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সুলতান  গািজ ত�তীয়  মুহা�দ  িবন সুলতান ত�তীয় মুরাদ 500 
সুলতান  গািজ �থম  আহমাদ খান  িবন ত�তীয়  মুহা�দ 501 
সুলতান �থম মু�ফা খান িবন সলুতান ত�তীয় মুহা�দ 502 
সুলতান ি�তীয় উসমান খান িবন সুলতান �থম  আহমাদ 503 
সুলতান গািজ চত�থ� মুরাদ খান িবন  সুলতান �থম আহমাদ 503 
গািজ �থম ইবরািহম খান িবন সুলতান �থম আহমাদ 505 
সুলতান গািজ চত�থ� মুহা�দ িবন সুলতান �থম ইবরািহম 507 
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গািজ ি�তীয় সুলাইমান খান িবন �থম  ইবরািহম 510 
সুলতান গািজ ি�তীয় আহমাদ খান িবন �থম ইবরািহম 512 
গািজ সলুতান ি�তীয় মু�ফা খান িবন চত�থ� মুহা�দ 513 
গািজ ত�তীয় আহমাদ খান িবন চত�থ� মুহা�দ 515 
গািজ �থম মাহমুদ খান িবন গািজ ি�তীয় মু�ফা 517 
গািজ সলুতান ত�তীয় উসমান 518 
গািজ সলুতান ত�তীয় মু�ফা িবন ত�তীয় আহমাদ 519 
সুলতান গািজ �থম আ�ুল হািমদ খান  িবন সলুতান ত�তীয় আহমাদ 521 
সুলতান গািজ ত�তীয় �সিলম খান  িবন সুলতান ত�তীয় মু�ফা 523 
গািজ সলুতান চত�থ� মু�ফা িবন  সুলতান �থম আ�ুল হািমদ 527 
গািজ সলুতান ি�তীয় মাহমুদ খান িবন  �থম আ�ুল হািমদ খান 528 
সুলতান গািজ �থম আ�ুল মািজদ খান  িবন সুলতান ি�তীয় মাহমুদ 530 
সুলতান গািজ আ�ুল আিযয খান িবন  সুলতান ি�তীয় মাহমুদ 532 
সুলতান প�ম মুরাদ িবন সুলতান �থম আ�ুল মািজদ 534 
সুলতান গািজ ি�তীয় আ�ুল হািমদ িবন  সলুতান �থম আ�ুল মািজদ 535 
সুলতান প�ম মুহা�দ রাশাদ িবন �থম আ�ুল মািজদ 537 
ওয়ািহদুি�ন ষ� মুহা�দ িবন প�ম মুরাদ 538 
ি�তীয় আ�ুল মািজদ িবন আ�ুল আিযয 539 
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�লখক পিরিচিত 

 

�লখক সািয়�দ আ�ুল ক��ুস হােশিম ১৯১১ সােলর ২৬েশ জুন ভারেতর 
�গায়া শহেরর পা��বত�ী মাকদমুপুর �ােম জ��হণ কেরন। পরবত�ীেত 
১৯৪৭ সােল �দশভােগর পর িতিন সপিরবাের পািক�ােন চেল যান। তার 
িপতা মাওলানা আওসাত �হাসাইন িছেলন একজন বেড়া আেলম। িছেলন 
িবখ�াত আেলম মাওলানা নািজর �হাসাইন মুহাি�েস �দহলিব রহমত��ািহ 
আলাইিহর ঘিন� িশষ�। 

আ�ুল ক��ুস হােশিম �াথিমক িশ�া অজ�ন কেরন তার িপতা ও খালার 
কােছ। আট বছর বয়েস তার িপতার ইে�কাল হেল তােক িহ�ু পাঠশালায় 
ভিত� করােনা হয়।  �সখােন িতিন িহি� ভাষা ও অ�শাে�র �ান অজ�ন 
কেরন। তারপর িতিন �গায়া শহের আেনায়া�ল উলুম মা�াসায় ভিত� হন। 
�সখােন আরিব ভাষার �াথিমক িকতাবািদ পড়ার পাশাপািশ পূণ� ক�রআন 
শিরেফর তরজমা �শষ কেরন। 

পের িতিন আজমগড় আিলয়া মাদরাসায় ভিত� হন। �সখােন আশরাফ আিল 
থানিভ রহমাত��ািহ আলাইিহর শাগেরদ আ�ুর রহমান আবু নুমােনর 
ত�াবধােন দরেস �নজািম সমা� কেরন। 

তারপর িতিন নদওয়াত�ল উলামায় ভিত� হন।  �সখােন অত�� ক�িতে�র 
সােথ তাকিমল (মা�াস�) স�� কেরন। 

নদওয়ায় পড়াকােল িতিন মাওলানা হায়দার হাসান খান মুহাি�েস �টাংিক,  
শামসুল উলামা মাওলানা হািফজুলাহ শািগর ও মাওলানা আ�ুল হাই 
িফিরি�মহি� �থেক িবেশষ িবেশষ �ান অজ�ন কেরন। 

িতিন একাধাের আরিব,  উদু�,  িহি�, ফারিস, ত�িক� ও সং��ত ভাষায় িবেশষ 
পারদশ�ী িছেলন। িতিন একজন উঁচ� মােনর আেলম িছেলন, অত�� �িস� 
�লখক ও গেবষক িছেলন। পািক�ােনর িবখ�াত নািদম পি�কার স�াদক 
িছেলন, পাশাপািশ িতিন পািক�ােনর িবখ�াত ব�ি��ও িছেলন৷ 
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িতিন িবে�র অেনক�েলা �দশ সফর কেরন, দীঘ�িদন িতিন মু’তামার আলেম 
ইসলািমর �ক�ীয় িডের�র িহেসেব দািয়� পালন কেরন। 

রচনাবিল :  তাকিবেম তািরিখ তাঁর রিচত িবখ�াত ��। এ ছাড়া িতিন 
মুখতাসার তািরেখ �খলাফেত ইসলািময়া, মায়ািশয়াত আওর পািক�ান, 
হামারা রসমুল খত, সফরনামােয় চীন ও পািক�ান আওর িহ�ু�ানসহ 
আরও অেনক �� রচনা কেরন। 

 

অনুবাদক ও সংকলক-পিরিচিত 

 

নূর �হাসাইন উমর। 

একাধাের একজন কিব, �লখক ও অনুবাদক।  

তার জ� বাংলােদেশর অ�গ�ত সীমা�বত�ী �জলা �ন�েকানা'র ছায়া সুিনিবড় 
কাউপুর �ােম। 

িতিন কওিম মাদরাসা �থেক অত�� ক�িতে�র সােথ দাওরােয় হািদস সমা� 
কেরন। পরবত�ীেত আরিব সািহত� ও ইফতা িবভােগ পড়ােশানা কেরন৷  

�লখােলিখ তাঁর �নশা। অধ�য়ন ও গেবষণায় ইসলািম  ইিতহাস তাঁর ি�য় িবষয় ।  

বত�মােন িতিন জািময়া ইসলািময়া �হাসাইিনয়া মালনী �ন�েকানােত মুহাি�স 
িহেসেব িনযু� আেছন।  

কিবতা, অনুবাদ ও �মৗিলক রচনার পাশাপািশ িতিন জাতীয় িব�িবদ�ালেয় অনােস� 
বাংলা িবভােগ পড়ােশানা করেছন। 

হাসানাহ পাবিলেকশন �থেক ‘সীমাে�র মহাবীর’ নােম তার অনূিদত একিট বই 
�কািশত হেয়েছ।  
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সংকলন �সে� িকছু কথা 

বইিটর �থম মু�ণ িছল সািয়�দ আবদুল ক��ুস হােশিম িবরিচত ‘মুখতাসার তািরেখ 
�খলাফেত ইসলািময়া’ �ে�র অনুবাদ। 

ইসলািম �খলাফেতর সামি�ক ইিতহাস ও সম� খিলফার জীবনী সংি�� আকাের 
এক মলােট িলিপব� হওয়ায় বইিটর �িত মানুেষর আ�হ ও চািহদা িছল ব�াপক। 
ফেল অ� িদেনই বইিটর �থম মু�ণ �শষ হেয় যায়। 

তেব হ�া,ঁ আবু বকর রািদয়া�া� আন� �থেক উসমািন �খলাফেতর সব�েশষ 
খিলফা ি�তীয় আবদুল মািজদ  পয�� ১০১ জন খিলফার জীবনী ও তােদর 
�খলাফতকােলর ঘটনা�বাহ আেলাচনার জন� বইিট িছল ত�লনামূলক অেনক 
�ছােটা কেলবেরর। 

ফেল পাঠকেদর প� �থেক বইিটর কেলবর বৃি�র জন� বারবার তাগাদা আসেত 
থােক। �কাশক মুহতারাম রােশদুল আলম ভাই আমার কােছ পাঠকেদর চািহদার 
কথা ব�� কেরন। 

আিম ব�ি�গতভােবও কেলবেরর সীমাব�তা অনুভব কির। �ছা� কেলবর হওয়ায় 
�খলাফেতর ইিতহােসর ���পূণ� অেনক ঘটনা ও ইসলািম ইিতহােসর 
উে�খেযাগ�  যু� ও িবজয়ািভযােনর আেলাচনা অিন�া সে�ও �লখেকর কলম 
�থেক ছুেট �গেছ। 

কেলবর �ছােটা রাখেত িগেয় মূল �লখক �সানািল যুগ ও পরবত�ী যুেগর ���পূণ� 
যু��েলার �কবল নাম উে�খ কেরই �া� হেয়েছন। খিলফােদর ব�ি�গত জীবন 
িনেয়ও খুব �বিশ আেলাচনার �য়াস পানিন। 

ফেল আিম পাঠকেদর চািহদা, �কাশেকর তাগাদা ও ব�ি�গত আকা�া পূরণােথ� 
আ�াহর নােম সংকলেনর কাজ �� কির এবং মূল �লখেকর প� �থেক ছুেট 
যাওয়া িবষয়�েলার ওপর সিবেশষ আেলাচনা কির। 

আিম ‘খিলফােদর �সানািল ইিতহােসর’ মলােট �খলাফেতর ���পূণ� ঘটনা, 
উে�খেযাগ� যু�, ইসলািম িবে�র অ�গিত ও মুসিলম �সনাপিতেদর 
িবজয়ািভযােনর ইিতহাস সংি�� আকাের ত�েল আনার �চ�া কির। পাশাপািশ 
খিলফােদর ব�ি�গত জীবনাচার সমে� যৎিকি�ৎ আেলাকপাত করার �চ�া কির। 



Lwjdv‡`i ‡mvbvwj BwZnvm 13 

 

�থম মু�েণর পর িকছু অনাকাি�ত ভ�ল আমার দৃি�েগাচর হেয়িছল, যার কারেণ 
সংকলেনর পাশাপািশ আিম মূল �লখেকর অংশট�ক� �হণেযাগ� ঐিতহািসক 
��াবিলর সাহােয� িনরী�ণ কির। ফেল মূল বইেয়র মূল �লখেকর অনাকাি�ত 
িকছু ভ�ল সংেশাধন করা হয়। 

মূল �লখক কত��ক �কােনা �কােনা খিলফার জীবনী অিত সংি�� থাকার কারেণ 
আিম নত�ন কের তােদর জীবনী ও তােদর �খলাফেতর ঘটনাবিল িলিপব� কির। 

সংকলন ও অনুবােদ ঘটনার ধারাবািহকতা র�ােথ� �কােনা �কােনা জায়গায় মূল 
বইেয়র িকছু অংশ আগিপছ ও কাটছাঁট করেত হেয়েছ। মূল �লখক খিলফা 
মুয়ািবয়া িবন ইয়ািযদ ও আ�ু�াহ িবন যুবাইর রািদয়া�া� আন�র জীবনী উে�খ 
কেরনিন। সংকলেন আিম তাঁেদর জীবনী ও তাঁেদর �খলাফতকােলর ঘটনাবিল 
সংেযাজন কির। 

অবেশেষ আ�াহর রহমেত সংকলেনর কাজ �শষ হয়। 

মানুষ ভ�েলর ঊে�� নয়। আমার �ােনর ��তা ও কলেমর �দন�তার কারেণ 
�কােনা ভ�ল �থেক যাওয়া অ�াভািবক িকছু নয়। তথািপ পাঠক বরাবর িনেবদন, 
�কােনা ভ�ল দৃি�েগাচর হেল আপনারা �লখক/�কাশেকর দৃি� আকষ�ণ করেবন। 

অনুবাদ ও সংকলন সমাি�র পর আিম বলব, 

ইসলােমর ধারাবািহক ইিতহাস ও �খলাফেত রােশদা �থেক উসমািন �খলাফেতর 
�শষ পয�� সামি�ক ইিতহাস জানার জন� এই বইিট সব ধরেনর পাঠেকর জন� 
অত�� ফল�সূ বেল �মািণত  হেব।  িবইযিন�াহ। 

 

নূর �হাসাইন উমর 

২৯/ ১১/২০২১ ই. 

