
১১. 
যরত ইউফু (আাইহ াাম) 
অধ্যায় পষৃ্টা 

ূযা নাযমলরয ওাযণ  

ুন্দযতভ ওাযনী  

অযফী বালা কওন?  

ওাযনীয ায-ংলে  

ূযাটি ভক্কা নাযমর ায ওাযণ  

আঈুপ (অঃ)-এয ওাযনী  

যভলয আঈুলপয ভওার  

শলফ আঈুলপয রারন-ারন  ঘুযযয খটনা  

আঈুপ-এয স্বপ্ন  

বাআলেয যংায যওায লরন  

আঈুপ ন্ধকূল যনযেপ্ত ’করন  

যতায যনওলট বাআলেয শওযপত  

ওালপরায ালত আঈুপ  

আঈুপ যভলযয থথভন্ত্রীয কৃল  

আঈুপ কমৌফলন োথণ ওযলরন  

কমৌফলনয ভা যীো আঈুপ  

ভযরালেয ভালফল আঈুপ  

নফীকণ যনষ্পা ভানুল যঙলরন  

আঈুলপয ােী কও যঙলরন?  

আঈুপ কচলর ককলরন  

ওাযাকালযয চীফন  

কচরঔানায াথীলেয যনওলট আঈুলপয োাত  

আঈুলপয োালত যেণী যফল ভূ  

ফাোয স্বপ্ন  ওাযাকায কথলও আঈুলপয 
ফযাঔযা োন 

 



ফাোয েতূলও কপযৎ োলন যেণী যফল 
ভূ 

 

ফাোয েযফালয আঈুপ (অঃ)  

আঈুলপয থথভন্ত্রীয ে রাব এফং ালথ ালথ 
ফাোীয েভতা রাব 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আঈুলপয েে ান  েযুবথ ে ভুওাযফরা ূফথ ফযফস্থানা 
বাআলেয যভলয অকভন 

আঈুলপয কওৌর ফরম্বন  কফযনাভীলনয যভয অকভন 

কফযনাভীনলও অটলও যাঔা ’র 

যেণী যফল 

কফযনাভীনলও যপযযল কনফায চনয বাআলেয প্রলঘষ্টা 
কফযনাভীনলও কযলঔআ যভয কথলও যপযর বাআলযা 
যতায যনওলট কঙলরলেয শওযপত 

যতায যনলেথ ল কঙলরলেয ুনযা যভলয কভন 

আঈুলপয অত্মপ্রওা এফং বাআলেয েভা প্রাথথনা 
আঈুলপয ফযফহৃত চাভা কপ্রযণ 

বাআলেয প্রযত েভা প্রেথলনয তাৎমথ 
আাকূফ (অঃ) েযৃষ্টযি যপলয কলরন 

খালভয কলন্ধ েযৃষ্টযি কপযা ম্পলওথ  শফজ্ঞাযনও তথয 
যতায যনওলট কঙলরলেয েভা প্রাথথনা 
আাকূফ-যযফালযয যভয ঈযস্থযত  স্বলপ্নয ফাস্তফান 

আঈুলপয কো‘অ 

আঈুলপয প্রংা অল্লা তা‘অরা 
কলনফীয প্রযত অল্লায লম্বাধন  ান্ত্বনা প্রোন 

আঈুলপয ওাযনী এও নমলয 

আাকূফ (অঃ)-এয ভৃতুয 



আঈুপ (অঃ)-এয ভৃতুয 
ং যনযন 

আঈুলপয যনষ্পাত্ব 

‘ফুযান’ যও? 

আঈুলপয ওাযনীলত যেণী যফল ভূ 

অবু্দল্লা আফনু ভয (যাঃ) ’কত ফযণথত যাূরুল্লা (ঙাঃ) আঈুপ (অঃ) ম্পলওথ  ফলরন, 

 যনশ্চআ ভমথাোফালনয‘ - الكٌيُم  بُم  الكٌيِم  بِم  الكٌيِم  بِم  الكٌيِم ٌيوسُم  بُم ٌيعيوَب  بِم  وسحاَب  بِم   ك اٌيَب  عٌييُم  اوسيُم 
ুত্র ভমথাোফান, তাাঁয ুত্র ভমথাোফান, তাাঁয ুত্র ভমথাোফান। তাাঁযা লরন আফযাীলভয ুত্র আাও, 

তাাঁয ুত্র আাকূফ  তাাঁয ুত্র আঈুপ ‘অরাআযভু ারাভ’ (তাাঁলেয ঈয াযি ফযলথত কৌও!)। 

নফীকলণয ভলধয মযত আঈুপ (অঃ) ’করন এওভাত্র নফী, মাাঁয ুযা ওাযনী এওটি ভাত্র 
ূযা ধাযাফাযওবালফ ফযণথত ললঙ। ূযা আঈুপ-এয ১১১টি অালতয ভলধয ৩ কথলও ১০১ 
অাত মথি ৯৯টি অালত আঈুলপয ওাযনী যফফৃত ললঙ। এ ঙাড়া নযত্র কওফর ূযা 
অন‘অভ ৮৪ এফং ূযা ভুযভন ৩৪ অালত তাাঁয নাভ এললঙ। 



রূা নাহযলর কারণ : 
তযনফী এফং কলনফী কচলন ওট আহুেীযা যাূরুল্লা (ঙাঃ)-কও প্রযত লে লে ওষ্ট যেত 
এফং যীো ওযায কঘষ্টা ওযত। তালেয ভাচলনতা  ধভথলনতালেয ওাচআ যঙর ফথো 
যাূরুল্লা (ঙাঃ)-এয যফরুলে ঘক্রাি ওযা  তাাঁয যফরুলে কুৎা যটনা ওযা। এ ভ ভক্কা 
কওান অলর যওতাফ ফফা ওযত না এফং ভক্কায করালওযা আঈুপ ফা নয নফীলেয ম্পলওথ  
যওঙু চানত না। পলর ভেীনায কুঘক্রী আহুেীলেয এওটি ের ভক্কা এল এওো যাূরুল্লা 
(ঙাঃ)-কও প্রশ্ন ওযর কম, ফরুন কেযঔ, কওান নফী ালভ (যযযা) যঙলরন। তঃয তায 
কঙলরলও কঔান কথলও যভলয ফযষ্কায ওযা । তালত ঐ ফযযি কওাঁ লে ন্ধ ল মান? (এটি 
ফালনাাট ওথা। কওননা কওফরভাত্র কওাঁ লে ওারু কঘাঔ ন্ধ  না এফং এটি নফীকলণয ভমথাোয 
কঔরাপ)। এওথায চালফ তঃয ূযা আঈুপ ুযাটা এওলত্র নাযমর ।[2] তালেয 
যিলতযা তযাত-আঞ্জীলর ফযণথত ঈি খটনা অলক কথলওআ চানলতা। তাযাত-মফূয-আনচীর 
ফআ যঙর যব্রু বালা যযঘত। অভালেয যাূর যনলচয বালালতআ করঔাড়া চানলতন না, লনযয 
বালা চানা কতা েলূযয ওথা। আহুেী কনতালেয ূক্ষ্ম যরয যঙর এআ কম, ঈি যফলল ঈম্মী নফী 
ভুাম্মাে-এয লে চফাফ কো অলেৌ ম্ভফ লফ না। পলর করাওলেয ভলধয তায নফুলতয 
ফযাালয লন্দ ৃযষ্ট লফ এফং তায যফরুলে কপ্রাাকািা কমাযোয ওযা মালফ। 

ফস্ত্ততঃ তালেয প্রলশ্নয ঈতলয আঈুপ (অঃ)  আাকূফ যযফালযয প্রওৃত খটনা ‘য’ ভাযপত 
ধাযাফাযওবালফ অল্লা তাাঁয যাূরলও ফণথনা ওলয কেন। মা যঙর যাূলরয চনয যনঃলন্দল 
এওটি গুরুত্বূণথ ভু‘কচমা।[3] শুধু আঈুলপয খটনাআ ন, অেভ কথলও ইা মথি কুযঅলন ফযণথত 
ফাওী ২৪ চন নফী  তাাঁলেয ওলভয খটনাফরী ফণথনা যঙর কলনফী ভুাম্মাে (ঙাঃ)-এয 
নযতভ ঈলল্লঔলমাকয ভু‘কচমা। কওননা তাাঁলেয ওারু ালথ তাাঁয াোৎ যন। তালেয ম্পলওথ  
যরযঔত কওান ফআ-ত্র ক মুলক যঙর না। অয যতযন যনলচ ওারু ওালঙ ওঔলনা করঔাড়া 
যলঔনযন। থঘ যফশ্ব আযতালয যফযবন্ন মথাল যফযবন্ন ভল খলট মাা যফকত মুলকয 
যেণী খটনাফরী যতযন তযি ুন্দযবালফ ঈম্মতলও শুযনল ককলঙন কুযঅলনয ভাধযলভ। এগুযরআ 
তাাঁয নফুলতয নযতভ প্রধান েরীর যঙর। এযলয ঔাঙ ওলয আঈুপ (অঃ)  তাাঁয যতা 
আাকূফ (অঃ)-এয যযফালযয খটনাফরী যঙর যফকত আযতালয এও ননয াধাযণ খটনা। 
মায প্রলাচনী ংগুযর গুযঙল এওযত্রতবালফ ঈস্থান ওযাআ  ’র ূযা আঈুলপয তুরনী 
শফযষ্টয। 



নু্দরতম কাহনী : 
নযানয নফীলেয ওাযনী কুযঅলনয যফযবন্ন স্থালন প্রলাচন নুালয যফযেপ্তবালফ ফযণথত ললঙ। 
যওন্তু আঈুপ নফীয খটনাফরী এওলত্র াযচল এওটি ূযালত ুন্দযবালফ ফযণথত ললঙ। ম্ভফতঃ 
কওাযলণ এটিলও  بُم  اْمعَب َب ِم وَب  ুন্দযতভ ওাযনী’ ফরা ললঙ (আঈুপ ১২/৩)। যিতীতঃ এয‘  َبسْم
ভলধয কমফ খটনা ফযণথত ললঙ, তা কমভযন লরৌযওও, কতভযন ঘভওপ্রে  যেণী। তৃতীতঃ 
নযানয নফীলেয ওাযনীলত প্রধানতঃ ঈম্মলতয ফাধযতা  যযণালভ তালেয ঈলয অযতত 
কমলফয ওাযনী এফং নযানয ঈলে  যওভত ভূ প্রাধানয কললঙ। যওন্তু আঈুপ (অঃ)-
এয ওাযনীলত যললঙ েযুনায যতি ফাস্তফতা এফং অল্লায ঈলয কুণ্ঠ যনবথ যতায ভন্বল 
ৃষ্ট এও তুরনী  বাফনী এও ট্রাযচও চীফন নাটয। মা াঠ ওযলর কমলওান কফাো 
াঠলওয চীফলন ৃযষ্ট লফ ফথাফস্থা অল্লায ঈলয বযা  তাাঁয যনওলট অত্মভথলণয এও 
নুভ ঈদ্দীনা। 



আরবী ভাায় ককন? 

