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নবী জীবনী
মুিতর্ প ূজাই িছল আরব েদেশ �চিলত ধমর্। সতয্ ধেমর্র পির
এ ধরেনর মূিতর্পূজাবাদ অবল�ন করার কারেণ তাদের এ য ুগেক
আইয়য্ােম জােহিলয়া তথা মুখর্তার য ুগ বলা হয়। লা, উযযা,
মানাত ও হুবল িছল তােদর �িস� উপাসগুেলার অনয্তম
আরেবর িকছু েলাক ইয়াহূদী বা খৃ�ান ধমর্ বা অি� পুজকেদর ধমর
�হণ কেরিছল। আবার �� সংখয্ক েলাক িছল যরা ইবরািহম
আলাইিহস সালাম এর �দিশর্ত পেথ িছল অিবচ, আঁকেড়
ধেরিছল

তাঁর

আদশর্। অথর্ৈনিতক িদক িদেয় েবদুঈনর

স�ূণর্ভােব পশু স�েদর উপর িনভর্র করত। আর নগরবাসীে
িনকট অথর্ৈনিতক জীবেনরও িভি� িছল কৃিষ কাজ ও বয্ববািণজয্। ইসলাম আিবভর্ােবর পূেবর্ আরব েদেশ ম�াই ি
বৃ হ�র বািণজয্ নগরী। অনয্ানয্ িবিভ� অ�েল উ�ও নাগিরক
সভয্তা িছল। সামািজক িদক িদেয় যুলুম সব�র্ িবরাজমান ি,
েসখােন দু ব্েলর 
র
িছলনা েকান অিধকার। কনয্া স�ানে
জীব�শায় দাফন করা হেতা। মান-ই�ত ও স�ানেক করা হেতা
পদদিলত। সবল দু বর্েলর অিধকার হরণ করেতা। বহুিববাহ �থা
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েকান সীমা িছল না। বয্িভচার অবােধ চেতা। নগনয্ ও ত ু�
কারেণ যু ে�র অি�িশখা �েল উঠেতা। সংেক্ষেপ বলেত েগইসলােমর আিবভর্ােবর প ূেবর্ আর ব �ীেপর সািবর্ক পিরি�িত
ধরেনর ভয়াবহই িছল।
ইবনু যয্ ািবহাঈন:
রাসূেলর দাদা আ�ু ল মু�ািলেবর সােথ কুরাইশরা েছেল-স�ান ও
স�েদর েগৗরব ও অহংকার �দশর্ করেতা। তাই িতিন মানত
করেলন েয, আ�াহ যিদ তােক দশ জন েছেল দান কেরন তাহেল
িতিন এক জনেক কিথত ইলােহর ৈনকটয্ �াি�র লেক্ষয্ য
করেবন। তাঁর সাধ বা�ব রূপ েপল। দশ জন েছেল জুটেলা তাঁর
ভােগয্। তােদর একজন িছেলন নবীর িপতা আ�ু�াহ। আ�ুল
মু�ািলব মানব পুেরান করেত চাইেল েলাকজন তােক বাধা েদয়,
যােত এটা মানু েষর মেধয্ �থা না হেয় যায়। অতঃপর সবাই
আ�ু �াহ এবং দশিট উেটর মেধয্ লটারীর তীর িনেক্ষপ কর
স�ত হয়। যিদ লটারীেত আ�ু �াহ নাম আেস তাহেল �িতবার
১০িট কের উট সংখয্ায় বৃি� করা হেব। লটারী বারংবার
আ�ু �াহর নােম আসেত থােক। দশমবাের লটারী উেটর নােম
আেস যখন তার সংখয্া ১০০ েত দাড়ায়। ফেল তাঁরা উট যেবহ
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করল এবং রক্ষা েপল আ�ু�াহ। আ�ু�াহ তাঁর িপতা আ�ু
মু�ািলেবর সব চাইেত ি�য় েছেল িছল। আ�ু �াহ তরুেণয্র সীমা
পা রাখেল তাঁর িপতা বনী েযাহরা েগাে�র আেমনা িবনেত
ওয়াহাব নামক এক তরুণীর সােথ তাঁর িবেয়র বয্ব�া কের
িবেয়র পর আেমনা অ�ঃস�া হবার িতন মাস পর আ�ু �াহ এক
বািনিজয্ক কােফলার সােথ িসিরয়ার উে�েশয্ রাওয়ানা । িক�
�তয্াবত র্েন র পে থ েরাগা�া � হে য় মিদনায় বনী না�ার েগাে� তাঁর মামােদ
কােছ অব�ান কের এবং েসখােনই তাঁর মৃতুয্ হয়। তাঁেক সমািধ�করা হয়
েসখােন। এিদেক গেভর্র মাগুেলা পুেরা হেয় �সেবর সময়
ঘিনেয় আসেলা। আেমনা অবেশেষ স�ান �সব করেলা। আর এ
ঐিতহািসক ঘটনা সংঘিটত হয় ৫৭১ ইং এর ১২ই রিবউল
আওয়াল েসামবার েভারেবলায়। উে�খয্ েয েস বছেরই হ�ী
বািহনীর ঘটনা সংঘিটত হেয়িছল।
হ�ী বািহনীর ঘটনা:
হ�ী বািহনীর সংিক্ষ� ঘটনা হে:
আবরাহা িছল ইিথওিপয়ার শাসক কতৃর্ক িনযু� ইয়ামােনর
গভনর্র। েস আরবেদরেক কাবা শিরেফ হ� করেত েদেখ
সানআেত (বতর্মােন ইয়ামােনর রাজধান) এক িবরাট িগজর্া িনমর্া
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করেলা েযন আরবরা এ নব িনিমর্ত িগজর্ায় হ� কের। েকনন
েগাে�র এক েলাক (আরেবর একটা েগা�) তা শুনার পর রােত
�েবশ কের, িগজর্ার েদয়ালগুেলােক পায়খানা ও মল�ারা পি�
কের েদয়। আবরাহা এ কথা শুনার পর রােগ েক্ষেপ উঠেল৬০
হাজােরর এক িবরাট েসনা বািহনী িনেয় কাবা শিরফ �ংস করার
জনয্ রওয়না হেলা। িনেজর জনয্ েস সব েচেয় বড় হািতটা পছ�
করেলা। েসনাবািহনীর মেধয্ নয়িট হািত িছল। ম�ার িনকটবতর্
হওয়া

পযর্� তাঁরা

যা�া অবয্াহত রাখেলা। তাঁর প

েসনাবািহনীেক ��ত কের ম�া �েবশ করায় উ�ত হেলা িক�
হািত বেস েগল েকান�েমই কাবার িদেক অ�সর করােনা
েগলনা। যখন তারা হাতীেক কাবার িবপরীত িদেক অ�সর
করােতা �ত েস িদেক অ�সর হেতা িক� কাবার িদেক অ�সর
করােত চাইেল বেস পড়েতা। এমতাব�ায় আ�াহ তােদর �িত
ে�রণ কেরন ঝাঁেক ঝাঁেক পািখ যা তােদর উপর পাথেরর টুকরা
িনেক্ষপকরা শুরু কের িদেয়িছল। অতঃপর তাদ ভিক্ ভৃণ
সদৃ শ কের েদয়া হয়। �েতয্ক পািখ িতনিট কের পাথর বহন
করিছল। ১িট পাথর েঠাঁেট আর দু িট পােয়। পাথর েদেহ পড়ামা�
েদেহর সব অ�-�ত� টুকেরা টুকেরা হেয় েযেতা। যারা পলায়ন
কের তাঁরাও পেথ মৃতুয্র েছাবল েথেক রক্ষা পায়
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আবরাহা এমিন একিট েরােগ আ�া� হয় যার ফেল তাঁর সব
আ�ুল পেড় যায় এবং েস সানআয় পািখর ছানার মত েপৗছেলা
এবং েসখােন মৃতুয্ হেলা। কুরাইশরা িগিরপেথ িবিক্ষ� হ
িগেয়িছল এবং েসনাবািহনীর ভেয় পবর্েত আ�য় িনেয়িছল।
আবরাহার েসনাবািহনীর এ অশুভ পিরণােমর পর তাঁরা িনরাপেদ
ঘের িফের আেস। রাসূ েল করীম সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
এর জে�র ৫০ িদন পূেবর্ এ ঘটনা সংঘিটত হয়
দু � পানঃ
আরবেদর �থা িছল েয তাঁরা তােদর িশশুেদরেক েবদুঈন
অধু য্িষত মরু অ�েল লা-পালন করার উে�েশয্ পািঠেয় িদত।
েসখােন তােদর ৈদিহক সু �তার অনু কুল পিরেবশ িছল। রাসূেলর
পিব� জ� লােভর পর বনী সা‘দ েগাে�র িকছু েবদু ঈন েলাক
ম�ায় আেস। তােদর মিহলারা ম�ার ঘের ঘের িশশুর অনুস�ােন
ঘুের েবড়ায়। িক� রাসূেলর িপতৃহীনতা ও দািরে�র কারেণ েকউ
তােক েনয়িন। হািলমা সা‘িদয়াও িছল তােদর মেধয্ একজন।
সবার মত েসও িছল িবমুখ। িশশু পালেনর পাির�িমক িদেয়
জীবেনর অভাব অনটন িবেমাচন করার লেক্ষয্ ম�ার অিধকা
ঘের িশশুর অনুস�ান কেরও সফল হয়িন েস। অিধক� েস বছের
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িছল অনাবৃ ি� ও খরা। তাই �� পির�িমেক এিতম স�ানেক
েনয়ার উে�েশয্ আেমনার ঘের আবার িফের আেস েস। হািলমা
আপন �ামীর সােথ ম�ায় ম�র গিতেত চেল এমন একিট দূবর্ল
গািধনী িনেয় এেসিছল। িক� �তয্াবতর্েনর পেথ রাসূলে ক কুে
েনয়ার পর গািধনী অতয্� �ত গিতেত চলেতিছল এবং অনয্ান
সব জােনায়ারেক িপছেন েফেল আসিছল। ফেল সফর স�ীরা
অতয্� আ�যর্াি�ত হয়। হািলমা আেরা বণর্না কেরন, তাঁর
�েন েকান দু ধ িছল না, তাঁর েছেল ক্ষুধায় সবর্দা কাঁদেতা। রাসূ
করীম সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর পিব� মুখ �েন রাখার
পর �চুর পিরমােণ দু ধ তাঁর �েন আসেত লাগেলা। বনী সা‘দ
েগাে�র অধু য্িষত অ�েলর অনাবৃি� স�েকর্ বেল , এ িশশু
(মহা�দ) দু ধ পান করার বেদৗলেত জািমেত উৎপ� হেত লাগেলা
ফল মুল এবং ছাগল ও অনয্ানয্ পশু িদেত লাগেলা বা�া। অব
স�ূণর্ পাে� যায়। দাির� ও অভা-অনটেনর পিরবেতর্ সুখ ও
সমৃি� সবর্� িরাজমান। মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
হািলমার পিরচযর্ায় দুবছর পািলত হয়
হািলমা তাঁেক দারুণ ভােব চােতা। হািলমা িনেজই হৃদেয়র
গভীের এ িশশুেক িঘের রাখা অ�াভািবক িকছু িজিনস পুেরা
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অনু ভব করেতা। দু ’বছর েশষ হবার পর হািলমা তােক ম�ায়
মাতা ও দাদার কােছ িনেয় আসেলা। িক� হািলমা রাসূেলর
বরকত অবেলাকন কের েয, বরকত তাঁর অব�ায় পিরবতর্ন ঘটায়
আেমনার কােছ রাসূলেক ি�তীয় বার েদয়ার