�ন�েকাণা,  ময়মনিসংহ 
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ড�র ইনামু�াহ খান সােহেবর বাণী 

নাহমাদু� ওয়ানুসাি� আলা রাসুিলিহল কািরম। ব��মাণ ��িট ইসলােমর 
খিলফােদর সংি�� ইিতহাস। ইসলাম ধেম� �ক�ত �নতা হযরত মুহা�দ সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�াম। যাঁেক সকল কােজ, সকল ��ে� িবনা শেত� অনুসরণ করা 
সকল মুসলমােনর ওপর ওয়ািজব। িতিন ছাড়া অন� �কােনা ব�ি�েক �ক�ত 
পথ�দশ�ক ও এক�� �নতা বলা যায় না। িতিন ছাড়া অন� কারও সব কাজ ও 
সব কথা িবনা শেত� অনুসরণ করা যায় না।  
রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইে�কােলর পর আলেম ইসলােম এমন 
একিট �িত�ােনর তী� �েয়াজন �দখা �দয়-যা উ�তেক সত� ও ন�ােয়র দুধ�� 
পেথ পিরচািলত করেব। �াি� ও িবি��তার ধূিলধূসিরত পথ �থেক �হফাজত 
করেব। �সই সােথ আ�াহ ও তাঁর রাসুেলর িবিধিনেষধ কায�কর করেব। 

এই মহান কাজ সমাধা করার জেন� ন��ত�ল� সাহািবরা ঐকমত� হেয় হযরত আবু 
বকর রা.-�ক খিলফা িনব�াচন কেরন এবং তােক খিলফাত� রাসুিল�াহ অিভধায় 
ভ�িষত কেরন। এভােবই �খলাফতব�ব�ার সূচনা হয়। অতঃপর তা ১৩৩১ বছর 

পৃিথবীর বুেক আলেম ইসলােমর �ক� িহেসেব ���পূণ�  ভ�িমকা পালন কের। 
১৩৪২ িহজির �মাতােবক ১৯২৪ সােল ত�িক� �নতা মু�ফা কামাল পাশার হােত 
চাঁদ-তারাখিচত পতাকা ভ�লুি�ত হয়। িচরকল�াণী �খলাফতব�ব�ার পিরসমাি� 
ঘেট। 

আলেম ইসলােমর �গৗরেবর যুেগ এবং ইসলািম সা�ােজ�র পতেনর যুেগ 
�খলাফতই িছল মুসলমানেদর একমা� মারকাজ। 

 মুসলমানেদর ঐক� ও সংহিতর জেন�, �াত�� ও ব�েনর জেন� �খলাফত িছল 
একিট সুমহান শি�। সে�াহনী পতাকা। যতিদন পয�� এই পতাকা উ�ীন িছল, 
ততিদন তা আ�াহর �ীন িবজেয়র পাশাপািশ ঐক� ও সংহিত র�ায় িবেশষ 
ভ�িমকা পালন কেরেছ। 

যখন �খলাফতব�ব�া �ংস হেয় �গল, তখন আলেম ইসলােমর বেরণ� ব�ি�বগ� 
িচি�ত হেয় পড়েলন। তারা পরামশ� করেলন। তারা মুসলমানেদর একতা র�ার 

জেন� ও �খলাফত পুন��ােরর লে��  ১৩৪৪ িহজির �মাতােবক ১৯২৬ সােল 



Lwjdv‡`i ‡mvbvwj BwZnvm 15 

 

ম�ায় হেজর �মৗসুেম মু’তামার আলেম ইসলািম নােম একিট সংগঠন �িত�া 
কেরন। 

�সসব বেরণ� ব�ি�েদর মােঝ উে�খেযাগ� হেলন সাইেয়দ সুলাইমান নদিভ,   
�মাহা�দ আিল জাওহার, রািশয়ার মুসা জাির�াহ। িমশেরর মুহা�দ আিল আলািব 
পাশা ও রিশদ �রজা। ইে�ােনিশয়ার সাইদ উমর। 

আলহামদুিল�াহ, ‘মু’তামার আলেম ইসলািম’ এখেনা িবদ�মান আেছ।  
পািক�ােনর করািচেত এর সদর দ�র। পািক�ান ছাড়াও িবে�র ৬২িট �দেশ এর 
শাখা-�শাখা ছিড়েয় আেছ। তারা মুসলমানেদর ঐেক�র জেন�, হারােনা �খলাফত 
পুন��ােরর জেন� আ�াণ �চ�া কের যাে�। 

আিম �িস� মুহাি�ক, সুখ�াত �লখক ও মু’তামার আলেম ইসলািমর সদর 
দ�েরর ডাইের�র মাওলানা সাইেয়দ আ�ুল ক��ুস হােশিমেক ইসলািম 

�খলাফেতর পিরচয় ও সংি��  ইিতহাস িনেয় একিট ��  রচনার জন� অনুেরাধ 
কেরিছলাম। যার মাধ�েম খিলফােদর সমু�ল ইিতহাস চচ�ার পাশাপািশ িবেশষ 
উে�েশ� ছড়ােনা কতক ইিতহাসিবেদর িমথ�া তেথ�রও অবসান হেব। 

  তা ছাড়া ইিতহােসর বেড়া বেড়া িকতাব পড়ার সময় ও সুেযাগ সবার �ারা হেয় 

ওেঠ না। দীঘ� দীঘ� বইেয়র দীঘ� িফিরি� �রণ রাখাও অেনেকর জন� ক�কর হেয় 
পেড়। তাই এই সংি�� বইেয়র মাধ�েম ইনশাআ�াহ ��ল-কেলেজর ছা�, 
িশ�ক, সাংবািদক সেব�াপির সকল ইিতহাস অে�ষীেদর উপকার হেব। 

আলহামদুিল�াহ, এই িকতাব ��ত হেয় এখন �কােশর পেথ। আমােদর �াথ�না 
হেলা, এর মাধ�েম �যন মানুেষর মােঝ ইিতহাস জানার আ�হ �তির হয়। তারা 
�যন বেড়া বেড়া িকতাব �থেক �ান অজ�েন উৎসাহী হয়। 

 করািচ 

১ িজলকদ, ১৪০১ িহ. 

১ �সে��র, ১৯৮১ ইসািয় 
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�লখেকর কথা 

আপনােদর স�ুেখ উপ�ািপত এই �ছা� বইিট খিলফােদর সংি�� ইিতহাস।  এিট 
�কােনা দীঘ� ও িব�ািরত ইিতহাস নয়। এই বই রচনার একিট উে�শ� হেলা-এিট 
পড়েল বৃহৎ কেলবেরর বই�েলােত খিলফােদর নাম ও উপািধ, তােদর যুগ ও 

কীিত�র  ইিতহাস খুঁেজ �পেত অেনক সহজ হেব। আর যােদর কােছ ইিতহােসর 

বৃহৎ �কােনা �� �নই, এই বইিট তােদরেক খুব �ত ও সহেজ ১১ িহজির �থেক 
১৩৪২ িহজির পয�� খিলফােদর �ণ�ািল যুগ স�ে� জানেত সাহায� করেব। 

  রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইে�কােলর পর হযরত আবু বকর রা.-

�ক খিলফা িনব�াচেনর মাধ�েম �খলাফেত ইসলািময়ার �সানািল ধারা ��  হয়, যা 
১৪৩১ বছর পয�� �গৗরব ও স�ােনর সােথ, সুকীিত� ও ময�াদার সােথ �িতি�ত 
থােক। অতঃপর ১৪৪২ িহজিরেত মু�ফা কামাল পাশা উসমািন সা�ােজ�র 

সব�েশষ খিলফা ি�তীয় আ�ুল মািজদেক বরখা� কের আলেম ইসলােমর মারকাজ 
ত�রে� ধম�িনরেপ� সমাজত� �িত�া কের। এই সুদীঘ� সমেয় �খলাফত কখেনা 
শি�শালী িছল, কখেনা দুব�ল, কখেনা-বা নামসব�� িছল। তেব কিঠন �থেক 
কিঠনতর পিরি�িতেতও মুসলমানরা এই �খলাফতেক তােদর মারকাজ মেন করত। 

গত িকছুিদন যাবৎ অেনক আিলম ও �ণীজনেদর  �থেক আমােক �খলাফত 
িবষেয় িবিভ� �ে�র মুেখামুিখ হেত হয়। তাই আমার ি�য় ও স�ািনত ব�� 
মু’তামার আলেম ইসলািমর সিচব ড�র ইনামু�াহ সােহব আমােক খিলফােদর 
ইিতহাস িনেয় একিট সংি�� বই �লখেত তাগাদা �দন। যােত আহেল ইলম 
হযরতেদর এবং �ানিপপাসু ছা� ভাইেদর িবেশষ উপকার হয়। 
আলহামদুিল�াহ বইিট রচনা হেয়েছ। এখন �কাশনায় যাে�। আ�াহর কােছ 

�াথ�না কির, িতিন �যন বইিটেক সকেলর জন� উপকারী ও ফল�সূ কেরন।    
ওয়ামা তাওিফক� ই�া িব�াহ।   

আ�ুল ক��ুস হােশিম  
দি�ণ নািজমাবাদ, করািচ, ৩৩ 

 ১ মহররম, ১৪০১ িহজির; ৯ নেভ�র ১৯৮০ ইসািয় 

 



Lwjdv‡`i ‡mvbvwj BwZnvm 17 

 

অনুবাদেকর কথা (�থম সং�রণ) 

১ 
ইিতহাস জািতর দপ�ণ। জািতর সফলতা ও ব�থ�তার �মাণ। আমােদর ইিতহাস 
�গৗরেবর। আমােদর অতীত �সৗরেভর। আমােদর ইিতহােসর পাতায় পাতায় সাহস 
আর �শৗেয�র গ�। আমােদর অতীেতর খাতায় খাতায় িবজয় আর বীরে�র গ�। 

 ি�য়তম হযরত মুহা�দ মু�ফা সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর 

��� নবী ও ��� মহামানব। পৃিথবীেত এই ��� মানেবর �শ� যাঁরা �পেয়েছন, 
এই সুরিভত �গালােবর সং�েশ� যাঁরা রেয়েছন, তাঁরাই হেয়েছন ধন�। হেয়েছন 
পৃিথবীর বুেক অনন�। 

১১ িহজিরেত মুহা�দ মু�ফা সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম ইে�কাল করেলন। 

তাবৎ পৃিথবী �শােক ও দুঃেখ মুহ�মান হেয় পড়ল। আলেম ইসলােম তখন এক 
পাহাড় িবপয�য় �নেম এেলা। তখন মুসলমানেদরেক সিঠক পেথ পিরচালনা করার 
জেন� এবং আ�াহ ও তাঁর রাসুেলর িবিধিবধান বা�বায়ন করার জেন� একজন 
খিলফা িনব�াচন করার তী� �েয়াজন �দখা িদল। ফেল ন��ত�ল� সাহািবরা 
পর�র পরামশ� কের হযরত িসি�েক আকবর রা.-�ক খিলফা িনব�াচন করেলন। 

কারণ, িতিন একিদেক �যমন সরদাের কােয়নােতর �শ�ধন�, অন�িদেক িতিন 
মুসিলম উ�াহর মােঝ সব�ে�� ও অনন�। সব�স�িত�েম হযরত আবু বকর রা. 
মুসিলম উ�াহর খিলফা িনব�ািচত হন। তখন �থেকই খিলফােদর িহর�য় কােফলার 
যা�া �� হেলা। �� হেলা খিলফােদর �সানািল ধারা। যাঁেদর এেককজন 
এেককিট ন��, এেককিট �সতারা। 

২ 
�খলাফত হেলা আলেম ইসলােমর একমা� মারকাজ। মুসলমানেদর ঐক� ও �াত�� 
র�ার জেন�, ইসলািম সা�ােজ�র সীমা� সুর�ার জেন� �খলাফত আ�াহর প� 
�থেক মহা �নয়ামত। পৃিথবীর বুেক যতিদন �খলাফত �িতি�ত িছল, ততিদন 
আমােদর পতাকা ও িনশান উ�ত িছল। আমােদর স�ান ও �গৗরব সমু�ত িছল। 

১১ িহজিরেত খিলফােদর �য ন��-িমিছল �� হেয়িছল, ১৩৪২ িহজিরেত এেস 
�স িমিছল থমেক দাঁড়াল। ক�চ�ী কামাল পাশার ষড়য� ও চ�াে�র কারেণ 
ইসলািম �খলাফেতর পতন হেয় �গল। ফেল আমােদর পতাকা ও িনশান ভ�লি�ত 
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হেলা। উ�াহর ব�থা ও �বদনায়, িবপয�য় ও যাতনায় সদা জা�ত থাকা ই�া�ুেলর 
�শষ �ক�াও মািটেত িমেশ �গল। আমরা আমােদর মাকসাদ ও মারকাজ হারালাম। 
আমােদর মুহােফজ ও অিভভাবক হারালাম। 

আমােদর পিব� �খলাফত পতেনর মধ� িদেয়ই �� হেলা জাতীয়তাবােদর িবভৎস 
িমিছল। তখন আমরাও অ�কােরর িদেক হাঁটেত থাকলাম। �সানািল ইিতহাস ও 

বণ�ালী ঐিতহ� ভ�লেত লাগলাম। ই�িদ-নাসারােদর ষড়যে�র পাতা ফাঁেদ পা িদেয় 
আমারও রা�-মূিত�র সামেন অবনত হেত লাগলাম। আমরা ভ�েল �গলাম আমােদর 
�গৗরবময় অতীেতর কথা। ভ�েল �গলাম আমােদর ঐক� ও একতার কথা। স�ান 
ও �িতপি�র কথা। ফেল অপমান আর লা�না আমােদর স�ী হেলা। পরাজয় আর 
িজ�িত আমােদর ভােগ� জুটল। অথচ আমরা একবারও �ভেব �দিখ না �য, 
পৃিথবীর ��� জািত হেয়ও আমরা কী হারালাম? কী হেলা আমােদর। কী হেলা 
আবু বকর-উমেরর উ�রসূিরেদর। কী হেলা খািলদ, তািরেকর বংশধরেদর। 

সালাউি�ন আর আ� আরসালােনর মানসস�ানেদর? এই �য আমােদর পতন। 
অিব�াস� অধঃপতন। এসেবর �শষ �কাথায়? আমােদর গ�ব� �কাথায়? একঝাঁক 
�� এেস করাঘাত কের মেনর অিলে�। �দেয়র দেরাজায়। 

৩ 
ব��মাণ ��িট পািক�ােনর �নামধন� আিলম, �লখক ও গেবষক সাইেয়দ আ�ুল 
ক��ুস হােশিম িবরিচত ‘মুখতাসার তািরেখ �খলাফেত ইসলািময়া’ �ে�র সাবলীল 
অনুবাদ। 

