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 অনুবাদেকর অিভব�ি� 

 

কােলর কেপালতেল হািস-কা�ার িমেশেল আমােদর জীবন। ত�েধ� 
সুখ�ৃিত�েলা জীবেনর বাঁেক-বাঁেক ি�ম-ি�ম আেলার মশাল ��েল ��রণা 
�জাগায়। �দেয়র ভাঁেজ-ভাঁেজ ছিড়েয় �দয় আনে�র �ণ�েরণু। আজ আমার 

�তমনই সুখ�িৃতর িদন। জীবেনর অন�তম পাওয়া।  

আিম আজ� িসরাতে�িমক। ি�য়তম নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
জীবন আমার পাঠ-পঠেনর মূল �ক�িব�ু। তাঁর জীবেনর িশ�া সমকালীন 
সমােজর মানুেষর উপেযাগী কের উপ�াপন করা অতীব আ�েহর িবষয়। তাই 
হাসানাহ পাবিলেকশেনর কণ�ধার ি�য় রােশদুল আলম ভাই যখন িকতাবিট 
অনুবােদর ��াব করেলন, আগপর িকছু না �ভেবই তখন �সৗভাগ�ময় ��াবিট 
সাদের �হণ কের িনলাম। কােজর পুেরাটা সময়জুেড় �যভােব িতিন �ধয� ধের 

িনয়িমত খবরাখবর িনেয়েছন, ফা জাযা��া� আহসানাল জাযা।  

নবী-জীবেনর পুে�াদ�ােন �চাখ রাখার পূেব� �েয়াজনীয় দুেয়কিট কথা বেল িবদায় 

িনব।  

‘নবী-জীবেনর সুরিভত পাঠ রাহমাত�ি�ল আলািমন’ গতানুগিতক �কান িসরাত 
নয়। �লখক �চিলত ধারার বাইের িগেয় নবী-জীবেনর িবিভ� িদক আেলাচনা 
কেরেছন। িব�ৃত জীবনােলখ� �থেক সেচতন ড�বুিরর ন�ায় ত�েল এেনেছন হীরা-
�মািত-পা�া। ক�রআন-হািদসিভি�ক দািলিলক আেলাচনায় সমৃ� ও ইিতহাস 
িমি�ত চমৎকার বণ�নাভি�র দ�ণ িসরাতিট ইিতহােস নত�ন ব��না সৃি� করেব 
এই দািব—অত��ি� হেব না বেল আমার দৃঢ় িব�াস। তেব �লখক ইিতহাস বণ�নার 
�চেয় ক�রআন-হািদেসর �রফাের� উে�েখর �িত সিবেশষ ��� িদেয়েছন। 
���পূণ� অধ�ায়�েলার �শেষ িশ�ণীয় িবষয়�েলা পেয়� আকাের উে�খ 
কেরেছন এবং চািরি�ক িবষয়াবিলর আেলাচনা আলাদা সমাদের উে�খ কেরেছন। 

 ��িট অনুবােদর সময় �লখেকর �েচ�ার পিরিধ অনুধাবন কের িবি�ত হেয়িছ 
বারবার। �িতিট ব�ব� দিলেলর আেলােক উে�খ করার �িত িতিন �েচ�ায় 
সফলতার পিরচয় িদেয়েছন। িকতােব উি�িখত হািদেসর মােনর �িত সয� দৃি� 

�রেখেছন কাহতািন রািহমা��াহ।  
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অনুবােদর ��ে� আরিব �ট�েটর ব�ব� ফ�িটেয় ত�লেত �েচ�ায় কমিত িছল না। 
বইিটর �সৗ�য�বধ�েন পুেরা বইেয়র �িতিট অধ�ােয়, িবেশষত অধ�ােয়র ��েত 
িনেজর প� �থেক িকছু কথা সংেযাজন কেরিছ। মূল আরিব বইেয়র সােথ িমিলেয় 
�দখেল পাঠক সহেজই আমার এই �েচ�ার �েয়াজনীয়তা বুঝেত পারেবন। 
দুেয়কিট �ােন ি��ি�র স�াবনা ও বত�মান ���াপেট �তমন �েয়াজন না থাকায় 
এিড়েয় িগেয়িছ। 

ি�য় পাঠক! বইিট পােঠর সময় �কােনা ভ�ল-�িট দৃি�েগাচর হেল আমােদরেক 
অবগত করেল অবশ�ই ক�ত� থাকব। �যৗি�ক সমােলাচনা আমােদর সমৃ� 
আগামীর পােথয়। এই কােজ যা িকছু কল�াণ সব আ�াহর প� �থেক, সকল 

ভ�ল�িটর জন� আ�াহর কােছ �মার সিমনিত �াথ�না।  

এই �ছা� কােজর অিসলায় পরকােল আিম নবীিজর শাফায়াত কামনা কির। 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম।  

�লখক, অনুবাদক, �কাশকসহ জানা-অজানা যারা বইিটর িপছেন �ম িদেয়েছন 
আ�াহ সকলেক উ�ম জাযা দান ক�ন। পরকােল আমােদর নাজােতর অিসলা 
বানান। 

ি�য় পাঠক! আিম িবদায় িনি�। আপিন �েবশ ক�ন ি�য় নবীিজ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জীবেনর বিণ�ল উদ�ােন।  

উবাইদ উসমান 

ঢাকা 

ubaidusman480@gmail.com 
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m�úv`‡Ki K_v 

 

mg¯Í cÖksmv GK I AwØZxq Avjøvni| `iæ`, mvjvg ewl©Z †nvK 
me©Kv‡ji me©‡kÖô gnvgvbe, bexKzj-wk‡ivgwb, `y-Rvnv‡bi mi`vi, 
Avgv‡`i ü`q-g‡bi ev`kvn nhiZ gynv¤§` mvjøvjøvû AvjvBwn 
Iqvmvjøv‡gi Dci| 

cÖwZwU gywg‡bi AZ¨vek¨Kxq KZ©e¨ Ges Acwinvh© KiYxq n‡”Q, nhiZ 
gynv¤§` mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøv‡gi mygnvb RxebPwiZ Rvbv| Zvui 
DbœZ Rxeb-PwiÎ Aa¨q‡b mwe‡kl g‡bv‡hvM wbweó Kiv| Zvui †MvUv 
Rxeb m¤ú‡K© Mfxi wPšÍv-fvebv Kiv| Rxe‡bi ci‡Z-ci‡Z I evu‡K-
evu‡K N‡U hvIqv Kvwnwb¸”Q ü`q „̀wói cÖLiZvq Ae‡jvKb Kiv| Zvui 
DËg ¸Yvewj, cÖkswmZ Av`k©, gvbweK ˆewkó¨ Aa¨qb Kiv| wZwb 
Ggb GK gnvgvbe; c„w_ex‡Z Zvi †P‡q AwaK m¤§vb I gh©v`v w`‡q 
Avjøvn Zvqvjv wØZxq KvD‡K †cÖiY K‡ibwb| wZwb Abb¨| wZwb 
mygnvb| me©Kv‡ji wZwb †kÖô| Avgv‡`i ü`q-g‡bi gyKzU wZwb| Avgiv 
Zvui Av`‡k©i cZvKvevnx| wPšÍv-†PZbvi †dwiIqvjv| mvjøvjøvû AvjvBwn 
Iqvmvjøvg| 

Avjøvni ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøv‡gi wmivZ Z_v Rxebx cv‡Vi 
¸iæZ¡ wVK KZUv Zv nhiZ Bebyj KvBwqg in.-Gi K_v †_‡K AwaKZi 
cÖgvwYZ nq| wZwb e‡jb, ÔcÖ‡Z¨K gvby‡li Rb¨ Acwinvh© n‡jv ivmyj 
mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøvg Ges Avjøvn Zvqvjvi Zid †_‡K Øxb 
wn‡m‡e Zvi Dci hv wKQz AeZxY© n‡q‡Q †mm‡ei Ávb AR©b Kiv| hv 
wKQzi msev` wZwb w`‡q‡Qb †m¸‡jv‡K mZ¨ e‡j wek¦vm Kiv| hv wKQzi 
Av‡`k K‡i‡Qb Zv h_vh_ cvjb Kiv Ges hv wKQz Ki‡Z wb‡la 
K‡i‡Qb Zv †_‡K me©‡Zvfv‡e weiZ _vKv| Zvi AvbyMZ¨ e¨ZxZ `ywbqv-
Av‡Liv‡Z †KD mdj n‡Z cvi‡e bv| ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn 
Iqvmvjøv‡gi AvbxZ Øxb e¨ZxZ fv‡jv-g‡›`i Ávb AR©b Kiv m¤¢e bq| 
Zv‡K e¨ZxZ KL‡bv Avjøvni mš‘wó AR©b Kiv hv‡e bv| DËg Avgj, 
DËg K_v Ges DËg PwiÎ AR©b n‡e †Kej Zvui †`Lv‡bv c_ AbymiY 
Ki‡jB| mewKQzi gvb`Ð GKgvÎ wZwbB| Zvui Abymi‡Yi gva¨‡gB 
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wbwY©Z n‡e, †K wn`vqvZcÖvß Avi †K åó| kixi †hgb AvZ¥vi 
gyLv‡cÿx, †PvL †hgb Av‡jvi gyLv‡cÿx, cÖvY †hgb evuPvi gyLv‡cÿx, 
gvbyl Zvi †P‡qI AwaK gyLv‡cÿx ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøvg 
Ges Zvui Av`k© Abymi‡Yi cÖwZ| cvwb †_‡K gvQ c„_K n‡q †M‡j Zvi 
†h Ae ’̄v nq, Zvi †P‡qI AwaK KiæY cwiYwZ n‡e Zv‡`i, hviv ivmyj 
mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøv‡gi AbymiY †_‡K `~‡i P‡j hvq| ü`‡qi 
GB AvZ©bv` †Kej IB e¨w³B Abyfe Ki‡Z cv‡i hvi AšÍi RxweZ| 
Avi hvi AšÍi g‡i †M‡Q †m Av‡`Š Zv Abyfe Ki‡Z cv‡i bv| myZivs 
Dfq RM‡Z ev›`vi gyw³ I mdjZv †h‡nZz ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn 
Iqvmvjøv‡gi AbymiY Ges Zvi wn`vqv‡Zi g‡a¨B wbwnZ i‡q‡Q, ZvB 
AZ¨vek¨K n‡”Q ivmy‡ji RxebPwiZ Rvbv|Õ1  

cÖL¨vZ Bgvg Avjøvgv Beybj RvIwh in. e‡jb, ÔmKj Bj‡gi g~j Ges 
me©vwaK DcKvix Bjg n‡”Q ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøvg I Zvui 
mvnvev‡q †Kiv‡gi RxebPwiZ|Õ2 

ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøv‡gi wmivZ Z_v RxebPwiZ cv‡Vi c~‡e© 
Avgv‡`i g‡b ivLv PvB †h, 

 wmivZ Aa¨qb GKwU gh©v`vc~Y© Avgj| 

 wmivZ Aa¨qb gywg‡bi Cgvb e„w× K‡i|  

 wmivZ Aa¨qb ivmy‡ji cÖwZ fv‡jvevmv e„w× K‡i; hv Cgv‡bi 
Awe‡”Q`¨ Ask| 

 wmivZ Aa¨qb KziAvb †evSvi mnvqK| 

 wmivZ Aa¨qb Øx‡b Bmjv‡gi c~Y©v½Zv, gh©v`v I ˆewkó¨ 
Abyave‡b mnvqK| †Kbbv, ivmy‡ji c~Y© RxebUvB Bmjv‡gi 
fvl¨| 

 wmivZ Aa¨qb Avjøvni iv‡n Rxeb Drm‡M© AbycÖvwYZ K‡i|  

 wmivZ Aa¨qb cÖ¨vw±wms gymwjg ‰Zwi‡Z ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv 
iv‡L| 

 
1 hv ỳj gvAv` : 1/69 
2 mvB ỳj LvwZi : 66 
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 wmivZ Aa¨qb wmiv‡Z gy¯ÍvwK‡gi Dci AUj-AwePj iv‡L| 
wePz¨wZ I åóZv †_‡K †ndvRZ K‡i| 

 wmivZ Aa¨qb GKRb gymwj‡gi ü`q I gb‡K Av‡jvwoZ 
K‡i| Zvi †eva I †PZbv RvMÖZ K‡i| 

 wmivZ Aa¨qb kvk¦Z my›`i Rxe‡bi c_ †`Lvq|  

 wmivZ Aa¨qb e¨w³‡K AÜKvi †_‡K Av‡jvi fze‡b †U‡b 
Av‡b| 

 wmivZ Aa¨qb Dfq RM‡Z mdjZv AR©‡bi gva¨g| 

Ôbex-Rxe‡bi myiwfZ cvV ivngvZzwjøj AvjvwgbÕ eÿ¨gvY MÖš’wU evsjv 
fvlvq wmivZ kv‡¯¿i GKwU AZzjbxq ms‡hvRb| ü`q-RvMvwbqv, 
†kLi¯úk©x, Cgvb-AvwK`v-ZvKIqv-Bjg-Avg‡ji †PZbvq F×, 
jäcÖwZô †jLK W. mvC` Be‡b Avwj Avj-KvnZvwb mg‡qi cÖ‡qvRb 
Abyfe K‡i iPbv K‡i‡Qb GB Abe`¨ wmivZ MÖš’| Ômg‡qi cÖ‡qvRbÕ 
Ges ÔAbe`¨Õ kã `ywU †Kb ejjvg MÖš’wU cvVKv‡j Avkv Kwi 
cvVK/cvwVKv ü`q½g Ki‡Z cvi‡eb| MZvbyMwZK Avw½‡Ki evB‡i 
wM‡q ivmyj mvjøvjøvû AvjvBwn Iqvmvjøv‡gi my`xN© Rxeb Mfxifv‡e 
Aa¨qb K‡i Zvi mviwbh©vm c„_K c„_K wk‡ivbv‡g Zz‡j a‡i‡Qb| eY©bvq 
AwaKZi weï×| Dc¯’vcbvq cÖvÄj I mvejxj| welqe ‘̄ wbe©vP‡b 
†`wL‡q‡Qb `viæY gybwkqvbv| Z_¨-DcvË Pq‡b D¤§vni wbf©i‡hvM¨ 
gynvwÏm Ges BwZnvmwe`‡`i gZvgZ cÖvavb¨ w`‡q‡Qb| Gwo‡q †M‡Qb 
`ye©j I `yj©f eY©bv| MÖš’wUi cvZvq-cvZvq cvVK Zvi `„óvšÍ †`L‡Z 
cv‡eb| cvVKv‡j Avwg wb‡RI wegy» n‡qwQ| wew¯§Z n‡qwQ †jL‡Ki 
cÖqvm I cwikÖg †`‡L|  

MÖš’wU Aviwe †_‡K Abyev` K‡i‡Qb †¯œnvwkm ZiæY Av‡jg, †jLK 
DevB` Dmgvb| Abyev`K Avgvi c~e©-cwiwPZ| GKB cÖwZôv‡b 
cov‡kvbvi myev‡` cÖvqkB †jLv‡jwL, wkí-mvwnZ¨ wb‡q Avgv‡`i 
evZwPZ n‡Zv| ZLb †`‡LwQ, kã-evK¨-Dcgvi cÖwZ Zvi †jvfvZzi 
Av‡eM, fv‡jvevmv| †`‡LwQ †jLv‡jwL wb‡q Zvi †Pv‡L-gy‡L-ü`‡q 
w`MšÍ-we¯Í…Z D”Q¡vm Ges AvKvkKzmyg ¯^cœ| GB MÖš’ DevB` Dmgv‡bi †mB 
jvwjZ D”Q¡vm I ¯‡̂cœi ev¯Íevqb| Kvwj I Kj‡gi GB cÖqvm Ae¨vnZ 
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_vKyK| AvMvgxi w`b¸‡jv AviI ewY©j, AviI mvdj¨gq †nvK| Zvi 
Rb¨ wbišÍi ïfKvgbv|  

evsjvfvlx cvVK‡`i GB MÖš’wU Ab~w`Z I cÖKvwkZ n‡q‡Q nvmvbvn 
cvewj‡Kk‡bi †mŠR‡b¨| gvbeKj¨vY I `vIqvwZ `„wófw½i Av‡jv‡K 
cwiPvwjZ G cÖKvkbx Ges Gi mv‡_ RwoZ mKj KjvKzkjx‡K Avjøvn 
Zvqvjv Keyj Kiæb| †Kv‡bv GKwU KvR †hb Zvi mš‘wó I cÖwZ`vb †_‡K 
ewÂZ bv nq †mB cÖv_©bv Kwi| m‡e©vcwi, †jLK, Abyev`K, m¤úv`K, 
cÖKvkK, kãKvwiMi, cÖ”Q`wkíx-mn MÖš’wU cvVK/cvwVKvi nv‡Z 
†cŠuQv‡bv ch©šÍ mswkøó mK‡ji cwikÖg cvw_©e m¤§vb Ges Av‡Liv‡Z 
bvRv‡Zi gva¨g †nvK| Avwgb! mZ¨ I Kj¨v‡Yi evZ©v wb‡q nvmvbvn 
cvewj‡Kkb †cŠu‡Q hvK cÖwZwU gvby‡li †`vi‡Mvovq| 

 

Ryev‡qi ikx` 

 †jLK, Abyev`K, m¤úv`K 
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ভূিমকা 

 

mg¯Í cÖksmv I ‘̄wZ gnvb Avjøvni| AvcwZZ `ytL-K‡ó, AvµvšÍ wec`-
gywme‡Z Avgiv Zvi Kv‡QB mvnvh¨ cÖv_©bv Kwi| Avgv‡`i ü`q-g‡bi 
mg¯Í g›`Z¡, AwbóZv Ges K‡g©i mKj åvwšÍ I wePz¨wZ †_‡K we`» wP‡Ë 

