিন। যুি লছি িয়ঙ্কর, লেন্তু না িয় না তাাঁ র 

শারীলরে অবিা কোনটাই তাত্তে লনরুৎসালহত েরত্তত প্াত্তর নাই। বরং এইসব োরর্ই সম্ভবত আমাত্তের বনু্ধ আরও 

আগুয়ান হন যুি েরত্তত, কেননা কয বানীত্তত লতলন পু্নত লবশ্বাস এবং প্রতযত্তয় ইসিাম গ্রহন েত্তরন তাাঁ র মুি উত্তিশযই 

লছি তাাঁ র আত্ন তযা । অনয েথায় আমাত্তের বীত্তরর ইত্তেই লছি শহীে হওয়ার। সবতশলি লেত্তয় লতলন সলক্রয় লছত্তিন, 

কোাঁ ো প্া লনত্তয় এে জায় া কথত্তে আত্তরে জায় ায় যাওয়ার জনয স্বত্তচষ্ট লছত্তিন এেই সত্তঙ্গ প্রাথতনা েরলছত্তিন তাাঁ র 

ইো পূ্রত্তর্র। আমর (রাাঃ) এর প্রাথতনা েবুি হয় এবং তাাঁ র ইোও পূ্রর্ হয়। লতলন কসৌিা যবান হন তাাঁ র শুি 

প্লরর্লতত্তত – শহীেত্ব, এবং তাত্তে সমালিি েরা হয় তাাঁ র লপ্রয় বনু্ধ শযািে , আমর ইবন হারাম’ এর প্াত্তশই মেীনায় 

অহুে প্াহাত্তের প্ােত্তেত্তশ।  

 

 

আি-বারা ইবন মালিে 

(রাাঃ, আল্লাহ তাাঁ র প্রলত সন্তুষ্ট থাকুন) 
 

আনাস ইবন মাহলক (রাাঃ) এর ভাই, আল্লাির নবীর সাাঃ ভৃতে 

মৃতুয ২০ লহজলর 

 

 

 

আল্লাহ, এর প্র আি-জান্নাহ (তাাঁ র মাত্তন, প্রথত্তম আল্লাহর সন্তুলষ্ট এর প্র জান্নাত প্াওয়া) লছি এেমাত্র উত্তিশয 

আমাত্তের বীত্তরর জীবত্তন, লতলন হত্তিন আি-বারা ইবন মালিে (রাাঃ), লযলন লছত্তিন আল্লাহর নবীর িৃতয আর আনাস ইবন 

মালিত্তের িাই। তাাঁ র পু্ত্তরা জীবনটাই অলতবালহত হয় এত্তের প্র এে দুাঃসাহসী যুত্তি এবং প্রলতবারই লতলন অনয লেছু 

নয় শুিু শহীেত্ব আশা েরত্ততন তাাঁ র ঈমাত্তনর প্রমান লহত্তসত্তব কযন আল্লাহ সুবহানাওয়াতায়ািা- এই লবশ্ব ভ্রমাত্তন্ডর 

েতৃত ত্বশািী তাত্তে এই িাত্তব পু্রসৃ্কত েত্তরন। 

 

প্রবলতত  অনুত্তেেগুত্তিাত্তত আমরা উলে কেব আমাত্তের বীত্তরর জীবত্তনর লেছু অংত্তশ। প্রথম চমৎোর কয ঘটনা কসটা 

হত্তিা  আি-ইয়ামামার যুি, কযটা সিটিত হত্তয়লছি আল্লাহর নবীর (সাাঃ) মৃতুযর প্র ইমানোরত্তের কসনাবালহনী আর 

মুসাইলিমার -যাত্তে বিা হয় প্রতারে বা েেবাজ অনুসারীত্তের মত্তিয, যুিটি লছি েুবই প্রচি আর শত্রুপ্ক্ষও লছি 

িয়ঙ্কর, সংেযায় আলিেয, সুসলজ্জত এবং কসনােি লছি দুাঃসাহসী । মুসিমান কসনােি প্রাজত্তয়র লবপ্ত্তের মত্তিযই লছি, 

সুতরাং এর কসনাপ্লত এবং কপ্ররনাোয়ীরা তাত্তের সবটুকু লেত্তয় কচষ্টা েরলছত্তিন  কযািাত্তের মনবি উজ্জীলবত েরত্তত। 
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োলিে ইবন আি-ওয়ালিে লছত্তিন কসনাপ্লত, লতলন আমাত্তের বীরত্তে বিত্তিন লেছু বিত্তত তসনযত্তের উত্তিত্তশয। লতলন 

অল্পলেছু েথা কযািাত্তের জনয বিত্তিন যা লনম্নরূপ্াঃ ও মেীনাবাসী, কতামাত্তের মিয কথত্তে কেহই কযন মলেনায় ল ত্তর না 

যায়, আজ কথত্তে মত্তন ের কতামাত্তের জনয মলেনা আর কনই, সুিুই আল্লাহ আর এর প্র জান্নাত বা জান্নাত ”। অল্প লেছু 

েথা লেন্তু অত্তথত এবং প্রিাত্তব লছি লবশাি। এে নূতন সাহত্তসর ও প্রচন্ড আত্তবেত্তনর েমো বাতাস মুসিমান কযািাত্তের 

মত্তিয বত্তয় ক ি। এর প্রই কেো ক ি মুসাইলিমার তসনযরা প্ািাত্তত শুরু েরি এবং কশত্তষ এে কেয়াি কঘরা বা াত্তনর 

মত্তিয লনত্তজত্তের আটলেত্তয় ক িি বা াত্তনর  টে বন্ধ েত্তর লেত্তয়। আমাত্তের বীর লচৎোর েত্তর আহ্বান জানাত্তিন তাত্তে 

কযন বত্তয় লনত্তয় কেয়াত্তির উপ্র লেত্তয়  টত্তের োত্তছ ক ত্তি কেয়া হয়, কযন লতলন লিতর কথত্তে মুসিমান কযািাত্তের 

জনয  টে েুত্তি লেত্তত প্াত্তরন। আি-বারা কযন অত্তপ্ক্ষাই েরত্তত প্ারলছত্তিন না, তাত্তে লনত্তয় ল ত্তয় বা াত্তনর  টত্তের 

কেয়াত্তির ঐপ্াত্তর মুসাইলিমার িয়ঙ্কর তসনযত্তের মত্তিয প্ার েরা হত্তিা । লতলন প্রলতহত েরা শুরু েরত্তিন এবং েশ 

জনত্তে হতযা েত্তর কশষ প্যুতি মুসিমান কযািাত্তের জনয  টে েুিত্তত সক্ষম হত্তিন। মুসিমান কযািারা কেউ কেয়াি 

টপ্ত্তে, কেউ  টে লেত্তয় বা াত্তনর মত্তিয প্রত্তবশ েত্তর প্রায় লবশ হাজার িমততযাল ত্তের (এরা আত্ত  মুসিমান লছি) হতযা 

েত্তর। মুসাইলিমাও এই লবশাি সংেযে কিােত্তের মত্তিয মৃতুয বরন েত্তরন এই বা াত্তন, প্ত্তর কযটাত্তে বিা কহাত ‘মৃত্ততর 

বা ান’। লেন্তু, প্লরতাপ্, আমাত্তের বীত্তরর শহীে হওয়ার বাসনা পু্রন কতা হত্তিা না। যলেও লতলন মারাত্নেিাত্তব জেম 

হত্তয়লছত্তিন, েমপ্ত্তক্ষ ৮০টা আঘাত লছি তাাঁ র শরীত্তর, আপ্াত মত্তন হত্তে তাাঁ র সময় এেনও কশষ হয় নাই। অত্তনেলেন 

লতলন লচলেৎসািীন লছত্তিন এবং সবসময় তাাঁ র সমত্তয়র অত্তপ্ক্ষায় লছত্তিন। আশা লতলন ছাত্তেন নাই, কেননা তাাঁ র মত্তন 

প্েলছি আল্লাহর রসুি তাত্তে বত্তিলছত্তিন তাাঁ র প্রাথতনা আল্লাহ তায়ািা গ্রহন েরত্তবন। আর সো সবতো আমাত্তের বীর কয 

কোয়া চাইত্ততন কসটা আর লেছু নয় শুিু ‘শহীেত্ব’।  

 
প্ত্তরর ঘটনাটি ঘত্তট ইরাত্তে, কযোত্তন মুসিমান কসনােি প্ারলসয়ানত্তের সত্তঙ্গ এে িয়ঙ্কর যুত্তি জলেত্তয় প্ত্তে। প্ারত্তসযর 

কসনােি অবরুি হত্তয় যায়। তারা আাঁঙ্কটা (হুে) িা াত্তনা উেি কিাহার লশেি বযবহার েরলছি মুসিমান কসনাত্তের 

িরার জনয। দুিত া যবশত আনাস লবন মালিে (রাাঃ), আমাত্তের বীত্তরর িাই, এরেম এেটি আাঁঙ্কটায় আটলেত্তয় যান এবং 

তাত্তে উপ্ত্তর কটত্তন কতািা হলেি। স্বািালবেিাত্তবই,  রম কশেি কথত্তে লতলন লনত্তজত্তে মুি েরত্তত প্ারলছত্তিন না। 

আি-বারা এই দৃশয সহয েরত্তত প্ারলছত্তিন না। লতলন িাইত্তয়র উপ্র ঝাাঁ লপ্ত্তয় প্ত্তেন, োলি হাত্তত  রম কশেি িত্তর 

ক ত্তিন, সবতশলি লেত্তয় আঙ্কটা কথত্তে েুিবার কচষ্টা েরত্তত থাত্তেন। অবত্তশত্তষ লতলন স ি হন এবং তাাঁ র িাইত্তে মুি 

েত্তরন। অবশযই, এত্তত তাাঁ র কবশ সময় কিত্ত লছি ঝিসান হাত দুটি আত্তরা য হত্তত। আবারও আমাত্তের বীত্তরর এই 

যুত্তিও সুত্তযা  হত্তিা  না, লেন্তু লতলন আশা ছাত্তেন নাই। 

 

প্ত্তরর সমরটি লছি প্ারত্তসযর সীমাত্তি আি-আহওয়াজ নামে িাত্তন, যার জনয প্ারলসযওরা অত্তনে তসনয সামি প্রস্তুত 

েত্তরলছি। েিী া ‘উমর ইবন আি-োোব ইরাত্তের  িনতরত্তে লিেত্তিন মুসলিম কসনাশলি কজারোর েরত্তত। এেজন 

 িনতরত্তে েিী া লবত্তশষিাত্তব লিেত্তিন আমাত্তের বীত্তরর নাম উত্তল্লে েত্তর, তাত্তে আি-আহওয়াজ’এ প্াোত্তত। 

আমাত্তের বীত্তরর সন্মত্তন্ধ েিী ার িারনার োরত্তর্ লতলন বত্তি লেত্তিন তাত্তে কযন কসনাপ্লতর োলয়ত্ব কেয়া না হয়, এই 

িত্তয় কয সািারর্ কযািারা তাাঁ র অকুতিয় লনত্তেত ত্তশর োত্তছ কপ্ত্তর উেত্তব না। আি-আহওয়াজ এর যুি মূিত দ্বন্দ্বযুি 

লেত্তয় শুরু হয়। ইলতহাস সাক্ষয কেয় কয আমাত্তের বীর এই সব দ্বন্দ্ব যুত্তি ১০০ জত্তনর মত শত্রু কসনাত্তে কমত্তর ক ত্তিন। 

এরপ্র দুইত্তসনােত্তির মত্তিয যুি শুরু হয়। এেজন সাহাবা এত্তস আমাত্তের বীরত্তে বিত্তিন, ‘কতামার লে মত্তন আত্তছ 

রসুি (সাাঃ) বিত্ততন ‘লেছু কিাে আত্তছন যাত্তের কবশিূষা প্লরপ্াটি নয়, চুি উষ্কেুষ্ক আর যারা োরও দৃলষ্ট আেশতন 

েত্তর না, লেন্তু তারা যেন আল্লাহ তায়ািার োত্তছ লেছু চায় , লতলন তাত্তের ল লরত্তয় কেন না। আর এইসব কিাত্তের মত্তিযই 

প্ত্তে আি-বারা ইবন মালিে (রাাঃ), ও বারা আল্লাহর োত্তছ তুলম আমাত্তের লবজত্তয়র জনয প্রাথতনা ের”। আি-বারা তাাঁ র 

দুহাত উপ্ত্তর জান্নাত্ততর লেত্তে তুত্তি কোয়া েরত্তত িা ত্তিন, “ও আল্লাহ! আমাত্তের তাত্তের উপ্র েতৃত ে োও! ও 
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আল্লাহ তাত্তেরত্তে তুলম প্রালজত ের! ও আল্লাহ আমাত্তের লবজয় োও”। এর প্র লতলন লনত্তজর জনয লবত্তশষিাত্তব কোয়া 

েত্তরন, “ও আল্লাহ! কতামার রসুত্তির সত্তঙ্গ সাক্ষাত্ততর সুত্তযা  েত্তর োও”। এরপ্র লতলন তাাঁ র িাই আনাস এর উপ্র 

লবোয়ী নজর লেত্তয় যুি কক্ষত্তত্রর লেত্তে চত্তি ক ত্তিন, কযোত্তন তাাঁ র কশষ ইো ‘শহীেত্ব’ অবত্তশত্তষ সলতয হত্তিা । 
 

 

 

 

হবলাল ইবন রাবাি 

(রালেয়াল্লাহু আনহু, আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 
 

ইসলালমর প্রথম মুিাহিন (নামালজর িাক মে মদি) এবং প্রথম কৃ্রতদাস মে ইসলাম গ্রিন কলর। 

মৃতুয ২০ লহজলর 

 

 

ইসিাত্তমর কমৌলিে লশক্ষাগুত্তিার মত্তিয এেটি হত্তিা  মানুত্তষ মানুত্তষ বন্ধন এবং মানুত্তষর মত্তিয সামযতা আল্লাহর দৃলষ্টত্তত। 

কুরাত্তনর ৪৯ নং সুরা, ১৩ নং আয়াতএ আমরা প্লে, কযটা এিাত্তব অনুবাে েরা যায়াঃ  

 

“কহ মানব সেি! আলম কতামাত্তের ততরী েত্তরলছ এেজন পু্রুষ ও নারী কথত্তে, এবং কতামাত্তেরত্তে লবলিন্ন জালত এবং 
ক াষ্ঠীত্তত প্লরলচত েত্তরলছ, কযন কতামরা এত্তে অপ্রত্তে জানত্তত প্ার। অবশযই, আল্লাহর োত্তছ কসই কবশী সন্মালনত কয 
কবশী িমতলনষ্ঠ কতামাত্তের মত্তিয”। 
 

আর এটা েেনই শুিু েথার েথা লছি না মানুত্তষর মত্তিয সামযতার কক্ষত্তত্র।  সূত্রপ্াত কথত্তেই ইসিাম এমন এেটি 

সম্প্রোয় কযোত্তন লবলিন্ন ক াত্তত্রর, বত্তর্তর এবং সামালজে েত্তির পু্রুষ ও মলহিা সবাই অিিুত ি লছি। কসোত্তন লছি 

কনতা বা জননায়ে, আবার লছি েৃতোস, লছি কোরাইশ আরব এবং আলবলসলনয়, লছি প্ারলসযয় এবং অনযান্নরা। ইসিাম 

এবং এর অনুসারীত্তের দৃলষ্টত্তত, এরা সবাই মুসিমান িাই কোন িরত্তনর প্রত্তিে বা প্াথতেয ছাোই। আর এ জনযই 

এেজন স্বনামিনয বীর লনত্তজত্তে সহত্তজই বিত্ততন ‘আলম আলবলসলনয়ান এবং কয েৃতোস লছি’ কোন িরত্তনর লবব্রতত্তবাি 

ছাোই, কেননা কস জানত কয তাাঁ র মুসিমান িাইত্তের োত্তছ এসত্তবর কোন আিাো তবলশষ্ট কনই। কয বীত্তরর েথা 

আমরা বিলছ লতলন হত্তিন লবিাি ইবন রাবাহ, আল্লাহর নবীর (সাাঃ) মুয়ালজ্জন। 

 

লবিাি (রাাঃ) এর জন্ম এেজন আলিোন েৃতোস মাত্তয়র  ত্তিত  লযলন লছত্তিন ‘বলন যুমাহ’ ক াত্তত্রর। লতলন তাাঁ র েঠিন 

প্লরেম এবং মলনত্তবর প্রলত আনু ত্ততযর জনয প্লরলচত লছত্তিন। তাাঁ র মলনব লছত্তিন ‘উমাইয়া ইবন োিা ’ লযলন তাাঁ র 

ক াত্তত্ররও প্রিান লছত্তিন। উমাইয়ার প্লরবাত্তর লবিাত্তির উপ্লিলত এেটা সুত্তযা  ততরী েত্তরলছি, কযোত্তন লতলন 

কুরাইশত্তের কনতারা আল্লাহর নবী মুহাম্মাে (সাাঃ) সন্মত্তন্ধ কযসব মিবয েরত্ততন, কযগুত্তিা লছি লহংসা, ঘৃর্া আবার তাাঁ র 

সততা ও মহত্ততযর স্বীোত্তরালির লমের্, কসসব কশানার। অবত্তশত্তষ লতলন আল্লাহর রাসুি মুহাম্মত্তের লশক্ষা সন্মত্তন্ধ কযসব 

শুত্তনত্তছন এতলেন তা কমত্তন কনন এবং ইসিাম িত্তমত কযা োত্তনর কঘাষর্া কেন, যা লেনা ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস প্রথম 

কোন েৃতোত্তসর ইসিাম গ্রহন। আর এই প্েত্তক্ষপ্টা কোন সহজ বযপ্ার লছি না, লবত্তশষেত্তর আমরা যলে কেলে মক্কার 

সমাত্তজর সন্মালনত বযলিরাও না না িরত্তনর লতরস্কার এবং হয়রালনর স্বীোর হত্তয়ত্তছন ইসিাম িমত গ্রহন েরার সাত্তথ সাত্তথ 

বা যেনই কসটা জানাজালন হত্তয় যায়। আর েৃতোসত্তের কক্ষত্তত্র, ইসিাম পু্বত বর্ত লবিালজত সমাত্তজ তাত্তেরত্তে কয 

েতোলন অতযাচালরত হত্তত হত্তয়লছি কসটা শুিু আল্লাহ তায়ািাই পু্ত্তরাটা জাত্তনন, কেননা তাত্তেরত্তে অলজত ত কোন 

সািারর্ সম্পলের মতই লবত্তবচনা েরা কহাত যার উপ্র তার মালিত্তের সমু্পনত অলিোর থাত্তে, কযিাত্তব বযাবহার েরত্তত 
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চাইত্ততন কসিাত্তবই েরত্তত প্ারত্ততন। আর লবিাত্তির কক্ষত্তত্র, দুিত া যিশত, তাাঁ র মলনব লছি এেজন ইসিাম এবং এর 

নবী, মুহাম্মে (সাাঃ) এর কঘার লবত্তরািী। উমাইয়াহ ইবন োিা  সব িরত্তনর অতযাচাত্তরর কেৌশি তাাঁ র উপ্র প্রত্তয়া  েরত 

তাাঁ র মত প্লরবতত ন েরত্তত। তার কিােত্তের আত্তেশ লেত্ততন লবিাি কে লববস্ত্র অবিায়  ৃত্তষ্মর সবত্তচত্তয় উেি সমত্তয় 

মরুিূলমর  নারেীয় বালির মত্তিয ক ত্তি রােত্তত। আর উেি বালির পু্নত উোপ্ তাাঁ র  াত্তয় কযন িাত্ত  এটা লনলশ্চত েরার 

জনয তাাঁ র বুত্তের উপ্র িারী প্াথর করত্তে কেয়া কহাত, সবসময়ই শুিু তাত্তে এত্তেশ্বরবাে কথত্তে সলরত্তয় আনার কচষ্টা 

চিত। আমাত্তের মহান এই বীত্তরর প্রলতউের লছি েুবই সািারর্ এবং  িপ্রসূ – “আহাে, আহাে (লতলন এেজনই, লতলন 

এেজনই)” অথত ‘আল্লাহ এেজনই’। লতলন আর লেছুই বিত্ততন না,  আর তাাঁ র োত্তছ এটাই যত্তথষ্ট লছি তাাঁ র আিযালত্নে 

অবিানত্তে উজ্জীলবত রাোর জনয আর এইসব অতযাচার সহয েরার জনয। উমাইয়াহ এবং তাাঁ র কিােজন তাত্তে 

উপ্যতপ্লর অতযাচার েরত্তত েরত্তত োি হত্তয় প্ত্তে। অত্তনত্তেই তাত্তে বত্তিত্তছ এেটা লেছু বত্তি লেত্তত তাত্তের 

কেবত্তেবীর জনয যা তাত্তেরত্তে সন্তুষ্ট েত্তর আর তারা তাত্তে কছত্তে কেয়। লেন্তু লবিাি এর োত্তছ, েঠিনতম অতযাচারও 

মনিুিাত্তনা ঐসব েথার কথত্তে উেম।  

 

উমাইয়া যেন লবিাত্তির ‘অলবশ্বাত্তস’ ল ত্তর আসার বযাপ্াত্তর হতাশ, কস তেন আবু বের  (রাাঃ) কেয়া লবিািত্তে তাাঁ র 

োত্তছ লবক্রীর প্রস্তাব কমত্তন লনি, এও বিি কয এমনলে এে আউন্স কসানার বেত্তিও কস রাজী আত্তছ লবিািত্তে লবলক্র 

েরত্তত। আর আবু বের  বত্তিলছত্তিন এমনলে ‘আলম লবিাি এর জনয এেশ আউন্স কসানাও লেত্তয় লেতাম’। 

স্বািালবেিাত্তবই, এই োরবাত্তর লবিাি মুি হত্তয় যায়। আর এটা আবু বের  (রাাঃ) এর স্বিাবজাত অিযাস কয লতলন 

মুসিমান েৃতোসত্তের লেত্তন স্বািীন েত্তর লেত্ততন।  

 

আল্লাহর নবী (সাাঃ) মলেনায় লহজরত্ততর প্র যেন নামাত্তজ আযাত্তনর প্রলক্রয়া চািু হত্তিা , লতলন লবিািই লছত্তিন যাত্তে 

আল্লাহর নবী োেত্তিন প্রথম আযান (নামাত্তজর জনয োে) লেত্তত। প্ত্তর, মক্কায় লবজয়ী লহত্তসত্তব প্রত্তবত্তশর প্র, যেন সব 

মুলতত  োবা’র লিতত্তর এবং বাইত্তর কিত্তঙ্গ ক িা হয়, আবারও লবিািত্তেই োো হয় আযান লেত্তত। লবস্ময় নয়, তেন 

এেসমত্তয়র এই েৃতোস প্রলসি এবং সুপ্লরলচত বীর ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস। লতলন লছত্তিন মুয়ালজ্জন-উর-রাসুি, আল্লাহর 

নবীর হত্তয় কয নামাত্তযর োে কেয়। 

 
 

আল-িাসান ইবন আলী  

(রালেয়াল্লাহু আনহু, আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 
 

নবীর মদৌহিত্র 

মৃতুয ৪৯ লহজলর 

 

আি-হাসান এবং আি-হুসাইন এই দুটি ইসিাত্তমর দুলনয়ায় েুবই স্মরর্ীয় নাম এবং সবার োত্তছ সুপ্লরলচত। কেননা তারা 

আর কেউ নন আল্লাহর রসুত্তির েনযার সিান,  ালতমা এবং তাাঁ র লপ্রয় চাচাত্ততা িাই ‘আিী ইবন আলব তালিব’। এত্তের 

কথত্তেই ইসিাত্তমর নবীর উেরসূলররা এত্তসত্তছন। এেন কেো যাে আমাত্তের বীর আি-হাসান ইবন আিী’র সংলক্ষি 

জীবন বনতনায়। 

 

এে রাত্তত উমু্মি- ািি, আল্লাহর নবীর চাচা আি-আব্বাস এর স্ত্রী স্বত্তে কেেত্তিন কয নবীর লেয়েংশ তাাঁ র বােীত্তত। 

লতলন লচলিত হত্তয় প্েত্তিন। এরপ্র লতলন নবী (সাাঃ)ত্তে জানাত্তিন তাাঁ র স্বত্তের েথা। নবী মৃদু কহত্তস তাত্তে বিত্তিন কয 
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তাাঁ র স্বত্তের অথত হত্তিা  তাাঁ র কমত্তয় পু্ত্র সিান িাি েরত্তত যাত্তে, আর উমু্মি  ািি তাাঁ র োই মা হত্তবন। ‘আিী ইবন 

আলব তালিব’ েবরটা শুনত্তত কপ্ত্তয়ই তাাঁ র স্ত্রী  ালতমার োত্তছ তা জানাত্তত ছুত্তট ক ত্তিন। আর রমজাত্তনর ১৫ তালরত্তে, 

৩য় লহজলরত্তত  ালতমা তাাঁ র প্রথম সিাত্তনর মা হত্তিন। েবরটি শুনা মাত্রই আল্লাহর নবী তাাঁ র কমত্তয়র বােীত্তত ক ত্তিন 

এবং লশশুটিত্তে কচত্তয় লনত্তয় তাাঁ র োত্তন আযান এবং ইোমা শুনাত্তিন (নামাত্তজ োাঁ লেত্তয় ততরী হওয়ার জনয কয োে)। 

৭ম লেত্তন আল্লাহর নবী ‘আিী ইবন আলব তালিব’কে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন সিাত্তনর নাত্তমর বযপ্াত্তর। ‘হারব’ বিি আিী। না, 

কস হত্তিা  আি-হাসান (িাি এবং কেেত্তত সুন্দর)। আর এইিাত্তবই আমাত্তের বীর তাাঁ র নাম কপ্ত্তয় ক ি। আল্লাহর নবী’র 

আত্তেত্তশ এেটি কিো জত্তবহ েরা হত্তিা , যার সব মাংস  রীবত্তের মত্তিয োন েরা হত্তিা । আমাত্তের বীত্তরর কসৌিা য 

লছি কয লতলন বে হত্তয়ত্তছন নানা (আল্লাহর নবী সাাঃ), এবং মা  ালতমা (নবীর েনযা) ও বাবা আিী ইবন আলব তালিব’ 

(আল্লাহর নবীর চাচাত্ততা িাই) এর কোত্তি লপ্ত্তে। লতলন কেত্তেত্তছন ইবাোত এবং আল্লাহর উত্তিত্তশয লনত্তবলেত সব োজ 

েমত লনত্তজর বােীত্তত এবং নবী’র মসলজত্তে। কযত্তহতু আিী ইবন আলব তালিব (রাাঃ) এর বােী লছি রসুত্তির মসলজে তাাঁ র 

স্ত্রীত্তের  ৃত্তহর সংিি, আমাত্তের বীর প্রায় সময়ই (এেজন লশশু এবং লেত্তশার লহত্তসত্তব) মসলজত্তেই বে হত্তয়ত্তছন। তাাঁ র 

প্রলত আল্লাহর নবীর আেশতন লছি দুবতার আর সীমাহীন লছি তাাঁ র আের এবং িািবাসা। অত্তনে সময় তাত্তে বিত্তত 

কশানা ক ত্তছ – “ও আল্লাহ আলম তাত্তে িািবালস। তুলমও তাত্তে িািবাস আর যারা তাত্তে িািবাসত্তব তাত্তেরত্তেও তুলম 

িািত্তবস”। আর এই িািবাসা এবং আচরর্ আি-হাসান এবং তাাঁ র িাই, আি-হুসাইন এর প্রলত মুসিমানত্তের জনয 

দৃষ্টাি হত্তয় আত্তছ বাচ্চাত্তের প্রলত িািবাসার প্রতীে লহত্তসত্তব। নীত্তচ অল্প লেছুর লববরর্াঃ 

 

আমরা কজত্তনলছ কয এেলেন আল্লাহর নবী নামাত্তজ লসজোয় যান তেন কছাট্ট আি-হাসান তাাঁ র লপ্ত্তের উপ্র চত্তে 

বত্তসন। নবী (সাাঃ) কবশ সময় িত্তর কস অবিায় থাত্তেন। এর প্র লেছু সাহাবী এই লবিম্ব লনত্তয় দুলশ্চিা েত্তরন এবং এ 

লনত্তয় কেৌতূহি প্রোশ েত্তরন। এরপ্র তাত্তের বিা হয় কয লশশু হাসান নানার লপ্ত্তের উপ্র চত্তে কবশ মজা প্ালেি আর 

এজনযই লতলন (সাাঃ) উত্তে বত্তসন নাই কযন তাাঁ র আনন্দটা নষ্ট না হয়। আর এজনযই যতক্ষর্ আি-হাসান তাাঁ র লপ্ে 

কথত্তে নাত্তমন নাই ততক্ষর্ লতলন লসজোয় লছত্তিন। 

 

লদ্বতীয় ঘটনাটি ঘত্তটলছি এেবার যেন আল্লাহর রাসুি মসলজত্তে েুৎবা লেলেত্তিন। লশশু আি-হাসান এত্তস তাাঁ র োপ্ে 

িরার কচষ্টা েরলছত্তিন আর বারবার প্ত্তে যালেত্তিন। আল্লাহর নবী এই কেত্তে আর থােত্তত প্ারত্তিন না, েুৎবায় লবরলত 

লেত্তয় নীত্তচ কনত্তম লতলন আি-হাসানত্তে কোত্তি লনত্তয় আবার েুৎবা শুরু েরত্তিন। 

 

দুাঃেজনে কয আমাত্তের বীর তাাঁ র নানার শ্বালনযিয কবলশলেন উপ্ত্তিা  েরত্তত প্াত্তরন নাই, কেননা আল্লাহর রাসুি মারা 

যান যেন আি-হাসাত্তনর বয়স মাত্র ৮ বছর। এর ৬ মাস অলতক্রাি না হত্ততই মা’এর মমতা কথত্তেও বলিত হন। 

এরপ্ত্তরও, এটা বিা যাত্তব না কয আমাত্তের বীর আল্লাহর নবীর োছ কথত্তে লেছুই লশেত্তত প্াত্তরন নাই। মৃতুযর আত্ত , 

তসসত্তব অনবরত লতলন লশক্ষা কপ্ত্তয়ত্তছন নবী মুহাম্মে (সাাঃ) এর োছ কথত্তে। আি-হাসান (রাাঃ) বত্তিনাঃ আলম যেন 

কছাট আলম েয়রাত্ততর কেজুর কথত্তে এেটা কেজুর তুত্তি মুত্তে লেত্তয়লছ, লেন্তু লতলন আমার মুে কথত্তে কসটা কবর েত্তর 

কনন। এর োরর্ লজত্তজ্ঞস েরা হত্তি লতলন বত্তিন, “আমরা, মুহাম্মত্তের প্লরবাত্তরর কেউ োন বা েয়রাত কথত্তে গ্রহন েত্তর 

না বা োয় না”। আর এই িরত্তনর প্রলশক্ষর্ কথত্তেই আমাত্তের বীর লশত্তেত্তছন আত্ম মযতাো এবং আর সব লবলশষ্ট অনুেরর্ীয় 

গুর্াবলি, কযসত্তবর জনয লতলন লছত্তিন লবেযাত। তাাঁ র তেশত্তর আি-হাসানত্তে তাাঁ র কছাট িাই আি-হুত্তসইন সহ প্াোত্তনা 

হত্তিা  েিী া ‘উথমান ইবন আ  ান’কে প্রলতরক্ষা কেয়ার জনয লতলন যেন লেছু লবত্তদ্রাহী দ্বারা আক্রাি হন। লেছু 

প্ত্তরই আমাত্তের বীত্তরর দুিত া য তাত্তে চতুথত নযায়লনষ্ঠ েিী ার মৃতুয কেেত্তত হয়, তাাঁ র লনত্তজর লপ্তা, যাত্তে ইরাত্তে 

কমত্তর ক িা হয়। ইরালেরা আি-হাসানত্তে লনবতালচত েত্তরন তাাঁ র লপ্তার উেরালিোর লহত্তসত্তব, লেন্তু লতলন যেন উপ্িলি 

েরত্তত প্ারত্তিন কয তাাঁ র সন্মলত মাত্তনই দুই মুসিমান লশলবত্তর, কযমন তাাঁ র এবং মুয়ালবয়া’র সমথতেত্তের মত্তিয সংঘাত, 
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লতলন প্রতযােযান েরত্তিন এই বত্তি কযাঃ ‘আলম এরেম েিী া হত্তত চাই না যার োরত্তন এে লবনু্দও রিপ্াত ঘটত্তত 

প্াত্তর’। আি-হাসাত্তনর িমতলনষ্ঠা সন্মত্তন্ধ এইিাত্তব বুঝাত্তনা যায় কয লতলন ইত্তে েত্তরই েম প্ত্তক্ষ ১০ বার মক্কায় প্াত্তয় 

কহত্তট ল ত্তয়ত্তছন হজ্জ েরার জনয। আমাত্তের বীর আি-হাসান (রাাঃ) মলেনায় মারা যান লহজলর ৪৯ বা ৫০ সাত্তি, এবং 

তাত্তে সমালিি েরা হয় মলেনার েবরিাত্তন(আল্লাহ তাাঁ র আত্মার শালি লেন)।  

 

 

 

হুদাইফাি ইবন আল-ইিামান  

(রালেয়াল্লাহু আনহু – আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 
 

সূক্ষ্মদৃহষ্ট সম্পন্ন বেহি এবং কিট আর মতাষামুহদর শ্ত্রু 

মৃতুয ৩৬ লহজলর 

 

 

সময়োিাঃ েিী া উমার ইবন আি-োোব এর লেিা ত। িানাঃ আি-মাোইন (প্ারলসযয়ত্তের োছ কথত্তে মুসিমান 

তসনযত্তের অলিগ্রহন েরা বে শহর গুলির এেটি), আর ঘটনাাঃ নূতন  িনতত্তরর আ মন এবং তাাঁ র অিযথতনা। হাজার 

হাজার কিাে ছুত্তট যাত্তে শহত্তরর প্রাত্তি েিী া ঊমর েতৃত ে লনযুি নূতন  িনতরত্তে স্বা ত জানাত্তনার জনয। সবাই 

উৎেণ্ঠায় অত্তপ্ক্ষা েরত্তছ সুপ্লরলচত আল্লাহর রাসুত্তির সাহালবত্তে এেনজর কেোর জনয। 

 

তাাঁ রা লে কেেত্তত কপ্ি? এে অলত সািারর্ কিাে েচ্চত্তরর লপ্ত্তে, সািারর্ প্লরিান লেন্তু প্লরষ্কার এবং রুটি োয় শুিু িবর্ 

লেত্তয়। কিােজন কতা হতিম্ব এই দৃশয কেত্তে। প্ারত্তসযর এইরেম শহত্তর এেজন  িনতত্তরর এই িরত্তনর দৃশয অেল্পনীয়, 

কযোত্তন আত্মম্ভলরতা, জাাঁ েজমে আর লবিাসই হত্তিা  ক্ষমতা আর সন্মাত্তনর মাপ্োঠি। তারা কেত্তে অিযস্ত এেজন 

শাসে জমোত্তিা সাজাত্তনা কঘাোয় বসা, অিঙ্কার, প্রহরী   আর প্ালরষে েতৃত ে কবলষ্টত। লেন্তু তারা যা কেেি কসসত্তবর 

লেছুই কনই এোত্তন, বরং তার এত্তেবাত্তর উত্ত্াটা। নূতন  িনতর যেন কেেি কিােজন তাত্তে লঘত্তর আত্তছ এবং লেছু 

কশানার অত্তপ্ক্ষায় আত্তছ, লতলন বিত্তিন, “কতামরা প্রত্তিািন কথত্তে সাবিান কথত্তো”। আর এই প্রত্তিািত্তনর যায় া বা 

উৎস গুত্তিা লে? তারা লজত্তজ্ঞস েরি। হুোই াহ উেত্তর বিত্তিনাঃ শাসত্তের বালের রাস্তা, কতামাত্তের মত্তিয কেউ 

শাসত্তের উপ্লিত্তত লবভ্রম বা অসতযগুত্তিাত্তে প্রেয় োও সতয ও নযাত্তয়র যায় ায়, প্রশংসা ের শাসত্তের কযসব 

গুর্াবলির চচত া তাাঁ র মত্তিয কনই”।  

 

আর এইিাত্তবই আি-মাোইত্তনর অলিবাসীরা তাত্তের নূতন  িনতরত্তে বরন েত্তর লনি এবং এইসব হুলশয়ালর লেত্তয় লতলন 

তাাঁ র  িনতত্তরর োযতক্রম শুরু েরত্তিন। কিােজন সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ কজত্তন ক ি ইলন কোন সািারর্ শাসে নন, লযলন প্ালথতব 

জ ত্ততর সন্মান আর  লরমার কপ্ছত্তন ছুত্তটন, তাাঁ র োত্তছ এ এে মহান োলয়ত্ব যার জনয েরোর আিলরেতা শাসে এবং 

শালসত দুলেে কথত্তেই। নূতন এই  িনতর আর কেউ নন লতলন হত্তিন হুোই াহ ইবন আি-ইয়ামান, আমাত্তের বীর। 

লতলন লছত্তিন লবলশষ্ট সাহাবী আল্লাহর নবীর (সাাঃ), লযলন প্লরলচত লছত্তিন নানা তবলশত্তষ্টর জনয কযমন – সাহলসেতা, 

আিলরেতা, লেিেলরয়া এবং লনরহঙ্কারতা। তাাঁ র লছি সূক্ষ্মদৃলষ্ট। লতলন েপ্টতা আর কতাষাত্তমােত্তে ঘৃর্া েরত্ততন োরর্ 

লতলন মত্তন েরত্ততন এগুত্তিা হত্তিা  িীরুতা এবং িি স্বিাত্তবর প্লরচায়ে আর হুোই াহ এই দুই িরত্তনর বযবহারত্তে 

কবশী অপ্ছন্দ েরত্ততন। শাসত্তের অসৎ বা িুি োত্তজর প্রলত মানুত্তষর আচরর্ লনত্তয় লতলন বিত্ততনাঃ “লেছু কিাে 

তাত্তের অির, লজহ্বা এবং হাত লেত্তয় এর লবত্তরালিতা েরত্তব, আর এরা হত্তিা  সতযবােী কিাে। কেউ শুিু তাত্তের অির 

এবং েথা লেত্তয় এর লবত্তরালিতা েরত্তব, যাত্তের এে তৃতীয়াংশ িুি। আর তৃতীয় লশলবরটি শুিু তাত্তের অির লেত্তয় 
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লবত্তরালিতা েরত্তব, আর এরা সত্ততযর লতন িাত্ত র দুই িা ই েুইত্তয়ত্তছ। এরপ্র অত্তনত্তের কোন মতননেয থােত্তব না 

শাসত্তের দুাঃশাসন লনত্তয় এরা হত্তিা  জীলবতত্তের মত্তিয মৃত”। আমাত্তের বীত্তরর সাহলসেতার জনযই আল্লাহর নবী মুহাম্মে 

(সাাঃ) তাত্তে লনযুি েত্তরলছত্তিন আি-আহজাত্তবর যুত্তির সময়, কয যুি লছি ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর িয়ঙ্কর যুি গুলির 

এেটি, শত্রু লশলবত্তর অনুপ্রত্তবশ েত্তর ক াপ্ন েবত্তরর জনয। রাত লছি লহম োিা, শীতি বাতাত্তসর প্রচি ঝাপ্টা, এলেত্তে 

লবশাি শত্রু বালহনী মলেনা অবত্তরাি েত্তর আত্তছ, মুসিমানরা োবাত্তরর স্বল্পতা এবং লবোত্তমর অিাত্তব োি। লেন্তু, 

এতেসত্ততযও, হুোই া তাাঁ র লনত্তেত লশত োত্তজর জনয প্রস্তুত এবং যা লতলন অতযি েক্ষতা আর চাতুযতযতার সাত্তথ 

সম্পােন েত্তরন। লতলন প্রায় িরা প্ত্তেই যালেত্তিন যলে তাাঁ র চাতুযততা না থােত, যেন শত্রুর কসনাপ্লত সবাইত্তে লনত্তেত শ 

লেত্তিন কযন প্রলতটি তসনয লনত্তজর প্াত্তশতর কিাত্তের সম্বত্তন্ধ জাত্তনন বা প্লরচয় কনন। আহুত লবপ্ত্তের েথা উপ্িলি েত্তর 

লতলন তলেতিাত্তব প্রথত্তমই লজত্তজ্ঞস েরত্তিন তাাঁ র প্াত্তশতর  কিাত্তের নাম।  

আর এেটি লবরাট ঘটনা হত্তিা  কবশ লেছু কসনাপ্লতর মত্তিয হুোই াত্তে কবত্তছ কনয়া যারা প্ারলসযয় কসনােিত্তে 

হালরত্তয়লছি ইরাত্তে। যুত্তির প্র, আবাত্তরা হুোই াত্তে দু’জত্তনর এেটি টিত্তমর জনয কবত্তছ কনয়া হয় মুসিমান কসনা 

েত্তির জনয েযাত্তম্পর যায় া কোাঁ জার োলয়ত্তত্ব, আর যারা কু া’কে কবত্তছ লনি এই জনয কয এোনোর আবহাওয়া এবং 

প্লরত্তবশ অসুি এবং দুবতি কসনাত্তের স্বািয পু্নরুিাত্তর সহায়ে হত্তব কেননা আি-মাোইত্তনর আবহাওয়া তারা লেছুত্ততই 

সহয েরত্তত প্ারলছি না। 

 

হুোই ার (রাাঃ) লবনম্রতা তাাঁ র প্রলতটি প্েত্তক্ষত্তপ্ই প্রোশ কপ্ত, এমনলে মৃতুযও হুোই ার সহজাত গুর্াবলি কথত্তে 

লবরত েরত্তত প্াত্তর নাই। মৃতুয শযযায় তাাঁ র সহপ্াঠীত্তের লতলন লজত্তজ্ঞস েত্তরন কতামরা লে আমার ো ত্তনর (মৃতুযর প্ত্তর 

প্লরত্তিয়) োপ্ে এত্তনছ”? তারা  ‘হযাাঁ ’  বিাত্তত লতলন তা কেেত্তত চাইত্তিন। যা হুোই ার োত্তছ অত্তনে োমী এবং 

প্রাচুযতযময় মত্তন হত্তিা । তাই লতলন বিত্তিন আরও সািারর্ এবং অল্পমুত্তিযর োপ্ে আনত্তত। কেননা এটাত্ততা অল্প 

লেছুলেনই েবত্তরর মত্তিয থােত্তব, আর আমার এটা বেিাত্তত হত্তব হয়ত িাি অথবা োরাপ্ লেত্তয়।  

 

 

 

খাহলদ ইবন আল-ওিাহলদ  
(রালেয়াল্লাহু আনহু – আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

আল্লাির তরবাহর  
মৃতুয ২১ লহজলর 

 

 

এইিাত্তব উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ কয, আল্লাহর নবী মুহাম্মে (সাাঃ) বত্তিত্তছন, “কতামাত্তের মত্তিয তাাঁ রা উেম যারা অজ্ঞতার 

সময় ইসিামত্তে বুঝত্তত কপ্ত্তরছ ঠিে মত”। আর নবী মুহাম্মত্তের এই জ্ঞান িত  েথা আমাত্তের বীর োলিে ইবন আি-

ওয়ালিে এর কক্ষত্তত্র প্রমালনত হত্তয়ত্তছ। আর োলিে ইবন আি-ওয়ালিে এর জনযই মুসিমানরা অহুত্তের যুত্তি প্রালজত 

হত্তয়লছি, তাাঁ র মুসিমান হওয়ার আত্ত । তাাঁ র ইমান আনার প্ত্তর লতলন অত্তনেগুলি বৃহৎ এবং ইসিাত্তমর জনয গুরুত্বপু্নত 

যুত্তি লবজয়ী হন, কযমন মুসাইিামা, ছদ্মত্তবলশ এবং িত্তির বীরুত্তি যুত্তি; ইয়ারমুত্তের যুত্তি, কযটা সঙ্খটিত হত্তয়লছি 

লসলরয়ায় করাম সাম্রাত্তজযর কসনােত্তির সত্তঙ্গ। আসত্তি, ইলতহাস প্েুয়ারা সহত্তজই এটা বুঝত্তত প্ারত্তবন কয োলিে ইবন 

আি-ওয়ালিে লছত্তিন লবরাট এে সমর কুশিী এবং কসনাপ্লত যার মানব ইলতহাত্তস কতমন কোন সমেক্ষ কনই, এেজন 

কযািা লযলন প্রালজত বা প্রায় প্রালজত অত্তনে যুিত্তে েীিাত্তব ক ৌরবময়য় লবজত্তয় রূপ্াির েত্তরত্তছন, আমরা তাাঁ র লেছু 
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উোহরর্ এোত্তন উত্তল্লে েরব। প্রথম কয যুি কযোত্তন আমাত্তের বীর তাাঁ র কসনা তনপু্র্য প্রোশ েত্তরলছত্তিন কসটা হত্তিা  

অহুে এর যুত্তি, লতলন তেন (অমুসলিম) মুসিমানত্তের জনয চরম দুেত শার োরর্ লছত্তিন ইসিাত্তমর শুরুর কসই সমত্তয়। 

এই যুিটি মক্কার লবিলমতরা শুরু েত্তরলছত্তি বের এর যুত্তি প্রাজত্তয়র প্রলতত্তশাি লনত্তত, কযোত্তন তাত্তের এে হাজাত্তররও 

কবশী কযািা প্রালজত হত্তয়লছি মাত্র লতনশত বা এর লেছু কবশী মুসিমান কযািাত্তের োত্তছ।  

 

অহুত্তের এই যুত্তি আল্লাহ’র নবী (সাাঃ) িরু্লবতেত্তের এেটি েিত্তে প্াশতবলতত  এে প্াহাত্তে অবিান লনত্তত বত্তিলছত্তিন 

উত্ত্ালেে কথত্তে মুসিমান তসনযত্তের উপ্র আক্রমর্ কথত্তে রক্ষা বা প্রলতত্তরাত্তির জনয আর সুস্পষ্ট িাত্তব লনত্তেত শ 

লেত্তয়লছত্তিন কযত্তোন প্লরলিলতত্তত তাত্তের অবিান কথত্তে না সত্তর কযত্তত। লেন্তু, যুত্তির শুরুর লেত্তে যেন মত্তন হত্তত 

িা ি কয মুসিমান তসনযরা জত্তয়র লেত্তে এগুত্তে তেন এই িনুলবতত্তের েিটি তাত্তের কসনাপ্লতর েথা িুত্তি যায় আর 

তাত্তের অবিান তযা  েত্তরন। আর ঠিে এই সমত্তয় সামলরে প্রলতিাির োলিে ইবন আি-ওয়ালিে তাাঁ র লেছু তসনযত্তে 

লনত্তয় মুসিমান তসনযত্তের উপ্র প্শ্চাত হত্তত আক্রমর্ প্লরচািনা েত্তরন, যা তাত্তের োত্তছ কমাত্তটই প্রতযালশত লছি না; 

আর এইিাত্তব মুসিমান তসনযরা চরম ক্ষলতর স্বীোর হন। আল্লাহর রসুি (সাাঃ) আহত হন এবং তাাঁ র চাচা হামজা লনহত 

হন, আরও কবশ লেছু উত্তল্লেত্তযা য সাহাবী এোত্তন জীবন হারান।  

 

লহজলর আট সাি, এেো োলিে ইবন আি-ওয়ালিে বত্তস িাবলছত্তিন নূতন এই িমত (ইসিাম) লনত্তয়। লতলন লনত্তজত্তে 

কেবি বিত্তত িা ত্তিন, “ইসিাত্তমর সুলনলেত ষ্ট বাতত াগুত্তিা দ্রুত ছলেত্তয় প্েত্তছ, আর কিােটিত্তে রসুিই মত্তন হয়। আলম 

তাহত্তি লেত্তসর অত্তপ্ক্ষা েরলছ? েতলেন আলম ইসিাম িমত গ্রহন কথত্তে লনত্তজত্তে লনবৃত রােব”? লতলন এেজন 

সহপ্াঠীর েথা িাবলছত্তিন লযলন তাাঁ র সত্তঙ্গ মলেনায় কযত্তত প্াত্তর, আর লতলন কপ্ত্তয়ও ক ত্তিন আরও দুজনত্তে যারা 

কসিাত্তবই িাবলছি।  োলিে মলেনায় কপ্ৌত্তছই কঘাষর্া লেত্তিন তাাঁ র ইসিাম গ্রহত্তর্র েথা এরপ্র প্রথম কয োজটি লতলন 

েরত্তিন কসটা হত্তিা  লতলন আল্লাহর নবীত্তে বিত্তিন তাাঁ র জনয আল্লাহর োত্তছ প্রাথতনা েরত্তত কযন লতলন ক্ষমা প্ান 

ইসিাম এবং মুসিমানত্তের উপ্র তাাঁ র পু্বতবলতত  লবত্তদ্বষ এবং লহংস্রতার জনয । আল্লাহর নবী (সাাঃ) তাত্তে আশ্বস্ত েরত্তিন 

কয ইসিাম গ্রহন মাত্তনই পু্বতবতী সব প্াপ্ কমাচন, মহান আল্লাহর অপ্ার েৃপ্ায়। এরপ্ত্তরও, োলিত্তের সলতযোর 

অনুত্তশাচনা এবং লজোলজত্তের োরত্তন রসুি সাাঃ তাাঁ র জনয কোয়া েরত্তিন, যালেছুই লতলন ইসিাম এবং মুসিমানত্তের 

বীরুত্তি েত্তরত্তছন আল্লাহ রাবু্বি আি-আমীন কযন তাত্তে ক্ষমা েত্তর কেন। 

 

োলিে ইবন আি ওয়ালিে লবশ্বাসীত্তের েত্তি লিত্তে প্রলতহত বা প্রলতঘাত েরার মহৎ োরর্ কপ্ত্তয় ক ত্তিন আর 

মুসিমানরা কপ্ি এেজন সমর লবত্তশষজ্ঞ, লযলন এোিাত্তর এেজন দুিষতয কযািা এবং সলতযোত্তরর কসনাপ্লত।  প্রথম কয 

যুি মুসিমান লহত্তসত্তব লতলন জয়যুি হন কসটা হত্তিা  বাইজান্টাইন (ত্তরাম) এর বীরুত্তি মু-তা’র যুি আরব উপ্লদ্বত্তপ্র 

উের সীমানায়। এই যুত্তির িয়ঙ্করতার োরত্তন আল্লাহর নবী সাাঃ লতন জন কসনািযক্ষ লনত্তয়া  কেন যাত্তত এেজত্তনর 

অনুপ্লিলতত্তত আর এেজন োলয়ত্ব লনত্তত প্াত্তরন। কয োরত্তন এইসব কযািাত্তের প্াোত্তনা হয়লছি কসটা হত্তিা  

বাইজান্টাইত্তনর শাসেরা লসলরয়ায় লেছু মুসিমান িমত প্রচারে এবং নূতন মুসিমানত্তের হতযা েত্তরলছি; এজনয, তাত্তের 

শুিু মুসলিম লবত্তদ্বত্তষর জনযই নয়, তার কথত্তেও োরাপ্ িমতলবশ্বাত্তসর স্বািীনতা কযটা মুসিমানরা মত্তন েত্তর এর 

বীরুিাচারন েরা েুবই েরোর এমনলে এর বীরুত্তি সংগ্রামও েরা েরোর। কেো ক ি বাইজান্টাইন কসনােত্তির আলিেয 

মুসিমাত্তনর অল্পসংেযে তসনযত্তের কচত্তয় অত্তনে কবশী। এরপ্রও, মুসিমান কসনারা েেনই লদ্বিালিত লছি না যুত্তি 

অংশ লনত্তত কেননা সবারই িক্ষ শহীে হওয়ার মািযত্তম জান্নাত  এবং আল্লাহতায়ািার সন্তুলষ্ট অজত ন। লতনজন 

কসনািযক্ষত্তেই এত্তে এত্তে কমত্তর ক িা হয়, আর মুসলিম প্তাো প্রায় িূিুলণ্ঠত হত্ততই যালেি যেন থালবত ইবন 

আি-আরোম তা রক্ষা েত্তরন, লতলন তা আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ লনত্তয় যান এবং বত্তিন কয তাত্তে লতলন এটা লেত্তেন 

এজনয কয লতলন যুত্তির বযাপ্াত্তর অত্তনে অলিজ্ঞ। শুরুত্তত োলিে ইবন আি-ওয়ালিে প্রতযােযান েত্তরত্তছন এজনয কয 
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লতলন মত্তন েত্তরত্তছন থালবত তাাঁ র বয়স এবং ইসিাত্তমর সত্তঙ্গ েীঘতয সম্পত্তেত র োরত্তন কসই কবশী কযা য। লেন্তু লতলন 

থালবত্ততর কজারাত্তজালর এবং বালে সব কযািাত্তের ঐেযমত্ততযর জনয রালজ হত্তয় যান। উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ কয যুিয 

মুসিমানত্তের প্ত্তক্ষ যালেি না, এমলনত্তত বাইজান্টাইত্তন্দর সংেযা অত্তনে কবশী আবার লতন জন কসনাপ্লতই লনহত 

হত্তয়ত্তছন যারা আল্লাহর নবী সাাঃ েতৃত ে লনত্তয়ালজত হত্তয়লছত্তিন। এেমাত্র উপ্ায় মত্তন হলেি প্শ্চােপ্সরর্, কসটাও 

অসম্ভব কেননা পু্রা মুসিমান কসনােিই প্লরত্তবলষ্টত হত্তয় আত্তছ।  

 

আর এোত্তনই আমরা োলিে ইবন আি-ওয়ালিত্তের প্রলতিার প্রিাব কেেব। এেটা েঠিন অনানুকুি অবিা স্বত্তত্বও লতলন 

তসনযত্তের বাম কথত্তে োত্তন এবং োন কথত্তে বাত্তম সলরত্তয় লেত্তিন আর সনু্মত্তে অবিান লেত্তিন লপ্ছন কথত্তে এত্তন, শুিু 

প্রলতপ্ত্তক্ষর লশলবত্তর িয় ছোত্তনার জনয তারা তেন িাবত্তত িা ি কয নূতন বালহনী এত্তস শলিবৃলি েত্তরত্তছ। এিাত্তব 

সূক্ষ্ম প্লরেল্পনা এবং অকুতিয় িোই এর জনয োলিে এেটি কসনা সালরর মত্তিয যায় া েুত্তি ক িত্তিন কযোন লেত্তয় 

মুসিমান তসনযরা অনায়াত্তস লনরাপ্ত্তে কবর হত্তয় কযত্তত প্ারত্তিা। আি-বুোরীর মািযত্তম আমরা জানত্তত প্ালর কয 

আমাত্তের বীর এই যুত্তি ৭টা তরবালর বযবহার েত্তরন এবং সব েটিই এই যুত্তি কিত্তঙ্গ যায়। আল্লাহর নবী, লযলন তেন 

মেীনায় লছত্তিন এবং সাহাবীত্তের সত্তঙ্গ েথা বিলছত্তিন কসই সময় লতলন ওহী’র (ঐশী বার্ী) মািযত্তম জানত্তত প্াত্তরন 

যুত্তির সন্মত্তন্ধয এবং কয লতন জন কসনাপ্লতই লনহত হত্তয়ত্তছন যুত্তি। এরপ্র লতলন বত্তিন “ আল্লাহর এেটি তরবালর এই 

যুত্তির প্তাোর েেি লনত্তয়ত্তছন এবং রক্ষা েত্তরত্তছন’। আর এইোন কথত্তেই আমাত্তের বীর োলিে ইবন আি-ওয়ালিে  

উপ্ালি প্ান ‘সাই -উল্লাহ, আল্লাহর তরবালর’।  আল্লাহর রসুত্তির সাাঃ মৃতুযর প্র আবু বের (রাাঃ) লনবতালচত হন নবীর 

উোরালিোরী লহত্তসত্তব। প্রথম কয সংেত্তটর সনু্মলেন নূতন এই েিী া কসটা হত্তিা  িমততযা  ও েত্তি েত্তি িমততযাল ত্তের 

এই উপ্দ্বীত্তপ্। এটাও সলতয কয সবাই লবশ্বাস িঙ্গ েত্তর েত্তর নাই তত্তব অত্তনত্তেই যাোত (জমা সম্পলের আোই শতে) 

লেত্তত অস্বীেৃলত জানাি। আবু বেত্তরর োত্তছ বযপ্ারটা এেই মত্তন হত্তিা  কেননা জাোত না কেয়া মাত্তন ইসিামত্তে 

অস্বীোর েরা কেননা জাোত হত্তিা  ইমাত্তনর ৫টি স্তত্তম্ভর এেটি। এছাোও ছদ্মত্তবলশ িি মুসাইিামা’র নবী লহত্তসত্তব 

আলবিত াব। সব লমলিত্তয় সংেট ঘনীিূত হলেি আর লবপ্েটা লছি মুসিমান সমাত্তজর লচরতত্তর লনমুতি হওয়ার, যলে তলেৎ 

এবং চূোি লসিাি েিী ার োছ কথত্তে না আত্তস এই সময়। সুতরাং আবু বের রাাঃ তসনয সমাত্তবশ েরত্তিন, এর 

প্লরচািনার োলয়ত্ব লতলন লনত্তজই লনত্তত চাইত্তিন, লেন্তু  সমাত্তজর লবলশষ্টরা তাত্তে লনবৃত েরি, এবং রাজিানী মলেনায় 

তাত্তে অবিাত্তনর জনয কজারাজুলর  েরি। লতলন পু্রা তসনযবালহলনত্তে এ ারটা লবিাত্ত  লবিি েরত্তিন এত্তেেজন 

কসনািযত্তক্ষর অিীত্তন। এরেম এেটি লবিাত্ত র (লেলিশন) োলয়ত্ব প্েি আমাত্তের বীত্তরর উপ্র লযলন কযসব যুত্তি 

অংশগ্রহর্ েত্তরত্তছন সবগুলিত্তত জয়যুি হত্তয়ত্তছন। আর এসত্তবর মত্তিয কযটা কবশী লবপ্েজনে লছি কসটা হত্তিা  িি 

এবং লমথযাবােী মুসাইিামার লবরুত্তি যুি, কয লেনা লবরাট এে বালহনী ততলর েত্তরন িমততযাল ত্তের লেত্তয়। েিী া 

োলিেত্তেই োলয়ত্ব লেত্তিন মুসাইিামাত্তে প্রলতহত েরার জনয। শুরুত্তত এে লবরাট সংেযে মুসিামান তসনয হতাহত 

হত্তিা । প্লরলিলত কেত্তে, োলিে োত্তছর এেটি প্াহাত্তের উপ্র উত্তে পু্রা যুিয কক্ষত্তত্রর অবিান এবং শত্রুর দুবতি 

লেেগুত্তিা কবর েরার কচষ্টা েরত্তিন। এরপ্র লতলন তাাঁ র কসনােিত্তে পু্ন তঠিত েরত্তিন। যুি নূতন িয়ঙ্করতায় এল ত্তয় 

ক ি এবং মুসাইিামাত্তে কমত্তর ক িা হত্তিা । আর এর সত্তঙ্গই কশষ হত্তিা  আরব উপ্দ্বীত্তপ্র িমততযাল রা ও িমততযাত্ত র 

লবপ্ে।  

 
লেন্তু এটা লছি শুিুই ‘আরম্ভটা’, কেননা আবু বের (রাাঃ) আমাত্তের বীরত্তে অত্তনেগুলি োত্তজর োলয়ত্ব কেন যার 

সবগুলিই লতলন স িিাত্তব কশষ েত্তরন। আর কযত্তহতু, অলিজ্ঞতা এবং দূরদৃলষ্ট কথত্তে আবু বের বুঝত্তত কপ্ত্তরলছত্তিন, 

দুটি বৃহৎ লবরুিবােী সাম্রাজয এই উপ্দ্বীত্তপ্র দুই সীমাত্তি অবলিত, তাত্তেরত্তে মুোলবিা েত্তর লনরাপ্ে হওয়া েরোর। 

আর এই োত্তজর জনয আর কেউ উপ্যুি লছত্তিন না আমাত্তের বীর ছাো। আবু বের (রাাঃ) আত্তেশ লেত্তিন োলিে ইবন 

আি-ওয়ালিেত্তে ইরাে সীমাত্তি অগ্রসত্তরর জনয, যা তেন প্ারলসযয় রাজত্তত্বর অিীন লছি, যা লতলন স্বািীন েত্তরন এবং 
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এোনোর জন নত্তে অতযাচার এবং কশাষর্ কথত্তে মুি েত্তরন। অনযলেত্তে করাম সাম্রাত্তজর লেত্তে আবু বের লনত্তেত শ 

প্াোন লবলশষ্ট সাহাবী (আল্লাহর রসুত্তির সঙ্গী) আবু ওবাইোহ ইবন আি-জাররাহ এবং আমর ইবন আি-আসত্তে। লেন্তু 

েবর আসি কয করামরা লবরাট এে কসনাবালহনী কসোত্তন কমাতাত্তয়ন েত্তরত্তছ, এর জবাত্তব আবু বের রাাঃ তেন োলিে 

ইবন আি-ওয়ালিেত্তে আত্তেশ লেত্তিন লসলরয়ায় কযত্তত এবং কসোনোর োলয়ত্ব লনত্তত।লেন্তু, তাাঁ র িীশলি এবং 

অলিজ্ঞতায় োলিে উপ্িলি েরত্তিন কয লব ত কসনািক্ষরা হয়তবা েিী ার এই লসিাত্তি েুলশ হত্তবন না।  

 

এজনয লতলন প্রস্তাব লেত্তিন কয লতলন এবং অনযরা প্ািাক্রত্তম কসনাপ্লত হত্তবন। প্লরলিলতর সাবিানী অনসন্ধান এবং শত্রু 

তসত্তনযর উপ্র লনরীক্ষা েত্তর োলিে এেটি েুবই গুরুতবপু্নত কেৌশি ঠিে েরত্তিন। কযত্তহতু মুসিামান তসনযরা সংেযায় 

েম এবং করাম’রা অত্তনে সুসলজ্জত এবং অলিজ্ঞতা সম্পনয (এছাোও এিাোর অত্তনে নূতন েীলক্ষত মুসিমান তাাঁ র 

বালহনীত্তত রত্তয়ত্তছ), োলিত্তের িয় লছি কয দু, এেজন হয়ত প্ালিত্তয় যাওয়ার কচষ্টাও েরত্তত প্াত্তরন, আর তা হত্তি 

তসনযত্তের মত্তনাবত্তি এর প্লরর্লত হত্তব লবধ্বংসী । আর এরেম এেটা প্লরলিলত এোত্তত োলিে লনত্তেত শ লেত্তিন মুসিমান 

মলহিারাও অত্তস্ত্র সলজ্জত হত্তয় কপ্ছত্তন অত্তপ্ক্ষা েরত্তব। আর তাত্তেরত্তে আত্তেশ কেয়া হত্তিা  তারা যুিয কথত্তে 

প্িায়নপ্র কয কোন তসনযত্তে কেেত্তিই হতযা েরত্তব, যা (যুি কক্ষত্র কথত্তে প্ািাত্তনা) লবশ্বাসঘাতেতার সালমি আর 

ইসিাত্তম এটি এেটি বে অপ্রাি (প্াপ্)। যুিটি লছি িয়ঙ্কর, লেন্তু তাত্তের সীমাহীন লবশ্বাস এবং দৃেতা আর তাত্তের 

মত্তিয শহীে হওয়ার বাসনা তাত্তেরত্তে েত্তরলছি অপ্রলতত্তরাি, অকুত্ততািয়। আর এটা এরেম প্যতাত্তয় ক ি কয মাত্র ১০০ 

জত্তনর এেটি েিত্তে লনত্তয় লতলন মুত্তোমুলে হত্তিন এেটি পু্ত্তরা তসত্তনযর লবিা ত্ত  কযোত্তন আত্তছ হাজাত্তরা করাম তসনয। 

োলিত্তের তনপু্র্য অত্তনে করাম কসনাপ্লতত্তে মুগ্ধ েরি, কযটা এেজনত্তে োলিত্তের োত্তছ আসত্তত প্রিুি েরি যেন 

যুত্তির  লতটা এেটু থমত্তে লছি। যেন কস োলিত্তের োত্তছ আসি, লজত্তজ্ঞস েরি, োলিে, সলতযটা বি আমাত্তে, এটা 

লে সলতয কয সবতশলিমান (আল্লাহ ) জান্নাত  কথত্তে তাাঁ র রসুিত্তে তরবালর প্াঠিত্তয়ত্তছন আর কসটা  কতামাত্তে কেয়া 

হত্তয়ত্তছ, আর কেউই এর সামত্তন োোত্তত প্ারত্তব না? োলিে এই উপ্িক্ষটাত্তে বযবহার েরার সুত্তযা  লনত্তিন না তাাঁ র 

শত্রুত্তে িীত েরত্তত, উপ্রন্তু লতলন সলতযটা বিত্তিন, ‘না’।  এরপ্র লতলন তাত্তে কবাঝাত্তিন লে িাত্তব লতলন ‘আল্লাহর 

তরবালর’ উপ্ালি কপ্ত্তিন। করাম কসনাপ্লত লজত্তজ্ঞস েরত্তিন ‘কতামার িত্তমতাপ্ত্তেশ লে’ োলিে জবাব লেত্তিনাঃ “আমরা 

লবশ্বাস েলর শুিু এে আল্লাহর উপ্াসনা েরা” করাম তসনযটি লজত্তজ্ঞস েরি, “এেজন নূতন মুসিমান লে কতামার মতই 

পু্রসৃ্কত হত্তবন আল্লাহর োছ কথত্তে”?, যার উের োলিে লেত্তিন “হযাাঁ , এমনলে আরও কবশী”, “এটা লেিাত্তব”, তসনযটি 

কেৌতূহি কেোত্তিন, “কেন, তুলম কতা তাাঁ র আত্ত  লবশ্বাস এত্তনছ” োলিে জবাব লেত্তিন, “ আমরা মুহাম্মত্তের (সাাঃ) 

জীবিশায় ইসিাম গ্রহন েত্তরলছ, আমরা তাাঁ র অত্তনে অত্তিৌলেে লচহ্ন বা ঘটনা কেত্তেলছ। এজনয আমাত্তের  জনয কবশ 

সহজ লছি ইসিাম গ্রহন েরা এবং রসুিত্তে লবশ্বাস েরা। আর কতামার কক্ষত্তত্র কযটা হত্তব কসটা হত্তিা  তুলম রসুিত্তে 

শুনও নাই, কেেও নাই,  লেন্তু তুলম তাাঁ র অনুপ্লিলতত্তত তাাঁ র উপ্র লবশ্বাস আনছ। সুতরাং কতামার পু্রস্কার আল্লাহ র 

োত্তছ বে হত্তব তুলম যলে সলতযই আিলরে হও” করাম কসনাপ্লত োলিত্তের প্াত্তশত ল ত্তয় োাঁ লেত্তয় বিি ‘আমাত্তে ইসিাম 

লশক্ষা োও’। কস লবশ্বাস আনি এবং মুসিমান তসনযত্তের সত্তঙ্গ যুি েরি, শুিু মত্তন হয় আল্লাহর রাস্তায় শলহে হওয়ার 

জনয।  

 

োলিত্তের বীরত্বলচত বযবহার ইয়ারমুে এর যুত্তি অনযিাত্তব প্রোশ প্ায়। ঠিে যেন যুি জয় প্রাজত্তয়র সলন্ধক্ষত্তর্ োলিে 

(রাাঃ) প্ত্র মার ত েবর কপ্ত্তিন আবু বের (রাাঃ) মারা ক ত্তছন এবং নূতন েিী া লনত্তেত শ লেত্তয়ত্তছন আবু ওবাইোত্তে 

োলয়ত্ব বুলঝত্তয় লেত্তত। োলিে পু্ত্তরা বযাপ্ারটা ক াপ্ন রােত্তিন লবজয় অজত ন হওয়া প্যুতি যাত্তত কোন লবভ্রালি বা 

লবশৃঙ্খিার সৃলষ্ট না হয়। এরপ্র লতলন আবু ওবাইোর োত্তছ ক ত্তিন এবং লনত্তজত্তে তাাঁ র অলিনস্ত েরত্তিন।  

োলিে এর োত্তছ এটা কোন বযাপ্ার লছি না কয লতলন লে কসনাপ্লত নালে সািারর্ তসনয, লতলন কয মহান আল্লাহর জনয 

যুি েরত্তছন এটাই হত্তিা  মুি েথা।  
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খাব্বাব ইবন আল-আরাত  
(রালেয়াল্লাহু আনহু – আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

কামার এবং হশ্ক্ষক 

মৃতুয ৩২ লহজলর 

 

 

 

ইসিাম গ্রহত্তর্র এেলেন আত্ত , উমর ইবন আি-োোব জানত্তত প্ারত্তিন কয তাাঁ র কবান এবং কবাত্তনর জামাতা ইসিাম 

গ্রহন েত্তরত্তছন। লতলন এজনয অতযি রা ালিত অবিায় তরবালর হাত্তত তাত্তেরত্তে হতযার জনয রওয়ানা হত্তিন। লেন্তু 

ঢুেবার আত্ত ই লতলন শুনত্তত কপ্ত্তিন কে কযন কুরআন কথত্তে প্াে েরত্তছন। আর এর প্ত্তরর কয লবতেত  তাাঁ র এবং তাাঁ র 

কবাত্তনর মত্তিয কসটার প্লরর্লত, অল্প প্ত্তরই, এে লবশাি কিাত্তের নূতন অিযাত্তয়র সুচনা । কয কিােটি কুরআন প্েলছত্তিন 

এবং উমত্তরর কবান এবং জামাতাত্তে কশোলেত্তিন লতলনই আমাত্তের আজত্তের বীর োব্বাব ইবন আি-আরাত। োব্বাব 

এেজন োমার লছত্তিন মক্কার, লযলন তরবালর ততরীত্তত প্ারেলশত লছত্তিন এবং মক্কায় তাাঁ র এলনত্তয় সুনাম লছি। এবং লতলন 

কুরাইশ এর এে মলহিার েৃতোস লছত্তিন। লতলন তরবালর প্রস্তুত োরে লহত্তসত্তব কবশ প্রলসলি িাি েত্তরন মক্কায় । 

যাইত্তহাে, তাাঁ র সাহসী চলরত্র তাাঁ র ইসিাম গ্রহত্তর্র েবর অপ্রোশ রােত্তত কেয় নাই, এর প্র লতলন অনযত্তের ইসিাত্তমর 

উপ্র লশক্ষাও লেলেত্তিন তবরী প্লরত্তবশ থাো স্বত্তত্বও । লতলন জানত্ততন কয তাাঁ র ইসিাম গ্রহত্তর্র স্বীেৃলত তাত্তে হয়রালন 

আর লনপ্ীেত্তনর িক্ষবস্তুত্তত প্লরর্ত েরত্তব। লেন্তু কসটা লনত্তয় লতলন েেনই মাথা ঘামান নাই। তাাঁ র জনয কোন লেছুই 

অথতবহ লছি না আল্লাহর সন্তুলষ্ট এবং তাাঁ র বার্ী প্রচাত্তরর কচত্তয়। আত্ত ই উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ, োব্বাব এেজন েৃতোস 

লছত্তিন, আর এ জনয তাত্তে রক্ষা েরার কেউ কনই কপ্ৌেলিেতায় লবশ্বাসী কুরাইশরা প্রলতলহংসা এবং ঘৃর্ার সব লবষ 

বাষ্প  লরব িমততযল ত্তের উপ্র প্রত্তয়া  েরত। আর োব্বাবত্তে লবত্তশষ েত্তর তাাঁ র কপ্শার (তরবালর ততরী) জনয অত্তনে 

কবশী লন ৃহীত হত্তত হত্তয়লছি। অলবশ্বাসীরা তাাঁ র োমারশািার সব কিাহা লেত্তয় তাাঁ র উপ্র অতযাচার েরত। োব্বাবত্তে 

উেি কিাহা লেত্তয় তাাঁ র সবতাত্তঙ্গ কছাঁ ো কেয়া হত্তয়লছি। এরপ্ত্তরও, লতলন সব লেছু অোতত্তর সহয েত্তর ক ত্তছন, এইত্তিত্তব 

কয এেজন ইমানোর’এর োত্তছ দুলনয়ার এই আগুন বা শালস্ত কোজত্তের আগুন বা শালস্তর কথত্তে লেছুই না । সত্ততযর 

জনয আত্নতযা  তাাঁ র োত্তছ অত্তনে লপ্রয়। স্বিাবতই, এেজন শুরুর লেত্তের িমতািলরত মুসল্মান লহত্তসত্তব, োব্বাব সব েটি 

যুত্তি তাাঁ র লজবিশায় অংশগ্রহন েত্তরলছত্তিন। তাাঁ র ইস্পাত েঠিন ইোর বাইত্তর োব্বাব এেজন এেলনষ্ঠ ছাত্র এবং 

এেজন িাি লশক্ষে লছত্তিন, লযলন মুসিমান হওয়ার শুরু কথত্তেই অনয মুসিমানত্তের মত্তিয জ্ঞান লবতরত্তন সত্তচষ্ট 

লছত্তিন । এরেমও বিা হত্তয়ত্তছ কয, আবু্দল্লাহ  ইবন মাসউে, লযলন কুরআন এর উপ্র এেজন লবত্তশষজ্ঞ লহত্তসত্তব 

প্লরলচত, েেনও েেনও োব্বাব (রাাঃ) কে প্রামশত বা মতামত্ততর জনয লজত্তজ্ঞস েরত্ততন । 

 

োব্বাব এর বোন্নতা আরও  িীরিাত্তব প্রোশ প্ায় এিাত্তব – লতলন েিী ার োছ কথত্তে কয কমাটামুটি সািারন এেটা 

প্ালরত্ততালষে কপ্ত্ততন, লতলন তা এবং তাাঁ র যা লেছু সম্পলে সবই বােীর কোিা এে কোনায় করত্তে লেত্ততন কযন কযত্তেহ 

প্রত্তয়াজত্তন তা কথত্তে বযবহার েরত্তত প্াত্তর। এটাই তাাঁ র তবলশষ্ট এটা লবলচত্র নয় । যার জনয লতলনই কতা তাাঁ র শরীর এবং 

মন সবই উতস ত েত্তরলছত্তিন কসই বার্ীর জনয যা লতলন গ্রহন েত্তরলছত্তিন এবং জীবনির প্ািন েত্তর ক ত্তছন।  
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খুবাইব ইবন আদীিী 

(রাাঃ, আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

ইসলালমর প্রথম কু্রশ্ হবে শ্িীদ  

(মৃতুয ২য় লহজলর) 
 

 

কু্রত্তশর মত্তিয লতলন, সম্ভবত এটাই প্রথম আরত্তব, আমাত্তের বীর েুবাইব ইবন আেীয়ী রাাঃ, কু্রত্তশ লবি এবং তাাঁ র শরীত্তর 

ছুরী আর তত্তিায়ার এর আঘাত্তত জজত লরত লবিমী কুরাইশত্তের দ্বারা, আমাত্তের বীরত্তে লজত্তজ্ঞস েরা হত্তে , “তুলম লে 

বরং চাও না কয কতামার এই যায় ায় মুহাম্মে কহাে আর তুলম, কতামার প্লরবার সবাই লনরাপ্ে এবং শালিত্তত থাকুে”? 

এরেম অবিায় এেজন কিাত্তের জবাব এবং অলিপ্রায় লে হত্তত প্াত্তর? আল্লাহই তা জাত্তনন, লেন্তু অবশযই েুবাইব কয 

জবাবটা লেত্তত প্াত্তর, কসটা আমরা এোত্তন উিৃত েরলছ, “আল্লাহর েসম! আলম েেনই প্ছন্দ েরব না আলম লেনবা 

আমার স্ত্রী, সিানত্তের সারা দুলনয়ার সুে সালির লবলনমত্তয় আল্লাহর রসুত্তির সাাঃ  াত্তয় সামানয এেটি োটার 

আঘাত।”এসবই লছি প্রারলম্ভে সমত্তয়র িমতািলরত মুসিমানত্তের েথার সু্ফটন এবং ইসিাত্তমর উপ্র লবশ্বাত্তসর দৃঢ়তা, 

আল্লাহ এবং তাাঁ র রসুত্তির জনয যাত্তের োত্তছ প্ালথতব সবলেছুই লছি মুিযহীন ।  

 

ঘটনার শুরু কথত্তেই কেো যাে। দৃশযিি, বের (মলেনার সলন্নেত্তট এেটি কছাট্ট গ্রাম) । ঘটনা, ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর 

প্রথম যুি, সময়, রমাোন মাস, আল্লাহর নবী মুহাম্মে সাাঃ মক্কা কথত্তে মলেনায় লহজরত্ততর দু’বছর প্র। যুত্তি জত্তয়র 

সম্ভাবনাটা সহত্তজই অনুত্তময়, এেলেত্তে হাজাত্তররও অলিে তসনয, অত্তনেগুলি কঘাো এবং ঊট (লবিলমত কুরাইশত্তের 

তসনয সামি) আর অনযলেত্তে লতন শ’এর অল্প কবশী তসনয, মাত্র দুটি কঘাো এবং অল্প লেছু ঊট (মুসিমানত্তের 

কসনাবালহনী)। তবষলয়ে লহত্তসত্তব, মুসিমানত্তের লবজত্তয়র সম্ভাবনা কনই বিত্তিই চত্তি, লেন্তু, আিযালত্নে িাত্তব, তাত্তের 

লছি জত্তয়র পু্ত্তরা উলিপ্না। এেটা সমলিত প্রেল্পনা (আল্লাহর রসুত্তির কনতৃত্তত্বর অিীত্তন), প্লরপু্নত লবশ্বাস এবং আিা 

আল্লাহর উপ্র, দৃঢ় প্রতযয় আর লছি সাহস, সামানয এই মুসিমান কসনাবালহনী অলবশ্বাসীত্তের লবরাট বালহনীত্তে প্রালজত 

েরত্তত সক্ষম হত্তয়লছি যারা লছি প্রায় লতন গুন শলিশািী। আমাত্তের বীর, েূবাঈব লছি এেজন সলক্রয় অংশগ্রহর্োরী 

এই যুত্তি, লযলন অত্তনে অতযাচারী এবং োলম্ভে কুরাইশত্তের মৃতুযর োরর্ লছত্তিন। যার মত্তিয লছি আি-হালরথ ইবন 

আলমর ইবন নু াি যার কছত্তি েুবাঈব এর হাত্তত তার লপ্তার মৃতুযর সালক্ষ লছত্তিন। 

 

েত্তয়েলেন প্র, আল্লাহর রসুি েশ জন স্কাউটত্তে কুরাইশত্তের োজ েত্তমতর উপ্র নজরোলর এবং এ সংক্রাি েবরােবর 

কনয়ার জনয প্াোত্তিন। তারা শত্রু প্ত্তক্ষর এেশ িনুলবতত্তির দ্বারা প্লরত্তবলষ্টত হত্তয় প্েত্তিন । েুবাঈবত্তে যুি বন্দী লহত্তসত্তব 

লনত্তয় যাওয়া হয় এবং যারা এই বেত্তরর যুত্তি তাত্তের লনেটাত্মীয় লনহতত্তের প্রলতত্তশাি লনত্তত চায়  তাত্তের োত্তছ কবত্তচ 

কেয়া হয় । লবিলমতরা কচষ্টা েত্তর তাত্তে বত্তশ আনার জনয, িমত তযা  েরার প্রত্তরাচনাও লেত্তত থাত্তে তাাঁ র প্রার্ এবং 

লনরাপ্োর লবলনমত্তয়, লেন্তু লব ি হয় তারা। অবত্তশত্তষ, তারা লসিাি কনয় মৃতুয প্যুতি তাত্তে লনযতাতন েরার বযপ্াত্তর । 

লবিলমতরা স্বিাবজাত িাত্তবই এসত্তব কবশ প্ারেলশত লছত্তিন, আত্ত ও তারা অত্তনে মুসিমানত্তে অতযাচার এবং লন ৃহীত 

েত্তরন, লেন্তু আপ্াত তারা নুতন লেছুর অত্তর্যষায় লছি, সবম্ভবত আরব উপ্দ্বীত্তপ্ এর আত্ত  তা েেনও কচষ্টা েরা হয় 

নাই। এটা লছি কু্রত্তশ লবি েরা। েুবাঈব দু’রাোত নামাজ প্োর জনয অনুত্তরাি েত্তরন, কযটা তাাঁ র মত্তনাবিত্তে আরও 

সংহত েত্তর । লতলন অলবশ্বাসীত্তের লেত্তে মুে ক রান এবং বত্তিন, “আমার োত্তছ এটা কোন বযাপ্ারই না আলম কোথায় 

বা লেিাত্তব মৃতুয বরন েরিাম, কযটা বযাপ্ার কসটা হত্তিা  আলম মুসিমান লহত্তসত্তব মরিাম লেনা”। মৃতুযর - ঘটনাটা 

আত্ত ই বিা হত্তয়ত্তছ, সময়, কশষ লনাঃশ্বাস তযা  েরার আত্ত  লতলন প্রাথতনা েত্তরনাঃ  “ও আমার  লবিাতা, আমরা কতামার 
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রসুত্তির বার্ী কপ্ৌলছত্তয়লছ, আর তুলম তাত্তে জালনত্তয় লেত্তয়া আমার প্লরর্লতর েথা”। েুবাঈব এর প্রাথতনা স ি হত্তয়লছি। 

েুবাঈব এবং তাাঁ র সহপ্াঠিত্তের  অবিা আল্লাহর রসুত্তির োত্তছ প্রোশ হত্তয়লছি, লযলন আি-লমেোে ইবন আি-

আসওয়াে এবং আয-যুবাইর ইবন আি-আওয়াম কে প্াঠিত্তয়লছত্তিন কু্রত্তশ মৃত েুবাঈবত্তে কেোর জনয । তারা অলত 

সন্মাত্তনর সত্তঙ্গ তাাঁ ত্তে ো ন (সমালহত) েত্তরন, যলেও তাাঁ র আত্মা আত্ত ই কবত্তহত্তস্তর মত্তিয অনযসব শহীত্তের সত্তঙ্গ 

সন্মালনত হত্তয়ত্তছন । আল্লাহ েুবাঈব ইবন আলেয়ী’র উপ্র ক্ষমা এবং শালি বষীত েরুন ।  
 

 

 

মুস’আব ইবন উমাইর 

(রাাঃ, আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 
 

প্রথম মুসলমান ধমিপ্রচারক এবং আল্লাির রসুললর দুত (আম্ব্েলসির) 

মৃতুয ৩৭ লহজলর 

 

 

আমাত্তের আজত্তের বীর হত্তেন এমন এেজন বযালি যাত্তে আল্লাহর রসুি সঠিে িাত্তবই প্ছন্দ েত্তরলছত্তিন তাাঁ র 

প্রলতলনলি এবং মলেনায় (আত্ত  ইয়াথলরব বিা কহাত) িমতপ্রচারে লহত্তসত্তব। কসটা লছি আল্লাহর রসুত্তির মলেনায় 

লহজরত্ততর ে’বছর আত্ত  । মলেনায় প্রথম লেত্তের কবলশর িা ই আমাত্তের বীত্তরর স ি প্রত্তচষ্টার জনয ইসিাম িমত গ্রহন 

েত্তরলছি । আর ে’মাত্তসর মত্তিযই হাত্তত ক ানা মুসিমানত্তের সংেযা েত্তয়েগুন কবত্তে ল ত্তয় এমন হত্তিা  কয ৭০ জত্তনর 

শলিশািী প্রলতলনলি েি নবী মুহাম্মে সাাঃ কে তাত্তের শহত্তর আসার জনয আমন্ত্রন জানাত্তত ক ি, এই শহরটি লছি মক্কা 

আর লসলরয়ার মত্তিয বালনলজযে কযা াত্তযাত্ত র মিযিাত্ত  এেটি গুরুতযপু্নত িান । 

 

বিা হয় মুস’আব  ইবন উমাইর রাাঃ আসত্তি কসানার চামুচ মুত্তে লনত্তয় জত্তন্মলছত্তিন। তাাঁ র প্লরবার লছি মক্কায় সমৃিশালি 

প্লরবার গুত্তিার মত্তিয এেটি । মক্কায় তাাঁ র প্লরলচলত লছি সবত্তচত্তয় সুেশতন, কেতাদুরস্ত এবং প্ি হত্তয় যাওয়া এেজন 

যুবে লহত্তসত্তব ।মুস’আব  যেন ইসিাম সমত্তন্ধ শুনি, লতলন কেৌতূহিী হত্তয় উেত্তিন এবং নবী’র ক াপ্ন সমাত্তবশ এর 

যায় ায় ল ত্তয় তাাঁ র েথা শুনত্তিন আর এইিাত্তবই লতলন মুসিমান হত্তয় যান। তাাঁ র মা -এেজন দৃঢ় কচতা নারী, যেন তাাঁ র 

িমতগ্রহত্তনর েথা শুনি লতলন তাাঁ ত্তে ঘত্তরর মত্তিয তািা বি েত্তর  ৃহবন্দী েত্তর রােত্তিন কযন লতলন আল্লাহর রসুি বা তাাঁ র 

অনুসারীত্তের সত্তঙ্গ লমশত্তত না প্াত্তরন। লেন্তু লতলন প্ালিত্তয় এত্তিন এবং প্রথম কয েিটি মক্কা কছত্তে কেশািলরত হত্তয় 

আলবলসলনয়ায় অলিবাসী হত্তত যালেি লতলন তাত্তত কযা  লেত্তিন।  

 

আলবলসলনয়া কথত্তে ক রার প্র, তার মা, লযলন সব আশা কছত্তে লেত্তয়লছত্তিন তার কছত্তিত্তে তাাঁ র লবশ্বাস কথত্তে ক রাত্তত, 

বােীত্তত আর ঢুেত্তত লেত্তিন না এবং সবরেম অথতননলতে সুলবিা কথত্তে বলিত েরত্তিন । োলরদ্র তালেত মুস’আব  

েেনই তাাঁ র শারীলরে কসৌন্দত্তযতর এই প্লরবতত ত্তনর লেত্তে নজর লেত্ততন না, কেননা তাাঁ র োত্তছ কজাো তালি কেয়া 

প্লরত্তিয়, এেন লযলন মুসিমান হত্তয় প্লরিান েরত্তছন তা অত্তনে অথতবহ  লবিলমত সহজ এবং  ুলতত ময় জীবত্তনর কথত্তে, যা 

লতলন আত্ত  উপ্ত্তিা  েরত্ততন । তাাঁ র োত্তছ, কয বার্ী লতলন আত্মি েত্তরত্তছন তাাঁ র মুিয এই দুলনয়ায় কয কোন লেছুর 

কথত্তে অত্তনে অত্তনে কবশী । আল্লাহর নবী মুহাম্মাে সাাঃ কে যেন লেছু ইয়াথলরব বাসী (মলেনাবালস) বিি এেটি 

িমতপ্রচারোরী  এবং এেজন লশক্ষে তাত্তের সত্তঙ্গ প্াোত্তত, তেন এই যুবে মুস’আব কেই লতলন কবত্তছ লনত্তিন। লতলন কয 

িাত্তব যুলিসন্মত বার্ীগুত্তিা উপ্িাপ্ন েরত্ততন আর আিলরে ও অমালয়ে বযাবহার এবং বযলিত্তত্বর োরত্তন অলত স্বল্প 

সমত্তয় লতলন ইয়াথলরব শহরত্তে নালস্তেয কথত্তে লবশ্বাসী মুসিমান এবং ইসিাত্তমর শি ঘাটিত্তত রুপ্ািলরত েরত্তত সক্ষম 
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হত্তিন । আর এইসব নুতন মুসিমানরাই নবী মুহাম্মেত্তে সাাঃ আমন্ত্রন জানান মলেনায় অলিবাসী হওয়ার জনয, এবং 

শপ্থ কনন তাাঁ র আনু ত্ততযর এবং তাাঁ ত্তে সনবতব প্রলতরক্ষা এবং লনরপ্ো কেয়ার কযমনটি তারা তাত্তের লনত্তজর এবং 

প্লরবাত্তরর জনয েরত্তত প্রস্তুত। 

 

আশ্চযতযজনে তব লে, মলেনা শহত্তরর সব লবশাি এবং লবত্তশষ বযলিতযবানরাই ইসিাম গ্রহন েত্তরলছি সবার আত্ত , প্ত্তর 

সািারন মানুষ তাত্তের অনুসরন েত্তরলছি মাত্র।  

 

মুস’আব  এর বযলিত্ততযর চমৎোর উোহরর্টা লনত্তম্নর ঘটনায় উেমিাত্তব প্রোশ প্ায়াঃ এেলেন, মুসাঈব যেন এেটি 

ক াত্তত্রর মাত্তঝ ইসিাম প্রচাত্তরর োত্তজ লনত্তয়ালজত লছি, ক াত্র প্রিান, উসাইে ইবন হুোইর কোিা এেটি েঞ্জর লনত্তয় 

মুসাইেত্তে মারার জনয তাাঁ র লেত্তে উিত হত্তিা । সবাই িীত সন্ত্রিয হত্তয় প্েি মুস’আব  ছাো। লতলন শাি িাত্তব ক াত্র 

প্রিানত্তে বিত্তিন, “তুলম লে েয়া েত্তর আলম লে বিত্তত চাই তা শুনত্তব।  যলে তুলম তা লবশ্বাস কযা য মত্তন ের, তাহত্তি 

তুলম লসিাি লনত্তত প্ার তুলম তা গ্রহন েরত্তব লে েরত্তব না; আর তা যলে মত্তন না হয়, আলম েথা লেলে আলম কতামার 

কিােত্তের করত্তে চত্তি যাব”। উসাইে, ক াত্রপ্রিান, তাাঁ র েথা মন লেত্তয় শুনি এবং েত্তয়ে লমলনট প্ত্তরই কস এবং তার 

পু্রা ক াত্র লজত্তজ্ঞস েরি, “আমরা লেিাত্তব এই লবশ্বাত্তস শালমি হত্তত প্ারব”? মুস’আব  জবাব লেি, কতামরা কতামাত্তের 

শরীরত্তে িুত্তয় ক ি এবং প্লরস্কার বস্ত্র প্লরিান ের আর কঘাষর্া কেও কয আমাত্তের ঈশ্বর এে এবং অলদ্বতীয়, লতলন 

আল্লাহ, আর মুহাম্মাে সাাঃ হত্তিন আল্লাহর রসুি (বালর্প্রচারে)। উসাইে সমাত্তবশ কথত্তে চত্তি ক ত্তিন এবং এেটু প্ত্তরই 

ল ত্তর এত্তিন যেন তাাঁ র শরীর এবং চুি কথত্তে প্ালন ঝরলছি। এরপ্র লতলন ইসিাম গ্রহত্তনর কঘাষর্া লেত্তিন। 

লতলন কয েতোলন উতসল তত লছত্তিন কসটা আমরা আত্ত ই কেত্তেলছ, মক্কার কসই চমেোর, প্ন্ড কুরাইশ যুবে লেিাত্তব 

তাাঁ র অতীত, সহজ,  ুলতত ময় এবং লবিাসত্তে লবসজত ন লেত্তয়ত্তছন লতলন কয লবশ্বাসত্তে গ্রহন েত্তরত্তছন, কয লবশ্বাত্তসর জনয 

যুিয েত্তরত্তছন, কয লবশ্বাসত্তে প্রচার েত্তরত্তছন, তাাঁ র জনয । মুস’আব  এর মৃতুয আরও জ্বিি উোহরন তাাঁ র প্লরপু্নত 

সমপ্তন কয বার্ী এবং তাাঁ র বাহত্তের (আল্লাহর রসুি, মুহাম্মে সাাঃ) প্রলত। অহুত্তের যুত্তি, যেন অত্তনে মুসিমান তসনযরা 

এেটা লবশৃঙ্খি এবং লেত্তশহারা অবিায় তেন লতলন যুত্তি এেহাত্তত মুসিমাত্তনর ঝািা অনয হাত্তত তরবারী লেত্তয় যুি 

েরলছত্তিন ততক্ষন যতক্ষন তাাঁ র দুই হাতই েলতত ত হত্তয় লতলন মাটিত্তত প্ত্তে যান এবং মারা যান । আর তাাঁ র মত্তন শুিু 

এেটাই িাবনা আর কসটা হত্তিা  আল্লাহর রসুিত্তে সংরলক্ষত েরা এবং লনরাপ্ে রাো । 

আর এই দুটি ঘটনা কথত্তেই, এেটি হত্তিা  শালির সময় আর এেটি হত্তিা সমত্তর, আমরা কেেত্তত প্াই আমাত্তের বীত্তরর 

আসি তবলশষ্ট, মুস’আব  ইবন উমাইর, কুরাইশত্তের ‘ ুিবাবু’ মৃতুযর সময় তাাঁ র োলরত্তদ্রর োরত্তন এেোলন শািীন 

বস্ত্রও(ো ন) কপ্ত্তিন না যুত্তির সময়। আর এইসব গুত্তনর জনযই, তাাঁ র যুলিসন্মত েথাবাতত া আর লবজ্ঞতা, তাাঁ র উপ্র 

তাাঁ র উতস ততা প্রমান েত্তর কয তাাঁ র এই সব উপ্ালি – প্রথম দুত  (এম্বাত্তসের) আল্লাহর রসুত্তির এবং ইসিাত্তমর 

িমতপ্রচারে এর উপ্যুিতা ।  

 

 

উথমান ইবন মাধ’উন 

(রাাঃ, আল্লাহ তাাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

মে মকান মকূলয প্রভু এবং সলৃষ্টকততার সন্তুলষ্টর আকাঙ্ক্ষা এটাই মহাল সব ইসলাকমর বীরকদর সহজাত ববলশষ্ট। 

আসকল, এই সুগভীর আকাঙ্ক্ষা এবং এর অজতকনর জনয প্রকেষ্টা ছাড়া, আমরা এাঁকদর মকধয এই সব বীরত্ম গাথা 

মপতাম না; বা এসব ছাড়া ইসলাকমর এইসব বীরকদরও আলবভতাব মহাত না। অনয লকছু নয়, শুধুই আল্লাহর 

সন্তুলষ্টর জনয মুসলমান বীরগন মবকেকছন এবং মৃতুয বরন ককরকছন। তাাঁকদর জনয আল্লাহর রসুল (সাাঃ) লছকলন 
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আদশত , এবং লতলন আল্লাহ কতৃতক লনকদতলশত হকয়লছকলন “ বল (ও মুহাম্মদ) অবশযই, আমার প্রাথতনা, আমার 

তযাগ, আমার মবকে থাকা এবং মৃতুয বরন করা সবই আল্লাহর জনয, লেলন প্রভু এবং প্রলতপালক সব 

‘আলআলমন’ এর – মানবজালত, অদৃশয জীন এবং ো লকছু বততমান” ( কুরআন; ৬:১৬২ )। আর এই 

আকলাককই আমরা মকবল বুঝকত পারব আমাকদর বীরকদর আেরন এবং বযাবহার, োর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 

আমাকদর আজককর বীর ‘উথমান ইবন মাধ’উন (রাাঃ)’। েখন লতলন তাাঁর এক মোকখ আঘাত পান মক্কার 

লবধমতীকদর আক্রমকন, তাাঁর এক বনু্ধ তার রক্ত ঝরা মোখ মদকখ তাাঁকক বলল, “আমার আশ্রকয় এবং প্রলতরক্ষায়  

তুলম মতামার মোকখর এই আঘাত মথকক রক্ষা মপকত পারকত”। ইবন মাধ’উন এর উত্তর লছল, “আলম মতামাকক 

লনলিত ককর বলকত পালর মে আলম অনুভব করলছ মে আমার ভাল মোখলট আসকল লবফল হকয় মগকছ আল্লাহর 

রাস্তায় আঘাতপ্রাপ্ত হকয় অনযলটর মত ভাগযবান না হওয়ার কারকন”। ভাবুন একজন মানুষ আঘাত মপকয়কছন 

এবং আশা করকছন আরও মবশী পাওয়ার জনয শুধুই স্বগতীয় সকুখর অকনযষায়! এটাই আমাকদর বীকরর ‘ঊথমান 

ইবন মাধ’উন (রাাঃ) সকল কথা নয়। আমরা আরও লকছু জানকবা তাাঁর সনবকন্ধ নীকের পঙ্কলত গুকলা মথকক। 

ঊথমান ইবন মাধ’উন (রাাঃ) লছকলন শুরুর লদককর ইসলাকম ধমতান্তলরতকদর মকধযকার একজন লেলন অকনক 

মুহাম্মকদর সাাঃ অনুসারীকদর সকে লনেতালতত হকয়কছন সব ধরকণর অতযাোর এবং লনেতাতকনর মাধযকম। লতলনও 

অকনককর মকধয একজন োকক নবী মুহাম্মদ (সাাঃ) অতযাোরী স্বকদশীর লনেতাতন মথকক আলবলসলনয়ায় উদবাস্তু 

হকয় মেকত বকললছকলন। মেখাকন এইসব অসহায় মলাকজন স্বাধীনভাকব তাাঁকদর ধমত অনুশীলন করকত 

মপকরলছকলন মকান লবকশষ সমসযা ছাড়া, তকব, শুধু তাাঁকদর ঘরছাড়া একাকীকের মমতকবদনা লছল। সতুরাং, মে 

মুহুকতত তারা গুাঁজব শুনল মে মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহন ককর মুহাম্মকদর (সাাঃ) অনুসারী হকয়কছন, সকে সকে 

তারা তাাঁকদর লজলনষপত্র গুলছকয় তাকদর লপ্রয় শহর মক্কার লদকক রওয়ানা করকলন। দুভতাগযবশত, গুাঁজবলট লছকল 

মুলত এই সব গলরব মুসলমানকদর ফাাঁকদ মনয়ার প্রলক্রয়া। লকন্তু তারা এই লমথযা গুাঁজবলট সনবকন্ধ বুঝকত 

পারকলন তকব তা মদলরকত। ততক্ষকণ তারা মক্কার সীমানায়। পুত্তললকা উপাসকরা খুব আনলিত মহাল মে এই 

ধমতান্তলরতরা তাাঁকদর ফাকদর মকধয পকড়কছন এবং তারা আবার তাাঁকদরকক সব ধরকণর োকপ রাখকত পারকব বহু-

ঈশ্বরবাকদ আবার লফলরকয় আনকত।   

মস সময় আরবকদর মকধয লনয়ম লছল োর নাম আল-লেওয়ার, োর মাকন মহাল একজন লনগৃলহত মলাক শত্রু 

পকক্ষর প্রভাবশালী মকান মলাককর প্রশ্রয় োইকত পাকর। েলদ প্রলতরক্ষা মদয়া হয়, তাহকল মস লবনা ভকয় মুক্ত 

ভাকব েলােল করকত পাকর। লকন্তু এই গরীব মদশান্তরীকদর মধয মথকক অল্প লকছুই মকবল অনুগ্রাহী পাইকত 

পাকর। অল্প লকছকুর মকধয আমাকদর এই বীরও অনুগ্রাহী মপকয় োন এক মক্কার প্রভাবশালী বযলক্ততযকক, োর 

নাম আল-ওয়াললদ ইবন আল-মুলঘরা। এইভাকব, ইবন মাধ’উন লছকলন লনরাপদ এবং মখালাখুলল ভাকব শহকর 

ঘুরালফরা করকত পারকতন । হয়ত মকউ বলকত পাকর মস লছল ভাগযবান বযালক্ত। তাাঁর লনকজর মোকখ নয়। লনকজ 

সম্পুনত মুক্ত ভাকব লনরাপকদ োলরলদকক মঘারালফরা করকত স্বমথত লছকলন লকন্তু আমাকদর বীর তাাঁর লবশ্বাসী ভাই 

মবানকদর লবব্রত এবং অতযাোকরর এই দৃশয সহয করকত পারলছকলন না। ইবন মাধ’উন লনকজকক বলকলন, “ 

অবশযই অলবশ্বাসীকদর প্রশ্রকয় আমার লনরাপদ আর মুক্ত লবেরণ আমার দবতলতারই লক্ষন েখন আমার বনু্ধ 

এবং স্বলবশ্বাসীরা লনগৃহীত হকেন”। সুতরাং, লতলন তাাঁর অনুগ্রাহীর কাকছ মগকলন, আল ওয়াললদ, আর বলকলন 

তাকক - “ও আব্দ শামকছর বাবা, তুলম আমাকক মদয়া  লনরাপত্তা প্রলতশ্রুলতকত লবস্বস্ত রকয়ছ, লকন্তু আলম আল্লাহর 

প্রশ্রয় ছাড়া কারও প্রশ্রয় পছি করলছ না”।  আল ওয়াললদ লজকেস করকলন, “তুলম লক আমার মলাককদর দ্বারা 

কখকনা ঊত্তক্ত বা আহত হকয়ছ”? “না”, আমাকদর বীকরর জবাব, “লকন্তু আলম মে শুধুই আল্লাহ তায়ালার 

কাকছই প্রশ্রয় বা সরুক্ষা োই”। আল-ওয়াললদ ইবন মাধ’উনকক মসলজকদ জনসমকক্ষ তার সমথতন মক তযাগ 

করার কথা মঘাষনা মদয়ার কথা বলকলন, ো আমাকদর বীর করকলন। এর অল্পক্ষন পকরই আমাকদর বীর কলব 

লালবদ ইবন রালব’য়াহর কলবতা আবৃলত শুনকলন োর মকধয লতলন বকলন ‘শুন! আল্লাহ বযলতত সবলকছুই 

অসতয”। লালবদ বলকত লাগকলন, “প্রলতলট খুশীই সামলয়ক”। এই সমকয় আমাকদর বীর বলকলন, “তা সতয 

নয়। জান্নাকতর আনি মহাল অনন্ত এবং লেরঞ্জীব”। কলব উন্মাদ হকয় উঠকলন, আর দুজকনর মকধয হাতাহালত 

শুরু হকয় মগল আর আমাকদর বীর এক মোকখ আঘাত মপকলন। তার আকগর প্রশ্রয়দাতা ঘটনালট লক্ষ করকলন 

এবং তাকক বলকলন, “তুলম মতামার মোখকক রক্ষা করকত পারকত েলদ তুলম আমার শলক্তশালল প্রশ্রকয় থাককত”। 

আমাকদর বীকরর জবাব লছল, “আল্লাহর নাকম বললছ! “আলম মতামাকক লনলিত ককর বলকত পালর মে আলম 
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অনুভব করলছ মে আমার ভাল মোখলট আসকল লবফল হকয় মগকছ আল্লাহর রাস্তায় আঘাতপ্রাপ্ত হকয় অনযলটর মত 

ভাগযবান না হওয়ার কারকন। আলম এমন একজকনর সরুক্ষায় আলছ লেলন মতামার মথকক অকনক শলক্তশালল”। 

“আমার আশ্রকয় লফকর আস!” আল ওয়াললদ বলল। “না, ধনযবাদ মতামাকক”, আমাকদর বীকরর জবাব লছল 

তাই। ইবন মাধ’উন রক্ত মভজা মোখ লনকয় েকল মগল, লকন্তু তার অন্তর এবং মন লছল শালন্তকত ভরা, মেকহতু 