আবু বকর রা. �থেক �� কের সুলতান ি�তীয় আবদুল মািজদ পয��  
খিলফােদর �সানািল ইিতহােসর গ�কথা, তাঁেদর সাহস ও বীরে�র র�গাথা 
িবরিচত হেয়েছ ব��মাণ �ে�। 

আিম অবগত আিছ আমার �ােনর ��তা ও কলেমর �দন�তা স�েক�। তবুও 
আ�াহ ও তাঁর রাসুেলর স�ি�র জেন�, মুিমন-মুসলমানেদর উপকােরর জেন� 
আিম ��িট অনুবাদ কেরিছ।  

অনুবােদর ��ে� আিম �লখেকর ধারা, তথ� ও বণ�নাভি�েকই অনুসরণ,  
অনুকরণ কেরিছ। �য সকল খিলফা একবার বরখা� হেয় পুনরায় খিলফা হেয়েছন, 
�লখক তােদর আেলাচনােক ি�তীয়বার উে�খ কেরনিন। �লখক �কাথাও �কাথাও 
জ�-মৃত��র তািরখ অনুে�খ �রেখেছন। আিম আমার সাধ� অনুযায়ী তািরখ 
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সংেযাজেনর �চ�া কেরিছ। �লখেকর �শংসা না করেলই নয়। তাঁর রচনায় ভাষার 
লািলত� ও শে�র কািরশমা, ঘটনার গিতময়তা ও বণ�নার �া�লতা সিত�ই 
মেনামু�কর। 

�লখক উসমািন �খলাফেতর আেলাচনা করেত িগেয় তােদর বীর�পূণ� অতীত 
ইিতহাস আঁকেত �চেয়েছন। উসমািন সালতানােতর �থম িদককার �য সকল 
সুলতান খিলফা িছেলন না, তােদর আেলাচনাও িতিন এেনেছন। িনঃসে�েহ এটা 
অত�� বুি�ম�ার ও গভীর িবচ�ণতার পিরচায়ক। ফেল সুলতান উসমান ও 
উরখান গািজর আকাশ আকাশ সাহেসর কথা, সুলতান মুরাদ ও বইিজেদর পাহাড় 
পাহাড় বীরে�র কথা পাঠক সহেজই জানেত পারেব। �সই সােথ জানেত পারেব 
�সই উলুল আমর মুজািহদ মুহা�দ আল-ফািতেহর কথা। ইিতহােসর পাতায় 
�সানার হরেফ ও সাহেসর কািলেত �লখা আেছ যার গব�গাথা। এ ছাড়াও পাঠক 
খিলফা িছেলন না এমন আরও কেয়কজন উসমািন সুলতােনর �গৗরবময় ইিতহাস 
জানেত পারেব। 

৪ 

আমরা �দখেত পাি�, মুসলমানরা আজ পৃিথবীর �দেশ �দেশ সীমাহীন িনয�ািতত। 
আমােদর �চােখর সামেন আরাকান, কা�ীর ও িসিরয়ায় আমােদর �বানেদর 
ই�ত লুি�ত। আমােদর �চােখর সামেন িফিলি�ন উইঘুর ও বসিনয়ায় আমােদর 
ভাইেদর আপাদম�ক রে� রি�ত। �যখােন আমােদর ইিতহাস ও ঐিতহ� বীর� 
আর দুঃসাহিসকতায় ভরপুর! �যখােন আমােদর �পৗ�ষ ও আ�ময�াদা িবজয় আর 
�িতেশােধর �নশায় মাতাল-�ায়! �সখােন আজ আমরা িনয�াতেনর মুেখও নীরব 
ও িন�ৃহ! �সখােন আজ আমরা অপমােনর স�ুেখও িনজ�ীব ও িনিব�কার।  
খিলফােদর এসব ইিতহাস পেড়, সাহস ও বীরে�র গ� �জেন যিদ �কােনা একজন 
যুবেকর ঈমােন �চতনার ঝড় ওেঠ, �দেয়র পাটাতেন �িতেশােধর অ�ু�ৎপাত 

সৃি� হয়, যিদ �কােনা একজেনর �দেয় শাহাদেতর তামা�া জােগ, �কােনা একজন 
�খলাফত �িত�ার সমু�ল �� �বােন, তাহেলই আমােদর �ম সাথ�ক বেল 
িবেবিচত হেব। 

নূর �হাসাইন উমর (০৫/ ০১/ ২০২০) 

�ন�েকানা, ময়মনিসংহ 
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ইসলািম �খলাফত  

খিলফা ও �খলাফত শ� দুিট হেলা আরিব। এর আসল অথ� হেলা �লািভিষ� 
হওয়া। খিলফা শ�িট ক�রআন মািজেদর িবিভ� �ােন িবিভ� আি�েক ব�বহার 
হেয়েছ। 

ইসলােমর ইিতহােস �খলাফত বলা হয় এমন একিট �িত�ানেক, যা সকল 

মুসলমােনর কােছ �কে�র ময�াদা রােখ। চাই এই �ক�িট অত�� শি�শালী �হাক 

িকংবা অত�� দুব�ল �হাক। এই �কে�র মহাপিরচালকেক বলা হয় খিলফা। িযিন 
�নত�ে�র ��ে� ও আ�াহর িবধান কায�কর করার ��ে� রাসুল সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর খিলফা ও �িতিনিধ। 

সব��থম ি�তীয় খিলফা হযরত উমর ফা�ক রা. িনেজর জন� আিম�ল মুিমিনন 
শ�িট চয়ন কেরিছেলন। এরপর �থেক সকল খিলফাই আিম�ল মুিমিনন উপািধ 
ব�বহার করেত থােকন।  

রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইে�কােলর পর যখন হযরত আবু বকর 
রা. খিলফা হন, তখন মুসলমানরা তাঁেক খিলফাত� রাসুিল�াহ তথা আ�াহর 
রাসুেলর খিলফা বেল সে�াধন করেত �� কের। তারপর হযরত উমর রা. যখন 
খিলফা হন, তখন �লােকরা তাঁেকও খিলফাত� রাসুিল�াহ অিভধায় ভ�িষত কের। 

  সহসা একিদন হযরত উমর রা. বলেলন, ‘আিম রাসুল সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর খিলফা নই; বরং হযরত আবু বকর রা.-এর খিলফা। আ�াহর 
রাসুেলর খিলফা ও �লািভিষ� িছেলন আবু বকর রা.। আর আিম আবু বকর রা.-

এর �লািভিষ�।  তাই �� ও স�ুর কথা হেলা, সিঠক ও ন�ায়ানুগ কথা হেলা, 
�তামরা সবাই মুিমন আর আিম �তামােদর আিমর।’ এভােবই আিম�ল মুিমিনন 
উপািধ ব�বহার �� হয়। তারপর মানুেষর কােছ এই শ�টা অত�� ি�য় হেয় ওেঠ। 
তােদর কােছ এই অিভধা মধু মধু লােগ। তারা তা এতই পছ� কের �য, পরবত�ী 
সকল খিলফা এই অিভধায় অিভিষ� হেত থােকন। 

রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িহজরেতর পর ইয়াসিরেব মিদনা নােম 
একিট ইসলািম রা� �িত�া হেলা। এই রা� বংশীয় একতার িভি�েত িকংবা 
জাতীয়তাবােদর �চতনার িভি�েত �িত�া হয়িন। এমনিক মহা মহা িবজয় 
ইিতহােসর মাধ�েমও এই রা� �িত�া পায়িন। 



Lwjdv‡`i ‡mvbvwj BwZnvm 21 

 

তখন আরেব িছল শত শত �গাে�র বসবাস। তােদর মােঝ ঐক� ও একতার, 
সংহিত ও সমতার �লশমা�ও িছল না। তাই বংশীয় একতার িভি�েত রা� �িত�া 
হেয়েছ-এ কথার ধারণাও করা যায় না। 

তা ছাড়া জাতীয়তাবােদর িভি�েত �িতি�ত হেয়েছ এ কথাও বলা যায় না। কারণ, 
আমরা ল� করেল �দখেত পাই �য, মিদনা রাে� অনারিব সাহািবেদর িবেশষ 
ময�াদা িছল। অেনেকই িছেলন রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ ি�য় 
�থেক ি�য়তর। িছেলন রাসুেলর ঘিন� সহচর। 

�হাইব �িম রা., সালমান ফারিস রা. ও �বলাল হাবিশ রা. তাঁেদর ময�াদার কথা, 
�গৗরব ও ���ে�র কথা সব�জনিবিদত। �ানীয় অসংখ� আরবেদর �থেক, ম�া ও 

মিদনার অেনেকর �থেক তাঁরা িছেলন ময�াদায় ���। ���ে� ঊে��। 

রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীেনর দাওয়াত িদেয় �রােমর কায়সােরর 
কােছ ও ইরােনর িকসরার কােছ প� ��রণ কেরিছেলন। িচিঠ পািঠেয়িছেলন 
হাবশার নাজািশসহ আরও অেনক শাসেকর কােছ। তা ছাড়া রাসুল সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বারবার বলেতন �য, অনারবেদর ওপর আরবেদর িকংবা 

অরবেদর ওপর অনারবেদর িবেশষ �কােনা ���� �নই, িবেশষ �কােনা ময�াদা 
�নই। তাই এ কথা বলার সুেযাগ থােকিন �য, ইসলািম রা� �িতি�ত হেয়েছ 
বংশীয় একতায়। মিদনা রা� উ�ািসত হেয়েছ জাতীয়তাবােদর �চতনায়।  

আমরা ল� করেল �দিখ, রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর জােনসার 
সাহািবরা যখন ম�া �থেক মিদনা আেসন, তখন তারা যু�-িব�হ কের িবজয়ীর 
�বেশ মিদনায় �েবশ কেরনিন। তাঁরা এেসেছন �মহমান িহেসেব। বিরত হেয়েছন 
�মহমােনর ময�াদায়। এেসেছন িহজরতকারী িহেসেব। আ�য় �পেয়েছন 
�দয়বানেদর শািময়ানায়। আগত মুহািজর সাহািবেদর সংখ�াও িছল মিদনাবাসীেদর 
ত�লনায় নগণ�। তােদর সােথ অন� ও ব� িছল না। িছল না সহায় ও স�ি�। িছল 
�ধু ঈমােনর মহা �দৗলত। িছল �হরার ঐ�িরক �জ�ািত। 

তা ছাড়া যখন রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম ইে�কাল কেরন, তখন 
মিদনা রাে�র পিরিধ ৯ ল� সাতাইশ হাজার বগ�মাইল পয�� িব�ৃত িছল। অথচ 
রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সমেয় ম�া, খায়বার ও �ছােটা �ছােটা 
িকছু এলাকা ছাড়া বেড়া �কােনা ভ�খ� িবজয় হয়িন। ৯ ল� সাতাইশ হাজার 
বগ�মাইল এলাকার মােঝ িবজয় করা এলাকা িছল মা� িতন হাজার বগ�মাইল। 
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 সুতরাং এ কথা িকছুেতই বলা সংগত হেব না �য, ইসলািম রা� যু� ও িব�েহর 

মাধ�েম, তেলায়ার ও িবজেয়র মাধ�েম �িতি�ত হেয়েছ। 

মিদনা রা� আ�াহর �িত রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আনুগেত�র 
সামান� �িতদান, যা দান কেরেছন মহান �ভ�। আ�াহ সুবহান। আর রাজ� ও 
সা�াজ� এমন মহান �কােনা িবষয় নয় �য, আ�াহর ি�য় বা�ারা এটােক �ভ�র 
প� �থেক মহান �দৗলত ভাবেবন। রাজ� ও সা�ােজ�র উে�শ� হেলা ক�রআন-
�দিশ�ত পেথ আদল ও ইনসাফ, শাি� ও িনরাপ�া কােয়ম করা। অিনবায� সাম� ও 

মানবতার সুমহান পতাকা উ�ীন করা। 

আর যখন মুসলমানেদরেক �কােনা রাজ� দান করা হয়, রােজ�র মািলক বানােনা 
হয়, তখন তােদর ওপর আবশ�ক হেয় যায় নামাজ কােয়ম করা, জাকাত আদায় 
করা, সৎ ও কল�াণময় কােজর আেদশ করা, অসৎ ও অন�ায় কাজ �থেক িনেষধ 

করা। ফেল একিট রা� বেড়া একিট উে�শ� সাধেনর মাধ�ম �তা বেটই, িক� এটা 
স�াগতভােব মহা �দৗলত নয়। 

যুেগ যুেগই পৃিথবীর ভ�খে� ভ�খে� রা� কােয়ম হেয়েছ। ব�ি� �থেক পিরবার। 
পিরবাের পিরবাের সমাজ। আবার সমাজ ও সমােজর �মলােমশায়, ঐেক�র 
িভি�েত ও কল�ােণর িনিমে� গেড় ওেঠ ��ট বা রা�। ধীের ধীের নবগিঠত রাে�র 
পতন �রাি�ত হয়। পিরেশেষ ঐিতহািসক িবিভ� কারেণ তার পিরসমাি� ঘেট। 

দশ বছেরর অ� সমেয়র মােঝ মিদনায় ইসলািম রাে�র �গাড়াপ�ন হয়। রাসুল 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম তখন দ-ুধরেনর িবেশষে�র অিধকারী। একিদেক 
িতিন আ�াহর প� �থেক ওিহর সুমহান �দৗলেত ধন� মহানবী,   
অপরিদেক িতিন নবগিঠত ইসলািম রাে�র �ধান কায�িনব�াহী। 

�ক�ত কায�িনব�াহী ও �মতার মািলক �তা আ�াহ সুবহানা� ওয়া তায়ালা। রাসুল 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �কবল আ�াহর স�ি�র ধারক ও বাহক। তাঁর 
িবিধিবধান বা�বায়নকারী মহানবী ও শাসক। 