জনয্ আেবদন

করেলা। আেমনা তােত স�ত হয়। হািলমা এিতম িশশুেক িনেয়
িনজ এলাকায় আন� ও সে�াষ সহকাের িফের আেস।
বক্ষ িবদা:
এক িদন িশশু মুহা�াদ হািলমার েছেলের সােথ তাবু েথেক দূের
েখলা-ধু লা করেতিছল। এ সময় তাঁর বয়স িছল চার বছেরর
কাছাকািছ, এমতাব�ায় হািলমার েছেল ভীত স�� ও আতংক��
হেয় মােয়র কােছ েদৗেড় এেস তােক কুরাইশী ভােয়র সাহােযয্
এিগেয় আসার অনু েরাধ জানােলা। ঘটনা িক িজেজ্ঞস করা হে
েস উ�র েদয় েয, দু ’জন সাদা েপাষাক পিরিহত েলাকেক
আমাদের কাছ েথেক মুহা�াদেক িনেয় মািটেত িচৎকের তাঁর বক্
িবদীণর্ কেত েদেখিছ। তাঁর বণর্না েশষ না করেতই হািলমা ঘটনা
�েলর িদেক েদৗেড় যান। িগেয় েদেখন মুহা�দ িনজ �ােন
ি�রভােব দাঁিড়েয় আেছন। তাঁর মুখম�ল হলু দ বণর, েদহ
ফয্াকােশ। তাঁেক ঘটনা স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা হেল অতয্�
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ভােব জবাব েদন েয িতিন ভাল আেছন। িতিন আেরা বেলন: সাদা
েপাষাক পিরিহত দু ’িবয্ি� এেস তাঁর বক্ষিবদীণর্ কের হৃদয়
কের কাল জমাট বাধা র� েবর কের েফেল েদয়, এবং হৃদয়েক
ঠা�া পািন িদেয় ধু েয় আবার যথা�ােন েরেখ েদয়। বক্ষ মুিছে
দৃ ি�র অ�রােল চেল যায়। হািলমা বেক্ষর েস �ানিট ি�র করা
েচ�া কেরও েকান িচ� েদখেত েপেলন না। এরপর মুহা�দেক
িনেয় তাবুেত িফের আেসন। পেরর িদন েভার হেতই হািলমা
মুহা�াদেক তাঁর মােয়র কােছ ম�ায় িনেয় আেস। আেমনা
অিনধর্ািরত সমেয় হািলমােক েছেল িনেয় আসেত েদেখ
আ�যর্াি�ত হ, অথচ িতিন েছেলেক অ�র েথেক েদখেত
চাি�েলন। কারণ িজজ্সা করা হেল হািলমা বক্ষ িবদারেণ
ঘটনার পুেরা িববরণ েদন।
আেমনার মৃতুয:
আেমনা িনেজর এিতম িশশু মুহা্�াদেক িনেয় ইয়াসরােব বনী
না�ার েগাে� মামােদর সােথ িমিলত হওয়ার জনয্ যা�া কের।
েসখেন িকছু িদন অব�ান কের েফরার পেথ “আবওয়া” নামক
�ােন মৃতুয্ বরণ কের এব েসখােনই তােক দাফন করা হয়।
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ফেল মুহা�াদ চার বছর বয়েস মাতৃ-ে�হ ও আদেরর ছায়া েথেক
বি�ত হন। দাদা আ�ু ল মু�ািলবেক এ অপূরণীয় ক্ষিতর িকছ
লাঘব করেত হেব। তাই িতিন তাঁর েদখা-শুনা ও পিরচযর্ার দািয়
েনন। রাসূল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন ছয় বছর বয়েস
পা রােখন তখন তাঁর দাদা ইহকাল তয্াগ কেরন। অতঃপর চাচা
আবু তািলব আিথর্ক অভা-অনটন ও পিরবােরর সদসয্ সংখয্
েবশী থাকা সে�ও তাঁর েদখা-শুনার দািয়� েনন। রাসূেলর চাচা
আবূ তােলব ও তাঁর �ী রাসূেলর সােথ আপন েছেলর নয্ায়
আচরণ কেরন। এিতম েছেলর স�েকর্ আপন চাচর সােথ
অনকটা গভীর হেয় যায়। এ পিরেবেশ িতিন বড় হেয় উেঠন।
সততা ও সতয্বািদতার মত গুেণ গুণাি�ত হ েয় েযৗবন ক
অিতবািহত কেরন। এমন িক েকউ যিদ বেল আল-আিমন
উপি�ত হেয়েছন বুঝা হেতা মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম আগমন কেরেছন। রাসূল যখন িকছু টা বড় হেয়
েযৗবেন পদাপর্ন কের, তখন �িনভর্রতা অজর্েনর লেক
জীিবকাজর্েনর েচ�া শুরু কেরন। �ম বয্য় ও উপাজর্েনর
আর� হেলা। িতিন পাির�িমেকর িবিনমেয় কুরাইেশর িকছু
েলােকর ছাগেলর রাখাল িহেসেব কাজ কেরন। খািদজা িবনেত
েখায়াইিলদ কতৃর্ক আেয়ািজত এক বািনিজয্ ক �মেন িসিরয়গমন
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কেরন। খািদজা িছেলন িব�শালীনী মিহলা। েস �মেণ স�দ ও
বয্বসািয়ক সামি�র ত�াবধায়ক িছল তাঁরই দাস “মাইেসরাহ”।
রাসূেলর বরকত ও সততার কারেণ খািদজার এ বয্বসােয়
নজীরিবহীন লাভ হয়। িতিন �ীয় দাস মাইেসরাহর কােছ এর
কারণ জানেত চাইেল বল হয় মুহা�াদ িবন আ�ু �াহ িনেজই
েবচা-েকনার দািয়� িনেয়িছেলন। ে�তার ঢল নােম। ফেল েকান
যু লম করা বয্িতেরেকই আয় হয় �চুর। খািদজা তাঁর দােসর
বণর্না মেনােযাগ িদেয় শুেনন। এমিনেতও িতিন মুহা�দ সা�া�া
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম স�েকর্ অেনক িকছু জানেতন। িতিন
মুহা�েদর �িত হেয় পেড়ন মু� ও অিভভূ ত। ইিতপূেবর্ িতিন
একবার িবেয় কেরিছেলন। �ামী মারা যাওয়ার পের িবধবাই
রইেলন। এখন পুনরায় তাঁর মেধয্ মুহা�দ িবন আ�ু�াহর সােথ
নতুন অভীজ্ঞতায় �েবশ করার তী� আকা�া জােগ। তাই
বয্াপাের মুহা�েদর মেনাভাব জানার উে�েশয্ িনেজর এ
আ�ীয়েক পাঠান। রাসূেলর িনকট খাদীজার আ�ীয় িবেয়র ��াব
রাখেল িতিন তা �হণ কেরন। িবেয় স�ািদত হেলা। এেক
অপেরর �ারা সু খী হন। িতিন খািদজার অথর্ স�দ ও বয্ববািণজয্ পিরচারনায় েযাগয্তা ও দক্ষতার �াক্ষর রােখন। খা
ঔরেস জ� লাভ কেরন যয়নাব, রুকাইয়য্, উে�কুলসু ম ও
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ফািতমা। এবং কািসম ও আ�ু �াহ নামক দু ’েছেল যারা ৈশশেবই
মারা যান।
তাঁর বয়স চি�েশর িনকটবতর্ী হওয়ার সােথ সােথ ম�ার আদূের
অবি�ত েহরা নামক এক গুহায় িতিন িনিরিবিল ও িনজর্ন অব�া
কেয়ক িদন কের কািটেয় িদেতন। পিব� রমযােনর ২১ তািরেখর
রােত েহরা গহায় তাঁর কােছ িজবরাঈল আলাইিহস সালাম
আেসন। তখন তাঁর বয়স িছল ৪০। িজবরাঈল বেলন, পড়ুন।
িতিন বলেলন, আিম পড়েত জািন না। িজবরাঈল ি�তীয় বার ও
তৃতীয়বােরর মত পুনরায় বলেলন। তৃতীয়বার িজবরাঈল বেলন,
ۡ ََ َ
ّ
ََ
َ رأ ر
ََ َ
ِ� م
رأ
ٰ َ �ٱ
ۡ وََ ّ�ُك
َۡ ق٢ �� َن م ِۡن عل ٍق
ِ  خلق١ ﴿قَۡۡ بِٱسِۡ رَّكَ ٱ�َِي خلق
ۡ َّ
َ
َ
َ َۡ َّ
َُ َۡ
ٰ َ �ٱ
[٥-١:﴾ ]اﻟﻌﻠﻖ٥ ۡ�� َن َما لمۡ َ� ۡعلم
ِ  َلَم٤  َِّي عَلَم بِٱلقل ِم٣ ٱ��ۡرم
অথর: পাঠ করুন আপনার পালনকতর্ার নােম িযিন সৃি� কেরেছন
সৃ ি� কেরেছন মানু ষেক জমাট র� েথেক। পাঠ করু, আপনার
পালনকতর্া মহাদয়াল , িযিন কলেমন সাহােযয্ িশক্ষা িদেয়েছ
িশক্ষা িদেয়েছন মানুষেক যা েস জানেতা না[সূরা আল-আলাক:
১-৫] অতঃপর িজবরাঈল আলাইিহস সালাম চেল েগেলন। রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আর েহরা গুহায় অব�ান করেত
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পারেলন না। িতিন ঘের এেস খািদজােক �দয় �ি�ত অব�ায়
বলেলন, আমােক ব�া�ািদত কের. আমােক ব�া�ািদত কর।
অতঃপর িতিন ব�া�ািদত হেয় শুেয় পড়েলন। ভীত ও আতংক
দূর হেয় েগেল িতিন সব িকছু খািদজােক খুেল বলেলন। এরপর
িতিন বলেলন-আিম িনেজর বয্াপাের আশংকা েবাধ করিছ।
খাদীজা দৃ ঢ়তার সােথ সা�না িদেয় বলেলন, “কখেনা নয়,
আ�াহর শপথ! আ�াহ আপনােক অপমািনত করেবন না। িন�য়
আপিন আ�ীয় �জেনর সােথ সু -স�কর্ বজায় রােখ, গরীব ও
িনঃ� বয্ি�েক সাহাযয্ কেরন। অিতিথেক সমাদর কেরন। এব
িবপদ��েদর সহায়তা কেরন”। িকছু িদন পের িতিন আ�াহর
ইবাদত অবয্াহত রাখার জনয্ আবার েহরা গয় িফের
আেসন।রমযােনর অবিশ� িদনগুেলা কাটান। রমযান েশেষ েহরা
গুহা েথেক অবতরণ কের ম�া অিভমুেখ রওয়ানা হন। উপতয্কা
েপৗঁছােল িজবরাঈলেক আকাশ ও যিমেনর মধয্বতর্ী �ােন এক
েচয়াের উপিব� অব�ায় েদেখন। অতঃপর িনে�া� আয়াতগুেলা
অবতীণর্ হয়। “েহ চাদরাবৃ � ! উঠুন, সতর্ক কর, আপনার
পালন কতর্ার মাহা�য্ েঘাষণা করুন। আপনার েপাষাক পি
করুন এবং অপিব�তা দূর করু” (মু�াস্িসর -১-৫)
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পরবতর্ী সমেয় ওহী অবয্াহত থােক। রাসূল সা�া�া ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম পিব� দাওয়াতী �ত শুরু করেল সবর্ �থম তা
গুণাবতর্ী �ী দীজা (রা) ঈমােনর ডােক সাড়া েদন। আ�াহর
এক�বাদ ও তাঁর �ামীর নবুওয়ােতর সাক্ষয্ েদন। তাই িত
িছেলন