Zvi Kv‡QB ÿgvcÖv_©bv Kwi| wek¦vm Kwi—wZwb hv‡K c_cÖ`k©b K‡ib 

†KD Zv‡K åóZvq wbgw¾Z Ki‡Z cv‡i bv| Avi wZwb hv‡K åóZvi 
fvMv‡o †V‡j †`b †KD Zv‡K Av‡jvi c_ †`Lv‡Z cv‡i bv|  

Avwg mvÿ¨ w`w”Q—Avjøvn e¨ZxZ Avi †Kvb Dcvm¨ †bB Ges gynv¤§` 

(mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv Avjv Avwjwn Iqv mvnwewn) Zvui ev›`v I ivmyj|  

আ�াহ তায়ালা নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামেক পৃিথবীর জন� 
রহমত��প ��রণ কেরেছন। ইরশাদ হেয়েছ, 

ِم�َ� 
َ
َعال

ْ
 لِل

ً
� َرْحَمة

َّ
 ِإ�

َ
َناك

ْ
ْرَسل

َ
 َوَما أ

‘আিম আপনােক জগৎসমেূহর জন� রহমত বািনেয় পািঠেয়িছ।’3 

িতিন মানুষ-িজন, মুসলমান ও কােফর সকেলর �িত নবী িহেসেব ��িরত 
হেয়েছন। মানুষেক অ�কার �থেক আেলার পেথর পিথক বানােনাই িছল তাঁর 
জীবেনর অদম� িমশন। এ �সে� আ�াহ তায়ালা ইরশাদ কেরন, 

‘বলুন, �হ মানুষ! িন�য় আিম �তামােদর সকেলর �িত আ�াহর রাসুল, 
িযিন আসমানসমূহ ও জিমেনর সাব�েভৗমে�র অিধকারী। িতিন ছাড়া �কােনা 
সত� ইলাহ �নই; িতিন জীিবত কেরন ও মৃত�� ঘটান। কােজই �তামরা ঈমান 
আেনা আ�াহর �িত ও তাঁর রাসুল উি� নবীর �িত, িযিন আ�াহ ও তাঁর 
বাণীসমূেহ ঈমান রােখন। আর �তামরা তাঁর অনুসরণ কেরা, �যন �তামরা 
িহদায়াত�া� হও।’4 

অপর আয়ােত বেলন,  

 
3 সুরা আি�য়া : ১০৭ 

4 সুরা আরাফ : ১৫৮ 
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 َ�َ  
ْ
 �ذ

َ
�ْ

َ
إِ�  ��َ

ْ
�   ِ

ْ
ا�  �َ�ِ ً�ا 

َ
�
َ
� ��

َ
�
َ
�  

َ
ْ�آن

ُ
�
ْ
ا�  

َ
�َْ�َ�ِ�ُ��ن �ا ّ�ِ 

ُ
��
َ
� وهُ  ُ�َ�َ  �

ِ�رِ��َ 
ْ
��ُ �ْ�ِ�ِ�ْ

َ
� 

َ
�ْا إِ�

�
ِ�َ َو�

ُ
� � ��

َ
�
َ
ِ�ُ��ا �

ْ
�
َ
�  

‘আর �রণ ক�ন, যখন আপনার িদেক িফিরেয় িদেয়িছলাম িজনেদর একিট 
দলেক, যারা মেনােযাগ সহকাের ক�রআন পাঠ �নিছল। অতঃপর যখন তারা 
তাঁর কােছ উপি�ত হেলা, তারা বলল, চ�প কের �শােনা। অতঃপর যখন 
ক�রআন পাঠ সমা� হেলা, তারা তােদর স�দােয়র কােছ িফের �গল 
সতক�কারী�েপ।’5 

নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম সকল মানুেষর �িত দয়া ও ক�ণার আধার 
হেয় ��িরত হেয়েছন। আ�াহ সুবহানা� ওয়া তায়ালা বেলন,  

  
ْ
�

َ
�
َ
ا�  ���َ  �

ُ
�
ْ
��َ  �ْ�ِ�ِ

ُ
�
ْ
�
َ
�  �ْ�ِ  

ً
رَُ���  �ْ�ِ�ِ�  

َ
��َ�َ  

ْ
إِذ  �َِ��ِ

ْ
��ُ

ْ
ا�  

َ َ
�  ُ

�
�

 
ُ

�ْ�
َ
�  �ْ�ِ �ا 

ُ
�

َ
�  

ْ
�ن  

َ
��َ

ْ
�ِ

ْ
َوا� ِ�َ��َب 

ْ
ا�  �ُ�ُ�ُِ

ّ
َو�َُ��  �ْ�ِ�ِ

ّ
َو�َُ�� آ�َ��ِ�ِ   �ْ�ِْ�

َ
�
َ
�

ٍل ُ��ِ�ٍ 
َ

�
َ
� �ِ

َ
�  

‘আ�াহ মুিমনেদর �িত অবশ�ই অনু�হ কেরেছন �য, িতিন তােদর 
িনেজেদর মধ� �থেক তােদর কােছ রাসুল পািঠেয়েছন, িযিন তাঁর আয়াতসমূহ 
তােদর কােছ িতলাওয়াত কেরন, তােদরেক পিরেশাধন কেরন এবং িকতাব 
ও িহকমত িশ�া �দন, যিদও তারা আেগ �� িব�াি�েত িছল।’6  

জুলুেমর পৃিথবীেত মানুেষর মােঝ �ভদােভদহীন সমাজ �িত�ায় নবীিজ সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�াম  ইরশাদ কেরন,�হ মানুষসকল! �তামােদর �ভ� একজন। 
�তামরা অিভ� িপতার স�ান। �তামরা ভােলা কের মেন �রেখা, আরব ও অনারব, 
পর�েরর মােঝ জািতগত আলাদা �কােনা ময�াদা �নই। সাদা-কােলার মােঝ 
�কােনা �ভদােভদ �নই। তাকওয়ার িভি�েতই �কবল মানুেষর ময�াদা িনণ�ীত হয়।7  

আ�াহ তায়ালা নবীিজেক পিৃথবীর সেব�া�ম চািরি�ক �ণাবিল �ারা সি�ত 
কেরেছন। তাঁর দয়ার উদারতা, �মার মহানুভবতা, �ধেয�র �শ�তা; িবনয়, 
বীর�, ইনসা�ফর িবশালতা এবং চািরি�ক আেলাক�টায় অিভভ�ত হেয় অগিণত 
মানুষ ইসলােমর শািময়ানায় আ�য় িনেয়েছ। 

 
5 সুরা আহকাফ : ২৯ 

6 সুরা আের ইমরান : ১৬৪ 

7 মুসনােদ আহমাদ : ১২/২২৬; মাজমাউয যাওয়াইদ : ৩/২৬৬ 
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গভীর ধ�ােন নবীিজর জীবন অধ�য়েন আমােদর সামেন �ভেস উেঠ পৃিথবীর সকল 

ভােলা �েণর সমাহার। �সই �েণ অিভভ�ত হেয়  যুগ-পর�রায় মানুষ দেল দেল 

ইসলামেক জীবেনর আপন কের িনেয়েছ।  

সুমামা ইবনু উসাল নামক এক ব�ি� মুসলমানেদর হােত ��ফতার হয়। নবীিজ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম তার সােথ উ�ম ব�বহার কেরন। নবীিজর ব�বহাের 
মু� হেয় িতিন ইসলাম �হণ কেরন এবং বেলন, ‘ইসলাম �হেণর পূেব� পৃিথবীেত 
আপনার মুখ আমার কােছ সবেচেয় অপছ�নীয় িছল, এখন আপনার মুখ�িব 
আমার কােছ পৃিথবীর সবেচেয় আরাধ� িবষয়। ইতঃপূেব� আমার কােছ ইসলােমর 
�চেয় ঘৃিণত �কােনা ব� িছল না, আর এখন ইসলাম আমার কােছ পৃিথবীর 
সবেচেয় ি�য় ধম�। পৃিথবীেত আপনার এই শহর আমার িনকট সবেচেয় অসহ� 
িছল, এখন এই শহর আমার �দেয় �ান কের িনেয়েছ।’8  

নবী-জীবেনর বাঁেক-বাঁেক ঘেট যাওয়া ট�কেরা-ট�কেরা ঘটনা�েলা আমােদর 
জীবেনর পােথয়। একবার এক �াম� ব�ি� মসিজেদ দাঁিড়েয় �পশাব করেত 
লাগেলা। �লাকস�ুেখ এমন অ��ত�েড় কা� �দেখ সাহাবােয় �করাম �লাকিটর 
িদেক �তেড় �যেত উদ�ত হেলন। নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম  তখন 
সাহাবােয় �করামেক িনবৃত করেলন। �পশাব �শষ করার পর কােছ �ডেক শা�কে� 
অতীব িশ�তার সােথ িবষয়িট তােক বুিঝেয় বলেলন। �বদুইন তখন নবীিজর 
আচরেণ অিভভ�ত হেয় বলেত লাগল, ‘�হ আ�াহ! আপিন আমার উপর এবং 

মুহা�েদর উপর রহম ক�ন, আমােদর সােথ অন� কারও উপর দয়া করেবন না।  

তখন নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন, ‘ত�িম �তা একিট 

�শ� িবষয়েক সংক�িচত কের �ফলেল।’  

হযরত মুয়ািবয়া ইবনুল হাকাম বেলন, ‘এক ব�ি�র হাঁিচর উ�ের আিম নামােজর 
�ভতর ‘ইয়ারহামুকা�াহ’ বিল। তখন সেব আিম নত�ন ইসলাম �হণ কেরিছ। ফেল 
নামােজর �ভতর হািঁচর উ�র �দওয়া িনিষ� এই িবষয়িট আমার জানা িছল না। 
আমার উ�র �েন অন�রা আমার িদেক �চাখ বেড়া বেড়া কের তাকােত লাগল। 
িক� নামাজ �শেষ নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক �যভােব আদর 
কের িবষয়িট বুিঝেয় িদেলন, এমন আদশ� িশ�ক আিম �কাথাও পাইিন। িতিন 
আমােক ধমকােলন না, �হার বা �কােনা �কার বকাঝকাও করেলন না। �কামল 
�ের বলেলন, ‘নামােজর মেধ� কথাবাত�া ধরেনর িকছু বলা স�ত নয়।’9  

 
8 সিহহ বুখাির : ৪৩৭২; সিহহ মুসিলম : ১৭৬৪ 

9 সিহহ মুসিলম : ৫৩৭ 
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নবীিজর দােনর হাত �কমন �সািরত িছল, তা এই হািদস �থেকই �বাঝা যায়। 

এক ব�ি�েক নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এই পিরমাণ ছাগল দান 
করেলন �য তােত দুই পাহােড়র মধ�বত�ী �ান পূণ� হেয় যােব। তখন �সই ব�ি� 
তার �গাে�র �লাকেদর িনকট িগেয় �বশ আ�া ও িব�ােসর �ের বলল, ‘�তামরা 
ইসলাম �হণ কের নাও; কারণ মুহা�দ দির�তার ভয় না কের অকাতের দান 
কেরন।’10  

সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ােক নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম একশ উট দান 
করেলন। তারপর একশ একশ কের আরও দুইশ উট দান করেলন। হযরত 
সাফওয়ান ইবেন উমাইয়া এেত মু� হেয় বেল উঠেলন, ‘আ�াহর শপথ! 
রাসুলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক দান করেলন এবং এত 
পিরমােণ দান করেলন �য, ইতঃপূেব� িতিন আমার কােছ সবেচেয় িন��ক�িতর 
�লাক িছেলন। অতঃপর িতিন আমােক অিবরাম দান করেত থাকেলন, এমনিক 
আমার িনকেট সবেচেয় পছে�র �লাক হেয় �গেলন।’11  

�মার দােন নবীিজর উপমা িতিন িনেজই। নবীিজর �িত চরম মা�ায় িবে�ষ 
�পাষণ কের তােক হত�া করার উে�েশ� আসার পর নবীিজর আচরেণ ইসলাম 
�হেণর তািলকা �বশ দীঘ�। 

হজরত জািবর ইবন ু আি��াহ রািদয়া�া� আন� নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর সােথ নাজেদর িদেক �কােনা এক যুে� �বর হেয়িছেলন। নবীিজ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম িফের এেল িতিনও তাঁর সে� িফের এেলন। তারা 
যখন ক�কময় বৃ�রািজেত আবৃত এক উপত�কায় উপি�ত হেলন তখন তাঁেদর 
িদবা িব�ােমর সময় ঘিনেয় আেস। আ�াহর রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 
�সখােন অবতরণ কেরন। সাহাবােয় �করাম ছড়ােনা িছটােনা গােছর ছায়াতেল 
িবি��ভােব আরাম করেত লাগেলন। আ�াহর রাসুল সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�াম একিট বাবলা গােছর িনেচ অবতরণ করেলন এবং তােত তাঁর তরবাির 
ঝ�িলেয় �েয় পড়েলন। হযরত জািবর রািদ. বেলন, ‘আমরা সকেলই ঘুিমেয় 
পড়লাম। হঠাৎ এক সময় আ�াহর রাসুল আমােদর ডাকেত লাগেলন। �দখলাম 
তাঁর পাে�� একজন �াম� আরব। নবীিজ বলেলন, ‘আিম ঘুিমেয় থাকা অব�ায় এই 
ব�ি� আমার ঝ�লােনা তরবািরিট হােত িনেয় আমার উপর আ�মণ করার উে�েশ� 
দাঁিড়েয় আেছ। আিম জা�ত হওয়ার পর �স বলল, ‘আমার �থেক �তামােক �ক 

 
10 সিহহ মুসিলম : ২৩১২ 

11 সিহহ মুসিলম : ২৩১৩ 
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র�া করেব?’ আিম বললাম ‘আ�াহ! এভােব িতনবার বললাম।’ নবীিজ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �স ঘাতক ব�ি��ক �িতেশাধ না িনেয় �মা কের 
�দন।  

এভােব নবীিজর আচরেণ মু� হেয় অসংখ� মানুষ ইসলােমর সুশীতল ছায়ায় আ�য় 
�হণ কেরেছ।12  

আ�ু�াহ ইবন ু সালাম। �িস� ই�িদ পি�ত। ই�িদ ধম��ে� তার িছল অগাধ 
পাি�ত�। সব�জনমান� ��াশীল ব�ি�িট ইসলােমর শা�ত �সৗ�য� িচনেত ভ�ল 
কেরনিন। নবীিজর হােত কািলমা পেড় ইসলােমর সুশীতল ছায়ায় আ�য় �নন। 
নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম ই�িদেদর মােঝ ইসলােমর দাওয়াত 
�দওয়ার সময় তার মাধ�েম তােদর সােথ �যাগােযাগ করেতন। অন�ান� 
ই�িদেদরেক ইসলাম �হেণর আ�ান জানােতন। হযরত আনাস রািদয়া�া� আন� 
একিদেনর ঘটনা বণ�না কের বেলন, ‘আবদু�াহ ইবনু সালােমর িনকট রাসুলু�াহ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মিদনায় আগমেনর খবর �পৗঁছার পর িতিন 
নবীিজর িনকট এেস বলেলন, ‘আিম আপনােক এমন িতনিট িবষেয় িজে�স 

করেত চাই যার উ�র নবী ব�তীত আর �কউ জােন না।’ তারপর িতিন িজে�স 
করেলন,  

 িকয়ামেতর �থম িনদশ�ন কী?  

 সব��থম খাবার কী, যা জা�াতবাসীরা খােব?  

 কী কারেণ স�ান তার িপতার মেতা হয় আর কী কারেণ মােয়র মেতা 
হয়?  

নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ‘এইমা� িজবরাইল আলাইিহস 
সালাম আমােক এ িবষেয় অবিহত কেরেছন।’ তখন আবদু�াহ রািদয়া�া� আন� 
বলেলন, ‘িজবরাইল �তা �ফরশতাগেণর মেধ� ই�িদেদর শ�।’ রাসুলু�াহ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ‘িকয়ামেতর �থম িনদশ�ন হেলা আ�ন 
যা মানুষেক পূব� হেত পি�ম িদেক তািড়েয় িনেয় একি�ত করেব। জা�াতীেদর 
সব��থম খাবার হেব মােছর কিলজা। আর স�ান সদৃশ হবার ব�াপার এই �য, 
পু�ষ যখন তার �ীর সে� স�ত হয় তখন যিদ �ামীর বীয� �থম �িলত হয় তেব 
স�ান �ামীর মেতা হয়, আর যখন �ীর বীয� পু�েষর বীেয�র পূেব� �িলত হয় তখন 
স�ান �ীর মেতা হয়। তখন আ�ু�াহ রািদয়া�া� আন� বলেলন, আিম সা�� 

 
12 সিহহ বুখাির : ২৯১০; ফাত�ল বাির িল ইবিনল হাজার : ৭/৪২৮; শর�ন নবিব : ১৫/৪৪ 
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িদি� িনঃসে�েহ আপিন আ�াহর রাসুল। �হ আ�াহর রাসুল! ই�িদরা অপবাদ ও 
ক�ৎসা রটনাকারী স�দায়। আপিন তােদরেক আমার স�ে� িজে�স করার পূেব� 
তারা যিদ আমার ইসলাম �হেণর িবষয় �জেন �ফেল, তাহেল আপনার কােছ 
আমার ক�ৎসা রটনা করেব। অতঃপর ই�িদরা এল নবীিজর িনকট। তখন 
আ�ু�াহও চ�িপচ�িপ ঘের �েবশ করেলন। �সই মুহূেত� নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�াম তােদরেক িজে�স করেলন, �তামােদর মেধ� আবদু�াহ ইবনু সালাম 
�কমন �লাক? তারা বলল, িতিন আমােদর মেধ� সবেচেয় িব� ব�ি� এবং 
সবেচেয় িব� ব�ি�র পু�। িতিন আমােদর মেধ� সেব�া�ম ব�ি� এবং সেব�া�ম 
ব�ি�র পু�। এবার নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, যিদ 
আবদু�াহ ইসলাম �হণ কের, এেত �তামােদর অিভমত কী হেব? তারা বলল, 
এর �থেক আ�াহ তাঁেক র�া ক�ন। এমন সময় আবদু�াহ তােদর সামেন �বর 
হেয় বলেলন, আিম সা�� িদি� �য, আ�াহ ব�তীত �ক�ত �কােনা ইলাহ �নই 
এবং আিম আরও সা�� িদি� �য, মুহা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 
আ�াহর রাসুল। তখন তারা বলেত লাগল, �স আমােদর মেধ� সবেচেয় খারাপ 
�লাক এবং সবেচেয় খারাপ �লােকর স�ান এবং তারা তাঁর িগবত ও ক�ৎসা 
রটনায় ম� হেয় �গল।’13  

নবীিজর অপার দয়া ও �মাশীলতা যােয়দ ইবেন সাআনার জীবেনর �মাড় পাে� 
�দয়। িতিন িছেলন ই�িদ ধেম�র একজন �ভাবশালী যাজক ও বেড়া পি�ত। এই 
পি�ত নবীিজর কােছ িকছু ঋণ �পত। ঋণ িনেত এেস নবীিজর সােথ চ�ড়া� 
পয�ােয়র খারাপ ব�বহার �� করল। �চাখ বেড়া বেড়া কের নবীিজর িদেক তািকেয় 
�ঢ় ভাষা ব�বহার করেত থাকল। একপয�ােয় জামা ও চাদর ধের টানাটািন কের 
বলেত লাগল, ‘ত�িম আমার ঋণ পিরেশাধ করছ না �কন? �তামরা বনু আি�ল 
মু�ািলব �গা� সবসময় ঋণ িনেয় গিড়মিস কেরা।’ এভােব এেকর পর এক িবষা� 

বাক�বােণ নবীিজর �� �দয় কে�র নীল আ�তায় িস� হেলা।  

 

তখন হঠাৎ িবজিলর মেতা আিবভ��ত হেলন �লৗহমানব হযরত উমর রািদয়া�া� 
আন�। নবীিজর সােথ যােয়দ ইবেন সাআনার অযািচত আচরণ �দেখ আকাশ�শ�ী 
িহমালয় �যন মুহূেত�ই �ভেঙ পড়ল মাথার মধ�খােন। িসংেহর মেতা গ�জ� উেঠ 
বলেলন, ‘ওের আ�াহর দুশমন! আিম যা �দখেত ও �নেত পাি�, সিত�ই িক 
কিলজার ট�কেরা নবীিজর সােথ ত�িম এমন আচরণ করছ? মুহা�দ সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িযিন সত� নবী কের পািঠেয়েছন তার কসম �খেয় বিল, 

 
13 বুখাির মাআল ফাতহ : ৩৩২৯, ৩৯৩৮ 
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যিদ আিম নবীিজর ভৎ�সনার ভয় না করতাম তাহেল িনি�ত �তামার �দহ �থেক 
মাথা আলাদা কের �ফলতাম।’ নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম চ�পচাপ বেস 
হযরত উমেরর অব�া �দেখ মুচিক মুচিক হাসিছেলন। িকছু�ণ পর নীরবতা �ভেঙ 
বলেলন, ‘�তামার �থেক আমরা এর �চেয় উ�ম আচরেণর �ত�াশী। বরং �হ 
উমর! ত�িম আমােক ঋণ পিরেশােধ য�বান হেত বেলা এবং তােক পাওনা আদােয় 
সু�র আচরেণর িনেদ�শ দাও। �হ উমর! এ��িণ িগেয় তার পাওনা আদায় কের 
দাও। আর �শােনা, পাওনার �চেয় িবশ সা �খজুর তােক �বিশ িদেয় িদেয়া।’ ি�য় 
নবীিজর আচরেণ �লাকিটর �দয় বাতায়েন ভাবনার মৃদুম� বাতাস �বািহত 
হেলা। ঘনকােলা �মঘা�� আকােশ পলকসেমত সমেয় উঁিক িদল ঝলমেল 
সূয�ােলাক। নবীিজর �কামল হােত হাত �রেখ কািলমা পেড় ইসলােমর সুশীতল 
ছায়ায় আ�য় �হণ করল যােয়দ ইবেন সাআনা।  

এই ঘটনার পর হযরত যােয়দ রািদয়া�া� আন� বলেতন, ‘দুিট িবষয় ব�তীত  
নবওুয়ােতর �কােনা িনদশ�ন বািক িছল না। আিম মুহা�দ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর মােঝ দুিট িজিনস �দেখ িতিন নবী হওয়ার ব�াপাের আ�� হেয় 
ইসলাম �হণ কেরিছ। 

এক. িনেজর উপর �ধেয�র অসীম িনয়�ণ। 

দুই. �ধেয�র বাঁধ �ারা মানবীয় দুব�লতা দমন।’14  

নবওুয়ােতর সত�তা পরী�া করার জন� মলূত িতিন নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর সােথ �ঢ় আচরণ কেরেছন। বা�বতা �কাশ হবার পর ইসলাম 
�হণ করেত িতিন মুহূত� আর িবল� কেরনিন। ইসলােমর জন� িবিলেয় িদেয়েছন 
সােধ�র সবট�ক�। তাবুেকর যুে� বীরিব�েম যু� কেরেছন এই বীর �সনানী। এমন 
হাজােরা ঘটনা �ারা �ল�েল নবওুয়ােতর আকাশ। 

িবধম�ীেদর মুখ �থেক নবীিজর সত�তার পে� অসংখ� সা�� বিণ�ত হেয়েছ। তারা 
িফের এেসেছ ইসলােমর সুশীতল ছায়ায়। এক ই�িদ-�ছেল মৃত��র সময় বেলিছল, 
‘আমরা তাওরােত আপনার �ণাবিল ও অন�সব বণ�না �পেয়িছ।’ এই কথা বেল 
�ছেলিট নবীিজর হােত হাত �রেখ ইসলাম �হণ কের।15  

হাবশার বাদশা না�ািশ তার দরবাের হযরত জাফর ইবনু আিব তািলব রািদ. 
�থেক নবীিজর দাওয়াত ও ব�ব� �বণ করার পর �দয় উজাড় করা ভােলাবাসা 
িনেয় বেলিছেলন, ‘�তামােক এবং �তামার স�ীেদরেক �মাবারকবাদ। আিম সা�� 

 
14 আল ইসাবাহ িফ তামিয়িযস সাহাবাহ : ১/৫৬৬ 

15 মুসনােদ আহমাদ : ৫/৪১১; তাফিসের ইবেন কািসর : ২/২৫২ 
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িদি�, মুহা�দ আ�াহর রাসুল। িতিন �সই মহামানব, যার স�ে� ঈসা আলাইিহস 

সালাম ভিবষ��াণী কের িগেয়েছন।  যিদ আিম তার কাছাকািছ থাকতাম, তাহেল 
তার পাদুকায় চ�মু �খতাম।’16   

হযরত আবু সুিফয়ান তখনও মুসলমান হনিন। �রােমর স�াট িহরাি�য়াস তার 
কােছ নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম স�ে� জানার জন� িবিভ� �� 
কেরন। একপয�ােয় িহরাি�য়াস আবু সুিফয়ােনর কােছ নবীিজ স�ে� ম�ব� 
জানেত চাইেলন। আবু সুিফয়ান বলেলন, িতিন আমােদরেক এই বেল দাওয়াত 
�দন �য, ‘�তামরা এক আ�াহর ইবাদত কেরা এবং তাঁর সে� �কােনা অংশীদার 
সাব�� কেরা না। �তামােদর পূব�পু�ষরা যা বেল তা ত�াগ কেরা। আর িতিন 
আমােদর�ক সালাত আদােয়র, সত� বলার, চািরি�ক িন�লুষতার এবং 
আ�ীয়েদর সে� সদাচরেণর িনেদ�শ �দন। ’ 

আবু সুিফয়ােনর এই কথা �শানার পর িহরাি�য়াস বলেলন, ‘ত�িম যা িকছু বেলছ 
যিদ তা সত� হেয় থােক, তাহেল অিচেরই িতিন আমার পােয়র িনেচর মািটর কত��� 
লাভ করেবন। আিম এই িবষয়িট সুিনি�তভােব জানতাম, িতিন পৃিথবীেত 
আসেবন। িক� এ জানা িছল না �য, িতিন �তামােদর বংশ �থেকই আগমন 
করেবন। তাঁর িনকট �পৗঁছােত পারব, যিদ এই িবষয়িট জানতাম তাহেল তাঁর সােথ 
সা�ােতর জন� �য-�কােনা ক� সাদের �হণ করতাম। আহ! যিদ আিম তাঁর কােছ 
থাকতাম, তাহেল অবশ�ই তাঁর পা দিুট ধুেয় িদতাম।’17  

আ�াহ তায়ালা ক�রআনুল কািরেম নবীিজর চািরি�ক বণ�না িদেয় বেলন, 
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‘িন�য়ই আপিন মহান চিরে�র উপর অিধি�ত।’18 

ক�রআেনর ব�েব�র মেতাই নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন, 
‘আিম উ�ম চিরে�র পূণ�তা িবধােনর লে�� ��িরত হেয়িছ।’19 

নবীিজর চির�মাধুিরমা স�ে� এক �ে�র জবােব হযরত আেয়শা রািদয়া�া� 
আনহা বেলন, ‘আ�াহর নবীর চির� �তা িছল �য়ং ক�রআন।20  

 
16 িসয়া� আলািমন নুবালা : ১/৪৩৮ 

17 সিহহ বুখাির : ৭ 

18 সুরা আল-কলাম : ৪ 

19 সুনা�ন বাইহািক : ১০/ ১৯২; মুসনােদ আহমাদ : ২/৩৮১ 

20 সিহহ মুসিলম : ৭৪৬ 
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একজন মুসলমােনর জন� নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম স�ে� সম�ক 
ধারণা থাকা অত�াবশ�ক। শরিয় িবধােনর উপর আমল করার জন� নবীিজেক 
জানার িবক� �নই। দুিনয়া �থেক ��ােনর পর কবের তাঁর স�ে� িজ�াসা করা 
হেব। পৃিথবীে�� মহামানেবর �দী� জীবন উ�েতর সামেন উপ�াপেনর তািগদ 
অনুভব কের আিম রচনা কেরিছ ‘রাহমাত�ি�ল আলািমন : মুহা�াদুর রাসুলু�াহ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম।’ 

িকতাবিট আিম �তি�শিট অধ�ােয় সািজেয়িছ। অধ�ায়�েলােত নবীজীবেনর িবিভ� 

িদক দিললিভি�ক আেলাচনা কেরিছ।  

আ�াহ তায়ালার কােছ সকাতর �াথ�না, িতিন �যন আমার এই কাজ একমা� তার 
স�ি�র জন� কবুল কের �নন। জীব�শায় এবং মৃত��র পের ��িটেক অনাগত 
উ�েতর জন� উপকারী বানান। সকল কাি�ত িবষেয়র �াথ�না এবং আশার 
�ক��ল একমা� িতিন। িতিনই আমােদর জন� যেথ� এবং সেব�া�ম কম�িবধায়ক। 
অগণন রহমত বিষ�ত �হাক সৃি�র ��� হযরত মুহা�দ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�াম এবং িকয়ামত অবিধ তার অনুসারীেদর উপর। 

সাঈদ ইবেন আিল আল-কাহতািন 

২৯/১/১৪২৭ িহজির 
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��� বংেশর ��� স�ান 

  

কােলর আব�ত� পৃিথবীেত গেড় উেঠেছ অসংখ� বংশধারা। হাজার বছেরর সুদীঘ� 
পর�রায় ভ�পৃে�র চািরধাের আজও ছিড়েয়-িছিটেয় আেছ তারা। ত�েধ� িকছু 
বংেশর রেয়েছ দুিনয়ােজাড়া �িসি�। আকােশর তারার মেতা �ল�েল খ�ািত। 
�শৗয�-বীয�, িশ�া-দী�া, উদারতা-মহানভুবতা, দান-দি�ণা ও সামািজক 
অবদােনর উপর িভি� কের যুেগ যুেগ গেড় উেঠেছ বংশেকৗিলেন�র অজ� ��। 
ইিতহােসর পাতায় অনন� ময�াদায় আসীন বংশ�েলার মেধ� ���ে�র সেব�া� 
চ�ড়ায় �কান বংেশর অব�ান তা �িনত হেয়েছ ি�য় নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর পিব� জবােন। িতিন বেলন, ‘আ�াহ তায়ালা �কনানােক ইসমাইল 
আলাইিহস সালা�মর বংশ �থেক, ক�রাইশেক �কনানা �থেক, বনু হােশমেক 
ক�রাইশ �থেক এবং আমােক বনু হােশম �গা� �থেক িনব�ািচত কেরেছন।’21  

িতিন পৃিথবীর সব�ে�� ক�রাইশ বংেশর সব�ে�� মানব। এই বংেশর আেলাকেরখা 
িমিলত হেয়েছ হযরত ইসমাইল আলাইিহস সালােমর সােথ।22   

তারঁ বংশধারা িন��প : 

মুহা�দ িবন আবদু�াহ িবন আবদুল মু�ািলব িবন হােশম িবন আবেদ মানাফ িবন 
ক�সাই িবন িকলাব িবন মুররা িবন কাব িবন লুয়াই িবন গািলব িবন িফহর িবন 
মািলক িবন নযর িবন িকনানা িবন খুযাইমা িবন মুদিরকা িবন ইলইয়াস িবন মুযার 
িবন নাযার িবন মাআদ িবন আদনান।23   

 

 
21 সিহহ মুসিলম : ২২৭৬  

22  আল িবদায়া ওয়ান িনহায়া িল ইবেন কািসর : ২/১৯৫; িসরাতু ইবিন িহশাম : ১/১; ইবনুল 

কাইিয়ম রািহমা��াহ বেলন, ‘আদনান পয�� নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

বংশধারার ব�াপাের �কােনা মতাৈনক� �নই। আদনান ইসমাইল আলাইিহস সালােমর বংশধর 

এ ব�াপােরও সকেল একমত। ইসমাইল আলাইিহস সালাম যিব��াহ হওয়ার ব�াপাের সাহািব 

ও তােবিয় উলামােয় �করাম অিভ� মত �পাষণ কেরেছন। তেব আদনান �থেক ইসমাইল 

আলাইিহস সালােমর  মধ�বত� বংশধারা এবং তার উপর� বংশধারার ব�াপাের ঐিতহািসকেদর 

মতাৈনক� রেয়েছ।’ 

23 বুখাির মাআল ফাতহ : ৩৮৫১  
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নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম হ�ীবািহনীর ঘটনার বছর পাঁচশ একা�র 
ি��া� �মাতােবক িহজির সেনর রিবউল আউয়াল মােসর �সামবার িদন ম�ায় 
জ��হণ কেরন।24   

 নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �তষি� বছেরর বরকতময় জীবেন 
অ�কারা�� পৃিথবীেক আেলার সেরাবের উ�ািসত কেরেছন। চি�শ বছর বয়েস 
‘ইকরা’ এর মাধ�েম নবওুয়ােতর সূচনা হয়। �তইশ বছর ধারাবািহকভােব পুেরা 
ক�রআন শিরফ নািজেলর মাধ�েম ইসলাম পিরপূণ�তায় �পৗঁেছ। আ�াহ তায়ালা 
তাঁেক িশরক �থেক ভীিত�দশ�ন এবং তাওিহেদর িদেক আ�ান করার জন� 
পিৃথবীবাসীর �িত ��রণ কেরন। �তেরা বছর ম�াবাসীেদর মােঝ িনরবি��ভােব 
�ীেনর দাওয়াত �দওয়ার সময় কােফরেদর মু�মু�� বাধা ও িনয�াতেনর িশকার হন। 
তারপর আ�াহ তায়ালা তাঁেক �মরােজর মাধ�েম িবেশষ সাি�েধ� �ডেক িনেয় পাঁচ 
ওয়া� নামাজ ফরজ কেরন। ম�ায় িতন বছর নামাজ আদায় করার পর যখন 
শিরয়েতর িবিধ-িবধান পালন করার সব পথ ব� হেয় �গল, কােফরেদর 
অত�াচাের নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন জীবন-মৃত��র �দালাচেল, 
তখন আ�াহ তায়ালার আেদেশ মিদনায় িহজরত কেরন। �সখােন ইসলােমর 
�শকড় মজবুত হেয় ডালপালা ছড়ােনার সােথ সােথ দশ বছের �রাজা, হজ, 
জাকাত, িজহাদ, আজানসহ ইসলােমর অন�ান� িবধান ধারাবািহকভােব অবতীণ� 
হয়।25  

িকয়ামত অবিধ সকল মানুেষর জন� �ীনেক পিরপূণ�তায় �পৗঁিছেয় িতিন মহান 
আ�াহর সাি�েধ� গমন কেরন। িতিন উ�েতর জন� কল�াণকর িবষয়সমূহ িবিধব� 
কেরেছন এবং অকল�াণকর িবষয় �থেক িনেষধ কেরেছন। তাঁর মাধ�েম 
নবুওয়ােতর ধারাবািহকতা সমা� হেয়েছ। তারপর আর �কােনা নবী আগমন 
করেবন না। িতিন িব�নবী, তাঁর নবওুয়ােতর সীমানা িবে�র সকল �াে� িব�ৃত। 
মানুষ, িজন িনিব�েশেষ সকেলর উপর আ�াহ তায়ালা তাঁর অনসুরণ ফরজ কের 
িদেয়েছন। �য ব�ি� তাঁর অনুসরণ করেব িচর সুখময় জা�াত হেব তার িচর�ায়ী 
িঠকানা, অবাধ�েদর জন� অেপ�া করেছ জাহা�ােমর মম��দ শাি�।26  