এটা সূেয�র মেতা সু�� �য, রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �থম 
িবেশষে� �লািভিষ� হওয়ার ক�না করাও চরম �বাকািম। কারণ, সকল সাহািব 
মেন�ােণ িব�াস করেতন, মুহা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম খাতামুন 
নািবিয়�ন। সব�েশষ নবী। ওিহ আগমেনর �জ�ািতম�য় ধারা, আ�াহর বাণী 
অবতীেণ�র বরকতময় �ফায়ারা তাঁর মাধ�েমই সমা� হেয় �গেছ। এখন �কউ নবী 
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হওয়ার ক�না �তা করেতই পাের না। �সই সােথ এমন িবেশষে�র অিধকারীও 
�কউ হেত পাের না �য, তাঁর সকল আেদশ িবনা শেত� মান� করা ওয়ািজব। রাসুল 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইে�কােলর পর তাঁর �লািভিষ� হওয়ার অথ� 
িছল তাঁর ি�তীয় িবেশষে�র �লািভিষ� হওয়া। মিদনা রাে�র শাসক হওয়া। 

আর তখন এমন একজন �নতার তী� �েয়াজনও িছল িযিন উ�েত মুসিলমার 
মােঝ আ�াহর িবিধিবধান বা�বায়েন �ধান অিফসােরর ভ�িমকা পালন করেবন।  

হযরত আবু বকর রা. খিলফা িনব�ািচত হওয়ার পর িতিন �য ভাষণ িদেয়িছেলন, 
তােতই এই িবষয়িট সু�� হেয় ওেঠ- 

‘ভাইেয়রা আমার, আিম আ�াহর শপথ কের বলিছ, আমার �দেয় কখেনা 
�নত�ে�র �লাভ িছল না। আিম আ�াহর কােছ কখেনা এই �নত�ে�র জন� �দায়া 

কিরিন। িক� �ফতনার আশ�া �রাধ করেত, িববাদ-িবশৃ�লােক দূর করেত আিম 
এই দািয়� �হণ করেত স�ত হেয়িছ। 

ভাইসব, আপনারা আমােক অিভভাবক বািনেয়েছন। আপনােদর সকল দািয়� 
এখন আমার �ে�। অথচ আিম আপনােদর মােঝ সব�ে�� নই। 

আিম যিদ ভােলা কাজ কির, তাহেল আপনারা আমার আনুগত� করেবন। িক� 
আিম যিদ সত� �থেক িবমুখ হই, পথ চলেত িব�া� হই, তাহেল আপনােদর 
দািয়� হেলা আমােক সিঠক পথ �দখােনা। সত� হেলা আমানত, িমথ�া হেলা 
�খয়ানত।’ 

আবু বকর রা.-এর ভাষেণর এই বাক��েলা �থেকই িতনিট িবষয় �� হেয় 
ওেঠ̶   
১. খিলফা িনব�াচন �কােনা ব�ি�গত অিধকাের হয় না। 

২. খিলফার আনুগত� িবনা শেত� নয়। তার আনুগত� করা হেব আ�াহ ও তাঁর 
রাসুেলর দৃি�েত ভােলা ও �বধ কােজ। 

৩. খিলফা যিদ কখেনা আ�াহ ও তাঁর রাসুেলর পথ �থেক িবমুখ হন, তখন তােক 
সিঠক পথ �দখােনা সকল মুসলমােনর ওপর অবশ�কত�ব�। 

সাহাবােয় �করােমর ঐকমেত�র িভি�েত হযরত আব ু বকর রা. ইসলােমর 

�থম খিলফা িনযু� হন। তারপর �থেক এই ধারাবািহকতা চলেত থােক ত�িক� 
খিলফা ি�তীয় আ�ুল মািজদ পয��। তরতর কের সময় বেয় যায়। পিৃথবীর অেমাঘ 
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িনয়েম চেল যায় ১৩৩১ বছর। সুদীঘ� এই সমেয় ১০৩ জন খিলফা সিবেশষ 
উে�খেযাগ�। 

এ কথা বলার �কােনা সুেযাগ �নই �য তােদর মােঝ সকেলই ভােলা, উ�ম ও 
মহান চির�-মাধুরীর অিধকারী িছেলন। তােদর মােঝ উ�ত, ���াচারী ও 
অেপ�াক�ত কম ভােলা ব�ি�র উপি�িত িছল না̶এ কথাও বলার সুেযাগ �নই। 
িনঃসে�েহ �যখােন ন��ত�ল� মহান মহান ব�ি�বগ� থােকন, �সখােন িকছু খারাপ 
ব�ি�রও উপি�িত থােক। 

এ কথাও বলার সুেযাগ �নই �য, �খলাফত সব�যুেগ �ভাব ও �িতপি�র সােথ, 
�গৗরব ও ময�াদার সােথ সু�িতি�ত িছল। বরং এটাই সত� �য, কখেনা কখেনা 
�যমন ময�াদার �ণ�িশখের িছল, �তমনই কখেনা দুব�ল, কখেনা ভীষণ অসহায় 
নামসব�� �খলাফতও িছল। 

মুসলমানেদর ইিতহাস বেলই তা মানিবক ইিতহাস �থেক িভ� নয়। পৃিথবীর 

ইিতহােসর ঊে�� নয়। পৃিথবী হেলা উপায়-উপকরেণর জায়গা। উপায় ও 
উপাদােনর পিরবত�ন-পিরবধ�েন পৃিথবীরও পিরবত�ন হয়। কত বেড়া বেড়া সা�াজ� 
�িতি�ত হেয়েছ। সমেয়র পির�মায় �সসব সা�াজ� িবলীন হেয় �গেছ কােলর 
অ�ক�েপ। সাির সাির গাছ ও লতা�ে� পিরপূণ� ঘন বনভ�িম পিরণত হেয়েছ ধ-ূ

ধ ূম�ভ�িমেত। 

িবশাল জলরািশেত উপেচ পড়া সাগর পিরণত হেয়েছ ফসেলর ��েত। এসব 
পৃিথবীর িনয়ম, অেমাঘ িবধান। �কউ চাইেলই কােলর এই িববত�ন এড়ােত পাের 
না; পারেবও না। �তমনই �খলাফত কােয়ম হবার পর কখেনা শি�শালী রেয়েছ, 
কখেনা কমেজার হেয়েছ। তেব এ কথা বলার সুেযাগ �নই �য, �খলাফত কখেনা 
িনজ�ীব ও িনিব�কার রেয়েছ। িন�ল ও িনি�য় রেয়েছ। �খলাফত সব সময় 
মুসলমানেদর একিট �কে�র ভ�িমকা পালন কেরেছ। এবং িকছু না িকছু মানুষ সব 

সময় জািতস�ার ঊে�� উেঠ �খলাফতেক িনেজেদর মারকাজ �ভেবেছ। মুসিলম 
িবে�র একমা� মারকাজ �খলাফেতর মাধ�েম অেনক কল�াণকর কাজ বা�বায়ন 
হেয়েছ।  

পৃিথবীর �য-�কােনা ভ�খে�র মুসলমানরা �খলাফতেক �যমন তােদর মারকাজ 
ভাবত, �তমনই �খলাফতও তােদরেক উদার হােত আিথ�ক সহেযািগতা িদত। 
িশ�াদী�ার জন� �িত�ান িদত। িবনামূেল� িকতাবািদ �দান করত। হাসপাতাল, 
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সরাইখানাসহ নানা ধরেনর সাহায�-সহেযািগতাও িদত। এমনিক িহজির ১৪ 
শতা�ীর ��েতও উসমািন �খলাফেতর প� �থেক সুদূর চীেন িশ�া�িত�ান 
�তির করা হেয়েছ। যতিদন �খলাফত িছল, উসমািন সালতানাত িটেক িছল, 
ততিদন �খলাফেতর প� �থেকই এই �িত�ােনর সকল ব�য়ভার বহন করা 

হেয়েছ। ১৯১৮ সাল পয�� �লবানন ও শােম, �হজাজ ও ইরােক �ায় িবশিট 
এদারা �খলাফেতর আিথ�ক সহেযািগতায় পিরচািলত 
হেতা।..................................... 
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�খলাফেত রােশদা 
১১-৪১ িহজির 
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�খলাফেত রােশদা 

ইসালােমর �সানািল যুগ বলা হয় তােক।  

রাসুেলর হািদেসর ভাষ�মেত সবেচেয় উ�ম, উৎক�� ও কল�াণময় যুগ হেলা 
সাহািবেদর যুগ। রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম �খালাফােয় রােশেদর 
অনুসরণ-অনুকরণ করার িনেদ�শ িদেয়েছন। 

রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইে�কােলর মধ� িদেয় �খলাফেত 
রােশদার সূচনা হয়। রাসুেলর সাহচয�ধন�, গাের সাওেরর স�ী, উ�েতর 
সব�ে�� ব�ি� হযরত আব ু বকর িসি�ক রািদয়া�া� আন� হেলন 
�খলাফেত রােশদা ও মুসিলম উ�াহর �থম খিলফা। 

রাসুেলর ইে�কােলর পর মুসিলম উ�াহেক সিঠক পথ�দশ�েনর জন� ও 
িব�সভায় আ�াহ ও রাসুেলর িবধান বা�বায়েনর জন� একজন খিলফা 
িনব�াচন উপলে��  সাকিকফােয় বন ুসাইদায় ন��ত�ল� সাহািবরা সমেবত 
হন। উ�েতর ��� ব�ি�রা পর�র পরামশ� কের �খলাফেতর ��দািয়� 
ত�েল �দন সারওয়াের কােয়নােতর �শ�ধন� আৈশশব ব�� হযরত আব ু
বকেরর �ে�। 

কারণ, সাহািবরা জানেতন উ�েতর মােঝ ইলম, আমল, রাসুেলর �নকট�, 
ইসলাম �হণ, �ীেনর জন� ক�রবািনসহ সকল িদক �থেক আবু বকর 
রািদয়া�া� আন�র ময�াদা সবার ঊে��। �খলাফেতর ��দািয়� লােভর পর 
িতিন ব�মুখী সমস�ার মুেখামুিখ হন। চািরিদেক ির�াহর মহামারির ছিড়েয় 
পেড়, চত�িদ�ক �থেক এেকর পর এক িবপদ মুসিলম িবে�র ওপর ঝাঁিপেয় 
পড়েত থােক। িক� আবু বকর রািদয়া�া� আন� তখন বীেরর �বেশ সম� 
অন�ােয়র িব�ে� িসনা টান কের দাঁড়ান। সকল অ�শৃ�তার িব�ে� িতিন 
যু� �ঘাষণা কেরন এবং মুসিলম উ�াহেক �ংস হওয়া �থেক র�া কেরন। 

তাঁর শাসনামল িছল অ� সমেয়র। এরই মােঝ িতিন ইরিতদােদর �ফতনার 
�মাকািবলা কের �রাম-পারস� অিভমুেখ অিভযান ��রণ কেরন। 
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তাঁর ইে�কােলর পর হক-বািতেলর চ�ড়া� পাথ�ক�কারী হযরত উমর িবন 
খা�াব রািদয়া�া� আন� মসুিলম িবে�র খিলফা হন এবং সব��থম 
আিম�ল মুিমিনন উপািধ �হণ কেরন। উ�েতর সব�স�িত�েম মুসিলম 
উ�াহর মােঝ আব ুবকর রািদয়া�া� আন�র পরই তারঁ ময�াদা। 

তাঁর দীঘ� ১০ বছেরর শাসনামেল সম� পৃিথবী মুসলমানেদর ���� অবাক 
হেয় �দখেত থােক। 

�সনাপিত খািলদ িবন ওয়ািলদ, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, আমর িবন 
আস, সাদ িবন আিব ওয়া�াস, মুসা�া িবন হািরসা, ইয়ািযদ িবন আব ু
সুিফয়ান রািদয়া�া� আন�েমর মেতা মহান �সনাপিতেদর তেলায়ােরর 
সামেন মুখ থুবেড় পেড় পৃিথবীর সব�ে�� পরাশি� �রাম ও পারস�  সা�াজ�। 
একিদেক মুসিলম বীরেদর হােত িবিজত হেত থােক নত�ন নত�ন ভ�খ�।  
আেরকিদেক �সসব ভ�খে� পতপত কের উড়েত থােক উমের ফা�েকর সাম� 
ও  ইনসােফর পতাকা। 

হযরত উমর রািদ. িছেলন ইনসােফর মূত��তীক। রাজ�ময় শাি� �িত�ার 
জেন�, জনগনেণর অভাব-অনটন, দুঃখ-দুদ�শা দূর করার জেন� িতিন রােতর 
আঁধাের ঘুের ঘুের জনগেণর অব�া পয�েব�ণ করেতন। 

হযরত উমর রািদয়া�া� আন�র পর রাসুেলর সাহচয�ধন�, দুই নুেরর 
অিধকারী, উ�েতর সবেচেয় ল�াশীল ব�ি� হযরত উসমান গিন 
রািদয়া�া� আন� খিলফা হন। 

তাঁর �খলাফেতর �থম ছয় বছর রাজ�ময় শাি�র সুবাতাস �বহমান থােক। 
মুসলমানেদর িবজয়ািভযান অব�াহত থােক। িক� পরবত�ী ছয় বছর 
দু��িতকারীেদর ষড়য� ও চ�াে�র ফেল অি�িতশীল পিরেবেশর অবতারণা 
হয়৷ ফেল �কামল, �ধয�শীল, উ�াহর �িত দরিদ এই খিলফা িবে�াহীদেলর 
হােত শাহাদাতবরণ কেরন। 

হযরত উসমােনর শাহাদেতর মধ� িদেয় মুসিলম উ�াহর মােঝ �ফতনা 
ছিড়েয় পেড়। 
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তাঁরপর খিলফা হন আ�াহর িসংহখ�াত রাসুেলর চাচােতা ভাই ও জামাতা 
হযরত আিল িবন আবু তািলব রা.। 

তাঁর শাসনামেল উসমান রািদয়া�া� আন�র হত�ার িকসাস �হণেক �ক� 
কের সাহাবােয় �করােমর মােঝ মতাৈনক� সৃি� হয়। ফেল জে� জামাল ও 
িসফিফন যুে�র অবতারণা ঘেট। এরই মােঝ খােরিজেদর উ�ব হয়। 