সবর্

�থম মুসলমান। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম আপন চাচা আবুতািলেবর ে�েহ, পিরচযর্া ও অবদােনর
কৃতজ্ঞতা �,

েয রাসূেলর মাতা ও দাদার পর েদখা-শুনার

দািয়� বহন কেরন, তাঁর েছেল আিলর লালন-পালন ও েদখাশুনার দািয়� িনেয়িছেলন। এ সু�র পিরেবেশ আিলর অ�র ও
িবেবক খুেল। িতিনও ঈমান �হণ কেরন। অত:পর খািদজার দাস
যাইদ িবন হােরসাহ ইসলােমর সু শীতল ছায়াতেল সমেবত হন।
অতঃপর রাসূল তাঁর অ�র� ব�ু আবু বাকােরর সােথ ইসলােমর
বয্াপাের আলাপ করেল ি�দাহীন িচে� িতিন ইসলােম �হণ কেরন
এবং সতয্তার সাক্ষয্ 
রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েগাপন ভােব দাওয়াতী
িমশন চািলেয় েযেত থাকেলন। আর েগাপন বলেত এখােন
েবাঝােনা হেয়েছ েগাপনীয় �ান েযখােন তাঁর সাহাবী, িশষয্ ও
আেরাঅেনক েলাক সমেবত হেতন িতিন তােদরেক ইসলােমর
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�িত আ�ান করেতন অতঃপর তাঁরা ইসলাম �হণ করেতন। এ
ভােব অেনক েলাক ইসলােমর পতাকাতেল একি�ত হেয়িছেলন
িক� সবাই ইসলামেক েগাপেন রাখেতন। কােরা ইসলাম �হেণর
িবষয়টা �কাশ হেয় েগেল কুরাইেশর কােফরেদর কিঠন
িনযর্াতেন িশকার হেতন। এসমেয় বয্ি�গত ভােব টােগর্ট িভি�
দাওয়াতী কাজ করা হেতা।
এভােব রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ৩ বছর পযর্�
বয্ি�গত দাওয়ােতর েগাপন �েত �� থােকন। অতঃপর আ�াহর
পক্ষ েথেক িনেদর্শ আেস আপিন �কােশয্ শুিনেয় েদ
আপনােক আেদশ করা হয় এবং মুশিরকেদর পেরায়া করেবন
না। (িহজর: ৯৪) এ আেদশ েপেয় এক িদন িতিন সাফা পবর্েত
আেরাহন েকর কুরাইশেদরেক ডাক েদন। তাঁর ডাক শুেন অেনক
েলােকর সমাগম ঘেট। ত�েধয্ তাঁর চাচা আবূ লাহাবও এক জন
িছল। েস কুরাইশেদর মেধয্ আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর সব চাইেত
ক�র শ� িছল। মানু ষ সমেবত হবার পর রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, আিম যিদ আপনােদরেক একথার
সংবাদ িদই েয পাহােড়র েপছেন এক শ�দল আপনােদর উপর
আ�মণ করার জনয্ অেপক্ষা করেছ। আপনারা আমার ক
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িব�াস করেবন? সবাই এক �ের বলেলা আমরা আপনার মেধয্
সততা ও সতয্বািদতা ছাড়া িকছু ই েদিখিন। িতিন বলেলন, আিম
আপনােদরেক কিঠন শাি�র বয্াপাের সতকর্ করিছ। অতঃপ
িতিন তােদরেক আ�াহর পেথ আ�ান করেলন এবং মুিতর্পূজা
বজর্ন করেত বরেলন। একথা শুেন আবু লাহাব রােগ েক্ষেপ
বেল, েতামার �ংস েহাক। এ জেনয্ই িক আমােদরেক একি�ত
কেরছ। এ ঘটনার পিরে�িক্ষেত আ�াহ পাক সূরা লাহাব অবতীণ
কেরন। “ আবূ লাহােবর হ�দয় �ংস েহাক এবং �ংস েহাক
েস িনেজ। েকান কােজ আেসিন তাঁর ধন-স�দ ও যা েস
উপাজর্ন কেরেছ। স�র েস �েবশ করেব েলিলহান অি�েত এবং
তাঁর �ীও েয ই�ন বহন কের। তাঁর গলেদেশ খজুর্েরর রিশ
িনেয়।” (লাহাব-১-৫)
রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম দাওয়াতী কাজ পুেরা দেম
অবয্াহত রাখেলন। জন সমােবশ �েল িতিন