অল্লা ফলরন, ‘অভযা এলও অযফী কুযঅন যালফ নাযমর ওলযযঙ, মালত কতাভযা ফুছলত ায’ 

(আঈুপ ১২/২)। এয নযতভ ওাযণ যঙর এআ কম, আঈুপ (অঃ)-এয ওাযনী মাযা চানলত 
কঘলযঙর, তাযা যঙর অযফী আহুেী এফং ভক্কায কুযাল কনতৃফৃন্দ। তাআ তালেয কফাধকভয 
যালফ অযফী বালা ঈি ওাযনী ফণথনা ওযা ললঙ এফং অযফীলতআ ভগ্র কুযঅন নাযমর 
ওযা ললঙ। এলত এওযেলও কমভন বালাকফী অযফযা কুযঅলনয ূফথ বালাশরীয ওালঙ ায 
কভলনলঙ, নযযেলও কতভযন যওতাফধাযী আহুেী-নাঙাযা যিলতযা কুযঅলনয যফলফস্ত্ত  ফিফয 
ভূলয তযতা  াযফতা ঈরযি ওলয যনশু্চ ললঙ। 



কাহনীর ার-ংলেপ : 
ওাযনীটি শলফ কেঔা আঈুলপয এওটি স্বপ্ন যেল শুরু ললঙ এফং তায ভাযপ্ত খলটলঙ ঈি 
স্বলপ্নয পর ফাস্তফালনয ভাধযলভ। ভাছঔালনয ২২/২৩ ফঙয ভতািলয ঘযল্ল ফঙয লনওগুযর 
যফলাকাি  ঘভওপ্রে খটনা ূণথ। ওাযনী নুমাী আঈুপ শফওালর স্বপ্ন কেলঔন কম, ১১টি 
নেত্র এফং ূমথ  ঘন্দ্র তালও যচো ওযলঙ। যতযন এআ স্বপ্ন যতা মযত আাকূফলও ফরলর 
যতযন তালও কটা ককান যাঔলত ফলরন। যওন্তু তা পাাঁ ল মা। পলর এটা তায ুন্দয 
বযফলযলতয াতঙাযন কবলফ ৎ বাআলযা যংা জ্বলর লঠ এফং তাযা তালও েযুনা কথলও 
যযল কোয ঘক্রাি ওলয। তঃয তাযা তালও চঙ্গলরয এওটি যযতযি ন্ধকূল যনলে 
ওলয। যতনযেন লয থাযা ফযফাী ওালপরায যনযেপ্ত ফারযতলত ওলয যতযন ঈলয ঈলঠ 
অলন। লয ঐ ফযফাীযা তালও যভলযয যাচধানীলত যফযক্র ওলয কে। বাকযক্রলভ যভলযয 
থথ  যাচস্ব ভন্ত্রী যিৎপীয (قطفٌك) তালও ঔযযে ওলয ফাড়ীলত যনল মান ক্রীতো যালফ। 
ওলও ফঙলযয ভলধয কমৌফলন োথণওাযী যনন্দয ুন্দয আঈুলপয প্রযত ভন্ত্রীয যনঃিান স্ত্রী 
মুরাঔায অযি চলন্। পলর শুরু  আঈুলপয চীফলন অলযও যীো। এওযেন মুরাঔা 
আঈুপলও তায খলয কডলও যনল কুপ্রস্তাফ কে। তালত আঈুপ ম্মত না ল কফযযল অলত 
ঘাআলর যঙন কথলও মুরাঔা তায চাভা কটলন ধযলর তা যঙাঁ লড় মা। েযচা ঔুলর কফযযল 
অলতআ ে’ুচলন ধযা লড় মা ফাড়ীয ভাযরও যিৎপীলযয ওালঙ। লয মুরাঔায াচালনা 
ওথাভলত যনলেথ াল আঈুলপয কচর । মুরাঔা যঙলরন যভযযাচ যাআান আফনু রীলেয 
বাযকলনী। 

নূযন াত ফঙয কচর ঔাটায য ফাোয এও স্বলপ্নয ফযাঔযা োলনয ুযস্কায স্বরূ তাাঁয 
ভুযি । লয যতযন ফাোয থথ  যাচস্ব ভন্ত্রী যনমুি ন এফং ফাোয অনুকূলরয যতযনআ 
ন ভগ্র যভলযয এওচ্ছত্র াও। আযতভলধয যিৎপীলযয ভৃতুয ’কর ফাোয ঈলেযালক যফধফা 
মুরাঔায ালথ তাাঁয যফফা ।[5] ফাোয কেঔা স্বপ্ন কভাতালফও যভলয প্রথভ াত ফঙয 
বার পর  এফং লযয াত ফঙয ফযাও েযুবথ ে কেঔা কে। েযুবথ লেয ভ ুেযূ 
কওন‘অন কথলও তাাঁয যফভাতা ে বাআ তাাঁয যনওলট ঔােয াাময যনলত এলর যতযন তালেয 
যঘনলত ালযন। যওন্তু যনচ যযঘ ককান যালঔন। লয তাাঁয লােয এওভাত্র কঙাট বাআ 
কফযনাভীনলও অনা ’কর যতযন তালেয াভলন যনলচয যযঘ কেন এফং যনলচয ফযফহৃত 
চাভাটি বাআলেয ভাধযলভ যতায যনওলট াঠিল কেন। ফাধথওয তাযড়ত ন্ধ যতা আাকূলফয 
ভুলঔয ঈলয ঈি চাভা কযলঔ কোয ালথ ালথ তাাঁয েু’কঘাঔ ঔুলর মা। তঃয আঈুলপয 
অলফেন ক্রলভ যতযন যযফালয যভয ঘলর অলন। আঈুপ তায বাআলেয েভা ওলয কেন। 
তঃয ১১ বাআ  ফা-ভা তাাঁয প্রযত ম্মালনয যচো ওলযন। এবালফআ শলফ কেঔা 
আঈুলপয স্বপ্ন াথথও রূ া (ফয আরাভী যী‘অলত ওারু প্রযত ম্মালনয যচো 
যনযলে)। ংলেল এটাআ ’র আঈুপ (অঃ)  আাকূফ যযফালযয যপযরস্তীন  ’কত যভলয 
যচযলতয ওাযণ  কপ্রোট, কম যফলল আহুেীযা যাূরুল্লা (ঙাঃ)-কও প্রশ্ন ওলযযঙর ভূরতঃ 
তাাঁলও ঠওাফায চনয। 



রূাটি মক্কায় নাহয ওয়ার কারণ : 
ভক্কা কওান আহুেী-নাঙাযা ফা ওযত না। আঈুপ  আাকূফ যযফালযয খটনা ভক্কা প্রযে 
যঙর না এফং ভক্কায কওঈ এ যফলল ফকত যঙর না। তা ’কর ূযা আঈুপ কওন ভক্কা 
নাযমর ’র? 

এয চফাফ এআ কম, যাূরুল্লা (ঙাঃ)-এয অযফবথ ালফয ংফাে ভেীনা কৌাঁলঙ ককলর কঔানওায 
আহুেী-নাঙাযা কনতৃফকথ তাযাত-আনচীলরয বযফলযিাণী নুমাী তাাঁলও ঠিওআ যঘলন কপলর 
(ফািাযা ২/১৪৬; অন‘অভ ৬/২০)। যওন্তু ংওায ফল ভানলত স্বীওায ওলয এফং তাাঁয 
যফরুলে লড়মন্ত্র  ঘক্রালিয চার ফুনলত শুরু ওলয। ক কভাতালফও কলনফী (ঙাঃ) মালত 
ভেীনা যচযত ওযলত না ালযন এফং ভক্কালতআ তাাঁলও কল ওলয কপরা মা, কআ ওট 
ঈলদ্দয যনল তালেয এওের ধুযন্ধয করাও ভক্কা কপ্রযযত । তাযা এল স্পষ্ট বযঙ্গলত প্রশ্ন 
ওযলত রাকর কম, ফরুন কওান্ নফীয এও ুত্রলও াভ ’কত যভলয স্থানািযযত ওযা । কওান্ 
নফী িালনয যফয-কফেনা কওাঁ লে কওাঁ লে ন্ধ ল মান আতযাযে। 

যচজ্ঞাায চনয এ খটনাটি ফাঙাআ ওযায নযতভ ওাযণ যঙর এআ কম, এ খটনাটি ভক্কা যঙর 
যযযঘত এফং এওটি মূ্পণথ নতুন যফল। তএফ ভক্কায করালওযাআ কম যফলল চালন না , ক 
যফলল ঈম্মী নফী ভুাম্মাে-এয চানায প্রশ্নআ লঠ না। পলর যনশ্চআ যতযন ফরলত াযলফন না 
এফং ফযআ যতযন েস্থ লফন। তঔন ভক্কায ওালপযলেয ওালঙ এওথা যটিল কো ম্ভফ 
লফ কম, ভুাম্মাে কওান নফী নন, যতযন এওচন বি  ভতরফফাচ করাও। ফা-োোয ধলভথয 
যফলযাযধতা ওযায ওাযলণ তঔন করালওযা তালও ত যটিল কভলয কপরলফ। 

মাআলাও আহুেীলেয এ কুটঘার  ওট ঈলদ্দয পর যন। তালেয প্রলশ্নয যযলপ্রযেলত ূযা 
আঈুপ নাযমর  এফং তালত আঈুপ  আাকূফ-যযফালযয খটনাফরী এভন যনঔুাঁতবালফ 
যযলফযত , মা তযাত  আনচীলর যঙর না। ফস্ত্ততঃ এটি যঙর কলনফী (ঙাঃ)-এয 
এওটি প্রওায ভু‘কচমা। 



ইউফু (আঃ)-এর কাহনী : 
আঈুপ (অঃ)-এয যতা যঙলরন আাকূফ আফলন আাি আফলন আফযাীভ (অঃ)। তাাঁযা ফাআ 
কওন‘অন ফা যপযরস্তীলনয কফযন এরাওায ফাযন্দা যঙলরন। আাকূফ (অঃ)-এয যিতীা স্ত্রীয 
কলবথ  চন্গ্রণ ওলযন আঈুপ  কফযনাভীন। কললাি িান চলন্য যযআ তায ভা ভৃতুযফযণ 
ওলযন। লয আাকূফ (অঃ) তাাঁয স্ত্রীয য এও কফান রারা-কও যফফা ওলযন। আঈুপ-এয 
ালথ যভলয ুনযভথরলনয ভ আযনআ ভা যালফ কঔালন যতায ালথ ঈযস্থত যঙলরন।[6] 