হযরত আিল রািদয়া�া� আন� খােরিজেদর হােত শাহাদাতবরণ কেরন। 
তারপর রাসুেলর কিলজার ট�করা �দৗিহ�, রাসুেলর সুগি� বেল অিভিহত 
হযরত হাসান রািদয়া�া� আন� খিলফা হন। 

তাঁর ছয় মাস �খলাফেতর দািয়� পালেনর মধ� িদেয় ৪১ িহজিরেত 
�খলাফেত রােশদার যুেগর সমাি� ঘেট। 
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�খলাফেত বনু উমাইয়া 

৪১-১৩২ িহজির 
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�খলাফেত বনু উমাইয়া 

ইসলােমর ইিতহােস উমাইয়া �খলাফেতর সময়কাল অত�� ঘটনাব�ল। 
উমাইয়া �খলাফতকাল িনেয় আেছ িব�র সুআেলাচনা, আেছ িকছ ু
সমােলাচনা-ও। �খলাফেত রােশদার পর �খলাফেত বনু উমাইয়া �গৗরব ও 
���� অজ�েনর �ণ�িশখের আেরাহণ কের। গব� ও �গৗরব লােভর পাশাপািশ 
বনু উমাইয়ার  কাছ �থেক অমাজ�নীয় িকছ ু ভ�ল�িটও �কাশ পায়। ফেল 
উমাইয়া �খলাফত ইসলােমর ইিতহােস একটা ���পূণ� অধ�ায়। 

রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহচয�ধন�, ওিহেলখক সাহািব, 
রাসুেলর শ�ালক হযরত মুয়ািবয়া িবন আবু সুিফয়ান রািদয়া�া� আন�মা 
হেলন �খলাফেত বনু উমাইয়ার �থম খিলফা। ৪১ িহজিরেত হযরত হাসান 
রািদয়া�া� আন� কত��ক �খলাফেতর দািয়� হ�া�েরর মাধ�েম মুয়ািবয়া 
রািদয়া�া� আন�র হাত ধের উমাইয়া �খলাফেতর যা�া �� হয়। 

হযরত মুয়ািবয়া রা. অত�� সুনাম ও সুখ�ািতর সােথ দীঘ� ২০ বছর 
�খলাফেতর দািয়� আ�াম �দন। িতিন তাঁর শাসনামেল জনকল�াণমূলক 
অেনক কাজ কেরন। িতিন রা�াঘাট, পুল, সরাইখানা, হাসপাতাল, 
শহরনগর �িত�া কেরন। িতিন িছেলন অত�� দ� �শাসক। তাঁর িছল 
অত�লনীয় সাংগঠিনক �িতভা ও রাজৈনিতক দরূদিশ�তা। হযরত উসমান 
রািদয়া�া� আন�র �খলাফেতর �শষিদেক নানা �ফতনার �াদুভ�ােব 
মুসলমানেদর িবজয়ািভযান �থেম িগেয়িছল। িক� হযরত মুয়ািবয়া রািদয়া�া� 
আন� �খলাফেতর দািয়� �হেণর পরপরই নত�ন কের িবজয়ািভযান �� 
হয়। 

ফেল অ�িদেনর �ভতেরই হযরত মুয়ািবয়া রািদয়া�া� আন�র ত�াবধােন  
মুসিলম �সনাপিতরা নত�ন নত�ন ভ�খে� অিভযান চালায়। �কবল তাঁর 
শাসনামেল মসুলমানরা বাইজাই�াইন সা�ােজ� লাগাতার অেনক�েলা 
আ�মণ পিরচালনা কের। 
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উমাইয়ােদর যুগেক বলা হয় মসুলমানেদর িবজেয়র যুগ। মুসিলম বীরেদর 
হােত নত�ন নত�ন অ�ল িবিজত হেত থােক। ইসলািম মানিচে� সংেযাজন 
হেত থােক িব�ৃত ভ�িম। ফেল উমাইয়া �খলাফতকােল ইসলােমর উ�ান আর 
মসুলমানেদর বীরে�র ঝলক অবাক হেয় �ত�� কেরেছ সম� পৃিথবী। 
িবেশষ কের খিলফা মুয়ািবয়া রা. খিলফা আ�ুল মািলক ও  ওয়ািলদ িবন 
আবদুল মািলক ও িহশাম িবন আ�ুল মািলেকর শাসনামেল মুসিলম 
বীরেসনানীরা এেকর পর এক ভ�খে� িবজেয়র ড�া বািজেয়েছন। 

উমাইয়া �খলাফতকােল একঝাকঁ িবচ�ণ ও দুঃসাহসী �সনাপিতর আিবভ�াব 
ঘেট। আ�ু�াহ িবন সাদ িবন আব ুসারাহ, মুসা িবন নুসাইর,  তািরক িবন 
িযয়াদ, ক�তাইবা িবন মুসিলম, মুহা�দ িবন কািসম, আ�ুর রহমান িবন 
আসআস ও মুহা�াব িবন আবু সুফরাহ, উকবা িবন নািফ ও আ�ুর রহমান 
আল-গােফকিকসহ অসংখ� �সনাপিত তােদর তেলায়ােরর ডগা িদেয় 
পৃিথবীর বুেক অিব�াস� ইিতহাস রচনা কেরন। 

ফেল উমাইয়া �খলাফতকােল ইসলােমর িবজয়িনশান �পৗঁেছ যায় �বাখারা, 
সমরক�, �া�অ�ািনয়া ও িস��েত। মুসলমানেদর িবজয়ড�া �বেজ উেঠ 
আি�কা, মাগিরব, আ�ালুিসয়া ও িপিরিনজ পব�তমালার ইথাের ইথাের। 
�খলাফেত বন ু উমাইয়া ইসলাম ও মুসলমানেদর �গৗরবময়, উ�ল এক 
অধ�ায়। বন ু উমাইয়ার শাসনামেল ইসলােমর আেলা ছিড়েয় পেড় পৃিথবীর 
�াে� �াে�৷ 

উমাইয়া �খলাফেতর সমেয়ই মসুলমানরা িবজেয়র সেব�া� িশখের �পৗঁেছ। 
পরবত�ী আর �কােনা �খলাফেতর �নত�ে� এত এত ভ�খ� িবিজত হয়িন। 
নত�ন নত�ন িব�ৃত ভ�িম ইসলািম মানিচে�র �শাভা বধ�ন কেরিন। 
উমাইয়ােদর শাসনমােল �যমনÑমুসলমানেদর �শৗয� ও বীয� িছল, ���� ও 
�মতা িছল, তথািপ উমাইয়ােদর শাসনামেল এমন িকছ ু মম�াি�ক ঘটনা 
ঘেটেছ, যা তােদর �গৗরবময় ইিতহােস ঘন কািলমা �লপন কেরেছ। 

হযরত মুয়ািবয়া রািদয়া�া� আন� মুসলমানেদর র�পাত ব� ও উ�াহর 
অৈনক� �রাধকে� তারঁ �ছেল ইয়ািযদেক তারঁ পরবত�ী খিলফা িহেসেব  
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িনব�াচন কের যান। িক� কথায় আেছ, �যখােন বােঘর ভয় �সখােন স��া 
হয়। 

িতিন ইয়ািযদেক পরবত�ী খিলফা িনযু� কেরিছেলন �যই উে�েশ�, 
পরবত�ীেত �সই উে�শ� স�ূণ� অক�তকায� হয়। ইয়ািযেদর �খলাফতকােল 
তার অধীন� উবাইদু�াহ িবন িযয়ােদর বািহনীর হােত রাসুলু�াহ সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কিলজার ট�করা �দৗিহ�, নবী-তনয়া ফািতমা 
রািদয়া�া� আনহার বুেকর ধন,জা�ােতর যুবকেদর সরদার হযরত �হাসাইন 
রািদয়া�া� আন� কারবালার �া�ের িনম�মভােব শিহদ হন; ইসলােমর 
ইিতহােস যা একিট ভীষণ মম�াি�ক ঘটনা। কারবালার বুেক �বহমান এই 
র�ে�াত �থেম থােকিন। ইয়ািযেদর বািহনী আ�মণ কের রাসুেলর শহর, 
পিব� নগরী মিদনায়। এখােন সংঘিটত হয় ইিতহােসর ন��ারজনক য�ু 
হাররা৷ �হাসাইন রািদয়া�া� আন�র শাহাদােতর পর, হাররার যু� িছল বন ু
উমাইয়ার আেরকিট মহাভ�ল। 

তােদর ভ�েলর িফিরি� এখােনই �থেম যায়িন, ইয়ািযদবািহনী ছুেট যায় 
আ�ু�াহ িবন যবুাইর রািদয়া�া� আন�র িব�ে� ম�া অবেরােধ। 
পরবত�ীেত খিলফা আবদলু মািলক িবন মারওয়ােনর �খলাফতকােল তার 
িনেদ�েশ হা�াজ িবন ইউসুফ ম�া অবেরাধ কের। হারােমর �ভতের হত�ায� 
চালায়। হা�ােজর বািহনী আ�ু�াহ িবন যবুাইর রািদয়া�া� আন�েক 
িনম�মভােব হত�া কের। এিট িছল বনু উমাইয়ার শাসনামেলর আেরকিট 
জঘন�তম ঘটনা। 

৪১ িহজির �থেক ১৩২ িহজির পয�� অত�� �শৗয�-বীেয�র সােথ, সুনাম-
সুখ�ািতর সােথ শাসনকারী বনু উমাইয়ার ইিতহােস কারবালার মম�াি�ক 
শাহাদাত, হাররার যু�, ম�া নগরী অবেরাধ ও আ��ুাহ িবন যবুাইর 
রািদয়া�া� আন�র শাহাদাত হেলা এমন একিট �ত, �য �ত কখেনা 
�কাবার নয়। �য �বদনা কখেনা ভ�েল যাবার মেতা নয়। 

তথািপ ভােলা ও ম� িনেয়ই মানুেষর জীবন। ভােলা-ম� উভয় িদক 
িবেবচনা কেরই �কােনা িকছুর ফয়সালা িদেত হয়। 
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উপেরা� ভ�ল�েলার পেরও বনু উমাইয়ার সুনাম ও সুখ�ািত, সাহস ও 
�শৗেয�র ইিতহাস, ইসলাম ও মুসলমানেদর ���� অজ�েন উমাইয়ােদর  
অত�লনীয় অবদান ও �গৗরবময় অধ�ায় ইিতহােসর পাতায় আজও িচরভা�র। 
আপন �ােন যথািবিহত সমাদৃত। 

উমাইয়ােদর সবেচেয় বেড়া ক�িত� িছল এই �য, তােদর শাসনামেল সম� 
মুসিলম িব� একজন খিলফার অধীেন শািসত হেতা। খিলফার একিট ফরমান 
মুহূেত�র মােঝ �পৗঁেছ �যত আ�ালুস �থেক িস��, কেকশাস �থেক 
কাইরাওয়ান পয��। পরবত�ী আর �কােনা �খলাফেতর অধীেন মুসিলম িব� 
এভােব একজন খিলফার �নত�ে� শািসত হয়িন। মুসলমানেদর �সই ঐক� ,  
ইসলােমর �সই �জৗলুস আর কখেনা �দখা যায়িন আলেম ইসলােমর চাঁদ-
তারাখিচত আকােশ। 

বনু উমাইয়ার সব�েশষ খিলফা িছেলন ি�তীয় মারওয়ান িবন মহুা�দ। ১৩২ 
িহজিরেত তাঁর শাহাদােতর মধ� িদেয় �খলাফেত বনু উমাইয়ার পিরসমাি� 
ঘেট। 



Lwjdv‡`i ‡mvbvwj BwZnvm 35 

 

আ�ািস �খলাফত 

রিবউস সািন। ১৩২ িহজিরেত, আবুল আ�াস সাফফাহ আ�ু�াহ িবন মুহা�াদ 
িবন আিল িবন আ�ু�াহ িবন আ�ােসর হােত আ�ািস �খলাফেতর �গাড়াপ�ন 
হয়। ক�ফার �লাকজন সব��থম তার হােত বাইয়াত �হণ কের। িজলহ� মােস 
মারওয়ািন �খলাফেতর সব�েশষ খিলফা ি�তীয় মারওয়ান  আ�ািসেদর 
�মাকািবলায় িমশের শাহাদতাবরণ কেরন। ফেল বনু উমাইয়ার চ�ড়া� পতন ঘেট। 
এমনই কের আবুল আ�াস সাফফাহর �খলাফত, �খলাফেত ইসলািময়ায় পিরণত 
হেলা। 

এ কারেণই ১৩২ িহজিরর িজলহজ মাসেক আ�ািস �খলাফেতর �গাড়াপ�নকাল 
�ঘাষণা করা হয়। 

আ�ািস আে�ালেনর সূচনা 

উমাইয়ারা িছল ক�রাইিশ। তেব রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম ক�রাইশ 
�গাে�র বনু উমাইয়া শাখার িছেলন না। িতিন িছেলন বনু হািশম শাখার। 

�� �থেকই বনু উমাইয়ার �িত��ী িছল বনু হািশম 

বনু হািশেমর দুেটা পিরবােরর মােঝ �নত�ে�র �ণ িছল, একিট রাসুেলর চাচা 
হযরত আ�াস রািদয়া�া� আন�র পিরবার, অন�িট হেলা রাসুেলর চাচােতা ভাই 
ও জামাতা হযরত আিল রািদয়া�া� আন�র পিরবার। রাসুেলর সােথ এই দুই 
পিরবােরর ঘিন� আ�ীয়তার কারেণ জনগণ এই দুই পিরবারেক অত�� 
ভােলাবাসত। 