 

24 এই মত� সব�ািধক �িস� ও িব�� । তাহিযবুস িসরাহ িলল ইমাম নবিব : ২০, আর রািহ�ল 

মাখতুম : ৫৩  

25 নবীিজ রিবউল আউয়াল মােসর �সামবার িদন মিদনায় �পৗঁেছন। কারও মেত িদন� িছল 

বােরা তািরখ।  

26 সিহ�ল বুখাির : ৩৮৫১; আল উসুলুস সালাসাহ িলশ শাইখ মুহা�দ ইবেন আ�ুল ওয়াহহাব, 

৭৫-৭৬ 
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আেলাচনার সারকথা 

১. ���ে�র মানদে� পৃিথবীেত নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �কােনা 
উপমা �নই। যুেগ যুেগ কত মানুষ জাত ও বংশ িনেয় �গৗরব কেরেছ তার 
�কােনা ইয়�া �নই। বংেশর �কৗিলেন� মানুেষর উ�ত আচরেণর উদাহরণ 
ইিতহােসর পাতায় পাতায়। িক� ���ে�র িবচাের একমা� িতিনই অনন�। 
�সৗ�েয�র এমন আেলাক�টা পৃিথবী �ত�� কেরিন কখেনা। িতিন সৃি�র 
�সরা �ানী। পৃিথবীর সব�ে�� চািরি�ক ��তার আধার। �িত মুহূেত� তাঁর 
�িত মানুেষর মুেখ মুেখ। সকল নবীর �চেয় িতিন মানুেষর কােছ অিধক 
অনুসরণীয়।  

২. স�িত নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জ� উপলে�� বারই রিবউল 
আউয়াল িবিভ� অনু�ােনর আেয়াজন করা হয়। তাঁর �ক�ত আেশক সাহাবােয় 
�করাম, তােবিয়ন, তােব তােবিয়ন এবং িবিভ� শতা�ীর িব�িবখ�াত �কােনা 
আেলম এ ধরেনর উৎসব পালন কেরনিন। উপর�, বােরা তািরখ নবীিজ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম জ��হণ কেরেছন িক না, এ িবষেয় উলামােয় 
�করােমর মােঝ িব�র মতাৈনক� রেয়েছ। সুতরাং এই িদেন িবিভ� অনু�ান 
পালন করা মনগড়া �সুম �ব িকছু নয়। এ িবষেয় নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন, ‘আমােদর শিরয়েত �কউ নত�ন িকছু অনু�েবশ 
ঘটােল তা �ত�াখ�াত।’27  

িতিন আরও বেলন, ‘আমােদর �ীেনর বাইের িগেয় �কউ �কােনািকছু আমল 
করেল তা �হণ করা হেব না।28 = 

৩. নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জীবেনর িমশন িছল মানুষেক 
এক�বােদর িদেক আ�ান করা। অিব�ােসর অ�কার �থেক �বর কের 
িব�ােসর আেলাকময় ভ�বেন িনেয় আসা। অত�াচার, অনাচার, অ�তা দূর 
কের সাম�, শাি� ও কল�াণমুখী সমাজ �িত�া করা। 

 

 

 
27 সিহহ বুখাির : ২৬৯৭; সিহহ মুসিলম : ১৭১৮ 

28 িরসালাতুত তাহিযর 
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আঁধার ভুবেন আেলার �ভাগমন 

 

তখনও পৃিথবীর আেলাছায়া িকছইু �শ� কেরিন তাঁেক, মােয়র গেভ�র গভীর 
অ�কাের অেপ�া করেছন মানবতার মুি�র দূত। অেপ�ার �হর �শেষ যখন 
িতিন আগমন কেরন পৃিথবীর বুেক, তখন তাঁর স�ািনত িপতা জীিবত �নই এই 
ধিূলর ধরায়। ফ�টফ�েট আেলািশ�র আগমেন �জনরা �যন আকােশর চাঁদ হােত 
�পল। এক �কাল �থেক আেরক �কােল �দালনার মেতা দুলেত থাকেলন নবীিজ। 
এরই মােঝ আবু লাহােবর দাসী সুয়াইবা তাঁেক িকছুিদন দুধপান করােনার �সৗভাগ� 
অজ�ন কেরন।29  তারপর �সৗভােগ�র এই চাঁদ বিন সােদর হািলমা সািদয়ার ঘের 
উিদত হয়। �সখােন চার বছর অব�ানকালীন ঘেট যায় নানা আ�য�জনক ঘটনা। 

হযরত আনাস রা. কত��ক বিণ�ত হািদসিট এে�ে� সিবেশষ উে�খেযাগ�। একিদন 
িতিন বা�ােদর সােথ �খলা করেছন। হযরত িজবরাইল আলাইিহস সালাম এেস 
তােক িচত কের �ইেয় বুক িবদীণ� কের কলব �থেক একিট �গাশতিপ� �বর কের 
বেলন, ‘শয়তান মানুেষর �য অংেশ ক�ম�ণা �দয় আপনার �থেক তা �বর কের 
�নওয়া হেয়েছ।’ তারপর কলবেক �েণ�র একিট পাে� �রেখ জমজেমর পািন �ারা 
ভােলাভােব �ধৗত কের তা যথা�ােন �াপন কের িদেলন। এই ঘটনা �দেখ স�ী 
বা�ারা ভেয় জড়সেড়া হেয় যায়। হািলমা সািদয়ার কােছ �দৗঁেড় এেস তারা বলল, 
‘এক ব�ি� এেস মুহা�দেক হত�া কের �ফেলেছ।’ �েন হািলমা সািদয়া তৎ�ণাৎ 
ঘটনা�েল �গেলন। িশ�নবীেক ঘের িনেয় আসার সময় �দখেত �পেলন তাঁর 
�চহারায় িববণ�তার ছাপ। অসহায় চাহিনেত �ভেস উঠেছ ভেয়র �িতিব�।  

পুেরা ঘটনা বণ�না করার পর আনাস রািদয়া�া� আন� বেলন, ‘আিম নবীিজ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ব� িবদীণ� করার �সই দাগিট �দেখিছ।’30  

এই অেলৗিকক ঘটনার পর দুধমাতা হািলমা সািদয়া নবীিজর িনরাপ�া িনেয় শি�ত 
হেয় অিন�া সে�ও মা আিমনা িবনেত ওয়াহােবর কােছ িশ�নবীেক �ফরত িদেয় 
যান। একিদন মমতাময়ী মা এিতম স�ান মুহা�দেক িনেয় চলেলন িপত�ভ�িম 
মিদনার পথপােন। উে�শ�, মামাবািড়র আন�মুখর পিরেবেশ িশ� মুহা�েদর 
ভারা�া� �দেয় আনে�র �েলপ বুিলেয় �দওয়া, কিলজার ট�কেরা স�ােনর 

 
29 বুখাির মাআল ফাতহ : ৯/১২৪ 

30 সিহহ মুসিলম : ২৬১; ড. আ�ু�াহ ইবেন আ�ুল মুহিসন আর তুিক�  তাহিকককৃত আল 

িবদায়া ওয়ান িনহায়া িল ইবেন কািসর : ৩/৪১৩ 
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মিলন মুেখ হািস �ফাটােনা। �বড়ােনা �শেষ িশ� মুহা�দ মােয়র সােথ িপত�ভ�িম 
ম�ার উে�েশ রওয়ানা িদেলন। যখন ম�া-মিদনার মাঝামািঝ ‘আবওয়া’ নামক 
�ােন �পৗঁছেলন, তখন ছয় বছর িতন মাস দশ িদন বয়িস িশ� মুহা�েদর জীবন 
�থেক পৃিথবীর সবেচেয় আপনজন, পরম িহতাকা�ী মমতাময়ী মা তাঁেক 
ি�তীয়বােরর মেতা এিতম কের আ�াহর ডােক সাড়া িদেয় পরপাের পািড় 
জমান।31  

তারপর দাদা আবদুল মু�ািলব ি�য় নািতর �দখভােলর দািয়� কাঁেধ ত�েল �নন। 
মমতার বাগেডাের আে�পৃে� জিড়েয় রােখন �াণি�য় নািতেক। দাদার মমতার 
ছায়ায় যখন মাতািপতার �শাক ভ�েল থাকার �চ�া করেছন তখন আট বছর বয়িস 
নািতেক চাচা আবু তািলেবর হােত �সাপদ� কের দাদা আ�ুল মু�ািলব আেখরােতর 
অন� পেথর যা�ী হন। 

চাচা আবু তােলব নবীিজর �িত খুবই ��হপরায়ণ িছেলন। সব�দা বটবৃে�র ছায়ার 
মেতা নবীিজেক আগেল রাখেতন। নবীিজর �কােনা ক� িতিন কখেনা মখু বুেজ 
সহ� কেরনিন। িনজ সামেথ��র সবট�ক� িদেয় জীবনেক �মিকর মুেখ �ফেল ভািতজার 
পে� বুকটান কের দাঁিড়েয়েছন। নবীিজেক এত ভােলাবাসা সে�ও তার ইসলাম 
�হেণর �সৗভাগ� হয়িন। জাহা�ােমর পথ �থেক উেঠ আসেত পােরনিন জা�ােতর 
পেথ। নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আবু তািলেবর আজাব লাঘেবর জন� 
আ�াহর কােছ �াথ�না কেরেছন। 

হযরত আ�াস ইবেন আ�ুল মু�ািলব বেলন, ‘একিদন আিম নবীিজেক িজে�স 
করলাম, আপিন আপনার চাচা আবু তািলেবর কী উপকার করেলন, অথচ িতিন 
আপনােক শ�র ষড়য� ও আ�মণ �থেক র�া কেরেছন। নবীিজ সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তার পােয়র �গাড়ািল পয�� জাহা�ােমর আ�েন 
আেছ। যিদ আিম না থাকতাম, তাহেল �স জাহা�ােমর িন��ের থাকত।’32  

অপর হািদেস নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘িকয়ামেতর িদন 
আবু তািলেবর জন� আমার সুপািরশ �হণ কের তােক আ�েনর হালকা �ের 
িনে�প করা হেব, যা পােয়র �গাড়ািল পয�� �পৗঁছেব, এই আ�েনর উ�ােপ তার 
মগজ টগবগ কের ফ�টেত থাকেব।’33  

 
31 আল িবদায়া ওয়ান িনহায়া : ৪/৪২৩; আল ফুসুল িফ িসরািতর রাসুল িল ইবেন কািসর : ৯২; 

সিহহ মুসিলম : ২০৩ 

32 সিহহ বুখাির : ৩৮৮৩ 

33 সিহহ বুখাির : ৩৮৮৫ 
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নবওুয়ােতর সেব�া� স�ােন িযিন ভ�িষত হেবন অদরূ আগামীেত, তাঁর জীবেনর 
পরেত পরেত অেলৗিককতার ছাপ থাকেব, এটাই �াভািবক। 

তখন িতিন বােরা বছেরর িকেশার। চাচা আবু তািলব ম�ার িবিশ� ব�ি�েদর সােথ 
িনেয় ব�বসার উে�েশ িসিরয়া যাওয়ার ই�া কেরন। িক� �াণািধক ভািতজার 
ব�াপাের পেড় �গেলন �দাটানায়। �য ভািতজােক সামান� সমেয়র জন� িতিন 
�চােখর আড়াল করেত পােরন না! কীভােব এ দীঘ� সময় তােক না �দেখ থাকেবন, 
ম�ায় একা �রেখ চেল যােবন! নাহ, এটা হয় না িকছুেতই; তাই ভািতজােক সে� 
কেরই সফের রওয়ানা হেলন। ম� িবয়াবান মািড়েয় কােফলা চলেত থাকল। 
পিথমেধ� িশ� মুহা�দ �থেক ঘটেত লাগল অেলৗিকক সব ঘটনা। কােফলা যতই 
সামেন অ�সর হি�ল, িশ� মুহা�দ �যন ততই িব�েয়র ঝ�িড় খুেল িদি�েলন। 
সাহািব আবু মুসা আশআির রািদ. এর কথায় তা ��ভােব ফ�েট উেঠেছ, িতিন 
বেলন, ‘িকছু �বীণ ক�রাইশসহ আবু তািলব ব�বসার উে�েশ িসিরয়ার িদেক 
রওয়ানা হেল নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম তার স�ী হন। তারা যখন 
বুহাইরা পাদিরর আ�ানার িনকট �পৗঁেছ সওয়াির �থেক মালপ� নামােত থােক, 
তখন উ� পাদির িগজ�া �থেক �বিরেয় তােদর িনকেট এেলন। এই কােফলা 
ইতঃপূেব� ব�বার এই রা�া িদেয় চলাচল কেরেছ িক� কখেনা পাদির িগজ�া �থেক 
�বিরেয় আেসনিন। �লােকরা তােদর বাহন �থেক সামানপ� নামােত ব��। হঠাৎ 
পাদির রাসলুু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হাত ধের বলেলন, ইিন 
‘সাইিয়দুল আলািমন’ (িব�বাসীর �নতা), ইিন রাসলুু রাি�ল আলািমন 
(িব�বাসীর �িতপালেকর রাসলু)। আ�াহ তায়ালা তাঁেক ‘রাহমাত�ি�ল 
আলািমন’ (িব�বাসীর জন� রহমত��প) কের িনব�ািচত করেবন। তখন 
ক�রাইশেদর বৃ� �লােকরা তােক �� করল, এই সংবাদ আপনােক �ক 
জািনেয়েছ? িতিন বলেলন, যখন �তামরা এ উপত�কা �থেক নামিছেল, তখন 
�িতিট গাছ ও পাথর িসজদায় লুিটেয় পড়িছল। গাছ ও পাথর নবী ব�তীত অন� 
�কােনা সৃি�েক িসজদা কের না। এ ছাড়া তাঁর ঘােড়র িনেচ আেপলসদৃশ �গালাকার 
�মাহের নবওুয়ােতর সাহােয� আিম তাঁেক িচেনিছ। পাদির তার খানকায় িফের িগেয় 
তােদর জন� খাবােরর ব�ব�া কেরন। িতিন খাদ��ব�সহ যখন তােদর িনকেট 
এেলন তখন রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম উেটর পাল চরােত 
িগেয়িছেলন। পাদির বেলন, �তামরা তাঁেক �ডেক আনার ব�ব�া কেরা। রাসুল 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন িফের এেলন, তখন একখ� �মঘ তাঁর উপর 
ছায়া িদি�ল। িতিন কােফলার �লাকেদর িনকট এেস বসেলন। তখন গােছর ছায়া 
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�লাকেদর �থেক সের নবীিজর িদেক ঝ�ঁেক পেড়।’34 তখন পাদির সকেলর দৃি� 
আকষ�ণ কের বল�লন, ‘�তামরা গােছর ছায়ার িদেক ল� কেরা, ছায়ািট তাঁর 
িদেক ঝ�ঁেক পেড়েছ।’ তখন পাদির তােদর মােঝ দাঁিড়েয় শপথ কের বলেলন, 
‘�তামরা তাঁেক িনেয় �রাম সা�ােজ� �যেয়া না। �কননা �রামানরা নবওুয়ােতর 
িচ��েলা �ারা শনা� কের তাঁেক �মের �ফলেব।’  

চাচা আবু তািলব ভয়াবহ পিরি�িত আঁচ করেত �পের ভািতজার কল�ােণর কথা 
�ভেব তােক ম�ায় �ফরত পািঠেয় �দন। 

িদন গিড়েয় মাস, মােসর পালাবদেল বছর, এভােব নবীিজর বয়স যখন পঁিচশ, 
আরেবর িবখ�াত ধনাঢ� ব�বসায়ী মিহলা খািদজা িবনেত খুয়াইিলেদর ব�বসার 
�িতিনিধ হেয় �গালাম মাইসারােক সােথ িনেয় পুনরায় িসিরয়ায় যান। এই সফের 
ব�বসায় এত �বিশ লাভ হয় �য, এেত অতীেতর সকল �রকড� অিত�ম কের। 
মাইসারা নবীিজর �লনেদন, আচার-ব�বহার ও চািরি�ক �বিশে�� �ভাবাি�ত হেয় 
নবীিজর �িত িনেজর মু�তার কথা মহীয়সী খািদজাত�ল ক�বরার কােছ ব�� কের। 
মাইসারার পুেরা বণ�না �েন খািদজা িবনেত খুয়াইিলদ িনেজও নবীিজর �িত 
�দয়িবগিলত ভি� ও টান অনুভব কেরন। আর তা হেবই-না �কন, আঁধারেঘরা 
সমােজ বাস করা সে�ও সবসময় িন�নীয় কাজ �থেক িনরাপদ দূরে� অব�ান 
কেরেছন।35 িশরিক িশিবেরর সকল আ�ান ঘৃণাভের �ত�াখ�ান কেরেছন 
মানবতার মহান মুি�র দূত। 

�ধু িক তাই? ধষ�ণ, �যৗথধষ�ণ, হত�া, স�দ আ�সাৎ, িহংসা, পর�কাতরতা, 
অেন�র �ীেক �জার কের িববাহ, জীব� কন�া মািটেত পুঁেত �ফলা, আ�গিরমা—
এ সবিকছু �থেক তাঁর পিব� চির�মাধুরী িছল সব�দা পতূ-পিব�। আ�াহ তায়ালা 
তাঁেক িনজ হােত অনন�সু�র চািরি�ক সুষমায় �শািভত কেরেছন। তাই �তা 
সকেল িমেল তােক ‘আল-আিমন’ অথ�াৎ িব�াসী উপািধেত ভ�িষত কেরিছল।36 
নবীিজর �েণ মু� হেয় চি�শ বছর বয়িস খািদজা িবনেত খুয়াইিলদ তাঁেক 
িববােহর ��াব পাঠান, নবীিজ সানে� ��াব �হণ কেরন। �� হেলা পৃিথবীর 
��� দ�িতর পথচলা। 

 

 
34 সুনানুত িতরিমিজ : ৩৬২০ 

35 আল ফুসুল িফ িসরািতর রাসুল িল ইবেন কািসর : ৯১-৯৫; আল িবদায়া ওয়ান িনহায়া : 

৩/৪০৬-৪৫১; তাহিযবুল আসমা ওয়াল লুগাত িলন নবিব : ১/২৪ 

36 মুসনােদ আহমাদ : ৩/৪২৫ 
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নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বয়স যখন পয়ি�শ বছর, তখন 
ক�রাইশরা কাবা শিরফ পুনিন�ম�ােণর কােজ হাত িদল। িনম�াণকাজ যথারীিত �শষ 
হওয়ার পর হাজের আসওয়াদ িনেয় �দখা িদল িবরাট িবপি�। �েত�ক �গা�ই 
হাজের আসওয়াদেক পূেব�র �ােন �াপন করেত চায়। কারণ, এিট িছল আরবেদর 
িনকট �বশ �গৗরব ও স�ানজনক ব�াপার। এই ঘটনােক �ক� কের �গা��েলার 
মােঝ যু� বাধার উপ�ম হেলা। কেয়কজন �ানী ব�ি�র হ�ে�েপ �নত��ানীয় 
ব�ি�রা এই িস�াে� উপনীত হেলা �য, আগামীকাল সকােল �য ব�ি� সব��থম 
কাবাগৃেহ �েবশ করেব �স এই সমস�ার সমাধান িদেব। সকেলই �সই সমাধান 
�মেন িনেত বাধ� থাকেব।  

অেপ�ার �হর �যন �শষ হেত চায় না। �ক �সই �সৗভাগ�বান ব�ি�, যার ভােগ� 
হাজের আসওয়াদ �াপন-সং�া� সমাধােনর ভার অিপ�ত হেব! 