মযত আাকূফ (অঃ) যভলয ুত্র আঈুলপয ালথ ১৭ ফঙয ভতািলয ২০ ফঙলযয যধওওার 
যতফাযত ওলযন। তঃয ১৪৭ ফঙয ফল কঔালনআ আলিওার ওলযন। ভৃতুযওালর যঙত 
ওলয মান কমন তাাঁলও ফাতুর ভুিাদ্দালয যনওটফতী কফযন ভল্লা যতা আাও  োো 
আফযাীভ (অঃ)-এয াল ভাযত ওযা  এফং যতযন কঔালনআ ভাযধস্থ ন। মা এঔন 
‘ঔরীর’ ভল্লা ফলর ঔযাত। মযত আঈুপ (অঃ) ১১০ ফঙয ফল যভলয আলিওার ওলযন এফং 
যতযন কফযলনয এওআ স্থালন ভাযধস্থ ায চনয িানলেয যনওলট যঙত ওলয মান। এয 
িাযা ফাতুর ভুিাদ্দা ঞ্চলরয ফযওত  ঈচ্চ ভমথাো প্রভাযণত । মযত আাকূফ-এয 
ফংধযকণ ওলর ‘ফনু আযাইর’ নালভ ঔযাত । তাাঁয ফালযা ুলত্রয ভলধয ভাত্র আঈুপ নফী 
লযঙলরন। তাাঁয রূ-রাফণয যঙর তুরনী। 

যাূরুল্লা (ঙাঃ) ফলরন, ‘অযভ যভ‘যাচ যচনীলত আঈুপ (অঃ)-এয ালথ াোৎ লর কেঔরাভ 
কম, অল্লা তালও ভগ্র যফলশ্বয রূ-কৌন্দলমথয লধথও োন ওলযলঙন ’।[7] ঈলল্লঔয কম, ঙাাফী ফাযা 
আফলন অলমফ (যাঃ) যাূরুল্লা (ঙাঃ)-এয কঘাযালও ‘ূণথ ঘলনদ্রয’ ালথ তুরনা ওলযলঙন’।[8] 

কমযেলও আযঙ্গত ওলযআ পাযী ওযফ ককললঙন- 

 سوب ٌيوس دي  ٌوى ٌد  ٌضح د كى
 آنچه خي ه امه د كند تي تنيح د كى

‘আঈুলপয কৌন্দমথ, ইায পুাঁ ও  ভূায েীপ্ত স্ততারু- ফযওঙুআ কম ক নফী, কতাভায ভালছআ 
এওীবূত’। 
মুরাঔা-য কলবথ  আঈুপ (অঃ)-এয েু’টি ুত্র িান । তালেয নাভ যঙর আপযাইভ  
ভানা। আপযাইলভয এওটি ুত্র  এওটি ওনযা িান । ুত্র যঙলরন ‘নূন’ মায ুত্র ‘আঈা’ 
নফী ন এফং ওনযা যঙলরন ‘রাআা’ থফা ‘যাহ্মা’, যমযন অআূফ (অঃ)-এয স্ত্রী যঙলরন’।[9] 

ঈলল্লঔয কম, যফকত নফীলেয ফং তাযরওায যধওাং যনযশ্চতবালফ প্রভাযণত ন। অল্লা 
ফথাযধও ফকত। 



হমলর ইউলুফর ময়কা : 
ভুাম্মাে আফনু আাি (৮০-১৫০ যঃ) ফলরন, ঐ ভ যভলযয ম্রাট যঙলরন ‘অভালরিা’ 
চাযতয চশনও যাআান আফলন ারীে। যতযন যফতীওালর আঈুলপয ওালঙ ভুরভান ন এফং 
আঈুপলও যভলযয ফথভ েভতা ফযল ফলরন, اوتُم   ظيَب منك إال  حالكوى ‘অযভ অনায ঘাআলত 
ফড় নআ, যংান ফযতীত’। এ ভ আঈুলপয ফ যঙর ভাত্র ৩০ ফঙয।[10] োিলয 
তাযীঔুর অযম্বায করঔও ফলরন, আঈুপ (অঃ)-এয ওাযনীলত যভলয মুক মুক ধলয যাচত্বওাযী 
কপযাউন যাচালেয কওান ঈলল্লঔ না থাওা লনলও প্রভাণ ওলযন কম, ঐ ভ ‘াওূ’ যাচাযা 
 কপযাউনলেয টিল যভয েঔর ওলযন এফং েু’কা ফঙয মাফত তাযা কঔালন (معيك  ايلويس)
যাচত্ব ওলযন। মা যঙর ইা (অঃ)-এয অযফবথ ালফয প্রা েু’ামায ফঙয ূলফথয খটনা’।[11] 

ঈলল্লঔয কম, আঈুপ (অঃ)-এয ভওার যঙর ইা (অঃ)-এয নূযন অঠায ’ ফঙয 
ূলফথওায। তলফ ুরাভান ভানঙূযুযী ফলরন, অনুভাযনও ১৬৮৬ ফঙয ূলফথয। ’কত ালয কওঈ 
আঈুলপয ভওালরয শুরু কথলও এফং কওঈ তাাঁয ভৃতুয কথলও যাফ ওলযলঙন। তলফ তাাঁয ভ 
কথলওআ ফনু আস্রাইরকণ যভলয ফফা শুরু ওলয। 



শলললব ইউলুফর ান-পান ও চুহরর ঘটনা : 
ালপম আফনু ওাঙীয ফণথনা ওলযন কম, আঈুপ-এয চলন্য যওঙুওার লযআ কফযনাভীন চন্গ্রণ 
ওলযন। কফযনাভীন চলন্য যযআ তালেয ভালয ভৃতুয খলট।[12] তঔন ভাতৃীন েআু যশুয 
রারন-ারলনয বায তালেয পুপুয ঈলয যথত । অল্লা তা ‘অরা আঈুপলও এত কফী 
রূ-রাফণয এফং ভাাীর ফযফায োন ওলযযঙলরন কম, কমআ-আ তালও কেঔত, কআ-আ তায প্রযত 
অওৃষ্ট ল ড়ত। পুপু তালও তযি কস্দ ওযলতন। এওেি কঘালঔয অড়ার ’কত যেলতন না। 
এযেলও যফত্নীও আাকূফ (অঃ) ভাতৃীনা েআু যশু ুলত্রয প্রযত স্বাবাযফওবালফআ যধওতয েফুথর 
এফং ফথো ফযাকুর থাওলতন। আযতভলধয আঈুপ এওটু ফড় ’কর এফং াাঁটাঘরা ওযায ভত ফ 
’কর যতা আাকূফ (অঃ) তালও পুপুয যনওট কথলও অনলত ঘাআলরন। যওন্তু পুপু তালও 
ঙাড়লত নাযাম। যেলও যতা তালও যনল অলত ংওল্পফে। শুরু ’র যতা  পুপুয ভলধয 
ভফফলতয টানালড়ন। পলর খলট ককর এও খটন। 

যধও ীড়াীযড়য ওাযলণ আঈুপলও মঔন তায যতায ালত তুলর যেলতআ ’র, তঔন কস্দান্ধ 
পুপু ককালন এও পযন্দ ওযলরন। যতযন স্বী যতা মযত আাি (অঃ)-এয যনওট কথলও কম 
এওটা াাঁুযর কলযঙলরন এফং কমটালও তযি ভূরযফান  ফযওতভ ভলন ওযা  ’ত, পুপু কআ 
াাঁুযরটিলও আঈুপ-এয ওালড়য নীলঘ ককালন কফাঁলধ যেলরন। 

তঃয আঈুপ তায যতায ালথ ঘলর মাায য পুপু কচালযলালয প্রঘায শুরু ওযলরন কম , 

তায ভূরযফান াাঁুযরটি ঘুযয ল ককলঙ। লয তল্লাী ওলয তা আঈুলপয ওালঙ াা ককর। 
আাকূফী যী‘অলতয যফধান নুমাী পুপু আঈুপলও তায ককারাভ যালফ যাঔায যধওায 
কলরন। আাকূফ (অঃ) যিরুযি না ওলয িানলও তায পুপুয ালত ুনযা ভথণ ওযলরন। 
এযয মতযেন পুপু চীযফত যঙলরন, ততযেন আঈুপ তায ওালঙআ যআলরন।[13] 

এআ যঙর খটনা, মালত আঈুপ যনলচয চালি ঘুযযয যালধ যবমুি লযঙলরন। এযয 
যফলটি ফায ওালঙ যেফালরালওয ভত স্পষ্ট ল পুলট ঈলঠযঙর কম, যতযন যঙলরন এ ফযাালয 
এলওফালযআ যনলেথ াল। পুপুয তয কস্দআ তালও যখলয এ ঘক্রাি চার যফস্তায ওলযযঙর। এ তয 
ওথাটি তায ৎবাআলেয চানা যঙর। যওন্তু এটালওআ তাযা আঈুলপয ভুলঔয ঈলয ফলর কে 
মঔন অলযও ফালনাাট ঘুযযয যবলমালক কফযনাভীনলও যভলয কগ্রপতায ওযা । আঈুপ 
তালত োরুণ ভলনাওষ্ট কলর তা কঘল যালঔন। 

ফরা ফাহুরয, শলফ কমভন আঈুপ স্বী পুপুয কস্দলয পাাঁলে লড় কঘায (?) াফযস্ত ল পুপুয 
ককারাভী ওলযন, কমৌফলন কতভযন মুরাঔায ঘক্রালি লড় যভথযা ফালে নূযন াত ফঙয কচর 
ঔালটন- কম খটনা লয ফযণথত লফ। 



ইউফু-এর স্বপ্ন : 
ফারও আঈুপ এওযেন তায যতা আাকূফ (অঃ)-এয ওালঙ এল ফরর , 

بَب  ٌْم حاِمدِم ًْم وَب تُميُميْم اِم ٌْم كَب كَب َب سَب يَب اْمعَبمَب لَب حًا يَّو الَّومْم يْم كَب لَب لَب دَب  َب تُم  َبسَب ٌْم ًْم كَب َب  تِم إِمنِّن
ح  َب ٌَب هِم  ٌْم  ِم

َب وُمسُم  ِم ٌُميْم  -إِم ْم قَبحاَب 

‘অযভ স্বপ্ন কেলঔযঙ কম, ১১টি নেত্র এফং ূমথ  ঘন্দ্র অভালও যচো ওযলঙ’। এওথা শুলন যতা 
ফরলরন,  بٌن ٌْم يٌّو مُّم ِم دُم حبِم  َب نوَب ِم حبَب اِم ْم طَب ٌْم د ًا إِمبَّو  الَّو ٌْم ي ْم اَبكَب لَب دُم ٌْم لِم ٌَب تِمكَب  َب يَب عَبى إِمخْم حكَب  َب ٌَب عْم ُم ْم كُم ْم ًَّو الَب تَب ح  ُمنَب ٌَب  ফৎ, কতাভায‘ -قَبحاَب 
বাআলেয াভলন এ স্বপ্ন ফণথনা ওলযা না। তা’কর যা কতাভায যফরুলে ঘক্রাি ওযলফ। যনশ্চ 
তান ভানুললয প্রওায ত্রু (আঈুপ ১২/৪-৫)। আফনু অফফা (যাঃ)  িাতাো ফলরন , 

একালযাটি নেলত্রয থথ লচ্ছ আঈুপ (অঃ)-এয একালযা বাআ এফং ূমথ  ঘলন্দ্রয থথ যতা  
ভাতা ফা ঔারা’।[14] ফস্ত্ততঃ এ স্বলপ্নয ফযাঔযা প্রওা া মঔন যভলয যতা-ুলত্রয যভরন 
। 