লতলন এখন অনযান্ন মুসলমানকদর মত সমান সমান অবস্থাকন রকয়কছন। তাাঁকদর কষ্ট এবং শালরলরক োতনা ভাগ 

করকত পারকছন (লকন্তু তযাকগর এই আধযালত্মক সুখ আর কলযাণ উপকভাগ করকছন আল্লাহর সন্তুলষ্টর জনয)। 

পকর, আমাকদর বীর ইবন মাধ’উন মলদনায় লহজরত ককরন, মসখাকন লতলন সলক্রয়ভাকব অংশগ্রহণ ককরন সব 

ধরকনর সামলরক বা মবসামলরক অলভোকন। লতলন খুবই সাদামাটা এবং আল্লাহর রাস্তায় উতসলগতত জীবন োপন 

ককরন। লতলন শুরুর লদককর মুহালজরকদর মকধয লছকলন লেলন মসখাকন মারা োন এবং তাকক মলদনার আল-

বাকী’ই কবরস্থাকন দাফন করা হয়। নবী মুহাম্মকদর তার মত একজন আন্তলরক এবং লনষ্ঠাবান সহপালঠর 

উকেকশয লবদায়ী কথা লছলাঃ “আল্লাহ মতামার উপকর তার ক্ষমা বলষতত করুন। তুলম পালথতব মকান অজতন ছাড়াই 

এই দুলনয়া মথকক েকল মগকল অমললন এবং ত্রুলটহীন ভাকব”।  

              

  

 

সা’দ ইবন আহব ওিাক্কাস  
(রাাঃ, আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

িারসে সাম্রাজে হবলজতা  

মৃতুয ৫৫ লহজলর  
 

 

ইলতহাসলবেত্তের োত্তছ আজ প্যুতি এটা এেটা লবস্ময় মিযপ্রাত্তচয তেনোর লেত্তন দুই লবশাি সাম্রাজযত্তে  আরলবয় 

উপ্দ্বীত্তপ্র মাত্র েত্তয়ে হাজার যাযাবর যাত্তের োত্তছ অস্ত্র শস্ত্র বিত্তত কতমন লেছুই লছি না  লেিাত্তব মহাশলিির এবং 

উন্নত অত্তস্ত্র সলজ্জত কসনাবালহনীর মুোলবিা েরি। আর এর উের হত্তিা  কবশ সািারন, এটা হত্তিা  তাত্তের অতুিনীয় 

লবশ্বাস আল্লাহ এবং তাাঁ র রসুত্তির উপ্র। এর প্াশাপ্ালশ এইসব কযািাত্তের সাহস আর তাত্তের অিীষ্ট িক্ষই লছি লবজয় 

অথবা শহীোন আল্লাহর রাস্তায়। এর সত্তঙ্গ দু’জন অকুতিয় এবং অতযি েক্ষ কনতৃে লছি যারা হত্তিন োলিে ইবন আি 

ওয়ালিে আন্দ সা’ে ইবন আলব ওয়াক্কাস, আমাত্তের আজত্তের বীর। এটা লছি সা’ে যার োরত্তন লবশাি প্ারলসযয় 

সাম্রাত্তজযর প্তন হত্তয়লছি।  

 

সা’ে ইবন আলব ওয়াক্কাস লছি েুবই শুরুর লেত্তের ইসিাত্তম িমতািলরতত্তের এেজন। তাাঁ র বয়স লছি মাত্র ১৪ বছর যেন 

লতলন ইসিাম িমত গ্রহন েত্তরন। যলেও সা’ে লছি এেজন লেত্তশার লেন্তু তাাঁ র লবশ্বাস এবং প্রতযয় লছি কযত্তোন প্লরপ্ক্ক 

এবং বয়স্ক কিাত্তের মত। লতলন মুোলবিা েত্তরলছত্তিন েুবই শলিশািী এবং েুবই অদু্ভে এে সমরাত্তস্ত্রর। আর এই 

অস্ত্রটার িক্ষ লছি তাাঁ র শরীর নয় তাাঁ র আত্তব । যেন তার ইসিাম গ্রহত্তনর সংবাে তাাঁ র মা জানত্তত প্ারত্তিন, লতলন 

প্ানাহার বজত ন েরত্তিন (উত্তপ্াষ)। লতলন এটা েরত্তিন এই আশায় কয এত্তত হয়ত তাাঁ র সিান পু্বত পু্রুষত্তের িত্তমত 

(ত্তপ্ৌেলিেতা) ল ত্তর আসত্তব। লেন্তু, সা’ে এর োত্তছ তাাঁ র নুতন িমত মা’এর কথত্তেও মুিযবান লছি। যেন তাাঁ র প্লরবাত্তরর 

অনয সেসযরা তাাঁ ত্তে বুঝাত্তত কচষ্টা েরি তাাঁ র মা’কে কেেত্তত যাওয়ার জনয এই আশায় কয হয়তবা তাাঁ র মা’এর এই 

েরুর্ অবিা কেত্তে তাাঁ র মত্তন সহানুিুলত জা াত্তত প্াত্তর এবং ইসিাত্তমর লবশ্বাস কথত্তে সত্তর আনত্তত প্াত্তর। সা’ে তাাঁ র 

মা’এর োত্তছ ক ি এবং বিি, “তুলম জান মা, যলে কতামার এেশ আত্মাও থাত্তে আর এগুলি এেটি এেটি েত্তর 

কতামাত্তে কছত্তে চত্তি যায় এর প্রও আলম েেনও আমার এই িমত তযা  েরব না। আর এটা তুলমই িাি বুঝত্তব তুলম 
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োত্তব লে োত্তব না”। আর এই শুত্তন সা’ে এর মা লনরাশ হত্তিা  কয তাাঁ র এই কচষ্টা স ি হত্তব না এবং লতলন আবার োবার 

গ্রহন শুরু েরত্তিন।  

 

আর এই িরত্তনর প্রতযয় লনত্তয়ই সা’ে সারা জীবন োটিত্তয়ত্তছন এবং ইসিাত্তমর কসবায় উতসল তত লছত্তিন। এটা আশ্চত্তযতর 

বযাপ্ার নয় যেন উমর ইবন আি-োোব (রাাঃ) সা’েত্তেই লনযুলি লেত্তিন ইলতহাত্তসর, কসই সমত্তয়র সবত্তচত্তয় েঠিন যুি 

প্লরচািনার, প্ারসয লবজয়। সা’ে, আল্লাহর নবী সাাঃ এর এেজন চাচা লছত্তিন, লছত্তিন এেজন প্রথম ইসিাম গ্রহন োরী 

আর অলতসাহসী এেজন কযািা লযলন ইসিাত্তমর সব যুত্তি অংশ লনত্তয়লছত্তিন। যলেও, আি-োলেলসয়ার কসই গুরুত্বপু্নত 

যুত্তির সময় লতলন অসুি লছত্তিন, এরপ্রও লতলন তা অতযি স িিাত্তব প্লরচািনা েত্তরন। শত্রু প্ত্তক্ষর এে তৃতীয়াংশ 

তসনয সংেযা, সম্ভবত এে েশমাংশ অস্ত্র সম্ভার, এই লনত্তয়ই সা’ে রুস্তম এবং তাাঁ র লবশাি কসনােত্তির প্রালজত েরত্তিন 

এে লবলশষ্ট যুত্তি যা প্ারলসযয় এিাোর ইলতহাসই বেত্তি কেয়, আি-োলেলসয়া নামে যায় ায়। এর দু’বছত্তরর মত্তিয সা’ে 

(রাাঃ) লদ্বতীয় লবরাট এে যুি প্লরচািনা েত্তরন অলি উপ্াসেত্তের বীরুত্তি প্ারত্তসয আি-মাোইন নামে যায় ায়। 

কযোত্তন মুসিমান কসনাবালহনী অলতসাহত্তসর সত্তঙ্গ যুি েত্তরন এবং সমর লবেযায় লবশাি লেছু অজত ন েত্তরন যা তসনযরা 

এর আত্ত  েেনই কসই অলিজ্ঞতা অজত ন েরত্তত প্াত্তরন নাই। আর কসটা লছি েজিা (টাইত্তগ্রস) নেী অলত লক্ষপ্রতার 

সাত্তথ প্াত্তয় কহত্তট এবং কঘাোর লপ্ত্তে প্ার হওয়ার অলিজ্ঞতা। আর এই যুত্তি, আমাত্তের বীর সা’ে ইবন আলব-ওয়াক্কাস 

এর কনতৃত্তত্ব, প্রাত্তচযর েরজা লবশািিাত্তব প্রসালরত হত্তয়লছি এবং এেটি গুরুত্বপু্নত জালত ইসিাত্তমর সামালজে মযতাোয় 

আবলতত ত হত্তয়লছি, আর এই নুতন সমাত্তজ প্ারলসযয়রা অত্তনে লবশাি অবোন করত্তে ক ত্তছন।   
 

 

 

সাঈদ ইবন আলমর আল-জমুাহ 

(রাাঃ, আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 
মৃতুয ২০ লহজলর 

 

 

এর আত্ত  আমরা ইসিাত্তমর প্রথম শহীত্তের েথা বত্তিলছ লযলন ক্রত্তস তুত্তি যাত্তে মারা হয়, েুবাইব ইবন আেীলয়। আমরা 

উত্তল্লে েত্তরলছ কয েুবাইব মৃতুযত্তে অলত সহজিাত্তব আলিঙ্গন েত্তরত্তছন। লতলন দুই রাোত নামাজ প্োর অনুমলত 

কচত্তয়লছত্তিন, যা লতলন সলহষু্ণতা এবং মানলসে শালির মত্তিযই আোয় েত্তরত্তছন। যেন লবিলমতরা েুবাইব এর শরীর 

আঘাত্তত জজত লরত েত্তর তাাঁ ত্তে অতযাচার েত্তর, তেন তাাঁ ত্তে লজত্তজ্ঞস েরা কহাি লতলন লে লনত্তজর লনরাপ্ো োমনা 

েত্তরন আল্লাহ’র রসুি মুহাম্মে (সাাঃ) এর লবলনমত্তয়, েুবাইব এর উের লছি, “আল্লাহর শপ্থ েত্তর বিলছ আলম এবং 

আমার প্লরবার োত্তরারই লনরাপ্ো বা প্রলতরক্ষা আমার োময নয় আল্লাহর নবী’র শরীত্তর সামানয োাঁ টার আঘাত্ততর 

লবলনমত্তয় হত্তিও”। কযসব কিাে এই লবত্তশষ ঘটনা অবত্তিােন েরলছত্তিন তার মত্তিয আমাত্তের বীর সাঈে ইবন আলমর, 

যার মত্তনর মত্তিয এই ঘটনা এে লবশাি প্রিাব রাত্তে। যার োত্তছ এই ঘটনা লবশ্বাত্তসর এে লবরাট লনেশতন এবং নবী 

মুহাম্মত্তের (সাাঃ) সতযতার আর এে বােলত প্রমান, যার অনুসারী েুবাইব (রাাঃ) এেজন লছত্তিন। 

সাঈে ইবন আলমর মলেনার উত্তিত্তশয মক্কা ছাত্তেন তার লবশ্বাত্তসর এোত্মতায় এবং এেজন এেলনষ্ঠ এবং অেময 
অনুসারীত্তের মত্তিয এেজন লহত্তসত্তব লনত্তজত্তে ততরী েরার জনয। আল্লাহর নবীর মৃতুযর প্র সাঈে ইবন আলমর প্রমান 

েত্তরন কয লতলন আল্লাহ নবীর দুই উোরলিোত্তরর অেময অনুসারী, আবু বাের এবং উমর ইবন আি-োোব। যাত্তেরত্তে 

লতলন প্রামশত  এবং মানলসে িাত্তব সহায়তা লেত্তয়ত্তছন। এছাো সরোর প্লরচািনায়ও লতলন তাাঁ ত্তেরত্তে সহায়তা 
লেত্তয়ত্তছন, যা আমরা এেলন কেেব। এটি এেটি লবত্তশষ উিাহরর্, যেন উমর েলি া লনবতালচত হত্তিন তেনোর েথা।  

সাঈে ইবন আলমর এর প্রথম প্রলতলক্রয়া লছি তাাঁ র োত্তছ ল ত্তয় অলিনন্দন না কেয়া, বরং তাাঁ ত্তে আিলরেতার সাত্তথ লেছু 
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প্রামশত কেয়া। “উমর”! লতলন বিত্তত িা ত্তিন। “আলম কতামাত্তে উপ্ত্তেশ লেলে যেন তুলম মানুত্তষর সত্তঙ্গ আচরর্ 

েরত্তব তেন আল্লাহত্তে িয় েরত্তব, আবার মানুষত্তে িয় প্াত্তব না যেন তুলম আল্লাহর উত্তিত্তশয কিনত্তেন েরত্তব”। আর 

এইসব আিলরে প্রামশত লেত্তয়ই আমাত্তের বীর নুতন লনবতালচত েিী াত্তে সম্ভাষর্ জালনত্তয়লছত্তিন। প্ত্তর, যেন উমর 

(রাাঃ) যেন এেজন কিােত্তে েুাঁজলছত্তিন  হমস (ত্তসইোত্তির ইত্তমসা, লসলরয়ার মিযবলতত  এে শহর) (এোনোর 

অলিবাসীরা কবত্তশ সমসযা সৃলষ্ট েরলছি) এর  িনতর লহত্তসত্তব, সাঈে ইবন আলমর কসই বযলি যাত্তে উমর (রাাঃ) কবত্তছ 

লনত্তয়লছত্তিন। শুরুত্তত সাঈে কচষ্টা েরলছত্তিন তা প্রতযােযান েরত্তত এবং দুাঃেও প্রোশ েত্তরলছত্তিন। লেন্তু উমর তাাঁ ত্তে 

মত্তন েলরত্তয় কেন কয এেজন োয়ীত্মবান না লরে লহত্তসত্তব েলি া’র উপ্ত্তর নযাস্ত কবাঝার অংশীোর হওয়াও তাাঁ র 

প্রত্তয়াজন, সাঈে এরপ্র তা গ্রহন েরত্তত বািয হন। 

লেছুলেন প্র লেছু সন্মালনত লবশ্বাস কযা য কিাে হমস কথত্তে আত্তসন, ‘উমর তাত্তেরত্তে হমস এর  রীব কিােত্তের 

নাত্তমর তালিো লেত্তত বত্তিন। লতলন িেয েরত্তিন হমস এর  রীব কিােত্তের নাত্তমর তালিোয় সাঈে এর নাম কেেত্তিন, 

লবস্মত্তয়র সাত্তথ লতলন লজত্তজ্ঞস েরত্তিন ‘কে এই সাঈে যার নাম এই তালিোয় কেেলছ’? তারা বিি, আমাত্তের  িনতর, 

“আল্লাহ র শপ্থ েত্তর বিলছ, অত্তনেলেন প্ার কহাত তাাঁ র ঘত্তর আগুন জ্বিত না (অিাত্তবর োরত্তন)”। উমর আমাত্তের 

বীত্তরর সহমলমততায় কেত্তে ক িি আর আত্তেশ লেি এে হাজার লেরহাম তাাঁ র োত্তছ প্াোবার জনয। আমাত্তের বীর যেন 

এই অথত কপ্ি, লতলন এতই মনমরা আর িারাক্রাি হত্তয় ক ত্তিন কযন এে েঘতটনায় তাাঁ র উপ্ত্তর প্লতত হত্তয়ত্তছ। তাাঁ র স্ত্রী 

তা কেত্তে কোাঁ জ লনত্তিন লবষয়টা লে। লতলন তাত্তে বিত্তিন প্রত্তিািন তাাঁ র ঘত্তর প্রত্তবশ েত্তরত্তছ। না কজত্তনই লতলন বত্তি 

লেত্তিনাঃ ‘তা কথত্তে মুি হও’। লতলন প্রশ্ন েরত্তিন, ‘তুলম লে আমাত্তে এবযপ্াত্তর সাহাযয েরত্তব’? ‘হযা’ লতলন উেত্তর 

বিত্তিন। এরপ্র তারা কছাট কছাট থত্তিত্তত িত্তর  রীবত্তের মত্তিয লবলি েত্তর লেত্তিন।  

কোন এে সময় লবলিন্ন শহত্তরর অবিা তোরলের জনয উমর (রাাঃ) ভ্রমত্তন কবলরত্তয়  লসলরয়ার হমস শহত্তর এত্তস  িনতর 

সাঈে ইবন আলমর সন্মত্তন্ধ কোজ েবর লনলেত্তিন। তারা তাাঁ ত্তে  িনতত্তরর চারটি কোত্তষর অলিত্তযা  েরত্তিন, উমর এত্তত 

লবলশ্মত হত্তয় ক ত্তিন। লেন্তু লতলন িাবত্তিন লনশ্চয় এর মত্তিয কোন িুি কবাঝাবুলঝর বযাপ্ার আত্তছ। কেননা সাঈে ইবন 

আলমর এর বযাবহার সন্মত্তিয তাাঁ র এতই িাি িারর্া কয তাাঁ ত্তে সত্তন্দহ েরার অবোশ কনই। সুতরাং, প্ত্তরর লেন লতলন 

সাঈে এবং কিােজনত্তে এেসত্তঙ্গ জত্তো েরত্তিন। এবার লতলন জন সমত্তক্ষ তাত্তের অলিত্তযা  গুলি জানত্তত চাইত্তিন। 

তারা বিিাঃ আমাত্তের  িনতর কশষ সোত্তির আত্ত  কবর হন না। উমর (রাাঃ) সাঈে (রাাঃ) কে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন। লতলন 

লেছুক্ষন লনরুের থােত্তিন, এরপ্র বিত্তিন, ‘এসব আলম বিত্তত প্ছন্দ েরলছ না। আমার কোন িৃতয কনই। সুতরাং 

সোত্তি উত্তেই আলম আমার প্লরবাত্তরর জনয আটা মালে এবং অত্তপ্ক্ষা েলর তা ততরী হওয়া প্যুতি, এরপ্র আলম তা 

কসত্তে প্রস্তুত েলর আমার প্লরবাত্তরর জনয। তারপ্র আলম অজু েলর এবং সবার সত্তঙ্গ লমলিত হওয়ার উত্তিত্তশয কবর হই’। 
ঊমর এরপ্র লদ্বতীয় অলিত্তযাত্ত র বযাপ্াত্তর লজত্তজ্ঞস েরত্তিন। কিােজন বিি, ‘লতলন রাত্ততর কবিা আমাত্তের োত্তে 

সাো কেন না’। এটা লনত্তয় সাঈেত্তে লজত্তজ্ঞস েরা হত্তি তাাঁ র উের কহাি, ‘আলম এসব প্রোশ েরত্তত প্ছন্দ েরলছ না। 

আলম লেত্তনর সময়টা জন ত্তর্র জনয রালে আর রাত্ততর কবিা আল্লাহ র ইবােত্ততর জনয’। তৃতীয় অলিত্তযা টি লছি প্রলত 

মাত্তস এেবার পু্ত্তরা লেনবাসায় োটান এবং লতলন োত্তরা সত্তঙ্গ কেো কেন না, উমর লজত্তজ্ঞস েরত্তিন এর োরন। উেত্তর 

সাঈে বিত্তিন, ‘আমার কোন চাের বাের কনই, এবং প্লরিাত্তনর োপ্েটি ছাো আর কোন বস্ত্র কনই। এজনয, কিায়ার 

প্ত্তর আলম বাসায় থালে োপ্ে না শুোত্তনা প্যুতি। এরপ্রই আলম োপ্ে প্ত্তর কবর হই সবার সামত্তন’। চতুথত প্রশ্ন লছি 

সাইে অত্তনেসময় লবহ্বিতায় লনমি হত্তয় প্ত্তেন। ‘উমর এর বযেযা জানত্তত চান, সাঈে জানাত্তিন, ‘আমার িমতািলরত 

হওয়ার আত্ত , আলম লনত্তজ প্রতক্ষ েত্তরলছ েুবাইব এর উপ্র অতযাচার এবং তাাঁ র হতযা আর তাাঁ র উেত্তরর সাক্ষীও 

(ঘটনাটি শুরুত্ততই উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ) আলম হত্তয়লছ। এেন যেনই আমার কস ঘটনা মত্তন আত্তস, আর লেিাত্তব তা ঘত্তট 

আমার সামত্তন আর আলম তাাঁ ত্তে কোনিাত্তবই সাহাযয েরত্তত প্ালর লন, আলম সম্বলিত হত্তয় যাই এই িত্তয় কয আল্লাহ  

তায়ািা হয়ত এর জনয আমাত্তে শালস্ত কেত্তবন। এই িত্তয় আলম জ্ঞান হালরত্তয় ক লি’। এই সময় ঊমর (রাাঃ) স্বলস্তর 

লনাঃশ্বাস ক ত্তিন এই বত্তি কয, ‘আল্লাহ  আমাত্তে সঠিে এেজন  িনতরত্তে কবত্তছ লনত্তত সাহাযয েত্তরত্তছন’। সলতযই, 
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উমর এর লনত্তয়া  সঠিে লছি কেননা আমাত্তের বীর সাঈে ইবন আলমর সলতযোরিাত্তব োলয়ত্ববান এবং অনােম্বর 

 িনতত্তরর প্রলতে লছত্তিন যার োত্তছ কনতৃে লছি োলয়ত্তত্বর কবাঝা সন্মান নয়। 

      
   

 
 

সালামাহ ইবন কাইস আল-আশজাই 

(রাাঃ, আল্লাি তাাঁ র উির সন্তুষ্ট থাকুন) 

মৃতুয ৫৫ লহজলর  

 

ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস অ লর্ত বীর আত্তছন । প্রলতটি প্রজত্তন্মর জনয লনজস্ব বীর লছত্তিন। লেন্তু, প্রথম প্রজত্তন্ম 

তুিনামুিেিাত্তব মুসিমানত্তের সংেযা েম হত্তিও – আল্লাহ র নবীর সাহাবীত্তের সমত্তয়র েথা, এইসমত্তয় বীরত্তের সংেযা 

লছি  বত েরার মত কবশী লছি। স্বািালবেিাত্তব, সুঙ্খ অনুসন্ধান প্রমান েরত্তব কয এই লবষয়টি লেন্তু অস্বািালবে নয়। 

প্রত্ততযেজন ইসিাত্তমর অনুসারী কসই প্রজত্তন্ম লছি আল্লাহ র নবীর সরাসলর লশক্ষাথী লছত্তিন, যার োছ কথত্তে প্রত্ততযে 

বীর তাাঁ ত্তের বীরত্তত্বর লশক্ষা লনত্তয়ত্তছন। 

 প্রথম প্রজত্তন্মর বীরত্তের মত্তিয আমাত্তের আজত্তের বীর লছত্তিন অলত অল্প প্লরলচত।  সািামাহ ইবন োইস সন্মত্তন্ধ 

সম্ভবত অল্প কিােই জাত্তনন। েলি া উমর ইবন োোব তাত্তেই কবত্তছ লনত্তয়লছত্তিন প্ারত্তসযর লসমাত্তি আি 

আহওয়াজএ কসনাবালহনীত্তে কনতৃে কেয়ার জনয। এটা লছি ে তম এবং লবপ্থ সংকুি জায় া।  

েলি া তাাঁ র অলিনায়েত্তে কয সব লনত্তেত শ কেন কসগুত্তিা কহািাঃ  

“যেন তুলম কতামার লবিমী শত্রুর মুোমুলে হত্তব তাত্তেরত্তে ইসিাত্তম আহবান েরত্তব। যলে তারা তা গ্রহন েত্তর তাহত্তি 

তারা দুটি লবেত্তল্পর এেটি কবত্তছ লনত্তত প্ারত্তবাঃ হয় তারা তাত্তের যায় ায় থােত্তব তুলম যাত্তের সত্তঙ্গ যুত্তি েরত্তব কসোত্তন 

তারা কতামার সত্তঙ্গ যুত্তি অংশগ্রহর্ েরত্তব না অথবা কতামার সত্তঙ্গ যুত্তি যাত্তব এবং তুলম যলে কোন িাি ের তারাও 

কসই িাত্তি িা  প্াত্তব।  

যলে তারা ইসিাম গ্রহত্তন অস্বীেৃলত জানায়, তাহত্তি তারা লজলজয়া ের প্রোন েরত্তব (মাথালপ্ছু েরাত্তরাপ্ সন 

অমুসিমানত্তের উপ্র ইসিাত্তমর শাসে েতৃত ে তাত্তের প্রলতরক্ষা কেয়ার জনয) এত্তক্ষত্তত্র তুলম তাত্তের মত কছত্তে কেত্তব, 

লেন্তু তাত্তের সত্রুর বীরুত্তি প্রলতরক্ষা তুলম তাত্তের কেত্তব। সাবিান তাত্তের োছ কথত্তে এমন লেছু আশা েরত্তব না যা 

তাত্তের সামত্তথতর মত্তিয কনই। 

যলে তারা অস্বীোর েত্তর এবার তাত্তের বীরুত্তি অস্ত্র ির……। 

যলে তুলম কতামার শত্রুর বীরুত্তি জয়ী হও সীমািিন েরত্তব না, লবশ্বাসঘাতেতা েরত্তব না, মৃত্ততযর অঙ্গত্তেে েরত্তব না,  

আর লশশুত্তের হতযা েরত্তব না”। এইসব জ্ঞানবান উপ্ত্তেশ লেত্তয় েলি া তাাঁ র অলিনায়েত্তে লবোয় লেত্তিন।  

আত্ত ই উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ, আি আহওয়াজ জায় াটা েুবই অসমতি এবং লবপ্জ্জনে িুঘন্ড,  চালরলেত্তে প্াহাে এবং 

জিাশয়, এই িরত্তনর িুলমর আমাত্তের বীর এবং তাাঁ র কসনাবালহনীর োত্তছ অপ্লরলচত। যাহাইত্তহাে, লতলন কসনাবালহনীর 

মত্তনাবি বৃলির জনয  আিযালত্মে বিবয এবং কুরআন কথত্তে উিৃলত লেত্তয় উজ্জীলবত েরার কচষ্টা েরলছত্তিন। লতলন 

েলি ার লনত্তেত ত্তশই তাাঁ র উপ্র চালপ্ত্তয় কেয়া যুত্তি অংশ লনত্তিন এবং আমাত্তের বীর এবং তাাঁ র কসনােত্তির জনয লছি  

ঐশ্বযতময় লবজয়।  

যেন তারা যুত্তি প্াওয়া মািামাি িা ািাল  েরলছত্তিন আমাত্তের বীর েুব োমী এেটি অিঙ্কার কপ্ত্তিন। লতলন তাাঁ র 

কসনাত্তের োত্তছ অনুমলত চাইত্তিন তা েলি ার োত্তছ মলেনায় প্াোত্তনার জনয, তারা রালজ হত্তিন। সুতরাং লতলন এেজন 

কসনা’র মািযত্তম তা েলি া উমত্তরর োত্তছ প্াোত্তিন।  এবার আমরা ঐ তসত্তনযর মুত্তেই শুনব বালে েথা যা ঐ বাহে 

আমাত্তের বীত্তরর সন্মত্তন্ধ েিী াত্তে বত্তিলছত্তিন। তার বনতনা এই রুপ্াঃ 
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“আমার সহচর এবং আলম বসরায় যাই এবং আমাত্তের ভ্রমত্তনর জনয যা েরোর েলরে েত্তর আমরা মলেনার উত্তিত্তশয 

রওয়ানা হই। মলেনায় এত্তস আমরা েলি ার কোাঁ জ েরত্তত থালে এবং তাাঁ ত্তে কপ্ত্তয় যাই লতলন তেন কিােজনত্তে 

োওয়াত্তনা প্লরেশতন েরলছত্তিন। িৃতয রাল ত্তে বিলছত্তিন কোথায় রুটি বা মাংশ লেত্তত হত্তব। েলি া উমর যেন 

আমাত্তে কেেত্তিন লতলন আমাত্তে োবাত্তর অংশ কনয়ার জনয বিত্তিন আর আলম সবার সত্তঙ্গ োওয়া সারিাম। আমরা 

যেন োওয়া কশষ েলর প্লরত্তবষত্তর্র থািা লনত্তয় কনয়া কহাি। এরপ্র েলি া তাাঁ র বাস ৃত্তহ প্রত্তবশ েরত্তিন এমন সময় 

আলম তাাঁ র সত্তঙ্গ কেো েরার অনুমলত চাইিাম। লিতত্তর ঢুত্তে আলম কেেিাম লতলন এেটি সািারর্ েম্বত্তির উপ্র দুটি 

সাোমাটা বালিত্তশ কহিান লেত্তয় বত্তস আত্তছন। এরই এেটি লতলন আমাত্তে লেত্তিন বসার জনয। এরপ্র লতলন তাাঁ র লনত্তজর 

জনয দুপু্ত্তরর োবার এর েথা বিত্তিন। আলম িাবলছিাম, লে িরত্তর্র োবার েলি া লনত্তজর জনয সংরক্ষর্ েত্তরত্তছন 

(বালহত্তরর কিােজনত্তে যেন এত িাি োবার প্লরত্তবশন েরা কহাি)। লপ্ছত্তন প্েত ার ওপ্ার কথত্তে তাাঁ র স্ত্রী তাাঁ র হাত্তত 

লেত্তিন লেছু রুটি কতত্তি কিজাত্তনা যার উপ্ত্তর কমাটা িবর্ ছোত্তনা আত্তছ। লতলন আমার লেত্তে তাোত্তিন এবং আমাত্তে 

তাাঁ র সত্তঙ্গ কযা  লেত্তত বিত্তিন, যা আলম েরিাম। এরপ্র লতলন প্ানীয় চাইত্তিন। তাাঁ ত্তে কেয়া কহাি প্ালন যার মত্তিয বালিত 

কমশাত্তনা আত্তছ, তাাঁ র লনত্তেত ত্তশ তা আমাত্তেই প্রথম কেয়া কহাি। কযত্তহতু আলম কযরেম মাত্তনর প্ানীয় কেত্তয় থালে তার 

কথত্তে এটা লনম্ন মাত্তনর এবং স্বাত্তের আলম েুব অল্পই তা কথত্তে প্ান েরিাম। 

োবাত্তরর প্র আলম েিী াত্তে জানািাম কয সািামাহ ইবন োইস কথত্তে আমার োত্তছ বাতত া আত্তছ েলি ার জনয। 

প্রথত্তমই লতলন মুসিমান কসনাবালহনীর অবিার েথা জানত্তত চাইত্তিন। আলম তাাঁ ত্তে সুেবরটি লবস্তালরত বিিাম। লতলন 

প্রাথতনা েরত্তিন, ‘লতলন আল্লাহ র মহান অনুগ্রত্তহর জনয েৃতজ্ঞ’। এরপ্র লতলন জানত্তত চাইত্তিন বসরায় োবার ও 

লজলনসপ্ত্তত্রর োম এবং সহজপ্রাপ্যতার বযাপ্াত্তর। লতলন লজত্তজ্ঞস েরত্তিন আলম যা সত্তঙ্গ লনত্তয় এত্তসলছ তাাঁ র সন্মত্তন্ধ। আলম 

অিংোরটির বযাপ্াত্তর তাাঁ ত্তে অবলহত েরিাম আর তা তাাঁ ত্তে লেত্তয় লেিাম। লতলন তা িাি েত্তর কেেত্তিন, তার উপ্ত্তর 

থাো মুগ্ধের রত্ন বা প্াথরগুলি লনরীক্ষা েরত্তিন। তারপ্র, হটাৎ েত্তর লতলন িা  লেত্তয় উেত্তিন তাাঁ র জায় া কথত্তে এবং 

বযা টি ছুত্তে মারত্তিন মাটিত্তত, আর এত্তত সব রত্ন চালরলেত্তে লছটিত্তয় প্েি। এরপ্র লতলন আমাত্তে সব কুলেত্তয় এে 

জায় ায় েরত্তত বিত্তিন আর িৃতযত্তে বিত্তিন আমাত্তে প্রহার েরত্তত।  

এরপ্র লতলন রা ালিত স্বত্তর বিত্তিন, ‘উে, আত্তেশ লেত্তিন কসনাবালহনীর েমান্ডাত্তরর োত্তছ জহরতগুলি ক রত লেত্তত 

আর কসগুত্তিা তসনযত্তের মত্তিয লবতরর্ েরত্তত যারা আসত্তি এর িাল োর, োরন তারাই যুত্তি জয়ী হত্তয় এসব এত্তনত্তছ। 

েলি া আমাত্তে এবং সািামাত্তে িমে লেত্তিন কয তসনযরা যলে এই জহরত্ততর অংশ তাত্তের োত্তছ কপ্ৌছাত্তনার আত্ত ই 

চত্তি যায় তাহত্তি েুব োরাব লেছু হত্তব। আলম তৎক্ষর্াৎ সািামার োত্তছ ল ত্তর ক িাম, আমাত্তে কেয়া োত্তজর জনয 

আলম অনুতাপ্ প্রোশ েরিাম এবং েলি ার আত্তেশ তাাঁ ত্তে বিিাম। স্বািালবেিাত্তব, আমাত্তের বীর সািামাহ কসই 

লনত্তেত শ সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ প্ািন েরত্তিন যার লনত্তমতাহ আচরর্ সন্মত্তন্ধ তাাঁ র েুব িাি িারর্া লছি না।  
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সালমান আল-ফারসী 
(রাাঃ আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

মৃতুয ৩২ লহজলর 

সতে, জ্ঞান এর সন্ধানী 

 

ইসিাত্তমর কসই ক ৌরবালিত লেনগুলির কোন এে লেত্তন, আল্লাহর নবী সাাঃ এর জীবিশায়, মুহাজীর (মক্কার অলিবাসী 

মেীনায়) এবং আনসার (মলেনার অলিবাসী, আল্লাহর নবীর সাহাযযোরী) আমাত্তের বীরত্তে লনত্তয় মতত্তিত্তে লছত্তিন, 

প্রলতটি েিই বিলছি লতলন আমাত্তের কিাে। আল্লাহর নবী এই লবতত্তেত র েথা জানত্তত প্ারত্তিন। লতলন উেত্তর বিত্তিন, 

“সািমান আমার প্রবাত্তররই এেজন”। সািমান, অবশয লতলন ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস ‘সািমান  ালসত’ (প্ারত্তসযর 

সািমান) নাত্তমই েযাাঁ ত। যাাঁ ত্তে আল্লাহর রসুি লনত্তজর প্লরবাত্তরর কিাে লহত্তসত্তবই সন্মান লেত্তয়লছত্তিন।  

 

সািমান  ালসত’কে নানান িাত্তব আজোিোর প্রাচুযতযময় প্লরবাত্তরর কিােত্তের সত্তঙ্গ তুিনা েরা যায়, লযলন লেনা প্ালথতব 

জীবত্তনর অত্তনে অত্তনে প্রাচুত্তযতর অলিোরী লছত্তিন এর প্ত্তরও তাাঁ র মত্তিয লেত্তসর কযন এেটা শূনযতা লছি, লছি 

এেিরত্তনর তৃষ্ণা যা কেবি লবশ্বাত্তসর িহরী কথত্তেই প্ান েত্তর লনবৃতয েরা যায়। সািমান’এর জন্ম হত্তয়লছি লবশাি 

প্ারত্তসযর এে প্রাত্তেলশে প্রশাসত্তের ( িনতর) ঘত্তর। তাাঁ র জীবন স্বািালবেিাত্তবই লছি সহজ আর অলত প্রাচুত্তযতর, 

তবষলয়ে সবলেছুরই কোন স্বল্পতা লছি না। লতলন এমন এে প্লরবাত্তরর সেসয লছত্তিন যারা লছি েুবই িমত প্রার্ অলি 

উপ্াসে। এই অবিায় লতলন এেলেন যেন এেটি সংলক্ষি ভ্রমত্তন লছত্তিন , লতলন এেেি েৃষ্টানত্তে উপ্াসনা েরত্তত 

কেেত্তিন। তাত্তের কসই উপ্াসনা তাত্তে আেৃষ্ট েরি এবং তেনই তাাঁ র মত্তন হত্তিা  অলি উপ্াসনার কথত্তে তা কেয়। 

তাাঁ র লপ্তাত্তে ঘটনাটা বিত্তিন, আর এত্তত তাাঁ র লপ্তার প্রলতলক্রয়াটা লছি তাত্তে লশেি লেত্তয় কবাঁত্তি রাোর। যেন সািমান 

জানত্তত প্ারি েৃষ্টানত্তের উৎস হত্তিা  লসলরয়ায়, লতলন প্ালিত্তয় প্রথম লসলরয়ার লেত্তে যাওয়ার প্রথম যাত্রী েত্তির সঙ্গী 

হত্তিন কযোত্তন লতলন এেজন প্াদ্রীত্তে কপ্ত্তিন লযলন তাাঁ ত্তে েৃষ্টান িত্তমতর উপ্র জ্ঞান ও লশক্ষা লেত্তত িা ত্তিন। তাাঁ র 

সত্ততযর অত্তিষর্ তাাঁ ত্তে এে আেম কথত্তে অনয আেত্তমর লেত্তে তালেত েরি এবং অবত্তশত্তষ ‘আমুলরয়া নামে এে 

জায় ায় িায়ী হত্তিন। কসোত্তন লতলন লেছু  বালে প্শু প্ািন েরা আরম্ভ েরত্তিন জ্ঞানাজত ত্তনর প্াশাপ্ালশ। কযোত্তন 

সািমান অবিান েরলছত্তিন কসোনোর লশক্ষে যেন মৃতুয সযযায় লতলন তেন তাাঁ ত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন কয এেন তাহত্তি 

লতলন কোথায় যাত্তবন নুতন লশক্ষত্তের সন্ধাত্তন। িমতগুরু প্াদ্রী সািামানত্তে বিত্তিন কয লতলন এমন কোন লশক্ষেত্তে 

জাত্তনন না, লেন্তু লতলন তাাঁ ত্তে বত্তিিন কয িমতশাস্ত্র অনুযায়ী এবং িলমতয় সংস্কার বা প্রথা অনুযায়ী  এেজন নবী আসত্তবন 

লযলন ইব্রাহীত্তমর আলেম এবং লনোে িমতটি প্রচার েরত্তবন। লতলন তাাঁ ত্তে আত্তরা জানাত্তিন কয এই নবী এেটি শহত্তর 

অলিবালস হত্তবন কযোত্তন থােত্তব অত্তনে কেজুত্তরর  াছ, লতলন উপ্হার গ্রহন েরত্তবন লেন্তু োন গ্রহন েরত্তবন না আর 

তাাঁ র দুই স্কত্তন্ধর মাত্তঝ িমতপ্রবিার লনেশতন থােত্তব। যেন সািমান আরত্তবর লেত্তে যাত্তে এরেম এেটি যালত্রেি কপ্ত্তিন 

লতলন তাত্তের সত্তঙ্গ েরেষােলষ েরত্তিন কয লতলন তাত্তের সব টাো েলে এবং কিোগুত্তিা লেত্তয় কেত্তবন তাাঁ ত্তে তাত্তের 

সত্তঙ্গ কনয়ার লবলনমত্তয়। দুিত া য অথবা কসৌিা যক্রত্তম তাাঁ ত্তে েৃতোস েরা হত্তিা  এবং এেজন ইহুেীর োত্তছ লবক্রী েত্তর 

কেয়া হত্তিা  এমন এে যায় ায় কযোত্তন প্রচুর কেজুত্তরর  াছ লছি। সািমান এর আশা, এটাই কসই যায় া যার েথা কসই 

িমতযাযে তাাঁ ত্তে অব ত েত্তরলছি, লেন্তু যায় াটা তা নয়। তাাঁ র কসৌিা য কয তাাঁ ত্তে আবার আর এেজন ইয়াথরীব 

(মলেনা) এর ইহুেী লেত্তন কনয় এবং তাাঁ র োত্তছ লতলন থাত্তেন কসই প্যুতি যেন লতলন লনত্তজত্তেই আবার লেত্তন কনন 

কযটাত্তে ইসিাত্তমর প্লরিাষায় বিা হয় ‘মুোতাবাহ’, (এেজন েৃতোস তাাঁ র মলনত্তবর সাত্তথ চুলি েত্তরন এেটি লনলেত ষ্ট 

অত্তঙ্কর লবলনমত্তয় তাাঁ র মুলির জনয), এটা হত্তয়লছি আল্লাহর নবী এবং তাাঁ র লেছু সাহালবর সাহাযয এবং সহত্তযাল তায়। 

কযটা ঘত্তটলছি তাাঁ র ইসিাম গ্রহত্তনর েত্তয়ে বছর প্র।  
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সািমান যেন শুনি কয আল্লাহর নবী মলেনায় এত্তসত্তছন লতলন তাোহুো েত্তর তাাঁ ত্তে কেেত্তত ক ত্তিন। যাহাইত্তহাে, 

কযরেম বুলিমান কিাে লতলন লছত্তিন কসই লহত্তসত্তব লতলন তাাঁ র িমতযাজে লশক্ষে তাাঁ ত্তে কযসব লনেশতন এর েথা 

বত্তিলছত্তিন কসসব সন্মত্তন্ধ লতলন লনলশ্চত হওয়ার কচষ্টা েরত্তিন। যেন লতলন কসসব আিামত কপ্ত্তিন লতলন লনত্তজত্তে 

ছুত্তে লেত্তিন রসুত্তির উপ্র এবং আনত্তন্দ োেত্তত িা ত্তিন। এর প্র লতলন তৃতীয় বাত্তরর মত িমত প্লরবতত ন েরত্তিন যা 

লতলন অত্তনে কচষ্টা এবং সািনার প্র েুত্তজ কপ্ত্তিন অবত্তশত্তষ, যার জনয লতলন সব রেম লবিালসতা এবং আরামত্তে তযা  

েত্তর ঘর কছত্তেলছত্তিন এবং নানা িরত্তনর অত্তনে েষ্ট সহয েরত্তত হত্তয়লছি যার মত্তিয োসত্বও লছি। লেন্তু লতলন যা 

কপ্ত্তিন প্রলতোন লহত্তসত্তব তা তাাঁ র সব রেম তযা ত্তে স্বাথতে েত্তর তুিি। আর এটা অনয লেছু নয়, এবং সামানযও নয়, 

কসটা হত্তিা  ইসিাম, লচরিন সতয এবং প্লরত্রাত্তর্র বার্ী, যা লতলন সরাসলর তাাঁ র মহান লশক্ষে আল্লাহর নবী মুহাম্মে 

(সাাঃ) োছ কথত্তে লশক্ষা কপ্ত্তিন। যার সাহচযতয প্াওয়া যা লতলন উপ্ত্তিা  েত্তরত্তছন কসৌিা য লহত্তসত্তব।  

২ 

সলতের সন্ধানী 

অবত্তশত্তষ ইসিাত্তমর মত্তিয সত্ততযর সন্ধান কপ্ত্তয় সািমান েুব েুশী লছত্তিন এবং এরপ্র সারা জীবন কচষ্টা েত্তরত্তছন কসই 

কমাতাত্তবে জীবন লনবতাহ েরত্তত। এেন আমরা কেোর কচষ্টা েরব এই মহান সত্ততযর অনুসলন্ধৎসুর জীবত্তনর লেছু ঘটনার 

লেত্তে।  

 

সািমান এর ইসিাত্তমর জনয অত্তনে প্লরত্তসবার মত্তিয এেটি হত্তিা  যেন মলেনার ইহুেীরা মক্কার লবিলমতত্তের সাত্তথ 

ক াপ্ত্তন চুলি েত্তরলছি ইসিাম এবং মুসিমানত্তের ধ্বংস েরার জনয। যলেও ইহুেীরা আল্লাহর নবীর সত্তঙ্গ সলন্ধ েত্তরলছি 

প্ারস্পলরে প্রলতরক্ষা এবং মলেনা আক্রমর্োরীত্তের লবরুত্তি সব িরত্তনর প্রলতত্তরাত্তির জনয, ক াপ্ত্তন তারা মক্কায় দূত 

প্াোি এবং মক্কাবাসীত্তের উস্কালন লেত্তত িা ি লবরাট কসনােি লেত্তয় আল্লাহর নবীর সত্তঙ্গ যুি েরত্তত।  মক্কাবাসীত্তের 

োত্তছ তারা েথা লেি কয কপ্ছন লেে কথত্তে তারা আক্রমন েরত্তব যেন লবিলমতরা েরত্তব সামত্তনর লেে কথত্তে।  

 

মুসিমানরা যেন জানত্তত প্ারি লবিলমতত্তের লবশাি তসনযত্তযাজত্তনর েথা, তারা হতবুলি হত্তয় ক ি লেিাত্তব  তাত্তের 

শহরত্তে তারা সঠিে উপ্াত্তয় প্রলতরক্ষা কেত্তব। যেন সবাই লবহ্বি এই িাবনায়, সািমান কিত্তব কপ্ি কয এই শহর 

চালরলেে লেত্তয় প্বতত্তত কঘরা শুিুএ এেলেে ছাো, কযোত্তন লতলন প্লরো কোাঁ োর েথা বিত্তিন। আর এইিাত্তবই 

আরবত্তের যুত্তির ইলতহাত্তস সবতপ্রথম প্লরো কোাঁ ো হত্তিা  প্রলতরক্ষার জনয। আল্লাহর নবী (সাাঃ) এবং সবাই সলক্রয় িাত্তব 

এই  তত  কোাঁ োর োত্তজ অংশ লনত্তয়লছত্তিন এবং েঠিন এই োজটি সমু্পনত েত্তরলছত্তিন। লবিলমত তসনযরা যারা সারা 

আরবিূলম কথত্তে এত্তসলছি তারা অসহায়িাত্তব প্রায় এেমাস অলতক্রাি েরি, এরপ্র তারা লবলক্ষি হত্তয় ক ি 

অলতপ্রােৃত এে ঝে এবং এে মুসিমাত্তনর কুশলি চাি এর জনয লযলন মলেনার লবশ্বাসঘাতে ইহুলে অলিবালস আর লবিলমত 

কজাত্তটর মত্তিয অলবশ্বাস এর বীজ বপ্ন েরত্তত সক্ষম হত্তয়লছত্তিন। তাাঁ র লনতয লেত্তনর বযবহালরে জীবত্তনর েথা বিত্তত 

ক ত্তি, সািমান লছত্তিন এেজন সত্ততযর অনুসন্ধানী এবং আিযালত্নে লসলির রুপ্ে তবলশত্তষ্টর উিাহরর্। লতলন আল্লাহর 

নবী (সাাঃ) এবং প্রথম দুই েিী ার সময়োি প্যুতি কবত্তচ লছত্তিন কসইসব লেত্তনর সব রেত্তমর উত্তল্লেত্তযা য ঘটনার সত্তঙ্গ 

লনত্তজত্তে সংযুি করত্তেলছত্তিন। তাাঁ র কশত্তষর লেনগুলিত্তত, যেন, মুসিমান লবত্তশ্বর রাজিানী মলেনায় সম্পত্তের যেন আর 

অিাব লছি না, ৪ কথত্তে ৬ হাজার লেরহাত্তমর এেটা বাৎসলরে কপ্নশত্তনর মত তাাঁ র জনয বরাি লছি। লেন্তু সািমান, যার 

জন্ম এবং কবত্তে উো লছি এে লবশাি প্রাচুযতয আর লবিাত্তসর মত্তিয, এই বরাি লনত্তজর জনয গ্রহন েরত্তত অস্বীেৃলত 

জানাত্ততন। সবটাই লতলন েয়রাত্তত বযয় েরত্ততন, লতলন ঝুলে ততরী েত্তরই লনত্তজর এবং তাাঁ র প্লরবাত্তরর িরন কপ্াষত্তর্র 

বযয় লনবতাহ েরত্ততন।  
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সািমানত্তে যেন  িনতর হওয়ার জনয প্রস্তাব কেয়া হত্তিা  লতলন তা অেপ্ত্তট এবং প্রবিিাত্তব তা গ্রহন েরত্তত 

অস্বীেৃলত জানাত্তিন। লেন্তু অবত্তশত্তষ লতলন তা েৃতজ্ঞতার জনয গ্রহন েত্তরন, যা মুিত লতলন সন্মান সুচে নয় েতত বয 

লহত্তসত্তব কমত্তন কনন। এরপ্ত্তরও, লতলন তাাঁ র কবতত্তনর প্রলতটি লেনার োন, েয়রাত্তত বযয় েরত্ততন। সািমান তাাঁ র মৃতুয 

শযযায়, লতলন োেত্তছন। যেন তাাঁ র এেজন সহচর তাাঁ র এই েত্তষ্টর েথা লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, লতলন বিত্তিন, ‘আল্লাহর 

েসম, আলম মৃতুয িত্তয় োেলছ না, এই দুলনয়ার কেত্তশর েথা কিত্তবও োেলছ না, োরর্টা হত্তিা , আল্লাহর নবী 

আমাত্তেরত্তে এই দুলনয়ায় ‘ক্ষলর্ত্তের প্থযালত্র’ লহত্তসত্তব বাস েরত্তত বত্তি ক ত্তছন, আর আমার এত সম্পলে’। সা’ে, তাাঁ র 

বনু্ধ, চালরলেত্তে তালেত্তয় কেোর কচষ্টা েরত্তিন সািমান লে সম্পত্তের েথা বিত্তছন। এেটি োবার প্াত্র এবং আর এেটি 

প্ালন প্ান েরার প্াত্র কযটা লতলন োপ্ে কিায়ার োত্তজও বযাবহার েরত্ততন এটাত্তেই সািমান (রাাঃ) লবিাশ বিত্তছন, 

আর লতলন আশ্চযতয হত্তিন তবলে।  

 

সািমান (রাাঃ) যেন আি-মাোইন এর  িনতর লছত্তিন (ত্তযটা প্ারসয সম্রাত্তজযর অংশ লছি), লতলন এেো এোলে 

হাটলছত্তিন, এে অপ্লরলচত বযলি তাাঁ ত্তে পু্রত্তনা এবং অলত সািারর্ োপ্ত্তে কেত্তে মত্তন েরত্তিন কোন সািারন  লরব 

বযলি। কস আমাত্তের বীরত্তে বিত্তিন তাাঁ র লেছু লজলনষ বহন েরার জনয। যেন কিােজন কেেি  িনতর, সািমান, তারা 

তাাঁ ত্তে অলববািন জালনত্তয় তাাঁ র োাঁ ি কথত্তে লজলনস নালমত্তয় কনয়ার জনয হুত্তোহুলে শুরু েত্তর লেি। কিােটি এই কেত্তে 

হতিম্ভ এবং বােরুি হত্তয় ক ত্তিন এবং ক্ষমা চাওয়ারও উপ্িলি হালরত্তয় লনত্তজই তাাঁ র মািামাি তাাঁ র োাঁ ি কথত্তে 

নামাবার জনয বযলতবযস্ত হত্তয় প্েত্তিন। লেন্তু, মহান এই বযলিতয, সািমান আি- ারলস, এিাোর শাসনেতত া ( িনতর), 

এরপ্রও লজে েরলছত্তিন মািামাি গুত্তিা এই অপ্লরলচত কিাত্তের কোরত্ত াোয় কপ্ৌলছত্তয় কেয়ার জনয। আর এইসব 

হত্তিা  অল্পলেছু উত্তল্লে আমাত্তের বীত্তরর মানলসেতা এবং বযাবহাত্তরর, সত্ততযর এই অনুসলন্ধৎসু, কয এই োত্তজ সবসময় 

অলবচি লছত্তিন, আর এই প্রত্তয়াজত্তন লতলন কসইিাত্তবই তা আজীবন প্রলতষ্ঠা েত্তর ক ত্তছন। 
 

 

 

সুরাকাি ইবন মাহলক  
(রাাঃ, আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

আরব, মে খসরু’র (িারসে সম্রাট) মেসললট (কঙ্কন) িলরহিললন। 

মৃতুয ২৪ লহজলর 

 

 

যেনই লহজরত্ততর (আল্লাহর নবীর সাাঃ মলেনায় অলিবাসন) ঘটনা মত্তন েরা হয় তেনই লেছু কিাত্তের বীরত্ব  াথাও 

এেই সত্তঙ্গ মত্তন অনুরলর্ত হয়, এরা কেহ যুবে কেহ বয়সী। যাত্তের সাহসী সাহাযয বা সহত্তযাল তাই রসুি সাাঃ এর এই 

যাত্রাত্তে স ি েত্তর তুত্তিলছি মক্কার শত্রুত্তের সবরেম নজরোরীত্তে উত্তপ্ক্ষা েত্তর। বয়সীত্তের মত্তিয লছত্তিন আবু বের  

আস-লসলিে, রসুত্তির সহত্তযাল  এই যাত্রায়, লযলন প্ত্তর প্রথম রসুত্তির েিী া লনযুি হন, এবং আমাত্তের আজত্তের বীর 

সুরাো ইবন মালিে। যুবেত্তের মত্তিয লছত্তিন ‘আিী ইবন আলব-তালিব’, আল্লাহর নবীর লেত্তশার চাচাত্ততা িাই (প্ত্তর 

জামাতা) লযলন লনত্তজর জীবন বাজী করত্তে কসলেন (ত্তয রাত্তত রসুি মক্কা কথত্তে চুলপ্সাত্তর কবর হত্তয় আত্তসন) ঘুলমত্তয়লছত্তিন 

তাাঁ র লবছানায় শত্রুত্তের কিাো কেয়ার জনয যারা তাাঁ ত্তে (সাাঃ) হতযা েরার জনয বাসার মত্তিয এত্তসলছি। আর এেজন অল্প 

বয়স্কা লছত্তিন এেজন বালিো, আসমা লবনত আলব বের  কয তাাঁ র বাবা এবং রসুত্তির জনয োেযসামগ্রী সরবরাহ েরত্ততন 

তাত্তের আত্নত্ত াপ্ন েরা িাত্তন। এই যুবতী বালিোর সন্মত্তন্ধ প্ত্তর আমরা আরও জানব, ইনশায়াল্লাহ (আল্লাহর ইোয়)। 
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আমাত্তের বীর সুরাোহ ইবন মালিে এর োত্তছ ল ত্তর যাই, আমরা কেেব কয আল্লাহর নবীত্তে লতলন কযিাত্তব সাহাযয এবং 

সহত্তযাল তা েত্তরত্তছন কসটা তবলশষ্টময়, লবত্তশষ েত্তর আমরা যলে এটা বুত্তঝ কনই কয লতলন পু্রস্কাত্তরর জনয তালেত 

হলেত্তিন, কয কেউ সলে মুহাম্মেত্তে জীলবত অথবা মৃত মক্কায় ক রত আনত্তত প্াত্তর’  যা কুরাইশরা কঘাষর্া 

েত্তরলছত্তিন। ঘটনার লবসৃ্তলত এরেমাঃ  

 

আল্লাহর নবীর (সাাঃ) মলেনায় লহজরত্ততর(মলেনার অনুসালরত্তের আমন্ত্রত্তন) ে’লেন আত্ত , মক্কার লবিলমতরা জল্পনা েরলছি 

লেিাত্তব আল্লাহর রসুিত্তে লনসৃ্কয় েরা যায় এবং লেিাত্তব তাাঁ ত্তে লনস্তি েরা যায় লচরতত্তর। তারা এেটি শয়তাত্তনালচত 

চক্রাি েরলছি কযোত্তন মক্কার সব ক াত্তত্রর কিােই অংশগ্রহর্ েরত্তব রসুিত্তে হতযা েরার এই োত্তজ। আর এজনয তারা 

লেছু শলি সামথতয যুবেত্তে েুাঁত্তজ লনত্তয় লনযুলি লেি কোিা তত্তিায়ার হাত্তত তাাঁ র েরজার সামত্তন যাত্তত সবাই লমত্তি 

এেই সত্তঙ্গ তাাঁ ত্তে আঘাত েরত্তত প্াত্তর তাত্তের অস্ত্র লেত্তয়। আর এইিাত্তব, হাত্তসলমরা (আল্লাহর রসুত্তির বংশির) যলে 

এর প্রলতত্তশাি লনত্তত চায় তা হত্তি তাত্তেরত্তে েমপ্ত্তক্ষ ১২টি ক াত্তত্রর লবরুত্তি তা েরত্তত হত্তব। যাহাই কহাে, এই 

চক্রাত্তির েবর মুহাম্মে (সাাঃ) এর োত্তছ কপ্ৌত্তছ ক ি ঐশ্বলরে বার্ীর (ওহী) মািযত্তম এবং লতলন মলেনায় অলিবাসত্তনর 

জনয লনত্তেত শনাও কপ্ত্তিন। লতাঁ লন আিী (রাাঃ)ত্তে তাাঁ র লবছানায় ঘুমাত্তত বিত্তিন, আর লতলন কুরআন এর আয়াত কথত্তে 

প্াে েরত্তত (সুরা ইয়ালছন) েরত্তত সব সশস্ত্র কুরাইশ যুবেত্তের মাঝোন লেত্তয় কবলরত্তয় ক ত্তিন। আল্লাহর ইোয় সব 

যুবেরা ঘুলমত্তয় প্ত্তেলছি, আর আল্লাহর নবী লনরাপ্ত্তে তাাঁ র ঘর তযা  েত্তর আবু বের  (রাাঃ) এর সত্তঙ্গ লমলিত হওয়ার 

জনয ক ত্তিন, লযলন তাাঁ র জনয অত্তপ্ক্ষা েরলছত্তিন কঘাো এবং প্থপ্রেশতেত্তে লনত্তয়। তাাঁ রা মলেনার রাস্তার উত্ত্ালেত্তে 

এেটি  ূহায় লতনলেন িুলেত্তয় থােত্তিন। 

 

স্বািালবেিাত্তব, কুরাইশরা এই ঘটনায় স্তলম্ভত ও প্রচি আঘাত প্ায়। এরপ্র তারা এে সহস্র উট পু্রস্কার কঘাষর্া েরি, 

কয কেহ যলে নবী সাাঃত্তে জীলবত অথবা মৃত মক্কায় ল ত্তর আনত্তত প্াত্তর। সুরাোহ ইবন মালিে, কয নালে তাাঁ র বীরত্ব 

এবং কিাে েুাঁত্তজ প্াওয়ার কেৌশত্তি অলত েক্ষ লছি, নবীত্তে এবং তাাঁ র সহসঙ্গী আবু বের কে অনুসরর্ েরত্তত িা ি। 

ঠিে যেন সুরাোহ তাাঁ ত্তের সলন্নেত্তট কপ্ৌছাি তার কঘাোর প্া বালিত্তত কেত্তব ক ি, এরপ্র লতলন আল্লাহর রসুিত্তে 

কচলচত্তয় বত্তিিন তার জনয প্রাথতনা (ত্তোয়া) েরত্তত। সুরাোহ আবার কচষ্টা েরত্তত িা ি রসুিত্তে অনুসরর্ েরত্তত এবার 

তার কঘাোর প্াগুলি হাাঁ টু প্যুতি কেত্তব ক ি বালিত্তত। এরপ্র, কস অনুিাবন েরত্তত প্ারি তার এই অনুবৃলে বৃথা এবং 

লনরথত, কেননা যাত্তে কস অনুসরর্ েরত্তছ কস এেজন সলতযোত্তরর আল্লাহর রসুি তাাঁ ত্তে আল্লাহই প্রলতরক্ষা কেত্তবন। কস 

উচ্চস্বত্তর সাহাত্তযযর আত্তবেন জানাি এবং প্রলতশ্রুলত লেি কয কস এই অনুসরর্ বন্ধ েরত্তব এমনলে অনযত্তেরত্তেও িুি 

তথয কেত্তব আর লনরুৎসালহত েরত্তব রসূিত্তে েুাঁত্তজ প্াবার োত্তজ। কস তাাঁ র রসে এবং অস্ত্র আল্লাহর রসূি এবং আবু 

বের কে লেত্তয় লেত্তত চাইত্তিন যা তাাঁ রা লনত্তত অস্বীোর েত্তরন লেন্তু তাাঁ ত্তে বিত্তিন কযন কস অনযত্তের এোত্তজ 

লনরুৎসালহত েত্তর। আল্লাহর নবী তাাঁ র জনয কোয়া েরত্তিন, এবং তার কঘাো আবারও মুি হত্তয় ক ি। সুরাোহ এরপ্র 

মক্কার লেত্তে রওয়ানা লেত্তিন এবং হটাত েত্তর োাঁ লেত্তয় ক ত্তিন এবং এর প্র বিত্তত িা ত্তিনাঃ “েয়া েত্তর এেটু 

অত্তপ্ক্ষা েরুন আলম আপ্নাত্তের সাত্তথ েথা বিত্তত চাই এবং প্রলতজ্ঞা েরলছ আলম কোন ক্ষলত েরব না”। লে েথা 

বিত্তত চায় এটা লজত্তজ্ঞস েরত্তত কস বিিাঃ ও মুহাম্মে! আল্লাহ র েসম! আলম জালন কয কতামার বার্ী চালরলেত্তে ছলেত্তয় 

প্েত্তব আর কতামার মহতয প্রলতষ্ঠা প্াত্তব। েথা লেন কয আলম যেন আসব আপ্নার সত্তঙ্গ কেো েরত্তত তেন আপ্লন 

আমাত্তে সাহাযয েরত্তবন, এটা আপ্লন লিত্তে রােুন। রসূি আবু বের কে বিত্তিন তাাঁ র প্রলতজ্ঞার েথা লিেত্তত বিত্তিন। 

ল ত্তর যাওয়ার সময় কস আল্লাহ র রসূি (সাাঃ) এর উত্তিত্তশয বিি, ‘আপ্লন যলে েসরু’র (প্ারত্তসযর সম্রাট) কেয়া 

কব্রসত্তিট (েঙ্কন) প্ত্তর থাত্তেন তাহত্তি অনুিুলতটা কেমন হত্তব’, “েসরু , লে হরমুত্তযর কছত্তি”? সুরাোহ আশ্চযতয 

হত্তিা । “হযা, েসরু হরমুয এর পু্ত্র” আল্লাহ র নবী বিত্তিন। 
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সুরাোহ বােীর লেত্তে রওয়ানা লেত্তিন, মক্কার রাস্তায় এবং প্লতমত্তিয লতলন সবাইত্তে লনরুৎসালহত েরত্তিন আল্লাহ র 

নবীত্তে অনুসরর্ না েরত্তত, তাাঁ র প্রলতজ্ঞা মত। সুরাোহ কুরাইশত্তের এসব েথা প্ত্তর বত্তিলছি। যেন তাাঁ ত্তে এ’লনত্তয় 

লতরস্কার এবং অলিযুি েরা হত্তিা , কস জবাব লেি – “আল্লাহ র েসম! আমার কঘাোর কসলেন লে হত্তয়লছি কসটা যলে 

কতামরা কেেত্তত তাহত্তি কতামরা রসুত্তির সতযবালেতায় লবশ্বাস েরত্তত এবং লেছুত্ততই তাাঁ ত্তে বাাঁ িা লেত্তত না”।  

 

েশ বছর প্র সুরাোহ মলেনায় মুসিমানত্তের োত্তছ চত্তি আত্তস। আল্লাহ র রসূি সাাঃ এর মৃতুযর ে’মাস প্র, সুরাোহ 

আর কয কোন এেলনষ্ঠ সাহালবত্তের মতই িারাক্রাি লছত্তিন। লেন্তু তাাঁ র মত্তনর মত্তিয যা লেছু ঘুরপ্াে োলেি তার কোন 

লবত্তিষর্ লতলন প্ালেত্তিন না। আর কসটা লছি আল্লাহ র নবী’র এেটি েথা, ‘েসরুর কেয়া কব্রসত্তিট যেন তুলম প্র 

কতামার তেন কতামার অনুিুলতটা লেরেম হত্তয় যায়’? 

 

দু’এে বছর প্ত্তরই িলবষযদ্বার্ীটা সত্ততয প্লরনত হত্তিা । েিী া উমর ইবন আি োোব (রাাঃ) এর সময় প্ারসয অলিেৃত 

হয় এবং ঝেমত্তে মুিযবান অিঙ্কার সামগ্রী, েসরুর, প্ারত্তসযর সম্রাট, মলেনার মসলজত্তে লনত্তয় আসা হয়। সুরাোহ 

এতলেন প্র রসুত্তির িলবষযদ্বার্ীর মমতাথত উপ্িলি েরত্তত প্ারত্তিন। আর অবশযম্ভাবী রুত্তপ্, েিী া উমর সুরাোহত্তে 

বিত্তিন েসরুর অিঙ্কারালে কথত্তে প্রত্তত যার মত্তিয কব্রসত্তিটও লছি। সুবহান আল্লাহ!(সব প্রশংসাই আল্লাহ র) আল্লাহু 

আেবর! (আল্লাহ সুমহান) উপ্লিত সবাই এিাত্তবই প্রলতলক্রয়া বযি েত্তরলছত্তিন। 

 

 

তালিা ইবন ওবাইদুল্লাি 

(রাাঃ,আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

বদানেতা এবং মেললর প্রহতক 

মৃতুয ৩৭ লহজলর 

 

 

আমাত্তের বীর তািহা ইবন ওবাইদুল্লাহ (রাাঃ) স ি বযবসায়ী লছত্তিন লযলন বযবসার োত্তজ বহু কেত্তশ ভ্রমন েত্তরত্তছন। 

এরেমই এে ভ্রমত্তন যেন লতলন আরত্তবর লসমানায় (বসরা) এে েৃষ্টীয় িমতজাযে (প্াদ্রী) তাাঁ ত্তে বত্তিলছত্তিন এেজন 

নবীর আলবিত াত্তবর বযাপ্াত্তর, যার সন্মত্তন্ধ িমতত্তগ্রত্তন্থ পু্বতািাস কেয়া হত্তয়ত্তছ কয লতলন আরব উপ্দ্বীপ্’এ জন্ম কনত্তবন। 

আমাত্তের বীর তািহা’র োত্তছ েবরটি কবশ কেৌতূহত্তিািীপ্ে লছি, লেন্তু অবশযই কসই সময় লতলন এইিাত্তব িাবত্তত 

প্াত্তরন নাই কয লতলন লনত্তজ েতোলন এর দ্বারা প্রিালবত হত্তবন। এর অল্প েয়মাস প্র, যেন লতলন তাাঁ র লনত্তজর শহর, 

মক্কায় ল ত্তর আসত্তিন, লতলন বুঝত্তত প্ারত্তিন বসরার কসই িমতজাযত্তের িলবষযতবার্ীর েথা। আর, ল ত্তরই লতলন মক্কায় 

কেেত্তত কপ্ত্তিন এবং শুনত্তত কপ্ত্তিন অত্তনে েথা যা মক্কায় আত্তিােন তুত্তিত্তছ। কোজ েবর লনত্তয় জানত্তিন মুহাম্মে 

(সাাঃ) ইসিাম িত্তমতর লবষত্তয় েথা বাতত া বিত্তছন, কযটা লবিলমতত্তের কপ্ৌেলিে উপ্াসনার বীরুত্তি চরম আঘাত, তাত্তের 

সংস্কার এবং অলবচার এর ঐলতহয, োসতযপ্রথা, তনলতে িাম্পত্তটযর বীরুত্তি। আর স্বািালবেিাত্তবই মক্কার অলিজাতত্তের 

তা সন্তুষ্ট েরলছি না, লবত্তশষেত্তর মুহাম্মে যেন বিলছি মানুষ সব সমান, কহাে কস িনী প্রিু বা  লরব োস।  

আমাত্তের বীর, এটা সতয কয, লছত্তিন এে সম্পেশািী এবং  র্যমানয বযলিে, লেন্তু লতলন লবজ্ঞতাসম্পন্ন এমন এে 

বযালি যার োত্তছ ‘সতয’ বা ‘নযায়’ এর েের লছি সবলেছুর আত্ত । যেন লতলন জানত্তত প্ারত্তিন কয মুহাম্মে হত্তেন এর 

প্রচারে বা যাজে আর আমাত্তের বীর এর ঘলনষ্ট বনু্ধ আবু বের  মুহাম্মে (সাাঃ) এর অনুসারী, তেন লতলন লনত্তজত্তে 
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বিত্তিন, ‘এই দু’জন কিাে েেনই কোন িুি ও অনযাত্তয়র জনয সহত্তযা ী হত্তত প্াত্তর না’। আর মুহাম্মে, চলল্লশ বছর 

িত্তর মক্কায় বাস েরত্তছন, কেউ েেন তাাঁ র নাত্তম এমন লেছু শুত্তনন নাই যা তাাঁ র চালরলত্রে তবলশত্তষ্টর উপ্র এতটুকু 

প্লরমার্ েুাঁত লহত্তসত্তব প্র লনত হয় আর কয জনয তাাঁ ত্তে মক্কাবালসরা তাাঁ র নাম লেত্তয়লছি, আি-আলমন বা লবশ্বাসী। লবশ্বস্ত 

এবং সৎ এই বযলি, তািহা উপ্িলি েরত্তত িা ত্তিন কয এই িরত্তনর চলরত্তত্রর এই বযালি েেনই প্রতারে বা অসত্ততযর  

বাহে হত্তত প্াত্তর না, িন্ডিাত্তব আল্লাহ র বার্ী (ওলহ) কপ্ত্তয়ত্তছন বত্তি োবী েরত্তত প্াত্তর না। পু্ত্তরাপু্লর িাত্তব বিত্তত 

ক ত্তি, তািহা তাাঁ র কযৌলিে লবত্তিষন েরত্তিন চিমান ঘটনার এবং ‘ইসিাম’ এর মত্তিয সত্ততযর সন্ধান লনলশ্চতিাত্তব 

কপ্ত্তিন। এর প্র লতলন তাাঁ র বনু্ধ আবু বের ’কে বিত্তিন তাাঁ ত্তে মুহাম্মে এর সালন্নত্তি লনত্তয় কযত্তত। আত্তর লতলন কঘাষর্া 

লেত্তিন তাাঁ র পু্তুিপূ্জা প্রতযাোন এবং এেত্ববাে (ত্ততৌলহে) আল্লাহ, এবং রসূি মুহাম্মে এর উপ্র লবশ্বাস িাপ্ত্তনর েথা। 

আর এই িাত্তবই আমাত্তের বীর তািহা ইবন উবাইদুল্লাহ ইসিাত্তমর এত্তেবাত্তর শুরুর লেত্তের িমতািলরতত্তের এেজন 

লছত্তিন। লতলন সমাত্তজর িনবান এবং গুরুতযপু্নত বযলি হওয়ার প্রও কপ্ৌেলিে মক্কাবাসী তাাঁ র লপ্ছত্তন লেছু কিােত্তে 

লনযুলি লেি তাাঁ ত্তে উেি েরার জনয। প্ত্তর, মুসিামানত্তের যেন মেীনায় অলিবাসত্তনর জনয অনুমলত বা মত কেয়া 

হত্তিা  তািহা তাাঁ র বসত লিটা কছত্তে ইয়াথরীব (মলেনা) চত্তি ক ত্তিন। 

 

আমাত্তের বীত্তরর বযলিত্ততযর তবলশষ্ট হত্তিা  তাাঁ র অসীম বোনযতা; এজনয তাাঁ ত্তে আল্লাহ র রসূি উপ্ালি লেত্তয়লছত্তিন, ‘ 

সািুচলরত্র, োনশীি আর  উোর তািহা’। এরেমও বিা হয় তাাঁ র োনশীিতা এবং উোরতার জনয অত্তনে সময় লতলন 

েপ্েত েহীন রাত োটাত্ততন। কযত্তহতু লতলন এেজন স ি বলর্ে, অলত স্বে হাত্তত লযলন োজ েত্তর প্রচুর িন সম্পলের 

অজত ন েত্তরত্তছন যা লেত্তয় লতলন তাাঁ র সব আলত্নয় স্বজন এবং বনু্ধ বান্ধবত্তের িরর্ কপ্াষর্ চািাত্ততন। লতলন শুিু তাত্তের 

অথতই লেত্তত না বরং তাত্তের ঋন প্লরত্তশাি এবং লবত্তয় েরার জনয সাহাযয েরত্ততন। তাাঁ র উোরতা সম্বত্তন্ধ তাাঁ র স্ত্রী এই 

িাত্তব বত্তিত্তছন, এেলেন তািহাত্তে অত্তনে লবষণ্ণ ও লচলিত িা লছি। যেন লতলন তাাঁ ত্তে লচিার বযাপ্াত্তর লজত্তজ্ঞস 

েরত্তিন জবাব কপ্ত্তিন কয তাাঁ র িন সম্পেই তাাঁ র লচিার োরর্। লতলন তাাঁ ত্তে বিত্তিন, ‘তুলম তাহত্তি এগুত্তিা কথত্তে 

মুি হওনা কেন’? কযটা তািহা েরত্তিন। তাাঁ র হাত্তত যালেছুই থােত লতলন লবলিত্তয় লেত্ততন। মিয রাত্ততর মত্তিয তাাঁ র 

হাত্তত আর লেছু অবলশষ্ট থােত না আর এই শূনযতা তাাঁ ত্তে রাতির শালিত্তত ঘুমাবার োরর্ কহাত। তািহা শুিু তাাঁ র 

সম্পত্তের বযাপ্াত্তরই মুি হস্ত লছত্তিন না; আত্তরা গুরুতযপু্নত, লতলন লনত্তজর বযাপ্াত্তরও লছত্তিন উোর, অতযি সুত্তের সত্তঙ্গ 

লতলন তাাঁ র লবশ্বাত্তসর জনয লনত্তজত্তেও উতস ত েরত্ততন। আর এর জনয কয উিাহরনটা েুবই প্রলর্িান কসটা হত্তিা  তাাঁ র 

বীরত্বপু্নত অবোন অহুত্তের যুত্তি। কয যুত্তি আল্লাহ র নবীর চাচা লনহত হয়লছত্তিন এবং রসূি (সাাঃ) আহত হত্তয়লছত্তিন 

এবং তাাঁ র লেছু োতও কিত্তঙ্গ ল ত্তয়লছি। এই লবষাে দৃশয কেোর সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ লতলন শত্রুর মাঝলেত্তয়ই িয়ঙ্কর িাত্তব 

অলতক্রম েত্তর কেৌত্তে আত্তসন আল্লাহ র নবীত্তে সাহাযয েরার জনয। লতলন তাাঁ র বাম বাহু লেত্তয় আ ত্তি রাত্তেন, আর োন 

হাত্তত তরবালর লেত্তয় যেন যুি েরলছত্তিন। আবু বের  (রাাঃ) বত্তিন কয লতলন আমাত্তের বীত্তরর শরীত্তর ৭০টির কবশী 

আঘাত কেত্তেত্তছন ঐ সংেটময় লেত্তন।  

 

এেজন কিাত্তের কমজাজ বা তবলশত্তষ্টর আসি প্রীক্ষা হয় যেন তাাঁ ত্তে জনসািারত্তর্ আত্ত র িুি লসিািটি সংত্তশািন 

েরত্তত হয়। আমাত্তের এই সব প্রীক্ষা সব সময় এইসব প্রীক্ষায় সব সময় েুবই স িতার সত্তঙ্গ উলেনত হত্তয়ত্তছন। এটা 

ঘত্তটলছি ইরাত্তের োত্তছ তাাঁ র শহীে হওয়ার অবযবলহত পু্ত্তবত। লতলন েিী া আিী লবন আলবতাত্তিব (রাাঃ) কনতৃত্তত্ব কয 

কসনা বালহনী উসমান ইবন আ  ান এর হতযাোরীত্তের বীরুত্তি প্রলতত্তশাি এর জনয যুি েরলছি তাত্তত কযা  কেন। লেছু 

উসমান (রাাঃ) হতযাোরী স্বয়ং কয কোন োরত্তন আিী’র কসনাবালহনীত্তত কযা  কেয়। যেন আিী ইবন আলব তালিব 

আমাত্তের বীর এবং তাাঁ র বনু্ধ আয-জুবাইর ইবন আি-আওয়াত্তমর সত্তঙ্গ েথা বত্তিন, তািহা িুিটা বুঝত্তত প্াত্তরন। 

সুতরাং লতলন সাহলসেতার সত্তঙ্গ তাাঁ র লসিাি বেি েত্তরন এবং যুিত্তক্ষত্র তযা  েত্তরন, আর যার জনয প্ত্তর তাাঁ ত্তে হতযা 

েরা হয় কযটা তাাঁ ত্তে সত্ততযর প্ত্তথর শহীেত্তের োত্ত িায় শালমি(এেীিূত) েত্তর।  
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থুমামাি ইবন উথাল  

(রাাঃ,আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 
 

ঘৃণা ভালবাসাি বদল িি 

মৃতুয ২০ লহজলর 

 

 

এটা সবসময় প্লরলক্ষত কয িমতপ্রচার (োওয়া) এর কক্ষত্তত্র সবত্তচত্তয় উেম এবং  িপ্রসূ প্থ হত্তে েথার কচত্তয় 

িমতপ্রচারেত্তের লনজস্ব বযবহার এবং েত্তমতর উোহরন। আর এই স্বতাঃ লসি সতয উোহরনই হত্তে ইসিাত্তমর বার্ী প্রচার 

এবং লবস্তাত্তরর মুি োরর্, লবত্তশষ েত্তর  আলিোর উপ্-সাহারা মরুিুলম অিি এবং েলক্ষর্ পু্বত এলশয়ায়। আর এরজনয 

িমতলিরু ও বলর্ে মুসিমানত্তের আচরন  িানীয় অলিবাসীত্তের সত্তঙ্গ, তাত্তের বযবহার এসবই মুিত িানীয়ত্তের আেষতন 

েত্তরত্তছ ইসিাম এর প্রলত আর এিাত্তবই তাাঁ রা স্বতাঃ প্রত্তর্ালেত হত্তয় গ্রহন েত্তরন ইসিাম িমত। আমাত্তের আজত্তের 

বীত্তরর েথায় আমরা িমতািত্তরর এেটি চমেপ্রে প্রামালর্ে লববৃলত যার মত্তিয প্রমান প্াওয়া যাত্তব িমতপ্রচাত্তরর  োযতের 

লেছু উত্তেযা  এবং বযলি ত বযবহার এর এে উজ্জ্বি দৃষ্টাি। আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ এে সময় দুলনয়ায় মুহাম্মত্তের 

(সাাঃ) এর কথত্তে অনয লেছু ঘৃলর্ত লছি না। লেন্তু আল্লাহ র নবীর সত্তঙ্গ তাাঁ র কযা াত্তযাত্ত র প্র লতলন কঘাষনা কেন কয 

“এেন হত্তত তুলমই আমার োত্তছ সবত্তচত্তয় লপ্রয়”। 

 

এবার কেো যাে আমাত্তের বীর, থুমামা ইবন উথাি এর পু্ত্তরা োলহনী। থুমামা ইবন উথাি লছত্তিন এেজন রাজা 

ইয়ামামার (বেত মাত্তনর লরয়াে এবং এর চালরলেে) কিােত্তের জনয এবং লছি তাাঁ র লবরাট প্রলতপ্লে। লহজলর ছয় সাত্তি 

(৬২৮ েৃষ্টাব্দ) যেন আল্লাহ র নবী ঠিে েরত্তিন কয লতলন প্ত্র এবং দূত প্াোত্তবন আত্তসপ্াত্তশর সব শাষেত্তের (এর মত্তিয 

প্ারসয এবং বাইত্তজন্টাইন সাম্রাজযও লছি), আমাত্তের বীর থুমামা ইবন উথাি আল্লাহ র নবীর বাতত াত্তে তালেিযিত্তর 

প্রতযাোন েরত্তিন। শুিু তাই নয়, লতলন এমনলে আল্লাহ র নবী মুহাম্মিত্তে কমত্তর ক িার েথা িাবত্তিন আর এটা যলে 

তাাঁ র এে চাচার েথায় না কহাত, লযলন তাাঁ ত্তে বুঝাত্তত সক্ষম হন যা তাাঁ র মত্তনািাব বেি েত্তর কেয়। লেন্তু থুমামার ঘৃর্া 

মুহাম্মত্তের প্রলত এেটুও হ্রাস প্ায়লন। লতলন প্রলতটি সুত্তযাত্ত ই আল্লাহ র নবীর সাহাবীত্তের (সঙ্গী) হতযা েরত্তত কচত্তয়ত্তছন 

দুিত া যবশত যারাই তাাঁ র না াত্তির মত্তিয ক ত্তছন। আর তাাঁ র এই উেত্তযা  আল্লাহ র নবীত্তে লক্ষি েত্তর কতাত্তি, এজনয 

লতলন থুমামাত্তে সবার শত্রু লহত্তসত্তব কঘাষর্া কেন যাত্তে কেো কপ্ত্তিই হতযা েরার আত্তেশও কেন (যেন এবং কযিাত্তবই 

তাাঁ ত্তে প্াওয়া যায়)। 

 

আমাত্তের বীত্তরর কসৌিা যই বিত্তত হত্তব, কযসব স্কাউটরা প্াহারা লেলেি মলেনা আক্রমর্োরীত্তের িরার জনয তাত্তেরই 

এমন এেটি প্াহারার সময় লতলন িরা প্ত্তে যান এত্তের হাত্তত। থুমামাত্তে রসূত্তির মসলজত্তে লনত্তয় যাওয়া হয় তাাঁ র (সাাঃ) 

লসিাত্তির জনয। যেন আল্লাহ র রসূি তাাঁ র আবাস কথত্তে কবর হত্তয় আত্তসন লতলন কেেত্তত প্ান থুমামাত্তে মসলজত্তের 

এেটি েুটির সত্তঙ্গ কবাঁত্তি রাো হত্তয়ত্তছ। লতলন তাাঁ র সাহাবীত্তের লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, ‘কতামরা লে জান কতামরা োত্তে িত্তর 

এত্তনছ’ ?, ‘না, ও আল্লাহ র রসূি’ লতলন বিত্তিন, ‘কস হত্তে থুমামা ইবন উথাি, তাাঁ র প্রলত সেয় কথে এবং তাাঁ র সত্তঙ্গ 

সদ্বযবহার কোর’। যলেও লতাঁ লন তার উপ্র লক্ষি হত্তয় লছত্তিন, আমাত্তের বীর এেন রসূত্তির সেয় আেত্তয় আত্তছন এবং 

এেরেম কমহমান বা অলতলথ লহত্তসত্তব। আর, আল্লাহ র নবী আশা েরলছত্তিন িাি বযবহাত্তরর োরত্তন থুমামা তার 

‘ইসিাত্তমর বীরুিাচার’এর িুলমো কথত্তে কবলরত্তয় আসত্তত প্াত্তর। আল্লাহ র নবী তার প্লরবাত্তরর োত্তছ ল ত্তয় তার জনয 

প্যতাি োবার লহত্তসত্তব যা’ই প্াওয়া যায় তা থুমামাত্তে সরবরাহ েরত্তত। এরপ্র লতলন আত্তেশ লেত্তিন আমাত্তের বীত্তরর 

উলষ্ট্র’র দুি সোি সন্ধযা তাত্তে সরবরাহ েরত্তত প্ান েরার জনয। আল্লাহ র নবী এিাত্তব কেোশুনা েরলছত্তিন থুমামার 
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সত্তঙ্গ সরাসলর সাক্ষাৎ না েত্তরই। প্ত্তর যেন লতলন তার সত্তঙ্গ েথা বিত্তিন, লতলন তার উত্তিত্তশয বিত্তিন, ‘লে েবর, 

থুমামা’? “আমার োত্তছ িাি েবর আত্তছ, যলে তুলম আমাত্তে হতযা ের, তুলম তাহত্তি শালস্ত কেত্তব তাত্তে কয কতামার 

লেছু অনুসারীত্তের কমত্তর ক ত্তিত্তছ। আর যলে তুলম আমাত্তে মুলি োও, আলম েৃতজ্ঞ হব। আর যলে তুলম অথত সম্পে চাও 

আমার োত্তছ তা প্রচুর আত্তছ”। আল্লাহ র রসূি ে’লেন সাক্ষাৎ েরত্তিন না। এরপ্র লতলন থুমামাত্তে এেই েথা লজত্তজ্ঞস 

েরত্তিন, আর থুমামাও এেই জবাব লেি। তার যায় ায় তাত্তে করত্তে কেয়া হত্তিা  এবং এেই রেম সদ্বযবহার তাত্তে 

কেয়া হত্তত িা ি। এরপ্র লতলন তৃতীয় বাত্তরর মত তার সত্তঙ্গ েথা বিত্তিন, এেই প্রশ্ন লজত্তঙ্গস েরত্তিন আর উেরটাও 

আত্ত র মত কপ্ত্তিন। এরপ্র লতলন আত্তেশ লেত্তিন, থুমামাত্তে  স্বািীন েত্তর কেয়ার জনয।  

 

আমাত্তের বীর আপ্াতিাত্তব বন্দী লহত্তসত্তব তাত্তে কয িাত্তব সমাের েরা হত্তয়ত্তছ তাত্তত লতলন প্রিালবত হত্তয়ত্তছন। এরপ্র 

যেন লতলন মুি, লতলন শহত্তরর বালহত্তর ক ত্তিন এবং কসোত্তন লতলন প্ালন কপ্ত্তিন। লতলন উে কথত্তে নামত্তিন, ক াসি 

েরত্তিন এবং লনত্তজত্তে প্লরস্কার েরত্তিন। এরপ্র লতলন আল্লাহ’র নবীর মসলজত্তে ল ত্তর ক ত্তিন। কসোত্তন কপ্ৌছা মাত্র 

লতলন জনসমু্মত্তে তার িমতািত্তরর েথা কঘাষনা লেত্তিন এবং উচ্চস্বত্তর আল্লাহ র এেত্ববাত্তের এবং তার আনু ত্ততযর 

(শাহাো) আর তার লবশ্বাস িাপ্ত্তনর েথা প্রচার েরত্তিন। এরপ্র লতলন আল্লাহ’র নবীর উত্তিত্তশয বিত্তিন, ‘আলম 

আল্লাহ র েসম কেত্তয় বিলছ, কতামার কথত্তে ঘৃলর্ত আর কেউই লছি না এই দুলনয়ায় আমার োত্তছ। আর এেন কতামার 

েশতন আমার োত্তছ সবত্তচত্তয় লপ্রয়। আল্লাহ র েসম, কতামার িমত আমার োত্তছ েুব অরুলচের লছি, আর এেন তা আমার 

োত্তছ েুবই িািবাসার। আলম েেনই অনয যায় াত্তে কতামার এই যায় ার মত ঘৃর্া েলর নাই, আর এেন এই যায় া 

আমার োত্তছ অত্তনে মত্তনাজ্ঞ, আরামোয়ে”।  লতলন আরও বিত্তিন, ‘আলম কতামার লেছু অনুসারীত্তে আত্ত  কমত্তর 

ক ত্তিলছ। এেন তার ক্ষলতপু্রত্তনর জনয আমার লে েরা েরোর’? আল্লাহ র নবী সাাঃ বিত্তিন তুলম দুলশ্চিা কোর না, 

থুমামাহ, ইসিাম গ্রহত্তনর সাত্তথ সাত্তথ সমস্ত অপ্রাি এবং প্াপ্ কমাচন হত্তয় যায়। এসব শুনামাত্র আমাত্তের বীর প্র ুল্ল 

হত্তয় উেি এবং তার জীবন, সম্পে সবলেছু ইসিাত্তমর বার্ীর কপ্ছত্তন উতসত্ত তর লসিাি লনি। এরপ্র লতলন আল্লাহ র 

নবীত্তে জানাত্তিন কয লতলন মক্কায় উমারাহ (ত্তছাট হজ্ব) প্ািত্তনর উত্তিত্তশয রওয়ানা হত্তেন, এই শুত্তন রসূি তাাঁ ত্তে 

উমরাহ প্ািত্তনর লনয়ামাবলি, ইসিামী োয়ো োনুন বত্তি লেত্তিন। আর আমাত্তের বীর মক্কায় ক ত্তিন এবং প্রত্তবশ 

েরত্তিন উচ্চস্বত্তর তািবীয়া (িাব্বাত্তয়ে আল্লাহুম্মা িাব্বাত্তহে –আলম হালযর, ও আল্লাহ আলম হালযর (ত্ততামার সামত্তন)) 

প্েত্তত প্েত্তত। মক্কার কিােজন প্রোত্তশয, উচ্চস্বত্তর, সবতসমত্তক্ষ তাত্তেরত্তে উত্তপ্ক্ষা েত্তর এইিাত্তব কোয়া প্েত্তত 

কেত্তে উপ্দ্রব কবাি েরত্তত িা ি। অত্তনত্তেই তাত্তের তরবারী েুত্তি ক িি োপ্ কথত্তে তাাঁ ত্তে কমত্তর ক িার জনয। লেন্তু 

তার প্লরচয় জানার প্র তার ক াত্তত্রর কিােজত্তনর প্রলতত্তশাত্তির িত্তয় কথত্তম ক ি। আরও এই জনয কয কসই সময় 

কবলশরিা  োেযপ্ন্ন সরবরাহ আসত ইয়ামামাহ কথত্তে, আমাত্তের বীত্তরর স্বত্তেশ। আমাত্তের বীর কবশ অসংশত্তয় উমারার 

সব লনয়ামাবিী সমাপ্ন েত্তর তার কেত্তশর উত্তিশয রওয়ানা লেত্তিন। তার কেত্তশ ক রার সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ লতলন আত্তেশ লেত্তিন 

আর কোন রেম োেয শসয মক্কার কপ্ৌেলিেত্তের সরবরাহ না েরার জনয। মক্কাবাসী এই বয়েত্তটর  ত্তি েুব ক্ষলতগ্রি 

হত্তিা । অনাহার তাত্তেরত্তে আক্রাি েরি। সুতরাং তাাঁ রা আল্লাহ র নবীর োত্তছ সানুনয় আত্তবেন েরত্তিন আমাত্তের বীত্তরর 

এই লসিাি তুত্তি কনয়ার জনয মিযস্ততা েরার। আর কযটা সবসময় েত্তরন, মক্কাবাসীত্তের এত লনষু্ঠর এবং প্াশলবে 

লনলপ্েন তাাঁ র এবং তাাঁ র অনুসারীত্তের উপ্র েরার প্রও, আল্লাহ র নবী (সাাঃ) এর অলত সেয় এবং ক্ষমালশি তবলশষ্ট 

তাাঁ ত্তে অনুিালবত েরি আমাত্তের বীরত্তে এইমত্তমত লিেত্তত কযন লতলন তাাঁ র বয়েট তুত্তি কনন এবং আবাত্তরা োেয 

সরবরাত্তহর প্থ েুত্তি কেন মক্কাবাসীর জনয। এই আত্তেশ থুমামাহ কস্বোয় প্ািন েরত্তিন। আর এইিাত্তবই, লদ্বতীয় 

বাত্তরর মত আরব উপ্দ্বীত্তপ্ অথতননলতে অবত্তরাি তুত্তি কনয়া হত্তিা  আল্লাহ র রসুত্তির আত্তেত্তশ।   
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আত -তুফাইল ইবন আহমর আদ-দাওহস  

(রাাঃ,আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 
মৃতুয ১১ লহজলর  

 
 

“যলে আমরা কুরআনত্তে কোন প্বতত্ততর উপ্ত্তর অবলতর্ত েরতাম, কতামরা তাহত্তি অবশযই কেেত্তত কয প্াহাে লবনয় 

েরত্তছ এবং আল্লাহ র িত্তয় কচৌলচর হত্তয় কিত্তঙ্গ প্েত্তছ। আর এইসব দৃষ্টাি আমরা মানুত্তষর সামত্তন উপ্িাপ্ন েলর কযন 

তারা অনুিাবন েত্তর”। (৫৯:২১) 

 

কুরআত্তনর প্ােযাংত্তশর লনবীে লবত্তিষর্ েরত্তি এরেম অসািারন তবলশষ্টগুলিত্তেই উদ্ঘাটন েত্তর, আর তা দুিাত্তবই – 

এর লবনযাস ও লবষয়বস্তুত্তত। এটা কমাত্তটই আশ্চযতযজনে নয় কয যেন আরবরা এর তবিতায় সত্তন্দহ প্রোশ েরত্তত 

িা ি, তারা এর(ত্তোরআত্তনর) অপ্রােৃলতে বা অত্তিৌলেে লবষয়গুত্তিা বুঝত্তত প্ারি, এোরত্তর্, তারা অলিত্তযা  েরত্তত 

িা ি কয, রসূি মুহাম্মাে (সাাঃ) এেজন ‘েলব’, ‘ নৎোর’, অথবা এেজন ‘যাদুের’ (ঐন্দ্রজালিে), এেজন 

তবলশষ্টমুিে চলরত্র, লযলন, তারা লবশ্বাস েরত কয কোন অত্তিৌলেে শলি বা আত্না হত্তিা  তাাঁ র সাহাযযোরী। কুরআত্তনর 

মূগ্ধের এবং দুলনতবার কয প্রিাব মক্কাবাসী এবং আল্লাহ র নবীর সমসামলয়েত্তের োত্তনর মত্তিয প্রত্তবশ েরত্ততই প্েত্তছ 

এরজনয তাত্তের মত্তিয যারা অহংোরী বা োলম্ভে তারা বািা লেত্তত িা ি আল্লাহ র রসূত্তির েথা না কশানার জনয। 

অত্তনত্তেই তাত্তের োত্তন আঙু্গি লেত্তয় রােত যাত্তত তারা কুরআন এ কথত্তে প্োর (লতিাওয়াত) সব্দ শুনত্তত না প্ায়। 

ইলতহাস সাক্ষয কেয় কয অত্তনে কুরাইশ শুিু কুরআন কথত্তে প্াে শুত্তনই ইসিাম গ্রহন েত্তরত্তছন। এত্তের মত্তিয লছত্তিন 

উমার ইবন োোব (রাাঃ) লযলন প্ত্তর ২য় েলি া হত্তয়লছত্তিন। আত্তরেজন এই উিাহরত্তন হত্তিা  আমাত্তের আজত্তের বীর, 

আত-তু াইি ইবন আলমর, লযলন তাাঁ র ক াত্র, ‘োওছ’ এর প্রিান লছত্তিন। লতলন তাাঁ র েথা আমাত্তের এইিাত্তব বত্তিনাঃ 

 

“যেন আলম মক্কায় আলস (হত্তজ্বর সময়) কূরাইশ কনতারা আমাত্তে েুব উষ্ণ আলতলথত্তয়তায় অলিনলন্দত েত্তর। তাত্তের 

সেত াররা আমাত্তে আ াম সতেত  েত্তর কেয় মুহাম্মাত্তের বার্ী কশানার মত্তিয লবপ্ত্তের বযাপ্াত্তর, তারা বত্তি কেয়, কয এটা 

ঠিে যাদুর মত, লপ্তাত্তে কছত্তির োছ কথত্তে আিাো েত্তর কেয়, িাইত্তে িাইএর োছ কথত্তে এবং কিােত্তেরত্তে 

তাত্তের স্ত্রীর োছ কথত্তে সলরত্তয় কেয়। তারা আমাত্তে এরেম অত্তনে  ল্প বিত্ততই থাত্তে যতক্ষন না আলম এবযপ্াত্তর িীত 

হত্তয় প্লে। এর প্র আলম লসিাি কনই েেনই আলম মুহাম্মত্তের সলন্নেট হব না, বা তাাঁ র সত্তঙ্গ অথবা তাাঁ র েথা শুনব না। 

আলম যেন ো’বা ঘত্তর যাওয়ার জনয ততরী হিাম, আলম োত্তনর মত্তিয তুিা গুত্তজ লেিাম এই িত্তয় কযন আলম 

মুহাম্মত্তের লেছুই শুনত্তত না প্াই। লেন্তু যেনই আলম মসলজত্তে প্রত্তবশ েরিাম, আলম িক্ষ েরিাম মুহাম্মে অনযরেম 

িাত্তব প্রাথতনা েরত্তছ যা আলম েেত্তনা কেলে নাই। তাাঁ র ‘প্রাথতনা’ কেোর  আমার এই ঔতসেযত্তে আলম লেছুত্ততই সংবরর্ 

েরত্তত প্ারলছিাম না আর আলম কেেত্তত কপ্িাম কয আলম লনত্তজ আমার অজাত্তিই তাাঁ র আরও োত্তছ চত্তি যালেিাম। 

আলম আর লনত্তজত্তে লতলন কযসব প্েলছত্তিন তা কশানা কথত্তে লবরত থােত্তত প্ারলছিাম না। এরপ্র আলম লনত্তজত্তে 

বিিাম, তূ াইি এটা লে কতামার আহাম্মলে নয়, তুলম এেজন বুলিজ্ঞান সমু্পনত মানুষ এবং এেজন েলব। কতামাত্তে 

মুহাম্মত্তের েথা কশানা কথত্তে লে বািা লেত্তে? তা যলে বুলিবৃলেে হয় তুলম গ্রহন েরত্তব, আর না হত্তি তা প্রতযাোন 

েরত্তব। এরপ্র আলম অত্তপ্ক্ষা েরত্তত িা িাম মুহাম্মে মসলজে কথত্তে কবর হত্তয় যাওয়া প্যুতি এবং তাাঁ ত্তে অনুসরর্ 

েরত্তত যতক্ষন লতলন বােীত্তত কপ্ৌছান এবং তাাঁ র সত্তঙ্গ আলমও বােীত্তত ঢুত্তে প্েিাম। আলম তাাঁ ত্তে বিিাম কিােজন 

আমাত্তে লে বত্তিত্তছ তাাঁ র সন্মত্তন্ধ, এবং লেিাত্তব আলম তাাঁ র প্ঠিত লেছু আয়াত যা লতলন ো’বা ঘত্তর কতিাওয়াত 

েত্তরলছত্তিন প্ছন্দ েত্তর ক লি।  
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আলম তাাঁ ত্তে বিিাম তাাঁ র প্রচালরত বার্ী সন্মত্তন্ধ আমাত্তে বিত্তত, লতলন আমাত্তে এ বযাপ্াত্তর অবলহত েরত্তিন এবং সুরা 

আি-ইেিাস (প্লবত্রতা) এবং সুরা আি- ািাে (সুযতযেয়) (১১২, ১১৩ আি কুর’আন)। আল্লাহর শপ্থ েত্তর বিলছ, 

আলম এর আত্ত  এর কথত্তে উেম লেছু শুলন নাই, এমনলে লতলন কয বার্ী আমাত্তে লশক্ষা লেত্তিন তার কথত্তে আরও িাি 

লেছুও আত্ত  জানতাম না। সুতরাং আলম তাাঁ ত্তে তাাঁ র হাত বালেত্তয় লেত্তত বিিাম আমার লেত্তে কযন আলম আমার 

আনু তয প্রোশ েরত্তত প্ালর তার প্রলত এবং কয িমত লতলন লশক্ষা লেত্তেন (তার মাত্তন এিাত্তবই আমার ইসিাম গ্রহন)।  

আমাত্তের বীর লেছুলেন মক্কায় অবিান েত্তরন ইসিাম সন্মত্তন্ধ আরও লেছু জানার জনয, এরপ্র লতলন অনুমলত চান ল ত্তর 

যাওয়ার, কযন লতলন তার ক াত্তত্রর কিােজনত্তে এই নুতন িমত সন্মত্তন্ধ লশক্ষা লেত্তত প্াত্তরন। তাত্তের মত্তিয লেছু ইসিাম 

গ্রহন েত্তরন, যার মত্তিয তার লপ্তা এবং স্ত্রীও লছত্তিন। আবু হুরাইরাও ইসিাম গ্রহন েত্তরন এবং তার সত্তঙ্গ মক্কায় যান 

আল্লাহর নবীর সত্তঙ্গ কেো েরত্তত, আর উলন তাত্তের কিােজত্তনর সঠিে প্ত্তথ চালিত হওয়ার জনয কোয়া েত্তরন। আত-

তু াইি তাাঁ র কিােজত্তনর োত্তছ ল ত্তর যান, এবং ইসিাত্তমর প্রচার এবং লশক্ষার জনয োজ েরত্তত থাত্তেন মেীনায় 

আল্লাহর নবীর সত্তঙ্গ কযা  কেয়া প্যুতি (ত্তবশ ে’বছর প্র) যেন তাাঁ র সত্তঙ্গ লছি প্রায় সেুরটি প্লরবার তাাঁ র োও ক াত্র 

কথত্তে। আর যেন আল্লাহর নবী সাাঃ লবজত্তয়র সন্মাত্তন মক্কায় প্রত্তবশ েত্তরন, আমাত্তের বীর রসুত্তির অনুমলত চান ল ত্তর 

ল ত্তয় তাাঁ র ক াত্তত্রর কিােজন কযসব মুলতত র পু্জা েরত কসসব কিত্তঙ্গ ক িার জনয। যেন আত-তু াইি মুলতত  গুত্তিা 

জ্বালিত্তয় লেলেি তেন মলহিা এবং কছত্তি কমত্তয়রা োলেত্তয় অত্তপ্ক্ষা েরলছি েেন তাত্তের কেবতা তাাঁ র কোপ্ানত্তি 

আমাত্তের বীরত্তে ধ্বংস েত্তর কেত্তবন,আর আমাত্তের বীর অকুতিত্তয় কসসব জ্বালিত্তয় যালেত্তিন ছাইএ িস্মীিূত না 

হওয়া প্যুতি। আর এই সব কেত্তে ক াত্তত্রর সব কিাে ইসিাম িত্তমত লবশ্বাস আনি। 

 

ইসিাত্তমর বার্ীর এেজন লবশ্বস্ত অনুরা ী লহত্তসত্তব, আমাত্তের বীর আত-তু াইি ইবন আমীর প্রথত্তম সব রেম 

কপ্ৌেলিো লবত্তরািী, অনযায় অলবচার লবত্তরািী অলিযাত্তন আল্লাহর নবীর সত্তঙ্গ লছত্তিন, এরপ্র লছত্তিন েিী া আবূ বের  

(রাাঃ) এর কসনােত্তি। লতলন িি মুসাইিামার বীরুত্তি আি-ইয়ামামার যুত্তি তাাঁ র িা য বরন েত্তরন, কযোত্তন আমাত্তের 

বীর শহীত্তের োত্ত িায় কযা  কেন সতয এবং নযাত্তয়র জত্তনয। 

 

 

 

উমাইর ইবন ওিাব  
(রাাঃ,আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন) 

 

একজন শ্িতালনর সাধুলত রুিাির  

মৃতুয ২৪ লহজলর 

 

 

অলবশ্বাসীত্তের বীরুত্তি ইসিাত্তমর প্রথম যুি, বের এর যুি, কযোত্তন ‘উমাইর ইবন ওহাবত্তে প্াোত্তনা হত্তয়লছি মুসিমান 

কসনােত্তির মত্তিয গুিচর লহসাত্তব। প্ত্তর, কপ্ৌেলিেত্তের প্রাজত্তয়, এটা লছি উমাইর কয নালে অলত ক াপ্ত্তন কস্বোয় 

ইসিাত্তমর নবীত্তে হতযা েরার োজ হাত্তত কনন। ইলতহাস সাক্ষ কেয় কয এই যুত্তি অত্তনে মক্কার লবিলমত কনতারা লনহত 

হন, উমাইর ইবন ওহাব এবং তাাঁ র বনু্ধ সা ওয়ান ইবন উমাইয়া যুত্তির  িা ি লনত্তয় আত্তিাচনা েত্তরন। সা ওয়ান 

(যার বাবা এই যুত্তি লনহত হন) বিিাঃ এতত্তিাে লনহত হওয়ার প্র জীবন কযন মুিযহীন হত্তয় ক ত্তছ, উমাইর মিবয 