�কাশয ্ ভাে

ইসলােমর �িত আ�ান জানােতন। িতিন কা’বা শিরেফর িনকেট
নামায আদায় করেতন। মুসলমানেদর উপের কােফরেদর
অতয্াচার ও িনপীড়েনর মা�া েবেড় েগেল। ইয়ােসর, সু মাইয়য্া ও
তােদর স�ান আ�ােরর েবলায় তাই ঘেটেছ। েখাদাে�াহীেদর
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িনযর্াতেন িপত-মাতা শহীদ হন। িনযর্াতেনর কারেণই তাঁর মৃতুয
হয়। িবলাল িবন রাবাহ আবুেজেহেলর ও উমায়য্া িবন খালােফর
অকথয্ িনযর্াতেনর িশকার হন। অবশয্ই িবলাল  আ বূ বাকাে
(রা) মাধয্েম ইসলম �হণ কেরন। এ খবর শুেন তাঁর মািলক
অতয্াচােরর িশকার হন। অবশয্ই িবলাল হযরত আবু বাকাের
(রাঃ) মাধয্েম ইসলাম �হণ কেরন। এ খবর শুেন তাঁর মািল
অতয্াচােরর সব প�া অবল�ন কের যােত িবলাল ইসলাম তয্া
কের। িক� িতিন আকঁেড় ধেরন ইসলামেক এবং অ�ীকার কেরন
ইসলাম তয্াগ করেত। উমায়য্া তাঁেক িশকলাব� কের ম�া
বাইের িনেয় িগেয় বুেকর উপর িবরাট পাথর েরেখ উ�� বািলেত
েহঁচিড়েয় টানেতা। অতঃপর েস ও তাঁর স�ীরা েব�াঘাত করেতা
আর িবলাল শুধু আহা, আহাদ, এক, এক, বলেত থাকেতন।
এেহন অব�ায় একবার আবূ বকর তােক েদেখন। িতিন িবলালেক
উমায়য্ার কাছ েথেক �য় কের িনেয় আ�াহর িনিমে� �াধীন
কের েদন। এ সব ৈপশািচক ও ববর্র অতয্াচােরর কারেণ রাসূ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মুসলমানেদরেক ইসলাম �কাশ
করেত িনেষধ কেরন। তােদর সােথ িমিলত হেতন অতয্�
সংেগাপেন। েকননা �কাশয্ভােব িমিলত হেলমুশিরকরা রাসূ েলর
িশক্ষা �দােনর পেথ অ�রােয়র সৃি� করেব কখেনা দুদেল
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সংঘেষর্র আশংকাও িছল। এ কথা সুিবিদত েয এেহন নাজুক
পিরি�িতেত সংঘষর্ মুসলমানেদর �ংস ও সমূেল িবনাশই েডেক
আনেব। কারণ মুসলমানেদর সংখয্া ও শি� সামথর্য্ িছল খু
��। তাই তােদর ইসলাম েগাপন রাখাটাই িছল দূরদিশর্তা।
অবশয্ রাসূল সা�া�াহ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কােফরেদর অতয্াচার
সে�ও �কাশয্ভােব দাওয়াত ও ইবাদেতর কাজ করেতন
হাবশার িদেক িহজরত:
যার ইসলােমর কথা ফাঁস হেয় েযত িতিন মুশিরকেদর িনপীড়েনর
সহজ লক্ষয্ব�েত পিরণত হেতন। িবেশষত দুব মুসিলমরা। এ
পিরে�িক্ষেত রাসূল সা�া�া‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সহাবীেদরেক
�ীন িনেয় হাবশায় (ইিথওিপয়া) িহজরত করার িনেদর্শ েদন। িতিন
েসখানকার শাসক

নাজাসীর িনকট িনরাপ�া পাওয়ার আ�াস

েদন। অেনক মুসলমান িনেজর জান ও পিরবার বেগর্র বয্াপাে
িনরাপ�াহীনতায় ভূ গেতা। তাই নবুওয়ােতর ৫ম বছের �ায় ৭০
জন মুসিলম সপিরবাের িহজরত কেরন। তাঁেদর মেধয্ উসমান
িবন আফফান ও তাঁর �ী রুকাইয়য্াও িছেলন। এ িদেক কুরাইশর
ইিথওিপয়ায় িহজরত কারীেদর অব�ান বয্াহত করার েচ�া কের।
েস েদেশর রাজার জনয্

পাঠায় উৎেকাচ।
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পলায়নকারীেদর

(মুহািজর) বিহ�ােরর অনু েরাধ জানায়। তারা আেরা বেল েয,
মুসিলমরা ঈসা আলাইিহস সালাম ও মিরয়াম স�েকর্ অপমানকর
ও অিশ� বাকয্ বয্বহার কের। নাজাসী তােদরেক ঈসআলাইিহস
সালাম স�েকর্ িজেজ্ঞস করেল তাঁরা সতয্িট সু�� ভােব
েদন, শাসক মুসিলমেদর আ�য় েদন এবং বিহ�ার অনু েরাধ
�তয্াখয্ান কেরন। এ বছের র রমযান মােস রাসূল সা�া�া
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম

হারাম

শরীেফ যান।

েসখােন

িছল

কুরাইেশরএক দল েলাক। িতিন দাঁিড়েয় হঠাৎ কের তােদর
সামেন সু রােয় নাজম েতলাওয়াত করেত লাগেলন। এ সব
কােফররা ইিতপূেবর্ কখেনা আ�াহর বাণী শুেনিন। েকননা তাঁর
রাসূেলর িকছু ই না শুনার প�িত অনুসরণ কের আসেতিছেলা।
আক�াৎ েতলাওয়ােতর মধু র �িন তােদর কেণর্ েগেল তাঁরা
আ�াহর হৃদয়�াহী িচ�াকষর্ক বাণী ও সাবলীল ভাষা একা�িচে
শুেন। অ�ের তাছাড়া অনয্ িকছুই েনই। এক পযর্ােয় রাস—
ْ ۡ
[٦٢:﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٦ ۩﴿ � � َوٱ� ُب ُدوا
আয়াতিট পেড় েসজদায় চেল যান। উপি�ত বয্াি�েদর মেধয
েকউ িনেজেদরেক িনয়�ন করেত পােরিন। তাঁরাও েসজদায় চেল
যায়। অনু পি�ত মুশিরকরা তােদরেক িতর�ার কের, ভৎসনা
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কের। অনয্ েকান উপায় না েদেখ এরা রাসূেলর িবরুে� িমথয
রচনা কের েয, িতিন তােদর মূিতর্র �শংসা কেরন এবং বেল,
“তােদর (মুিতর্সমূেহ) সু পািরেশর আশা করা যায়” েসজদা করার
অজুহাত �রুপ এ িভি�হী, িনেরট িমথয্ার েবসাতী কের তারা
ওমেরর ইসলাম �হণ
ওমেরর রািদয়া�াহ আনহু ইসলাম �হণ মুসলমানেদর জনয্ ব
িবজয় িছল। রাসূল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক ফারুক
বেল আখয্ািয়ত কেরেছন। কারণ আ�াহ ত‘আলা তাঁর মাধয্েম
সতয্ ও বািতেলর মেধয্ পাথর্কয্ সূিচত কেরেছন।  ইসলাম �হ
কেয়ক িদন পের ওমার রাসূল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েক
বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল! আমরা িক সেতয্র উপের ন?
তদু ে�াের িতিন বলেলন েকন নয়, িন�য় আমরা সেতয্র মেধয্
ওমর বলেলন তাহেল এত েগাপনীয়তা িক জেনয্। তখন
আরকােমর বাড়ীেত সমােবত মুসিলমেদরেক িনেয় েবর হেয়
পেড়ন এবং তােদরেক দু দেল িবভ� কের েদন। হামযা িবন
আ�ু ল মু�ািলেবর েনতৃে� একদল এবং ওমার িবন খা�ােবর
েনতৃে� আর একদেলর নব স�ািরত শি�র ঈি�ত েদয়ার জেনয্
ম�ার িবিভ� অিল-গিল �দিক্ষণ কের। কুরাইশরা দাওয়াত দম
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করার জনয্ িবিভ�

প�িত অবল�ন কের। শাি, িনযর্াত,

িনপীড়ন, �েলাভন ও হুমিক �দশর্েনর মেতা সবর্ �কার প
�হণ কের। িক� এসব কুপিরকি�ত বয্ব�াসমূহ মুসলমানেদর
ঈমান বৃ ি� ও �ীন ইসলামেক অিধকতর আঁকেড় ধরা ছাড়া আর
েকান ভুিমকা রাখেত পােরিন।
এক নতুন দু রিভসি� ও ম� অিভ�ায় তােদর অ�ের জ� িনল।
আর তা হে� মুসলমান ও বনী হােশমেক স�ূণর্ভােব বজর্ন ও
একঘের কের রাখার এক চুি�নামা িলেখ, যােত সবাই সাক্
করেব, কাবা শিরেফর অভয্�ের ঝুিলেয় েদেব। চুি� অনুসাের
তােদর সােথ েবচা- েকনা, িবেয় শািদ, সাহাযয্ সহেযািগত, ও
েলন-েদন স�ূণর্ভােব ব� থাকেব। এ চুি�র ফেল মুসিলমরা
বাধয্ হেয় ম�া েথেক েবর হেয়(েশা’েব আিব তােলব নামক) এক
উপতয্াকায় িগেয় আ�য় েনন। তাঁরা অণর্নীয় ে�শ ও দুঃেখর
িশকার হন েসখােন। ক্ষুধা ও অধর্াহােরর িবষা� ছেবাল েথে
েকউ রক্ষা পায়িন। ��ল ও সামথর্বান বয্ি�রা িনেজেদর
ধন-স�দ বয্য় কের েফেলন। খাদীজা তাঁর স�ূণর্ অথর্ ব
কেরন। িবিভ� েরাগ ছািড়েয় পড়েলা। অিধকাংশ েলাকই মৃতূয্র
�ায়-�ার �াে� এেস দাড়ােলন। িক� তাঁরা ৈধযর্ অিবচলতার
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পরাকা�া �দশর্ন কেরন। তাঁেদর মেধয্ একজনও প�াদপ
হনিন। অবেরাধ একাধাের িতন বছর �ায়ী রইল। অতঃপর বনী
হােশেমর সােথ আ�ীয়তা আেছ এমন িকছু শীষর্�ানীয় বয্ি
জনসমােবেশ চুি� ভ� করার কথা েঘাষনা কের। চুি�র কাগজ
েবর করা হেল েদখা যায় েয েসটা েখেয় েফলা হেয়েছ। শুধুমা�
কাগেজর এক েকাণ েযখােন “িবসিমকা আ�াহু�” েলখািছল
েসটাই অক্ষত রেয়েছ। সংকেটর অবসান হল। আর মুসিলম
বনী হােশম ম�ায় িফের আেসন। িক� কুরাইশরা মুসিলমেদর
দমন ও মুকািবলায় েসই রকম রুঢ়তা ও কেঠারত ক্ষিনেক
তেরও পিরহার কেরিন।
দু ঃেখর বছর
কিঠন েরাগ বয্িধ আবু তােলেবর েদেহর অ� �ত ে� ছিড়েয় যায়।
মৃতুয্ শযয্ায় শািয়ত হেয় জীবেনর অবিশ� মুহুতর্গুেলা
লাগেলন। মুমূষর্াব�ায় যখন েস মৃতুয্ য�ণায় কাতর তখন রাস
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর মাথার পাে�র্ বেস তােক
কােলমােয় তাওহীদ ( )ﻻ � إﻻ اﷲপড়ার অনু েরাধ জানান। িক�
আবু েজেহল সহ অসৎ স�ীরা যারা তাঁর পাে�র্ িছল তােক
বলেলা-েশষমূ হুেতর্ পূবর্ পুরুেষর ধমর্ তয্া না। মুসলমান
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হওয়া বয্িতেরেক তাঁর মৃতুয্ হওয়ায় রাসূেলর দুঃখ ি�গুণ েব
যায়। আবু তােলেবর মৃতুয্র দ’মাস পের

