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উৎসর্গ 
 

সসই মহান সযাদ্ধা, সাহসী, ঙ্গবদ্বানয়ক এই কীঙ্গতগ সমপগণ করা হইল, ঙ্গযঙ্গন এই 

সংসায়রর ঙ্গনকট ‘হজরত মহম্মদ’ সায়হব-এর জীবনচঙ্গরত্র প্রকাশ কঙ্গরয়া সঙ্গিক 

ঙ্গদর্দশগন করাইয়ায়েন এবং তাহার ফলস্বরূপ সোরার আঘায়ত শহীদ 

হইয়ায়েন। এই পুণোত্মার প্রঙ্গত আমার অঙ্গন্তম প্রণাম। 
 

পঙ্গিত চমূপঙ্গত (সলখক) 

‘রঙ্গিলা রসুল’ সমাচার, পাঙ্গকস্তান জয়ে এর সম্ভাবে ভূঙ্গমকা এবং পাঙ্গকস্তায়ন ব্লাসয়ফঙ্গম 
আইন অধ্োয়ঙ্গট বেঙ্গতত সকল সলখাই মূল বইয়য়র অনুরূপ রাখা হয়য়য়ে, বইঙ্গটর 
সবঙ্গশরভার্ অংয়শর বাংলা অনুবাদ প্রকাঙ্গশত হয়য়য়ে ২০১৩ সায়ল 
www.logicalforum.com ওয়য়বসাইয়ট; ইবুকঙ্গট আয়লার মুখ সদখার সপেয়ন 
দাঙ্গিপাল্লা ধ্মাধ্ম-এর অবদান রয়য়য়ে।– জুঙ্গপটার জয়প্রকাশ 

http://www.logicalforum.com/
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‘রঙ্গিলা রসুল’ সমাচার,  
পাঙ্গকস্তান জয়ে এর সম্ভাবে ভূঙ্গমকা এবং  

পাঙ্গকস্তায়ন ব্লাসয়ফঙ্গম আইন 
 

মুস্তফা িাকুর 
 
 

 
 

রঙ্গিলা রাসুল এবং এবং একজন জাতীয় বীর ‘ইলমুঙ্গিন’ 

১৯২০-এর দশয়ক পাঞ্জায়বর মুসঙ্গলমরা এবং ঙ্গহনু্দ আযগ সমাজ একঙ্গট একঙ্গট 
রাজননঙ্গতক সংঘায়ত জঙ্গিয়য় পয়িঙ্গেল। মুসঙ্গলমরা একঙ্গট পুঙ্গস্তকা বা পোময়েট প্রকাশ 
কয়র, সযখায়ন ঙ্গহনু্দয়দর সদবী সীতায়ক পঙ্গততা ঙ্গহয়সয়ব সদখায়না হয়। বলা হয়, এরই 
প্রঙ্গতয়শাধ্ সনবার জনে আযগ সমায়জর স্বামী দয়ায়ন্দর এক অনুসারী কৃষ্ণ প্রসাদ প্রতাব, 
পঙ্গিত চামুপঙ্গত লাল েদ্মনায়ম একঙ্গট পুঙ্গস্তকা সলয়খন। এর নাম ঙ্গেল “রঙ্গিলা রাসুল”। 
লায়হায়রর এক প্রকাশক রাজপাল ১৯২৩ সায়ল পুঙ্গস্তকাঙ্গট প্রকাশ কয়রন। এই পুঙ্গস্তকায় 
নবী মুহম্ময়দর সায়ে হজরত আয়শার ঙ্গববাহয়ক সফাকাস করা হয় সয, আয়শা ঙ্গেল নবী 
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মুহম্ময়দর সেয়ক বয়য়স অয়নক সোট। আর সসই সায়ে প্রকাশ করা হয় বহুঙ্গববায়হর 
কুপ্রভাবসহ ঙ্গবঙ্গভন্ন বয়সী নারীয়ক ঙ্গববায়হর সমসোবঙ্গল। এই পুঙ্গস্তকায়ত সবশ ঙ্গকেু ঙ্গনঙ্গদগষ্ট 
হাঙ্গদয়সরও উয়ল্লখ ঙ্গেল। 
 

মুসঙ্গলমরা এই পুঙ্গস্তকার ঙ্গবষয়াবঙ্গলর ওপর প্রচি কু্ষব্ধ হয়য় এই বোপারঙ্গটয়ক আদালয়ত 
ঙ্গনয়য় যায়। আদালত রাজপালয়ক সদাষী ঙ্গহয়সয়ব সাবেস্ত কয়র। পরবতগীয়ত আঙ্গপল করা 
হয়ল সকাটগ এই ঙ্গবচারয়ক সমেগন কয়র। যাইয়হাক, রাজপাল এরপর হাইয়কায়টগ যায়। 
হাইয়কাটগ তায়ক ঙ্গনয়দগাষ প্রমাণ কয়র, কারণ ঙ্গতঙ্গন যা কয়রয়েন, তা ইঙ্গন্ডয়ান সপনাল 
সকাড-এর ১৫৩ ধ্ারা অনুযায়ী সকায়না অপরায়ধ্র ময়ধ্ে পয়ি না। হাইয়কায়টগর এই 
ঙ্গসদ্ধান্ত মুসঙ্গলময়দরয়ক র্ভীরভায়ব কু্ষব্ধ কয়র। 
 

ইলমুঙ্গিন নায়ম ১৯ বের বয়সী এক কািঙ্গমস্ত্রীর সেয়ল তার বনু্ধয়দর সায়ে লায়হায়রর 
মসঙ্গজদ ওয়াঙ্গজর খান এর পাশ ঙ্গদয়য় যাঙ্গচ্ছল। তারা তখন মসঙ্গজয়দর সমাল্লার জ্বালাময়ী 
ভাষণ সশায়ন, সযখায়ন ইসলায়মর নবীয়ক অমযগাদাকারী ধ্মগয়রাহীয়দর ঙ্গবরুয়দ্ধ বেবস্থা 
সনয়ার জনে সলাকজনয়ক একঙ্গত্রত করা হঙ্গচ্ছল। বলা হয়, এই ভাষণদাতা ঙ্গেয়লন সসয়দ 
আতাউল্লাহ শাহ বুখাঙ্গর, আর ভাষণঙ্গট সদয়া হয়য়ঙ্গেল ১৯২৯ সায়লর ৬ এঙ্গপ্রয়ল। ভাষণ 
শুয়ন ইলমুঙ্গিন এক রুঙ্গপ ঙ্গদয়য় একঙ্গট েুঙ্গর সকয়ন। এরপর সস লায়হায়রর ঊদুগ বাজায়র 
রাজপায়লর সদাকায়ন যায় এবং রাজপালয়ক েুঙ্গরকাঘায়ত হতো কয়র। সস পাঙ্গলয়য় যাবার 
সকায়না সচষ্টা কয়রঙ্গন। এয়ত তায়ক তৎক্ষণাৎ সেফতার করা হয় এবং ঙ্গময়ানওয়াঙ্গল 
কারার্ায়র পাঙ্গিয়য় সদয়া হয়। 
 

ইলমুঙ্গিন এমন একজনয়ক হতো কয়র, ঙ্গযঙ্গন সসই সলখাটার সলখক ঙ্গেয়লন না। হয়য়তা 
ইলমুঙ্গিন এবং রাজপায়লর সকউই সসই পুঙ্গস্তকাঙ্গট পয়িঙ্গন। ঙ্গকন্তু সসই সমাল্লার তীব্র 
ভাষণ এই ১৯ বেয়রর ঙ্গকয়শারয়ক সসঙ্গদন জঘনেতম অপরাধ্ঙ্গট করয়ত প্রভাঙ্গবত 
কয়রঙ্গেল, তাও এমন একজনয়ক, যায়ক সস সকায়নাঙ্গদন সচায়খও সদয়খঙ্গন।  
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ঙ্গবচায়র ইলমুঙ্গিয়নর পয়ক্ষর আইনজীবী ফারুক হুসাইন দাঙ্গব কয়রন, ইলমুঙ্গিন সদাষী 
নয়, তায়ক প্রভাঙ্গবত করা হয়য়ঙ্গেল। ঙ্গকন্তু আদালত ইলমুঙ্গিয়নর ঙ্গবরুয়দ্ধ রায় সদয় এবং 
তায়ক মৃতুেদি সদয়। এরপর লায়হার হাইয়কায়টগ একঙ্গট আঙ্গপল করা হয়, সযই আঙ্গপয়লর 
আইনজীবী ঙ্গেয়লন সমাহাম্মদ আলী ঙ্গজন্নাহ। ঙ্গকন্তু যাই সহাক, মামলাঙ্গটয়ত তার পরাজয় 
হয়। পরবতগীয়ত ইলমুঙ্গিন রাজা পঞ্চম জয়জগর প্রঙ্গত একঙ্গট মাঙ্গসগ ঙ্গপঙ্গটশন বা ক্ষমা সচয়য় 
দরখাস্ত কয়র, যায়ক প্রতোখোন করা হয়। 
 

১৯২৯ সায়লর ৩১ সশ অয়টাবর ইলমুঙ্গিয়নর ফাাঁঙ্গস কাযগকর করা হয়। ঙ্গময়ানওয়াঙ্গলয়ত 
ইলমুঙ্গিনয়ক কবর সদয়া হয় সযখায়ন মুসঙ্গলমরা তার লাশয়ক লায়হায়র দাফন করয়ত 
সচয়য়ঙ্গেল। ঙ্গব্রঙ্গটশরা ভয় সপয়য়ঙ্গেল সয, এটা এক ধ্রয়নর উয়েজনা সতঙ্গর করয়ব, যা 
ঙ্গহনু্দ-মুসঙ্গলম দািা সতঙ্গর করয়ত পায়র। সকবল আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল এবং ঙ্গময়া 
আবদুল আঙ্গজজ এর ঙ্গনঙ্গিন্তকরয়ণর পরই তার সদহ কবর সেয়ক ১৫ ঙ্গদন পর তুয়ল 
আনা হয় এবং লায়হায়র আবার কবর সদয়া হয়। 
 

ইলমুঙ্গিয়নর লাশ ১৯২৯ সায়লর ১৪ই নয়ভম্বয়র পুনরায় কবর সেয়ক সতালা হয়। দুই 
ঙ্গদন পর লাশ লায়হায়র সপাাঁয়ে। সমস্ত শহর এবং আয়শপায়শর অয়নক অঞ্চল সেয়ক 
মুসঙ্গলমরা তার জানাজায় আয়স। ডঃ আল্লামা ইকবালয়ক ইলমুঙ্গিয়নর বাবা জানাজার 
নামায়জর ইমাম হয়ত বয়লন। ঙ্গকন্তু ইকবাল সায়হব সসটা করয়ত চানঙ্গন। ঙ্গতঙ্গন বয়লন, 
“আঙ্গম একজন পাপী বেঙ্গক্ত, ইসলায়মর এই বীয়রর জানাজার নামায়জর ইমাম হবার 
সযার্েতা আমার সনই।”দুই লক্ষ মুসঙ্গলম এই জানাজায় অংশেহণ কয়রঙ্গেল, যা 
মসঙ্গজদ ওয়াঙ্গজর খান-এর ইয়াম ইমাম মুহম্মদ শামসুিীন সনতৃত্ব ঙ্গদয়য়ঙ্গেয়লন। কঙ্গব 
এবং সাংবাঙ্গদক মওলানা জাফর আলী সসখায়ন বয়লন, “হায়! যঙ্গদ আঙ্গম এরকম এক 
আশীবগাদপুষ্ট সম্মান অজগন করয়ত পারতাম!” আল্লামা ইকবাল এই লাশ বহন কয়র 
ঙ্গনয়য় যান। যখন ইকবাল সায়হব এই লাশঙ্গটয়ক তার কবয়র রাখয়ত যাঙ্গচ্ছয়লন, তখন 
ঙ্গতঙ্গন বয়লন, “এই অঙ্গশঙ্গক্ষত তরুণঙ্গট আমায়দর মত ঙ্গশঙ্গক্ষতয়দরয়ক োঙ্গিয়য় সর্য়ে।”  
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সসঙ্গদন মুসঙ্গলম সনতায়দর আচরণ আশানুযায়ী ঙ্গেল না। সোর মুহমদ ইকবাল, ঙ্গযঙ্গন 
পরবতগীয়ত পাঙ্গকস্তায়নর জাতীয় কঙ্গব হন, এবং মওলানা জাফর আলী খান সকবল তার 
প্রশংসাই কয়রনঙ্গন, তায়ক বীয়রর মযগাদা সদন। 
 

এবায়র ঙ্গজন্নাহর কোয় আঙ্গস। সসই সময় ঙ্গজন্নাহ সবায়ম্বয়ত (বতগমান ভারয়তর মুম্বাই) 
আইন প্রোকঙ্গটস করয়তন। প্রশ্ন হল, ঙ্গতঙ্গন সবায়ম্বয়ত প্রোকঙ্গটস করয়লও লায়হায়রর 
একঙ্গট মামলায় ঙ্গনয়জয়ক সস সময় জঙ্গিয়য়ঙ্গেয়লন সকন? যাই সহাক, তার আয়র্ বয়ল 
ঙ্গনই, সসই সময় ঙ্গজন্নাহ সকবলমাত্র একজন আইনজীবী ঙ্গেয়লন না, ঙ্গতঙ্গন একজন 
গুরুত্বপূণগ সনতা এবং একজন জনপ্রঙ্গতঙ্গনঙ্গধ্ও ঙ্গেয়লন। ঙ্গজন্নাহ সসই সময় কংয়েয়সর 
সায়ে সমস্ত সম্পকগ শুধু্ ঙ্গেন্নই কয়রনঙ্গন, একই সায়ে ঙ্গতঙ্গন ১৯২৯ সায়লর ২৮ মায়চগ 
তার “১৪ দফা”ঙ্গনয়য় আয়সন। সুতরাং সবাঝাই যায়চ্ছ সয, ধ্মগীয় আয়বয়র্র সায়ে 
সম্পয়কগর কারয়ণই মামলাঙ্গটর প্রঙ্গত ঙ্গতঙ্গন এত আেহী ঙ্গেয়লন। ঙ্গতঙ্গন বুঝয়ত সপয়রঙ্গেয়লন 
সয, এটাই ইলমুঙ্গিয়নর খোঙ্গতয়ক বেবহার কয়র ভারয়তর সকল মুসঙ্গলয়মর ময়ধ্ে একঙ্গট 
রাজননঙ্গতক সচতনা ও ধ্মগীয়য়বাধ্ সতঙ্গর করার একঙ্গট সুবণগ সুয়যার্। আর তাই ঙ্গতঙ্গন 
তার মামলাঙ্গট েহণ করার ঙ্গসদ্ধান্ত ঙ্গনয়য়ঙ্গেয়লন। 
 

ঙ্গকন্তু আঙ্গপল ঙ্গবভায়র্র সক্ষয়ত্র হয়লও ঙ্গজন্নাহ ঙ্গক এই মামলাঙ্গট েহণ কয়র উঙ্গচত কাজ 
কয়রঙ্গেয়লন? একজন রাজননঙ্গতক সনতার আচরণ তার অঞ্চয়লর সাধ্ারণ মানুয়ষর ওপর 
প্রভাব সফয়ল। তার মতামত একঙ্গট নোশনাল সাইঙ্গক বা জাতীয় ময়নাভায়ব পঙ্গরণত হয়য় 
যায়। ঙ্গজন্নাহ সকসঙ্গট হায়ত ঙ্গনয়য় ও ইলমুঙ্গিনয়ক সমেগন কয়র সকলয়ক এই ইঙ্গিত 
ঙ্গদয়য়ঙ্গেয়লন সয, সকউ যঙ্গদ ধ্মগ অবমাননাকারীয়ক হতো কয়র, তাহয়ল সস একজন খুয়নর 
আসামী হয়লও তায়ক সমেগন করা উঙ্গচত। ধ্মগাবমাননাকারীয়ক সয হতো কয়রয়ে, তার 
সাত খুন মাফ। তার ময়তা একজন রাজননঙ্গতক সনতার পয়ক্ষ এমন কাজ করাটা ঙ্গেল 
নোক্কারজনক। ঙ্গজন্নাহ অবশেই জানয়তন সয, ইলমুঙ্গিনয়ক এভায়ব সমেগন করাটা তার 
অনুসারীয়দর কায়ে ইলমুঙ্গিনয়ক একজন জাতীয় বীর বাঙ্গনয়য় সদয়ব, সকল মুসঙ্গলম 
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তায়ক সমেগন সদয়া শুরু করয়ব, মুসঙ্গলময়দর মায়ঝ পরধ্মগঙ্গবয়দ্বষ বািায়ব ও ঙ্গহনু্দ-
মুসঙ্গলম দািায়ক আরও উসয়ক সদয়ব। 
 

পয়র হয়য়ঙ্গেলও তাই। ঙ্গজন্নাহর অংশেহণ ইলমঙ্গিনয়ক জাতীয় বীয়র পঙ্গরণত হবার 
কায়জ আরও সবঙ্গশ সাহাযে কয়র। লায়হায়র সমাল্লারা মৃতুেদয়ির প্রঙ্গতবায়দ অয়নক ঙ্গমঙ্গেল 
সবর কয়রঙ্গেল। পাঞ্জায়বর মুসঙ্গলময়দর ময়ধ্ে এর মধ্ে ঙ্গদয়য় একঙ্গট রাজননঙ্গতক ও 
সাম্প্রদাঙ্গয়ক সচতনার উয়েষ ঘয়ট। যার ফয়ল সদখা যায় ইলমুঙ্গিয়নর জানাজায় দুই লক্ষ 
মুসঙ্গলয়মর অংশেহণ। সাধ্ারণ মুসঙ্গলময়দর ময়ন ইলমুঙ্গিয়নর ফাাঁঙ্গস সয সক্ষাভ সৃঙ্গষ্ট 
কয়রঙ্গেল তারই বঙ্গহঃপ্রকাশ হয়য়তা আমরা লায়হার সহও ভারয়তর অনোনে স্থায়ন ৪৭-
এর ঙ্গহনু্দ-মুসঙ্গলম দািাগুয়লায়ত সদয়খঙ্গেলাম। যাই সহাক, পাঙ্গকস্তান জয়ের পয়র এই 
ইলমুঙ্গিয়নর নায়ম বহু রাস্তা, পাকগ ও হাসপাতাল সতঙ্গর হয়য়য়ে। 
 

সতা ঙ্গজন্নাহর সসই আচরণঙ্গট পরবতগীয়ত পাঙ্গকস্তায়ন কী প্রভাব সফয়লয়ে তা একটু পয়র 
সদখয়বন। এমনও হয়ত পায়র, ইলমুঙ্গিয়নর পয়ক্ষ কাজ করার জনেই ঙ্গজন্নাহ পরবতগীয়ত 
ভারয়তর সমস্ত মুসঙ্গলয়মর অঙ্গবসংবাদী সনতায় পঙ্গরণত হন। এ রকম বলার কারণও 
একটু পয়র বলঙ্গে। 
 

আল্লামা ইকবাল ও পাঙ্গকস্তায়নর স্বাধ্ীনতায় “রঙ্গিলা রাসুল” এর সম্ভাবে ভূঙ্গমকা 
 

কাকতালীয় বা সকাইনঙ্গসয়ডন্স ঙ্গক না, জাঙ্গন না, ইলমুঙ্গিয়নর ফাাঁঙ্গসর কয়য়কমাস পয়রই 
আমরা আল্লামা ইকবায়লর পাঙ্গকস্তান সৃঙ্গষ্টর যুর্ান্তকারী ধ্ারণাগুয়লার অভুেত্থান সদখয়ত 
পাই, আর সসই সায়ে সদখয়ত পাই তৎকালীন মুসঙ্গলম লীর্ সনতায়দর প্রঙ্গত তাাঁর সক্ষাভ। 
একই সায়ে সদখা যায় সসকুেলাঙ্গরজম ও জাতীয়তাবায়দর প্রঙ্গত তাাঁর ঙ্গবয়দ্বষ। 
 

ইকবাল ১৯৩০ সায়ল লায়হায়র েয়ঙ্গট ইংয়রঙ্গজ সলকচার প্রদান কয়রঙ্গেয়লন। আর এরপর 
১৯৩৪ সায়ল অক্সয়ফাডগ ইউঙ্গনভাঙ্গসগঙ্গট সপ্রয়স এই সলকচারগুয়লা ঙ্গনয়য় “The 
Reconstruction of Religious Thought in Islam” বা “ইসলায়মর ধ্মগঙ্গচন্তার 
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পুনঃপ্রঙ্গতষ্ঠান”নামক বইঙ্গট প্রকাশ কয়রন। এই বইগুয়লা মারাজ, হায়রাবাদ ও 
আঙ্গলর্য়ি পাঙ্গিয়য় সদয়া হয়। এই সলকচারগুয়লায়ত বতগমান যুয়র্ ইসলায়মর ধ্মগ ও 
রাষ্ট্রদশগন-আইনদশগন (পঙ্গলঙ্গটকাল এন্ড ঙ্গলর্াল ঙ্গফয়লাসঙ্গফ) ঙ্গহয়সয়ব সদ্বত ভূঙ্গমকার কো 
বলা হয়। অেগাৎ তাাঁর সসই সলকচারগুয়লা অনুসায়র, ইসলাম শুধু্মাত্র একঙ্গট ঙ্গনেক ধ্মগ 
নয়, এটা একঙ্গট রাজননঙ্গতক ও আইনর্ত ঙ্গনয়দগশনা। কাউয়ক ইসলাম পালন করয়ত 
হয়ল তায়ক ইসলায়মর এই রাজননঙ্গতক ও আইনর্ত দশগনয়ক অন্তর সেয়ক সময়ন চলয়ত 
হয়ব। এই সলকচারগুয়লায়ত ইকবাল সসসময়য়র মুসঙ্গলম রাজনীঙ্গতঙ্গবদয়দর আচরণ ও 
প্রবণতার তীব্রভায়ব সমায়লাচনা কয়রন। ঙ্গতঙ্গন বয়লন, সকল মুসঙ্গলম রাজনীঙ্গতঙ্গবদ 
নীঙ্গতহীন ও ঙ্গবপের্ামী হয়য় পয়িয়ে। তারা সকবল ক্ষমতা ঙ্গনয়য়ই সুয়খ োকয়ত চায়, 
আম মুসঙ্গলম জনতার পায়শ তারা এয়কবায়রই দাাঁিায়ত চায় না। 
 

ইকবাল তাাঁর ভীঙ্গত সম্পয়কগ বয়লন, সসকুেলাঙ্গরজম বা ধ্মগঙ্গনরয়পক্ষতা ইসলাম ও মুসঙ্গলম 
সমায়জর আধ্োঙ্গত্মক ঙ্গভঙ্গেয়ক সকবলমাত্র ধ্বংসই কয়র সদয়ব না, বরং ভারয়তর ঙ্গহনু্দ 
সংখোর্ঙ্গরষ্ঠ জনসংখোও মুসঙ্গলময়দর ঐঙ্গতহে, সংসৃ্কঙ্গত ও রাজননঙ্গতক অবস্থানয়ক 
প্রভাঙ্গবত করয়ব। ঙ্গতঙ্গন তাাঁর ঙ্গমশর, আফর্াঙ্গনস্তান, ইরান ও তুরস্ক ভ্রময়ণও বৃহৎ 
ইসলাঙ্গমক রাজননঙ্গতক সহয়যাঙ্গর্তা ও একতায়ক প্রয়মাট কয়রঙ্গেয়লন। ঙ্গতঙ্গন এই সকল 
মুসঙ্গলম রায়ষ্ট্রর মধ্েকার জাতীয়তার পােগকেয়ক ঘুঙ্গচয়য় সদবার দাঙ্গব তুয়লঙ্গেয়লন। ঙ্গবঙ্গভন্ন 
আয়য়াজয়ন ঙ্গতঙ্গন মুসঙ্গলম রাজননঙ্গতক ক্ষমতা ঙ্গনঙ্গিত করার কো বয়লঙ্গেয়লন। ডঃ ঙ্গব 
আর আয়ম্বদকায়রর সায়ে এক সাক্ষাৎকায়র ঙ্গতঙ্গন বয়লন, ঙ্গতঙ্গন ভারয়তর 
অিরাজেগুয়লায়ক সরাসঙ্গর ঙ্গব্রঙ্গটশ ঙ্গনয়ন্ত্রয়ণ স্বয়ংসমূ্পণগ একক ঙ্গহয়সয়ব সদখয়ত চান, ঙ্গকন্তু 
সকায়না সকন্দ্রীয় ভারতীয় সরকার ঙ্গতঙ্গন চান না। ঙ্গতঙ্গন ভারয়ত একঙ্গট স্বায়ত্বশাঙ্গসত 
মুসঙ্গলম অিরায়জের স্বপ্ন সদয়খন। ঙ্গতঙ্গন ভয় সপয়তন সয, একঙ্গট একক ইঙ্গন্ডয়ান 
ইউঙ্গনয়য়ন মুসঙ্গলমরা োকয়ল তায়দরয়ক ঙ্গবঙ্গভন্ন ভায়ব সবষয়মের ঙ্গশকার হয়ত হয়ব। 
১৯৩০ সায়ল এলাহাবাদ অঙ্গধ্য়বশয়ন আল্লামা ইকবাল মুসঙ্গলম লীয়র্র সভাপঙ্গত ঙ্গনবগাঙ্গচত 
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হন এবং ঙ্গতঙ্গন মুসঙ্গলম সংখোর্ঙ্গরষ্ঠ অঞ্চলগুয়লা ঙ্গনয়য় ঙ্গব্রঙ্গটশ সরকায়রর অঙ্গধ্য়ন একঙ্গট 
স্বাধ্ীন অিরাজে র্িয়নর লক্ষে ঙ্গস্থর কয়রন। ঙ্গতঙ্গন বয়লন, 
 

“আঙ্গম পাঞ্জাব, উের পঙ্গিম সীমান্ত প্রয়দশ, ঙ্গসনু্ধ ও সবলুঙ্গচস্তান ঙ্গনয়য় একঙ্গট একক 
রাজে সদখয়ত চাই, যা ঙ্গব্রঙ্গটশ সাম্রায়জের অধ্ীয়ন অেবা ঙ্গব্রঙ্গটশ সাম্রাজে োিাই একঙ্গট 
স্বায়েশাঙ্গসত সরকার র্িন করয়ব। একঙ্গট একক উের-পঙ্গিম ভারতীয় মুসঙ্গলম রাজেই 
আমার সচায়খ ভারয়তর মুসঙ্গলময়দর অঙ্গন্তম ভার্ে, অন্তত উের-পঙ্গিম ভারয়তর 
মুসঙ্গলময়দর জনে সতা বয়টই।” 
 

তাাঁর এই বকৃ্ততায়, ইকবাল সজার ঙ্গদয়য় বয়লন, ইসলাম ধ্মগ ঙ্গিষ্টধ্য়মগর মত নয়। ইসলাম 
তার আইনী ধ্ারণা, রাজননঙ্গতক গুরুত্ব এবং তার ধ্মগীয় আদশগয়ক সায়ে ঙ্গনয়য় এয়সয়ে, 
যায়ক একঙ্গট অলঙ্ঘনীয় সামাঙ্গজক নীঙ্গত বয়লই ঙ্গবয়বচনা করয়ত হয়ব। তাই,  
 

“জাতীয়তার ঙ্গভঙ্গেয়ত সকায়না নীঙ্গত প্রস্তুত করার অেগ হল - ইসলামী সাবগয়ভৌময়ত্বর 
নীঙ্গত সেয়ক দূয়র সয়র আসা। মুসঙ্গলময়দর সক্ষয়ত্র এটা ঙ্গচন্তা করা যায় না।” 
 