েরি , ‘তুলম ঠিেই বত্তিছ, যলে আমার লেছু েজত  এবং কছত্তিত্তপ্ত্তি সহ প্লরবার না থােত, আলম কযতাম মুহাম্মেত্তে 

হতযা েরত্তত’। সা ওয়ান এই েথা শুত্তন েুব আনলন্দত হত্তিা , এবং লতলন সব লেছুর োয়িার কনয়ার জনয প্রলতজ্ঞা 

েরি যলে উমাইর এত্তত মৃতুয বরন েত্তরন। আর এিাত্তবই তাত্তের মত্তিয শয়তানী োত্তজর চুলি হত্তয় ক ি। ঊমাইর প্ত্তর 
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তাাঁ র লবষমাো তরবারী ঘাত্তে লনত্তয় মেীনায় উপ্লিত হত্তিন। উমার ইবন োোব (রাাঃ) তাাঁ র সুচতুর অনুমান লেত্তয় 

অনুিাবন েরত্তত প্ারত্তিন কয উমাইর লনশ্চয় কোন সৎ উত্তিত্তশয মেীনায় আত্তস নাই। সুতরাং লতলন তাত্তে তার তরবারী 

ঝুিাত্তনার েলে িত্তর এত্তন আল্লাহর নবীর সামত্তন উপ্লিত েরাত্তিন, লযলন তাত্তে উমাইরত্তে করত্তে কযত্তত বিত্তিন। 

আল্লাহর নবী উমাইরত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন তাাঁ র এোত্তন উপ্লিলতর োরর্ বা উত্তিশয, আর এই প্যতাত্তয় কস বিি তাাঁ র 

বন্দী কছত্তির জনযই কস এত্তসত্তছ। লেন্তু, আল্লাহর নবী সাাঃ এর োত্তছ আল্লাহ েতৃত ে পু্ত্তরা ক াপ্ন বযাপ্ারটা উত্তম্মালচত 

েরা হত্তিা , আর লতলন উমাইর কে সা ওয়ান এবং উমাইর মত্তিয ো’বা’র সামত্তন লে চুলি হত্তয়লছি তা বত্তি লেত্তিন। 

অলত ক াপ্ন কসই চুলির ঘটনা উপ্িলি েত্তর উমাইর বুঝত্তত প্ারি কয মুহাম্মে আর কেউ নয়, লতলনই সলতযোত্তরর 

নবী এবং আল্লাহর কপ্রলরত বার্ী বাহে। অতাঃপ্র, লতলন তার ইসিাম গ্রহত্তনর কঘাষর্া লেত্তিন, আর এই প্যতাত্তয় আল্লাহর 

নবী সাহাবাত্তের বিত্তিন, “কতামার িাইত্তে লেলক্ষত ের এবং তার কছত্তিত্তে মুি েত্তর োও”। উমাইর এর লনত্তজর কচাে 

োনত্তেই লবশ্বাস েরত্তত েষ্ট হলেি এরেম অলবশ্বাসয মাজত না োরীত্তে, লযলন ইসিাম এর সমহান নবী সাাঃ। এর েয়লেন 

প্র লতলন আল্লাহর নবীর োত্তছ ল ত্তর এত্তিন এবং মক্কায় যাওয়ার অনুমলত চাইত্তিন কযন লতলন কসোত্তন ল ত্তয় ইসিাম 

প্রসাত্তর োজ েরত্তত প্াত্তরন। আর এইিাত্তবই লতলন তার পু্রত্তনা ইসিাত্তমর অনুসালরত্তের লবরুিবালেতা কথত্তে লনত্তজত্তে 

মুলি লেত্তত চাইত্তিন। 

 

সা ওয়াত্তনর োত্তছ এটা এে লবরাট িাক্কা, কয কিাে মেীনায় ক ি শুিু আল্লাহ’র নবী মুহাম্মেত্তে হতযা েরত্তত কস 

কিাে ল ত্তর আসি কসই নবীর িমত এবং বার্ীত্তে প্রসালরত েরার সুদৃে ইো লনত্তয়। উমাইর এর কয বযলিে তাত্তত 

কেউই তাত্তে মক্কায় জনসমু্মত্তে প্রোত্তশয ইসিাম প্রচাত্তর বািা কেয়ার সাহস কপ্ি না।  েত্তয়ে সিাত্তহর মত্তিযই লবরাট 

সংেযায় মক্কাবাসী ইসিাম গ্রহন েরি। তাত্তেরত্তে সত্তঙ্গ লনত্তয় লতলন মেীনার উত্তিত্তশয  িীর িলি, িািবাসা এবং 

প্রশালি লনত্তয় কশািাযাত্রায় রওয়ানা হত্তিন, আত্ত র বাত্তরর যা লতলন েত্তরলছত্তিন দুষ্ট উত্তিশয লনত্তয়।  

 

আর এই িাত্তবই, উমাইর লছি এেজন উজ্জ্বি উোহরর্ ইসিাত্তমর মমতবার্ীর প্রিাত্তবর যা কোটি কোটি মানুষত্তে 

রুপ্ািলরত েত্তরত্তছ শয়তান কথত্তে মহত্ততয, দুষৃ্কলতোরী কথত্তে উেম োত্তজর প্রিাবে লহত্তসত্তব সারা দুলনয়া জুত্তে। 

রুপ্ািত্তরর এই প্রিাব কয িাত্তব উমাইর কে বেত্তি লেত্তয়লছি কসটা যথাযথ িাত্তব বনতনা েত্তরত্তছন “উমার ইবন আি-

োোব রাাঃ, লযলন বত্তিত্তছন, ‘আল্লাহর নাত্তম বিত্তত প্ালর, উমাইর এর কথত্তে এেটি শুের ও আমার োত্তছ িাি লছি-

যেন উমাইর প্রথম আমাত্তের োত্তছ আত্তস মলেনায়, লেন্তু আজ কস আমার লনত্তজর কোন কছত্তিত্তমত্তয়র কথত্তেও কবশী 

লপ্রয়, যারা আমার রি মাংত্তসর  সত্তঙ্গ সমৃ্পি”।  
 

 

 

উসমান ইবন জাইদ  

রালেয়াল্লাহু আনহু –আল্লাহ তার উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন  
 

তরুন মসনািহত আর মিান বেহি 

জন্ম ৬১৫ েৃষ্টাব্দ   
 

 

আমরা লবলিন্ন যায় ায় অত্তনেবার বত্তিলছ, ইসিাম বংশ, ক াত্র অথবা বর্তত্তে েেনই কেষ্ঠতার মাপ্োঠি মত্তন েত্তর না, 

োরর্ কুর’আন’এ বিা হত্তয়ত্তছ, “লনশ্চয় আল্লাহর োত্তছ কতামাত্তের মত্তিয কস-ই সবতালিে সন্মালনত কয িালমতে এবং 

আল্লাহর স্বালস্তর িত্তয় িীত” (৪৯:১৩)। এটা কোন লবস্ময় নয় আমাত্তের তরুর্ এই বীত্তরর জনয, কয কেবি ২০ বছর 
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বয়স আর আল্লাহর রসূি তাত্তে কসনাপ্লত বালনত্তয় লেত্তিন কযই কসনােত্তি মহান বযলিরা লছত্তিন কযমন আবু বের  

আস-লসিীে, উমার ইবন আি-োোব এবং আবু উবাইোহ ইবন আি-জাররাহ রাাঃ ও আত্তরা অত্তনে আল্লাহর নবীর 

সাহাবারা। আমরা ঘটনার প্লরপু্নততায় ক্রমািত্তয় আসলছ। আমরা কেোর কচষ্টা েরব এই যুবে কিােটি, উসামাহ ইবন 

জাইে কেমন লছত্তিন। লহজরী সত্তনর ৭বছর আত্ত  তার জন্ম (৬১৫ েৃষ্টাব্দ)। নবী মুহাম্মে এবং তাাঁ র অনুসারীত্তের জনয 

এই সময়টা লছি েুবই েঠির্। নুতন বার্ী, অল্প লেছু অনুসারী, যারা কবশীরিা ই  রীব এবং ক্রীতোস। এই সময় প্রত্ততযে 

মুসিমান, এমনলে আল্লাহর নবী প্যুতি সব িরত্তনর হয়রালন বা লন ৃহ সহয েরত্তত হত্তয়লছি মক্কার লবিলমতত্তের দ্বারা।  আর 

এই সমত্তয় এেটি কেৌতুহত্তিািীপ্ে ঘটনা ঘত্তট যা েুশী এবং উল্লাস এত্তন লেত্তয়লছি নবী মুহাম্মত্তের হৃেত্তয়, এে লশশুর 

জন্ম যার বাবা লছত্তিন নবীর প্ািে পু্ত্র, জাইে। এমন উসামা’র মা’ও েম আেত্তরর লছত্তিন না আল্লাহর নবীর োত্তছ। 

তাাঁ র নাম লছি বারাোহ (উম্ম আইমান) কয ক্রীতোসী তাাঁ র লনত্তজর মা আলমনার কসবা েত্তরলছি, আর কয নালে লদ্বতীয় 

মাত্তয়র মত লছি মুহাম্মত্তের োত্তছ লনত্তজর মা’র মৃতুযর প্র, যেন তাাঁ র বয়স মাত্র সাত বছর। সুতরাং নবী মুহাম্মত্তের 

োত্তছ উসামাহ ইবন জাইে বস্তুত লছি নাতী আর তাাঁ র িািবাসা উসামার প্রলত আি হাসান এবং আি হুসাইন, তাাঁ র 

আসি নাতীত্তের কথত্তে েুব কবশী লিন্ন লছি না। আর এই িািবাসা উসামা কবত্তে উোর প্রও চিত্তত থাত্তে। উসামা 

যেন যুবে, আল্লাহর নবী সাাঃ কে এেটি মুিযবান প্লরত্তিয় (আিলেল্লাহ) উপ্হার কেয়া হয়। লতলন তা এে শুক্রবাত্তরর 

নামাত্তজ প্লরিান েত্তরন এবং উসামাত্তে লেত্তয় কেন, কযটা কপ্ত্তয় উসামা কবশ  বত কবাি েত্তরন। 

 

আর এই অসামানয বোনযতাই শুিু নয় আত্তরা অত্তনে লেছুর জনয আমাত্তের বীর  বতত্তবাি েরত্ততন। কযটা কবশী প্রলর্িান 

কযা য কসটা হত্তিা  ঊসামা লছি এেজন লবচক্ষন, বাহাদুর ও িমতিীরু বযলি। অহুত্তের যুত্তির সময় উসামা লছি এেজন 

বািে মাত্র। তথালপ্ কস েুব লবষণ্ণ হত্তয় প্ত্তে যেন তাাঁ র বয়লস কছত্তিত্তের আল্লাহর নবী যুত্তি কযত্তত অনুমলত প্রোন কথত্তে 

লবরত থাত্তেন। যেন তাাঁ র বয়স ১৫ আমাত্তের বীর অত্তনেিাত্তব কচষ্টা  েরত্তত থাত্তেন েন্দত্তের যুত্তি অংশ গ্রহত্তনর জনয। 

তার  প্ীোলপ্লের োরত্তন আল্লাহর নবী তাত্তে কসনােত্তি অিিুত ি েত্তরন।  

 

হুনাইন এর যুি, মুসিমানরা তাত্তের লবরাট সংেযার জনয িত্তরই লনত্তয়লছি তাত্তের জত্তয়র বযাপ্ারটা। লেন্তু আল্লাহর ইোয় 

আশ্চযতযজনেিাত্তব  তাত্তের উপ্র অতলেত ত্তত আক্রমন হয় এবং তারা প্রাজত্তয়র মাপ্োঠিত্তত চত্তি আত্তস, শুিু অল্প লেছু 

কযািা যারা তেনও যুি েত্তর যালেি রসূি সাাঃ এর সাত্তথ জত্তয়র আশায়, তাাঁ র মত্তিয আমাত্তের বীর উসামা লবন জাইেও 

লছি, আত্তরা লছি আি-আব্বাস (রসূত্তির চাচা) যারা লনলশ্চত হারত্তে বেত্তি কেন ক ৌরবময় বীজত্তয়। 

 

অনয এে সমত্তয়, আমরা উত্তল্লে েত্তরলছ জাইে ইবন হালরথা, আমাত্তের বীত্তরর লপ্তা, লযলন লনত্তয়া  কপ্ত্তয়লছত্তিন প্রথম 

লতন কসনাপ্লতর এেজন লহত্তসত্তব মুতা’হ’র যুত্তি। আর এটা লছি মুসিমানত্তের প্রথম সনু্মে সমর করামানত্তের সত্তঙ্গ 

আরব সীমাত্তি। জাইে অনয আত্তরা অত্তনত্তের সত্তঙ্গ লনহত হন। আমাত্তের বীর উসামা, এেত্তনা লবশ এর নীত্তচ, লতলন অনযান্ন 

কযািাত্তের সত্তঙ্গ যুিত্তক্ষত্তত্র, লেন্তু লপ্তার মৃতুয তাত্তে তাাঁ র েতত বয কথত্তে এেটুও লবচলিত েত্তর নাই। প্ত্তর, যেন আল্লাহর 

রসূি সাাঃ লদ্বতীয় বাত্তরর মত কসনােি প্াোত্তত চাইত্তিন করামানত্তের মুোলবিা েরার জনয লসলরয়ার সীমাত্তি, কসোত্তন 

কযসব কযািাত্তে অনতিুত ি েরা হত্তিা  তারা সবাই লছি অসীম সাহসী অলিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং লবজ্ঞ, তাত্তের মত্তিয যারা 

লছত্তিন তারা প্রবলতত ত্তত আল্লাহর নবীর মৃতুযর প্র েলি া হত্তয়লছত্তিন, কযমন-আবু বের , উমর এবং আত্তরা অত্তনত্তে, 

যারা প্ত্তর করামানত্তেরত্তে সমু্পনতরুত্তপ্  প্রালজত েত্তরলছত্তিন লসলরয়ায় এবং প্ারসযীয় সাম্রাজয ইরাে এবং প্ারলসয়ায়, 

তাত্তের মত্তিয লছত্তিন আবু উবাইোহ এবং সায়াে ইবন আলব ওয়াক্কাস। যলেও আমাত্তের বীর উসামাহ ইবন যাইে, যার 

বয়স তেন কেবি ২০ বছর, আল্লাহর নবী তাত্তেই মত্তনানীত েত্তরলছত্তিন  কসনাপ্লত লহত্তসত্তব এই কসনােত্তির। 
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আল্লাহর নবী মুহাম্মে সাাঃ কসনােিটির লসলরয়া যাত্রার আত্ত ই মারা যান। লেন্তু লতলন ইলতমত্তিয উসামাহ’কে কোন রাস্তা 

লেত্তয় এবং লেিাত্তব অগ্রসর হত্তবন সবলেছুর লনত্তেত শনা লেত্তয় লেত্তয়লছত্তিন। আবু বের  রাাঃ েলি া লনবতালচত হন নবীর 

উেরালিোর লহত্তসত্তব। এেজন এেলনষ্ঠ বনু্ধ এবং উেরালিোর, আবু বের  কসনােিত্তে লনত্তেত শ লেত্তিন রসুি’এর 

লনত্তয়া েৃত কসনাপ্লতর অলিত্তনই তাত্তের যাত্রা শুরু েরত্তত। আর এই কসনাপ্লত হত্তিন আমাত্তের বীর উসামাহ ইবন 

যাইে। লেছু কিাে উমর ইবন আি-োোবত্তে বিত্তিন লতলন কযন প্রামশত কেন এেজন বয়স্ক কিােত্তে উসামা’র 

যায় ায় লনত্তয়া  কেন। যেন আবু বের  রাাঃ উমর রাাঃ এর োছ কথত্তে এই প্রামশত শুত্তনন এবং লক্ষি হত্তয় উত্তেন। লতলন 

উমর এর োলে িত্তর ক ত্তিন এর জনয তাত্তে লতরস্কার েরত্তত, এবং বত্তিন, ‘কতামার মা কযন কতামাত্তে হারায়! 

এেজনত্তে আল্লাহর নবী লনত্তয়া  লেত্তয় ক ত্তছন, আর তুলম চাও আলম তাত্তে বেত্তি কেই? কসটা েেনই হত্তব না’। প্ত্তর, 

কিােজন যেন উমরত্তে এই েবর সন্মত্তন্ধ লজত্তজ্ঞস েরলছি, লতলন তাত্তেরত্তে লতরস্কার েত্তরন তাাঁ ত্তে এরেম এেটা 

প্লরলিলতর সনু্মলক্ষন েরার জনয। কসনাবালহনী লসলরয়ার উত্তিত্তশয রওয়ানা হত্তয় যায়। েলি া লনত্তজ কযািাত্তেরত্তে লবোয় 

জানাত্তত আত্তসন। উসামা যেন কঘাোয় আসীন েলি া তেন প্াত্তয় কহত্তট তাাঁ র সত্তঙ্গ যালেত্তিন। তেন উসামাহ বিত্তিন, 

‘ও আল্লাহর নবী’র উেরালিোর, হয় আপ্লনও কঘাোয় আসীন হন নতুবা আমাত্তে নামত্তত কেন কযন আলমও আপ্নার 

সত্তঙ্গ কহত্তট চিত্তত প্ালর’। মহান এই েিী ার উেরটা লে লছি? আল্লাহ’র নাত্তম, লতলন বিত্তিন, ‘তুলম কতামার কঘাো 

কথত্তে নামত্তব না, আর আলমও কঘাোয় আসীন হব না। এটার মত্তিয কোত্তষর লে হত্তিা  ঘন্টা োত্তনে আমার প্া িুিায় 

মলিন হত্তিা  আল্লাহর রাস্তায়? এরপ্র লতলন আত্তেশ লেত্তিন কযন আল্লাহ’র রসূি স্বয়ং কযিাত্তব লনত্তেত শনা ও  প্লরেল্পনা 

লেত্তয়ত্তছন কসিাত্তবই অগ্রসর হত্তত। এর লতলন, শাসনেতত া, অনুত্তরাি েরত্তিন উসামাহ’কে কযন উমরত্তে মলেনায় অবিান 

েরার অনুমলত কেয় তাাঁ ত্তে সাহাযয েরার জনয, যা উসামাহ অনু ৃলহত হত্তয় কমত্তন কনন।  

 

প্লরেল্পনা মত সবলেছু বাস্তবালয়ত হয়, আর প্রথম বাত্তরর মত মুসিমানরা করাম এবং তাত্তের আরব অনুসারীত্তের প্রাস্ত 

েত্তরন, আর এই িাত্তবই প্রবলতত ত্তত লসলরয় এবং লমশরীয় এিাোর স ি অলিযাত্রার দ্বার উত্তম্মাচন হত্তয় যায়, আর এই 

দুই এিাোই আমাত্তের বীত্তরর লজবিশায় অলিগ্রহন হয়। 

 

তাাঁ র বযবহার এবং চালরলত্রে তবলশষ্ট তাাঁ র সমসামলয়েত্তের মন জয় এবং সন্মান অজত ন েরত্তত সমথত হয়। এটা উত্তল্ললেত 

হত্তয়ত্তছ কয, উমর ইবন আি-োোব রাাঃ তাাঁ ত্তে ‘ও আমার অলিনায়ে বা আমার লবলশষ্ট বযালি’, বত্তি সত্তম্বািন েরত্ততন 

যেনই তাাঁ র সত্তঙ্গ সাক্ষাত কহাত। তাাঁ র (উসামার) কেৌতুহিত্তে লতলন এিাত্তবই লনবৃত েরত্ততন কয আল্লাহর রসুি সাাঃ 

উসামাত্তে কসনাপ্লত লনযুি েত্তরলছত্তি কসই কসনােত্তির কযোত্তন উমর’ও লছি। আর এইিাত্তবই ইসিাত্তমর মহানায়েরা 

তাত্তের মত্তনািাব, আচরন এবং প্ারস্পলরে েিাত্তবাি আর সামযতার উেম উতেষততায় মানব সমাত্তজ প্রিাব ক ত্তি 

ক ত্তছন আজ কথত্তে ১৪০০ বছর আত্ত । 
 

 

 

উসাইদ ইবন হুধাইর 

রালেয়াল্লাহু আনহু –আল্লাহ তার উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন  
  

মানুষ এবং মফলরস্তারা তাাঁ র কুর’আন মথলক মতলাওিাত শূ্নলত ভাল বাসত। 

মৃতুয ২০ লহজলর 

 

 

ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর এেজন প্ােে, লবত্তশষ েত্তর নবী’র জীবন োত্তি ইসিাত্তম িমতািত্তরর অত্তনে অদু্ভে এবং 

কেৌতুহি উলিপ্ে ঘটনা িক্ষ েরত্তব, এেজন ইসিাম গ্রহর্োরীত্তে হতযা েরার ঘটনা এমনলে আল্লাহ’র নবীত্তে হতযা 
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েরার কচষ্টা আবার, ইসিাম প্রচারোরীত্তে তালেত্তয় কবোত্তনা লেন্তু কেো ক ত্তছ তারা কুরআত্তনর প্রলত আেলশতত হত্তয় 

ক ত্তছন এর বালর্ত্তত প্রািূত হত্তয় ইসিাম গ্রহন েত্তরত্তছন। 

 

এর আত্ত  আমরা কেত্তেলছ উমর ইবন আি-োোব লেিাত্তব ইসিাম গ্রহন েত্তরত্তছন, কয নালে তরবারী েুত্তি তাাঁ র কবান 

এবং তাাঁ র স্বামীত্তে মারার জনয যালেি তাত্তের িমতািরীত হওয়ার েবর শুত্তন। লেন্তু কসোত্তন কপ্ৌছার প্র লতলন 

কুর’আত্তনর লেছু প্াে শুত্তন লতলন এমলন অলিিুত হত্তয় যান কয, লতলন লনত্তজত্তে িুত্তয় প্লরস্কার েত্তর আল্লাহর নবীর োত্তছ 

কনয়ার জনয বত্তিন, কযোত্তন ল ত্তয় লতলন ইসিাম গ্রহন েত্তরন।   

 

লদ্বতীয় ঘটনাটা এরেম কয ‘উমাইর ইবন ওহাব রাাঃ ইসিাম গ্রহত্তনর আত্ত  ‘কুরাইশ শয়তান লহত্তসত্তব প্লরলচত লছত্তিন। 

আমরা কেত্তেলছ কয লতলন মেীনায় ক ত্তছন লবষ মাো তীর লনত্তয় এই উত্তিশয লনত্তয় কয লতলন নবী মুহাম্মেত্তে হতযা 

েরত্তবন। লেন্তু লতলন যেন মুহাম্মে সাাঃ এর সামনাসামলন হত্তিন এবং তাাঁ র উত্তিশয সন্মত্তন্ধ লতলন যেন জানত্তত প্ারত্তিন 

স্বয়ং তাাঁ র োছ কথত্তে –বনু্ধ সা য়ান এর সত্তঙ্গ তাাঁ র ক াপ্ন চুলি এবং তাাঁ র প্লরেল্পনার েথা, লতলন বুঝত্তত প্ারত্তিন 

আল্লাহ কপ্রলরত রসূি না হত্তি লতলন এসব লেিাত্তব জানত্তবন এেমাত্র তাাঁ র কপ্রলরত ওহী ছাো। শয়তান উমাইর বেত্তি 

ক ত্তিন মহৎ উমাইর’এ। এোত্তন আমাত্তের বীর, উসাইে ইবন হুোইর, লযলন ইসিাম গ্রহত্তনর তৃতীয় আেষতনীয় ঘটনার 

নায়ে, সমু্পনত অনযরেমিাত্তব। ঘটনাটি এরেমাঃ 

 
এেলেন, যেন আমাত্তের বীর , আওস ক াত্তত্রর এেজন কনতৃিানীয় বযলি (মেীনায়), তাাঁ র বনু্ধ সা’য়াে ইবন মু’য়াে (আর 

এেজন লবেযাত বযলি এেই ক াত্তত্রর) এর সত্তঙ্গ েথাবাতত া বিলছত্তিন, তারা জানত্তত প্ারত্তিন কয মুসা’য়াব ইবন 

উমাই’র (ইসিাত্তমর প্রথম িমত প্রচারে) আওস ক াত্তত্রর লেছু কিাত্তের োত্তছ ইসিাম প্রচার েরত্তছন। সা’য়াে ইবন 

মু’য়াে জানত কয মুস’য়াব তাাঁ র চাচাত্ততা িাই আস’য়াে ইবন যুয়ারাহ’র কমহমান, সুতরাং লতলন তাাঁ র বনু্ধত্তে(আমাত্তের 

বীর) বিত্তিন কসোত্তন ল ত্তয় মুস’য়াব ইবন উমাই’র কে তাো েরত্তত। উসাইে রা ালিত হত্তয়ই লছি এই শুত্তন কয 

এেজন অপ্লরলচত কিাে তাাঁ র কিােত্তেরত্তে িমতািলরত েরার কচষ্টা েরত্তছ। হাত্তত েঞ্জর লনত্তয় লতলন কেৌত্তে ক ত্তিন 

কযোত্তন মুস’য়াব প্রচার চািালেত্তিন। মুস’য়াবত্তে কেো মাত্রই লতলন তাাঁ ত্তে বিত্তিন তাাঁ র এিাো কথত্তে চত্তি কযত্তত তাাঁ র 

কিােত্তের তাত্তের মত থােত্তত লেত্তত। লেন্তু মুস’য়াব এেজন অলিজ্ঞ প্রচারে লছত্তিন, শািিাত্তব লতলন উসাইে কে 

বিত্তিন, ‘তুলম লে েয়া েত্তর বত্তস আমার েথা এেটু শুনত্তব।   যলে তুলম প্ছন্দ ের তুলম গ্রহন েরত্তব, আর না েরত্তি 

আলম এই যায় া তযা  েরব, তুলম কতামার মত থােত্তব’। আমাত্তের বীর তাাঁ র লনলিত েতা এবং লবচক্ষর্তার জনয সুপ্লরলচত 

লছি (আসত্তি তাাঁ র গুর্গ্রাহীত্তের োত্তছ লতলন ‘লনিুত ি’ লহত্তসত্তব প্লরলচত লছত্তিন)। 

 

লতলন শুিু সমত্তর কযািাই লছত্তিন না, এেজন প্লরজ্ঞাত মানুষ লছত্তিন অজ্ঞ ক ালষ্ঠর মাত্তঝ, তাাঁ র োত্তছ প্রস্তাবটা যুলিযুি 

মত্তন হত্তয়ত্তছ। লতলন তাাঁ র েঞ্জর লিতত্তর করত্তে মুস’য়াব এর উত্তিত্তশয বত্তিত্তিন এটা এেটা নযাযয বত্তন্দাবস্ত। ঠিে আত্তছ 

তাহত্তি আমাত্তে শূনত্তত োও তুলম লে বিত্তত চাও’। মুস’য়াব কুর’আন কথত্তে লেছু আয়াত প্াে েত্তর শুনাত্তিন এবং 

ইসিাত্তমর মুি নীলতমািা আমাত্তের বীরত্তে বযােযা েরত্তত িা ত্তিন। মুস’য়াব কযই মাত্র থামত্তিন উসাইে লচৎোর লেত্তয় 

বিত্তত িা ত্তিন, লে সুন্দর, লে চমৎোর! এেজনত্তে লে েরত্তত হয় এই লবশ্বাত্তস কযা  লেত্তত ক ত্তি? মুস’য়াব জবাব 

লেত্তিন, ‘তুলম লনত্তজত্তে প্ালন লেত্তয় িুত্তয় (ত্ত াসি েত্তর) প্লরস্কার েরত্তব, কতামার প্লরত্তিয়ত্তে প্লরস্কার েরত্তত হত্তব, 

এরপ্র কতামাত্তে আল্লাহ’এ এেত্ববাত্তের কঘাষর্া লেত্তয় লবশ্বাস আনত্তত হত্তব আর নামাজ প্েত্তত হত্তব’। উসাইে 

লেছুক্ষত্তনর জনয লনত্তজর অবযাহলত লনত্তিন এবং ল ত্তর আসত্তিন শাহাো কঘাষনার জনয, তাাঁ র চুি কথত্তে তেনও প্ালন 

ঝত্তর প্েলছি, লতলন বিত্তত শুরু েরত্তিন –  
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‘আলম সাক্ষ লেত্ততলছ কয আল্লাহ বযলতত কেহই উপ্াসয নাই এবং মুহাম্মে আল্লাহ কপ্রলরত রসূি’। উসাইে, আমাত্তের 

বীর, মত্তন প্ত্তে ক ি কয তাাঁ র বনু্ধ সা’য়াে ইবন মু’য়াে অত্তপ্ক্ষা েরত্তছ উসাইে লেিাত্তব ইসিাম প্রচারোরী মু’সাব’কে 

লেিাত্তব তালেত্তয় লেি কসই েবত্তরর জনয। লতলন তাাঁ র যায় ায় ল ত্তর যাওয়ার জনয রওয়ানা হত্তিন। সা’য়াে িক্ষ েরি কয 

লেছু এেটা অবশযই ঘত্তটত্তছ, তাাঁ র বনু্ধর পু্ত্তরা অবয়ত্তব প্লরবতত ন যা লেনা ঘৃর্া এবং কক্রাত্তি েুত্তব থােত কসটা বেত্তি 

প্রশালি এবং নম্রতায় বেত্তি ক ত্তছ। উসাইে জানত তাাঁ র িমতািলরত্ততর েথা তাাঁ ত্তে বিত্তি েুব সম্ভবত েবরটা তাাঁ ত্তে 

অলিশমতা েরত্তব, কসটা তাাঁ ত্তে কযিাত্তবই বুঝাত্তনার কচষ্টা েরা কহাে না কেন। আর এইসব ঘটনায় শুিু বােয লেত্তয় লনত্তজর 

অনুিুলত এবং অলিজ্ঞতা গুত্তিাত্তে বযােযা েরা েঠিন হত্তয় যায়। সুতরাং, কস িাবি কয এটাই উেম তাাঁ র বনু্ধত্তেও তাাঁ র 

মতই কসৌিা যোত্তনর অলিজ্ঞতার মত্তিয লেত্তয় কযত্তত আর তাাঁ র বিমুি িারনা কয এটা সা’য়ােত্তে অনুপ্রালনত েরত্তব 

নুতন লবশ্বাত্তস কযা  লেত্তত, কযিাত্তব তাাঁ র কবিায় ঘত্তটত্তছ। উসাইে, সা’য়ােত্তে লেিাত্তব মুস’য়াব’এর যায় ায় লনত্তয় 

যাওয়া যায় কসটা লনত্তয় লেছু িাবনা ততরী েরি। লতলন তাাঁ র বনু্ধত্তে বিত্তিন কয তাাঁ র চাচাত্ততা িাই লবপ্ত্তের মত্তি 

আত্তছন। সুতরাং, সা’য়াে তাাঁ র অস্ত্র লনি এবং কেৌে লেি, কসোত্তন কপ্ৌত্তছ লতলন কেেত্তিন কসই যায় া স্বাি, শুিু মুস’য়াব 

ইবন উমাইর িত্তমতর েথা বিত্তছন। সা’য়াে এেজন লবচক্ষর্ বযলি, তৎক্ষর্াৎ বুত্তঝ ক িত্তিন তাাঁ র বনু্ধর (আমাত্তের বীর) 

উত্তিশয তাাঁ ত্তে এোত্তন প্াোত্তনার।  লতলন সবার মাত্তঝ কযা  লেত্তিন এবং মুস’য়াব লে বিত্তছ কসটা মত্তনাত্তযা  লেত্তয় 

শুনত্তত িা ত্তিন। অবশযম্ভালব রুত্তপ্, ইসিাম িমত জয় েরি মলেনায় এে নুতন প্রিাবশািী বযালিতয। আওস ক াত্তত্রর 

লবরাট দুই মহারলথ যেন ইসিাম’এ লেক্ষা লনত্তিন তেন কবলশরিা ই কসই রাস্তা অনুসরর্ েরি।  

 

যলেও মুসিমানরা আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ অত্তনে লেছুই কপ্ত্তয়ত্তছ লবত্তশষ েত্তর েঠিন এবং লবপ্েসংকুি সমত্তয় লতলন 

কযিাত্তব সহত্তযাল তার জনয এল ত্তয় এত্তসত্তছন, এরপ্রও লবত্তশষ েত্তর, তাাঁ র সমথতন এবং সহত্তযাল তা েীিা ত্ততর 

প্রলতষ্ঠার সময়, আল্লাহর নবীর মৃতুযর প্র, কয লবতেত  চিলছি তা সমািাত্তন তাাঁ র িুলমোত্তে অবশযই মত্তন রােত্তব। আত 

সালে াত বলন সা’ইোহ, মলেনার এই যায় ায় যেন কে উেরালিোর (েলি া) হত্তব নবীর এ লনত্তয় প্রচন্ড লবতেত  চিলছি 

এবং উেি এই দ্বন্ধ লছি মলেনার আি-আনসার অথবা যাত্তেরত্তে বিা হয় নবীর সাহযযোরী, এবং মক্কাবাসী যাত্তেরত্তে 

বিা হয় আি-মুহালজরুন অথবা যারা নবীর সত্তঙ্গ প্রবাসী হত্তয়ত্তছন; আমাত্তের বীর উসাইে কসইলেনত্তে রক্ষা েত্তরত্তছন 

তাাঁ র আত্তিালেত লবজ্ঞতা লেত্তয়। লতলন তাাঁ র কিােত্তের (আি আনসার) োত্তছ উত্তল্লে েরত্তিন কয আল্লাহর নবী লনত্তজ 

এেজন প্রবাসী আর মলেনাবসী লছি তাাঁ র সাাঃ পৃ্ষ্ঠত্তপ্াষে এবং সহায়তাোরী। সুতরাং েলি াও এেজন প্রবাসী 

(মুহালজর) হত্তত প্াত্তর আর আনসার হত্তব তাাঁ র পৃ্ষ্ঠত্তপ্াষে কযমনটি তারা আল্লাহর নবীর কবিায় েত্তরত্তছন। এইিরত্তনর 

প্রজ্ঞাময় যুলিত্তত আমাত্তের বীর বীতেত ত্তে প্রশলমত েরত্তিন আর সমসযার সমািান হত্তয় ক ি আবু বের  এর লনবতাচত্তনর 

মিয লেত্তয় লযলন হত্তিন আল্লাহর নবীর প্রথম েলি া উলেয়মান মুসিমান রাত্তষ্ট্রর প্রচািে। 

 

আমাত্তের বীর মৃতুয প্যুতি কয সতযত্তে লতলন গ্রহন েত্তরলছত্তিন কসই সত্ততযর আজ্ঞাবহ লছত্তিন। লতলন লহজলর ২০ সাত্তি 

এই দুলনয়া কথত্তে চত্তি যান করত্তে যান ক ৌরবময় সৃ্মলত। তাাঁ র মৃতুযত্তত আল্লাহর নবীর সাহাবারা এেজন উেম আল্লাহর 

বার্ীর কতিাওয়াতোরীত্তে (ক্বালর) হারান।  
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রালেয়াল্লাহু আনহু –আল্লাহ তার উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন  

 

ইসলাম গ্রিনকাহরলদর মলধে হতহন হিতীি 

মৃতুয ৮ লহজলর 

 

 

আমরা মহান কুর’আন’এ আমরা জানত্তত প্ালর কযটা সািারন িাত্তব িাষাির েরত্তি এিাত্তব বিা যায়াঃ ‘আল্লাহ জাত্তনন 

উেমিাত্তব োর মািযত্তম লতলন তাাঁ র বার্ী কপ্ৌছাত্তবন’ (৬:২৪) এর মাত্তন এটাই কয নবী এবং আল্লাহ’র রসূি ন সবসময় 

লবত্তশষ তবলশত্তষ্টর অলিোরী কিাে, তাত্তের বযলিতয, চলরত্র প্রেৃতিাত্তব উপ্যুি ঐলশবানী প্রচাত্তরর জনয। তারা িাি এবং 

সত্ততযর প্রসার ঘটিত্তয়ত্তছন এবং কয কোন মুত্তিয দুত্তষ্টর বীরুত্তি িোই েত্তরত্তছন। আর এইিাত্তব মুহাম্মে সাাঃ ও কোন 

বযলতক্রম লছত্তিন না। তশশব কথত্তেই লতলন উেম গুর্াবলি এবং তবলশষ্টময় িাত্তব বযলতক্রমী লছত্তিন। তাাঁ র কছত্তিত্তবিায়ও 

লতলন তাাঁ র কিােজনরা কযসব পু্তুত্তির পু্জা েরত েেত্তনা কস সত্তবর সামত্তন বসা বা মাথা নত েত্তরন নাই। প্লচশ বছর 

বয়ত্তসই তাাঁ র (সাাঃ) চালরলত্রে তবলশষ্ট এবং বযলিতয সবার িািবাসা আর সন্মান অজত ন েত্তর। আর এই োরত্তনই মক্কার 

সম্ভ্রাি মলহিা, োলেজা লবি েুওয়াইলিে, তাত্তে লবত্তয়র প্রস্তাব কেন, যলেও লতলন তাাঁ র লনত্তয়া  কেয়া েমতচারী লছত্তিন বিা 

যায়। সবার উপ্ত্তর, মুহাম্মে সাাঃ এর এই সব গুর্াবলির জনযই লতলন আস-লসিীে এবং আি-আলমন, (সতযবালে এবং 

লবশ্বাসী) উপ্ালি কপ্ত্তয়লছত্তিন। আর এই সব োরত্তনই আমাত্তের বীর যাইে ইবন হালরথাহ িৃতয হত্তয়ই মুহাম্মত্তের বােীত্তত 

থােত্তত প্রািানয লেত্ততন তাাঁ র লনত্তজর বাবার ওোত্তন প্রিু বা মুলনব হত্তয় থাোর কচত্তয়। 

 

যাইে ইবন হালরথাহ’র েথা এইিাত্তব বিা যায়াঃ 

এেলেন, প্রাে ইসিালম সমত্তয় অজ্ঞতার যুত্ত  (ইলতহাত্তস এইিাত্তবই উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ), হালরথাহ, আমাত্তের বীত্তরর 

লপ্তা, তাাঁ র েলচ কছত্তি যাইে এবং স্ত্রীত্তে লবোয় লেত্তয় চত্তি কযত্তত হত্তয়লছি। দুাঃে এবং েত্তষ্টর সত্তঙ্গ হালরথাহ তাাঁ র 

বােীত্তত ল ত্তর ক ত্তিন। লেন্তু এই দুিত া া স ত্তরর প্রথত্তমই কযোত্তন পু্রা ক াত্তত্রর মাত্তঝ রা মা’র সত্তঙ্গ লছত্তিন যাইে, আর 

পু্রা ক াত্রই আক্রাি হত্তিা  দুসৃ্কলতোরীদ্বারা। প্রাে ইসিাম সমত্তয়র প্রথা অনুযায়ী কয কেউ এবং যা লেছু হাত্ততর সামত্তন 

প্াত্তব সব লেছুই সত্রুরা লনত্তয় কনয়। যাইেত্তে লনত্তয় কনয়া হত্তিা । তাাঁ র অসহায় মা তাাঁ র স্বামীর োত্তছ ক ি এবং দুাঃসহ 

েবরটা কেয়ার জনয। তাাঁ র বাবা এই রেম এেটা েবর লেছুত্ততই সহয েরত্তত প্ারলছত্তিন না, তাাঁ র এেমাত্র পু্ত্রত্তে তাাঁ র 

োছ কথত্তে আিাো েরা হত্তয়ত্তছ। আর লতলন এজনয লতলন েীঘত এবং দুাঃসহ প্ত্তথ কছত্তির সন্ধাত্তন কবর হত্তয় প্েত্তিন।  

পু্নরায় বিা যায়, প্রাে-ইসিাম যুত্ত র প্রচিন অনুযায়ী, যাইেত্তে োস লহত্তসত্তব লবক্রয় েত্তর কেয়া হত্তিা  মক্কার এে 

বলর্ত্তের োত্তছ, লযলন আবার তাাঁ ত্তে তার োিা োলেজা লবনত েুওয়াইলিেত্তে উপ্হার লহত্তসত্তব লেত্তিন। আর এইিাত্তবই 

আমাত্তের বীত্তরর মুহাম্মে সাাঃ এর প্লরবাত্তর অনুত্তপ্রত্তবশ ঘত্তট। আর অনুরুপ্ োলেজাও তাাঁ র স্বামী মুহাম্মে সাাঃ কে 

যাইেত্তে উপ্হার লহত্তসত্তব লেত্তয় কেন। অনযান্ন মক্কাবালসর সত্তঙ্গ আসামঞ্জসযিাত্তব মুহাম্মে বািেটিত্তে এেজন োস এর 

মত তাাঁ র সত্তঙ্গ বাস েরত্তত কেেত্তত চান নাই। লতলন যাইেত্তে আজাে েত্তর কেন এবং োস নয় তাাঁ র সিাত্তনর মত প্রচযতযা 

েরত্তত থাত্তেন। প্ত্তর, যাইে জানত্তত প্াত্তরন তাাঁ র মাতা-লপ্তার উতেন্ঠা আর আকুিতার েথা। সুতরাং কয তীথতযাত্রী 

তাত্তে েবর লেত্তয়লছি তাত্তে তাাঁ র অবিান সন্মত্তন্ধ তাাঁ র মাতা-লপ্তাত্তে েবর জানাত্তত বিত্তিন। আর তাাঁ র েবর শুনামাত্র 

হালরথাহ তাাঁ র িাইত্তে সত্তঙ্গ লনত্তয় মক্কায় মুহাম্মত্তের সন্ধাত্তন কবর হত্তয় প্েত্তিন। তারা অবশযই তাত্তের সিাত্তনর লবষত্তয় 

লেছুই জানত না, তারা মুহাম্মেত্তে অনুনয় েত্তর যাইেত্তে কছত্তে লেত্তত বিত্তিন এবং এর জনয মুলিপ্ন কেয়ারও ইো 

প্রোশ েরত্তিন। মুহাম্মে সাাঃ লযয়ােত্তে েুবই িািবাসত্ততন। এরপ্ত্তরও লতলন হালরথাহ’র তাাঁ র লনত্তজর সিাত্তনর উপ্র 

তাাঁ র অলিোরত্তে প্রািার্য লেত্তিন। সুতারাং, মুহাম্মে (লতলন তেত্তনা নবুয়ত িাি েত্তরন নাই) প্রস্তাব লেত্তিন কয তাাঁ রা 
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যাইেত্তে োকুে এবং তাত্তেই সুত্তযা  কেয়া কহাে তাাঁ র লনত্তজর লপ্তা এবং তাাঁ র মনীত্তবর মত্তিয এেজনত্তে কবত্তছ লনত্তত। 

যাইে আসি, মুহাম্মে তাত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, “তুলম লে এই কিােত্তে কচন”? যাইে বিি, “হযা, ইলনই আমার লপ্তা 

আর ইলন আমার চাচা। এর প্র আল্লাহর নবী তাত্তে বিত্তিন কয তাত্তে এেজনত্তে কবত্তছ লনত্তত হত্তব, সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ কস বত্তি 

উেি “আলম আপ্নার উপ্ত্তর োউত্তেই েেনও প্রািার্য লেত্তত প্ারব না, মুহাম্মত্তের কচাে আনত্তন্দ লসি হত্তয় উেি। 

এরপ্র, লতলন যাইেত্তে সত্তঙ্গ লনত্তয় মক্কাবাসীরা কযোত্তন সািারনত জত্তো হয় কসোত্তন এত্তস যাইেত্তে তাাঁ র কপ্াষয সিান 

লহত্তসত্তব গ্রহন েরার কঘাষর্া লেত্তিন। হালরথাহ েুবই আনলন্দত হত্তিন মক্কার এ’রেম এে বযলি েতৃত ে তার সিানত্তে 

কপ্াষয রুত্তপ্ গ্রহন েরায়, যার প্লরলচত লছি ‘লবশ্বাসী এবং সতযবালে’ লহত্তসত্তব। প্ত্তর যেন লতলন ঐশ্বলরে বার্ী কপ্ত্তয় 

মুহাম্মে সন্মালনত হত্তিন এেই সত্তঙ্গ তাাঁ র ঘাত্তে গুরুোলয়ত্ব অলপ্তত হত্তিা , যাইে হত্তিা  প্রথম বযলি োলেজা’র প্ত্তর 

লযলন তাাঁ ত্তে অনুসরর্ েরত্তিন। অতপ্রাঃ আমাত্তের বীরই হত্তিন ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস লদ্বতীয় বযলি  লযলন আল্লাহর নবী 

মুহাম্মে সাাঃ কে অনুসরর্ েত্তরন। যাইে এর আনু তয আল্লাহর নলবর প্রলত প্রলতলেনই বৃলি কপ্ত্তত থােি, এেই সত্তঙ্গ 

তাাঁ র প্রলত আল্লাহর নবী’র িািবাসাও। ইসিাম পৃ্লথবীত্তত লনত্তয় আত্তস আল্লাহর দৃলষ্টত্তত মানুত্তষর মত্তিয সামযতার িারনা। 

আল্লাহর নবী পু্রত্তনা কসই সামালজে বংশমযতাো কিত্তঙ্গ যাইেত্তে তাাঁ র আপ্ন চাচাত কবান জয়নাব এর সত্তঙ্গ লবত্তয় কেন। 

যলেও লবত্তয়টি কশষ প্যুতি স ি লছি না। জয়নাব লনয়ম অনুযায়ী তািােপ্রািা হন। আর এই অস ি লবত্তয়র সািনা 

স্বরূপ্,লনত্তজত্তে লতলন এর জনয োয়ী িাত্তবন, আর এ জনয লতলন লনত্তজই জয়নাবত্তে লবত্তয় েত্তরন আর যাইেত্তে অনযত্র 

লবত্তয় কেন। স্বািালবেিাত্তবই, এর মািযত্তম লতলন পু্রত্তনা প্রাে ইসিাত্তমর রীলতত্তত আঘাত েত্তরন এবং কিত্তঙ্গ কবলরত্তয় 

আত্তসন।  

অতপ্র, মলেনার লেছু িি (মুনাত্ত ে) গুঞ্জন শুরু েত্তর কেন এই লবষয়টা লনত্তয়। লেন্তু কুর’আন’এ এ লনত্তয় প্লরস্কার 

েত্তর বত্তি কেয়া হয় কয প্ালিত পু্ত্তত্রর লপ্তা আর আসি লপ্তৃত্তের তবপ্লরেটা কোথায়। লদ্বতীয়ত, সিাত্তনর নাত্তম 

েেনই লপ্তা ছাো োত্তরা নাম কেয়া যাত্তব না বত্তিও কুর’আন’এ প্লরস্কার েত্তর উত্তল্লে েরা হত্তয়ত্তছ। কুর’আন’এ বিা 

হত্তয়ত্তছ, “--তেন, আলম তাাঁ ত্তে আপ্নার সাত্তথ লববাহবন্ধত্তন আবি েরিাম যাত্তত মুলমত্তন্দর কপ্াষযপু্ত্ররা তাত্তের স্ত্রীর 

সাত্তথ সম্পেত  লছন্ন েরত্তি কসসব স্ত্রীত্তে লববাহ েরার বযাপ্াত্তর মুলমত্তন্দর কোন অসুলবিা না থাত্তে০০০” (৩৩:৩৭ 

বঙ্গানুবাে-মুলহউলিন)। ৩৩ নং প্লরেত্তে আমরা উত্তল্লে প্াই, “আল্লাহ কতামার কপ্াষযপু্ত্রত্তেরত্তে কতামাত্তের পু্ত্র 

েত্তরনলন। এগুত্তিা কতামাত্তের মুত্তের েথা মাত্র। আল্লাহ নযায় েথা বত্তিন এবং প্থ (সঠিে) প্রেশতন েত্তরন। কতামরা 

তাত্তেরত্তে তাত্তের লপ্তৃপ্লরচত্তয় োে। এটাই আল্লাহ’র োত্তছ নযায়সঙ্গত। যলে কতামরা তাত্তের লপ্তৃ-প্লরচয় না জান, 

তত্তব তারা কতামাত্তের িমীয় িাই ও বনু্ধরুত্তপ্  র্য হত্তব”। ৩৩:৪-৫, বঙ্গানুবাে – মুলহউলিন)। আর এই আল্লাহর বার্ীর 

প্র আমাত্তের বীর যাইে’এর নাম যাইে ইবন মুহাম্মে এর যায় ায় হত্তয় ক ি – যাইে ইবন হারীথাহ, তাাঁ র আসি লপ্তা। 

কপ্াষয কনয়ার প্রথা কুর’আন মার ত আল্লাহ তায়ািা বন্ধ েত্তর লেত্তিন। লেন্তু যাইে কয নামই বহন েরুে না কেন, লতলন 

এেজন কিাে কয লেনা স্বয়ং আল্লাহ’র নবী’র দ্বারা প্রলশলক্ষত হয়ত্তছন তাাঁ র লনত্তজর প্লরবাত্তরর মত্তিযই। তাাঁ র োজ েত্তমত 

কসই মহতয এবং সন্মানই বহন েত্তর। লতলন অত্তনেবার কসনাপ্লত লছত্তিন অত্তনে কসনােত্তির যারা ইসিাত্তমর জনয যুি 

েত্তর ক ত্তছন। যাইে, আসত্তি লতলন জন কসনাপ্লতর প্রথম কসনাপ্লত যাত্তেরত্তে আল্লাহর নবী লনত্তয়া  লেত্তয়লছত্তিন প্রথম 

মুসিমান কসনােি যারা আরত্তবর সীমাত্তি করামত্তেরত্তে মুোলবিা েরার জনয কপ্রলরত হত্তয়লছত্তিন, এটা লছি মু’তাহ’র 

যুি। কসনাপ্লতত্তের মত্তিয লছত্তিন আল্লাহর নবীর লনত্তজর চাচাত িাই – জা’ র ইবন আলব’তালিব। এই যুিটি লছি েুবই 

িয়ানে, আর মুসিামান কসনােত্তির আোর এর তুিনায় তারা লছি অত্তনে লবশািাোর। আসত্তি লতনজন কসনাপ্লতই 

শহীে হত্তয়লছত্তিন আর অবশযই আমাত্তের বীর যাইে ইবন হারীথাহ’ও, ইসিাত্তমর অনযান্ন বীর এবং শলহেত্তের মত। যারা 

মৃতুযত্তে আলিঙ্গন েত্তরত্তছন তাত্তের লবশ্বাত্তসর (ঈমান ) জনয এবং জীবত্তনর সবতচ্চ সন্মান অজত ত্তনর িক্ষয লনত্তয়।  
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োইদ ইবন থাহবত  

রালেয়াল্লাহু আনহু –আল্লাহ তার উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন  

  

কুর’আলনর বাণীর সরকারীভালব হনেুি সঙ্কলন কারী 

মৃতুয ৪৫ লহজলর 
 

 

প্রলতটি লবলশষ্ট এবং মহান িত্তমতরই রত্তয়ত্তছ লনজস্ব প্াে (বই)। ইসিামও এত্তক্ষত্তত্র বযলতক্রম নয় এই লনয়ত্তমর, তত্তব এটা 

এেটু লিন্ন, এই িাত্তব কয অনয িত্তমতর গ্রন্থ গুলির কথত্তে এর লবলশষ্টতা এত্তেবাত্তরই লনজস্ব বা লিন্নতর। আর ইসিাত্তমর 

িমতগ্রন্থ মহান কুর’আন এর এই লবত্তশষ গুর্াবলির মত্তিয লেছু কহািাঃ 

 

১। এর প্রত্ততযেটি শব্দ আল্লাহর রসুি’এর োত্তছ স্বয়ং আল্লাহ কথত্তে কপ্রলরত হত্তয়ত্তছ, সুতরাং এজনয সঠিেিাত্তবই বিা 

যায় এর সমু্পনত প্ােই ‘আল্লাহ’র বার্ী বা েথা’ যলে আমরা শ্বালব্দে অত্তথত এর িাব প্রোশ েলর। ইসিাম এর কক্ষত্তত্র 

মহান কুর’আন’এ কযিাত্তব আল্লাহ’র েথা অক্ষত্তর অক্ষত্তর উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ, এটা এেটা, আর হালেস (আল্লাহর নবীর 
েথা এবং তাাঁ র েমত সমুত্তহর লববরন বা উত্তল্লে) এর মত্তিয সুস্পষ্ট প্াথতেয এটা অনযটা। আর এই প্াথতেযটা অনয কোন 
িত্তমত েরা হয়লন। এর মাত্তন কযসব আয়াত (কুর’আত্তনর বােযগুলিত্তে আয়াত বিা হয়) ‘কুি’(উচ্চারন ের বা বি) দ্বারা 
শুরু হয়ত্তছ কসসব সংরলক্ষত এবং প্ঠিত হয়, এেই িরত্তনর প্রোশিঙ্গীত্তত।  

 

২। কুর’আন হত্তিা  এেমাত্র িমতগ্রন্থ যা সংরলক্ষত হত্তয়ত্তছ অলবেি লিলেত এবং প্ঠিত দু’িাত্তবই। এজনয কযাঃ  

(ে) সমু্পর্ত কুর’আন হৃেত্তয় মুেস্ত েত্তর িত্তর করত্তেত্তছন হাজার হাজার মুসিমান নবী মুহাম্মে’এর কসই লেন কথত্তে 

অেযাবলি। অত্তনত্তে যারা মুেস্ত েত্তরত্তছন তারা এমনলে এই িাসায় েথাও বত্তিন না (আর এটা এেটা অত্তিৌলেে বা 

লবশ্ময়ের বযাপ্ার যলে আমরা বুঝত্তত প্ালর কয কুর’আত্তনর মত্তিয ছয় হাজাত্তররও কবশী আয়াত আত্তছ),  আর  
(ে) এটা লিো হয়লছি এর সমু্পনত েত্তিবত্তর নবী মুহাম্মে সাাঃ এর জীবিশায়, তাাঁ র লনত্তেত ত্তশ এবং তোবিাত্তন, কযটা অনয 

কোন িমত গ্রত্তন্থ অনুসারীত হয়লন।  

 

৩।  কুর’আন এেমাত্র িমতগ্রন্থ যা অত্তনে কেত্তশর বা সরোত্তরর  েনতন্ত্র লহত্তসত্তব কমত্তন কনয়া হত্তয়ত্তছ, ইসিাত্তমর 

ইলতহাস কসটাই সাক্ষ কেয়। 

সংত্তক্ষত্তপ্ এইগুলিই হত্তে ইসিাত্তমর িমতগ্রত্তন্থর লবত্তশষ তবলশষ্ট। 

কযসব বযলির োত্তছ মুসিমানরা  লিলেতিাত্তব ইসিাত্তমর এই মহান লেতাব (গ্রন্থ) কে সংরক্ষত্তর্র জনয েৃতজ্ঞ তাত্তের 

মত্তিয এেজন আজত্তের বীর, যাইে ইবন থালবে-লযলন আল্লাহ’র নবীর লিলপ্োর লছত্তিন। ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস যাইে ইবন 

থালবে’এর উেম প্লরচয় লছি এেজন লবদ্বান লহত্তসত্তব যার উপ্র োলয়ত্ব কেয়া হয়লছি সরোরীিাত্তব বই আোত্তর 

কুর’আন’কে সঙ্কিন েরার জনয। আর এই ঘটনাটা এইিাত্তব বনতনা েরা যায়াঃ 

 

যাইে’এর লবিমা মা, আন-নাওয়ার, তাাঁ র লেছু পু্রুষ আত্মীয়ত্তের বিত্তিন আল্লাহর নবীত্তে বিত্তত কয, তাাঁ র সিাত্তনর দৃঢ় 

ইো কয কস যলে আল্লাহ’র নবীর সাবতক্ষলনে সাহচযতয িাি েরত। কিাত্তেরা আল্লাহর নবী সাাঃ এর োত্তছ ল ত্তয় বিত্তিন, 

‘ও আল্লাহ’র নবী! আমাত্তের এই লশশু কুর’আত্তনর সত্ততত্তরাটি প্ারা (কুর’আনত্তে  ৩২টি অিযাত্তয় িা  েরা হত্তয়ত্তছ, 

বাংিায় এগুু্ত্তিাত্তে ‘প্ারা’ বিা হয়) মুেস্ত েত্তরত্তছ এবং কস েুবই লনিুত ি িাত্তব এবং কযিাত্তব কসসব আপ্নার োত্তছ 

প্াোত্তনা (অবতলরত) হত্তয়ত্তছ ঠিে কসইিাত্তব লতিাওয়াত (প্াে) েরত্তত প্াত্তর। এছাোও, কস লিেন এবং প্েত্তনও 
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অলিজ্ঞ। তার ইো আপ্নার সলন্নেত্তট থাোর। আপ্লন চাইত্তি তার লতিাওয়াত শুনত্তত প্াত্তরন, আল্লাহ’র নবী সাাঃ 

যাইে’এর লতিাওয়াত শুনত্তিন, অতযি প্লরস্কার এবং সঠিে উচ্চারন, যা এই যুবত্তের িাষার উপ্র লবত্তশষ েক্ষতা এবং 

প্রলতিা প্রোশ েত্তর। লতলন তাাঁ ত্তে লহব্রু িাষা লশেত্তত বিত্তিন কযন ইহুেীত্তের সাত্তথ তাাঁ র কযা াত্তযাত্ত র বযাপ্াত্তর তা 

সহজ েত্তর কেয়। প্ত্তর, যাইে ইবন থালবে ‘লসলরয়াে’ িাষা (আরামাইে উপ্িাষার-কয িাষায় ‘তওরাত’ গ্রন্থ লিলেত, 

উপ্র  লিলে েত্তর কয িাষায় প্রাত্তচযর অত্তনে েৃষ্টানরা েথা বিত) লশত্তেন, আর এইিাত্তবই, লতলন লনযুলি প্ান আল্লাহর 

নবী’র এেজন কোিাষী এবং অনবােে লহত্তসত্তব। অবত্তশত্তষ, আমাত্তের এই লেত্তশার বীর আনুষ্ঠালনেিাত্তব আর এেজন 

কিেে লহত্তসত্তব আল্লাহ’র নবীর লনযুলি প্ান। তাাঁ ত্তে োো কহাত যেনই কোন বার্ী সিাোশ (জান্নাত/স্ব ত) কথত্তে 

আল্লাহর নবীর োত্তছ আসত, তা লিোর জনয। (প্াে আোত্তর মুহাম্মে এর োত্তছ এইসব কপ্ৌছাত, জান্নাত কথত্তে 

েবরবাহে –লজবরীি এর লনত্তেত শনায়, লযলন আল্লাহ এবং মুহাম্মত্তের মত্তিয সংত্তযা োরীর িূলমো প্ািন েরত্ততন)।  

 

আর এটাই তীক্ষ্ণ িীসম্পন্ন যাইেত্তে কুর’আন’এর বার্ী পৃ্লথবীত্তত (মুহাম্মত্তের োত্তছ) আসার পু্ত্তরা বযপ্ারটা েুব োত্তছ 

কথত্তে অবত্তিােন েরার সুত্তযা  েত্তর কেয়, আর এইিাত্তবই আল্লাহর নবী’র মৃতুযর প্র লতলন কুর’আন সম্বন্ধীয় বযাপ্াত্তর 

েুবই লনিত রত্তযা য েতৃত ে হত্তয় উত্তেন। এমনলে অত্তনে প্রলসি সাহাবারা (আল্লাহ’র নবীর সহচর) তাাঁ ত্তে লবত্তশষ িলি 

কেোত্ততন তাাঁ র কুর’আত্তনর উপ্ত্তর সু িীর জ্ঞাত্তনর জনয যলেয় লতলন অত্তনত্তের কথত্তে েম বয়স্ক লছত্তিন, রসুিুল্লাহ’র 

মৃতুযর সময় তাাঁ র বয়স লছি মাত্র ২২ বছর। ইলতহাস বত্তি, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস, লযলন ঈমান এর উপ্র তাাঁ র  িীর 

জ্ঞাত্তনর জনয সুপ্লরলচত লছত্তিন, এেো কেেত্তিন যাইে ইবন থালবে কঘাোয় (অথবা উত্তট) আত্তরাহত্তর্র কচষ্টা েরত্তছন। 

লতলন তাাঁ র োত্তছ ক ত্তিন তাাঁ ত্তে আত্তরাহত্তন সাহাযয েরত্তত। যাইে বিত্তিন (ইবন আব্বাসত্তে েিা কেোত্তত) ‘েয়া েত্তর 

েষ্ট েরনা এ লনত্তয়’, ও আল্লাহ’র রসূত্তির চাচাত্ততা িাই”। ইবন আব্বাস বত্তিলছি, ‘আমাত্তেরত্তে কশোত্তনা হত্তয়ত্তছ 

লেিাত্তব আমাত্তের লবজ্ঞজনত্তের সত্তঙ্গ বযবহার েরত্তত হয়’। আর এত্তত অবাে হওয়ার লেছু কনই, ইয়ামামার যুত্তির সময় 

এবং তাাঁ র প্ত্তর, প্রথম েলি া আবু বের  যাইেত্তে কবত্তছ লনত্তিন কুর’আন সংেিত্তনর োত্তজ, যাত্তত বই এর আোত্তর 

তা সং ৃলহত হয়। আর এই োত্তজ তাাঁ ত্তে সাহাযয েত্তরন উমর ইবন আি-োোব (রাাঃ)। ঘটনাটা এইিাত্তব বিা যায়াঃ 

 

আি-ইয়ামামা’র যুত্তির সময়, যেন অত্তনে সংেযায় হাত্ত জ (যারা কুর’আন মুেস্ত রাত্তে) যুত্তি মৃতুয বরন েরলছি, 

‘উমর ইবন আি-োোব লচলিত হত্তয় প্েত্তিন লেছু লেছু আয়াত বা প্লরেে যা লবলিন্নজত্তনর মুেস্ত আত্তছ এসব না 

হালরত্তয় যায় তারা যুত্তি মারা ক ত্তি। অতাঃপ্র লতলন আবু বের  (রাাঃ)ত্তে প্রামশত লেত্তিন কুর’আন কে সং ৃহীত েত্তর 

সংেিন েরত্তত। আবু বের  লদ্বিাগ্রি লছত্তিন শুরুত্তত, তাাঁ র িারনায়, ‘কযত্তহতু আল্লাহ’র নবী এই োজটি েত্তর যান নাই’। 

যাইত্তহাে প্ত্তর লতলন বুঝত্তত প্ারত্তিন এর প্রত্তয়াজনীয়তা, কেননা রসূত্তির জীবিশায় এর কোন প্রত্তয়াজন লছি না, 

কযত্তহতু বার্ীর বাহেই জীলবত লছত্তিন সবার মত্তিয। েলি া মত্তন েরিত্তন যাইে ইবন থালবে এই োত্তজর জনয উপ্যুি 

কিাে। আর এই জনয লতলন যাইেত্তে কেত্তে বিত্তিন, তুলম এেজন তরুন কয লবজ্ঞ এবং লবশ্বস্ত। তুলম আল্লাহ’র নবী’র 

জনয ঐশী বার্ী লিত্তে রােত্তত, সুতরাং তুলম কুর’আন কে সংগ্রহ েত্তর সংেিন ের। যাইে উত্তল্লে েরি, ‘আল্লাহ’র 

নাত্তম বিলছ কয তারা আমাত্তে প্বতত নোত্তত বিত্তিও মত্তন হয় সহজতর কহাত কয োত্তজর জনয আমাত্তে লবশ্বাস েরা 

হত্তিা ’। পু্রা বই সংগ্রত্তহর প্র তা েলি া আবু বের  এর োত্তছ রাো হত্তিা , এর প্র তাাঁ র উেরালিোর, উমর, কয তাাঁ র 

মৃতুযর মৃতুযত্তত তাাঁ র কমত্তয় হা সার তত্ত্বাবিাত্তন কেন, লযলন আল্লাহ’র নবী’র প্লত্নও লছত্তিন, লযলন তাাঁ র কুর’আত্তনর উপ্র 

জ্ঞাত্তনর জনযও প্লরলচত লছত্তিন আর লতলন অল্প ে’জন লশলক্ষত জত্তনর মত্তিয এেজন লছত্তিন কসই সময়। 

 

আমরা আরও লেছু লবস্তালরত উত্তল্লে েরব ইসিাত্তমর মহান এই বইএর সংেিত্তনর পু্ত্তরা ঘটনার। লেন্তু শুরুর আত্ত ই 

প্ােেত্তের মত্তন েলরত্তয় লেত্তত চাই কয রসূত্তির জীবিশায় অত্তনত্তেই পু্রা কুর’আনত্তে সমু্পনতিাত্তব মুেস্ত েত্তরলছত্তিন। 

এটা লিোও হত্তয়লছি ক্রম অনুসাত্তর, আর যার জনয যাইে ইবন থালবে সুপ্লরলচত লছি। যাইত্তহাে, অত্তনে সাহাবা তেন 
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কযত্তহতু ইসিাত্তমর তসনয আর ঐসব িমততযাল ত্তের মত্তিয যুত্তি (ইলতহাত্তস এই যুিত্তে বিা কহাত ...।) লিি লছি োত্তজই 

তারা লছত্তিন মৃতুয ঝুাঁ লের মত্তিয। আর এটাই লছি মুেয োরর্, উমর ইবন আি-োোব রাাঃ সব অনুলিলপ্ সংেিন েরার 

প্রামশত কেয়ার। কয োলয়ত্বটি যাইে ইবন থালবেত্তে কেয়া হত্তয়লছি কসটা হত্তিা  কযসব অনুলিলপ্ কিােজত্তনর োত্তছ 

লবলক্ষিিাত্তব লছি কসগুলি সংগ্রহ েরা, যাচাই েরা এবং আল্লাহর নবীর মৃতুযর আত্ত  কযিাত্তব এইসব অনলিলপ্ কযসব 

আয়াত এবং অিযাত্তয়র সত্তঙ্গ সমৃ্পি লছি কসই ক্রমানুসাত্তর সংেিন েরা।  

যলেও যাইে (কুর’আন সংেিন েলমটির প্রিান) লনত্তজই পু্ত্তরা কুর’আন মুেস্ত (হাত্ত জ) েত্তরলছত্তিন, আরও অত্তনত্তে 

এরেম লছত্তিন, লতলন এেটি অলতসতেত  প্ন্থা অনুসরর্ েত্তরলছত্তিন এই োজ সমািা েরার জনয। নীত্তচ তাাঁ র লেছু 

উত্তল্ললেত কহািাঃ 

 

১।  কয কেউই যতটুকু কুর’আত্তনর জানত তারা এত্তস কুর’আন সংেিন েলমটির োত্তছ তা উত্তল্লে েরত। লেন্তু, তারা যা 

লেছু উত্তল্লে েরত কসটা সরাসলর েেনই গ্রহন েরা কহাত না যলে না কসই সাহাবী লনত্তজ তা আল্লাহর নবীর োছ কথত্তে 

না শুত্তন থাত্তেন এবং রসূত্তির জীবিশায় তা তাাঁ র সত্তঙ্গ যাচাই েলরত্তয় না থাত্তেন। 

২।  আয়াত এবং প্ারা (অিযায়) গুলি আল্লাহর নবী কয ক্রমিারায় বলর্তত  েত্তরত্তছন কসই িাত্তব লিলপ্বি েরত্তত। 

৩।  প্রামালনে লিলেত্তে লনলশ্চত েরত্তত, কোন অনুলিলপ্ত্তে গ্রহন েরা কহাত না যলে েলমটির সামত্তন আরও দুজন সাক্ষী 

দ্বারা প্রমান েরা না হয় কয তারা সরাসলর এই আয়াতগুলি আল্লাহর নবীর োছ কথত্তে লনত্তজরাই তা শুত্তনত্তছন। আর 

এইিাত্তব উপ্লরলল্ললেত েঠিন সতেত তা অবিম্বন েত্তর যাইে ইবন থালবত্তের কনতৃত্তে এবং উমার ইবন আি-োোব এর 

সহত্তযাল তায় েলমটি পু্রা কুর’আন সংেিন সমাি েত্তরন। যা েলি া আবু বের  লনজ তত্ত্বাবিাত্তন রাত্তেন, তাাঁ র মৃতুযর 

প্র লদ্বতীয় েলি া তা সংরক্ষর্ েত্তরন। লতলন মৃতুযর প্র স্বীয় েনযা হা সাহ’র তত্ত্বাবিাত্তন রাোর োলয়ত্ব কেন। কযটা 

আত্ত ই উত্তল্লে েরা হত্তয়ত্তছ। আর এটা লছি ‘উথমান ইবন আ  ান রাাঃ লযলন লনত্তজত্তে সন্মালনত েত্তরত্তছন কুর’আন 

লবতরত্তনর বযবিা লনত্তজ তোরলে েরার মািযত্তম তাাঁ র সমত্তয়। আবারও, এই োজটাও আমাত্তের বীত্তরর উপ্রই বতত ায়, 

অত্তনে লবেযাত সাহাবাও এত্তত তাাঁ ত্তে সাহাযয েত্তরন। 

 

আমরা ইলতহাস কথত্তে লশত্তেলছ কয আল্লাহ’র নবী তাাঁ র সাাঃ অনুসারীত্তের আিলিে উচ্চারত্তন কুর’আন প্েত্তত 

লেত্তয়লছত্তিন। লেন্তু যেন ইসিাম রাষ্ট্র লহত্তসত্তব প্রাসালরত হত্তত শুরু েরি, সাহাবারা এই লবশাি রাত্তষ্ট্রর লবলিন্ন যায় ায় 

ছলেত্তয় প্েত্তিন। আর এত্তেে জন সাহাবী তাত্তের লনত্তজর উচ্চারত্তন বা আিলিে টাত্তন কুর’আন লশক্ষা লেত্তত িা ত্তিন। 

আর স্বািালবেিাত্তবই লেছু তবসাদৃশয এর মািযত্তম ততরী হলেি, লবত্তশষ েত্তর নুতন যারা ইসিাম গ্রহন েরলছি তারা 

এিরত্তনর উচ্চারত্তনর মত্তিয কয প্াথতেযগুত্তিা হলেি, তা যলেও সামানযই লিন্নতা লছি, বুঝত্তত প্ারলছি না। এরপ্ত্তর 

কিােজন লনত্তজত্তের উচ্চারত্তনর তবলশষ্টতার কেষ্টে লনত্তয় অপ্ত্তরর সত্তঙ্গ লববাত্তে জলেত্তয় প্েত্তত িা ি। আর এই হতাশা 

কথত্তে কবর হত্তয় আসত্তত লবদুষী েলি া, উথমান ইবন আ  ান রাাঃ সাহাবীত্তের সত্তঙ্গ প্রামশত েত্তর ইলতহালসে লসিাি 

লনত্তিন এেটি ‘লবত্তশষ মাত্তনর সংেিন’ যা সবাই অনুসরর্ েরত্তব। লতলন পু্রন সংেিনটি যা হা সা রাাঃ, আল্লাহর নবীর 

লবিবা প্লত্ন এবং লদ্বতীয় েিী ার েনযার োত্তছ রলক্ষত লছি কসটার জনয প্াোত্তিন, এবং লতলন যাইে ইবন থালবত্তের 

কনতৃত্ততয এেটি েলমটিত্তে আত্তেশ লেত্তিন এই প্ানু্ডলিলপ্ কথত্তে প্রলতলিলপ্ েত্তর তা  রাত্তজযর মুেয শহরগুিীত্তত প্াঠিত্তয় 

লেত্তত। এরপ্র লতলন আত্তেশ লেত্তিন অনযান্ন সব প্ািুলিলপ্ নষ্ট েত্তর ক িার জনয। আর এইিাত্তবই মহান কুর’আনত্তে 

এেীিূত বা এেই িাত্তব প্োর প্রথা লতলন লনলশ্চত েরত্তিন। আরও লনলশ্চত েরত্তিন কুর’আত্তনর বােযগুলিত্তে অনবি 

প্রবতত ত্তনর কথত্তে সুরলক্ষত েরত্তত এবং এর লবলিন্ন উচ্চারন িলঙ্গ লনত্তয় অত্তহতুে লনত্তজত্তের মত্তিয কুট তেত  কথত্তে লবরত 

রােত্তত। আর আজ প্যুতি, যেনই আমরা মহান কুর’আত্তনর প্াতা েুলি , আমরা উত্তল্লে প্াই, ‘উথমালন লিলপ্ অনুসাত্তর’ 

তার মাত্তন েলি া উথমান ইবন আ  ান এর কসই মাত্তনর সঙ্কিত্তনর অনুলিলপ্। যা আমাত্তের বীর যাইে ইবন থালবে ও 
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আরও লেছু লবেযাত আল্লাহ’র নবীর সাহাবীত্তের সমিত্তয় যা প্রলতলষ্ঠত হত্তয়লছি। আল্লাহ তাত্তের সবাইর আত্মাত্তে শালি 

লেন। আমীন!  
 

 

 

আে-েুবাইর ইবন আল-আওিাম 

রালেয়াল্লাহু আনহু –আল্লাহ তার উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন  
 মৃতুয ৩৬ লহজলর 

 

 

আল্লাহর নবীর সাহাবীত্তের মত্তিয অল্প ে’জনই আলথতেিাত্তব িনী লছত্তিন, লেন্তু সবাই তাত্তের িন সম্পেত্তে আল্লাহ’র 

উত্তিত্তশয বযয় েত্তরত্তছন এবং সমাত্তজর োত্তজ িাল ত্তয়ত্তছন। আমাত্তের বীরও এর বযলতক্রম লছত্তিন না। আয-যুবাইর ইবন 

আি-আওয়াম এেজন লবরাট সম্পেশািী বযাবসালয় বযলি লহত্তসত্তব সুপ্লরলচত লছত্তিন। লেন্তু তাাঁ র মৃতুযর সময় কেো ক ি 

লতলন তাাঁ র সমস্ত সম্পে আল্লাহর রাস্তায় লনাঃত্তশষ েত্তর ক ত্তিত্তছন এমনলে তাাঁ র লেছু কেনাও লছি। তাাঁ র োত্তছ সম্পে 

হত্তিা  আল্লাহ’র সন্তুলষ্টর জনয যা আল্লাহই তাাঁ ত্তে লেত্তয়ত্তছন। আল্লাহর প্রলত তাাঁ র লবশ্বাস এতই  িীর লছি কয লতলন 

েেনই  রীব হওয়ার িয় লছি না। মৃতুয শযযায় আয-যুবাইর তাাঁ র কছত্তিত্তে বিি, “তুলম যলে আমার কোন কেনার জনয 

দুলশ্চিায় থাে তত্তব আমার মলনত্তবর োত্তছ সাহাযয চাও”, ‘আবু্দল্লাহ, তাাঁ র কছত্তি, লজত্তজ্ঞস েরি, ‘তুলম োর েথা 

বিছ’? আয-যুবাইর উের লেি, “আল্লাহ, কয হত্তিা  কেষ্ট মলনব এবং উেম সাহাযযোরী। আর লতলন লছত্তিন এই 

প্রেৃলতর কিাে, লযলন দুলনয়ার কোন লেছুর োস বা অলিত্তন লছত্তিন না বরং তাাঁ র উত্ত্া, লছত্তিন েতৃত েোরী, বশীিূত 

লছত্তিন না জ ত্তত চাওয়া প্াওয়ার। আয-যুবাইর মক্কায় এে সম্ভ্রাি িনী প্লরবাত্তর জন্মগ্রহন েত্তরন, তাাঁ র মা লছত্তিন 

সাল য়া, আল্লাহর নবী’র  ু ু। মাত্র প্ত্তনর বছর বয়ত্তস লতলন ইসিাম গ্রহন েত্তরন, আর তেন ইসিাত্তমর শুরু। ইলতহাস 

আমাত্তের বত্তি কেয় কয আয-যুবাইর ইবন আি-আওয়াম এর তরবারীই প্রথম ইলতহাত্তস উত্তল্ললেত হয়। এেলেন, গুজব 

উেি মক্কায় কয আল্লাহর নবী সাাঃ কে গুিহতযা েরা হত্তয়ত্তছ। আর তা কশানা মাত্রই আমাত্তের বীর, কয নালে তেনও 

লেত্তশার, তরবারী েুত্তি রসূত্তির বালেত্তত কেৌে লেত্তিন। ল ত্তয় বুঝত্তত প্ারত্তিন গুজবটা কনহাত্তয়তই অসতয। আর এটা 

কমাত্তটই আশ্চত্তযতর বযাপ্ার নয় কয, আয-যুবাইর েেনই আল্লাহর রাস্তায় কোন সমত্তর অংশ কনয়া কথত্তে লবরত থাত্তেন 

নাই, কছাট অথবা বে, তাাঁ র জীবিশায়। আর সবসময় লতলন তাাঁ র স্বিাবসুিি সাহলসেতার প্রমান লেত্তয়ত্তছন। তাাঁ র এে 

সহপ্াঠি কয এেো আয-যুবাইর ইবন আি-আওয়াম এর স র সঙ্গী লছত্তিন, আমাত্তেরত্তে জানান কয, লতলন িক্ষয েত্তরন 

কয তাাঁ র সারা শরীত্তর নানা িরত্তনর ক্ষত্ততর লচহ্ন লবলিন্ন িরত্তনর অত্তস্ত্রর। লজত্তজ্ঞস েরায় আয-যুবাইর জবাব কেন প্রত্ততযেটি 

লচহ্নই আল্লাহর নবীর সঙ্গী লহত্তসত্তব মহাপ্রিুর উত্তিত্তশয যত যুি তাাঁ র ো ।        

 

অহুত্তের যুত্তির প্ত্তর, কয যুত্তি মুসিমানরা প্রিূত ক্ষলতর সনু্মলক্ষন হন, আল্লাহর নবী তেন আয-যুবাইর আি-আওয়াম 

এবং আবু বের  আস-লসলিে কেই কবত্তছ লনত্তয়লছত্তিন লবিলমত তসনযত্তের অনুসরর্ েত্তর তাত্তের বুলঝত্তয় লেত্তত কয 

মুসিমানরা এেনও শলিশািী। আর এই মহান দুই লবজ্ঞ কিাে, যাত্তের কনতৃত্তে লছি মাত্র ৭০ জন কিাে, এত্ততই তারা 

শত্রুত্তের মত্তন ত্রাত্তসর সৃলষ্ট েত্তরলছি এবং আক্রমন োরীত্তের ছত্রিঙ্গ েরত্তত সক্ষম হত্তয়লছি। বার বার আমরা কেলে আয-

যুবাইর লনত্তজত্তে মৃতুযর মুত্তোমুলে েত্তরত্তছন শহীোত্তনর মযতাো িাত্তির আশায়। আর ইলনই লতলন, আিী ইবন তালিব রাাঃ 

এর সত্তঙ্গ লযলন লবশ্বাসঘাতে বনী কুরাইোহ’র মলেনার দুত্ত ত ঝটিো আক্রমন েত্তরলছত্তিন যার োরত্তন তারা আত্মসমপ্তর্ 

েরত্তত বািয হত্তয়লছি। আয-যুবাইর এর শহীেত্তের প্রলত আেষতন এতই লছি কয লতলন তাাঁ র পু্ত্র সিানত্তের ইসিাত্তমর 

শুরুর সব শহীেত্তের নাম লেত্তয়লছত্তিন। লেন্তু সাহলসেতার নানা রুপ্ থাত্তে, গুরুত্বপু্নত প্রোশয লসিাি লনত্তয় তাত্তে 

প্রতযাহার বা েমত িারা  প্া্াত্তনা এবং পু্ত্তরাপু্লর মন কথত্তে বেত্তি কেয়া বা বেত্তি কেয়ার সামথতযও এত্তেবার সহজ নয়। 
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আমাত্তের বীত্তরর মত্তিয এর অিাব লছি না। ‘উত্তটর যুত্তি, দুই কসনাবালহনী, এেটার কনতৃত্তে েলি া আিী ইবন আলব 

তালিব রাাঃ আর অনযটির আত্তয়শা রাাঃ, আয-যুবাত্তয়র েলি া উথমান রাাঃ হতযাোরীত্তের শালস্ত কেয়ার িাবনা কথত্তে 

লসিাি লনত্তয়লছত্তিন এই যুত্তি অংশগ্রহত্তনর যাত্তত লতলন দুই প্ত্তক্ষর মত্তিয এেটা সমত্তঝাতা বা সমিয় এবং শালি (ত্তযটা 

লছি আত্তয়শা’র আল্লাহর নবীর লবিবা প্লত্ন, মুি অলিপ্রায়) ল লরত্তয় আনত্তত প্াত্তরন। দুাঃত্তেরলবষয়, এর মত্তিয লবশ্বাসীত্তের 

বীরুিবােী এবং ভ্রািবালে মুসিমানরা দুই প্ত্তক্ষই ঢুত্তে প্ত্তেলছি এবং অত্তহতুে রিপ্াত্ততর োরর্ হত্তয়লছি। অতএব, 

আমাত্তের বীর এই যুি কথত্তে লনত্তজত্তে সলরত্তয় লনত্তিন, আবারও সত্ততযর জনয যার জনয লতলন তাাঁ র সমস্ত সম্পে এবং 

জীবন উতস ত েত্তরলছত্তিন। আরও লেছু কিাে এই দুাঃেজনে ঘটনার আবতত ত্তন হতাশ লছত্তিন, তারা তাাঁ ত্তে ও তাাঁ র 

সহপ্াঠি তািহা ইবন উবাইদুল্লাহত্তে অনুসরর্ েরলছত্তিন। নামাত্তজ লনমি অবিায় আয-যুবাইরত্তে হতযা েরা হয়।   

 

 

 

খাহদজা হবনত খুওিাইহলদ 

রালেয়াল্লাহু আনহা –আল্লাহ তার উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন  

 

আল্লাির নবীর প্রথম িত্নী এবং ইসলালমর প্রথম নারী 

মৃতুয ৩ লহজলর পু্বত 

 

ইসিাত্তম নারীরা লবরাটিাত্তব  িপ্রসূ িুলমো করত্তেত্তছন মুিত শুরু কথত্তেই। প্রথম বযলি লযলন ইসিাম গ্রহন েত্তরন 

লতলন এেজন মলহিা লযলন শুিু বস্তু ত নয় মানলসে ও আধ্নালতে িাত্তবও আল্লাহর নবীত্তে সহত্তযাল তা এবং সাহাযয 

েত্তরত্তছন। অত্তনে বছর প্রও আল্লাহর নবীর মুত্তে তাাঁ র প্রায়শই উচ্চারন েরা প্রশংসা এবং সৃ্মলত চারত্তন আত্তয়শা 

(োলেজার উপ্র ঈষতালনযত হত্তয়) বিত্তিন, ‘আল্লাহ আপ্নাত্তে তাাঁ র কথত্তেও িাি স্ত্রী লেত্তয় তাাঁ র যায় া পু্রন েত্তরত্তছন’। 

আল্লাহর নবীর জবাব লে লছি?  লতলন বিত্তিন, “আল্লাহর নাত্তম বিলছ, তাাঁ র যায় া পু্রন হয় নাই তাাঁ র কথত্তে উেম এর 

মািযত্তম। কস আমাত্তে লবশ্বাস েত্তরত্তছ যেন মানুষ আমাত্তে অলবশ্বাস েত্তরত্তছ, কস আমার লশক্ষা গ্রহন েত্তরত্তছ যেন 

অনযরা তা প্রতযােযান েত্তরত্তছ। কস আমাত্তে অথতননলতে িাত্তব সাহাযয েত্তরত্তছ যেন অনযরা তা কথত্তে আমাত্তে বলিত 

েত্তরত্তছ। কসই এেমাত্র সহিলমতলন কয আমাত্তে সিান লেত্তয়ত্তছ”। আর এই অল্প এবং স্পষ্ট েথায় আল্লাহর নবী আমাত্তের 

বীত্তরালচত এই বযলিতয, োলেজা লবনত েুওয়াইলিে এর বযাপ্াত্তর বনতনা েত্তরত্তছন। এটা সবাই জাত্তন কয মুহাম্মে জত্তন্মর 

প্র কথত্তেই লপ্তা লবহীন লছত্তিন। োরর্ জত্তন্মর ে’মাস আত্ত ই লপ্তার মৃতুয হয়। মাত্র ৭ বছর তাাঁ র বয়স, মা আলমনা 

লবনত ওহাব মারা যান। সুতরাং লতলন এলতম লহত্তসত্তবই কবত্তে উত্তেন, প্রথত্তম তাাঁ র োো, আবু্দি মুোলিব এবং প্ত্তর অলত 

েলরদ্র চাচা আবু তালিব  এর সালন্নত্তিয। চাচা লছত্তিন সামানয আত্তয়র মানুষ লেন্তু ‘লেি েলরয়া’ বযলি লছত্তিন।  শুিু স্বল্প 

আয়ই নয় আবু তালিব এর কবশ ে’জন কছত্তিত্তমত্তয়ও লছি লনত্তজর কযোত্তন এত্তস িালতজাও কযা  হত্তয়ত্তছ। আত এজনয 

মুহাম্মে তাাঁ র সািয মত কচষ্টা েত্তরত্তছন চাচাত্তে এবযপ্াত্তর সাহাযয েরত্তত। 

 

প্লচশ বছর বয়স হত্ততই মুহাম্মে সাাঃ মক্কার সমাত্তজ এেজন সতযবােী যুবে লহত্তসত্তব কবশ প্লরলচত িাি েত্তরন। তাাঁ র 

মহৎ আচরন এবং নযায়প্রায়র্তা এইসব গুর্াবলি োলেজা রাাঃ এর নজত্তর আত্তস এবং তাাঁ ত্তে আেৃষ্ট েত্তর। লতলন লছত্তিন 

িনােয মলহিা লযলন তাাঁ র বযবসালয়ে প্রত্তয়াজত্তন কিাে লনত্তয়া  লেত্ততন, লবত্তশষ েত্তর লসলরয়া এবং অনযানয যায় ায় 

বালর্লজযে ভ্রমত্তনর জনয। লতলন মুহাম্মেত্তে বিত্তিন লসলরয়ার বালর্ত্তজযর এবং ভ্রমত্তনর োলয়ত্ব গ্রহন েরত্তত আর এবযপ্াত্তর 

িৃতয মাইসারাও তাাঁ ত্তে সাহাযয েরত্তব। এই ভ্রমন অলত  ল্প্প্রসু লহত্তসত্তব প্রমালনত হত্তিা , এর মুনা ার আলিেয আত্ত র 
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কযত্তোত্তনা বাত্তরর তুিনায় অত্তনে কবশী লছি। এর বাইত্তরও আেশতলনয় লছি কয সব আশ্চযতযজনে েথা িৃতয মাইসারা 

তার  ৃহেত্রী োলেজাত্তে বিত্তিন মুহাম্মে এর সন্মত্তন্ধ। এর মত্তিয এেটি লছি কয পু্রা রাস্তায় উপ্রত্তথত্তে কমঘ লেিাত্তব 

তাাঁ ত্তে  রম গ্রীত্তষ্মর সুত্তযতযর উোপ্ কথত্তে কঢত্তে রােত। োলেজা লবশািিাত্তব অলিিুত হত্তয় প্েত্তিন। অতপ্র, এর 

আত্ত  লতলন বহু লবেযাত কুরাইলশত্তের প্রস্তাব প্রতযােযান েরত্তিও লতলন তার এে বনু্ধত্তে মুহাম্মাে সাাঃ এর োত্তছ 

প্াোত্তিন লবত্তয়র প্রস্তাব লেত্তয়। মুহাম্মে োলেজা সন্মত্তন্ধ আত্ত ই অত্তনে কজত্তনত্তছন যার ক াত্রও আবার তার প্রলতত্তবশী 

প্াত্তশর বােীর। লতলন তার জনয োজও েত্তরত্তছন। অতএব, লতলন জানত্ততন কয োলেজা অবশযই তার জনয যথাত্তযা য স্ত্রী 

লহত্তসত্তব উপ্যুি হত্তবন যলেও তাত্তের মত্তিয বয়ত্তসর প্াথতেযটা কবশ (১৫ বছত্তরর বে, তার মাত্তন োলেজার বয়স তেন 

৪০ বছর)। 

 

তাাঁ ত্তের এই সম্পেত  মুহাম্মে এবং োলেজা দু’জত্তনর জনযই লবরাট সু ি বত্তয় এত্তনলছি। মুহাম্মত্তের জনয এই স্বেিতা 

এত্তন লেি সময় যা লতলন এই ভ্রমান্ড এবং মানুত্তষর লবত্তশষ েত্তর তার জনগুষ্ঠী যারা এমনলেছুর উপ্াসনা েত্তর যা তাত্তের 

িাি মন্দ কোনটারই সহায় হয় না, এসত্তবর উপ্ত্তর লচিা েরার সুত্তযা । মুহাম্মে সাাঃ (এেনও নবী হন নাই) কহরা 

প্বতত্ততর গুহায় ল ত্তয় এইসব লনত্তয় িাবনা এবং িযান েরা শুরু েরত্তিন। তাাঁ র এই অিযাস তাাঁ ত্তে অত্তনে লেন পু্ত্তরা 

সময়ই োলেজা কথত্তে দূত্তর রােত। লেন্তু মুহাম্মত্তের জনয তাাঁ র িািবাসা এই দূরত্বত্তে উতসল তত েত্তর তাাঁ র   স্বােত্তন্দর 

জনযই। কযত্তহতু তাাঁ র এোেীত্ব প্ছন্দ লছি োত্তজই লতলন তাাঁ ত্তে বািা বা অনযমনস্ক েরত্ততন না এবং সবসময় লনলশ্চত 

েরত্ততন কয তাাঁ র এই আধ্নালতে অলিযাত্রায় সব রসত্তের প্যতাি সরবরাহ আত্তছ।  

 

লববাত্তহর ১৫ বছর প্র, মুহাম্মত্তের বয়স যেন ৪০ বছর, এে আশ্চযতয জনে ঘটনা ঘটি যেন মুহাম্মে কহরা’র কসই 

গুহায় বত্তস অনুশীিন েরলছত্তিন। এেলেন লতলন কেেত্তিন লজবরীি (তেন তাাঁ র সন্মত্তন্ধ তাাঁ র কোন িারনাই লছি না) 

তাাঁ ত্তে বিত্তছ, ‘ইেরা’ (প্ে)। যেন মুহাম্মে সাাঃ উের লেত্তিন, “আলমত্ততা প্েত্তত জালন না”। লজবরীি তাাঁ ত্তে েুব 

কজাত্তর বাহু বন্ধত্তন আেসয েত্তর ক িত্তিন। এর প্র কছত্তে লেত্তয় আবারও বিত্তিন, ‘প্ে’, আবারও লতলন এেই উের 

লেত্তিন। তৃতীয় বাত্তরর কবিায় লজবরীি তাাঁ ত্তে প্োত্তিন এইসব, যার বঙ্গানুবাে প্রায় এরেম,  

 ‘প্াে েরুন আপ্নার প্ািনেতত ার নাত্তম লযলন সৃলষ্ট েত্তরত্তছন। সৃলষ্ট েত্তরত্তছন মানুষত্তে জমাট রি কথত্তে। প্াে েরুন, 
আপ্নার প্ািনেতত া মহা েয়ািু, লযলন েিত্তমর সাহাত্তযয লশক্ষা লেত্তয়ত্তছন, লশক্ষা লেত্তয়ত্তছন মানুষত্তে যা কস জানত না 

(৯৬, ১-৫, মলহউলিন)। 
 

আল্লাহর নবী সাাঃ উত্তল্লে েত্তরত্তছনাঃ প্ত্তর, যেন আলম গুহার বাইত্তর লছিাম তেন আলম সুদুর আোশ কথত্তে এে েণ্ঠস্বর, 

বিত্তছ, ‘মুহাম্মে! তুলম আল্লাহর রসূি এবং আলম লজবরীি’। “আলম আেত্তশর লেত্তে তাোিাম এবং কেেিাম কয কেহ 

কয লেনা পু্রা লে িজুত্তে অবিান েরত্তছ এবং বিত্তছাঃ মুহাম্মে, তুলম হে আল্লাহর রসূি, আলম লজবরীি। আলম হত 

লবহ্বি এবং বােরুি হত্তয় োাঁ লেত্তয় থােিাম যতক্ষন কস দৃশয কস আমার দৃলষ্টর অত্ত াচর হত্তিা ”। 

 

এই অলিজ্ঞতা লছি েুবই আশ্চযতজনে এবং অস্বািালবে, যা আল্লাহর নবীত্তে িীত সন্ত্রি েত্তর কতাত্তি। লতলন োপ্ত্তত 

োপ্ত্তত বােীত্তত ছুটত্তিন, তাাঁ ত্তে কঢত্তে লেত্তত এবং আরও োপ্ত্তে মুলেত্তয় লেত্তত বিত্তিন। োলেজা স্বামীত্তে লজত্তজ্ঞস 

েরত্তিন ঘটনা লে ঘত্তটত্তছ। লতলন তেন তাাঁ ত্তে পু্ত্তরা ঘটনা বিত্তিন, শুত্তন লতলন তাাঁ ত্তে আশ্বস্ত েরত্তিনাঃ িয় কপ্য় না, 

তুলম এেজন সতযবােী, নরম এবং েয়ািু হৃেত্তয়র বযলি। আলম দৃঢ় লবশ্বাত্তস বিত্তত প্ালর তুলমই হত্তব আমাত্তের কিােত্তের 

জনয আল্লাহ কপ্রলরত নবী। আল্লাহ েেনই কতামাত্তে প্লরতযা  েরত্তব না। তুলম কতামার আলত্নয়ত্তের উপ্র সেয়, সতয 

েথা বি, দুবতত্তির সহায়ে, এেজন অলতলথ প্রায়ন এবং অিাবগ্রিত্তের সাহাযযোরী। এইসব শ্বািনার বার্ী মুহাম্মেত্তে 

লেি িরসা, লনস্তার এবং লনরাপ্ো, লতলন ঘুলমত্তয় প্েত্তিন। এরমত্তিয আমাত্তের মহীয়সী, োলেজা রাাঃ তাাঁ র চাচাত্ততা িাই, 
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ওয়ারাো ইবন নাউ াি এর োত্তছ ছুটত্তিন, লযলন এেজন লবজ্ঞ বযলি লছত্তিন লবত্তশষ েত্তর েৃষ্টান এবং ইহুেী িমতগ্রত্তন্থর 

উপ্র। সবলেছু কশানার প্র ওয়ারাো তাাঁ ত্তে আশ্বস্ত েরত্তিন কয তাাঁ র স্বামী লনশ্চয় এেজন নবী আল্লাহর, আর লতলন 

লজবরীি তাাঁ র সত্তঙ্গ েথা বত্তিত্তছন। প্ত্তর, যেন আল্লাহর নবী মুহাম্মে সাাঃ ওয়ারাোর সাক্ষাত্তত এত্তিন, ওয়ারাো তাাঁ ত্তে 

বিত্তিনাঃ কসই আল্লাহর নাত্তম বিলছ যার হাত্তত আমার জীবন এবং মরন, তুলম লনাঃসত্তন্দত্তহ এই জালতর জনয নবী। তুলমও 

কসই মহান ‘নামুস’ অথবা আইন কপ্ত্তয়ছ কযমনটি কপ্ত্তয়লছি মুসা। কতামার কিােজন কতামার বাতত াত্তে গ্রহন েরত্তব না। 

তারা কতামার জনয সমসযা সৃলষ্ট েরত্তব, কতামাত্তে কতামার লনত্তজর শহর কথত্তে লবতালেত েরত্তব এবং কতামাত্তে আক্রমন 

েরত্তব। অবশযই, আল্লাহর নবী শুত্তন েুব আঘাত কপ্ত্তিন কয এইসব লেছু ঘটত্তব তাত্তের দ্বারা যারা তাাঁ র এবং তাাঁ র 

বযলিত্ততযর উপ্র এত লবশ্বাস করত্তেত্তছন কয তাাঁ ত্তে আস-সালেকুি-আলমন (লবশ্বাসত্তযা য এবং নযায়বান বযলি) উপ্ালি 

লেত্তয়ত্তছন। সুতরাং লতলন ওয়ারাোত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, “তারা লে সলতই আমাত্তে আমার ঘরছাো েরত্তবন আমার এই 

শহর কথত্তে”। ওয়ারাো জবাত্তব তাাঁ ত্তে বিিাঃ ‘সততই, যেনই কোন নবী বার্ী লনত্তয় আত্তসন কতামার মত, তাাঁ র 

কিােজন তাাঁ ত্তে আক্রমন েত্তর’।  

 

আর আি-মুিাসলসর (কুর’আত্তনর সুরা নং ৭৪, চােরাবৃত- কয চাের লেত্তয় ঢাো) অবতীর্ত হওয়ার মিয লেত্তয় মুহাম্মেত্তে 

আত্তেশ েরা হত্তিা  ঈলশ বার্ী সম্প্রচাত্তরর। মুহাম্মত্তের উপ্র োলেজার লনত্তমতাহ লবশ্বাস এবং তাাঁ র সাাঃ সতযবালেতা তাাঁ ত্তে 

তাাঁ র প্রথম অনুসারী েরি। আর কসই সময় কথত্তে, আরাম তাাঁ র জীবন কথত্তে অপ্সালরত হত্তয় ক ি। লবশ্বাসীত্তের সত্রুরা 

তাাঁ ত্তে স্বলস্ত এবং শালিত্তত থাোর লবরুত্তি ক ি। এরপ্র কথত্তে শুিু ঘত্তরই, োলেজা, আমাত্তের মহীয়সী, যার োত্তছ লতলন 

কপ্ত্ততন সােন্দ, আরাম যা লতলন অোতত্তর তাাঁ র জনয উতস ত েরত্ততন। যেনই কোন মুলতত  পু্জে তাাঁ ত্তে জািাতন 

েরত, লতলন ঘত্তর কযত্ততন কসোত্তন লতলন কপ্ত্ততন তাাঁ র লবশ্বস্ত এবং উষ্ম সহিলমতলনর কসবা যা তাাঁ র জািাতনত্তে হািো 

েরত এবং তাাঁ র ক্ষত গুত্তিাত্তে লনরাময় েরত। ে’বছর প্র, আল্লাহর নবী আসমান কথত্তে আত্তেলশত হত্তিন প্রোত্তশয 

বার্ী প্রচাত্তরর জনয, যা তাাঁ ত্তে আরও লবপ্ে এবং জািাতত্তনর সনু্মলেন েরি লবিলমত কুরাইশত্তের সত্তঙ্গ। ৭ বছত্তরর মত্তিয  

কুরাইশত্তের ে’জন কনতৃিানীয় বযলি কযমন হামযাহ ইবন আবু্দি মুোলিব এবং উমার ইবন আি-োোব ইসিাম গ্রহন 

েত্তরন, এত্তত কপ্ৌেলিেরা আরও কবশী লক্ষি হয় উত্তেন, লবত্তশষ েত্তর আলবলসলনয়ার (ইলথওলপ্য়া) সম্রাট সাের সম্ভাষত্তর্ 

মুসিমান উেবাস্তুত্তের বরন েত্তর কনন যারা মক্কার লনগ্রহ কথত্তে প্ালিত্তয় তাাঁ র কেত্তশ আেয় লনলেি। এরপ্র কপ্ৌেলিেরা 

আরও েত্তোর প্েত্তক্ষত্তপ্র লসিাি কনয়। তারা লসিাি লনি আল্লাহর নবীর পু্রা ক াত্রত্তে এেঘত্তর েরার এবং হাত্তসমী, 

রসূি মুহাম্মত্তের বংত্তশর উপ্র অথতননলতে অবত্তরাি (মুসিমান অমুসিমান সবার উপ্র) আত্তরাপ্ েরার। হাত্তসমীরা 

মক্কার এে ল লরোত্তত আেয় কনয়ার লসিাি লনি। কুেযাত আবু িাহাব তাাঁ র বংত্তশর সত্তঙ্গ কযা  না লেত্তয় বালহত্তর কথত্তে 

ক ত্তিন। বজত ত্তনর সন্মলত যার মত্তিয লিো হত্তয়লছি কসটা ো’বার মত্তিয তারা আটলেত্তয় লেত্তয়লছি। এেঘত্তর েরা বা 

অথতননলতে অবত্তরাি মুহাম্মে সাাঃ কে আধ্নালতে িাত্তব কোন প্রিাব ক িত্তত প্াত্তরলন। লেন্তু এর লবরাট এেটা প্রিাব 

প্ত্তে হাত্তসমীত্তের শরীর এবং শ্বাত্তির উপ্র। আর লতন বছত্তরর মাথায় অবিা এমন োোি কয তাত্তের োবাত্তরর োরুন 

সংেট শুরু হত্তিা  আর এর প্রিাব এমন হত্তিা  কয মরুিূলমর মত্তিয কোথাও  াত্তছর সবুজ প্াতা কপ্ত্তি তাও তারা 

কেত্তত শুরু েরি।     

      

লেন্তু োলেজার অবিা লে, লতলন কতা হাত্তসমী বংত্তশর না? অবশযই এেজন লবশ্বস্ত স্ত্রী এবং এেলনষ্ঠ পৃ্ষ্ঠত্তপ্াষে ও 

সহায়তাোলরলন লহত্তসত্তব লতলন মুহাম্মত্তের সত্তঙ্গই কযা  কেন এবং কসই ল লরোত্তত তাাঁ র সত্তঙ্গ অবিান কনন, জীবত্তনর সব 

শ্বােন্দ আর প্রাচুযতত্তে প্লরতযা  েত্তর। আমরা যলে কসটা মত্তন েলর কয, তাাঁ র বয়স তেন ৬০ বছর আর কসই বয়ত্তস 

স্বামীর প্াত্তশ থাোর জনয লে তযা  স্বীোর েত্তরত্তছন! আসত্তি, এই অবত্তরাি এবং বজত ন োলেজার শরীত্তরর উপ্র লবত্তশষ 

প্রিাব ক ত্তি। আর যেন অলবশ্বাসীরা এেঘত্তর এবং অবত্তরািত্তে তুত্তি কনয়ার লসিাি কনন,োলেজা রাাঃ েুব দুবতি এবং 

অসুিয হত্তয় প্ত্তেন ইলতমত্তিয। এর অল্প লেছুলেন প্ত্তর আল্লাহর নবী সাাঃ তাাঁ র লবশ্বস্ত স্ত্রী োলেজা রাাঃ কে হারান, লযলন 
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তাাঁ ত্তে ৬ অথবা ৭ কছত্তিত্তমত্তয় লেত্তয়ত্তছন,  াত্ততমা এবং আি-োলসম সহ। তাাঁ র মৃতুযর সত্তঙ্গ লতলন শুিু এেজন স্ত্রীই 

হারাত্তিন না, এেজন কবান, তাাঁ র সিানত্তের মা এবং এেজন এেলনষ্ঠ সমথতে আর অনুসারী হারাত্তিন।  

 

 
 

আলিশ্া হবনত আহব বকর  আস-হসযীক  

রালেয়াল্লাহু আনহা –আল্লাহ তার উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন  

 

হবশ্বাসীলদর মা 

মৃতুয ৫৮ লহজলর 

 

 

-ও আমার লপ্রয় েনযা, আলম যা িািবালস তুলম লে তা িািবাস না? 