খাদীজা (রা) ওফাত

বরণ কেরন। ফেল রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
অতয্� িচি�ত হন। তােদর মৃতুয্র পের কুরাইেশর তয ও
উপ�ব আেরা েবেড় যায়।
তােয়েফর পেথঃ
কুরাইেশর ধৃ �য্ত, এবং মুসলমানেদর �িত তােদর িনযর্াতন ও
িনপীড়েনর নীিত অবয্াহত থাকার পর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম তােদর সংেশাধন ও ইসলাম �হণ েথেক িনরাশ হেয়
তােয়ফ গমেনর িস�া� েনন। হেত পাের আ�াহ তােদরেক
েহদােয়ত দান করেবন। তােয়ফ গমন সহজ বয্পার িছল না।
আকাশ চুি� উচুঁ উচুঁ পাহােড়র কারেণ পথ িছল দু গর্ম। িক�
আ�াহর পেথ �েতয্ক দুরুহ ব� সহজ হেয় পেড়। তােয়ফবাসীর
রাসূ েলর সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সােথ সবর্ােপক্ষা
আচরণ কের। তাঁরা িশশু িকেশারেদরেক েলিলেয় েদয়। �র
িনেক্ষপ কের তাঁর েগাড়ালী কে র রে� রি�ত। িতিন ভীষ
িচি�ত হেয় ম�া অিভমুেখ রওয়ানা হন।

পিথমেধয্ িজবরাইল

আলাইিহস সালাম পাহােড়র দািয়ে� িনযু � েফেরশতাসহ এেস
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বেলন, আ�াহ পাহােড়র দািয়ে� িনযু � েফেরশতােক আপনার
কােছ পািঠেয়েছন। আপিন যা ই�া িনেদরশ িদেত পােরন।
েফেরশতা আরজ করেলা, েহ মুহা�দ ! আপিন যিদ চান আিম
তােদর উপর আখসাবাইন (ম�ােক িঘের রাখা পাহাড়) েচেপ
িদেবা। িতিন বলেলন, বরং আিম আশা কির আ�াহ তােদর বংশ
েথেক এমন েলাক সৃ ি� করেবন, যারা শুধু মা� আ�াহরই ইবাদত
করেব, তাঁর সােথ েকান শিরক �াপন করেব না।
চ� দু টুকরা হওয়াঃ
মুশিরকরা অেনক সময় রাসূ লেক অপারগ, অক্ সাবয্ করার
ফি�েত িবিভ� অেলৗিকক িনদর্শ েদখােনার দাবী করেতা। আর
এধরেনর দাবী

জানায়, রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম

আ�াহর কােছ েদায়া করেল তােদরেক চ� দু ’টুকেরা কের
েদখােনা হয়। কুরাইশরা এ িনদশর্ দীঘর সময় পযর্ েদখেত
থােক। িক� তা সে�ও তাঁরা ঈমান �হণ কেরিন। বরং তাঁরা
বেল, মুহা�াদ আমােদরেক যাদু কেরেছ ত�েধয এক বয্ি
বলেলা, আমােদর যাদু করেলও সব মানু ষেকও েতা আর যাদু
করেত পারেব না। দূেতর অেপক্ কর। িবিভ� দূ ত আসেল
িজেজ্ করা হয় এবং তাঁরা বেল হয্া আমরাও েদেখিছ। িক�
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কুরাইশরা িনেজেদর কুফের েজদ ধের রেয় েগেলা। চ�
দু ’টুকরা হওয়া এক বৃ হ�র অেলৗিকক ঘটনার পটভূ িম ও
অবতরিনকা িছেলা। আর তা হল েমরােজর ঘটনা।
েমরাজ:
তােয়ফ েথেক িফের আসা, তােদর রুঢ় ও অমানিবক আচরণ
এবং আবু তািলব ও খািদজার মৃতুয্র পর কুরাইেশর অতয্াচার ব
গুেণ বৃি� পায়। এেত রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােম
অ�ের একািধক িচ�া একি�ত হয়। মহান রা�ু ল আলামীেনর
পক্ষ েথেক েশাকাহত ও দুঃেখ কাতর নবীর সা�না আেস
নবুওয়ােতর ১০ম সােল রজেবর ২৭ তািরেখর রােত িতিন যখন
িন�ারত িছেলন, িজবরাঈল বুরাক িনেয় আেসন। েবারাক েঘাড়া
সদৃ শ এক জ� যার দু ’িট �তমান পাখা আেছ িবদু য্েতর নয্ায়
রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম

েক তােত আেরাহণ

করােনা হয় এবং িজবরাঈল তােক িফিল�ীেন বাইতুল মুকা�ােস
�থেম িনেয় যান। অতঃপর েসখান েথেক আসামান পযর্� িনেয়
যান। এ �মেন িতিন পালনকতর্ার বড় বড় িনদশর্ন পিরদশর
কেরন। আসমােনই পাঁচ ওয়া� নামায ফরজ করা হয়। িতিন
একই রাে� তু� মন ও সু দৃঢ় িব�াস িনেয় ম�ায় �তয্াগমন
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কেরন। েভার েবলায় কাবা শিরেফ িগেয় িতিন েলাকেদরেক
একথা শুনােল কােফরেদর িমথয্ার অেযাগ ও ঠা�া িব�প
আেরাপ েবেড় যায়। উপি�ত কেয়ক জন েলাক তাঁেক বাইতুল
মুকা�ােসর িববরণ িদেত বেল। মূলত উে�শয্ িছল তাঁেক অপারগ
ও অক্ষম �মািণত করা। িতিন ত� ত� কের সব িকছু বলে
লাগেলন। কােফররা এেত ক্ষা� না হেয় ব,

আমরা আর

একিট �মাণ চাই। রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন,
আিম পেথ ম�াগামী একিট কােফলার সাক্ষাৎ পাই এবং িতি
কােফলার িব�ািরত িববরণসহ উেটর সংখয্া ও আগমেনর সময়ও
বেল িদেলন। রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সতয্ই
বেলেছন িক� কােফররা হটকািরতা, কুফর ও সতয্েক অ�ীকার
করার দরুণ �া� রেয় েগল। সকাল েবলায় িজবরাঈল এেস
রাসূলেক পাঁচ ওয়া� নামােজর প�িত ও সময়সু চী িশিখেয়
িদেলন। ইিতপূেবর্ নামায শুধু সকাল েবলায়  ’রাকআত ও িবেকল
বলায় দু ’রাকআত িছেলা। কুরাইশরা সতয্ অ�ীকার করেত থাকায়
এ িদনগুেলােত িতিন ম�ায় আগমণকারী বয্ি�েদর মাে
দাওয়াতী তৎপরতা চালােত লাগেলন। িতিন তােদর অব�ান �েল
িমিলত হেয় দাওয়াত েপশ করেতন এবং তাঁর সু �র বয্াখয্
িদেতন। আবু লাহাব তাঁর িপছেন েতা েলেগই থাকেতা। েস
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েলাকেদরেক তাঁর েথেক ও তাঁর দাওয়াত েথেক সতকর্ থাকেত
বলেতা। এক বার ইয়াসিরব েথেক আগত এক দলেক ইসলােমর
আহবান জানােল তাঁরা মেনােযাগ িদেয় শুেন এবং তাঁর অনুসরণ
ও