এভায়ব ইকবাল মুসঙ্গলম সম্প্রদায়য়র ময়ধ্ে একঙ্গট রাজননঙ্গতক একতাই শুধু্ চানঙ্গন, 
ঙ্গতঙ্গন ইসলামী নীঙ্গত ঙ্গভন্ন অনে সকায়না নীঙ্গতর অধ্ীয়ন সকায়না ঙ্গবসৃ্তত সম্প্রদায়য়র মায়ঝ 
মুসঙ্গলময়দর অঙ্গস্তত্বয়কও সময়ন ঙ্গনয়ত পায়রনঙ্গন। একইভায়ব ঙ্গতঙ্গন সকায়না জাঙ্গতসোর 
ঙ্গভঙ্গেয়ত আলাদা আলাদা রাজে বা রাষ্ট্র র্য়ি উিুক তাও কখনও চানঙ্গন। তাাঁর কায়ে 
ধ্মগই রাষ্ট্র বা রাজে সতঙ্গরর মূল ঙ্গভঙ্গে ঙ্গেল। যাই সহাক, এভায়বই আল্লামা ইকবাল সায়হব 
প্রেম একঙ্গট তত্ত্ব প্রদান কয়রঙ্গেয়লন, পরবতগীকায়ল যা “ঙ্গদ্বজাঙ্গততত্ত্ব” নায়ম পঙ্গরঙ্গচঙ্গত 
পায়। এই নীঙ্গত অনুসায়র, মুসঙ্গলমরা একঙ্গট আলাদা জাঙ্গত এবং তাই তারা সবসময় 
ভারয়তর অনোনে অঞ্চল ও অনোনে সম্প্রদায় সেয়ক রাজননঙ্গতক স্বাধ্ীনতা আশা কয়র। 
ঙ্গতঙ্গন পঙ্গরষ্কারভায়ব তাাঁর স্বয়প্নর রায়ষ্ট্র বা রায়জে ধ্মগঙ্গনরয়পক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদয়ক 
প্রতোখোন কয়রন। 
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সতা পঙ্গরষ্কার সদখা যায়চ্ছ সয, আল্লামা ইকবায়লর রাজননঙ্গতক গুরুত্বপূণগ মতাদশগগুয়লার 
সব ক'ঙ্গটর জেই হয় ১৯৩০ সায়ল ইলমুঙ্গিয়নর মৃতুের কয়য়ক মাস পর। আঙ্গম এটা 
বলঙ্গে না সয, রঙ্গিলা রাসুয়লর প্রকায়শ কু্ষব্ধ হওয়া ঙ্গকংবা ইলমুঙ্গিয়নর মৃতুের কারয়ণ 
সশাকােস্ত হয়য় ঙ্গতঙ্গন এরকম একটার পর একটা তয়ত্ত্বর জে ঙ্গদয়ত োয়কন। আঙ্গম 
এটাই বলয়ত সচয়য়ঙ্গে শুধু্, ইলমুঙ্গিন তৎকালীন ভারতীয় পঙ্গিমাঞ্চয়লর মুসঙ্গলময়দর 
একঙ্গট বি অংয়শর মানুয়ষর ময়ধ্ে সয একঙ্গট সক্ষাভ ও ধ্মগীয় সচতনার সৃঙ্গষ্ট কয়রঙ্গেল, 
তা হয়য়তা আল্লামা ইকবালয়ক এ ধ্রয়নর ঙ্গসদ্ধান্ত ঙ্গনয়ত উৎসাঙ্গহত কয়রঙ্গেল। এখান 
সেয়ক আমরা আয়রকঙ্গট ঙ্গবষয় সযটা লক্ষে করঙ্গে, তা হল - অনোনে মুসঙ্গলম লীর্ সনতার 
প্রঙ্গত আল্লামা ইকবায়লর প্রচি সক্ষাভ। ইকবাল বারবার বলঙ্গেয়লন সয, সনতারা ইসলাম 
ও সাধ্ারণ মুসঙ্গলময়দর সেয়ক দূয়র সয়র যায়চ্ছ, তারা সঙ্গিক ইসলাম সময়ন চলয়ে না। 
ঙ্গজন্নাহ সেয়ক শুরু কয়র সকল মুসঙ্গলম লীর্ সনতার ওপয়রই তাাঁর এই রার্ ঙ্গেল। ঙ্গকন্তু 
এই রার্ মুসঙ্গলম লীর্ সনতায়দর ইলমুিীয়নর পায়শ সতমনভায়ব না দাাঁিায়নার কারয়ণও 
ঙ্গকেুটা হয়ত পায়র। সাধ্ারণ মুসঙ্গলয়মর পায়শ দাাঁিায়না বলয়ত ঙ্গতঙ্গন ইলমুঙ্গিনয়ক সমেগন 
করা হাজার মানুয়ষর পায়শ দাাঁিায়নায়কও সবাঝায়ত পায়রন। যাই সহাক, সকল মুসঙ্গলম 
লীর্ সনতার প্রঙ্গত সক্ষাভ োকয়লও পরবতগীয়ত আমরা ঙ্গজন্নাহর প্রঙ্গত ইকবায়লর আস্থা 
ও সমেগনয়ক সদখয়ত পাই।  
 

ইকবাল দৃঢ়ভায়ব ঙ্গবশ্বাস করয়তন সয, ঙ্গজন্নাহই একমাত্র সনতা, ঙ্গযঙ্গন ভারয়তর 
মুসঙ্গলময়দর একঙ্গত্রত করয়ত পায়রন এবং ঙ্গব্রঙ্গটশয়দর ও কংয়েয়সর ঙ্গবরুয়দ্ধ মুসঙ্গলম 
লীর্য়ক এঙ্গর্য়য় ঙ্গনয়য় সযয়ত পায়রন। ঙ্গতঙ্গন ঙ্গজন্নাহয়ক ঙ্গচঙ্গি সলয়খন, “আঙ্গম জাঙ্গন, আপঙ্গন 
খুব বেস্ত। ঙ্গকন্তু আঙ্গম আশা কঙ্গর, আঙ্গম যঙ্গদ মায়ঝমায়ঝ আপনায়ক ঙ্গচঙ্গি ঙ্গলঙ্গখ, আপঙ্গন 
ঙ্গকেু ময়ন করয়বন না, কারণ আপঙ্গনই এখন ভারয়তর একমাত্র মুসঙ্গলম, যায়ক উের-
পঙ্গিম ভারয়তর মুসঙ্গলম সম্প্রদায় এবং, সম্ভবত, সমে ভারয়তর মুসঙ্গলম সম্প্রদায় 
তায়দর পেপ্রদশগক ঙ্গহয়সয়ব আস্থা রাখয়ত পায়র।” 
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ঐঙ্গতহাঙ্গসকর্ণ বয়লন, ঙ্গজন্নাহ কংয়েয়সর সায়ে সমস্ত সম্পকগ তোর্ করয়লও কংয়েয়সর 
সায়ে আয়লাচনা চাঙ্গলয়য় যাঙ্গচ্ছয়লন এবং ভারত ঙ্গবভার্ ঙ্গতঙ্গন চানঙ্গন। ঙ্গকন্তু ১৯৩০ সায়ল 
একঙ্গট আলাদা মুসঙ্গলম সংখোর্ঙ্গরষ্ঠ রায়জের ধ্ারণা সতঙ্গরর পর সেয়কই ইকবাল বারবার 
ঙ্গজন্নাহয়ক পাঙ্গকস্তান নায়ম একঙ্গট আলাদা রাষ্ট্র সতঙ্গরর কো বলয়ত োয়কন।  
 

সশষ পযগন্ত ঙ্গজন্নাহ ১৯৪০ সায়ল অঙ্গফঙ্গশয়াঙ্গল সঘাষণা সদন সয, পাঙ্গকস্তান সৃঙ্গষ্টই তাাঁর 
লক্ষে। ইকবাল ঙ্গজন্নাহয়ক সবসময়ই একঙ্গট আলাদা মুসঙ্গলম রায়ষ্ট্রর র্িয়নর জনে কো 
বয়ল আসঙ্গেয়লন। ১৯৩৭ সায়লর ২১ সশ জুন ঙ্গজন্নাহয়ক সলখা ইকবায়লর একঙ্গট ঙ্গচঙ্গি 
সদখুন: 
 

    একঙ্গট আলাদা মুসঙ্গলম অিরাজেই সকবল ভারতয়ক শাঙ্গন্তপূণগ রাখয়ত পায়র এবং 
মুসঙ্গলময়দরয়ক অমুসঙ্গলময়দর কতৃগত্ব সেয়ক রক্ষা করয়ত পায়র। সকন উের পঙ্গিম 
ভারত এবং বাংলার মুসঙ্গলময়দরয়ক একঙ্গট জাঙ্গত ঙ্গহয়সয়ব ঙ্গবয়বচনা করা হয়ব না, সয 
জাঙ্গত ঙ্গনয়জর ঙ্গসদ্ধায়ন্তই চলয়ত পায়র, সযমনটা ভারয়তর মধ্েকার জাঙ্গতগুয়লা এবং 
বাইয়রর জাঙ্গতগুয়লা চলয়ে? 
 

পাঞ্জাব মুসঙ্গলম লীয়র্র সভাপঙ্গত ঙ্গহয়সয়ব ইকবাল ঙ্গজন্নাহর রাজননঙ্গতক কাযগকলাপ ও 
পাঞ্জাবী সনতা সোর ঙ্গসকান্দার হায়াত খায়নর রাজননঙ্গতক চুঙ্গক্তর সমায়লাচনা কয়রন, 
যায়দরয়ক ইকবাল সামন্তপ্রভু সেণীর প্রঙ্গতঙ্গনঙ্গধ্ ঙ্গহয়সয়ব সদখয়তন এবং যারা ইসলাম ও 
তার মূল রাজননঙ্গতক দশগয়নর প্রঙ্গত দাঙ্গয়ত্বশীল ঙ্গেয়লন না। যাই সহাক, ইকবাল 
প্রঙ্গতঙ্গনয়তই মুসঙ্গলম সনতায়দর ও জনর্ণয়ক ঙ্গজন্নাহ এবং মুসঙ্গলম লীর্য়ক সমেগন 
করয়ত উৎসাঙ্গহত কয়রয়েন। ভারয়তর রাজননঙ্গতক ভঙ্গবষেৎ সম্পয়কগ বলার সময় ঙ্গতঙ্গন 
বয়লন: 
 

    সকবল একটাই রাস্তা সখালা আয়ে। মুসঙ্গলময়দরয়ক ঙ্গজন্নাহ্র হাত শক্ত করয়ত হয়ব। 
তায়দর সবাইয়ক মুসঙ্গলম লীয়র্ অংশেহণ করা উঙ্গচত। আমরা সকয়ল একয়ত্র ঙ্গমঙ্গলত 
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হয়লই সকবল ঙ্গহনু্দ ও ঙ্গব্রঙ্গটশ উভয়য়র ঙ্গবরুয়দ্ধই ভারয়তর প্রয়শ্ন লিাই করয়ত পারব। 
এটা োিা আমায়দর দাঙ্গব কখনই বাস্তবাঙ্গয়ত হয়ব না। সবাই বলয়ব, আমায়দর দাঙ্গব 
সাম্প্রদাঙ্গয়ক ঙ্গবয়দ্বষ েিায়ব। ঙ্গকন্তু সসটা তায়দর আমায়দর উয়িশেয়ক বানচাল করার 
সকৌশল োিা আর ঙ্গকেুই না। এই দাঙ্গব আমায়দর জাতীয় অঙ্গস্তত্বয়ক রক্ষা করার জনে... 
মুসঙ্গলম লীয়র্র সনতৃয়ত্ব এই যুক্তফ্রন্ট র্ঙ্গিত হয়ত পায়র। আর সকবল ঙ্গজন্নাহ্র সনতৃয়ত্বই 
মুসঙ্গলম লীর্ ঙ্গবজয়ী হয়ত পায়র। এখন ঙ্গজন্নাহ োিা আর সকউই মুসঙ্গলময়দর 
সনতৃত্বদায়নর ক্ষমতা রায়খ না। 
 

প্রশ্ন হয়চ্ছ: সযখায়ন ১৯৩০ সায়লর ঙ্গদয়ক আল্লামা ইকবাল সমস্ত মুসঙ্গলম লীর্ সনতার 
ওপয়রই কু্ষব্ধ ঙ্গেয়লন, ঙ্গতঙ্গন হিাৎ কয়র ঙ্গজন্নাহর ওপয়র এত দরদ সদখায়না শুরু করয়লন 
সকন? এর কারণ এটা নয় সতা সয, ঙ্গজন্নাহ ইলমুঙ্গিয়নর সকয়স সবায়ম্ব সেয়ক অংশেহণ 
কয়রঙ্গেয়লন? আর এ কারয়ণ অনোনে সয সকায়না সনতার চাইয়ত ঙ্গজন্নাহই ইকবায়লর 
কায়ে এতটা গুরুত্বপূণগ হয়য় ওয়িন আর ঙ্গজন্নাহর সচাখ ঙ্গদয়য়ই ইকবাল সায়হব 
পাঙ্গকস্তায়নর স্বপ্ন সদখয়ত োয়কন? 
 

হয়ত পায়র। ঙ্গকন্তু এয়ত ঙ্গজন্নাহর ঙ্গনয়জর উপকার হয়ঙ্গন ঙ্গক? আল্লামা ইকবাল যখন 
সকলয়ক সকবল ঙ্গজন্নাহয়কই মুসঙ্গলময়দর স্বাধ্ীনতা এয়ন ঙ্গদয়ত একমাত্র সক্ষম সনতা 
ঙ্গহয়সয়ব সঘাষণা কয়রঙ্গেয়লন, তখন ভারয়তর সকল মুসঙ্গলয়মর কায়ে ঙ্গজন্নাহ এক 
অঙ্গবসংবাদী সনতায় পঙ্গরণত হয়য় ঙ্গর্য়য়ঙ্গেয়লন। 
 

পাঙ্গকস্তায়নর বতগমান অবস্থা, ব্লাসয়ফঙ্গম আইন এবং ইলমুঙ্গিন ইসুে 
 

এতক্ষণ যা বয়লঙ্গে, তার সবই ঙ্গেওঙ্গর মাত্র। এর সকায়না ঙ্গনঙ্গিত সতেতা সনই। ঙ্গকন্তু 
এখন যা বলব, সসগুয়লা ফোট। ইঙ্গতহায়সর পুনরাবৃঙ্গে ঘয়ট। একয়শা বের আয়র্ 
লায়হায়র ধ্মগানুভূঙ্গতয়ত আঘাত ঙ্গনয়য় সয-সমসোর সৃঙ্গষ্ট হয়য়ঙ্গেল, তা আজ পাঙ্গকস্তায়নর 
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লায়হারসহ অনোনে অঞ্চয়ল এখনও হয়য় চয়লয়ে। এর আয়র্, চলুন, ঙ্গকেু ঙ্গজঙ্গনস সজয়ন 
সনয়া যাক। 
 

ইলাম ঙ্গদয়নর হতোর অয়নক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ঙ্গেল। এর ফয়ল ইঙ্গন্ডয়ান সপনাল সকায়ড 
একঙ্গট নতুন অধ্োয়দশ যুক্ত হয়, সযখায়ন কারও ধ্মগানুভূঙ্গতয়ত আঘাত করয়ল তা অপরাধ্ 
বয়ল ঙ্গবয়বঙ্গচত হয়ব। পরবতগীয়ত পাঙ্গকস্তান রায়ষ্ট্রর সৃঙ্গষ্ট হবার পর পাঙ্গকস্তান সপনাল 
সকাড অনুসায়র “কোয়, দৃশেতভায়ব, অঙ্গভয়যায়র্র মাধ্েয়ম বা বেি কয়র প্রতেক্ষ বা 
পয়রাক্ষ উপায়য় নবী মুহম্মদয়ক অপমান করা”-সক অপরাধ্ ঙ্গহয়সয়ব র্ণে করা হয়। 
এরপর সপ্রঙ্গসয়ডন্ট ঙ্গজয়াউল হয়কর সময়য় ১৯৮২ সায়ল ২৯৫ঙ্গব সসকশয়ন সকারান 
অবমাননার শাঙ্গস্ত ঙ্গহয়সয়ব যাবজ্জীবন কারাদি এবং ১৯৮৬ সায়ল ২৯৫ঙ্গস সসকশন 
অনুযায়ী নবী মুহম্মদ সম্পয়কগ কটুঙ্গক্ত করয়ল মৃতুেদয়ির ঙ্গবধ্ান সদয়া হয়। 
 

এখন আঙ্গস পাঙ্গকস্তায়নর অবস্থা ও এই ব্লাসয়ফঙ্গম আইয়নর অপবেবহার প্রসয়ি। 
পাঙ্গকস্তায়নর কারার্ারগুয়লায়ত সদখা যায়, সসখানকার কয়য়ঙ্গদয়দর একঙ্গট বি অংশ 
ব্লোসয়ফঙ্গম আইয়নর দায়য় দঙ্গিত। এর ময়ধ্ে সবঙ্গশরভার্ই সয ঙ্গিষ্টান, ঙ্গহনু্দ ও আহমঙ্গদয়া 
(এরা রাষ্ট্র কতৃগক সঘাঙ্গষত অমুসঙ্গলম) হয়ব, তা সতা সবাঝাই যায়, ঙ্গকন্তু এরা োিাও 
এখায়ন ঙ্গকেু মুসঙ্গলমও আয়ে। জানা যায়, তায়দরয়ক বেঙ্গক্তর্ত স্বায়েগর কারয়ণ ব্লোসয়ফঙ্গম 
আইয়ন ঙ্গমেো মামলায় ফাাঁসায়না হয়য়য়ে। কখনও সম্পঙ্গে ঙ্গনয়য় কলয়হর কারয়ণ, কখনও 
জঙ্গমজমা ঙ্গনয়য় ঝায়মলার কারয়ণ বা কখনও বেঙ্গক্তর্ত ঙ্গবয়রায়ধ্র সূয়ত্র তায়দর ওপয়র 
ব্লাসয়ফঙ্গম আইন এক ধ্রয়নর অস্ত্র ঙ্গহয়সয়ব বেবহৃত হয়। 
 

এ সতা সর্ল আইঙ্গনভায়ব ভুক্তয়ভার্ীয়দর কো। আবার ঙ্গজন্নাহর কোয় ঙ্গফয়র আঙ্গস। 
ইলমুঙ্গিনয়ক সমেগন কয়র ঙ্গজন্নাহ তাাঁর জাঙ্গতর পুত্রয়দরয়ক একটা ঙ্গজঙ্গনস খুব ভালভায়বই 
ঙ্গশঙ্গখয়য় সর্য়েন, সসটা হল - ধ্মগরক্ষায় আইন ঙ্গনয়জর হায়ত তুয়ল সনয়া হয়য়য়ে এই 
অজুহায়ত সদাষীয়ক মৃতুের হাত সেয়ক বাাঁচায়নার সচষ্টা করা। ঙ্গজন্নাহ এই কাজঙ্গট কয়র 
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ইলমুঙ্গিনয়ক সতা বীয়রর আসয়ন বঙ্গসয়য়য়েনই, সসই সায়ে এরকম আরও সয করয়ব, 
তারাও পাঙ্গকস্তায়ন বীর বয়ল ঙ্গবয়বঙ্গচত হয়ব, সসই ইঙ্গিতও ঙ্গতঙ্গন এরই মাধ্েয়ম ঙ্গদয়য় 
সর্য়েন। অয়নক জায়র্ায় ধ্মগ অবমাননার কারয়ণ ঙ্গবচার বঙ্গহভূগতভায়ব মানুষয়ক হতো 
করা হয়। হতোকারীরা ময়ন কয়র, ধ্মগ অবমাননাকারী কাউয়ক যঙ্গদ হতো করা হয়, 
তাহয়ল সসটা সবধ্ বয়ল ঙ্গবয়বঙ্গচত হয়ব এবং সসটায়ক অপরাধ্ ঙ্গহয়সয়ব ঙ্গবয়বচনা করা 
হয়ব না। আবার এরকমও তারা ময়ন কয়র সয, কাউয়ক হতো কয়র তার নায়ম ধ্মগ 
অবমাননার অঙ্গভয়যার্ চাঙ্গপয়য় ঙ্গদয়ল শাঙ্গস্তর আর সকায়না ভয় োকয়ব না। মজার বোপার 
হল, তায়দর এই ঙ্গচন্তাঙ্গট খুব একটা অবাস্তব নয়। সঙ্গতে সঙ্গতে এয়দরয়ক রক্ষা করয়ত 
আইনজীবী, সমাল্লারা সেয়ক শুরু কয়র রাজননঙ্গতক সনতারা পযগন্ত সবাই এঙ্গর্য়য় আয়স। 
ঙ্গবশ্বাস হয়চ্ছ না? তাহয়ল একটা উদাহরণ ঙ্গদই। 
 

এটা একঙ্গট সাম্প্রঙ্গতক ঘটনা। মুহম্মদ কাদঙ্গর ঙ্গেল পাঙ্গকস্তায়নর একজন পুঙ্গলশ এবং 
ইসলাঙ্গমক সমৌলবাদী। সস এঙ্গলট সফায়সগর কমায়ন্ডা ঙ্গহয়সয়ব প্রয়মায়টড হয় এবং 
পরবতগীয়ত পাঙ্গকস্তায়নর পাঞ্জাব প্রয়দয়শর র্ভনগর সালমান তাসীয়রর বঙ্গডর্াডগ হয়। সস 
২০১১ সায়লর ৪ জানুয়াঙ্গরয়ত সালমান তাসীরয়ক গুপ্তহতো কয়র। তার ভাষেময়ত, 
সালমান তাসীর ঙ্গবঙ্গব আয়শায়ক সদাষায়রাপ কয়রঙ্গেল বয়ল ধ্মগ অবমাননার কারয়ণ সস 
তায়ক হতো কয়রয়ে। 
 

এরপয়রই সখলা শুরু। ঙ্গজন্নাহর উদাহরণ ধ্য়র পাঙ্গকস্তায়নর ঙ্গশঙ্গক্ষত আইনজীবীয়দর ময়ঞ্চ 
প্রয়বশ। সসঙ্গদনকার ঙ্গজন্নাহর মতই মুহম্মদ কাদরীর সকসয়ক ঙ্গডয়ফন্স কয়রয়েন লায়হার 
হাইয়কায়টগর অবসরপ্রাপ্ত ঙ্গচফ জাঙ্গিস খাজা সমাহাম্মদ শঙ্গরফ এবং অবসরপ্রাপ্ত জাঙ্গিস 
ঙ্গময়া নাঙ্গজর আক্তার, যারা মুমতাজ কাদঙ্গর সকয়সর আঙ্গপয়লট ঙ্গডয়ফন্স লইয়ার ঙ্গেয়লন। 
সস্তা খোঙ্গত পাওয়ার জনে তারা ইলমুঙ্গিয়নর উদাহরণ বেবহার কয়র ঙ্গজন্নাহরই মত 
খুঙ্গনয়ক সমেগন করয়েন। ঙ্গকন্তু এটা ভুয়ল সর্য়েন সয, ধ্মগ অবমাননার কারয়ণ কাউয়ক 
খুন করয়লও খুন খুনই হয়। শুধু্ তাই নয়, তাাঁরা এটাও ঙ্গচন্তা করয়েন না সয, তায়দর 
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মুমতাজ কাদঙ্গরয়ক সমেগন সদবার ফয়ল কাদঙ্গর সকয়লর কায়ে জাতীয় বীয়র পঙ্গরণত 
হয়বন এবং সালমান তাসীরয়ক হতো করা সকয়লর সচায়খ সবধ্ হয়য় যায়ব, আর এই 
উদাহরণঙ্গট পরবতগীয়ত আরও সবঙ্গশ অমুসঙ্গলম ও একইসায়ে মুসঙ্গলম ঙ্গনরপরাধ্ী 
বেঙ্গক্তয়কও সভার্ায়ব। আর এটাও সতা প্রমাণ করার সকায়না পে সনই সয, সালমান 
তাসীর আসয়লই ধ্মগ অবমাননা কয়রঙ্গেল ঙ্গক না। 
 

১৯২৯ সায়লর অয়টাবয়র ইলমুঙ্গিয়নর ফাাঁঙ্গস সিকায়ত সমাল্লারা অয়নক প্রঙ্গতবাদ ঙ্গমঙ্গেল 
সবর কয়র। একইভায়ব সদখা সর্য়ে, মুমতাজ কাদঙ্গরর মুঙ্গক্তর জনেও সমাল্লারা অয়নক 
প্রঙ্গতবাদী ঙ্গমঙ্গেল সবর কয়রয়ে, রাইট উইং কলাঙ্গমিরা তায়ক ঙ্গনয়য় ঙ্গবস্তর সলখায়লঙ্গখ 
কয়রয়ে, তার সপয়ক্ষর ঙ্গশঙ্গক্ষত আইনজীবীরা সয-ঙ্গবচারক কাদঙ্গরর মৃতুেদি ঙ্গদয়য়য়ে, 
তার অঙ্গফস ভাংচুর কয়রয়ে। যাই সহাক, ৬ অয়টাবর ২০১১ সায়ল তায়ক মৃতুেদয়ি দঙ্গিত 
করা হয়। আর দীঘগ ৫ বের পর ২০১৬ সায়লর ২৯ সফব্রুয়াঙ্গরয়ত তার মৃতুেদি কাযগকর 
করা হয়। 
 

ব্লোসয়ফঙ্গম আইয়নর কুপ্রভাব পাঙ্গকস্তায়ন এখন খুব ভালভায়বই লক্ষে করা যায়চ্ছ। 
পাঙ্গকস্তায়নর এই বতগমান ঙ্গচত্রঙ্গট সদখয়ল আমায়দর সচায়খর সাময়ন বাংলায়দয়শর ভঙ্গবষেৎ 
ঙ্গচত্রটাই সভয়স ওয়ি। এরকম ঙ্গদন এই বাংলায়তও আসয়ব ঙ্গক না, এটা সভয়ব ভয় হয়। 
 
 
    তেেসূত্র: 

1. http://www.rationalistpakistan.com/from-ghazi-to-qadri/ 
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Din-Shaheed 

3. http://www.allamaiqbal.com/person/biography/biotxtread.html 

4. http://www.allamaiqbal.com/person/movement/move_main.htm 

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Mumtaz_Qadri 
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ইঙ্গতহাস 
 

পঙ্গিত চমূপঙ্গত েদ্মনায়ম এক আযগসমাজী এই 'রিীলা রসুল' েন্থঙ্গট রচণা কয়রন। 
লায়হায়রর রাজপাল প্রকাশনী হইয়ত এঙ্গট প্রকাঙ্গশত হয়। এজনে মুসঙ্গলম সমায়জর 
অঙ্গভয়যায়র্র ঙ্গভঙ্গেয়ত প্রকাশক শহীদ আজম রাজপালয়ক আদালয়ত উিায়না হইয়াঙ্গেল, 
ঙ্গকন্তু সকায়না অবস্থায়তই ঙ্গতঙ্গন এই েয়ন্থর রচঙ্গয়তার পঙ্গরচয় প্রকাশ কয়রন নাই। পাাঁচ 
বৎসর মামলা চঙ্গলবার পর প্রকাশক আজম সায়হব এই মামলা হইয়ত মুঙ্গক্তলাভ কয়রন। 
এই সময়য়র ময়ধ্ে তাাঁহার উপর বহুবার প্রাণঘাতী আক্রমণ ঘঙ্গটয়াঙ্গেল। অবয়শয়ষ ১৯২৯ 
সায়লর ৬ এঙ্গপ্রল ইলম-উদ-দীন নামক এক ঙ্গজহাদী তরুণ আজম সায়হবয়ক সোরার 
আঘায়ত হতো কঙ্গরয়ত সক্ষম হয়। এই মহান কীঙ্গতগ সম্পাদন করার ফয়ল ইলম-উদ-
দীন এর ফাাঁঙ্গস হইয়াঙ্গেল। 
 

ঙ্গনয়জর জীবন বার বার ঙ্গবপন্ন কঙ্গরয়াও প্রকাশক আজম সায়হব সযভায়ব েন্থকারয়ক 
রক্ষা কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন সসজনে সলখক 'পঙ্গিত চমূপঙ্গত' আজম সায়হয়বর প্রঙ্গত আজীবন 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কঙ্গরয়ায়েন। 
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প্রস্তাবনা 
 

হজরত মহম্মদ সায়হব এর পাঁঙ্গচশ বৎসর বয়সকাল হইয়ত সলখক এই পুস্তয়কর সূচনা 
কঙ্গরয়ায়েন। ইহার পূবগকায়লর সকায়না তেে এই পুস্তয়ক নাই। এজনে পািয়কর জ্ঞাতায়েগ 
সংয়ক্ষয়প তাাঁহার জে হইয়ত পাঁঙ্গচশ বৎসর বয়স পযগন্ত কাঙ্গহনী পািয়কর ঙ্গনকট জানাইয়া 
আমার পঙ্গবত্র কতগবে পালন কঙ্গরয়তঙ্গে। 
 

হজরত মহম্মদ এর ঙ্গপতার নাম ঙ্গেল আবু্দল্লাহ। ঙ্গতঙ্গন আবু্দল মুোঙ্গলব এর পুত্র ঙ্গেয়লন। 
তাাঁহারা ঙ্গেয়লন কুরাইশ বংয়শর সন্তান। এই বংশ আরয়বর অনেতম প্রধ্ান সর্াত্র ঙ্গেল 
এবং তৎকালীন সবদুইনয়দর ময়ধ্ে সবগাঙ্গধ্ক সম্মাঙ্গনত ঙ্গেল। 
 

মহম্মদ এর জে মক্কায় হইয়াঙ্গেল। জয়ের পূয়বগই তাাঁহার ঙ্গপতা আবু্দল্লাহ পরয়লায়ক 
প্রস্থান কয়রন। তাই জয়ের পর তাাঁহার ঙ্গপতামহ আবু্দল মুোঙ্গলয়বর ঙ্গনকট ঙ্গতঙ্গন পাঙ্গলত 
হইয়তঙ্গেয়লন। মহম্ময়দর যখন আট বৎসর বয়স তখন আবু্দল মুোঙ্গলয়বর মৃতুে হইল, 
অতঃপর বালক মহম্ময়দর দাঙ্গয়ত্ব লইয়লন চাচা হজরত আবু তাঙ্গলব। 
 