ঈলল্লঔয কম, স্বপ্ন ফযাঔযা ওযা জ্ঞালনয এওটি ৃথও াঔা। মযত আফযাীভ, আাি  আাকূফ 
ওলর এ যফলল াযেী যঙলরন। ম্ভফতঃ এওাযলণআ আাকূফ (অঃ) যনযশ্চত ধাযণা ওলযযঙলরন 
কম, ফারও আঈুপ এওযেন নফী লফ। মযত আঈুপলও অল্লা এ েভতা োন ওলযযঙলরন। 
কমভন অল্লা এযেলও আযঙ্গত যেল ফলরন, 

يَب  ٌْم كَب اِم اُم إِم ْم بْم قَب ْم كَب مِم ٌْم يَب  َب
عَبى  َب ح  َب يَب مَّو ح  َبتَب مَب وَب لَب عُميْم يْم ٌَب عَبى آاِم  كَب يَب َب ٌْم عَب هُم  َب تَب مَب ٌُمتِميُّم نِميْم ثِم يَب ٌْم حدِم اِم   َبسَب ٌْم يِم

أْم ب تَب عِّنمُمكَب مِم ٌُميَب كَب كَب ُّمكَب يَب ٌْم تَب ِم اْم ٌَب اِمكَب  لَب َب يَب

يٌن  ٌْم لِم يٌن سَب ٌْم عِم حاَب إِمبَّو كَب َّوكَب  َب سَب إِموْم ٌيوس)- يَب  ৬)- 

‘এভযনবালফ কতাভায ারনওতথ া কতাভালও ভলনানীত ওযলফন (নফী যালফ) এফং কতাভালও যো 
যেলফন ফাণী ভূলয (থথাৎ স্বপ্নাযেষ্ট ফাণী ভূলয) যনগুঢ় তত্ত্ব এফং ূণথ ওযলফন স্বী নুগ্র 
ভূ (কমভন যভলযয যাচত্ব, লফথাচ্চ ম্মান  ধন-ম্পে রাব এফং যতায ালথ যভরন 
প্রবৃযত) কতাভায প্রযত  আাকূফ-যযফালযয প্রযত, কমভন যতযন ূণথ ওলযযঙলরন আযতূলফথ কতাভায 
যতৃুরুল আফযাীভ  আালিয প্রযত। যনশ্চআ কতাভায ারনওতথ া ফথজ্ঞ  প্রজ্ঞাভ’ (আঈুপ 
১২/৬)। 

ঈলযাি ৫  ৬ অালত যনলনাি যফলগুযর পুলট লঠ। কমভন, (১) আাকূফ (অঃ) 
আঈুলপয কেঔা স্বপ্নলও এওটি তয স্বপ্ন যালফ কণয ওলযযঙলরন এফং এটা ঈরযি ওলযযঙলরন 
কম, আঈুপ-এয চীফলন এওটি ুন্দয বযফলযৎ লো ওযলঙ। কচনয তায চীফলন অলত ালয 
ওঠিন যীো ভূ। (২) বার স্বলপ্নয ওথা এভন করালওয ওালঙ ফরা ঈযঘত ন, মাযা তায 
যতাওাংঔী ন। কচলনযআ আমাকূফ (অঃ) ফারও আঈুপলও তায স্বপ্ন ফৃতাি তায ৎ বাআলেয 
ওালঙ ফরলত যনললধ ওলযযঙলরন। (৩) আঈুপলও অল্লা যতনটি কন ‘ভত োলনয ুংফাে কেন। 
(ও) অল্লা তালও ভলনানীত ওলযলঙন নফী যালফ (ঔ) তালও স্বপ্ন ফৃতাি ফযাঔযা ওযায 
কমাকযতা োন ওযলফন (ক) তায প্রযত স্বী কন‘ভত ভূ ূণথ ওযলফন। ফরা ফাহুরয, এগুযরয 
প্রযতটিআ যফতীলত ফাস্তফাযত ললঙ তযি ুন্দযবালফ, মা অভযা যফতী ওাযনীলত 
ফলরাওন ওযফ। 

এেলণ আঈুপলও ঈলযাি ৬ অালত ফযণথত ী অল্লা ওঔন নাযমর ওলযযঙলরন , ক যফলল 
স্পষ্টবালফ যওঙু চানা মা না। তলফ ১৫ অালতয ভলভথ ফুছা মা কম, তাাঁলও কূল যনলে 
ওযায অলকআ ঈলযাি ীয ভাধযলভ তাাঁলও ান্ত্বনা কো । এটি নফুলতয ‘যল 



ওারাভ’ যঙর না। ফযং এটি যঙর ভূায ভালয ওালঙ ী ওযায নযা ‘যল আরাভ’। কওননা 
নফুলতয ‘য’ াধাযণতঃ ঘযল্ল ফঙয ফল ল থালও। 

ভাইলের হংার হলকার লন : 
এটা এওটা স্ববাফকত যীযত কম, যফভাতা বাআলযা াধাযণতঃ যস্পলযয যফলিলী ল থালও। 
ম্ভফতঃ এআ যফলিল মালত ভাথাঘাড়া না কে, কওাযণ আাকূফ (অঃ) এওআ শ্বশুলযয যয 
যতন কভললও যফল ওলযযঙলরন। এযলয শ্বশুয যঙলরন অন ভাভু। যস্পলয যি ম্পওী 
এফং খযনষ্ঠ যনওটাত্মী া লত্ত্ব এফং নফী যযফালযয াফথেযণও িীনী যযলফ  শনযতও 
প্রযেণ থাওা লত্ত্ব শফভালত্র যংায ওফর কথলও আাকূফ (অঃ)-এয যিতী লেয িালনযা 
যো াযন। তাআ ফরা ঘলর কম, আঈুলপয প্রযত তায ৎবাআলেয যংায প্রথভ ওাযণ যঙর 
শফভালত্র যফলিল। যিতী ওাযণ যঙর- েয ভাতৃীন যশু ায ওাযলণ তালেয েু’বাআলয 
প্রযত যতায স্ববাফকত কস্দলয অযধওয। তৃতী ওাযণ যঙর, আঈুলপয তুরনী রূ-রাফণয, 
যনন্দযুন্দয কেলৌষ্ঠফ, অওলথণী ফযফায-ভাধুমথ এফং ননয াধাযণ ঘাযযযত্রও শফযষ্টয। ঘতুথথ 
আঈুলপয স্বপ্নফৃতালিয ওথা কমলওান বালফআ কৌও তালেয ওালন কৌাঁলঙ মাা। ফরা ঘলর কম, 

কললাি ওাযণটিআ তালেয যংায অগুলন খৃতাহুযত কে এফং তালও েযুনায ফুও কথলও যযল 
কোয তানী ঘক্রালি তাযা প্রলযাযঘত । যওন্তু তান মতআ ঘক্রাি ওরুও, অল্লা ফলরন, 

فًاح ٌْم يِم حبَب ضَب حبِم لَب طَب ٌْم دَب  الَّو ٌْم  তালনয ঘক্রাি ফথোআ েফুথর ল থালও’ (যনা ৪/৭৬)। আঈুলপয‘ -إِمبَّو لَب
ভলধয বযফলযৎ নফুত রুযওল অলঙ ফুছলত কলযআ আাকূফ (অঃ) তায প্রযত যধও কস্দীর 
যঙলরন। অয কওাযলণ ৎ বাআলযা যঙর যধও যংাযাণ। ফস্ত্ততঃ এআ যংাত্মও 
অঘযলণয ভলধযআ রুযওল যঙর আঈুলপয বযফলযৎ ঈন্নযতয কাান। 

আঈুপ ন্ধকূল যনযেপ্ত ’করন : 
ে চন যফভাতা বাআ যভলর আঈুপলও তযায লড়মন্ত্র ফাস্তফালনয চনয তালও চঙ্গলর যনল 
মাায ঈলদ্দলয প্রতাযণায অশ্র যনর। তাযা এওযেন যতা আাকূফ (অঃ)-এয ওালঙ এল 
আঈুপলও ালথ যনল াশ্বথফতী চঙ্গলর অনন্দ ভ্রভলণ মাফায প্রস্তাফ ওযর। তাযা যতালও ফরর 
কম, ‘অযন তালও অকাভীওার অভালেয ালথ কপ্রযণ ওরুন। ক অভালেয লঙ্গ মালফ, তৃযপ্ত 
ঔালফ অয কঔরাধূরা ওযলফ এফং অভযা ফযআ তায যেণালফেণ ওযফ ’। চফালফ যতা 
ফরলরন, অভায ব  কম, কতাভযা তালও যনল মালফ, অয কওান এও তওথ  ভুূলতথ  তালও 
ফালখ কঔল কপরলফ’। ‘তাযা ফরর, অভযা এতগুলরা বাআ থাওলত তালও ফালখ কঔল কপরলফ, 

তা’কর কতা অভালেয ফআ কল ল মালফ’ (আঈুপ ১২/১২-১৪)। ঈলল্লঔয কম, কওন‘অন ঞ্চলর 
ক ভল ফালখয প্রােবুথ াফ যঙর। মযত অফেলু্লা আফলন অফফা (যাঃ) প্রভুঔাত ফযণথত ললঙ 
কম, আাকূফ (অঃ) ূফথযালত স্বপ্ন কেলঔযঙলরন কম, যতযন াালড়য ঈলয অলঙন। নীলঘ াালড়য 
ােলেল আঈুপ কঔরা ওযলঙ। ঠাৎ েটি ফাখ এল তালও কখযা ওলয কপলর এফং অক্রভণ 
ওযলত ঈেযত । যওন্তু তালেয ভধযওায এওটি ফাখ এল তালও ভুি ওলয কে। তঃয 
আঈুপ ভাটিয যবতলয রুযওল মা’। আফনু অফফা (যাঃ) ফলরন কম, ঈি স্বলপ্নয ফযাঔযা 
নুমাী আাকূফ (অঃ) তায ে ুত্রলওআ ে ফযাঘ্র কণয ওলযযঙলরন। যওন্তু তালেয ওালঙ 
রূওবালফ কটা ক ওলযন। মালত তাযা ফুছলত না ালয (কুযতুফী)। 



মাআলাও কঙলরলেয ীড়াীযড়লত ফললল যতযন যামী লরন। যওন্তু তালেয ওাঙ কথলও ঙ্গীওায 
যনলরন মালত তাযা আঈুপলও কওানরূ ওষ্ট না কে এফং তায প্রযত ফথো কঔার যালঔ। 
তঃয যতযন কচযষ্ঠ ুত্র আাহুো ফা রুফীর-এয ালত আঈুপলও কােথ ওযলরন এফং ফরলরন , 