তাঁর �িত ঈমান আনেত ঐকয্ব� হয়। ইয়াসিরববাসী

ইয়াহূদীেদর কােছ শুনেতা েয অদূর ভিবষয্েত একনবী ে�ির
হেবন। তাঁর আিবভর্ােবর য ুগ িনকেট এেস েগেছ। তােদরেক যখন
িতিন ইসলােমর দাওয়াত েদন, তাঁরা বুঝেত পারেলা েয িতিন
েসই নবী যার কথা ইয়াহূদীরা বেলেছ। তাঁরা স�র ইসলাম �হণ
কের েফেল এবং বেল ইয়াহূদীরা েযন আমােদর অ�গামী না হয়।
তাঁরা িছল ৬ জন, পরবতর্ী বছর১২ জন আেস। তােদরেক রাসূল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েমৗিলক িশক্ষা েদন। �তয্াবতর্
সময় তােদর সােথ িতিন মুসআব িবন উমাইরেক কুরআন ও
�ীেনর িবধানাবলী িশক্ষা েদয়ার জনয্ পাঠান। মুসআব মিদন
িবরাট �ভাব েফলেত সক্ষম হেয়িছল। এক বছর পর িতিন যখ
মিদনায় আেসন, তখন তাঁর সােথ ৭২ জন পুরুষ ও দ’জন মিহলা
িছল। রাসূল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর সােথ িমিলত
হন এবং তাঁরা �ীেনর সহেযািগতা ও এর �িত যথাযথ দািয়�
পালেনর দৃ ঢ় অ�ীকার বয্� কেরন। অতঃপর তাঁরা মিদনায় িফের
যান।
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মদীনার িদেক িহজরত:
মিদনা সতয্ ও সেতয্র ধারকেদর আ�েয় পিরণত হয়। মুসিলমর
েস িদেক িহজরত করেত লাগেলন। তেব কুরাইশরা িছল
মুসিলমেদরেক িহজরত করেত বাধা েদয়া ও �িতেরাধ সৃ ি�
করার জনয্ ব� পিরকর। পের কিতপয় মুহািজর িবিভ� �কার
শাি� ও িনযর্াতেনর িশকার হন। কুরাইশেদর ভেয় মুসিলমরা
েগাপেন িহজরত করেতন িক� ওমেরর (রািদয়া�াহ আনহ)
িহজরত িছল বয্িত�ম। তাঁর িহজরত িছেলা সাহিসকত,
িনভর্ীকতা ও চযেলে�র এক উ�ল দৃ �া�। তরবারী উে�ািচত
কের এবং তীর েবর কের কা‘বায় িগেয় তাওয়াফ কেরন।
অতঃপর মুশিরকেদর উে�েশয্ বেল, েয বয্ি� �ীয় �ীেক িবধবা
বা স�ান-স�িতেক এতীম বানােনার ই�া কের েস েযন আমার
িপছু ধাওয়া কের। আিম আ�াহর পেথ িহজরত করিছ। অতঃপর
িতিন চেল েগেলন। েকউ িপছু ধাওয়া করার সাহস কেরিন। আবু
বকর িসি�ক রাসূেলর িনকট িহজেতর অনু মিত চাইেল রাসূল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক বেলন, তাড়াহুড়া কেরা না।
আশা কির আ�াহ েতামার জনয্ এক জন স�ী িধর্রণ করেবন।
অিধকাংশ মুসিলম ইিত পূেবর্ িহজরত কেরেছন। কুরাইশরা �ায়
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উ�াদ হেয় েগল। মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
দাওয়ােতর উ�িত ও উ�ল ভিবষয্েতর ভয় ও আশংকা েবাধ
করেলা। সবাই পরামশর্ কের রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম েক হতয্া করার িস�া� িনেলা। আবু জােহল ��াব
েপশ করেলা েয �েতয্ক েগাে�র এক এক জ িনভর্ীক যুবকেক
তরবারী েদয়া হেব। এরা মুহা�াদেক চতুিদর্ক েথেক িঘের েফেল
এক েযােগ আ�মণ কের হতয্া করেব। ফেল তার র� িবিভ�
েগাে�র মেধয্ ছিড়েয় যােব। বিন হােশম এর পর সব কিবলার
সােথ লড়াই করার িহ�ত করেব না। আ�াহ তাঁর নবীেক তােদর
ষড়য� স�েকর্ অবিহত কের েদন। িতিন আবু বকেরর সােথ
িহজরত করার িস�া� েনন। রােত আিল েক (রািদয়া�াহ আনহ)
িনেজর িবছানায় শুেয় থাকেত বলেল, যােত েলােকরা মেন কের
েয, রাসূল বাড়ীেতই আেছন, এবং আিলেকও এ আ�াসও িদেলন
েয েকান ক্ষিত তােক �শর্ করেত পারেব না।ইিতমেধয্ কােফ
বাড়ী েঘরাও কের েফেলেছ। িবছানায় আিলেক েদেখ তারা িনি�ত
হয় েয, রাসূল বাড়ীেত আেছন এবং হতয্া করার জনয্ তাঁর েব
হওয়ার অেপক্ষা করেত লাগেলা। এ িদেক মুহা�াদ সা�া�া
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েবর হেয় সবার মাথার উপর বালু িছিটেয়
িদেল আ�াহ তােদর দৃ ি� শি� িছিনেয় েনন। ফেল তাঁরা আঁচও
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করেত পারেলা না েয রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
েবিরেয় েগেলন। অত:পর আবু বকর (রািদয়া�াহ আনহ) সহ �ায়
পাঁচ মাইল অিত�ম কের “ছওর” গুহায় লিকেয় থােকন।
কুরাইশ যু বকরা েভার েবলা পযর্� অেপক্ষা কের অনয্ি
আিলেক রাসূেলর িবছানায় েদখেত েপেয় হতাশ, িবি�ত ও েক্ষে
যায়। তারা আিলেক িজজ্ঞাসাবাদ ও মারধর কের ও েকান হিদ
েবর করেত না েপেয় চতুিদর্েক েলাক জন পাঠােলা। তাঁেকজীিবত
বা মৃতুয্ অব�ায় ধের িদেত পারার জনয১০০ উট পুর�ার েঘাষণা
করা হেলা। েলাকজন চািরিদেক হেনয্ েয় খুজেত লাগেলা। এমন
িক তারা যিদ একটু ঝুেক গুহার িভতর তাকা, তাহেল তােদর
েদখেত পায়। এমন শাসরু�কর পিরি�িতেত রাসূেলর বয্াপাে
আবু বকােরর (রািদয়া�াহ আনহ) িচ�া ও উে�গ েবেড় যায়।
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: «» ﺤﺗﺰن إن اﷲ ﻣﻌﻨﺎ
িচ�া কেরা না আ�াহ আমােদর সােথ আেছন। অনু স�ানকারীরা
তােদর স�ান আর েপল না।
গুহায় তাঁরা িতন িদন অব�ান কের মিদনার পেথ যা�া শু
কেরন। পথ িছল সু দীঘর্ ও দ ুগর্ম। সূযর্ িছল অতীব উ��। ি�ত
িদন িবেকল েবলায় এক তাবুর পাশ িদেয় চেল যাি�েলন েযখােন
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উে� মা’বাদ নােম এক মিহলা বাস করেতা। রাসূল তাঁর কােছ
খাবার ও পািন চাইেল েস িকছু ই িদেত পােরিন। িক� একিট �ী
ছাগল এতই দু ব্ল 
র িছল েয ঘাস েখেত েযেত পােরিন। এক েফাটা
দু ধ তার �েন িছল না। রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
�েনর উপর তাঁর হাত মুবারক বুিলেয় িদেয় দু ধ েদাহন কের এক
বড় পা� ভের েনন। উে� মা‘বাদ এ অেলৗিকক ঘটনা েদেখ
িবি�য় ও িবহবল হেয় পেড়। সবাই পান কেরন এবং ক্ষুধ
িনবারণ কেরন। অতঃপর আর এক পা� ভের উে� মা‘বাদেক
িদেয় িতিন যা�া শুরু কের
মিদনাবাসী এিদেক তাঁর শুভাগমেনর জনয্ অধীর আ�েহ অেপক
করেতিছেলন। �িতিদন তাঁরা মিদনার বাইের �তীক্ষায় থাকেতন
েয িদন তাঁর আগমন হয় েস িদন সবাই পুলিকত হৃদেয় তাঁেক
সাদর স�াষণ জানান। িতিন মদীনার িনকেট কুবায় যা�া িবরিত
কেরন এবং েসখােন চান িদন অব�ান কেরন। িতিন এ সময়
কুবা মসিজেদর িভি� �াপন কেরন। আর এটাই ইসলােমর �থম
মসিজদ। ৫ম িদন িতিন মদীনার পেথ যা�া শুরু কেরন।  অেন
আনসারী সাহাবী রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েক
অিতিথ িহসােব বরণ করার েচ�া কেরন এবং তার উেটর লাগাম
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ধেরন। রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর শুকিরয়া
আদায় কের বেলন, উট েছেড় দাও, েস িনেদর্শ�া�। আ�াহর
িনেদর্শ েযখেন হল েসখােন িগেয় উট বেস যায়। িতিন অবতরণ
না করেতই উেঠ েস অ�ভােগ িকছু পথ চেল আবার িপছেন এেস
�থম �ােন বেস যায়। েসটাই িছল মসিজেদ ন�ীর �ান। িতিন
আবু আইয়ু য্ব আনসারীর অিতিথ হন। আিল ইবন আবু তািলব
নবীর সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িহজরেতর পর িতন িদন
ম�ায় অব�ান কেরন। অতঃপর কুবায় রাসূেলর সােথ িমিলত
হন।
মসিজেদ ন�ীর িনমর্াণ
উট েযখােন বেস িগেয়িছেলা জায়গািট �কৃত মািলক েথেক
েকনার পর েসখােন রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
মসিজদ িনমর্াণ কেরন। একজন মুহািজর ও আনসারী কাঁেধ কাঁধ
িমিলেয় কাজ কেরন। �াতৃ� স�কর্ গভীর ও সুদৃঢ় হয়। মদীনার
ইয়াহুিদেদর সােথ কুরাইশেদর স�কর্ িছল। তারা মুসিলমেদ
মােঝ িবশৃ ংখলা, ৈনরাজয্ ও কল-িববাদ সৃ ি�র পায়তারা
চালােতা। কুরাইশরা মুসিলমেদর িনি�� করার হুমিকও �দশর্
করেতা। এ ভােব িবপদ ও আশংকা মুসিলমেদরেক িভতর ও
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বাইের িঘের িছল। পিরি�িত এ পযর্ােয় িগেয় েপৗঁেছ েয সাহাবাে
েকরাম রােত ঘুমাবার সময় অ� রাখেতন।
বদেরর যু �ঃ
এমন িবপদজনক ও িবপদ সংকুল পিরি�িতিত আ�াহ তা‘আলা
সশ� যু ে�র অনু মিত েদন। রাসূল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
শ�েদর তৎপরতা জানার লেক্ষয্ সামিরকশন চালােনা আর�
কেরন। শ�েদর বািনিজয্ক কােফলার িপছু েনয়া ও �িতেরাধ
সৃ ি� করেত লাগেলন, যােত তারা মুসিলমেদর শি�র কথা
উপলি� কের শাি� ও সি� �ি�য়ায় এেস ইসলাম �চােরর
�ািধনতায় ও তা বা�বােয়ন েকান ধরেনর িব� না ঘটায়।
কিতপয় েগাে�র সােথ ৈমি� চুি� ও ি�-পািক্ষক চুি�ও �াক্ষ
হয়। একবার িতিন কুরাইেশর এক বািনিজয্ক কােফলার পথ রু
করা কে� িতন শত েতর জন সাথী িনেয় েবর হন। সােথ িছল
২িট েঘাড়া ৭০িট উট। আবু সু িফয়ােনর েনতৃে� কুরাইশী
কােফলায় উট িছেলা ১০০০ এবং ৪০ জন েলাক। আবু সু িফয়ান
মুসিলমেদর েবর হবার কথা শুেন জরুরী িভি�েত এক েলা
পািঠেয় ম�ায় খবর েদয় এবং সাহােযয্র আেবদন জািনেয় রা�া
পিরবতর্ন কের অনয্ পথ ধের। ফেল মুসিলমরা তােদরেক ধরে
34