মহম্ময়দর মাতার নাম ঙ্গেল আমীনা। ঙ্গকন্তু সস সময়য়র প্রো অনুসায়র শারীঙ্গরক ও 
মানঙ্গসক উন্নঙ্গতর জনে তাাঁহায়ক ঙ্গনকয়টর এক োয়ম হাঙ্গলমা সাদীয়া নামক এক মঙ্গহলার 
ঙ্গনকট পািাইয়া সদওয়া হয়। সসখান হইয়ত মাতার ঙ্গনকট ঙ্গফঙ্গরয়া আসার অল্পঙ্গদন পয়রই 
মাতা আমীনাও সদহরক্ষা কঙ্গরয়লন। ফয়ল বালক মহম্ময়দর সমূ্পণগ দাঙ্গয়ত্ব পঙ্গিল চাচা 
আবু তাঙ্গলব এর উপর। চাচা বেবসায়ী ঙ্গেয়লন। ঙ্গতঙ্গন মহম্মদয়ক বেবসায়য় লার্াইয়া 
ঙ্গদয়লন এবং োর্ল চরায়নার দাঙ্গয়য়ত্ব ঙ্গনযুক্ত কঙ্গরয়লন। এই োর্ল চরায়নায়তই মহম্ময়দর 
বালেকাল কাঙ্গটয়া সর্ল। প্রভূর কৃপায় অয়লৌঙ্গকক সসৌন্দযগে, অসাধ্ারণ স্বাস্থে, ঙ্গবশুদ্ধ হৃদয় 
ও র্ভীর ভঙ্গক্ত োকার পয়রও তাাঁহায়ক দাঙ্গরর ও কয়িার পঙ্গরেয়মর মধ্ে ঙ্গদয়া চঙ্গলয়ত 
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হইয়াঙ্গেল। ঙ্গপতায়ক কখয়না সদয়খন নাই, মাতায়ক অঙ্গত বালেকায়লই হারাইয়াঙ্গেয়লন। 
পাঁঙ্গচশ তম বয়ষগ তাাঁহার প্রঙ্গত খাঙ্গদজা নামক এক ধ্নী ঙ্গবধ্বা মঙ্গহলার দৃঙ্গষ্ট পঙ্গিল। 
তাাঁহার বয়স সসই সময় চঙ্গল্লশ বৎসর ঙ্গেল। মহম্মদও ইহায়ত হৃদয় হারাইয়া সফঙ্গলয়লন। 
২৫ বৎসয়রর কয়ষ্টর পর সহসা তাাঁহার সযন লটারী লাঙ্গর্য়া ঙ্গর্য়াঙ্গেল। সয ভালবাসা 
হইয়ত ঙ্গতঙ্গন আজে বঙ্গঞ্চত ঙ্গেয়লন সসই ভালবাসা একই সয়ি পত্নী ও মাতার রূয়প 
সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইবার মত সসৌভার্ে আর ঙ্গক হইয়ত পায়র! খাদীজার বয়স যঙ্গদ চঙ্গল্লশ না 
হইয়া ষাট হইত তাহায়তও হজরত এই ঙ্গববাহ প্রস্তায়ব আপঙ্গে কঙ্গরয়তন না। 
 

এইবার আপনারা হজরত মহম্মদ সায়হব এর পঙ্গবত্র? জীবন চঙ্গরত মনয়যার্ সহকায়র 
পাি কঙ্গরয়া লাভবান সহান। অনে সকায়না পয়র্ম্বয়রর এমন ঙ্গশক্ষাপ্রদ জীবন বৃোন্ত 
পাওয়া কঙ্গিন, যাহা অনুসরণকারীর জনে স্বর্গ ঙ্গনঙ্গিত। যাহায়ত প্রয়তেক বায়কের সঙ্গহত 
প্রমাণ ঙ্গনঙ্গহত আয়ে সযগুঙ্গলয়ক সুন্নী মুসলমান ভাইয়য়রা প্রামাণে ঙ্গহসায়ব মানে কয়রন। 
যঙ্গদ আপঙ্গন ইহায়ক নরয়কর পে বঙ্গলয়া ময়ন কয়রন তয়ব আজই পঙ্গরতেক্ত ঈমান 
ঙ্গফরাইয়া আঙ্গনয়ত পাঙ্গরয়বন। কারণ ঙ্গকেু না জাঙ্গনয়া কাহায়রা অনুসরণ করা 
অস্বাভাঙ্গবক। 
 

এই জীবন চঙ্গরতঙ্গট সমূ্পণগ ঙ্গনরয়পক্ষতা সহকায়র প্রমাণ সহ ঙ্গলঙ্গখত হইয়ায়ে। ইহায়ত 
পঙ্গরষ্কার জানা যায় সয সম্প্রদায়য়র প্রঙ্গতষ্ঠাতা ঙ্গনয়জই এত পঙ্গবত্র সয তাাঁহার তুলনা 
ইঙ্গতহায়স আর ঙ্গদ্বতীয় পাওয়া যায় না! তয়ব তাাঁহার উপয়দশ ও ঙ্গসদ্ধান্ত কতই না 
ঙ্গশক্ষাপ্রদ হইয়বক। পািক স্বয়ং তাহা ঙ্গবচার কঙ্গরয়বন। 
 

                    ঙ্গবতরক 

মহম্মদ রফী 
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!!ওম!! 
 

পয়র্ম্বয়রর প্রশংসা 
 

বাঙ্গর্চায় বুলবুঙ্গল যায় সযমন কয়র ফুয়লর টায়ন। 
আঙ্গম যাই সতমন আমার রঙ্গিলা রসুয়লর পায়ন।। 

 

ঙ্গচর বসয়ন্তর রঙ্গিলা রসুল আমার! 
লক্ষ পীয়রর রঙ্গিলা রসুল আমার!! 
জর্য়তর সসরা রঙ্গিলা রসুল আমার! 
সদবতার ঙ্গপ্রয় রঙ্গিলা রসুল আমার!! 

 

বাঙ্গর্চায় বুলবুঙ্গল যায় সযমন কয়র ফুয়লর টায়ন। 
আঙ্গম যাই সতমন আমার রঙ্গিলা রসুয়লর পায়ন।। 

 

মন্দয়ক চাও করয়ত ভায়লা? ঙ্গবয়য় করাই সহজ পে। 
আাঁধ্ায়র চাও জ্বালয়ত আয়লা? ঙ্গবয়য় করাই সহজ পে।। 
সদখয়ত সপয়ল রূয়পর রাণী? ঙ্গবয়য় করাই সহজ পে। 
সদখয়ল কায়রা টাকার খঙ্গন? ঙ্গবয়য় করাই সহজ পে।। 

 

বাঙ্গর্চায় বুলবুঙ্গল যায় সযমন কয়র ফুয়লর টায়ন। 
আঙ্গম যাই সতমন আমার রঙ্গিলা রসুয়লর পায়ন।। 

 

চমূপঙ্গত (এম এ) 
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ঈশ্বয়রর অঙ্গন্তম বাতগাবাহক 
‘হজরত মহম্মদ সায়হব’-এর জীবন-চঙ্গরত্র আরম্ভ 

 

মহম্ময়দর ঙ্গবয়শষত্ব এই সয ঙ্গতঙ্গন রৃ্হস্থ পয়র্ম্বর ঙ্গেয়লন। মুসলমান ভাইয়য়রা তাাঁহার 
এই চঙ্গরত্র লইয়া র্বগ কয়রন, সয সদখ; অনে পয়র্ম্বয়রর ময়ধ্ে যাহা নাই তাহা মহম্ময়দর 
ময়ধ্ে আয়ে। এই জনেই ত মহম্মদ প্রশংসার সযার্ে। এ কো আমারও হৃদয় স্পশগ 
কয়র। 
 

- দয়ানন্দ বাল-ব্রহ্মচারী ঙ্গেয়লন। ঙ্গতঙ্গন ঙ্গেয়লন সদবতা। আমরা সামানে মনুষে, তাাঁহার 
ব্রহ্মচয়যগর স্তয়র যাওয়া আমায়দর সাধ্ে ঙ্গক! 
 

- মহাত্মা বুদ্ধ ঙ্গববাহ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন। ঙ্গকন্তু ঙ্গতঙ্গন রৃ্হতোর্ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন। সযৌবনকায়ল 
পত্নী ও সন্তানয়ক একলা পঙ্গরতোর্ কঙ্গরয়া ঙ্গতঙ্গন সাধু্ হইয়াঙ্গেয়লন। এমন সাধু্তা লাভ 
করা আশা বা ক্ষমতা আমায়দর নাই। 
 

- যীশু ত সংসায়রর কাজ ঙ্গকেুই কয়রন নাই। 
 

- মহম্মদ ঙ্গববাহ কঙ্গরয়ায়েন, না! ঙ্গতঙ্গন অজস্র ঙ্গববাহ কঙ্গরয়ায়েন। সকল প্রকার নারীয়ক 
ঙ্গববাহ কঙ্গরয়ায়েন। ঙ্গবধ্বা, কুমারী, বৃদ্ধা, যুবতী, হাাঁ, একজন নবযুবতীও ঙ্গেয়লন। ঙ্গতঙ্গন 
সমস্ত রকম ঙ্গববায়হরই রঙ সদঙ্গখয়ায়েন, তাহায়দর ভালমন্দ সকবল বুয়ঝনই নাই, তাহা 
প্রয়য়ার্ কঙ্গরয়া বাস্তব ফলাফয়লর ঙ্গনদশগনও স্থাপন কঙ্গরয়ায়েন। 
 

- মহম্মদ একজন অঙ্গভজ্ঞ পয়র্ম্বর ঙ্গেয়লন। অঙ্গভজ্ঞতাই তাাঁহার জ্ঞায়নর উৎস ঙ্গেল। 
এমন ঙ্গনম্বপয়ত্রর নোয় ঙ্গতক্ত অঙ্গভজ্ঞতাও মহম্মদ মধু্র মত পান কঙ্গরয়ায়েন, সকন? 
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সকবল সকয়লর মিয়লর জনে! আমায়দর জ্ঞান দান করার জনেই। মহম্ময়দর জীবন 
ঙ্গশক্ষাপ্রদ উপয়দয়শ ও উপাসনায় পঙ্গরপূণগ। সতেই ঙ্গতঙ্গন পে-প্রদগশক। 
 

- আঙ্গম রৃ্হস্থ, আমার পয়র্ম্বর রৃ্হস্থ। ঙ্গতঙ্গন আমার গুরু, আঙ্গম তাাঁহার ঙ্গশষে। উপঙ্গনষয়দ 
ঙ্গলঙ্গখত আয়ে সয গুরুর সদগুণ েহণ কঙ্গরয়ব ও অসদ গুণ বজগন কঙ্গরয়ব। 
 

- এই দৃঙ্গষ্টয়কাণ হইয়তই আজ আমরা ঘরবািীওয়ালা, রঙ্গিলা, রঙ্গসক নার্র রসুয়লর 
জীবয়নর রৃ্হস্থােয়মর উপর এক সরস দৃঙ্গষ্টপাত কঙ্গরয়ত চাই। মহম্মদী তো অ-মহম্মদী 
সকয়লই ইহা পাি কঙ্গরয়ত পায়রন, কারণ মহম্মদ ত সকয়লরই। 
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বৃদ্ধাচারী মহম্মদ 
 

মহম্ময়দর প্রেম ঙ্গববাহ হয় ২৫ বৎসর বয়য়স। আযগসমাজীয়দরও এ কো মাঙ্গনয়তই 
হইয়ব সয মহম্মদ তাাঁহার জীবয়নর প্রেম ভার্ শাস্ত্র অনুসায়র কুমার অবস্থায় অঙ্গতবাঙ্গহত 
কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন। ঙ্গতঙ্গন ব্রহ্মচারী ঙ্গেয়লন, ঙ্গববাহ করার পূণগ অঙ্গধ্কার তাাঁহার ঙ্গেল। 
 

সবগপ্রেম আমরা মহম্ময়দর ব্রহ্মচযগে অবস্থার প্রঙ্গত একবার দৃঙ্গষ্টপাত করা উঙ্গচত ঙ্গবয়বচনা 
কঙ্গরয়তঙ্গে। কারণ দুর্গন্ধময় মানঙ্গসকতার সলায়করা সবগদাই ভালমানুয়ষর অভোস, কমগ ও 
বায়কে সয়ন্দহ প্রকাশ কঙ্গরয়া োয়ক। 
 

আমরা মহম্মদয়ক ব্রহ্মচারী মানে কঙ্গর কারণ ঙ্গতঙ্গন স্বয়ং এ ঙ্গবষয়য় আয়লাকপাত 
কঙ্গরয়ায়েন। ঙ্গতঙ্গন বঙ্গলয়ায়েন- একদা ঙ্গতঙ্গন অনে এক কুয়রশী যুবয়কর সঙ্গহত পশুচারণ 
কঙ্গরয়তঙ্গেয়লন। মহম্মদ ঐ যুবকয়ক কয়হন, "তুঙ্গম যঙ্গদ আমার পশুগুঙ্গলর প্রঙ্গত দৃঙ্গষ্ট 
রাঙ্গখয়ত পায়রা তয়ব আঙ্গম েুঙ্গট পাইয়ত পাঙ্গর, আর সযভায়ব নবযুবয়করা রাঙ্গত্রযাপন 
কঙ্গরয়া োয়ক আঙ্গমও সসইভায়ব রাঙ্গত্রযাপন কঙ্গরয়া আঙ্গসয়ত পাঙ্গর।" 
 

এই বঙ্গলয়া মহম্মদ মক্কা শহয়র চঙ্গলয়া সর্য়লন। ঙ্গকন্তু সসখায়ন এক ঙ্গববাহ অনুষ্ঠায়ন 
তাাঁহার মনয়যার্ আকষগন কঙ্গরয়া লইল। ঙ্গতঙ্গন সসখায়নই ঢুঙ্গকয়া পঙ্গিয়লন এবং এক 
সময় ঘুমাইয়া পঙ্গিয়লন। পয়র আয়রক রায়ত্র ঙ্গতঙ্গন আবার একই উয়িয়শে মক্কায় সর্য়লন, 
ঙ্গকন্তু স্বর্গীয় প্রয়লাভয়ন তাাঁহার মন সমাঙ্গহত হইয়া সর্ল এবং সসবারও ঙ্গতঙ্গন ঘুমাইয়া 
রাঙ্গত্র কাটাইয়া ঙ্গদয়লন। 
 

মহম্মদ কয়হন সয এই দুই ঘটনার পর আর তাাঁহার মন ময়ন্দর ঙ্গদয়ক অেসর হয়নাই। 
"হায়াত মহম্মদী: সমোরসায়হব কৃত" 
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আমরা মহম্ময়দর বায়কে ঙ্গবশ্বাস কঙ্গর, কারণ তাাঁহায়ক 'আলামীন' বলা হয়। আমরা 
ঙ্গবশ্বাস কঙ্গর সয তাাঁহার অন্তর সমস্ত পাপ হইয়ত মুক্ত ঙ্গেল। মাত্র দুইবার শয়তান তাাঁহায়ক 
পেভ্রষ্ট কঙ্গরয়াঙ্গেল ঙ্গকন্তু ঐশ্বঙ্গরক সপ্ররণার সহায়তায় আমায়দর "রঙ্গিলা রসুল" সসই 
অন্ধকার রসাতয়লর পে হইয়ত এক চুয়লর জনে ঙ্গনস্তার পাইয়াঙ্গেয়লন। ঙ্গতঙ্গন বাস্তয়ব 
সকায়না অনোয় কাযগে কয়রন নাই (কঙ্গরবার ঙ্গচন্তা কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন মাত্র)। মহম্মদ পূণগ 
ব্রহ্মচারী ঙ্গেয়লন, ঙ্গতঙ্গন ২৫ বৎসর বয়সকাল পযগন্ত সযৌবয়নর সকল বাসনা হইয়ত 
সুরঙ্গক্ষত ঙ্গেয়লন। 
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মাতা খাদীজা 
 

আমরা খাদীজায়ক মাতা খাদীজা বঙ্গলয়াই উয়ল্লখ কঙ্গরব, কারণ ঙ্গতঙ্গন যখন মহম্ময়দর 
হায়রয়ম আঙ্গসয়লন তখন তাাঁহার বয়স ৪০ বৎসর। সতে কো বঙ্গলয়ত সর্য়ল মহম্মদই 
খাদীজার রৃ্য়হ ঙ্গর্য়াঙ্গেয়লন। মহম্মদ ২৫ বৎসয়রর ঙ্গেয়লন, সদঙ্গখয়ত-শুঙ্গনয়ত সুন্দর 
ঙ্গেয়লন, স্বভায়ব সৎ ঙ্গেয়লন, সকবল সৎ বংয়শরই নয়হ বরং সৎ রৃ্য়হরও সন্তান ঙ্গেয়লন। 
অনেঙ্গদয়ক খাদীজা ঙ্গবধ্বা ঙ্গেয়লন, কুয়রশী অেগাৎ মহম্ময়দর স্বয়র্াত্র ঙ্গেয়লন, তাাঁহার দুই 
পঙ্গত ইঙ্গতপূয়বগই র্ত হইয়াঙ্গেয়লন, তাাঁহার সন্তানও ঙ্গেল। তবুও মহম্মদ ও তাাঁহার ময়ধ্ে 
সম্পয়কগর সূত্র এই ঙ্গেল সয তাাঁহার ঙ্গনকট সম্পঙ্গে ঙ্গেল। সওদার্য়রর দল যখন ঙ্গবয়দয়শ 
যাইত তখন ঙ্গতঙ্গনও প্রঙ্গতঙ্গনঙ্গধ্ সপ্ররণ কঙ্গরয়তন। প্রভুর আশীবগায়দ বেবসায়য় ১০০% 
হইয়ত ১৫০% অবঙ্গধ্ লাভ োঙ্গকত। সমে মক্কা তাাঁহায়ক ঙ্গচঙ্গনত। সুন্দর ধ্নী বেঙ্গক্তয়দর 
ঙ্গনকট হইয়ত ঙ্গববায়হর প্রস্তাবও কম আঙ্গসত না। ঙ্গকন্তু ঙ্গতঙ্গন তাাঁহার সম্পঙ্গে ও অবস্থায় 
সুখী ঙ্গেয়লন, অকারয়ণ আর জার্ঙ্গতক সমসো মাোয় লইবার সকায়না ইচ্ছা তাাঁহার ঙ্গেল 
না। 
 

এক বৎসর ঙ্গতঙ্গন মহম্মদয়ক প্রঙ্গতঙ্গনঙ্গধ্ কঙ্গরয়া বঙ্গণকদয়লর সঙ্গহত পািাইয়লন। মহম্মদ 
সৎ ঙ্গেয়লন, আশার অঙ্গতঙ্গরক্ত লাভ কঙ্গরয়া ঙ্গফঙ্গরয়লন। বাঙ্গির োয়ত বঙ্গসয়া খাদীজা এক 
সুন্দর সওয়ারয়ক আঙ্গসয়ত সদঙ্গখয়লন, ঙ্গতঙ্গন ঙ্গেয়লন মহম্মদ। মহম্মদ আঙ্গসয়লন, বেবসার 
ঙ্গহসাব ঙ্গদয়লন, ঙ্গনয়জর প্রাপে লইয়া চঙ্গলয়া সর্য়লন। তাাঁহার লাজুক নয়ন, পঙ্গরঙ্গমত বাকে, 
স্বাভাঙ্গবক সসৌন্দযগে, বেবসাঙ্গয়ক দক্ষতা ও অন্তয়রর সরলতা বৃদ্ধার মনয়ক অঙ্গত 
স্বাভাঙ্গবকভায়বই প্রভাঙ্গবত কঙ্গরয়া সফঙ্গলল, আর ঙ্গতঙ্গন এই যুবকয়ক জীবনসােী কঙ্গরবার 
ঙ্গসদ্ধান্ত েহণ কঙ্গরয়লন। 
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খাদীজা পঙ্গবত্র ঙ্গেয়লন। সলায়ক তাাঁহার সসৌন্দযগে ও সম্পঙ্গের ঙ্গপেয়ন পঙ্গিয়াঙ্গেল। এখন 
ঙ্গতঙ্গন ঙ্গনয়জই পঙ্গিয়লন। এমন সক ঙ্গেল সয তাাঁহায়ক এইভায়ব পঙ্গিয়ত সদঙ্গখয়া ঙ্গবচঙ্গলত 
হইয়ব না? এমন সক ঙ্গেল সয এই অবস্থায় মুখ ঙ্গফরাইয়া চঙ্গলয়া যাইয়ত পায়র! 
 

খাদীজার ঙ্গপতা জীঙ্গবত ঙ্গেয়লন। আশঙ্কা ঙ্গেল ঙ্গতঙ্গন এই ঙ্গববায়হ কাাঁটা হইয়বন। এই 
সময়য় খাদীজা এক উৎসব কঙ্গরয়লন। তাহায়ত ঙ্গনয়জ পঙ্গরবার এবং মহম্ময়দর 
পঙ্গরবারয়কও ঙ্গনমন্ত্রন কঙ্গরয়লন। সুরার সস্রাত চঙ্গলল। খাদীজার ঙ্গপতাও ঙ্গনমঙ্গন্ত্রত 
হইয়াঙ্গেয়লন। ঙ্গতঙ্গন বৃদ্ধকায়ল অঙ্গতঙ্গরক্ত পান কঙ্গরয়া সবসামাল হইয়া পঙ্গিয়লন। সকয়ল 
এই সুয়যায়র্র অয়পক্ষায়তই ঙ্গেল। সয়ি সয়ি খাদীজায়ক সাজাইয়া ঙ্গববাহ সদওয়া হইয়া 
সর্ল। জ্ঞান হইবার পর খাদীজার ঙ্গপতা হতভম্ব হইয়া সর্য়লন, ঙ্গকন্তু পক্ষী তখন উঙ্গিয়া 
ঙ্গর্য়ায়ে। ঙ্গময়া-ঙ্গবঙ্গব ঙ্গববাহ কঙ্গরয়া সফঙ্গলয়ায়ে আর সমায়জর প্রধ্ায়নরা যখন মাঙ্গনয়া 
লইয়ায়েন তখন বৃদ্ধয়ক ঙ্গনরব োঙ্গকয়ত হইল।    
"হায়াত মহম্মদী: সমোরসায়হব কৃত" 
 

যাহা হউক, মহম্মদ ঙ্গববাহ কঙ্গরয়লন। মাতা খাদীজার পঙ্গত হইয়া তাাঁহার জান-মাল এর 
অঙ্গধ্কারী ও রক্ষক হইয়লন। বালেকায়লই দঙ্গরর হইয়াঙ্গেয়লন। মাতার মমতা সকায়নাঙ্গদন 
পান নাই। এখন ঙ্গববাহ কঙ্গরয়া সফলায় এক সয়ি দুই বাসনা পূরণ হইয়া সর্ল। মহম্মদ 
যাহা ইচ্ছা বলুন, ঙ্গকন্তু আমরা তাাঁহায়ক মাতা খাদীজাই বঙ্গলব। ঙ্গতঙ্গন আমাঙ্গদয়র্র মাতা 
এবং আযগেশাস্ত্র অনুসায়র প্রয়তেক নারীয়কই মাতা বলা হইয়ায়ে। 
 

ইহা মাতা খাদীজার তৃতীয় ঙ্গববাহ ঙ্গেল। মাতা খাদীজা মহম্ময়দর েয়ঙ্গট সন্তান জেদান 
কয়রন। তাহায়দর ময়ধ্ে দুইঙ্গট পুত্র এবং চারঙ্গট কনো ঙ্গেল। বি পুয়ত্রর নাম ঙ্গেল কায়শম, 
সয মাত্র দুই বৎসর বাাঁঙ্গচয়াঙ্গেল। অনে পুত্রঙ্গট ঙ্গনতান্ত ঙ্গশশুকায়লই স্বর্গলাভ কয়র। 
"সীরাতুল্লাভী: সমৌলানা শাবলী কৃত" 
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ঙ্গচঙ্গকৎসয়করা বয়লন সয একজন মঙ্গহলা ৪০ বা ৪৫ বৎসর বয়স পযগন্ত সন্তায়নর জেদান 
কঙ্গরয়ত পায়রন। ঙ্গকন্তু এত বয়য়সর সন্তান অঙ্গধ্ক ঙ্গদন জীঙ্গবত োয়ক না। তাই সন্তায়নর 
জনে ঙ্গববাহ কঙ্গরয়ত হইয়ল এমন বয়য়সর নারীরা ঙ্গববায়হর অয়যার্ে। এই ঙ্গহসায়ব খাদীজা 
আয়দৌ ঙ্গববায়হর সযার্ে ঙ্গেয়লন না। 
 

মহম্মদ একলা োঙ্গকয়তই অঙ্গধ্ক ভালবাঙ্গসয়তন। কল্পনার জর্য়ত োঙ্গকয়তই আনন্দ 
পাইয়তন। পাহায়ি, জিয়ল, মায়ি বা মরুভূঙ্গময়ত ঙ্গকম্বা রৃ্হয়কায়নই এয়কলা বঙ্গসয়া 
ঙ্গনজময়ন কোবাতগা কঙ্গহয়তন। এই পার্লাঙ্গম হইয়তই তাাঁহার পয়র্ম্বর হইবার সূচনা 
হয়। 
 

রুঙ্গজ-রুঙ্গটর বেবস্থা না হইয়ল স্বাধ্ীনতাই োয়ক না, পয়র্ম্বরী ত অয়নক দূয়রর কো। 
খাদীজার সঙ্গহত ঙ্গববাহ ঙ্গেল এক সদঙ্গবক সপ্ররণা, যাহা হইয়তই মহম্ময়দর সুসময়য়র 
সূত্রপাত। 
 

আরয়ব পাপ হইত। অঙ্গত ভয়ানক সব পাপ হইত, আর মহম্ময়দর অন্তর সৎ ঙ্গচন্তায় 
পূণগ ঙ্গেল। আরবীয়রা মূঙ্গতগপূজক ঙ্গেল আর মহম্মদ উেুক্ত প্রান্তয়র, অসীম আকায়শ 
অেবা ঘন বয়ন এক অয়লৌঙ্গকক শঙ্গক্তর উপলঙ্গদ্ধ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন। ঙ্গতঙ্গন ঙ্গনঙ্গিত 
হইয়াঙ্গেয়লন সয পরমাত্মা এক এবং তাাঁহার সকায়না প্রঙ্গতমা নাই। 
 

খাদীজার দাসয়দর ময়ধ্ে জায়য়দ নামক একজন ক্রীিান ঙ্গেল। সস মহম্মদয়ক ক্রীিান 
ধ্য়মগর উপয়দশ শুনাইয়া তাাঁহার ঙ্গবশ্বাস উৎপাদয়নর সচষ্টা কঙ্গরত। জায়য়দ এর প্রঙ্গত 
মহম্ময়দর সেহ এতই বৃঙ্গদ্ধ পাইয়াঙ্গেল সয ঙ্গতঙ্গন ঙ্গনয়জর জনে তাহায়ক খাদীজার ঙ্গনকট 
হইয়ত চাঙ্গহয়া লইয়লন। খাদীজার আত্মীয়য়দর ময়ধ্ে সবশ ঙ্গকেু িীষ্টধ্য়মগ ঙ্গবশ্বাসী ঙ্গেল। 
তাহারা মহম্মদয়ক নানাভায়ব উৎসাঙ্গহত কঙ্গরবার সব রকয়ম সাহাযে কঙ্গরত। 
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মহম্মদ ঙ্গনঙ্গিত হইয়া ঙ্গর্য়াঙ্গেয়লন সয জর্য়তর সলাকসকল পেভ্রষ্ট হইয়া চঙ্গলয়ায়ে। 
ঙ্গনয়জর এই অবস্থা সদঙ্গখয়া তাাঁহার কান্না আঙ্গসত। তাাঁহার অন্তয়র র্ভীর বেো ঙ্গেল, যাহা 
কখয়না কখয়না আরবী ভাষায় চমৎকার কঙ্গবতার রূয়প প্রকাঙ্গশত হইত। ইহাই 
সকারায়নর প্রেম আয়াত। তাহা সকান কারয়ণ সকারায়নর অঙ্গন্তয়ম ঙ্গলঙ্গখত হইয়ায়ে তাহা 
বুঝা যায় না। ইহায়ত বেো আয়ে, তীব্রতা আয়ে। সকবল সয সতে আয়ে তাহা নয়হ, 
তীব্র আকাঙ্খা আয়ে ও বাস্তয়বর সন্ধান আয়ে। 
 