তুযভআ এয ঔাা-োা  নযানয ওর ফযাালয কেঔাশুনা ওযলফ। যওন্তু চঙ্গলর কৌাঁলঙআ 
তানী ঘক্রাি ফাস্তফালনয চনয তাযা তৎয ল ঈঠলরা। তাযা আঈুপলও তযা ওযায চনয 
প্রস্ত্তত ’র। তঔন ফড় বাআ আাহুো তালেয ফাধা যের এফং যতায যনওলট তালেয ঙ্গীওালযয 
ওথা স্মযণ ওযযল যের। যওন্তু তান তালেযলও অয কফী কমেী ওলয তুরর। ফললল ফড় 
বাআ এওা কলয না ঈলঠ প্রস্তাফ ওযর, কফ তলফ লও তযা না ওলয ফযং ঐ েলূযয এওটা 
যযতযি কূা কপলর ো। মালত কওান যথও এল লও ঈঠিল যনল মা। তালত কতাভালেয 
ে’ুকটা রাব লফ। এও- ক যতায ওাঙ কথলও েলূয ঘলর মালফ  কতাভযা তঔন যতায 
যনওটফতী লফ। েআু- যনযযাধ ফারওলও তযা ওযায া কথলও কতাভযা কফাঁলঘ মালফ। 

বাআলেয এআ ঘক্রালিয ওথা অল্লা ফযি ওলযলঙন যনলনািবালফ- 

سَبٍا  ًْم ضَب ح اَبفِم حنَب ةٌن إِمبَّو  َب َب بُم  ُم ْم َب سْم نَب ح يَب نَّو ح مِم نَب ٌْم  ِم
وُّم إِماَبى  َب سَب

هُم  َب يْم وُمسُم يَب َبخُم ٌُميْم حاُمي ْم اَب ، إِم ْم قَب بَب ٌْم حئِمعِم حتٌن اِّنعوَّو ٌَب تِمهِم آ يَب إِمخْم ٌُميوُمسَب يَب ًْم  حبَب  ِم اَبعَبدْم لَب
وُمسَب  ٌُميْم تُمعُمي ْم  عْم يُميْم الَب تَب نْم ، قَبحاَب قَبآئِماٌن مَّو بَب ٌْم حاِمسِم محًا  َب هِم قَبيْم دِم يْم ب  َب نُمي ْم مِم لُميْم تَب يْم يَب  ِمٌلُم

هُم  َب اْم يْم يَب اُم اَبلُم خْم ٌَب ضحًا  هُم  َبكْم يْم سُم كَب يِم  طْم
ٌُميوُمسَب  َب تُمعُمي ْم  ٍب،  قْم ٌْم مُّم ِم

بَب  ٌْم عِم نتُميْم  َبح ِم حكَب ِم إِمبْم لُم ٌَّو يْم ُم  اوَّو هُم  َب عِمطْم عْمتَب ٌَب وِّن  ةِم  اْماُم ح َب ٌَب هُم  ًِم  َب ٌيوس)- يَب َباْمعُميْم  ৭-১০)- 

‘যনশ্চআ আঈুপ  তায বাআলেয ওাযনীলত যচজ্ঞাুলেয চনয যললঙ যনেথনাফরী ’ (৭)। ‘মঔন 
তাযা ফরর, ফযআ আঈুপ  তায বাআ অভালেয যতায ওালঙ অভালেয ঘাআলত যধও যপ্র। 
থঘ অভযা এওটা ঐওযফে যি যফলল। যনশ্চআ অভালেয যতা স্পষ্ট ভ্রাযিলত যললঙন ’ 

(৮)। ‘কতাভযা আঈুপলও তযা ওয থফা তালও কওাথা কপলর অ। এলত শুধু কতাভালেয 
প্রযতআ কতাভালেয যতায ভলনালমাক যনযফষ্ট লফ এফং এযয কতাভযাআ (যতায যনওলট) কমাকয 
যফলফযঘত ল থাওলফ’ (৯)। ‘তঔন তালেয ভলধযওায এওচন (ফড় বাআ) ফলর ঈঠর, কতাভযা 
আঈুপলও তযা ওলযা না, ফযং কপলর ো তালও ন্ধকূল, মালত কওান যথও তালও ঈঠিল 
যনল মা, মযে এওািআ কতাভালেয যওঙু ওযলত ’ (আঈুপ ১২/৭-১০)। 

ফড় বাআলয ওথা ফাআ এওভত ল আঈুপলও কূায ধালয যনল ককর। এ ভ তাযা তায 
কালয চাভা ঔুলর যনর। যনঃলন্দল ধলয কনা মা কম, এ ভ ৬/৭ ফঙলযয ওযঘ ফারও 
আঈুপ তায বাআলেয ওালঙ যনশ্চআ ওান্নাওাটি ওলয প্রাণযবো কঘলযঙর। যওন্তু তান 
তালেযলও যংা ঈন্ত ওলয যেলযঙর। এআ ওঠিন ভুূলতথ  আঈুপলও ান্ত্বনা কোয চনয 
অল্লা তায যনওলট ী নাযমর ওলযন। যনঃলন্দল এটি নফুলতয ী যঙর না। কওননা 
াধাযণতঃ ঘযল্ল ফঙয ফ ায ূলফথ অল্লা ওাঈলও নফী ওলযন না। এ ী যঙর 
কআরূ, কমরূ ী ফা আরাভ এলযঙর যশু ভূায ভালয ওালঙ ভূালও ফালে বলয নেীলত 
বাযল কেফায চনয (কত্বাাা ২০/৩৮-৩৯)। 

এ ভওায ভভথন্তুে ফস্থা অল্লা ফণথনা ওলযন এবালফ, 

بَب  يْم كُم يُم لْم ٌَب يْم الَب  اُم يْم اَب  َب  يَب اِم كِم مْم
نَّويُمي  ِمأَب ئَب هِم اَبتُمنَب ِّن ٌْم ح إِماَب نَب ٌْم سَب يْم

وِّن يَب َب ةِم  اْماُم ح َب ٌَب ًْم  َب هُم  ِم عُميْم يَب اْم ٌَب يْم   َبب  يُم مَب اَب ُميْم   ِمهِم يَب َباْم ح  َب عَبمَّو ٌيوس)-  َب  ১৫)- 

‘মঔন তাযা তালও যনল ঘরর এফং ন্ধকূল যনলে ওযলত এওভত ’র, এভতাফস্থা অযভ 
তালও (আঈুপলও) ী (আরাভ) ওযরাভ কম, (এভন এওটা যেন অলফ, মঔন) ফযআ তুযভ 
তালেযলও তালেয এ কুওলভথয ওথা ফযত ওযলফ। থঘ তাযা কতাভালও যঘনলত াযলফ না’ 
(আঈুপ ১২/১৫)। 



আভাভ কুযতুফী ফলরন কম, কূল যনযেপ্ত ায ূলফথআ থফা লয আঈুপলও ান্ত্বনা  ভুযিয 
ুংফাে যেল এ ী নাযমর লযঙর। আঈুপলও তায বাআলযা কূল যনলে ওযর। কঔালন 
অল্লা তালও াাময ওযলরন। যতযন কূায নীলঘ এওঔি াথলযয ঈলয স্বচ্ছলন্দ ফল ড়লরন। 
ফড় বাআ আাহুো ককালন তায চনয শেযনও এওটা ালত্রয ভাধযলভ ঈয কথলও ঔােয  ানী 
নাযভল যেত এফং েযূ কথলও ফথেণ তোযযও ওযত। 

যতায যনওলট বাআলেয শওযপত : 
আঈুপলও ন্ধকূল কপলর যেল এওটা ঙাকরঙানা মলফ ওলয তায যি আঈুলপয যযতযি 
চাভা ভাযঔল তাযা ন্ধযা ফাড়ী যপযর এফং ওাাঁেলত ওাাঁেলত যতায ওালঙ াযময ল 
আঈুপলও ফালখ যনল ককলঙ ফলর শওযপত ক ওযর। প্রভাণ স্বরূ তাযা আঈুলপয যি ভাঔা 
চাভা ক ওযর। তবাকাযা এটা ফুলছযন কম, ফালখ যনল ককলর চাভাটা ঔুলর কযলঔ মা না। 
অয ঔুরলর ফালখয নলঔয াাাাঁ ঘলড় চাভা যঙন্নযবন্ন ল মাফায ওথা। তাঙাড়া কম যতায 
ওালঙ তাযা যভথযা শওযপত ক ওযলঙ, যতযন এওচন নফী। ীয ভাধযলভ যতযন ফআ চানলত 
াযলফন। যওন্তু যংা ন্ধ ল ককলর ভানুল ফযওঙু বুলর মা।  

আঈুলপয বাআলেয কো শওযপত  যতায প্রযতযক্রা অল্লা ফণথনা ওলযন যনলনাি রূল , 

اَبيْم  ح يَب ٍب اَّونَب مِم تَب  ِممُم ْم نْم
ح  َب مَب وُم يَب ئْم عَبهُم  ا ِّن أَبلَب ح  َب نَب ح ِم تَب دَب مَب نْم وُمسَب  ِم ٌُميْم ح  نَب لْم كَب تَب تَب ِماُم يَب وْم ح نَب نَب اَب ْم ح  َب ح إِمنَّو حنَب  َب

ح  َب ٌَب حاُميْم   ، قَب بَب لُميْم ٌَّو ْم حءًا  لَب يْم  ِم حاُم يْم   َب َب ح ُم اَب يَب
بَب  فُميْم ح تَب ِم عَبى مَب حبُم  َب يَب تَب ٌاٌن يَب ُم  اْممُموْم مِم كٌن اَب ك ًا  َب َب ْم يْم  َبمْم لُم يْم  َبنفُموُم اَبتْم اَبلُم يَّو اْم وَب ٍو قَبحاَب  َب ٍي لَب ِم هِم  ِمدَب ٌْم ِم عَبى قَبمِم يْم   َب آ ُم اَب ، يَب بَب ٌْم قِم حدِم نَّوح  َب - لُم

ٌيوس)  ১৬-১৮)- 

‘তাযা (বাআলযা) যালতয কফরা ওাাঁেলত ওাাঁেলত যতায ওালঙ এর’। ‘এফং ফরর, ক যতা! 
অভযা কেৌড় প্রযতলমাযকতা ওযযঙরাভ এফং আঈুপলও অফাফলত্রয ওালঙ ফযল কযলঔযঙরাভ। 
এভতাফস্থা তালও ফালখ কঔল কপলরলঙ। অযন কতা অভালেযলও যফশ্বা ওযলফন না, মযে 
অভযা তযফােী’। ‘এ ভ তাযা তায যভথযা যি ভাঔালনা চাভা াযময ওযর। (এটা কেলঔ 
যফশ্বা ওলয আাকূফ ফরলরন, ওঔলনাআ ন) ফযং কতাভালেয ভন কতাভালেয চনয এওটা ওথা 
শতযী ওলয যেললঙ। (এঔন অয ওযায যওঙুআ কনআ), তএফ ‘ঙফয ওযাআ কশ্র। কতাভযা মা 
যওঙু ফরলর তালত অল্লাআ অভায এওভাত্র াামযস্থর’ (আঈুপ ১২/১৬-১৮)। 

ওালপরায ালত আঈুপ : 
যযযা কথলও যভলয মাায লথ এওটি ফযফাী ওালপরা থ বুলর চঙ্গলরয ভলধয ঈি 
যযতযি কূায যনওলট এল তাাঁফু কপলর।[15] তাযা াযনয ন্ধালন তালত ফারযত যনলে ওযর। 
যওন্তু ফারযতলত ঈলঠ এর তযতামা ুন্দয এওটি ফারও ‘আঈুপ’। াধাযণ েযৃষ্টলত এটি এওটি 
যফযচ্ছন্ন খটনা ভলন ’কর ফযওঙুআ যঙর অল্লায ূফথ যযওযল্পত এফং যস্পয ংমুি টুট 
ফযফস্থানাযআ ং। আঈুপলও ঈোয ওযায চনযআ অল্লা ঈি ওালপরালও থ বুযরল এঔালন 
এলনলঙন। তাাঁয ককান যয ফুছফায াধয ফান্দায কনআ। অফুফওয আফনু অআা ফলরন , 

আঈুপ কূালত যতনযেন যঙলরন।[16] যওন্তু অলর যওতাফকণ ফলরন, ওালর যনলেলয য 
ন্ধযায অলকআ ফযফাী ওালপরা তালও তুলর কন।[17] অল্লা ফথাযধও ফকত। 

ওালপরায ভধযওায চশনও ফযযিয যনযেপ্ত ফারযতলত আঈুপ ঈলয ঈলঠ অলন। যনন্দয ুন্দয 
ফারও কেলঔ ক অনলন্দ অত্মাযা ল ফলর ঈঠলরা ‘যও অনলন্দয ওথা। এ কম এওটি ফারও!’ 