 -হযা, আলম েলর। 

  -তাহত্তি এই মলহিাত্তে িািবাস। 

আল্লাহর নবী মুহাম্মে সাাঃ এবং তাাঁ র েনযা  ালতমা রাাঃ এর সত্তঙ্গ আত্তয়শা রাাঃ লনত্তয় এই েথপ্েথন। 

 

আত্তয়শা রাাঃ এে লবত্তশষ বযলিত্তের নাম। লতলন শুিু ইসিাত্তমর নবীর  িীর িািবাসার স্ত্রীই লছত্তিন না, তাাঁ র েুব লপ্রয় 

বনু্ধ, সাহাবী এবং উেরালিোর এর েনযাই শুিু নন, লতলন লছত্তিন তেনলন্দন জীবত্তনর কক্ষত্তত্র আল্লাহর নবীর সুন্নত্ততর এে 

লবশাি আিার, লবত্তশষ েত্তর প্ালরবালরে সম্পেত  এবং লনয়মনীলতর বযাপ্ারগুত্তিার কক্ষত্তত্র। তাাঁ র লবত্তয় হত্তয়লছি অত্তনে 

কছাট্ট বয়ত্তস, ৯ বছর-কোন কোন ঐলতহালসে বত্তিন, আর লতলন কবত্তচ লছত্তিন ৪ মহান েিী ার পু্ত্তরা সময়োত্তি। িলমতয় 

লশক্ষা এবং প্রামশত লতলন লেত্তয় যান, েথায় এবং োত্তজ যা লতলন আসি উৎস কথত্তেই সরাসলর লশক্ষা লনত্তয়লছত্তিন। 

আত্তয়শা রাাঃ জন্ম হয়লছত্তি ইসিাম প্রচার শুরু হওয়ার প্র, ৪ লেংবা ৬ বছর প্ত্তর। অতএব, লতলন হত্তিন রসুত্তির 

সহিলমতলনত্তের মত্তিয কেবি লযলন মুসিমান প্লরবাত্তর জন্ম লনত্তয়লছত্তিন এবং মুসিমান লহত্তসত্তবই বয়ত্তসর শুরু কথত্তেই 

কবত্তে উত্তেলছত্তিন। লতলন সবসময়ই রসূি এর সাহচযতয কপ্ত্তয়ত্তছন কেননা তাাঁ র বাবার বােীত্তত লতলন প্রায়ই আসত্ততন, 

কযত্তহতু তাাঁ হারা েুব ঘলনষ্ট বনু্ধ লছত্তিন ইসিাম এর শুরুর লেন গুত্তিা কথত্তেই। আল্লাহর নবী তাাঁ ত্তে লবত্তয়র প্রস্তাব কেন 

যেন তাাঁ ত্তে প্রায় লশশুই বিা যায়, কযত্তহতু লতলন প্র প্র লতন লেন তাাঁ ত্তে স্বত্তে কেত্তেন। প্রত্ততযে বার লতলন কেেত্তিন 

এেজন জান্নাত্ততর দূত (ত্ত ত্তরস্তা) লসল্ক লেত্তয় আবৃত এে নারীত্তে তাাঁ র সামত্তন লনত্তয় এত্তস বিত্তছন এই কতামার স্ত্রী। 

যেন আল্লাহর নবী মুেমিিত্তে অনাবৃত েরত্তিন লতলন আত্তয়শাত্তেই কেেত্তিন অনযরেম বালহযেতায়। আমরা এও 

শুত্তনলছ আল্লাহর নবীত্তে লসত্তল্কর োপ্ত্তের মত্তিয তাাঁ র ছলব কেলেত্তয় লজবরীি বত্তিলছত্তিন, ‘এই কতামার স্ত্রী এই দুলনয়ায় 

এবং এর প্ত্তরর দুলনয়ায়’। 

 

লহজলর ২য় সত্তন, ১৭ই রমজাত্তন, প্রথম যুি মুসিমান এবং লবিমীত্তের মত্তিয সংঘটিত হয়, বেত্তরর যুি। মুসিমানরা 

লবজয়ী হত্তয় আত্তসন, অবশযই আল্লাহ প্রেে সাহাত্তযযর মািযত্তম কেননা তারা শত্রু প্ত্তক্ষর মাত্র এে তৃতীয়াংশ লছত্তিন 

সংেযায় আর রসে, সরবরাহ, কঘাো আর অস্ত্রপ্ালতত্ততও লছত্তিন লেলিত। তাাঁ র প্ত্তরর মাস, সওয়াত্তি, আল্লাহর নবী সাাঃ 

আত্তয়শা রাাঃ কে লবত্তয় েত্তরন। লতলন লছত্তিন অত্তনে অল্প বয়স্কা, এবং লতলন মসলজে সংিি এেটি কছাট্ট ঘত্তর থােত্ততন। 

আর এই ঘরটিত্ততই তাাঁ র এবং পৃ্লথবীর অলত লপ্রয় দু’জন বযলির ো ত্তনর লতলন সাক্ষী হত্তয় আত্তছন, তাাঁ র স্বামী, আল্লাহর 

নবী সাাঃ, এবং তাাঁ র বাবা, আবু বের  রাাঃ। তাাঁ র উোর অনুমলতত্ততই প্ত্তর তাত্তের সত্তঙ্গ কযা  কেয় লদ্বতীয় েিী া, উমার 
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ইবন আি-োোব রাাঃ। আজ অবলি, কোটি কোটি মানুষ যারা মলেনায় আল্লাহর নবীর মসলজে প্লরেশতত্তন আত্তসন এেই 

সত্তঙ্গ তারা সন্মালনত কবাি েত্তরন রসুি ও তাাঁ র দুজন লপ্রয় সাহাবীত্তে তাত্তের েবত্তর অলিবােন (সািাম) জানাত্তত কপ্ত্তর। 

 

আল্লাহর নবী’র প্লরবাত্তরর বােী সব সেত্তসযর মতই আত্তয়শাও েুবই সািারন জীবন যাপ্ন েত্তরত্তছন, অলত অল্প লেছু 

চালহো এবং এেবাত্তর প্রত্তয়াজনীয় সামানযতায় তাাঁ র লেনালতপ্াত হয়ত্তছ রসূি সাাঃ এর জীবিশায় এবং তার প্ত্তর। েেনও 

েেনও, লতলন বত্তিত্তছন, এত্তের অলিে লেন প্ার হত্তয়ত্তছ আল্লাহর নবীর ঘত্তর কোন রান্নাই হয় নাই, শুিু কেজুর এবং 

প্ালন প্ান েত্তর অথবা এোি সাহাবীত্তের প্াোত্তনা কযসব োবার উপ্হার লহত্তসত্তব আসত কসসব কেত্তয়। আত্তয়শা 

স্বতাঃপ্রত্তর্ালেত হত্তয়ই এই িাত্তচর জীবন যাত্রা কবত্তছ লনত্তয়লছত্তিন, লনত্তচর এই উত্তল্লত্তে তা আমরা আরও বুঝত্তত প্ারব। 

লতলন বত্তিত্তছন, যেন আসমান কথত্তে আল্লাহর নবীর সম্পত্তেত  বার্ী আসি কয, তারা ঐলেে িাত্তব কবত্তছ লনত্তত প্াত্তরন, 

হয় তারা কবত্তছ কনত্তব দুলনয়ার প্রশালি অথবা তাাঁ র(রসুি’এর) সঙ্গ, মাত্তন এই েঠিন লমতবযয়ী জীবনাচার। আর লতলন 

লছত্তিন প্রথম লযলন রসূি এর সঙ্গ কবত্তছ কনন। অনয স্ত্রীরাও তাাঁ ত্তে অনুসরর্ েত্তরন। কয আয়াত্তত এইসব অবতীনত হয়ত্তছ 

তাাঁ র বঙ্গানুবাে এরেমাঃ  

 

“কহ নবী, আপ্নার প্ত্নী র্ত্তে বিুন, কতামরা যলে প্ালথতব জীবন ও তাাঁ র লবিালসতা োমনা ের, তত্তব আস, আলম 

কতামাত্তের কিাত্ত র বযবিা েত্তর কেই এবং উেম প্ন্থায় কতামাত্তের লবোয় কনই। প্ক্ষািত্তর যলে কতামরা আল্লাহ, তাাঁ র 

রসূি ও প্রোি োমনা ের, তত্তব কতামাত্তের সৎেমতপ্রায়র্ত্তের জনয আল্লাহ মহা পু্রস্কার প্রস্তুত েত্তর করত্তেত্তছন’ 

কুরআন ৩৩, ২৮-২৯, মলহউলিন)    

আসত্তি, আত্তয়শা রাাঃ এেই জীবন িারার অনুসারী থাত্তেন এমনলে তাাঁ র অলত িািবাসার স্বামীর মৃতুযর প্রও, যেন 

অত্তনে হাজার লেরহাম তাাঁ র োত্তছ এত্তসলছি, কযটা আমরা প্ত্তর কেেব। 
 

‘হমথো কুৎসার মসই কাহিনী’ 

িত্তমতর ইলতহাত্তস অত্তনত্তের মত আত্তয়শাত্তেও েঠিন প্লরক্ষার মত্তিয লেত্তয় কযত্তত হত্তয়লছি এমনলে আল্লাহর নবীর 

জীবিশায়। এটা লছি এেটা বানাত্তনা োলহনী এবং লমথযা অপ্বাে, ঘটনাটা এরেমাঃ 

বলন আি-মুস্তািাে এর যুত্তির প্র, আল্লাহর নবী মলেনায় ল ত্তর যালেত্তিন। কসনােি রাত্তত লেছুক্ষত্তনর জনয লবরলত কনয়। 

আত্তয়শা রাাঃ প্রােৃলতে প্রত্তয়াজত্তনর তাল ত্তে এেটু দূত্তর তা কসত্তর আসত্তত যান। ক রার সময় লতলন তাাঁ র  িার মািা 

হালরত্তয় কসই এেই প্ত্তথ েুজত্তত ল ত্তর যান। এইসময়ই কসনাবালহনীত্তে লনত্তেত শ কেয়া হয় যাত্রা শুরুর। কযত্তহতু কসই সময় 

আল্লাহর নবীর স্ত্রীত্তের উপ্র প্েত া েরার লনত্তেত শ অবতীনত হত্তয়লছি োত্তজই আত্তয়শা উত্তটর লপ্ত্তে কঘরা কেয়া আসত্তন 

বসত্ততন কযন অনয কেউ কেেত্তত না প্ায়। কিােজন যারা তাাঁ র োলয়ত্তত্ব লছত্তিন তারা কিত্তবলছি কয লতলন কঘরার 

লিতত্তরই আত্তছন, কযত্তহতু অল্প বয়স্কা এবং হািো ওজত্তনর লছত্তিন োত্তজই তারা কঘরাটাত্তে অনায়াত্তস তুত্তি উত্তটর 

উপ্র লেত্তয় কসনােত্তির সত্তঙ্গ যাত্রা েরত্তিন। আত্তয়শা যেন ল ত্তর আসত্তিন তেন কেেত্তিন সবাই চত্তি ক ত্তছ। সুতরাং  

লতলন ঐ যায় ায় অত্তপ্ক্ষার লসিাি লনত্তিন এই আশায় কয েুজত্তি তাাঁ ত্তে এোত্তনই আসত্তব। অত্তপ্ক্ষা েরত্তত েরত্তত 

এেসময় লতলন ঘুলমত্তয় প্ত্তেত্তছন।  

 

আল্লাহর নবীর এটা লনয়ম লছি কয লতলন কেউ এেজনত্তে মাত্তঝ মাত্তঝ প্াোত্ততন কসনােত্তির লপ্ছত্তন কেউ বা কোন লেছু 

বাে প্ত্তেত্তছ লেনা কসটা কেোর জনয। সা ওয়ান আি-সািালম নাত্তম এেজত্তনর উপ্র এই োলয়ত্বটি প্ত্তেলছি। প্রতুযত্তসর 

মত্তিয লতলন কসই যায় ায় কপ্ৌছাত্তিন কযোত্তন আমাত্তের মহীয়সী ঘুমালেত্তিন, এবং এোেী। মুে কোিা থাোয় তাাঁ ত্তে 

কচনা ক ি কযত্তহতু মলহিাত্তের জনয প্েত া শুরু হওয়ার আত্ত  লতলন তাাঁ ত্তে কেত্তেত্তছন অত্তনে বার। লতলন শুিু বিত্তিন, 

‘ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইিাইলহ রালজউন’ (অবশযই, আমরা আল্লাহর এবং তাাঁ র োত্তছই আমরা ল ত্তর যাই। ...২-১৫৬। 
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এবং আমরা সবাই তাাঁ র োত্তছই ল রব – কোন লেছু োরাব কেেত্তি মুসিমানরা এই িাবটিই প্রোশ েত্তর) আত্তয়শা রাাঃ 

তাাঁ র মুে কঢত্তে ক িত্তিন সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ, উট হাটু ক ত্তে বসত্তি আত্তয়শা তাত্তত উপ্লবষ্ট হত্তিন। সা ওয়ান উত্তটর িা াম 

কটত্তন হাটত্তত িা ত্তিন এবং দুপু্র না াে কসনােত্তির োত্তছ কপ্ৌত্তছ ক ত্তিন। 

 

‘আবু্দল্লাহ ইবন সািুি মলেনার িিত্তের কুেযাত েিত্তনতা এই ঘটনার সুত্তযাত্ত  ইসিাম এবং এর নবীর বীরুত্তি এেহাত 

কনয়ার সূত্তযা  ততলর েরি। কস আত্তয়শা রাাঃ এর লবরুত্তি কুৎসা, অপ্বাে এবং গুজব ছোত্তত আরম্ভ েরি – সা ওয়ান 

এর সত্তঙ্গ লতলন সম্পেত  ততরী েত্তরত্তছন! এটা এমন প্রিাব ক িি কয আত্তয়শা মলেনায় আসার এেমাস প্যুতি অসুি হত্তয় 

প্েত্তিন। লতলন যেন শযযাশায়ী তেন মেীনায় তাাঁ র েলথত সম্পত্তেত র গুজব চালরলেত্তে ছলেত্তয় প্েলছি। আেলস্মেিাত্তব 

এই অবিায় এই গুজব সন্মত্তন্ধ জানত্তত প্ারত্তিন। স্বািালবেিাত্তবই লতলন আঘাত কপ্ত্তিন এবং  িীরিাত্তব লবচলিত হত্তয় 

প্েত্তিন।ঘটনার কবেনাোয়ে প্রিাত্তব লতলন আল্লাহর নবীর োত্তছ লপ্তৃিত্তয় যাওয়ার অনুমলত চাইত্তিন, কযন কসোত্তন 

ল ত্তয় অপ্বাে লনত্তয় আত্তরা কোাঁ জ লনত্তত প্াত্তরন। লতলন তেনও  িীর আঘাত্তত কযন মুহযমান। এরপ্র আসমান কথত্তে 

জান্নালত বার্ী তাাঁ র উপ্োরাত্তথত অবলতনত হত্তিা । আল্লাহ (অলত ক ৌরবময়/মলহমালিত) তাাঁ র এই অপ্বাে স্খািত্তন কুর’আত্তন 

েশটি আয়াত প্রোশ েরত্তিন যা মুসিমানরা কশষ লবচার বা কেয়ামত্ততর লেন প্যুতি তা প্াে েরত্তবন। আেত্তত, এইসব 

আয়াত্তত লবত্তশষ িাত্তব সতেত  েরা হত্তয়ত্তছাঃ তুলম যলে ঈমানোর/লবশ্বাসী হও কতামরা েেনও এিরত্তনর োত্তজর পু্নরাবৃলে 

েত্তরা না, আল্লাহ অবশযই হুাঁলশয়ার েত্তর কেন (কুরআন এর সুরা আন-নুর ২৪, আয়াত ১১-২০ দ্রষ্টবয)। 

 

ঈমানোরত্তের োত্তছ আজও কয লবষয়টা প্রচন্ডিাত্তব নাো কেয় কসটা হত্তিা  আজ অবলি লেছু লেছু েলথত মুসিমান 

ইবন সািুি এর এই লমথযা অপ্বাত্তের পু্নরাবৃলে েত্তর কুরআত্তন আত্তয়শাত্তে পু্নত স্খািন েরার প্ত্তরও যা আল্লাহ র লনত্তজর 

েথা এবং সতেত  েরাত্তে পু্ত্তরাপু্লরিাত্তব অস্বীোত্তররই শ্বামীি। কয োউত্তে এটা িাবালিত েত্তর কয লেিাত্তব এেজন 

লনত্তজত্তে  মুসিমান বত্তি দ্বালব েত্তর যেন কয বযপ্ারটাত্তে অপ্রািমূিে লহত্তসত্তব তাাঁ র প্রিু সবতশলিমান আল্লাহ বুনতনাই 

েত্তরত্তছন আর কস কসটারই পু্নারাবৃলের তাল ে লেত্তে। আমরা কসই সব প্থভ্রষ্টত্তের শুিু আসমালন হুাঁলশয়ালরই মত্তন 

েলরত্তয় লেত্তত প্ালরাঃ “যারা প্ছন্দ েত্তর কয, ঈমানোরত্তের মত্তিয বযলিচার প্রসার িাি েরুে, তাত্তের জত্তনয ইহোি ও 

প্রোত্তি যন্ত্রনাোয়ে শালস্ত রত্তয়ত্তছ। আল্লাহ জাত্তনন, কতামরা জান না (কুরআন ২৪- ১৯)”। 

 

“যারা সতীসাধ্বী, লনরীহ ঈমানোর নারীত্তের প্রলত অপ্বাে আত্তরাপ্ েত্তর, তারা ইহোত্তি ও প্রোত্তি লিেৃত এবং তাত্তের 

জনয রত্তয়ত্তছ গুরুতর শালস্ত (ঐ ২৩ নং আয়াত-মহীউলিন)”। 

 

স্বািালবেিাত্তব, আল্লাহ র নবী এবং আত্তয়শা দু’জত্তনই, তাাঁ র মাতা লপ্তা এবং পু্রা সমাত্তজর ঈমানোর ন হা ত্তছত্তে 

উৎ ুল্ল হত্তয় উেি। আর এই ঘটনার লনলরত্তেই আত্তরা অত্তনে আয়াত প্রোশ েরা হত্তয়ত্তছ কযোত্তন মুসিমানত্তেরত্তে 

আত্তেশ কেয়া হত্তয়ত্তছ সত্তন্দহ কথত্তে দূত্তর থােত্তত এবং লনত্তেত শ কেয়া হত্তয়ত্তছ সঠিে উপ্ায় সন্মত্তন্ধ যারা লমথযা এবং 

কুৎসা বা অপ্বাে ছোয় সমাত্তজ তাত্তেরত্তে লেিাত্তব কমাোত্তবিা েরত্তত হত্তব। 

 

আত্তয়শার জনয আল্লাহ র রসূত্তির িাত্তিাবাসা লছি লবশাি। অবশযই লতলন তাাঁ র সব স্ত্রীত্তের সত্তঙ্গ িাি এবং নযাযয বযবহার 

েরত্ততন লবত্তশষ েত্তর তবষলয়ে বযপ্াত্তর, লেন্তু তাাঁ র হৃেয়, কযমন লতলন এেবার আল্লাহ র োত্তছ প্রাথতনা েত্তরলছত্তিন, কযটা 

লতলন লনয়ন্ত্রন েরত্তত প্াত্তরন না। অবাে হওয়ার লেছু কনই, আত্তয়শা রাাঃ রসুত্তির হৃেত্তয় লবত্তশষ িান লছি। লতলন লছত্তিন 

তাাঁ র ঘলনষ্ট বনু্ধর েনযা, লতলনই এেমাত্র অলববালহত লেত্তশারী যাত্তে লতলন লবত্তয় েত্তরলছত্তিন, কেননা বােী সবাই লছি 

লববালহত আর প্রায়ই তাত্তেরত্তে কোন লবত্তশষ োরত্তর্ বা েয়াবশত লববাহ বন্ধত্তন আবি হত্তয়লছত্তিন। এছাোও, লতলন 

লছত্তিন এেজন আেশত স্ত্রী, লতলন লনত্তজত্তে তাাঁ র জনয ততরী েত্তরত্তছন, তাাঁ র েতত বয সঠিেিাত্তব প্ািন েত্তরত্তছন এবং তাাঁ র 
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সবটুকু লেত্তয়  ৃহিালিত্তে েত্তরত্তছন আত্তিাত্তোজ্জ্বি, আরও বযলতবযস্ত থােত্ততন স্বামীর মত্তন প্রশালি আত্তনায়ত্তন। এর 

প্াশাপ্ালশ, বুলিমোর োন লছি তাাঁ র উপ্র, লছি লবজ্ঞতা, শলিশািী মত্তন রাোর শলি, ঔৎসুে মননশীিতা এবং অসীম 

জ্ঞানাজত ত্তনর আগ্রহ। অবাত্তের লেছু নয়, আল্লাহ র নবীর কশষ অসুিযতায় লতলন তাাঁ র অনয স্ত্রীত্তের োত্তছ অনুমলত 

লনত্তয়লছত্তিন লছত্তিন আত্তয়শার শুশ্রূষার প্াবার জনয এবং তাাঁ র বােীত্তত (ঘত্তর) তাাঁ র বুত্তের উপ্র মাথা করত্তেই লতলন কশষ 

লনাঃশ্বাস তযা  েত্তরন। 

 

আল্লাহর নবীর জীবিশায় আত্তয়শা সামলরে অলিযান গুত্তিাত্তত কবশ সলক্রয় লছত্তিন। অহুত্তের যুত্তির সময়,উোহরনতাঃ, 

তাাঁ ত্তে কেো ক ত্তছ লপ্ত্তের মত্তিয প্ালনর মশে লনত্তয় ছুটাছুটি েরত্তত, কযািাত্তের এবং আহতত্তের এেটুোলন প্ালন প্ান 

েরাবার প্রত্তচষ্টায়, এই প্রত্তচষ্টায় আরও লেছু নারী সাহাবা সংযুি লছত্তিন। 

 

রসূত্তির মৃতুযর প্র, আত্তয়শা রাাঃ  ৃত্তহই অবিান েরত্ততন শুিু হত্তজ্ব যাওয়া ছাো, কযটাত্তে হালেত্তস বিা হত্তয়ত্তছ প্রায় 

লজহাে (ইসিাম এর োরত্তন সংগ্রাম েরা বা সত্তচষ্ট হওয়া) এর সমান নারীত্তের জনয। তাাঁ র বাসিান, মসলজে নববীর 

সংিি, সবসময় লবলিন্ন যায় া কথত্তে লবলিন্ন িরত্তনর কিাত্তের আ মত্তন সচি থােত। যারা আসত িলমতয় উপ্ত্তেত্তশর 

িত্তক্ষ। তাাঁ র লশক্ষালথতর মত্তিয এমনলে আল্লাহর নবীর সাহাবীরাও লছত্তিন, তারা উপ্ত্তেশ, বা কোন লনলেত ষ্ট হালেস 

সতযায়ত্তনর জনয কযটা তারা অনযোত্তন শুত্তনত্তছ এছাোও হালেত্তসর বযােযার জনযও আসত। আত্ত ই উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ, 

আত্তয়শা তাাঁ র প্রের এবং উৎসুে মন, সূক্ষ্ম লনরীক্ষর্ এবং রসূত্তির েীঘতলেত্তনর সাহচত্তযতর জনয মুসলিম সমাত্তজর অনযান্ন 

লবষয়গুলির প্াশাপ্ালশ লবলিন্ন প্ালরবালরে এবং নারী সংক্রাি হালেস সমুত্তহর েতৃত ত্তের অলিোরী লছত্তিন। কুর’আত্তনর 

কবলশরিা  আয়াত যেন অবলতর্ত হয় আল্লাহর নবীর োত্তছ লবত্তশষ েত্তর বােীত্তত, আত্তয়শা তাাঁ র সাত্তথই থােত্ততন। আর 

এজনযই, লতলন লছত্তিন চমৎোর আাঁিার শুিু আল্লাহর নবীর লবলিন্ন আচার আচরত্তর্রই নয় কসই সাত্তথ কুর’আত্তনর লবলিন্ন 

লবষয়, কযমন কোন আয়াত অবলতর্ত হওয়ার োরর্ ইতযালে। আত্তয়শা েথায় এেজন লবত্তশষালয়ত লশক্ষেই শুিু লছত্তিন 

না, োত্তজ েত্তমতও লছত্তিন এেজন আেশত রুপ্। এরসত্তঙ্গ লতলন যুলিত্তত এবং িলমতয় লশক্ষা এবং এসব বযাপ্াত্তর লছত্তিন 

আেশত স্বরূপ্। লতলন সবসময় তাাঁ র যুলি বা মতামতত্তে কুর’আন এবং হালেত্তসর আত্তিাত্তে প্রলতষ্ঠায় স্বত্তচষ্ট থােত্ততন 

লবত্তশষ েত্তর যেন লতলন কুরআত্তনর আয়াত বা হালেস লনত্তয় প্ররত্তনা সাহাবাত্তের মত্তিয  কোন মতনেতযতা বা িুি 

বুঝাবুলঝর উপ্র মতামত লেত্তয় সংত্তশািন লেত্ততন। 

 

আল্লাহর শালস্তর িয়, এেলনষ্ঠতা, সুবুলি এবং উোরতা এসত্তবই তাাঁ র মুি প্লরচয় লছি আরও অত্তনে গুর্াবলির মত্তিয। 

লতলন লনয়লমতিাত্তব অলতলরি নামাজ এবং করাজা রােত্ততন। লতলন বহুবার হজ্ব এবং উমরাহ েত্তরত্তছন। হাজার হাজার 

লেরহাম লবলিন্ন েিী ারা তাাঁ র োত্তছ প্াোত, লেন্তু লেত্তনর কশত্তষ কেো কযত তাাঁ র োত্তছ লেছুই নাই, সব োন েয়রাত্তত 

বযয় েরত্ততন, এমনলে তাাঁ র লনত্তজর জনয লেছুই অবলশষ্ট নাই এমনও কহাত। 

 

তাাঁ র উোরতা বা মহত্ততযর সাক্ষী তাাঁ র মত্তনািাব আর আচরত্তন এমনলে যারা তাাঁ র ক্ষলত সািন েত্তরত্তছ বা েুব োত্তছর 

কিােত্তে কমত্তর ক ত্তিত্তছ। কযমন, এেবার লমশর কথত্তে এে কিাে তাাঁ র োত্তছ আসি, লতলন কসোনোর শাসত্তের 

সন্মত্তন্ধ জানত্তত চাইত্তিন, লযলন তাাঁ র িাই, মুহাম্মে ইবন আলব বের  এর হতযার জনয োয়ী। লেন্তু লতলন যেন শুনত্তিন কয 

শাসে, ইবন হুোইজ, তাাঁ র কিােজত্তনর প্রলত নযায়বান এবং উোর, লতলন তাাঁ র প্রশংসা েরত্তিন তাাঁ র িাইত্তয়র েুলন হওয়া 

সত্ততযও। কেননা তাাঁ র এোত্তন েথা লছি কয আল্লাহর নবী বত্তিত্তছন, “ও আল্লাহ আমার অনুসারীত্তের (উম্মত্ততর) যারাই 

োলয়তয কনত্তবন তাত্তের উপ্র তুলম েঠিন হইও যলে তারা তাত্তের কিােজত্তনর উপ্র েঠিন হয়, আর যারা স্বেয় থােত্তব 

তাত্তের উপ্র তুলমও কতামার উোরতা কেোইও”।  
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এই ঘটনা প্রমান েত্তর কোন রেম সত্তন্দত্তহর বালহত্তর, কযটা আমরা লির েরত্তত প্ালর কয আত্তয়শা রাাঃ এর মত্তন আিী, 

আল্লাহর রসূত্তির চাচাত িাই এর বীরুত্তি কোন রেম অসত্তিাষ লছি না, কযিাত্তব লেছু ইলতহাসলবে অলিত্তযা  েত্তরন 

কয আত্তয়শা আিীর বীরুত্তি লছত্তিন োরর্, যেন ই ে (অপ্বাে) এর ঘটনাটি ঘত্তট আল্লাহ র নবী েুব োত্তছর লেছু 

কিাত্তের সত্তঙ্গ এ লনত্তয় প্রামশত েত্তরন, এর মত্তিয আিী, তাাঁ র চাচাত্ততা িাইও লছত্তিন। আিী এিাত্তব বত্তিত্তছন, 

‘আল্লাহতায়ািা কস (আত্তয়শা) ছাোও অত্তনে নারীত্তে সৃলষ্ট েত্তরত্তছন’। লতলন আরও বত্তিন কয, ‘তাাঁ র িৃতয বারীরাহত্তে 

লজত্তজ্ঞস েরত্তত, কেননা কস তাাঁ র (আত্তয়শা) সম্বত্তন্ধ সতযটা বিত্তত প্ারত্তব’। এই সব েথা লনত্তয়ই লেছু ঐলতহালসে 

এটাত্তে অনযিাত্তব লনত্তয় বুঝাবার কচষ্টা েত্তরন কয আত্তয়শা রাাঃ তাাঁ র অলত িািবাসার স্বামীর জামাতা এবং চাচাত িাই 

আিীর বীরুত্তি অসত্তিাষ লছি আর কসজনযই লতলন তাাঁ র বীরুত্তি কিােজনত্তে িোই েরার জনয উলস্কত্তয় কেন অথচ 

তাাঁ র মত্তন এরেম লেছুই লছি না, লছি শুিুই উোরতা। 

 

কয দুাঃেজনে ঘটনাত্তে এইসব ইলতহাসলবে উত্তল্লে েত্তরন কসটা হত্তিা  ‘উত্তটর যুি’ কযোত্তন আত্তয়শার সমথতত্তনর 

কিােজন েিী া আিীর বীরুত্তি সংঘত্তশত লিি হন। আমরা আত্ত ই কেত্তেলছ আত্তয়শার বসরা যাওয়ার উত্তিশয আিীর 

সত্তঙ্গ সংঘষত নয় কযিাত্তব কেহ কেহ োবী েত্তরন। লতলন কসোত্তন যান শালি প্রলতষ্ঠা এবং মীমাংসার জনয, আর কযটা প্রায় 

সম্ভত্তবর দ্বারপ্রাত্তি এত্তসও লেছু ইসিাত্তমর শত্রু, উথমান রাাঃ এর হতযাোরী এবং ইহুেী সাবা’র রালত্রোিীন আক্রমন 

আত্তয়শার লশলবত্তরর উপ্র। আসত্তি, যেন সংঘষত ছলেত্তয় প্ত্তে তেন আিী এবং আত্তয়শা দু’জত্তনই তা বত্তন্ধর আহ্বান 

জানাত্তত থাত্তেন। আর যেন লতলন (আত্তয়শা) অনিযত হত্তয় প্ত্তেন তেন লতলন উচ্চস্বত্তর আল্লাহ র োত্তছ কোয়া েরত্তত 

থাত্তেন উথমান এর হতযাোরী ও তাাঁ র অনুসারীত্তের অলিসম্পাে কচত্তয়, আর তাাঁ ত্তে কেত্তে তাাঁ র চালরলেত্তের কিােজনও 

এই কোয়ায় কযা  কেন। যেন আিী এই প্রাথতনা সন্মত্তন্ধ জানত্তত প্াত্তরন লতলনও উথমান রাাঃ এর হতযাোরী এবং তাত্তের 

অনুসারীত্তের বীরুত্তি এই কোয়ায় শলরে হন। 

 

আত্তয়শার উট এত্তত মারা যায়। লেন্তু, আিী আত্তয়শার িাই মুহাম্মে ইবন আলব বের কে (লযলন তাাঁ র লশলবত্তর লছত্তিন) 

আত্তেশ েত্তরন তাাঁ র কবাত্তনর সুরক্ষার জনয এবং কস কযন ক্ষলতগ্রি না কহান এটা লনলশ্চত েরত্তত বত্তিন। প্ত্তর, বসরা 

কথত্তে ৪০ জন নারীর সত্তঙ্গ তাাঁ ত্তে মলেনায় ক রত প্াোন পু্রা প্রত্তয়াজনীয় মািামাি সহ। এমনলে লতলন লেছুদুর প্যুতি 

যালত্রেত্তির সত্তঙ্গ আত্তসন এবং তাাঁ র ে’জন কছত্তিত্তের পু্রা লেন যালত্রেত্তির সত্তঙ্গ থাোর আত্তেশ কেন। আত্তয়শা মক্কায় 

চত্তি যান হত্তজ্বর জনয মলেনায় ল ত্তর যাওয়ার আত্ত । আত্তয়শা রাাঃ ২০ বছত্তররও কবশী সময় কবত্তচ লছত্তিন কসই দুঘতটনার 

প্র, বসরার কসই যাত্রার জনয লছত্তিন অনুতি, যা লতলন েত্তরলছত্তিন সৎ উত্তিত্তশয এবং িাির জনয, যলেও তা 

ইসিাত্তমর লেছু শত্রু এবং লবপ্দ্গামী লেছু মুসিমাত্তনর সহায়তায় এে লবরাট দুঘতটনা এবং লবপ্যতত্তয় প্যতবলশত হয়। লতলন 

তাাঁ র পু্ত্তরা জীবন লশক্ষা এবং সব িরত্তনর  কিােজনত্তে প্রামশত কেয়ার োত্তজ লনত্তয়ালজত থাত্তেন। এেো, উত্তল্লে রত্তয়ত্তছ 

কয, উমাইয়াে েিী া মুয়ালবয়া (রাাঃ) তাাঁ র প্রামশত কচত্তয় তাাঁ র োত্তছ বাতত া প্াোন। তাাঁ র উের লছি সংলক্ষি এবং 

যথাযথ। লতলন তাাঁ ত্তে উতত্তর লিেত্তিন ইসিালমে সম্ভাষত্তর্র প্ত্তর, আলম শুত্তনলছ আল্লাহ র রসূত্তির োত্তছ, “কয কেহ 

আল্লাহ র সন্তুলষ্টর জনয মানুষত্তে অসুন্তুষ্ট েত্তর (অবজ্ঞা েত্তর), আল্লাহ তাাঁ ত্তে রক্ষা েত্তরন তাত্তের োছ কথত্তে, আর কয 

কেহ মানুত্তষর সন্তুলষ্টর জনয আল্লাহ র সন্তুলষ্টত্তে অবজ্ঞা েত্তর (োরাপ্ োত্তজর দ্বারা), আল্লাহ তাহাত্তে তাত্তের উপ্রই 

কছত্তে কেন”। আর এে উত্তল্লত্তে ২য় অংশটাত্তে এইিাত্তব বিা হত্তয়ত্তছ, “যাহারা মানুত্তষর োছ কথত্তে প্রশংসা প্াওয়ার 

জনয োরাব োজ েরত্তব আল্লাহ তাত্তের উপ্র কু্রি হত্তবন এবং মানুষত্তের তাাঁ র উপ্র অসন্তুষ্ট েরত্তবন”।       

 

আত্তয়শা রাাঃ রমজান মাত্তস মারা যান লহজলর ৫৮ সাত্তি, ১৭ এর রাত্তত এবং ৬৬ বছর বয়ত্তস। আল্লাহ সুবহানাওয়া তায়ািা 

তাাঁ র আত্মাত্তে কসৌিা যবান েরুন এবং লতলন ইসিাম এবং মুসিমানত্তের জনয যা লেছু েত্তরত্তছন আর আল্লাহ র নবীর কয 

সম্পে আমাত্তের প্থ প্রেশতে রুত্তপ্ করত্তে ক ত্তছন তাাঁ র জনয তাাঁ ত্তে যথাথতই পু্রসৃ্কত েরুন।     
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উম্ম সালামাি 

রালেয়াল্লাহু আনহা –আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন  

 

আরবলদর হবধবা এবং হবশ্বাসীলদর জননী। 

মৃতুয ৬২ লহজলর 

 

 

লহনে লবনত যাে-উর-রােব ‘লহনে প্লথেত্তের সাহাযযোরীত্তের কমত্তয় এটাই তাাঁ র প্লরচয় লছি। তাাঁ র লপ্তাত্তে নাম কেয়া 

হত্তয়লছি, ‘প্থযাত্রী বা আত্তরাহীত্তের শুশ্রূষাোরী’ তাাঁ র লবত্তশষ এই উোরতার জনয। বযপ্ারটা এইিাত্তব উত্তল্ললেত হত্তয় 

থাত্তে কয কয কেহ তাাঁ র সত্তঙ্গ যাত্রী হয় বা কোন প্যতটে তাাঁ র োত্তছ আত্তস তাত্তের োওয়ার লজলনশপ্ত্র বহন েরার 

প্রত্তয়াজন হয় না। যাে-উর-রােব তাত্তের যা লেছু প্রত্তয়াজন সবই সরবরাহ েত্তরন। 

 

উম্ম সািামাহ শুরুর লেত্তের িমতািলরতত্তের এেজন, যেন মক্কায় হাত্তত ক ানা েজন মুসিমান লছত্তিন লতলন তাাঁ র স্বামী 

সহ মুহাম্মে সাাঃ এর অনুসারী হন কসই সময়। ইসিাম গ্রহত্তনর প্র লতলন তাাঁ র স্বামী সহ েীঘত এবং েঠিন এে প্থ 

প্লরক্রমার শুরু েত্তরন। কপ্ৌেলিেতায় আসিরা তাত্তের লনষু্ঠর লনগ্রহ চািাত্তত থাত্তে এই লবশ্বাসী দুজত্তনর উপ্র এই 

আশায় কয তারা তাত্তের লবশ্বাস তযা  েরত্তবন এবং ল ত্তর যাত্তবন বহু কেবতায় লবশ্বাসী লহত্তসত্তব। ইমানোরত্তের এই 

দুরবিা অবত্তিােন েত্তর আল্লাহর নবী সাাঃ উপ্ত্তেশ লেত্তিন আলবলসলনয়ায় অলিবাসন গ্রহন েরা কযোত্তন তারা আেয় 

কপ্ত্তত প্াত্তর। উম্ম সািামাহ এবং তাাঁ র স্বামী প্রথম উদ্বাস্তুত্তের মত্তিয লছত্তিন যারা ঘরবােী, সহায় সম্পলে এবং আরাম 

আত্তয়শ লপ্ছত্তন ক ত্তি শরনালথত হত্তয়লছত্তিন শুিু এজনয কয তাাঁ রা তাত্তের লবশ্বাস এবং িমত স্বািীন িাত্তব প্ািন েরার 

সুত্তযা  প্াত্তব। আলবলসলনয়ার েৃষ্টান সম্রাট মুহাম্মে কয বাতত া মানুত্তষর মত্তিয প্রচার েরলছত্তিন তাাঁ র সতযতার উপ্র তাাঁ র 

প্রতযয় জত্তন্মলছি কযমনটি লতলন বত্তিলছত্তিন, ‘এই িমত (ইসিাম) এবং যীশুর লশক্ষার আত্তিা এেই উৎস কথত্তে আ ত’। 

আর এজনয লতলন মুসিমান উদ্বাস্তুত্তের উপ্র অত্তনে উোর এবং সেয় লছত্তিন, মক্কার বহু ঈশ্বর বােীত্তের প্াোত্তনা 

উপ্ত্তঢৌেন লতলন প্রতযােযান েত্তরলছত্তিন যারা কচষ্টা েরলছি এইসব অলিবাসীত্তের মক্কায় ক রত প্াোত্তনার জনয।  

লেন্তু উম্ম সািামাহ, তাাঁ র স্বামী এবং আরও অত্তনত্তের োত্তছ এই শরনালথত জীবন, লিনত্তেত্তশ শুিু তাত্তের আলেবাস কথত্তে 

দূত্তর বত্তিই নয়, সবতপ্লর এবং আরও গুরুত্বপু্র্ত কযটা কসটা হত্তিা  তাত্তের লপ্রয় কনতা এবং  লশক্ষে এর োছ কথত্তে দূত্তর 

থাো। সুতরাং, যেনই তারা গুজব শুনত্তত কপ্ি কয মক্কায় মুসিমানত্তের সংেযালিক্ক হত্তয়ত্তছ এবং কুরাইশরা ইসিাত্তমর 

অনুসারীত্তের লনযতাতন বন্ধ েত্তরত্তছ, তারা ছুত্তট ক ি মক্কায়। লেন্তু দুাঃত্তের লবষয় গুজবটা লছি এেটা চাি উদ্বাস্তুত্তের 

ক রত লনত্তয় কসই আবত্ততত  প্রত্তবশ েরাত্তনার। আর যেনই এইসব অসহায় শরনালথত ক রত ক ি কুরাইশরা তাত্তের লনগ্রহ 

আত্তরা বালেত্তয় লেি তাত্তের উপ্র।  

 

ইয়াথলরব (প্ত্তর এরই নাম হয় মলেনা) এর লেছু কিাে মক্কার সলন্নেত্তট উেরলেত্তে ইসিাম গ্রহন েরত্তি আল্লাহর নবী 

লন ৃহীত অনুসারীত্তের মলেনায় চত্তি কযত্তত বত্তিন। উম্ম সািামাহ এবং তাাঁ র স্বামী আবারও মক্কা তযাত্ত র লসিাি লনত্তিন। 

দুাঃত্তের লবষয় তাত্তের জনয এই োজটা কমাত্তটই সহজ লছি না, কযটা আমরা তাাঁ র লনত্তজর উত্তল্লে কথত্তেই শুনব। লতলন 

বত্তিন, ‘যেন সািামা’র লপ্তা (উম্ম সািামার স্বামী) মলেনায় যাওয়ার লসিাি লনত্তিন লতলন আমার জনয এেটি উট ততরী 

েরত্তিন, আমাত্তে তার উপ্র চেত্তত সাহাযয েরত্তিন, আমাত্তের কছত্তি সািামা’কে আমার কোত্তি লেত্তিন এরপ্র 

উত্তটর িা াম িত্তর চিত্তত শুরু েরত্তিন। লেন্তু মক্কার অদুত্তর কযত্ততই আমার ক াত্তত্রর (মােযুম) কিােজন আমাত্তে 

কেত্তে ক িি যারা আমাত্তেরত্তে বািা লেি এবং আমার স্বামীত্তে বিি, আমরা যলে কতামাত্তে লবরত েরত্তত না প্ালর, 

অিত তুলম আমাত্তের কমত্তয়ত্তে এোত্তন করত্তে যাত্তব। তারা আমাত্তে কটত্তন লনত্তয় ক ি। যেন আমার স্বামীর কিােজন 
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এটা কেেত্তত কপ্ি তারাও প্রচন্ড কক্ষাি প্রোশ েরি আর প্রলতজ্ঞা েরি কয তারা লেছুত্ততই  লশশুটিত্তে আমার সত্তঙ্গ 

করত্তে যাত্তব না। আমার স্বামী এবং আমার ক াত্তত্রর কিােজন আমার কছত্তিত্তে লনত্তয় টানাটালন েরি যতক্ষন না আমার 

কছত্তি সািামা’র হাত তার সলন্ধ কথত্তে সত্তর আসি আর আমার স্বামীর ক াত্তত্রর কিাে তাত্তে লনত্তয় চত্তি ক ি। লনরুপ্ায় 

আলম হত্তয় প্েিাম এো, আমার স্বামী মলেনার লেত্তে চত্তি ক ত্তিন, আমার কছত্তিত্তে লনত্তয় ক ি আমার স্বামীর ক াত্তত্রর 

লনমতম কিােজন, যেন আমার ক াত্তত্রর কিােজন কজারপু্বতে আমাত্তে তাত্তের সত্তঙ্গ থােত্তত বািয েরি। আর কসইলেন 

কথত্তে আলম প্রলতলেন মরুিূলমর কসই জায় ায় কযতাম কযোত্তন কসই মমতালিে ঘটনাটি ঘত্তটলছি, িা যত্তে লবিাপ্ 

েরতাম রাত্ততর অন্ধোর কছত্তয় যাওয়া প্যুতি। এই ঘটনা চিত্ততই থােি প্রায় বছর োত্তনত্তের মত আর এেলেন আমার 

এে চাচাত িাই আমার লবষােময় অবিা কেেি। আমার প্রলত তাাঁ র েরুনা হত্তিা ।  

 

এরপ্র কস অত্তনে কচষ্টা েরত্তত িা ি যতক্ষন না আমার কিােজন আমাত্তে আমার স্বামীর সত্তঙ্গ কযা  কেয়ার জনয 

রালজ হত্তিা । আরও লেছু হৃেয়বান কিাে বলন আসাে (আমার স্বামীর ক াত্র) কে রালজ েরাি আমার কছত্তিত্তে ল লরত্তয় 

কেয়ার জনয। আনত্তন্দর আলতশত্তযয েীঘত এবং েষ্টের প্ত্তথর লবপ্ত্তের েথা িুত্তি আলম এোই ততক্ষনাত আমার স্বামীর 

সত্তঙ্গ কযা  কেয়ার এই সুত্তযা  লনত্তত আমার কছত্তিত্তে লনত্তয় ততরী হত্তয় প্েিাম। আলম যেন তান’ইম এ (মক্কা কথত্তে 

েত্তয়ে মাইি দূত্তর) আলম উথমান ইবন তািহাত্তে (ক্বাবার েরজার রক্ষে) কেেিাম, কস আমাত্তে লজত্তজ্ঞস েরি, ‘তুলম 

কোথায় যাে, ও যাে-উর-রােব এর েনযা’? ‘আলম আমার স্বামীর োত্তছ যালে’, আলম উের লেিাম। ‘কতামার সত্তঙ্গ লে 

কেউ আত্তছ’?, ‘কেহই নাই, শুিু আল্লাহ ও আমার এই কছত্তি ছাো’। ‘আল্লাহর েসম কেত্তয় বিলছ’, কস বিি, ‘আলম 

কতামাত্তে এো ছােব না যতক্ষন না তুলম মলেনায় কপ্ৌত্তছ যাও’। কস আমার উত্তটর িা াম লনত্তয় লনি, আমাত্তেরত্তে 

মলেনার প্ত্তথ লনত্তয় চিি। আলম তাাঁ র কথত্তে সন্মান জনে ও সৎ বযলি েেন কেলে নাই। কস লছি এেজন নম্র মানুষ 

এবং আমার ও আমার কছত্তি সািামা’র জনয লছি লবরাট উপ্োলর। যেন আমরা মলেনার োত্তছ কুবা’য় কপ্ৌাঁছিাম, কস 

বিি, ‘এোত্তন তুলম কতামার স্বামীত্তে কপ্ত্তয় যাত্তব’। আর কস আমাত্তে কসোত্তন করত্তে মক্কার উত্তিত্তশয ল ত্তর ক ি। আবু 

(আবু মাত্তন লপ্তা) সািামা (লহন্দ’এর স্বামী) স্বািালবেিাত্তবই আল্লাহর নবীর সাত্তথ বের এবং অহুত্তের যুত্তি অংশ 

লনত্তয়লছত্তিন। প্ত্তরর যুত্তি লতলন কবশ আহত হত্তয়লছত্তিন যা তাাঁ র জনয  লছি মারাত্বে। আবু সািামা যেন তাাঁ র এইসব 

ক্ষত্ততর জনয শুশ্রূষা লনলেত্তিন তেন লতলন তাাঁ র স্ত্রীত্তে বিত্তিন, আলম আল্লাহর নবীত্তে বিত্তত শুত্তনলছ, “যেন োর 

উপ্র লবপ্ে বা োরাব লেছু আত্তস আর কস বত্তিাঃ ইন্না লিল্লালহ ওয়া ইন্না ইিাইলহ রাই আল্লাহুম্মা ইনোে আহতাসাবু 

মুলসবালত হালেলহ আল্লাহুম্মা-ওেলি লন োইরান লমন হা”।   আমরা আল্লাহর, এবং তাাঁ র োত্তছই প্রতযাবলতত ত হব, ও 

আল্লাহ! আলম প্রতযাশা েলর কতামার পু্রষ্কার (প্ত্তরর জীবত্তন) এই দুিত াত্ত যর জনয। ও আল্লাহ,  যা হালরত্তয়লছ আমাত্তে 

তাাঁ র কথত্তে উেম লেছু লেও’ তাাঁ ত্তে আত্তরা উেম লেছু কেয়া হত্তব তাাঁ র ক্ষলতর প্রলতোন লহত্তসত্তব”? 

 
তাাঁ র স্বামীর মৃতুযর প্র, উম্ম সািামা  আল্লাহর নবীর এই সব েথা, যা তাাঁ র স্বামী তাাঁ ত্তে শুলনত্তয় ক ত্তছন, মত্তন করত্তেত্তছন।  

লতলন বত্তিন, ‘ও আল্লাহ, আলম এই কিােসান কমত্তন লনত্তয়লছ কতামার োছ কথত্তে িাত্তির আশায়’। লতলন অবশয এই 

কোয়ার লদ্বতীয় অংত্তশ ল ত্তয় লদ্বিালিত হত্তয় প্ত্তেন, ‘আবু সািামার কথত্তে আমার জনয কে বা লে কবলশ িাি হত্তত 

প্াত্তর’? যাহাইত্তহাে এইিাত্তবই লতলন তাাঁ র কোয়া কশষ েত্তরন। 

 

মুসিমান সম্প্রোয় উম্ম সািামার জনয েুব িারাক্রাি হত্তয় প্ত্তে কেননা কছাট কছত্তিটি ছাো তাাঁ র আর কেউ কনই 

মলেনায়, আর এই জনয তাাঁ র উপ্ালি হয় ‘আরবত্তের লবিবা’। লেন্তু শি বন্ধত্তন, ভ্রাতৃত্বত্তবাত্তি  আবি এই সম্প্রোত্তয় কোন 

ঈমানোরই এো নয়। সমাত্তজর প্রলতটি সেসয এেজন আত্তরেজত্তনর িাই অথবা কবান লহত্তসত্তব লনত্তজত্তেরত্তে িত্তর 

লনত।সুতরাং তাাঁ র বৃি বয়স বা কছত্তিত্তমত্তয়র সংেযালিত্তেযর প্ত্তরও লেছু আল্লাহর নবীর সাহাবী, এর মত্তিয আলব বের  

এবং উমার (রাাঃ)উম্ম সািামাত্তে লবত্তয় েরার প্রস্তাব কেন তাাঁ ত্তে এবং তাাঁ র অপ্রািবয়স্ক সিানত্তের আেত্তয়র জনয লেন্তু 
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লতলন তাত্তের প্রস্তাত্তব রাজী হন নাই।এরপ্র আল্লাহর নবী লনত্তজই তাাঁ ত্তে লবত্তয়র প্রস্তাব কেন,এই বোন্নতার জবাব লতলন 

এইিাত্তব কেনাঃ ‘ও আল্লাহর রসূি, আমার লতনটি কোষ আত্তছ। আলম এেজন লহংসাপ্রায়র্ নারী, আমার িয় কয এরজনয 

আলম এমন োজ েরব যা আপ্নাত্তে লবরি বা কক্রািালিত েরত্তত প্াত্তর। লদ্বতীয়ত, আলম এেজন বয়স্ক মলহিা। 

তৃলতয়ত,আমার অত্তনে কছত্তিত্তমত্তয়’।েয়াবান নবী সাাঃ এর জবাত্তব বত্তল্লনাঃ “কতামার ঈশতার বযাপ্াত্তর আলম আল্লাহর োত্তছ 

কোয়া েলর লতলন কযন তা কতামার মন কথত্তে তুত্তিন কনন।আর কতামার বািতেয, আমরা এেই কনৌোর যাত্রী (এেই 

বয়ত্তসর)। আর কতামার কছত্তিত্তমত্তয়র জনয বিব,কতামার সিানরা আমার”।আর এইিাত্তবই আল্লাহ তায়ািা উম্ম 

সািামাত্তে এেজন স্বামী কেন কয লেনা আলব সািামার কথত্তে উেম। লতলন আল্লাহর নবী মুহাম্মত্তের সহিলমতনী হন আর 

এইিাত্তব লবশ্বাসীত্তের মা হত্তয় যান।  

 

 

 

উম্ম িাহববা রামলাি হবনত আহব সুহফিান 

রালেয়াল্লাহু আনহা –আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন  

  

হবশ্বাসীলদর একজন মা 

মৃতুয ৪৪ লহজলর 

 

 

আল্লাহর নবীর সত্তঙ্গ যার লবত্তয় হয় আবলসলনয়ার সম্রাট এর মািযত্তম, লতলন লছত্তিন মক্কা প্রিান এর েনযা লছত্তিন।  

সংত্তক্ষত্তপ্ উম্ম হালববার প্লরচয় এইিাত্তব কেয়া যায়। তাাঁ র নাম লছি রামিাহ লবনত আলব সুল য়ান। লহজলর সত্তনর ২৫ বছর 

আত্ত  তাাঁ র জন্ম। এেজন সুপ্রলতলষ্ঠত বযবসায়ী এবং সমাত্তজর কনতৃিানীয় বযলির েনযা হওয়ার সুবাত্তে লতলন কবশ 

আত্তয়ত্তশর  এবং সহজ জীবন োটাত্ততন। লতলন (তেনোর সমত্তয় অল্প েজন লশলক্ষতা মলহিার মত্তিয লতলনও এেজন 

লছত্তিন) এে িনাঢয মক্কার কিােত্তে লবত্তয় েত্তরন লযলন কস সমত্তয়র লবলিন্ন িত্তমতর উপ্র কবশ জ্ঞান রােত্ততন। মক্কার 

লবিলমতত্তের ইসিাত্তমর লবরুত্তি লহংস্র প্রলতত্তরাি স্বত্তত্বও, আর তাাঁ র লনত্তজর লপ্তা লছত্তিন ইসিাত্তমর েঠিন শত্রু, উম্ম 

হালববা প্রথমলেত্তের লবশ্বাস আনয়ন োরীত্তের মত্তিয এেজন। অনুসারীত্তের লনরাপ্োর েথা কিত্তব আল্লাহর রসুি তাাঁ র 

অনুসারীত্তের আলবলসনীয়ায় কেশািলরত হওয়ার উপ্ত্তেশ কেন। আলবলসলনয়া হত্তিা  আরত্তবর প্লশ্চত্তম আর কিালহত সা র 

আরব উপ্দ্বীপ্ এবং আলিোত্তে আিাো েত্তর করত্তেত্তছ। উম্ম হালববা তাাঁ র স্বামী সহ এই অলিযাত্রায় অনযত্তের সত্তঙ্গ 

লছত্তিন। তাাঁ র স্বামীর নাম –উবাইোল্লাহ ইবন জাহাস। তাাঁ র দুিত া য, তাাঁ র স্বামী, কয োরত্তনই কহাে িমততযা ী কহান এবং 

মেযপ্াত্তন আসি হত্তয় প্ত্তেন। আর এইিাত্তব উম্ম হালববা শুিু তাাঁ র প্লরবার প্লরজন কথত্তে লবিলির েষ্টই নয় তাাঁ র 

লপ্রয় স্বামীর সত্তঙ্গ লবলেন্নতার দুত্তিত া ও তাাঁ ত্তে সইত্তত হয়। এরপ্ত্তরও, এেজন সাহসী এবং প্রেুতসাহী ইমানোর লহত্তসত্তব 

লতলন তিযতলশিতার সত্তঙ্গ সব অসুলবিা মুোলবিা েত্তরন। আর সম্রাট কনগুস, এেজন েৃষ্টীয় মতাবিম্বী লেন্তু উোরত্তচতা 

এবং সহানুিূলতশীি, তাাঁ র লনরাপ্ে আেত্তয়র স্বািীনতায় অত্তনেটাই প্রশালি েুাঁত্তজ প্ান। আমরা বন্ধনীর মত্তিয কযা  

েরত্তত প্ালর কয মুসিমান ইলতহাসলবেত্তের অনুযায়ী আলবলসলনয়া বা বতত মান ইলথওলপ্য়ার সম্রাট অবশযই ক াপ্ত্তন 

ইসিাম গ্রহন েত্তরলছত্তিন ইসিাত্তমর অনুসাশন বা লশক্ষার প্রলত তাাঁ র সন্মান এবং মুগ্ধতা কথত্তেই। কযটা প্রোশ প্ায় 

এিাত্তব কয আল্লাহর নবী মুহাম্মে সাাঃ তাাঁ র মৃতুযত্তত তাাঁ র জনয সাহাবীত্তের কোয়া েরত্তত বত্তিন। মুসিমান এবং মক্কার 

অলবশ্বাসীত্তের মত্তিয সলন্ধর বছত্তর আল্লাহর রসুি কসই সমত্তয়র প্রাক্রমশািী রাষ্ট্রীয় প্রিানত্তের োত্তছ বাতত া প্াোন, 

প্ারত্তসযর েসরু, েনস্টালন্টত্তনাপ্ত্তির সম্রাট এবং আলবলসলনয়ার শাসে। এই বাতত ার সত্তঙ্গ লতলন কনগুসত্তে ইসিাম িত্তমত 

আমন্ত্রর্ জানান এবং আল্লাহর নবী তাাঁ ত্তে তাাঁ র হত্তয় উম্ম হালববার লবত্তয়র োজ েরত্তত বত্তিন। আল্লাহর নবীর উপ্িলি 
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হত্তিা  লতলন েুবই এই অপ্লরলচত দুত্তরর এই কেত্তশ েুবই দুেত শায় এবং এেটা েত্তষ্টর মত্তিয আত্তছন। সবত্তচত্তয় উেম 

সািনা কযটা লতলন তাাঁ ত্তে লেত্তত প্াত্তরন কসটা হত্তে তাাঁ ত্তে লববাত্তহর প্রস্তাব কেয়া। রাজননলতেিাত্তবও এটা লছি এেটা 

কেৌশলি লসিাি, কেননা এই লবত্তয় কয সম্পেত  সৃলষ্ট েরত্তব উম্ম হালববার সত্তঙ্গ তাত্তত লতলন আবু সুল য়াত্তনর আইলন 

আত্মীয় হত্তবন, লযলন ইসিাত্তমর কনতৃিানীয় লবরুিবােী, এই সম্পেত  কসই েঠিন মত্তনািাবত্তে সহজ েরত্তত সহায়ে হত্তব।  

আর এইিাত্তব, উম্ম হালববা ক ৌরবালিত হত্তিন ইসিাত্তমর নবীর োছ কথত্তে লববাত্তহর প্রস্তাত্তব। এই প্রস্তাব  শুনার প্র 

উম্ম হালববা এেজন সঙ্গীত্তে তাাঁ র প্রলতলনলি এবং অলিিাবে লহত্তসত্তব লনত্তয়া  লেত্তিন। সম্রাট আল্লাহর নবীর প্ক্ষ কথত্তে 

আনুষ্ঠালনেিাত্তব উেযাপ্ন েরত্তিন এবং সব মুসিমান যারা এই লবত্তয়র অনুষ্ঠাত্তন অংশগ্রহন েত্তরলছি সবাইত্তে কিাজন 

েরাত্তিন। 

 

এর লেছুলেন প্র উম্ম হালববা মলেনায় তাাঁ র স্বামীর োত্তছ যান আরও অত্তনে প্রবাসীর সত্তঙ্গ আর পু্ত্তরা েিটিত্তে  নবী সাাঃ 

এর এে চাচাত িাই, জা’ ার ইবন আলব তালিব রাাঃ কনতৃে লেত্তয়লছত্তিন। রসূত্তির বােীত্তত এত্তস উম্ম হালববা তাাঁ র 

ইমাত্তনর জনয আর এেটি গুরুত্বপু্নত প্লরক্ষার মত্তিয প্েত্তিন, যেন লতলন তাাঁ র লপ্তার (আবু সুল য়ান) মুত্তোমুলে হত্তিন, 

লতলন লছত্তিন ইসিাত্তমর শত্রুত্তের সেত ার। এজনয কয, যেন কুরাইশত্তের কজাত্তটর লেছু কিাে মুহাম্মত্তের সত্তঙ্গ সলন্ধর 

কেিাপ্ েরলছি, মুিত লবিলমত কুরাইশত্তের লনরব সন্মলতর মািযত্তমই, আবু সুল য়ান তাোতালে মলেনায় যান তাত্তের এই 

লবশ্বাসঘাতে োজত্তে িামাচাপ্া কেয়ার জনয। প্রথম কয বযলির েথা তাাঁ র মত্তন আত্তস, অবশযই তাাঁ র লনত্তজর কমত্তয়র 

েথা, কেননা তেন লতলন আল্লাহর নবীর স্ত্রী। কস আশা েত্তরলছত্তি তাাঁ র কমত্তয় তার হত্তয় মিযিতা েরত্তব তাাঁ র স্বামীর সত্তঙ্গ। 

লনত্তজর কমত্তয়র ঘত্তর ঢুত্তেই আবু সুল য়ান আল্লাহর নলবর বসার মাদুত্তর বসত্তত ক ত্তিন। উম্মা হালববা দ্রুত মাদুরটি জলেত্তয় 

ক িত্তিন। আবু সুল য়ান আশ্চযতয হত্তয় ক ি এবং লজজ্ঞাসা েরি-‘তুলম লে আমাত্তে মাদুরটি কথত্তে আমাত্তে দূত্তর রােছ 

নালে মাদুরটিত্তে আমার কথত্তে দূত্তর রােছ’? উম্ম হালববাহ প্রলতউেত্তর বিত্তিন, ‘এটা আল্লাহর রসূত্তির মাদুর। তুলম 

অলবশ্বাসী এবং অলবশুি। আলম চাই না তুলম আল্লাহ র নবীর এই মাদুত্তর বস’। কস বিি, ‘আল্লাহ র েসম, কতামার মত্তিয 

ভ্রালি োজ েরত্তছ’। লতলন উের লেত্তিন, ‘বরং উত্ত্াটা, আল্লাহ আমাত্তে ইসিাত্তমর প্থ কেলেত্তয়ত্তছ। লপ্তা, আপ্লন 

এেজন কুরাইশ প্রিান এবং কনতা। আপ্লন লেিাত্তব এত্তত বসত্তত প্ার, যেন তুলম ইসিাম গ্রহন ের নাই আর এেনও 

তুলম মুলতত র উপ্াসনা ের যা কতামার িাি বা মত্তন্দর কোনটারই োত্তজ আত্তস না। আবু সুল য়াত্তনর এই যাত্রা লব ি হত্তিা 

। আর উম্ম হালববা আর এেটি েঠিন প্রীক্ষায় উলের্ত হত্তিন। তার সামত্তন লছি দুটির মত্তিয এেটি কবত্তছ কনয়ার প্রীক্ষা, 

তাাঁ র আনু তয িমত এবং লবশ্বাত্তসর প্রলত আর তাাঁ র িািবাসা লপ্তার প্রলত যাত্তে লতলন অত্তনে বছর কেত্তেন নাই। লতলন তাাঁ র 

লবশ্বাত্তসর লেেটাই কবত্তছ লনত্তিন। আর, এইিাত্তব উম্ম হাবীবা লহজলর ৪৪ সাত্তি মারা ক ত্তিও আজ অবলি, তাাঁ র সৃ্মলত 

আজও কোটি কোটি মুসিমাত্তনর মত্তন কবত্তচ আত্তছ। 
 

 

 

উম্ম িারাম হবনত মালিান 

রালেয়াল্লাহু আনহা –আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন  

  

মসহবকা (নাসি) এবং একজন দুাঃসািসী সাগর অহভোত্রী 

মৃতুয ২৭ লহজলর 

 

 

সবুত্তজর লবশািতা আর ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস প্রথম কয মসলজেটি কস সত্তবর জনয মলেনার অদুত্তর কুবা’র লবত্তশষ 

প্লরলচলত। কযোত্তন আল্লাহ র নবী মলেনায় তাাঁ র প্রথম লেনগুলির ে’লেন কসোত্তন অলতবালহত েত্তরন। এরপ্র কথত্তে লতলন 
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কসোত্তনই তাাঁ র লবত্তেিগুত্তিা োটাত্ততন। এেলেন লতলন লেছু সময় উবাোহ ইবন আস-সালমত এর বােীত্তত লেছু সময় 

অলতবালহত েত্তরন, লযলন এেজন মলেনাবালস এবং এত্তেবাত্তর শুরুর লেত্তের লবশ্বাসীত্তের এেজন। দুপু্ত্তরর োবাত্তরর প্র 

আল্লাহ র নবী এেটু লজলরত্তয় কনয়ার জনয ঘুলমত্তয় প্ত্তেন। লতলন কজত্ত  উত্তেন হাসত্তত হাসত্তত। উম্ম হারাম, উবাোহ’র স্ত্রী 

তাাঁ ত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন তাাঁ র উৎ ুত্তল্লর োরর্।  

 
লতলন তাত্তে বিত্তিন, “লেছু লেছু আমার অনুসারী যারা সমুদ্র প্ােী কেত্তব এমন কযন সম্রাটরা তাত্তের লসংহাসত্তন বত্তস 

আত্তছ”। লতলন বিত্তিন, ও আল্লাহ র রসূি, আল্লাহর োত্তছ আপ্লন আমার জনয এরেমই কোয়া েরত্তবন। লতলন তাাঁ ত্তে 

বিত্তিন, “তুলম অগ্র ামীত্তের এেজন”। এেন কেো যাে  উম্ম হারাম এর েথা শুরু কথত্তে। 

 

উম্ম হারাম এেজন মলেনাবালস এবং আল্লাহ র নবী’র মা’এর প্লরবাত্তরর এেজন, কযই ক াত্তত্রর নাম হত্তিা  বনী নাজ্জার।  

তাাঁ র স্বামীও এেজন মলেনার কিাে এবং মলেনার যারা শুরুত্ততই ইসিাম গ্রহন েত্তরন তাত্তের এেজন, কয সেুর জন 

মলেনা বাসী আল্লাহ র নবীর প্রলত আনু তয প্রোশ েত্তরন, মলেনা লহজরত্ততর পু্ত্তবত লতলন তাত্তের এেজন। এেজন প্রথম 

লেত্তের আর লনত্তবলেত অনুসালর লহত্তসত্তব উম্ম হারাত্তমর স্বামী েুবই সলক্রয় লছত্তিন এবং শালি এবং সমর এর অলিযাত্রায় 

ইসিাত্তমর বার্ী প্রসাত্তর লতলন সবসময় অংশগ্রহর্ েত্তরত্তছন। উম্ম হারাম’ও েম লনত্তবলেত লছত্তিন না স্বামীর কচত্তয়। 

লতলনও, প্রায়শই মুসলিম কযািাত্তের সত্তঙ্গ সলক্রয় থােত্ততন এবং তাত্তের লপ্প্াসায় তাত্তের প্ালন সরবরাহ েরত্ততন, 

আহতত্তের কসবা লেত্ততন যুিত্তক্ষত্তত্র সবাইত্তে উৎসালহত েরত্ততন। 

 

আর এইসব উত্তিত্তশয উম্ম হারাম মুসিমান কসনােত্তির সত্তঙ্গ এে যায় া কথত্তে আত্তরে জায় ায় চত্তি কযত্ততন। লতলন 

এবং তাাঁ র স্বামী দুজত্তনই আল্লাহ র রসূত্তির জীবিশায় কবত্তচ লছত্তিন। এমনলে তারা প্রথম এবং লদ্বতীয় েলি া, আবু বের  

এবং উমার এর সময়োত্তিও সলক্রয় লছত্তিন। বয়স েেনই উম্ম হারামত্তে নুতন এই মুসিমান রাত্তষ্ট্রর এবং মুসিমানত্তের 

লবষয়ালেত্তত অংশগ্রহন কথত্তে লবরত রােত্তত প্াত্তর নাই।  সারা জীবন লতলন উতস ত েত্তরত্তছন কযই লবশ্বাস লতলন গ্রহন 

েত্তরলছত্তিন, কসই ইসিাম এর জনয। তৃতীয় েলি া, উসমান ইবন আ  ান (রাাঃ) এর সময় োি, উম্ম হারাম োমস্কাস 

এ িায়ী হত্তয়ত্তছন। আর এই সমত্তয়, লসলরয়ার কয  িনতর লছত্তিন, মু’আলবয়া ইবন আলব সুল য়ান, েলি া উসমান ইবন 

আ  ান এর অনুমলত চান প্রথম মুসিমান কনৌত্তসনােি  েত্তনর করামত্তের মুোলবিা েরার জনয। যারা িুমিযসা ত্তরর 

সাইপ্রাত্তসর লেত্তের নুতন স্বািীন হওয়া যায় াগুত্তিাত্তত আক্রমন েরলছি। করামরা মুসিমানত্তের সমুদ্র বন্দর গুত্তিাত্তত 

হানা লেত্তয় িিিি েরত সবলেছু, হতযা েরত কিােত্তের এবং িুণ্ঠন েরত। তারা লনরাপ্ত্তেই এসব েরত কেননা 

তাত্তেরত্তে  িীর সমুত্তদ্র প্রলতহত েরার মত মুসিমানত্তের কোন কনৌযান লছি না। লসলরয়ার  িনতর মত্তন েরত্তিন এটা 

েুবই েরোরী কেননা করাম কনৌত্তসনাত্তের বািা কেয়ার েরোর এবং তাত্তের কনৌ অলিযাত্তনর জায় াগুত্তিাত্তে লনষৃ্কয় েরা 

প্রত্তয়াজন। আর এইিাত্তবই ইসিাত্তমর প্রথম কনৌবালহনী  েন েরা হয়।  আরত্তবর মুসিমানরা প্রথম বাত্তরর মত  িীর 

সমুদ্র প্ালে কেয়ার সুত্তযা  কপ্ি। উম্ম হারাম রাাঃ এর বয়স ইলতমত্তিয অত্তনে হত্তয় ক ত্তছ। লেন্তু লতলন আল্লাহ র নবী 

মুহাম্মাে সাাঃ এর িলবষযৎ বার্ী মত্তন করত্তেত্তছন যা লতলন মলেনায় তাাঁ র বােীত্তত শুত্তনলছত্তিন। এর প্র অত্তনেলেন 

অলতক্রাি হত্তয়ত্তছ, আর লতলনও কুবা, তাাঁ র জন্মিুলম, কথত্তে বহুদুত্তর। যাহাইত্তহাে, উম্ম হারাম ইসিাত্তমর প্রথম কনৌ 

অলিযাত্রায় তাাঁ র স্বামীর সঙ্গী হওয়ার জনয দৃঢ় ইো কপ্াষন েত্তরন। সবাই এমন এেজন মহৎ নারীর সালন্নিযত্তে সােত্তর 

গ্রহন েরি। কযত্তহতু লতলন এেজন প্রথম ইসিাম েবুি োরী, রসুত্তির কসনােত্তির লনয়লমত অলিযান োলরর্ী এবং 

ইসিাত্তমর গুরুত্বপু্নত  অলিযান গুত্তিার সলক্রয় অংশগ্রহর্ োলরর্ী। কিােজন এই মহীয়সী নারীত্তে মত্তন করত্তেত্তছন লযলন 

তাাঁ র জীবন বযয় েত্তরত্তছন ইসিাম, এর নবী এবং এর কযািাত্তের জনয। লযলন কসলবো হত্তয় বহু আহত কসনাত্তের শুশ্রূষা 

লেত্তয়ত্তছন যুত্তির মাত্তে এবং প্ালন প্ান েলরত্তয়ত্তছন বহু লপ্প্ালসত কযািাত্তের বের, অহুে, আি-েন্দে (প্লরোর), 

হুনাইন এবং আত্তরা অত্তনে জায় ায়। উম্ম হারাম এেজন প্রতীে মুসলিম নারী লযলন মত্তন েত্তরত্তছন লবশ্বাস এবং 
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লবশ্বাসীত্তের কসবা েরা তাাঁ র োলয়ত্ব। আর তাই আশ্চযত হওয়ার লেছু কনই কয মুসিমান কযািারা বরং আনলন্দত 

হত্তয়লছত্তিন উম্ম হারামত্তে তাত্তের প্রথম সমুদ্র অলিযাত্রায় সঙ্গী লহত্তসত্তব কপ্ত্তয়। যাত্তের অত্তনত্তেই আত্তরা অত্তনে িি 

যুত্তি অংশ লনত্তয়লছত্তিন লেন্তু প্ালনত্তত এই প্রথম। তাত্তের এইরেম এে সহত্তযািা নারীর প্রত্তয়াজন লছি মনস্তালত্ত্বে 

শলির জনয। 

 

উম্ম হারাম উপ্িলি েরত্তত প্ারত্তিন কয এটাই হত্তে বহু বছর আত্ত  আল্লাহ র রসূত্তির েরা িলবষযৎ বানীর লসলি। লতলন 

বত্তিলছত্তিন, “লেছু লেছু আমার অনুসারী যারা সমুদ্র প্ােী কেত্তব এমন কযন সম্রাটরা তাত্তের লসংহাসত্তন বত্তস আত্তছ”। 

সুতরাং, তাাঁ র বয়ত্তসর িার স্বত্তত্বও লতলন এই সমুদ্র অলিযাত্তন কযা  কেয়ার দৃঢ় ইো বযি েত্তরন। আর এই অলিযান 

উম্ম হারাম এর জনয কোন লবত্তশষ সমসযার সৃলষ্ট েত্তর নাই। কসনােি লনরাপ্ত্তেই অবতরন েত্তর। লেন্তু িুলমত্ততই উম্ম 

হারাত্তমর মৃতুয লনলেত ষ্ট লছি, বরং শাহােত লনলেত ষ্ট লছি। যেন কসনােি যুত্তির জনয ততরী হলেি, উম্ম হারাত্তমর জনয 

সওয়ালর আনা হত্তিা , লেন্তু তাাঁ র বািতত্তেযর দুবতিতার জনয লতলন লনত্তচ প্ত্তে যান। তাাঁ র স্বামী কেৌত্তে তাাঁ র োত্তছ আত্তসন 

লেন্তু ততক্ষত্তর্ লতলন মৃতুযত্তে আলিঙ্গন েত্তর ক ত্তিত্তছন হালস মুত্তে, প্রশালির কসই হালস লছি বহুলেত্তনর িালিত স্বে 

পু্রত্তনর।  
 

 

আসমা হবনত আহব বকর   

রালেয়াল্লাহু আনহা –আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন  
 মৃতুয ৭৩ লহজলর 

 

   

লহজরত, অথবা আল্লাহ র নবী মুহাম্মে সাাঃ এর অলিিাষর্ মক্কাহ কথত্তে মলেনায়, এই ঘটনাত্তে ইসিামী প্লঞ্জোর প্রারম্ভ 

লহত্তসত্তব কবত্তছ কনন  েলি া উমার ইবন আি-োোব। অবশযম্ভাবী রুত্তপ্ এটা ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর এেটি ‘ঘুত্তর 

োাঁ োত্তনা’ ঘটনা। আর এই সমত্তয় হাত্তত ক ানা ে’জন েলরদ্র এবং লনপ্ীলেত মুসিমান হত্তয় যায় এেটি এেীিূত এবং 

স্বািীন ক ালষ্ঠ যা প্রথম মুসিমান রাষ্ট্র  েন েত্তর, আর মানব ইলতহাত্তস প্রথম রালষ্ট্রয়  েনতন্ত্রও ততরী েত্তর। আর এইসব 

সা ত্তিযর কপ্ছত্তন যারা অংশগ্রহর্ েত্তরত্তছন তাত্তের মত্তিয আসমা লবনত আবু বের ও আত্তছন, কয নালে মাত্র ১০ 

বছত্তরর এেটি কমত্তয় লছি কস সময়। 

 

আসমা আবু বের  আস-লসিীে এর কমত্তয় লযলন লছত্তিন আল্লাহ র নবীর েুবই ঘলনষ্ট বনু্ধ এবং এত্তেবাত্তর শুরুর লেত্তের 

ইসিাম গ্রহনোলরত্তের এেজন।  যেন আল্লাহ র রসূি এবং আবু বের  মক্কার অদুত্তর  থাওয়ার নামে গুহায় িুলেত্তয় 

লছত্তিন, আসমা তাাঁ র ছা ত্তির প্াি বযবহার েত্তরলছত্তিন তাাঁ র লপ্তা এবং রসূত্তির প্াত্তয়র লচহ্ন গুলিত্তে নষ্ট েত্তর ক িার 

জনয। আর যেন তারা ঐ িান তযা  েরার প্রস্তুলত লনলেত্তিন লতলন তাত্তের জনয োবার এবং প্ালনর সরবরাহ েত্তরলছত্তিন 

তাত্তের যাত্রাপ্ত্তথর জনয। লতলন যেন বািার জনয লেছুই কপ্ত্তিন না তেন লনত্তজর কোমরবন্ধ লছত্তে দুই  ালি েত্তর কসটা 

লেত্তয়ই োজ সাত্তরন। আল্লাহর নবী তাাঁ র জনয কোয়া েত্তরন কবত্তহত্তস্ত কযন লতলন দুইটি কোমরবন্ধ প্ান আর কসই কথত্তে 

তাাঁ র োে নাম হয়, ‘দুই ল তার কমত্তয়টি’। আমরা আত্ত  উত্তল্লে েত্তরলছ কয আল্লাহ র নবী এবং আবু বের  মক্কার েলক্ষত্তন 

এে গুহায় িুলেত্তয় লছত্তিন। আসমা তাত্তের জনয লজলনসপ্ত্র লনত্তয় আসত্ততন। আর আল্লাহ তায়ািাই তাত্তের সুরক্ষা 

েত্তরত্তছন কসোত্তন কসজনয লবিলমতরা গুয়া প্যুতি এত্তসও রসূি এবং তাাঁ র সঙ্গীত্তে েুাঁত্তজ প্ায় নাই। এোত্তন আবু বের  রাাঃ 

রসূিত্তে বত্তিন ‘আমরা কতা দুজনই’, আল্লাহ র নবী উেত্তর বিত্তিন, “না, আল্লাহও আমাত্তের সত্তঙ্গ আত্তছন”। মুলতত  

উপ্াসেরা কেেত্তত প্ায় কয গুহার মুত্তে মােোশার জাি কবছাত্তনা এবং কসোত্তন প্ায়রা লেম কপ্ত্তেত্তছ। তারা লবশ্বাস 
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েরত্তত প্াত্তর নাই কয কেউ এোত্তন এসত্তবর লিতর লেত্তয় প্রত্তবশ েরত্তত প্াত্তর লিতত্তর। আর তারা ল ত্তর চত্তি যায়, 

তাত্তের অনুসন্ধান লব ত্তি যায়। 

 

আসমার লবজ্ঞতা তশশব কথত্তেই তাাঁ র চিত্তন বিত্তন প্রোশ কপ্ত্তত থাত্তে। আমরা কযিাত্তব উত্তল্লে েত্তরলছ লেিাত্তব লতলন 

প্েলচহ্ন লমলশত্তয় লেত্তয়লছত্তিন না হত্তি তা আত্মত্ত াপ্ন েরা যায় ার কোাঁ জ লেত। এেই সমত্তয়র আত্তরেটি ঘটনা হত্তিা  

যেন তাাঁ র অন্ধ োো, লযলন তেনও মুসিমান হন নাই, তাাঁ র োত্তছ কোাঁ জ লনত্তত আত্তস কয প্যতাি লজলনসপ্ত্র আবু বের  

করত্তে ক ত্তছন লেনা তাাঁ র কছত্তি কমত্তয়ত্তের জনয। আসমা লেছু নুলে প্াথর োপ্ে লেত্তয় জলেত্তয় কযোত্তন টাো প্য়সা রাো 

হয় কসই িাত্তন করত্তে কেন, অন্ধ োোত্তে প্রিালবত েরার জনয কয তারা অথতননলতেিাত্তব লনরাপ্ে। আসমা রসূত্তির 

এেজন প্রলসি সহত্তযা ী, যুবাইর ইবন আি-আওয়াম এর স্ত্রী লহত্তসত্তব আল্লাহ র রসূত্তির ভ্রাতৃবিূর ক ৌরব প্ান। লতলন তাাঁ র 

বোন্নযতার জনয প্রলসি লছত্তিন আর তাাঁ র এই উোরতায় েেনই তাাঁ র লনত্তজর জনয লেছু অবলশষ্ট থােত না। এেজন 

সলতযোত্তরর বীত্তরর উলিপ্না বা সাহত্তসর বলহাঃপ্রোশ ঘত্তট সংেট োত্তি, আর আসমা এ কক্ষত্তত্র তাাঁ র উজ্জি প্রমার্ 

করত্তে ক ত্তছন। মক্কার লবিলমত শত্রুত্তের দ্বারা তাাঁ র লপ্তা এবং আল্লাহ র নবী যেন লহংস্র িাত্তব আক্রাি, এমনলে তাাঁ ত্তে 

হতযার প্রত্তচষ্টায় লিি কসসময় তারা যেন বািয হত্তয় মলেনায় লহজরত্ততর জনয রওয়ানা হন কসটা লছি তাাঁ র জনয এে 

েঠিন সময়। আসত্তি, লতলনত্ততা তেনও অল্প বয়স্কা এরপ্রও লতলন আচরন েত্তরত্তছন অত্তনে সাহলসেতা এবং 

সন্মানজনে িাত্তব। আর প্ত্তর যেন লসিাি হত্তিা  কয লতলন মক্কা তযা  েরত্তবন তেন লতলন লছত্তিন নয় মাত্তসর অিসো, 

এরপ্রও লতলন োত্ত িায় শরীে হন প্রম সাহলসেতায় এই আশায় কয লতলন মলেনায় প্রথম অলিবাসী লশশুর জন্ম 

কেত্তবন। 

 

তাাঁ র বয়সোত্তি, যেন আসমার বয়স প্রায় ১০০ বছর, তাাঁ র জীবনোত্তির এে লবরাট প্রীক্ষার মত্তিয প্ত্তেন লতলন, তেন 

কয সাহস এবং তিত্তযতযর সত্তঙ্গ লতলন তা অলতক্রম েত্তরন তা নারী সমাত্তজর ইলতহাত্তস এে অতুিনীয় উিাহরন লহত্তসত্তব 

উত্তল্ললেত হত্তয় আত্তছ। োমাস্কাত্তস, েলি া মুয়ালবয়ার মৃতুযর প্র, তাাঁ র পু্ত্র আবু্দল্লাহ ইবন আয-যুবাইর মুসলিম দুলনয়ার 

লবলিন্ন কিাত্তের সমথতত্তন েিী া লনবতালচত হন। আর এই ঘটনা উমাইয়ােত্তের লবচলিত েত্তর, তারা এে লবরাট কসনাবালহনী 

আি-হাজ্জাজ, লযলন লছত্তিন অতযি লনষু্ঠর প্রেৃলতর, তাাঁ র অিীত্তন আবু্দল্লাহ ইবন আয-যুবাইরত্তে প্রাস্ত েরার জনয 

কপ্ররর্ েত্তর। আবু্দল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রাাঃ) এবং তাাঁ র কিােজন আি হাজ্জাত্তজ’র এর এতবে কসনাবালহনী কেত্তে 

প্রািূত হত্তয় প্ত্তেন। আর লতলন লেছু সহত্তযা ী সহ আেয় কনন মক্কার প্লবত্র মসলজত্তে। 

 

এই প্লরলিলতত্তত, আবু্দল্লাহ ইবন আয-যুবাইর তাাঁ র মা আসমা’র োত্তছ যান। মা তাাঁ ত্তে লজত্তজ্ঞস েত্তরন, যেন যুি চিত্তছ 

তেন লে োরত্তন তুলম এোত্তন এত্তসছ? লতলন বিত্তিন, আলম কতামার সত্তঙ্গ প্রামশত েরত্তত এত্তসলছ। লেত্তসর প্রামশত? 

আসমা লজত্তজ্ঞস েত্তরন। লতলন প্রলতউেত্তর বত্তিন, আমার কবলশরিা  সমথতেই িত্তয় অথবা কিাত্তির বশবলেত  হত্তয় 

আমার সত্তঙ্গ লবশ্বাসঘাতেতা েত্তরত্তছ। অল্প লেছু এেনও আমার সাত্তথ আত্তছ আর যারা কবশীলেন তাত্তের মুোলবিা েরত্তত 

প্ারত্তব না। উমাইয়ােরা দূত প্াঠিত্তয়ত্তছ এই প্রস্তাব লনত্তয় কয আলম যুি বন্ধ েলর, তারা আমাত্তে যা চাইব তাই কেত্তব। 

আসমা উের লেত্তিন, এটা সমু্পনত কতামার উপ্র, তুলম লনত্তজত্তে িাি জান, তুলম যলে মত্তন ের তুলম ঠিে এবং তুলম 

নযাত্তয়র জনয যুি েরছ, তাহত্তি তুলম এেলনষ্ঠিাত্তব তা চালিত্তয় যাত্তব আর কযজনয কতামার সমথতেরা জীবন লেত্তয়ত্তছ। 

আর যলে তুলম প্ালথতব িাত্তির প্রলত আেৃষ্ট থাে, তাহত্তি তুলম হতিা া, আর তুলম লনত্তজত্তে িংশ েত্তরছ সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ 

কতামার সহত্তযািাত্তেরও। লেন্তু তাহত্তি কতা আলম অবশযই মারা যাব! কসটাই বরং উেম, কতামার মাথা কহাঁ ট েরার 

কচত্তয়। লতলন বিত্তিন কয, আমার িয় হত্তে কয তারা আমার উপ্র লনযতাতন েরত্তব। লতলন প্রলতউেত্তর বিত্তিন কেউ তাাঁ র 

হতযার প্র তাাঁ র শরীর লনত্তয় উেলবি হওয়ার লেছুই কনই। জবাই েরা ছা ত্তির চামো ছাোত্তনাত্তত ছা ি বযথা প্ায় না। 

আবু্দল্লায় ইবন আয-যুবাইর তাাঁ র বয়স্কা এবং অথবত মা’এর এসব েথায় কবশ উৎসালহত হত্তিন। লতলন বিত্তিন, আল্লাহ 
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কতামাত্তে কসৌিা যবান েরুন, মা! আলম কতামার োত্তছ এিরত্তনর উেত্তরর আশা লনত্তয়ই এত্তসলছ। আলম আসত্তি যুত্তির 

জনয লদ্বিাগ্রি নই, কযমনটি নই আমার ঈমাত্তনর দৃেতার বযাপ্াত্তরও। আলম শুিু িয় প্ালেিাম প্লবত্র এই যায় া কযন 

অপ্লবত্র না হয় কসই বযাপ্ারটাত্ততই। আলম যুি চালিত্তয় যাব। আলম যেন মারা যাব, কশাে কোর না। আসমার উের লছি, 

আমার অনুতাপ্ হত্তব যলে তুলম অনযাত্তয়র জনয মৃতুয বরন ের। আর এসব সাহসী এবং উৎসাহবযঞ্জে উপ্ত্তেত্তশর মত্তিযই 

লতলন, আসমা লবনত আলব বের , তাাঁ র কছত্তিত্তে লবোয় লেত্তিন। যাত্তে লতলন বে েত্তরত্তছন এেজন সাহসী বীত্তরর 

মানলসেতায়, কয মহৎ োত্তজর জনয মরত্তত প্রস্তুত থােত্তব তাাঁ র ঈমাত্তনর লিলেত্তত। তাাঁ র কছত্তি যুত্তি মারা ক ত্তি আসমা 

তাাঁ র লপ্রয় এবং লনস্পাপ্ আত্মার জনয কোয়া েরত্তিন। লতলনও ে’মাস প্র তাাঁ র কছত্তির োত্তছ চত্তি ক ত্তিন।          
 

 

 

উম্ম-আল-ফাদল হবনত আল-িাহরথ 

রালেয়াল্লাহু আনহু –আল্লাহ তার উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন  
  

ইসলালমর ইহতিালস হিতীি  ইসলাম গ্রিণকারী নারী 

 

 

পু্রুষত্তের মত, প্রথম প্রজত্তন্মর মুসিমান নারীরাও উত্তল্লেত্তযা য িুলমো প্ািন েত্তরত্তছন শুিু তনলতে সহত্তযাল তা বা 

উতসাহ নয়, ইসিাত্তমর বার্ী এবং এর অনুসারীত্তের জনয তারা তবষলয়ে িাত্তবও যুল ত্তয়ত্তছন সহত্তযাল তা। আর 

ইসিাত্তমর এই বীরত্ব পু্র্ত নারীত্তের তালিো ততরী েরত্তি তা হত্তয় যাত্তব এে লবরাট িম্বা তালিো। এইিাত্তব উত্তল্লেটাই 

যত্তথষ্ঠ কয ইলতহাত্তস প্রথম ইসিাম গ্রহনোরী লছত্তিন নারী, আল্লাহ র নবীর লবশ্বস্ত স্ত্রী, লযলন তাাঁ ত্তে লেত্তয়লছত্তিন তনলতে 

সহত্তযাল তাই শুিু নয় কসইসব শুরুর এবং েঠিন লেনগুত্তিাত্তত োলেজার তবষলয়ে সাহাত্তযযর প্রত্তয়াজনটা লছি অত্তনে 

কবশী। উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ কয লদ্বতীয় নারী লযলন ইসিাম গ্রহন েত্তরন তাাঁ র নাম কেয়া হত্তয়লছি – উম্ম-আি- ােি 

(মাত্তন?) উম্ম-আি- ােি লছত্তিন আি-আব্বাস ইবন আবে-আি-মুোলিব এর স্ত্রী,লযলন লছত্তিন আল্লাহ র রসূত্তির চাচা। 

প্ত্তর আবার লতলন রসূত্তির ভ্রাতৃবিু হন। এসব লেছুর উপ্ত্তর তাাঁ র প্লরচয় হত্তিা  লতলন আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস এর মাতা, 

যাত্তে োো কহাত লহবর-উি-উম্মাহ (মুসলিম উম্মার জনয েিত্তমর োলি), বা মুসিমান জালতর প্লিত বা লবদ্বান। 

ইসিাত্তমর প্রলত তাাঁ র লবত্তশষ িাত্তব সাহাযয সহত্তযাল তার কয টান, উম্ম-আি- ােি লছত্তিন আল্লাহ র রসূত্তির আর এে 

চালচ, তাাঁ র নাম উম্ম জালমি, আবু িাহাত্তবর স্ত্রীর সমু্পনত লবপ্রীত। কয লছি ইসিাত্তমর কঘার শত্রু এবং রসূত্তির অবমাননা 

োরী। আর তারই বনতনা এত্তসত্তছ কুরআত্তনর ১১১ অিযাত্তয়, কযোত্তন যাতনাময় লনয়লতর েথা বিা হত্তয়ত্তছ দুজন লনেত য় 

ইসিাম লবত্তরািীর বযাপ্াত্তর। চমৎোর বযাপ্ার হত্তিা  কয, উম্ম-আি- ােি ক ৌরবময় হত্তয়ত্তছন এইিাত্তব কয লতলনই 

মুসিমানত্তের আবু িাহাত্তবর নৃশংসতা কথত্তে উিার েত্তরলছত্তিন, যা আমরা প্ত্তর কেেব।  আত্ত ও বিা হত্তয়ত্তছ কয উম্ম-

উি- ােি তাাঁ র সািযমত সব রেত্তমর সহত্তযাল তা েত্তরলছত্তিন ইসিাত্তমর নবী এবং ইসিাত্তমর প্রথম অনুসারীত্তের। 

মক্কাবালসরা যেন বের এর যুত্তির জনয প্রস্তুলত লনলেি, আি-আব্বাস তাাঁ র স্ত্রীত্তে বিত্তিত্তন কয লতলনও মক্কা বালস’র সত্তঙ্গ 

যুত্তি কযা  কেত্তবন, এরপ্র তাাঁ র মৃতুযর প্র েরলনয়’এর অলসয়ত েত্তর লতলন লবোয় লনত্তিন। আমরা বিিাম কয আি-

আব্বাস মক্কাবালস’র সত্তঙ্গ কযা  লেত্তে, োরর্, ইলতহাস আমাত্তেরত্তে বত্তি কয লতলন ইলতমত্তিয ইসিাম গ্রহন েত্তরত্তছন। 

লেন্তু তাাঁ ত্তে কসটা ক াপ্ন রােত্তত বিা হত্তয়লছি যাত্তত লতলন মক্কায় সবার উপ্র নজর রােত্তত প্াত্তরন আল্লাহ র নবীর হত্তয়। 

আসত্তি, বের এর যুত্তি তাাঁ ত্তে বন্দী েরা হয়লছি এবং আল্লাহ র নবী তাাঁ র এবং তাাঁ র দুই িালতজা’র জনয মুলিপ্র্ োবী 

েত্তরলছত্তিন, এইিাত্তব, লতলন অলবশবালসত্তের োত্তছ প্রমান েরার কচষ্টা েত্তরলছত্তিন তাাঁ ত্তে অমুসিমান লহত্তসত্তব। 

স্বািালবেিাত্তব, বের এর যুি লছত্তি মুসিমানত্তের আনুকূত্তিয, আর মক্কার বহু ঈশ্বরবােীত্তের জনয লছি এে লবরাট 
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লবপ্যতয়। এোত্তন তাাঁ রা অত্তনে কনতৃিানীয় কিােত্তের হালরত্তয়ত্তছন, যার মত্তিয কুেযাত আবু যাহি ও লছি। উম্ম-উি-

 ােি এই েবত্তর েুব েুশী হত্তিন এবং তাত্তের িৃতয, আবু রা ী কয নালে েৃতোস লছি, কসও।  

আবু িাহাব যেন েবর কপ্ি কয তাাঁ র এে িালতজা প্ালিত্তয় আসত্তত সক্ষম হত্তয়ত্তছ এবং মক্কায়, লতলন দ্রুত তার োত্তছ 

আসত্তিন এবং বের এর যুত্তির কোজ লনত্তিন। আবু সুল য়ান ইবন আি-হালরথ আবু িাহাবত্তে যুত্তির দুাঃসহ েবর লেত্তিন 

লেিাত্তব তারা লবপ্যতস্ত হত্তয়ত্তছন। কস আত্তরা বিলছি, ‘লেন্তু আল্লাহ র েসম, আলম আমাত্তের কযািাত্তের কোষ কেব না। 

কেননা আমরা কেত্তেলছ সাো সাো কঘাোর উপ্ত্তর সব সাো সওয়ালর কযািা ক াটা লে ি জুত্তে’। উম্ম-উি- ােি তাাঁ র 

স্বলস্ত এবং আনন্দ প্রোশ েরা কথত্তে সংযত লছি আবু রাল ’র সত্তঙ্গ (ত্তসও ক াপ্ত্তন ইসিাম গ্রহন েত্তরলছি)। লেন্তু 

যলেও লতলন আবু রাল ’কে সতেত  েত্তর লেত্তয়লছত্তিন আবু িাহাত্তবর সামত্তন উল্লাস প্রোশ না েরত্তত এমনলে অনযান্ন 

ইসিাত্তমর শত্রুর সামত্তনও, লেন্তু আবু সুল য়ান আি হালরথ এর মুত্তে সাো সাো কিােত্তের েথা শুত্তন কস আর লনত্তজত্তে 

সংবরর্ েরত্তত প্াত্তর নাই। কস লব ল্প্িতায় লচৎোর েত্তর বিি, ‘আল্লাহ র েসম, ওরা অবশযই আল্লাহ র প্াোত্তনা 

ক ত্তরশতা’। আবু িাহাব কয নালে েুবই লবচলিত, অপ্রসন্ন আত্তর মুসিমানত্তের উপ্র উম্মাে হত্তয় আত্তছন, এেটা সুত্তযা  

কপ্ি তাাঁ র কক্রাি এবং হতাশা প্রশলমত েরার, অসহায় আবু রাল ত্তে কস মারত্তত শুরু েরি কয এেজন ছাো প্াওয়া 

েৃতোস তব কতা নয়। উম্ম-উি- ােি তাাঁ র অসহায় মুসিমান িৃত্ততযর উপ্র আবু িাহাত্তবর এই নৃশংসতা লেছুত্ততই 

সহয েরত্তত প্ারলছত্তিন না। দ্রুত লতলন এেটি িারী িাঠি েুাঁত্তজ কবর েরত্তিন এবং তা লেত্তয় আবু িাহাত্তবর মাথায় আঘাত 

েরত্তিন আর লচৎোর েত্তর বিত্তত িা ত্তিনাঃ ‘তুলম তাাঁ র মলনত্তবর অনুপ্লিলতর সুত্তযাত্ত  এই  লরব চােরত্তে কপ্টাে’। 

আবু িাহাত্তবর মাথা কথত্তে রি কবরুত্তত িা ি আর কস তাোতালে বােীত্তত চত্তি ক ি। আর কসই আঘাত সাংঘালতে 

লহত্তসত্তব কেো লেি। এর জনয আবু িাহাব এে সংক্রামে বযলিত্তত আক্রাি হত্তয় প্রম েত্তষ্ট লেনালতপ্াত েরত্তত িা ি, 

সবাই এর কথত্তে আক্রাি হত্তিা  এমনলে তাাঁ র স্ত্রীও, সবাই তাাঁ ত্তে ক ত্তি চত্তি ক ি আর কস এে মূিযহীন কনেী কুকুত্তরর 

মত মারা ক ি। আর এইিাত্তবই উম্ম-উি- ােি মুসিমানত্তেরত্তে এে মুসলিম তবরী কিাত্তের কথত্তে তাত্তের লনস্তার 

লেত্তয়লছত্তিন, কয নালে মক্কায় আল্লাহ র নবী এবং তাাঁ র অনুসারীত্তের সীমাহীন যাতনা এবং আঘাত্ততর োরর্ লছি।যেন 

উম্ম-উি- ােি তাাঁ র স্বামীর োছ কথত্তে জানত্তত প্ারি কয আল্লাহ র নবী তাাঁ ত্তে মক্কায় অবিান েরার জনয লনত্তেত শ 

লেত্তয়ত্তছন, লতলন তাাঁ র স্বামীর অনুমলত চাইত্তিন যাত্তত লতলন তাাঁ র সিানত্তের লনত্তয় মলেনায় মুসিমানত্তের সত্তঙ্গ বাস েরত্তত 

প্াত্তরন যলেও এই লবত্তয়া াত্মে জীবন তাাঁ র জনয লছি েঠীন লেন্তু তাাঁ র সিানত্তের ইসিাম এর লশক্ষা, তাও আবার আসি 

বযালিটির (সাাঃ) োছ কথত্তে, এটাই লছি মুি োরর্। উম্ম-উি- ােি আত্তরেিাত্তবও িা যবতী লছত্তিন, কেননা লতলন 

সন্মালনত হত্তয়লছত্তিন আল্লাহ র রসূত্তির সুলপ্রয় নাতী আি-হুত্তসইন এর দুি-মা লহত্তসত্তব। আর এইিাত্তব আমাত্তের বীরাঙ্গনা, 

উম্ম-উি- ােি সন্মালনত হত্তয়লছত্তিন শুিু ইসিাত্তমর লদ্বতীয় নারী লহত্তসত্তবই নয়, দু’জন ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর লবেযাত 

বযলিত্তের মা লহত্তসত্তবাঃ আবু্দল্লাহ ইবন আি-আব্বাস, তাাঁ র লনত্তজর কছত্তি, আর আি-হুত্তসইন ইবন আিী, যাত্তে লতলন 

বুত্তের দুি োইত্তয়ত্তছন এবং প্লরচযতা েত্তরত্তছন।  
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উম্ম সুলাইম হবনত মালিান 

রালেয়াল্লাহু আনহা –আল্লাহ তাাঁ র উপ্র সন্তুষ্ট থাকুন  
  

একজন মসহবকা (নাসি) এবং একজন আদশ্ি মুসলমান নারী 

 

I 

 

এটা সুলনলেত ষ্টিাত্তব বিা হত্তয়ত্তছ কয কোন িত্তমত, আেত্তশত বা সংলবিাত্তন নারীত্তের এমন মযতাো কেয়া হয় নাই কযমনটি 

ইসিাত্তম কেয়া হত্তয়ত্তছ। তাত্তের অলিোত্তরর কবিায়ও ইসিাত্তমর লশক্ষার বাইত্তর অনয কোথাও এত অলিোর সমুলচত 

িাত্তব আোয় হয় নাই যা আল্লাহতায়ািা কুর’আত্তন বনতনা েত্তরত্তছন এবং তাাঁ র নবী োত্তজ েত্তমত আমাত্তের লশলেত্তয় 

ক ত্তছন তাাঁ র হালেত্তসর মািযত্তম। অনয লেত্তে, শুরু কথত্তেই, যুত্ত র প্র যুত্ত , ইসিাত্তম নারীরা অলবরত কথত্তেত্তছন 

ইসিাত্তমর মমত বার্ীর সত্তঙ্গ এবং এর উদ্ভাসত্তন। ইসিাম কযিাত্তব নারীত্তের সন্মান, মাহাত্ম এবং অলিোর লেত্তয়ত্তছন 

নারীরাও কতমলন ইসিামত্তে আলিঙ্গন েত্তরত্তছন সবটুকু লেত্তয়। উম্ম সুিাইম লবনত মািহান কসইরেম এেটি উিাহরন 

লযলন নারী অনুসারী (মুসলিমাহ) লহত্তসত্তব কেতাব কপ্ত্তয়ত্তছন তাাঁ র োজ এবং েথার মািযত্তম। উম্ম সুিাইম এেজন আেশত 

মুসিমান স্ত্রী, মুসিমান মাতা এবং এেজন মুসিমান কসলবো, শুশ্রূষা োলরর্ী। ঘটনার শুরু হয় যেন আল্লাহ র নবী মক্কা 

কথত্তে মলেনায় লহজরত েত্তরন। যেনই লতলন ইসিাত্তমর নবী এবং তাাঁ র এেত্ববাত্তের বার্ীর েথা শুনত্তত প্ান সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ 

লতলন মুলতত র পু্জা এবং উপ্াসনা কছত্তে এেে আল্লাহ র লবশুিতার ইসিাম িমত গ্রহন েত্তরন। লতলন তেন এেজন যুবতী, 

লবত্তয় েত্তরত্তছন মালিে ইবন আন-নাির কে ে’বছর আত্ত । আর, যেনই লতলন মুহাম্মত্তের েথা জানত্তত প্াত্তরন সত্তঙ্গ 

সত্তঙ্গ লতলন তাাঁ র স্বামীর অনুবলতত তার জনয প্রত্তচষ্টায় লিি হন কযন লতলন মুলতত র উপ্াসনা প্লরহার েত্তরন আর এেে 

আল্লাহ র প্রলত লবশ্বাস আত্তনন, লেন্তু বযথত হন। আর এটা তাাঁ ত্তে দুটি লবেল্প িাবনায় প্রত্তরালচত েত্তর, হয় তাাঁ র পু্রত্তনা 

লবশ্বাত্তস অটুট কথত্তে তাাঁ র স্বামীর সত্তঙ্গ এই জীবন সুে আর শ্বােত্তন্দর আলতশত্তযয োটিত্তয় কেয়া অথবা ইসিামত্তে 

আেলেত্তয় িরা কয কোন মুত্তিয। লতলন প্ত্তররটাই কবত্তছ লনত্তিন। তাাঁ র লেত্তশার কছত্তিও তাাঁ ত্তে অনুসরর্ েরি। তাাঁ র স্বামী 

তাাঁ ত্তে এবং তাাঁ র কছত্তি ‘আনাস’কে প্লরতযা  েরার লসিাি কনন এবং তাত্তেরত্তে হুমলে কেন কয তারা কযন েেনই 

ল ত্তর না আত্তস যলে তাাঁ র িমততযা  না েত্তর।  

 

প্ত্তর, উম্ম সুিাইম তাাঁ র স্বামীর মৃতুয সংবাে প্ান লযলন উেত্তর এে প্লরভ্রমত্তন লছত্তিন। েবরটি তাাঁ ত্তে েুব দুাঃেী েত্তর 

কেননা লতলন তাাঁ র োত্তছ েুবই লপ্রয় লছত্তিন। লেন্তু এর কথত্তেও কয বযাপ্ারটা তাাঁ ত্তে আরও বযালথত েত্তর কসটা হত্তিা  তাাঁ র 

মৃতুয এেজন অমুসলিম লহত্তসত্তব কয প্রত্তচষ্টা লতলন জালর করত্তেলছত্তিন। আবু তািহা মলেনায় এেজন িনী এবং  নযমানয 

বযলি লছত্তিন। লতলন উম্ম সুিাইম এর োত্তছ ল ত্তয় তাাঁ র প্ালর্ গ্রহত্তনর ইো প্রোশ েরত্তিন। এেজন নামেরা বযলি, িন 

সম্পত্তের মালিে, আবু তািহা লবলস্মত হত্তিন কয এেজন লবিবা তাাঁ র প্রস্তাত্তব লদ্বিাগ্রি তাাঁ ত্তে স্বামী লহত্তসত্তব গ্রহত্তনর 

জনয। প্রস্তাত্তব তাৎক্ষলর্ে সন্মলত আর এজনয আনন্দ বা উল্লাস প্রোত্তশর বেত্তি লতলন তাাঁ ত্তে তাাঁ র িমত লবশ্বাস এবং আচরন 

সন্মত্তন্ধ লজত্তজ্ঞস েত্তরন – ‘তুলম লে এই ক াত্রীয় মহীমায় আেন্ন কপ্ৌেলিতায় আেষয লেনা? তুলম লে সলতযই লবশ্বাস ের 

কয এইসব প্রস্তর, বৃক্ষ কোন উপ্োর বা ক্ষলতর কথত্তে লনরসন বা রক্ষা েরত্তত প্াত্তর’? উম্ম সুিাইম বযি েরত্তিন কয 

তাাঁ র প্ত্তক্ষ এেজন প্ালথতব উপ্াসে কে স্বামী লহত্তসত্তব গ্রহন েরার অলনোর েথা। আবু তািহা তাাঁ র সম্পলের মত্তিয 

উেম অংশত্তে কযৌতূে লহত্তশত্তব প্রস্তাব লেত্তিন, লেন্তু লতলন অনে তাাঁ র লসিাত্তি এবং যতবারই লতলন তাাঁ র মত চান। বরং 

লতলন তাাঁ ত্তে মত্তন েলরত্তয় কেন, কয প্রিুর লতলন উপ্াসনা েত্তরন আগুন িা ত্তি তা সহত্তজই িস্মীিূত হত্তয় যাত্তব। 

আপ্াত, উম্ম সুিাইম এর লবজ্ঞ েথা বাতত া আবু তািহার বুলিমোয় আঘাত েত্তর। লতলন উপ্িলি েত্তরন কয তাাঁ র 

অনাোঙ্ক্ষা মুলতত  পু্জায় এবং ইসিাম গ্রহত্তন কনহায়তই এেিরত্তনর বযাকুিতা বাপ্ োোর িমত এবং সামালজে আচরর্ত্তে 

আেত্তে থাো তবত্ততা লেছু নয়। অতপ্র, লতলন সানত্তন্দ ইসিাম গ্রহত্তনর কঘাষর্া লেত্তিন এবং উম্ম সুিাইম কে বিত্তিন, 
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‘এেন তুলম কযৌতূে লহত্তশত্তব লে প্রতযাশা ের’? লতলন উের লেত্তিন – ‘কসটাই লছি আমার কযৌতুে’। এর মাত্তন তাাঁ র 

সতয িত্তমতর প্রলত লেক্ষা কনয়াটাই লছি তাাঁ র কযৌতুে, লবত্তয়র উপ্হার লহত্তসত্তব ইসিাম িত্তমতর আত্তিা এবং লবচাত্তরর লেত্তনর 

প্লরত্রার্ত্তেই লতলন গ্রহন েত্তরত্তছন। উম্ম সুিাইম আবু তািহাত্তে লবত্তয় েরত্তিন, এটা প্রবলেত ত্তত লনেুাঁত এেটি লমিন 

এবং তাত্তের মত্তিয ঐেযমত্ততযর সুদৃঢ় সরূপ্ই প্রমান েত্তর। দু’জত্তনই অনযত্তে অলতক্রাি েরার প্রলতত্তযাল তায় এত্তে 

অনযত্তে সহায়তা লেত্তয়ত্তছ শুিু এেটি উত্তিত্তশয কসটা হত্তিা  আল্লাহ  এবং তাাঁ র রসূত্তির সন্তুলষ্ট। মুসিমান নারীত্তের জনয 

অনুেরর্ীয় আেশত, উম্ম সুিাইম প্রলতটি োত্তজ প্রমান েত্তরত্তছন কয আল্লাহ’র সন্তুলষ্টর জনয তাাঁ র স্বামী যা লেছুই 

েত্তরত্তছন সব লেছুর সত্তঙ্গ লতলন লছত্তিন, তারা সম্ভব সবলেছু কসই চূোি িত্তক্ষই উতস ত েত্তরত্তছন-তা হত্তিা  মহান 

সৃলষ্টেতত া আল্লাহ র সন্তুলষ্ট। উোহরর্ স্বরূপ্, যেন আবু তািহা এই আয়াতটি সুনত্তিনাঃ (কুর’আন এ উত্তল্ললেত আল্লাহ’র 

বার্ী বা লনত্তেত শ) “েলস্মর্োত্তিও েিযার্ িাি েরত্তত প্ারত্তব না, যলে কতামাত্তের লপ্রয় বস্তু কথত্তে কতামরা বযয় না ের 

(আল্লাহ র রাস্তায়)”। লতলন তৎক্ষর্াৎ আল্লাহ র রসূত্তির োত্তছ ছুত্তট ল ত্তয় তাাঁ ত্তে জানাত্তিন কয লতলন তাাঁ র েুবই লপ্রয় োমার 

এবং বা ান োন েত্তরত্তছন। লতলন তাাঁ র স্ত্রীর (উম্ম সুিাইম) োত্তছ ল ত্তয় তাাঁ ত্তে েবরটি লেত্তিন এবং বিত্তিন কবর হত্তয় 

যাওয়ার জনয ততরী হত্তত। েল্পনা েরুন, আমাত্তের মত্তিয কেউ, পু্রুষ বা নারী, এরেম লেছু েরিাম! প্লত অথবা প্ত্নীর 

প্রলতলক্রয়াটা লেরেম হত্তত প্াত্তর? এই সম্ভাবনাই অত্তনে কবশী কয দুজত্তনর মত্তিয িোই শুরু হত্তয় যাত্তব। লেন্তু উম্ম 

সুিাইম কতা এেজন সািারর্ ঘরলনই লছত্তিন না, এেজন আেশত মুসিমান স্ত্রী,লযলন শুিু তাাঁ র প্লতত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, 

তুলম লে আল্লাহ র নবী (সাাঃ) কে জালনত্তয়ছ?  