মহম্ময়দর সাহস বৃঙ্গদ্ধ পাইয়তঙ্গেল। সধ্যগে রাখার সকায়না উপায় ঙ্গতঙ্গন সদঙ্গখয়ত 
পাইয়তঙ্গেয়লন না। এই সময়য় তাাঁহার ময়ন ঙ্গচন্তা আঙ্গসল সয আত্মহতো করা উঙ্গচত। এই 
সবদনাময় জীবন রাঙ্গখয়া সকায়না ফল নাই। এইখায়নই খাদীজার বয়য়সর সুফল পাওয়া 
সর্ল। অল্পবয়সী সকহ হইয়ল মহম্মদয়ক পার্ল ময়ন কঙ্গরয়া তোর্ কঙ্গরত। ঙ্গনয়জও ভয় 
পাইত, অনেয়দরও ভয় সদখাইত। খাদীজা মহম্মদয়ক শান্ত কঙ্গরয়লন। মহম্ময়দর ধ্ারণা 
হইয়াঙ্গেল তাাঁহার উপর জ্বীয়নর জাদু পঙ্গিয়ায়ে। উহা ঐশ্বঙ্গরক জ্ঞান নয়হ বরং শয়তায়নর 
মায়া। খাদীজা তাাঁহার জ্বীয়নর পরীক্ষা করাইয়া বুঝাইয়লন সয উহারা জ্বীন নয়হ, সদবদূত। 
তাহায়দর বাতগা ঙ্গবশ্বাসয়যার্ে। এর পর মহম্মদ যখন কঙ্গহয়লন সয ঙ্গতঙ্গন হয় জর্য়তর 
পঙ্গরবতগন কঙ্গরয়া ঙ্গদয়বন অেবা এই প্রাণ আর রাঙ্গখয়বন না; তখন খাদীজা জর্য়তর 
পঙ্গরবতগন করাই উঙ্গচত বঙ্গলয়া বুঙ্গঝয়লন এবং মহম্ময়দর এই নূতন ধ্মগ, সযঙ্গট প্রচার 
কঙ্গরয়ত মহম্মদ বেে ঙ্গেয়লন তাহায়ত প্রেম সহায়ক হইয়লন। 
"কসসুলঙ্গম্বয়া" 
 

অনুবাদয়কর মন্তবে: (মহম্মদ তয়ব সুইসাইয়ডর ভয় সদঙ্গখয়য় খাদীজায়ক ইসলামীকরণ 
কয়রঙ্গেয়লন! সকয়াবাৎ সকয়াবাৎ।) 
 

ঐশ্বঙ্গরক জ্ঞানলাভকায়ল মহম্ময়দর বিই কষ্ট হইত। তাাঁহার মুয়খ সফনা আঙ্গসত, 
সবগশরীর ঘমগাক্ত হইয়া উঙ্গিত, এবং বঙ্গহজগর্য়তর সকায়না জ্ঞান োঙ্গকতনা। অয়নয়কই 
ধ্ারণা কঙ্গরয়াঙ্গেল ইহা মৃঙ্গর্ সরায়র্র লক্ষ্ণণ। সসসময়য় মহম্মদ অসুস্থ হইয়া পঙ্গিয়তন, 
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খাদীজাই তাাঁহার সসবা কঙ্গরয়তন। ঙ্গতঙ্গন মহম্ময়দর উপর কাপি ঢাকা ঙ্গদয়তন ও জল 
ঙ্গেটাইয়া তাাঁহার জ্ঞান উদ্ধার কঙ্গরয়তন। 
 

মহম্মদ তাাঁহার পয়র্ম্বরীর ঙ্গশশুকাল খাদীজার সকায়ল কাটাইয়াঙ্গেয়লন। সস কাঙ্গহনী যয়েষ্ট 
দীঘগ। হইয়াঙ্গেল এই সয মহম্মদ ঙ্গনয়জয়ক প্রচঙ্গলত ধ্মগও তাহার ঙ্গবঙ্গধ্-বেবস্থা হইয়ত 
সমূ্পণগ পৃেক কঙ্গরয়া সফঙ্গলয়াঙ্গেয়লন এবং আপন ভক্তজয়নর প্রঙ্গতও সসসকল তোর্ 
করার উপয়দশ প্রদান কঙ্গরয়তঙ্গেয়লন। ইহায়ত সকয়ল মহম্ময়দর ঙ্গবরুয়দ্ধ চঙ্গলয়া 
যাইয়তঙ্গেল এবং অয়নয়কই তাাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঙ্গিয়াঙ্গেল। আরয়বর প্রো ঙ্গেল 
?হতোর বদয়ল হতো?। সসখায়ন এক বেঙ্গক্ত কাহায়কও হতো কঙ্গরয়ল দুই বংয়শর ময়ধ্ে 
অনন্ত শত্রুতার সৃঙ্গষ্ট হইত এবং তাহারা এয়ক অপরয়ক হতো করা ঙ্গভন্ন অনে সকায়না 
পেই সদঙ্গখয়ত পাইতনা। তয়ব মহম্ময়দর জনে বাাঁচার পে ঙ্গেল। একয়তা তাাঁহার পয়ক্ষ 
ঙ্গেয়লন চাচা আবুতাঙ্গলব এবং অনেজন  ঙ্গেয়লন খাদীজা। বালক হইয়ত বৃদ্ধ, সকয়লই 
এই দুইজনয়কই অঙ্গতশয় মানে কঙ্গরত। মহম্মদ সমসোয় পঙ্গিয়ায়েন, দুঃখ পাইয়ায়েন 
ঙ্গকন্তু পত্নীভায়র্ে কখয়না তাাঁহার প্রাণশংসয় হয়নাই। অবয়শয়ষ মহম্মদ যখন ৫০ 
বৎসয়রর হইয়লন তখন খাদীজার সদহাবসান হইল। অনেঙ্গদয়ক চাচা আবুতাঙ্গলবও 
পরয়লায়ক প্রস্থান কঙ্গরয়লন। এইবার মহম্মদ অনাে হইয়া পঙ্গিয়লন। বাধ্ে হইয়া 
সদশতোর্ কঙ্গরয়া মদীনায় চঙ্গলয়া সর্য়লন। খাদীজা সয মহম্ময়দর জনে কতখাঙ্গন গুরুত্বপূণগ 
ঙ্গেয়লন তাহা পািক আশাকঙ্গর বুঙ্গঝয়ায়েন। পয়র মহম্ময়দর রৃ্হ সবগপ্রকার পত্নীয়ত ভঙ্গরয়া 
উঙ্গিয়াঙ্গেল, তাাঁহারা রূয়পগুয়ণ অননো ঙ্গেয়লন। সবগপ্রকার আনয়ন্দর বেবস্থা ঙ্গেল। 
শাসনক্ষমতা ঙ্গেল, অপ্রঙ্গতহত অঙ্গধ্কার ঙ্গেল। তোঙ্গপ মহম্মদ খাদীজায়ক ভুঙ্গলয়ত পায়রন 
নাই। এমনঙ্গক জীঙ্গবত আয়য়শা অয়পক্ষাও মৃতা খাদীজার প্রঙ্গত তাাঁহার অনুরার্ অঙ্গধ্ক 
ঙ্গেল। 
 

২৫ বৎসর বয়স হইয়ত খাদীজা মহম্ময়দর রক্ষা কঙ্গরয়ায়েন। যতঙ্গদন ঙ্গতঙ্গন মহম্ময়দর 
পত্নীরূয়প জীঙ্গবতা ঙ্গেয়লন ততঙ্গদন মহম্ময়দর ময়ন ঙ্গদ্বতীয় ঙ্গববায়হর ঙ্গচন্তাও আয়স নাই। 
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আযগেশাস্ত্র অনুসায়র রৃ্হস্থােয়মর সময়কাল ২৫ বৎসর ঙ্গনধ্গাঙ্গরত আয়ে। এই সময়ঙ্গট 
মহম্মদ বিই পঙ্গবত্রতার সঙ্গহত অঙ্গতবাঙ্গহত কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন তাই আমরা তাাঁহায়ক আযগে 
রৃ্হস্থ বঙ্গলয়ত পাঙ্গর। 
 

খাদীজায়ক ঙ্গববাহ করার পঙ্গরবয়তগ মহম্মদ যঙ্গদ তাাঁহার পুত্র হওয়া স্বীকার কঙ্গরয়া লইয়তন 
তয়ব তাহা আযগেশাস্ত্রসম্মত হইত। এক মুসলমান সমৌলানা সায়হব এর সঙ্গহত 
আয়লাচনাকায়ল যখন আমরা এই কো কঙ্গহলাম তখন ঙ্গতঙ্গন আিযগে হইয়া কঙ্গহয়লন, 
"হাাঁ, ভাই ও হওয়া যাইত।" আঙ্গম জানাইলাম "হাাঁ, ঙ্গহনু্দস্তায়ন এমন প্রোও আয়ে সয 
সকায়না বয়স্কা মঙ্গহলার ভাই হইয়া সন্তানবৎ কতগবেপালন করা যায়।" সসয়ক্ষয়ত্র আমরা 
তাাঁহায়ক ভগ্নী খাদীজা বঙ্গলয়ত পাঙ্গরতাম। তোঙ্গপ জ্ঞান, বুঙ্গদ্ধ, বয়স ও অঙ্গভজ্ঞতায় ঙ্গতঙ্গন 
মাতা খাদীজাই ঙ্গেয়লন। 
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পুত্রী আয়য়শা 
 

খাদীজার সদহতোয়র্র পর ঙ্গতন মাসও অঙ্গতক্রান্ত হয় নাই, মহম্মদ অনুভব কঙ্গরয়লন সয 
এ জর্য়ত পত্নী অয়পক্ষা ঙ্গপ্রয় আর ঙ্গকেুই নাই। সমসো বৃঙ্গদ্ধ পাইয়তঙ্গেল, রৃ্য়হ সকায়না 
আনন্দ ঙ্গেল না। মহম্মদ ঙ্গদ্বতীয় পত্নীর সন্ধান আরম্ভ কঙ্গরয়লন। মাতা সুদা (সওদা) 
সুকরাণ এর পত্নী ঙ্গেয়লন তাাঁহারা স্বামী-স্ত্রী মুসলমান হইয়াঙ্গেয়লন এবং এই অপরায়ধ্র 
জনে ভালরকম শাঙ্গস্তও পাইয়াঙ্গেয়লন। আরব ঙ্গনবাসীয়দর জ্বালায় তাাঁহাঙ্গদর্য়ক আপন 
সদশ মালুফ সক ঙ্গবদায় জানাইয়া ঙ্গবয়দয়শ বাস কঙ্গরয়ত হইত। মহম্মদ যখন ঙ্গবধ্মগীয়দর 
সঙ্গহত সঙ্গন্ধ কঙ্গরয়া লইয়লন ও তাহায়দর মূঙ্গতগগুঙ্গলয়ক মাঙ্গনয়া লইয়লন (আবার পয়র সসই 
সঙ্গন্ধ হইয়ত সমসো সদঙ্গখয়া প্রেমবায়মর কোগুঙ্গলয়ক শয়তায়নর বাতগা বঙ্গলয়া বাঙ্গতল 
কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন) তখন অনে সব ঙ্গবতাঙ্গিতয়দর সঙ্গহত সুকরাণ ও সুদাও ঙ্গফঙ্গরয়া আঙ্গসয়লন। 
ঙ্গফঙ্গরবার পয়রই সুকরাণ এর মৃতুে হইল। সুদা ঙ্গবধ্বা হইয়লন। ঙ্গতঙ্গন সয়তের জনে 
সদশতোর্ী হইয়া এত কষ্ট সভার্ কঙ্গরয়ায়েন তাাঁহার সততার আর ঙ্গক প্রমাণ প্রয়য়াজন! 
একঙ্গদয়ক আপন পঙ্গতর প্রঙ্গত ঙ্গবস্বস্ত, অনেঙ্গদয়ক ধ্য়মগর জনে প্রাণতোয়র্ প্রস্তুত, এমন 
পত্নী লাভ করা মহম্ময়দর পয়ক্ষ যয়েষ্টই কঙ্গিন ঙ্গেল। ঙ্গবধ্াতার আশীবগায়দ ঙ্গতঙ্গন ঙ্গববাহ 
কঙ্গরয়া লইয়লন। বৃয়দ্ধর পয়ক্ষ ঙ্গবধ্বা ঙ্গববাহ করার ময়ধ্ে সমসোর ঙ্গকেুই ঙ্গেল না। এয়ক 
অয়নের সপ্রয়মর সম্মান কঙ্গরয়ত পাঙ্গরয়তন। খাদীজার স্থান আর সক লইয়ত পাঙ্গরত! 
সকবল সুদাই একমাত্র আশা ঙ্গেয়লন, তাহাও পুরণ হইল। রৃ্হ আর শুনে রঙ্গহল না। 
 

আমরা উপয়রই বঙ্গলয়া আঙ্গসয়াঙ্গে সয মহম্মদ ২৫ বৎসর একই পত্নীর সঙ্গহত অঙ্গতবাঙ্গহত 
কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন, তাহাও আবার দুইবায়রর ঙ্গবধ্বা। ঙ্গববাহকায়ল ঙ্গতঙ্গন ঙ্গেয়লন ৪০ বৎসয়রর। 
মৃতুেকায়ল বয়স ঙ্গেল ৬৫। এই বুিীর সঙ্গহত সয যুবা মহম্মদ ঙ্গটঙ্গকয়া ঙ্গেয়লন ইহাই 
মহম্ময়দর পঙ্গবত্রতার সাক্ষে সদয়। অনে সকল পুরুষয়ক পুয়ণের পয়ে উৎসাঙ্গহত কসর, 
সমসোয় সমাধ্ান সদয়, ঙ্গবপয়দ সধ্যগ বৃঙ্গদ্ধ কয়র, হৃদয় প্রশস্ত কয়র, আত্মার শঙ্গক্ত বৃঙ্গদ্ধ 
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কয়র। এখনও জর্য়ত অয়নক মানুষ আয়ে যাহারা নারীর সসৌন্দয়যগর ঙ্গচত্র েহণ কঙ্গরয়া 
তাহায়ক পূজনীয় সদবী বানাইয়া রায়খ। পঙ্গবত্রতার মূঙ্গতগ বানাইয়া কল্পনার আকায়শ 
উঙ্গিয়া সবিায়। এই কল্পনার সপ্রম তাহায়দর হৃদয়য় অয়বাধ্ে রহয়সের সৃঙ্গষ্ট কয়র। 
 

মহম্মদ সুন্দর স্বায়স্থের অঙ্গধ্কারী ঙ্গেয়লন। ঙ্গকন্তু খাদীজার সক্ষয়ত্র বঙ্গলয়ত হয় শালী বুিী 
বয়য়স ঙ্গববাহ কঙ্গরয়া (মহম্মদয়ক) কঙ্গচ সময়য়র সুখ পাইয়ত ঙ্গদল না। ইহায়ত আর এক 
সুফল ফঙ্গলয়াঙ্গেল। জর্য়তর সকল নারীর ঙ্গচন্তা দূর হইয়া ঙ্গর্য়াঙ্গেল, স্বয়র্গর হূর পরীর 
কল্পনা আঙ্গসয়া সসই স্থান পূরণ কঙ্গরত। পয়র মহম্ময়দর যখন ধ্ারাবাঙ্গহক ঙ্গববাহ হইয়ত 
লাঙ্গর্ল তখন আর হূর পরীর সসৌন্দযগে বণগনার ময়ধ্ে সসই তীব্র উষ্ণতা সদখা যায় না, 
যাহা খাদীজার জীঙ্গবতকায়ল োঙ্গকয়া োঙ্গকয়া সকারায়নর আয়ায়ত পঙ্গরষু্ফট হইত, সসৌন্দযগ 
বণগনায় প্রধ্ান স্থান লইত। অেগাৎ বাঙ্গহেক সদহবণগনায় যাহা ঙ্গনঙ্গহত আয়ে, এই প্রকার 
সর্ৌরবণগ কুমারী বাঙ্গলকা, প্রশস্ত নয়ন, উন্নত বক্ষ, ইতোঙ্গদ। 
 

বাস্তঙ্গবক; নারীর প্রকৃত সদগুণ তাহার কুমারীত্ব। মহম্মদ কুমারীও ঙ্গববাহ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন। 
তাাঁহার নাম আয়য়শা। ঙ্গতঙ্গন ঙ্গেয়লন হজরত আবু-বকর এর কনো। আবু-বকর ও মহম্মদ 
বালেসখা ঙ্গেয়লন। তাাঁহায়দর বয়সও ঙ্গেল প্রায় সমান; মাত্র দুই বৎসয়রর পােগকে ঙ্গেল। 
মহম্মদ আবুবকর অয়পক্ষা দুই বৎসয়রর বি ঙ্গেয়লন। আবুবকর অঙ্গত শীঘ্রই মহম্ময়দর 
প্রঙ্গত প্রশ্নহীন ঙ্গবশ্বাস স্থাপন কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন। আয়য়শা তাাঁহার প্রাণঙ্গপ্রয় ঙ্গেল। সসইসময়য় 
আয়য়শার বয়স ৬ ঙ্গক ৭ বৎসর ঙ্গেল।। 
 

মহম্মদ এই নাঙ্গতনীর বয়সী বাঙ্গলকার প্রঙ্গত নজর ঙ্গদয়লন সকন? অয়নয়করই ধ্ারণা সয 
আবু-বকর এর সয়ি আত্মীয়তার সম্পকগ স্থাপয়নর প্রয়য়াজন ঙ্গেল। প্রেমতঃ সতা আবু 
বকর মহম্ময়দর ধ্য়মগর প্রঙ্গত আয়র্ই ঙ্গবশ্বাস আঙ্গনয়াঙ্গেয়লন এবং তাাঁহায়ক সখাদার রসুল 
স্বীকার কঙ্গরয়া লইয়াঙ্গেয়লন, অেগাৎ মহম্ময়দর বাকেয়ক ঙ্গতঙ্গন ঈশ্বয়রর বাকে মাঙ্গনয়তন। 
কায়জই এই ধ্রয়ণর বেঙ্গক্তর্ত আত্মীয়তার সকায়না প্রয়য়াজনই ঙ্গেল না। তবুও ধ্রা যাক, 
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কখয়না যঙ্গদ এই ঙ্গবশ্বায়সর সম্পকগ দুবগল হইয়াও পঙ্গিত তয়ব তাহা মজবুত কঙ্গরবার 
সবগাঙ্গধ্ক সভে পন্থা এই ঙ্গেল সয মহম্মদ আবুবকর এর কনোয়ক ঙ্গনজ কনো কঙ্গরয়া 
লইয়তন, ঙ্গনজহয়স্ত তাহার ঙ্গববাহ ঙ্গদয়তন, তাহার ঙ্গববায়হ সযৌতুক প্রদান কঙ্গরয়া ঙ্গপতার 
স্থান েহণ কঙ্গরয়তন। ঙ্গকন্তু আরববাসীরা এই প্রকার সমাটাদায়র্র সম্পকগ বেতীত আর 
সকায়না ভরসভে সম্পয়কগর খবর রাঙ্গখত না। 
 

“সসয়দ আমীর আঙ্গল” ঙ্গলঙ্গখয়ায়েন সয আরয়ব সকায়না নারী সকবল পত্নী সম্পকগ বেতীত 
সকায়না পরপুরুয়ষর ঙ্গনকট বাস কঙ্গরয়ত পাঙ্গরত না। মহম্মদ তাাঁহার রাজননঙ্গতক 
প্রয়য়াজয়ন বাধ্ে হইয়া ধ্ারাবাঙ্গহক ঙ্গববাহ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন। আহা! ঙ্গপ্রয় ভারত!! পঙ্গবত্রতার 
নক্ষত্র ভারত!!! প্রাচীন আযগয়দর প্রাচীন সভেতার ভারত!!!! ঔরিয়জব এর সপৌত্রী 
সঙ্গফউন্নীসায়ক দুর্গাদাস আপন কনো ঙ্গহসায়ব েহণ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন, সর্ায়লদারীর আসীর 
শাহজাদী, ঙ্গযঙ্গন লুয়টর মাল ঙ্গহসায়ব আঙ্গসয়াঙ্গেয়লন, তাাঁহায়ক ঙ্গশবাজী আপন কনো 
মাঙ্গনয়তন। 
 

তয়ব ইহাও ময়ন রাঙ্গখয়ত হইয়ব সয আয়য়শা অঙ্গত সকামল ও লঘুশরীর ঙ্গেয়লন, তাই 
পালকী তুঙ্গলবার সময় ঙ্গতঙ্গন ঙ্গভতয়র আয়েন ঙ্গকনা তাহা বুঙ্গঝয়তই পারা যায় নাই। 
আয়য়শা সসখায়নই অসহায় বঙ্গসয়া রঙ্গহয়লন। এই বুঙ্গঝ সকহ লইয়ত আঙ্গসল, এই বুঙ্গঝ 
সকহ আয়স, এই প্রতীক্ষায় প্রভাত হইয়া সর্ল, সকহই আঙ্গসল না। ভার্েক্রয়ম সাফবান 
তাহার ঊট লইয়া সসই পয়ে যাইয়তঙ্গেল। আয়য়শায়ক সদঙ্গখয়াই সস ঙ্গচঙ্গনয়ত পাঙ্গরল এবং 
সকায়না কোবাতগায় না ঙ্গর্য়া আয়য়শার সাময়ন ঙ্গনয়জর ঊট বসাইয়া ঙ্গদল। আসয়শাও 
একলায়ফ তাহায়ত চঙ্গিয়া বঙ্গসয়লন। এইভায়ব একরাঙ্গত্র পার কঙ্গরয়া ঙ্গতঙ্গন ঙ্গপ্রয় মহম্ময়দর 
সঙ্গহত ঙ্গমঙ্গলত হইয়লন। 
 

এখন এই অবস্থায় সক কাহার মুখ বন্ধ কঙ্গরত! নানাপ্রকার কোবাতগা শুরু হইয়া সর্ল। 
ধ্ীয়র-ধ্ীয়র মহম্মদও আয়য়শার প্রঙ্গত ঙ্গবরক্ত হইয়া উঙ্গিয়লন। এ অবস্থায় সবচারী আয়য়শা 
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আর সকায়না উপায় না সদঙ্গখয়া আপন ঙ্গপতা-মাতার ঙ্গনকট চঙ্গলয়া সর্য়লন। মাতা তাাঁহায়ক 
ভুলাইয়া রাঙ্গখবার যনে যত্ন কঙ্গরয়তন, ঙ্গকন্তু তাহায়ত আয়য়শার ময়নর দুঃখকষ্ট দূর হইত 
না। 
 

এই ঘটনা লইয়া মহম্ময়দর বনু্ধ ও শত্রুয়দর ময়ধ্ে বহুপ্রকার মতাময়তর জে হইয়ত 
আরম্ভ কঙ্গরল। মহম্ময়দর নায়ম কলঙ্ক লাঙ্গর্য়াঙ্গেল, তাাঁহার প্রতাপও পূয়বগর নোয় রঙ্গহল 
না। অবয়শয়ষ ঙ্গতঙ্গন আঙ্গল ও ওসমান এর ঙ্গনকট পরামশগ প্রােগনা কঙ্গরয়লন। আঙ্গল 
জানাইয়লন এ বোপায়র আয়য়শার দাসীয়ক প্রশ্ন করা উঙ্গচত। পরামশগ উপযুক্তই ঙ্গেল, 
ঙ্গকন্তু তাহার ফল আলীর জনে মারাত্মক হইয়াঙ্গেল। আয়য়শা এই স্পধ্গা জীবন ভুঙ্গলয়ত 
পায়রন নাই সয মহম্ময়দর জামাতা হইয়া আলী ঙ্গকনা শাশুিীর উপর সয়ন্দহ কয়র! 
আলীর সঙ্গহত আয়য়শার ভয়ানক শত্রুতা জঙ্গেল। 
 

মহম্ময়দর কনো ফয়তমা, মাতা খাদীজার সৃ্মঙ্গত ফয়তমার সঙ্গহত আলীর ঙ্গববাহ হইয়াঙ্গেল। 
একঙ্গদয়ক ঙ্গপ্রয় জামাতা আলী, অনেঙ্গদয়ক ঙ্গপ্রয় পত্নী আয়য়শা। সবচারা মহম্মদ সকান 
ঙ্গদয়ক যাইয়তন! রৃ্হযুয়দ্ধর বীজ অঙু্কঙ্গরত হইয়া ঙ্গর্য়াঙ্গেল। মহম্ময়দর মৃতুের পর 
ইসলায়মর ইঙ্গতহাস অন্তহীন রক্তপায়তর ইঙ্গতহাস। ঙ্গখলাফয়তর জনে এই রক্তপাত হইত 
না যঙ্গদ সসঙ্গদন আলী ও আয়য়শার মন ঙ্গনমগল হইত, যঙ্গদ তাাঁহারা এই শত্রুতা ভুঙ্গলয়া 
যাইয়তন। 
 

বহুঙ্গববাহকারীরা অবধ্ান করুন, সযখায়ন পয়র্ম্বয়রর জীবন ঙ্গবপন্ন হইয়া পয়ি, এমন 
মহান বেঙ্গক্তও আপন ভুয়লর ও কৃতকয়মগর ফল সভার্ কঙ্গরয়ত বাধ্ে হন, সসখায়ন 
আপনারা এমন সক সয কমগফল হইয়ত ঙ্গনয়জয়ক সুরঙ্গক্ষত বঙ্গলয়া ময়ন কয়রন? দশরয়ের 
রৃ্হ ধ্বংশ হইয়া ঙ্গর্য়াঙ্গেল, মহম্ময়দর ধ্মগ ঙ্গবনষ্ট হইয়া সর্ল, ঙ্গকয়সর জনে? কারণ তাাঁহারা 
বৃদ্ধকায়ল নবযুবতী (কুমারী) ঙ্গববাহ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন। 
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মহম্মদ আয়য়শার কয়ক্ষ ঙ্গর্য়া তাাঁহার ঙ্গপতামাতার সময়ক্ষই তাাঁহার ঙ্গনকট সমস্ত ইঙ্গতহাস 
জাঙ্গনয়ত চাঙ্গহয়লন। সসই সময় আয়য়শার ঙ্গপতামাতা কনোয়ক কঙ্গহয়লন, “যঙ্গদ তুই অনোয় 
কঙ্গরয়া োঙ্গকস তয়ব তওবা কর। আল্লাহ দয়ালু রক্ষাকতগা। আর যঙ্গদ তুই ঙ্গনয়দগাষ হইয়া 
োঙ্গকস তসব তাহাই প্রকাশ কর।” 
 

আয়য়শা ঙ্গকেুক্ষণ চুপ োঙ্গকয়া উের কঙ্গরয়লন, “সধ্যগই আমার উের, পরমাত্মাই আমার 
সহায়। যঙ্গদ আঙ্গম ঙ্গনয়জয়ক ঙ্গনয়দগাষ বঙ্গল তয়ব সকহ মাঙ্গনয়ব না, তওবা কঙ্গরব ঙ্গক 
অপরায়ধ্? পরমাত্মা জায়নন আঙ্গম ঙ্গনয়দগাষ।" 
 

মহম্মদ ময়ন ময়ন আয়য়শার চাল-চলন জাঙ্গনয়তন। ঙ্গতঙ্গন ঙ্গবশ্বাস কঙ্গরয়া লইয়লন ঙ্গকন্তু 
সলাকজনয়কও সতা ঙ্গবশ্বাস করাইবার প্রয়য়াজন ঙ্গেল! অবয়শয়ষ ঙ্গতঙ্গন ঙ্গনয়জর ঐশ্বঙ্গরক 
জ্ঞায়নর শরণার্ত হইয়লন। মুয়খ কাপি চাপা ঙ্গদয়া ঙ্গকেুক্ষণ দৃশেতঃ জ্ঞানহীন অবস্থায় 
পঙ্গিয়া রঙ্গহয়লন। অতঃপর কপায়লর ঘাম মুঙ্গেয়ত মুঙ্গেয়ত উঙ্গিয়া সঘাষণা কঙ্গরয়লন- 
“আয়য়শা! আনন্দ কয়রা। আল্লাহ সতামার ঙ্গনয়দগাঙ্গষতার সাক্ষে ঙ্গদয়ায়েন।” 
 

আয়য়শার হারায়না সসৌভার্ে ঙ্গফঙ্গরয়া আঙ্গসল, ঙ্গকন্তু ঙ্গনন্দাকারীয়দর হইল সবগনাশ। এয়কর 
পর এক ঐশ্বঙ্গরক বাণী আঙ্গসয়ত লাঙ্গর্ল। ঙ্গনন্দাকারীয়দর উপর ঙ্গতরষ্কার বৃঙ্গষ্ট হইয়ত 
লাঙ্গর্ল। অবয়শয়ষ তাহায়দর জনে শাঙ্গস্ত ধ্াযগে হইল সয তাহায়দর ৮০-৮০ চাবুক লার্ায়না 
হউক। পুরুষয়দর মত নারীয়দর উপয়রও চাবুক চালায়না হইল। 
 