এযয তাযা তালও ভাযরওযফীন ণযদ্রফয ভলন ওলয রুযওল কপরর। কওননা কমুলক ভানুল 



কওনালফঘা ’ত। যওন্তু তাযা ককান ওযলত াযর না। ওাযণ আযতভলধয আঈুলপয ফড় বাআ এল 
কূা তালও না কল নযতেলূয ওালপরায কঔাাঁচ কল ককর। তঔন ক ওালপরায ওালঙ যকল 
ফরর, কঙলরটি অভালেয রাতও ককারাভ। কতাভযা লও অভালেয ওাঙ কথলও ঔযযে ওলয যনলত 
ায’। ওালপরা বাফর ঔযযে ওলয না যনলর কঘায াফযস্ত ল কমলত াযয। তএফ তাযা ে 
বাআলও ালত কণা ওলওটি যেযাভ যেল যনতাি স্তা ভূলরয আঈুপলও ঔযযে ওলয যনর। এয 
িাযা আঈুলপয বাআলেয েু’টি ঈলদ্দয যঙর। এও- মালত আঈুপ তায ফা-বাআলেয নাভ ওলয 
ুনযা ফাড়ী যপলয অায ুলমাক না া। েআু- মালত আঈুপ কোিযী ল মা  লনযয 
ক্রীতো ল চীফন যতফাযত ওলয এফং ওঔলনাআ কেল যপযলত না ালয। এআ ভওায েৃয 
ওল্পনা ওযলত কা যঈলয লঠ। যনলচয বাআলযা আঈুপলও যলেী ওালপরায ালত তালেয 
রাতও ককারাভ যালফ যফযক্র ওলয যেলচ্ছ। নফীুত্র আঈুলপয ভলনয ফস্থা ঐ ভ কওভন 
যচ্ছর। ওল্পনা ওযা মা যও? ফারও আঈুপ ঐ ভ ফাড়ী মাায চনয ওান্নাওাটি ওযাআ 
যঙর স্বাবাযফও। যওন্তু কতভন কওান ওথা কুযঅলন ফযণথত যন। তালত ভলন , যফক্রলয 
খটনাটি তায লকাঘলয খলটযঙর। বাআলেয ালথ ুনযা কেঔা যন (অল্লা ফথাযধও 
ফকত)। আঈুপলও কূা কথলও ঈোয  লয রাতও ককারাভ যালফ স্বল্পভূলরয যফক্র ওলয 
কেফায খটনা অল্লায বালা যননরূ- 

بَب  عُميْم مَب يْم ٌَب ح  يٌن  ِممَب ٌْم عِم ةًا يَب  ُم  َب ح َب هُم  ِمضَب يْم كُّم وَب
سَبيٌن يَب َب ى اَب  َب   ُم كَب ح  ُملْم ٌَب هُم قَبحاَب  اْميَب اَبى دَب أَبدْم يْم  َب اُم دَب عُمي ْم يَب كِم وَب كْم

أَب حكَب ٌن  َب ٌَّو تْم وَب آءَب اَب ٍب - يَب مَب هُم  ِمثَب يْم كَب لَب يَب

بَب  ٌْم دِم بَب  الَّو اِم هِم مِم ٌْم حنُمي ْم  ِم لَب ٍ  يَب دَب يْم دُم يْم يَب مَب كَب اِم ٍس دَب خْم ٌيوس)-  َب  ১৯-২০)- 

‘তঃয এওটা ওালপরা এর এফং তাযা তালেয াযন ংগ্রওাযীলও াঠালরা। ক ফারযত 
যনলে ওযর। (ফারযতলত আঈুলপয ঈলঠ অা কেলঔ ক ঔুীলত ফলর ঈঠর) যও অনলন্দয 
ওথা! এলম এওটি ফারও! তঃয তাযা তালও ণযদ্রফয কণয ওলয ককান ওলয কপরর। অল্লা 
বারআ চালনন, মা যওঙু তাযা ওলযযঙর’। ‘তঃয যা (আঈুলপয বাআলযা) তালও ওভ ভূলরয 
যফক্র ওলয যের ালত কণা ওলওটি যেযালভয (কযৌযভুদ্রায) যফযনভল এফং তাযা তায 
(থথাৎ আঈুলপয) ফযাালয যনযাি যঙর’ (আঈুপ ১২/১৯-২০)। ভূরতঃ আঈুপলও েলূয 
যযল কোআ তালেয ঈলদ্দয যঙর। 

আঈুপ যভলযয থথভন্ত্রীয কৃল : 
ন্ধকূ কথলও ঈোয াায য ফযফাী ওালপরা তালও যফযক্রয চনয যভলযয ফাচালয 
ঈযস্থত ওযর। ভানুল কওনা-কফঘায কআ ালট এআ যনন্দয ুন্দয ফারওলও কেলঔ ফড় ফড় 
ধনারী ঔযযদ্দাযযা যীযতভত প্রযতলমাযকতা শুরু ওযর। যওন্তু অল্লা াও তালও ভমথাোয স্থালন 
ভুন্নত ওযলত কঘলযঙলরন। তাআ ফ ঔযযদ্দাযলও যডযগল যভলযয তৎওারীন থথ  যাচস্বভন্ত্রী 
যিৎপীয (قطفٌك) তালও ফহুভূরয যেল ঔযযে ওলয যনলরন। যিৎপীয যঙলরন যনঃিান। 

যভলযয থথভন্ত্রীয ঈাযধ যঙর ‘অমীম’ ফা ‘অমীম যভঙয’। আঈুপলও ক্র ওলয এলন যতযন 
তালও স্বী স্ত্রীয ালত ভথণ ওযলরন এফং ফরলরন, এলও িালনয নযা ঈতভ রূল রারন-ারন 
ওয। এয থাওায চনয ঈতভ ফযফস্থা ওয। বযফলযলত ক অভালেয ওরযালণ অলফ ’। ফস্ত্ততঃ 
আঈুলপয ওভনী কঘাযা  নম্র-বদ্র ফযফালয তালেয ভলধয িালনয ভভতা কচলক লঠ। 
যিৎপীয তায েযূেযথতায ভাধযলভ আঈুলপয ভলধয বযফলযলতয লল ওরযাণ কেঔলত কলযঙলরন। 



অয কচনয তালও লফথাতভ মত্ন ওালয যাঔায ফযফস্থা ওলযযঙলরন। ভূরতঃ এফআ যঙর 
অল্লায ূফথ-যনধথাযযত। এ যফলল কুযঅনী ফিফয যননরূঃ 
هُم  عِّنمَب اِمنُميَب وُمسَب  ًِم   َبكْم ِم يَب ٌُميْم ح اِم نِّن لَّو اِمكَب مَب لَب َب اَبد ًا يَب هُم يَب تَّوخِم َب ح  َبيْم نَب نَب فَبيَب نْم ٌَّو ى  َبب  وَب يَب هُم  َب ثْم ًْم مَب مِم كِم لْم

كَب َبتِمهِم  َب كَب الِممْم ب مِّن ْم كَب هُم مِم تَب ي  لْم قَبحاَب  اَّو ِم يَب

بَب  عَبمُميْم يْم ٌَب كَب  انَّوحسِم الَب  ثَب لْم
بَّو  َب اَب لِم هِم يَب كِم مْم

عَبى  َب حاِموٌن  َب ثِم يَب ُم  َب ٌْم حدِم اِم   َبسَب ٌْم يِم
أْم بْم تَب ٌيوس)- مِم  ২১)- 

‘যভলয কম ফযযি তালও ক্র ওযর, ক তায স্ত্রীলও ফরর, এলও ম্মানচনওবালফ থাওায ফযফস্থা 
ওয। ম্ভফতঃ ক অভালেয ওরযালণ অলফ থফা অভযা তালও ুত্ররূল গ্রণ ওলয কনফ। 
এবালফ অভযা আঈুপলও কলেল প্রযতযষ্ঠত ওযরাভ এফং এচলনয কম তালও অভযা ফাওযাযেয ূণথ 
ভভথ নুধাফলনয েযত যফলল যো কেআ। অল্লা স্বী ওলভথ ফথো যফচী। যওন্তু যধওাং 
করাও তা চালন না’ (আঈুপ ১২/২১)। 

অবু্দল্লা আফনু ভাউে (যাঃ) ফলরন, েযুনালত যতন ফযযি যঙলরন ফথাযধও ূক্ষ্ম েযৃষ্ট ম্পন্ন 
 । এওচন ’করন ‘অমীলম যভঙয’ (যমযন আঈুলপয কঘাযা কেলঔআ তাাঁলও(  كس  انحس ثسثة)
যঘলনযঙলরন)। যিতী কা‘অলফ (অঃ)-এয ঐ ওনযা, কম ভূা (অঃ) ম্পলওথ  স্বী যতালও 
ফলরযঙর, ক যতা! অযন এাঁলও অনায ওভথলমাকী যালফ কযলঔ যেন। কওননা ঈতভ 
লমাকী কআ-আ, কম যিারী  যফশ্বস্ত ’ (িাঙাঙ ২৮/২৬)। তৃতী মযত অফুফওয 
যঙদ্দীি, যমযন ভয পারূওলও যফতী ঔরীপা যনলাক ওলযযঙলরন’।[18] 

আঈুপ কমৌফলন োথণ ওযলরন 

অমীলম যভঙলযয কৃল ওলও ফঙয ুত্র কস্দল রাযরত াযরত ল আঈুপ তঃয কমৌফলন 
োথণ ওযলরন। অল্লা ফলরন, 