 পরিদন সকােল সব��থম নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম কাবা শিরেফ 
�েবশ করেলন। তখন উপি�ত �লােকরা সম�ের বেল উঠল, ইিন �তা আমােদর 
আ�ার বািতঘর, তার �ারা এই সমস�ার সিঠক ফয়সালা �বর হেয় আসেব, 
অি�িতশীল পিরেবেশ ি�িতশীলতার শীতল বায়ু �বািহত হেব এ ব�াপাের আমরা 
শতভাগ আশাবাদী।  

উ��ত পিরি�িতেত মহুা�দ িক িস�া� �দন সকেলর উৎসুক দৃি� �সিদেক িনব�। 
নবীিজ শা�-ম�র গিতেত হাজের আসওয়ােদর িদেক এিগেয় �গেলন। একিট 
চাদর িবিছেয় এর মাঝখােন পাথরিট �রেখ �েত�ক �গা�পিতেক ডাকেলন। 
সবাইেক সুিবধামেতা চাদেরর �কান এক �াে� ধরেত বলেলন। যখন সকেল িমেল 
পাথর �াপন করার �ােন িনেয় এল নবীিজ িনজ হােত পাথরিট পূেব�র �ােন �াপন 
কের িদেলন।37 মুহূেত�ই যুে�র ভয়াবহ পিরি�িত পিরবত�ন হেয় আন�ঘন 
পিরেবেশর সৃি� হেলা। নবীিজর বুি�দী� সমাধান �দেখ সকেলই বাহবা িদেত 
লাগল। �শংসার �জায়াের ভাসেত লাগেলন আগামীর নবী।  

তারপর �মশ নবীিজর চলােফরায় আনমেন ভাব পিরলি�ত হেত লাগল। 
�কালাহল �থেক জনিবি�� িন�� পিরেবশ তাঁর কােছ �বিশ ভােলা লাগত। 
ইবরািহম আলাইিহস সালােমর ধেম�র িনয়ম অনুযায়ী আ�াহর ইবাদত করার জন� 
�হরা�হায় চেল �যেতন। যখন তাঁর চি�শ বৎসর পূণ� হেলা, তখন রিবউল 
আউয়াল মােসর �সামবার িদন িজবরাইল আলাইিহস সালাম �হরা�হায় অবতরণ 
কের নবীিজেক বলেলন, ‘প�ন।’ �ত���ের িতিন বলেলন, ‘আিম �তা পড়েত 
জািন না।’ পুনরায় পড়েত বলেলন। নবীিজ আেগর মেতা উ�র িদেলন। এবার 

 
37 আল ফুসুল িফ িসরািতর রাসুল িল ইবেন কািসর : ৯৫ 
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িজবরাইল আলাইিহস সালাম তাঁেক ধের এত �জাের চাপ িদেলন �য, নবীিজর 
শরীর �থেক টপটপ কের ঘাম �বেয় পড়ল, িতিন অনুভব করেলন, �যন বুেকর দ-ু
পােশর হাড়�েলা পর�র ঢ�েক িগেয়েছ। হযরত িজবরাঈল পুনরায় পড়েত বলেল 
িতিন একই জবাব িদেলন। তখন িতিন নবীিজেক সরুা আলােকর �থম পাঁচিট 
আয়াত পাঠ কের �শানােলন। 
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‘প�ন! আপনার �ভ�র নােম, িযিন সৃি� কেরেছন। িতিন মানুষেক সৃি� 
কেরেছন জমাটবাঁধা র� �থেক। প�ন, আপনার �ভ� মহামিহম। িযিন 
কলেমর সাহােয� িশ�া িদেয়েছন। িতিন মানুষেক তা িশ�া িদেয়েছন, যা �স 
জানত না।’38  

এই পাঁচিট আয়াত নািজল হওয়ার মধ� িদেয় িতিন নবওুয়ােতর ময�াদায় ভ�িষত হন। 
জােহিল যুেগর ক�চক�েচ অ�কার িবদূিরত করেত �হরা�হায় ��িলত হেলা 
নবুওয়ােতর ঐশী আেলাকবাহী মশাল। 

অিহ নািজল হওয়ার �থম ঘটনায় নবীিজ ভীত-স�� হেয় পেড়ন। কাঁপা কাঁপা 
শরীর িনেয় বািড়েত িগেয় পরম আ�াভাজন জীবনসি�নী খািদজােক বলেলন, 
‘�মাটা কাপড় �ারা আমার শরীর �ঢেক দাও।’  

শরীর �ঢেক �দওয়ার িকছু�ণ পর নবীিজ �াভািবক অব�া িফের এেলন। তখন 
খািদজােক পেুরা ঘটনা �িনেয় বলেলন, ‘আিম িনেজর ব�াপাের আশ�ােবাধ 
করিছ। এেহন অব�ায় খািদজা পরম মমতায় �ামীর পােশ দাঁিড়েয় বলেলন, ‘না, 
আ�াহ তায়ালা কখেনা আপনােক লাি�ত করেবন না। আপিন �তা আ�ীয়-
�জেনর সােথ সুস�ক� রােখন, অসহায় মানুেষর পােশ দাঁড়ান, িনঃ� মানুষেক 
সহেযািগতা কেরন, �মহমােনর আপ�ায়ন কেরন, সত� পেথর পিথকেদর 
সাহায�ােথ� এিগেয় আেসন।’39  

তারপর সুরা মু�াসিসর অবতীণ� হয়। এ �সে� নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলন, ‘একিদন আিম হাঁটিছলাম। হঠাৎ আসমান �থেক একিট শ� 
�নেত �পেয় উপেরর িদেক দৃি� িদলাম। �দখলাম, �সই �ফেরশতা, িযিন 
�হরা�হায় আমার িনকট এেসিছেলন, আসমান ও জিমেনর মােঝ একিট আসেন 

 
38 সুরা আলাক : ১-৫ 

39 সিহহ বুখাির : ৩; সিহহ মুসিলম : ১৬০ 
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উপিব�। এেত আিম শি�ত হলাম। �ত িফের এেস বললাম, আমােক �মাটা কাপড় 
�ারা আবৃত কেরা, আমােক �মাটা কাপড় �ারা আবৃত কেরা। অতঃপর আ�াহ 
তায়ালা অবতীণ� করেলন,  
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‘�হ ব�া�ািদত রাসুল! উঠ�ন, সতক� ক�ন; আর আপনার রেবর ���� 
�ঘাষণা ক�ন এবং �ীয় পিরেধয় ব� পিব� রাখুন এবং অপিব�তা 
�থেক দূের থাক�ন।’ 

এরপর ধারাবািহকভােব অিহ অবতীণ� হেত থাকল।40  

িতিন রাসুল িহেসেব আিবভ��ত হেলন। �� হয় এক নত�ন যা�া। এক নত�ন িমশন। 
�থেম অত�� �গাপনীয়ভােব কােছর মানুষেদর িনকট �পৗঁছােত লাগেলন 
ইসলােমর বাত�া। সব��থম খািদজা রািদয়া�া� আনহা তারপর এেক এেক হজরত 
আিল, যােয়দ ইবেন হােরসা, আবু বকর রািদয়া�া� আন�ম ইসলােমর সুশীতল 
ছায়ায় আ�য় �হণ কেরন। যখন ইসলােমর আেলা ম�ায় ছিড়েয় পড়ল, আ�াহ 
তায়ালা নবীিজেক �কােশ� ইসলােমর দাওয়াত �দওয়ার িনেদ�শ িদেয় বলেলন, 
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‘আর আপনার িনকট� আ�ীয়-�জনেক সতক� ক�ন। এবং যারা আপনার 
অনুসরণ কের �সসব মুিমনেদর �িত আপনার বা� অবনত কের �দন। 
অতঃপর তারা যিদ আপনার অবাধ� হয় তাহেল আপিন বলুন, �তামরা যা 
কেরা িন�য় আিম তা �থেক দায়মু�।’41  

আ�াহর প� �থেক �কােশ� দাওয়াত �দওয়ার উে�েশ� নবীিজ সাফা পাহােড় 
আেরাহণ করেলন। ক�রাইশ �গা��েলার নাম ধের আ�ান করার পর সবাই তাঁর 
কােছ সমেবত হেলা। িতিন বলেলন, ‘আিম যিদ �তামােদরেক বিল, একিট 
অ�ােরাহী �সনাবািহনী এ পব�েতর িপছেন �তামােদর উপর আ�মণ করার জন� 
��ত হেয় আেছ, তাহেল িক �তামরা আমার কথা িব�াস করেব?’ সকেলই 

 
40 সিহহ বুখাির : ৪ 

41 সুরা �আরা : ২১৪-২১৬ 
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সম�ের বলল, ‘আপনার িমথ�া বলার ব�াপাের আমােদর অিভ�তা �নই।’ তখন 
িতিন বলেলন, ‘আিম �তামােদর আস� কিঠন শাি� স�েক� সাবধান করিছ।’42  

নবীিজর আ�ান উপি�ত কারও মনঃপূত হয়িন। এই আ�ান তােদর বাপ-দাদােদর 
�পৗ�িলক আচার-িব�ােসর িব�ে� হওয়ায় তারা নাক িসটকােত লাগল। তারা 
বলেত লাগল, ‘অকল�াণ �হাক �তামার, এ জন�ই িক ত�িম আমােদর�ক 
�ডেকিছেল!’  

ইসলােমর িদেক আ�ান করার পর উপি�ত �লাক�েলা নবীিজর �িত চরম 
নােখাশ হেলও িমথ�াবাদী বা অন� �কােনা ম� কািলমা তাঁর চিরে� কািলমা-�লপন 
করার দুঃসাহস কেরিন। নবীিজ তােদর সােথ জীবেনর চি�শিট বস� পার 
কেরেছন, যিদ তাঁর জীবেনর ম� �কােনা িদক স�ে� অবগত থাকত, তাহেল 
তারা তৎ�ণাৎ নবীিজর মুেখ মুেখ তা বেল িদেতা। 

�কােনা উপায়া�র না �দেখ কােফররা নবীিজেক জাদুকর, পাগল, গণক ইত�ািদ 
অপবাদ িদেত �� করল। তারা মনগড়া অিভেযাগ উ�াপন কের বলল, ‘মুহা�দ, 
ইসলােমর দাওয়াত িদেয় আমােদর পিরবার�েলােত ভা�ন সৃি� করেছ। �ামী-�ী, 
ভাই-�বান এবং িপতা-পুে�র মােঝ িবে�দ ঘটাে�।’  

তােদর এসব িমথ�া ও অেহত�ক অিভেযােগ �ে�প না কের িতিন আরও িব�ৃত 
পিরসের ইসলােমর দাওয়াত িদেত লাগেলন। রা�াঘাট, বাজারহাট সব�� উ�িকত 
করেত থাকেলন ইসলােমর আ�ান। দুরাচার কােফররা হাত �িটেয় বেস থােকিন। 
নবীিজর উপর �নেম এল জুলুম িনয�াতেনর ি�মেরালার। যখন নবীিজ শারীিরক ও 
মানিসকভােব চরম িবপয��, ভ��দেয় হঠাৎ আশার আেলা �জেগ উঠল। িবিভ� 
কারেণ নবীিজর মেন হেলা, তােয়ফবাসীেদর কােছ ইসলােমর দাওয়াত �পশ করা 
যাক, হয়েতা তারা সানে� ইসলাম �হণ করেব। বুকভরা আশা িনেয় যখন 
তােদরেক ইসলােমর দাওয়াত িদেলন, হতভাগা �লাক�েলা দাওয়াত �হণ �তা 
দূের থাক, নবীিজেক িনম�মভােব ক� িদল। আঘােত আঘােত জজ�িরত করল পিব� 
�দহ। বুেক �ধেয�র পাথর �বঁেধ পুনরায় ম�া অিভমুেখ িফের আসার সময় িকছু িজন 
নবীিজর হােত ইসলাম �হণ কের। নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন 
চত�মু�খী কে� জজ�িরত, তখন  আ�াহ তায়ালা তাঁেক একা� সাি�েধ� �নওয়ার 
ই�া করেলন। �মরােজর পিব� সফের স� �দওয়ার জন� িজবরাইল আলাইিহস 
সালাম নবীিজর কােছ এেলন। সফেরর ��েতই নবীিজর ব� িবদীণ� কের 
জমজেমর পািন �ারা �ধৗত করা হেলা। হােফজ ইবেন হাজার আসকালািন 
রািহমা��াহ বেলন, ‘নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িতনবার ব� 

 
42 সিহহ বুখাির : ৪৯৭১, সিহহ মুসিলম : ২০৮ 
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িবদীণ� করা হয়। �থমবার িশ�কােল হািলমা সািদয়া রািদয়া�া� আনহার কােছ 
থাকা অব�ায় শয়তােনর ক�ম�ণা �থেক িনরাপদ থাকার জন�, ি�তীয়বার 
নবুওয়াত�াি�র সময় ঐশীবাণী �দেয় দৃঢ়ভােব ধারণ করার জন� এবং সব�েশষ 
�মরােজর ঘটনার সময়, আ�াহ তায়ালার িবেশষ �নকেট� যাওয়ার জন�।’43  

এরপর ঈমান ও �হকমেত পিরপূণ� �েণ�র একিট পা� নবীিজর বুেক �ঢেল িদেয় 
বুক ব� কের �দওয়া হেলা। িজবরাইল আলাইিহস সালাম নবীিজ সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সে� কের ঊ��েলােক আ�াহর িবেশষ সাি�েধ� িনেয় 
যান। আ�াহ তায়ালা তখন পাঁচ ওয়া� নামাজ ফরজ কেরন। তারপর বাইত�ল 
মুকা�াস এেস সকল নবী আলাইিহমুস সালােমর সােথ দুই রাকাত নামাজ আদায় 
কের সকাল হওয়ার পূেব� ম�ায় চেল আেসন। এিদেক কােফরেদর িনয�াতেনর মা�া 
�ধু �বেড়ই চেলেছ। এরই মােঝ িতিন ইসলােমর দাওয়াত ও আমল চালু রােখন। 
নবুওয়ােতর যখন �তেরা বছর পূণ� হেলা, আ�াহ তায়ালার আেদেশ তখন মিদনা 
শিরেফ িহজরত কেরন। �সখােন দশ বছর ধারাবািহকভােব ইসলােমর অন�ান� 
িবধানাবিল নািজল হয়।44  

 এই অধ�ােয় রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জীবেনর ���পূণ� 
ঘটনাবিল সংি��ভােব আেলাচনা করা হ�য়েছ। সামেন পৃথক পৃথক অধ�ায় ও 
িশেরানােম জীবেনর সব�েলা িদক িনেয় িব�ািরত আেলাকপাত করব 
ইনশাআ�াহ! নবিব জীবেনর বিণ�ল উদ�ােন আপনােক আহলান-সাহলান।                                   

 

 

 

 

 

 
43   ফাত�ল বাির িব শারিহ সিহিহল বুখাির : ৭/২০৪—২০৫  

44 যা�ল মাআদ িল ইবিনল কাইিয়ম : ১/৭১-১৩৫, আল িবদায়া ওয়ান িনহায়া িল ইবেন 

কািসর : ৩/৩৫৩-৫৬৩, আল ফুসুল িফ িসরািতর রাসুল িল ইবেন কািসর : ৯১-৩৩০, তাহিযবুল 

আসমা ওয়াল লুগাত িলন নবিব : ১/২২-২৩ 
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চািরি�ক ও �দিহক �সৗ�দেয�র শাহানশাহ 

 

নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �দিহক ও চািরি�ক �সৗ�েয� �কমন 
িছেলন, �ভাবতই নবীে�িমক �িতিট মানুেষর তা জানার �িত রেয়েছ আক�ল  
অেপ�া। পৃিথবীর সব�ে�� মানেবর িন�লুষ জীবেন রেয়েছ �ধুই অপার মু�তা। 
এই মু�তা �কবল মুসলমানেদরেকই �শ� কেরিন, িভ� ধম� ও িব�ােসর মানুষও 
তাঁর চির�মাধুরীেত িবেমািহত হেয় রচনা কেরেছ হাজােরা �িতগাথা। �হণ কেরেছ 
শা�ত ইসলাম। িতিন কখেনা কারও সােথ �ঢ় আচরণ কেরনিন। �যেকােনা ধম�-
বেণ�র মানুষ তাঁর সােথ িমেশেছ, তাঁর কথাবাত�া, �লনেদন, আচার-আচরণ, 
দয়া�তা, ল�াশীলতা ও িব��তায় ম�ু হেয় বলেত বাধ� হেয়েছ, ‘মুহা�দ 
অনন�, আজ অবিধ এত �গাঢ় ব�ি��সম কাউেক �দিখিন আমরা।’   