সুরা ‘আল-নূর’ এ রসুল ও তাাঁহার ঈশ্বয়রর দুঃখ ও সক্রাধ্ এখনও ঙ্গলঙ্গখত আয়ে। 
দূভগাষীয়দর মুখ এয়কবায়র বন্ধ কঙ্গরয়া সদওয়া হইয়াঙ্গেল, এখন প্রয়য়াজন ঙ্গেল ‘হায়রম’ 
এর; কারণ তাঙ্গল বাজাইয়ত দুই হস্তই প্রয়য়াজন। আল্লাঙ্গমঞা এই আয়বদনও মঞু্জর 
কঙ্গরয়া ঙ্গদয়লন এবং সুরা 'আহযাব' অবতীণগ হইল- 
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“সহ পয়র্ম্বয়রর পত্নীর্ণ, সতামরা অনে নারীয়দর নোয় নও। যঙ্গদ সতামায়দর হৃদয়য় 
ধ্য়মগর ভয় োয়ক তয়ব কোবাতগায় সকামলতা প্রদশগন কঙ্গরও না, যাহায়ত দুষ্টাত্মারা প্রলুদ্ধ 
হয়। সসটুকুই বয়লা যা প্রয়য়াজনীয় ও মযগাদাপূণগ।” 
“আর সতামরা আপন রৃ্য়হ অবস্থান কয়রা, অন্ধকার যুয়র্র স্ত্রীয়লাকঙ্গদয়র্র নোয় আপন 
সসৌন্দয়যগের প্রদশগন কঙ্গরয়া সবিাইওনা।” 
 

আসয়ল মহম্মদ তাাঁহার পত্নীয়দর উপর সজার জুলুম, বকুঙ্গন ইতোঙ্গদর ঙ্গবরুয়দ্ধ ঙ্গেয়লন। 
আল্লাঙ্গমঞা সকয়লর গুরুজন ঙ্গেয়লন। তাাঁহায়কই ময়ধ্ে টাঙ্গনয়া আঙ্গনয়লন এবং ঙ্গনয়জ 
যাহা চাঙ্গহয়াঙ্গেয়লন তাহা আল্লায়ক ঙ্গদয়া ঐশ্বঙ্গরক বচন ঙ্গহসায়ব বলাইয়লন। ইহায়ত 
আয়য়শা ও মুহম্ময়দর আবার ঙ্গমল হইয়া সর্ল আর আয়য়শার সতা রৃ্য়হ রাজত্ব চঙ্গলয়ত 
লাঙ্গর্ল। ঙ্গকন্তু ইহার পয়র আর সকায়না যুয়দ্ধর সবলায় আয়য়শায়ক সয়ি লইয়া যাওয়া হয় 
নাই। 
 

ইহার পয়র আয়য়শার দশগন সশষ দশগন ঙ্গেল। যাহা তাাঁহার পঙ্গতর মৃতুেশযোয় হইয়াঙ্গেল। 
মুহম্মদ তাাঁহার সশষবায়রর সরার্শযোয়; যাহা মারণয়রার্ প্রমাঙ্গণত হইয়াঙ্গেল, আয়য়শার 
ঙ্গনকট োঙ্গকবার অনুমঙ্গত ঙ্গবঙ্গবয়দর ঙ্গনকট আদায় কঙ্গরয়া লইয়াঙ্গেয়লন। সসই রৃ্য়হই 
প্রায়ই ঐশ্বঙ্গরক আয়াত অবতীণগ হইত। সসই খাঙ্গটয়া ঙ্গেল, সসই ঙ্গবোনা-বাঙ্গলশ। এই 
রৃ্হ মুহম্ময়দর সবয়চয়য় ঙ্গপ্রয় ঙ্গেল। 
 

সরােস্ত অবস্থায় মুহম্মদ কবরস্থান সর্য়লন এবং মৃতুে ঙ্গনঙ্গিত জাঙ্গনয়া ঘয়র ঙ্গফঙ্গরয়লন। 
আয়য়শাও সসই সময়য় ঙ্গশরঃপীিায় আক্রান্ত হইয়াঙ্গেয়লন এবং 'মাো সর্ল, মাো সর্ল' 
বঙ্গলয়া ক্রন্দন কঙ্গরয়তঙ্গেয়লন। 
 

মুহম্মদ বঙ্গলয়া উঙ্গিয়লন, "আয়য়শা, ইহা সতা আমার বলার কো।" এ শুঙ্গনয়াই আয়য়শা 
চুপ হইয়া সর্য়লন। মুহম্ময়দর তখন তামাশা করার ইচ্ছা হইল। ঙ্গতঙ্গন কঙ্গহয়লন, 
"আয়য়শা! সতামার মৃতুে আমার আয়র্ হইয়ল ঙ্গক সতামার ভাল ময়ন হয় না? তাহা হইয়ল 
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আঙ্গম সতামায়ক ঙ্গনজহয়স্ত কবর ঙ্গদয়া সতামার জনে প্রােগনা কঙ্গরয়ত পাঙ্গর।" আয়য়শা নাক 
উাঁচু কঙ্গরয়া উের কঙ্গরয়লন- "এসব অনে সকাোও শুনাইও। আঙ্গম জাঙ্গন, তুঙ্গম আয়রা 
সুন্দর পুতুল (ঙ্গবঙ্গব) আঙ্গনবার মতলব কঙ্গরয়তে।" 
 

সবচারা মুহম্মদ আর ঙ্গক বঙ্গলয়তন! তকগ করার শঙ্গক্ত ঙ্গেল না, মুচঙ্গক হাঙ্গসয়া চুপ োঙ্গকয়ত 
হইল। 
"হায়াত সমাহম্মদী: সমোরসায়হব কৃত" 
 
পািক অনুমান কঙ্গরয়ত পায়রন সয নবযুবতী ঙ্গবঙ্গবয়ক পিায়ত োঙ্গিয়া যাইয়ত মুহম্ময়দর 
ঙ্গকরূপ সটনশন হইয়তঙ্গেল। ঙ্গকন্তু হায়! এই বাস্তব জর্ত বিই কয়িার, ঙ্গনষু্ঠর, হৃদয়হীন। 
মসঙ্গজয়দর আঙ্গঙনায় ঙ্গবশ বৎসয়রর পত্নী তাহার ৬২ বৎসয়রর পঙ্গতর মস্তক সকায়ল 
লইয়া বঙ্গসয়া আয়েন। মুহম্মদ তাহার ঙ্গচবাইয়া সদওয়া দাাঁতন মুয়খ লইয়ত লইয়ত এই 
ক্ষঙ্গণয়কর শরীর তোর্ কঙ্গরয়লন। এরপর আবুবকর আয়য়শায়ক বঙ্গলয়াঙ্গেয়লন "মহম্ময়দর 
জনে আমার দুঃখ নাই, ঙ্গকন্তু মাত্র ২০ বৎসয়র ঙ্গবধ্বার রূপ সযৌবন, আশা ভরসা সকলই 
সশষ হইল। ইহায়ত সকান ঙ্গপতা অশ্রুপাত না কঙ্গরয়া োঙ্গকয়ত পায়র!" 
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সদা সসাহাঙ্গর্নী 
 

আবু বকর সযমন হজরত মহম্মদ সায়হয়বর দঙ্গক্ষণ হস্তস্বরূপ ঙ্গেয়লন সতমনই ওমর 
ঙ্গেয়লন বাম হাত। আবুবকর এর নোয় ঙ্গতঙ্গন সহয়জ মুসঙ্গলম হইয়ত স্বীকার কয়রন নাই, 
ঙ্গকন্তু যখন হইয়লন তখন পূণগ ঙ্গবশ্বায়সর সঙ্গহতই হইয়লন। এই ধ্য়মগর জনে প্রাণ পযগন্ত 
তোর্ কঙ্গরয়ত প্রস্তুত ঙ্গেয়লন। 
 

আবু বকর উদার ময়নর বুঙ্গদ্ধমান বেঙ্গক্ত ঙ্গেয়লন। অনেঙ্গদয়ক ওমর অঙ্গধ্ক আয়বর্প্রবণ 
ঙ্গেয়লন। সহয়জই তাাঁহার মাোঙ্গট র্রম হইয়া যাইত। সসই সময়য় তাাঁহায়ক সামলায়না 
বি সহজ ঙ্গেল না। তাাঁহার কনো "হাফসা" ঙ্গপতার ঙ্গনকট হইয়ত এই গুণঙ্গট লাভ 
কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন। ঙ্গতঙ্গনও কাহায়রা কো কায়ন তুঙ্গলয়ত অভেস্ত ঙ্গেয়লন না। 'খানীস' এর 
সঙ্গহত তাাঁহার ঙ্গববাহ হইয়াঙ্গেল ঙ্গযঙ্গন যুয়দ্ধ (র্জওয়া বদর) ঙ্গনহত হইয়াঙ্গেয়লন। সবশ 
ঙ্গকেুঙ্গদন ঙ্গবধ্বা োকার পরও সকায়না মুসলমান তাাঁহায়ক ঙ্গববাহ কঙ্গরয়ত প্রস্তুত হইল না। 
তখন ওমর প্রেয়ম আবুবকর এর সঙ্গহত তাাঁহার ঙ্গববায়হর প্রস্তাব কঙ্গরয়লন ঙ্গকন্তু 
আবুবকর রাজী হইয়লন না। ওমর তখন ওসমান সক অনুয়রাধ্ কঙ্গরয়লন, ঙ্গকন্তু ঙ্গতঙ্গনও 
সম্মত হইয়লন না। কারণ হাফসা সক সামলায়না সকায়না সামানে বোপার ঙ্গেল না। ইহায়ত 
ওমর এর মাো র্রম হইয়া সর্ল আর ঙ্গতঙ্গন মহম্ময়দর ঙ্গনকট হাফসা সক ঙ্গববাহ করার 
প্রস্তাব লইয়া সর্য়লন। মহম্মদ সময়হরবাঙ্গন কঙ্গরয়া তাহায়ক আপন স্ত্রী ঙ্গহসায়ব মঞু্জর 
কঙ্গরয়া লইয়লন। এইভায়ব আবু বকয়রর সঙ্গহত সযমন আত্মীয়তা ঙ্গেল, ওময়রর সঙ্গহতও 
সসইরূপ হইল। দুইজয়নই পরম ঙ্গবশ্বস্তভায়ব ইসলায়মর প্রচায়র আত্মঙ্গনয়য়ার্ কঙ্গরয়লন 
এবং আপন কনোয়দর সুবায়দ মহম্ময়দর গুরুজন হইয়া সর্য়লন। এই রকমই বদর 
যুয়দ্ধর আর এক শহীদ উবাইদা-র স্ত্রী ঙ্গেল সজনব। সম্পয়কগ উবাইদা মুহম্ময়দর ভাই 
ঙ্গেয়লন। (আল-মুোঙ্গলব বংয়শর সন্তান।) তাাঁহার ঙ্গবধ্বা পত্নীর সঙ্গহতও মুহম্মদ শাদী 
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কঙ্গরয়া লইয়লন। সজনব বিই সুন্দর শরীর-স্বাস্থে পাইয়াঙ্গেয়লন এজনে তাাঁহায়ক 
"আমু্মল্মসাকীন" বলা হইত। 
 

আবু সাল্লামা প্রেম ঙ্গদয়কর মুসলমানয়দর ময়ধ্ে ঙ্গেয়লন। "হবস" (হাবাশা) ঙ্গহজরয়তর 
সময়য় তাাঁহায়ক আরব োঙ্গিয়ত হইয়াঙ্গেল। পয়র মুহম্মদ যখন মদীনায় সডরা পাঙ্গতয়লন 
তখন ঙ্গতঙ্গনও সসখায়ন ঙ্গফঙ্গরয়া আঙ্গসয়লন। 'ঊহুদ' এর যুয়দ্ধ ঙ্গতঙ্গন আহত হইয়াঙ্গেয়লন 
ঙ্গকন্তু প্রায় সুস্থও হইয়া উঙ্গিয়াঙ্গেয়লন। যখন "বঙ্গন-সাদ" সর্ায়ত্রর উপর মুসঙ্গলয়মরা চিাও 
হইল তখন তাাঁহায়ক সসনাপঙ্গত বানায়না হইয়াঙ্গেল। দুবগল শরীর লইয়া যুদ্ধ কঙ্গরয়ত ঙ্গর্য়া 
ঙ্গতঙ্গন পরয়লাক প্রাপ্ত হইয়লন। আপন আত্মীয়য়দর প্রঙ্গত মহম্ময়দর সহানুভূঙ্গত ঙ্গেল, ঙ্গতঙ্গন 
উহার ঙ্গবধ্বা 'ঙ্গহন্দ' এর ঙ্গনকট যাতায়াত কঙ্গরয়তন। বৃদ্ধা হইয়লও ঙ্গহন্দ সুন্দরী ঙ্গেয়লন। 
মহম্মদ তাহায়ক শাদী কঙ্গরবার ইচ্ছাপ্রকাশ কঙ্গরয়লন তখন ঙ্গতঙ্গন বৃদ্ধ হইবার বাহানা 
সদখাইয়াঙ্গেয়লন। ঙ্গকন্তু মহম্মদ কঙ্গহয়লন "আমারও ঙ্গকেু কম বয়স হয়নাই।" ইহার পর 
ঙ্গহন্দ তাাঁহার বালবাচ্চার কো তুঙ্গলয়ল মহম্মদ তাহায়দরও দাঙ্গয়ত্ব লইয়ত সম্মত হইয়া 
সর্য়লন এবং বুিীয়ক রাজী করাইয়া ঘয়র আঙ্গনয়লন। মদীনা মসঙ্গজয়দর সংলগ্ন ৫ কুিুরী 
রৃ্হ সসসময়য় ঙ্গনঙ্গমগত হইয়াই ঙ্গর্য়াঙ্গেল। এক-এক কামরায় মহম্ময়দর এক-এক ঙ্গবঙ্গব 
োঙ্গকয়তন। মহম্মদ পালাক্রয়ম এক-এক রাত, এক-এক ঙ্গদন একএক ঙ্গবঙ্গবর সঙ্গহত 
কাটাইয়তন। সশষ কামরাখাঙ্গন ঙ্গেল হাঙ্গরশ এর। যখনই মুহম্ময়দর ঘয়র সকায়না নূতন 
ঙ্গবঙ্গব আঙ্গসয়তন, তাাঁহায়ক হাঙ্গরশ এর কামরায় সতালা হইত। হাঙ্গরশ এর জনে নূতন 
কুিুরী বানাইয়া সদওয়া পঙ্গিত। সস সবচারী চুপচাপ আলাদা বেবস্থা কঙ্গরয়া লইত। 
একবার মুহম্মদ স্বয়ং লঙ্গজ্জত হইয়া বঙ্গলয়াঙ্গেয়লন "হাঙ্গরশ ঙ্গক বঙ্গলয়ব!"। 
 

রাঃ আঃ সসয়দ আমীর আঙ্গল ফরমাইয়ায়েন সয এইসব ঙ্গবধ্বারা, যাহায়দর মুহম্ময়দর 
ঙ্গবঙ্গব হইয়া অহঙ্কার হইয়াঙ্গেল তাাঁহারা অসহায় ঙ্গেয়লন। তাাঁহায়দর পঙ্গত ইসলায়মর সসবা 
কঙ্গরয়ত কঙ্গরয়ত শহীদ হইয়া ঙ্গর্য়াঙ্গেয়লন। তাাঁহায়দর যাহায়ত ঙ্গদন গুজরাণ হইয়ত পায়র 
তাহার বেবস্থা করা মুহম্ময়দর কতগবে ঙ্গেল। কাযগেঙ্গট জরুরী ঙ্গেল বয়ট, ঙ্গকন্তু তাাঁহার 
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ঙ্গনয়জর ঙ্গদন গুজরায়নই প্রেম হইয়ত টানাটাঙ্গন চঙ্গলত। তাহার উপর ঙ্গতঙ্গন ঙ্গনয়জর 
রুঙ্গজরুঙ্গটর উপর নূতন সবাঝা চাপাইয়া খরয়চর বহর আয়রা বািাইয়া সফঙ্গলয়লন। 
অনেঙ্গদয়ক আমদানী সসই আয়র্র মতই রঙ্গহল। এক এক সদয়শর এক এক সরওয়াজ। 
হয়ত হজরৎ আমীর আঙ্গলর কোই সতে। আরব সদয়শ মুহম্ময়দর সময়য় সকায়না নারী 
অনে পুরুয়ষর ঙ্গনকট সকবল পত্নী ঙ্গহসায়বই োঙ্গকয়ত পাঙ্গরত। নতুবা ঙ্গহনু্দস্থায়নর প্রো 
সতা এই সয ধ্মগাত্মারা পরনারীয়ক ধ্মগভগ্নী বানাইয়া লইয়তন। ইহায়ত তাহায়দরও 
ঙ্গদনাঙ্গতপায়তর উপায় হইয়া যাইত আবার ধ্মগরক্ষাও হইত। হয়ত সমস্ত মুসলমায়নর 
ময়ধ্ে ঙ্গবধ্বায়দর পালনকতগা আরয়কহই ঙ্গেলনা। হয়ত সকায়না কুমার অেবা ঙ্গবপত্নীক 
ঐসব ঙ্গবধ্বাঙ্গদর্য়ক ঙ্গববাহ কঙ্গরয়ত প্রস্তুত ঙ্গেলনা। দয়ার সার্র একমাত্র মুহম্মদই 
ঙ্গেয়লন। আমায়দর তুচ্ছ বুঙ্গদ্ধয়ত সতা মহম্মদ তাহাঙ্গদর্য়ক ধ্মগভগ্নী মাঙ্গনয়া লইয়লও কাজ 
চঙ্গলত। অেবা যঙ্গদ ঙ্গববাহই ঙ্গদয়ত হয় তয়ব সকায়না কুমায়রর সঙ্গহত সদওয়া যাইত। 
আপন আপন ধ্য়মগর বোপার,  হয়ত মহম্ময়দর এই পেই ভাল সবাধ্ হইয়াঙ্গেল সয 
ঙ্গবঙ্গবয়ত রৃ্হ পঙ্গরপূণগ কঙ্গরয়া লইয়বন। ৬০ বৎসয়রর বৃদ্ধ আর ৫-৫ জন ঙ্গবঙ্গব! যাহাহউক, 
ঙ্গবঙ্গব লইয়া কামকাজ ঙ্গনিয় ভালই চঙ্গলত। ঙ্গদন-রাত সমৌয়জই কাঙ্গটত। বৃয়দ্ধর তরুণী 
ভাযগা ঙ্গচরকালীন ঘটনা। 
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পুত্রবধু্ সমাচার 
 

আমরা আয়র্ই বঙ্গলয়াঙ্গে সয জায়য়দ নায়ম খাদীজার এক ঈশাঈ সর্ালাম ঙ্গেল। সস 
মহম্ময়দর ধ্মগীয় ও মানঙ্গসক সমসোয় নানাভায়ব সমাধ্ান কঙ্গরত। এজনে উহার প্রঙ্গত 
মহম্ময়দর ঙ্গবয়শষ প্রীঙ্গত ঙ্গেল। খাদীজা এই সর্ালামঙ্গট মহম্মদয়ক দান কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন এবং 
মহম্মদ তাহায়ক ঙ্গনয়জর পুত্র বানাইয়া লইয়াঙ্গেয়লন। জায়য়দ ও মহম্মদয়ক অতেঙ্গধ্ক 
ভালবাঙ্গসত। একবার তাহার আপন ঙ্গপতা তাহায়ক লইয়ত আঙ্গসয়ল সস যাইয়ত সটান 
অস্বীকার কঙ্গরয়াঙ্গেল। মহম্মদ রসুলও ঙ্গেয়লন আবার বাপও ঙ্গেয়লন, সস শুধু্ই বায়পর 
ঙ্গনকট োঙ্গকয়া ঙ্গক কঙ্গরত! উহার প্রেম ঙ্গববাহ "উয়ম্ম আয়মন" এর সঙ্গহত হইয়াঙ্গেল, 
যাহার বয়স ঙ্গেল জায়য়দ এর ঙ্গদ্বগুণ। ঙ্গকন্তু বাপ মুহম্মদ পাত্রীঙ্গট পেন্দ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন 
ফয়ল বাধ্ে হইয়া তাহায়ক ঙ্গববাহ কঙ্গরয়ত হইয়াঙ্গেল। তাহায়দর একঙ্গট পুত্র জোইয়াঙ্গেল। 
তাহার নাম ঙ্গেল "ওসামা"। জায়য়দ এর ঙ্গদ্বতীয় ঙ্গববাহ হয় জয়নব এর সঙ্গহত। জয়নব 
কুয়রশী বংয়শর ঙ্গেল এবং মহম্ময়দর ঙ্গপস্তুয়তা সম্পয়কগর ভগ্নী ঙ্গেল। একঙ্গদন মহম্মদ 
জায়য়দ এর অবতগমায়ন তাহার ঘয়র ঙ্গর্য়া পঙ্গিয়লন। জয়নব পদগার আিাল হইয়ত 
রসুয়লর (আবার শ্বসুরও বয়ট) র্লা পাইয়া তািাতাঙ্গি আঙ্গসয়া তাাঁহায়ক ঙ্গভতয়র ডাঙ্গকল। 
মহম্ময়দর নজর তাহার সুন্দর সচহারায় পঙ্গিল। আর কী বাঙ্গক োয়ক? তাাঁহার ঙ্গদয়লর 
ময়ধ্ে কায়রন্ট লাঙ্গর্য়া সর্ল আর মুয়খ বাঙ্গহর হইল- "সসাভান-আল্লা! সতামার সৃঙ্গষ্ট কতই 
না সুন্দর!" 
 

জয়নব তাহা শুঙ্গনয়া সফঙ্গলল এবং ময়ন ময়ন পয়র্ম্বয়রর হৃদয় জয় কঙ্গরয়া খুশী হইয়া 
উঙ্গিল। জায়য়দয়ক সম্ভবতঃ তাহার পেন্দ ঙ্গেল না। যতই মহম্ময়দর পুত্রতুলে সহাক না 
সকন, আসয়ল সতা ঙ্গেল সস সর্ালামই! 
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জায়য়দ যখন রৃ্য়হ ঙ্গফঙ্গরয়া আঙ্গসল, জয়নাব তাহায়ক ঘটনা জানাইয়া ঙ্গদল। ইহার পর 
যাহা হইল তাহায়ক আপনারা মহম্ময়দর ঙ্গববায়হর কোবাতগা বুঙ্গঝয়বন ঙ্গকনা তাহা 
আপনায়দর বোপার। ঙ্গকম্বা হয়ত জায়য়দ জয়নয়বর উপর পূয়বগই চঙ্গটয়া ঙ্গেল। যাহাই 
হউক সস এক সদৌয়ি মহম্ময়দর ঙ্গনকট ঙ্গর্য়া হাঙ্গজর হইল আর ঙ্গনয়জর ঙ্গবঙ্গবঙ্গটয়ক 
যাহায়ক সদঙ্গখয়া মহম্মদ মুগ্ধ হইয়াঙ্গেয়লন তাহায়ক তালাক ঙ্গদবার প্রস্তাব কঙ্গরল। ঙ্গকন্তু 
মহম্মদ তাহায়ক বুঝাইয়া কঙ্গহয়লন, "সুয়খ শাঙ্গন্তয়ত সংসার কয়রা"। ঙ্গকন্তু সয ঙ্গবঙ্গব 
অয়নের ঙ্গদয়ক টান সদখাইয়তয়ে তাহায়ক লইয়া সংসার করার ইচ্ছা জায়য়দ এর ঙ্গেল 
না। সস জয়নবয়ক তালাক ঙ্গদয়াই সফঙ্গলল। আর জয়নব তখন মহম্ময়দর ঙ্গখদময়তর 
আশায় তাাঁহার ঙ্গপেয়ন লাঙ্গর্য়া সর্ল। বদনায়মর ভয়য় মহম্মদ ইহায়ত সম্মত হইয়ত 
পাঙ্গরয়তঙ্গেয়লন না। সসই সময়য়ই ঐশ্বঙ্গরক বাণী আঙ্গসয়া সমস্ত সমসোর সমাধ্ান কঙ্গরয়া 
ঙ্গদল। 
 

আল্লা মনুষেয়ক দুইঙ্গট হৃদয় সদন নাই সতমনই সপাষেপুত্রয়ক সতামার পুত্রও কয়রন নাই। 
যাহা তুঙ্গম বঙ্গলয়াে তাহা সতামার মুয়খর কো মাত্র, ঙ্গকন্তু আল্লাহ প্রকৃত সতে জায়নন ও 
সঙ্গিক পে প্রদর্শন কয়রন। ঙ্গতঙ্গন ইচ্ছা কয়রন সয মনুষে তাহার প্রকৃত ঙ্গপতার নায়মই 
পঙ্গরঙ্গচত হঊক। আর যখন তুঙ্গম বঙ্গলয়াে "ঙ্গবঙ্গব লইয়া সুয়খ সংসার কয়রা" তখন তুঙ্গম 
সতে সর্াপন কঙ্গরয়াে সয সতে প্রকাশ করাই আল্লার ইচ্ছা ঙ্গেল। ভয় কঙ্গরয়য়া না, জায়য়দ 
যখন তালাক ঙ্গদয়ায়ে তখনই আমরা মুহম্ময়দর সঙ্গহত ঙ্গববাহ ঙ্গদয়াঙ্গে, যাহায়ত সমাঙ্গময়নরা 
তাহায়দর সপাষেপুয়ত্রর ঙ্গবঙ্গবয়ক ঙ্গববাহ কঙ্গরয়ত পায়র। ঙ্গনয়ম অনুযায়ী তালাক সম্পন্ন 
হইয়া ঙ্গর্য়ায়ে এবং আল্লার ইচ্ছা অবশেই পূণগ হইয়ব।-- সুরা আহযাব ৪-৫ -- 
 

মহম্মদ সতামায়দর কাহারও ঙ্গপতা নয়হন ঙ্গতঙ্গন আল্লার রসুল এবং "খাঙ্গতমুল্মরসলীম"। 
আর আল্লা সবঙ্গকেু অবর্ত। 
 

 



46 
ধর্মকারী ইবুক 

এসব কো এইজনে ঙ্গলঙ্গখত হইল যাহায়ত মহম্ময়দর অন্তরমন সম্পয়কগ পািক জ্ঞানলাভ 
কঙ্গরয়ত পায়রন। জয়নবয়ক ঙ্গববাহ কঙ্গরয়ত মহম্মদ মুয়খ অস্বীকার কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন বয়ট, 
ঙ্গকন্তু অন্তয়র সপ্রয়মর আগুন জ্বঙ্গলয়া উঙ্গিয়াঙ্গেল। এমনও বঙ্গলয়ত পায়রন সয অঙ্গগ্ন সবগদাই 
জ্বঙ্গলয়া োঙ্গকত। তাহাই ঈশ্বয়রর বাণীরূয়প প্রকাঙ্গশত হইয়া সর্ল। আর তারপর মহম্মদ 
জয়নয়বর ঙ্গনকট বাতগা পািাইয়লন- 
"আল্লাহ সতামায়ক আমার সঙ্গহত ঙ্গমলাইয়া ঙ্গদয়ায়েন। তাই আর ঙ্গববায়হর সকায়না 
প্রয়য়াজন নাই।" 
 

আল্লা সযখায়ন ময়নর ঙ্গমলন কঙ্গরয়া ঙ্গদয়ায়েন সসখায়ন সমৌলভী-কাজী সদর নাক র্লাইয়া 
ঙ্গববাহ সদওয়া ঙ্গনরেগক। তাই আয়রা বলা হইল- 
"আল্লাহ স্বয়ং ঙ্গববাহ ঙ্গদয়ায়েন এবং ঙ্গজব্রাইল তাহার সাক্ষী" [তাফসীর হুসনী আয়াত 
মজকর খূরা জমকুর], "আর ঙ্গববায়হর জনে এই দুঙ্গট োিা অনে ঙ্গক প্রয়য়াজন?" 
 

রিীলা রসুল এর এই কাঙ্গহনী বিই ঙ্গবঙ্গচত্র। পুত্র পুত্র রঙ্গহল না, পুত্রবধু্ পুত্রবধু্ রঙ্গহল 
না। 
 

পািক এইবার বুঙ্গঝয়ত পাঙ্গরয়বন সকন মহম্মদ কাহায়রা সঙ্গহত মাতা, কনো অেবা ভগ্নী 
পাতাইয়ত ইচু্ছক ঙ্গেয়লন না। সযখায়ন পাতায়না পুয়ত্ররই সঙ্গহত সম্পকগ রঙ্গহল না, সযখায়ন 
তাহার ঙ্গবঙ্গবও মহম্ময়দর জনে হালাল হইয়া সর্ল, সসখায়ন পাতায়না মাতা-কনো-ভগ্নীরা 
ঙ্গকভায়ব ঙ্গনস্তার পাইত? 
 