এিদেক �হাসাইন রািদয়া�া� আন� ও আ�ু�াহ িবন যুবাইর রািদয়া�া� আন�র 
শাহাদােতর ফেল জনগেণর একাংশ বনু উমাইয়ার �িত িবে�ষী হেয় ওেঠ। 
রাসুেলর সােথ আ�ীয়তার ফেল তারা মেন�ােণ কামনা করেত থােক �য, �নত�� 
নবীপিরবােরর মােঝ িফের আসুক। 

হযরত আিল রািদয়া�া� আন�র পিরবােরর �য দলিট িছল তােদরেক বলা হয় 
আলািব। �হাসাইন রািদয়া�া� আন�র শাহাদােতর পর আলিবরা িবভ� হেয় 
পেড়। একদল �হাসাইন রািদয়া�া� আন�র বংশধরেক পরবত�ী �নতা িহেসেব 
�হণ করেত চায়। আেরক দল �হাসাইন রািদয়া�া� আন�র সৎভাই মহুা�দ 
ইবনুল হানািফয়�ােক অিধক �যাগ� মেন কের। 



36   Lwjdv‡`i ‡mvbvwj BwZnvm 

 

মুফাসিসরেদর সরদার হযরত আ�ু�াহ িবন আ�াস িছেলন রাসুেলর চাচােতা 
ভাই। তাঁর �ছেল আিল িবন আ��ুাহ িবন আ�াস িছেলন অত�� �খাদাভী� ও 
ইবাদত�জার ব�ি�। মানুেষর কােছ িতিন িছেলন সমাদৃত ও �শংিসত। ১১৮ 
িহজিরেত আির িবন আ�ু�াহ ইে�কাল কেরন। 

তাঁর �জ��পুে�র নাম মুহা�দ িবন আিল। িতিনও িছেলন িপতার মেতা �যাগ�। 
মানুেষর কােছ সমাদৃত ও জনি�য়। িতিন বসবাস করেতন �হামাইমা এলাকায়। 
আলািব ও আ�ািসরা উভেয়ই বনু উমাইয়ােক �মতার মসনদ �থেক হটােনার 
ব�াপাের একমত িছল। আলািবরা বারবার বনু উমাইয়ার িব�ে�  �কােশ�ই 
িবে�াহ কের। তেব �িতবারই তােদর িবে�াহ ব�থ�তায় পয�বিসত হয়। এে�ে� 
আ�ািসরা অত�� িবচ�ণতার পিরচয় �দয়। তারা কখেনা �কােশ� িবে�াহ 
�ঘাষণা কেরিন। তারা �গাপেন �মতা দখেলর আে�ালন চািলেয় �যেত থােক। 

এিদেক মহুা�দ ইবনুল হানািফয়�া ইে�কােলর পর তার �ছেল আবু হািশম 
আ�ু�াহ আলািবেদর �নত�� �দন। আবু হািশম িছেলন িনঃস�ান। জীবেনর 
�শষিদেক িতিন অসু� হেয় পেড়ন। িতিন তার পরবত�ী �লািভিষ� িহেসেব কােক 
দািয়� অপ�ণ করেবন, এটা িনেয় �বশ িচ�ত িছেলন। এক পয�ােয় িতিন চেল 
আেসন �হামাইমা শহের। আবদু�াহ িবন আ�াস রািদয়া�া� আন�র নািত 
মুহা�দ িবন আিল িছেলন আবু হািশেমর িশষ�। ফেল আবু হািশম মৃত��র পূেব� তার 
সকল অিধকার ও কত��� মুহা�দ িবন আিলর কাঁেধ অপ�ণ কেরন এবং তার 
অনুসারীেদরেক মুহা�দ িবন আিলর অনুসরণ করেত িনেদ�শ �দন। 

এভােব আলাবিবেদর িবরাট একটা অংশ আ�ািসেদর সােথ িমেশ যায়। তেব 
তােদর ধারণা িছল উমাইয়ােদর পতেনর পর খিলফা আলািবেদর মধ� �থেকই 
হেবন। 

�ক�তপে� মুহা�দ িবন আিলই িছেলন আ�ািস আে�ালেনর �পকার।  িতিন 
িছেলন অত�� িবচ�ণ ব�ি�। ম�া-মিদনা বা বসরা-ক�ফার পিরবেত� িতিন 
�খারাসানেক আে�ালেনর মূল �ক� িহেসেব �হণ কেরন। কারণ উমাইয়ােদর 
মারকাজ দােমশক �থেক �খারাসান িছল অেনক দূের। �সখােন তােদর �গাপন 
আে�ালন চালু রাখা িছল ত�লনামূলক সহজ। 

মুহা�দ িবন আিল �গাপেন িনেজেদর পে� জনমত �তির করেত থােকন। িবিভ� 
অ�েল িনেজেদর �িতিনিধ িনেয়াগ কেরন। ধীের ধীের উমাইয়ািবেরাধী আে�ালন 
শ� �প পির�হ কের। ১২৫ িহজিরেত মুহা�দ িবন আিল ইে�কাল কেরন। 
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িতিন তাঁর �লািভিষ� িহেসেব �রেখ যান পু� ইবরািহম িবন মুহা�দেক। ইবরািহম 
িছেলন অত�� দূরদশ�ী। ইবরািহেমর সবেচেয় বেড়া ক�িত� িছল আবু মুসিলম 
�খারাসািনেক আিব�ার করা। আবু মুসিলম িছল অত�� �িতভাবান, িছল 
শি�শালী �সনাপিত। ইবরািহম িবন মুহা�দ তােক আ�ািস আে�ালেনর কােজ 
লাগান। ��েতই িতিন িনেজর এক িশেষ�র �মেয়েক তার কােছ িববাহ �দন। পের 
তােক �খারাসােনর দািয়� �দন। �খারাসােন আ�ািস আে�ালেনর পে�  
দািয়�রত পূেব�র �িতিনিধেদরেক িতিন আবু মুসিলেমর আনুগত� করার িনেদ�শ 
�দন। 

আবু মুসিলম অ� সমেয়র মােঝই �ীয় শি�ম�ার �মাণ �দয়। �স �খারাসােন বনু 
উমাইয়া কত��ক িনয�াতেনর কািহিন আেবগঘন ভাষায় বেল বেল জনগণেক 
উমাইয়ােদর িব�ে� খ�ািপেয় �তােল, পাশাপািশ  আ�ািসেদর ফিজলত ত�েল 
ধরার জন� বােনায়াট ও জাল হািদস �তির কের �চার করেত থােক। আবু মুসিলম 
যুবকেদর একটা কােফলােক �গাপেন যুে�রও �িশ�ণ িদেত থােক। 

এই পয�� আ�ািস আে�ালন �মাটামুিট �গাপনীয়তার সােথই সি�য় িছল। ১২৯ 
িহজিরেত ইবরািহম িবন মুহা�দ �কােশ� আে�ালেনর �চারণা চালােনার জন� 
প�মারফত আবু মুসিলম �খারাসািনর কােছ সংবাদ পাঠান। আবু মুসিলম তখন 
আরও সি�য় হেয় ওেঠ। �স তার বািহনী িনেয় �খারাসােনর গভন�র নাসর িবন 
সাইয়ােরর ওপর আ�মণ কের ও মাভ� দখল কের। উমাইয়া খিলফা মারওয়ান 
তখন খােরিজেদর িব�ে� লড়াইেয় িনেয়ািজত থাকায় নাসরেক সহেযািগতা করেত 
িতিন ব�থ� হন। 

এরই মােঝ ইমাম ইবরািহেমর একিট প� উমাইয়ােদর হােত চেল আেস।  ফেল 
উমাইয়ারা আ�ািস আে�ালন স�েক� �জেন যায় এবং ইবরািহমেক ��ফতার 
কের। ��ফতােরর পূেব� ইবরািহম তার ভাই আবুল আ�াস সাফফাহেক তার 
�লািভিষ� কের যান। 

ততিদেন আবু মুসিলম �খারাসািন অেনক শি� অজ�ন কের �ফেল। ১৩০ 
িহজিরেত �স আ�ািসেদর পে� বাইয়াত িনেত �� কের। �স তার 
�িতপ�েদরেক িনি��ধায় হত�া করেত থােক। তার সামেন বাধা হেয় দাঁড়ােনা 
�েত�কেক �স কচ�কাটা করেত থােক। আ�ািসরা বনু উমাইয়া-িবেরাধী আে�ালন 
�� কেরিছল উমাইয়ােদর জুলুম-িনয�াতেনর কারেণ। িক� আ�ািসরা উমাইয়ােদর 
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জুলুেমর �িতেরাধ করেত িগেয় িনেজরাই রচনা কের উমাইয়ােদর �চেয় আরও 
ভয়ানক জুলুেমর র�া� দা�ান। 

১৩১ িহজিরেত আবুল আ�াস সাফফাহর চাচা আ�ু�াহ িবন আিল এক িবরাট 
বািহনী িনেয় ক�ফা দখল করেত রওনা হন। এ খবর �েন উমাইয়া খিলফা 
মারওয়ান িবন মুহা�দ িবশাল বািহনী িনেয় �বর হন। উভয় বািহনী ১৩১ িহজিরর 
১১ জুমািদউস সািন যাব নদীর তীের মুেখামুিখ হয়। 

যুে�র পূব� �থেকই মারওয়ােনর বািহনীর মেনাবল িছল দুব�ল। ফেল মারওয়ােনর 
বািহনী পরািজত হেয় ময়দান �ছেড় পলায়ন কের। মারওয়ান িনেজ িগেয় আ�য় 
�নন হাররান নামক শহের। 

আ�ু�াহ িবন আিল তখন হাররান অিভমুেখ রওনা হন। মারওয়ান তখন িহমস 
হেয় দােমশেক চেল যান। পের িতিন কিতপয় স�ীসহ চেল যান িফিলি�েনর িদেক। 
এিদেক আ�ু�াহ িবন আিল দােমশক আ�মণ কেরন। ১৩২ িহজিরর ৫ রমজান 
র�পােতর মাধ�েম শহের �েবশ কেরন। শহর দখল কেরই িতিন তার �দেয়র 
িজঘাংসা চিরতাথ� কেরন। শহেরর �াচীর �ভেঙ �ফেলন। উমাইয়ােদরেক খুঁেজ 
খুেঁজ হত�া কেরন। 

তারপর তার কােছ সংবাদ আেস মারওয়ান অব�ান করেছন িমশেরর আবু িসর 
শহের। আ��াহ িবন আিলর বািহনী তখন ছুেট যায় আবু িসর শহের।  উমাইয়া 
�খলাফেতর সব�েশষ খিলফা ি�তীয়  মারওয়ান তখন তােদর হােত িনম�মভােব 
শাহাদাতবরণ কেরন। 

এভােবই উমাইয়ােদর জুলুেমর �িতবাদ করেত িগেয় আরও জঘন� জুলুেমর 
র�া� দা�ান রচনার মধ� িদেয় আ�ািস �খলাফেতর পদযা�া �� হয়। 

আ�ািস �খলাফত �িত�ার জন� �লাকেদর মােঝ আ�হ ও �চতনা জা�ত করা 
হেয়িছল রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বংেশর �িত ভােলাবাসার কথা 
�চারণা কের। ফেল আিল রা.-এর বংশধররা এই ��ে� আেগ আেগ িছল। 
তাঁেদর িব�াস িছল খিলফা তােদর মধ� �থেকই হেবন। িক� যখন সময় হেলা, 
মারওয়ািনরা পরািজত হেলা, িঠক তখন  আ�ু�াহ িবন আ�াস রা.-এর 
বংশধররা আ�াস ও আ�ু�াহ িবন আ�ােসর ব�ি��, রাসুল সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বংেশর সােথ তােদর র�-স�ক�তার িবষয়িট �লাকেদর 



Lwjdv‡`i ‡mvbvwj BwZnvm 39 

 

সামেন উপ�াপন করল। �খলাফেতর ��দািয়ে�র জন� রাসুল সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর চাচার স�ানরাই অিধক হকদার বেল তারা �ঘাষণা করল। 