িতিন আ�াহ তায়ালার সবেচেয় ি�য় ব�� হওয়া সে�ও সব�দা আ�াহর ভয় �দেয় 
ধারণ করেতন। ইবাদেত কািটেয় িদেতন রােতর িসংহভাগ। িনজ �ােথ� কারও 
সােথ শ�তা �পাষণ বা রাগাি�ত হেতন না। তেব �কউ আ�াহর অবাধ�তায় িল� 
হেল কেঠার হে� দমন করেতন। এে�ে� ধনী-গিরব, আ�ীয়-অনা�ীেয়র মােঝ 
ব�বধান করেতন না। 

িতিন যখন খাবার �খেতন �িচ অনুযায়ী হেল �খ�তন, অন�থায় �রেখ িদেতন, 
িক� কখেনা খাবােরর �দাষ-�িট খুঁজেতন না। হািদয়া �হণ কের হািদয়াদাতােক 
পরু��ত করেতন। সদকা �হণ করেতন না। 

িশ�ণীয় িবষয় হেলা, পৃিথবীর সব�ে�� মানুষ হওয়া সে�ও িনেজর সাধারণ 
জীবনযাপেন অেন�র উপর ভরসা কের থাকেতন না। িতিন িনজ হােত জুেতা 
�মরামত, কাপড় �সলাই, বকিরর দুধ �দাহন এমনিক �ীেদরেক ঘেরর কােজ 
যারপরনাই সহেযািগতা করেতন। পৃিথবীর ইিতহােস তাঁর িবনয় ও ন�তার �কােনা 
উপমা �নই। ধনী-গিরব, ভােলা-ম� সকেলর িবপদাপেদ পােশ দাঁড়ােতন। িবেশষ 
কের সমােজর দির� মানুেষর �িত িছল নবীিজর অগাধ ভােলাবাসা। তােদর 
অসু�তায় িনজ সােধ�র সবট�ক� উজাড় কের �সবা করেতন। জানাজায় শিরক 
হেতন। দির� হওয়ার কারেণ কখেনা কাউেক ত�� �ান করেতন না। �ভাব-
�িতপি�র কারেণ �কােনা ব�ি�েক অিতির� �তায়ােজর িপছেন পড়েতন না। 
আেরাহেণর জন� �াণী বাছিবচার করেতন না। উট, �ঘাড়া, গাধা, খ�র—সকল 
�াণীর িপেঠ �া�ে� আেরাহণ করেতন। িনেজর িপছেন অন�েদরেক বসােতন। 
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রা�ায় হাঁটার সময় �কউ িপছেন িপছেন �গেল িনেষধ করেতন না।45 ডান হােতর 
কিন�া অ�ুিলেত �পার আংিট পিরধান করেতন। মােঝমেধ� বাম হােত পরেতন। 
আংিটর মাঝখােন পাথর বসােনা িছল। �ীন �িত�ায় ��ধার �ালায় �পেট পাথর 
�বঁেধেছন। পরবত�ীেত আ�াহ তায়ালা ধন-স�েদর মাধ�েম �াচ�য� দান কেরেছন। 
িক� িতিন দুিনয়ার �াচ�য� �হণ কেরনিন, িনেজর জন� দুিনয়ার পিরবেত� 
পরকােলর িচর�ায়ী জগৎেক �াধান� িদেয়েছন। 

শারীিরক গঠেনর সব িদক িমিলেয় পৃিথবীর সব�যুেগর সবেচেয় সুদশ�ন পু�ষ 
ি�য়নবী মুহা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম। উ�তায় অিতির� ল�া বা 
খােটা িছেলন না, বরং মাঝামািঝ গড়েনর িছেলন। গােয়র রঙ ধবধেব সাদা বা 
তামােট িছল না। দুেটার মাঝামািঝ আকষ�ণীয় রেঙর িছল। শরীর �থেক অপার 
ি��তার �জ�ািত ছিড়েয় পড়ত। চ�ল �কাঁকড়ােনা বা পুেরাপুির �সাজা িছল না। ফস�া 
লাবণ�ময় �চহারার �কামলতা খুবই আকষ�ণীয় িছল। পােয়র বিল� �গাছা ও দুই 
কাঁেধর দূরে� আদশ� বীরপু�েষর �িত�িব �ভেস উঠত। চ�ল কখেনা কােনর লিত 
পয��, কখেনা কাঁধ আবার কখেনা কােনর মাঝখান পয�� ল�া রাখেতন। দ-ুহাত 
ও পা মাংসল িছল। মাথা আকাের বেড়া ও হােড়র �ি�সমূহ শি�শালী িছল। বুক 
�থেক নািভ পয�� পশেমর একিট �রখা িছল। চলার সময় সামেনর িদেক ঝ�ঁেক 
হাঁটেতন, মেন হেতা �কােনা উঁচ� ভ�িম �থেক িনেচর িদেক অবতরণ করেছন। তাঁর 
পূেব� বা পের তাঁর মেতা �কউ �নই। 

িতিন দীঘ� মুখ ও ডাগর চ��িবিশ� িছেলন। �গাড়ািলেত �গাশত কম িছল। �চহারা 
চাঁেদর �চেয়ও সু�র িছল। দুই কাঁেধর মাঝখােন কবুতেরর িডেমর সমপিরমাণ 
�মাহের নবুওয়াত িছল। লাল �গাশেতর ট�করার মেতা �মাহের নবুওয়াতিট পশম 
�ারা আবৃত িছল। মাথায় �তল ব�বহার করেতন ও আঁচেড় রাখেতন। দািড় আপন 
অব�ায় �ছেড় িদেতন, কখেনা কাটেতন না। িনেজ দািড় ল�া �রেখেছন এবং 
অন�েদরেক রাখেত আেদশ কেরেছন। ঘুেমর সময় ইসিমদ সুরমা ব�বহােরর িনেদ�শ 
িদেয় বেলন, ‘�তামরা ঘুেমর সময় ইসিমদ সুরমা ব�বহার কেরা, �কননা তা �চােখর 
�জ�ািত বৃি� কের ও �চােখর পাতায় �লাম গজায়।’  

মাথা ও দািড়র িবশিটর মেতা চ�ল �পেকিছল। মাথা ও দািড়েত �তল ব�বহার করার 
সময় পাকা চ�ল�েলা দিৃ�েগাচর হেতা না। �তল ব�বহার না করেল পাকা চ�ল�েলা 
িকছুটা দৃি�েগাচর হেতা। চ�ল �পেক যাওয়া �সে� নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বলেতন, ‘সুরা �দ, ওয়ািকয়া, ওয়াল-মুরসালাত, আ�া 

 
45 মুসনােদ আহমাদ : ৩/৩৯৮, সুনােন ইবেন মাজাহ : ২৪৬, হােকম : ৪/৪৮১, ইবনু িহ�ান : 

২০৯৯ 
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ইয়াতাসাআলুন ও ইযাশ-শামসু ক�ওিয়রাত সুরার অ�িন�িহত ব�ব� আমােক বৃ� 
কের িদেয়েছ।’46  

সাদা চ�ল�েলা �মেহিদ �ারা লাল কের রাখেতন। িতিন সু�র পিরপািট জামা 
পিরধানেক �াধান� িদেতন। পাগিড় ও লুি� ব�বহার করেতন। লুি� িনসেফ সাক 
তথা পােয়র �গাছার মাঝখান পয�� �ছেড় রাখেতন।47  

নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট সগুি� খুবই পছ�নীয় িছল। 

িতিন বলেতন, পু�েষর সুগি� এমন হেব যার �াণ �কাশ পায় িক� রং �গাপন 
থােক। প�া�ের নারীর সুগি� এমন হেব যার রং �কাশ পায় িক� �াণ �গাপন 
থােক।48  

নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম পির�ার-পির��তার �িত খুব ��� 
িদেতন। ঈেদর সময় ও িবিভ� �িতিনিধদল আগমনকােল নত�ন �পাশাক পিরধান 
করেতন। �কউ দাঁিড়েয় স�ান করােক অপছ� করেতন। এজন� সাহাবােয় �করাম 
নবীিজেক স�ান জানােনার জন� কখেনা দাঁড়ােতন না।49  িতিন িমসওয়াক এতই 
পছ� করেতন �য, ঘের �েবশ কের সব��থম িমসওয়াক হােত িনেতন। রােত 
িমসওয়াক কের তাড়াতািড় ঘুিমেয় �যেতন। গভীর রােত ঘুম �থেক উেঠ দীঘ� সময় 
নামােজ দাঁিড়েয় থাকার ফেল পা ফ�েল �যত। িবতেরর নামাজ �শষ রােত ফজেরর 
পূেব� আদায় করেতন। িনেজ অত�ািধক ক�রআন িতলাওয়ােতর পাশাপািশ 
সাহাবােয় �করাম �থেকও ক�রআন িতলাওয়াত �নেত পছ� করেতন। কারও 
অসু�তার সংবাদ �েন �খাঁজখবর �নওয়া, জানাজায় শিরক হওয়া, তােদর জন� 
�দায়া করা িছল তাঁর �াত�িহক সামািজক কাজ। িতিন খুবই ল�াশীল িছেলন। 
শরীর �খালা রাখেত পছ� করেতন না। �কােনািকছুর �িত অনা�হ থাকেল 
�চহারা �দেখই অনা�েহর িবষয়িট �বাঝা �যত। িতিন সদা-সব�দা আ�াহর �িত 
অগাধ ভরসা রাখেতন। আ�াহর �িতিট ফয়সালা স��িচে� �মেন িনেতন। এ 
�সে� আনাস রািদয়া�া� আন� বেলন, ‘আিম দশ বছর নবীিজর �খদমত করার 
সুেযাগ �পেয়িছ, িতিন আমােক �কােনা কােজ পাঠােনার পর কাজিট সফল না হেল 
বলেতন, ‘তাকিদের থাকেল কাজিট অবশ�ই হেতা।’50  

 
46 মুখতাসা�শ শামািয়ল িলত িতরিমিজ : ৩৪-৩৫  

47 মুখতাসা�শ শামািয়ল িলত িতরিমিজ : ৯৭ 

48 মুখতাসা�শ শামািয়ল িলত িতরিমিজ : ১৮৮  

49 মুসনােদ আহমাদ : ৩/১৩৪ 

50 মুসনােদ আহমাদ : ১/৩৫২ 
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�কােনা কােজ সফলতার জন� িনেজর সেব�া� �চ�ার পর তাকিদেরর উপর ভরসা 
করেতন। িব�াসঘাতকতােক িতিন মেন-�ােণ ঘৃণা করেতন। আ�াহ তায়ালা 
�ছােটােবলা �থেকই তােক জােহিল যুেগর সকল �া� ক��থা �থেক র�া 
কেরেছন। অন�ান� সকল নবীেদর মেতা �ছােটােবলায় ছাগল চরােতন। নবুওয়াত 
লাভ করার পূেব� িবিভ� সময় ‘পাথর’ নবীিজেক অিভবাদন জানাত।51  

িতিন অেনক �ণাি�ত নােম ভ�িষত িছেলন। নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 
�য়ং বেলন, ‘আিম মুহা�দ, আিম আহমাদ, আিম মািহ, সম� �গামরািহ 
িনি��কারী, আিম হািশর নােম ভ�িষত, কারণ হাশেরর িদন সম� মানুষ আমার 
িপছেন একি�ত হেব, আিম ‘আিকব’ নাম ধারণ কেরিছ, কারণ আিমই সব�েশষ 
নবী, আমার পর আর �কউ নবী িহেসেব আিবভ��ত হেব না।’52  

অপর হািদেস িতিন বেলন, ‘আিম মুহা�দ, আহমাদ, পূব�বত�ী নবীগেণর অনুগামী 
হেয় এেসিছ। হাশেরর িদন সকল মানুষ আমার িপছেন থাকেব। আিম তাওবার 
নবী, রহমেতর নবী।’53  

নবীিজর উপনাম আবুল কােসম, আ�াহ তায়ালা তাঁেক সেব�া� চািরি�ক অিভধায় 
ভ�িষত কেরেছন।54  

আ�াহ তায়ালা পিব� ক�রআেনর কেয়ক �ােন তাঁর নাম উে�খ কেরেছন। �যমন : 
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‘আর মুহা�দ একজন রাসুল মা�; তাঁর আেগ ব� রাসুল গত হেয়েছন।’55  
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‘মুহা�দ �তামােদর মেধ� �কােনা পু�েষর িপতা নন ববং িতিন আ�াহর 
রাসুল ও �শষ নবী।’56  

 
51 বুখাির শিরফ : ৩৮২৯, মুসনােদ আহমাদ : ৪/২২২, বুখাির শিরফ : ৩৮২৯, মুসনােদ আহমাদ 

: ৪/২২২ 

52 বুখাির শিরফ : ৩৫৩২, মুসিলম শিরফ : ২৩৫৪ 

53 মুসিলম শিরফ : ২৩৫৫, মুখতাসা� শামািয়লুত িতরিমিজ : ৩১৬ 

54 মুসনােদ আহমাদ : ২/৩৮১ 

55 সুরা আেল ইমরান : ১৪৪ 

56 সুরা আহযাব : ৪০ 



 

 
  38   নবী জীবেনর সুরিভত পাঠ ।  

 

 

ِ��َ ٱوَ 
�

�   
ْ
   َءاَ�ُ��ا

ْ
�ا

ُ
�َِ�ٰ�ِ ٱ  وََ�ِ�� ٰ ���   

ْ
   �َِ��  َوَءاَ�ُ��ا

َ
ّ�ِل

ُ
�   ٰ

َ َ
�   ٖ� ��

َ ُ
  َوُ��َ   �

َ ٱ
ۡ
� �� ��ِ  ۡ��ِِ�ّ �َ  ر�

�
�

َ
�  

ۡ
�
َ
ۡ�  َ�ّ�ِـَٔ��ِِ��ۡ  ُ��ۡ �

َ
�َ َوأ

َ
�  ۡ��ُ

َ
��َ�  � 

‘আর যারা ঈমান এেনেছ, সৎকাজ কেরেছ এবং মুহা�েদর �িত যা 
নািজল হেয়েছ তােত ঈমান এেনেছ, আর তা-ই তােদর রেবর প� হেত 
��িরত সত�।’57  
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‘মুহা�দ আ�াহর রাসুল।’58 

 

আ�াহ তায়ালা হজরত ঈসা আলাইিহস সালােমর জবােন �ঘািষত নবীিজর নাম 
উে�খ কেরেছন পিব� ক�রআেন, 
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‘এবং আমার পের আহমাদ নােম �য রাসুল আসেবন আিম তাঁর 

সুসংবাদদাতা।’59   

নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম সব�দা আ�াহর �রণ ও উ�েতর িচ�ায় 
িনম� থাকেতন। নামােজ দীঘ� সময় কাটােতন ও ব�ব� অ� কথায় �শষ করেতন। 
সবসময় অেহত�ক কথাবাত�া এিড়েয় চলেতন। সগুি�র �িত বরাবরই তাঁর আ�হ 
িছল। �কউ সুগি� হািদয়া িদেল তা িফিরেয় িদেতন না। দুগ��যু� সকল িজিনস 
অপছ� করেতন। �চহারায় মচুিক হািসর �রখা খুবই আকষ�ণীয় িছল। কখেনা 
�াণেখালা হািস িদেতন, ফেল মািড়র দাঁত �দখা �যত। 

 

 
57 সুরা মুহা�দ : ২ 

58 সুরা ফাতহ : ২৯ 

59 সুরা সাফ : ৬ 
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হজরত জািবর রািদয়া�া� আন� বেলন, ‘আিম ইসলাম �হণ করার পর �থেক 
আ�াহর রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক তাঁর িনকট �েবশ করেত 
বাধা �দনিন। যখনই িতিন আমার �চহারার িদেক তাকােতন মুচিক হাসেতন। 
একিদন আিম অিভেযাগ কের বললাম, আিম �ঘাড়ার িপেঠ �চেপ বেস থাকেত 
পাির না। তখন িতিন আমার বুেক হাত �রেখ �দায়া করেলন, ‘�হ আ�াহ! তােক 
দৃঢ়িচ� ক�ন এবং তােক সিঠক পেথর স�ানদাতা ও সৎপথ�া� বািনেয় িদন।’60  

নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �দেয়র �ফ��তার জন� মােঝমেধ� হাস�-
রিসকতা করেতন। তেব তা করেত িগেয় কখেনা িমথ�ার আ�য় িনেতন না।  
কাউেক ক� িদেতন না। সমস�া�� মানুেষর অপারগতার �িত সজাগ দৃি� 
রাখেতন। িতিন সাধারণত মািটেত বসেতন এবং মািটেত বেস আহার করেতন। 
খাবােরর সময় িতন আঙ�ল ব�বহার করেতন, আঙ�ল �চেট �খেতন। পািন িতন 
�ােস পান করেতন। পানপাে�র �ভতের �াস �ফলেতন না। কথা বলার সময় 
�িতিট শ� �ভেঙ �ভেঙ �� উ�ারেণ বলেতন, �যন উপি�ত সকেল বুঝেত 
পাের। �িতিট কথা িতনবার কের বলেতন, ফেল কারও কােছ তাঁর ব�ব� অ�� 
থাকত না। আ�াহ তায়ালা তার মােঝ সেব�া�ম চির� ও কম�প�িতর সমােবশ 
ঘিটেয়িছেলন। কারও �িত �কােনা অিভেযাগ থাকেল �ভতের পুেষ না �রেখ বেল 
িদেতন। মানুষেক পর�র �মা, �দ�তা, �ধয�, সহনশীলতা ও সদাচরেণর �িত 
উ�ু� করেতন। কেঠারতা �থেক িনেষধ করেতন। অজ,ু �গাসল, মাথায় িচ�িন 
করা, জেুতা পিরধানসহ পির��তার কাজ�েলা ডান িদক �থেক �� করেতন। 
কেয়কিদন পরপর মাথায় িচ�িন ব�বহার করেতন। �শৗচাগার ও অপির�� 
িবষয়�েলা বাম িদক �থেক �� করেতন। ঘুমােনার সময় ডান কাঁেধ �েয় ডান 
হােতর তালু ডান গােলর িনেচ �রেখ ঘুেমর �দায়া পেড় ঘুমেুতন। �শষ রােত ঘুম 
�থেক জা�ত হেয় বা� �সাজা কের মাথা হােতর তালুর উপর রাখেতন। তার 
�িতিট �বঠক ইলম, আমল, িব��তা, চািরি�ক ��তা, �ধয�, ি�রতাসহ মানবীয় 
সকল �েণর বা�ব নমুনা িছল। িবনয়, তাকওয়া, বেড়ােদর স�ান, �ছােটােদর 
��হ, অভাব��েদর সাহায�, কল�ােণর িদেক আ�ান িছল �সই �বঠেকর �বিশ��। 
��াতাগণ নীরবতায় আ�� হেয় একা�তার সােথ তাঁর কথা �নেতন। �কউ 
আ�াহর �ক�েমর সীমাল�ন করেতন না। 

নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এিতম, িমসিকন, �গালাম ও দির� 
ব�ি�েদর সােথ পথ চলেতন। তােদর �েয়াজন পূরণ করেতন। স�ািনত ব�ি� 
�যেকােনা �গাে�র �হাক তার �াপ� স�ান িদেতন। �খলাধলুায় রত বা�ােদর পাশ 

 
60 বুখাির শিরফ : ৩০৩৫,৩৮২২,৬০৯০ 
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িদেয় যাওয়ার সময় তােদরেক সালাম িদেতন। সাহাবােয় �করােমর সােথ বেস 
তােদর সািব�ক �খাঁজখবর িনেতন। �কােনা ব�ি� তাঁর সােথ কথা বলেল পূণ� 
মেনােযাগ িদেয় তার কথা �নেতন। ফেল কথা �শষ হওয়ার পর �কােনা �গাে�র 
সবেচেয় ম� ব�ি�িট তাঁর �িত দুব�ল হেয় �যত। নবীিজর চািরি�ক �সৗ�েয�র 
বণ�না িদেয় তার দীঘ�িদেনর খােদম হযরত আনাস রািদয়া�া� আন� বেলন, ‘আিম 
দশ বছর নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �খদমত কেরিছ। িক� কখেনা 
আমার �কােনা কােজ িবরি� �কাশ কের উফ শ�িট পয�� বেললিন। িতিন 
আমার �কােনা কােজ কখেনা অসে�াষ �কাশ কের বেলনিন �য, ত�িম এমনিট 
�কন করেল? অথবা �কােনা কাজ ছুেট যাওয়ার কারেণ বেলনিন �য, এটা ত�িম 
�কন করেল না?। রাসুলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন সবেচেয় 
উ�ম চািরি�ক �বিশ��পূণ� ব�ি��। আিম �রশম এবং পশম িমিশেয় বানােনা 
কাপড় িনজ হােত ছুঁেয় �দেখিছ এবং খাঁিট �রশিম কাপড়ও ছুঁেয়িছ. িক� তাঁর 
হােতর �চেয় অিধক নরম ও মসৃণ �কােনািকছু �শ� কিরিন। আিম মৃগনািভ ও 
আতেরর �াণ �হণ কেরিছ িক� তাঁর শরীেরর ঘােমর �চেয় অিধক সুগি� 
�কােনািকছুেতই পাইিন।’61  

িতিন কখেনা অ�ীল ও কট�ভাষী িছেলন না, হ�েগাল করেতন না। অন�ায় কােজর 
�িতেশাধ �হেণ অনা�হ �পাষণ করেতন। �িতেশাধ �হণ না কের বরং উদার 
মেন �মা কের িদেতন। �সবক, দাসী বা সাধারণ �কােনা মানুষেক �কােনািদন 
�হার কেরনিন। তেব িজহােদর ময়দােনর কথা িভ�। তাঁেক দুিট িজিনেসর মেধ� 
একিট �হণ করার ই�ািধকার �দওয়া হেল ত�লনামূলক সহজিট �হণ করেতন। 
�নাহ �থেক �বঁেচ থাকার িবষেয় িতিন সকল মানুেষর �চেয় �বিশ সতক�তা 
অবল�ন করেতন। 

আ�াহ তায়ালা নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মােঝ উ�ম চির� ও 
অভ�ােসর সি�লন ঘিটেয়িছেলন। আ�াহ তায়ালা তােক দুিনয়া ও আেখরােতর 
এমন িবষয়�েলা �ারা সুসি�ত কেরেছন, যা পৃিথবীর অন� কাউেক �দওয়া 
হয়িন। িতিন উি� নবী, দুিনয়ার কারও কােছ �লখাপড়া িশেখনিন। িকয়ামত পয�� 
পেুরা পিৃথবীর সকল মানুষ ও িজেনর �িত নবী িহেসেব ��িরত হেয়েছন। তাঁর 
চির�মাধুরী িছল পিব� ক�রআনুল কািরেমর বা�ব নমুনা।62  অবািরত রহমেতর 
বৃি�ধারা তাঁর উপর বিষ�ত �হাক। সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম। 

 
61 বুখাির শিরফ : ৬০৩৮; মুসিলম শিরফ : ২৩০৯; মুখতাসা�শ শামািয়ল : ২৯৬ 

62 তাহিযবুল আসমা ওয়াল লুগাত িলন নবিব : ১/২৫-২৬-৩১-৩৩, মুখতাসা�শ শামািয়ল : 

১৩-১৯৪ 
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আমােদর জীবেনর �িতিট পদে�েপ তাঁর অনুসরণ করা অবশ�কত�ব�। তেব �য 
আমলিট তাঁর ব�ি�জীবেনর সােথ স�ৃ� তা পালন করা আমােদর জন� আবশ�ক 
নয়। এ �সে� িতিন বেলন, ‘�তামােদর সামেথ��র আেলােক আ�াহর ইবাদত 
কেরা। �তামরা পির�া� হওয়া পয�� আ�াহ তায়ালা সাওয়াব �লখা ব� কেরন 
না।’63  

অপর হািদেস বেলন, ‘আিম �তামােদরেক �য কাজ�েলা �থেক িনেষধ কির, তা 
�থেক �তামরা িবরত থােকা, �য�েলা করেত আেদশ কির �স�েলা সাধ�মেতা 
পালন কেরা।’64 

                                     

 
63 বুখাির মাআল ফাতহ : ১৯৭০, মুসিলম শিরফ : ৭৮২, তাহিযবুস িসরািতন নবিব :  ৫৬, 

মুখতাসা�স  িসরািতন নবিব িলল হািফজ আ�ুল গিন মাকিদিস : ৭৭, ���ল মু�ফা িলল 

কািজ ইয়াজ :  ১/৭৭-২১৫, মুখতাসা�শ শামািয়ল : ১১২-১৮৮ 

64 বুখাির শিরফ : ৭২৮৮, মুসিলম শিরফ :  ২৬১৯ 
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নবীিজর ইবাদত ও িজহাদ 

 

১. নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম পৃিথবীবাসীর জন� সুমহান আদশ�। 
পিব� ক�রআনুল কািরেম আ�াহ তায়ালা চমৎকার ভি�েত িবষয়িট উে�খ কের 
বেলন, 
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‘যারা আ�াহ ও �শষ িদবেসর আশা রােখ এবং আ�াহেক অিধক �রণ 
কের তােদর জন� রাসুেলর জীবেন রেয়েছ উ�ম আদশ�।’65 

িতিন গভীর রােত জায়নামােজ দাঁিড়েয় �যেতন। নামাজ অত�িধক দীঘ� হওয়ার 
কারেণ পা�য় ফ�েল �ফেট যাওয়ার উপ�ম হেতা। এই অব�া �দেখ একিদন 
সাহাবােয় �করাম বলেলন, ‘ ইয়া রাসূলা�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম! 
আপিন ইবাদেত এত ক� কেরন! অথচ আ�াহ তায়ালা আপনার পূব�াপর সকল 
�নাহ মাফ কের িদেয়েছন!’ সাহাবােয় �করােমর এ কথার উ�ের িতিন বলেলন, 
‘আিম িক ক�ত� বা�া হব না?’66 

২. িতিন রােত কখেনা এগােরা রাকাত আবার কখেনা �তেরা রাকাত নফল নামাজ 
আদায় করেতন। িনয়িমত বােরা রাকাত কখেনা কখেনা দশ রাকাত সু�ত আদায় 
করেতন। চাশেতর নামাজ কখেনা চার রাকাত আবার কখেনা এর �চেয় �বিশ 
আদায় করেতন। রােতর নামাজ এত দীঘ� করেতন �য, এক রাকােত রােতর এক-
প�মাংশ অিতবািহত করেতন। এভােব রাতিদন িমিলেয় সেতেরা রাকাত ফরজসহ 
চি�শ রাকাত নামাজ আদায় করেতন।67 

৩. নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম রমজান ছাড়া �িত মােস িতনিদন 
�রাজা রাখেতন। �সামবার ও বৃহ�িতবার িদেনর �রাজার �িত িবেশষভােব দৃি� 
রাখেতন। শাবান মােস অ� কেয়কিদন ছাড়া পুেরা মাস �রাজা রাখেতন। শাওয়াল 

 
65সুরা আহযাব : ২১ 

66 সিহহ বুখাির : ১১৩০,সিহহ মুসিলম : ২৮১৯  

67 সিহহ বুখাির : ১১৪৭, ১১৭২; সিহহ মুসিলম : ৭১৯,৭২৮,৭২৯,৭৩৭,৭৭২; িকতাবুস সালাত িল 

ইবিনল কাইিয়ম : ১৪০ 
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মােসর ছয়িট �রাজা রাখার জন� উৎসািহত করেতন। (সাহাবােয় �করাম বেলন) 
যখন ধারাবািহকভােব �রাজা রাখা �� করেতন তখন আমরা বলাবিল করতাম, 
হয়েতা আর কখেনা �রাজা ভাঙেবন না। আবার যখন লাগাতার �রাজা না রাখেতন 
তখন আমরা পর�র বলতাম, হয়েতা িতিন আর কখেনা নফল �রাজা রাখেবন 
না। রমজান ও শাবান মাস ব�তীত অন� �কােনা মােস পুেরা একমাস �রাজা 
রাখেতন না। িজলহজ মােস আ�রার �রাজার সােথ নয় তািরেখর �রাজাও 
রাখেতন। িতিন ধারাবািহক দিুদন কখেনা িতনিদন পয�� পানাহার না কের �রাজা 
রাখেতন। তেব সাহাবােয় �করামেক এই প�িতেত �রাজা রাখেত িনেষধ করেতন। 
িতিন ��ভােব বেলেছন, ‘তাঁর অব�া উ�েতর অব�ার মেতা নয়। আ�াহ 
তায়ালা তাঁেক আহার ও পান করান।’ এ কথা বলার �ারা উে�শ� হেলা, আ�াহ 
তায়ালার ইবাদেত মেনািনেবশ করার পর তাঁর �য পিরমাণ মানিসক �শাি� লাভ 
হেতা তা খাওয়া ও পান করার মেতাই শরীের শি� �জাগা�তা। এজন� িতিন 
বলেতন, ‘�হ িবলাল! ত�িম নামােজর মাধ�েম আমােদরেক �শাি� লােভর সুেযাগ 
কের দাও।’ আরও বলেতন, ‘আমার �চােখর শীতলতা নামােজর মেধ�।’68 

৪. নবী কািরম সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম অেনক �বিশ দান করেতন। 
অনবরত �বািহত কল�াণকর বাতােসর মেতা দান করেতন িতিন। িবেশষত, 
িজবরাইল আলাইিহস সালাম যখন সা�াৎ করেতন তখন নবীিজর দােনর পিরমাণ 
আরও �বেড় �যত। দান করার সময় স�দ ফ�িরেয় যাওয়ার ভয় করেতন না। িতিন 
িব�েসরা দানবীর। অভাব, দুেয�ােগ মানুেষর পােশ দাঁড়ােনা িছল তার সহজাত 
�ভাব। একবার এক ব�ি� নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট 
আগমন করল। দুই পাহােড়র মাঝখােনর উপত�কা পিরপূণ� হেয় যােব, উ� 
ব�ি�েক িতিন এই পিরমাণ ছাগল দান করেলন। �লাকিট তার �গাে�র িনকট 
িফের িগেয় বলল, ‘�হ আমার �গাে�র �লাকসকল! �তামরা ইসলাম �হণ কেরা; 
কারণ,  মুহা�দ দির�তার ভয় না কের দু-হাত ভের দান কেরন।’69 

পৃিথবীর যত ভােলা �ণ, সব�েলার সমাহার িছল ি�য় নবীিজর জীবেন। শারীিরক 
ও চািরি�ক সকল ��ে� িতিন তারাভরা আকােশর চাঁেদর মেতা �ল�েল। 
�সৗ�েয�র ি��তায় পৃিথবীর উপমাহীন ব�ি�, স�ােনর ��ে� িহমালয়সম �ের 

 
68 সিহহ বুখাির : ১৯৬৯,১৯৭০,১৯৭১,২০০০,২০০৭,১৯৬১,১৯৬৪; সিহহ মুসিলম : 

১১৬০,১১৬৪,১১৫৬,১১২৫,১১০২,১১০৩; িতরিমিজ শিরফ : ৭৪৫; সুনানুন নাসািয় : 

৪/২০২,৪/২০৫,৭/৬১,৩/৮২৭,২২৩৬; আবু দাউদ : ২৪৩৭,৮৫৪৯; মুসনােদ আহমাদ : 

৬/২৮৮,৫/৩৯৩,৩/১২৮ 

69 সিহহ বুখাির : ৬, বুখাির মাআল ফাতহ : ৬০৩৩, সিহহ মুসিলম : ২৩০৭, ২৩০৮,২৩১২ 



 

 
  44   নবী জীবেনর সুরিভত পাঠ ।  

 

উ�ীত, বীর�গাথায় ইিতহােস সব�াে� তাঁর নাম। তাঁর দয়া, ন�তা, ি�রতা, 
সহনশীলতা, �ধয�, ল�া, ন�ায়পরায়ণতা ও �মার দৃ�া� ইিতহােসর পাতায় 
পাতায় িবদ�মান। সেত�র পথ �থেক িবচ��ত করেত কােফররা কতশত �লাভনীয় 
��ােবর পসরা সািজেয়েছ তার সামেন, িক� এ সবিকছু ঘৃণাভের �ত�াখ�ান কের 
সেত�র পেথ পাহােড়র মেতা অটল-অিবচল �থেকেছন জীবনভর। 

৫. িজহােদর ময়দােন নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন অক�েতাভয় 
বীর। ইসলােমর শ�েদর সােথ সংঘিটত িজহাদ�েলােত গেড়েছন পৃিথবীে�� 
ইিতহাস। স�ুখ সমেরর ন�ায় নফস, শয়তান ও জােলমেদর সােথও কেয়ক �েরর 
িজহােদও িতিন পৃিথবীর সেব�া� �কৗশলী।  

নফেসর সােথ িজহাদ করার চারিট �র : 

ক. �ীন িশ�া করার জন� িজহাদ। 

খ. �ীেনর উপর আমল করার জন� িজহাদ। 

গ. �ীেনর দাওয়াত �পৗঁছােনার ��ে� িজহাদ। 

ঘ. �ীেনর দাওয়াত �পৗঁছােনার ��ে� কে� �ধয�ধারেণর িজহাদ। 

শয়তােনর সােথ িজহােদর দিুট �র : 

ক. ক�ম�ণার সােথ িজহাদ। 

খ. কামনা-বাসনার সােথ িজহাদ। 

কােফরেদর সােথ িজহােদর চারিট �র : 

ক. অ�র �ারা ঘৃণার মাধ�েম িজহাদ। 

খ. জবান �ারা �িতবােদর মাধ�েম িজহাদ। 

গ. স�দ খরচ করার �ারা িজহাদ। 

ঘ. সশ� যুে�র মাধ�েম িজহাদ। 

জােলমেদর সােথ িজহােদর িতনিট �র : 

ক. জােলমেদর সােথ �দিহক শি� �েয়ােগর মাধ�েম িজহাদ। 

খ. জবান �ারা �িতহত করার মাধ�েম িজহাদ। 

গ. অ�র �ারা ঘৃণার মাধ�েম িজহাদ। 
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িজহােদর এই বারিট �ের পৃিথবীেত সবেচেয় �বিশ সং�াম কেরেছন ি�য় নবীিজ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম। এজন� পৃিথবীেত মানুেষর মুেখ মুেখ উ�িকত 
হেয়েছ তাঁর নাম। আ�াহর কােছ স�ােনর ময�াদায় তাঁর মেতা আর �কউ �নই। 
বণ�াঢ� জীবেন ইসলােমর শ�েদর সােথ সাতাশিট যুে� �নত�� িদেয়েছন। ত�েধ� 
নয়িট যুে� সশ� সং�াম সংঘিটত হেয়েছ। শ�েদর সােথ িজহােদর জন� ছা�া�িট 
কােফলা ��রণ কেরিছেলন। িজহােদর পিরভাষায় �য�েলােক সািরয়া নােম 
অিভিহত করা হয়।70 