সসই সময়য়র মুসলমায়নরা ঙ্গকন্তু চুপ ঙ্গেল না। ইঙ্গতহাস বয়ল মহম্মদ কাজঙ্গট ভাল কয়রন 
নাই। তাাঁহার আসমানী আয়াত, আল্লা, ঙ্গজব্রাইল সকয়লর উপয়রই সলায়ক ঙ্গবরক্ত হইয়া 
উঙ্গিয়াঙ্গেল। এমন নয়হ সয মহম্মদ ঙ্গনয়জর সদাষ বুঙ্গঝয়তন না। বরং ঙ্গতঙ্গন ভালই 
জাঙ্গনয়তন সয সসঙ্গদন যঙ্গদ ঙ্গতঙ্গন জায়য়য়দর রৃ্য়হ না যাইয়তন এবং সবপদগা জয়নবয়ক না 
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সদঙ্গখয়তন তয়ব এইভায়ব ঙ্গদন দুপুয়র অন্ধকার নাঙ্গমত না। যাহা হউক সস সব সতা 
ঘঙ্গটয়াই ঙ্গর্য়াঙ্গেল, তাহার পর ঙ্গক হইল সদখা যাক! 
 

মহম্মদ এইবার ঙ্গনয়জর হায়রমখাঙ্গন লইয়া ঙ্গচন্তায় পঙ্গিয়লন। সলায়ক সবগদাই তাাঁহার রৃ্য়হ 
আঙ্গসত। তাাঁহার ঙ্গবঙ্গবয়দর সঙ্গহত কোবাতগা কঙ্গহত। পয়র্ম্বয়রর যাহা হইয়াঙ্গেল তাহা 
অনে সকায়না মুসলমায়নর উপয়রও ঘঙ্গটয়া যাওয়া অসম্ভব ঙ্গেল না। জায়য়য়দর ঙ্গবঙ্গব জয়নব 
যাহা কঙ্গরয়ত পায়র মহম্ময়দর সকায়না ঙ্গবঙ্গবও সাহস কঙ্গরয়া সতমন ঙ্গকেু কঙ্গরয়া সফঙ্গলয়ত 
পাঙ্গরত। ইহার বেবস্থা সময়মত করার প্রয়য়াজন ঙ্গেল। এইসব ঙ্গচন্তা কঙ্গরয়া মুহম্মদ 
আকাশপায়ন তাকাইয়লন এবং আল্লার দরবায়রর ঘন্টী বাজাইয়া ঙ্গদয়লন। অমঙ্গন কাজ 
হইয়া সর্ল, আয়াত নাঙ্গময়া আঙ্গসল। 
 

সহ মুঙ্গমনর্ণ!! রসুয়লর রৃ্য়হ প্রয়বশ কঙ্গরও না। সতামায়দর যাহা জাঙ্গনবার োয়ক তাহা 
পদগার আিাল হইয়ত প্রশ্ন কঙ্গরও। ইহাই সতামায়দর ও তাাঁহার হৃদয়য়র জনে সয়বগােম। 
আর সতামায়দর জনে কখয়নাই উঙ্গচত নয় সয সতামরা রসুয়লর ময়ন দুঃখ দাও বা তাাঁহার 
মৃতুের পর তাাঁহার ঙ্গবঙ্গবয়দর সঙ্গহত ঙ্গববাহ কয়রা। রসুয়লর ঙ্গবঙ্গবরা সতামায়দর মাতা। 
 

সহ মুঙ্গমনর্ণ! সতামায়দরয়ক অনুমঙ্গত সদয়া না হয়ল সতামরা খাওয়ার জনে আহাযগ রন্ধয়নর 
অয়পক্ষা না কয়র নবীর রৃ্য়হ প্রয়বশ কয়রা না। তয়ব সতামরা আহুত হয়ল প্রয়বশ কয়রা, 
তয়ব অতঃপর খাওয়া সশয়ষ আপনা আপঙ্গন চয়ল সযয়য়া, কোবাতগায় মশগুল হয়য় সযয়য়া 
না। ঙ্গনিয় এটা নবীর জনে কষ্টদায়ক। ঙ্গতঙ্গন সতামায়দর কায়ে সংয়কাচ সবাধ্ কয়রন; 
ঙ্গকন্তু আল্লাহ সতেকো বলয়ত সংয়কাচ কয়রন না। সতামরা তাাঁর পত্নীর্য়ণর কায়ে ঙ্গকেু 
চাইয়ল পদগার আিাল সেয়ক চাইয়ব। এটা সতামায়দর অন্তয়রর জয়নে এবং তাাঁয়দর 
অন্তয়রর জয়নে অঙ্গধ্কতর পঙ্গবত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলয়ক কষ্ট সদয়া এবং তাাঁর 
মৃতুের পর তাাঁর পত্নীর্ণয়ক ঙ্গববাহ করা সতামায়দর জনে সবধ্ নয়। আল্লাহর কায়ে এটা 
গুরুতর অপরাধ্। 
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O you who believe! Enter not the Prophet’s houses, except when leave is 
given to you for a meal, (and then) not (so early as) to wait for its 
preparation. But when you are invited, enter, and when you have taken 
your meal, disperse, without sitting for a talk. Verily, such (behaviour) 
annoys the Prophet, and he is shy of (asking) you (to go), but Allâh is not 
shy of (telling you) the truth. And when you ask (his wives) for anything 
you want, ask them from behind a screen, that is purer for your hearts 
and for their hearts. And it is not (right) for you that you should annoy 
Allâh’s Messenger, nor that you should ever marry his wives after him (his 
death). Verily! With Allâh that shall be an enormity. 
 

اَي ََ ُّي ََ َمآَنَيَذلاا ُي اَاَاو َْ ُي مُيبَاُّو اوإَأوُّوإَِّلآَُّلمَُّت ْو َي طََّلَاَّوإََيَِّ َلَآُعم ِويطَلبَطَي َ َْ َمطَََّماَللوَإآَامَّيَم ل م

يوي ُي َََذم َْ م اوإَََُ ْو ِي ََل ُي ُّيو ُم ُيي ماَُعآماو طوَا َم َُ ََُّّام امنم
يَيي ني ثََثَياو َو ََلايَذم ُي يَايي طلآَُّلمَََُُُّّني ْم ُي َالاَُّو

َّإَي ُم يَآوإلوَُّ لَُلهي َُ يَل َُ ُوإلوَُّ ََهيَآييو َْ أتَإَم َُ ََّلآي ُم ُّمُّ ُي يَ طَني ََ َإَآاَُو ُي َّاو ُم يَيطمُّ ُي َكلأاَعآماو َْمم ََ
يَي ُي ََُّإَالَبلاَاَاو َم َإِواوإأم ُي آمأواوإأماو َو َيََ ُيي إَبَ ُو َمَإَيبَايََّام هوإَيآاُ ََ ْوثَ ُي يَيايو لم َم َّلَذي ُم َو َِ َثَ

ل َُ ُّ َمَذإم َآاُ ََ َّ َالاَذم ُي ََماَُعآماو ََ  أَ
 

 সতামরা সখালাখুঙ্গল ঙ্গকেু বল অেবা সর্াপন রাখ, আল্লাহ সবগ ঙ্গবষয়য় সবগজ্ঞ। 
 

Whether you reveal anything or conceal it, verily, Allâh is Ever AllKnower 
of everything. 

 
ل َُ امُّ َُ ْا اتَذشي ََماُلآاَََُالاَلماو َوإلَو ِّوكي َوثََيُّيلَلبَثي  َمايولي
 

নবী-পত্নীর্য়ণর জয়নে তাাঁয়দর ঙ্গপতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুসু্পত্র, ভঙ্গগ্ন পুত্র, সহধ্ঙ্গমগনী নারী 
এবং অঙ্গধ্কার ভুক্ত দাসদাসীর্য়ণর সাময়ন যাওয়ার বোপায়র সর্ানাহ সনই। নবী-পত্নীর্ণ, 
সতামরা আল্লাহয়ক ভয় কর। ঙ্গনিয় আল্লাহ সবগ ঙ্গবষয় প্রতেক্ষ কয়রন। 
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It is no sin on them (the Prophet’s wives, if they appear unveiled) before 
their fathers, or their sons, or their brothers, or their brother’s sons, or 
the sons of their sisters, or their own (believing) women, or their (female) 
slaves, and keep your duty to Allâh. Verily, Allâh is Ever AllWitness over 
everything. 
 

َمََُّإَيبَي َإَام ْي ََُّإَيبَأيََّلَْم َم َإَام ْي َمََُّإَيَم َمََُّإَيبَأيََّلِم َمََُّمُّلأَلِم ََّلَمَذاَُّي ِو َمَُّإَيُي َإَِّم َْ أيََّلْبَ

َمَُّيي َي ْا اتَذشي وََُّإَُِّأمََُّّلآاَََُماُلآاَََُالاََذاَناو لاَو َُ َمََُّإَيَالَااََايييَطي َامَنلِم ََ  
 

এই ঙ্গদবেবচয়নর সশষ কোঙ্গট আমার বিই পেয়ন্দর। আঙ্গম ঙ্গনয়জও তাাঁহায়দর মাতা 
বঙ্গলয়াই ময়ন কঙ্গর। ইহার পর আরও বলা হইল- 
"সহ রসুল! আপন স্ত্রী কনো তো সমাঙ্গমন ঙ্গদয়র্র স্ত্রীয়দর বলুন সয তাহারা সযন বয়স্ত্রর 
একাংশ আপ্ন সদয়হ জিাইয়া রায়খ, আপন দৃঙ্গষ্ট সংযত কয়র এবং ঙ্গনজ মযগাদা রক্ষা 
কয়র। ------------- 
 

যঙ্গদ এইসব ঙ্গনয়ম জয়নয়বর রৃ্য়হ যাইবার পূয়বগ প্রচঙ্গলত হইয়া যাইত তয়ব জয়নয়বর 
সংসার বাাঁঙ্গচয়া যাইত, মহম্মদ ঙ্গনয়জ কলঙ্ক হইয়ত বাাঁঙ্গচয়তন। ঙ্গকন্তু পদগা কঙ্গরয়াই ঙ্গক 
সমাঙ্গমনরা তাাঁহার কীঙ্গতগ হইয়ত ঙ্গনস্তার পাইয়াঙ্গেল? ময়নর ময়ধ্ে সাধু্তা আনয়ন করাই 
অসৎ কয়মগর প্রকৃত ঔষধ্। মহম্মদ যঙ্গদ এই ঙ্গবষয়য় যত্ন লইয়তন তয়ব হয়ত ঙ্গনয়জর 
ধ্মগ ও ধ্য়মগর অনুসারীয়দর প্রকৃত মিল হইত। সমোরসায়হব এক কাঙ্গহনী আয়ে, ঙ্গযঙ্গন 
হজ্ব কঙ্গরয়ত মক্কায় ঙ্গর্য়া আরয়বর অবস্থা স্বচয়ক্ষ এইরূপ সদঙ্গখয়া আঙ্গসয়াঙ্গেয়লন- 
 

মঙ্গহলারা ১০-১২ খাঙ্গন কঙ্গরয়া ঙ্গববাহ কঙ্গরত। দুই চাঙ্গরঙ্গট মাত্র ঙ্গববাহ কঙ্গরয়ায়ে এমন 
আওরাৎ এর সংখো সবশ অল্পই ঙ্গেল। পঙ্গত বৃদ্ধ হইয়া সর্য়ল অেবা অনে সকহ পেন্দ 
হইয়া সর্য়লই তাহারা মক্কাশরীয়ফ আঙ্গসয়া মামলা-খতম কঙ্গরয়া লইত। পুরাতন পঙ্গতয়ক 
তোর্ কঙ্গরয়া নূতন ঙ্গববাহ কঙ্গরয়া সফঙ্গলত। এমনই ঙ্গেল পরদার মঙ্গহমা। 
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হায়রয়মর সশাভা 
 

এতক্ষন আমরা রঙ্গিলা রসুল এর দস্তুরমত রৃ্হস্থজীবয়নর আয়লাচনা কঙ্গরয়তঙ্গেলাম, 
সসজনে অনেয়দর ইহার ময়ধ্ে আঙ্গসয়ত সদওয়া হয়নাই। ঙ্গকন্তু এইবার তাহার বেঙ্গতক্রম 
কঙ্গরয়ত হইয়ব। কারণ মহম্মদ আর যাহায়দর আঙ্গনয়াঙ্গেয়লন তাহারা সকবল ইহুঙ্গদনী 
ঙ্গেল। মহম্ময়দর ঙ্গজদ ধ্রার পয়রও তাহারা বোঙ্গভচায়র সম্মত ঙ্গেল না। বোপারখাঙ্গন 
পািয়কর পয়ক্ষ বুঝা কঙ্গিন হইয়ব যঙ্গদ না মহম্ময়দর সঙ্গহত ইহুদীয়দর সম্পকগ ঙ্গবষয়য় 
ঙ্গকেু ঙ্গববরণ না সদওয়া হয়। সদখা যাক! 
 

ঙ্গহজরত (সদশতোর্) এর পর মহম্মদয়ক ইহুদীয়দর ধ্য়মগর বহুরকম প্রশংসা কঙ্গরয়া 
তাহায়দর ঙ্গনকট ঙ্গনজ মতবায়দর সাঙ্গটগঙ্গফয়কট লইয়ত হইয়াঙ্গেল। পয়র যখন তাাঁহার 
অনুসারীয়দর সংখো যয়েষ্ট বৃঙ্গদ্ধ পাইল তখন সসই ইহুদীরাই মহম্ময়দর র্লার কাাঁটা সবাধ্ 
হইয়ত লাঙ্গর্ল। অবয়শয়ষ একঙ্গদন ঙ্গতঙ্গন উহায়দর সঘরাও কঙ্গরয়া সফঙ্গলয়ত সক্ষম 
হইয়লন। ইহুদীরা যখন ক্ষমাপ্রােগনা কঙ্গরল তখন ঙ্গতঙ্গন উহায়দর সকাতল করার ঙ্গসদ্ধান্ত 
কঙ্গরয়লন। শত শত ইহুদী তয়লায়ায়র দুইখানা হইয়া সর্ল। একজন ইহুঙ্গদনীয়কও তাাঁহার 
আয়দয়শ কাঙ্গটয়া সফলা হইয়াঙ্গেল। 
 

'সরহানা' নায়মর এক আওরাৎ এর প্রঙ্গত অবশে সময়হরবাঙ্গন করা হইয়াঙ্গেল। প্রেয়মই 
তাহায়ক আলাদা কঙ্গরয়া রাখা হইয়াঙ্গেল। সদঙ্গখয়ত শুঙ্গনয়ত সুন্দর ঙ্গেল বঙ্গলয়া সস 
মহম্ময়দর জনে ঙ্গরজাভগ ঙ্গেল। মহম্মদ যখন তাহায়ক ঙ্গববায়হর আয়বদন জানাইয়লন তাহা 
সস নামঞু্জর কঙ্গরয়া ঙ্গদল। ইসলাম কবুল করার প্রস্তায়বও সস সম্মত হইল না। সশয়ষ 
মহম্মদ তাহায়ক রঙ্গক্ষতা বানাইয়া রাঙ্গখয়লন। অবশে সস সবচারী সবঙ্গশঙ্গদন জীঙ্গবত রঙ্গহল 
না। ভাই সবরাদরয়দর মৃতুে এবং রসুয়লর সময়হরবাঙ্গনর চায়প কাাঁঙ্গদয়া কাাঁঙ্গদয়া মঙ্গরয়া 
সর্ল। 
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বঙ্গন মুস্তলক সর্ায়ত্রর উপর আক্রময়ণর কো আমরা আয়র্ বঙ্গলয়াঙ্গে। সযখায়ন আয়য়শা 
হারাইয়া ঙ্গর্য়াঙ্গেয়লন এবং নানা বদনাম রঙ্গটয়াঙ্গেল। এই যুয়দ্ধ অনে মালামায়লর সঙ্গহত 
সজায়য়ঙ্গরয়া নায়মর ইহুঙ্গদনীও আঙ্গসয়াঙ্গেল যাহার ঙ্গনলায়মর সময়য় মুহম্মদ ডাকাডাঙ্গকয়ত 
দাম বািায়নার সুয়যার্ না ঙ্গদয়া প্রেয়মই তাহায়ক ঙ্গকঙ্গনয়া লইয়লন (eBay সত Buy It 
Now এর ময়তা) এবং ঙ্গবঙ্গব বানাইয়া সফঙ্গলয়লন। সজায়য়ঙ্গরয়া যখন মুহম্ময়দর রৃ্য়হ 
আঙ্গসল তখন তাহার সসৌন্দযগে সদঙ্গখয়াই আয়য়শা বুঙ্গঝয়াঙ্গেয়লন এ আর ঙ্গবদায় হইয়ব না, 
আর এক সপত্নী বাঙ্গিয়া যাইয়ব। আর হইলও তাহাই। 
 

খাইবার এও ইহুদীয়দর এক বসঙ্গত ঙ্গেল। সসখায়নও মহম্মদ চিাও হইয়া দখল 
কঙ্গরয়লন। তাহায়ত উহায়দর সদগার 'কনাণ' এর মৃতুে হইল আর তাহার ঙ্গবঙ্গব দখয়ল 
আঙ্গসল। মুহম্মদ তাহায়ক ঙ্গববাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ কঙ্গরয়ত সস সম্মত হইয়া সর্ল। 
আবার মদীনায় ঙ্গফঙ্গরবার সকায়না কোই হইল না। সসখায়নই মাঙ্গট সফঙ্গলয়া দস্তরখান 
বানায়না হইল ও সখজুর মাখন এর ঙ্গনমন্ত্রণ হইয়া সর্ল। নূতন ঙ্গবঙ্গবয়ল সাজাইয়া মহম্মদ 
যখন কামরায় লইয়া সর্য়লন তখন চাঙ্গরপায়শ ঙ্গবশ্বাসী অনুচয়ররা প্রহরায় ঙ্গেল। আশঙ্কা 
ঙ্গেল এই সবজায়তর আওরাৎ বদলা লইবার জনে ঙ্গকেু কঙ্গরয়া সফঙ্গলয়ত পায়র। অবশে 
সতমন ঙ্গকেু হয়নাই। এই ঙ্গবঙ্গবর কপায়ল এক ক্ষতঙ্গচহ্ন ঙ্গেল। যখন মুহম্মদ তাহার 
কারণ জাঙ্গনয়ত চাঙ্গহয়লন তখন সস উের ঙ্গদল সয আঙ্গম একরায়ত্র স্বয়প্ন সদঙ্গখয়াঙ্গেলাম 
আকাশ হইয়ত চাাঁদ আমার সকায়ল পঙ্গিয়তয়ে। আমার পঙ্গতয়ক ইহা জানাইয়ত তাহার 
ময়ন সয়ন্দহ হইল। "হারামজাদী! পয়র্ম্বয়রয়ক ঙ্গববাহ করার শখ হইয়ায়ে?" এই বঙ্গলয়া 
সস আমার মাোয় আঘাত কঙ্গরল। সসই হইয়তই এই দার্ হইয়ায়ে। পািক আশা কঙ্গর 
সকলই বুঙ্গঝয়ায়েন। যাহার অন্তয়র পূবগ হইয়তই মুহম্ময়দর বাস, তাহার চঙ্গরত্র লইয়া 
আর কো ঙ্গক োঙ্গকয়ত পায়র! ইহার পর মুহম্মদ খাইবার হইয়ত মদীনায় ঙ্গফঙ্গরয়লন। 
সসখায়ন আবার আবু সঙ্গফয়ার কনো ওস্মহঙ্গবঙ্গব সক ঙ্গববাহ কঙ্গরয়লন। 
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ইংরাজী ৬২৬ সয়ন মহম্মদ কাবায় হজ্ব কঙ্গরয়লন। ইহা তাাঁহার প্রেম হজ্ব ঙ্গেল। এজনে 
কাবার পুয়রাঙ্গহতয়দর ঙ্গনকট ঙ্গতঙ্গন অনুমঙ্গত পাইয়াঙ্গেয়লন। এখায়নও মুহম্মদ তাাঁহার কীঙ্গতগ 
স্থাপয়নর সুয়যার্ তোর্ কয়রন নাই। 
 

চাচা আব্বাস এর ঙ্গবধ্বা স্ত্রী সমমূতা সসখায়ন উপঙ্গস্থত ঙ্গেয়লন। তাাঁহার বয়স ২৫ বৎসর 
ঙ্গেল আর সম্পয়কগও ঙ্গতঙ্গন মুহম্ময়দর ঙ্গনকটাত্মীয় ঙ্গেয়লন। সদখাশুনা ঙ্গিকভায়ব করার 
জনে মুহম্মদ তাাঁহায়কও ঙ্গনজরৃ্য়হ আঙ্গনয়া রাঙ্গখয়লন। মদীনার মসঙ্গজয়দ সযখায়ন আয়র্ 
নয়ঙ্গট কক্ষ ঙ্গেল সসখায়ন আর একঙ্গট বানায়না হইল। 
 

ইহা ঙ্গেল মহম্ময়দর বাস্তঙ্গবক ঙ্গবঙ্গবয়দর কাঙ্গহনী। সযগুঙ্গলয়ক মহম্মদ কুরায়নর বক্তবেময়ত 
দঙ্গক্ষণ হয়স্ত সংেহ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন। এোিাও ঙ্গতঙ্গন সযসব রঙ্গক্ষতা পালন কঙ্গরয়তন তাহারা 
আলাদা ঙ্গেল। 
 

মাঙ্গরয়াঃ- 
ইংরাজী ৬২৮ সন এ মহম্মদ তাাঁহার র্ভণগরয়ক লয়কাকষ এর ঙ্গনকট পািাইয়লন। ঙ্গকন্তু 
সস মহম্ময়দর পয়র্ম্বরীয়ত ঙ্গবশ্বাস কঙ্গরত না। ফয়ল ঙ্গকঙ্গঞ্চত তয়লায়ারবাজীর দ্বারা তাহার 
ঈমান মজবুত কঙ্গরয়া ঙ্গদয়ত হইল। অতঃপর সস সম্পকগ স্থাপন কঙ্গরয়ত সম্মত হইয়া 
দুইখাঙ্গন সুন্দরী সভট পািাইল। তাহায়দর একজয়নর নাম ঙ্গেল 'মাঙ্গরয়া'। [হাঙ্গদশ 
মুসঙ্গলমঃ তাফসীর হুয়সনী] 
 

মসঙ্গজয়দর কয়ক্ষ মহম্ময়দর অনে ঙ্গবঙ্গবয়দর সঙ্গহত মাঙ্গরয়ার স্থান হইল না। সযয়হতু সস 
রঙ্গক্ষতা ঙ্গেল তাই তাহার জনে আলাদা বার্ানবাঙ্গি প্রস্তুত করা হইল। সসখায়ন মুহম্মদ 
মায়ঝময়ধ্ে সময় কাটাইয়া যাইয়তন। 
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মাঙ্গরয়া সক লইয়া মহম্ময়দর বদনাম আয়ে সয কুরায়ন ঙ্গক মার্ী পুঙ্গষবার বেবস্থা রাখা 
হইয়ায়ে? মহম্ময়দর রৃ্য়হ রঙ্গক্ষতা ঙ্গেল, এ লইয়া না তাাঁহার ঙ্গবঙ্গবরা আপঙ্গে কঙ্গরয়ায়েন 
না তাাঁহার অনুর্ত বান্দারা। 
 

একবার সকাো হইয়ত ঙ্গতন জন মার্ী লাভ হইয়াঙ্গেল। মহম্মদ সসগুঙ্গলর এক-একঙ্গটয়ক 
শ্বসুর আবুবকর এবং উসমান এর ঙ্গনকট এবং তৃঙ্গতয়ঙ্গটয়ক জামাতা আঙ্গলর ঙ্গনকট সভট 
পািাইয়াঙ্গেয়লন। আজয়কর দুঙ্গনয়া এসব শুঙ্গনয়া ঙ্গেঙ্গে কঙ্গরয়বই; জামাতা-স্বশুয়রর সঙ্গহত 
এমন বেবহার! শাবাস মুহম্মদ!! 
 

ঙ্গহনু্দস্তায়ন শ্বসুরয়ক ঙ্গপতার নোয় ও জামাতায়ক পুয়ত্রর নোয় ময়ন করা হয়। এমন েয়দ্ধয় 
গুরুজন এবং সেয়হর পাত্রয়ক মার্ী পািায়নায়ক সকায়না ভরয়লায়ক কখয়নাই প্রশংসা 
কঙ্গরয়ত পাঙ্গরয়ব না, ঙ্গকন্তু সসইকায়ল আরব সদয়শ এসব প্রো চালু ঙ্গেল। তাোিা 
সফয়রস্তার্ণ সাক্ষে ঙ্গদয়া যাহায়ক সবধ্ কঙ্গরয়া ঙ্গদয়ায়ে তখন সক এমন কায়ফর আয়ে সয 
পয়র্ম্বরয়ক ঙ্গর্য়া বঙ্গলয়ব সয তুঙ্গম অনবধ্ কমগ কঙ্গরয়তে! 
 

ঙ্গবপয়দর কো এই সয এইবার মুসলমায়নয়দর ময়ধ্েও মহম্ময়দর এই সকল কাজকয়মগর 
ফয়ল খটকা লাঙ্গর্য়তঙ্গেল। সসয়দ আমীর আঙ্গল এই কোগুঙ্গল সঢকুরঙ্গটও না তুঙ্গলয়া 
এয়কবায়র চাঙ্গপয়া হজম কঙ্গরয়া সফঙ্গলয়ায়েন। অ-সমৌলানা ঙ্গশবলী বোপারঙ্গটর 
আর্াপােতলা বদল কঙ্গরয়া সফঙ্গলয়ায়েন। তাাঁহার ময়ত মুহম্ময়দর রৃ্য়হ এমন সকায়না 
ঘটনাই হয়নাই। কুরায়ন এক সুরা আঙ্গসয়াঙ্গেল, আসুন সদখা যাক- 
 

"সহ নবী, আল্লাহ আপনার জয়নে যা হালাল করয়েন, আপঙ্গন আপনার স্ত্রীয়দরয়ক খুশী 
করার জয়নে তা ঙ্গনয়জর জয়নে হারাম কয়রয়েন সকন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।" 
"আল্লাহ সতামায়দর জয়নে কসম সেয়ক অবেহঙ্গত লায়ভর উপায় ঙ্গনধ্গারণ কয়র ঙ্গদয়য়য়েন। 
আল্লাহ সতামায়দর মাঙ্গলক। ঙ্গতঙ্গন সবগজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" 
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"যখন নবী তাাঁর একজন স্ত্রীর কায়ে একঙ্গট কো সর্াপয়ন বলয়লন, অতঃপর স্ত্রী যখন 
তা বয়ল ঙ্গদল এবং আল্লাহ নবীয়ক তা জাঙ্গনয়য় ঙ্গদয়লন, তখন নবী সস ঙ্গবষয়য় স্ত্রীয়ক 
ঙ্গকেু বলয়লন এবং ঙ্গকেু বলয়লন না। নবী যখন তা স্ত্রীয়ক বলয়লন, তখন স্ত্রী বলয়লনঃ 
সক আপনায়ক এ সম্পয়কগ অবঙ্গহত করল? নবী বলয়লন, ঙ্গযঙ্গন সবগজ্ঞ, ওয়াঙ্গকফহাল, 
ঙ্গতঙ্গন আমায়ক অবঙ্গহত কয়রয়েন।" 
 

"সতামায়দর অন্তর অনোয়য়র ঙ্গদয়ক ঝুাঁয়ক পয়িয়ে বয়ল যঙ্গদ সতামরা উভয়য় তওবা কর, 
তয়ব ভাল কো। আর যঙ্গদ নবীর ঙ্গবরুয়দ্ধ এয়ক অপরয়ক সাহাযে কর, তয়ব সজয়ন সরখ 
আল্লাহ ঙ্গজবরাঈল এবং সৎকমগপরায়ণ মুঙ্গমনর্ণ তাাঁর সহায়। উপরন্তু সফয়রশতার্ণও 
তাাঁর সাহাযেকারী।" 
 

"যঙ্গদ নবী সতামায়দর সকলয়ক পঙ্গরতোর্ কসরন, তয়ব সম্ভবতঃ তাাঁর পালনকতগা তাাঁয়ক 
পঙ্গরবয়তগ ঙ্গদয়বন সতামায়দর চাইয়ত উেম স্ত্রী, যারা হয়ব আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী 
তওবাকাঙ্গরণী, এবাদতকাঙ্গরণী, সরাযাদার, অকুমারী ও কুমারী।" 
 

ভাইয়লার্, আপনারা সকহ ঙ্গক বঙ্গলয়ত পায়রন সস সকান সর্াপন কো যাহা এক ঙ্গবঙ্গব 
আয়রক ঙ্গবঙ্গবর ঙ্গনকট জানাইয়া ঙ্গদয়াঙ্গেয়লন? মহম্মদ সকান সবধ্ কমগয়ক অপকমগ ময়ন 
কঙ্গরয়া তোর্ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন? সবচারী র্রীব ঙ্গবঙ্গবয়দর সকন আল্লার ঙ্গনকট এমন ধ্মক 
খাইয়ত হইল? 
 