 

এর প্ত্তরর ঘটনাটা এরেম, এেলেন, এই েম্পলত তাত্তের েরজায় কটাো কেয়ার শব্দ কপ্ত্তিন, েরজা েুত্তি কেেত্তত 

কপ্ত্তিন রসূি স্বয়ং এেজন কিাে সহ েরজায়, আল্লাহ র রসূি তাত্তের বিত্তিন এই আগুিেত্তে কেয়ার মত তাাঁ র ঘত্তর 

লেছুই কনই এবং লতলন তাত্তের অনুত্তরাি েরত্তিন তাাঁ ত্তে লেছু োওয়াইত্তত। আবু তািহা তাাঁ র স্ত্রীত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, 

তাত্তের ঘত্তরও লেছু আত্তছ লেনা। লতলন বিত্তিন সামানয লেছু আত্তছ যা তাত্তের সিানত্তের রাত্ততর োবাত্তরর জনযই যত্তথষ্ঠ 

নয়। তারা দুজত্তন ঠিে েরত্তিন, মা তাাঁ র সিানত্তের ঘুম প্ালেত্তয় কেত্তবন আর তাত্তের োবার আ ন্তুেত্তে োইত্তত কেয়া 

হত্তব। রুটি এবং কেজুর কমহমানত্তে প্লরত্তবশন েরা হত্তিা , লেন্তু তাত্তের জনয তা যৎসামানযই লছি। সুতরাং, উম্ম 

সুিাইম বালত ঠিে েরত্তছ এই িান েত্তর বালতটি লনলিত্তয় লেত্তিন কযন অন্ধোত্তর তাত্তের কমহমান কেেত্তত না প্ায় তাত্তের 

আপ্যায়েরা তাাঁ র সত্তঙ্গ োত্তেন না। আর এেবার উম্ম সুিাইম এর কছত্তি, আনাস, বাসায় এত্তস মা’কে েবর লেত্তিন কয 

আল্লাহ র নবী এবং আরও ে’জন সাহাবী তাত্তের কপ্ত্তট কপ্টি কবাঁত্তি করত্তেত্তছন কু্ষিার োরত্তন। কস মা’কে লজত্তজ্ঞস 

েরত্তিন কয তাাঁ র োত্তছ তাত্তেরত্তে কেয়ার মত লেছু োবার আত্তছ লেনা। উম্ম সুিাইম তাাঁ র কছত্তিত্তে বিত্তিন, এেজত্তনর 

হত্তব এই প্লরমান রুটি আর কেজুর আত্তছ আর তারা শুিু রসুিত্তে আমন্ত্রন জানাত্তত চাইি। যেন আনাস আল্লাহ র 

রসূত্তির োত্তছ ল ত্তয় তাাঁ ত্তে আমন্ত্রন েরি, লতলন সবাইত্তে লনত্তয় চত্তি আসত্তিন। আবু তািহা তাাঁ র স্ত্রীর োত্তছ কেৌত্তে 

এত্তিন এই বিার জনয কয আল্লাহ র রসূি অত্তনে কিাে সত্তঙ্গ এত্তনত্তছন। লতলন হতবুলি হত্তয় োাঁ লেত্তয় রইত্তিন। লেন্তু উম্ম 

সুিাইম তাাঁ ত্তে আশ্বস্ত েরত্তিন মুে িরা হালস লেত্তয় এই বত্তি কয, ‘আল্লাহ এবং তাাঁ র রসুিই িাি জাত্তনন’।   

     

যেন অলতলথরা সবাই বত্তস প্েি, আবু তািহা োবাত্তরর জনয বিত্তিন। তাাঁ র কছত্তি আনাস এটার বনতনা কেনাঃ উম্ম 

সুিাইম সুেত্তনা রুটিত্তত চলবত (মােন) িাল ত্তয় লনত্তয় আসত্তিন। আল্লাহ র নবী সাাঃ োবাত্তরর উপ্র কোয়া প্েত্তিন। এরপ্র 

লতলন আমাত্তে আত্তেশ েরত্তিন েশজন কিােত্তে আমন্ত্রন েরত্তত। তারা যেন কশষ েরি, তেন আরও েশ জনত্তে 

আমন্ত্রত্তনর জনয বিত্তিন তাত্তের জায় ায়। এইিাত্তব চিি যতক্ষন না ঐ ৭০ বা ৮০ জন কিাে কপ্ট পু্ত্তর কেত্তয় চত্তি না 

যায়। এর প্র আল্লাহ র নবী এবং আমন্ত্রেরা বত্তস আহার েত্তরন। এর প্রও লেছু োবার রত্তয়ই যায় যা আমরা আমাত্তের 

প্রলতত্তবশীত্তের লেত্তয় কেই, আল্লাহু আেবর – আল্লাহ সবতশলিমান।  
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আর এইরেম দৃলষ্টিলঙ্গ এবং আচরর্ প্রোশ েত্তর উম্ম সুিাইম এর অনি লবশ্বাস আল্লাহ এবং তাাঁ র রসূত্তির প্রলত। লতলন 

প্রমান করত্তেত্তছন তাাঁ র সুদৃঢ় ঈমান এবং এে কপ্রমলনষ্ঠ প্ত্নীর, লযলন তাাঁ র সবটুকু ইো এবং শলি লেত্তয় তাাঁ র স্বামীত্তে 

উেবুি েত্তরত্তছন আল্লাহ র সন্তুলষ্ট অত্তিষত্তর্র প্রত্তচষ্টায় সো লিি হত্তত। 

 

 

II 

ইলতপু্ত্তবত আমরা শুরু েত্তরলছ এেজন লবলশষ্ট নারীর  ল্প লেত্তয় লযলন প্রথম প্রজত্তন্মর এত্তেবাত্তর ইসিাত্তমর ক াোর লেত্তে 

লেিাত্তব সবলেছু লবলিত্তয় লেত্তয়ত্তছন ইসিাত্তমর বার্ী এবং বার্ী বাহত্তের (আল্লাহ র রসূি) জনয। এর জনয লতলন প্রায় 

এেজন লবেশীি এবং সমাত্তজ মালন কিাত্তের সত্তঙ্গ আত্তরা এেবার তাাঁ র লববাহত্তে প্যুতি অস্বীোর েরার প্রলক্রয়ায় 

লছত্তিন। লেন্তু আল্লাহ র মলহমায়, কসই পু্রুষ, আবু তািহা, তাাঁ র মন এবং হৃেয় ইসিাত্তমর জনয অবালরত হত্তয় যায়। আর 

এইটাই উম্ম সুিাইম এর জনয যত্তথষ্ট লছি পু্রষ্কার লহত্তসত্তব, এবং লতলন আবু তািহা’র ইসিাম গ্রহনত্তে লবত্তয়র কমাহর 

লহত্তসত্তব গ্রহন েত্তরলছত্তিন, তাাঁ র িন বা সম্পে কযটা লতলন প্রস্তাব েত্তরলছত্তিন তা নয়। এেজন সলতোর ইমানোর এবং 

এেজন কপ্রমলনষ্ঠ প্লত্ন লহত্তসত্তব আমরা কেত্তেলছ উম্ম সুিাইম সবসময় তাাঁ র প্লতর সহত্তযাল তার জনয উচাটন লছত্তিন 

যাত্তত লতলন সৎোত্তজ প্রবৃে থাত্তেন। এর লেছু উোহরর্ আমরা লেত্তয়লছ আত্ত । এেন আমরা আরও লেছু কেোর প্রত্তচষ্টা 

কনব। এেবার েলচ লশশু আবু উমাইর েুব অসুি লছি। লপ্তা আবু তািহা বালহত্তর এে োত্তজ যাওয়ার লসিাত্তি লছত্তিন। 

যাত্রার উত্তিশয লছি তাাঁ র লবশ্বাত্তসর জনয এটা উপ্িলি েত্তর, উম্ম সুিাইম তাাঁ র স্বামীত্তে রাজী েরার কচষ্টা েরলছত্তিন এই 

বত্তি কয লশশুটি কতমন অসুি নয় যলেয় আসি অবিা তাাঁ র লবপ্রীত। আবু তািহা শহর কছত্তে ক ত্তিন। ল ত্তর আসার 

আত্ত ই লশশুটি মারা যায়। যেন উম্ম সুিাইম তাাঁ র ল ত্তর আসার েবর জানত্তত প্ারত্তিন লতলন লসিাি লনত্তিন কয লতলন 

থার েীঘত এবং েষ্টের ভ্রমত্তনর োলি কথত্তে আরাম না েরা প্যুতি তাাঁ ত্তে েবরটি কেত্তবন না। বােীত্তত সবাইত্তে বিত্তিন 

কয আবু তািহাত্তে জানাত্তনার বযপ্ারটা  কযন শুিু লতলনই কযন েরত্তত প্াত্তরন। লতলন সবাইত্তে অনুত্তরাি েরত্তিন কযন 

সবাই তাত্তের আত্তব ত্তে লনয়ন্ত্রন েত্তর কসই সময় প্যুতি। আর যেনই লপ্তা আবু তািহা বােীত্তত প্রত্তবশ েরত্তিন লতলন 

সিাত্তনর কোজ লনত্তিন। উম্ম সুিাইম তাোতালে তাাঁ ত্তে আশ্বস্ত েরত্তিন কয আবু উমাইর চুপ্চাপ্ এবং শাি হত্তয় আত্তছ, 

আর লতলন তাাঁ র জনয িাি োবাত্তরর এবং আরাম এবং পু্নত লবোত্তমর বযবিা েরত্তিন। কবেনায় বুে কচৌলচর হত্তয় ক ত্তিও 

তা প্রোশ েরত্তিন না। এরপ্র লতলন তাাঁ র স্বামীত্তে শাি শ্বত্তর লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, ‘মত্তন ের আমরা লেছু িার েত্তরলছ, 

কসটা লে আমরা রােত্তত প্ালর?’ লতলন উের লেত্তিন, ‘অবশযই নয় িার সবসময় ক রত লেত্তত হয়’। লতলন তাাঁ ত্তে 

বত্তিত্তিন, ‘তাহত্তি জান কয আল্লাহ তায়ািা কয লশশুত্তে আমাত্তের িার লেত্তয়লছত্তিন কস তাাঁ র আসি মালিত্তের োত্তছ 

ল ত্তর ক ত্তছ’। আবু তািহা প্রচন্ড আঘাত কপ্ত্তিন, এবং লতলন প্রায় তাাঁ র স্ত্রীত্তে সময়মত বা আত্ত  না জানাত্তনার জনয 

অপ্বাে লেত্তত যালেত্তিন। লেন্তু লতলন বুঝত্তত প্ারত্তিন কয উম্ম সুিাইম েতোলন লনত্তজর মত্তিয িুত্ত ত্তছন শুিু তাাঁ ত্তে িম্বা 

ভ্রমত্তনর োলি কথত্তে আরাম কেয়ার জনয।উম্ম সুিাইম এেজন িাি স্ত্রীই শুিু নয় এেজন উেম মা’এর উিাহরন 

লহত্তসত্তবও  নয হত্তয় আত্তছন। লতলন এেজনয িনাঢয স্বামী’র সত্তঙ্গ বাস েত্তরত্তছন লযলন এেজন মালন এবং েয়ািু কিাে 

লছত্তিন। এরপ্রও, লতলন তাাঁ র কছত্তি, আনাস ইবন মালিে (তাাঁ র আত্ত র লবত্তয়র সিান) এর জনয কচত্তয়লছত্তিন এমনলেছু 

মুিযবান যা তবষলয়ে শ্বােত্তন্দর উপ্ত্তর  র্য হয়। সুতরাং লতলন তাাঁ র কছত্তি আল্লাহ র রসূত্তির োত্তছ লনত্তয় যান লযলন 

আনত্তন্দ তীক্ষ্ণ িী সম্পনয আনাসত্তে তাাঁ র োত্তজ লনত্তয়ালজত েত্তরন। আনাস এবং তাাঁ র মাত্তয়র োত্তছ এটা লছি এে লবরাট 

প্াওয়া, এটা শুিু ক ৌরত্তবরই লছি না, আরও গুরুত্বপু্র্ত হত্তিা , এটা লছি কসানািী সুত্তযা  বািেটির জনয কয লেনা লশক্ষা 

এবং লেক্ষা কনত্তবন ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর সবতেম লবেযািত্তয়, মুহাম্মত্তের লশক্ষািয়।  

 

ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর  এবং আল্লাহ র নবীর আচরর্ ঐলতত্তহযর (হালেস) প্রলতটি প্ােে মাত্রই জাত্তনন যুবে আনাস ইবন 

মালিে এই মহান লশক্ষািয় কথত্তে েতোলন লশক্ষা গ্রহন েত্তরত্তছন, লেিাত্তব মহান এই লশক্ষািয় প্লরলশলিত েত্তরত্তছ 
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কেষ্ঠ িমত প্রায়ন আইনজ্ঞ এবং সুেক্ষ সামলরে অলিনায়ে -আবু বের  আস-লসলিে, উমার ইবন আি োোব, োলিে 

ইবন আি-ওয়ালিে এবং আরও অত্তনেত্তে মানব সিযতার ইলতহাত্তস। মাত্তয়র োত্তছ কছত্তির শুিু এই লশক্ষা যত্তথষ্ট লছি 

না লতলন চাইত্ততন আরও অত্তনে লেছু আনাস এর জনয। এইজনয লতলন আল্লাহ র নবী সাাঃ কে কোয়া েরত্তত বিত্তিন তাাঁ র 

কছত্তির এই দুলনয়া এবং প্ত্তরর দুলনয়ার মঙ্গত্তির জনয, রসূি তা েত্তরত্তছনও। যাহাই কহাে, আমরা যেন উম্ম সুিাইম এর 

স্ত্রী এবং মা’এর িুলমোর েথা বলি, তেন তাাঁ র যুি কক্ষত্তত্রর িুলমোর েথা কযন আমরা িুত্তি না যাই। উম্ম সুিাইম এর 

জনয ঘরই শুিু েমতোত্তন্ডর জনয যত্তথষ্ট লছি না এেজন ঈমানোর মুসিমান লহত্তসত্তব। লতলন বুঝত্তত প্ারত্তিন এমনলে 

সমত্তর এবং সমর িত্তিও এেজন মুসিমান নারী োযতেরী িাত্তব প্রত্তয়াজনীয় িুলমো রােত্তত প্াত্তরন, কযমন আহত 

কযািাত্তের কসবা শুশ্রূষার োজ। আর যতাথতই লতলন সবসময় মুসিমান কসনাবালহনীর সত্তঙ্গ লছত্তিন, আহতত্তের 

লচলেতসার জনয আর এটা হত্তে এেনোর কলাত্তরন্স নাইত্তটত্তঙ্গত্তির জত্তন্মর ১২ কথত্তে ১৩ শতবষত আত্ত । আসত্তি, 

এমনলে দুটি িয়ঙ্কর যুত্তি যেন মুসিমান কসনাবালহনী প্রাজত্তয়র মুত্তোমুলে, উম্ম সুিাইম যুিত্তক্ষত্তত্র লছত্তিন অনে শি 

প্াথত্তরর মত, আর সাহসী কযািারাও তেন শত্রুর অতলেত ত আক্রমত্তনর আঘাত্তত লপ্ছুটান লেলেি। উিাহরর্ত, অহুত্তের 

যুত্তির সময়, তাাঁ র সিান আনাস এইিাত্তব বনতনা কেনাঃ ‘ আলম কেত্তেলছ আত্তয়শা লবনত আবু বের  আর উম্ম সুিাইম 

পু্নতশলিত্তত প্ালনর বযা  (ত্তিো বা ছা ত্তির চামোর লিতর রাো প্ালন) লনত্তয় িা ািাল  েরলছি, প্ালনর জনয 

কেৌোলেত্তিন আবার প্ালন িত্তর এত্তন লপ্প্ালসতত্তের মুত্তে প্ালন ঢািলছত্তিন আবার আহতত্তের কসবা লেলেত্তিন’। এমনলে 

িরা অিসোও উম্ম সুিাইমত্তে যুি কক্ষত্র কথত্তে দূত্তর দূত্তর টানত্তত প্াত্তর নাই যেন লবজয়ী মুসিমান কসনাবালহনী 

মক্কায় প্রত্তবশ েত্তর ৮ লহজলরর রমজান মাত্তস। তাাঁ র এরেম অলিম  িত োলিন সমত্তয়ও লতলন- উম্ম সুিাইম লবি মািহান 

তাাঁ র স্বামী এবং আল্লাহ র নবীর সত্তঙ্গই লছত্তিন হুনাইত্তনর যুি কক্ষত্তত্র। কবলশরিা  কযািাই অতলেত ত হামিার োরত্তন 

চালরলেত্তে লবলক্ষি িাত্তব অবিান েরলছি। লেন্তু উম্ম সুিাইম নয়, লতলন তাাঁ র অবিান আল্লাহ র নবী এবং আরও লেছু সঙ্গী 

যারা যুি চালিত্তয় যালেি এর প্র বােীরা তাত্তের নুতন প্রতযত্তয় নবীর সত্তঙ্গ এত্তস কযা  কেয়। এটা লবশ্ময়ের নয় কয 

আল্লাহ র নবী তাাঁ র সন্মত্তন্ধ এিাত্তব বত্তিত্তছন, ‘আলম কবত্তহত্তস্ত প্রত্তবশ েরিাম, এর প্র আলম আমার সামত্তন কোিাহি 

শুনত্তত কপ্িাম। কসোত্তন আলম কেেিাওম আি-ক ামাইসা লবি মািহান’। কেন নয়, সবলেছুর প্ত্তরও লতলন কতা 

ইসিাত্তমর এেজন দৃষ্টািময় োটি লবশ্বাসী। 
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সািাবীলদর অনুসারীগন  

 

উমার ইবন আবু্দল-আহজজ 

িঞ্চম হবশ্বস্ত খহলফা 

৫৯-১০১ লহজলর, ৬৮০-৭১৯ েৃাঃ 
 

 

লবলশষ্ট এবং লবশ্বস্ত চার েিী ার প্র উমাইয়া বংশির ইসিাত্তমর কেিা ত্ততর লনয়ন্ত্রত্তন আত্তসন আর তারা োমাস্কাসত্তে 

ইসিাম সাম্রাত্তজযর রাজিানী লহত্তসত্তব প্ছন্দ েত্তরন। এটা তাত্তেরত্তে করামত্তের মত লবিাস বাহুিতার লেত্তে িালবত েত্তর। 

উমাইয়া েিী ারা লবশাি কসৌন্দযত েলচত প্রাসাত্তে, যাত্তত থােত বৃহত বাল চা আর থােত প্রচুর চাের বের । তারা চিাত্ত রা 

েরত জাাঁ েজমত্তের সাত্তথ, লসংহাসন লছি চমেোর আর প্রহরীরা তাত্তের লেত প্াহারা এবং সুরক্ষা। 

 

আমাত্তের আজত্তের বীর হত্তেন এরেম কোন সামলরে কযািা বা যুি কক্ষত্তত্রর কসনানী নয় বরং এেজন অলত সািারর্ কিাে 

এবং সবতো সত্তচষ্ট লছত্তিন লনরহঙ্কার সাোমাটা জীবন বসন চালরলেত্তের এই সব কজৌিুস এবং লবিাস বাহুিযতার মাত্তঝ। কযটা 

সবলেছু ঝালপ্ত্তয় এত্তে েত্তর কতাত্তি উত্তল্লেত্তযা য কসটা হত্তিা  উমার ইবন আবু্দি-আলজজ এসবই েত্তরত্তছন েলি া হওয়ার 

প্ত্তর, সুলবশাি মুসিমান সাম্রাত্তজযর। েলি া উমার লযলন অিযস্ত লছত্তিন সািারর্ জীবন িারত্তর্, রাজেীয় লবিালসতা এবং 

আত্তয়ত্তশ তাাঁ র আগ্রহ লছি না এবং যাত্তেরত্তে তাাঁ র সাম্রাজয প্লরচালিত েরত কসই সব সািারর্ মানুষত্তের মতই লতলন জীবন 

অলতবালহত েরত্ততন। 

 

উমার ইবন আবু্দি আলজজ মলেনায় জন্ম গ্রহন েত্তরন সম্ভবত ৫৯ লহজলরত্তত। আত্ত ই উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ, লতলন বে হত্তয়ত্তছন 

রাজ বংত্তশর এে লবেশীি প্লরবাত্তরর নষ্ট কছত্তি লহত্তসত্তব। লতলন প্লরিান েরত্ততন েুবই মুিযবান প্লরেে,  াত্তয় মােত্ততন 

সুতীব্র সু লন্ধ – যা লছি তেনোর লেত্তনর সম্ভ্রাত্তির প্রতীে। যাহাই কহাে, লতলন লছত্তিন মাত্তয়র প্ত্তক্ষর উমার ইবন আি-

োোব এর বংশির। সুতরাং প্ালথতব লবিাস এবং সম্ভ্রম তাাঁ র তনলতে এবং িলমতয় লবশ্বাসত্তবািত্তে অবেলমত েরত্তত প্াত্তর নাই 

তাাঁ র জীবন চিত্তন। তাাঁ র যুবে োত্তি লতলন কুরআন মুেস্ত েত্তরন (হাত্ত জ) এবং অত্তনে ইসিাত্তমর প্লন্ডত্ততর সঙ্গী হত্তয় 

থাত্তেন মলেনায় এবং অনযোত্তন। মাত্র ছালব্বশ বছর বয়ত্তস উমার ইবন আবু্দি-আলজজ মলেনার  িনতর লনযুি হন। আর 

এটাই লছি তাাঁ র চালরলত্রে তবলশত্তষ্টর প্রথম প্রীক্ষা। উমার েৃতোত্তযতর সাত্তথ তা উলের্ত হন। তাাঁ র লনযুলির সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ লতলন েশ 

জন উিামাত্তে (িলমতয় প্লন্ডত) লনত্তয়া  কেন তাাঁ র উপ্ত্তেষ্টা লহত্তসত্তব তাাঁ ত্তে তাাঁ র োত্তজ সাহাযয  েরার জনয, কযন তারা তাাঁ ত্তে 

সঠিেিাত্তব উপ্ত্তেশ কেন আর না লরত্তের লবরুত্তি কয কোন অলবচার বা অনযাত্তয় তাাঁ ত্তে সতেত  েরত্তত প্াত্তর। ৯৯ লহজলরত্তত 

(৭২০ েৃষ্টাব্দ) উমার ইবন আবু্দি-আলজজ  সুিাইমান ইবন আবু্দি-মালিে এর মৃতুযর প্র ক্ষমতায় আত্তরাহন েত্তরন, 

সুিাইমান ইবন আবু্দি-মালিে লনত্তজ তাাঁ ত্তে োত্তমত্তস্ক তাাঁ র উেরালিোর লহত্তসত্তব লনত্তয়া  লেত্তয় যান। আর কসই সমত্তয়র 

রীলতনীলত অনুযায়ী না লরেরা তাত্তের আনু ত্ততযর জনয শপ্থ গ্রহন েরত্ততন, ‘উমার তাত্তেরত্তে বত্তি লেত্ততন কতামাত্তের 

শপ্থ কতামরা শতত ািীন ের কয যতক্ষন আমার আনু তয শুিু আল্লাহ র উপ্র থােত্তব’, আর এটা এিাত্তব বিা যায়, লতলন চান 

লন না লরেরা অত্তন্ধর মত আনু তয লেত্তয় যাত্তব তাাঁ র প্রলত। মানুষ তাাঁ র লনত্তেত শ মত চিত্তব এবং অনু ত থােত্তব যতক্ষন প্যুতি 

লতলন কোন আসমানী আইন োনুন (কুরআন ও সুন্না) িঙ্গ না েত্তরন, অনযথায় তারা তাাঁ ত্তে মানয েরত্তব না। আর এই দৃলষ্ট 

িলঙ্গ কথত্তেই উমার ইবন আবু্দি আলজজ স্বািালবে িাত্তব চার লবশ্বস্ত েিী াত্তে অনুসরর্ েত্তরন, লযলন সবসময় কজার 

লেত্ততন না লরেরা অবশযই তাত্তের শাসেত্তে মানয েরত্তব যতক্ষন প্যুতি কস আল্লাহ র কোন আইন িঙ্গ না েত্তর।  
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কযিাত্তব আত্ত ই উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ, তাাঁ র শাসনালিোর গ্রহন েরার সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ  এে  লবে তবিত্তব কবত্তে উো এে প্লরবাত্তরর 

নষ্ট কছত্তি কথত্তে তাাঁ র প্লরপু্র্ত রুপ্াির হয় এে িালমতে তাপ্ত্তসর। তাাঁ র োত্তছ দুলনয়ার সব আরাম এবং লবে তবিত্তবর কোন 

আেষতন লছি না, লতলন মত্তন েরত্ততন এই সম্পে এবং আরামই িালমতেতা ও কশষ লবচাত্তরর লেত্তনর জনয অিরায়। আলম 

বত্তিলছ ‘প্লরপু্র্ত রুপ্াির’, োরর্, যলেও উমার ইবন আবু্দি আলজজ বাস েত্তরত্তছন লবিাস এবং আলতসত্তহয ক্ষমতাসীন 

হওয়ার আত্ত  প্যুতি, লেন্তু লতলন অিালমতে লছত্তিন না। লতলন েেনই লবশ্বাত্তসর লনয়মজাি অলতক্রম েত্তরন নাই, আবার 

কজত্তনশুত্তন োরও কোন ক্ষলত বা অলিোর েবত েত্তরন নাই। লতলন যেন েলি া হন, যাহাইত্তহাে, লতলন কবলশরিা  শাসত্তের 

তবপ্লরত্তে, সহজ এবং আরাত্তমর জীবন প্লরতযা  েত্তরন আর শুরু েত্তরন অতযি এে েত্তোর সংযত্তমর আর আল্লাহর 

সন্তুলষ্টর জনয চািু েত্তরন শি োলয়ে প্লরেত্তমর। লতলন সরোলর কুচোওয়াত্তজ অংশগ্রহত্তন অস্বীোর েত্তরন, তাাঁ র রালষ্ট্রয় 

প্রলতরক্ষা কসনাত্তের ক রত প্াঠীত্তয় কেন এই বত্তি কযাঃ আমার এসত্তবর কোন েরোর কনই, কেননা আলম মুসিমান 

সমাত্তজলর এেজন। 

 

আর এেটি প্রচিন লতলন রলহত েত্তরন, রাত্তষ্ট্রর সমােত্তর কয সব েলব েিী ার স্তুলত েলবতার প্রলতত্তযাল তা েরত, তাত্তের 

পু্রষ্কার ও কপ্ররর্া কেয়া। তাাঁ র োত্তছ এটা লছি এে অত্তযৌলিে উপ্াত্তয় রাষ্ট্রীয় সম্পলে নষ্ট েরা। আর এই অথত কেবি 

অিাবগ্রস্ত বা লনাঃস্বত্তেরই প্রাপ্য।  

 

যা উমার ইবন আবু্দি-আলজজত্তে বীত্তরর আেত্তশতর মযতাো কেয় তা হত্তে িালমতেতা এবং সুলবচার শুিু ইসিাম প্রচাত্তরর লবষয় 

নয়, কসটা োযতযক্রত্তম প্লরর্ত েরাটাই হত্তিা  োজ, আর কসই োজটা ঘর (আপ্ন) কথত্তেই শুরু েরত্তত হয়। অপ্রত্তয়াজনীয় 

সবলেছু কথত্তে লতলন লনত্তজত্তে লবমুি েত্তরন আর তাাঁ র স্ত্রী  ালতমা’কে বত্তিন তাাঁ র সব লপ্রয় অিঙ্কারালে রাষ্ট্রীয় তহবীত্তি লেত্তয় 

লেত্তত। তাাঁ র োত্তছ, শাসে প্লরবাত্তরর কোন সেসযই সািারর্ কিােত্তের কথত্তে উেম নয় আর এজনয তারা লবত্তশষ কোন 

অলিোর িুিও হন না। আর এইসব োরত্তন, সুলবচার এবং আিলরেিাত্তব োযতযক্রম প্লরচািনার জনয পু্ত্তরা কেিা ত লছি 

 লরব এবং অিাবী কিাে মুি। আর তেন যাোত কনয়ার কিাে েুাঁত্তজ প্াওয়া েঠিন হত্তয় প্েি। 

 

আরও এেটি মুিযবান লবষয় আমাত্তের বীত্তরর বযলিত্ততযর মত্তিয প্রাজল্লমান তা হত্তিা  তাাঁ র অলত অনােম্বর এবং লবনয়। লতলন, 

ইলতহাত্তসর এে লবশাি সাম্রাত্তজযর শাসে, প্লরিান েরত্ততন অলত সািারর্ এবং েমোমী কপ্াশাে আসাে, বাস েরত্ততন 

েুবই সাোমাটা িাত্তব যেনই সম্ভব লনত্তজর োজ লনত্তজই েরত্ততন। তাাঁ র িৃতযত্তের প্রলত তাাঁ র লনত্তেত শ লছিাঃ ‘শাসেরা 

কিােজন লনত্তয়া  কেয় না লরেত্তের উপ্র নজরোরী েরত্তত। আলম কতামাত্তের আত্তেশ লেলে আমার উপ্র নজর রােত্তত 

যাত্তত কতামরা আমার বযবহার চাি চিন সন্মত্তিয অবত্তিােন ের। যলে কতামরা আমাত্তে ভ্রািতায় প্াও েথা এবং োত্তজ 

আমাত্তে কতামরা প্থ লনত্তেত শ লেয় এবং আমাত্তে তা েরা কথত্তে লবরত েলরও’। 
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আল-িাসান আল-বাসরী 

মৃতুয ১১০ লহজলর 

 

- োলিে আমাত্তে বি বাসরার হাসান সন্মত্তন্ধ। আমার মত্তন হয় তুলম তাাঁ র সন্মত্তন্ধ অত্তনে জান।  

- আল্লাহ কতামাত্তে কহ াজত েরুে। আলম সবার কথত্তে উেম িাত্তব তাাঁ র সন্মত্তন্ধ জানাত্তত প্ালর। কেননা আলম তাাঁ র প্রলতত্তবশী 

লছিাম এবং বনু্ধও, আর তাাঁ র সন্মত্তন্ধ আলম লবত্তশষিাত্তব জ্ঞাত। 

- তা হত্তি আমাত্তে বি তুলম যা জান। 

- লতলন এেজন কিাে যার লিতরটাও বাইত্তরর মত, তাাঁ র োত্তজর মতই তাাঁ র েথা বাতত া। যেন কস োউত্তে িাি লেছু েরত্তত 

বত্তি, আর লতলনই প্রথম কসটা েত্তরন। আর যেন োউত্তে কযটা লতলন লনত্তষি েত্তরন লতলন প্রথম তা কথে লবরত হন। মানুত্তষর 

যা লেছু থাত্তে লতলন কস সব প্রতযোন েত্তরত্তছন, লেন্তু তারা সব সময়ই তাাঁ ত্তে চাইত। 

- অত্তনে বত্তিছ োলিে, কেহই ভ্রািতায় েুবত্তব না তাত্তের মাত্তঝ যলে এরেম এেজন কিাে থাত্তে।  

 

এই িরত্তনর েথাবাতত া হলেি এেজন লবেযাত কসনা অলিনায়ে আর আমাত্তের বীত্তরর এেজন বনু্ধর মত্তিয যা সংলক্ষি 

আোত্তর প্রোশ েরা হত্তয়ত্তছ আমাত্তের বীত্তরর বযলিত্ততযর উপ্র আর লতলন হত্তিন আি-হাসান আি-বাসলর, লযলন ইসিাত্তমর 

ইলতহাত্তস সুপ্লরলচত এে বযলি তাাঁ র সতযবালেতা, িলমতয় বযাপ্াত্তর েেি এবং েতৃত ে, লবজ্ঞতা, সাহস এবং অত্তনে প্ালথতব 

লবষত্তয়।  আমরা এেন আমাত্তের বীত্তরর জীবনী আরও োত্তছ কথত্তে কেেব। আি-হাসান আি-বাসরী মলেনায় জন্ম গ্রহন 

েত্তরন। তাাঁ র লপ্রয় মা লছত্তিন এেজন ক্রীতোসী উম্ম সািামার, আল্লাহ র নবীর স্ত্রীর। আর তাাঁ র বাবাও লছত্তিন যাইে ইবন 

থালবত, আল্লাহ র নবীর লিলপ্োর অনুবােে এর ক্রীতোস। তাাঁ র আসি নাম লছি আি-হাসান ইবন ইয়াসার, লেন্তু ইলতহাত্তস 

লতলন আি-হাসান আি-বাসরী (বাসরার আি-হাসান) লহত্তসত্তবই কবশী প্লরলচত। লতলন অবশযই এেজন িা যবান লশশু 

লছত্তিন। যলেও তাাঁ র জন্ম আল্লাহ র নবীর মৃতুযর প্ত্তরই হত্তয়লছি, আসত্তি লতলন আল্লাহ র নবীর বােীত্ততই বে হয়ত্তছনাঃ লতলন 

তাাঁ র লশশুোি োটিত্তয়ত্তছন তাাঁ র মাত্তয়র েত্রী উম্ম সািামাহ’র োত্তছই, লছত্তিন সাবতক্ষলনে সংস্পত্তশত আল্লাহ র নবীর অনযান্ন 

লবিবাত্তের সাত্তথ, আর তাত্তের আেশত এবং অনুেরর্ীয় বযলিে এবং আচার আচরত্তনর মত্তিয কথত্তে লশক্ষা গ্রহন েত্তরন। 

সরাসলর তাত্তের োছ কথত্তে আল্লাহ র নবীর সন্মত্তন্ধ জানত্তত প্াত্তরন। আর কযত্তহতু কসই সময় তেনও অত্তনে নবীর সাহাবীত্তত 

িরা লছি, আমাত্তের বীরএর কসানািী সুত্তযা  লছি ইসিাম এবং এর লশক্ষা সন্মত্তন্ধ সরাসলর জ্ঞান িাি েরার ঐসব মহান 

আল্লাহ র নবীর ছাত্র এবং সাহাবীত্তের োছ কথত্তে। এত্তের মত্তিয লছত্তিন উথমান ইবন আ  ান, আবু্দল্লাহ ইবন উমার এবং 

আিী ইবন আলব তালিব’কের মত বযলিে। যাত্তের লবজ্ঞতা এবং প্রাচুযত তাাঁ র চালরলত্রে তবলশত্তষ্ট লবত্তশষ প্রিাব ক ত্তি। 

 

কচৌি বছর বয়ত্তস আমাত্তের বীত্তরর প্লরবার ইরাত্তের বাসরায় চত্তি যান, আর এইিাত্তবই লতলন আি-বাসরী নাম প্ান। 

ইসিাত্তমর সাম্রাত্তজয তেন বাসরা এে লবরাট শহর লশক্ষা ও েৃলষ্টর, আর এোত্তন এত্তসত্তছন অত্তনে আল্লাহ র নবীর সাহাবীরা, 

যারা এোত্তন ইসিাত্তমর মুিনীলত, প্রাতযলহে জীবত্তন এসত্তবর বযবহার সন্মত্তন্ধ লপ্প্ালসত লশক্ষালথত ও  ন মানুষত্তে লশক্ষা 

লেত্ততন। আমাত্তের বীর আি-হাসান এইসব সুত্তযাত্ত র সদ্বযবহার েত্তরন পু্ত্তরাপু্লর, সবটা সময় মসলজত্তে োটিত্তয়, লেক্ষা কনন 

লবত্তশষ েত্তর সুপ্লরলচত সাহাবী আবু্দল্লাহ ইবন মাসউে এর োত্তছ। কযত্তহতু প্রচুর কিাে, শাসে এবং শালসত সািারর্ মানুষ 

লবরাটিাত্তব প্রিালবত হত্তে নুতন প্াওয়া সম্পে এবং প্রাচুত্তযত যা ইসিাত্তমর সাম্রাত্তজযর ক্রমবর্ধ্ত ান প্রসাত্তর, পু্ত্তব এবং 

প্লশ্চত্তম, দুলনয়ার এইসব লবিাস এবং অলতরঞ্জন কথত্তে লবরত রাোর জনয এে সাবতক্ষলনে সতেত  এবং মত্তন েলরত্তয় কেয়ার 

প্রত্তয়াজন জরুলর হত্তয় কেো লেি। আমাত্তের বীর লছত্তিন এরেম এেজন সতেত  োরী। তাাঁ র োত্তছ, সতযত্তে অবশযই প্রোশ 
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েরত্তত হত্তব এমনলে অতযাচারী শাসে এর সামত্তনও। এেজন সতযবােী আল্লাহিি মানুষ যার োত্তছ তাাঁ র সৃলষ্ট েতত া বা প্রিু 

ছাো আর োত্তরা োত্তছ িয় েরার লেছু কনই। লতলন লছত্তিন কস রেমই এে বযলি। এেটি উোহরর্ আমাত্তের বীত্তরর 

সৎসাহসী চলরত্র সন্মত্তন্ধ কেয়া যায়, এেটি ঘটনা কসটি হত্তিা  আমাত্তের বীর এবং আি-হাজ্জাজ – এে কুেযাত অতযাচারী 

 িনতর ইরাত্তের। আি-হাজ্জাজ লবরাট এে প্রাসাে ততরী েত্তরন লনত্তজর জনয এবং কিােজন তা কেোবার জনয আমন্ত্রন 

জানান। কিােজন িীে েরত্তত থাত্তে কসই জায় ায়, প্রাসাত্তের প্রশংসায় সবাই প্ি মুে। আর আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ এে 

কসানালি সুত্তযা  কিােজনত্তে ইসিাত্তম আহ্বান েরার, সতেত  েরার অতযাচার এবং প্ালথতব বযাপ্ার গুত্তিায় অলতমাত্রায় 

মত্তনালনত্তবশ েরার লবপ্ে সন্মত্তন্ধ। স্বািালবেিাত্তব, আি-হাজ্জাজ আমাত্তের বীত্তরর োত্তজ েুলশ হত্তত প্ারত্তিন না। লতলন তাাঁ ত্তে 

হতযার শপ্থ লনত্তিন। আর লতলন তাাঁ র তসনযত্তের তাাঁ ত্তে িত্তর আনবার জনয আত্তেশ লেত্তিন। আমাত্তের অকুত্ততািয় বীর 

আত্মলবশ্বাত্তসর সাত্তথ আি-হাজ্জাত্তজর সামত্তন হত্তিন, লবেলবে েত্তর কোয়া প্েলছত্তিন। অেস্মাৎ, কসোচারী  িনতর িীত 

প্রেলম্পত হত্তয় এবং প্রায় জ্ঞানহারা হত্তয় আমাত্তের বীরত্তে েুবই সন্মান এবং লবনত্তয়র সত্তঙ্গ তাাঁ র প্াত্তশ বসত্তত বিত্তিন।  

এরপ্র লতলন তাাঁ ত্তে িমত লনত্তয় লেছু লজজ্ঞাসা েরত্তিন, মত্তনাত্তযা  লেত্তয় আি-হাসান এর উের গুত্তিা শুনত্তিন যেন সবাই 

আশ্চযতয হত্তয় বত্তস প্ত্তেলছি। প্রিাত্তনর সময়, আি-হাজ্জাজ এর প্রহরী, ঘটনার এই আেলস্মে কমাত্তে েুবই আশ্চযত হত্তয় 

লজত্তজ্ঞস েরি আমাত্তের বীরত্তে, ‘যেন তুলম প্রত্তবশ েরলছত্তি তুলম কেত্তেলছি কয তরবালর ততরী তুলম লেছু বিলছত্তি। তুলম 

আসত্তি লে বিলছত্তি? আি-হাসান উের লেত্তিন, আলম আল্লাহ র োত্তছ কোয়া েরলছিামাঃ ও আল্লাহ, আমার প্রিু এবং 

প্রলতরক্ষে! আি-হাজ্জাজ এর কক্রািত্তে তুলম বেত্তি োও কযিাত্তব তুলম আগুনত্তে োন্ডা েত্তরলছত্তি ইব্রাহীত্তমর সুরক্ষার 

জনয’। মত্তন রাোর মত অত্তনে সমত্তয় আমাত্তের বীর কয সব িলমতয় উপ্ত্তেশ লবলিন্ন শাসেত্তের লেত্তয়ত্তছন তার মত্তিয তাাঁ র 

ইরাে এবং প্ালসতয়ার  িনতর- উমার ইবন হুবাইরা’র ঘটনাটা লবত্তশষ প্রলনিান কযা য। বলর্তত  হত্তয়ত্তছ কয ইবন হুবাইরা 

োত্তমত্তস্ক েিী ার োত্তছ কথত্তে সািারনত লনত্তেত শ গ্রহন েরত্ততন। এরেম এে লনত্তেত ত্তশ লতলন অলবচাত্তরর নমুনা কপ্ত্তিন। 

সুতরাং লতলন দু’জন িলমতয় প্লন্ডতত্তে আমন্ত্রন েরত্তিন, তাত্তের উপ্ত্তেশ এবন প্রামত্তশতর জনয, যার মত্তিয আমাত্তের বীরও 

লছত্তিন। আমাত্তের বীত্তরর প্রামত্তশতর কমাটামুটি অনুবােটা উত্তল্ললেত কহািাঃ 

 

‘ইবন হুবাইরা! যেন তুলম ইয়ালজে এর সত্তঙ্গ আচরন েরত্তব তেন আল্লাহত্তে িয় েত্তরই েরত্তব, আবার ইয়ালজেত্তে িয় 

েত্তর আল্লাহর সত্তঙ্গ আচরন েরত্তব না। মত্তন করে আল্লাহ কতামাত্তে ইয়ালজে কথত্তে প্রলতরক্ষা লেত্তত প্াত্তর, লেন্তু ইয়ালজে 

কতামাত্তে প্রলতরক্ষা লেত্তত প্ারত্তব না আল্লাহর োছ কথত্তে। এে েঠিন ক ত্তরস্তা কয েেনই আল্লাহর অবািয হয় না, কস এত্তস 

কতামাত্তে কতামার এই লবশাি প্রাসাে কথত্তে লনত্তয় যাত্তব সরু এে েবত্তর, কসোত্তন তুলম ইয়ালজেত্তে প্াত্তব না, লেন্তু কতামার 

সব িুি োজ যা তুলম ইয়ালজত্তের মহান অলিপ্লত ও প্রিুর অবািয হত্তয় েত্তরছ। ইবন হুবাইরা! যলে তুলম আল্লাহর সাত্তথ (তাাঁ র 

আত্তেশ মত চি) থাে, লতলন কতামাত্তে প্রলতরক্ষা কেত্তবন ইয়ালজে ইবন আবু্দি-মালিে এর কথত্তে এই দুলনয়ায় এবং এর 

প্ত্তরর দুলনয়ায়। আবার তুলম যলে ইয়ালজত্তের সত্তঙ্গ আল্লাহর অবািয হত্তয় চি, আল্লাহ কতামাত্তে ইয়ালজত্তের অনুেনপ্ার উপ্র 

কছত্তে কেত্তবন। মত্তন রােত্তব কেহই এেজন শৃষ্ট জীত্তবর মানয েরত্তব না শৃলষ্টেতত ার অবািয হত্তয়’। 

 

আর এই রেম লবজ্ঞ উপ্ত্তেশ লেত্তয় আমাত্তের বীর আলশ বছর তাাঁ র িালমতে লজবত্তনর তপ্সযা তাাঁ র লশক্ষা এবং ইসিাম প্রচাত্তর 

অলতবালহত েত্তরত্তছন, শুিু শাসে এবং তাাঁ র সমত্তয়র সািারন মানুষই নয়, বরং তাাঁ র এইসব মুিযবান েথা সবসমত্তয়র 

কিােজন প্েত্তছন। 
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আতা ইবন রাবাি 

ক্রীতদাস হেহন সম্রালটর হশ্ক্ষক িলিহিললন 

মৃতুয ১০৪ লহজলর 

 
 

সব মুসিমান বীরত্তের লবত্তশষ লবলশষ্টই হত্তিা  তাত্তের সব প্রত্তচষ্টা এবং োত্তজর এেটিই িক্ষ, কসটা হত্তিা , আল্লাহর সন্তুলষ্ট। 

কসটা যুি কক্ষত্তত্রই কহাে, অথবা মসলজত্তেই কহাে, রাজার সিাসত্তেই কহাে বা বাজাত্তরর মত্তিয কহাে এইসব বীত্তরর আচরন 

েেনই লদ্বিাগ্রি থাত্তে না এরা কহাচট োয় না। আমাত্তের বীর এেজন লবত্তশষ বযলিে লছত্তিন ২য় প্রজত্তন্মর মুসিমানত্তের 

মত্তিয যারা কেত্তেত্তছ বা সহত্তযা ী হত্তয়ত্তছ অত্তনে সাহাবীত্তের (আল্লাহর নবীর সঙ্গী)। আতা ইবন রাবাহ এেবার উমাইয়াে 

েলি া লহসাম ইবন আবু্দি মালিত্তের  টত্তের োত্তছ ক ত্তিন োমাস্কাত্তস। এটা লনয়ম লছি কয কেউই কোন লেছুর 

প্রত্তয়াজত্তন কযমন, অথত, সাহাযয, রাজেীয় উপ্হার বা লনত্তজর প্রত্তয়াজত্তন লেছু তারা েিী ার দ্বারি হন। লেন্তু আমাত্তের বীর 

নয়। তাহত্তি আমরা আমাত্তের বীর এবং েিী ার েত্তথাপ্েথন শুলন।  

 

েলি াাঃ কতামার জনয আমরা লে েরত্তত প্ালর, আবু মুহাম্মাে (মুহাম্মে এর লপ্তা)? 

আতাাঃ দুই হারাম শলর  (মক্কা এবং মলেনা), আর আল্লাহর কমহমান (হাজী) এবং আল্লাহর নবীর প্রলতত্তবশীত্তের জনয তাত্তের 

বরাত্তির বাৎসলরে উপ্হার লেত্তয় োও। 

 

-হযা, অবশযই, (প্লরষত্তের লেত্তে তালেত্তয়) এেটা আত্তেশ জালর ের এ বযপ্াত্তর। আর লে, আবু মুহাম্মে? 

- লহজাজ এবং নাজে এর কিােজন হত্তিা  মুি আরব এবং ইসিাত্তমর প্রলতলনলি স্বরূপ্। আলম অনুত্তরাি েরলছ উদৃ্বে োন 

েয়রাত তুলম তাত্তের ক রত োও। 

- হযা। আর লেছু? 

- অবশযই, লবশ্বাসীত্তের অলিনায়ে হত্তে, ঐসব তসনয যারা মুসিমানত্তের িুলমর সীমানা প্াহারা কেয়। তারা কসোত্তন আত্তছ 

কতামার শত্রুত্তের মুত্তোমুলে হত্তয়, প্রলতহত েরত্তছ যেনই কেহ এই জলমনত্তে আক্রমন েরত্তছ অথবা মুসিমানত্তের ক্ষলতর 

কচষ্টা েরত্তছ। এই সব কিােজন কতামার কথত্তে উোর কবতন এবং অনযান্ন সরবরাত্তহর কযা যতা রাত্তে আত্তর তাত্তেরত্তে 

কসিাত্তব কেয়া কহাে কেননা তারা দুবতি হত্তি আমাত্তের সীমানাও হালরত্তয় যাত্তব। 

- ঠিে আত্তছ। (সলচত্তবর লেত্তে তালেত্তয়) এর উপ্ত্তর এেটি আত্তেশ জালর ের। আর লে লেছু েরত্তত প্ালর কতামার জনয? 

- আহি-উি-লিম্মাহ (অমুসলিম না লরে যারা মুসিমান রাত্তজয বাস েত্তর, টযাক্স এর বেত্তি তারা লনরাপ্ো এবং প্রলতরক্ষা 

উপ্ত্তিা  েত্তর) তাত্তেরত্তে কযন অলতলরি লেছু চালপ্ত্তয় কেয়া না হয় যা তাত্তের জনয কবাঝা হত্তত প্াত্তর। এজনয কয তারা কয 

োজনা প্লরত্তশাি েত্তর তা রাত্তষ্ট্রর শত্রুত্তের লবরুত্তি সহায়ে।       

সলচবত্তে আত্তেশ কেয়া হত্তিা  এই মত্তমত লেক্রী জালর েরত্তত। েলি া লজত্তজ্ঞস েরত্তিনাঃ আর লেছু, আবু মুহাম্মাে? 

- লজ, কতামার লনত্তজর জনযই তুলম আল্লাহত্তে িয় েরত্তব। মত্তন রােত্তব তুলম জন্ম লনত্তয়ছ এোই, এবং মৃতুযও হত্তব এোই, কশষ 

লবচাত্তরর লেত্তনও কজত্ত  উেত্তব এোই, কতামার লবচারও হত্তব শুিু কতামারই। কতামার কোন বনু্ধ, স্বজন কেউই কোন সাহাত্তযয 

আসত্তব না কস সময়’। 

-  

আর এই বত্তি আমাত্তের বীর কসোন কথত্তে প্রিান েরত্তিন। কবর হত্তয় যাওয়ার আত্ত , এে কিাে, কয েিী ার মার ত 

কপ্রলরত হত্তয়ত্তছস, এে পু্টলি িরা মুদ্রা তাত্তে প্রস্তাব েরত্তিন। আমাত্তের বীর, ‘আতা ইবন রাবাহ, অথত লনত্তত অপ্ার তা 
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জানাত্তিন, কুরআন কথত্তে উিৃলত লেত্তয় বিত্তিনাঃ আলম কতামার োত্তছ কোন পু্রস্কার চাই লন (উপ্ত্তেশ বা প্রামত্তশতর জনয)। 

আমার পু্রস্কার আত্তছ লবশ্ব ব্রহ্মাত্তির প্রিুর োত্তছ’। 

এেন ল ত্তর যাওয়া যাে আমাত্তের বীত্তরর আত্ত র লেনগুত্তিাত্তত, মক্কায়। ‘আতা ইবন রাবাহ এেজন হাবালস (ইলথওলপ্য়ার 

বংশদু্ভত) লছত্তিন, মক্কার এে নারী ক্রীতোসীর ঘত্তর তাাঁ র জন্ম। বািযোি কথত্তেই লতলন জ্ঞানাজত ত্তনর জনয আগ্রহী হত্তয় 

উত্তেন। লতলন তাাঁ র সময়ত্তে লতন িাত্তব িা  েত্তরনাঃ এেিা  তাাঁ র মুলনত্তবর লনত্তেত লশত োত্তজ লনত্তয়ালজত থাত্তেন এেজন 

লবশ্বস্ত ও লবনীত চােত্তরর মত। লদ্বতীয় িা  লতলন উতস ত েত্তরন এবােত এবং প্রাথতনায়, আর বালে তৃতীয় অংত্তশ লতলন 

লনত্তবলেত থাত্তেন যাহা লেছু লতলন লশেত্তত প্াত্তরন প্রািন আল্লাহর নবীর সাহাবীত্তের োছ কথত্তে। মক্কার কসই নারী তাাঁ র 

োত্তসর এই উতস ততা আর িলি কেত্তে প্রিালবত হত্তয় যান। আর লতলন তাত্তে মুি েত্তর কেন, সুত্তযা  েত্তর কেন সবটা সময় 

কযন কস মক্কার প্লবত্র মসলজত্তে োটাত্তত প্াত্তর। আত্ত  লতলন লশক্ষা কনন, প্ত্তর প্রলশক্ষন কেন এবং এবােত্ততর োত্তজ 

মত্তনালনত্তবশ েত্তরন। আমাত্তের বীত্তরর লবজ্ঞতা এবং িালমতেতা তাত্তে শাসে এবং শালসত্ততর সবার মত্তন উচ্চ আসত্তন আসীন 

েত্তর। তাাঁ র প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান সন্মত্তন্ধ এেজন লবেযাত বযলি কযমন, আবু্দল্লাহ ইবন উমার বনতনা েত্তরত্তছন এিাত্তব কয লতলন 

আশ্চযত হন কয মক্কার কিাত্তেরা িলমতয় জ্ঞান আর উপ্ত্তেত্তশর জনয অত্তনযর োত্তছ কেন যায় যেন আতা ইবন রাবাহ তাত্তের 

মাত্তঝ আত্তছন।  

 

আতা’র সামত্তন এমনলে লবেযাত মুসলিম েলি ারাও লনত্তজত্তেরত্তে লবলনত করত্তেত্তছন কযিাত্তব আমরা আত্ত  বলর্তত  ঘটনায় 

কেত্তেলছ (লহসাম ইবন আবু্দি মালিে এবং আমাত্তের বীত্তরর ঘটনা)। মক্কায় আর এেজন উমাইয়াে েলি া, সুিাইমান ইবন 

আবু্দি মালিে, তাাঁ র দুই কছত্তিত্তে লনত্তয় প্লবত্র মসলজত্তে বত্তস আগ্রহ িত্তর এই প্রািন ক্রীতোত্তসর িলমতয় উপ্ত্তেশ এবং 

বনতনা শুনত্তত লবলনত হত্তয়। তাাঁ র কছত্তিরা যেন কিােটির সন্মত্তন্ধ লজত্তজ্ঞস েত্তর, েলি া উেত্তর বত্তিন, ‘ইলনই হত্তেন আতা 

ইবন রাবাহ’। এরপ্র লতলন বত্তিন, ‘ও আমার কছত্তিরা, কতামরা জ্ঞান অত্তিষর্ ের। এই জ্ঞান এবং লশক্ষার মািযত্তমই এেজন 

অলত সািারর্ হত্তয় যান লবেযাত, মুেত হত্তয় উত্তেন জ্ঞালন এবং ক্রীতোস বত্তন যান রাজাত্তের কথত্তেও উেম’। আমাত্তের বীর 

প্রায় এেশ বছর জীলবত লছত্তিন এবং েম প্ত্তক্ষ শেুর বার হজ্ব েত্তরত্তছন।  

 

 

 

রাজা ইবন িািওিাি 

আল্লাির ভলি ভীত খলীফার একজন মন্ত্রী 

মৃতুয ১১২ লহজলর 

 

 

লদ্বতীয় প্রজত্তন্মর মুসিমানত্তের মত্তিয অত্তনত্তেই যারা লমলিত হত্তয়ত্তছন বা চিাত্ত রা েত্তরত্তছন আল্লাহর নবীর সাহাবীত্তের 

সত্তঙ্গ, িালমতে লহত্তসত্তব অত্তনত্তেরই সুনাম আত্তছ, লেন্তু এত্তের মত্তিয অল্প ে’জনই আমাত্তের বীত্তরর মত লবরাট োলয়ত্ব প্ািন 

েত্তরত্তছন। রাজা ইবন হায়ওয়াহ এেজন সািারর্ প্রলশক্ষে যারা মসলজত্তে বা রাস্তায় প্রলশক্ষন লেত্ততন এমনটি লছত্তিন না, 

এেজন দুাঃসাহসী লবেযান লযলন োলয়ত্বপ্রাি লছত্তিন প্রামশত এবং সতেত  েরার, উমাইয়াে েলি াত্তের, এরা লতন বা চাত্তরর 

েম নয়। এটা তাাঁ র োলয়ত্ব লছি েলি াত্তের সত্ততযর প্ত্তথ তাত্তেরত্তে প্লরচািনা েরা এবং ভ্রাি োজ েমত, না লরেত্তের 

লবরুত্তি অনযায় আচরত্তর্র বযাপ্াত্তর সতেত  েরা। লতলন জন্ম কনন এে প্লরবাত্তর যারা আরব কথত্তে ল লিলস্তত্তন আিবাসত্তন যান। 
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কছাটত্তবিা কথত্তেই লতলন সবলেছুই জানার জনয আগ্রহী লছত্তিন, লবত্তশষ েত্তর কসসময় কয সব আল্লাহর নবীর সাহাবীরা কবত্তচ 

লছত্তিন তাত্তের োছ কথত্তে। তাাঁ র আচরন লবলি লছি এরেমাঃ 

  ইসিাম েত সুন্দর যলে এর মত্তিয  লির লবশ্বাস কযা  হয়! 

 ইসিাম েত সুন্দর যলে এর সত্তঙ্গ  লির িলি(িালমতেতা) সংযুি হয়! 

 িালমতেতা েত সুন্দর এর সত্তঙ্গ যলে  িীর জ্ঞান কযা  হয়!    

 েমতটা েত সুন্দর যলে তাত্তত কথত্তে থাত্তে েয়ািুতা! 

আর এটা কমাত্তটই লবস্মত্তয়র নয় কয অত্তনে েলি ারা তাাঁ র সতযবালেতা, ঐোলিেতা আর লবজ্ঞতার জনয তাাঁ র উপ্র আিা 

করত্তেত্তছন, এসত্তবর উপ্ত্তর তাাঁ র প্ালথতব অজত ত্তন অলনহার জনয। আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ আল্লাহর সন্তুলষ্টই লছি মুেয, কযসব 

েলি াত্তের সত্তঙ্গ লতলন োজ েত্তরত্তছন তাত্তের উপ্র চাটুোরী আনু ত্ততযর কথত্তে। লতলন লেছু অলত উেম উপ্ত্তেশ এর েথা 

এেটি ঘটনা কথত্তে এিাত্তব বনতনা েত্তরত্তছন।  

 

‘এেো আলম সুিাইমান ইবন আবু্দি-মালিে (েলি া) এর প্াত্তশ েিায়মান, কসোত্তন আত্তরা অত্তনে কিাে লছি। আলম 

কেেিাম এেটি কিাে, কেেত্তত তাত্তে সন্মালন কিাত্তের মতই িা লছি, আমাত্তের লেত্তে এল ত্তয় আসি। আলম িাবিাম কস 

হয়ত েিী ার সত্তঙ্গ কেো েরত্ততই আসত্তছ, লেন্তু লতলন আমার োত্তছ এত্তস আমাত্তে ছািাম লেত্তিন আর বিত্তিনাঃ ‘ও রাজা’ 

তুলম এই কিাত্তের (েিী ার লেত্তে লনত্তেত শ েত্তর) দ্বারা প্রিালবত হত্তয়ছ আর তাাঁ র সঙ্গী লহত্তসত্তব প্রীলক্ষত হত্তয়ছ। তাাঁ র 

সহবাত্তস হয় তুলম অত্তনে মঙ্গি অথবা অত্তনে শয়তালন বা প্াত্তপ্র সালন্নিয কপ্ত্তত প্ার। কতামার সালন্নিযত্তে তুলম িাি লেছুর 

উতস লহত্তসত্তব, কতামার জনয, তাাঁ র জনয ও আর সবার জত্তনয ততরী ের। মত্তন রােত্তব যারা শাসত্তের লপ্রয় আর তারা িাি 

লেছু তাত্তের নজত্তর আত্তন দুবতিত্তের উপ্োত্তরর জনয কশষ লবচাত্তরর লেত্তন আল্লাহ তাত্তের সাহাযয েরত্তবন; এবং মত্তন রােত্তব 

যারাই তাত্তের মুসিমান িাইত্তের সাহাযয েরত্তব আল্লাহ তাত্তের সাহাযয েরত্তবন। আরও মত্তন রােত্তব কয আল্লাহ কয সব 

োত্তজ প্রচুর িাত্তব প্রলতোন বা পু্রস্কার কেন তাাঁ র মত্তিয হত্তিা  মানুত্তষর হৃেত্তয় আনন্দ প্রোন েরা’। আমাত্তের বীর আরও 

বত্তিন, ‘যেন আলম এসব েথা লনত্তয় লচিা েরলছিাম, েলি া আমাত্তে োত্তে। এর এেটু প্ত্তর আলম কসই কিােটিত্তে েুজত্তত 

কচষ্টা েলর লেন্তু অস ি হই’। এবার কেো যাে আমাত্তের বীত্তরর লেছু িালমতে তবলশত্তষ্টর উোহরন কয সব লতলন েলি াত্তের 

আিলরে িাত্তব উপ্ত্তেশ লহত্তসত্তব লেত্তয়লছত্তিন।  

 

এেো, রাজা যেন উমাইয়াে েলি া, আবু্দি-মালিে ইবন মারওয়ান এর সত্তঙ্গ উপ্লবষ্ট লছত্তিন, কেহ এেজন কিাত্তের েথা 

বিলছি কয উমাইয়ােত্তের অপ্ছন্দ েরত এবং তাত্তের প্রলতদ্বন্দ্বী, আবু্দল্লাহ ইবন উয-যুবাইরত্তে সাহাযয েরত। আর কসই 

কিাত্তের অত্তনে লবত্তরািী োত্তজর বনতনা লেলেি যতক্ষন না েলি া রুষ্ট হত্তয় উত্তেন এবং কসই কিাত্তের লশরত্তেত্তের প্রলতজ্ঞা 

েত্তরন। লেছুলেন প্র কসই কিােত্তে বলন্দ েরা হয় এবং েিী ার োত্তছ লনত্তয় আসা হয়। েলি া তাাঁ র মৃতুযেত্তন্ডর েথা 

িাবলছত্তিন। আমাত্তের বীর রাজা ইবন  হায়ওয়াহ েিী ার োত্তছ ক ত্তিন, এবং তাাঁ ত্তে বিত্তিনাঃ ‘ও লবশ্বাসীত্তের কনতা 

(েলি াত্তে কেয়া উপ্ালি) আল্লাহ তায়ািা কতামার ইো পু্রন েরার সুত্তযা  লেত্তয়ত্তছন, কতামার কঘার শত্রুত্তে তুলম কগ্রিার 

েরত্তত কপ্ত্তরছ। এবার কতামার প্ািা, আল্লাহ কয োত্তজ েুলশ হন কসই োজ েরা, আর লতলন ‘ক্ষমা’কে প্ছন্দ েত্তরন’। এই 

েথা শুত্তন, েলি া শাি হত্তিন, আর লতলন আত্তেশ লেত্তিন কসই কিােত্তে কছত্তে লেত্তত। 

 

লদ্বতীয় উোহরর্টি ইলতহাত্তসর লবচাত্তর েুবই গুরুত্বপু্নত, কসটা এ’রেমাঃ 
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‘স র মাত্তসর প্রথম লেন, লহজলর ৯৯ সাি, আমরা ‘লবশ্বাসীত্তের কনতা’ – সুিাইমান ইবন আবু্দি-মালিে সহ বত্তস আলছ 

োিলস  নামে যায় ায় (লসলরয়ায়)। েন্সাটালন্টত্তনাপ্ি জয় েরার জনয লতলন তাাঁ র কসনাবালহনীত্তে তেনই প্াঠিত্তয়ত্তছন। 

শুক্রবাত্তরর োজেত্তমতর প্র লতলন অসুি হত্তয় প্ত্তেন। লেত্তন লেত্তন তাাঁ র অবিা আরও োরাত্তপ্র লেত্তে যালেি। আর লতলন 

বিত্তিন আলম কযন তাাঁ র োত্তছই থালে। এেলেন আলম তাাঁ ত্তে কেেিাম লতলন বাতত া লিেত্তছন। আলম তাাঁ ত্তে এসন্মত্তন্ধ লজত্তজ্ঞস 

েরিাম এবং লতলন আমাত্তে বিত্তিন, ‘আলম এে অিযাত্তেশ লিেিাম আমার কছত্তি আইয়ুব আমার িিালিলষি হত্তব’। আলম 

বিিাম, ‘ও লবশ্বাসীত্তের কনতা, কয লজলনসটা এেজন েলি াত্তে েবত্তর তাাঁ ত্তে রক্ষা েত্তর এবং মুলি োন েত্তরন তাাঁ র োলয়ত্ব 

কথত্তে আল্লাহর সামত্তন তা হত্তিা  এেজন সঠিে উেরালিোর লনত্তয়া  কেয়া। কতামার কছত্তি এেনও এেজন যুবে তাাঁ র মত্তিয 

প্লরপ্ক্কতা আত্তস নাই। েলি া বুঝত্তত প্ারত্তিন এবং লতলন আত্তেশটি লছত্তে ক িত্তিন। ে’লেন প্র লতলন আমাত্তে লজত্তজ্ঞস 

েরত্তিন। ‘আমার কছত্তি োউে এর সন্মত্তন্ধ কতামার লে িারর্া? আলম উের লেিাম, ‘কস কতা কসনা বালহনীর সাত্তথ 

েন্সটালন্টত্তনাপ্ি এ, আমরা কতা জালন না কস জীলবত লে না’। েলি া বিত্তিন, ‘তাহত্তি তুলম োর নাম প্রস্তাব ের’?  আলম 

বিিাম , ‘এটা আপ্নার উপ্রই লনিত র েরত্তছ, ও লবশ্বাসীত্তের কনতা’। এরপ্র লতলন বিত্তিন, ‘উমার ইবন আবু্দি আলজজ’ 

এর বযপ্াত্তর কতামার লে অলিমত? আলম বিিাম, ‘আলম কযটা জালন, কস এেজন সন্মালন, জ্ঞালন, বুলিমান এবং আল্লাহত্তে 

িয় েত্তর’। লতলন বিত্তিন, ‘তুলম ঠিেই বত্তিছ, তুলম কযমন বিত্তি কস কতমনই। লেন্তু আলম যলে তাাঁ ত্তে লনযুলি কেই আবু্দি 

মালিে এর কছত্তিত্তের উত্তপ্ক্ষা েত্তর (তাাঁ র িাই) তাহত্তি তা সংেত্তটর শৃলষ্ট েরত্তত প্াত্তর’। আলম মত লেিাম, ‘তাহত্তি 

তাত্তের মত্তিয কথত্তে এেজনত্তে তার উেরালিোর লহত্তসত্তব লনত্তয়া  োও’। তুলম ঠিে বত্তিছ। এটা তাত্তের শাি রােত্তব। সুতরাং 

লতলন লিেত্তত আরম্ভ েরত্তিনাঃ ‘এই বাতত াটি হত্তে আল্লাহর বান্দা সুিাইমান ইবন আবু্দি-মালিে এর। আলম উমার ইবন 

আবু্দি-আলজজ কে আমার প্ত্তর েলি া লহত্তসত্তব লনযুলি লেিাম। তাাঁ র প্ত্তর েলি া হত্তবন ইয়ালজে ইবন আবু্দি-মালিে। 

তার আত্তেশ মানয েরত্তব এবং তাাঁ র প্রলত অনু ত থােত্তব আর আল্লাহর শালস্তর িয় েরত্তব। যতক্ষন প্যুতি কতামার উপ্র 

আঘাত না আসত্তব ততক্ষন কতামরা এত্তে অত্তনযর সত্তঙ্গ সংঘত্তশত লিি হত্তব না’। েলি া তাাঁ র নলছহত সীিত্তমাহর েত্তর বন্ধ 

েত্তর আমাত্তে লেত্তিন। লতলন তাাঁ র প্রলতরক্ষা প্রিানত্তে োেত্তিন এবং আত্তেশ লেত্তিন, প্লরবাত্তরর সবাইত্তে জত্তো ের। তাত্তের 

জালনত্তয় োও কয আমার নলছহত রাজা’র োত্তছ আত্তছ, এবং তাত্তেরত্তে বত্তি োও কয যার নামই এই নলছহত এর মত্তিয আত্তছ 

তাাঁ র প্রলত কতামরা সবাই আনু ত্ততযর শপ্থ কনত্তব। েিী ার আত্তেশ প্ািন েরা হত্তিা ’।  আমাত্তের বীত্তরর লেছু স্বজন কচষ্টা 

েরি েলি া যার নাম লিত্তেত্তছন তা উিার েরত্তত, লেন্তু লতলন োরও োত্তছই তা প্রোশ েরত্তিন না। 

েিী ার মৃতুযর প্র আমাত্তের বীর নামটি প্রোত্তশর আত্ত  পু্ত্তরা প্লরবারত্তে জত্তো েত্তরন এবং তাত্তের আনু ত্ততযর শপ্থ 

েরান যার নাম কিো আত্তছ তাাঁ র প্রলত। সবাই তাই েরি। এর প্র লতলন বিত্তিনাঃ েলি া মারা ক ত্তছন, এবং নলছহতটি প্ত্তে 

তাত্তেরত্তে প্ত্তে শুনাত্তিন।  

আর এইিাত্তবই আমাত্তের বীর উমাইেত্তের প্রলত অত্তনে আনুকুিয কেোন, এবং তাত্তের না লরে এবং অবশযই ইসিাম বা 

মুসলিম জালতর প্রলতও। এজনয কয উমার ইবন আবু্দি-আলজজ এেজন লবেযাত এবং নযায় প্রায়ন শাসে লহত্তসত্তব প্রমান 

রাত্তেন। 

 
 

আহমর ইবন আবু্দল্লাি আত-তাহমহম 

উদার এবং িেিটকলদর সািােেকারী 

- মত্তন করে! আলম লতন শত্ততত  কেবি কতামার সত্তঙ্গ এই যাত্রায় থােত্তত রালজ আলছ। 

- কসগুত্তিা লে? 
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- প্রথমত, কয আলম কতামার কসবা প্লরচযতা েরব। লদ্বতীয়ত, আলম হব মুয়ালজ্জন (নামাত্তজর জনয োে কেব)। তৃতীয়ত, তুলম 

আমাত্তে কতামার সব েরচ বহন েরার সুত্তযা  কেত্তব। যলে তুলম এইসব সত্ততত  সন্মত হও, আলম কতামার সত্তঙ্গ থােব, নতুবা, 

আলম অনয আর কোন সঙ্গী েুজব। 

-  

এসবই হত্তে আমাত্তের বীত্তরর তবলশষ্ট যেনই লতলন লজ্বহাে (িত্তমতর জনয সংগ্রাম) এর জনয কোন সঙ্গীত্তে কবত্তছ কনন যাত্রার 

প্রারত্তম্ভ।  কযত্তহতু এই ভ্রমন শুিু আল্লাহর জনয লতলন চাইত্ততন তাাঁ র যা লেছু আত্তছ সবই এই কথত্তে িািবান কহাে, পু্রসৃ্কত 

কহাে যত কবশী িাত্তব সম্ভব। আর এই িরত্তনর দৃলষ্টিলঙ্গ এবং আচরন হত্তিা  আমাত্তের বীত্তরর চালরলত্রে তবলশষ্ট, আর লতলন 

হত্তিন আমীর আত-তামীলম, লদ্বতীয় প্রজত্তন্মর মুসিমানত্তের মত্তিয যারা তাত্তের িালমতেতা এবং শুিু প্রোত্তির মুলির জনয 

লনমি থােত্ততন তাত্তের মত্তিয এেজন।  লতলন লছত্তিন নাজে (এেনোর লরয়াে অঞ্ছি) এর বলন তামীম ক াত্তত্রর এেজন 

লছত্তিন, লযলন ইরাত্তে নুতন প্রলতলষ্ঠত শহর বসরায় অলিবাসত্তনর জনয যান তৃতীয় েিী ার সময়। তাাঁ র দৃষ্টািমূিে 

িমতিীরুতা এবং পু্নত উতসল তত জীবত্তনর লেছু ঘটনা তারই এে সমসামলয়ত্তের োত্তছ শুনবাঃ 

 

‘এেবার আলম আমীর ইবন আবু্দল্লাহ আত-তামীলমর সত্তঙ্গ ভ্রমন েরলছিাম। রাত ঘলর্ত্তয় এত্তি আমাত্তের যালত্রেি এেটি 

কঝাাঁ প্ ঝাত্তের োত্তছ যাত্রা লবরলত েরি। আলমর তাাঁ র লজলনষপ্ত্র লনত্তয় লনি, কঘাোত্তে এেটি  াত্তছর সত্তঙ্গ িম্বা েলে লেত্তয় 

কবত্তি তাাঁ র জনয লেছু ঘাস কজা াে েরি। এরপ্র লতলন কঝাত্তপ্র মত্তিয ক ত্তিন। আলম লসিাি লনিাম আলম তাাঁ ত্তে অনুসরন 

েত্তর কেেব লতলন কসোত্তন লে েত্তরন। যেন লতলন এেটা কোিা যায় া যার চালরলেত্তে িম্বা এবং ঘন  াছ লছি কসোত্তন লতলন 

নামাজ প্েত্তত শুরু েরত্তিন। আলম েেনই োউত্তে এত সুন্দরিাত্তব নামাজ প্েত্তত কেলে নাই। লেছুক্ষন লনয়ম মাল ে 

নামাত্তজর প্র লতলন কমানাজাত বা কোয়া েরত্তত িা ত্তিন। আলম মত্তন হয় তন্দ্রােন্ন হত্তয় প্ত্তেলছিাম, এরপ্র যেন আলম 

জা িাম তেনও কেলে আমীর নামাজ প্েত্তছ। আলম আবারও তন্দ্রায়, আবারও কজত্ত  কেলে লতলন নামাজ প্েত্তছন, এইিাত্তব 

কিার প্যুতি আলম তাাঁ ত্তে প্রহরার মত্তিয রােিাম। এরপ্র, লতলন তাাঁ র কিার কবিার ( জর) নামাজ প্েত্তিন এবং বিত্তত শুরু 

েরত্তিন, ‘ও আল্লাহ! লেত্তনর শুরু (সোি) হত্তয় ক ত্তছ আর কিােজন কতামার কেয়া প্রাচুত্তযতর সন্ধাত্তন চালরলেত্তে চিাত্ত রা 

শুরু েত্তরত্তছ। সবারই চাওয়া বা প্রত্তয়াজন আত্তছ। আমীর এর চাওয়া হত্তে তুলম আমাত্তে ক্ষমা ের, আমাত্তে প্াপ্ মুি ের। 

ও আল্লাহ! কতামার েরুনায় তুলম আমার ও আর সবার চাওয়ায় সাো োও। ও আল্লাহ! আলম কতামার োত্তছ লতনটি লজলনস 

কচত্তয়লছ। তুলম দুটি চাওয়ার উের লেত্তয়ছ, পু্নত েত্তরছ, লেন্তু তৃতীয়টি ের নাই। ও আল্লাহ! আমার উপ্র েয়া ের এবং তৃতীয় 

চাওয়াটিও পু্রন ের আলম কতামারই উপ্াসনা েরব যতত্তবশী আলম েরত্তত প্ালর’। এরপ্র লতলন তাাঁ র যায় া কথত্তে উত্তে 

োোত্তিন এবং আমাত্তে কেেত্তত কপ্ত্তিন এবং বুঝত্তত প্ারত্তিন কয সারা রাত িত্তরই আলম তাাঁ ত্তে অবত্তিােন েত্তরলছ। লতলন 

েুব অস্বলস্ত কবাি েরত্তিন এবং লবষন্নতার সুত্তর আমাত্তে বিত্তিন, ‘আলম কেেিাম কয তুলম সারা রাত িত্তরই আমাত্তে 

কেত্তেছ’। ‘হযা’, আলম উেত্তর বিিাম। লতলন বিত্তিন, ‘েয়া েত্তর োউত্তে আমাত্তে যা েরত্তত কেত্তেছ কস সন্মত্তন্ধ বিত্তব না’। 

আলম বিিাম, ‘আল্লাহর শপ্থ! হয় তুলম আমাত্তে কয লজলনস সন্মত্তন্ধ বিলছত্তি কস গুত্তিা বিত্তব নতুবা আলম কতামার ক াপ্ন 

েথা প্রোশ েত্তর কেব’। আমার কজারাজুলর বুঝত্তত কপ্ত্তর আলমর আমাত্তে বিি, ‘তুলম আমাত্তে েথা োও কয তুলম োত্তরা 

োত্তছ কসগুত্তিা েেনই প্রোশ েরত্তব না’। আলম তাাঁ ত্তে েথা লেিাম কয, ‘যতলেন কস কবত্তচ থােত্তব ততলেন আলম যা 

কেত্তেলছ আর শুত্তনলছ োরও োত্তছ প্রোশ েরব না’।  এরপ্র লতলন আমাত্তে বিত্তিনাঃ ‘আলম লনত্তজর জনয যতক্ষালন লিত 

থােতাম তাাঁ র কথত্তে থােতাম নারীর বযাপ্াত্তর। সুতরাং আলম আল্লাহর োত্তছ কোয়া েত্তরলছ কযন আলম তাত্তের বযাপ্াত্তর 

উোলসন থালে। আর আল্লাহ তা আমার জনয েত্তর লেত্তয়ত্তছন। লদ্বতীয়, আলম আল্লাহর োত্তছ বত্তিলছ আলম কযন শুিু তাত্তেই 
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িয় প্াই অনয োউত্তেই নয়। লতলন তা শুত্তনত্তছন, আলম এই মত্ততত  এবং সত্ত ত োরও কথত্তেই িীত নই, শুিুমাত্র, আল্লাহ 

(আল্লাহর শালস্তর িয়)।   

 

আর তৃতীয়টি লে লছি? আলম প্রশ্ন েরিাম। জবাব লেত্তিন, ‘আলম আল্লাহর োত্তছ কচত্তয়লছ লতলন কযন আমাত্তে োলিহীন েত্তর 

কযন রাত আর লেন সবসময়য়ই তাাঁ র উপ্াসনা েরত্তত প্ালর কযিাত্তবই আলম চাই। লেন্তু, এই চাওয়া লতলন আমার পু্রন েত্তরন 

নাই’। বনতনাোরী বত্তিই চিত্তিন, “‘যেন আলম এসব শুনিাম আলম তাাঁ ত্তে বিিাম, ‘কতামার লনত্তজর উপ্র সেয় হও। তুলম 

রাত োটিত্তয়ছ নামাজ প্ত্তে আর লেত্তন করত্তেছ করাজা (উত্তপ্াষ) । অবশযই, জান্নাত  কপ্ত্তত এত কবলশর প্রত্তয়াজন কনই’। 

‘লতলন বিত্তিন, আমার িয় হয় কয আমার দুবতিতা না আমার অনুত্তশাচনা বা অনুতাত্তপ্র োরর্ হয় যেন আর কসই সুত্তযা  

থােত্তব না (ত্তশষ লবচাত্তরর লেন)’ ”।  

 

এটা নয় কয আমাত্তের বীর সন্নযাসীত্তের মত শুিু প্রাথতনায়, নামাজ, করাজায় লনলিতি লছত্তিন না। বরং তাাঁ র ঈমাত্তনর প্রত্তয়াজত্তন 

যেনই কোন অলিযাত্তনর েথা জানত্তত প্ারত্ততন লতলন েুবই সলক্রয় িাত্তব তাাঁ ত্তত অনশগ্রহন েরত্ততন। আমরা শুত্তনলছ 

মুসিমান কসনা বালহনী বীলজত হওয়ার প্র, কসনাপ্লত, সায়াে ইবন আলব ওয়াক্কাস আত্তেশ লেত্তিন যুত্তি প্লরতযাি সব 

মািামাি সংগ্রহ েত্তর লহসাব েরা কহাে। আর তাাঁ র কথত্তে এে প্িমাংশ সরোরী তহবীত্তি জমা কেয়া কহাে। তসনযরা যেন  

প্লরতযাি সম্পলের প্রীক্ষা লনলরক্ষা েরলছি তারা কেেত্তত কপ্ি, আিুিালয়ত চুত্তির এে বযলি এেটি বাক্স লনত্তয় আসত্তছ। 

বাক্সটি কেেত্তত েুব আেষতনীয়, যা লেছু তারা কেত্তেত্তছ এ প্সুতি সব কথত্তে উেম লেছু। বাক্সটি কোিার প্র তারা কেেি 

মূিযবান প্াথর আর  হনায় বাক্সটি িলতত । তারা কিােটিত্তে লজত্তজ্ঞস েরি, ‘তুলম কোথা হত্তত এটা কপ্ত্তয়ছ’? আলম এই এই 

যায় ায় কপ্ত্তয়লছ, এই এই অলিযাত্তনর সময়’। 

 

- তুলম লে এর মত্তিয কথত্তে লেছু লনত্তয়ছ? তাাঁ ত্তে লজত্তজ্ঞস েরা হত্তিা ।  

- “আল্লাহ কতামাত্তের প্থ প্রেশতন েরুন (মাত্তন লতলন এমন োজ েরত্তত প্াত্তরন না)। আল্লাহর শপ্থ! এই বাক্স এবং এর যা 

লেছু সবই প্ারত্তসযর সম্রাটত্তের যা আমার োত্তছ নত্তের মতও মূিযবান নয় আমার োত্তছ। যলে এটা না কহাত কয প্লরতযি 

সম্পলের এে অংশ সরোরী তহবীত্তি যাত্তে তা না হত্তি আলম এটা ছুত্তয়ও কেেতাম না”।   

- ‘কতামার প্লরচয় লে, আল্লাহ কতামার প্রলত সেয় কহান?’ 

 

- ‘আল্লাহর শপ্থ! আলম কতামাত্তে আমার নাম বিব না, কেননা তাহত্তি তুলম আমার প্রশংসা েরত্তত প্ার আর ঘটনাটাত্তে 

প্রচার েরত্তত প্ার। আলম আল্লাহত্তে িনযবাে কেই এবং তাাঁ র োছ কথত্তেই পু্রস্কাত্তরর আশা েলর’। কিােটি তসনযত্তের োছ 

কথত্তে এর প্র চত্তি যায়। লেন্তু তসনযরা এেজনত্তে তাাঁ র লপ্ছু েরত্তত প্াোয় তাাঁ র প্লরচয় কবর েরার জনয। এরপ্র তারা কবর 

েরত্তত প্াত্তর কয কস আর কেউ নয়, আমাত্তের বীর, আমীর ইবন আবু্দল্লাহ আত-তালমলম। 

 

আমাত্তের বীত্তরর নযায় লবচার এবং সবার প্রলত নযযয আচরর্, এমনলে অমুসিমানত্তের জনযও, তাাঁ র এই আেত্তশতর োরত্তন 

কনতৃিানীয় অত্তনত্তের লবরা  িাজন হন, যারা েিী াত্তে কবাঝাত্তত সক্ষম হয় আমার বীরুত্তি এবং আমাত্তে আমার জন্মিান 

বসরা কথত্তে লসলরয়ায় চত্তি কযত্তত বািয েত্তর। কসোত্তন লতলন কসোনোর  িনতর, মুয়ালবয়া ইবন আলব সু ান, েতৃত ে সন্মালনত 

হন। যলেও লতলন কবশ অসন্তুষ্ট লছত্তিন তাাঁ র লনজ শহর কথত্তে কবর হত্তয় আসার োরত্তন তথালপ্ লতলন তাাঁ র সমথতেত্তের শাি 

রাত্তেন এবং তাত্তেরত্তে ‘আমীন’ (ত্তোন কোয়ার কশত্তষ আমীন বিার অথত আলমও তা চাই এবং আল্লাহ তুলম তা েবুি ের) 
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বিত্তত বত্তিন- কয সব কিাত্তেরা েলি াত্তে সন্মত েত্তরত্তছ তাাঁ ত্তে বসরা তযাত্ত র আত্তেশ লেত্তত, তাত্তের জনয আল্লাহর োত্তছ 

ক্ষমা চাওয়ার সময়। আমাত্তের এই িমত িীরু বীর মারা যান কজরুজাত্তিত্তম এবং কসোত্তনই তাাঁ ত্তে ো ন (েবরি) েরা হয়, 

লতলন আমাত্তের জনয করত্তে যান ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস এে ক ৌরবময় এে অসািারন বীত্তরর  িাবমুলতত । 

 

 

 

শুরাইি আল-কাহদ (হবচারক) 

নোি হবচালরর তত্তাবধািক ৬০ বির ধলর 

মৃতুয ৭৮ লহজলর 

 

 

মুসিমানত্তের বীরত্তত্বর ক ৌরবজ্জি ইলতহাত্তস, দুজন লবচারে (োজী) যারা লবত্তশষিাত্তব প্রলতথযশ উপ্াজত ন েত্তরত্তছন তারা 

হত্তিন শুরাইহ ও আইয়াস। তাাঁ রা দুজত্তনই সুপ্লরত লছত্তিন তাত্তের  িীর িালমতেতা ও সুক্ষদৃলষ্ট িলমতয় তনলতেতা যা কেবলি 

িীত শুিুই আল্লাহর শালস্তর আর লবচার প্লরচািনা েরত্ততন এমনলে েুবই োত্তছর আত্মীয় বীরুত্তিও যা কেবিই তাত্তের প্রের 

বুলির কজাত্তরই তাাঁ রা তা স ি েত্তরত্তছন।  

 

আমাত্তের বীর এোত্তন, শুরাইহ, লযলন আল্লাহর নলব মুহাম্মত্তের সমসামলয়ে লছত্তিন, লেন্তু তাাঁ র িাত্ত য লছি না তাাঁ র সত্তঙ্গ 

লমলিত হওয়ার। লেন্তু, কসটা কোন বািা লছি না তাাঁ র জনয ইসিাম এবং এর লশক্ষা সন্মত্তন্ধ জ্ঞানাজত ত্তনর জনয, এর সব গুলি 

লবষয় কযমন – আিযালত্মে, আইন এবং অনযান্ন। এত্তক্ষত্তত্র লতলন কসৌিা যবান লছত্তিন কয লতলন অত্তনে উত্তল্লেত্তযা য 

সাহালবত্তের সাহচযতয িাি েত্তরন এবং তাত্তের োছ কথত্তে লশক্ষা গ্রহন েত্তরন। শুিু তাই নয়, তাাঁ র িমতানুরা , িী শলি, জ্ঞান 

লপ্প্াসা এসত্তবর জনয আমাত্তের বীর লবচারে লহত্তসত্তব লনযুলি প্ান লবেযাত েলি া উমার ইবন আি োোব এর সময়, 

এরপ্র, প্র প্র প্াাঁ চ েিী ার সময় লতলন লবচারে লহত্তসত্তব োজ েত্তরন। 

আমাত্তের বীর’এর েলি া উমার দ্বারা লনযুলির বযাপ্াত্তর এরেম এেটি  ল্প আত্তছ। বলর্তত  হত্তয়ত্তছ কয, এেবার েলি া উমার 

(রাাঃ) এে কবদুঈত্তনর োছ কথত্তে এেটি কঘাো কেত্তনন। কঘাোটি কেেত্তত কবশ যুতসই লছি। েলি া তাাঁ ত্তে লনত্তয় চিত্তত 

শুরু েরত্তি হটাত লতলন অস্বািালবে লেছু কবাি েরত্তিন। সুতরাং লতলন কবদুঈত্তনর োত্তছ ল ত্তর ক ত্তিন, আর তাাঁ ত্তে বিত্তিন 

কঘাোটি ক রত লনত্তয় তাাঁ র টাো ক রত লেত্তত। কিােটি কঘাো ক রত লনত্তত অস্বীেৃলত প্রোশ েরত্তিন, এবং মত্তন েলরত্তয় 

লেত্তিন কয যেন কঘাোটি লতলন ক্রয় েত্তরন তেন কসটি িাি অবিায় লছি। েলি া (ত্তযত্তহতু লতলন এেজন নযায়বান শাসে) 

কবদুইনত্তে বিত্তিন এেজন মিযস্তাোলরত্তে কবত্তছ লনত্তত। কিােটি আমাত্তের বীত্তরর নাম প্রস্তাব েরি এবং েলি াও তাাঁ ত্তত 

সন্মলত লেত্তিন। তাাঁ রা শুরাইহ’র োত্তছ ক ত্তিন, লতলন েলি াত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, ও লবশ্বাসীত্তের কনতা, তুলম লে কেনার 

সময় কেত্তেছ কয কঘাোটি লনরাপ্ে এবং অক্ষত লছি? ‘হযা’, েলি া উেত্তর বিি। ‘তাহত্তি হয় তুলম তা করত্তে লেত্তব কতামার 

োত্তছ নতুবা কয অবিায় লেত্তনলছত্তি কসই অবিায় ল ত্তর কেত্তব’। েিী ার সালিলশটা প্ছন্দ হত্তিা , যলেও রায়টা তাাঁ র প্ত্তক্ষ 

যায় নাই। এরপ্র লতলন শুরাইহ কে কু া’র সরোলর লবচারে লহত্তসত্তব লনত্তয়া  লেত্তিন। আর এই উপ্লিত বুলি এবং সুক্ষ নযায় 

লবচাত্তরর িারর্ার জনয ইলতহাত্তস আমাত্তের বীর প্রলসি হত্তয় আত্তছন। আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ আইত্তনর কচাত্তে সবাই সমান, 

কহাে কস শাসে বা শালসত, কযটা আমরা আত্ত  কেেিাম এবং নীত্তচর ঘটনায় কেেব।  
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েলি া আিী ইবন আলব তালিব (চতুথত লবশ্বস্ত েলি া এবং আল্লাহর নবীর চাচাত িাই তাাঁ র প্লরত্তিয় বমত কোট হালরত্তয় 

ক ত্তিন, কযটা লতলন ইহুেী লিলম্ম (অমুসিমান না লরে, যারা তাত্তের কেয় টযত্তক্সর প্লরবত্ততত  রালষ্ট্রয় আেয় ও লনরাপ্ো কিা  

েত্তর)। লতলন কিােটিত্তে বিত্তিন, ‘এটা আমার বমত কোট কযটা আলম এে লনলেত ষ্ট রাত্তত হালরত্তয়লছ। লিলম্ম কিােটি োবী েরি, 

‘এটা আমার আর এটা কতা আমার োত্তছই আত্তছ, ও লবশ্বাসীত্তের কনতা’। েলি া বিি, ‘এটা আমার, কেননা আলম এটা 

লবক্রীও েলর নাই, োউত্তে কেইও নাই’। কিােটি তেন বিি, ‘তাহত্তি চি কতামার লবচারত্তের োত্তছ যাই’। আিী ইবন আলব 

তালিব সন্মত হত্তয় বিি, ‘কসটাই িাি, চি তাহত্তি লবচারত্তের োত্তছ’। তাাঁ রা দুজত্তনই আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ ক ি, শুরাইহ 

েলি াত্তে প্রশ্ন েরত্তিন, ‘কতামার েথাটা বি’ লতলন উেত্তর বিত্তিন, ‘আলম আমার বমত কোটটি এই কিাত্তের োত্তছ 

কপ্ত্তয়লছ। আলম আমার কোটটি এই লনলেত ষ্ট রাত্তত এই লনলেত ষ্ট যায় া কথত্তে হালরত্তয়লছ। এই কিােটি আমার বমত কোটটি েলরে 

সুত্তত্র অথবা উপ্হার লহত্তসত্তব তা প্ায় নাই’। লবচারে এবার লিলম্ম কিােটিত্তে প্রশ্ন েরত্তিন, ‘কতামার লে বিবার আত্তছ’, 

কিােটি উেত্তর বিি, ‘কোটটি আমার, আর এটা আমার হাত্তত আত্তছ, যলেও আলম লবশ্বাসীত্তের এই কনতাত্তে (েলি া) 

লমথযার অলিত্তযাত্ত  অলিযুি েরলছ না’। আমাত্তের বীর েিী ার লেত্তে ল ত্তর বিত্তিন, আমার মত্তন কোনই সত্তন্দহ কনই কয 

তুলম সতয েথাটাই বিছ, লেন্তু লনয়ম অনুযায়ী দু’জন সাক্ষীর সাত্তক্ষই কতামাত্তে তা প্রমান েরাত্তত হত্তব’। ‘আলি তাাঁ ত্তত সায় 

লেত্তিন, তাাঁ র িৃতয োমবার এবং তাাঁ র কছত্তি আি-হাসানত্তে সাক্ষীর জনয বিত্তিন। শুরাইহ উত্তল্লে েরত্তিন, ‘লেন্তু লনত্তজর 

কছত্তির সাক্ষয কতা গ্রহনত্তযা য নয়, ও লবশ্বাসীত্তের কনতা’। সুতরাং েলি া ইহুেীর লেত্তে তালেত্তয় বিত্তিনাঃ তাহত্তি তুলম এটা 

লনত্তয় নাও, আমার োত্তছ আর কোন সাক্ষী কনই’। 

 

লেন্তু লিলম্ম কিােটি েিী ার লেত্তে তালেত্তয় বিি, ‘লেন্তু আলমই কতামার সাক্ষী কয আসত্তি বমত কোটটি কতামার’। কস আরও 

বিি, ও আল্লাহ! েলি া লনত্তজই তাাঁ র লনযুলি কেয়া লবচারত্তের োত্তছ লনত্তয় ক ত্তছ আর কসই লবচারে তাাঁ রই বীপ্ত্তক্ষ রায় 

কঘাষর্া েত্তরত্তছ। আলম সাক্ষয লেলে কয, কয িমত এই িরত্তনর নীলত অবিম্বন েত্তর কসটা আবশযই সতয িমত। আলম শপ্থ েরলছ 

কয আল্লাহ ছাো আর কেহ উপ্াসয কনই, আর মুহাম্মে আল্লাহর বান্দা এবং রসুি, ও লবচারে! এই বমত কোটটি েিী ার। 

আলম তাাঁ র কসনােত্তির লপ্ছত্তন লছিাম এবং কেেত্তত প্াই কয তাাঁ র উট কথত্তে কোটটি প্ত্তে ক ি আর আলম তুত্তি লনিাম’। 

েলি া তাাঁ র ইসিাত্তম িমতািলরত হওয়ার কঘাষনায় েুব েুলশ হত্তিন। এরপ্র লতলন বমত কোটটি লেত্তয় লেত্তিন সত্তঙ্গ এেটি 

কঘাোও উপ্হার লহত্তসত্তব তাাঁ ত্তে লেত্তিন। 

 

তৃতীয় এবং েুবই এেটা চমৎোর ঘটনা ঘত্তট আমাত্তের বীর এবং তাাঁ র লনজ সিাত্তনর কবিায়। তাাঁ র কছত্তি এেলেন শুরাইহ’র 

োত্তছ এত্তস বিি, ‘আমার এেটি বযাপ্াত্তর আলম কতামার প্রামশত চাই। যলে কতামার উপ্ত্তেশটি আমার প্ত্তক্ষ যায় তাহত্তি 

আলম বােীত্তে লবচাত্তরর সনু্মলক্ষন েরব; নতুবা আলম তাাঁ র সত্তঙ্গ লমটমাট েত্তর ক িব’। তাাঁ র কছত্তির োছ কথত্তে মামিাটি 

কশানার প্র, আমাত্তের বীর বিত্তিন, ‘তুলম বরং আোিত্ততই যাও’। কছত্তি তাাঁ র বােীত্তে আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ লনত্তয় 

আসত্তিন লযলন রায় লেত্তিন তাাঁ র কছত্তির বীপ্ত্তক্ষ এবং বােীর প্ত্তক্ষ। এরপ্র যেন তাাঁ রা বােীত্তত ল রি, কছত্তি তাাঁ র বাবার 

উত্তিত্তশয বিি, ‘আলম কতামাত্তে কোষ লেতাম না যলে কতামার প্রামত্তশতর জনয আলম আত্ত  না বিতাম’। শুরাইহ’র উের 

লছিাঃ আমার পু্ত্র, আল্লাহর নাত্তম বিলছ! তুলম কয কেউ বা কয কোন লেছুর কথত্তে আমার োত্তছ লপ্রয় এই িরািত্তম, লেন্তু 

আল্লাহ আমার োত্তছ কতামার কথত্তেও লপ্রয়। শুরুত্ততই কতামাত্তে সলতযটা বিত্তত িীত লছিাম যলে তুলম তাত্তের সত্তঙ্গ লমটমাট 

েত্তর ক ি, কযটা তাত্তের লেছু অলিোর কথত্তে বলিত েরত। আর কসজনযই আলম কতামাত্তে আোিত্তত মামিা লেত্তত 

বত্তিলছিাম’। 
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আশ্চত্তযতর লেছুই কনই কয আমাত্তের বীর তাাঁ র লনত্তজর লপ্রয় সিাত্তনর সত্তঙ্গই এরুপ্ আচরর্ েরত্তত প্াত্তরন। এজনযই আমরা 

আত্ত ই উত্তল্লে েত্তরলছ, ইসিাত্তমর মহানত্তের োত্তছ কোন লেছু বা কেহই আল্লাহর সন্তুলষ্টর কচত্তয় প্রািানয প্ায় না। আল্লাহ 

কযিাত্তব কুরআত্তন বত্তিত্তছন, ‘অবশযই, আল্লাহ তায়ািা নযায়প্রায়র্তা, সোচারন ও আত্নীয় স্বজনত্তে োন েরার লনত্তেত শ 

কেন...’ (কুাঃ ১৬-৯০)  
 

 

আমীর ইবন শুরািহবল আশ্-শ্ািাবী 

অহনবৃত জ্ঞান হিিাসার মে মলাকটি 

মৃতুয ১০৩ লহজলর 

 

 

‘যলে কোন কিাে শুিু এেটি শব্দ তুিয জ্ঞান, যা তাাঁ র প্ত্তরর জীবত্তনর মঙ্গত্তির জনয োত্তজ আসত্তব, কসটা আহরত্তর্র জনয 

যলে তাাঁ ত্তে লসলরয়া কথত্তে ইত্তয়ত্তমন প্যুতি ভ্রমন েরত্তত হয় তবুও এই প্রত্তচষ্টা তাাঁ র জনয অথতবহ’। আর এই েথাগুত্তিাই 

আমাত্তের আজত্তের বীর ‘আমীর আশ-শায়াবী’র মুি আচরর্লবলি। আমাত্তের বীত্তরর জন্ম কু ায় (ইরাত্তের এে শহর), কযটি 

লছি কসসমত্তয়র লশক্ষা েীক্ষার জনয লবেযাত এে ঠিোনা। লেন্তু এে হাজার মাইি দূরত্তত্বর শহর মলেনায় বহুবার লতলন 

অনায়াত্তস ভ্রমন েরত্ততন আল্লাহ’র নবীর (সাাঃ) সাহালবত্তের সত্তঙ্গ সাক্ষাত্ততর জনয আর সরাসলর তাত্তের োছ কথত্তে ইসিাম 

এবং আল্লাহর নবীর সন্মত্তন্ধ জ্ঞান আহরত্তনর জনয। আসত্তি, আমরা শুত্তনলছ কয আশ-শায়াবী িা যবান লছত্তিন কয েমত্তছ েম 

প্রায় ৫০০ সাহাবীর সাক্ষাত লতলন কপ্ত্তয়লছত্তিন। আর এইসব সাক্ষাত তাাঁ র জনয কেন এত উত্তল্লেত্তযা য লছি কসটার মুি 

োরর্ হত্তিা  তাাঁ র দু’টি লবত্তশষ গুত্তনর োরত্তন, প্রের িী শলি এবং অসািারর্ সৃ্মলতশলি। উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ কয, লতলন 

বিত্ততন, ‘আলম মত্তন রাোর জনয েেনও লিত্তে রােতাম না। যা শুনতাম তা েেনও আলম িুত্তি কযতাম না আর েেনও 

আলম োউত্তে বিতাম না কযটা কস বিি কসটা পু্নরাবৃলে েরত্তত’। তাাঁ র সন্মত্তন্ধ এিাত্তবও বিা হয় কয তাাঁ র সৃ্মলতত্তত বা কয 

শাোগুত্তিাত্তত তাাঁ র লবচরন কসোত্তন েলবতার সংগ্রহ হত্তিা  নুযনতম। এরপ্রও, লতলন প্ারত্ততন, যলে লতলন ইত্তে েত্তরন, কয 

সব েলবতা লতলন লশত্তেত্তছন পু্ত্তরা মাস িত্তর আবৃলত েরত্তিও কোন েলবতার পু্রাটা বা আংলশে তাাঁ ত্তে পু্নবতার বিত্তত কহাত 

না। এটা কমাত্তটই তাাঁ র বযাপ্াত্তর আশ্চযতজনে নয়, আবু্দল্লাহ ইবন উমার, লযলন আল্লাহর নবীর সাহাবী লছত্তিন আমাত্তের বীত্তরর 

সন্মত্তন্ধ বত্তিন, ‘আলম লনত্তজ কযসব যুত্তি আল্লাহ’র রসুত্তির সত্তঙ্গ অংশ লনত্তয়লছ কস সব যুত্তির সন্মত্তন্ধ আশ-শায়াবীর জ্ঞান 

আমার কথত্তেও কবশী’।  

 

আর এেটি চমেপ্রে ঘটনা যা আমাত্তের বীত্তরর  প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান সন্মত্তন্ধ আমাত্তের অলিলহত েরত্তব কসটা হত্তিা  এেবার 

লতলন কেেত্তিন দু’জন আরব তাত্তের লনজস্ব ক াত্র লনত্তয় বোই েরলছি, এরা লছি বনু আসাে এবং বনু আলমর ক াত্তত্রর। বনু 

আলমর ক াত্তত্রর কিােটি প্রায় বনু আসাত্তের কিােটিত্তে এই লবতত্তেত  (ত্তসসমত্তয়র জনলপ্রয় আচার) হালরত্তয় ক ত্তিত্তছন। 

আমাত্তের বীত্তরর বুনতনায়, ‘আলম বনু আসাে’এর কিােটির লেত্তে তালেত্তয় বিিাম, কতামাত্তে প্রালজত মত্তন হত্তে কেন? 