পােরন িন। অনয্ িদেক কুরাইশরা এ খবর েপেয় ১০০০ েযা�া
িনেয় েবর হেয় পেড় কােফলার সাহােযয্র জনয্। আবু সুিফয়া
কােফলার িনরাপেদ চেল আসার খবর জািনেয় তােদরেক ম�ায়
িফের যাবার অনু েরাধ জানায়। িক� আবু জােহল িফের েযেত
অ�ীকার কের এবং েযা�ারা বদর নামক �ান পযর্� যা�া
অবয্াহত রাে। কুরাইেশর েবর হবার কথা েজেন রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােয় েকরামেদর সােথ পরামশর্ করেল
সবাই কােফরেদর িবরুে� যু� করার রায় েদন। িহজরী২য় সেন
১৭ই রমজান শু�বার েভার েবলায় উভয়দল মুেখা মুিখ হয় এবং
তমুল যু � চেল। মুসিলমরা িবপুলভােব জয়লাভ কেরন। তােদর
মেধয্১৪জন শাহাদেতর অমীয় সু ধা পান কেরন। ৭০ জন কােফর
িনহত এবং ৭০ জন ে�ফতার হয়। যু �কালীন সমেয় নবী কনয্া
রুকাইয়য্া মৃতুয্বরণ কেরন। ওসম(রািদয়া�াহ আনহ) রাসূ েলর
িনেদর্েশ তাঁর েরাগা�া� �ীর

পিরচযর্া ও েদ-শুনার জনয

মদীনায় েথেক যাওয়ার ফেল বদর যু ে� অংশ�হন করেত পােরন
িন। যু ে�র পের রাসূল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর আর
এক েমেয় উে� কুলসু মেক ওসমােনর সােথ িবেয় েদন। তাই
তাঁর উপািধ িছল “িয�ূরাইন” কারণ িতিন রাসূেলর দু ’কনয্া িবেয়
কেরিছেলন। যু � েশেষ মুসিলমরা আ�াহর সাহােযয্ উ�ািসত ও
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আনি�ত হেয় মদীনায় �তয্াবতর্ন কেরন। সােথ িছল যু� ব�ী
মােল গিনমত। যু � ব�ীেদর মেধয্ িকছু েলাকেক

পেণয্

িবিনমেয়, আবার অেনকেক এমিনেত মুি� েদয়া হয়। তােদর
মেধয্ িকছু েলােকর মুি�পণ িছেলা মুসিলমেদর ১০জন েছেলেক
েলখা পড়া িশিখেয় েদয়া।
ওহুেদর যু:
বদর যু ে�র পর মুসিলম ও ম�ার কােফরেদর মেধয্ েযসব যু�
সংঘিটত হয় ওহুদ যু� হে� ত�েধ ি�তীয়। এেত মুশিরকরা
জয়লাভ কের। কারণ িকছু সংখয্ক মুসিলম রাসূেলর িনেদর্
যথাযথভােব পালন কেরন িন। ফেল সু পিরকি�ত

কলা

েকৗশলেক বয্াহত কের। যুে� কােফরেদর সংখয্া িছ ৩০০০।
পক্ষা�ের মুসিলম িছেল৭০০ জন।
খ�েকর বা পিরখা যু �ঃ
এ যু ে�র পর মদীনার িকছু ইয়াহুদী ম�ায় িগেয় ম�াবাসীেক
মুসিলমেদর িবরুে� যু� করার উ�ািন েদয় এবং িনেজেদর
সমথর্, সাহাযয্ সহেযািগতার অ�ীকার বয্� কের। ফে
কােফররা ইতবাচক সাড়া েদয়। অতঃপর ইয়াহুদীরা অনয্ানয্ েগ
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সমুহেক উ�ািন িদেল তারাও মুসিলমেদর িবরুে� লড়ার �িতজ্
বয্ কের। মুশিরকরা �েতয্ক এলাকা েথেক মদীনা অিভমুেখ
রওয়ানা েদয়। ১০,০০০ েযা�া সমেবত হল। নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

শ�পেক্ষর তৎপরতার কথা েজে

সাহাবীেদর সে� পরামশর্ কেরন। সালমান ফারসী মদীনার েয
িদেক পাহাড় েনই, েস িদেক পিরখা খনেনর পরামশর্ েদন। সব
মুসিলম উদয্ম ও ে�রণা সহকাের পিরখা খনেন অংশ�হণ কেরন
এবং কাজ স�র সমা� হয়। মুশিরকরা এক মাস পযর্� অব�ান
কেরও পিরখা অিত�ম করেত সক্ষম হয়িন। অবেশেষ আ�া
তা‘আলা �চ� বাতাস ে�রণ কের কােফরেদর তাবু সমূহ উপেড়
েফেলন । তারা ভীত স�� হেয় পেড় এবং শী�ই িনজ িনজ
শহের িফের যায়।
ম� িবজয়:
িহজির ৮ম সেন রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�া
অিভযান চালােনার ই�া কেরন। ১০ই রমজান ১০০০০ সদেসয্র
বািহনী িনেয় ম�াঅিভমুেখ রওয়ানা হন। ম�ায় যু � ছাড়াই �েবশ
কেরন।

কুরাইশরা

আ�সমপর্ন কের। আ�াহ ত‘আলা

মুসিলমেদরেক িবজয় দান কেরন। নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
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ওয়াসা�াম কা‘বা শরীফ তাওয়াফ কের কা‘বার অভয্�ের
দু ’রাকআত নামায আদায় কেরন। অতঃপর েভতের রাখা সব
মুিতর্ চুণর্ িবচুণর্ কেরন।‘বা শরীেফর দরজায় দািড়েয় মসিজেদ
হারােম কাতারব�ভােব অেপক্ষারত সমেবত কুরাইশরেক
বেলন, েহ কুরাইশরা ! েতামােদর সােথ িক আচরণ করেবা বেল
মেন কেরা। তাঁরা বেল ভােলা আচরণ, দয়াবান ভাই, দয়াবান ভাই
এর পু�। িতিন বেলন, যাও েতামরা সবাই মু�। রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ক্ষমার উ�ল ও বৃহ�ম দৃ�া� েপশ কেরন
তারাই েসই েলাক যারা তাঁর সাহাবােদর উপর চািলেয় িছল
অতয্াচােরর

�ীম েরালা, খুন কেরেছ অেনকেক, ক� িদেয়েছ

�য়ং তাঁেক এবং িনেজর মাতৃভুিম েথেক বিহ�ার কেরেছ। ম�া
িবজেয়র পর েলাকজন দেল দেল আ�াহর �ীেনর ছায়াতেল
সমেবত হয়। িহজির ১০ম সেন রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম হ� কেরন। এটা তাঁর একমা� হ� িছল। তাঁর সােথ
এক লাখ েলাক হ� কেরন। হ� পালন েশেষ িতিন মদীনায়
�তয্াগমন কেরন
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রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর মৃতু:
�ায় আড়াই মাস পর িতিন েরাগা�া� হেয় পেড়ন। ৈদনি�ন
েরাগ েবেড় যায়। তী�ভােব েরাগা�া� হেয় ইমামিত করেত
অ�ম হেয় পড়েল আবু বকর (রািদয়া�াহ আনহ)েক