بَب  ٌْم نِم وِم ي  اْممُمسْم لِم اْم اِمكَب نَب لَب َب عْممحًا يَب محًا يَّو ِم لْم حهُم سُم نَب ٌْم هُم آتَب لُمدَّو
عَب َب  َب ح  َب اَبمَّو ٌيوس)- يَب  ২২)- 

‘তঃয মঔন ক ূণথ কমৌফলন কৌাঁলঙ ককর, তঔন অভযা তালও প্রজ্ঞা  ফুযৎযত োন ওযরাভ। 
অভযা এবালফআ ৎওভথীরলেয প্রযতোন যেল থাযও’ (আঈুপ ১২/২২)। 

ঈি অালত ে’ুটি যফল ফযণথত ললঙ। ূণথ কমৌফন প্রাযপ্ত এফং প্রজ্ঞা  ফুযৎযত রাব ওযা। 
ওলর এ যফলল এওভত কম, প্রজ্ঞা  ফুযৎযত রালবয থথ ’র নফুত রাব ওযা। অয কটা 
াধাযণতঃ ঘযল্ল ফঙয ফল ল থালও। নযযেলও ূণথ কমৌফন রাব তায ূলফথআ । মা যফ 
ফঙয কথলও যত্র ফা কতযত্রলয ভলধয ল থালও। মযত আফনু অফফা, ভুচাযে, িাতাো প্রভুঔ 
যফিান কতযত্র ফঙয ফলরলঙন এফং মাাও যফ ফঙয ফলরলঙন। মাাও ম্ভফতঃ প্রথভ কমৌফন 
এফং আফনু অফফা ূণথ কমৌফলনয ওথা ফলরলঙন। 

এেলণ আঈুলপয প্রযত মুরাঔায অযিয খটনা নফুত রালবয ূলফথয না লযয , এ যফলল 
যফিানকণ এওভত নন। অভালেয প্রফর ধাযণা এআ কম, মযে কমৌফন  নফুলতয ওথা এওআ 
অালত ফযণথত ললঙ। তথায খটনা এওআ ভলয ন। নফুত যতযন ঘযল্ল ফঙয ফলআ 
কললঙন ধলয যনলর মুরাঔায খটনা ফযআ তায ূলফথ তায ূণথ কমৌফলনআ খলটলঙ। ওাযণ ঐ 
ভ আঈুলপয রূ-রাফণয যনশ্চআ শলফয  কপ্রৌঢ় ফলয ঘাআলত কফী যঙর , মা মুরাঔায 
শধমথঘুযযত খটা। থঘ আঈুলপয ঘযযলত্রয কওান যযফতথ ন খলটযন। কওননা নফীকণ কঙাটলফরা 
কথলওআ া ’কত যফত্র থালওন। 

কমৌফলনয ভা যীো আঈুপ : 



রূ-রাফলণয বযা আঈুলপয প্রযত ভন্ত্রীত্নী মুরাঔায নযা অওলথণ কচলক ঈঠলরা। ক 
আঈুপলও ঔাযাফ আযঙ্গত যেলত রাকর। এ যফলল অল্লা ফলরন, 

عِمحُم  ٌُمفْم يَب يَب إِمنَّوهُم الَب 
ثْم بَب مَب وَب ح َب  ِم إِمنَّوهُم كَب ِّنً  َبسْم يَب تَب اَبكَب قَبحاَب مَب ٌْم قَبحاَبتْم اَب يَب وَب يَب  ْم

عَّوعَبتِم   َب هِم يَب َب فْموِم ب نَّو ح  َب تِميَب ٌْم ًْم  َب يَب  ِم ًْم اُم هُم  اَّوتِم تْم دَب كَب يَب يَب
بَب  حاِممُميْم بَب -  اظَّو ٌْم عَب ِم ح  اْممُمخْم نَب حدِم بْم  ِم َب حءَب إِمنَّوهُم مِم لَب يءَب يَب اْمفَبسْم هُم  اوُّم نْم سَب  َب كِم اِمكَب اِمنَب ْم هِم لَب َب حبَب كَب ِّن اَب ى  ُمكْم

ال  َبب كَّو َب ح اَبيْم يَّو  ِميَب اَب مَّوتْم  ِمهِم يَب اَبعَبدْم اَب - يَب
بَب  َبيْم  َب َب وٌن  اَب ٌُّموْم ء ًا إِمالَّو  َبب  يْم عِمكَب وُم اْم

كَب دَب  ِمأَب
بْم  َب لَب ءُم مَب ح اَب حوِم قَبحاَبتْم مَب ى  اْم َب ح اَبدَب اَب دَب ٌِّن ح وَب ٌَب فَب ب دُم ُمٍك يَب َباْم هُم مِم ٌ َب تْم قَبمِم قَبدَّو حوَب يَب عَبح  اْم َب تَب َب يَب وْم

يٌن  بَب -  َباٌِم ٌْم ح ِم ِم بَب  الَب يَب مِم اُم قَبتْم يَب دَب ب قُم ُمٍا  َب َب هُم قُمدَّو مِم ٌْم ُم حبَب قَبمِم ح إِمبْم لَب عِميَب اْم
بْم  َب دٌن مِّن حاِم دَب لَب يِم لَب ً يَب فْموِم ب نَّو نِمً  َب تْم دَب ًَب كَب يَب حبَب - قَبحاَب اِم إِمبْم لَب يَب

بَب  ٌْم قِم حدِم بَب  ا َّو يَب مِم اُم ب دُم ُمٍك  َبلَب َب َبتْم يَب هُم قُمدَّو مِم ٌْم ُم يٌن - قَبمِم ٌْم ظِم لُمبَّو  َب دَب ٌْم لُمبَّو إِمبَّو لَب دِم ٌْم بْم لَب ب دُم ُمٍك قَبحاَب إِمنَّوهُم مِم هُم قُمدَّو مِم ٌْم َب ى قَبمِم
ح كَب َب عَبمَّو ٌُميوُمسُم -  َب

بَب  ٌْم ئِم حطِم بَب  اْمخَب تِم مِم نْم نْم ِمكِم إِمنَّوكِم لُم يْم اِم َب فِمكِم تَب ْم بْم اَب  َب  يَب وْم كِم ْم  َب  ْم
ٌيوس)-  َب  ২৩-২৯)- 

‘অয ক কম ভযরায ফাড়ীলত থাওত, ঐ ভযরা তালও পুরালত রাকর এফং (এওযেন) েযচা 
ভূ ফন্ধ ওলয যেল ফরর, ওালঙ এলা! আঈুপ ফরর, অল্লা অভালও যো ওরুন! যতযন 
(থথাৎ অনায স্বাভী) অভায ভযনফ। যতযন অভায ঈতভ ফফালয ফযফস্থা ওলযলঙন। 
যনশ্চআ ীভা রংখনওাযীকণ পরওাভ  না’ (২৩)। ‘ঈি ভযরা তায যফলল কুযঘিা 
ওলযযঙর এফং আঈুপ তায প্রযত (যনচ্ছাওৃত) ওল্পনা ওলযযঙর। মযে না ক স্বী ারনওতথ ায 
প্রভাণ ফলরাওন ওযত’ (থথাৎ অল্লা যনধথাযযত ঈলেোতা ‘নপল রাঈাভা’ তথা াযণত 
যফলফও মযে তালও ওলঠাযবালফ ফাধা না যেত)। এবালফআ এটা এচনয ললঙ মালত অভযা তায 
কথলও মাফতী ভন্দ  যনরথজ্জ যফল যযল কেআ। যনশ্চআ ক অভালেয ভলনানীত ফান্দাকলণয 
এওচন’ (২৪)। ‘তাযা ঈবল ঙুলট েযচায যেলও ককর এফং ভযরাটি আঈুলপয চাভা যঙন যেও 
কথলও যঙাঁ লড় কপরর। ঈবল ভযরায স্বাভীলও েযচায ভুলঔ কর। তঔন ভযরাটি তালও ফরর, কম 
ফযযি কতাভায স্ত্রীয ালথ নযা ফানা ওলয, তালও ওাযাকালয যনলে ওযা থফা (নয 
কওান) মন্ত্রণাোও াযস্ত কো ফযতীত অয যও াচা ’কত ালয’? (২৫)। ‘আঈুপ ফরর, 

কআ-আ অভালও (তায কুভতরফ যে ওযায চনয) পুযরললঙ। তঔন ভযরায যযফালযয 
চশনও ফযযি ােয যের কম, মযে আঈুলপয চাভা াভলনয যেলও কঙাঁড়া , তা’কর ভযরা তয 
ওথা ফলরলঙ এফং আঈুপ যভথযাফােী’ (২৬)। ‘অয মযে তায চাভা যঙন যেও কথলও কঙাঁড়া , 

তলফ ভযরা যভথযা ফলরলঙ এফং আঈুপ তযফােী’ (২৭)। ‘তঃয কৃস্বাভী মঔন কেঔর কম, 

আঈুলপয চাভা যঙন যেও কথলও কঙাঁড়া, তঔন ক (স্বী স্ত্রীলও ঈলদ্দয ওলয) ফরর, এটা 
কতাভালেয ঙরনা। যনঃলন্দল কতাভালেয ঙরনা ঔুফআ ভাযাত্মও ’ (২৮)। (তঃয যতযন 
আঈুপলও ান্ত্বনা যেল ফরলরন,) ‘আঈুপ! এ প্রঙ্গ ঙাড়। অয ক ভযরা! এ ালয চনয েভা 
প্রাথথনা ওয। যনযশ্চতবালফ তুযভআ াাঘাযযনী’ (আঈুপ ১২/২৩-২৯)। 

ভযরালেয ভালফল আঈুপ : 
কৃস্বাভী ে’ুচনলও যনযস্ত ওলয খটনা কঘল কমলত ফরলর খটনা কঘল থালওযন। ফযং নানা ডার-
ারা কযচল যভ ফাষ্ট্র ল ককর কম, অমীলময স্ত্রী স্বী ুত্রভ ককারালভয ালথ নযা ওলভথ 
ঈলেযাকী লযঙলরন। তঔন যফলটি যযষ্কায ওযায চনয মুরাঔা লযয ঈচ্চলশ্রণীয ভযরালেয 
যনচ ফাড়ীলত কবাচবা োাত কেফায ভনস্থ ওযর। এ যফলল কুযঅনী ফণথনা যননরূঃ 

بٍ  ٌْم سَبٍا مُّم ِم ًْم ضَب ح  ِم كَب اَب ح اَبنَب ح سُم ّمًاح إِمنَّو فَبيَب هِم قَبدْم لَب َب فْموِم ب نَّو ح  َب حاَب دُم  َبتَب لِم تُمكَب يِم ٌْم لِم  ُم  اْميَب
كَب َب ةِم  مْم نَب ٌْم دِم يَب ٌن  ًِم  اْممَب قَبحاَب نِموْم بَّو - يَب اِم كِم لْم تْم  ِممَب يَب مِم ح وَب عَبمَّو  َب