কতামাত্তের ক াত্র ছয়’টি বযপ্াত্তর অহংোর েরত্তত প্াত্তর যা অনয কোন আরব প্াত্তর নাাঃ  

 

প্রথমত, কতামাত্তের মত্তিয এে নারীর লববাহ হত্তব কবত্তহত্তস্ত আল্লাহর নবীর সত্তঙ্গ (যাইনাব লবনত  যাহাশ)। এই িরত্তনর সন্মান 

অনয কোন আরব ক াত্তত্রর কনই। 
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লদ্বতীয়ত, কতামাত্তের মত্তিয এে কিােত্তে কবত্তহত্তস্তর অলঙ্গোর েরা হত্তয়ত্তছ এমনলে তাাঁ র মৃতুযর আত্ত ই। লতলন হত্তিন 

‘উোশাহ’। 

তৃতীয়ত, প্রথম কয কিােটি মুসিমানত্তের এেটি েিত্তে যুত্তি কনতৃে কেন লতলন কতামাত্তের ক াত্তত্রর, আবু্দল্লাহ। 

চতুথতত, প্রথম যুত্তি অলিেৃত মািামাি যেন সবার মাত্তঝ লবতরর্ েরা হয় কসটা এই কিাত্তের মািযত্তমই অলজত ত হত্তয়লছি।  

প্িমত, প্রথম কয কিােটি আনু ত্ততযর শপ্থ (বযায়া) যা বযায়াতুর-লরেওয়ান নাত্তম প্লরলচত লতলন লছত্তিন কতামার কিােত্তের 

মত্তিযই।  

ষষ্ঠত, কতামার  বত েরা উলচৎ কয বের এর যুত্তি সাত িাত্ত র এে িা  কযািাই লছি বনু আসাে ক াত্তত্রর’। এইসব শুত্তন বনু 

আলমর ক াত্তত্রর কিােটি চুপ্ হত্তয় রইি। 

 

স্বািালবেিাত্তব, আমাত্তের বীর আসত্তি কোন ক াত্র লনত্তয় বোই বা অহংোর েরার মত্তিয লছত্তিন না, লতলন কচত্তয়লছত্তিন 

কিােটিত্তে থালমত্তয় লেত্তত কেননা কস োত্তমাোই বাোবালে েরলছি। এোত্তন কযটা কেৌতুহি যা ায় কসটা হত্তিা  আমাত্তের 

বীর কয লবস্তাত্তর এবং  িীত্তর এতলেছু জাত্তনন আরবত্তের নানা ক াত্তত্রর সন্মত্তন্ধ, তাত্তের ইসিাত্তমর জনয অবোত্তনর বযাপ্াত্তর, 

তা ক াত্তত্রর কিােজন লনত্তজরাই এতলেছু জাত্তনন না। 

 

আর এইসব লবত্তশষ গুনাবলির জনয আমাত্তের বীর  িনতর হয়লছত্তিন ইরাত্তের যেন েলি া এমন এেজন কিাে েুজলছত্তিন 

লযলন িমত এবং দুলনয়াোলরর দু’লবষত্তয়ই সমান জ্ঞাত্তনর অলিোরী। েলি া আবু্দি-মালিে ইবন মারওয়ান, লবশািিাত্তব 

অলিিুত হত্তয়লছত্তিন আমাত্তের বীর, আশ-শায়াবীর প্রলত এবং তাাঁ ত্তে তাাঁ র উপ্ত্তেষ্টা লহত্তসত্তব লনত্তয়া  কেন ও লবত্তেলশ 

শাসেত্তের জনয দূত লহত্তসত্তব মত্তনালনত েত্তরন।   

 

ইলতহাস কথত্তে জানত্তত প্ালর কয আমাত্তের বীরত্তে এেবার জুলস্টলনয়ান, করাম সম্রাট এর োত্তছ প্াোত্তনা হত্তয়লছি। সম্রাট 

আমাত্তের বীত্তরর বুলিমো ও  িীর জ্ঞান কেত্তে অলিিুত হত্তয়লছত্তিন। এরপ্র লতলন তাাঁ ত্তে তার আইলন সিায় যতলেন 

কপ্ত্তরত্তছন করত্তেত্তছন। যেন আশ-শায়াবী েলি ার োত্তছ ল ত্তর যাওয়ার জনয প্ীোপ্ীলে েরলছত্তিন,  জুলস্টলনয়ান তাাঁ ত্তে 

এেটি প্ত্র কেন, কযটা লতলন তাাঁ ত্তে তার সরোরী প্রলতত্তবেন উত্থাপ্ন েরার প্রই হস্তাির েরত্তত বত্তিন। ল ত্তর ল ত্তয় আশ-

শায়াবী তার কমৌলেে প্রলতত্তবেন উপ্িাপ্ন েত্তরন এরপ্র লতলন প্ত্রটি েিী ার হাত্তত কেন এবং  

কসোন কথত্তে চত্তি যান। েলি া আত্তেশ কেন কয তাাঁ ত্তে কযন ল লরত্তয় আনা হয় সিােত্তক্ষ। ‘তুলম লে জান এই প্ত্তত্র লে 

লিো আত্তছ’? েলি া তাাঁ ত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন। ‘না, ও লবশ্বাসীত্তের কনতা’। েলি া বিত্তিন, ‘করাম সম্রাট লিত্তেত্তছন,  আলম 

লবলস্মত কয আরবরা কতামাত্তে তাত্তের রাজা বালনত্তয়ত্তছ, যেন তাত্তের োত্তছ রত্তয়ত্তছ এই যুবেটির মত কেউ’। আমাত্তের বীর 

প্রলতউেত্তর বিত্তিন, ‘লতলন অবশযই এটা বত্তিত্তছন এজনয কয কস েেত্তনা কতামাত্তে েযাত্তে নাই’। েলি া বিত্তিন, ‘তুলম লে 

জান করাম সম্রাট কেন এেথা আমাত্তে লিত্তেত্তছ’? ‘না’ আমাত্তের বীত্তরর উের। েলি া বিত্তিন লতলন লিত্তেত্তছন এজনয কয 

লতলন আমাত্তে ঈষতা েত্তরত্তছন কয তুলম আমার এোত্তন আছ। সুতরাং লতলন আমাত্তে প্রত্তরাচনা লেত্তেন কযন আলম কতামাত্তে 

কশষ েত্তর কেই, হতযা েলর’। এরপ্ত্তর এটা জানা যায়, আসত্তিই  করাম সম্রাত্তটর ঐ ইোটাই প্রোশ কপ্ত্তয়ত্তছ। 

 

যাহাইত্তহাে, আমাত্তের বীত্তরর কসই সমত্তয়র লবেযাত সব শাসেত্তের সাহচত্তযত থাোর প্রও, লতলন, আর সব ইসিাত্তমর 

প্লন্ডতত্তের মত  েেনই প্ালথতব লজলনত্তশর প্রলত আেৃষ্ট লছত্তিন না বা লনেলেত্তনর রাজেীয় লবিাত্তসও লছি না আগ্রহ।  
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মুসা ইবন নুসাইর 

উত্তর আহিকার হিতীি স্বাধীনতা আনিনকারী 

জীবনোি ১৯ – ৯৯ লহজলর 

 

 

েলি াাঃ যুত্তির সময় েঠিন সলন্ধক্ষত্তন তুলম লেত্তস িরসা রাে? 

মুসা ইবন নুসাইরাঃ আল্লাহর উপ্র আিা এবং তার উত্তিত্তশয নামাজ প্ো।  

-তুলম লে দু ত বা প্লরোর সাহাযয নাও (লনত্তজত্তে এবং কসনাবালহনীর প্রলতরক্ষার জনয)? 

- আলম কোনটাই বযবহার েলর না। 

- তাহত্তি তুলম লে ের? 

- আলম সব সময় সািারনিাত্তব িত্তেলছ আর তিযতয এবং সতেত  কথত্তেলছ। আমার তরবারী লেত্তয় লনত্তজত্তে প্রলতরক্ষা কেই, 

আল্লাহর সাহাযয চাই এবং প্রাথতনা েলর জত্তয়র জনয। 

- কতামার এবং কতামার সত্রুত্তের মত্তিয িোই সন্মত্তন্ধ তুলম লে বিত্তব। জয় লে কতামার এবং কতামার শত্রুত্তের মত্তিয অেি 

বেি হত্তয় আসত? 

- না, ও লবশ্বাসীত্তের কনতা! আলম আমার জীবত্তনর ৪০ বছর কথত্তে আজ ৮০ অবলি েেনই যুত্তি প্রালজত হই নাই। 

 

এটা এেটি েুবই সুপ্লরলচত তথয কয যেনই ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস কস্পন লবজত্তয়র ঘটনা উত্তল্ললেত হয় দুটি নাম সবার মত্তন 

তলেৎ উত্তদ্র  হয়, তালরে লবন যাইে এবং মুসা ইবন নুসাইর। লেন্তু এই মুসা ইবন নুসাইর কে? লযলন ৪০ বছত্তর েেনও 

প্রালজত হন নাই। আমাত্তের বীর প্ারসয সাম্রাত্তজযর সীমাত্তি েজিা (ইউত্তিটিস) নেীর তীত্তর এে আরব ক াত্তত্র জন্মগ্রহন 

েত্তরন ইসিাত্তমর আলবিত াত্তবর পু্ত্তবত। তাাঁ র লপ্তা মলেনার োত্তছ লহজাত্তয (ত্তিালহত সা ত্তরর তীত্তর প্লশ্চম আরব এিাো) বাস 

েরত্ততন ইসিাম গ্রহত্তনর প্র কথত্তে। কসইত্তহতু আমাত্তের বীর ১৯ লহজলর সত্তন (৬৪০ েৃাঃ) ইসিাত্তমর ছায়াতত্তিই জন্ম গ্রহন 

েত্তরন েলি া উমার ইবন আি-োোব এর সময়। মুসা ইবন নুসাইর তাাঁ র কবত্তে উোর সময়োিটি মলেনায় োটিত্তয়ত্তছন, 

আল্লাহর নবীর সাহাবীত্তের োছ কথত্তে লতলন ইসিাম সন্মত্তন্ধ লশক্ষা গ্রহন েত্তরন। এিাত্তব বিা হয় কয আমাত্তের বীরত্তে লদ্বতীয় 

প্রজত্তন্মর মত্তিয িরা হয় যারা আল্লাহর নবীর সাহাবীত্তের সাহচযতয বা সাক্ষাত কপ্ত্তয়ত্তছন এবং যারা আল্লাহর নবীর (সাাঃ) সুন্নত 

(রসুত্তির আচার আচরন ও লনত্তেত শ) বনতনা েত্তরত্তছন।  আর এই লশক্ষািয় কযোত্তন ঠিে লবেযািত্তয়র মত লনয়মমাল ে 

প্োশুনা হয় না, কসোত্তন আর আল্লাহর নবীর সাহাবীত্তের মত্তিয কবত্তে উোত্তত লতলন তাত্তের অত্তনে লেছুই লনত্তজর মত্তিয 

গ্রলথত েত্তরলছত্তিন। সুতরাং তাত্তে এেিাত্তব, প্রথম প্রজত্তন্মর সাহাবীত্তের বা লবজ্ঞত্তের এে বলিতত অংশ লহত্তসত্তবই িরা যায়, 

কযমন আর এে বীর োলিে ইবন আি-ওয়ালিে, সা’য়াে ইবন আলব ওয়াক্কাস, আবু ওবাইোহ ইবন আি-যাররাহ, আমর 

ইবন আি-আ’স এবং আরও অত্তনে সাহাবী। আত্তরা প্ত্তর, লসলরয়ার  িনতর, মু’য়ালবয়া ইবন আলব সুল য়ান যেন আমাত্তের 

বীত্তরর লপ্তাত্তে কেহরক্ষী লহত্তসত্তব প্ছন্দ েত্তরন, আমাত্তের বীত্তরর জনয লশক্ষার সুত্তযা  আরও প্রসালরত হয়। এইবার এই 

লশক্ষা লছি রাজননলতে এবং সামলরে অলিনায়েত্ব। মুসা ইবন নুসাইর সাবতক্ষলনেিাত্তব মু’য়ালবয়ার সংস্পত্তশত লছত্তিন সামলরে 

এবং রাজননলতে লববাত্তের কসই সময়টাত্তত। লেন্তু এেজন েুবই লবত্তবেপু্নত মুসিমান লহত্তসত্তব আমাত্তের বীত্তরর লপ্তা, নুসাইর 

মু’য়ালবয়া’র েলি া আিী ইবন আলব তালিব (রাাঃ) এর লবরুত্তি আলিযাত্তন কযা  লেত্তত অস্বীোর েত্তরন, তাাঁ র লবত্তশষ রক্ষী 

এবং তাাঁ র আলস্রত হওয়া স্বত্তত্বও। লপ্তার এই সাহসী েমত মুসা ইবন নুসাইরত্তে  িীরিাত্তব প্রিালবত েত্তর। লযলন লশক্ষা 

লনত্তয়ত্তছন োত্তজ েত্তমত কয আল্লাহর প্রলত আনু তয শুিু তাাঁ র েুশীর জনয অত্তনে কবশী গুরুতযপু্নত কোন কিাত্তের প্রলত 

আনু ত্ততযর কচত্তয়, লযলন আল্লাহর অবািয, কস কযই কহাে না কেন। 
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আত্ত ই উত্তল্লে েরা হত্তয়ত্তছ, আমাত্তের বীর সামলরে প্রলশক্ষন গ্রহন েত্তরন লসলরয়ায়। আসত্তি, যেন তাাঁ র বয়স মাত্র ১৫ বছর, 

মু’য়ালবয়া ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর লদ্বতীয় কনৌ অলিযাত্তন কনতৃে কেন ৩৩ লহজলরত্তত (৬৫৯ েৃাঃ)। লতলন অবশযই  িীর িাত্তব 

এই নুতন িরত্তনর যুত্তির আত্তয়াজন োত্তছ কথত্তে অবত্তিােন েত্তরন। আমাত্তের বীত্তরর কসৌিা য হত্তয়লছি প্ত্তর সমুদ্র সমত্তর 

কযা  কেয়ার েুবই কুশলি করাম কনৌ কসনাবালহনীর লবরুত্তি যেন তারা িুমিযসা ত্তরর পু্বত তীত্তর সেয স্বািীন িুলম আক্রমন 

েত্তর।  

 

মারওয়ান ইবন আি-হাোম এর সময়োত্তি, যার শুরুটা হয় ৬৫ লহজলরত্তত (৬৮৪ েৃাঃ) আমাত্তের েলি াত্তে বনু্ধ লহত্তসত্তব 

গ্রহন েত্তরন উমাইয়া বংত্তশর েিী ার কছত্তি আবু্দি আলজজ ইবন মারওয়ান, লযলন তাাঁ ত্তে প্রিান উপ্ত্তেষ্টা লহত্তসত্তব লনত্তয়া  

কেন লনত্তজ যেন লমশত্তরর  িনতর লহত্তসত্তব লনযুলি প্ান। মুসা’র সাহাত্তযযর োে আত্তস ইরাত্তে, কযোত্তন লতলন কবশ লেছু সময় 

অলতবালহত েত্তরন েিী ার আর এে কছত্তির জনয।    

 

কসৌিা যবশত, মানবতা ও ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর জনয আমাত্তের বীর ল ত্তর আত্তসন লমশত্তর লহজলর ৭৫ সত্তন (৬৯৫ েৃাঃ), আর 

এই কথত্তেই শুরু হয় তাাঁ র এে নতুন জীবত্তনর, সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ কোটি কোটি মুসিমাত্তনরও লবত্তশষ েত্তর উের আলিো এবং 

আইত্তবরীয় উপ্দ্বীত্তপ্র (প্লশ্চম ইউত্তরাপ্- প্তুত  াি, কস্পন, লজব্রা্ার, অলিয়া, িান্স এর লেয়েংশ)।  

 
স্বািালবেিাত্তবই, উের আলিোর এে লবরাট অংশ ইলতমত্তিযই করামত্তের অলিনতা কথত্তে স্বািীন হত্তয়ত্তছ অত্তনে বছর 

আত্ত । আর কযটা হত্তয়ত্তছ এে লক্ষপ্র  লতত্তত প্রলসি উেবা ইবন নাল ’র কনতৃত্তে, লতলন লতউলনলসয়ায় এজনয োইরাওয়ান 

নাত্তম এে দু তও কসোত্তন ততরী েত্তরন। তত্তব কসোত্তন অত্তনে োজ বােী রত্তয় ল ত্তয়লছি পু্রা এিাোয় িালয়ত্ব আনার জনয, 

লবত্তশষ েত্তর উপ্কুি এিাোয় অত্তনে গুত্তিা কছাট কছাট যায় া কযোত্তন করাম এবং তাত্তের সমথতেত্তের েেি লছি, কযোন 

কথত্তে মুসিমান কসনাবালহনী ও মুসিমান বসলতত্তত ক্রমা তিাত্তব আক্রমন েরা কহাত। 

 

আর এটা লছি আমাত্তের বীর মুসা ইবন নুসাইর, যাত্তে কবত্তছ কনয়া হত্তিা  এই এিাোয় শালি এবং লিলত ল লরত্তয় আনত্তত, 

কযোত্তন বাস েরত ‘বারবার’রা, যারা অনযিরত্তনর রাজননলতে এবং সামালজে জীবনিারায় অিস্ত লছি। মুসা ইবন নুসাইরত্তে 

োইরাওয়ান (লতউলনলসয়া) এর  িনতর লহত্তসত্তব কবত্তছ কনয়া হত্তিা । কসটা লছি ৮৫ লহজলর (৭০৫ েৃাঃ)। 

 

আমাত্তের বীর সতেত তার সাত্তথ উের আলিোয় করামত্তের প্রশাসলনে লবিা  গুত্তিাত্তে প্যতাত্তিাচনা েত্তরন, আর ততরী 

েত্তরন এে সামরীে কেৌশি তাত্তেরত্তে বশযতায় আনার জনয। 

- অনু ত এবং প্ারেলশত কসনা অলিনায়েত্তের বাছাই েরা। 

- কযািাত্তের সত্তঙ্গ সরাসলর কযা াত্তযা  েরা, তাত্তের সত্তঙ্গ আত্তিাচনা েরা এবং তাত্তের বযলি তিাত্তব উৎসালহত েরা। 

- ক্রমা তিাত্তব উের আলিোয় করামত্তের এবং তাত্তের আলেতত্তের অবিানগুত্তিাত্তে লনমুতি েরা, কযটা শুরু হত্তয়লছি মুি 

ঘাটি োইরাওয়ান কথত্তে, এবং িীত্তর িীত্তর প্লশ্চমলেত্তে অগ্রসর হওয়া।  

 

আমরা জালন কয সমত্তয়র মত্তিয আমাত্তের বীর তাাঁ র কসনাবালহনী মরত্তক্কাত্তত প্াোন, কসই সমত্তয়র মত্তিয এসব এিাোর 

অলিবাসীরা আরবত্তের সামলরে শলির েথা কজত্তন ক ত্তছন এবং শুত্তনত্তছন কয তাত্তের শাসত্তন সািারন কিােজন নযায় লবচার 
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কপ্ত্তয় থাত্তেন। আর এইসব োরত্তন, তার উপ্র করামত্তের অমানলবে আচরন এবং যত্তথে বযবহার উের আলিোয়, বহু 

মরত্তক্কার ক াত্রগুত্তিাত্তে ইসিাম িত্তমত আেৃষ্ট েত্তর, তারা ইসিাত্তমর ছায়াতত্তি আ মন েত্তরন এবং নুতন লবত্তজতাত্তে স্বা ত 

জানান। আর এইিাত্তব, এেটি বা দুইটি উপ্কূিীয় উপ্শহর ছাো পু্রা উের আলিো আমাত্তের বীত্তরর অসািারন এবং 

লনলিতি প্রত্তচষ্টায়, মুসিমানত্তের আয়ত্ততয চত্তি আত্তস। 

 

এেজন সলতযোত্তরর মুসিমান লহত্তসত্তব, (লযলন লবশ্বাস েরত্ততন মানুত্তষর মত্তিয সামযতায়, তাত্তের িাষা, ক াত্র বা বত্তনতর 

উপ্ত্তর) এবং এেজন স ি প্রশাসে লহত্তশত্তব, আমাত্তের বীর তালরে ইবন লযয়ােত্তে টালঙ্গয়ার এবং এর আত্তশপ্াত্তশর 

এিাোর জনয  িনতর লনযুি েত্তরন, লযলন লছত্তিন এেজন ‘বারবার’। মরত্তক্কা তযা  েরার আত্ত , আমাত্তের বীর করত্তে যান 

১৭৫০ জন কযািা আর বহুসংেযে ইসিাত্তমর প্লিত বযলি, যারা নুতন ইসিাম িত্তমত আসা এসব এিাোর কিােজনত্তে 

ইসিাম সন্মত্তন্ধ অবলহত েরত্তবন। লশঘ্রই এরা সবাই পু্রা সমাত্তজ সলক্রয় অবিান ততরী েত্তরন আর তালরে ইবন লযয়াে 

প্রলতষ্ঠা েত্তরন এে ১২০০০ কসনার শলিশািী সামলরে বালহনী। 

 

আর এই সমত্তয়র মত্তিয মাত্র এেটি উপ্কূিবলতত  শহর করামত্তের  িনতত্তরর লনয়ন্ত্রত্তন রত্তয় যায়, আর এই সহত্তরর নাম হত্তিা  

লসউটা, আরবরা বিত কসবটা। এই শহরত্তে করাত্তমর লনয়ন্ত্রত্তন, যার োলয়ত্তত্ব লছত্তিন অলিনায়ে জুলিয়ান, রাোর মত্তিয এেটি 

 লির সামলরে এবং সামালজে লবচক্ষনতার ছাপ্ লছি আমাত্তের বীত্তরর। কেননা এই শহত্তরর মািযত্তম মুসিমান কসনাবালহনী 

করামত্তের এই এিাোয় োজ েমত বা তাত্তের  লতলবলির উপ্র েুব োত্তছ কথত্তে নজর রােত্তত প্ারত্ততন আর তা কথত্তে বুঝত্তত 

প্ারত্ততন কয এই সরু প্রর্ািী, যাত্তে বিা হয় লজব্রা্ার প্রনািী, অপ্র প্রাত্তি লে ঘটত্তছ। কেননা আইত্তবলরয়ান উপ্দ্বীপ্ মাত্র 

েত্তয়ে লেত্তিা লমটার দূত্তর লছি লসউটা কথত্তে। করামত্তের প্রাজত্তয়র সত্তঙ্গ পু্ত্তরা উের আলিোর লনয়ন্ত্রত্তনর মািযত্তম আমাত্তের 

বীর অতযি স ি িাত্তব প্রথম োজটি কশষ েত্তরন। লেন্তু অলতত অলিজ্ঞতার আত্তিাত্তে, মুসা ইবন নুসাইর বুঝত্তত প্াত্তরন 

কয শুিু এই জায় ার উপ্র মুসিমানত্তের েেিই শুিু করামত্তের অলিযান ও আক্রমন কথত্তে লনরাপ্ো কেত্তব না। বািযোি 

কথত্তেই লতলন জাত্তনন করামরা তাত্তের সুপ্রলশলক্ষত এবং সুসলজ্জত কনৌবালহনী লেত্তয় কয কোন সময় এইসব উপ্কূিীয় 

শহরগুত্তিাত্তত আক্রমন েরত্তত প্াত্তর। আর এইজনয, প্রথম কয োজটি  মুসা ইবন নুসাইর েত্তরন তাাঁ র ঘাটি োইরাওয়াত্তন 

কপ্ৌত্তছই তা হত্তে জাহাজ লনমতাত্তনর কয ঘাাঁ টিটি এর আত্ত  তাাঁ র উেরসুরী হাসান ইবন আন-নু’মান লতউলনস শহত্তর িাপ্ন 

েত্তরলছত্তিন, তাাঁ র সম্প্রসারন েরা। োরোনাটির (যাত্তে আরবী িাষায় বিা কহাত- োর আস-লসনাহ) প্লরেল্পনা েরা হয় 

এিাত্তব কয রর্তরীও এোত্তন ততরী েরা যাত্তব, আর লবলিন্ন মুসিমান কেশ কথত্তে োলর র লনত্তয় আসা হত্তিা , লবত্তশষ েত্তর 

লমশর কথত্তে। িুমিযসা ত্তরর মত্তিয জাহাত্তজর  যাতায়াত সহজ ও লন তম েরত্তত লতলন, আমাত্তের বীর লবলিন্ন লনত্তেত শনাবলি 

কেন। আর এইিাত্তব, সেয স্বািীন, উের আলিোর এই উপ্কূিিূলম করামত্তের আগ্রাসন কথত্তে রলক্ষত হত্তিা । শালি এবং 

লিলতশীিতা আসি মুসিমানত্তের অিীত্তন এই এিাোয়, অত্তনে যায় ায় দ্রুত উন্নয়ন োযতক্রম শুরু হত্তিা  এবং সমৃলিশািী 

হত্তয় উেি। উপ্কূি এিাোর আত্তরা সুরক্ষার জনয লতলন কেৌশি ত িাত্তব প্রত্তয়াজনীয় লেছু িুমিযসা ত্তরর দ্বীপ্ েেি েত্তর 

লনত্তিন। পু্বত লেে কথত্তে ইউত্তরাপ্ যাওয়ার প্থটা সু ম েত্তরন মাসিামা ইবন আবু্দি-মালিে। প্লশ্চত্তম আমাত্তের বীর 

ইলতমত্তিযই সম্ভাবনা যাচাই েরলছত্তিন লেিাত্তব ইসিাম কে আইত্তবরীয় উপ্দ্বীত্তপ্ লনত্তয় যাওয়া যায়, এসময় জুলিয়ান, 

কসউটা’র  িনতর তাাঁ র োত্তছ আসি সাহাত্তযযর জনয কস্পত্তনর রাজা রেরীত্ত ার লবরুত্তি। লযলন অনযায়িাত্তব তবি উোরালিোর 

কথত্তে ক্ষমতা েেি েত্তরত্তছন আর জুলিয়াত্তনর কমত্তয়ত্তে লন ৃলহত েত্তরত্তছন টত্তিত্তো’কত কস্পত্তনর আোিত্তত। মুসা ইবন 

নুসাইর োমাস্কাস এ েিী ার োত্তছ আত্তবেন েরত্তিন কস্পন অলিগ্রহত্তনর জনয, লেন্তু েলি া লদ্বিালিত লছত্তিন। আর এজনয 

লতলন মুসা লবন নুসাইর’কে িল ত েরত্তত বত্তিন তাাঁ র আক্রমন যতক্ষন না প্যতত্তবক্ষেত্তের এেটি কছাট্ট েি তাত্তের 



সাহাবীত্তের অনুসারী ন   

 

131 
 

প্রলতত্তবেন না কেন, যাত্তের লতলন লনত্তয়া  কেন সামলরে অবিা মূিযায়ত্তনর জনয। তারী ’কে ৪০০ মুসিমান ছত্রী কসনার 

অলিনায়ে লনত্তয়া  কেয়া হয়, যাত্তেরত্তে, করামত্তের  িনতর জুলিয়ান জাহাত্তজ েত্তর কস্পত্তন প্াঠিত্তয় কেন। মুসিমানরা 

প্ািমাস দ্বীত্তপ্ (প্ত্তর যার নাম হয় তারী ) অবিান কনন, এরপ্র রামাোন উপ্দ্বীত্তপ্, কসটা লছি ৯২ লহজলর (জুিাই ৭১১ 

েৃাঃ)। হটাত এই আক্রমন স ি হয় আর আমাত্তের বীত্তরর মত্তিয এই িারনা বিমুি হয় কয এেনই সময় কস্পন আলিোর 

েরার। বারবার মুসলিম কসনািক্ষ তালরে ইবন লযয়ােত্তে লনত্তেত শ কেয়া হয় কস্পন অলিোত্তরর জনয তাাঁ র কসনাবালহনীত্তে 

অলিযান শুরু েরত্তত। লজব্রািটার প্ার হত্তত তারা সক্ষম হন এবং কসোত্তন তারা অবিান কনন (এই নামটি আত্তস আরলব শব্দ 

কথত্তে, জাবাি তালরে- তালরে প্বতত) 

আমাত্তের বীর লনত্তজ কস্পন যান এবং মুসিমানত্তের লবজত্তয়র যবলনো টাত্তনন কসই িুলমত্তত, যা লতলন অলত সাথতেতার সাত্তথই 

সম্পন্ন েত্তরন। আর এইিাত্তবই শুরু হয় কস্পন বা ইউত্তরাত্তপ্র এে নুতন যুত্ত র সুচনা। প্রবলতত  ৮০০ বছর কস্পন লছি 

মুসিমান শাসত্তনর অিীত্তন, আর নুতন এে সিযতা  ত্তে উত্তে এই উপ্দ্বীত্তপ্ (যাত্তে বিা হয় আন্দািুলসয়া), কযোন কথত্তে 

নবজা রত্তর্র এে নুতন আত্তিােবলতত ো প্রজ্বলিত হয় আর জ্ঞান  লরমার কসই আত্তিা ছলেত্তয় প্ত্তে পু্ত্তরা ইউত্তরাত্তপ্ এবং 

প্লশ্চমা লবত্তশ্ব।  

যেন কস্পন লবলজত হয় আমাত্তের বীত্তরর বয়স তেন শেুত্তর কপ্ৌত্তছ ক ত্তছ। তাাঁ র অবসত্তরর সময়, োমাস্কাস কথত্তে েলি া 

তাাঁ ত্তে কস্পন কথত্তে পু্ত্তবত লনত্তয় আসত্তিন। েলি া সুিাইমান ইবন আবু্দি-মালিে আমাত্তের বীরত্তে এবার বিত্তিন তাাঁ র সত্তঙ্গ 

মক্কায় হত্তজ্বর জনয সাথী হত্তত। ল ত্তর আসত্তিন তাাঁ র জন্মিুলম মলেনায়, আমাত্তের বীর ৮০ বছর বয়ত্তস মারা যান, আর 

মুসিমানত্তের জনয করত্তে যান এত্তের প্র এে লবজত্তয়র ক ৌরবময় প্রামানয াথা যা বহন েত্তরত্তছ ইসিাত্তমর মমত বার্ী। 

 

 

তাহরক ইবন হেিাদ 

মেন হবলজতা 

মৃতুয ৯৮ লহজলর 

 

 

যেনই কোন জাহাজ িুমিযসা র কথত্তে আটিালন্টে মহাসা ত্তর যায়  বা আত্তস তাত্তেরত্তে অবশযই লজব্রািটার অলতক্রম 

েরত্তত হত্তব অথবা কসোত্তন থামত্তত হত্তব, কযটা প্ত্তেত্তছ ইউত্তরাত্তপ্র এত্তেবাত্তর েলক্ষন প্লশ্চম কোত্তন মরত্তক্কার ঠিে উিত্তটা 

লেত্তে। লজব্রািটার এর আলিিালনে অথত লে? আর এই নামটার উৎপ্লে কোথায়?  

 
লজব্রািটার অথত – জাবাি তালরে (আরবী িাষায়) তালরে(ইবন লযয়াে) এর প্াহাে, আর এই নামটি আমাত্তের বীত্তরর নাম এর 

কথত্তে কনয়া হত্তয়ত্তছ। আমার সত্তচষ্ট থােব ইসিাত্তমর এই বীত্তরর জীবনী  াথায় উলে লেত্তত যার নাম প্বতত্ততর মত ক ত্তথ 

আত্তছ অলবনশ্বর হত্তয়। 

 

তালরে ইবন লযয়াে না যাওয়াহ (উররর আলিোর এেটি বারবার ক াত্র) ক াত্তত্র জন্ম গ্রহন েত্তরন। তাাঁ র লপ্তা শুরুর 

িমতািলরতত্তের এেজন। লতলন লবশ্বাসীত্তের সত্তঙ্গ কযা  লেত্তয়লছত্তিন উের আলিো যেন প্রথমবার মুি হয় উেবাহ ইবন 

নাল  আি-ল নহলরর কনতৃত্তে। তাাঁ র লপ্তার মৃতুযর প্র, লতলন তেন যুবে, আমাত্তের বীর উের আলিোর মুসিমান 

কসনাবালহনীত্তত কযা  কেন। অল্প বয়স্ক হওয়া স্বত্তত্বও লতলন লবত্তশষ সাহলসেতায় তাাঁ র লবশ্বাস সবার মাত্তঝ কপ্ৌছাত্তত প্রচন্ড 
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আগ্রহালিত থাত্তেন। আর এই িাত্তবই লতলন মুসা ইবন নুসাইর’এর আিা অজত ন েরত্তত সক্ষম হন। লতলন তাাঁ ত্তে টযালঙ্গয়ার এবং 

মরত্তক্কার দূর প্লশ্চত্তমর আত্তশপ্াত্তশর এিাোর  িনতর লহত্তশত্তব তাাঁ ত্তে লনযুি েত্তরন, করামত্তের কথত্তে যেন এই এিাো মুি 

হয়। আমাত্তের বীরত্তে লসউটার করাম  িনতর জুলিয়ান এর সত্তঙ্গও কযা াত্তযা  েরার ক্ষমতা কেয়া হত্তিা , এটা লছি আর 

এেটি গুরুত্বপু্নত প্থ আইত্তবলরয়ান উপ্দ্বীত্তপ্র। 

 

ইলতহাস বত্তি কয কস্পন কস সময় এেটা নাজুে প্লরলিলতর মত্তিয লেত্তয় যালেি। অশালি আর লববাে লছি রেলরত্ত ার 

শাসনামত্তির সামালজে অবিা, কেননা লতলন কস্পত্তনর লসংহাসন তার আসি উোলরলিোর কথত্তে কজার েত্তর কেত্তে 

লনত্তয়লছত্তিন। এটা জানা যায় কয জুলিয়ান তাাঁ র কমত্তয়ত্তে টত্তিত্তোত্তত আইন শাস্ত্র প্োর জনয প্াোন। লেন্তু রেলরত্ত াজ 

আপ্াত রাজেীয় অলতলথর আপ্যায়ত্তনর লনয়ম নীলত মানলছত্তিন না। জুলিয়াত্তনর কমত্তয়র সত্তঙ্গ দুবতযবহার েরা হয় এমনলে 

তাাঁ ত্তে কজি বলন্দ েরা হয়। তার লপ্তা যেন এই সংবাে প্ান লতলন উষ্মায় ক ত্তট প্ত্তেন। জুলিয়ার লসংহাসত্তনর আসি 

উেরালিোরত্তে সন্মত েরান কয লতলন  আরব মুসিমানত্তের সাহাযয চাইত্তবন যারা পু্রা উের আলিো েেি েত্তর লনত্তয়ত্তছ 

এবং আইত্তবলরয়ান উপ্দ্বীত্তপ্র দ্বারপ্রাত্তি এত্তস কপ্ৌত্তছত্তছন। সুতরাং তারা দুজত্তনই আমাত্তের বীর তালরে ইবন লযয়াত্তের সত্তঙ্গ 

আত্তিাচনা েরত্তিন আর উলন প্রামশত লেত্তিন লতউলনলসয়ায় োইরাওয়ান’এ আলমর মুসা ইবন নুসাইর এর সত্তঙ্গ েথা বিত্তত। 

স্বািালবেিাত্তব, মুসা ইবন নুসাইর এবং আমাত্তের বীর ইলতমত্তিযই েথা বিলছত্তিন লেিাত্তব সা ত্তরর ঐপ্াত্তর কস্পত্তন 

ইসিাত্তমর প্তাো  লনত্তয় যাওয়া যায়। সুতরাং জুলিয়াত্তনর এই আ মন মুসা ইবন নুসাইরত্তে আত্তরা  লিরিাত্তব কস্পত্তনর 

প্লরলিলত বুঝার সুবনত সুত্তযা  ততরী েত্তর লেি। মুসা ইবন নুসাইর োমাস্কাত্তস েিী ার োত্তছ কস্পন অলিগ্রহন েরার জনয 

অনুমলত কচত্তয় প্ত্র লিেত্তিন। অলিনব এই অলিজ্ঞতার কপ্রলক্ষত েলি াত্তে অত্তনে সংরক্ষর্শীি প্রলতউেত্তরর আেয় লনত্তত 

হত্তিা । লতলন প্রামশত লেত্তিন মুি েেি অলিযাত্তনর আত্ত  গুিচরত্তের প্াোত্তনা কহাে কসোনোর প্লরলিলত প্যতাত্তিাচনা 

জনয। তালর , আর এেজন বারবার মুসলিম, যাত্তে কবত্তছ কনয়া হত্তিা  ৪০০ ছত্রীত্তসনার তথয উদ্ঘাটন ও প্লরলিলত 

প্যতাত্তিাচনার এে েিত্তে কনতৃে কেয়ার জনয। লবত্তশষ অলিযান সাথতে হত্তিা । আর তালরত্ত র স ি প্রতযাবতত ত্তনর প্র মুসা 

ইবন নুসাইর লসিাি লনত্তিন এেনই কপ্াি সময় কস্পন আক্রমত্তনর। আমাত্তের বীর তালরে ইবন লযয়ােত্তে কবত্তছ কনয়া হত্তিা  

৫০০০ তসত্তনযর বালহনীত্তে কনতৃে কেয়ার জনয যারা আপ্াত কস্পত্তনর লসংহাসনত্তে রক্ষা েরার জনয যুি েরত্তব। তালরে ইবন 

লযয়ােত্তে সাহাযয েরি লবত্তশষত্তজ্ঞর এেটি েি যারা আরব এবং বারবার। জুলিয়াত্তনর োলয়ত্ব হত্তিা  সব তসনযত্তের প্ারাপ্াত্তরর 

বযবিা েরা আর কস্পত্তনর িুলমত্তত তসনযত্তের লেে লনত্তেত শনা কেয়া। ঐলতহালসেরা প্রলতটি কেৌশিত্তে েুবই েক্ষ এবং 

সমরত্তেৌশত্তির লবরাট চাতুত্তযতযর সত্তঙ্গ তুিনা েত্তরত্তছন। কেননা মুসিমানরা যলে লনত্তজত্তের রর্তরী বযবহার েরত তাহত্তি তা 

শত্রুপ্ত্তক্ষর দৃলষ্ট আেশতন েরত। মুসলিম কযািারা কছাট কছাট েত্তি প্রনালিটি প্ার হত্তয় এেটি প্বতত্তত জত্তো হত্তয়লছত্তিন প্ত্তর 

কসই প্াহােত্তে তালরে এর প্াহাে বা ইংত্তরলজত্তত লজবরা্ার বিা হয়, কসনাপ্লতর নাত্তম নামেরন েরা হয়। এটা অলজত ত 

হয় ৯২ লহজলরত্তত (৭১১ েৃাঃ)। তাাঁ র তসনযত্তের যুত্তির গুরুত্ব কবাঝাবার জনয, আমরা জালন, আমাত্তের বীর সবগুত্তিা জাহাজ, 

কয সব তাত্তের বহন েত্তরলছি আইত্তবলরয়ান উপ্দ্বীত্তপ্, সবগুত্তিা জ্বালিত্তয় কেয়া হয়। আর তসনযবালহনীর প্রলত তাাঁ র 

ঐলতহালসে বিৃতায় লতলন বত্তিন, ‘ কহ কিাত্তেরা! প্ািাবার প্থ কোথায়! সমুদ্র আমাত্তের কপ্ছত্তন আর শত্রু আমাত্তের 

সমু্মত্তক্ষ। আল্লাহর েসম! আমাত্তের সামত্তন কোনই  তযাির নাই তিযত এবং লসিাত্তি মনলির েরা ছাো’। কস লেন লছি 

রলববার, ২৮কশ রমাোন ৯২ লহজলর (১৯কশ জুিাই ৭১১ েৃাঃ), যুি শুরু হত্তিা  আমাত্তের বীত্তরর কনতৃত্তে মুসিমান বালহনী আর 

রেলরত্ত ার কনেৃত্তে কস্পত্তনর কসনাবালহনী। স্বািালবেিাত্তব কসই সমত্তয়র মত্তিয মুসিমান কসনাবালহনীত্তত আরও ৫০০০ কিাে 

সলিবৃলি েত্তর আর যাত্তেরত্তে বহন েত্তর মুসিমানত্তের কনৌবহর। জুলিয়াত্তনর কিােজন লবত্তজতার প্রলতলনলি লহত্তশত্তব োজ 

েত্তরন এবং কিােজনত্তে বত্তিন মুসিমানত্তের সন্মত্তন্ধ কয এরা আক্রমর্োরী বা উপ্লনত্তবশবালে নয় বরং এরা বহন েরত্তছ 



সাহাবীত্তের অনুসারী ন   

 

133 
 

শালি এবং স্বািীনতার বানী। আর এইিাত্তব রেলরত্ত ার কসনাবালহনীর এেটি  অশ্বাত্তরাহী েি সপ্ক্ষ তযা  েত্তর। আর এইিাত্তব 

কসনাবালহনীত্তত শুরু হয় লবশৃঙ্খি অবিার এবং তসনযরা জীবন বাচাত্তত প্ািাত্তত শুরু েত্তরন। আর এইিাত্তব যুি চত্তি আত্তর 

মুসিমান বালহনী যুত্তি জত্তয়র লেত্তে এল ত্তয় যায়। রেলরত্ত া তাাঁ র প্রালজত কসনাবালহনীত্তে কপ্ছত্তন ক ত্তি প্ালিত্তয় যায়। আর 

এইিাত্তবই প্রথম এবং চুোি যুত্তির অবসান হয়, এটার প্ত্তর আরও অত্তনে যুি সংঘটিত হয় যার কবশীরিা ই মুসা ইবন 

নুসাইর এর কনতৃত্তে সংঘটিত হয় লযলন আমাত্তের বীর তালরে ইবন লযয়ােত্তে রক্ষার জনয দ্রুত চত্তি আত্তসন। 

 

১৪ মাত্তসর মাত্তসর মত্তিয টত্তিত্তো,ত্তসিাইি, কমারো এবং অনযান্ন শহত্তরর কবলশরিা  অংশই মুসিমানত্তের অিীত্তন চত্তি 

আত্তস আর দু’বছত্তরর মত্তিয প্রায় পু্ত্তরা আইত্তবলরয়ান উপ্দ্বীপ্ মুসিমান শাসনিুি হয় যা ৮০০ বছর িায়ী হয়। মুসিমানত্তের 

কস্পন লবজত্তয়র এই ঘটনাত্তে অত্তনে লহলতহাসলবে ইউত্তরাত্তপ্ সাংসৃ্কলতে উন্নয়ত্তনর োরর্ মত্তন েত্তরন যা প্রবলতত ত্তত এে 

মহাজা রত্তন রুপ্ কনয়। কেননা মুসিমানরা কস্পত্তন লনত্তয় আত্তস লবলিন্ন িরত্তনর সামলগ্র লবলিন্ন সিযতা কথত্তে যার লবসৃ্তলত 

প্লশ্চত্তম আটিালন্টে মহাসা র কথত্তে পু্ত্তবত িারত ও চীন প্যুতি। আর কস্পত্তন মুসিমানত্তের এইসব লশক্ষার প্রলতষ্ঠান গুত্তিায় 

অত্তনে প্রিাবশািী ইউত্তরালপ্য়ান প্লিতরা জ্ঞান অজত ন েত্তরত্তছন। আমার বি িারনা কস্পন আজও মুসিমানত্তের প্রলত 

েৃতজ্ঞ যাত্তের ততরী িাপ্তয আজও কুটি কুটি প্যতটেত্তের কস্পন ভ্রমত্তন আেৃষ্ট েরত্তছ পৃ্লথবীর বহু কেশ কথত্তে প্রলত বছর। 

আর পু্ত্তরা বযাপ্ারটাই সম্ভব হত্তয়ত্তছ আমাত্তের বীর তালরে ইবন লযয়াে এর জনয লযলন কস্পন এবং ইউত্তরাত্তপ্ মুসিমান 

সিযতার দ্বার েুত্তি কেন।    
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আল-ইমাম আবু িাহনফাি আন-নু’মান 

৮০ – ১৫০ লহজলর 

 

 

কমৌলিে লবশ্বাস এবং মুি উপ্াসনা আর আইলন োোত্তমার বাইত্তর মুসমানরা ইসিালম আইন বা শালরয়ায় লেছু লনলেত ষ্ট সু্কিত্তে 

অনুসরন েত্তর,  এটা এেটি সুপ্লরলচত সতয। কমৌলিে লিলেগুত্তিার বযপ্াত্তর কোন লবতত্তেত র অবোশ কনই কযত্তহতু এসব 

কক্ষত্তত্র সুস্পষ্ট উত্তল্লে আত্তছ কুরআন এবং আল্লাহর রসুি মুহাম্মে (সাাঃ) এর লশক্ষায়। 

 

প্রলসি চারটি সু্কত্তির ইমামরা হত্তেন আবু হালন া, মালিে ইবন আনাস, মুহাম্মে ইবন ইলদ্রস আশ-সা ’ই এবন আহমাে 

ইবন হানবাি। আমরা এেন আত্তিােপ্াত েরব আবু হালন ার বযলিত্তের উপ্ত্তর যার সু্কত্তির িারা ছলেত্তয় আত্তছ লবত্তশষ েত্তর 

এলশয়ায় – িারত উপ্মহাত্তেত্তশ, পু্রা মিয এলশয়া এবং তুলেত  ও আ  ালনিাত্তনর মত কেশ। 

 

আবু হালন া আন-নু’মান জন্মগ্রহন েত্তরন  ইরাত্তের কু ায় ৮০ লহজলর সাত্তি। লতলন কসৌিা যবান লছত্তিন কয লতলন   

ইসিাত্তমর ২য় প্রজন্ম লহত্তশত্তব জন্মগ্রহন েত্তরন এর  ত্তি লতলন সুত্তযা  প্ান লেছু আল্লাহর নবীর (সাাঃ) সাহাবীত্তের োছ 

কথত্তে সরাসলর  জ্ঞান অজত ত্তনর এছাোও লদ্বতীয় প্রজত্তন্মর অত্তনে লবেযাত লবত্তশষত্তজ্ঞর সাহচযতয প্ান লতলন। এটা উত্তল্ললেত 

হত্তয়ত্তছ কয আবু হালন া (রাাঃ) প্রথম ইসিালম আইন শাত্তস্ত্রর(যাত্তে বিা হয় ল ে’হ) সারগ্রন্থ রচনা েত্তরন কুরআন এবং 

সুন্নাহর উপ্র লিলে েত্তর। আমাত্তের বীর কপ্শায় লছত্তিন এেজন বযবসায়ী লেন্তু লেত্তনর কশত্তষ লতলন মসলজত্তে লশক্ষা লেত্ততন। 

লতলন লছত্তিন বযবসায়ী এবং লশক্ষে দু’কক্ষত্তত্রই লছত্তিন অনুেরর্ীয়। কেননা লতলন শুিু অতযি সৎ নয় তাাঁ র বযবসালয়ে 

কিনত্তেত্তন, লতলন অতযি নীলতজ্ঞানসম্পন্নও লছত্তিন। লতলন এমনলে, তাাঁ র োত্তছ কয মুনা াটা স্বলস্তর মত্তন কহাত না, লনয়মলসি 

হত্তিও লতলন তা গ্রহন েরত্ততন না। এেবার এে মলহিা তাাঁ র কোোত্তন আত্তস এবং তাাঁ র োত্তছ লেছু লসল্ক কপ্াশাে ক্রত্তয়র 

আত্তবেন েত্তরন।লতলন কপ্াশাত্তের জনয তাাঁ ত্তে আনুমালনে মুত্তিযর েথা লজত্তজ্ঞস েত্তরন। যেন লতলন তাাঁ ত্তে বত্তিত্তিন ‘১০০ 

লেরহাম’, লতলন বিত্তিন এটার মুিয তাাঁ র কথত্তেও কবশী। মলহিা কস েথা লবশ্বাসই েরত্তত প্ারলছত্তিন না যতক্ষন না 

কপ্াশােটি আর এেজন ৫০০ লেরহাম লেত্তয় েলরে েত্তরন তাাঁ র সামত্তনই। আর এেবার, লতলন তাাঁ র সহত্তযা ীত্তে সতেত  েত্তর 

কেন েুত ওয়ািা এেটি  লনলেত ষ্ট কপ্াশাে লবলক্র না েরত্তত। যাই কহাে, সহত্তযা ী কসটা িুত্তি যান এবং কপ্াশােটি লবলক্র েত্তর 

ক ত্তিন। আমাত্তের বীর যেন তা জানত্তত প্ারত্তিন লতলন লসিাি লনত্তিন কসলেত্তনর পু্ত্তরা লবলক্রর টাোটা োন েত্তর কেত্তবন 

আর তাাঁ র সহত্তযা ীর সত্তঙ্গ বযবসালয়ে সম্পেত ও লছন্ন েত্তর ক িত্তিন। যলেও তাাঁ র বনু্ধ িুি েত্তরই জামাটি লবলক্র েত্তর ক ত্তিন। 

 

লশক্ষে লহত্তশত্তব আমাত্তের বীর তাাঁ র সমস্ত  রীব ছাত্রত্তের সাহাযয েরত্ততন কযন তারা পু্ত্তরাটা সময় জ্ঞানাজত ত্তন মত্তনালনত্তবশ 

েরত্তত প্াত্তর। লশক্ষার প্রলত তাাঁ র উৎসাহ এমনলে বে বে আত্তিম বা প্লিতত্তের জনযও প্রসালরত হয়। এটা উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ 

কয লতলন যেন তাাঁ র লনত্তজর বা প্লরবাত্তরর জনয কপ্াশাে প্লরেে লেনত্ততন তেন লতলন কযসব আত্তিমত্তের জানত্ততন তাত্তের 
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জনযও তাই েলরে েরত্ততন। আসত্তি আমাত্তের বীত্তরর বোন্নতা সবাইর োত্তছ কপ্ৌত্তছ কযত লবত্তশষ েত্তর যারাই তাাঁ র সাহচত্তযত 

আসত। এেো লতলন যেন রাস্তা লেত্তয় কহত্তট যালেত্তিন লতলন িক্ষ েরত্তিন এেজন কিাে লনত্তজত্তে িুোবার কচষ্টা 

েরলছত্তিন। আবু হালন া তাাঁ ত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, ‘তুলম কেন লনত্তজত্তে আমার োছ কথত্তে িুোবার কচষ্টা েরছ’? তাাঁ ত্তে 

যেন বিা হত্তিা  কয কসই কিাে তাাঁ র োত্তছ কথত্তে ১০,০০০ লেরহাম েজত  লনত্তয়লছি এবং লেত্তত না প্ারার জনয িারগ্রি মত্তন 

েরত্তছন। আমাত্তের বীর তাাঁ ত্তে বিত্তিন লতলন এই েজত  আর ক রত চান না। শুিু তাই নয়, লতলন আরও কিােটির োত্তছ ক্ষমা 

চাইত্তিন তাাঁ র  লবব্রতের অবিার োরর্ হওয়ার জনয! এেজন আেশত িমতিীরু মুসিমান লহত্তশত্তব আমাত্তের বীর তাাঁ র 

প্লরলচতজত্তনর োত্তছ বোন্নতা আর েয়ার প্রলতিূ লছত্তিন, যাত্তেরত্তে লতলন অসুিতার জনয কেেত্তত কযত্ততন আবার তাত্তের 

অনুপ্লিত্তত তাত্তের কোাঁ জ লনত্ততন। এেটি েুবই মজাত্তের ঘটনার উত্তল্লে েরা হয়, কসটা হত্তিা  আমাত্তের বীর এবং তাাঁ র 

মাতাি প্রলতত্তবশীর মত্তিয মুত্তোমুলে সাক্ষাত্ততর এে ঘটনা, কয মাতাি হত্তয় সারা রাত িত্তর উচ্চস্বত্তর  ান েরত যা আবু 

হালন ার জনয অত্তনে লবরলির োরর্ লছি। এেো পু্লিশ তাাঁ ত্তে িত্তর আনি এবং কজত্তি পু্ত্তর লেি তাাঁ র লবরি বা উেিের 

স্বিাত্তবর জনয।  আবু হালন া কসই রাত্তত িক্ষ েরত্তিন কয তাাঁ র প্াো বা প্রলতত্তবশ লনশু্চপ্। লতলন তাাঁ র ক ািত্তমত্তি প্রলতত্তবশীর 

কোজ লনত্তিন। আত্তর প্রলতত্তবশীর কজত্তি যাওয়ার েথা শুত্তন লতলন  িনতত্তরর োত্তছ কেৌোত্তিন, তাাঁ র জনয সুপ্ালরশ েরত্তিন, 

তাত্তে সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ কছত্তে কেয়া হত্তিা । শুিু তাই নয়, আবু হালন া তাত্তে লেছু অথত সাহাযযও লেত্তিন কজত্তি থাোর োরত্তন 

তার কয আলথতে ক্ষলত হত্তত প্াত্তর এই কিত্তব। কসই মাতাি এইসব কেত্তে এতই অলিিূত হি কয কস েুবই অনুতি হত্তিা  

আর লসিাি লনি কয কস তাাঁ র সমস্ত সময় ইসিাত্তমর জনয উতস ত েরত্তব এবং জ্ঞানাজত ন েরত্তবন মসলজত্তে ল ত্তয়। 

 

আবু হালন া’র সবসমত্তয়র িীলত কোন অনযায় বা কোত্তষর মত্তিয জলেত্তয় যাওয়ার, যার জনয লতলন  িনতর বা েিী ার হত্তয় 

োজ েরত্তত অস্বীেৃলত জানান, এমনলে এেজন লবচারে লহত্তশত্তব োজ েরার প্রস্তাবও। আর এইজনয েলি া আবু জা’ র 

আি-মানসুর আত্তেশ কেন আবু হালন াত্তে কজি বলন্দ েরার জনয আর কসোত্তনই লতলন মারা যান ১৫০ লহজলর সত্তন। যলেও 

আমাত্তের বীর কজত্তি মারা যান, তাাঁ র নাম এেত্তনা সো জাগ্রত শুিু তাাঁ র অনুসালরত্তের মত্তিযই নয় এর বাইত্তরও সারা পৃ্লথবী 

জুত্তে।   

 

 
 

আল-ইমাম মাহলক ইবন আনাস 

৯৩ – ১৭০ লহজলর 

 

 

এর আত্ত  আমরা উত্তল্লে েত্তরলছ কয মুসিমানরা মুিত চারটি মতবাত্তের সু্কিত্তে অনুসরন েত্তর আইন (শালর’য়া) বা 

এবােত্ততর বযাপ্াত্তর। আমাত্তের বীর এই ক্রত্তম লদ্বতীয় সময়োত্তির লহত্তশত্তব। মালিে ইবন আনাস যাত্তে মলেনা’র আত্তিম বা 

লবত্তশষজ্ঞ বিা কহাত, লতলন মলেনায় জন্মগ্রহন েত্তরন ৯৩ লহজলরত্তত (৮ েৃলষ্টয় শতাব্দীর প্রারত্তম্ভ)। 

 
েুবই কেৌতহিজনে, আমাত্তের বীর এেজন বািে তেন, িাবি কযত্তহতু তাাঁ র  ান বাজনার প্রলত যত্তথষ্ট আগ্রহ ও  াত্তনর 

জনয েণ্ঠস্বরও সুন্দর লতলন  ানত্তেই কপ্শা লহত্তশত্তব গ্রহন েরত্তবন। লেন্তু তাাঁ র মা তাাঁ ত্তে উপ্ত্তেশ লেত্তিন কয  ইসিাত্তমর প্রথম 

লবেযািয় ও লবশ্বলবেযািত্তয় িলতত  হত্তত, আল্লাহর রসুত্তির মসলজে মলেনায়। কযোত্তন লতলন শুরু েত্তরন মহান কুরআন মুেি 

লবেযা এবং প্ত্তর হালেস – আল্লাহর রসুত্তির আচার আচরন ও লনত্তেত শ। কয যুত্ত  লিো এবং লিলেত বইপু্স্তে সামগ্রী লছি 
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দুষ্প্রাপ্য, লশক্ষানলবসত্তের ও আত্তিমত্তের শলিশািী স্মরর্শলির প্রত্তয়াজন কহাত অলজত ত জ্ঞানত্তে িত্তর রাোর জনয। আমাত্তের 

বীর এই লবত্তশষ গুত্তর্ কপ্ছত্তন লছত্তিন না। উত্তল্লে েরা হয় কয যেনই মালিে ইবন আনাস আল্লাহর রসুত্তির কোন হালেস 

শুনত্ততন লতলন এেটি ল রা লেত্তয় রােত্ততন প্রলতটি হালেত্তসর জনয। প্ত্তর, লতলন হালেসটি বিত্ততন বা লনত্তজর জনয প্েত্ততন 

এইজনয কয লতলন প্রলতটি হালেস মত্তন রােত্তত কপ্ত্তরত্তছন লেনা তা লনলশ্চত হওয়ার জনয।  এেবার লতলন এেটা তবেত্তে 

লছত্তিন কযোত্তন ৩০টি হালেস বলর্তত  হলেি এবং তাাঁ র উপ্র আত্তিাচনা েরা হলেি।  তবেে কশষ হত্তি আমাত্তের বীর 

হালেসগুলি মত্তন রােত্তত কপ্ত্তরত্তছ লেনা তা কেেত্তত িা ি এবং বুঝত্তত প্ারত্তিন কসইসব হালেত্তসর মত্তি এেটি হালেস িুত্তি 

ক ত্তছন। সুতরাং লতলন লশক্ষত্তের োত্তছ কেৌে লেত্তিন িুত্তি যাওয়া হালেসটি তাাঁ র োছ কথত্তে আবার লশেত্তত, লশক্ষে তাাঁ র 

োছ কথত্তে শুনত্তিন এবং িুত্তি যাওয়াটা লশলেত্তয় লেত্তিন। 

 

এেজন লবেযাত লবত্তশষজ্ঞ লহত্তশত্তব, আমাত্তের বীর শুিু এই িরত্তনর অলিত্তবশনই অংশ কনন নাই কযসব প্রায় নব্বইজন 

লবত্তশষত্তজ্ঞর দ্বারা প্লরচালিত হত্তয়লছি, লতলন তাাঁ র সারা জীবন িত্তর ইমান বা লবশ্বাত্তসর লবলিন্ন লবষয় লনত্তয় তাাঁ র সহেলমতত্তের 

সত্তঙ্গ আত্তিাচনা েত্তরত্তছন এবং কযসব লবত্তশষজ্ঞ মলেনায় আসত্ততন হত্তজ্বর সময়। এছাোও কযা াত্তযা  রােত্ততন লবেযাত সব 

আত্তিমত্তের সত্তঙ্গ দুলনয়ার লবলিন্ন যায় ায়। আমরা জালন কয মালিে ইবন আনাস আল্লাহর রসুত্তির মসলজত্তে লশক্ষা লেত্তত শুরু 

েত্তরন অত্তনে অল্প বয়ত্তস, লবত্তশরও আত্ত , লেন্তু এটা শুরু েত্তরত্তছন তেনই যেন প্রায় সেুরজন তাাঁ র লশক্ষে তাাঁ র িত্তমতর 

উপ্র জ্ঞাত্তনর  িীরত্তত্বর প্রীক্ষা লনত্তয়ত্তছন শুিুর তাাঁ র প্র। এত্তের অত্তনত্তেই আবার প্রবলতত ত্তত তাত্তের আত্ত র ছাত্তত্রর  

োত্তছই অনুলশিন লনত্তয়ত্তছন। এেজন ঐলতহয তিাত্তব রক্ষর্শীি, রসুত্তির মসলজত্তের এেজন লশক্ষে লহত্তশত্তব আমাত্তের 

বীত্তরর লছি  িীর িািবাসা আল্লাহর রসুত্তির হালেত্তসর প্রলত। ইলতহাস সাক্ষ কেয় কয আমাত্তের বীর হালেস প্রলশক্ষত্তনর আত্ত  

লতলন ক াসি েরত্তবন এবং তাাঁ র সবত্তচত্তয় সুন্দর কপ্াশাে প্লরিান েরত্তবন আর োউত্তেই উচ্চস্বত্তর েথা বিত্তত কেত্তবন না। 

আরও উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ কয মলেনায় লতলন েেনও কঘাোর উপ্ত্তর চেত্ততন না, বিত্ততন কয আলম কেেত্তত চাই না কয শহত্তর 

আল্লাহর নবী শুত্তয় আত্তছন কসোত্তন আলম কঘাোয় চেলছ।  

 

কযত্তহতু আমাত্তের বীর ৯০ বছর কবত্তচ লছত্তিন লতলন কেত্তেত্তছন উমাইয়াে বংশ কথত্তে আব্বালসয় বংত্তশ ক্ষমতার প্ািাবেি 

এবং লতলন অত্তনে েলি ার সত্তঙ্গ লমলিত হত্তয়ত্তছন যারা তাাঁ ত্তে তাাঁ র লবজ্ঞতা, জ্ঞান ও আিলরে প্রামত্তশতর জনয সন্মান লেত্ততন 

তাাঁ র প্ালন্ডত্ততযর বাইত্তর। আমরা শুত্তনলছ সুলবেযাত েলি া হারুনুর রলশে যেন জানত্তত প্ারত্তিন আি-মুওয়াো (ত্তয গ্রন্থটি 

আমাত্তের বীর েতৃত ে সঙ্কলিত) সন্মত্তন্ধ লতলন তাাঁ র এে মন্ত্রীত্তে প্াোত্তিন তাাঁ ত্তে লনত্তয় যাওয়ার জনয কযন লতলন েলি াত্তে 

বইটি প্ত্তে শুনাত্তত প্াত্তরন। আমাত্তের বীর মালজত তিাত্তব উের লেত্তিন, ‘েলি াত্তে আমার েিা জানাইও আর তাাঁ ত্তে বলিও 

জ্ঞাত্তনর োত্তছ কপ্ৌছত্তত হয়, আর জ্ঞান েেনও কিাত্তের োত্তছ কপ্ৌছায় না’। প্ত্তর, েলি ার অবািযতার জনয আমাত্তের 

বীরত্তে োয়ী েরা হত্তিা , লতলন েলি াত্তে বত্তিনাঃ ‘ও লবশ্বাসীত্তের কনতা, আল্লাহ সবতশলিমান আপ্নাত্তে এই সন্মানত্তযা য 

প্ত্তে আসীন েত্তরত্তছন। আর আপ্লন প্রথম হত্তয় উমু্মি েরত্তবন না লশক্ষা এবং জ্ঞাত্তনর মযতাোত্তে কহয় েত্তর আপ্নার 

যায় াত্তে লনচু েরত্তবন না কেননা এত্তত আল্লাহ আপ্নার যায় াত্তেই নীচু েরত্তত প্াত্তর। আলম আসত্তি আপ্নাত্তে অমানয 

েরত্তত চাইলন, কযটা কচত্তয়লছ কসটা হত্তিা  আমাত্তের কনতা জ্ঞানাজত নত্তে প্রেৃত সন্মান কেোে কযন আল্লাহ তাাঁ র মযতাোত্তে 

উচ্চাসত্তন আসীন েত্তরন’। েলি া হারুনুর রলশে বুঝত্তত প্ারত্তিন এবং লতলন আমাত্তের বীত্তরর সত্তঙ্গ কহত্তট তাাঁ র বােীত্তত 

ক ত্তিন তাাঁ র সত্তঙ্গ েথা বিত্তত এবং তাাঁ র বই কথত্তে শুনত্তত।  আর কয গুনাবলিটি  সািারর্িাত্তব ইসিাত্তমর প্রজ্ঞাসম্পন্ন 

বীরত্তের মত্তিয লবরাজমান তা হত্তিা , কযসব আমাত্তের বীরও তাাঁ র েথা এবং োত্তজ মানুষত্তে লশক্ষা লেত্তয়ত্তছন তা হত্তিা  

লবনম্রতা এবং কয লবষয়টায় অজ্ঞতা আত্তছ বা কযটার সন্মত্তন্ধ সুলনলশ্চত নয় তা অেপ্ত্তট স্বীোর েরা। লতলন সবসময় তাাঁ র 
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ছাত্রত্তের কজার লেত্তয় বিত্ততন এেজন সলতযোত্তরর লবজ্ঞ বযলির আসত্তি সৎ সাহস থাো বাঞ্ছনীয় এটা বিার ‘আলম জালন 

না’। আমরা শুত্তনলছ, এেবার আসত্তি এে বযলি আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ এত্তস বিত্তিন কয লতলন ছয়মাস িত্তর আসত্তছন তাাঁ র 

োত্তছ এেটি লবত্তশষ বযাপ্াত্তর তাাঁ র োছ কথত্তে জানত্তত। তাাঁ র োছ কথত্তে তাাঁ র সমসযার েথা শুত্তন মালিে কোন সঠিে উের 

েুত্তজ প্ালেত্তিন না। সুতরাং লতলন কিােটিত্তে  লবনত্তয়র সত্তঙ্গ বিত্তিন ‘আসত্তি আলম জালন না’। কিােটি আশ্চযত হত্তয় ক ি 

এবং বিি, ‘তাহত্তি ল ত্তর ল ত্তয় আলম আমার কিােজনত্তের লে বিব’। আমাত্তের বীর বিত্তিনাঃ ‘তাত্তেরত্তে বি কয মালিে 

ইবন আনাস বত্তিত্তছ কয কস জাত্তন না’। 

আর এই িরত্তনর োলয়ত্ব শীিতা লনত্তয় আমাত্তের বীর কিােজনত্তের লশক্ষা লেত্ততন এবং িলমতয় আত্তেশ ( ত্ততায়া) লেত্ততন 

যলেও লতলন এে িাত্তেরও কবশী আল্লাহর নবীর আচার, লনত্তেত শ বা হালেস সংগ্রহ েত্তরলছত্তিন আর কসগুত্তিা অত্তনে গুলনজন 

যারা  িলমতয় বযপ্াত্তর কবশ প্রিাত্তব রাত্তেন তাত্তের সত্তঙ্গ আত্তিাচনা েত্তরত্তছন। আমরা প্ত্তেলছ প্রায় সময়ই আমাত্তের বীর 

এেজন েুবই সত্তচতন উপ্ত্তেশে লহত্তশত্তব, লতলন প্রশ্ন েতত াত্তে অত্তপ্ক্ষা েরত্তত বিত্ততন তাাঁ র প্রত্তশ্নর উের কেয়ার আত্ত ।  

 

মালিে ইবন আনাস লবত্তশষ েত্তর স্বীেৃলত কপ্ত্তয়ত্তছন তাাঁ র লবশাি বই ‘আি-মুওয়াোর’ জনয, কযটাত্তে বিা হয় ইসিাম বা 

িত্তমতর  ইলতহাস এবং লশক্ষার উপ্র লদ্বতীয় সংেলিত গ্রন্থ। লেছু ইলতহাত্তসলবত্তের িারনা গ্রন্থটি সঙ্কলিত হত্তয়লছি চলল্লশ বছর 

িত্তর। আজ অবলি, এই গ্রন্থ কুটি কুটি, উের ও উপ্-সাহারা আলিোর মুসিমানত্তের জনয এে লবশাি উৎস, কয এিাোয় 

মালিলে লচিার প্রিাব অত্তনে কবশী।  

 

 

আল-ইমাম আশ্-শ্াফী’ই 

হবখোত িহরোজক, হবদোন এবং হশ্ক্ষক 

১৫০ – ২০৪ লহজলর 

 

 

আি-ইমাম আশ-শা ী’ই মুসিমানত্তের মত্তিয এে লবেযাত বযলি লহত্তশত্তব সুপ্লরলচত, কেননা তাাঁ র সু্কত্তির লচিা িারা এলশয়া 

এবং আলিোর বহু এিাো জুত্তে প্রিালবত হত্তয় আত্তছ। শা ী’ই লচিা িারা বা মােহাব  লবত্তশষ েত্তর লমশর, েলক্ষন আরব 

এবং েলক্ষন পু্বত এলশয়ায় প্রবিিাত্তব অনুসৃত হত্তয় আসত্তছ। আমরা এই ইমাম সন্মত্তন্ধ লেছু জানার কচষ্টা েরব। 

 

আমাত্তের বীর এোত্তন মুহাম্মে ইবন ইলদ্রস আশ-শাল ’ই, ল লিলস্তত্তনর  াজ্জায় জন্ম গ্রহন েত্তরন ১৫০ লহজলরত্তত (৮ম 

েৃষ্টাত্তব্দর লদ্বতীয়াত্তিত)। লতলন কুরাইশ বংশদু্ভত লছত্তিন, যার বংশ প্রম্পারা আল্লাহর রসুি মুহাম্মত্তের(সাাঃ) কুত্তির সত্তঙ্গ তাাঁ র 

৭ম প্র োো আবে মানা  এর জন্ম সুত্র কমিাত্তনা যায়। এেজন এলতম লহত্তশত্তব তাাঁ র মা তাাঁ ত্তে পু্বতপু্রুষত্তের যায় া মক্কায় 

লনত্তয় আত্তসন। কযোত্তন লতলন তাাঁ র প্রথম লশক্ষা িাি েত্তরন মক্কার প্লবত্র মসলজদুি হারাম এ।  আমরা কজত্তনলছ শুরুত্তত লতলন 

কেবি আরলব সালহতয ও িাষার উপ্ত্তরই কবশী আেৃষ্ট লছত্তিন, লেন্তু যারা তাাঁ র বুলিমো সন্মত্তন্ধ জানত্ততন তারা তাাঁ ত্তে 

কুরআন, হালেস এবং ইসিাত্তমর আইন শাত্তস্ত্রর (ল েহ) উপ্র মত্তনালনত্তবশ েরত্তত বিত্তিন।  

 

মক্কায় প্রাথলমে লশক্ষা কশত্তষ, তাাঁ র মাত্তন প্লবত্র মসলজদুি হারাত্তম লবত্তশষ সব লবেযান বা প্লিতত্তের অিীত্তন লশক্ষা কনয়ার প্র 

আশ-শা ী’ই লসিাি লনত্তিন মলেনায় ল ত্তয় আল্লাহর রসুত্তির মসলজত্তে ইমাম মালিে’এর অিীত্তন, লযলন আি-মুওয়াো 

লিত্তেত্তছন এবং কসোত্তন জ্ঞান লবতরন েরত্তছন, লশক্ষা কনত্তবন। কযত্তহতু আশ-শা ী’ই এেজন এলতম এবং েুবই লনাঃস্ব 
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লছত্তিন, লতলন কেজুর জাতীয়  াত্তছর প্াতা এবং উত্তটর হাে সংগ্রহ েরত্ততন কসগুত্তিাত্তত তাাঁ র প্োর লবষয়গুত্তিা লিত্তে 

রাোর জনয। লতলন মক্কায় সরোরী অল স কথত্তে কযসব ো জ ক ত্তি কেয়া কহাত কসসবও সংগ্রহ েরত্ততন এেই োরত্তন। 

এটা বিা হত্তয়ত্তছ কয এতসব লজলনশ লনত্তয় তাাঁ র প্ত্তক্ষ এোত্তন কসোত্তন যাওয়া েষ্টসািয লছি। সুতরাং লতলন িাবত্তিন যা লেছু 

এইসব ো জ, প্াতা এবং হাত্তের মত্তিয লিো আত্তছ তা লতলন মুেস্ত েরত্তবন, কয লবষত্তয় ৯ বছর বয়ত্তসই লতলন প্রলশক্ষর্ 

লনত্তয়ত্তছন কুরআন মুেি লবেযার মািযত্তম। এজনয লতলন লনত্তজত্তে তাাঁ র োমরায় বি েত্তর রােত্তিন তাাঁ র লিলেত সংগ্রত্তহর 

সবলেছু মুেি েরার জনয। 

 

লনত্তজত্তে ইমাম আি-মালিে এর অিীত্তন জ্ঞানাজত ত্তনর জনয, আমরা শুত্তনলছ লতলন ‘আি-মুওয়াো’ োত্তরা োছ কথত্তে িার 

েত্তর কনন এবং লবরাট এেটি অংশ মুেস্ত েত্তরন। এরপ্র লতলন মক্কার  িনতরত্তে বিত্তিন তাাঁ র জনয মলেনার  িত্তনতর োত্তছ 

সুপ্ালরশ প্ত্র লিেত্তত। লেন্তু কেো ক ি, তাাঁ র প্রলত  িনতত্তরর িািবাসার জনয লতলন দু’টি সুপ্ালরশ প্ত্র  লিেত্তিন, এেটি 

 িনতত্তরর োত্তছ ও আত্তরেটি স্বয়ং আি-ইমাম মালিত্তের োত্তছ। প্ত্র কপ্ত্তয় আি-ইমাম মালিে অলিিূত হত্তয় ক ত্তিন- 

জ্ঞানাজত ত্তনর জনয সুপ্ালরশ প্ত্র কিো হত্তে। আমাত্তের বীর এবং ‘মলেনার লশক্ষত্তের’ মত্তিয তবেত্তের আত্তয়াজন েরা হত্তিা  

এবং কেো ক ি আমাত্তের বীত্তরর জনয তা েুবই  িপ্রসূ হত্তিা  অত্তনেলেে লেত্তয়। প্রথমতাঃ আমাত্তের এই অল্প বয়স্ক 

প্লিত্ততর জনয এটা এেটা লবরাট সুত্তযা  কনতৃিানীয় এে লশক্ষত্তের োছ কথত্তে লবেযা অজত ত্তনর আর লতলন আর কেউ নন, 

আি-ইমাম মালিে। লদ্বতীয়তাঃ রসুত্তির মসলজত্তের এই সু্কত্তি আমাত্তের বীর অত্তনে প্লিতত্তের সালন্নত্তিয আত্তসন যারা 

মুসিমান দুলনয়ার লবলিন্ন যায় া কথত্তে এত্তসত্তছন, অত্তনত্তে আবার তাাঁ র চািচিন এবং প্ালিতয কেত্তে অলিিূত হত্তয়ত্তছন। 

ইলতহাত্তস বলর্তত  আত্তছ আি-ইমাম মালিে আি-শাল ’ই কে তাাঁ র সহোরী লহত্তশত্তব লনত্তয়া  কেন। লতলন তাাঁ ত্তে োলয়ত্ব কেন 

প্রলতটি অনুশীিত্তনর প্ত্তর আি-মুওয়াো কথত্তে বনতনা েরার জনয।  

 

তাাঁ র লশক্ষে মালিে এাঁর মৃতুযর প্র আমাত্তের বীর ইত্তয়ত্তমন  মন েত্তরন কসোত্তন লতলন ‘নাজরান’ (বেত মান কসৌলে আরব’এ) 

এর োলয়ত্ব প্ান। যাহাইত্তহাে, এটা মত্তন হলেি কয তাাঁ র এই োলয়ত্ব বা অনুকুি প্ে অত্তনত্তের প্ছন্দনীয় লছিনা ইত্তয়ত্তমত্তন, 

যারা তাাঁ ত্তে মত্তন েরত্ততন আব্বালসয়াত্তের লবরুত্তি িলমতয় লবত্তদ্রাহীত্তের সমথতে লহত্তশত্তব। আশ-সা ী’ইত্তে েলি া হারুন-আর-

রলশে বা োত্তে কেত্তে প্াোত্তিন কযোত্তন তাাঁ ত্তে কজত্তি কেয়া হত্তিা । এটা শুিুই আল্লাহর ইো এবং আমাত্তের বীত্তরর িীশলি 

যা তাাঁ ত্তে মৃতুয কথত্তে রক্ষা েত্তরলছি। বরং, েলি া আমাত্তের বীত্তরর ক্থাবাতত ায় এবং তাাঁ র জ্ঞাত্তনর প্রলত লবত্তমালহত 

হত্তয়লছত্তিন এবং উোরতা কেলেত্তয়লছত্তিন। আশ-শাল ’ই লেছুলেন বা োত্তে অবিান েত্তরন এবং কসোত্তন লশক্ষা, আত্তিাচনা 

এবং লবতেত  েরত্ততন অনযান্ন প্লিতত্তের সত্তঙ্গ যা চিত তাাঁ র কিোত্তিলের প্াশাপ্ালশ। ১৮১ লহজলরত্তত লতলন মক্কার উত্তিত্তশয 

বা োে তযা  েত্তরন আর কসোত্তন থাত্তেন ১৭ বছর, তৃতীয়বার বা োে যাওয়ার আত্ত  প্যুতি।  এেমাস প্র লতলন বা োে 

কছত্তে লমশত্তর যান আর কসোত্তন কপ্ৌছান লহজলর লদ্বতীয় শতাব্দীর কশত্তষ।  

 

আশ-শাল ’ই বােী জীবন লমশত্তরই োটান এবং মারা যান ২০৪ লহজলরত্তত। আমর ইবন আি-আস মসলজে, কযোত্তন শত শত 

লমশলরয় পু্রুষ এবং মলহিারা আসত প্রলতলেন সোি কথত্তে দুপু্র প্যুতি তারা আমাত্তের বীত্তরর োত্তছ লশক্ষা লনত। বলর্তত  

হত্তয়ত্তছ কয আশ-শাল ’ই প্রলতলেন প্রথম তবেত্তে লনলেত ষ্ট রােত্ততন কুরআন লশক্ষার জনয, এরপ্র থােত রসুত্তির হালেস বা 

তাাঁ র আচার আচরন লনত্তয়, কসটার প্ত্তর মুসলিম আইন শাস্ত্র বা ল ে’হ, আর সবার কশত্তষ থােত িাষা এবং সালহত্ততযর উপ্র 

আত্তিাচনা।  লমশত্তর, আশ-শাল ’ই ইসিাত্তমর আইন এবং এর মুি নীলতর উপ্র কিো কিলে চালিত্তয় যান আর কসই সময় 

লতলন লিত্তেন তাাঁ র লবেযাত গ্রন্থ ‘আি-উম্ম’- ‘উৎস’, আর যা হত্তয় আত্তছ শাল ’ই সু্কত্তির (মািহাব) মুি েশতন লহত্তশত্তব। 
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 িীর লনলরক্ষত্তন আমাত্তের বীত্তরর জীবন বৃোত্তি কযসব বযাপ্ার সুলনলেত ষ্টিাত্তব কিত্তস উত্তে কসসব হত্তিা  লতলন িাি 

প্লরব্রাজে লছত্তিন এবং লবশাি অলিজ্ঞতা সম্পন্ন লবেযান ও প্লিত লছত্তিন। আর এইিাত্তব লতলন সংলমের্ ঘটান মলেনার 

ঐলতহযবােী আর বা োত্তের যুলিবােীত্তের সময েশতত্তনর। আর যার সবটাই প্াো প্াি হত্তয়ত্তছ তেনলন্দন অলিজ্ঞতার 

আত্তিাত্তে যা লতলন অজত ন েত্তরত্তছন তেনোর সমত্তয়র মুসিমান দুলনয়ায় পু্ত্তরাটাজুত্তে বাস েরার লিন্নতা কথত্তে। লেন্তু, তাাঁ র 

সু িীর জ্ঞাত্তনর প্াশাপ্ালশ, আমাত্তের বীরও ইসিাত্তমর আর সব লবেযান এবং লবেযাত বযলির মতই সব  

গুনাবলির অলিোরী লছত্তিন কযমন,  িীর উপ্াসনাোরী, আিলরে, অদুলনয়াোরী এবং উোর। উোহরন প্াওয়া যায় যেন 

লতলন বা োে কথত্তে রাজেীয় উপ্হার প্ান। বিা হত্তয়ত্তছ কয েেত্তনা লতলন সব িৃতযত্তের মাত্তঝ লবলিত্তয় লেত্ততন এমনলে 

প্রাসাে কথত্তে কবর হওয়ার আত্ত ই। বা োে কথত্তে মক্কায় ল ত্তর লতলন, এমনও সুত্তনলছ আমরা কয, লতলন হাজার হাজার স্বর্ত 

মুদ্রা োন েত্তর লেত্ততন মক্কার কিােত্তের মাত্তঝ এমনলে প্লবত্র এই শহত্তর প্রত্তবত্তশর পু্ত্তবতই।  

 

অনযান্ন গুনাবলির মত্তিয, আমাত্তের বীর সুপ্লরলচত লছত্তিন তাাঁ র লনরহঙ্কার এবং নমনীয়তার জনয আর যা তাাঁ ত্তে েত্তরত্তছ 

সন্মালনত শুিু তাাঁ র সমসামলয়েত্তের মাত্তঝই নয় তাাঁ র প্রলতটি প্ােে এবং সেি সমত্তয়র জনয।  
 

 

 

আল-ইমাম আিমাদ ইবন িানবাল 

ঐহতিেবাদী এবং মমৌহলকলের বীর 

১৬৫ – ২৪১ লহজলর 

 

 

যলেও তাাঁ র লবশাি সংেযে অনুসারী কনই তবুও আমাত্তের বীত্তরর অবোন ইসিাম এবং প্ালিত্ততয কোনিাত্তবই ইসিাত্তমর 

আইন শাত্তস্ত্রর (ল ে’হ) ছাত্ররা অস্বীোর েরত্তত প্ারত্তব না। কেননা আি-ইমাম আহমাে ইবন হানবাি এেজন লবেযাত 

ইলতহযবােী কিাে লছত্তিন ল ে’হ (আইনশাস্ত্র) এর উপ্র লযলন তাাঁ র িম্বা জীবত্তনর অত্তনেটা সময় োটিত্তয়ত্তছন এর উপ্ত্তর 

প্োশুনা েত্তর এবং রসুত্তির হালেত্তসর উপ্র লশক্ষেতা েত্তর।  

আমাত্তের বীত্তরর জীবত্তনর আেশতবার্ী লছি, ‘োিীর কোয়াত কথত্তে েবর’, যা আমাত্তের বীত্তরর বযলিতয এবং মত্তনািাব বা 

আচরত্তনর সারসংত্তক্ষপ্।    আি-ইমাম আহমাে ইবন হানবাি বা োত্তে জন্মগ্রহন েত্তরন ১৬৪ লহজলরত্তত (৭৮৬ েৃাঃ) কযত্তহতু 

ইবন হানবাি এর তশশত্তবই তাাঁ র বাবা মারা যান, প্লরবারটি প্রায়  রীব িাত্তবই লেনালতপ্াত েরত্তত থাত্তেন, এেটি কছাট্ট 

বালের িাো এবং মাত্তয়র ততরী োপ্ত্তের লবক্রয় কথত্তে যা আয় কহাত তাত্ততই চিত সংসার। লেন্তু অিাব আমাত্তের বীত্তরর 

জীবত্তন জ্ঞানাজত ত্তনর প্ত্তথ বািা হত্তয় োোত্তত প্াত্তরলন। বরং এটা লছি উত্তন্মােনা বা অবোশ লছি তাাঁ র জনয। লতলন কুরআন 

মুেস্ত েত্তরন (হাত্ত জ) অল্প বয়ত্তসই, আত্তর পু্ত্তরাটা সময়ই বযয় েত্তরন তাাঁ র অেময জ্ঞান লপ্প্াসা লনবারত্তর্। এটা েেনও 

এমন রুপ্ লনত কয তাাঁ র মা অত্তনে সময় তাাঁ র স্বািয লনত্তয় লচলিত হত্তয় প্েত্ততন। কযত্তহতু লতলন বুলিমান লছত্তিন োত্তজই 

অত্তনে প্লরবার তাত্তের কিো প্োর োত্তজ তাাঁ ত্তে বযবহার েরত্ততন। ইবন হানবাি অত্তনে আশা েত্তরলছত্তিন ইমাম আি-

মালিে ইবন আনাস এর ছাত্র হওয়ার জনয লেন্তু মলেনা লছি অত্তনে দূর আর তাাঁ র বয়সও লছি মাত্র কষাি বছর যেন ইমাম 

মালিে মারা যান। তাাঁ র অলনবালরত লপ্প্াসা জ্ঞান আহরত্তনর জনয তাাঁ ত্তে লনবৃত েত্তরলছি লববাহ বন্ধত্তন আবি হওয়া কথত্তে 

এই িত্তয় কয প্াত্তছ লতলন জ্ঞান আহরত্তন বািাগ্রি হন সাংসালরে োরত্তন। এইিাত্তব তাাঁ র ৪০ বছর প্ার হত্তয় যায়।  
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আমরা আত্ত ই উত্তল্লে েত্তরলছ  আি-ইমাম আহমাে ইবন হানবাি প্রথম মাত্ত তর রক্ষর্শীি ঐলতহযবােী লছত্তিন। আর এটাই 

প্রমান েত্তর কয কেন লতলন তাাঁ র প্রের সৃ্মলতশলিত্তে বযবহার েত্তরলছত্তিন হাজার হাজার রসুত্তির হালেস সংগ্রহ েত্তরলছত্তিন 

আি-মুসনাে নামে গ্রত্তন্থ সংেলিত েত্তরলছত্তিন যাত্তত প্রায় ৩০,০০০ হালেস উত্তল্ললেত রত্তয়ত্তছ। আর এই োজটি আমাত্তের 

বীরত্তে এে জায় া কথত্তে আর এে জায় ায় লনত্তয় ক ত্তছ হাজার হাজার মাইত্তির দূরত্তত্ব। যার জনয লতলন ভ্রমন েত্তরত্তছন 

ইরাত্তের বা োে কথত্তে কু া ও বসরা, এর প্াশাপ্ালশ ক ত্তছন মক্কা, মলেনা, ইত্তয়ত্তমন আর লসলরয়ায়।আল্লাহর রসুত্তির হালেস 

এর প্রলত তাাঁ র কয িািবাসা তা কথত্তেই লতলন এসব লিত্তে ল ত্তয়ত্তছন যলেও লতলন প্রায় সবলেছুই মত্তন রােত্তত প্ারত্ততন। কোন 

লেছু লশক্ষা কেয়া বা োত্তরা কোন লজজ্ঞাসার উের কেয়ার সময় লতলন সবসময় তাাঁ র সৃ্মলতশলিত্তেই বযবহার েরত্ততন। 

এরপ্রও লতলন যেন কেেত্ততন কেউ কোন হালেস লিত্তে রােত্তছ তেন লতলন তাত্তের অত্তপ্ক্ষা েরত্তত বিত্ততন যতক্ষন লতলন 

তাাঁ র বই কথত্তে প্ত্তে শুনাত্তেন।আর এই োরত্তর্ই লতলন, আমাত্তের বীর, যার সন্মত্তন্ধ বিা হয় কয লতলন সবসময় েিম আর 

োিীর কোয়াত সত্তঙ্গ েত্তর লনত্তয় কবেত্ততন এমনলে যেন লশক্ষা কেন কস সময়ও, কযটা লতলন েত্তরলছত্তিন তাাঁ র লবনয়ী স্বিাব 

কথত্তেই যা শুরু েত্তরলছত্তিন তাাঁ র ৪০ বছর বয়স হত্ততই। এেবার তাাঁ র এে বনু্ধ তাত্তে লজত্তজ্ঞস েত্তরলছত্তিন , এটা কেমন কয 

তুলম এেজন লবেযাত লশক্ষে হত্তয়ও সত্তঙ্গ োলির কোয়াত রাে? লতলন তাাঁ র স্বিাবসুিি নম্রতায় উের লেত্তিন, ‘এই োলির 

কোয়াত্ততর সত্তঙ্গই েবত্তর যাওয়া প্যুতি’, তাাঁ র মাত্তন জ্ঞান আহরর্ এেটি চিমান বযাপ্ার। আমাত্তের বীত্তরর রক্ষর্শীি 

িাবিারনা তাাঁ র সমত্তয়র অত্তনে প্লিত বযালি তাাঁ ত্তে আল্লাহর নবীর প্রথম েলি া আবু বের  আস-লসিীে ও সুপ্লরলচত 

েলি া উমর ইবন আবু্দি আলজজ এর সত্তঙ্গ তুিনা েত্তরত্তছন। 

 

ইসিাত্তমর কবশীরিা  মহান বযলিত্তের মতই আমাত্তের বীরও তাাঁ র উোরতা এবং অদুলনয়াোরীর জনয লবেযাত লছত্তিন। 

আমরা সুত্তনলছ তাাঁ র সমসামলয়েত্তের উত্তল্লত্তে কয কয যৎসামানয লতলন আয় েরত্ততন কসটাই লতলন কোন বনু্ধর সত্তঙ্গ িা  

েরত্ততন। েেনও লতলন এই যৎসামানয অথত কোন অিালব বনু্ধত্তে পু্ত্তরাটাই লেত্তয় লেত্ততন। স্বািালবেিাত্তবই,   ইবন হানবাি 

অত্তনে উপ্াজত ন েরত্তত প্ারত্ততন যা েত্তরত্তছন তাাঁ র কথত্তে। কেননা, লবত্তশষ েত্তর তাাঁ র জীবত্তনর কশত্তষর লেত্তে, লতলন প্রচুর 

উপ্হার সামগ্রী কপ্ত্ততন, লেন্তু হয় লতলন তা প্রতযাোন েরত্ততন অথবা সন্মান কেোত্তনার জনয গ্রহন েরত্ততন এবং সবই োন 

েত্তর লেত্ততন। 

 

আত্মসন্মান ও মযতাোয় আমাত্তের বীর েঠিন লশত্ততর সময় তাাঁ র কপ্াশাে লবলক্র েত্তর লেত্তয়ত্তছন োত্তরা োছ কথত্তে উপ্হার বা 

োন কনয়ার কচত্তয়। আসত্তি আমাত্তের বীর কোন িরত্তনর োয়ীে প্লরেম েরত্তত সংশত্তয় থােত্ততন না তাাঁ র জীলবো লনবতাহ বা 

ভ্রমন েরত্তচর জনয। আমরা শুত্তনলছ, জ্ঞান আহরত্তনর জনয যেন লতলন ইত্তয়ত্তমন যালেত্তিন তেন লতলন যালত্রেত্তির োত্তছ মুত্তট 

(কুলি) লহত্তশত্তব োজ েরার আগ্রহ কেলেত্তয়লছত্তিন তাাঁ র প্ত্তথর েরত্তচর লেছু প্লরত্তশাি এর জনয। 

 

সাহস এবং এেলনষ্ঠতার জনয ইবন হানবাি ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস এে লবরাট যায় া অলিেৃত েত্তর আত্তছন। কেননা লতনজন 

আব্বালসয় েলি ার মুত্তোমুলে তাাঁ ত্তে হত্তত হত্তয়লছি যারা কুরআন সন্মত্তন্ধ তাত্তের িারনা তাাঁ র উপ্র চালপ্ত্তয় কেয়ার কচষ্টা 

েত্তরলছি। তাত্তের লিলেলহন মতামত লছি, ‘কুরআনত্তে সৃলষ্ট েরা হত্তয়ত্তছ’। লেছু মু’তালজিাত (সংস্কারপ্লন্থ) এইসব 

শাসেত্তের রালজ েলরত্তয়লছি কিােজনত্তে তাত্তের এই ক াাঁ োলমত্তে কজার েত্তর লবশ্বাস েরাত্তত। আমাত্তের বীরত্তে চাবুে মারা 

হত্তিা  তাাঁ র বৃি বয়ত্তস এবং কজত্তি কেয়া হত্তিা । কসোত্তন  তাাঁ ত্তে আোই বছর রাো হত্তিা  সরোরী মতামত্ততর সত্তঙ্গ কজার 
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েত্তর তাাঁ র সন্মলত আোয় েরত্তত। লেন্তু লতলন এে ইলিও নত্তেন নাই তাাঁ র লবশ্বাস কথত্তে, আর লতলন জনসািারত্তর্র সামত্তন 

কঘাষনা কেন কয, মহান কুরআন হত্তিা  আল্লাহর েথা এবং তাাঁ র সবতত্তশষ কঘাষর্া আর তাাঁ র আল্লাহর গুনাগুত্তনর লববরন।  

 

িালমতেতা এবং উতস ততা লছি ইবন হানবাি এর মুি গুনাবলি, বলর্তত  হত্তয়ত্তছ কয লতলন ৩০০ রাোত নামাজ প্েত্ততন 

প্রলতলেন এবং কুরআন প্ো কশষ েরত্ততন এে সিাত্তহরও েম সমত্তয়। ইরাে এবং মক্কার মত্তিয লবরাট দূরত্ব সত্ততযও, 

এমনলে তাাঁ র সামত্তথতর অিাব সত্ততযও আমাত্তের বীর প্াাঁ চ বার হজ্ব প্ািন েত্তরন এবং প্াাঁ চ বাত্তরর লতন বার লতলন প্াত্তয় কহত্তট 

যান। আহমাে ইবন হানবাি বা োত্তের ৬৭ বছর বয়ত্তস মারা যান, সনটি লছি লহজলর ২৪১। এরপ্র এ াত্তরা শতাব্দীরও কবশী 

অলতক্রাি হত্তয়ত্তছ লেন্তু তাাঁ র অবোন, যার মত্তিয তাাঁ র লবেযাত গ্রন্থ হালেত্তসর উপ্র – আি-মুসনাে, এেনও কজত্ত  আত্তছ 

কোটি কোটি মুসিমাত্তনর হৃেত্তয়।  
   

 

 

আল-ইমাম  আল-বুখারী 

মেষ্ট িাহদস সংগ্রািক 

মৃতুয ২৫৯ লহজলর 

 

 

এটা সবতজন লবলেত সতয কয ইসিাত্তমর লশক্ষার জনয দুটি মুি উৎস, এেটি হত্তিা  সয়ং আল্লাহর েথা যা কুরআত্তন বিা 

হত্তয়ত্তছ আর লদ্বতীয়টি হত্তিা  হালেস, যা হত্তিা  আল্লাহর রসুত্তির েথা, েমত এবং উপ্ত্তেশ লনেুত িাত্তব সংগ্রালহত হত্তয়ত্তছ 

হালেস লহত্তশত্তব। আর এইিাত্তব কুরআত্তনর প্রই হালেস হত্তয়ত্তছ লদ্বতীয় মুি স্তম্ভ ইসিাত্তমর লশক্ষার আিার লহত্তশত্তব। হালেত্তসর 

মত্তিয আমরা প্াই কুরআত্তন বলর্তত  লনত্তেত শ এবং লনলতমািার প্লরপু্নত বযােযা এবং এসব লেিাত্তব বাস্তবালয়ত হত্তব তাাঁ র লেে 

লনত্তেত শনা।  

 
এরেম এেটা েথা লনিত রত্তযা য িাত্তবই শুনা যায় কয, কেহ আত্তয়শা রাাঃ কে (আল্লাহর নবীর স্ত্রী) লজত্তজ্ঞস েত্তরলছত্তিন তাাঁ র 

(আল্লাহর রসুি) বযবহার সন্মত্তন্ধ, লতলন উের লেত্তয়লছত্তিন, ‘তাাঁ র লনয়ম নীলত, বযাবহার, আচার আচরন হত্তিা  কুরআন 

(কুরআত্তনর লনত্তেত লশত প্ত্তথই তাাঁ র চিাত্ত রা)। 

 

হালেত্তসর মত্তিয আমরা প্াই পু্নত বযােযা সংলক্ষিিাত্তব কুরআত্তন বলর্তত  লনত্তেত শাবলির। কযমন, কুরআত্তন নামাজ (সািাত) 

সন্মত্তন্ধ আত্তেশ কেয়া হত্তয়ত্তছ, এবং এোত্তন রুকু বা নত হওয়া, ও লসজো (িুলমত্তত মাথা কেোন) লনত্তয় উত্তল্লে েরা হত্তয়ত্তছ। 

লেন্তু হালেত্তস আমরা এ লনত্তয় লবস্তালরত জানত্তত প্ালর এর সঠিে সময় (৫ বার প্রাতযলহে নামাজ) আর পু্রা বনতনা লেিাত্তব, লে 

প্িলতত্তত আমরা এই প্রাতযলহে নামাজ প্েব যার মত্তিয আত্তছ ওযু (হাত মুে কিৌত েরার লনলেত ষ্ট লনয়ম, লবত্তশষ েত্তর 

নামাত্তজর আত্ত  যা েরত্তত হয়) এবং প্িলত ত ক্রমানুসার ইতযালে। আর এইিাত্তব ইসিাত্তমর অনয সব স্তত্তম্ভর বযাপ্াত্তরও 

তা প্রত্তযাজয, কযমন রমজান (আরলব বা লহজলর মাস) মাত্তস করাজা (উত্তপ্াস) রাোর লনয়ম োনুন, যাোত (বািযতামুিে োন 

সম্পত্তের সামানয অংত্তশর) প্িলত এবং মক্কায় ল ত্তয় হজ্ব প্ািন। 
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আসত্তি, এেটু মত্তনাত্তযা  লেত্তয় িক্ষ েরত্তি কবাঝা যাত্তব হালেস আমাত্তের এতসব লেছু বত্তি কেয় আল্লাহর নবী মুহাম্মে 

(সাাঃ) সন্মত্তন্ধ কয আমাত্তের লনত্তজত্তের আত্মীয় স্বজত্তনর জীবনীও আমরা এত লনবীেিাত্তব জালন না। কেননা কোন মানুত্তষর 

বযাপ্াত্তর (ত্তহাে কস নবী বা অনয কেহ) এতলেছু েেত্তনা উত্তল্ললেত বা বলর্তত  হয় নাই কযমনটি হত্তয়ত্তছ রসুি মুহাম্মত্তের (সাাঃ) 

সন্মত্তন্ধ আর এিাত্তবই আমরা তাাঁ র সািারন এমনলে বযলি ত অত্তিযস বা আচরন সন্মত্তন্ধও জানত্তত প্ালর।  

 

যাহাইত্তহাে, আমাত্তের জনয কযটা জরুরী কসটা হত্তিা  লেরেম সতেত তা বা লনিুত িিাত্তব এইসব হালেস সংরলক্ষত হত্তয়ত্তছ 

এবং প্রচালরত হত্তয়ত্তছ প্রবতী বংশিরত্তের জনয। আর এইটা বুঝাত্তত চমৎোর কসইসব প্িলত বা লনয়ম কযসব এত্তেেটি 

হালেস সংগ্রত্তহর কক্ষত্তত্র েরা হত্তয়ত্তছ তা জানত্তিই যত্তথষ্ঠ হত্তব। কযসব প্লিত হালেস সংগ্রহ েত্তরত্তছন তারা েেনই কোন 

হালেস গ্রহন েরত্ততন না যতক্ষন তারা এর উৎস বা আসি বনতনাোরী সন্মত্তন্ধ সুলনলেত ষ্টিাত্তব জানত্তত না প্াত্তরন। এটার অথত, 

সংেিে, সবসময় কজার লেত্ততন লেিাত্তব বনতনাোরীত্তের প্ারস্পলরে বনতনার কযা সূত্রটা কশষ প্যুতি নবী মুহাম্মত্তের সত্তঙ্গ 

সমৃ্পি হত্তয়ত্তছ। এরপ্র তারা যাচাই েরত্ততন বনতনাোরীর চলরত্র, কমিা বা সৃ্মলতশলি, িালমতেতা এবং সব বনতনা োরী যারাই 

এই উিৃলতর মত্তিয যুি, তাত্তের সন্মত্তন্ধ। ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস অল্প েত্তয়েজন লবেযাত হালেস সংেিে এর নাম উত্তল্ললেত 

হত্তয়ত্তছ । এর আত্ত  আমরা আি-ইমাম মালিে সন্মত্তন্ধ বত্তিলছ তাাঁ র লবেযাত গ্রন্থ ‘আি-মুওয়াো’য় লতলন হালেস সংেিন 

েত্তরত্তছন, এবং আি-ইমাম আহমাে ইবন হানবাি এর সংেলিত আি-মুসনাে এর উত্তল্লেও েত্তরলছ। লেন্তু হালেস সংেিত্তন 

সবার কনতৃিানীয় লছত্তিন আি-ইমাম আি-বুোরী, যার গ্রন্থ ‘সহী আি বুোরী’ (প্রেৃত বই বা যাচাই েরা ও সতযালয়ত বই 

আি-বুোরী), যাত্তে বিা হয় হালেস সংেিত্তন েুবই গুরুত্বপু্নত এেে গ্রন্থ। কেননা এর মত্তিয সলন্নত্তবলশত হত্তয়ত্তছ প্রেৃত সতয 

লববরর্ আল্লাহর নবী’র লনত্তজর েথা, েমত এবং কযসব োজ লতলন অনুত্তমােন লেত্তয়ত্তছন উহয িাত্তব। আি-হাল জ ইবন হাজর 

তাাঁ র গ্রন্থ ‘ াথ-উি-বালর’র মুেবত্তন্ধ উত্তল্লে েত্তরত্তছন, সবতত্তমাট হালেস আমাত্তের বীর তাাঁ র গ্রন্থ ‘সহী আি বুোরী’কত 

সংেলিত েত্তরত্তছন ৭,৫৬৩ এবং ২,৬০২টি হালেস লদ্বতীয়বার উত্তল্ললেত হয় নাই। আর এইসব কবত্তছ কনয়া হত্তয়ত্তছ তাাঁ র 

সংগ্রত্তহর প্রায় প্াাঁ চ িাে হালেত্তসর মিয কথত্তে যা লতলন লবত্তিষর্ েত্তরত্তছন, সতেত তার সাত্তথ যাচাই বাছাই েত্তরত্তছন। লেন্তু কে 

এই আি-ইমাম আি-বুোরী?  