বা�েব এসব দািব উ�াপন িছল মূলত রাজৈনিতক উে�শ� হািসেলর জন�। 
�খলাফেতর জন� তা �কােনা িবেশষ ফায়দাজনক িছল না। রাসুল সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ আ�ীয়তা �খলাফেতর মােঝ নত�ন �কােনা বা�বতা 
সৃি� করেত পারত না। আর �য়ং আ�াস রা. এবং আ�ু�াহ িবন আ�াস রা.-ও 
কখেনা �খলাফেতর দািব করেতন না। িক� পূব�পু�ষেদর ব�ি�� িবি� কের 
ফায়দা হািসল করা মানুেষর দুব�লতায় পিরণত হেয়িছল। যার ফেল আজ পয�� 
বাদশাহর �ছেল বাদশাহ এবং িপেরর �ছেলই িপর হয়। 
আ�ািসেদর সফলতা লােভর জন� আেরকিট কায�কর পদে�প িছল ইরািনেদর 
মােঝ আরব-িবেজতােদর �িত িবে�েষর িবষ ছিড়েয় �দওয়া। তােদর মােঝ 
�িতেশােধর অি���িল� �ািলেয় �দওয়া। সাধারণত িবেজতােদর �িত িবিজত 
অ�েলর অিধবাসীেদর ঘৃণা-িবে�ষ �থেক যায়। সমেয়র পির�মায় সুেযাগ �পেল 
তারা �িতেশাধ িনেতও ক��ােবাধ কের না। 
এই ঘৃণা ও �িতেশাধ�ৃহা �জে�র পর �জে�র মােঝ িবদ�মান থােক। যখন 
মারওয়ািন খিলফােদর িবপয�য় ঘটল, তখন ইরািনরা তােদর �দেয়র �িতেশাধ-
আ�ন মারওয়ািনেদর িব�ে�ই উগেড় িদল। আ�ািসরা একিদেক রাসুল 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বংেশর �দাহাই িদেয় অন�িদেক ইরািনেদর 
�িতেশাধ�ৃহা কােজ লািগেয়, তােদর �খলাফত �িত�া কের �ফলল। 
তারা রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর চাচার �িত ভােলাবাসার �দাহাই 
িদেয় �খলাফত �িত�া �তা কের �ফেলেছ। িক� এখন রাসুল সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর �দৗিহ�েদর বংশধররা আ�ািস �খলাফেতর িব�ে� িনেজেদর 
বংশীয় স�ক�েক তেলায়ার িহেসেব ব�বহার করেত লাগল। আ�ািস খিলফা 
তােদর অি�-উে�জনা িনব�ািপত করার শত �চ�া করেলও অক�তকায�  হেলা। 
আিল রা.-এর বংশধররা, যারা খিলফা তােদর মাঝ �থেক হেব �ভেব মারওয়ািন-
িবেরাধী আে�ালেনর অ�ভােগ িছল, তারা তখন ��ভে�র ব�থ�তায় িব��� হেয় 
উঠল। 
ফােতমা রা.-এর বংশধেররা �খলাফতব�ব�া আ�ািসেদর �থেক িনেজেদর কােছ 
আনার চ�ড়া� পয�ােয় তােদর �চ�া ব�থ�তায় পয�বিসত হেলা। 
এমনিক ৪১ বার তারা আ�ািসেদর িব�ে� যুে� অবতীণ� হেয়ও অক�তকায� 
হেলা। আ�ািসেদর অধীেন দা�ল �খলাফত িছল পয�ায়�েম ক�ফা, আনবার, 
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বাগদাদ ও কায়েরােত। ক�ফা, আনবার ও বাগদােদ পয�ায়�েম ৩৭ জন খিলফা 
হেয়েছন। আর কায়েরােত ১৭ জন খিলফার হােত বাইয়াত সংঘিটত হেয়েছ। 
কায়েরােত আ�ািসেদর সব�েশষ খিলফা িছেলন ত�তীয় মুতাওয়াি�ল আলা�াহ । 
৯২৩ িহজিরেত ত�িক� সুলতান �থম সািলম কায়েরা িবজয় কেরন। 
তখন খিলফা মুতাওয়াি�ল আলা�াহ ���ায় �খলাফত �থেক অব�াহিত িনেয় 
সুলতান সািলেমর হােত �খলাফেতর দািয়� অপ�ণ কেরন। 
এমনইভােব আ�ািসেদর পতেনর মধ� িদেয় উসমািন �খলাফেতর �গাড়াপ�ন 
হয়; যা ১৩৪২ িহজিরেত মু�ফা কামাল পাশার মাধ�েম িচরতের �শষ হেয় যায়। 
আ�ািস �খলাফেতর যুেগ, ১৩২ িহজির �থেক ৯২৩ িহজির পয�� সমেয়র মােঝ 
চারিট পৃথক �খলাফতও �িতি�ত হেয়িছল। 
১) ইদিরিস, পি�ম আকসায়; ১৭২ �থেক ৩৭৫ িহজির। 
২) উমাইয়া, আ�ালুেস; ১৩৮ �থেক ৪২২ িহজির। 
৩) ফােতিম, উ�র আি�কা ও িমশের; ২৯৭ �থেক  ৫৬৭ িহজির। 
৪) যায়িদইয়া িতবির�ােন; ২৫০ �থেক ৩১৬ িহজির পয��। 
এই সকল �ক�মত আ�ািসেদরেক িব�ুমা� পেরায়া করত না। এমনিক আ�ািস 
খিলফােদর িবপরীেত তােদর শাসকেক তারা আিম�ল মুিনিনন উপািধেতই ভ�িষত 
করত। 
তেব �ক� �থেক িবি�� অন�ান� রােজ�র শাসকরা কায�কলােপ আ�ািস 
খিলফােদর পেরায়া না করেলও মুেখ মুেখ আ�ািস �খলাফেতর অধীনতা �ীকার 
করত। এমনিক �কােনা �কােনা শাসক এই পিরমাণ অনুগত িছেলন �য, আ�ািস 
খিলফার প� �থেক িনেদ�শনামা না আসা পয�� এবং �লাকেদর সামেন তা পাঠ 
কের �শানােনার আগ পয�� িসংহাসেন আেরাহণ করেতন না। 
তারা খিলফা কত��ক িবেশষ �পাশাক না আসা পয�� িনেজেক সাধারণ মানুষ বেলই 
গণ� করেতন। এর মাধ�েম তারা আনুগত� �কােশর সােথ সােথ জনগণেক এটাই 
�বাঝােতন �য, িতিন �য়ং খিলফার প� �থেকই িনব�ািচত। িতিন খিলফার �ক�মই 
বা�বািয়ত করেছন। 
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আিম�ল মুিমিনন আ�ু�াহ িবন যুবাইর রা. 

(আ�ু�াহ িবন যুবাইর রািদ. উমাইয়া খিলফােদর অ�ভ��� িছেলন না।  িক� তাঁর 
�খলাফেতর সমেয়র ধারাবািহকতায় তাঁর জীবিন এখােন উে�খ করা হেলা।) 

জ�: ১ম িহজির 

�খলাফত: ৬৪ িহজির 

শাহাদাত: ৭৩ িহজির 

�াথিমক পিরিচিত 
আ�ু�াহ িবন যুবাইর িবন আওয়াম িবন খুয়াইিলদ িবন আসাদ িবন আ�ুল উযযা 
িবন ক�সাই িবন িকলাব িবন মুররা। তার উপনাম িছল আবু খুবাইব, আবু বকর। 
তার িপতা িছেলন জা�ােতর সুসংবাদ�া� দশজন সাহািবর অন�তম, রাসুেলর 
হাওয়াির ও ফ�ফােতা ভাই যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.। তার মাতা �থম খিলফা 
আবু বকর রা.-এর আদেরর কন�া, দুই কমরব�ওয়ালী উপািধেত খ�াত আসমা 
িবনেত আিব বকর রা.। আ�ু�াহ িবন যুবাইর রা. �থম িহজিরেত মিদনায় 
জ��হণ কেরন। রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম মিদনায় িহজরেতর পর 

মিদনায় জ� �নওয়া �থম িশ� িতিন। �য়ং রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 
তােক তাহিনক করান। ধরায় তার �ভাগমেন মিদনার মুসলমানেদর মােঝ 
আনে�র উ�াস ছিড়েয় পেড়। 
 কারণ, মুেখ মুেখ অেনেকই তখন মুসলমানেদরেক বলত, ‘ই�িদরা �তামােদরেক 

যাদু কেরেছ। �তামােদর আর �কােনা স�ান হেব না।’1 

 ফেল আ�ু�াহ িবন যুবাইেরর জ� হেল তার নানা  হযরত আবু বকর তােক 
�কােল কের পুেরা মিদনায় ঘুের �বড়ান। যােত ই�িদেদর �চার করা িমথ�া দািবর 

অসারতা সবার সামেন �কািশত হয়।2 

 

1 সিহহ বুখাির : ৫৪৬৯ 

2 আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া : ১১/১৮৮ 
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�য়ং রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম তার নাম রােখন আ�ু�াহ। তার বয়স 
যখন সাত বা আট হয়, তখন রাসুেলর হােত িতিন বায়াত �হণ কেরন।3 
ইলম  
রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন ইে�কাল কেরন তখন তার বয়স দশ 
বছর। িতিন �খর �মধাবী ও বিু�মান িছেলন। যার ফেল �দখা যায় অ� বয়িস 
হওয়া সে�ও িতিন হািদস বণ�না কেরেছন। বুখাির মুসিলেম তার হািদস বিণ�ত 
হেয়েছ। িতিন �মাট ৩৩ িট হািদস বণ�না কেরেছন। 
িতিন িছেলন ম�া-মিদনার অন�তম ��� ফিকহ। িছেলন অেনক বেড়া মুজতািহদ। 
িতিন ক�রআন-সু�াহর ব�াপাের অত�� গভীর �ান রাখেতন। িপতা যুবাইর, নানা 
আবু বকর, খালা হযরত আেয়শা িছেলন তার িশ�ক। উ�াহর ��� ফিকহা 
আেয়শা রা.-এর ঘের িতিন লািলত-পািলত হন। খালা আেয়শার ঘের িতিন সব 
সময় যাওয়া-আসা করেতন। আেয়শা তােক িনেজর স�ােনর মেতা �দখােশানা 
করেতন। ফেল �ষােলা-সেতেরা বছর বয়েসই আ�ু�াহ িবন যুবাইর রা. িছেলন 
আরেবর অন�তম ফিকহ।4 
বীর� 
হযরত আ�ু�াহ িছেলন অসম সাহসী, ��� বীর ও বাহাদুর �সিনক। িছেলন িপতা 
যুবাইেরর মেতা জানবাজ লড়াক� ও মুজািহদ। 
�শশব �থেকই িতিন িছেলন সাহেসর আধার। খ�েকর যুে�র সময় তার বয়স িছল 
পাঁচ বছেরর মেতা। এই বয়েস �কােনা িশ�র সাধারণত যুে�র দৃশ� �দখার মেতা 
সাহস থােক না। অথচ আ�ু�াহ িবন যুবাইর রা. এক িটলায় আেরাহণ কের 
িনভ�েয় আ�হ িনেয় এই যুে�র দৃশ� অেলাকন কেরন। 
একবার িতিন িশ�েদর সােথ �খলা করিছেলন। এমন সময় এক ব�ি� এেস 

িশ�েদর ভড়েক �দবার উে�েশ� ঠা�ার ছেল িচৎকার িদেয় ওেঠ। �খলার সািথরা 
ভয় �পেয় �দৗেড় চেল যায়। িক� িশ� আ�ু�াহ তখন িনভ�েয় দাঁিড়েয় থােকন। 
িতিন তার সািথেদরেক বেলন, �তামরা আমােক আিমর বানাও। তারপর সবাই 
িমেল তার ওপর হামলা করব। িশ�রা তার কথা �মেন একেযােগ ওই �লােকর 
ওপর ঝাঁিপেয় পেড়। 

 

3 আল-হািকম : ৩/৫৪৮ 

4 তােলব হােশিম ক�ত আ�ু�াহ িবন যুবাইর : ৫২ 
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হযরত উমর িছেলন কড়া �মজােজর, গ�ীর �ক�িতর �তাপশালী মানুষ। তার 
সামেন বা�ােদর দু��িম করার �কােনা �জা ঁ িছল না। একিদন হযরত আ�ু�াহ 
বা�ােদর সােথ �খলা করিছেলন, এমন সময় হযরত উমর এেলন। িশ�রা সবাই 
উমর রা.-�ক �দেখ �দৗেড় চেল যায়। িক� আ�ু�াহ তার আপন জায়গায় শ� হেয় 
দাঁিড়েয় থােকন। হযরত উমর তােক িজে�স কেরন, ত�িম �কন পালােল না? 
আবদু�াহ িনঃসংেকােচ উ�র �দন, আিম �তা �কােনা অপরাধ কিরিন �য পালাব। 
আর রা�া �তা সংকীণ� নয় �য আপনার জন� সের দাঁড়াব। 
হযরত উমর আ�ু�াহর সাহস �দেখ অিভভ�ত হন এবং হাসেত হাসেত চেল যান৷5 
িশ� আ�ু�াহ িবন যুবাইেরর এই সাহস পরবত�ীেত তার পুেরা জীবেনর পরেত 
পরেত �িতভাত হেয় ওেঠ। হযরত আবু বকেরর �খলাফেতর �শষ সমেয় 

ইয়ারমুেকর যু� হয়। হযরত আ�ু�াহ িবন যুবাইর রা. তার িপতার সােথ 
ইয়ারমুেকর যুে�ও অংশ�হণ কেরন। তখন তার বয়স িছল কম। মুশিরকরা যখন 
ময়দােন পরািজত হেয় পািলেয় যায়, িশ� আ�ু�াহ তখন আহতেদর �সবা-
��ষায় অংশ�হণ কেরন।6 হযরত উসমান রা.-এর শাসনামেল ২৬ িহজিরেত 
�সনাপিত হযরত আ�ু�াহ িবন সাদ িবন আিব সারাহ রা. আি�কা িবজেয়র পেথ 
পা বাড়ান। আি�কায় তখন শাসন করিছল ি��ান রাজা জারিজরর। জারিজরর 
িছল �খ�াত একজন �সনাপিত। িছল বীর ও বাহাদুর। 
মুসলমানেদর আগমেনর সংবাদ �েন �স এক লাখ িবশ হাজােরর এক িবশাল 
বািহনী ��ত কের। মুসলমানরা িছল সংখ�ায় তােদর �চেয় অেনক কম। মা� দশ 
হাজার বা িবশ হাজার। 
এই �� �সন� িনেয় মুসলমানরা জারিজরেরর িব�ে� বীরিব�েম লড়াই করেলও 
িবজয় লাভ করা তােদর জন� সুদূরপরাহত হেয় ওেঠ। 
এভােব অেনক িদন চেল যায়। মসুলমানরা �কাণঠাসা হেয় পেড়। সাহেস ভাটা 
পড়েত থােক। িঠক এমন সময় আ�ু�াহ িবন যুবাইর একিট কােফলার �নত�� িদেয় 
মিদনা �থেক উ�ার �বেগ ছুেট আেসন। এই বািহনীেত হাসান, �হাসাইন, ইবেন 
উমর ও ইবেন আ�াস রা.-ও িছেলন। 
নত�ন বািহনী �দেখ মুসলমানেদর �ৃহা ও সাহস �বেড় যায়। ফেল আ�ু�াহ িবন 
যুবাইেরর বুি�, বীর� ও সাহিসকতার কারেণ জারিজরর পরািজত হয়। আ�ু�াহ 

 