হাঙ্গদয়শ পাওয়া যায় [সঙ্গহ মুসঙ্গলম; তাফসীর হুয়সইনী] একদা নবীর যখন হাফজার 
সঙ্গহস বসবায়সর সময় ঙ্গেল তখন হাফজা েুঙ্গট লইয়া বায়পর বাঙ্গিয়ত ঙ্গেয়লন। সসই 
ফাাঁয়ক হাফজার খাঙ্গল কামরায় মহম্মদ মাঙ্গরয়ায়ক লইয়া আঙ্গসয়া সংসার পাঙ্গতয়া 
সফঙ্গলয়লন। হাফজা ঙ্গফঙ্গরয়া আঙ্গসয়া যখন সদঙ্গখয়লন তাাঁহার খাস কামরা এক মার্ীর 
দখয়ল চঙ্গলয়া ঙ্গর্য়ায়ে তখন ঙ্গতঙ্গন রায়র্ আগুন হইয়া উঙ্গিয়লন।  এই অবস্থায় ঙ্গবঙ্গবজায়নর 
সমজাজ সদঙ্গখয়া মহম্মদ ঙ্গবপদ কাটাইয়ত হাফজার ঙ্গনকট প্রঙ্গতজ্ঞা কঙ্গরয়লন সয সহ 
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ঙ্গবঙ্গবজান, তুঙ্গম এই মাঙ্গর্বাজীর কো সর্াপন রাঙ্গখয়ল আঙ্গমও আর কখয়না মাঙ্গরয়া বান্দীর 
সঙ্গহত সহবাস কঙ্গরব না এবং আমার পর সতামার আব্বাজানই খঙ্গলফা হইয়বক। 
 

ঙ্গবপদ কাঙ্গটল বয়ট ঙ্গকন্তু হাফজা ঙ্গবঙ্গবর সপয়ট কোঙ্গট চাপা োঙ্গকল না। ফয়ল আয়য়শার 
সনতৃয়ত্ব ঙ্গবঙ্গবয়দর এক সভা বঙ্গসল এবং সকয়ল একমত হইয়া মুহম্মদয়ক বয়কট করার 
ঙ্গসদ্ধান্ত লইয়লন। মুহম্মদ পয়র্ম্বর; তাহার উপয়র মদীনার একমাত্র বাদশাহ! ঙ্গতঙ্গন 
ভাঙ্গবয়লন, এই ঙ্গবঙ্গবরা সকান হঙ্গরদাস পাল সয আমার উপর সমজাজ সদখাইয়ত চায়? 
ঙ্গতঙ্গনও সয়ি সয়ি সসই ঐশ্বঙ্গরক অস্ত্র প্রয়য়ার্ কঙ্গরয়লন এবং ঙ্গবঙ্গবয়দর তোর্ কঙ্গরয়া 
মাসখায়নয়কর জনে মাঙ্গরয়া বান্দীর বার্ানবাঙ্গিয়ত ঙ্গর্য়া সডরা বসাইয়লন। বঙ্গলয়লন, সদঙ্গখ 
ঙ্গবঙ্গবরা আমার ঙ্গক কঙ্গরয়ত পায়র? তাহায়দর ক্ষমতা একবার সদঙ্গখ। 
 

এর ফয়ল ভীষণ রকয়মর জঙ্গটলতা জোইয়া সর্ল, আবুবকর র্রম, ওমর র্রম, ঊসমান 
র্রম। এক মার্ীর জনে তাহায়দর সবঙ্গটয়দর সঙ্গহত সম্পকগ তোর্ করা হইল? মাসখায়নক 
এইভায়ব আলাদা োঙ্গকয়া মুহম্ময়দর সমজাজ নরম হইয়া আঙ্গসল (হাফজার সমজাজ ঙ্গতঙ্গন 
ভালই জাঙ্গনয়তন) এবং ঙ্গতঙ্গন বঙ্গলয়ত লাঙ্গর্য়লন - আল্লা বঙ্গলয়ায়েন হাফজার কসুর মাফ, 
তাহার সঙ্গহত তাহার বঙ্গহন সদরও কসুর মাফ। সখাদা-সখাদা কঙ্গরয়া রাসুয়লর ঘরসংসায়র 
ঝর্িা ঙ্গমঙ্গটয়া শাঙ্গন্ত আঙ্গসল। 
 

'মাঙ্গরয়া'র প্রঙ্গত বািঙ্গত সপ্রয়মর আয়রা এক কারণ ঙ্গেল সয তাহার র্য়ভগ সন্তান হইয়াঙ্গেল। 
মহম্ময়দর কনো সতা ঙ্গেল, ঙ্গকন্তু পুত্র হইয়া মঙ্গরয়া ঙ্গর্য়াঙ্গেল। মহম্মদ ওয়াঙ্গরস 
পাইয়াঙ্গেয়লন। কায়জর উেরাঙ্গধ্কার, সম্পঙ্গের উেরাঙ্গধ্কার, বংয়শর প্রদীপ। পুত্র সক 
না চায়! সসয়দ আমীর আঙ্গল কয়হন, সম্ভবতঃ মহম্মদ উপযুক্ত পুয়ত্রর আশায়তই এতগুঙ্গল 
ঙ্গববাহ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন। ঙ্গকন্তু এই আশা তাাঁহার সকায়না ঙ্গবঙ্গব পূরণ কঙ্গরয়ত পায়রন নাই, 
সশয়ষ ঙ্গকনা বান্দী মাঙ্গরয়ার ভায়র্ে ঙ্গেল। এই নবজাতয়কর নাম রাখা হইল ইব্রাঙ্গহম। 
তাহার দুয়গ্ধর জনে এক পাল বকঙ্গর রাখা হইয়াঙ্গেল। 
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একঙ্গদন মহম্মদ ইব্রাঙ্গহময়ক আয়য়শার ঙ্গনকট সদখাইয়া কঙ্গহয়লন, সদখ মহম্ময়দর বাচ্চা 
না? সচায়খ মুয়খ সচহারায়, রং-রূপ বেবহায়র হুবহু মুহম্মদ। আয়য়শা ঙ্গকন্তু সতীনপুত্রয়ক 
সদঙ্গখয়ত পাঙ্গরয়তন না। ঙ্গতঙ্গন কঙ্গহয়লন "অনে কাহায়রা সঙ্গহত ঙ্গমল আয়ে ঙ্গকনা সদয়খা। 
এইভায়ব ঙ্গনয়জর সচহারাখানার অপমান করা ঙ্গিক না।" মহম্মদ যখন বালয়কর স্বায়স্থের 
কো তুঙ্গলয়া কঙ্গহয়লন "সদয়খা সকমন বলবান পুত্র।" আয়য়শা তাহায়ত উের ঙ্গদয়লন 
"একপাল বকঙ্গর আঙ্গনয়া খাওয়াইয়ল সকয়লই এমন ফুঙ্গলয়া উঙ্গিয়ব।" 
 

আমরা এই কাঙ্গহনীর উয়ল্লখ এজনে কঙ্গরলাম যাহায়ত বহুপত্নীবায়নরা ঙ্গকঙ্গঞ্চত ঙ্গশক্ষালাভ 
কয়রন। ঙ্গপতা সন্তায়নর মুখ সদঙ্গখয়া শাঙ্গন্ত পাইয়তয়েন, আনয়ন্দ ভাঙ্গসয়তয়েন আর 
অনেঙ্গদয়ক ঙ্গবঙ্গব ঙ্গহংসায় জ্বঙ্গলয়তয়েন। 
 

ইব্রাঙ্গহয়মর দুভগার্ে, সসও অল্প ঙ্গকেুঙ্গদন বাাঁঙ্গচয়াই মা-বায়পর বুখ খাঙ্গল কঙ্গরয়া চঙ্গলয়া সর্ল। 
মুহম্ময়দর চকু্ষ অশ্রুয়ত ভঙ্গরয়া উঙ্গিল। সচলারা শান্ত্বনা ঙ্গদয়া বঙ্গলল, জীবন-মৃতুে আল্লার 
হায়ত বঙ্গলয়া আপঙ্গনই সতা সকলয়ক সধ্যগ রাঙ্গখয়ত বয়লন। মহম্মদ তখন উের কঙ্গরয়লন, 
এয়কবায়র পয়র্ম্বরী চায়ল বঙ্গলয়লন, “আঙ্গমও সতা মানুষ। সশাক কঙ্গরয়ত ঙ্গনয়ষধ্ কঙ্গর 
বঙ্গলয়াই ঙ্গক মন পাের কঙ্গরয়া সফঙ্গলয়ত হইয়ব?” 
 

মহম্ময়দর প্রঙ্গত এই অধ্ম সলখয়কর সহানুভূঙ্গত আয়ে। সশষ অবঙ্গধ্ ঙ্গতঙ্গনও মানুষই। 
তাাঁহারও পুত্রলায়ভর ইচ্ছা হয়, সস পুত্র মঙ্গরয়া সর্য়ল দুঃখ হয়। যঙ্গদ ঙ্গতঙ্গন পরমাত্মার 
প্রাকৃঙ্গতক ঙ্গনয়ম ভি না কঙ্গরয়া তদনুসায়র চঙ্গলয়তন তয়ব দয়াময় পরমাত্মাও তাাঁহার 
ঝুঙ্গল ভঙ্গরয়া ঙ্গদয়তন। 
 

আমরা আিযগে হই, এই ক্রীদদাসী মার্ীয়ক লইয়া সকয়লর এত দুঙ্গিন্তা সকন? 
মুসলমায়নরাও এই কাঙ্গহনীয়ক কাঙ্গলমাখা হায়তর মতই সজয়বর ময়ধ্ে লুকাইয়া রায়খন। 
আমরা সতা বঙ্গলব যঙ্গদ সম্ভব হয় তয়ব সকারান হইয়ত মার্ী রাঙ্গখবার সরওয়াজ বাদ 
সদওয়া হউক, নতুবা হাফসা সয রায়র্ পার্ল হইয়া উঙ্গিয়াঙ্গেল তাহা অবশেই উঙ্গচত 
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কাজ হইয়ায়ে। কারণ মহম্ময়দর অপকয়মগ তাহার মানসম্মান এয়কবায়র সশষ হইয়া 
ঙ্গর্য়াঙ্গেল। তুচ্ছ এক খরীদা বান্দী আঙ্গসয়া তাহার কামরায় সংসার পাঙ্গতয়া বঙ্গসয়াঙ্গেল। 
আয়য়শারও রায়র্র যয়েষ্ট কারণ োয়ক, তাহার ভগ্নীতুলে হাফসার অপমান তাহারও 
অপমান। ঙ্গকন্তু জয়নব যঙ্গদ ঙ্গবনা ঙ্গববায়হই নবীর সংসায়র ঙ্গবঙ্গব হইয়া আঙ্গসয়ত পায়র 
তয়ব মারীয়া পাঙ্গরয়ব না সকন? আল্লাহ তাহারও ঙ্গনকাহ পিাইয়া ঙ্গদয়লন। সযখায়ন দুই 
হৃদয় এক হইয়া ঙ্গর্য়ায়ে সসখায়ন আল্লাহই কাজী আর ঙ্গজব্রাইল সাক্ষী। অতএব মারীয়াও 
নবীর পত্নী হইয়া সর্য়লন। 
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ঙ্গবঙ্গবওয়ালা হজরত মুহম্মদ 
 

ঙ্গহনু্দ ভাইয়য়রা শ্রী কৃষ্ণয়ক বংশীওয়ালা বঙ্গলয়া োয়কন। বংশীই শ্রীকৃয়ষ্ণর পঙ্গরচয়। 
বৃন্দাবয়নর অরণে, র্াভীর পাল, সর্ায়ালা বালকবাঙ্গলকা সকয়লই এই বংশীর ধ্বণীয়ত 
পার্ল। অরণে োপাইয়া এক রার্ চতুঙ্গদগয়ক ধ্বঙ্গনত হইয়তয়ে, ধ্ঙ্গরত্রী-আকাশ প্লাঙ্গবত 
হইয়া যাইয়তয়ে। সর্ায়ালা-সর্ায়াঙ্গলনী মায়তায়ারা, র্াভীর দল মায়তায়ারা, এমনঙ্গক 
অরয়ণের বৃক্ষরাঙ্গজও বংশীধ্বঙ্গনয়ত মায়তায়ারা। ইহাই কৃয়ষ্ণর বালেকাল। যখন যুবক 
হইয়লন, কংসয়ক বধ্ কঙ্গরয়লন, জরাসন্ধ ঙ্গনপাত কঙ্গরয়লন। সসখায়নও রণয়ভরীর কাজ 
বংশীয়তই হইয়া সর্ল। বৃদ্ধকায়ল যখন পরকায়লর ঙ্গচন্তা আঙ্গসল তখনও ঙ্গবপের্ামীয়ক 
সদুপয়দশ ঙ্গদয়া সুপয়ে চাঙ্গলত কঙ্গরয়ত সসই বংশীই। কুরুয়ক্ষয়ত্রর যুদ্ধকায়ল সয মহান 
ভর্বৎর্ীতার বাণী তাাঁহার মুখ হইয়ত আঙ্গসয়াঙ্গেল তাহায়তও সসই বংশীর সুর। কৃয়ষ্ণর 
সমে জীবয়ন একপ্রকার রঙ্গহয়ায়ে এমন একঙ্গট অভোয়সর কো জাঙ্গনয়ত চাঙ্গহয়ল এই 
বংশীর কোই ময়ন আয়স। বালে হইয়ত মৃতুেকাল অবঙ্গধ্ ঙ্গতঙ্গন বংশীওয়ালা ঙ্গেয়লন। 
 

গুরু সর্াঙ্গবন্দ ঙ্গসংহয়ক যঙ্গদ সদখা যায়, ঙ্গতঙ্গন কলিীওয়ালা ঙ্গেয়লন। তাাঁহার আয়র্ যত 
গুরু আঙ্গসয়ায়েন তাাঁহারাও রাজত্ব কঙ্গরয়ায়েন, ঙ্গকন্তু কলিী (তাজ) সবগপ্রেম সর্াঙ্গবন্দ 
ঙ্গসংহজীই লইয়লন। অয়নেরা ঙ্গনয়জই সমািল হয়য়ন নাই, গুরু প্রেয়মই ময়দান মাঙ্গরয়া 
ঙ্গদয়লন এবং স্বতন্ত্রতা সঘাষণা কঙ্গরয়া বঙ্গসয়লন। ইহাই গুরুজীর ঙ্গবয়শষত্ব। অতঃপর 
যুদ্ধ, মৃতুে, স্বাধ্ীনতা। আপঙ্গন সমািল শয়ব্দ এক কোয় সবঙ্গকেু প্রকাঙ্গশত হয়, সযমন 
ফয়নাোয়মর এক সদাকায়নই হাজার সিীত োয়ক। এক কলিীওয়ালা শয়ব্দই গুরু 
সর্াঙ্গবন্দ ঙ্গসংয়হর পূণগ চঙ্গরত্র বঙ্গণগত হইয়া যায়। 
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ঋঙ্গষ দয়ানন্দয়ক পাঞ্জায়ব সবদওয়ালা বঙ্গলয়া পঙ্গরচয় সদওয়া হয়। তাাঁহার কোয় সবদ, 
কায়যগ সবদ, জীবয়ন সবদ, মরয়ণ সবদ, এমনঙ্গক তাাঁহার শ্বাস-প্রশ্বায়স, হাাঁঙ্গচ-কাঙ্গশয়তও 
সবয়দর মন্ত্র ঙ্গনঙ্গহত ঙ্গেল। ঋঙ্গষর মন বুঝাইয়ত এই এক শব্দই যয়েষ্টঃ সবদ ওয়ালা। 
 

ঙ্গকন্তু ভাঙ্গবয়া উঙ্গিয়ত পাঙ্গরনা, আমায়দর প্রাণঙ্গপ্রয় রাসুল মহম্মদয়ক এমন কী নাম সদওয়া 
যায় যাহায়ত তাাঁহার জীবয়নর পুয়রা ফয়টাোফ চকু্ষর সমু্ময়খ ভাঙ্গসয়া উঙ্গিয়ব! আঙ্গম 
মহম্ময়দর জীবনী শুরু হইয়ত সশষ পযগন্ত পঙ্গিয়াঙ্গে। বিই আনন্দ সহকায়র পঙ্গিয়াঙ্গে, 
অতেন্ত মহব্বত সহ পঙ্গিয়াঙ্গে। শুধু্ তাহাই নয়হ, র্ভীর ঙ্গবশ্বাস সহকায়রও পঙ্গিয়াঙ্গে। 
জাঙ্গনবার প্রয়াস কঙ্গরয়াঙ্গে, এমন সকান সূতাঙ্গট আয়ে, যাহায়ত মহম্ময়দর জীবয়নর সমস্ত 
ঘটনা যুক্ত করা যায়? যাহায়ত সমূ্পণগ নকশাঙ্গট প্রস্তুত হয় এবং তাাঁহার জীবন ও বাণী 
পঙ্গরপূণগভায়ব জীবন্ত ঙ্গচয়ত্রর নোয় প্রকাঙ্গশত হইয়ত পায়র! 
 

মহম্ময়দর জীবন নায়টের পয়টােলন হইল যখন ঙ্গতঙ্গন মাতা খাদীজায়ক ঙ্গববাহ করার 
ঙ্গসদ্ধান্ত লইয়লন। ইহার পূয়বগর জীবন সতা সকবলমাত্র এই ঙ্গববায়হর ঙ্গরহাসগাল। হজরৎ 
খাদীজায়ক ঙ্গববাহ কঙ্গরয়লন এবং পয়র্ম্বর হইয়া সর্য়লন। 
 

মহম্ময়দর পয়র্ম্বরী প্রেম সক স্বীকার কঙ্গরয়লন? তাাঁহার ঙ্গবঙ্গব খাদীজা। মক্কায় সমস্ত 
সমসো হইয়ত সক তাাঁহায়ক রক্ষা কঙ্গরয়লন? ঙ্গবঙ্গব খাদীজা। আঙ্গম সতা বঙ্গল, ২৪ হইয়ত 
৪০ বৎসর বয়স অবঙ্গধ্ মহম্ময়দর জীবয়ন যঙ্গদ অয়লৌঙ্গকক ঙ্গকেু ঘঙ্গটয়া োয়ক তয়ব তাহা 
খাদীজার কামাল মাত্র। বলা হয় এই সময়য়ই মহম্মদ পয়র্ম্বর হইয়াঙ্গেয়লন, ইহা সতে 
হইয়ল মহম্ময়দর পয়র্ম্বরী খাদীজারই দান। 
 

ঙ্গকন্তু খাদীজা যখন সদহরক্ষা কঙ্গরয়লন মহম্মদ মক্কা তোর্ কঙ্গরয়া ঙ্গহজরৎ কঙ্গরয়লন। 
তাহার পর ঙ্গতঙ্গন মাদা সুদার সঙ্গহত শাদী কঙ্গরয়লন, আয়য়শার সঙ্গহত শাদী কঙ্গরয়লন, 
হাফসার সঙ্গহত শাদী কঙ্গরয়লন, পুত্রবধু্ জয়নব এর সঙ্গহত শাদী কঙ্গরয়লন, বনু্ধপত্নী 
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জয়নব (২) এর সঙ্গহত শাদী কঙ্গরয়লন, মায়মুনা, সজায়য়ঙ্গরয়া ইতোঙ্গদয়কও শাদী 
কঙ্গরয়লন। মাঙ্গরয়া ঙ্গকবঙ্গত নামক মার্ীঙ্গটয়কও ঙ্গবনা ঙ্গববায়হই আঙ্গনয়া রাঙ্গখয়লন। 
 

যখন মহম্ময়দর বয়স ৫০ বৎসর সস সময় খাদীজা সদহরক্ষা কয়রন। ৬২ বৎসর বয়য়স 
মহম্মদ ঙ্গনয়জও মঙ্গরয়া সর্য়লন। এই ১২ বৎসর সময়য় মহাশয় দশঙ্গট আওরাৎয়ক 
সম্মাঙ্গনত কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন। প্রঙ্গত সওয়া সায়ল একঙ্গট কঙ্গরয়া। 
 

মহম্মদ অতেঙ্গধ্ক ঙ্গববাহ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন বঙ্গলয়া অঙ্গভয়যার্ কঙ্গরয়তঙ্গে ঙ্গক? কখনই না, 
মহম্ময়দর ঙ্গবশ্বায়সর ঙ্গবরুয়দ্ধ একঙ্গট বাকে উচ্চারণ কঙ্গরয়লও ঙ্গজহ্বা অঙ্গগ্নদগ্ধ হইয়বক। 
তদুপঙ্গর মহাত্মা র্ান্ধী তাাঁহায়ক পঙ্গবত্রতার সৃঙ্গষ্ট বঙ্গলয়া অঙ্গভঙ্গহত কঙ্গরয়ায়েন। মহম্মদ 
পঙ্গবত্র, তাাঁহার ঙ্গচন্তা পঙ্গবত্র। এমন পঙ্গবত্র সৃঙ্গষ্টর উপর পরমাত্মার কৃপাদৃঙ্গষ্ট না পঙ্গিয়ল 
আর সকাোয় পঙ্গিয়বক? 
 

অষ্টম সহনরী, ঙ্গযঙ্গন ইংঙ্গলস্তায়নর বাদশাহ ঙ্গেয়লন। তাাঁহার সমে জীবন সকবল শাদী আর 
তালাক ঙ্গদয়াই পার হইয়াঙ্গেল। বাদশায়হর সময়কাল লম্বায়চৌিা ঙ্গেল, যাহা স্মরয়ণ রাখাও 
কঙ্গিন। অবয়শয়ষ আঙ্গম এই সূত্রঙ্গটয়কই অবলম্বন কঙ্গরলাম, তাাঁহার ঙ্গবঙ্গবয়দর নাম মুখস্থ 
কঙ্গরলাম, তাহাঙ্গদর্য়ক ঙ্গববায়হর এবং ঙ্গবদায় ঙ্গদবার কাঙ্গহনী মুখস্থ কঙ্গরলাম। ইহায়তই 
বাদশাহ সহনরীর ইঙ্গতহাস মুখস্থ হইয়া সর্ল। 
 

বাদশাহ অষ্টম সহনরী সকবল ৬ ঙ্গট ঙ্গববাহ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন, আর তাহায়তই তাাঁহার সমে 
জীবন পার হইয়া সর্ল। মহম্মদ মাত্র দশ বৎসয়র অয়নক সবঙ্গশ ঙ্গববাহ কঙ্গরয়াঙ্গেয়লন। 
বেস, মহম্ময়দর জীবন সহনরীর জীবন অয়পক্ষা অয়নক সবশী রিীন ঙ্গেল, এইটুকুই বলা 
চয়ল। 
 

উদাহরণ ঙ্গহসায়ব সকায়না যুয়দ্ধ হজরয়তর ঙ্গবজয় হইল! সতা ময়ন হইল সযন পরমাত্মার 
পঙ্গবত্র সৃঙ্গষ্টর সুন্দরতা চকু্ষর সমু্ময়খ প্রকাঙ্গশত হইয়া সর্ল। বেস! অতঃপর আর কী? 
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সমহঙ্গফল জঙ্গময়া সর্ল, আর যুয়দ্ধ যাহায়দর আত্মীয়বনু্ধ মঙ্গরয়ায়ে তাহারা সতা সশাকাতগ 
ঙ্গেলই। অনাে পুত্র ঙ্গপতার সশায়ক কাাঁঙ্গদয়তয়ে, ঙ্গবধ্বা তাহার পঙ্গতর সশায়ক কাাঁঙ্গদয়তয়ে, 
পুত্রয়ক হারাইয়া ঙ্গপতা কাাঁঙ্গদয়তয়ে ঙ্গকন্তু রিীলা রসুল ঙ্গক তাহায়দর শান্ত্বনা ঙ্গদয়ত সচষ্টা 
কঙ্গরয়তয়েন? না, ঙ্গতঙ্গন হায়রম বি কঙ্গরয়তয়েন, অষ্টপ্রহর দুলহা সাঙ্গজয়া আয়েন, ঙ্গনমন্ত্রণ 
ঙ্গদয়তয়েন। দুইঙ্গট সখজুর খাওয়ায়লন আর ঘয়র ঙ্গবঙ্গব ঢুকাইলা লইয়লন। কত অভাঙ্গর্নী 
এক ঙ্গনয়ময়ষই ভার্েবতী হইয়া সর্ল। 
 

মহম্ময়দর সবগায়পক্ষা ঙ্গপ্রয় পত্নী আয়য়শা ফরমাইয়ায়েন সয পয়র্ম্বয়রর ঙ্গতন চীজ বিই 
ঙ্গপ্রয় ঙ্গেল। প্রেম আওরাৎ, ঙ্গদ্বঙ্গতয় আতর আঙ্গদ সুর্ন্ধী, তৃতীয় খাদে। খায়দের সতা অভাব 
ঙ্গেলনা, আতর আঙ্গদ সুর্ন্ধী রবেও ইচ্ছা অনুসায়র পাওয়া যাইত। আউরাৎ যখন 
পয়র্ম্বয়রর এতই ঙ্গপ্রয় ঙ্গেল তখন যঙ্গদ আমরা তাাঁহায়ক ঙ্গবঙ্গবওয়ালা মহম্মদ বঙ্গল তাহা 
ঙ্গক অনুঙ্গচত হইয়বক? ঙ্গবঙ্গবওয়ালা বলা হইয়লই মহম্মদয়ক পাওয়া সর্ল, তাাঁহার 
অন্তরাত্মায়ক পাওয়া সর্ল, তাাঁহার রিীলা ঙ্গচত্র চকু্ষর সমু্ময়খ আঙ্গসয়া সর্ল। 
 

কৃষ্ণ সযমন বংশীওয়ালা, গুরু সর্াঙ্গবন্দ ঙ্গসংহ কলিীওয়ালা, রাম সযমন ধ্নুকওয়ালা, 
দয়ানন্দ সযমন সবদ ওয়ালা সতমনই মহম্মদ ঙ্গবঙ্গব ওয়ালা। ঙ্গতঙ্গন সকল পয়র্ম্বয়রর সেষ্ঠ। 
সকয়ল একবার বলুন, জয়, ঙ্গবঙ্গবওয়ালা মহম্ময়দর জয়!! 
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মহম্ময়দর অঙ্গভজ্ঞতা 
 

আঙ্গম মহম্ময়দর উপর ঙ্গফদা হইলাম সকন? ঙ্গতঙ্গন দশখাঙ্গন ঙ্গবঙ্গব জুটাইয়াঙ্গেয়লন বঙ্গলয়া? 
তাহা নয়হ, আঙ্গম সকলয়ক সাবধ্ান কঙ্গরয়ত চাই সয ঙ্গবঙ্গব ঙ্গদয়া ঘর পূণগ কঙ্গরয়া সফলা 
আয়দৌ বুঙ্গদ্ধমায়নর পঙ্গরচয় নয়হ। আমরা আয়র্ই বঙ্গলয়াঙ্গে, ইহার ফয়ল মহম্মদয়ক বিই 
ঙ্গতক্ত অঙ্গভজ্ঞতা লাভ কঙ্গরয়ত হইয়াঙ্গেল। ঙ্গতক্ত হইয়লও মহম্ময়দর জনে ইহা ঔষয়ধ্র 
কাজ কঙ্গরয়াঙ্গেল। সযমন সযমন অঙ্গভজ্ঞতা হইয়ত লাঙ্গর্ল, সতমন সতমন ঙ্গনয়জর ভুল ধ্রা 
পঙ্গিয়ত লাঙ্গর্ল। প্রেয়ম সতা মুঙ্গমনয়দর জনে ঙ্গবঙ্গব রাঙ্গখবার সকায়না সীমা ঙ্গেল না, ঙ্গকন্তু 
পয়র চারঙ্গট ঙ্গবঙ্গবর আয়দশ সদওয়া হইল। 
 