 

আি-বুোরী হত্তিা  আমাত্তের বীত্তরর কুিনাম বা প্েলব, মুহাম্মে ইবন ইসমাইি জন্ম লনত্তয়লছত্তিন বুোরা শহত্তর আজ যা 

চীত্তনর েলক্ষত্তর্ অবলিত। লতলন এে সমৃি প্লরবাত্তর জন্মগ্রহন েত্তরন। লেন্তু, ইসিাত্তমর অনযসব মহান বযলিত্তের মতই, আি-

বুোরীর োত্তছ িন সম্পে আসি িক্ষ নয়, আসিটা হত্তিা  আল্লাহর সন্তুলষ্ট অজত ন। কেননা, উোরিাত্তব লতলন অত্তনে লবেযািয় 

এবং েয়রালত প্রলতষ্ঠান িাপ্নায় মুি হত্তস্ত োন েত্তরত্তছন, শত শত কিােত্তে োইত্তয়ত্তছন লেন্তু আমাত্তের বীর লনত্তজ বাস 

েত্তরত্তছন েৃেসািনোরীর মত। আমরা শুত্তনলছ কয এেবার লতলন অসুিয হত্তয় প্েত্তি তাাঁ র প্রোব যেন প্রীক্ষা েরা হয় 

(১১০০ বছর আত্ত  মুসিমান োিারত্তের মত্তিয এই প্রীক্ষার প্িলত চািু লছি) তেন োিার বিি, ‘এই প্রোব এমন 

কিাত্তের কয মুিত সািারর্ রুটি কেত্তয় থাত্তে’। এরপ্র লতলন কজার কেন কয আমাত্তের বীর কযন রুটির সাত্তথ অনয লেছু োয় 

তাাঁ র োবাত্তর। 

 

তাাঁ র জ্ঞান আহরত্তনর জনয কয লপ্প্াসা এবং হালেস সংগ্রত্তহর কয সািনা কসই কথত্তে সাবতক্ষলনে ভ্রমন তাাঁ র জীবনত্তে এে 

কশেত্তির মত ক ত্তথত্তছ এে যায় া কথত্তে আর এে যায় ায় মুসিমানত্তের দুলনয়ায়, আর এইসব ভ্রমন হাজার হাজার মাইি 

তাাঁ ত্তে লনত্তয় কযত। আমরা শুত্তনলছ আি-ইমাম আি-বুোরী সাক্ষাত েত্তরত্তছন এবং প্োশুনা েত্তরত্তছন প্রায় ৪,০০০ 



িলমতয় লবত্তশষজ্ঞ ন  

 

143 
 

লশক্ষত্তের োত্তছ। লতলন শত শত মাইি প্ালে লেত্তয়ত্তছন অত্তনে সময় শুিু এেটি হালেত্তসর জনয বা কসই হালেত্তসর  প্রেৃত 

সতযতা বা উৎস সন্মত্তন্ধ অনুসন্ধাত্তনর জনয।  

 

জ্ঞান আহরত্তনর জনয এইসব লনরিস অিযাবসাত্তয়র বাইত্তর আমাত্তের বীত্তরর আরও প্লরচয় হত্তিা  লতলন লছত্তিন অতযি 

িীশলি সম্পন্ন এবং তাাঁ র সৃ্মলত শলি লছি অতযি প্রের। আমরা কজত্তনলছ কয তাাঁ র বহু ভ্রমত্তনর এে সমত্তয় লেছু লবজ্ঞবযলি 

তাাঁ র সৃ্মলতশলি যাচাই েরার জনয সত্তচষ্ট হন। সুতরাং তারা ১০০ হালেস সংগ্রহ েরত্তিন। তারা এইসব হালেত্তসর বনতনা 

োলরত্তের প্যতায়ক্রম এত্তিাত্তমত্তিা িাত্তব ততরী েরত্তিন লেন্তু ১০ জন ছাত্রত্তে বিত্তিন প্রত্ততযত্তে কযন  কসইসব হালেত্তসর ১০টি 

েত্তর হালেস পু্নত মুেস্ত রাত্তে। এরপ্র যেন আমাত্তের বীর হালেস কশোবার প্াে লেত্তত শুরু েরত্তিন, তেন প্রত্ততযলি ছাত্র 

এত্তের প্র এে কয এেশত হালেস আত্ত  কশোত্তনা হত্তয়লছত্তি কসসব সন্মত্তন্ধ লজত্তজ্ঞস েরত্তত িা ত্তিন। সবাইত্তে আমাত্তের 

বীর এেই উের লেত্তিন, ‘আলম এই হালেস সন্মত্তন্ধ জালন না’। এরপ্র যেন তারা কশষ েরি, লতলন প্রত্ততযত্তে কযিাত্তব 

(এত্তিাত্তমত্তিা) বনতনা েত্তরলছি ঠিে কসইসব উিৃত েত্তর প্ত্তর তা সঠীক্ক্রম অনুসাত্তর আসি হালেসগুত্তিা বত্তি লেত্তিন।    

আমাত্তের বীত্তরর সমৃি এই জ্ঞান এবং কয সন্মান লতলন অজত ন েত্তরলছত্তিন তাাঁ র সমসামলয়েত্তের মত্তিয, কোনলেছুই তাাঁ র লবনম্র 

এবং সাোমাটা বযলিেত্তে প্রিালবত েত্তর নাই। আমরা শুত্তনলছ এেবার তাাঁ র এে কমত্তয় িৃতয তাাঁ ত্তে কক্রািালিত েত্তর এবং 

কস লেছুত্ততই মাজত নার প্রাথতনার জনয রালজ লছি না। তাাঁ র প্রলতলক্রয়া এোত্তন লে লছি? লতলন বিত্তিন, ‘তুলম যলে আমাত্তে 

সন্তুষ্ট না ের (মাত্তন- অনুত্তশাচনা না েত্তর), আলম লনত্তজই লনত্তজত্তে সন্তুষ্ট েরব’। লতলন তাাঁ ত্তে মুি েত্তর লেত্তিন, এই বত্তি 

কয, ‘এেন আলম লনত্তজত্তে প্রশালি লেত্তয়লছ’। (এই োত্তজ আল্লাহর সন্তুলষ্টর আশায়)। 

আি-আলমন আি-বুোরী সমরেন্দ’এ মারা যান ঈে-উি-ল তর এর এেলেন আত্ত  (লতন লেত্তনর মুসিমানত্তের এই উৎসব 

শুরু হয় সওয়াি মাত্তসর ১ম’ তালরে কথত্তে, রমজান মাত্তসর প্ত্তরর মাস এইটি, আর এটা হত্তিা  ইসিাত্তমর চন্দ্র মাত্তসর 

লহত্তশত্তব নবম মাস) ২৫৯ লহজলর সত্তন। লেন্তু লতলন মারা ক ত্তছন শুিু শারীলরেিাত্তব, তাাঁ র নাম জীবি হত্তয় আত্তছ কোটি কোটি 

মুসিমানত্তের হৃেত্তয় যারা তাাঁ র োত্তছ লবশািিাত্তব েৃতজ্ঞ বা ঋর্ী হত্তয় আত্তছ  তাত্তের জনয আমাত্তের লপ্রয় নবী মুহাম্মে সাাঃ 

এর সতযালয়ত প্রেৃত হাজার হাজার হালেস সংেলিত েরার জনয। 

 

 

আল-ইমাম আবু োকাহরিা ইিাহিিা আন-নাবুহি 

সৃজনশ্ীল গ্রন্থকার 

৬৩১-৬৭৬ লহজলর 

 

 
 

এেো আে-োহীর কবব্রুস, লযলন লছত্তিন লমসর ও লসলরয়ার শাসে, লতলন সহত্তযাল তা েত্তরলছত্তিন মঙ্গি তাতার এবং েৃষ্টান 

িমতত্তযািাত্তের প্রাজত্তয়, তাাঁ ত্তে উপ্ত্তেশ কেয়া হত্তিা  জনসািারত্তর্র োছ কথত্তে যুত্তির প্রত্তচষ্টার জনয টযাক্স আোয় েরত্তত। 

লতলন িলমতয় প্লিতত্তের এজনয সলন্মিন ঘটাত্তিন কযন তারা রালজ হয় এলনত্তয় িলমতয় লবলি লনত্তষি জালর ( ত্ততায়া) েত্তরন। আন-

নাবুলয় (আমাত্তের বীর) এরও োে প্েি রাজ সিায়। যলেও লতলন জানত্ততন কয লেছু প্লিতত্তে এর আত্ত  লশরত্তেে েরা 

হত্তয়লছি কেননা তারা কবব্রুস’এর সত্তঙ্গ ঐেযমত্ততয আত্তস নাই, (যারা িাত্তবলছত্তিন এই সময় এই িরত্তনর টযাক্স এর প্রত্তয়াজন 

কনই), আমাত্তের বীর কসই লবলিলনত্তশি বা  ত্ততায়ায় স্বাক্ষর লেত্তত অস্বীেৃলত জানাত্তিন, সুিতান হত্তিন লক্ষি। লতলন আত্তেশ 

লেত্তিন আন-নাবুয়ী’র সব িরত্তনর রাজেীয় সুত্তযা  সুলবিা এবং প্ে কথত্তে বাে লেত্তত। লেন্তু তাাঁ ত্তে বিা হত্তিা  তাাঁ র এরেম 
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লেছুই কনই। এরপ্র, কবব্রুস আমাত্তের বীরত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন ‘কেন লতলন এই িারনাত্তে সন্মলত কেন নাই’? আমাত্তের বীর 

জবাব লেত্তিন কয সুিতাত্তনর প্রচুর চাের বের , চােরানী রত্তয়ত্তছ যারা লবিাশ বহুি কপ্াশাে আসাত্তে এবং  হনায় সলজ্জত 

থাত্তে, তার মাত্তন রাত্তষ্ট্রর কোন অিাব কনই। লতলন আরও বিত্তিন, ‘আর আপ্লন এটা তেনই েরত্তত প্াত্তরন যেন আপ্নার 

চাের, চােরানীরা সাোমাটা বা অিালব োপ্ে প্রত্তব এবং তাত্তের  য়না াটি তযা  েরত্তব আলম মত্তন কসটাই হত্তব সময় সবার 

োছ কথত্তে টযাক্স আোয় েরার’। এটা শুনা ক ত্তছ, প্ত্তর, সুিতানত্তে লজত্তজ্ঞস েরা হত্তয়লছি, ‘ আপ্লন তাাঁ র ঔিত্ততযর জনয 

তাাঁ ত্তে লশরত্তেে েত্তরন নাই কেন’? প্রলতউেত্তর লতলন বত্তিন, ‘আমার হৃেয় তাাঁ র জনয সম্ভ্রত্তম িরা লছি’। লেন্তু কে লছি এই 

আন-নাবুয়ী(লযলন কছো োপ্ত্তে থােত্ততন) কয লবশাি সুিতান কবব্রুস এর লিতত্তর সমীহ সৃলষ্ট েত্তরলছি?  

 

আি-ইমাম আি-নাবুয়ী, যার আসি নাম ইয়ালহয়া, জন্মগ্রহন েত্তরন মুহররম মাত্তস (ইসিাত্তমর প্লঞ্জোর প্রথম মাস) ৬৩১ 

লহজলর সত্তন, লসলরয়ার নাওয়া নামে িাত্তন এে সািারন মাতা লপ্তার ঘত্তর। তাাঁ র বাবা লছত্তিন এেজন কোোনোর এেটা 

কছাট্ট শহর বা গ্রাত্তম।  

 

লশশুোি কথত্তেই আমাত্তের বীর কেিািুিায় অমত্তনাত্তযাল  লছত্তিন, লছত্তিন  ম্ভীর প্রেৃলতর। আর এটা তেনই প্রোশ কপ্ি 

যেন তাাঁ র লপ্তা োমাস্কাস’এ  চত্তি এত্তিন (তাাঁ র বয়স তেন ১৮ বছর) এবং তাাঁ র জনয কিোপ্ো ও জ্ঞানাজত ত্তনর সুত্তযা  সৃলষ্ট 

হত্তিা ।  আর এই োমাস্কাত্তসই লতলন সুত্তযা  প্ান কসই সমত্তয়র বে বে প্লিত্ততর সত্তঙ্গ লমলিত হওয়ার। েশ বছত্তরর মত্তিযই 

তাাঁ র অিযাবসায় এর োরত্তন আমাত্তের বীর প্রলসলি এবং েযালত দুত্তটাই অজত ন েত্তরন। আর প্ত্তরর দু’েশত্তে লতলন িলমতয় জ্ঞান 

চচত ার উপ্ত্তর লবলিন্ন শাোয় অত্তনে োজ েত্তরন। লতলন েমপ্ত্তক্ষ লতলরশটি গ্রন্থ লিত্তে ক ত্তছন (অত্তনেগুত্তিা কছাট বে োজ 

কযগুত্তিা লতলন মৃতুযর আত্ত  কশষ েরত্তত প্াত্তরন নাই)।ইলতহাসলবেরা বত্তিন কয প্রলতলেন আন-নাবুয়ী বাত্তরাটি লিন্ন লবষত্তয় 

 ত্তবষনা েরত্ততন এবং প্রায় সবটা সময়ই কিোপ্োয় লনমলজ্জত থােত্ততন, ঘুমাবার সমত্তয়র বরাি থােত অলত সামানয। 

যেন লতলন কিোর োজ শুরু েত্তরন লতলন লবলিন্ন লবষত্তয়র উপ্ত্তর  িীর অনুসন্ধাত্তন মত্তনালনত্তবশ েত্তরন, কসগুত্তিার মত্তিয 

হালেস এর সংেিন তাাঁ র বযােযা সহ, িাষা এবং এর ইলতহাত্তসর উপ্রও লতলন বই লিত্তেন। আন-নাবুয়ীর েতৃত ে বিত্তত বুঝায়, 

ল ে’হ (ইসিাত্তমর আইনশাস্ত্র), হালেস, আরবী িাষা (লবত্তশষ েত্তর উচ্চারননশিী, এর লিন্নতা এবং বযেরন) আর িমত। 

 

তাাঁ র সব প্রত্তচষ্টায়, কযমন জ্ঞানাজত ন, প্োশুনা এবং কিোত্তিলে, আমাত্তের বীত্তরর সহায়ে লছি তাাঁ র লবত্তশষ গুনাবলি কযমন 

অিযাবসায় এবং িী শলি এর বাইত্তরও লছি তাাঁ র অনয লেছু। এসব হত্তিা  তাাঁ র িমতানুরা তা এবং তাাঁ র সমু্পনত উতসল তত ঈমান 

বা লবশ্বাস। তাাঁ র সমসামলয়েরা উত্তল্লে েত্তরন কয লতলন রাত্ততর কবশীরিা  সময়ই োটাত্ততন   এবােত্তত (নামাজ বা প্রাথতনা), 

কুরআন প্াে অথবা কিোত্তিলেত্তত। লতলন এে অলত সািারর্ এবং েৃেতার জীবন যাপ্ন েরত্ততন। যেন কোন অথত সম্পে 

তাাঁ র োত্তছ আসত কসই অত্তথত লতলন বােী বা ঘর লেনত্ততন আর তা োন েত্তর লেত্ততন কোন োতবয প্রলতষ্ঠাত্তন  রীব 

 ৃহহীনত্তের জনয অথবা লেনত্ততন বই আর তা োন েত্তর লেত্ততন কোন জনসািারত্তর্র লবেযািত্তয়  রীব লশক্ষালথতত্তের সাহাত্তযয।  

 

এেজন বাস্তলবেিাত্তব লবজ্ঞ কিাে, আমাত্তের বীর সািারত্তনর জনয কযসব োজ েরত্ততন তা েরত্ততন অসংত্তোত্তচ, সততায় 

এবং সাহত্তসর সত্তঙ্গ। কযমন, যলেও লতলন তাাঁ র লশক্ষেত্তের অসীম েিা েরত্ততন, লেন্তু চুপ্ েত্তর থােত্ততন না যেন কোন 

বযাপ্াত্তর তারা লিন্নমত লেত্ততন যা আত্ত ই সবতসন্মলতিাত্তব  ৃহীত বা কমত্তন কনয়া হত্তয়ত্তছ িলমতয় অনুশাসন লহত্তশত্তব। আরও 

গুরুত্বপু্নতিাত্তব, লতলন এটাত্তে তাাঁ র োলয়ত্ব মত্তন েরত্ততন কয তাাঁ ত্তে উপ্ত্তেশ বা সতেত  েত্তর লেত্ততন  িনতর বা সুিতানত্তের 

যেনই লতলন মত্তন েরত্ততন কয তারা সঠিেপ্ত্তথ এগুত্তে না। আমরা ইলতমত্তিযই এরেম উোহরন কেত্তেলছ যেন আমাত্তের 
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বীর মুত্তোমুলে হন লবেযাত সুিতান আে-োহীর কবব্রুস এর, লযলন লছত্তিন লমসর এবং শাসে। লতলন প্রায় প্ত্র প্াোত্ততন 

উপ্ত্তেশ বা সাবিানবার্ী লেত্তয় লবলিন্ন শাসেত্তের, তাত্তের িুত্তির জনয সাবিান বা লতরস্কার েরত্ততন অথবা সতেত  েত্তর 

লেত্ততন আল্লাহর শালস্ত এবং কক্রাত্তির লবপ্থ কথত্তে।  

 

আমাত্তের বীত্তরর েমতময় জীবত্তনর লেত্তে ল ত্তর তাোত্তি, আমরা যা আত্ত ই উত্তল্লে েত্তরলছ, লতলন েমপ্ত্তক্ষ লতলরশটিরও কবশী 

লবত্তশষ গ্রন্থ লিত্তেত্তছন িলমতয় এবং িাষার লবলিন্ন লবষয় লনত্তয়। যাহাই কহাে, দুত্তটা োজ েুবই জনলপ্রয় মুসিমান দুলনয়ায়, 

কসগুত্তিা হত্তে আন-নাবুয়ীর চলল্লশ হালেস, যা এেটি সংলক্ষি সংেিন মুসিমানত্তের তেনলন্দন জীবত্তনর লবলিন্ন লবষয় লনত্তয় 

হালেস সমুহ। অনযটি হত্তিা , সংগ্রহ, ‘লরয়াে-উস-সাত্তিহীন’, (িমতলনষ্ঠত্তের বাল চা) কমাটামুটিিাত্তব পু্নত হালেস সন্মত্তন্ধ রচনা, 

৩০০ লবলিন্ন লবষত্তয়র অিীত্তন যা সলন্নত্তবলশত েরা হত্তয়ত্তছ। প্রায়ই লতলন এেটি অিযায় ততরী েরত্ততন কুরআন কথত্তে উিৃলত 

লেত্তয়।  ‘লরয়াে-উস-সাত্তিহীন’ এেত্তনা (৭০০ বছর প্রও) এে সমৃি লনত্তেত শনামুিে গ্রন্থ মুসিমান দুলনয়ার সব যায় ায় 

বযবহৃত হত্তয় আসত্তছ। আর এই গ্রন্থ প্রচুর িাষায় িাসািলরত েরা হত্তয়ত্তছ, যার মত্তিয ইংত্তরলজ িাষাও আত্তছ।  
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সংস্কারক 
 

 

সালািউহযন আল-আইউহব 

দানশ্ীল মজরুজালললমর স্বাধীনতা আনিনকাহর 

মৃতুয ৫৮৯ লহজলর 

 

 

“  আর মত্তন্দর প্রলত ি কতা অনুরুপ্ মন্দই। কয ক্ষমা েত্তর ও আত্তপ্াষ েত্তর তাাঁ র পু্রস্কার আল্লাহর োত্তছ রত্তয়ত্তছ; লনশ্চয় 

লতলন অতযাচারীত্তেরত্তে প্ছন্দ েত্তরন নাই” (আি-কুর আন ৪২-৪০)। ইলতহাস সাক্ষয কেয় কয যেন সুিতান সািাহউলিন 

কজরুজাত্তিম পু্নেত েি েত্তরন লনমতম আক্রমর্োরী েৃস্টান িমতত্তযািাত্তের োছ কথত্তে, যারা ৯০ বছর আত্ত  মুসিমান ও ইহুেী 

অলিবাসীত্তের উপ্র লনমতম অতযাচার ও  নহতযা েত্তরলছি, লতলন করাত্তমর এেেি েৃস্টান মলহিার সত্তঙ্গ লমলিত হন যারা তাাঁ র 

উত্তিত্তশয বত্তি, ‘ও সুিতান! আপ্লন কেেত্তছন কয আমরা চত্তি যালে। আমাত্তের মত্তিয আত্তছ মা, স্ত্রী, কমত্তয় বা কবাত্তনরা 

কসইসব তসনযত্তের যারা যুিবন্দী হত্তয় আত্তছ আপ্নার োত্তছ। এইসব কিাত্তেরাই আমাত্তের জীবন িারত্তনর প্রিান িরসা, 

তাত্তের হারাত্তনা মাত্তন আমাত্তের সব হারাত্তনা। লেন্তু যলে আপ্লন আমাত্তের জনয তাত্তের ল ত্তর কেন তাহত্তি আপ্লন আমাত্তের 

জীবনও ল ত্তর কেত্তবন’। 

 

তেনই সািাহউলিন লস্মতহাত্তসয আত্তেশ লেত্তিন ঐসব মলহিাত্তের পু্ত্র এবং স্বামীত্তের মুি েত্তর কেয়া কহাে। লতলন বরং 

আরও সহানুিূলত কেোত্তিন, কযসব মলহিাত্তের সহত্তযা ীরা যুত্তি মারা ক ত্তছন তাত্তের লতলন অথত সাহাযয লেত্তিন। এে  রাসী 

কমত্তয় সুিতাত্তনর লেত্তে এল ত্তয় এত্তস কক্রাত্তি ক ত্তট প্ত্তে বিি, ‘আপ্লন হতযাোরী, আপ্লন আমার বাবাত্তে কমত্তর 

ক ত্তিত্তছন এবং দুই িাইত্তেই বলন্দ েত্তরত্তছন। এেন আমাত্তে কেোর কেউ কনই!’ আমাত্তের বীর শাি িাত্তব আত্তেশ লেত্তিন 

তার িাইত্তের কছত্তে লেত্তত, এরপ্র তাাঁ র উত্তিত্তশয বিত্তিন; ‘কতামার বাবা লনহত হত্তয়ত্তছন এজনয কয লতলনই এই যুি শুরু 

েত্তরত্তছন কযোত্তন অত্তনে লনরাপ্রাি মানুষ মারা ক ত্তছন’।  রাসী কমত্তয়টি তেন মাথা লনচু েত্তর রইি, তাাঁ র িৃষ্টতার জনয 

িজ্জা এবং অনুত্তশাচনায় েুত্তব ক ি এরেম এেজন সন্মানের বযলির সামত্তন। তাাঁ র  াি কবত্তয় অশ্রু  েত্তত িা ি। কস 

বিি, ‘মহাশয়, আপ্লন আমাত্তে ক্ষমা েরত্তবন! লবষাে আমাত্তে েত্তরত্তছ উৎলক্ষি আর আপ্নাত্তের লনষু্ঠরতা সন্মত্তন্ধ আমার 

কেত্তশ কয িয়ানে প্রচার চিত তারই প্রলত িন হত্তয়ত্তছ আমার মত্তিয (ত্তয জনয কস অলশষ্টতা কেলেত্তয়ত্তছ)। লেন্তু এেন আলম 

বাস্তবটা কেেত্তত প্ালে, আপ্লন এেজন নযায়প্রায়র্ এবং আপ্নার ক্ষমার জনয আলম লনরাশ নই। লবিাতা আমার কেত্তশর 

লমথযাবালেত্তের অলিশি েরুন, যারা আমাত্তের প্রতালরত েত্তরত্তছ এবং আপ্নাত্তে আমাত্তের সামত্তন এেজন লনমতম হতযাোরী 

ও আমাত্তের প্লবত্র যায় ার েিুলষতোরী লহত্তশত্তব বনতনা েত্তরত্তছ। তারা আমাত্তের আত্তব ত্তে প্রিালবত েত্তরত্তছ (আর 

আমাত্তের এোত্তন প্াঠিত্তয়ত্তছ)। লেন্তু আপ্নাত্তে জানার প্র বুত্তঝলছ তাত্তের ঐসব প্রচাত্তরর মত্তিয কোনই সতযতা কনই’। 

আমরা এই দুটি ঘটনার কচত্তয় আরলেছু এর কথত্তে উেম বাস্তব ঘটনা মুসিমানত্তের বীরত্ব লহত্তশত্তব িূলমোয় আমাত্তের বীত্তরর 

জনয েুত্তজ প্াইলন। যা মহান কুরআত্তনর কয আয়াতগুলি আমরা সুরুত্ততই উত্তল্লে েত্তরলছ তারই সার লহত্তশত্তব এইসব ঘটনায় 

এত্তসত্তছ, আর তা কহািাঃ 

   ১। আক্রমর্ত্তে প্রলতহত েরত্তত হত্তব সমান শলি লেত্তয়। 

   ২। আল্লাহর লনত্তেত লশত শালস্তর  লন্ড অলতক্রম েরা যাত্তব না। 
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   ৩। প্রালজত এবং দুবতিত্তেরত্তে ক্ষমা েরা এবং তাত্তের সত্তঙ্গ সেয় মানবীে বযবহার েরা প্রলতত্তশাত্তির কথত্তে অত্তনে 

উেম।  

আসত্তি, আমরা জালন কয, সািাহউলিন বিত, ‘িুি েত্তর োউত্তে ক্ষমা েরা অত্তনে উেম, োউত্তে শালস্ত কেয়ার কচত্তয় 

কসটা যলে সঠিে িাত্তবও হয়’। লেন্তু, আমাত্তের মত্তন রােত্তত হত্তব এটা হত্তিা  আমাত্তের বীত্তরর বহু গুনাগুত্তনর মত্তিয শুিুই 

এেটা। কেননা লতলন লছত্তিন ইসিাত্তমর বীরত্তের মুতত  প্রলতে। এেজন প্রলসি কিেে (আবুি হাসান আলি আন-নােিী) 

এিাত্তব লিত্তেত্তছন, ‘লতলন এেজন অলত িমতপ্রান মুসিমান লছত্তিন, তাাঁ র চালরলত্রে মুি তবলশষ্টগুত্তিা হত্তিা  তাাঁ র মত্তিয লছি 

সুক্ষ্ম লবচালরে শলি, োনশীিতা, নরমহৃেয়, অসীম তিযত এবং সাহস। সািাহউলিন এর সহোরী উত্তল্লে েত্তরন কয আমাত্তের 

বীর লনত্তজত্তে বযস্ত রােত্ততন আল্লাহত্তে মত্তন রাোর োত্তজ’। 

 
এইসব গুনাবলি, আমার িারর্ায়, আমাত্তের বীত্তরর লবশাি সামলরে অজত ত্তনর োরর্ লছি, সা িয কযগুত্তিাত্তে মত্তন হয় 

অত্তিৌলেে। ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর প্ােে লহত্তশত্তব আমরা কেেব আমাত্তের বীত্তরর জন্ম হয়লছি কুলেত  মা বাবার ঘত্তর ইরাত্তের 

লতেলরত্তত ১১৩৭ েৃষ্টাত্তব্দ। আর সময়টা লছি ইসিালম দুলনয়ার এেটা টািমাটাি অবিা, রাজননলতে এবং সামালজে মানলবে 

লবশয়গুত্তিাত্তত। ষষ্ঠ শতাব্দী ইসিাত্তমর প্লঞ্জোয় সাক্ষয কেয় আব্বালসয় লেিা ত্ততর লনসৃ্কয়তার এবং সািজুলেে রাত্তজযর 

প্তন, পু্বত লেত্তে; প্লশ্চত্তম  াত্ততলময় বংত্তশর অলিম অবিা। উবতর চন্দ্রবিত্তয়র (চাাঁ ে হত্তিা  ইসিাত্তমর প্রলতে) কেশ – 

আজত্তের কিবানন, লসলরয়া, ল লিলস্তন, জেত ান এবং ইরাে, কু্ষদ্র কু্ষদ্র শহর লিলেে রাষ্ট্র গুত্তিার শাসেরা লনত্তজত্তের স্বািীন 

মত্তন েরত আর তাাঁ র েতৃত ে প্রসাত্তরর জনয প্রলতত্তবশী কছাট্ট শহর লিলেে রাত্তষ্ট্রর সত্তঙ্গ যুত্তি লিি কহাত। এর উপ্ত্তর, প্রায় 

সবগুলি পু্বত িূমিযসা রীয় উপ্কুত্তির শহর অলিগ্রহন এবং েৃস্টান িমতত্তযািাত্তের অিীত্তন শালসত হলেি। আর কজরুজাত্তিম 

(েৃষ্টানত্তের িক্ষয লছি এই শহর) ইলতমত্তিয সিাবতই লনষু্ঠর তবত্তেলশে লনয়ন্ত্রত্তন। সংত্তক্ষত্তপ্, পু্রা অবিাটা লছি েুবই নাজুে। 

ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর কয কোন সািারর্ বীর এই অবিার প্লরবতত ত্তনর প্ত্তক্ষ লনরাশ হত্তয় কযত। কেননা, কে এোই এইসব 

ইউত্তরাপ্ীয় সাম্রাত্তজযর এবং তাত্তের প্রতালরত কসনােি আর কিােজন এে লেত্তে, আবার অনযলেত্তে লবরাট সংেযে নীলতলহন 

মুসিমান শাসে লসলরয়া, ল লিলস্তন ইরাে এবং অনযসবোত্তন। আমরা উত্তল্লে েরিাম কয এেজন সািারর্ বীত্তরর প্ত্তক্ষ 

োজটা অসম্ভব, লেন্তু আমাত্তের বীর সািাহউলিত্তনর োত্তছ নয়। কেননা লতলন এেজন বযলি যার রত্তয়ত্তছ অেময লবশ্বাস। লতলন 

জানত্ততন ইসিাত্তমর তনলতেতা আর লশক্ষার প্রিাব লেত্তয় অসম্ভব লেছু েরা যায়। মুসিমানরা শুরুত্ততই এর আত্ত  মরুিুলম 

প্ালে লেত্তয় কসই সমত্তয়র লে দুই মহাপ্রাক্রমশািী সাম্রাজযত্তে প্রালজত েত্তর নাই? তাত্তের লে অস্ত্র লছি যা লেত্তয় তারা 

লবশাি সুসলজ্জত এবং প্রলশক্ষর্ প্রাি কসনা বালহনীত্তে প্রাস্ত েত্তরলছি? এটা অবশযই তাত্তের েঠিন লবশ্বাস আল্লাহর উপ্র, 

নযায়প্রায়র্তার উপ্র লবশ্বস্ততা এবং ঐেয। এই লতনটি লজলনষত্তেই উপ্জীবয েত্তর আমাত্তের বীর িক্ষয অজত ত্তনর জনয সত্তচষ্ট 

হন েৃস্টান আক্রমন োরীত্তের কথত্তে মুসিমানত্তের িুলমত্তে মুি েরত্তত। 

 

সািাহউলিত্তনর োত্তছ নযাত্তয়র সংগ্রাম (লজহাে) শুরু হয় অির কথত্তে। লতলন সবসময় লনত্তজর, তাাঁ র সহোরীত্তের এবং 

তসনযত্তের উপ্র নজর করত্তেত্তছন আর লনলশ্চত েত্তরত্তছন কয আসমালন আত্তেশ লনত্তষি (আল্লাহর আইন) জীবত্তনর সবতত্তক্ষত্তত্র 

– আিযালত্মে, তনলতে এবং তবষলয়ে কক্ষত্তত্র প্রলত লিত হত্তে লেনা। এটা উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ কয নামাজ এবং এোগ্রতা লছি 

আমাত্তের বীত্তরর সাবতক্ষলনে প্রত্তচষ্টা। এেবার তাাঁ র এে উপ্ত্তেষ্টা তাাঁ ত্তে বিত্তিন,  ‘কয অথত সম্পে তুলম োন েরছ  লরবত্তের 

এবং িলমতয় প্লিতত্তের জনয তা কেন তুলম সমর আত্তয়াজত্তন বযয় েরছ না’। লতলন বিত্তিন, কসটা লতলন লেিাত্তব েরত্তবন, 

কেননা এইসব  লরব কিােত্তের প্রাথতনা বা কোয়াই তাাঁ র যুত্তির মুি শলি। ইবন শািাে (আমাত্তের বীত্তরর এেজন ঘলনষ্ঠ 

সহোরী) বত্তিন, ‘লবশ্বাস এবং আেত্তশত সুিতান এেজন িালমতে মুসিমান, সবসময় ইসিাত্তমর  লরলত নীলতর প্রলত লতলন 
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এেলনষ্ঠ। লতলন লনয়লমতিাত্তব িলমতয় সব োজ েমত েরত্ততন, অিযাবসায়ী লছত্তিন নামাত্তজ কযিাত্তব আল্লাহর রসুি েত্তর 

ক ত্তছন; লতলন রাত কজত্ত  ঐলেে নামাজ (নাল ি) প্েত্ততন’। আমাত্তের বীত্তরর তবষলয়ে আলতশত্তযযর প্রলত অনাগ্রহ বা 

িািসা এই ঘটনা কথত্তেই প্রমালনত হয়, লতলন যেন মারা যান তেন তাাঁ র সম্পে লছি এে লেনার ৪৭ লেরহাম। এর বাইত্তর তাাঁ র 

নাত্তম না লছি বােী, মািামাি, বা ান বা কোন িরত্তনর িাবর ও অিাবর সম্পলে। লতলন তাাঁ র ো ত্তনর েরত্তচর জনযও যত্তথষ্ঠ 

লেছু করত্তে যান নাই। আর সবলেছুই এিাত্তব হত্তয়ত্তছ যেন লতলন লছত্তিন অসংলবলেত সুিতান লযলন শাসন েত্তরত্তছন লসলরয়া 

কথত্তে লিলবয়া (এর মত্তিয ল লিলস্তন এবং লমসর অিিুত ি) আর যেন কছাট্ট এেজন শাসে ততরী েত্তরত্তছন তাাঁ র জনয 

মত্তনারম প্রাসাে এবং লছি শত শত োস োসী এবং মলন মালর্ত্তেযর প্াহাে। 

 

আমাত্তের বীত্তরর নযায়লবচাত্তরর প্রলত েঠিন অনুরা ই লছি এমন কয কসটাই যত্তথষ্ট তারই অলিনস্ত এেজত্তনর সত্তঙ্গ লতলন 

োজীর (লবচারে) োত্তছ ক ত্তিন লববােী হত্তয়। আর যেন লতলন মামিায় লনত্তজর প্ত্তক্ষ রায় কপ্ত্তিন লতলন কিােটিত্তে ক্ষমা 

েত্তর লেত্তিন এমনলে তাাঁ ত্তে লেত্তয় লেত্তিন যা কস অনযায়িাত্তব োবী েরলছি। 

 
II 

“ কহ মুলমন র্! কতামরা আল্লাহর উত্তিত্তশ নযায় সাক্ষোত্তনর বযাপ্াত্তর অলবচি থােত্তব এবং কোন সম্প্রোত্তয়র শত্রুতার 

োরত্তন েেনও নযায়লবচার প্লরতযা  েত্তরা না। সুলবচার ের এটাই আল্লাহিীলতর অলিে লনেটবতী। আল্লাহত্তে িয় ের। 

কতামরা যা ের, লনশ্চয় আল্লাহ কস লবষত্তয় েুব জ্ঞাত”। (কুরআনাঃ ৫-৮) 

 

সুিতান সািাহউলিন আি-আইউলবর (সািালেন লহত্তশত্তব প্লশ্চমা জ ত্তত তাাঁ র সন্মত্তন্ধ কিো হয়) বযলিে সন্মত্তন্ধ আত্ত ই 

আমরা এেটু কেত্তেলছ। আমরা উপ্িলি েত্তরলছ কয মুিত দুটি গুন বা তবলশষ্টযই তাাঁ র চালরলত্রে মাহাত্নত্তে ছলেত্তয় লেত্তয়ত্তছ, 

আর কসগুত্তিা হত্তিা ,  

১) তাাঁ র জন্ম ত কনতৃেোন োরী তবলশষ্ট, এবং 

২) অলতসতেত  িাত্তব ইসিাত্তমর লশক্ষার প্রত্তয়া  জীবত্তনর প্রলতটি কক্ষত্তত্রাঃ আিযালত্মে এবং তবষলয়ে, বযলি এবং সমাজ, 

সমত্তর এবং শালিত্তত। লতনটি আেত্তশতর উোহরন তাাঁ র লবশাি িালমতেতার মত্তিয প্াওয়া যায়, সুলবচাত্তরর প্রলত তাাঁ র  িীর 

অনুরা  এবং োনশীিতা, এগুত্তিা শুিু তাাঁ র স্বজনত্তের জনযই বযবহার েরত্ততন না, বরং আরও গুরুতযপু্নত কয লতলন তাাঁ র 

িয়ংের লবত্তরািীত্তের সত্তঙ্গও এেই বযবহার েরত্ততন। 

 

কজরুজাত্তিমত্তে িয়ংের লনমতম েৃষ্টান িমতত্তযািাত্তের োত্তছ কথত্তে মুি েরার লবষয়টি সািাহউলিত্তনর লবরাট সা ত্তিযর শুিু 

এেটি। কেননা এই সা ত্তির জনয তাাঁ ত্তে অত্তনে আিযিলরন এবং বালহযে সমসযা অলতক্রম েরত্তত হত্তয়লছি। আমরা কযটা 

আত্ত ই কেত্তেলছ তাাঁ র সমত্তয় ইসিাত্তমর দুলনয়া রাজননলতেিাত্তব লছি এর লনম্নতম অবিায়, অত্তনে, প্রায় শত শত কছাট 

কছাট রাষ্ট্র লনত্তজত্তের মত্তিয েিত্তহ লিি। আসত্তি, বে রাষ্ট্র কযমন, লমসর,  াত্ততলময়রা তাাঁ র শাসে লছি, কসোত্তন আিযিরীর্ 

েিহ লছি তুত্তঙ্গ। লবশ্বাস ঘাতে মন্ত্রী বা কসনাপ্লতরা সত্রুত্তের সাহাযয লনলেি তাত্তের লনত্তজর জন র্ এবং রাত্তষ্ট্রর লবরুত্তি, 

যেন আত্মসবতস্ব  াত্ততলময় েলি া এবং তাত্তের দুলনতলতগ্রি রাজলনলতেরা লছি তাত্তের বযলি ত আত্তয়শ এবং লবিাত্তস থােত 

বযলতবযস্ত। আমাত্তের বীত্তরর জন্ম ইরাত্তের লতেলরত্তত; পু্ত্তরা প্লরবারত্তে তাাঁ র জত্তন্মর সময় কযত্তত হত্তয়লছি কিবানত্তনর 

বায়ািাবাে’এ। সাত বছর বয়ত্তস, সাল্লাহউলিন তাাঁ র লপ্তা নালজমুলিন এর সত্তঙ্গ োমাস্কাস চত্তি আত্তসন, কসোত্তন লতলন েুব 

োত্তছ কথত্তে তাাঁ র আত্মীয় নুরুলিন’এর বীরত্বলচত োজেমত অবত্তিােন েত্তরন, লযলন লছত্তিন োত্তমস্ক এবং লসলরয়ার লেছু 
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অংত্তশর শাসে লছত্তিন, তাাঁ ত্তে সাবতক্ষলনেিাত্তব আক্রমর্োরী েৃষ্টান িমতত্তযািাত্তের মুোলবিা েরত্তত কহাত। সুতরাং, 

আমাত্তের বীত্তরর সািারর্ লশক্ষা (লবত্তশষ েত্তর িলমতয় লশক্ষা) গ্রহত্তনর প্াশাপ্ালশ তাাঁ র সুত্তযা  হত্তয়লছি রর্ত্তেৌশি এবং 

সামলরে লবেযার উপ্র প্রলশক্ষত্তর্রও। প্রবলতত ত্তত, যেন সািাহউলিত্তনর চাচা আসাদুলিন লশরেহত্তে লমশত্তর প্াোত্তনা হত্তিা  

তাাঁ র সত্তঙ্গ আমাত্তের বীত্তরর সঙ্গী হওয়ারও আত্তেশ কেয়া হত্তিা , যা লতলন অলনো সত্ততযও প্ািন েত্তরন (এেথা তাাঁ র 

লবশ্বাসিাজনরা প্ত্তর প্রোশ  েত্তরন)। যাহাইত্তহাে, এই যাত্রা আমাত্তের বীত্তরর জীবত্তন এে সলন্ধক্ষর্ লহত্তশত্তব প্রমালনত হয়। 

কেননা, লতলন শুিু তাাঁ র লদ্বতীয় প্রলশক্ষে, প্রেযাত চাচার োত্তছ রর্ত্তেৌশত্তির অত্তনে লেছুই লশেত্তিন না, লতলন তাাঁ র 

িিালিলষি হন প্ত্তর  াত্ততলময় েলি ার এেজন মন্ত্রী লহত্তশত্তব ৫৬৪ লহজলরত্তত (১১৬৯ েৃাঃ)। 

 

মাত্র ৩২ বছর বয়ত্তস তাাঁ ত্তে উপ্ালি কেয়া হয়, ‘সহোরী সুিতান’ লহত্তশত্তব। আর এই লনত্তয়া  আমাত্তের বীত্তরর মনত্তমজাজ 

এবং দৃলষ্টিলঙ্গর কক্ষত্তত্র তাাঁ র জীবত্তন এে আমুি প্লরবতত ত্তনর সুচনা েত্তর যা কেবি ইসিাত্তমর আত্ত র এে বীত্তরর সৃ্মলতত্তেই 

বহন েত্তর লতলন হত্তিন ‘উমর ইবন আবু্দি-আলজজ। কেননা তাত্তের দুজত্তনর োত্তছই কনতৃে হত্তিা  োলয়ত্বপ্রালি কোন 

সন্মানসুচে নয়, এবং তারা মত্তন েত্তরত্তছন জীবত্তনর সহজ এবং লবিাসত্তে প্লরহার েরত্তত হত্তব তাত্তের োাঁ ত্তি কয োলয়ত্ব 

অলপ্তত হত্তয়ত্তছ তা পূ্রর্ েরার জনয। সািাহউলিন লমশত্তর দুলনতলতগ্রি জায় াগুত্তিা কথত্তেই প্লরত্তশািন আরম্ভ েত্তরন। তাাঁ র 

প্রথম িক্ষযই লছি রাত্তষ্ট্রর অসৎ এবং দুলনতলতত্তে আঘাত েত্তর তা প্লরষ্কার েরা, লবত্তশষ েত্তর লবশ্বাসঘাতেত্তের, যাত্তের 

অত্তনেত্তে লতলন হাত্তত নাত্তত িত্তর ক ত্তিন। লদ্বতীয় বৃহত প্েত্তক্ষপ্ লছি জরালজনত  াত্ততলময় রাজবংত্তশর রলহত 

েরন(েলি ার মৃতুযর প্র)। অনযায়িাত্তব আয় এবং পু্লঞ্জিূত রাজেীয় সম্পলের লেয়েংশ লতলন বা োত্তে আব্বাসীয় েলি া 

এবং োত্তমত্তস্ক তাাঁ র কসনাপ্লতর োত্তছ প্াোন তাত্তের চিমান যুি প্রত্তচষ্টায় সাহাযয লহত্তশত্তব। বালে সব সম্পলে আমাত্তের বীর 

লবলক্র েত্তর কেন এবং সরোরী কোষা াত্তর তা জমা কেন। 

 

এেজন সৎ এবং আিলরে কনতা লহত্তশত্তব আমাত্তের বীর তাাঁ র লনত্তজর বালেত্ততই থােত্ততন এবং েলি ার লবিাসবহুি প্রাসাত্তে 

কযত্তত অস্বীোর েরত্তিন, যতক্ষন লতলন আি-মু াোম প্াহাত্তে এেটি দু ত ততরী কশষ েত্তরন। এরপ্র লতলন এে সুেীঘতয 

সামলরে অলিযান আরম্ভ েত্তরন মুসিমান দুলনয়াত্তে এলেিুত েরার িত্তক্ষ; আর এইিাত্তব, লতলন উের আলিোর এে লবরাট 

অংশ (লিলবয়া ও লতউলনলসয়া) এই আওতায় লনত্তয় আত্তসন, আরত্তবর প্লশ্চম অংশ (ত্তযোত্তন প্লবত্র শহরগুত্তিা – মক্কা এবং 

মলেনা অবলিত) এবং নীত্তচ ইত্তয়ত্তমন প্যুতি। নুরুলিন লযনলে’র মৃতুযর প্র আমাত্তের বীর হত্তিন লমসর, ইত্তয়ত্তমন এবং লসলরয়া 

িুেত্তন্ডর অলবসংলবলেত কনতা এবং সুিতান। এইসব এিাো আমাত্তের বীত্তরর অিীনতায় চত্তি আত্তস লেছু যুত্তির প্ত্তর কেননা 

এসত্তবর কেউ কেউ আক্রমর্োরী শলির সত্তঙ্গ লনত্তজরা আতাত েত্তরলছি। ইলতমত্তিয আমাত্তের বীত্তরর প্ত্তক্ষ  ত্তে উত্তেত্তছ 

এে লবশাি শলিির কসনাবালহনী এবং তা সত্ততযও আমরা লবশ্বাস েলর কয তাাঁ র োত্তছ আরও মহতযত্বর লেছু সলন্নত্তবলশত 

হত্তয়ত্তছ কসইসব যুি কথত্তে, আর তা হত্তিা , তাাঁ র সেয় প্রেৃলত। যার জনয লতলন মন জয় েরত্তত কপ্ত্তরত্তছন সুরলক্ষত 

শহরগুত্তিার সািারর্ জন ত্তর্র এমনলে কসসব জায় া অলিগ্রহন বা কসোত্তন প্রত্তবত্তশর আত্ত ই। আমরা লনত্তচর এই ঘটনা 

কথত্তে তাাঁ র বোনযতা এবং সাহলসেতার এেটি উিাহরন প্াব। যেন সািাহউলিন হািাব (আত্তিত্তপ্পা) শহরত্তে অবরুি েত্তর 

আক্রমন শুরু েত্তরন, তাাঁ র আত্ত র কনতা নুরুলিন মাহমুে এর লেত্তশারী কমত্তয় শহর কথত্তে কবর হত্তয় আত্তস তাাঁ র সত্তঙ্গ 

সাক্ষাত েরত্তত। লতলন তাাঁ ত্তে েুবই উষ্ম অিযথতনা কেন। এরপ্র লতলন তাাঁ ত্তে তাাঁ র অলিপ্রায় সন্মত্তন্ধ লজত্তজ্ঞস েত্তরন। কস তাাঁ ত্তে 

বত্তিন কয কিােজন ‘ইজাজ’ – ‘সন্মানজনে প্রিান’ চায়। লতলন তাাঁ র অলিপ্রাত্তয় সায় লেত্তিন এবং তাাঁ ত্তে এবং তাাঁ র 

কসনােিত্তে শহত্তরর প্রত্তবশপ্থ প্যুতি এল ত্তয় লেত্তয় এত্তিন। এরপ্র লতলন সমস্ত তসনযত্তের, যাত্তের লতলন এই যুত্তি বলন্দ 

েত্তরলছত্তিন, তাত্তের মুি েত্তর কেন, যাত্তের অিত্তর লতলন ইলতমত্তিযই জায় া েত্তর লনত্তয়লছত্তিন তাাঁ র বোন্নতা আর উোরতার 
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জনয। আত্ত ই কযিাত্তব বলর্তত হত্তয়ত্তছ, আমাত্তের বীর তাাঁ র েয়া এবং উোরতা প্রোশ েরত্ততন ইসিাত্তমর লশক্ষা লহত্তশত্তব, 

ইসিাম লশক্ষা কেয় কয নযায়লবচার প্রেশতন েরত্তত এমনলে সবত্তচত্তয় অরুলচের শত্রুর সত্তঙ্গও (যা আমরা এই প্রবত্তন্ধর 

সুরুত্ততই কুরআন’এর আয়াত্ততর উত্তল্লে কথত্তে কেেত্তত প্াই।) আমাত্তের বীর লমশত্তর ল ত্তর আত্তসন তাাঁ র অিীত্তন এইসব 

রাজযত্তে এলেিুত েরার প্র। লতলন তাাঁ র তসনযত্তের তাত্তের প্লরবাত্তরর োত্তছ ক রত প্াোন এবং সািারর্ উন্নয়ন োত্তজ 

মত্তনালনত্তবশ েত্তরন, কযমন হাসপ্াতাি, সু্কি, পু্ি এবং সািারত্তনর জনয উেযান এইসব ততরীত্তত। লতলন োয়ত্তরার সুরক্ষারও 

বযবিা েরত্তত বত্তিন। লেন্তু  রাসীরা আমাত্তের বীরত্তে স্বলস্তত্তত রােত্তত চান না। আর এজনয তারা বািাবাে এবং োত্তমস্ক 

আক্রমন েত্তরন। তাই লতলন  াজা এবং আসোিান এর লেত্তে দ্রুত চত্তি যান, কযোত্তন (প্ত্তর) লতলন এে সাংঘালতে 

আঘাত্ততর মুত্তোমুলে হন। আর এই ঘটনা সািাহউলিনত্তে পু্রপু্লর িাত্তব বুলঝত্তয় কেয় কয এইসব আক্রমর্োরীত্তের প্রলতহত 

এবং এত্তের লবরুত্তি িোই ছাো কোন উপ্ায় কনই, কনই কোন লবেল্প এইসব েৃষ্টান িমতত্তযািাত্তের তাত্তের লনত্তজত্তের কেত্তশ 

ক রত প্াোত্তনা ছাো। কেননা তারা েেনই লদ্বপ্লক্ষয় কোন সমত্তঝাতা চুলি বা মুসিমান শাসেত্তেরত্তে কেয়া কোন 

প্রলতশ্রুলত রক্ষা েরত্তব না।      

 

আর এর প্রেৃষ্ট উিাহরন হত্তিা , লরত্তনা লে চালনটিিন, োেত  এর শাসে, কয সািাহউলিন এর সত্তঙ্গ কয সলন্ধ েত্তরলছি তা িঙ্গ 

েত্তর, এবং মুসিমান হজ্ব যাত্রীত্তের োত্ত িা আক্রমন েত্তর আর তাত্তের মািামাি িুে েত্তর লনত্তয় যায় এবং তাত্তের উপ্র 

োজনা আত্তরাপ্ েত্তর। কস এমনলে ইসিাত্তমর প্লবত্র শহরগুত্তিা – মক্কা এবং মলেনা আক্রমত্তনর উত্তেযা  কনয়। এতেসত্ততযও, 

লবশ্বাসঘাতেতা এবং শত্রুতার প্ত্তরও আমাত্তের বীত্তরর লহনতলষতা উপ্ত্তিা  েত্তরন লযলন আত্তেশ কেন তাাঁ র কিােজনত্তের 

োেত  আক্রমন িল ত েরত্তত চালনটিিন’এর  স্ত্রী অনুত্তরাত্তি কেননা লতলন তাাঁ র কছত্তির লবত্তয়র উৎসব প্ািন েরত্তত চান। আর 

এই মহানুিতা আরও িয়ঙ্করিাত্তব প্রলতোন প্ায় যেন লরত্তর্া এই শাি অবিার সুত্তযাত্ত  মুসিমানত্তের োত্ত িা আক্রমন 

েত্তর, িুটপ্াট েত্তর এমনলে তাত্তের বলন্দ েত্তর রাত্তে োেত  এর দুত্ত ত।  

 

এইসব এবং আরও এমন ঘটনা আমাত্তের বীর মত্তিয এই িারনা আরও বিমূি হয় কয এেটি বে আক্রমন এর প্রত্তয়াজন। 

যুিত্তক্ষত্র হত্তিা  লহত্তট্টন’এ, কযোত্তন সািাহউলিন এে লবশাি কসনাবালহনীর মুত্তোমুলে হন যারা লছি েৃষ্টান িমতত্তযািা আত্তর 

এত্তের কনতৃত্তে লছত্তিন লনত্তজত্তের মত্তিয লবত্তরািময় লেছূ শাসে। যুি লছি িয়ংের এবং তপ্শালচে লেন্তু আমাত্তের বীত্তররই 

জয় হয় আর হানাোররা হয় প্যুতেস্ত। আর এইিাত্তব, কজরুজাত্তিম কপ্ৌছার রাস্তা প্রায় অত্তিতে প্রশস্ত হত্তয় প্ত্তে আমাত্তের 

বীত্তরর জনয, লযলন তা েেি (বরং স্বািীন) েত্তরন ৯০ বছত্তরর েেি কথত্তে। এটা হত্তয়লছি, ৫৮৩ লহজলর সত্তনর রজব মাত্তস 

(জুিাই ১১৮৭ েৃাঃ), এরপ্রই েুত্তি যায় মসলজে আি আেসার েরজা, অলত প্লবত্র মসলজে কজরুজাত্তিত্তমর, যাত্তে বিা হয় 

– বাইতুি মুোিাস, তৃতীয় প্লবত্র মসলজে ইসিাম িত্তমত), আবারও মুসিমান বা ইসিাত্তমর অনুসালরত্তের জনয। 

 

 

আল-ইেে  ইবন আবু্দস-সালাম 

উলামালদর সুলতান 

৫৭৭ – ৬৬০ লহজলর 

 

 

লমসত্তরর আইয়ুলব শাসে নাজমুলিন আইয়ুত্তবর প্লরচয় লছি লতলন অতযি েত্তোর এবং অিাবনীয় বযলিত্তের অলিোরী 

লছত্তিন, এসব সত্ততযও লতলন লছত্তিন নম্র এবং িাজুে। এিাত্তব বলর্তত  হত্তয়ত্তছ কয এমনলে তাাঁ র সিানরা প্যুতি তাাঁ র সত্তঙ্গ েথা 
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বিার সাহস কপ্ত্ততন না(িত্তয় বা সম্ভ্রত্তম)  যলে  না লতলন তাত্তের সত্তঙ্গ লনত্তজ েথা বত্তিন বা তাত্তের বিত্তত বত্তিন। এেবার, 

ঈত্তের সমত্তয়, সুিতান কনতৃে লেলেত্তিন লবশাি উৎসত্তবর তাাঁ র প্রহরী এবং েযালতমান বযালি ন েতৃত ে কবলষ্টত হত্তয় যেন 

তাাঁ র কছত্তিরা তাাঁ ত্তে অত্তনে সম্ভ্রত্তমর সত্তঙ্গ অলিবােন েরলছি। আর এই জােজমেপু্র্ত এবং মহান লেত্তন আমাত্তের বীর মত্তন 

েরত্তিন কয এই মুসিমান রাত্তজয জনসািারত্তনয (প্রোত্তশয) লেছু কোোন মে লবক্রী েরত্তছ। লতলন আত্মলবশ্বাত্তসর সাত্তথ উত্তে 

ক ত্তিন সুিতাত্তনর োত্তছ এবং তাাঁ ত্তে উত্তিশয েত্তর বিত্তিন, ‘ও আইয়ুব! কশষ লবচাত্তরর লেত্তন আল্লাহ যেন কতামাত্তে 

লজত্তজ্ঞস েরত্তব, ‘ আলম লে কতামাত্তে লমশত্তরর সাবতত্তিৌম ক্ষমতা কেই নাই, আর তুলম কসোত্তন মােেদ্রবয প্ান েরার সুত্তযা   

লেত্তয়ছ? সুিতান এই শুত্তন লবত্তমৌে হত্তয় প্েত্তিন এবং লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, ‘আসত্তিই লে এরেম ঘটত্তছ?’ আি-ইযয উেত্তর 

বিত্তিন, ‘লজ, এই এই কোোনগুত্তিা মে এবং অনযান্ন প্াত্তপ্র লজলনষ লবলক্র েত্তর, যেন আপ্লন লবিাত্তস লনমি আপ্নার 

রাজত্তত্ব’। সুিতান উের লেত্তিন, ‘মহাশয়, এসব আলম েলর নাই। এসব এোত্তন আত্তছ আমার বাবার আমি কথত্তে’।  

আমাত্তের বীর লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, ‘তাহত্তি আপ্লন লে কসই প্রেৃলতর কিাে যাত্তের সন্মত্তন্ধ কুরআত্তন বিা হত্তয়ত্তছ, ‘আমাত্তের 

লপ্তৃ পু্রুষত্তের আমরা এই রাস্তায় চিত্তত কেত্তেলছ আর আমরা কসটাই অনুসরন েরলছ’? (এটা হত্তিা  অলবশ্বাসীরা কযিাত্তব 

রসুিত্তেরত্তে বিত তারই ইলঙ্গত)। 

 

 সুিতান সত্তঙ্গ সত্তঙ্গ  রমান জালর েরত্তিন মােত্তের লবক্রয় কেন্দ্র বা কোোনগুলি বন্ধ েত্তর লেত্তত। প্ত্তর, আমাত্তের বীত্তরর 

এে ছাত্র, আি-বালজ, তাাঁ ত্তে লজত্তজ্ঞস েরত্তিন, ‘আপ্লন কেমন আত্তছন আমার লশক্ষে’? ‘ও কহ বািে’ উের আসি, 

‘আলম তাাঁ ত্তে (সুিতান) কেত্তেলছ লনোরুর্ আত্মম্ভলরতায়। তাই আলম কচত্তয়লছ তাাঁ ত্তে অবমানীত েরত্তত প্াত্তছ কস কেত্তিা হত্তয় 

যায় আর লনত্তজত্তে কোষ কেয় (আিযালত্নে িাত্তব)’। আি-বালজ লজত্তজ্ঞস েরি, ‘আপ্লন লে িীত লছত্তিন না’? ‘আল্লাহর 

েসম, ওত্তহ বািে, আলম সবতশলিমান আল্লাহর িত্তয় এতই িীত লছিাম কয আমার কচাত্তে সুিতানত্তে মত্তন হত্তয়লছি এেটি 

লবোি’। লেন্তু কে এই আি-ইযয ইবন আবু্দস-সািাম কয এেজন অতযি ক্ষমতাির এবং িয়ংের রাজার সত্তঙ্গ এিাত্তব 

েথা বত্তিলছি? 

  

আমাত্তের বীত্তরর জন্ম োত্তমস্ক’এ, ৫৭৭ বা ৫৭৮ লহজলরত্তত এেটি  রীব এবং অেযাত প্লরবাত্তর। এেজন লেত্তশার লহত্তশত্তব লতলন 

 রীব ছাত্রত্তের জনয োত্তমস্ক মসলজত্তের সংিি এে ছাত্রাবাত্তস  বাস েরত্ততন। তাাঁ র লছি েঠিন অিযাবসায় এবং বুলিমো, 

কযটা লতলন  এিাত্তব বনতনা েত্তরত্তছন, “আলম েেনই পু্ত্তরা লবষয়টা লনত্তয় আমার লশক্ষত্তের সত্তঙ্গ বত্তস প্াে কনয়ার প্রত্তয়াজন 

মত্তন েরতাম না। কেননা, কোন লবষত্তয়র মাঝামালঝ কযত্ততই আমার লশক্ষে আমাত্তে বিত, ‘ও, তুলম কতা পু্ত্তরা লবষয়টাই 

আত্মি েত্তর ক ত্তিছ, আমাত্তে কতামার আর েরোর কনই, তুলম এেন লনত্তজ লনত্তজই পু্ত্তরা লবষয়টা কশষ েরত্তত প্ারত্তব’। 

লেন্তু আলম আমার লশক্ষে ছাো পু্ত্তরা লবষয়টা েেনই কশষ েরতাম না”।  জ্ঞানাজত ত্তন তাাঁ র দৃঢ় সৃ্পহা তাাঁ ত্তে োত্তমত্তস্কর 

প্লিতত্তের লশক্ষায় সন্তুষ্ট েরত্তত প্ারলছি না। লতলন বা োত্তে ক ত্তিন, কসটা লছি ৫৯৭ লহজলর (তাাঁ র বয়স তেন প্রায় ২০ 

বছর) কসোনোর প্লিতত্তের োছ কথত্তে লশক্ষা লনত্তত। আমরা শুত্তনলছ, এমনলে যেন তাাঁ র বয়স ষাট, যেন লতলন লনত্তজই 

প্রলসি এে আত্তিম (িলমতয় প্লিত), লতলন কযত্ততন োয়ত্তরাত্তত কসোনোর লবেযাত আত্তিমত্তের কোন আত্তিাচনায় অংশ 

লনত্তত কোন রেম লদ্বিা ছাোই। 

 

স্বািালবেিাত্তবই, আমাত্তের বীর তাাঁ র লশক্ষা বা জ্ঞান লনত্তজর জনয রাত্তেন নাই, এজনয লতলন লনয়লমতিাত্তব জ্ঞাত্তনর 

অনুশীিনময় অনুষ্ঠাত্তন কযা  লেত্ততন কসই সমত্তয়। লতলন োত্তমত্তস্কর সু্কত্তি এবং োয়ত্তরাত্ততও লশক্ষেতা েত্তরত্তছন কযোত্তন 

লতলন তাাঁ র জীবত্তনর কশষ লবশ বছর লশক্ষেতা এবং কিোত্তিলের োজ েত্তরন। োত্তমস্ক’এ লতলন লনত্তয়ালজত লছত্তিন িলমতয় 
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প্রামশত এবং অলিমত প্রোন এবং সন্মানজনে োজ েত্তমত, েেত্তনা েেত্তনা তাাঁ র এইসব অলিমত বা মরামশত সরোরীিাত্তব 

 ৃহীত নীলতমািা বা সরোরী অবিাত্তনর সত্তঙ্গ সািলষতে কহাত। এেটি উোহরন হত্তিা , আমাত্তের বীত্তরর কুরআত্তনর উপ্র 

তাাঁ র অলিমত (আল্লাহর লনত্তজর বার্ী), যা লছি োত্তমস্ক’এর সুিতান, আি-শারা  মুসা ইবন আি-আলেি এর কেয়া 

অলিমত্ততর লবরুত্তি। এই োরত্তন সুিতান আত্তেশ জারী েত্তরন কয আমাত্তের বীর িলমতয় উপ্ত্তেশ ( তওয়া) মরামশত কেয়া 

কথত্তে লবরত থােত্তব এবং লতলন তাাঁ ত্তে  ৃহবন্দী েত্তর রাত্তেন। আর এর প্রলতলক্রয়া লতলন বযি েত্তরন কয মন্ত্রী কসই আত্তেশ 

তাাঁ র োত্তছ কপ্ৌছান তাাঁ র োত্তছ এইিাত্তব কয লতলন বরং অলিবােন জানাত্তেন তাাঁ ত্তে এই েঠিন োত্তজর োলয়ত্ব কথত্তে 

অবযাহলত কেয়ার জনয আর তাাঁ ত্তে প্োশুনায় মত্তনালনত্তবশ েরার এবং আিযালত্মে োত্তজ আত্তরা লনমি হওয়ার সুু্ত্তযা  েত্তর 

কেয়ার জনয। লসলরয়া এবং লমশর দু’যায় ায় লতলন গুরুত্বপু্র্ত মসলজত্তে িলমতয় বিৃতা (েুৎবা) লেত্ততন। আর এইিাত্তবই লতলন 

োত্তমস্ক এর মসলজত্তে তাাঁ র লনত্তজর িাইত্তয়র লবরুত্তি লনন্দা েত্তরন সুিতাত্তনর তমলত্রে সংত্তঘর জনয ইসিাত্তমর সত্রুত্তের সত্তঙ্গ। 

এবং োত্তমস্ক’এ আমাত্তের বীর সরোরত্তে অগ্রাহয েত্তর িলমতয় উপ্ত্তেশ জালর েত্তরন কয কেহ েৃস্টান িমতত্তযািাত্তের োত্তছ 

সমরাস্ত্র লবলক্র েরত্তব না যাত্তের সত্তঙ্গ সুিতাত্তনর- আি-সাত্তিহ ইসমাইি, তমলত্রে সি আত্তছ। আর এে োজ সুিতানত্তে 

েত্তর কতাত্তি কক্রািালিত এবং লতলন আমাত্তের বীরত্তে েত্তরন কজি বন্দী। 

 

৬৩৯ লহজলরত্তত আি-ইযয ইবন আবু্দস-সািাম তাাঁ র মুলির প্র লমশত্তর  মন েত্তরন কযোত্তন তাাঁ ত্তে উষ্ম অলিনন্দন কেয়া 

হয় কসোনোর রাজা নালজমুলিন আইয়ুব েতৃত ে, তাাঁ ত্তে লবচারত্তের প্েও কেয়া হয়।এরপ্র তাাঁ ত্তে প্রিান লবচারে এবং 

লমশত্তরর লবলশষ্ট মসলজত্তের েতীব (ইমাম) লহত্তশত্তব লনযুলি কেয়া হয়। আর লমশত্তরর এই প্রিান লবচারপ্লতর প্ত্তে থাো 

অবিায় আমাত্তের বীর তাাঁ র জীবত্তনর আর এেটি সাহসী িুলমো রাত্তেন সরোরী অিযাত্তেত্তশর লবত্তরালিতা েত্তর। আর এটা লছি 

কমমিুে রাজকুমারত্তের জনসািারত্তনয লবক্রয় লনত্তয়।  

 

ইলতহাস বত্তি কয, তাাঁ র প্রিারন লবচারে লহত্তশত্তব লনত্তয়াত্ত র প্র লতলন কেেত্তত প্ান কয কমমিুে রাজকুমাররা (যাত্তেরত্তে 

আসত্তি সুিতান নালজমুলিন আইয়ুব ক্রয় েত্তরলছত্তিন সরোরী কোষা াত্তরর টাোয়) স্বািীন কিােত্তের মত আচরন েরত্তছ যা 

আইনলসি নয় ক্রীতোসত্তের কবিায়। আি-ইযয এইসব কিনত্তেনত্তে তবিতা কেন নাই। তাাঁ রা যেন তাাঁ র সত্তঙ্গ েথা বিি 

লতলন বিত্তিন কয রাজকুমারত্তের লবক্রী েত্তর লেত্তয় কসই টাো সরোরী রাজত্তস্ব ক রত কেয়া কহাে। এরপ্র তাত্তেরত্তে 

সরোরীিাত্তব স্বািীন েত্তর কেয়া কযত্তত প্াত্তর। আর এর প্রই ঐসব কিনত্তেনগুত্তিা তবি হত্তব। স্বািালবেিাত্তব, ঐসব 

রাজকুমার এবং সামলরে অলিনায়েরা এত্তত কু্ষি হত্তয় উেি। সুিতান যেন তাাঁ র লবরুত্তি এসব সুনত্তত কপ্ি লতলন মত লেত্তিন 

কয প্রিান লবচারত্তের এসব কেোর লবষয় নয়। আমাত্তের বীর তাাঁ র প্ে কথত্তে ইস্ত া লেত্তিন এবং কেশ কছত্তে চত্তি যাওয়ার 

উত্তেযা  লনত্তত িা ত্তিন। লেন্তু হাজার হাজার লমশরীয় জন র্ সমাত্তজর লবলিন্ন স্তর কথত্তে তাাঁ র কপ্ছত্তন জত্তো হত্তত শুরু 

েরত্তিন এবং যা লবশাি এে  র্যাত্রায় রুপ্ লনি। আত্তর এই কেত্তে সুিতান বািয হত্তিন তাাঁ র োত্তছ ক্ষমা চাইত্তত এবং তাাঁ ত্তে 

ল ত্তর আসত্তত বিত্তিন আবারও ঐ প্ত্তের োয়িার বুলঝত্তয় লনত্তত বিত্তিন। আি-ইযয রালজ হত্তিন তাাঁ র প্ত্তে ল ত্তর কযত্তত 

তত্তব এই শত্ততত  কয রাজকুমারত্তের বযাপ্াত্তর কয  তওয়া (িলমতয় লনত্তেত শ) কেয়া হত্তয়লছি তা োযতের েরত্তত হত্তব। আর 

এইিাত্তব সুিতান এত্তত রাজী হত্তিন। যাহাইত্তহাে, কমমিুে রাজকুমাররা এত্তত জ্বত্তি উেি এবং তারা আমাত্তের বীরত্তে 

হতযা েরার প্রত্তচষ্টা লনি, লেন্তু আল্লাহ তায়ািায় অপ্ার মলহমায় কেো ক ি যেন তাত্তের কনতা আি-ইযযত্তে কুলপ্ত্তয় মারার 

জনয তরবারী উেযত েরি িত্তয় তাাঁ র হাত কেত্তপ্ উেি। কস সত্তন্মালহত হত্তয় ক ি প্রলতরক্ষা লবহীন বুত্তো কিােটি লে 

সাহত্তসর সত্তঙ্গ তাাঁ র লেত্তে তালেত্তয় আত্তছ, হাত কথত্তে তাাঁ র তরবারী মাটিত্তত প্ত্তে ক ি। কনতার সহোরী কিােটি োেত্তত 

শুরু েরি এবং তাাঁ র োত্তছ মা  চাইি এরপ্র লনিাম হত্তিা  ( ইলতহাত্তসর এে অসািারর্ লনিাম কযোত্তন ক্ষমতাবান 
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কমমিুে রাজকুমাররা জনসািারত্তনয লবলক্র হত্তয় ক ি)। আর এই দুাঃসাহসী োজ আমাত্তের বীত্তরর , লযলন মারা যান ৬৬০ 

লহজলর সত্তন, সবসময় মানুষ মত্তন রােত্তব। লেন্তু এটা কতা এেটা উোহরন, এরেম অত্তনে োযতেিাপ্ আি-ইযয ইবন 

আবু্দস-সািাম এর ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস  মুসিমান বীরত্তের অলবস্মরর্ীয় অবোন হত্তয় আত্তছ। 

 

 

 

শ্াইখুল-ইসলাম ইমাম আিমাদ ইবন তািীহমিা 

ইসলালমর িুনজি াগরক (ইসলামী মরলনসাাঁ র প্রবতি ক) 

৬৬১ – ৭২৮ লহজলর 

 

 

‘আমরা এমন এে জালত যারা িািবাত্তস সবার মঙ্গি। আমরা কেেত্তত িাত্তিাবালস কয আল্লাহ কতামার জনয এই দুলনয়া এবং 

মৃতুযর প্ত্তরর দুলনয়ার জনয উেম লেছু প্রোন েরুে। আল্লাহর উপ্াসনার উেম এে প্ন্থা হত্তিা  তাাঁ র সৃলষ্টত্তে প্রামশত এবং 

উপ্ত্তেশ কেয়া। আর এইসবই লছি আল্লাহর োছ কথত্তে সব নবী এবং রসুিত্তের আসি উত্তিশয। আর এর কথত্তে িাি লেছু 

কনই মানুষ এবং সৃলষ্ট েতত ার মত্তিয সম্পত্তেত র বযাপ্াত্তর উপ্ত্তেশ কেয়ার কথত্তে। কেননা মানুত্তষর িা যলবিাত্তন আত্তছ কস তাাঁ র 

প্রিুর মুত্তোমুলে হত্তব এেলেন, এবং কসলেন তাাঁ ত্তে তাাঁ র েমতযত্তজ্ঞর উপ্র প্রশ্ন েরা হত্তব।  সব েৃস্টানরা জাত্তন কয যেন আলম 

তাাঁ তারত্তের সত্তঙ্গ তাত্তের কেত্তশ বন্দীত্তের লনত্তয় েথা বলি,  াজান এবং োটিুশাহরা তাত্তেরত্তে মুি েত্তর কেয়। আলম রাজার 

সত্তঙ্গ েথা বত্তি ঐসব বন্দীত্তের বযাপ্াত্তর এবং লতলন শুিু মুসিমান বন্দীত্তের কছত্তে লেত্তিন আর আমাত্তে বিত্তিন, ‘আমাত্তের 

োত্তছ লেছু েৃস্টান আত্তছ যাত্তের আমরা কজরুজাত্তিম কথত্তে বন্দী েত্তরলছ। আর এত্তের আমরা কছত্তে লেত্তত প্ালর না’। আলম 

তাাঁ ত্তে বিিাম, ‘লেন্তু আপ্লন সব ইহুেী এবং েৃস্টান বন্দীত্তের মুলি লেত্তয়ত্তছন যারা ইসিাত্তমর আেত্তয় লছি, আর আমরা 

কোন বন্দীত্তেই বাে কেব না হউে কস মুসিমান বা েৃস্টান’। এইিাত্তব, আমরা অত্তনে েৃস্টানত্তের বলন্দত্ব কথত্তে মুি 

েত্তরলছ। আমরা এটা েত্তরলছ শুিুই আল্লাহর জনয যার প্রলতোনই শুিু আমাত্তের োময। 

 

‘এছাোও, সবাই জাত্তন আমাত্তের োত্তছ কযসব েৃস্টান বন্দী আত্তছ তাত্তের সন্মত্তন্ধ আর আমরা তাত্তের সত্তঙ্গ েত েয়ািু এবং 

বোনযতার সাত্তথ আচরর্ েলর আমাত্তের কশষ নবী মুহাম্মে সাাঃ এর লশক্ষা অনুযায়ী’। উপ্ত্তর উত্তল্ললেত েথাগুলি কনয়া হত্তয়ত্তছ 

আমাত্তের বীর ইবন তায়ীলময়ার লিো এে লচঠি কথত্তে, যা লতলন সাইপ্রাস এর রাজা লসরজুয়ানত্তে লিত্তেলছত্তিন যার মত্তিয লতলন 

ইসিাত্তমর মুিনীলতর এবং লবশ্বাত্তসর উপ্ত্তর েৃষ্টান শাসেত্তে বনতনা েরলছত্তিন। 

লেন্তু কে এই ইবন তায়ীলময়া? 

 

ইবন তায়ীলময়া কে বিা কহাত শাইেুি ইসিাম (প্রেযাত ইসিালম লচিালবে ও প্লিত) লতলন কনতৃ িানীয় ইসিামী 

লচিালবেত্তের এেজন। লতলন ইসিাত্তমর মুি লশক্ষার পু্নজত া রে। লতলন আলবিুত ত হন এমন এে সময় যেন ইসিাম এেটি 

অন্ধোর অিযায় প্ার েরলছি, িয়ঙ্কর মঙ্গি তাাঁ তারত্তের আক্রমন পু্বত লেে কথত্তে, যারা ধ্বংস েরলছি যা লেছুই তাত্তের 

সামত্তন আসলছি এে প্রবি ঝত্তের  লতত্তত, এটা আসলছি মিয এলশয়া কথত্তে আর প্লশ্চম লেে কথত্তে লছি েৃস্টান 

িমতত্তযািারা ( Crusaders)। হাজার হাজার বই ছুত্তে ক িা হলেি েজিা ও ক ারাত নেীত্তত, আর বইএর োলিত্তত এইসব 

নেীর প্ালন োত্তিা রঙ বহন েরলছি, এে োজটি েত্তর তাাঁ তাররা। আর সাংসৃ্কলতে  অঙ্গত্তন কবলশরিা  প্লিতরাই বযস্ত 
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লছত্তিন পু্বতবতীত্তের োত্তজর সারসংত্তক্ষপ্ বা প্যতাত্তিাচনা মুিে োত্তজ আর এসত্তবর মত্তিয নুতন লেছু কযা  হলেিনা বিত্তিই 

চত্তি। িলমতয় িারায়, আবারও অত্তনে অশাস্ত্রীয় লচিা বা িারনা ঢুত্তে প্েলছি অ-ইসিামীয় েশতন ও অসঙ্গত বা সম্বন্ধহীন 

িাবিারা কথত্তে। িলমতয় লচিালবেরা আক্রাি হত্তয় প্ত্তেলছি সংস্কারবােী বা লবপ্থ ামীত্তের লচিা িাবনা কথত্তে। ইসিাত্তমর 

িাবিারা প্রত্তয়াত্ত  লবচারেত্তের মত্তিযও বন্ধাতয এত্তস থমত্তে লেত্তয়ত্তছ ইসিামী আইত্তনর মূিনীলত গুত্তিার প্রত্তয়া ত্তে, 

অন্ধিাত্তব কেবি পু্বতসুরীত্তের োজ েমতত্তে অনুসরন েরলছি। আর এইিাত্তব জন র্ অন্ধোত্তর লনমলজ্জত হলেি, লবপ্থ ামী  

সত্তন্দহবােী সূ ী িাবিারা এবং তাত্তের আচরন, কযমন কোন লবেযাত িমতিীরুত্তের সমালিিানত্তে (েবর বা ের াহ) তারা 

এতটাই সন্মাননা কেোলেি কয এটা প্রায় আল্লাহর শালমি েত্তর তাত্তের আরািনা েরার প্যতাত্তয় কপ্ৌত্তছ ল ত্তয়লছি। আর 

এইরেম এে প্লরলিলত যেন লবরাজমান আমাত্তের বীত্তরর জন্ম হয় তেনই, সনটি লছি ৬৬১ লহজলর (১২৬৩ েৃাঃ), োত্তমস্ক এর 

োত্তছ হাররান নামে যায় ায়। তাাঁ র প্লরবাত্তর লছত্তি লশক্ষেতা এবং জ্ঞান অনুশীিত্তনর চচত া, প্লরবাত্তরর পু্রুষ এবং মলহিা 

সবাই সুপ্লরলচত লছত্তিন তাত্তের িলমতয় লশক্ষায় অবোত্তনর জনয। লশশু োি কথত্তেই ইবন তায়ীলময়ার প্রলসলি লছি তাাঁ র প্রের 

িীশলির জনয, তাাঁ র স্মরর্শলি লছি েুবই প্রের আর লছি জ্ঞানাজত ত্তনর অলনলবতত লপ্প্াসা। আর এটা আশ্চত্তযতর কোন লবষয় 

নয় কয লতলন  ত্তবষর্া এবং কিোত্তিলে শুরু েত্তরন মাত্র ১৯ বছর বয়স কথত্তেই। ২১ বছর বয়ত্তস আমাত্তের বীত্তরর বাবা মারা 

যান এবং লতলন তাাঁ র িিালিলষি হন ইসিামী আইনশাস্ত্র (ল েহ) এবং ত লসর (কুরআত্তনর বযােযা এবং লবত্তিষর্) লশক্ষে 

লহত্তশত্তব।  

 

৬৯৬ লহজলরত্তত আমাত্তের বীর যেন িলমতয় লবশত্তয়র লেছু কক্ষত্তত্র তাাঁ র অলিমত প্রোশ েত্তরন, লেছু িমতগুরু (যাত্তের 

কবাঝাপ্োটা লবত্তেশী েশতত্তনর দ্বারা অত্তনেটাই প্রিালবত লছি) তাাঁ ত্তে লবচলিত েরত্তত শুরু েত্তরন। ইবন তায়ীলময়া’র আল্লাহ 

তায়ািার লবত্তশষ লনেশতন এবং গুনাগুন সম্পত্তেত  মতামতগুত্তিা অনয িমতগুরুত্তের এতোলনই লক্ষি েত্তর কয তারা তাাঁ ত্তে 

লমশত্তরর আোিত্তত হালজর েত্তরন এবং কসোত্তন তাাঁ ত্তে কজি’এ কেন। 

 

এটা মত্তন হত্তত িা ি কয আমাত্তের বীত্তরর সাহলসেতা এবং কোিােুলিিাত্তব ক াোমী বা প্রচলিত িলমতয় মতামত ইসিাত্তমর 

লশক্ষাগুত্তিাত্তে লবত্তশষ েত্তর সৃলষ্টেতত ার লবষয় গুত্তিা, আইনশাস্ত্র এবং আিযালত্মেতাত্তে কযিাত্তব আঘাত েরত্তত শুরু েত্তরন 

তা তাাঁ র জনয সমসযাসঙ্কুি হত্তয় প্ত্তে। কেননা ইবন তায়ীলময়া এটাত্তে তাাঁ র োজ লহত্তশত্তব কমত্তন কনন কয কযসব িুিিারনা 

কসসমত্তয় প্রচলিত হত্তয় প্ত্তেলছি কসসবত্তে লতলন সংত্তশািন েরত্তবন লবলিন্ন িলমতয় লচিালবেত্তের েঠিন প্রলতত্তরাি বা বািা 

সত্ততযও। লতলন িাবত্তিন কয এটা তাাঁ র োলয়ত্ব মুসিমানত্তের মুি এবং প্রথমযুত্ত র ইসিাত্তমর লশক্ষা, আহিুস-সুন্নাহ ওয়াি-

জামা’আহ (সুন্নাহ’র আসি প্লরবার বা উৎস এবং এর মুি ক াত্র) অনুযায়ী এলেিুত েরত্তবন, প্রলতত্তরাি েরত্তবন লবিলমতত্তের 

এবং নুতন নুতন আলবষৃ্কত িযান িারনা এবং োযতযপ্িলত (লবো’য়) আর লনষ্কিুষ েরত্তবন িলমতয় বযােযা এবং কযসব েমত 

এসত্তবর সত্তঙ্গ সমৃ্পি কসগুত্তিাত্তে, শুিু কুরআন এবং সুন্নাহ – আল্লাহর নবীর প্রেৃত লশক্ষাগুত্তিা এেমাত্র অোটয বা লনিুত ি 

উপ্াোন বা উৎস লহত্তশত্তব গুরুত্ব লেত্তয়।  

 

ইবন তায়ীলময়াত্তে এরজনয প্রচুর কেশ সহয েরত্তত হয়, লেন্তু লতলন েেনই লদ্বিালিত হন নাই এবং কহাচট’ও োন নাই। 

ইলতহাস আমাত্তের বত্তি কয আমাত্তের বীত্তরর োযতক্রম শুিু েতৃত প্ক্ষত্তে তাাঁ ত্তে বহুবার বন্দী বা কজত্তি কেয়ার োরর্ই হন 

নাই, তাাঁ ত্তে হতযা েরারও কচষ্টা হত্তয়লছি এইিাত্তব কয সুিতান আন-নাত্তসর’এর োত্তছ এইিাত্তব লমথযা বিা হত্তিা  কয ইবন 

তায়ীলময়া জনসািারত্তর্র িািবাসা এবং তাত্তের অনুরা ত্তে োত্তজ িাল ত্তয় লতলন ক্ষমতা অলিগ্রহন েরত্তত চান। আন-নাত্তসর 

লিলিলনল্লাহ আত্তেশ লেত্তিন কয আমাত্তের বীরত্তে তাাঁ র সামত্তন লনত্তয় আসা কহাে। লতলন তাাঁ ত্তে বত্তিত্তিন, ‘আমাত্তে বিা 
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হত্তয়ত্তছ কয কিােজন আপ্নার েথা শুত্তন এবং লবশ্বাস েত্তর আর আপ্লন আমার রাজত্ব কনয়ার অলিসলন্ধ েরত্তছন’। আমাত্তের 

বীর উের লেত্তিন, ‘আলম লে তা েলর? আল্লাহর েসম, আপ্নার রাজত্ব বা সমস্ত মুঘিত্তের রাজত্তত্বর আমার োত্তছ এে 

প্য়সাও মুিয কনই’। সুিতান তাাঁ র েথায় লনলশ্চত হত্তিন আর লনলশ্চত হত্তিন কয অলিত্তযা টি োহা লমথযা। লেন্তু বুলিমো, 

লবেযান, সাহস এবং অমালয়েতা শুিু এসব গুনাগুত্তনর জনযই শুিু আমাত্তের বীর প্লরলচত লছত্তিন না। তাাঁ র আরও প্লরচয় 

হত্তে লতলন লছত্তিন অনযজ ত্ততর মানুষ এবং তাাঁ র লছি অসীম বোনযতা বা োলক্ষত্তর্য িরা এটা এরেম কয লতলন তাাঁ র প্লরত্তিয় 

বস্ত্র প্যুতি েুত্তি লেত্ততন এেজন অিালব কিােত্তে। আমাত্তের বীর ইবন তায়ীলময়া শুিু এেজন এোগ্র লশক্ষে লছত্তিন না লতলন 

লছত্তিন এেজন লবশাি প্রলতিার, মহাত্তোষ জ্ঞাত্তনর  সৃজনশীি কিেে। এজনয যেন লতলন মারা যান ৭২৮ লহজলর সত্তন (৬৭ 

বছর বয়ত্তস), লতলন করত্তে যান বহু েত্তন্ডর অত্তনে বই লবলিন্ন লবষত্তয়র উপ্র, এরমত্তিয তুিনামূিে িমত তত্ত্বও আত্তছ। তাাঁ র 

কসরা গ্রন্থগুত্তিার মত্তিয এেটি হত্তিা  বহুি প্লরলচত –  তয়া-ইবন তায়ীলময়া, (ইবন তায়ীলময়ার িলমতয় লবলি লনত্তষি) যা ৩৬ 

েত্তন্ড প্রোলশত হত্তয়ত্তছ এবং বহুবার। উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ কয ইবন তায়ীলময়া বত্তিত্তছন, ‘ কসই হত্তিা  আসি বলন্দ যার অির 

তাাঁ ত্তে িুলেত্তয় রাত্তে প্রিুর স্মরর্ কথত্তে, আর কস হত্তিা  আসি েত্তয়লে কয তাাঁ র বাসনা এবং কেয়ািেুলশর োত্তছ লনত্তজত্তে 

েত্তয়ে েত্তর রাত্তে’। 

 

তাাঁ র লশষয ইবনুি োইউম উত্তল্লে েত্তরত্তছন কয লতলন (ইবন তায়ীলময়া) বিত্ততন, যেন লতলন োত্তমত্তস্ক আি-োিাহ কজত্তি 

েত্তয়ে লছত্তিন, ‘এই দুলনয়ায় আমার শত্রুরা আমার লে েরত্তত প্াত্তর? আমার জান্নাত আমার হৃেত্তয় আর তা আমার সত্তঙ্গ 

সত্তঙ্গ থাত্তে কযোত্তনই আলম যাই। আমার বলন্দত্ব আমাত্তে লনজত নতা কেয় - যার অথত আল্লাহর োত্তছ প্রাথতনা েরার সময়টাও 

হয় উেম, আমার হতযা মাত্তন আমার শহীোন আর আমার লনবতাসন বা কেশতযা  মাত্তন পৃ্লথবী কেো’।  
   

 

 

 

ইবন কাইউম আল-জাওেীিাি 

৬৯১ – ৭৫১ লহজলর 

 

 

‘তিযতয এবং োলরত্তদ্রর মািযত্তমই কেহ িলমতয় উতেষততার লশত্তষত কপ্ৌছায়। সত্ততযর অত্তর্যষেত্তের সৃ্পহাই তাত্তের উৎসাহ 

কযা ায় সামত্তনর লেত্তে এল ত্তয় যাওয়ার  লত লহত্তশত্তব আর এত্তক্ষত্তত্র তাাঁ র জ্ঞান তাাঁ ত্তে প্থ কেোয়’। 

 

 আমাত্তের বীত্তরর এইসব েথার কথত্তেই তাাঁ র বযলিত্তের সারমমত বত্তি কেয় এই মহান কিােটির সন্মত্তন্ধ। মুহাম্মাে ইবন আলব 

বের , যাত্তে ইবন োইউম আি-জাওযীয়াহ নাত্তমই িািিাত্তব প্লরলচত। তাাঁ র জন্ম হয় ৬৯১ লহজলরত্তত। 

 

আমাত্তের বীর তাাঁ র জীবত্তনর েীঘত জ্ঞানাষযত্তনর প্থ প্লরভ্রমন শুরু েত্তরন শুরুত্ততই, এে লশক্ষে কথত্তে আত্তরে লশক্ষত্তের 

োত্তছ ক ত্তছন জ্ঞান লপ্প্াসা লনবৃত্ততর জনয। ২১ বছর বয়ত্তস (৭১২ লহজলর) ইবন আি-োইউম তাাঁ র লশক্ষে ইবন তায়ীলময়া’র 

সাক্ষাত প্ান, ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস আর এেজন লবলশষ্ট বযলি লযলন সলতযোত্তরর লবশ্বাত্তসর  পু্নজত া রে  লহত্তশত্তব আলবিুত ত 

হন। আমৃতুয লতলন তাাঁ র লশক্ষত্তের সত্তঙ্গ লছত্তিন। আমাত্তের বীর েুবই ঘলনষ্ট কথত্তেত্তছন ইবন তায়ীলময়া সত্তঙ্গ, তাাঁ র সত্তঙ্গ লতলনও 

কজি, জুিুম, চাবুত্তের আঘাত শত্তয়ত্তছন বহুবার। আপ্াতাঃ ইবন তায়ীলময়ার োছ কথত্তেই আমাত্তের বীর অত্তনে লবত্তশষ 
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গুনাগুত্তর্র অলিোরী হয়ত্তছন কযমন, সাহস এবং অেপ্টতা অনয সব্বাইর অসত্ততযর প্রলতপ্ক্ষ লহত্তশত্তব এমনলে 

েতৃপ্ত্তক্ষরও লবরুত্তি ল ত্তয়ও। তাত্তের জনয, ‘সতযটা বিত্ততই হত্তব’ এই বিার প্লরর্ামটা যাই কহাে। লেন্তু, তাাঁ র লশক্ষত্তের 

মত লতলন এত লক্ষপ্র িাত্তব প্রোশ কপ্ত্ততন না তাাঁ র েথায় এবং োত্তজ। 

 

৮ম শতাব্দী লহজলর সন সালক্ষ হত্তয় আত্তছ মুসিমান সমাত্তজর অজ্ঞতা ও দ্বত্তন্ধর। মুসিমানরা এত্তে অত্তনযর লবরুত্তি িোই 

েরলছি, এবং প্রত্ততযত্তেই তাত্তের েতৃত ে আত্তরাত্তপ্র কচষ্টা েরলছি সব লেছুত্তত, এরমত্তিয িলমতয় মতামত এবং প্ালিতযও 

আত্তছ কযসব িলবর অবিায় কপ্ৌত্তছ ল ত্তয়লছি। কবলশরিা  লচিালবত্তের োজেত্তমত জ্ঞাত্তনর অনুেরনই শুিু লছি এেজন আসি 

লশক্ষে বা প্লিত্ততর কচত্তয়। তাত্তের োত্তছ তাত্তের প্রলশক্ষেরাই এেমাত্র না হত্তিও মুি জ্ঞাত্তনর উৎস, আর কযসব লচিািারা 

তারা অনুসরন েরত এত্তেবাত্তর অন্ধিাত্তব যা লছি প্রচলিত এবং গ্রহর্ীয়।  

 

তাাঁ র লশক্ষে ইবন তায়ীলময়ার মত আমাত্তের বীরও সমাত্তজর প্রচলিত ভ্রাি িারনা এবং প্রচিনগুলিত্তে সংত্তশািত্তনর কচষ্টা 

েত্তর ক ত্তছন তাাঁ র জীবন োত্তি। লতলন সািারত্তনর োছ কথত্তে প্রবি লবত্তরালিতার মুত্তে িোই েত্তর ক ত্তছন িমতিীরূ আত্তিম বা 

প্লন্ডেত্তের সমালিত্তত েিা কেোত্তনার বাোবালের লবরুত্তি (েবর পু্জা বা উপ্াশনা)। লতলন স্বত্তচষ্ট কথত্তেত্তছন লবপ্দ্গামী লেছু 

ক াত্তত্রর িুি গুলি উত্তম্মাচন েরত্তত এবং তাত্তের অন্ধ অনুেরত্তনর লবরুত্তি সাবিান েরত্তত। কেননা লতলন মত্তন েরত্ততন তাাঁ র 

সমত্তয় মুসিমানত্তের মত্তিয লবতেত  এবং দ্বত্তন্ধর োরর্ হত্তিা  সাম্প্রোলয়ে দৃলষ্টিলঙ্গ আর উগ্র জাতীয়তাবােী আচার আচরন। 

প্রত্ততযত্তে লনত্তজত্তের ক াত্রত্তে বা তাত্তের লনজস্ব সু্কত্তির লচিািারাত্তেই এেমাত্র সঠিে বত্তি মানত আর িাবত বােীরা সবাই 

িুি প্ত্তথ চিত্তছ। আমাত্তের বীর জীবত্তনর কবশী সময়টাই প্ার েত্তরত্তছন তাাঁ র প্রবি প্রত্তচষ্টা লেত্তয় মানুষত্তে এেলত্রত েরত্তত, 

তাত্তের কেলেত্তয়ত্তছন তাত্তের পু্বতশুরীত্তের অন্ধ অনুেরত্তনর লবপ্েগুত্তিা। লতলন লবত্তিষর্ েত্তরত্তছন তাত্তের োত্তছ কয এেজন 

মুসিমান হত্তব মুি মত্তনর, তাাঁ র অথত, কস গ্রহন েরত্তব কযটা কেবি সলতয এবং িাি তা কয কোন লশক্ষত্তের োছ কথত্তেই 

আসুে না কেন, যলে যা কস গ্রহন েরত্তছ কসটা কুরআন এবং সুন্নাহ’র অনুেরত্তর্ হয় বা িলমতয় লচিালবেত্তের মনতত্তেযর 

মািযত্তম প্রলতলষ্ঠত কোন িারনা যা সািারর্িাত্তব লবশ্বাত্তসর মূিনীলতর সত্তঙ্গ সামঞ্জসযপু্নত। তাাঁ র োত্তছ অনুেরর্ীয় লজলনত্তসর 

মত্তিয লনত্তম্নাি লবষয়গুত্তিা ত্রুটিময়াঃ-  

১। যলে তা আসমানী লশক্ষার বরত্তেিাম েত্তর, 

২। যলে এটা মত্তন হয় কয অন্ধ অনুেরর্ োত্তরা যাত্তের প্রেৃত জ্ঞান সন্মত্তন্ধ আমাত্তের সঠিে িারনা কনই।  

৩। যলে এমন িারনা যা প্রবলেত ত্তত সত্ততযর লবরুত্তি আলবষৃ্কত হয়। 

   আর এই অন্ধ অনুেরর্ই প্ালিত্ততযর বন্ধােতার োরর্ এবং যা মানুত্তষর মাত্তঝ লবিাজন ততরী েত্তর। আর লেছু প্লিত 

নামিারী, যাত্তেরত্তে লতলন লচলহ্নত েত্তরন, আসত্তি ইসিাত্তমর লচিালবে বা প্লিত লছি না বরং তারা লছি অত্তনযর িাবনা 

প্রসাত্তরর সহজ প্রচারে। তাত্তের োত্তছ তাত্তের লশক্ষত্তের বা কনেৃত্তের মতামতই ইমাত্তনর জনয এেমাত্র সঠিে কবাঝাপ্োর 

লবষয়, এটা এমন প্যতাত্তয় যায় কয তারা কুরআত্তনর বযােযা এবং আল্লাহর রসুত্তির লশক্ষা এবং সুন্নত গুলিত্তে প্যুতি তাত্তের 

লশক্ষেত্তের মতামত্ততর সত্তঙ্গ গুলিত্তয় ক ত্তিন, যা তারা িুিিাত্তব গ্রহন েত্তরলছি তাত্তের চুোি মানেন্ড লহত্তশত্তব। ইবন 

আি-োইউম মত্তন েরত্ততন িলমতয় জ্ঞাত্তনর উৎসগুলিত্তে লনত্তম্নাি িারায় গ্রহন েরত্তত হত্তবাঃ 
 

১) কুরআন, ২) সুন্নাহ (আল্লাহর রসুি মুহাম্মত্তের লশক্ষা এবং আচরন) এবং ৩) আল্লাহর রসুত্তির সহপ্াঠীত্তের (সাহাবী) লশক্ষা 

এবং আচরন। আর এইসত্তবর মািযত্তমই কেহ মুসিমান লচিালবেত্তের মত্তিয ঐেযমতয এবং সাদৃশয আনত্তত প্াত্তর। ক াাঁ োলম,  

িমতান্ধতা  বা প্ক্ষপ্াত তাাঁ র োত্তছ লছি জ্ঞানাজত ত্তনর প্ত্তথ অিরায় বা শত্রু। তাাঁ র মতামত প্রচাত্তরর জনয লতলন অত্তনে বই 

লিত্তেত্তছন তাাঁ র সরাসলর এবং স্বলক্রয় িাত্তব লশক্ষা কেয়ার প্াশাপ্ালশ। লতলন তাাঁ র বযলি ত জীবত্তন ইবন আি-োইউম লছত্তিন 
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েুবই িমতিীরু এেলনষ্ট িলমতয় সািে লযলন কবশীরিা  সময়ই োটাত্ততন নামাজ প্ত্তে এবং কুরআন প্াে েত্তর। লতলন লছত্তিন, 

আসত্তি, লতলন লছত্তিন তপ্স্বী লযলন প্রতযােযান েত্তরত্তছন অননলষ্ঠে লেছু সু ীত্তের (রহসযময়) যারা োবী েরত িলমতয় লশক্ষার 

মত্তিয আিযিরীর্ এবং বালহযে লেে রত্তয়ত্তছ, তাাঁ র মাত্তন িলমতয় অনুশাসত্তনর েরর্ীয় বযাপ্ারগুত্তিা তাত্তের জনয প্রত্তযাজয নয় 

(ত্তযমন- নামাজ, রমজাত্তনর করাযা ইতযালে)। আত্ত ই উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ, আমাত্তের বীর লছি সাহসী এবং স্পষ্টবােী যার োত্তছ 

সতযই হত্তিা  কশষ িক্ষয। তাাঁ র উমু্মি লচিাশলি এবং নমনীয় আচরন এবং িারনা তাাঁ র মতামত্ততর মত্তিয প্রোলশত হত্তয়ত্তছ 

যা িলমতয় আইনশাত্তস্ত্রর (শারীয়া) প্রেৃত এবং সঠিে কবাঝাপ্োটাই প্রলত লিত েত্তর, এছাোও এইসব লশক্ষাগুত্তিাত্তে সময়, 

অবিা এবং জায় া লবত্তশত্তষর আত্তিাত্তেই প্রলত লিত েরত্তত হত্তব, কেননা, ইসিাম আচলরত হত্তব মানবজালতর জনয সবত 

সমত্তয় আর এটাই উত্তিশয। লতলন অত্তনে বই লিত্তেত্তছন শুিু এই অমুিয তনলতেতাত্তে লবত্তিষর্ েরার জনয। তাাঁ র বহু 

মতামত এবং িারনা আিুলনে জালতস্বতযার আইনী োোত্তমায় গ্রহর্ীয় হত্তয় আত্তছ, ৭৫১ লহজলরত্তত তাাঁ র মৃতুযর ছয় শতালব্দ 

প্ত্তরও।       

 

আশ্ মশ্ইখ মুিাম্মদ ইবন আবু্দল ওিািাব 

সংস্কারক এবং আধ্মাহতক স্থিহত সউহদ রালের 

(১১১৫ – ১২০৬ লহজলর 

 

‘িা ইিাহা’ মাত্তন োরও উপ্াশনা েরার অলিোর নাই, যার মাত্তন কয কোন অবতাকরর অলস্তত্তের অস্বীোর, আর ‘ইল্লাল্লাহ’ 

মাত্তন শুিু আল্লাহ , যা কহাি আল্লাহত্তে অবতার লহত্তসত্তব স্বীেৃলত। এই সব বােযই ইসিাত্তম এেত্ববাত্তের সারসংত্তক্ষপ্ সব 

োত্তজর এবং প্রত্তচষ্টার কেন্দ্র লবনু্দ আমাত্তের বীত্তরর। আশ কশইে মুহাম্মে ইবন আবু্দি – ওয়াহাব, লযলন ২৫০ বছর আত্ত  কয 

সংস্কার আত্তন্দািন শুরু েত্তরলছত্তিন যা আজও জা রূে আত্তছ। এই আত্তন্দািন আসত্তি মিয এবং পু্বত আরব িুেন্ডত্তত 

ইসিাত্তমর আবত্তক্ষ লনত্তয় আত্তস, যা লছি বহু উপ্াসে, কুসন্সোরময় এবং িলমতয় লবোত্তর আেন্ন।  

এই আত্তন্দািন আসত্তি বিা যায় আি সউে (সউে প্লরবার) এর উত্থাত্তনর লপ্ছত্তন লছি আর এর মািযত্তমই আরব প্রনািীর 

বুত্তে শাসে লহত্তসত্তব প্রলতলষ্ঠত েত্তর, আজ যা সউলে রাজতন্ত্র নাত্তম প্লরলচত।  

কশইে মুহাম্মে ইবন আবু্দি ওয়াহাব ১১১৫ লহজলর (১৭০৩ সাি) এে িলমতয় প্ালন্ডেযময় প্লরবাত্তর জন্ম গ্রহন েত্তরন। তাাঁ র 

লপ্তা ইসিাত্তমর আইন এবং োনুত্তনর লবষত্তয় সরোলর উপ্ত্তেষ্টা লছত্তিন, লযলন োজী লছত্তিন লরয়াত্তের উের প্লশ্চত্তম ৪৫ 

লেত্তিালমটার দূত্তর আি-ওয়াইনাহ নামে এে কছাট্ট গ্রাত্তম। তসসবোত্তিই লতলন লনজ লপ্তার োত্তছই লশক্ষারম্ভ েত্তরন আর 

কসইসময় কথত্তেই তাাঁ র সূক্ষ্ম লবচারশলি এবং সৃ্মলত শলির প্রোশ কপ্ত্তত থাত্তে। লপ্তা তাাঁ র সন্মত্তি বত্তিত্তছন , ‘আসত্তিই, 

আমার কছত্তি মুহাম্মত্তের োছ কথত্তে অত্তনেগুলি ইসিাত্তমর োনুন সন্মত্তন্ধ আলম কজত্তনলছ তাাঁ র বয়স হওয়ার আত্ত ই’। আর 

এই োরত্তন আমাত্তের বীত্তরর বাবা অল্পবয়স কথত্তেই জামায়াত্ততর নামাজ প্োত্তনার জনয তাাঁ ত্তে সুত্তযা  কেন। লতলন বাবার 

োত্তছ অনুমলত চান হজ্জ প্ািন েরত্তত যাওয়ার অনুমলত চান, এরপ্র লতলন মলেনায় যান এবং এেমাস কসোত্তন অবিান 