5 তােলব হােশিম ক�ত আ�ু�াহ িবন যুবাইর : ৫৩, ৫৪ 
6 তারখু ইবিন আসািকর : ৪১ 
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িবন যুবাইর ময়দােন �পৗঁেছই যুে�র সািব�ক অব�ার �খাঁজ �নন। িতিন বুঝেত 
পােরন এই অ� �সন�সংখ�া িদেয় জারিজররেক পরািজত করা �মােটই সহজ হেব 
না। তােক পরািজত করেত হেব �কৗশল িদেয়। ফেল িতিন নত�ন পিরক�না কেরন। 
আ�ু�াহ িবন সােদর কােছ িনেজর পিরক�না এভােব �পশ কেরন �য, পরিদন 

মুসলমানেদর একাংশ লড়াই করেব, আর একাংশ তাঁবুেত িব�াম করেব। যু� 
যখন �থেম যােব, ি��ানরা িনে�জ হেয় তাঁবুেত িফরেব, তখন আমােদর তাঁবুেত 
িব�াম করা তাজাদম বািহনী শ�র ওপর আ�মণ করেব। আ�ু�াহ িবন সাদ িবন 
আিব সারাহ রা.-সহ সকেলর কােছ এই অিভমত পছ� হয়।  
পরিদন যখন যু� �� হয়, মুসলমানেদর একাংশ বীরিব�েম ি��ানেদর সােথ 
লড়াই কের। আেরকাংশ তাঁবুেত িব�াম কের। আ�মেণর অেপ�ায় থােক। 
দুপেরর পর যখন উভয় বািহনী যু� �া� িদেয় �া�েদেহ তাঁবুেত িফের �গল, 
তখন আবদু�াহ িবন যুবাইর তাজাদম বািহনী িনেয় শ�র ওপর ঝাঁিপেয় পেড়ন। 

�সনাপিত জারিজরর ইবেন যুবাইেরর এই  আকি�ক আ�মণ �িতহত করেত 
ব�থ� হয়। মুসলমানরা িবজয় লাভ কের। জারিজরর আ�ু�াহ িবন যুবাইেরর হােত 
িনহত হয়। এই যুে� মুসলমানরা িবজয় লাভ করার পর পুেরা আি�কাজুেড় এেকর 
পর এক অিভযান চেল। আ�ু�াহ িবন যুবাইর রা. �সসব অিভযােন বীর� ও 
বাহাদুিরর �া�র রােখন।7 
হযরত উসমান রা.-এর ওপর যখন িবে�হীরা আ�মণ কের তখন আ�ু�াহ িবন 
যুবাইর রা. অত�� বীরে�র সােথ িবে�াহীেদর �িতহত করার �চ�া কেরন। 

পরবত�ীেত একদা িতিন তার ভাষেণ বেলন, আিম �ায় দশবার আহত হেয়িছ। 
উসমান রা.-�ক র�া করেত িগেয় আমার শরীের �য �ত�েলা হেয়িছল, আিম 

আজও �সসব �ত�ােন হাত �বালাই। আিম আশা কির, এ�েলা আ�াহর কােছ 
আমার ��� আমল বেল পিরগিণত হেব। 
হযরত আিল রা.-এর শাসনামেল সংঘিটত জে� জামােল হযরত আ�ু�াহ িবন 
যুবাইর অংশ�হণ কেরন। এখােনও িতিন বীরে�র �া�র রােখন৷ য�ু �শেষ �দখা 
যায়, তার শরীের ৪০ িট, মতা�ের ৭০ িট আঘাত রেয়েছ।8 
হযরত মুয়ািবয়া রা.-এর শাসনামেল মুয়ািবয়া িবন �খাদাইজ আি�কা অিভযােন 
�বর হন। হযরত আ�ু�াহ িবন যুবাইর আি�কা অিভযােন মুয়ািবয়া িবন 

 

7 তােলব হােশিম ক�ত আ�ু�াহ িবন যুবাইর : ৫৮-৬৪, আবতালুল ফাতিহল ইসলািম : ৯১-৯২ 
8 তােলব হােশিম ক�ত আ�ু�াহ িবন যুবাইর : ৫৮ 
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�খাদাইেজর ডান হােতর ভ�িমকা পালন কেরন। মুয়ািবয়া িবন �খাদাইজ তােক 
একিট বািহনী িদেয় সুসা অিভমুেখ ��রণ করেল আ�ু�াহ িবন যুবাইর সুসা িবজয় 
কেরন। 
মুয়ািবয়া রা.-এর শাসনামেল যখন মুসিলম বািহনী কন�াি�েনাপল আ�মণ কের 
তখন আ�ু�াহ িবন যুবাইরও �সই বািহনীেত ভরপুর অংশ�হণ কেরন।9 
ইয়ািযেদর শাসনামেল আ�ু�াহ িবন যুবাইর ইয়ািযেদর হােত বায়াত �হণ করা 
�থেক িবরত থােকন। �হাসাইন রা.-এর হত�ার পর িতিন ইয়ািযেদর িব�ে� আরও 
কেঠার অব�ান �হণ কেরন। 
ফেল ইয়ািযেদর �সনাপিত মুসিলম িবন উকবা হাররার ঘটনার পর আ�ু�াহ িবন 
যুবাইেরর িব�ে� যু� করেত ম�া অিভমুেখ রওনা হয়৷ পিথমেধ� �স মৃত��বরণ 
করেল �হাসাইন িবন নুমাইর তার �লািভিষ� হয়। মহররেমর ২৬ তািরখ �স 
ম�ার উপ�াে� �পৗঁেছ। আ�ু�াহ িবন যুবাইর ম�া শহর �থেক �বর হেয় তার 

�মাকািবলা কেরন। িক�  লড়াইেয় ইয়ািযদ বািহনীর পা�া ভারী হওয়ায় িতিন 
ম�ায় অব�� হেয় �িতেরাধযু� চািলেয় যাওয়ার ফয়সালা কেরন।    
�হাসাইন িবন নুমাইরও আ�ু�াহ িবন যুবাইরেক অবেরাধ কের। রিবউল 

আউয়ােলর িতন তািরখ �স আব ুকাইস ও কাইকায়ান পাহােড় িমনজািনক �াপন 
কের ম�ার অভ��ের পাথর িনে�প �� কের। অবেরােধর িদন�েলােত 
আ�ু�াহ িবন যুবাইর অত�� দৃঢ়তার পিরচয় �দন৷10 
এিদেক ১৪ই রিবউল আউয়াল ইয়ািযেদর ইে�কাল হয়। তার মৃত��সংবাদ ম�ায় 
আসেত অেনক �দির হয়। অবেশেষ ৬৪ িহজিরর রিবউল উখরার চাঁদ উঠেল তার 
মৃত��সংবাদ ম�ায় আেস।11 
খিলফার মৃত��সংবাদ �শানামা� �হাসাইন িবন নুমাইর অবেরাধ উিঠেয় �নয়। 

ইয়ািযদ বািহনী সব�েমাট ৬৪ িদন আ�ু�াহ িবন যুবাইরেক অবেরাধ কের রােখ।12    
তার বায়াত  
মারওয়ান ও আ�ুল মািলেকর অব�ান   

 

9 মাহমুদ শািকর ক�ত আ�ু�াহ িবন যুবাইর : ৪৩ 
10 তােলব হােশিম ক�ত আ�ু�াহ িবন যুবাইর : ১৪৩, ১৪৪ 
11 তােলব হােশিম ক�ত আ�ু�াহ িবন যুবাইর : ১৪৮, আখবা� মা�া : ১/১৯৭  
12 তােলব হােশিম ক�ত আ�ু�াহ িবন যুবাইর : ১৪৯, ১৪৭ 
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ইয়ািযদ মৃত��র পূেব� তার �ছেল মুয়ািবয়ােক পরবত�ী খিলফা িহেসেব �ঘাষণা কেরন। 
আ�ু�াহ িবন যুবাইর রা. �� �থেকই চাি�েলন খিলফা িনব�াচেনর এই 
রাজত�ীয় ধারার পিরসমাি� �হাক। মুসিলম িবে� একমা� শূরার মাধ�েম খিলফা 
িনব�াচন �হাক।  এিদেক মুয়ািবয়া িবন ইয়ািযেদর সময়কাল িছল অ�। িতিন সৎ ও 
�নককার ব�ি� হওয়ায় িতিনও চাি�েলন খিলফা িনব�াচেনর ধারা শূরািয় �নযােম 
িফের আসুক। উ�াহ তােদর মােঝ সব�ে�� ব�ি�েকই খিলফা িনব�ািচত ক�ক। 
�মতা �হেণর িতন মাস পর মুয়ািবয়া ইে�কাল করেল, আ�ু�াহ িবন যুবাইর রা. 
�খলাফেতর বায়াত �হণ কেরন। �দখেত �দখেত �হজাজ, ইরাক, িমশর,  

িফিলি�ন, িক�ািসিরনসহ মুসিলম িবে�র অিধকাংশ এলাকায় আ�ু�াহ িবন 
যুবাইেরর নােম বায়াত সংঘিটত হয়৷ মুসিলম িবে� তার বায়াত স�ূণ� হওয়ার 
মাধ�েম িতিন শরিয় খিলফা িনব�ািচত হন।13 
িক� ইসলািম মানিচে�র অিধকাংশ এলাকা যখন আ�ু�াহ িবন যুবাইেরর 
আনুগত� �হণ কের। িঠক তখন মারওয়ান িবন হাকাম শােম িগেয় আ�ু�াহ িবন 
যুবাইেরর পে�র �লাকেদরেক মারজরািহত নামক যুে� পরািজত কের শােম �ীয় 

কত��� �িত�া কের। তারপর �স িমশের অিভযান চালায়। �স িমশের  আ�ু�াহ 
িবন যুবাইেরর িনেয়ািজত কম�কত�ােদর পরািজত কের ৬৫ িহজিরেত িমশর 
অিধক�ত করেত স�ম হয়। 
িমশর �থেক িফের এেস আ�ু�াহ িবন যুবাইেরর কাছ �থেক ইরাক ও �হজাজ 
দখল করার মানেস দুিট বািহনী পাঠায়। িক� এরই মােঝ �স মৃত��বরণ কের। 
মারওয়ােনর মৃত��র পর তার �ছেল আ�ুল মােলক �খলাফেতর দািয়� �হণ কের। 
শােমর �লােকরা তার হােত বায়াত হয়। এরপর শামবাসী ও আ�ু�াহ িবন 
যুবাইেরর মােঝ দীঘ� লড়াই অব�াহত থােক। 
�দখেত �দখেত এেককিট এলাকা ইবেন যুবাইেরর হাত �থেক ছুেট �যেত থােক। 
৭১ িহজিরেত পুেরা ইরােক আ�লু মােলেকর কত��� �িত�া পায়। ৭২ িহজিরেত 
আ�ুল মােলক ম�ায় আ�ু�াহ িবন যুবাইরেক অবেরাধ করার জন� হা�াজ িবন 
ইউসুফেক িনেদ�শ �দয়।14 
হা�াজ তার িবশাল বািহনী িনেয় ইবেন যুবাইরেক ম�ায় অবেরাধ কের৷ আব ু
ক�বাইস পাহােড় িমনজািনক �াপন কের পাথর বষ�ণ �� কের। �কবল এেতই �স 

 

13 িসয়া� আলািমন নুবালা : ৩/৩৭৩  
14 তােলব হােশিম ক�ত আ�ু�াহ িবন যুবাইর : ২৪১-৪২ 
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�া� হয়িন। �স ম�ার অভ��ের আ�েনর �গালা িনে�প করার িনেদ�শ �দয়। 
ফেল কাবা শিরফ �িত�� হেয় পেড়। তার বািহনীর পাথর ও �গালা িনে�েপর 
কারেণ হািজরা হজ পালেন বাধা�� হেল, ইবেন উমেরর আেবদেন �স আ�মণ 
ব� রােখ। হেজর �মৗসুম �শেষ আবার �স �জােরেশাের আ�মণ চালায়। �স 
এমনভােবই অবেরাধ জাির রােখ �য, ম�ায় �কােনা খাবার �েবশ করেত পাের 
না। একপয�ােয় �লােকরা �ঘাড়া জবাই কের �খেত থােক। ম�ায় দুিভ�� �� হেয় 
যায়। ম�ার মানুষ দুব�ল হেয় পেড়। তারা ধীের ধীের ইবেন যুবাইেরর পাশ �থেক 
সের �যেত থােক। অ� িদেনর মােঝ ১০ হাজার মানুষ ইবেন যুবাইরেক �ছেড় চেল 

যায়।15 আ�ু�াহ িবন যুবাইর িনঃস� হেয় পেড়ন। হা�াজ তােক আ�সমপ�েণর 
��াব �দয়। িক� উঁচ� মােপর আ�ময�াদাশীল আ�ু�াহ �স ��াব �ত�াখ�ান কের 
আ�াহর নােম যুে� �বিরেয় পেড়ন। িতিন শােমর বািহনীর িব�ে� অত�� 
বীরে�র সােথ লড়াই কের ৭৩ িহজিরর জুমািদউল উখরার �শষভােগ ম�লবার 
িদন হা�ােজর বািহনীর হােত শাহাদাতবরণ কেরন। তখন তার বয়স িছল ৭৩ 
বছর।16 
আ�ু�াহ িবন যুবাইরেক হত�া করার পেরও হা�াজ তার �দহ শূিলেত চিড়েয় তার 
িবক�ত মানিসকতা চিরতাথ� কের। সুবহানা�াহ! একিদেক যখন জািলম হা�াজ 
তার চ�ড়া� জুলুেমর পরাকা�া �দশ�ন করিছল, অন�িদেক মজলুম ইবেন যুবাইেরর 
লাশ �থেক তখন িমশেক আ�েরর সু�াণ �বর হি�ল।17  
আ�াহ আ�ু�াহ িবন যুবাইরেক জা�ােতর উঁচ� মাকাম দান ক�ন।  

 

 

15 তােলব হােশিম ক�ত আ�ু�াহ িবন যুবাইর : ২৪৪-৪৫, আল-খুরািশ ক�ত আ�ু�াহ িবন যুবাইর : 
১৯০ 
16 আল-কািমল িফত তািরখ : ৩/৭৩ 
17 আল-কািমল : ৩/৭৪ 