৬. নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �লনেদেনর ��ে� অত�িধক ��তা ও 
সতক�তা  অবল�ন করেতন। কারও �থেক ঋণ �হণ করেল তা উ�ম প�িতেত 
�পৗঁেছ িদেতন। নবীিজর কােছ এক ব�ি�র উট পাওনা িছল। উেটর তাগাদা িদেত 
এেস �স নবীিজর সােথ �ঢ় আচরণ করল। সাহাবােয় �করাম উ� ব�ি�র �িত 
�চ� রকেমর ��� হেলন। তখন নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, 
‘তােক �ছেড় দাও, �কননা পাওনাদােরর কড়া কথা বলার অিধকার রেয়েছ।’ 
সাহাবােয় �করাম বলেলন, ‘�হ আ�াহর রাসুল! পিরেশােধর জন� পাওনার উেটর 
�চেয় উ�ম উট ছাড়া আমরা অন� �কােনা উট পাইিন।’ তখন িতিন বলেলন, 
‘এিটই িদেয় দাও।’ পাওনাদার ব�ি� বলল, ‘আপিন আমার হক পুেরাপুির আদায় 
কেরেছন, আ�াহ আপনােকও উ�ম �িতদান িদন।’ নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�াম �দু�ের বলেলন, ‘�তামােদর মেধ� সব�ে�� ব�ি� হেলা �য �দনা 
পিরেশােধ উ�ম।’71 

একবার নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম হজরত জািবর ইবেন আ�ু�াহ 
�থেক একিট উট �য় করেলন। জািবর ইবেন আ�ু�াহ উট িনেয় এেল নবীিজ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক িজে�স করেলন, ‘আিম িক �তামার মূল� 
পিরেশাধ কেরিছ?’ িতিন বলেলন, ‘�হ আ�াহর রাসুল! না, পিরেশাধ কেরনিন।’ 
নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ‘উট এবং মূল� উভয়িট ত�িম িনেয় 
নাও।’72 

৭. নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম সব�কােলর সব�ে�� চির�মাধুরীর 
অিধকারী। পৃিথবী তাঁর মেতা িনম�ল চিরে�র আর কাউেক �দেখিন। �ধু মুসলমান 
নয়, অগণন অমুসিলম �থেক নবীিজর উ�ম চিরে�র সুিনপুণ িচ� বিণ�ত আেছ 
ইিতহােসর পাতায় পাতায়। তাই �তা নবীিজর উ�ম আচরেণ মু� হেয় অসংখ� 

 
70 যা�ল মাআদ : ৩/৫,১০,১২; শর�ন নবিব : ১২/৯৫, ফাত�ল বাির : ৭/২৭৯-২৮১; ৮/১৫৩ 

71 সিহহ বুখাির : ২৩০৫, সিহহ মুসিলম : ১৬০০ 

72 বুখাির মাআল ফাতহ : ২০৯৭, সিহহ বুখাির : ৭১৫ 
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অমুসিলম আ�য় িনেয়েছ ইসলােমর সুশীতল ছায়ায়। তাঁর চির� ক�রআেনর 
�িতিব�। এজন� উ�ুল মুিমিনন হজরত আেয়শা রািদয়া�া� আনহা বেলেছন, 
‘তার চির� িছল ক�রআন।’ 

নবীিজ  �য়ং বেলেছন, ‘আিম উ�ম চির�েক পূণ�তা িবধােনর লে��  ��িরত 
হেয়িছ।’73 

৮. নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম দুিনয়ািবমুখ িছেলন। পৃিথবীর সেব�া� 
ঐ�েয�র মািলক হওয়ার সুেযাগ থাকা সে�ও তা �হণ কেরনিন। সাদামাটাভােব 
পার কেরেছন পৃিথবীর জীবন। একবার নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম িচত 
হেয় চাটাইেয়র উপর �শায়ার ফেল শরীের দাগ পেড় িগেয়িছল। ইেতামেধ� হজরত 
উমর রািদয়া�া� আন� ঘের �েবশ করেলন। িতিন ভারা�া� �দেয় শরীেরর 
দােগ হাত বুিলেয় বলেলন, ‘েহ আ�াহর রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম! 
আপনার জন� যিদ আমরা এর �চেয় উ�ম িবছানার ব�ব�া করতাম!’ উ�ের 
নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ‘দুিনয়ার সােথ আমার কী 
স�ক�? দুিনয়ােত আিম এমন একজন পথচারী মুসািফর ছাড়া �তা আর িকছুই 
নই, �য গরেমর িদেন একিট গােছর ছায়ায় আ�য় িনল, তারপর তা �রেখ 
গ�েব�র িদেক চেল �গল।’74 

িতিন আরও বেলন, ‘আমার কােছ যিদ উ�দ পাহাড় পিরমাণ �সানা থােক, তাহেল 
িতনিদন অিতবািহত হওয়ার পর তার িকছু অংশ আমার কােছ থাক�ক তা আমার 
িনকট পছ�নীয় নয়। তেব এতট�ক� পিরমাণ ব�তীত, যা আিম ঋণ পিরেশাধ করার 
জন� �রেখ িদই।’75 

হজরত আবু �রাইরা রািদয়া�া� আন� বেলন, ‘রাসুল সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর মৃত�� পয�� তার পিরবার একাধাের িতনিদন ত�ি� সহকাের আহার 
করেত পােরনিন।’76 

কখেনা অথ�ৈনিতক টানােপােড়েনর কারেণ এই অব�া �তির হেতা। অিধকাংশ 
সময় িনেজেদর খাবার অভাবী মানুষেদরেক দান কের িনেজরা অভ�� থাকেতন। 
আেয়শা রািদয়া�া� আনহার বণ�নায় নবীপিরবােরর িচ� ফ�েট উেঠেছ সাথ�কভােব। 
িতিন বেলন, নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম মৃত�� অবিধ ত�ি� সহকাের 

 
73 সিহহ মুসিলম : ৭৪৬, বাইহািক : ১০/১৯২,মুসনােদ আহমাদ : ২/৩৮১ 

74 সিহহ বুখাির : ২৩৮৯,সিহহ মুসিলম : ৯৯১ সুনানুত িতরিমিজ : ৪৩৯, 

75 সিহহ বুখাির : ২৩৮৯,সিহহ মুসিলম : ৯৯১ 

76 বুখাির মাআল ফাতহ :  ৫৩৭৪ 
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যেবর �িট খানিন। মুহা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পিরবার �িতিদন দ-ু
�বলা আহার করেতন। ত�েধ� একেবলা �খজুর �খেতন।77 

আেয়শা রািদয়া�া� আনহা তার যািপত সংসােরর বণ�না িদেয় বেলন, ‘আমরা দ-ু
মােস িতনিট নত�ন চাঁদ �দখতাম। িক� এই িদন�েলােত আ�াহর রাসুেলর 
ঘর�েলােত আ�ন �লত না।’ এ কথা �েন হযরত উরওয়া �� করেলন, 
‘তাহেল আপনারা কীভােব িদনািতপাত করেতন?’ উ�ের িতিন বলেলন, ‘দুিট 
কােলা ব� �ারা। অথ�াৎ, �খজুর আর পািন।’78 

দুই মাস �শষ হওয়ার পর ত�তীয় মােসর �য নত�ন চাঁদ উিদত হেতা এর �ারা িতিন 
ত�তীয় চাঁদ  বুিঝেয়েছন। 

নবীিজর িবছানা চামড়ার �তির এবং �ভতের �খজুেরর ছাল িছল।79 

নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর কােছ দুআ কের বলেতন, ‘�হ 
আ�াহ! মুহা�েদর পিরবারেক জীিবকা দান ক�ন।’80 

৯. ক�রআনলু কািরেম সু�� ভাষায় �িনত হেয়েছ, আ�াহর ভেয় �য ব�ি� �বিশ 
তট�, �সই আ�াহর কােছ �বিশ স�ািনত। নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর �িতিট পদে�েপ �খাদাভী�তার ছাপ পিরলি�ত হেতা। নবীিজ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘একবার ঘের �েবশ কের �দখলাম, 
িবছানা বা ঘেরর �কাথাও �খজুর পেড় আেছ। আিম তা খাওয়ার জন� হােত িনই। 
পর�েণই মেন হেলা, এ�েলা �তা সদকার �খজুর হেত পাের। তারপর তােক তার 
��ােন �রেখ িদই।’81 

একবার হাসান ইবেন আিল সদকার �খজুর মুেখ িদেলন। তৎ�ণাৎ রাসুলু�াহ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ‘এ�েলা থু কের �ফেল দাও। ত�িম িক 
জােনা না, আমরা সদকার িজিনস ভ�ণ কির না?’82 

 
77 বুখাির মাআল ফাতহ : ৫৪১৪,৬৪৫৫ 

78 বুখাির মাআল ফাতহ : ৬৪৫৯ 

79 বুখাির মাআল ফাতহ : ৬৪৫৬ 

80 বুখাির মাআল ফাতহ : ৬৪৬০; সিহহ মুসিলম : ১০৫৫; আ�াহর কােছ জীিবকা �াথ�নার 

��ে� নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম قوت [�তুন] শ� ব�বহার কেরেছন। অপচয় ব�তীত 

�ধু �াণ �বঁেচ যায় এবং �েয়াজন িমেট যায় এই পিরমাণ খাবারেক আরিবেত قوت  বলা হয়। 

ফাত�ল বাির : ১১/২৯৩, শর�ন নবিব :  ৭/১৫২  

81 সিহহ মুসিলম : ১০৭০ 

82 সিহহ মুসিলম : ১০৬৯ 
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১০. আমেলর ��ে� নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মূলনীিত িছেলা 
িন��প।  

িতিন বলেতন, ‘�তামােদর সামথ��ানুযায়ী আমল কেরা। কারণ, �তামরা পির�া� 
হওয়া পয�� আ�াহ তায়ালা আমেলর �িত মেনােযাগী থােকন।’ আ�াহর িনকট 
পছ�নীয় আমল হেলা যা ধারাবািহকভােব করা হয়, যিদও পিরমােণ অ� হয়। 
নবীিজর পিরবার যখন �কােনা আমল করেতন তা ধারাবািহকভােব করেতন। 
নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �কােনা নফল নামাজ �� করেল তা 
অব�াহত রাখেতন।83 

একদল সাহাবােয় �করাম নবীিজর আমল স�ে� অবগত হেয় তা কম মেন কের 
তারা ম�ব� করেলন, নবীিজর আমেলর সােথ আমােদর আমেলর �কােনা ত�লনাই 
হেত পাের না! আ�াহ তায়ালা তাঁর পূব�াপর সকল �নাহ �মা কের িদেয়েছন। 
ত�েধ� একজন বলেলন, ‘আিম সারা রাত নামাজ আদায় করব।’ আেরকজন 
বলেলন, ‘আিম সব সময় �রাজা রাখব, কখেনা বাদ �দব না।’ অপরজন বলেলন, 
‘আিম মিহলােদর স� �হণ করব না এবং সারা জীবন িববাহ করব না।’ 
আেরকজন বলেলন, ‘আিম কখেনা �গাশত খাব না।’ নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�াম তােদর কথাবাত�া স�ে� অবগত হেয় তােদর িনকট এেস বলেলন, 
‘�তামরাই িক ওই সকল ব�ি� যারা এমন এমন ম�ব� কেরছ? আ�াহর কসম! 
আিম �তামােদর �চেয় আ�াহেক �বিশ ভয় কির এবং �তামােদর �চেয় তাঁর �িত 
�বিশ অনুগত। অথচ আিম �রাজা রািখ এবং �রাজার �ছেড় িদই। নামাজ আদায় 
কির এবং ঘুমাই। আিম নারীেদরেক িবেয়ও কির। অতএব �য ব�ি� আমার সু�েতর 
�িত অনীহা �কাশ করেব, �স আমার দলভ�� নয়।’84 

আমেলর ��ে� একজন মুসলমােনর প�িত �কমন হেব এ স�ে� নবীিজ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন, ‘�তামরা �াভািবক প�ায় আমল 
কের আ�াহর �নকট� অজ�ন কেরা। �তামরা �জেন �রেখা, �তামােদর �কউ তার 
আমেলর মাধ�েম নাজাত পােব না।’ সাহাবােয় �করাম �� করেলন, ‘আপনার 
ব�াপাের কী বেলন �হ আ�াহর রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম!’ িতিন 
উ�র িদেলন, ‘আ�াহ তায়ালা আমােক তাঁর রহমত এবং দয়া �ারা আবৃত 
�রেখেছন।’ 

 
83 বুখাির মাআল ফাতহ : ১৯৭০,৬৪৬৫,সিহহ বুখাির : ৬৪৬৭, ৬৪৬১ সিহহ মুসিলম : ৭৮২ 

84 বুখাির মাআল ফাতহ : ৫০৬৩, সিহহ মুসিলম : ১৪০১ 
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িতিন আরও বেলন, ‘�তামরা যথারীিত আমল কের আ�াহর �নকট� অজ�ন কেরা। 
সকােল-িবকােল এবং রােতর �শষভােগ আ�াহর ইবাদত কেরা। মধ�মপ�া 
অবল�ন কেরা, মধ�মপ�া �তামােদরেক লে�� �পৗঁছােব।’85 

আ�াহর একা� বাধ�গত বা�া হওয়া সে�ও নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�াম সব�দা এই �দায়া�েলা পাঠ করেতন। 

�َ�  �َِ
ّ
�
َ
�بِ  ُ��

ُ
�
ُ
�
ْ
ّ�ِْ�  ا�

َ
�   �ِ

ْ
�
َ
�  

َ َ
�  

َ
دِ��ِ�  

‘�হ অ�রসমূহ পিরবত�নকারী, আমার অ�রেক �ীেনর উপর অিবচল 
রাখুন।’86 
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‘�হ অ�রসমূহ পিরবত�নকারী, আপিন আমােদর অ�রসমহূেক 
আপনার আনুগেত�র উপর ি�র রাখুন।’87 

আেলাচনার সারকথা : 

ক. নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম পৃিথবীর সকল মুসলমােনর অনুপম 
আদশ�। আ�াহর �িতিট িবধান এমন িনখুঁতভােব পালন করেতন নবীিজ, পৃিথবীর 
ইিতহােস যার �কােনা উপমা �নই। এজন�ই আ�াহ তায়ালা সু�� ভাষায় �ঘাষণা 
কেরেছন, ‘�তামােদর মেধ� যারা আ�াহ ও আেখরাতেক ভয় কের এবং আ�াহেক 
অিধক �রণ কের, তােদর জন� �তা রাসুলু�াহর মেধ� রেয়েছ উ�ম আদশ�।’88 

খ. শারীিরক ও চািরি�ক উভয় �েণ নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 
পৃিথবীর সব�ািধক �সৗ�েয�র অিধকারী। তাঁর �সৗ�েয� মােতায়ারা পুেরা পৃিথবী। তাই 
�তা িতিন পৃিথবীর সকল যুেগর সকল �েরর মানুেষর িনরাপদ আদশ�। 
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  িতিন রহমেতর �ফিরওয়ালা      

 

নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অিসলায় রহমেতর শীতল �েশ� ধন� 
হেয়েছ তামাম পৃিথবী। িজন-ইনসান, মুসিলম-কােফর সকেলর জন� িতিন 
রহমেতর �িতভ�। এই অেমাঘ বাণী শা�ত ক�রআেন �িনত হেয়েছ িনে�া� 
ভাষায়, 
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‘আিম �তামােক িব�জগেতর জন� রহমত��প ��রণ কেরিছ।’89 

যারা ইসলােমর উপর �াপন কেরেছ িব�ােসর িভত, তােদর জন� �তা িতিন 
পিরপূণ� রহমত। িক� যারা তােক নবী বেল �মেন �নয়িন, তারা পিরপূণ� রহমত 
�থেক বি�ত। এ �সে� ইবেন আ�াস রািদয়া�া� আন� বেড়াই চমক�দ কথা 
বেলেছন, ‘যারা আ�াহ এবং পরকােলর �িত ঈমান আেন, আ�াহ তায়ালা 
তােদর জন� ইহকাল ও পরকােল রহমত ধায� কের �দন । প�া�ের যারা আ�াহ ও 
রাসুেলর �িত অিব�াসী, নবীিজর অিসলায় তােদরেক িবক�িত, ভ�িম�স ইত�ািদ 
মুিসবত �থেক িনরাপদ রাখা হয়।’ 

ইমাম তাবাির রািহমা��াহ এই কথার সমথ�েন বেলেছন, ‘আ�াহ তায়ালা নবীিজ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামেক পৃিথবীর সকল ধেম�র মানুেষর জন� রহমত��প 
��রণ কেরেছন। যারা নবীিজর �দখােনা পেথ চেল ইসলামেক িনেজেদর জীবেন 
বা�বায়ন কের তারা জা�ােতর অিধবাসী। যারা নবীিজর আ�ান �থেক মুখ িফিরেয় 
রােখ, তারা পরকালীন পুর�ার �থেক বি�ত। তেব নবীগণেক অ�ীকােরর ফেল 
পূব�বত�ী উ�েতর উপর �যমন তাৎ�িণক আজাব �নেম আসত, নবীিজর অিসলায় 
এই উ�ত তা �থেক মুি� �পেয়েছ।’90 

নবীিজ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম পুেরা পৃিথবীর জন� রহমত এ িবষয়িট 
অেনক�েলা হািদেস বিণ�ত হেয়েছ। হজরত আবু �রাইরা রািদয়া�া� আন� 
বেলন, ‘একবার নবীিজর কােছ আেবদন করা হেলা, �হ আ�াহর রাসুল! 

 
89 সুরা আি�য়া : ১০৭ 

90 তাইিস�ল কািরিমর রহমান িফ তাফিসির কালািমল মা�ান িলস সািদ : ৫৫২;জািমউল বয়ান 
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