েত্তরন। এরপ্র লতলন ল ত্তর আত্তসন লনজ গ্রাত্তম এবং লপ্তার োত্তছ লশক্ষা এবং লবত্তয় েরার জনয। প্ত্তর, আমাত্তের বীর মক্কা 

এবং মলেনায় অবিান েত্তরন িমত লবষত্তয় অলিেতর জ্ঞান আহরত্তনর জনয।  

আমাত্তের  প্লিত বীরত্তের তবলশষ্ট মতই, কশইে মুহাম্মে ইবন আবু্দি-ওয়াহাব এে জায় া কথত্তে অনয জায় ায় ল রত্তত 

িা ত্তিন জ্ঞান অত্তনযশায় । সুতরাং, তাাঁ র শহত্তর এে বছর থাোর প্রই আমাত্তের বীর ইরাত্তের বছরার উত্তিত্তশয রওয়ানা 

হত্তিন। লেন্তু মানুত্তষর অ-ইসিালম োযতেিাত্তপ্র কোিােুলি লবত্তরািীতার োরত্তর্ তাাঁ ত্তে লনমতমিাত্তব শহর কথত্তে কবর েত্তর 

কেয়া হয়।  
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 নাযে এ ল ত্তর এত্তস লতলন জানত্তত প্ারত্তিন কয তাাঁ র বাবা হুরাইলমিা শহত্তর চত্তি ক ত্তছন। নুতন এই শহত্তর লতলন প্লরবাত্তরর 

সত্তঙ্গ কযা  লেত্তয় এোত্তন জ্ঞান চচত ায় মনলনত্তবশ েরত্তিন, আংলশেিাত্তব বাবার তত্বাবিাত্তন লেন্তু মুিত স্বীয় প্রত্তচষ্টায়। সুন্নাহ 

(আল্লাহ র রসুত্তির জীবন যাপ্ন এবং লনত্তেত লশো) এবং কুরআন এর উপ্রই তাাঁ র লছি এেমাত্র মনলনত্তবশ। আমাত্তের বীত্তরর 

দু’জন লপ্রয় প্লিত (ত্তশে) লছত্তিন শাইেুি ইসিাম আহত্তমে ইবন তাইমীয়াহ এবং ইমাম ইবন োইইম আি জাওযীয়াহ, 

দুজত্তনই সুপ্লরলচত ইসিাত্তমর পূ্নজত া রত্তনর প্রত্তচষ্টা এবং সামালজে পু্ন তেত্তনর সংস্কার োত্তজর জনয। 

যলেও আমাত্তের বীর সমাত্তজর মত্তিয অ-ইসিালম োযতেিাত্তপ্র বযাপ্াত্তর সবসময়ই েুবই হতাশ লছত্তিন লেন্তু লতলন তাাঁ র বাবার 

মৃতুযর - ১১৫৩ লহজলর ( সম্ভাবয ১৭৪১ েৃষ্টাব্দ)  প্রই নাযে এর এইসব নুতন নুতন অ-ইসিালম োযতেিাত্তপ্র সংত্তযাজনত্তে 

প্রলতহত েরার োত্তজ সলক্রয় হন। লতলন কিােজনত্তে তাওলহে বা আল্লাহ র এেত্ববাত্তে’র লেত্তে আহবান েরত্তত থাত্তেন, যা 

লছি সলতযোত্তরর এত্তেশ্বরবাত্তের প্রলত আহ্বান জনসমত্তক্ষ। লতলন তাত্তেরত্তে বহু ঈশবরবােী আচরন কযমন, প্ীত্তরর োত্তছ 

আরািনা েরা, েবর, মাজার,  াছ  াছােী বা এইরেমলেছু আর এর জায় ায় ইসিাত্তমর অনুশাসন গুত্তিা কমত্তন চিত্তত যা 

লেনা অত্তনে আত্ত ই সমাজ কথত্তে লবিুি বা অবক্ষয় হত্তয় ক ত্তছ। নাযে এর কিােজত্তনর সত্তঙ্গ লতলন এ লনত্তয় কযা াত্তযা  

শুরু েত্তরন। হুরাইলমিা’র কিােজত্তনর ইলতবাচে সাোয় লতলন আত্তরা উৎসালহত হত্তয় প্ত্তেন এই প্রত্তচষ্টা চালিত্তয় যাওয়ার 

জনয। অত্তনত্তে সরাসলর তাাঁ র োত্তছ আত্তসন লবিুিপ্রায় লবশ্বাত্তসর অনুশাসনগুলি সন্মত্তন্ধ জানত্তত যেন বৃহোংশ কেবি 

পু্বতশুলরর অনুেরর্ই েরত...। 

যাহাইত্তহাে, এটা প্লরিলক্ষত হলেি কয  হুরাইলমিার লেছু নীলতভ্রষ্ট কিাে আমাত্তের বীত্তরর মতামতত্তে প্ছন্দ েরলছি না 

এবং তারা লনত্তজত্তের এই অননলতে এবং অ-ইসিালম োজ েরার স্বািীনতার উপ্র এসবত্তে হুমলে লহত্তসত্তব কেেলছত্তিন। 

এজনয তারা তাাঁ ত্তে হতযা েরার কচষ্টা েত্তরন। কশইে মুহাম্মাে ইবন আবু্দি ওয়াহাব অইইয়ানাহ চত্তি আত্তসন এবং 

কসোনোর যুবরাজত্তে তাাঁ র িমত প্রচার এর িযানিারর্ায় আেৃষ্ট েরার কচষ্টা েত্তরন। লতলন তাাঁ র োছ কথত্তে প্রচুর সাো প্ান 

আর লতলন আমাত্তের বীরত্তে সাহাযয েরত্তত িা ত্তিন কসোনোর সব মাজার,  াছ  াছালি, কযগুত্তিাত্তে অজ্ঞ কিােজন 

উপ্াসনা েরা শুরু েত্তরলছি অ-ইসিালম িাত্তব। অত্তনে শতাব্দী প্ত্তর প্রথম বাত্তরর মত ( অইইয়ানাহ’র যুবরাত্তজর সাহত্তযয) 

আইন প্রনয়ন েত্তরন বযালিচালরত্তে প্াথর কমত্তর হতযা েরার বযাপ্াত্তর এবং এেজন বযালিচালরলন কয লনত্তজ স্বীোর েত্তর তার 

অপ্রাি তাত্তে এই স্বালস্ত কেয়া হয়। আর বিা যায়, এইোজটিই ‘উত্তটর লপ্ত্তের কুত্তজা কে িাং ার োঠি’ লহত্তসত্তব োত্তজ 

িাত্ত ।  এইসময় লেছু কিাে আি আহসা’র  িনতরত্তের রাজী েরান অইইয়ানাহ’র যুবরাজত্তে চাপ্ লেত্তত কযন লতলন 

আমাত্তের বীরকে তার শহর কথত্তে বলহস্কার েত্তরন। 

১১৫৮ লহজলর (১৭৯৬ েৃষ্টাব্দ) সাত্তি আমাত্তের বীর েীলরয়ায় (লরয়াত্তের োত্তছ) চত্তি আত্তসন যা লছি যুবরাজ মুহাম্মাে ইবন 

সা’ে ইবন মুহাম্মে ইবন মুেলরন এর অিীত্তন , প্ত্তর এলনই হন কসৌলে রাত্তষ্ট্রর প্রলতষ্ঠাতা। 

আমাত্তের বীর যুবরাজ মুহাম্মে ইবন সা’ে এর সত্তঙ্গ এেিরত্তর্র সমত্তঝাতায় আত্তসন, এেজন আর্ধ্ালত্নে এবং িলমতয় প্রামশত 

কেত্তবন, অনযজন কেত্তবন প্রশাসলনে এবং তবষলয়ে সহায়তা। আর এইিাত্তব প্রথম সউলে রাত্তষ্ট্রর উদ্ভব হয় সলতযোত্তরর 

ইসিাত্তমর আেত্তশতর উপ্র লিলে েত্তর। সলক্রয়িাত্তবর ইসিাত্তমর আেশত পু্নরায় নাযে’র কিােত্তের মত্তিয প্রচার শুরু হয় যারা 

লেনা প্রায় বহুবােীতায় ল ত্তর ল ত্তয়লছি।  

এে েীঘত এবং দুাঃসািয অলিযান শুরু েত্তরন যুবরাজ মুহাম্মে ইবন সা’ে এবং প্ত্তর তার কছত্তি আবু্দি আলজজ আমাত্তের 

বীত্তরর আর্ধ্ালত্মে লনত্তেত শনায়। আর এইিাত্তব আরত্তবর মিয, পু্বত এবং প্লশ্চম অংশ সউলে অলিনতায় চত্তি আত্তস। 

স্বািালবেিাত্তব, আমাত্তের বীর সবসময়ই োযতেরিাত্তব আসি ইসিাত্তমর বাতত া প্রচাত্তর সলক্রয় লছত্তিন। এর মুি িক্ষন লছি 

প্ীর েরত্তবশ বা এই িরন এবং চাি চিন এর বীরুত্তি সংগ্রাম েরা এবং ইসিালম আইত্তনর প্রচিন েরা সমাত্তজর সবত্তক্ষত্তত্র। 

এর জনয প্রত্তয়াজন হত্তয় প্ত্তে বহু লনেশতন এবং ইমারৎ যা লেনা বহু যু  িত্তর ততরী েরা হয়লছি লবলিন্ন িালমতে বা ইসিাত্তমর 
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গুরুত্বপু্নত বযলির েবর ও সমালির উপ্ত্তর কস সবত্তে ধ্বংস েরার। আমাত্তের বীর আত্তরা কজার কেন িলমতয়  িাবনার 

পু্নজত া ত্তনর উপ্র যার লিলে লছি কুরআন এবং সুন্নাহ এবং প্লরহার েরা অন্ধ অনুসরত্তনর তাাঁ ত্তে যত বেই মত্তন কহাে না 

কেন। কযমন ইসিালম িাবনার চার গুরুত্বপু্র্ত ইমাম যলেও লতলন ইমাম আহত্তমে ইবন হামবাি এর লবরাট গুর্গ্রাহী লছত্তিন। 

আবলশযেিাত্তব এইসব তাাঁ র লবলিন্ন কিোয় লতলন তা লবস্তালরত বত্তিত্তছন।  

১২০৬ লহজলর (১৭৯২ েৃষ্টাব্দ) আমাত্তের বীর ৯১ বছর বয়ত্তস ইত্তিোি েত্তরন ইসিাত্তমর ইলতহাত্তস এবং লচিার প্লরসত্তর 

প্লরস্কার প্রিাব করত্তে। আত্তজা যার প্রিাব কেো যায় ইসিালম দুলনয়ার লবলিন্ন জায় ায় , পু্ত্তবত িারত উপ্মহাত্তেশ কথত্তে 

প্লশ্চত্তম উের আলিো প্যুতি।       

 

 

 

জামালউহযন আল-আফগাহন 

মুসলমান হবপ্লবী এবং ইসলালমর ঐলকের আহ্বািক 

১২৫৪ -১৩১৪ লহজলর 

 

 

যেত্তন অত্তটামান সুিতান আবু্দি-হালমে জামািউলিন আি-আ  ালনত্তে েনস্টালন্টত্তনাপ্ি এর রাজিানীত্তত আমন্ত্রন 

জানান, কসটা লছি ১৮৯২ েৃাঃ, তাাঁ ত্তে কেয়া হত্তয়লছি উষ্ণ অিযথতনা। সুিতাত্তনর দুত তাাঁ ত্তে লজত্তজ্ঞস েত্তরলছত্তিন, ‘কতামার 

বাক্স কপ্টরা েই’? জামািউলিন উের লেত্তিন, ‘আমার আত্তছ শুিু দুটি লজলনস রাোর কপ্ট্াাঃ এেটা বইএর জনয অনযটি 

আমার প্লরিাত্তনর জনয’। ‘কসগুত্তিা েই’? কিােটি প্রশ্ন েরত্তিন। ‘আমার বইএর কপ্টরা হত্তিা  আমার এোত্তন –লনত্তজর 

মাথা এবং বুত্তের লেত্তে লনত্তেত শ েত্তর, আর এই হত্তিা  আমার োপ্ত্তের কপ্টরা – লনত্তজর আিোল্লার লেত্তে লনত্তেত শ েত্তর’। 

 

কে লছি এই জামািউলিন, লযলন লনরািরন িাত্তব ভ্রুমন েত্তরত্তছন এরপ্রও লতলন আমলন্ত্রত হত্তয়লছত্তিন আবার তাাঁ ত্তে িয়ও 

কপ্ত্ততন অত্তটামান সুিতান, ইরাত্তনর শাহ এবং লমসত্তরর রাজা? আর ইলনই আমাত্তের আত্তিাচনার লবষয় এোত্তন। 

জামািউলিন এর জন্ম আ  ালনস্তাত্তন ১২৫৪ লহজলরত্তত (১৮৩৯ েৃাঃ)। তাাঁ র প্লরবার লছি সম্ভ্রাি, তাাঁ র বংশ আল্লাহর 

নবীর(সাাঃ) কেৌলহত্তত্রর সত্তঙ্গ সমৃ্পি এবং তাাঁ র প্লরবার লছত্তি সরোত্তরর গুরুত্বপু্নত প্েবী। তাাঁ র প্রাথলমে লশক্ষার অনুশীিত্তনর 

মত্তিয লছি  ারলস, আরবী এবং িলমতয় লশক্ষা যার মত্তিয লছি ইসিাত্তমর েশতন এবং সূ ীবাে। প্ত্তর, লতলন িারত্তত  মন েত্তরন 

এবং অংে শাত্তস্ত্র েীক্ষা কনন। লতলন  রাসী িাষাও লশত্তেন যেন লতলন  রাসীত্তত লছত্তিন তাাঁ র মাঝ বয়ত্তস।  

 

জামািউলিন আ  ালন ভ্রমন েত্তরত্তছন অত্তনে, মুসিমান লবত্তশ্ব এবং এর বাইত্তর, ভ্রমন এবং বাস েত্তরত্তছন িারত্তত, 

প্ারত্তসয, লহজাত্তজ (বতত মান কসৌলে আরব), লমশর, তুলেত ,  রাসী, ইংিযান্ড এবং রালশয়া, যা তাাঁ র জীবনত্তে সমৃি েত্তরলছি 

লবলিন্ন অলিজ্ঞতায় লবলিন্ন অবিায়।  

 
আমাত্তের বীর সতেত তার সাত্তথ মুসিমান জালত সমুত্তহর অবিার প্যতত্তবক্ষন েত্তরত্তছন কযোত্তনই লতলন ক ত্তছন, এবং লতলন 

প্রায়ই কক্রািালিত হত্ততন, েেনও আতলঙ্কত, এবং প্রায়শ লবকু্ষি হত্ততন তাত্তের দুেত শাগ্রি অবিা অবত্তিােন েত্তর। বহু 

মুসিমান কেশ লছি বলহশলির েব্জায় বা প্রািীন। ঐসব স্বািীন অংশ বহুিাংত্তশ তস্বরাচার শাসেত্তের দুলনতলতপ্রবি শাসত্তনর 



সংস্কারে ন  

 

160 
 

জনয লছি বলিত এবং লন ৃহীত। জনসািারর্, আর এেলেত্তে লছি অসহায়, লছি অজ্ঞতা এবং কুসংস্কাত্তর আোলেত। আর 

এইসব োরত্তন আমাত্তের বীর লছি লবরামহীন এে লবদ্রাহী বযলি, কেৌত্তে কবোলেত্তিন এে জায় া কথত্তে আর এে যায় ায় 

এেটুোলন উন্নলত বা প্র লত িাত্তির প্রতযাশায় কযত্তোন োত্তন। লেন্তু সবোত্তনই লতলন লব ি হলেত্তিন এমনলে তাাঁ ত্তে কজার 

েরা কহাত চত্তি কযত্তত। জামািউলিন তাাঁ র জীবত্তনর ৮টি  িপ্রসু বছর অলতবালহত েত্তরন লমশত্তর, কযোত্তন লতলন ইসিামী 

েশতত্তনর উপ্র আনুষ্ঠালনে লশক্ষা কেন। লেন্তু, জীবন ঘন এই কনতা, এমনলে েশতনও লতলন লশক্ষা লেত্ততন তেনলন্দন লবষয়গুলি 

উপ্জীবয েত্তর। 

 

লেন্তু, এটা কমত্তন কনয়া যায় কয আমাত্তের বীত্তরর আসি বা  িপ্রসু অবোন এত্তসত্তছ অনানুষ্ঠালনে প্রলশক্ষত্তনর মািযত্তম। তাাঁ র 

মাত্তন, লমশত্তরর তোনীিন  ত্তবষে যারা লবলিন্ন লবষত্তয়র উপ্র লবত্তশষজ্ঞ লছত্তিন, তাত্তের সত্তঙ্গ আত্তিাচনার  ি লহত্তশত্তব। 

কেননা এইসব সািারর্ অনুষ্ঠাত্তনই কেবি লতলন তাাঁ র তবপ্ললবে িারনাগুলি আত্তিাচনা েরত্তত প্ারত্ততন। যারা লেছু লিেত্তত 

প্েত্তত প্ারত তাত্তের লতলন সন্মত েরত্তত প্রত্তচষ্টা কনন, কয সালহতযই হত্তিা  লশক্ষার অগ্র লতর কসাপ্ান সািারত্তর্র জনয এবং 

এটাই হত্তব তাত্তের েথা বিার কপ্ররর্া বা উৎস, কিা লবিাত্তসর কোন উপ্াোন বা আলিজাত্ততযর অলিিাত্তসর মািযত্তম 

কমাত্তটই নয়। লতলন এত্তক্ষত্তত্রও তাাঁ র সত্তবতাচ্চ প্রত্তচষ্টা লনত্তয়া  েত্তরন জ্ঞানী সমাজত্তে মুি লচিা নীলত অবিম্বি এবং োলয়ত্ববান 

হওয়ার বযাপ্াত্তর। আর এই প্রতযাশায় কয লতলন লবজ্ঞ কিােত্তেরত্তে মত্তিয এই প্রতযয় জা াত্তত প্ারত্তবন, আমাত্তের বীর কযা  

কেন এে ‘ভ্রাতৃত্বত্তবাি’ বা ‘লিমযসনলর’ নামে এে সংত্তঘ যার চমৎোর উত্তিশয কেত্তে লতলন এত্তত আেৃষ্ট হন। লেন্তু লতলন 

উিার েত্তরন এর যেন োজ েমত োত্তছ কথত্তে অবত্তিােন েরার প্র কয এই  ‘ভ্রাতৃত্বত্তবাি’ নাত্তমর সংঘটি আসত্তি আর 

এেটি প্রতারর্া এবং বিনার মািযম, আত্তর তাত্তের চমৎোর উজ্জ্বি উত্তিশয গুলি আসত্তি সমাত্তজর লশলক্ষত কিােত্তের 

আেৃষ্ট েরার জনযই প্রচার েরা হয়, আসত্তি এর মািযত্তম তারা তাত্তের ক াপ্ন উত্তিশয –ইহুেী আলিপ্তয প্রলতষ্ঠাই মুি 

িক্ষয। আর এটা সত্তিামন (আল্লাহর নবী সুিাইমান রাাঃ) এর মলন্দত্তরর প্রতীে এবং ইহুেী হাইরাম এর বযলিত্ব এোত্তন 

প্রিালবত হত্তয় আত্তছ।  

 

এটা কমাত্তটই আশ্চত্তযতর বযাপ্ার নয়, আমাত্তের বীর তাাঁ র সূক্ষ্ম দৃলষ্ট  এবং প্যতাত্তিাচত্তের দৃলষ্টিলঙ্গ লেত্তয় তাত্তের েলথত 

আেত্তশতর আসি রুপ্ ও তাত্তের প্রতারনাত্তে আলবষ্কার েত্তর ক ত্তিন আর তাাঁ র কমাহমুলি ঘত্তট এই সংিার সত্তঙ্গ। সুতরাং  

লতলন লনত্তজ এেটি নুতন সংিার উত্তদ্বািন েত্তরন কযটা সমাত্তজর আসি মঙ্গিজনে োজ েত্তমতর সত্তঙ্গ লিি হয়। আর এই 

তবপ্ললবে সু্কি কথত্তেই ততরী হয় অলত প্লরলচত কশে মুহাম্মে আবদুহ, সা’য়াে যাঘিুি, িুতল  আস-সাইয়ীে এবং আত্তরা 

অত্তনত্তে। স্বািালবেিাত্তব, লমশলরয় েতৃত প্ক্ষ আমাত্তের বীত্তরর লবপ্লবী োযতক্রত্তমর অনুকুত্তি লছত্তিন না, কযিাত্তব অনযরাও এটা 

প্ছন্দ েরি না ইরান এবং তুলেত ত্তত। সুতরাং তাাঁ ত্তে িারত্তত বলহস্কার েরা হত্তিা , কসটা লছি ১৮৭৯। 

 

িারত্ততর হায়দ্রাবাত্তে লতলন লিত্তেন এই বই যার নাম ‘অিলমতত্তের জনয উের’, কযোত্তন লতলন প্যতাত্তিাচনা েত্তরন এেজন 

মানুত্তষর প্র লতর জনয লবশ্বাস এবং িত্তমতর প্রত্তয়াজত্তনর উপ্র আর মানব সিযতার উপ্ত্তর অিত্তমতর কুপ্রিাব। এরপ্র লতলন 

ইসিাত্তমর লবত্তশলষত তবলশষ্ট গুলি অনযান্ন িত্তমতর সত্তঙ্গ তুিনা মুিে মাপ্োঠীত্তত লবচালরে লবত্তিষর্ েত্তরন। তাাঁ র উত্তল্ললেত 

লবত্তশষ তবলশষ্টগুলি কহািাঃ (১) আল্লাহর এেত্ববাত্তের নীলতমািা (প্রম এবং সলতযোর এত্তেশ্বরবাে), (২) মানুত্তষর মত্তিয 

সামযতা, ক াত্র, বনত এবং িাষার উপ্ত্তর। কেননা, ইসিাত্তমর লশক্ষায়, শুিু মানুত্তষর িমতলনষ্ঠা, লবশ্বাস বা ঈমান কসটাই হত্তিা  

মুি মাপ্োঠি কেষ্ঠত্তের লবচাত্তর, (৩) কযৌলিেতা এবং অন্ধ অনুসরর্ত্তে প্রতযাোন এবং (৪) জ্ঞানাজত ত্তনর বািযবািেতা।   

১৮৮৩ সত্তন আমাত্তের বীর িন্ডত্তন যান, এরপ্র প্যালরত্তস কযোত্তন লতলন ও তাাঁ র িি এবং বনু্ধ কশে মুহাম্মে আবদু প্রোশ 
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েত্তরন তাত্তের ক্ষর্িায়ী প্রোশনা ‘আি-উরওয়াতুি-ঊথো, (অলত লবশ্বস্ত হাত্তত রাোর পু্লঞ্জ) যার মািযত্তম তারা তাত্তের 

মতামত প্রোত্তশর কচষ্টা েত্তরন মুসিমানত্তের কেত্তশ তাত্তের অবিার উপ্ত্তর, লবত্তিষর্ েত্তরন হতাশাজনে অবিার 

োরর্গুত্তিা এবং এর প্রলতোত্তরর প্রস্তাবনাগুত্তিা। তারা তাত্তের এই প্রোশনাত্তে মুসিমান জালতত্তের মত্তিয ঐত্তেযর প্রত্তর্ােনা 

লহত্তশত্তব মত্তন েত্তরন। এর মািযত্তম তারা িমত প্রচার, সমাজ এবং রাজননলতে সংস্কাত্তরর উত্তেযা  কনন।  

আত্ত ই বিা হত্তয়ত্তছ, আমাত্তের বীত্তরর জীবত্তনর িক্ষই লছি মুসিমানত্তের অবিার উন্নলত সািন সেি জালতত্তত। আর 

এইিাত্তব লতলন প্রমান েত্তরন কেন লতলন এে জায় া কথত্তে আত্তরে জায় ায় ভ্রমন েরলছত্তিন। আমাত্তের বীর উত্তল্লে েত্তরন 

কয মুসিমানত্তের আেশত অবিা লছি আল্লাহর নবীর (সাাঃ) সমত্তয় এবং চার সতযবােী এবং েিযার্ের েলি ার সমত্তয়। আর 

কযসব লবষয়গুলি কসই আেত্তশত িুলমো করত্তেলছি কসগুলির মত্তিয অনযতম হত্তে, ‘সলতযোত্তরর এেত্ববাত্তের উপ্র লবশ্বাস 

এবং প্রেৃত অনুসরন, িমতত্তে প্রািানয কেয়া, সংহলত এবং ভ্রাতৃত্বত্তবাি, ঈমান বা লবশ্বাত্তসর জনয সবলেছুত্তে উৎস ত েরার জনয 

সাবতক্ষলনে প্রস্তুলত, ক ৌরব বা মযতাোত্তবাি, লশক্ষার লবস্তার এবং লশক্ষার প্রিাব এবং িািত্তে আেত্তে িরা এবং মন্দ বা 

অশুিত্তে লনলষি েরা সালবতেিাত্তব’। 

আর এর লবপ্রীত্তত আমাত্তের বীর উত্তল্লে েত্তরন কয, মুসিমান জালতগুত্তিা  প্লরর্ত হত্তয়ত্তছ প্শ্চােপ্ে জনগুলষ্ঠত্তত এবং 

প্রাশলির অবেমত্তন এবং অতযাচারী শাসত্তনর  ত্তি তাত্তের মত্তিয কয অননেয সৃলষ্ট হত্তয়ত্তছ কয জনয তারা লনত্তজত্তের মত্তিযই 

আগ্রাসত্তন লিি, যা হত্তয়ত্তছ তাত্তের িমত এবং লবজ্ঞাত্তনর অজ্ঞতা, তাত্তের অবত্তহিা তাত্তের লবশ্বাত্তসর লিলেত্তত লনত্তজত্তের প্রলত 

এবং অত্তনযর প্রলত। 

 

আর এই প্লরত্তপ্লক্ষত্তত তাাঁ র ইো কয লতলন মুসিমান জালত গুত্তিার মত্তিয ঐেয  েত্তবন, লবলিন্ন সরোর গুত্তিার মত্তিয 

সংহলত এবং সহত্তযাল তার িাব বা মনন ততলর েরত্তবন এজনযই আমাত্তের বীর অত্তটামান সুিতান আবু্দি হালমে’এর আমন্ত্রন 

গ্রহন েত্তরন। দুিত া যবশত, অত্তটামান সাম্রাত্তজযর রাজিানী আমাত্তের বীত্তরর প্র লতশীি িাবনা প্রচাত্তরর জায় া লছি না, 

কেননা, দুনীলত গ্রি েমতচারীত্তের প্রিাত্তব সুিতানত্তে েত্তর আমাত্তের বীত্তরর উপ্র সলন্দহান। লতলন কসোত্তনই তাাঁ র জীবত্তনর 

বালে লেনগুত্তিা োটান এবং ১৩১৪ লহজলর সাত্তি(১৮৯৭ েৃাঃ) মারা যান। আর এিাত্তবই এেজন মহান মুসিমান লচিালবত্তের 

জীবনাবসান ঘত্তট যার প্র লতশীি লচিািারা তাাঁ ত্তে জীবনির লনাঃস্বাথত সংগ্রাত্তম লনলবষ্ট রাত্তে শুিু মুসিমানত্তের অবিার উন্নলত 

এবং তাত্তের সরোর গুত্তিার মত্তিয ঐেয, স্বািীন এবং প্ারস্পলরে সমত্তঝাতার লিলেত্তত।     
 

 

 

আল-মশ্খ মুিাম্মদ আবু্দি 

১৩ শ্তাব্দীর ধহমিি এবং সমাজ সংস্কারক 

(১২৬৬ – ১৩২৩ লহজলর) 

 

 

ইলতপু্ত্তবত উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ কয ১৯ শতে মুসিমানত্তের চরম দুরবিার সাক্ষী বহন েত্তরাঃ মুসিমান দুলনয়া লনত্তজত্তের মত্তিয 

লবিি লছি, শাসেরা লছি হয় অতযাচারী নতুবা প্রাশলির আজ্ঞাবহ আর সািারর্রা লছি কুসংস্কারােন্ন এবং লশক্ষাহীন। 

িত্তমতর  লবতত নীলতবােয লছি হয় ভ্রাি প্লরিাষায় আক্রাি অথবা লবসৃ্মত। এত্তক্ষত্তত্র কয উিাহরনটি আনা যায় তা হত্তে “আি-

োিাহ’ ওয়াি-োের” (িা যলিেন ) এর উপ্র বিমূি ভ্রাি িারনায় লবশ্বাস, যা আিসযতা এবং লবরাজমান প্ালরপ্ালশতেতায় 

লনত্তশ্চষ্ট সমপ্তন েত্তর , আল্লাহর উপ্র লবশ্বাস এবং তাাঁ র েত্তমতর উপ্র আিার কচত্তয়। িলমতয় লবলশষ্ট বযলি ব ত হত্তয় উত্তেন  িীর 
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েিা এবং উপ্শনার বস্তু, তাত্তের সঠিে আচরত্তর্র আেশতত্তে অনুসরর্ বা প্রলতিাপ্ত্তনর প্থ প্লরহার েত্তর। আত্তর অবাে 

হওয়ার লেছুই নয়, মুসিমান দুলনয়া তবত্তেলশে উপ্লনত্তবশবাত্তের ক্ষপ্পত্তর িরা কেত্তয় যায়।  

 

অত্তনে োটি বা অেৃলেম কিাত্তেরা এইসব অবিায় লবব্রত হত্তয় প্ত্তেন। আমরা জামািুলিন আ  ালনর েথা বত্তিলছ লযলন এে 

কেশ কথত্তে অনয কেত্তশ ঘুত্তরত্তছন শুিু সািারর্ মানুষ এবং সরোরগুত্তিাত্তে সত্তচতন েরার প্রত্তচষ্টায়, তাত্তেরত্তে োে 

লেত্তয়ত্তছন এেলেত্তে নযায়লবচার ও সরোত্তরর মত্তিয প্রামত্তশতর জনয, অনযলেত্তে তাত্তের মত্তিয সংহলত এবং ঐত্তেযর জনয 

লবত্তেলশ শলির লবরুত্তি। এেজন লবেযাত লচিালবে এবং জামািুলিন আ  ানীর ছাত্র হত্তিন আমাত্তের বীর। কশে মুহাম্মে 

আবদু লমশত্তর জন্মগ্রহন েত্তরন ১২৬৬ লহজলরত্তত (১৮৪৯ েৃাঃ)। লতলন িানীয় গ্রাত্তমর সু্কত্তি িলতত  হন কুরআন’এ হাল জ হন 

(সমু্পনত কুরআন মুেস্ত েত্তরন), িলমতয় লবষত্তয়র উপ্রও লিো প্ো েত্তরন। প্ত্তর লতলন োয়ত্তরার আি-আযহার এ িলতত  হন, 

কযোত্তন লতলন তাাঁ র লনয়ম মাল ে লিোপ্ো কশষ েত্তরন। এটা তাাঁ র োত্তছ মত্তন হলেি কয লচরাচলরত প্ন্থার লশক্ষা প্িলতত্তত 

লবষয় এবং েথা বা শত্তব্দর উপ্র অত্তনে কবশী গুরত্ব আত্তরাপ্ েরা হয়, মুি লবষয় বা মননলশিতার কচত্তয়। আর এোত্তন 

দুলনয়ার অত্তনে লবষত্তয়র উপ্র লছি সমু্পনত অনীহা বা উত্তপ্ক্ষা। 

 

কসৌিা যবশত, আমাত্তের বীত্তরর মত্তিয প্রিাব লছি তাাঁ র লশক্ষা প্রলতষ্ঠাত্তনর লশক্ষত্তের কচত্তয় অনয োত্তরা। তাত্তের মত্তিয প্রথম 

হত্তিন যার সত্তঙ্গ তাাঁ র আত্মীয়তার সম্পেত , কশে োরউলয়শ। লযলন তাাঁ ত্তে প্রিালবত েত্তরন কসইসমত্তয়র লনয়মতালন্ত্রে সু্কত্তির 

অেক্ষ প্িলতর লশক্ষার প্লরত্তবশ কথত্তে কবলরত্তয় আসত্তত। আর এই কশে (উিামা বা লচিালবে) আমাত্তের বীরত্তে লশক্ষা কেন 

কয ইসিাম বস্তুত উপ্লর ত, বলহরঙ্গ অনুশীিত্তনর (উপ্ত্তর উপ্ত্তর চচত ার) লবষয় নয় যা আসি লবশ্বাত্তসর সত্তঙ্গ কোন সংত্তযা  

িাপ্ন েত্তর না, এর অিলনতলহত লনলতমািা এবং মূিযত্তবািত্তে প্লরশীলিত েত্তর না আর এই িরত্তনর লবশ্বাত্তসর কোন মুিয কনই 

মুসিমাত্তনর জনয যলে না তা অনুশীিন এবং প্রত্তয়া  েরা না যায়। আর এই লশক্ষত্তের োত্তছই আমাত্তের বীর প্রথম েীক্ষা কনন 

কয িলমতয় লশক্ষা আবশযেীয়িাত্তব এই অথত প্রত্তয়া  েত্তর না কয লনছে মুেস্ত লবেযা এবং পু্বতসুরীত্তের অন্ধ অনুসরত্তনর মত্তিয 

কোন  ি আত্তছ।  

 

লদ্বতীয় লশক্ষে লযলন আমাত্তের বীত্তরর জীবন এবং তাাঁ র দৃলষ্টিলঙ্গর উপ্র লবত্তশষ প্রিাব লবস্তার েত্তরলছত্তিন লতলন হত্তেন 

জামািুলিন আি-আ  ালন লযলন তাাঁ র স্বল্প িালয়ত্তত্ব োয়ত্তরাত্তত প্র লতবােী িারার লবত্তশষ আবহ লবস্তার েত্তরলছত্তিন লমশত্তর 

কসসমত্তয়র লচিালবেত্তের মন মানলসেতায় এবং োত্তজ। আর এই দুজত্তনর পৃ্ষ্ঠত্তপ্াষেতায় কয সুপ্লরলচত (লেন্তু স্বল্প িায়ী) 

েলিি আি-উরয়াতুি উথো ( অলত লবশ্বস্ত সমাচার) প্রোলশত হয় প্যালরত্তস। এটার মুি উত্তিশয লছি মুসিমান দুলনয়ায় 

মানুত্তষর স্বািীনতার োলয়ত্বত্তে উলজ্জলবত েরা, শত্রুর সামত্তন এেতা ও সংহলত প্রোশ েরা। লেন্তু তাাঁ র লবপ্লবী লেক্ষাগুরুর 

তবপ্লরত্ততয আমাত্তের বীর মত্তন েরত্ততন রাজননলতে প্লরবেত ন বরং লশক্ষা বা সত্তচতনতা এবং সামাজ সংস্কাত্তরর মত্তিয লেত্তয়ই 

প্রত্তয়া  েরা যায় িাি িাত্তব। আর এইজনয লতলন কচষ্টা েত্তরত্তছন লশক্ষা প্রলতষ্ঠানগুত্তিাত্তত প্রত্তয়াজনীয় প্লরবেত ন আনত্তত, 

যার লশরিাত্ত  লছি আি-আযহার। িলমতয় জ্ঞান প্রসাত্তরর কক্ষত্তত্র আমাত্তের বীর এে নুতন প্ন্থা অনুসরন েত্তরন, কযমন, কযটা 

লতলন কচষ্টা েত্তরন কসটা হত্তে ইসিাম এবং এর নীলতগুত্তিাত্তে লতলন সঠিে জায় ায় িাপ্ত্তন সত্তচষ্ট হন; কসটা হত্তিা , 

তেনলন্দন লবষয়ালেত্তত মানুষ ইসিাত্তমর আেত্তশত প্লরচালিত হত্তব।  আর এইিাত্তব লতলন কজার লেত্তয়ত্তছন এে আল্লাহ বা 

এেত্ববাত্তের মূিনীলতর উপ্র, যার অথত োাঁ োয় কুসংস্কারত্তে এবং প্লরপ্ালশতেতার োত্তছ অসাে বা অন্ধ সমপ্তনত্তে  প্লরহার। 
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তাাঁ র প্রলশক্ষত্তর্র মিয লেত্তয় লতলন তাাঁ র স্বত্তেশীত্তের ইসিাম বা িত্তমতর আত্তিাত্তে জাল ত্তয় তুত্তিত্তছন, এরমত্তিয ঐসব তথােলথত 

কিােত্তের বুঝাইত যারা লনত্তজত্তের িত্তমতর কিাে বত্তি মত্তন েরত্ততন। লতলন তাত্তের েীক্ষা লেত্তয়ত্তছন কয ইসিাম েেনই 

আিুলনে লবজ্ঞাত্তনর লবরুত্তি বা সাংঘলষতে নয়। বরং লতলন কেলেত্তয়ত্তছন, ইসিাম জ্ঞাত্তনর সবত্তক্ষত্তত্র লবচরত্তনর উৎসাহ লেত্তয়ত্তছ 

এবং মুসিমানরা লবজ্ঞাত্তনর আলবস্কার গুত্তিাত্তে এবং তবষলয়ে উন্নলতগুত্তিাত্তে জীবত্তনর লবলিন্ন কক্ষত্তত্র প্রত্তয়া  েরত্তব।  

 

এেজন ইসিাত্তমর প্রেৃত এবং োযতেরী অনুসারী এবং লশক্ষে লহত্তশত্তব, আমাত্তের বীর জীবত্তনর লবলিন্ন কক্ষত্তত্র সলক্রয়িাত্তব 

অংশগ্রহর্ েত্তরত্তছন। লতলন প্রশাসলনে, লশক্ষা এবং লবচার লবিা ীয় প্ত্তে সলক্রয় লছত্তিন। এবং এসত্তবর প্রত্ততযেটি কক্ষত্তত্র লতলন 

সংস্কার এবং প্লরবিতত্তনর জনয লনত্তজর প্রত্তচষ্টার ছাপ্ করত্তে ক ত্তছন। আর স্বািালবেিাত্তবই এইসব োত্তজ আমাত্তের বীত্তরর 

জনয সমসযাও সৃলষ্ট েত্তরত্তছ এবং অত্তনে তবরী সম্পেত  আলবিুত ত হত্তয়ত্তছ তাাঁ র জনয। যাহাইত্তহাে, এসত্তবর কোনটাই তাাঁ ত্তে 

তাাঁ র সামালজে সংস্কাত্তরর েমতসুচীগুত্তিা কথত্তে লবরত রােত্তত প্াত্তর নাই এবং তাাঁ র লনরলবলেন্ন িোই প্রলতলক্রয়াশীি এবং অন্ধ 

সামালজে অনুশাসেত্তের প্রলতকুত্তি। 

 

কশে মুহাম্মে আবদুহ মারা যান ১৩২৩ লহজলরত্তত (১৯০৫ েৃাঃ) করত্তে যান সুস্পষ্ট ছাপ্ িলমতয় লচিািারায় তা শুিু লমসত্তরই নয় 

মুসিমান দুলনয়ার বৃহের প্লরসত্তর। 
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হবজ্ঞাহন এবং িহিতগণ 

 

আবু রাইিান মুিাম্মদ আল-হবরুহন 

বহুভাহষক এবং বহুমুখী হবজ্ঞানী 

৩৬২-৪৪০ লহজলর 

 
 

লবচারে আি লজসাবুরী উত্তল্লে েত্তরন, “আলম আবু রাইহাত্তনর মৃতুয সযযায় তাাঁ ত্তে কেেত্তত যাই। লতলন আমাত্তে বত্তিন, 

‘এেলেন তুলম আমাত্তে এই এই সমসযাগুত্তিা সন্মত্তন্ধ বিত্তি’, আলম বিিাম, ‘আপ্লন যেন ঐ অবিায় লছত্তিন তেন 

আমাত্তে কসই বযাপ্াত্তর লবত্তিষর্ েরত্তত বত্তিন?’। লতলন বিত্তিন, ‘আমাত্তে বি, এটা লে উেম নয় কয এই পৃ্লথবী কথত্তে 

যাওয়ার সময় আলম বযপ্ারটা সন্মত্তন্ধ সমযে জ্ঞান লনত্তয় চত্তি যাই, অজ্ঞতা লনত্তয় মৃতুযবরর্ েরার কচত্তয়?’ অতএব আলম 

অলনসলন্ধতসুর বযাপ্ারটা লনত্তয় তাাঁ র সত্তঙ্গ আত্তিাচনা েলর, আর এর প্লরবত্ততত  লতলন আলম কয বযাপ্াত্তর জানত্তত কচত্তয়লছিাম 

আত্ত  তা বযােযা েত্তরন তাাঁ র প্রলতজ্ঞা অনুযায়ী। আলম কেবি তাাঁ ত্তে করত্তে কবলরত্তয়লছ, বােীর লিতত্তর তাাঁ র মৃতুযর ক্রন্দত্তনর 

শব্দ শুনত্তত কপ্িাম”। 

 

আর এই প্রাসঙ্গীে উপ্ােযান টুকুই আমাত্তের বীত্তরর বযলিতয সন্মত্তন্ধ সমযে িারনা কেয়ার জনয যত্তথষ্ঠ, যার োত্তছ জ্ঞান এবং 

এর অত্তিষর্ই হত্তিা  জীবত্তনর িক্ষয। লতলন লছত্তিন, আসত্তি, আল্লাহর নবীর (সাাঃ) কসই হালেস এর অনুসরঙ্কারীাঃ ‘জ্ঞানাজত ন 

প্রলতটি মুসিমাত্তনর জনয বািযতামূিে’।  এটা কমাত্তটই অলত িারনা নয় কয আমাত্তের বীর আি-কবরুনী জ্ঞাত্তনর কক্ষত্তত্র 

মানুত্তষর জনয অত্তনে অবোন করত্তে ক ত্তছন।  আমরা কজত্তনলছ কয এেটি সািারর্ লবষত্তয় লতলন ৬০ পৃ্ষ্ঠারও কবশী লিত্তেত্তছন। 

এেজন সুপ্লরলচত প্রাচয লবত্তশষজ্ঞ আমাত্তের বীত্তরর সন্মত্তন্ধ এই িাত্তব বত্তিত্তছনাঃ  “আবু রায়হান মুহাম্মে আি-কবরুনীত্তে 

বিা কহাত ‘আি-উস্তাে – লশক্ষে, এেজন  ালসত োিার, কজালতলবতজ্ঞালন,  লর্তজ্ঞ, প্োথতলবে, িূত্ত ািলবে এবং 

ইলতহাসলবে, আর সম্ভবত লবলশষ্ট বযলি ঐসব সবতজলনন লবজ্ঞ মুসলিম প্লন্ডেত্তের মত্তিয লযলন ইসিামী লবজ্ঞানত্তে এে স্বনত 

যুত্ত র তবলশষ্ট লেত্তয়ত্তছন ... (মযাক্স কমত্তয়রহা ব, কিত্ত লস অ  ইসিাম, ৩৩২) 

 

আমাত্তের বীর আি-কবরুলন জন্মগ্রহন েত্তরন োওয়ালরজম এ (বতত মান উজত্তবলেস্তান এর অংশ) ৩৬২ লহজলরত্তত, ৯৭৩ েৃাঃ। 

লতলন অিযায়ন েত্তরন ইসিালম আইন শাস্ত্র এবং আরবী,  ালসতর প্াশাপ্ালশ, জ্ঞাত্তনর লবলিন্ন উৎস এবং প্লরশাোয় লতলন 

েত্তরত্তছন  িীর অত্তিষর্ এবং সবগুলিত্ততই লতলন অসামানয অবোন করত্তে ক ত্তছন।  

 

এেজন সলতযোত্তরর লবজ্ঞানী, আি-কবরুলনর মত লছি কয লবষয়ই অিযায়ন এবং লবত্তিষর্ কহাে না কেন, কয লবষয়গুলির 

উপ্র গুরুত্ব লেত্তত হত্তব কসগুলি হত্তিা  (১) মুি উৎসগুত্তিার আসি িরর্ এবং প্রেৃলতর উপ্র প্াওয়া সবলেছুর উপ্র 

লবত্তিষর্ েরা, (২) কয লবষত্তয়র উপ্ােগুলি প্াওয়া ক ত্তছ তা সন্মত্তন্ধ সঠিে যাচাই বাছাই েরা, আর (৩) হত্তত হত্তব 
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 ত্তবষর্ামূিে, তার মাত্তন- তেি েরা সরাসলর প্যতত্তবক্ষর্ এবং প্রীক্ষা লনরীক্ষার মািযত্তম। আর এই কক্ষত্তত্র আমাত্তের বীর 

লছত্তিন ক াোর লেত্তের অনযতমত্তের এেজন লযলন লছত্তিন বহুিালষে ইসিামী লবজ্ঞানী, লশত্তেলছত্তিন গ্রীে, লসলরয়াে (মুি 

বাইত্তবত্তির প্লরিাষা – আরামাইে এর েথন প্িলতত্তত অনুসৃত) সংসৃ্কত, আরবী এবং  াসীর প্াশাপ্ালশ। লতলন তাাঁ র এই সব 

িাষার জ্ঞানত্তে েুবই োযতেলর িাত্তব বযবহার েত্তরত্তছন তাাঁ র লনত্তজর এবং মানবজালতর জ্ঞানত্তে সমৃি েত্তরত্তছন লবত্তশষিাত্তব, 

লবলিন্ন কক্ষত্তত্র তাাঁ র  ত্তবষর্ার মািযত্তম। তাাঁ র অবোন আমরা কেেত্তত প্াই কজালতলবতজ্ঞাত্তন, অঙ্কশাত্তস্ত্র, িূলবেযা, িুত্ত াি, 

প্োথতলবেযা এবং ইলতহাত্তস।   

কজযালতলবতেযায়, আমাত্তের বীর আলবস্কার েত্তরন ৭টি লিন্ন লিন্ন প্ন্থা উের এবং েলক্ষত্তনর লেে লনর্তত্তয়। আর আলবস্কার েত্তরন 

অঙ্কশাত্তস্ত্রর প্রত্তয়া ত্তেৌশত্তি লনেুতিাত্তব ঋতুর আলবিত াব সঠিেিাত্তব লনর্তয় প্িলত। লতলন সুত্তযতযর উপ্রও লিত্তেন, এর 

 লতলবলি এবং সুযতয গ্রহন, এছাোও লতলন লেছু সরঞ্জাম আলবস্কার েত্তরন যা কজালতলবতেযা অনুশীিত্তন সাহাযয েত্তর। 

 

অঙ্কশাত্তস্ত্র আমাত্তের বীর লছত্তিন পু্ত্তরািায় – দুই সরিত্তরোর সংত্তযা  িি বা কোর্ এবং লত্রত্তোর্লমলত অনুশীিত্তন, এর 

প্াশাপ্ালশ জযালমলত বা করো লর্ত্ততও আত্তছ তাাঁ র অবোন। িূলবেযা আর িুত্ত াত্তি আি-কবরুলনর অবোনও অসামানয যা লতলন 

করত্তে ক ত্তছন পৃ্লথবীর প্লরলি লনর্তয় অনুশীিত্তন, িূতালত্ত্বে অিুৎপ্াত এবং িাতুলবেযা এর সত্তঙ্গ কযা  েত্তরত্তছন দ্রালঘমাংশ 

এবং অক্ষাংশ প্লরমাপ্ প্িলত, আত্তপ্লক্ষে অবিান লননতয় প্িলত এে জায় া কথত্তে অনয জায় ার ইতযালে। 

মানলচত্রলনমতানলবেযা আর নৃকুিলবেযা (মানবজালতসমুত্তহর লবজ্ঞান সন্মত লববরর্) আমাত্তের বীত্তরর কমিার অবোত্তন হত্তয়ত্তছ 

সমৃি। আর এেজন ইলতহাসলবে লহত্তশত্তব, কমত্তয়রহ ব আমাত্তের বত্তিত্তছন, ‘তাাঁ র (আি-কবরুনীর) প্রাচীন জালতসত্বার 

োিপ্লঞ্জ এবং িারত্ততর উপ্র  ত্তবষর্া চমৎোর ইংত্তরজী সংেিত্তন লবেযাত হত্তয় আত্তছ’। আসত্তি, লতলন সুলনপু্ন এবং 

অলতসতেত  িু ি আর ইলতহাত্তসর অনুসন্ধাত্তনর মািযত্তম তুিনামূিে িমততত্তত্বও আি-কবরুনীর অবোন যত্তথষ্ঠ। প্োথতলবেযায় 

আমাত্তের বীর উদ্ভাবন েত্তরত্তছন ১৮টি প্োত্তথতর সুলনলেত ষ্ট ওজন, উপ্াোন এবং লমেন যার মত্তিয আরও আত্তছ অত্তনে িাতু 

এবং লশিা ও প্াথর। 

 

যা আি-কবরুনীত্তে ইসিাম এবং ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর ছাত্রত্তের োত্তছ লবত্তশষ আগ্রহ সৃলষ্ট েত্তর তা হত্তে কয লতলন এেজন 

মুসিমান লবজ্ঞানী লহত্তশত্তব আেশত এজনয কয লতলন ইসিাত্তমর আত্তিাত্তেই তাাঁ র তবজ্ঞালনে  ত্তবষর্াত্তে প্লরশীলিত েত্তরত্তছন, 

তাাঁ র তবজ্ঞালনে উদ্ভাবন কথত্তেই লতলন তাাঁ র অ াি ঈমান বা লবশ্বাসত্তে আত্তরা সংহত েরার প্রয়াস কপ্ত্তয়ত্তছন। উোহরর্ 

স্বরূপ্, লতলন বত্তিন, “আমার অলিজ্ঞতা কজালতলবতজ্ঞান, জযালমলি্র অনুশীিত্তন বা প্োথতলবেযার  ত্তবষর্ায় যা আমার সামত্তন 

উদ্ভালসত হত্তয়ত্তছ তেন মত্তন হত্তয়ত্তছ এসত্তবর লপ্ছত্তন অবশযই এেজন প্লরেল্পে আত্তছন, আত্তছন এেজন যার হাত্তত আত্তছ 

অসীম শলি। কজালতলবতজ্ঞাত্তন আমার উদ্ভাবন প্লরস্কার েত্তর কয এই লবশ্ব ভ্রমাত্তন্ড আত্তছ চমৎোর জটিিতা, যা প্রমান েত্তর কয 

কোথাও আত্তছ এে উদ্ভাবনী প্িলত, আর আত্তছ এে অলত জটিি লনয়ন্ত্রন বযাবিু্   যা লনছে কিৌলতে বা বস্তু ত লবত্তিষত্তন 

েেনই প্রোশ েরা যাত্তব না”। এটা সলতয কয আমাত্তের বীর অত্তনে শাসত্তের সংস্পত্তশত বাস েত্তরত্তছন, যার মত্তিয লছত্তিন, 

মাহমুে আি- াজনলি, িারতীয় উপ্মহাত্তেশ লবজয়ী শাসে এবং তাাঁ র পু্ত্র মাসউে, লেন্তু লতলন েেনই জ্ঞান এবং এর 

আহরত্তর্র প্রত্তচষ্টাত্তে েযালত অজত ন, েতৃত ত্ব বা তবষলয়ে প্রাচুযতয কসাপ্ান বা মািযম মানত্ততন না। আমরা জালন কয যেন আি-

কবরুনী তাাঁ র  
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জ্ঞানত্তোষসম্বন্ধীয় েমত সম্পােন েত্তরন যার নাম লছি আি-োনুন আি-মাসুলে, (মাসুত্তের োমান) সুিতান মাসউে তাাঁ র 

জনয লতন উটিলতত  করৌপ্যমুদ্রা প্রোন েত্তরন। আমাত্তের বীর তা লবনীতিাত্তব রাজেীয় এই উপ্হার ক রত প্াোন এই বত্তি 

কয, “আলম জ্ঞাত্তনর কপ্ছত্তন োজ েত্তরলছ জ্ঞাত্তনর জনয, তবষলয়ে উপ্াজত ত্তনর জনয নয়”।  

আর এইিরত্তনর মানলসেতা এবং উতসজত ন আর এইসব লবশাি অবোন লবলিন্ন কক্ষত্তত্র আমাত্তের বীর সলতযোত্তরর ‘উস্তাে’ 

(মহান লশক্ষে) উপ্ালি িাি েত্তরন আর তাাঁ র সময়ত্তে লেছু ইলতহাসলবে আি-কবরুনী যু  লহত্তশত্তব প্লরলচত কেন।  

 

 

আবু বকর  মুিাম্মদ ইবন োকাহরিাি আর-রাহে 

আরলবর ঘুহনি 

২৫১ – ৩২০ লহজলর, ৮৫৪-৯২১ েৃাঃ 

 

 

“হাম ও গুটি বসত্তির উপ্র তাাঁ র কিোর মত্তিয আত্তছ কমৌলিেত্ব এবং লনিুত িতা, আর সংক্রামে বযালির উপ্র তাাঁ র রচনা লছি 

প্রথম তবজ্ঞালনে প্রবন্ধ এই লবষত্তয়”। আর এইিরত্তনর িাষায় মিবয েরা হত্তয়ত্তছ ‘ওয়ার্ল্ত  কহিথ অর ানাইত্তজশন’ এর 

সরোলর ইত্তস্তহাত্তর আমাত্তের বীর আবু বের  আর-রালয বা ‘রাত্তজস’- প্লশ্চমা দুলনয়ার কিোয়  তাাঁ ত্তে এই নাত্তম অলিলহত 

েরা হত্তয় থাত্তে। (WHO বুত্তিটিন, কম, ১৯৭০) 

 

লবজ্ঞাত্তনর ইলতহাত্তসর লবেযাত কিেে, জজত  সাটত ন, বত্তিত্তছন তাাঁ র ‘লহস্টরী অব সাইন্স’ বই এর মুেবত্তন্ধ কয রাত্তজস লছি, 

‘ইসিাম বা মুসিমাত্তনর মত্তিয এবং কসই মিয যুত্ত র কেষ্ট লচলেতসে’। আর ইসিাত্তমর জ্ঞানত্তোত্তষ ১৭শ  শতাব্দী প্যুতি 

রাত্তজসত্তে বিা হত্তয়ত্তছ এেমাত্র েতৃত ত্ব ঔষত্তির উপ্র  

লেন্তু এই আর-রালয কে লছত্তিন? আর এটাই আমাত্তের লবষয়। আবু বের  মুহাম্মে ইবন যাোলরয়াহ জত্তন্মলছত্তিন আজত্তের 

কতহরাত্তনর োত্তছ রাঈ নামে জায় ায় ২৫১ লহজলরত্তত (৮৬৫ েৃাঃ)। জীবত্তনর শুরুত্ততই, আমরা কজত্তনলছ, লতলন প্োশুনায় 

অলিে আেৃষ্ট হত্তয় প্ত্তেন অপ্রসায়ন (মিযযু ীয় রসায়ন শাস্ত্র - আিত্তেলম) এবং রসায়ন লবেযায়, েশতন, যুলিলবজ্ঞান, 

অঙ্কশাস্ত্র এবং প্োথত লবেযায়, যলেও লতলন লবত্তশষ েত্তর ঔষি বা লচলেৎসা লবেযায় তাাঁ র জীবত্তনর কবশীরিা  সময় উতস ত 

েত্তরন, এর অনুশীিত্তন, এর  ত্তবষনায় এবং এর উপ্ত্তর কিোত্তিলে েত্তর। 

 

তাাঁ র লচলেৎসার উপ্ত্তর লবজ্ঞতা িক্ষয েত্তর তাাঁ ত্তে রাঈ হাসপ্াতাত্তির প্রিান লহত্তশত্তব লনযুলি কেয়া হয়। এরপ্ত্তর তাাঁ ত্তে 

বা োত্তের মুি হাসপ্াতাত্তির োয়ীত্ব কেয়া হয় ‘আিুে-োিাওিাহ’ এর সময়। তাাঁ র এে অসািারর্ প্িলতত্তত  হাসপ্াতাত্তির 

জায় া লনবতাচত্তনর বযাপ্ারটা এইিাত্তব বলর্তত  হত্তয়ত্তছাঃ যেন েলি া আিুে-োিাওিাহ আমাত্তের বীরত্তে এেটি হাসপ্াতাি 

লনমতাত্তনর জনয বত্তিন, লতলন তাজা মাংত্তসর  েত্তয়ে টুেরা বা োে শহত্তরর লবলিন্ন জায় ায় করত্তে লেত্তিন। কবশ লেছু সময় 

প্র লতলন প্রলতটি টুেরা প্রীক্ষা েত্তর কেেত্তিন কোনটি টুেরার অনয গুত্তিার কথত্তে েম প্চন িত্তরত্তছ। আর লতলন কয মাংত্তসর 

টুেরাটি সবত্তচত্তয় েম প্ত্তচত্তছ কসই যায় াটি হাসপ্াতাত্তির জনয ঠিে েরত্তিন। 

 

সতযত, এই মুসিমান লচলেৎসা প্রলতিার অনুশীিন এবং রচনাগুলি যলে সাবিাত্তনর সত্তঙ্গ অনুিাবন েরার কচষ্টা েরা হয় 

তাহত্তি শুিু এটাই উত্তম্মালচত হত্তব কয ঔষি এবং লচলেৎসা প্রর্ািীর লবলিন্ন শাোয় লতলন লছত্তিন অগ্রদূত, বরং পু্রা স্বািয 
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লবজ্ঞাত্তনই সািারর্িাত্তব বিা যায়। আমরা এরই মত্তিয কজত্তনলছ আর-রালযর (রাত্তজস) হাম এবং গুটি বসত্তি ও আরও অত্তনে 

সংক্রামে বযলিত্তত তাাঁ র অবোত্তনর েথা। আমরা কজত্তনলছ লতলন লছত্তিন লশশুত্তরা , িাত্রীলবেযা এবং চকু্ষলবত্তশষত্তজ্ঞর লবষত্তয়ও 

প্লথেৃৎ লছত্তিন।  

 

১১শ বছত্তররও আত্ত  আমাত্তের বীর অত্তনে মূিযবান েথা বা উপ্ত্তেশ লেত্তয়ত্তছন অনুশীিনরত লচলেতসেত্তেরাঃ “ এেজন 

োিার েেনই করা ীত্তে তাাঁ র অসুে লননতত্তয়র জনয এবযপ্াত্তর সব িরত্তনর প্রশ্ন েরত্তত িুিত্তব না, কহাে তা  বালহযে বা 

শারীলরে (উপ্স ত) বা লিতত্তরর বা মানলসে। এেজন লচলেৎসে সবতোই লনরাময় বা সুিয হত্তয় উোর আশা জা াত্তব করা ীর 

মত্তিয তাাঁ র লচলেৎসার োযতেলর প্রলতলক্রয়া সম্বত্তন্ধ। কেননা মানলসে প্রশলস্ত বা মত্তনাবি এেজন অসুি বযলির শারীলরে 

অবিার উপ্র যত্তথষ্ট প্রিাব ক ত্তি। আর এেজন লচলেৎসে যলে সঠিে পু্লষ্টর মািযত্তম লনরাময় ত্বরালিত েরত্তত প্াত্তর 

ঔষত্তির প্রত্তয়া  ছাোই তাহত্তি কস আসত্তি উেম োজটাই েত্তরত্তছ”।  আমাত্তের বীত্তরর  করা ীর সম্বত্তন্ধ কযসব উপ্ত্তেত্তশর 

েথা উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ তাাঁ র মত্তিয হত্তিা , “যাহারাই করা  লনরামত্তয়র জনয অত্তনে লচলেৎসত্তের লচলেৎসা কনত্তবন, তারা 

এত্তেেজত্তনর ত্রুটিগুত্তিার মাসুত্তির ঝুাঁ লেও কনত্তবন।  এেজন করা ী সবসময় এেজন িাি লবশ্বাসত্তযা য এবং অলিজ্ঞ 

োিাত্তরর োত্তছই লচলেৎসা সীমাবি রােত্তবন”। 

 

যাহাইত্তহাে, আমরা যেন আর-রালযর প্রলতিা এবং তাাঁ র লচলেৎসা প্িলতর লনয়ম ও কেৌশিগুত্তিা সম্বত্তন্ধ আত্তিাচনা েলর 

তেন আমরা কযন লেছুত্ততই িুত্তি না যাই কয তাাঁ র মূিযবান অবোন হত্তিা  লতলন এেজন সলতযোত্তরর লবজ্ঞানী, এেজন 

প্লিত এবং  ত্তবষে। কযটা আমরা কেেত্তত প্াব লনত্তচর উত্তল্লত্তে, প্রত্ত সর মাক্স কমত্তয়রহত্ত বর ‘লিত্ত লস অব ইসিাম’ বই  

কয কছাট, সংলক্ষি  কিোর প্াশাপ্ালশ এমনলে তাাঁ র (আমাত্তের বীত্তরর) অত্তনে কিোয় সািারর্ লহত্তশত্তব উত্তল্ললেত হত্তয়ত্তছ, “ 

এসব কছাট কছাট কিোয়ও লতলন লবলিন্ন করাত্ত র উপ্র কিত্তেত্তছন, উোহরন স্বরূপ্ মুত্রাশয় (লেেলন)  এবং মুত্রথলির প্াথর... 

শরীরলবেযার উপ্ত্তরও আমরা অত্তনে লনবন্ধ তাাঁ র োছ কথত্তে কপ্ত্তয়লছ। এসত্তবর মত্তিয ‘রাত্তজস’এর সবত্তচত্তয় উত্তল্ললেত এবং 

প্রলসি োজ হত্তিা  ‘হাম এবং গুটি বসি’ এর উপ্র। শুরুর লেত্তেই িযাটিন িাষায় অনুবালেত হত্তয়ত্তছ আর প্ত্তর হত্তয়ত্তছ 

লবলিন্ন িাষায় যার মত্তিয ইংত্তরজী িাষাও আত্তছ আর শুিু এইিাষাত্ততই প্রায় চলল্লশবার মুলদ্রত হত্তয়ত্তছ ১৪৯৮ এবং ১৮৬৬ 

সত্তনর মত্তিয। আর এই দুই করাত্ত র উপ্র এেটা প্লরস্কার িারনা এর মত্তিয কথত্তে আমরা প্াই।  

 

“রাত্তজস’ এর সবত্তচত্তয় লবেযাত োজ হত্তিা , বা এেজন লচলেৎসত্তের বযাপ্ে আোত্তর লিলেত উত্তল্লেত্তযা য গ্রন্থ – ‘আি-

হাওলয়’, এেটি   সুপ্লরসত্তর লিলেত গ্রন্থ, যার মত্তিয গ্রলন্থত হত্তয়ত্তছ অবশযই গ্রীে, লসলরয়া এবং প্রালচন আরব লচলেৎসা জ্ঞান 

প্লরপু্নত এবং সালবতেিাত্তব। তাাঁ র পু্ত্তরা জীবত্তন রাত্তজস লচলেৎসা স্বাত্তস্ত্রর উপ্র সমস্ত বই প্ত্তেত্তছন এবং এসত্তবর কথত্তে সংগ্রহ 

েত্তরত্তছন যা তাাঁ র অলিজ্ঞতার সত্তঙ্গ কযা  হত্তয়ত্তছ। আর এইসব লতলন জীবত্তনর কশত্তষর লেত্তে সংেলিত েত্তরত্তছন এে লবশাি 

গ্রত্তন্থ যার রত্তয়ত্তছ ২০টি েন্ড। “১৫৪২ সাত্তির মত্তিয এসব লবশাি এবং বযয়বহুি গ্রত্তন্থর ৫টি সংস্করর্ প্রোলশত হয়, আর এর 

কথত্তে আরও কবশী এর লবলিন্ন অংশ কথত্তে প্রোলশত হয়। আর এর প্রিাব ইউত্তরাপ্ীয় লচলেৎসা শাত্তস্ত্র লছি রীলতমত 

উত্তল্লেত্তযা য”। (লে লিত্ত লস অব ইসিাম, পৃ্াঃ ৩২৩-৫)   

 

আর এেজন লবত্তশষজ্ঞ আমাত্তের বীত্তরর ‘আি-হাওলয়’র বযাপ্াত্তর উত্তল্লে েত্তরত্তছন কয ‘প্যালরস  যাোল্ অব কমলেলসন’ 

িাইত্তব্রলরত্তত ১৩৯৫ সাত্তি ৯ম েন্ড লহত্তশত্তব সলন্নত্তবলশত হয়”। (উইি দুরা’ন উিৃত েত্তরত্তছন হায়োর বাম্মাত, পৃ্াঃ ২৯) 
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আর এেটি আি-রালয’র উত্তল্লেত্তযা য েমত হত্তিা  তাাঁ র ‘লেতাব-আি-মানসুলর’, েশ েত্তন্ডর জলরপ্ ঔষত্তির উপ্র। নবম 

েন্ডটির অনুবাে েত্তরলছত্তিন কক্রত্তমনা’র ক রােত , নাম লছি ‘কনানাস আি-মানসুলর’, ১৬ েৃষ্টাব্দ প্যুতি ইউত্তরাত্তপ্ এটি লছি 

এেটি জনলপ্রয় রচনা। (দুরা’ন, পৃ্াঃ ২৪৭) 

 

অনয সব ইসিাত্তমর ইলতহাত্তসর লবজ্ঞানীত্তের মতই আমাত্তের বীর, আর-রালয’র প্রজ্ঞা এবং ‘জ্ঞান লছি সবতালঙ্গন, তাাঁ র  

তবজ্ঞালনে সংত্তযাজন লছি উত্তল্লেত্তযা য, যার প্লরমান প্রায় ২০০ টি েমত, যার অত্তিতত্তেই লছি লচলেৎসার উপ্ত্তর’। আর 

এইসবই হত্তিা  আমাত্তের বীত্তরর উোলরলিোলর েত্তমতর লেছু অংশ যা লতলন করত্তে ক ত্তছন ৯২৫ েৃষ্টাত্তব্দ মৃতুযর আ  প্যুতি, 

আজ কথত্তে ১০ শত বষত আত্ত । 
 

 

 

আবুল-ওিাহলদ মুিাম্মাদ ইবন রুশ্দ 

এলভরলরাজাঃ  হবখোত ভাষেকার 

৫২০ – ৫৯৫ লহজলর, ১১২৬ – ১১৯৯ েৃাঃ 

 

 

 

ইবন আি-আব্বার আমাত্তের বীর সম্বত্তন্ধ বত্তিত্তছনাঃ “কিােজন তাাঁ র োত্তছ কযত লচলেৎসার প্রামত্তশতর জনয এেইিাত্তব তারা 

কযত আইনী বযপ্ার এবং এর প্রত্তয়াত্ত র বযাপ্ার লনত্তয় অলিমত লনত্তত”। আমাত্তের বীর লছত্তিন আত্তরেজন প্রলতিা যার লছি 

অ াি জ্ঞান। জীবত্তনর এেটা বে অংশ লতলন লবচারে লহত্তশত্তব োটিত্তয়ত্তছন আর লেছুটা োটিত্তয়ত্তছন লচলেৎসে লহত্তশত্তব। 

এরপ্রও, প্লশ্চমা দুলনয়ায় লতলন এলরস্টটত্তির েশতন’এর লবেযাত িাষযোর লহত্তশত্তব প্লরলচত লছত্তিন যার প্রিাব  িীরিাত্তব 

এমনলে েঠিন রক্ষর্শীি েৃস্টান যাজেত্তের মননত্তেও নাো লেত্তয়লছি মিযযুত্ত , যাত্তের মত্তিয কসইন্ট থমাস একুইনাস এর 

মত কিােও লছি, যা আমরা প্রবলতত ত্তত িক্ষ েরব। 

 

আবুি-ওয়ালিে মুহাম্মাে ইবন রুশে (প্লশ্চত্তম লযলন এত্তিত্তরাজ নাত্তমই সুপ্লরলচত লছত্তিন) েেত িায় (আসি নাম কুতুত বা, 

প্লশ্চম কস্পত্তনর এেটি লশক্ষায় লবজ্ঞাত্তন জাাঁ েজমে পু্র্ত শহর েলি া আি হাোম (দুই) এর সময়) জন্ম কনন ৫২০ লহজলর 

(১১২৬ েৃাঃ)। তাাঁ র প্লরবার প্ালিত্ততযর জনয প্রলসি লছি, তাাঁ র লপ্তা লছি এেজন লবচারে, লপ্তামহ এর আত্ত  আন্দািুলসয়ার 

(ত্তস্পন) প্রিান লবচারে লনযুি হত্তয়লছত্তিন। আর এইরেম প্লরত্তবত্তশ স্বািালবেিাত্তবই আমাত্তের বীত্তরর লশক্ষা এবং জ্ঞান 

আহরত্তর্র প্রবর্তাটা লছি দুবতার। লতলন অনযলেছুর প্াশাপ্ালশ িলমতয় আইনশাস্ত্র , লচলেৎসা, অঙ্কশাস্ত্র এবং েশতন লনত্তয় প্োশুনা 

েত্তরন। 

 

২৭ বছর বয়ত্তস আমাত্তের বীত্তরর জনয আমন্ত্রন আত্তস মত্তরাত্তক্কার মাররাত্তেত্তশ কমািালহে লবচারািত্তয় ইসিালম লশক্ষা প্রলতষ্ঠান 

 ত্তে কতািার জনয।   ইউসু  এর রাজত্বোত্তি আমাত্তের বীর আত্তরেজন লবেযাত োশতলনে ইবন তু াইি এর নজত্তর আত্তসন 

লযলন তাাঁ ত্তে এলরস্টটি এর লেছু োত্তজর অনুবাে, সারসংত্তক্ষপ্েরন  এবং মিত্তবযর জনয সাহাযয েরত্তত বত্তিন (সময় োি 

৫৬৪ লহলি/১১৬৯ েৃাঃ)। 
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৪৪ বছর বয়ত্তস ইবন রুশে লবচারে (োজী) লহত্তশত্তব কসিীি’এ (ত্তস্পন) লনযুি হন। কসই বছরই আমাত্তের বীর এলরস্টটি 

এর ‘লে এলনমা’(জন্তু)সারসংত্তক্ষত্তপ্ অনুবাে েত্তরন। দুই বছর প্র লতলন েত্তেত ািায় বেলি হন, তাাঁ র জন্মিান,এই শহত্তর লতলন 

১০ বছর লবচারে লহত্তশত্তব োজ েত্তরন। আর এই েশ বছত্তর এলরস্টটত্তির োত্তজর উপ্র লতলন লবলিন্ন প্রলতত্তবেন এবং 

লবত্তিষর্ েত্তরন যার মত্তিয লছি ‘কমটাল লজক্স’।  এরপ্র তাাঁ ত্তে আবার মাররাত্তেত্তশ কেত্তে কনয়া হয় েলি ার লচলেৎসে 

লহত্তশত্তব, েত্তেত ািায় আবার তাাঁ ত্তে প্রিান লবচারে লহত্তশত্তব লনত্তয়াত্ত র আত্ত  প্যুতি।  

 

যাহাইত্তহাে, জীবন সবসময় সহজ লছি না আমাত্তের বীত্তরর জনয। আর সব প্রলতিাবানত্তের মত তারও লছি প্রলতদ্বলন্ধ যারা 

তাাঁ ত্তে ঈষতা েরত, মুহালিে রাজার মািযত্তম লতলন কয অত্তনে উচু প্রলতষ্ঠা প্ান তাাঁ র জনয। তাাঁ র মতবাে েশতন এবং িত্তমতর 

সম্পেত  লনত্তয় এবং লবলিন্ন িলমতয় আত্তন্দািন লনত্তয় তাাঁ র সমািচনা, এসবত্তে তাাঁ র প্রলতদ্বলন্ধরা তাাঁ র লবরুত্তি বযবহার েরত। আর 

এইিাত্তব তারা রাজা বা েলি া আি-মনসুরত্তে রাজী েরাত্তত কপ্ত্তরলছি তাাঁ ত্তে লনবতাসত্তন প্াোত্তনার জনয লেছুলেত্তনর জনয 

এবং লেছু তাাঁ র বই পু্লেত্তয় ক িার জনয। 

 

কযিাত্তব আত্ত ই বলর্তত  হত্তয়ত্তছ, ইবন রুশে আইন এবং ঈমান সম্বন্ধীয় ঘটনায়  দুত্তটাত্ততই কবশ প্ারেলশত লছত্তিন, যা তাাঁ ত্তে 

োজী (লবচারে) লহত্তশত্তব কযা যতা কেয়। আর এর মািযত্তমই লতলন তাাঁ র েশতন এবং যুলিপু্নত তবলশষ্ট লেত্তয় িত্তমতর  উেম 

আেত্তশতই োজ েত্তর ক ত্তছন। এইসব লবষয় ছাোও আমাত্তের বীত্তরর লছি  িীর আগ্রহ লচলেৎসার কক্ষত্তত্রও কযমনটি লছি 

তাাঁ র উেরসুরী – ইবন সীনা (আত্তিত্তসন্না)। আর লতলন এসব লবষত্তয়র উপ্র অত্তনে বই লিত্তেত্তছন। আমরা জানত্তত প্ালর 

করনান এর মািযত্তম, লযলন লছত্তিন  রাসী োশতলনে, কয, আমাত্তের বীর প্রায় ৭০ টি গ্রন্থ প্রোশ েত্তরত্তছন লবলিন্ন লবষত্তয়র উপ্র। 

এেটু সতেত  অনুশীিন তাাঁ র েত্তমতর উপ্র কযটা প্রোশ েরত্তব কসটা হত্তিা , সািারর্িাত্তব তাাঁ র বযাপ্াত্তর কয িারনা কপ্াষর্ 

েরাত্তনা হয়, বরং তাাঁ র লবপ্রীত্তত লতলন লছত্তিন এেজন  িীর িমতানুরাল  মানুষ। কযমন, আমরা তাাঁ ত্তে বিত্তত শুত্তনলছ, ‘কয 

কেহ শরীরলবিযার উপ্র  ত্তবষর্া েরত্তব এটা তাাঁ র ঈমানত্তে উৎেৃষ্ট েরত্তব অসীম শলি এবং ও এে শবতশলিমান আল্লাহর 

উপ্র’। তাাঁ র লচলেৎসা এবং োশতলনে েত্তমত আমরা কেেত্তত প্াই তাাঁ র  িীর লবশ্বাস আর তাাঁ র প্রজ্ঞা কুরআন এবং সুন্নাহ’র 

(আল্লাহর নবীর ঐলতহয এবং আচরর্) প্রলত, যা লতলন যেন তেন তাাঁ র মতামত্ততর প্রলতষ্ঠার জনয বযবহার েরত্ততন লবলিন্ন 

লবষত্তয়।  

 

উিাহরন - সুে এবং স্বােন্দ, আত্তিত্তরাজ বত্তিন কয মানুষ সলতযোত্তরর সুে অবশযই অজত ন েরত্তত প্াত্তর মনস্তালত্ত্বে এবং 

মানলসে অবিার মািযত্তম, আর মানুষ মনস্তালত্ত্বে এই অবিা (সুিতা) লেছুত্ততই অজত ন েরত্তত প্াত্তর না যলে না তারা 

অনুসরর্ না েত্তর এমন এেটি িারা যা তাত্তেরত্তে প্ত্তররজীবত্তনর (ত্তশষলবচার প্রবলেত  জীবন) সুত্তের লেত্তে িালবত েত্তর, আর 

যলে তারা আল্লাহ  এবং তাাঁ র এেত্ব বাত্তে লবশ্বাস না েত্তর।  

  

জ্ঞাত্তনর বযাপ্াত্তর আমাত্তের বীত্তরর িারনা ইসিাম সলতযোত্তরর জ্ঞানাজত ত্তনর প্রত্তরাচনা কেয়, কযটা হত্তিা  আল্লাহ  এবং তাাঁ র 

ততরী লজলনত্তষর উপ্র সতয ও সঠিে জ্ঞান। আর এই সতযাত্তিষত্তর্ সংলিষ্ট থাত্তে লবলিন্ন উপ্ায় যা দুলনয়ার সন্তুলষ্টর লেত্তে এবং 

প্রোত্তির োঠিনয কথত্তে সলরত্তয় রাত্তে। আর এই িরত্তনর জ্ঞান যাত্তে বিা হয় বাস্তব বা প্রাত্তয়াল ে জ্ঞান যা দুটি িারায় িারর্ 

থাত্তোঃ ১। আইন লবজ্ঞান বা বযবহার শাস্ত্র, যা মানুত্তষর জীবত্তনর তবষলয়ে এবং িরা কছায়ার লবষয় গুত্তিা িারর্ েত্তর, আর ২। 

আিযালত্মে লবজ্ঞান যা িারর্ েত্তর অত্তনে লবষয় কযমন তিযতয বা সহনশীিতা, আল্লাহর প্রলত েৃতজ্ঞতা এবং তনলতেতা। 

আমাত্তের বীর আিযালত্মে লনয়মগুত্তিাত্তে ঔষত্তির সত্তঙ্গ তুিনা েত্তরত্তছন এসত্তবর মানুত্তষর উপ্র প্রিাত্তবর বযাপ্াত্তর, এেলেত্তে 
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এর শারীলরে প্রিাব, অনযলেত্তে আিযালত্মে এবং তনলতে প্রিাব। লতলন উত্তল্লে েত্তরত্তছন কয আিযালত্মে অবিাত্তে বিা 

হত্তয়ত্তছ ‘তােওয়া’( সতযবালেতা, িমতিীরুতা এবং অপ্েত্তমতর জনয আল্লাহর শালস্তর িয়) কুরআন এর মত্তিয। কযিাত্তব 

আত্ত ই উত্তল্লে েরা হত্তয়ত্তছ, ইবন রুশে অত্তনে গ্রন্থ লিত্তেত্তছন িমত এবং যুলিশাত্তস্ত্রর উপ্র। এটা কমাত্তটই আশ্চত্তযতর লবষয় 

নয় কয তাাঁ র েমত লবশািিাত্তব ইউত্তরাপ্ীয় িলমতয় প্লন্ডেত্তের উপ্র প্রিাব ক ত্তি, যলেও এত্তিত্তরাস প্লশ্চমা দুলনয়ার 

তথােলথত এত্তিরসবাে লনত্তয় কযসব মতামত চািু আত্তছ কসসব বযাপ্াত্তর লতলন অজ্ঞ। প্রত্ত সর বামত্তমট তাাঁ র বই ‘মুসলিম 

েলিলবউশান টু লসলিিাইত্তজশন – মানব সিযতায় মুসিমানত্তের অবোন) লিত্তেত্তছন কয “করনাত্তনর মত্তত, কসইন্ট থমাস 

একুইনাস লছি প্রথম লশষয এই মহান িাষযোত্তরর (এত্তিরস এর)। আিবাটত  মযা নাস সবততিাত্তব ঋর্ী আত্তিত্তসন্না’র (ইবন 

লসনা) োত্তছ, কসইন্ট থমাস আসত্তি পু্ত্তরাপু্লর ঋর্ী এত্তিত্তরাস এর োত্তছ”।  প্রত্ত সর বামত্তমট আরও কিত্তেনাঃ “ েত্তিয় 

লপ্তা আসীন প্যািালেয়স, লযলন লবশািিাত্তব  ত্তবষর্া েত্তরত্তছন কসইন্ট থমাত্তসর উপ্র এত্তিরসবাত্তের িমততত্ব লনত্তয় আর যা 

কোনিাত্তবই গ্রীে এত্তিত্তরাসবালেত্তের সত্তঙ্গ এত্তিত্তরাসত্তে কেনীিুি েত্তর নাই, েত্তেত ািার এই োশতলনত্তের অত্তনে রচনা 

কথত্তে উত্তল্লে লনত্তয় যা লতলন তুিনা েত্তরত্তছন োিার কেবতা (এত্তঞ্জলিে) কসইন্ট থমাস এর সত্তঙ্গ। 

 

“তাত্তের লচিািারার মত্তিয সামঞ্জস্বতার উত্তল্লে প্রোশ কপ্ত্তয়ত্তছ এমন েঠিন তনেত্তটয কয কসোত্তন সত্তন্দত্তহর কোন জায় া 

কনই কয মুসিমান এই োশতলনত্তের (এত্তিত্তরাস) অবিালরত প্রিাব এই সবার কচত্তয় মহান েৃষ্টান িমতগুরুর উপ্ত্তর লছি”। 

স্বািালবেিাত্তব, আমাত্তের বীত্তরর প্রিাব আর অবিান প্লশ্চলম দুলনয়ায় এোত্তনই কশষ হয় নাই। এটা আরও লবসৃ্তত লছি। ১৪ 

এবং ১৫ শতাব্দীত্তত, আমরা কজত্তনলছ কয, প্লশ্চত্তমর লবশ্বলবেযািয় গুলিত্তত এলরস্টটত্তির প্রবন্ধ গুত্তিার উপ্র আমাত্তের বীত্তরর 

মতামত গুলিত্তেই বযবহার েরা কহাত।  
 

 

ইবন খালদুন 

সমাজহবজ্ঞান এবং ইহতিাস হবজ্ঞালনর প্রহতষ্ঠাতা হিতা 

৭৩২ – ৮০৮ লহজলর, ১৩৩২ -১৪০৫ েৃষ্টাব্দ 

 

 

- “লতলন সমাজলবজ্ঞাত্তনর িপ্লত লছত্তিন। লতলন লছত্তিন ইলতহাত্তসর লবজ্ঞান লিলেে  ত্তবষর্ার অগ্রদূত।  

- লতলন লছত্তিন আত্মচলরত লশত্তল্পর পু্ত্তরািা। 

- লতলন লছত্তিন লশক্ষা এবং লশক্ষা মত্তনালবজ্ঞাত্তনর সংস্কারে। 

- লতলন লছত্তিন আরবী িাষা লিো কেৌশত্তির সংস্কারে”   

 
এইসব উিৃলত প্রোশ েত্তর এেজন অলতপ্লরলচত সমসামলয়ে লমসরীয় সমাজ লবজ্ঞাত্তনর প্রত্ত সর,  ‘আবু্দি-ওয়ালহে 

ওয়াল । েুব োত্তছ কথত্তে আমাত্তের বীত্তরর েত্তমতর প্যতাত্তিাচনা বা জীবন ইলতহাস প্রোশ েরত্তব কয প্রত্ত সর ওয়াল  

অলতলরি লেছু বত্তিন নাই ইবন োিদুন এর সন্মত্তন্ধ। আমাত্তের বীর, ইবন োিদুন জন্মগ্রহর্ েত্তরন লতউলনলসয়ায় ৭৩২ 

লহজলরত্তত (১৩৩২ েৃাঃ) এেটি স্বেি প্লরবাত্তর যারা মুসিমান কস্পত্তনর কসলিি কথত্তে অলিবাসন গ্রহন েত্তরন। তাাঁ র বংশ 

ইত্তয়ত্তমন কথত্তে শুরু হয়, কয কযসব তসনযরা কস্পন লবজত্তয় কযা  কেন তাত্তের সত্তঙ্গ  তাাঁ র প্লরবার কসোন কথত্তে চত্তি যান। 
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“তাাঁ র তশশব োত্তি লতউলনলসয়ায়, ইবন োিদুন অবশযই শহত্তরর মত্তিয তাাঁ র প্লরবাত্তরর বুলিবৃলেে সংলিষ্টতার লবরাট এেটা 

অংত্তশর িাল োর হত্তয়লছত্তিন, আর এর রাজননলতে প্রিাব লছি অত্তপ্ক্ষােৃত েম”। এসব হত্তিা  প্রত্ত সর মুহলসন কমত্তহেীর 

িাষায়, লযলন উত্তল্লে েত্তরন কয, ‘কয  ৃহপ্লরত্তবত্তশ আমাত্তের বীর কবত্তে উত্তেত্তছন কসোত্তন প্লশ্চলম ইসিাত্তমর ( উের 

আলিো এবং কস্পন) অত্তনে রাজননলতে এবং বুলিজীবীত্তের প্রায়শই যাতায়াত লছি, অত্তনত্তেই কসোত্তন আেয় লনত্তয়লছি 

এবং শাসে কুত্তির কক্রাি কথত্তে সুরক্ষা কপ্ত্তয়লছি’। আমাত্তের বীর তাাঁ র সুপ্লরলচত ইলতহাত্তসর উপ্র কেষ্ট সৃলষ্ট কিোর জনয 

মত্তনালনত্তবশ েরার আ  প্যুতি লতলন  রাজননলতে অঙ্গত্তন এেটি সলক্রয় জীবন অলতবালহত েত্তরন। লতলন প্যতায়ক্রত্তম লবলিন্ন 

শাসেত্তের জনয োজ েত্তরন, লতউলনলসয়ায় এবং ক জ (মরত্তক্কা), গ্রানাো (মুসিমান কস্পন) এবং বাজায় (লতউলনলসয়ায়)। 

৪৩ বছর বয়ত্তস ১৩৭৫ েৃাঃ, ‘ইবন োিদুন অবত্তশত্তষ স িোম হন’, প্রত্ত সর কমত্তহেী উত্তল্লে েত্তরন, ‘আর এেবার মুসলিম 

কস্পত্তন প্ােীত্তেন, এবার তাাঁ র কযৌবন সমত্তয়র মত কোন উচ্চাোঙ্ক্ষা লনত্তয় নয়, বরং এেজন োি োি বযলি উত্তিশযহীন 

িাত্তব আর উের আলিোর অলির প্লরলিলত কথত্তে দূত্তর থাোর জনয’। দুিত া যবশত, গ্রানাোর শাসে ইবন োিদুত্তনর বনু্ধ 

ইবন আি-েলতবত্তে বািয েত্তরন উের আলিোয় প্ালিত্তয় কযত্তত। যেন তারা জানত্তত প্াত্তর কয আমাত্তের বীর তাাঁ র বনু্ধত্তে 

এবযাপ্াত্তর সাহাত্তযয সত্তচষ্ট লছত্তিন, তাাঁ ত্তে তেন বলহস্কার েরা হয় গ্রানাো কথত্তে। সুতরাং লতলন ল ত্তর আত্তসন উের 

আলিোয় এবং লেঘতয চার বছর লনজত ত্তন এোেীত্তত্ব  সময় োটান শালিত্তত লেছু লচিা িাবনার জনয।  

 

কমিা তিাত্তব, আমাত্তের বীর লছত্তিন সুলশলক্ষত, প্রথত্তম লতলন লতউলনস’এ ও প্ত্তর ক য’এ। অিযয়ন েত্তরন কুরআন, 

আল্লাহ’র নবী মুহাম্মত্তের হালেস এবং ইসিাত্তমর অনযান্ন শাোর উপ্র, কযমন িমতশাত্তস্ত্র নযায়তত্ব, শালর’য়া (ইসিালম 

আইনোনুন) ইমাম মালিেী লশক্ষার (সু্কি অব থট) আত্তিাত্তে। লতলন আরবী সালহত্ততযও অিযয়ন েত্তরন, আরও েত্তরন েশতন, 

 লর্ত এবং কজযালতষশাত্তস্ত্র। লেন্তু আমরা লনিত াবনায় বিত্তত প্ালর কয আমাত্তের বীর অলিে লশত্তেত্তছন জীবত্তনর সু্কত্তি কযোত্তন 

লতলন েুবই সলক্রয় লছত্তিন, ক ত্তছন এে জায় া কথত্তে অনয জায় ায় আত্তর এে রাত্তজযর আোিত কথত্তে আত্তরে রাত্তজর 

লবচারিত্তয়, েেত্তনা কস্বোয়, লেন্তু কবশীরিা  সমত্তয় তস্বরাচারী শাসে বা প্রলতদ্বন্ধীর প্রত্তরাচনায় বা চাত্তপ্। ইবন োিদুন 

লবলিন্ন িরত্তনর শাসেত্তের শংস্পত্তশত এত্তস অত্তনে লেছু লশত্তেত্তছন, রাষ্ট্রদুত, রাজনীলতে এবং প্লিতত্তের সত্তঙ্গ লমত্তিত্তছন 

উের আলিোয়, মুসিমান কস্পত্তন, লমশত্তর এবং আত্তরা অত্তনে জায় ায় মুসিমান দুলনয়ায়। আর এই লিন্ন সাহচযতয এবং 

লবলিন্ন প্লরত্তবশ ও ঘটনা  কথত্তেই লতলন অলিজ্ঞ হত্তয়ত্তছন এবং তাাঁ র ইলতহাস, সংসৃ্কলত এবং সমাজ সম্বত্তন্ধ তাাঁ র িারর্ায় 

লবশাি অবোন করত্তেত্তছ, যা লতলন অতযি প্লরেন্ন িাত্তব প্রসু্ফটিত েত্তরত্তছন সংলক্ষি এবং সারসংত্তক্ষত্তপ্ তাাঁ র ইলতহাত্তসর 

উপ্র গ্রত্তন্থ, যা তাাঁ র অলত সুপ্লরলচত কেষ্ট সৃলষ্ট – আি-মুোলিমাহ (মুেবন্ধ)। 

 

তাাঁ র তবপ্ললবে লচিািারা সবসময় আেষতন েত্তরত্তছ শুিু আরব প্লন্ডতত্তেরই নয় অত্তনে প্াশ্চাত্ততযর লচিালবেত্তেরও। ইলতহাস 

 ত্তবষর্ায় ইবন োিদুন লছত্তিন পু্ত্তরািায় লবত্তশষ েত্তর ইলতহাত্তসর লবষয়গুলি রচনায় তাাঁ র দুটি তবলশষ্ট লছি ১। োরর্ এবং ২। 

সামালজে এবং তবষলয়ে আইন। লতলন লনত্তচর ৪টি লবষয়ত্তে মূিযবান মত্তন েত্তরন ইলতহাস  ত্তবষর্া ও রচনা প্যতাত্তিাচনা 

েরার জনযাঃ  

 

১।  োরর্ ও প্রিাত্তবর লবচাত্তর এেটার সত্তঙ্গ অনযঘটনাগুত্তিার সংলিষ্টতা বজায় রাো। 

২।  অলতত এবং বেত মান ঘটনাগুত্তিার মত্তিয সাদৃশয তুত্তি িরা। 

৩। প্লরত্তবত্তশর বযাপ্ারটাত্তে গুরুত্ব কেয়া। 

৪।  লবরালজত প্রিাব এবং অথতননলতে বযপ্ারগুত্তিাত্তে গুরুত্ব কেয়া। 
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যলেও ইবন োিদুন এর েমত লছি ইলতহাত্তসর সমাত্তিাচনার কথত্তেও অত্তনে কবশী লেছু। আসত্তি, তা লছি, সািারর্িাত্তব 

মানব সিযতার উপ্ত্তর  ত্তবষর্া, এর শুরু, লবলিন্ন লবষয়গুত্তিা যা এর উত্থাত্তন অবোন করত্তেত্তছ, আবার এর লেসব োরত্তন 

প্তন হত্তয়ত্তছ। আর এইিাত্তব, ঐোলিে  িীরতায়, আমাত্তের বীর প্রলতষ্ঠা েত্তরত্তছন এে নূতন লবজ্ঞাত্তনর, আর এই লবজ্ঞান 

হত্তে সামালজে উন্নলত বা সমাজলবজ্ঞান, আমরা আজত্তে এটাত্তে এই নাত্তমই জালন। 

 

‘আলম ইলতহাত্তসর উপ্র এেটি গ্রন্থ রচনা েত্তরলছ যার মত্তিয আলম আত্তিাচনা েত্তরলছ রাত্তষ্ট্রর এবং সিযতার  প্র লতর 

প্রিাবগুলি, আর আলম গ্রত্তন্থ লবষয়গুলিত্তে গুছাত্তনার সময় অনুসরর্ েত্তরলছ এে অপ্লরলচত বা নুতন এে প্িলত, কসসব 

কিোর সময়ও আলম অনুসরর্ েত্তরলছ অদু্ভে এে উদ্ভাবনী প্িলত’। আর এইসব েথা বত্তিত্তছন আমাত্তের বীর তাাঁ র নুতন 

কেৌতুহত্তিালিপ্ে প্িলত যা লতলন ইলতহাস  ত্তবষনায় অনুসরর্ েত্তরত্তছন তা বিত্তত ল ত্তয়, আর এোত্তন লতলন উদ্ভাবন 

েত্তরত্তছন, বস্তুত দুটি নুতন লবজ্ঞানাঃ ইলতহাসলবজ্ঞান ও সমাজলবজ্ঞান এেইসত্তঙ্গ। এবং ইলতহাস ও সামলজে ঘটনা বা 

লববতত ত্তনর লবত্তিষত্তন এসত্তবর োরর্ এবং প্রত্তয়াজনীয়তা উপ্র কজার কেয়ার জনয, এটা োলব েরা হয় কয ইবন োিদুন 

 তানু লতে িলমতয় িারর্াত্তে েিন েত্তরত্তছন আর এত্তে প্রলতিাপ্ন েত্তরত্তছন োরর্ এবং কযৌলিে েশতত্তনর মািযত্তম। 

প্রমালনত হত্তয়ত্তছ কয  এই োলব ভ্রাি ও েলল্পত লিলের উপ্র প্রলতলষ্ঠত অথতাৎ িমত এবং যুলি আসত্তি এত্তে অত্তনযর সাত্তথ 

সািলষতে। সিাবতই, লেছু িমত সতযই এমন লেছু লশক্ষা কেয় যা প্রেৃতই অত্তযৌলিে। লেন্তু ইসিাত্তমর কক্ষত্তত্র তা লনশ্চয়ই 

প্রত্তযাজয নয় কেননা ইসিাম সবসময় প্যতত্তবক্ষন এবং লচিা েরার জনয উৎসাহ লেত্তয়ত্তছন এবং কোষাত্তরাপ্ েত্তরত্তছন যারা 

আল্লাহর এেত্ববাত্তে লবশ্বাস আত্তন নাই তাত্তেরত্তে তাত্তের যুলি এবং িাবনাশলি বযাবহার না েরার জনয। কুরআত্তনর মত্তিয এ 

লনত্তয় অত্তনে আয়াত আত্তছ, কযমন “লনশ্চয় আসমান ও যমীত্তনর সৃলষ্টত্তত, রাত ও লেত্তনর লববতত ত্তন এবং নেীত্তত 

কনৌোসমূত্তহর চিাচত্তি মানুত্তষর জনয েিযান রত্তয়ত্তছ। আর আল্লাহ  তা’য়ািা আোশ কথত্তে কয প্ালন নালযি েত্তরত্তছন, 

তেদ্বারা মৃত জলমনত্তে সজীব েত্তর তুত্তিত্তছন এবং তাত্তত ছলেত্তয় লেত্তয়ত্তছন সবরেম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া প্লরবতত ত্তন 

এবং কমঘমািার যা তাাঁ রই হুকুত্তমর অিীত্তন আসমান ও যমীত্তনর মাত্তঝ লবচরর্ েত্তর, লনশ্চয়ই কস সমস্ত লবষত্তয়র মাত্তঝ 

রত্তয়ত্তছ বুলিমান সম্প্রোত্তয়র জত্তনয”। (কুরআন ২-১৬৪) 

 

“আর যেন তাত্তেরত্তে কেউ বত্তি কয, কস হুকুত্তমরই আনু তয ের যা আল্লাহ  তা’য়ািা অবলতর্ত েত্তরত্তছন, তেন তারা বত্তি 

েেত্তনা না, আমরা কতা কস লবষত্তয়রই অনুসরর্ েরব। যাত্তত আমরা আমাত্তের বাপ্-োোত্তেরত্তে কেত্তেলছ। যলে ও তাত্তের বাপ্ 

োোরা লেছুই জানত্ততা না, জানত্ততা না সরি প্থও”। (কুরআন ২-১৭০)  

 

“আল্লাহ  কতামাত্তের জত্তনয কতামাত্তেরই মিয কথত্তে এেটি দৃষ্টাি বর্তনা েত্তরত্তছনাঃ কতামাত্তের আলম কয রুযী লেত্তয়লছ, 

কতামাত্তের অলিোরিুি োস-োসীরা লে তাত্তত কতামাত্তের সমান সমান অংশীোর? কতামরা লে তাত্তেরত্তে কসরুপ্ িয় ের, 

কযরুপ্ লনত্তজত্তের কিােত্তে িয় ের? এমলনিাত্তব আলম সমঝোর সম্প্রোত্তয়র জত্তনয লনত্তেত শনাবিী লবস্তালরত বর্তনা েলর”। 

(কুরআন ৩০-২৮)     

     

ইসিাম এবং ইবন োিদুত্তনর মতামত্ততর মত্তিয কয সলন্নেট সম্পেত  তা অলত প্লরস্কারিাত্তব তাাঁ র বর্তনায় উত্তে এত্তসত্তছ যেন 

লতলন আরবত্তের ঐেযবি েরার জনয িত্তমতর িুলমোর েথা বত্তিত্তছন, এেই োরর্ লতলন বত্তিত্তছন আরবত্তের তাত্তের সমাত্তজ 
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উন্নলত এবং প্র লত জনয। আমরা আরও কেলে কয আমাত্তের বীত্তরর মতামত্তত িমত ও রাত্তষ্ট্রর মত্তিযোর  িীর সংত্তযা , লতলন 

উত্তল্লে েত্তরত্তছন অলবচার এবং উতপ্ীেত্তনর মত্তিযই লনলহত আত্তছ রাত্তষ্ট্রর অিপ্তন। েশতত্তন, ইবন োিদুন উত্তল্লে েত্তরন কয  

আিযালত্মে েশতত্তন কেবি এেটিই সুলবিা বা প্রািানয রত্তয়ত্তছ, কযটা হত্তিা  লনজস্ব উদ্ভাবনাত্তে প্রের েরা। আর অলিলবেযার 

দুলনয়ার জ্ঞাত্তনর জনয, লবত্তশষ েত্তর লবশ্বাত্তসর লবষয়গুত্তিা, যা কেবি আসমালন বার্ী কথত্তেই আসত্তত প্াত্তর, অথতাৎ কুরআন ও 

সুন্নার অবিম্বত্তন।  

 

লশক্ষা কক্ষত্তত্র, আমাত্তের বীর লছত্তিন প্লথেৃৎ, কযমন লতলন বত্তিন েমন এবং অতযাচার হত্তিা  জ্ঞান আহরত্তনর এেমাত্র 

অিরায় কেননা এর  ত্তি আত্তস অিসতা, লমথযা আর েপ্টতা। লতলন আরও উত্তল্লে েত্তরন কয িাি আেত্তশতর প্রত্তয়াজন 

আত্তছ, আর িাষা ত উতেষততার  জনয থােত্তত হত্তব অনুশীিন।  

 

আমাত্তের বীত্তরর সময়টা লছি মুসিমান সিযতার সঙ্কটোলিন এবং লনম্ন লতর সময় আর কবশীরিা  কক্ষত্তত্রই প্ালিতয লছি 

পু্বতসুলরত্তের করত্তে যাওয়া লবেযার সংগ্রহ, সংেিন এবং মুেস্ত েরার মত্তিযই সীমাবি। আমাত্তের বীর দৃঢ়িাত্তব এই অসুি 

অনুশীিত্তনর লবরুত্তি অবিান কনন যা কেবি শুিু এেটা বন্ধাে বা লনলেত ষ্ট প্লরসীমায় ঘুরপ্াে োয় আর মুসিমান প্লন্ডেত্তের 

সৃজনশীিতা িল ত েত্তর কেয়।  

 

আর যলে ইবন োিদুন লেছু চমৎোর অবোন করত্তে থাত্তেন লশক্ষার কক্ষত্তত্র, অবশযই তাাঁ র অবোন হত্তিা  লবশাি এবং লতলন 

লছত্তিন প্লথেৃৎ সমাজলবজ্ঞান এবং ইলতহাস  ত্তবষর্ায়। কেননা লতলনই কেবি উত্তল্লে েত্তরত্তছন কয সামালজে এবং 

ইলতহাত্তসর ঘটনা এই দুই লবষত্তয়রই েরোর লবজ্ঞান লিলেে এবং বাস্তব উত্তিত্তশয লবত্তিষত্তর্র জনয। আর লতলন লচলহ্নত 

েত্তরত্তছন এইসব ঘটনা প্রবাহ কোন আেলস্মেতায় ঘত্তট নাই, বরং কোন লেছুর লনয়ত্তমই তা লনয়লন্ত্রত হত্তয়ত্তছ আর এই লনয়ম 

বা আইনটাই আমাত্তের উিার েরত্তত হত্তব আর তাাঁ র প্রত্তয়া ও লনলশ্চত েরত্তত হত্তব আমাত্তের সমাজ, সিযতা এবং ইলতহাস 

কে যেন আমরা প্যতাত্তিাচনা েরব। লতলন মিবয েত্তরন ইলতহাসলবে র্ লতনটি মুি োরত্তন ইলতহাত্তসর ঘটনাগুত্তিাত্তে িুি 

লবত্তিষর্ েত্তরত্তছনাঃ 

১। সিযতার প্রেৃলত এবং মানুষ সম্বত্তন্ধ তাত্তের অজ্ঞতা, ২। তাত্তের সংস্কার এবং প্ক্ষপ্ালতত্ব এবং ৩। অত্তনযর কথত্তে প্াওয়া 

রচনা অন্ধিাত্তব কমত্তন কনয়া। ইবন োিদুন লচলহ্নত েত্তরন কয আসি প্র লত এবং উন্নলত আত্তস ইলতহাত্তসর সঠিে কবাঝাপ্োর 

মত্তিয আর তা কেবি অজত ন েরা যায় লনম্নলিলেত লবষয়গুত্তিা প্যতত্তবক্ষন েরত্তিাঃ 

 

১। সুলনলেত ষ্ট উত্তিশয, যার অথত হত্তিা  ইলতহাসলবেরা কোনিাত্তবই প্ক্ষপ্ালতত্ব েরত্তবন না োত্তরা বা কোন িারনার বযাপ্াত্তর। 

২। আত্তিালচত লবষয়টিত্তে পু্ঙ্খানুপ্ঙ্খ অনুসন্ধান েরা ও লনলশ্চতেরা। এেজন এেজন ইলতহাসলবে সন্মত্তন্ধ সবটুকু জানত্তব 

তাাঁ র োছ কথত্তে শুনা বা তাাঁ র রচনা প্োর আত্ত । তাত্তের তনলতেতা এবং লবশ্বাসত্তযা যতা সম্বত্তন্ধও তাত্তের সমযে জ্ঞান 

থাত্তেত্তত হত্তব তাত্তের কোন রচনা বা আত্তিাচনাত্তে কমত্তন কনয়ার আত্ত । 

৩। ইলতহাস  ত্তবষর্াত্তে েেনই সীমাবি রােত্তব না রাজনীলত বা সামলরে েবত্তরর মত্তিয অথবা  শাসে বা রাত্তষ্ট্রর আত্তিাচনায়। 

কেননা ইলতহাত্তসর মত্তিয অিিুত ি হত্তব সমাজ, িমত এবং অথতননলতে অবিা। 
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এইসবই আমাত্তের বীর ইবন োিদুন এর করত্তে যাওয়া চমেপ্রে মতামত ও িারনার মত্তিয অল্প লেছু। তাাঁ র লবেযাত আি-

মুোলিমাহ (মুেবন্ধ)  এবং ইলতহাত্তসর উপ্র গ্রন্থ, দুটি কেষ্ট সৃলষ্টত্তত লতলন প্লরস্কারিাত্তব করত্তে ক ত্তছন মানুত্তষর উপ্র িাবনা 

এবং তাত্তের প্র লতর রূপ্ত্তরো।  

 

 

১২ই কসপ্টম্বর ২০১৩ 

কজিা  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

  