ইমামিত

করেত বেলন। িহজির ১১ সেন ১২ ই রিবউল আওয়াল েসামবার
৬৩ বছর বয়েস রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইে�কাল
কেরন। এ খবর শুেন সাহাবােয় েকরাম �ায় জ্ঞান ও �ি� হাির
েফেলিছেলন। এ খবর িব�াস করেত পারিছেলন না। এমন সময়
আবু বকর িসি�ক (রািদয়া�াহ আনহ) এক ভাষেণ েলাক জনেক
শা� কেরন। িতিন বেলন, রাসূল একজন মানু ষ িছেলন। িযিন
মৃতুয্ বরণ কেরন। িতিন রাসূল এক জন মানুষ িছেলন। িযিন মতুয
বরণ কেরন েযমন অনয্ানয্ মানুষ মৃতুয্ বরণ কের। মানুষ শ
হেয় যায়। রাসূ েলর েগাসল েদয়া, কাফন পরােনা ও দাফন করা
স�ু ণর্ হেলা। অতঃপর মুসিলমরা আবু বকরেক (রািদয়া�াহ
আনহ) িনেজেদর খিলফা িনবর্াচন কেরন। িতিন িছেলন েখালাফেয়
রােশদীেনর মেধয্ �থম। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
নবুওয়াত �াি�র পূেবর্ চি�শ বছর ও পের েতর  বছ ম�ায়
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এবং দশ বছর মিদনায় অিতবািহত কেরন। মৃতুয্র সময় তাঁর
বয়স িছল ৬৩ বছর।
তাঁর চির�:
িতিন সবর্ােপক্ষা িনভর্ীক ও সাহসী িছেলন।  আিল িবন
তািলব বেলন, যখন তমুল যু � শুরু হে, এক দল অনয্ দেলর
মুেখামুিখ যু � করেতা, আমরা রাসূলেক আড়াল িহসােব রাখতাম।
িতিন সবর্েপক্ষা দানবীর িছে। কখেনা েকা িজিনস চাওয়া হেল িতিন
না’ কেরন িন। িতিন সবর্ােপক্ষা ৈধযর্শীল িছেলন। িনেজর
েকান �িতেশাধ েনন িন। িনেজর �ােথর্র জনয্ কখেনা রাগাি�
হন িন। তেব হয্া, আ�াহর হুকু- িবধান লংঘন করা হেল
আ�াহর িনিমে�ই �িতেশাধ িনেয়েছন। অিধকােরর বয্াপাের তাঁর
িনকেট আ�ীয় অনা�ীয়, দু ব্
র , সবল সমান িছেলা। িতিন গুরু
িদেয় বেলেছন েয, তাকওয়া ছাড়া আ�াহর কােছ েকউ কােরা
চাইেত ে�য় নয়। সব মানু ষ সমান ও সমকক্ষ।  পূবর্বত
জািতগুেলা এ জনয্ �ংস হেয়েছ , েকান স�া� েলাক চুির
করেল েছেড় িদেতা, আর েকান দু বর্ল বয্ি � চুির করেল শাি
িদেতা। িতিন বলেলন, আ�াহর শপথ,ফােতমা িবনেত মুহা�দ
যিদ চুির কের,তেব তার হাত কতর্ন করেবা। কখেনা েকান
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খাবােরর েদাষ বণর্না কেরন িন। রুিচ স�ত হেল আহা
করেতন। অনয্থায় বজর্ন করেতন। েকান েকান সময় এক মা
দু ’মাস পযর্� তাঁর বািড়ে আগুন ��িলত করা হেতা না। িতিন
ও তাঁর পিরবার শুধু েখজুর ও পািন আহার কেরেছন। ক্ষুধার ত
�ালা �শিমত করার জনয্ মােঝ মােঝ উদর মুবারেক ��র েবেধ
রাখেতন। অসু � বয্ি�েদর েদখেত েযেতন। িতিন জুতা িসলাই
করেতন, কাপেড় তািল লাগােতন এবং গৃহ কেমর্ তাঁর
পিরবারবেগর্র সহেযািগতা করেতন। িতিন অিত ন� িছেলন। ধনী
গরীব, স�া�

অস�া� সবার দাওয়াত �হণ করেতন। ভাল

বাসেতন গরীব িমসকীনেক �চুর। জানাযায় হািজর হেতন।
পীিড়ত েলাকেদর েদখেত েযেতন। েকান দির� বয্ি�েক দািরে�র
জনয্ ঘৃণা করেতন না। েকান রাজা বা শাসকেক তার রাজ� ও
যশ ঐশেযর্র কারেণ ভয় করেতন না। েঘাড়, উট, গাধা, ও
খ�েরর উপর আেরাহন করেতন। সবর্ােপক্ষা সুদশর্ন িছেলন।
চাইেত েবিশ ি�� হাসেতন। অথচ দু ঃখ্ িবপদ অনবরত আসেত
থাকেতা। সু গি� ভালবাসেতন। দূগর্� ঘৃণা করেতন। আ�াহ পাক
চািরি�ক উৎকষর্ ও সু�র কেমর অনু পম সি�েবশ ঘিটেয়িছেলন
তাঁর মেধয্। আ�াহ ত‘আলা তাঁেক এমন জ্ঞান দান কেরিছেলন য
পূবর্বতর্ী ও পরবতর্ী অনয্ কাউেক দান করা হ
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িতিন িছেলন িনরক্ষর। জানেত ন না েল-পড়া। মানু েষর মেধয্
েকউ তাঁর িশক্ষক িছেলা না। আ�াহর কাছ েথেক িনেয় আেস
মহান�� আল কুরআন যার স�েকর্ �য়ং আ�াহ পাক বেল,
বলু ন, যিদ মানু ষ ও �ীন এই কুরআেনর অনু রূপ রচনা করার
জনয্ জেড়া হয় এবং তাঁরা পর�েরর সাহাযয্কারী , তবুও
তাঁরা কখেনা এর অনু রূপ রচনা করেত পারেবনা। ইসর-৮৮.
রাসূ েলর সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িনরক্ষর হওয়াটাই িমথ
অপবাদ কারীেদর সব অেহতুক �লােপর অকাটয, অ�িতেরাধয্ ও
অখ�নীয় উ�র। যােত একথা বলেত না পাের েয িতিন �হে�
িলেখেছন বা অেনয্র কােছ িশেখেছন বা অনয্ সু� েথেক পা
কের সং�হ কেরেছন।
তাঁর কিতপয় মু‘িজযা:
তাঁর সব চাইেত বড় মু‘িজযা কুরআন, যা আরিব সািহেতযর বড়
বড় পি�ত ও সািহিতয্কেদর অপারগ কের িদেয়েছ এবং সবাইেক
চয্ােল� িদেয় বেলেছ ে, কুরআেনর অনু রুপ১০ িট সূরা অথবা
১িট সূরা বা অ�ত: পেক্ ১িট আয়াত রচনা কের আেনা।
মুশিরকরা িনেজেদর অক্ষমতার কথা �ীকার কেরছ। মুশিরকর
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একবার তাঁেক একিট িনদশর্ন েদখােনার কথা বলে িতিন চ�
িবদীণর্ হওয়ােক েদখান। চ� িবদীনর্ হওয়ােক েদখান। চ� িবদীন
হেয় দু ’টুকেরা হেয় িগেয়িছেলা। অেনক বার তাঁর আ�ুেলর ফাঁক
িদেয় পািন উৎসািরত হেয়েছ। তাঁর হােত পাথর তাসবীহ পাঠ
কেরেছ,। অতঃপর যথা�েম আবু বকর, ওমার ও উসমােনর
হােতও তাসবীহ পাঠ কেরেছ। খাবার আহার করাকালীন তাঁর
কােছ তাসবীহ পাঠ করেতা এবং এর �িন সাহাবােয় েকরাম
শুনেত েপেতন। নবুওয়াত �াি�র রাত সমূেহ পাথর ও গাছপালা
সালাম কেরেছ। এক ইয়াহূদী নারী রাসূলেক িবষপােন হতয্া
করার জনয্ ছাগেলর এক পা েখেত েদয় যা িবষ মাখা িছেলা। েস
পা রাসূেলর সােথ কথা বেল। একবার এক েবদু ইন তাঁেক
একিট িনদশর্ন েদখােত বেল। িতিন একিট গাছেক িনেদর্শ িদে
রাসূেলর কােছ আেস। আবার িনেদর্শ িদেল যথা �ােন চেল যায়।
এক দু ধ িবহীন ছাগেলর �েন হাত মুবারাক �শর্ করায় দু�
আেস। িতিন তা েদাহন কের িনেজও পান কেরন এবং আবু
বকরেকও পান করেত েদন। আিল ইবন আবুতািলেবর বয্িথত
েচােখ িতিন থুথু িদেল সে� সে� তা ভাল হেয় যায়। এক সাহাবী
পােয়র আঘােত আহত হওয়ার পর রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম হাত মুিছেয় িদেল সে� সে� ভাল হেয় যায়। আনাস
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ইবন মািলেকর জনয্ সুদীঘর্া, ��লতা এবং স�ান-স�িত এত
বরকত দান কেরন েয, তাঁর �ীসমূেহর ঔরেস ১২০ জন স�ান
জ� েনয়; তাঁর েখজুর গােছ বছের দু ’বার ফল ধরত, অথচ এ
কথা সু িবিদত েয েখজুর গােছ বছের এক বারই ফল আেস। আর
িতিন ১২০ বছর বয়স েপেয়িছেলন। এক সময় রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িম�াের িছেলন, এমতাব�ায় এক েলাক
এেস অনাবৃ ি� ও খরা অবসােনর জনয্ েদায়ার আরজ করল।
রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েদায়া করেলন। আকােশ
েকান েমঘ িছল না। হঠাৎ পবর্ত সম েমঘ েছেয় েগল। মুষল ধারা
বৃ ি� হেলা পরবতর্ী জুমা পযর্�। একই বয্াি� অিতবৃি�র অবস
হওয়ার জনয্ েদায়ার আেবদন করেল। রাসূল সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম েদায়া করেল বৃ ি� ব� হেয় যায়। মানু ষ সূেযর্র তােপ
েবর হেয় েগেলা। একিট ছাগল ও �ায় িতন িকেলা �াম গম
িদেয় এক হাজার পিরখা যু ে�র মুজািহদগণেক েপট ভের
খাওয়ান। সাবাই খাওয়ার পেরও খাবার সামানয্ও কম হয়িন।
অনু রূপ ভােব অ� েজুর িদেয় পিরখা যু ে� অংশ�হণকারীেদর
খাওয়ান েয েখজুর বািশর িবন সা’েদর কনয্া তাঁর িপতা ও মামার
জনয্ এেন িছেলা এবং আবু হুরাইরা রািদয়া� আনহ �� খাদয্
�ারা পিরখা যু ে�র মুজািহদগণেক েপট ভের খাওয়ান। িতিন
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একশ’জন কুরাইশ বয্ি� যারা তাঁেক হতয্া করারনয্ অেপক্
করেত িছেলা, এর মুেখর িদেক মািট িছিটেয় িদেল েকউ তােক
েদখেত সক্ষম হয়িন। িতিন তােদর নােকর ডগায় চেল েগেলন
সু রাকা িবন মােলক তাঁেক হতয্া করার জেনয্ িপছু ধাওয়া কে
আর রাসূ ল েদায়া করেল তার পা যিমেন ধেস যায়।
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