এখায়নও শতগ সদওয়া হইয়ায়ে সয যঙ্গদ সবার প্রঙ্গত নোয় কঙ্গরয়ত পায়রা তয়বই চারঙ্গট 
ঙ্গবঙ্গব রাঙ্গখয়ব। ঐ সুরায়তই একই সয়ি বলা হইয়ায়ে সয সতামরা নেয় কঙ্গরয়ত পাঙ্গরয়ব 
না। ইহা যঙ্গদ বহুঙ্গববায়হর ঙ্গনয়ষধ্ না হয় তয়ব ইহা কী? ঙ্গনয়জ সতা বৃদ্ধ্ বয়য়স অসুঙ্গবধ্ায় 
ঙ্গেয়লন কারণ শরীয়রর শঙ্গক্তর সয়ি কল্পনাশঙ্গক্তও ক্ষীণ হইয়া আঙ্গসয়াঙ্গে। তোঙ্গপ সয 
অভোস হইয়া ঙ্গর্য়ায়ে তাহার উপায় কী? এই বয়য়স অভোস বদল করা সহজ নয়হ। 
তাই অনুসারীয়দর জনে “আঙ্গম সতা পাঙ্গরনাই, ঙ্গকন্তু সতামরা কঙ্গরও” উপয়দশ রাঙ্গখয়া 
যাওয়া হইয়ায়ে। আর মহম্মদও যঙ্গদ ঙ্গবর্ত জয়ের কো স্মরণ কঙ্গরয়ত পাঙ্গরয়তন তয়ব 
অঙ্গধ্ক পত্নীর কো শুঙ্গনয়লই কয়ণগ হাত ঙ্গদয়তন। মাঙ্গরয়ার কো ঙ্গক তাাঁহার স্মরণ ঙ্গেলনা? 
যখন সমস্ত ঙ্গবঙ্গব একয়জাট হইয়া তাাঁহায়ক তোর্ কঙ্গরয়াঙ্গেল? রৃ্য়হর অন্ন জুঙ্গটতনা সস 
এক কো আর মানসম্মান নষ্ট হওয়া আয়রক কো। এও ধ্য়মগ রক্ষা কঙ্গরয়ায়ে সয সকায়না 
ঙ্গবঙ্গবর পুত্র হয়নাই, নতুবা ইব্রাঙ্গহময়ক আয়য়শার ঙ্গনকট সদখায়না এবং তাহার সচহারা 
লইয়া আয়য়শার নাক উাঁচু কঙ্গরয়া িাট্টা করা! বুঙ্গদ্ধমায়নর জনে সতা ইশারাই যয়েষ্ট। আঙ্গল 
ও আয়য়শার পরষ্পয়রর প্রঙ্গত ঙ্গবরূপতাও ঙ্গচরকাল মহম্ময়দর হৃদয়য় কাাঁটা হইয়া ঙ্গেল। 
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ঙ্গতঙ্গনও জাঙ্গনয়তন সয ঙ্গতঙ্গন ঙ্গনয়জই ঙ্গনয়জর অনুসারীয়দর অয়ধ্ার্ঙ্গতর বেবস্থা কঙ্গরয়তয়েন 
যাহা একঙ্গদন তাহাঙ্গদর্য়ক সশষ কঙ্গরয়া সফঙ্গলয়বক। 
 

এর উপর প্রশ্ন উঙ্গিয়তই পায়র সয পঙ্গরষ্কার ভাষায় বহুঙ্গববাহ বন্ধ করার আয়দশ সদওয়া 
হইল না সকন? ঙ্গকন্তু হজরৎ এমন স্পষ্ট কঙ্গরয়া বঙ্গলয়ল তাহা ঙ্গনয়জর উদাহরয়ণরই 
দুনগাম করা হইয়া যাইত। বায়রাঙ্গট ঙ্গবঙ্গব রাঙ্গখয়া অনুসারীয়দর ঙ্গকভায়ব একঙ্গটমাত্র ঙ্গববাহ 
কঙ্গরয়ত বঙ্গলয়তন? এমন দুঃসাহস সদখায়না কাহার পয়ক্ষই বা সম্ভব? আয়খরী পয়র্ম্বয়রর 
মানসম্মায়নর জনে ইহা ঙ্গবয়শষ সুঙ্গবধ্াজনক ঙ্গেলনা। আমরা সসয়দ আমীর আঙ্গলর সঙ্গহত 
সহমত সয এই আয়ায়তর সকানও গুরুত্ব নাই! যঙ্গদ ইহায়ত বহুঙ্গববায়হর উপর ঙ্গনয়ষধ্ 
আয়রাপ না োয়ক। হাাঁ, শব্দ চয়য়ন আলর্া সদওয়া হইয়ায়ে যাহার কুফল মুসলমান 
সমাজ অদেঙ্গপ সভার্ কঙ্গরয়া চঙ্গলয়তয়ে। সমাল্লারা নোয় কঙ্গরবার অেগ সবায়ঝ খানাঙ্গপনার 
বেবস্থা কঙ্গরয়া সদওয়া যঙ্গদও সসয়দ আমীর আঙ্গল ইহায়ত মহব্বয়তর সমতা পযগন্ত 
টাঙ্গনয়ায়েন। তাাঁহার কেন অনুসায়র এমন নোয় করা মনুষেশঙ্গক্তর সাধ্ে নয়হ। তাই এই 
আয়দশ স্পষ্টরূয়পই বহুঙ্গববায়হর ঙ্গবয়রাঙ্গধ্তা কয়র। আমরা সসয়দ আমীর আঙ্গলর ভাবনাই 
সঙ্গিক ময়ন কঙ্গর। কারণ এই বয়য়স মহম্ময়দর ময়ন হূর-পরীর ঙ্গচন্তাও আঙ্গসত না। 
 

ইসলায়মর অনুসারীরা মহম্ময়দর উপয়দশ মানে কয়রনা বরং পীর-ফঙ্গকরয়দর বয়ান 
মহম্ময়দর ঙ্গববাহ ঙ্গবষয়ঙ্গটয়ক অতেন্ত জঙ্গটল কঙ্গরয়া তুঙ্গলয়ায়ে। এজনে ইসলামপন্থীয়দর 
সংসৃ্কঙ্গতর দুবগলতায়ক অয়নকাংয়শ দায়ী করা যায়। খলীফায়দর সভার্লালসার সমেগয়ন 
এইভায়বই জায়য়জয়ক নাজায়য়জ বানাইয়া ঙ্গদয়ায়ে আর ঙ্গনয়জয়দর যোসাধ্ে সুঙ্গবধ্া কঙ্গরয়া 
লইয়ায়ে। অনেঙ্গদয়ক ঙ্গকেু উপয়দয়শর ইশারামাত্রয়ক সলাপ কঙ্গরয়া সদওয়া হইয়ায়ে। 
তোঙ্গপ এই সভেতার জনে আমরা মহম্ময়দর প্রশংসা না কঙ্গর এবং মুসলমান ভাইয়দর 
অনুয়রাধ্ কঙ্গর তাাঁহারা সযন রিীলা রসুয়লর জীবন হইয়ত ঙ্গশক্ষা েহণ কয়রন এবং তাাঁহার 
ঙ্গমত্রসূলভ ঙ্গশক্ষার পয়র তাাঁহার বাকে ঙ্গবষয়য় উল্টাঙ্গসধ্া দুনগায়মর প্রঙ্গত মনয়যার্ না সদন। 
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মহম্ময়দর উপর আমার এত ভঙ্গক্ত সকন? সস ঙ্গক এইজনে সয ঙ্গতঙ্গন তাাঁহার অনুসারীয়দর 
জনে তালাক ঙ্গদবার বেবস্থা রাঙ্গখয়ায়েন? না! না!! বরং তালায়কর অনুমঙ্গত সতা ঙ্গববাহয়ক 
এক অস্থায়ী সম্পয়কগ পঙ্গরণত কয়র। রৃ্হস্থালীর সকায়না স্থায়ী বেবস্থাই হইয়ত সদয় না। 
সভাপায়লর সবর্ম সাঙ্গহবা যখন হজ্জ উপলয়ক্ষ আরব তখন আরয়বর মঙ্গহলায়দর সঙ্গহত 
তাাঁহার সয কোবাতগা হইয়াঙ্গেল তাহাই প্রতেক্ষ প্রমাণ সয ঙ্গববাহ যঙ্গদ সেয়লয়খলা হইয়া 
ওয়ি তয়ব তাহার সকায়না গুরুত্বই োয়ক না। এই কারয়ণই আরয়ব সবর্ম সায়হবা এমন 
মঙ্গহলা কমই সদঙ্গখয়াঙ্গেয়লন যাহার দুই এর কম পঙ্গত। অয়নয়ক সতা দশ পঙ্গতর ঘর 
কঙ্গরয়া আঙ্গসয়ায়ে এমনও সদঙ্গখয়াঙ্গেয়লন। পুরুষজাঙ্গতয়ক যঙ্গদ এইরূয়প তালাক ঙ্গদবার 
ঙ্গনঃশতগ অনুমঙ্গত সদওয়া হয় আর নারীয়দর পঙ্গতব্রতা োকয়ত বলা হয় তয়ব তাহারাও 
সপ্রমালায়পর পে অনুসন্ধান কঙ্গরয়া লইয়বই। 
 

আমায়দর সদঙ্গখয়ত হইয়ব মহম্মদ এই ঙ্গবষয়য় কী বয়লন। কুরায়ন আওরাৎ এর উয়ল্লখ 
প্রেম পাওয়া যায় সযখায়ন তাহায়ক অেগ ঙ্গদয়ত বলা হইয়ায়ে। (সুরা ঙ্গনসা) 
 

অয়েগর ঙ্গবঙ্গনময়য় আওরাৎ খরীদ করা পাপ ঙ্গবয়বঙ্গচত হয় না, অতএব জবরদঙ্গস্ত অয়পক্ষা 
ঙ্গকেু উেম বঙ্গলয়তই হইয়ব। আওরাৎ এর সয ঙ্গকেু মূলে আয়ে, ইহাই যয়েষ্ট। রাসুয়লর 
ঙ্গপ্রয় এই আওরাৎ জাঙ্গতর উপর সয অর্ঙ্গণত রহমৎ বঙ্গষগত হইয়ায়ে ইহা তাহার প্রেম 
উদাহরণ। ইহায়কই আরঙ্গব ভাষায় মুতাহ ঙ্গববাহ বয়ল। ইরায়ণ এখনও ইহার প্রচলন 
আয়ে, ঙ্গকন্তু ইরাণীয়দর পাপ মহম্ময়দর উপর সদওয়া চয়ল না, কারণ তাহারা সতা একঙ্গট 
আয়াত পঙ্গিয়াই গুলমহম্মদ হইয়া ঙ্গর্য়ায়ে। 
 

মহম্মদ পয়র আরও প্রর্ঙ্গত সদখাইয়ায়েন। ঙ্গববাহয়ক এমন কৃঙ্গত্রম অস্থায়ী সম্পকগ হইয়ত 
ঙ্গকেুসময়য়র জনে স্থাঙ্গয়ত্ব ঙ্গদয়ায়েন, এমন-ঙ্গক তালায়কর উপয়রও শতগ আয়রাপ 
কঙ্গরয়ায়েন যাহায়ত সকায়না ঙ্গময়াাঁ তাহার ঙ্গবঙ্গবর উপর ঙ্গবরক্ত হইয়া ওয়ি আবার তালায়কর 
পর তাহার মন নরম হইয়া আবার ঐ ঙ্গবঙ্গবর ঙ্গদয়ক যায় তয়ব যাহায়ত উহা ঙ্গনয়ক্ষঙ্গপত 
তীয়রর উদাহরণ না হইয়া যায় সসজনে সাফসাফ কঙ্গহয়া ঙ্গদয়ায়েন সয প্রেম ঙ্গতন 
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তালায়কর সক্ষয়ত্র প্রঙ্গত তালায়কর জনে ঙ্গতন-ঙ্গতন মাস অবঙ্গধ্ পুনরায় ঙ্গববাহ না কঙ্গরয়া 
োকা উঙ্গচত। তয়ব এই আইন সকবল আওরাৎ এর জনে। মরয়দর উপর এমন সকায়না 
শতগ নাই, সস যঙ্গদ দুইখাঙ্গনও কঙ্গরয়া লয় তবুও সকারায়নর সীমা অতক্রম হইয়বক না। 
এক আয়ায়ত না সহাক, অনে আয়ায়ত সতা হইল। এসব ঙ্গক তামাশা নাঙ্গক? 
 

ইহার পর আবার হালালা নামক শতগ সযার্ করা হইল সয যঙ্গদ সকায়না সেয়লমানুষ 
পঙ্গতয়দব বার বার তালাক ঙ্গদয়ত োয়ক তয়ব তৃতীয়বার তালাক ঙ্গদবার পূয়বগ সযন ঙ্গকঙ্গঞ্চৎ 
সংযত হয় সসজনে কানুন বানাইয়লন সয তৃতীয় তালায়কর পর সস ঙ্গবঙ্গব হারাম হইয়া 
যাইয়ব। যঙ্গদ সস অনে সকায়না মরদয়ক ঙ্গববাহ কয়র, তাহার সঙ্গহত এক সযোয় যাপন 
কয়র এবং তাহার পয়র তালাকপ্রাপ্ত হয় তয়ব আবার প্রাক্তন পঙ্গতয়দব তাহায়ক পুনঙ্গবগবাহ 
কঙ্গরয়ত পাঙ্গরয়বন। (সুরা বকরা) 
 

সলায়ক সতা ইহাই বঙ্গলয়ব সয এমন প্রো অসভেতার লক্ষণ। সসয়দ আমীর আঙ্গল 
ঙ্গলঙ্গখয়ায়েন সয ইহা আরবয়দর লঙ্গজ্জত করার জনেই বলা হইয়াঙ্গেল। রসুল চাঙ্গহয়াঙ্গেয়লন 
যাহায়ত সকহ দুই তালায়কর সবঙ্গশ অেসর না হয়। হালালা ঙ্গববাহ বাস্তয়ব প্রচঙ্গলত হইয়ব 
এমন ঙ্গচন্তা তাাঁহার কল্পনায়তও ঙ্গেলনা। 
 

সতেকো স্বীকার কঙ্গরয়ত আমায়দর সকায়না সমসো নাই সয আমায়দর মুসলমান ভাইয়য়রা 
এমন অসভে প্রো পালন করুক তাহা আমরা সদঙ্গখয়ত চাঙ্গহ না। যঙ্গদও এমন কুকয়মগর 
সবশ ঙ্গকেু উদাহরণ আয়ে, তাহা আইন বানায়নার সদায়ষ হইয়ায়ে। মহম্ময়দর চঙ্গরয়ত্রর 
ঙ্গবনু্দমাত্রও সদাষ নাই। 
 

সসয়দ আমীর আঙ্গল ঙ্গলঙ্গখয়ায়েন সয এই আয়ায়তর পয়র আয়রকঙ্গট আয়াত ঙ্গনকাহ 
অধ্োয়য় আঙ্গসয়ায়ে যাহায়ত হালালা ঙ্গববায়হর হুকুম রদ হইয়া ঙ্গর্য়ায়ে। যঙ্গদচ ইহা 
মাননীয় মহাশয়য়র একলার মত তোঙ্গপ আমায়দর জনে শীয়রাধ্াযগ। আমরা সতা পুরা 
সকারানই একসায়ে রদ কঙ্গরয়া ঙ্গদয়ত প্রস্তুত আঙ্গে। এখন তাাঁহার কুরানী ভাইয়য়রা 
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তাাঁহার উপয়দশ মাঙ্গনয়া লইয়লই হালালা হইয়ত মুঙ্গক্ত ঙ্গমঙ্গলয়ত পায়র, সসইসয়ি তালাক 
এর সয আপদ তাহাও ময়ন্দর-ভাল; দুই দফায়তই সমাপ্ত হইয়ত পায়র। তালায়কর ময়ধ্েও 
অয়নক সমসোর মূল ঙ্গনঙ্গহত আয়ে। হজরৎ ঙ্গনয়জই জয়নব (আপন পুত্রবধু্, অেগাৎ 
জায়য়য়দর ঙ্গবঙ্গবর) তালাক করাইয়াঙ্গেয়লন। মুখ ফুঙ্গটয়া হুকুম না ঙ্গদয়লও ইশারায় সতা 
বয়টই। মুয়খ যাহাই বলুন, ময়ন তাাঁহার কী ঙ্গেল সস ঙ্গবষয়য় সকারানই হায়ট হাাঁঙ্গি ফাটাইয়া 
ঙ্গদয়ায়ে। এমন কমগ কঙ্গরয়া হজরৎ সয ময়নময়ন পস্তাইয়াঙ্গেয়লন তাহার প্রমাণ পদগার 
বািাবাঙ্গি সদঙ্গখয়া বুঝা যায়। মহম্মদ তাাঁহার ঙ্গবঙ্গবয়দর উপয়রও নারাজ হইয়াঙ্গেয়লন। 
একমাস কাল তাহায়দর দূয়র রাঙ্গখয়া তাহায়দর ও ঙ্গনয়জয়কও কষ্ট ঙ্গদয়াঙ্গেয়লন। তখন 
সকন তালাক ঙ্গদয়লন না? বরং সসই ঙ্গবঙ্গবয়দর উপর সক্ষঙ্গপয়া আল্লাঙ্গময়াাঁ মারফত ঙ্গচঙ্গিপত্র 
চালাইয়লন, তালাক ঙ্গদবার হুমঙ্গকও ঙ্গদয়লন, ঙ্গকন্তু তালাক ঙ্গদয়লন না। ঙ্গলঙ্গখত আয়ে, 
সুদা যখন বুিী হইয়লন সতা হজরৎ তাহায়ক তালাক ঙ্গদয়ত চাঙ্গহয়াঙ্গেয়লন। তখন সুদা 
তাহার ভার্ আয়য়শায়ক ঙ্গদয়া ঙ্গদল আর আল্লাঙ্গময়াাঁর সুপাঙ্গরয়শ মহম্মদ তালায়কর পাপ 
হইয়ত ঙ্গনস্তার পাইয়া সর্য়লন। সুদাও বাাঁঙ্গচয়া সর্ল। 
 

বাস্তঙ্গবক মহম্মদ তালাক সদওয়া অনুঙ্গচত ময়ন কঙ্গরয়তন। এ ঙ্গবষয়য় হাঙ্গদস আয়ে, আর 
আমরা ত সকারানয়কও হাঙ্গদস বঙ্গলয়াই ময়ন কঙ্গর। আল্লাহ অনে ঙ্গকেুয়ত এত দুঃঙ্গখত 
হন না যাহা ঘরওয়ালীয়ক তালাক ঙ্গদয়ল হইয়া োয়কন। 
 

মহম্মদ মৃতুেকাল অবঙ্গধ্ সখাদায়ক খুঙ্গশ রাঙ্গখয়াঙ্গেয়লন। ঙ্গতঙ্গন প্রাণ ভঙ্গরয়া ঙ্গববাহ 
কঙ্গরয়ায়েন এবং একঙ্গটয়কও তালাক সদন নাই। বাহ, আয়ল-মহম্মদ! ধ্াঙ্গমগক মহম্মদ!! 
সতামরা সকয়ল মহম্ময়দর উদাহরণ লক্ষে কয়রা। বয়লা, তালাক নাজায়য়জ! তালাক 
নাজায়য়জ!! তালাক ঙ্গবলকুল নাজায়য়জ!!! 
  

এইবার আপনারা হজরত সমাহম্মদ সায়হব এর সম্পয়কগ ঙ্গকেু গুরুত্বপূণগ সম্বাদ জাঙ্গনয়বন 
এবং তাাঁরা রিীলা জীবয়নর ঙ্গবয়শষ অঙ্গভজ্ঞতা হইয়ত ঙ্গশক্ষালাভ কঙ্গরয়বন। 

ধ্নেবাদ 
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রামধ্নু রঙ 
 

পািক, এতক্ষণ সতামরা রিীলা রসুল এর জীবয়নর ঙ্গবঙ্গভন্ন রঙ সম্পয়কগ জ্ঞানলাভ 
কঙ্গরয়ল। সতামার ময়নও ঙ্গক সকানও রঙ লাঙ্গর্য়ায়ে? মহম্মদ অঙ্গভজ্ঞ পয়র্ম্বর ঙ্গেয়লন। 
তাাঁহার জ্ঞান হইয়ত ফায়দা উিাও। সদখ, রিীলার সকবল এক রঙ নয়হ, তাাঁহার জীবন 
এক রঙধ্নু, সসখায়ন সমস্ত রঙই আয়ে। 
 

১) ২৫ বৎসর বয়স অবঙ্গধ্ ব্রহ্মচযগে পালন কঙ্গরও। সযমন মহম্মদ কাটাইয়ায়েন। আর 
হাাঁ, কদাঙ্গপ ময়ন কাম-বাসনার স্থান ঙ্গদওনা। 
 

২) ভুল কঙ্গরয়াও জীবয়ন কখনও ৪০ বৎসয়রর বুিীয়ক ঙ্গববাহ কঙ্গরও না। ঙ্গনতান্ত যঙ্গদ 
সকায়না বয়স্ক মঙ্গহলার সকায়ল শুইয়া োকার ইচ্ছা হয় তয়ব তাহায়ক মা বানাইয়া লইয়ব, 
ঙ্গবঙ্গব কদাঙ্গপ নয়হ। 
 

৩) পুতুল সখলা বাঙ্গলকায়ক শাদী না কঙ্গরও। নতুবা বাঙ্গলকা সখলা কঙ্গরয়ত কঙ্গরয়তই 
ঙ্গবধ্বা হইয়া যাইয়ব আর বাঙ্গক জীবন কাাঁঙ্গদয়া কাটাইয়ব। ঙ্গনতান্ত যঙ্গদ বাঙ্গলকার আকষগণ 
োঙ্গিয়ত না পায়রা তয়ব তাহায়ক কনো বানাইয়া লওয়াই ভাল হয়। 
 

৪) পুত্রবধু্, তাহা ঙ্গনজপুয়ত্রর সহাক বা পাঙ্গলত পুয়ত্রর, তাহায়ক ঙ্গনয়জর কনো ময়ন 
কঙ্গরও। নতুবা না-হক পদগা লার্াইয়া ঙ্গফঙ্গরয়ত হইয়বক। দুঙ্গনয়ার তাবৎ সুন্দর বস্তুয়কই 
পদগায় ঢাঙ্গকয়া সফঙ্গলয়ত হইয়বক। 
 

৫) মার্ী সপাষা সবগদাই খারাপ। তাহার সন্তানয়ক ঙ্গবঙ্গবরা কখয়নাই স্বীকার কয়রনা। 
তাহায়ক সসাহার্ কঙ্গরয়লও ঙ্গবঙ্গবয়দর প্রাণ জ্বঙ্গলয়ব। তাহায়ত সতামারও জীবয়নর সব 
আনয়ন্দ বোঘাত ঘটাইয়ব। 
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৬) ঙ্গবঙ্গব এয়কর সবঙ্গশ হইয়লই ঝঞ্ঝাট। ঘয়র ঝঞ্ঝাট, বাঙ্গহয়র ঝঞ্ঝাট। একা রাঙ্গখয়াও 
শাঙ্গন্ত নাই, ভীয়ির ময়ধ্েও শাঙ্গন্ত নাই। আপয়স ঝর্িা কঙ্গরয়ল ঙ্গবপদ, একমত হইয়া 
দল কঙ্গরয়ল সকয়ামত। 
 

৭) ঙ্গনয়জর ঙ্গবঙ্গবয়ক সযমন অয়নের মাতা বঙ্গলয়াে, অেগাৎ আল্লাঙ্গময়াাঁয়ক ঙ্গদয়া বলাইয়াে, 
সতমনই অয়নের ঙ্গবধ্বায়কও ঙ্গনয়জর মাতা বঙ্গলয়া ময়ন কঙ্গরয়ব। ইহাও আল্লাঙ্গময়াাঁর হুকুম। 
 

আচ্ছা, এইবার পয়র্ম্বরীর নাটয়কর অদূ্ভত কাঙ্গহনী সমাপ্ত হইল। পয়র অনেয়কানও 
কাঙ্গহনীয়ত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়বক। সখাদা হায়ফজ। 
  

পািক এতক্ষণ সতামরা ঙ্গপ্রয় রসুয়লর অমূলে অঙ্গভজ্ঞতার সার প্রাপ্ত হইয়ল। এইবার 
আমায়দর রিীলা-েঙ্গবলা-রঙ্গসলা রসুয়লর ঙ্গকেু রিীন বাতঙ্গচত উয়ল্লখ কঙ্গরব। মনয়যার্ 
সহ পাি কঙ্গরও যাহায়ত মানবজীবন সােগক হইয়ত পায়র। 
 

একদা হজরয়তর ঙ্গনকট এক বেঙ্গক্ত আঙ্গসয়া বঙ্গলল “আঙ্গম আমার ঙ্গবঙ্গবয়ক ঙ্গপেন হইয়ত 
জমাইয়ত পসন্দ কঙ্গর। এই বোপায়র আপনার কী মতামত?” এমন প্রয়শ্নর সমাধ্ায়ন 
তখনই এক আয়াত নাঙ্গময়া আঙ্গসল- “ঙ্গবঙ্গবরা সতামায়দর শষেয়ক্ষত্র। সসখায়ন সতামরা 
সযভায়ব ইচ্ছা প্রয়বশ কঙ্গরয়ত পায়রা।” 
 

হজরৎ ইহাও ফরমাইয়লন সয উল্টা-ঙ্গসধ্া সযভায়ব ইচ্ছা জমায়না যায়। 
 

এক আঊরাৎ আঙ্গসয়া শুধ্াইল, “হুজুর, আমার পঙ্গতয়দব আমায়ক উলটা কঙ্গরয়া 
লার্াইয়ত চায়। এখন আঙ্গম কী কঙ্গরব?” হজরৎ উের ঙ্গদয়লন, “ফুটা যখন একই আয়ে 
তখন উল্টা-ঙ্গসধ্ায় আপঙ্গে ঙ্গকয়সর?” 
 

একদা এক বেঙ্গক্ত প্রশ্ন কঙ্গরল “হাত মাঙ্গরয়ল ঙ্গক সরাজা খারাপ হইয়ব না?” তাহায়ত 
হজরৎ জানাইয়লন “বীযগপাত না হইয়ল খারাপ হইয়ব না”। 
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এক ঙ্গবঙ্গব একদা হজরয়তর সমীয়প আঙ্গসয়া কঙ্গহল “হুজুর, আমার ঙ্গময়াাঁ নামাজ পিার 
সময় লার্াইয়ত চায়। রাজী না হইয়ল নামাজ পঙ্গিয়ত সদয়না, ঙ্গপটাইয়ত শুরু কয়র। 
সরাজার সময়য়ও জবরদঙ্গস্ত লার্াইয়া সদয়। সরাজা নষ্ট হইয়া যায়। এক্ষয়ণ কী করা 
উঙ্গচত?” 
 

হজরৎ ইহার সমাধ্ান এক পলয়কই কঙ্গরয়া ঙ্গদয়লন। ঙ্গতঙ্গন বঙ্গলয়লন- “পঙ্গতয়দয়বর 
অনুমঙ্গত োিা ঙ্গবঙ্গব সযন নামাজ-সরাজা না কয়র।” 
 

হজরৎয়ক এক বেঙ্গক্ত শুধ্াইল “হুজুর, যঙ্গদ বীযগপাত না কঙ্গরয়াই সকহ উঙ্গিয়া যায় তয়ব 
কী হইয়ব?” হজরৎ কঙ্গহয়লন “সকবল ধু্ইয়া লইয়লই চঙ্গলয়ব। তারপর অজু কঙ্গরয়া 
নামাজ পঙ্গিয়ত হইয়ব।” 
 
পািক, এতক্ষণ আপনারা মহাজ্ঞানী পয়র্ম্বয়রর জীবয়নর কাঙ্গহনী পাি কঙ্গরয়া ফলপ্রদ 
জ্ঞান লাভ কঙ্গরয়লন। এবার প্রাণমন ঙ্গদয়া একবার বলুনঃ জয়! মহাজ্ঞানী পয়র্ম্বয়রর 
জয়!! 
 

সমাপ্ত 
 
 
 
 
 
সনাটঃ  
এই পুস্তয়ক সয সমস্ত সরফায়রন্স বেবহার হইয়ায়ে তাহা সকবল সুন্নী দঙ্গলল হইয়ত রৃ্হীত। 

সমাহম্মদ রফী। 
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ধ্মগানুভূঙ্গতয়ত আঘায়তর অজুহায়ত প্রেম সয 

হতোর ঘটনা আমরা ভারতবয়ষগর ইঙ্গতহায়স 

পাই, সসটা হয়চ্ছ 'রঙ্গিলা রসুল'-সক সকন্দ্র 

কয়র। এর প্রকাশক ঙ্গেয়লন লায়হায়রর 

সাংবাঙ্গদক রাজপাল মালয়হাত্রা। ইলমুঙ্গিন 

নায়ম লায়হায়রর এক তরুণ বইটা না পয়িই 

ঙ্গসদ্ধান্ত সনন সয, ঙ্গতঙ্গন রাজপালয়ক হতো 

করয়বন, এবং রাজপালয়ক ঙ্গতঙ্গন েুঙ্গরকাঘায়ত 

হতো কয়রন। 
 

অখি ভারতবয়ষগর ইঙ্গতহাস-প্রঙ্গসদ্ধ দুলগভ 

এই বইঙ্গটর ঙ্গহঙ্গন্দ সেয়ক বাংলা অনুবাদ কয়র 

আমায়দর জনে ঙ্গনয়য় এয়সয়েন জুঙ্গপটার 

জয়প্রকাশ। এঙ্গটয়ক বাংলা মুক্তঙ্গচন্তা জর্য়তর 

এক অননে সংযুঙ্গক্ত বলা চয়ল অনায়ায়স! 
 

GKwU ag©Kvix BeyK 
www.dhormockery.com 
www.dhormockery.net 

www.kufrikitab.blogspot.com 
dhormockery@gmail.com 
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