قُمعْمبَب  يُمبَّو يَب ٌَب دِم ٌْم بَب  َب يْم قَبطَّو هُم يَب نَب كْم هُم  َبلْم َب نَب ٌْم ح كَب َب عَبمَّو بَّو  َب يِم ٌْم عَب جْم  َب كُم قَبحاَبتِم  خْم نحًا يَب ٌْم لِّن يُمبَّو وِم نْم ٍ  مِّن آتَبتْم لُماَّو يَب سِمدَب  يَب
أًا لَب تَّو تْم اَبيُمبَّو مُم دَب تَب بَّو يَب َب ْم يِم ٌْم عَبتْم إِماَب وَب كْم

 َب
يٌن  ٌْم كِم عَبكٌن لَب ك ًا إِمبْم اَب  َب  إِمالَّو مَب لَب ح اَب  َب   َب حاَب ِم ِم مَب اْم - سَب يَب فْم ٌَب اَبئِمب اَّويْم  يَب يَب يْم َب تَب هِم  َبحوَب فْموِم ب نَّو دتُّمهُم  َب اَبعَبدْم كَب يَب هِم يَب ٌْم ًْم  ِم نِم تُمنَّو يْم اُممْم اِملُمبَّو  اَّو ِم قَبحاَبتْم  َب َب

بَب  ٌْم كِم ح ِم بَب  ا َّو لُمينحًا مِّن ٌَب اَب بَّو يَب نَب اَب ٌُموْم هُم اَب ح آمُمكُم ٌيوس)- مَب  ৩০-৩২)- 



‘নকলয ভযরাযা ফরাফযর ওযলত রাকর কম, অমীলময স্ত্রী স্বী ককারাভলও নযা ওালচ 
পুযরললঙ। ক তায প্রযত অি ল ককলঙ। অভযা কতা তালও প্রওায ভ্রষ্টতায ভলধয কেঔলত 
াযচ্ছ’ (৩০)। ‘মঔন ক (থথাৎ মুরাঔা) তালেয ঘক্রালিয ওথা শুনর, তঔন তালেয চনয 
এওটা কবাচবায অলাচন ওযর এফং (পর ওাটায চনয) তালেয প্রলতযওলও এওটা ওলয 
ঘাকু যের। তঃয আঈুপলও ফরর, এলেয াভলন ঘলর এ। (কভলত আঈুপ কঔালন এর) 
তঃয মঔন তাযা তালও স্বঘলে কেঔর, তঔন ফাআ তবম্ব ল ককর এফং (পর ওাটলত 
যকল যনলচলেয চালি) স্ব স্ব াত কওলট কপরর। (আঈুলপয কৌন্দমথ কেলঔ যফস্মল যববূত 
ল তাযা) ফলর ঈঠর, া অল্লা! এ কতা ভানুল ন। এ কম ভমথাোফান কপলযতা!’ (৩১)। 
‘(ভযরালেয এআ ফস্থা কেলঔ ঈৎাযত ল) মুরাঔা ফলর ঈঠর, এআ ’র কআ মুফও, মায 
চনয কতাভযা অভালও বৎথনা ওলযঙ। অযভ তালও প্রলযাযঘত ওলযযঙরাভ। যওন্তু ক যনলচলও 
ংমত কযলঔলঙ। এেলণ অযভ তালও মা অলে কেআ, তা মযে ক ারন না ওলয, তা’কর ক 
ফযআ ওাযাকালয যনযেপ্ত লফ এফং ক ফযআ রাযিত লফ ’ (আঈুপ ১২/৩০-৩২)। 

ঈলযাি অালত মুরাঔায প্রওায েলম্ভাযি কথলও ফুছা মা কম, ঈযস্থত ভযরাযা আঈুলপয 
প্রযত অওৃষ্ট ল লড় এফং মুরাঔায কুপ্রস্তালফয ালথ তাযা ঐওযভত কালণ ওলয। মা 
আঈুলপয প্রাথথনা ফহুফঘন ফযফায ওযা ফুছা মা। কমভন এআ ওঠিন যীোয ভল আঈুপ 
অল্লায অশ্র প্রাথথনা ওলয ফলরন, 

بَب  ٌْم عِم حاِم بَب  اْماَب بَّو يَب َبلُمب مِّن يِم ٌْم وُم إِماَب  ْم
بَّو  َب اُم دَب ٌْم ًْم لَب نِّن سْم  َب كِم إِمالَّو تَب ْم هِم يَب ٌْم ًْم إِماَب نِم نَب يْم دْم ُم ٌَب ح  مَّو ًَّو مِم وُّم إِماَب سَب

بُم  َب اْم وِّن  اوِّن حوَب اَبهُم كَب ُّمهُم - قَبحاَب كَب اَب تَب  َبحوْم

يُم  ٌْم عِم ٌْم ُم  اْميَب مِم يَب  اوَّو بَّو إِمنَّوهُم اُم اُم دَب ٌْم هُم لَب نْم سَب  َب كَب ٌيوس)-  َب َب  ৩৩-৩৪)- 

‘ক অভায ারনওতথ া! এযা অভালও কম ওালচয যেলও অফান চানালচ্ছ, তায ঘাআলত ওাযাকাযআ 
অভায যনওলট যধও ন্দনী। (ক অল্লা!) মযে তুযভ এলেয ঘক্রািলও অভায কথলও 
যপযযল না না, তলফ অযভ (ত) তালেয প্রযত অওৃষ্ট ল ড়ফ এফং অযভ ভূঔথলেয 
িবুথ ি ল মাফ’। ‘তঃয তায ারনওতথ া তায প্রাথথনা ওফুর ওযলরন  তালেয ঘক্রাি 
প্রযতত ওযলরন। যনশ্চআ যতযন ফথলশ্রাতা  ফথজ্ঞ’ (আঈুপ ১২/৩৩-৩৪)। 

লযয ম্ভ্রাি ভযরালেয যনচ ফাড়ীলত চভা ওলয তালেয াভলন মুরাঔায যনলচয রাম্পটযলও 
প্রওালয ফণথনায ভাধযলভ এওথা নুযভত  কম, ক ভওায যভযী ভালচ কফাানা  
ফযযবঘায ফযাওতয যঙর। 

নফীকণ যনষ্পা ভানুল যঙলরন : 
আঈুলপয প্রাথথনা ‘অযভ তালেয প্রযত অওৃষ্ট ল ড়ফ’ ওথায ভলধয এ তয পুলট ঈলঠলঙ কম, 

নফীকণ ভানুল যঙলরন এফং ভনুলযুরব স্বাবাযফও প্রফণতা তালেয ভলধয যঙর। তলফ অল্লায 
যফলল নুগ্র  ফযফস্থাধীলন তাাঁযা মাফতী ওফীযা ককানা ’কত ভুি থালওন এফং যনষ্পা 
থালওন। কফকানা নাযী  ুরুললয ভালছ কঘৌযম্বও অওলথণ এটা অল্লা ৃষ্ট প্রফণতা, মা 
যযামথ। কপলযতালেয ভলধয অল্লা এআ প্রফণতা  েভতা ৃযষ্ট ওলযনযন। তাআ তাযা এফ 
কথলও স্বাবাযফওবালফআ ভুি। 

যাূরুল্লা (ঙাঃ) ােীলঙ কুেীলত ফলরন, অল্লা তা‘অরা স্বী কপলযতাভিরীলও ফলরন, অভায 
ফান্দা মঔন কওান ৎওলভথয অওাংঔা ওলয, তঔন তায আচ্ছায ওাযলণ তায অভরনাভা এওটা 
কনওী যরলঔ ো। মযে ক ৎওাচটি ম্পন্ন ওলয, তলফ েটি কনওী যরযফে ওয। োিলয 



মযে কওান াওালচয আচ্ছা ওলয, তঃয অল্লায বল তা যযতযাক ওলয, তঔন ালয 
যযফলতথ  তায অভরনাভা এওটি কনওী যরলঔ ো। অয মযে াওাচটি ক ওলযআ কপলর, তলফ 
এওটিয ফেলর এওটি ককানা যরযফে ওয’।[19] 

তএফ আঈুপ-এয িলয যনচ্ছাওৃত যাধ প্রফণতা ৃযষ্টয অংওাটি কওফর ধাযণায মথাল 
যঙর। কটা ঙকীযা ফা ওফীযা কওানরূ ককানালয িবুথ ি যঙর না। যনঃলন্দল আঈুপ যঙলরন 
যনলেথ াল  যনষ্পা এফং ূত ঘযযলত্রয মুফও। 

আঈুলপয ােী কও যঙলরন? 

ঈলযয অলরাঘনা ২৬নং অালত অল্লা ফলরলঙন, ح عِميَب بْم  َباْم دٌن مِّن حاِم دَب لَب يِم لَب  ঐ ভযরায যযফালযয‘ يَب
চশনও ফযযি ােয যের’- যওন্তু কও কআ ফযযি, ক যফলল কুযঅলন যওঙু ফরা যন। তলফ 
আফনু চাযীয, অভাে, ত্বাফাযাণী, ালওভ প্রভুঔ মযত অবু্দল্লা আফনু অফফা (যাঃ) কথলও 
এওটি ােীঙ ফণথনা ওলযলঙন, কমঔালন ফরা ললঙ কম, ঘাযটি যশু কোরনা থাওলত ওথা 
ফলরযঙর। তন্লধয ‘আঈুলপয ােী’ (لحاد ٌيوس) যালফ এওটি যশুয ওথা এললঙ। াঔ 
অরফানী ফলরন, ােীঙটি মইপ।[20] কুযতুফী ফলরন, ঈি ফযযি যঙলরন, কৃস্বাভী ‘অমীলম 
যভঙলযয’ াথী তাাঁয এওাি যাভথোতা েযূেী জ্ঞানী ফযযি। যমযন মুরাঔায ঘাঘালতা বাআ 
যঙলরন। যতযন আঈুলপয চাভা ম্মুঔ কথলও ফা যঙন কথলও কঙাঁড়া যও-না প্রভাণ যালফ ক 
ওযায ওথা ফলরন (আঈুপ ১২/২৬-২৮)। মযে কোরনায যশু ােয যেত , তা’কর কটা 
লরৌযওও খটনা ’ত এফং কটাআ মলথষ্ট ’ত। নয কওান প্রভালণয েযওায লতা না’।[21] 

আঈুপ কচলর ককলরন : 
লযয যফযষ্ট ভযরালেয ভালফল মুরাঔা যনরথজ্জবালফ ফলরযঙর, আঈুপ  অভায আচ্ছা ূযণ 
ওযলফ, ন কচলর মালফ’। নয ভযরাযা মুরাঔালও ভথথন ওলযযঙর। এলত ফুছা মা কম, ক 
মুলক নাযী স্বাধীনতা  কস্বচ্ছাঘাযযতা ঘযলভ ঈলঠযঙর। তালেয ঘক্রালিয ওালঙ ুরুললযা া 
যঙর। নআলর স্ত্রীয কোল প্রভাযণত ায লয ভন্ত্রী তায স্ত্রীলও াযস্ত কোয া না ওলয 
যনলেথ াল আঈুপলও কচলর াঠালরন কওন? ফয করাওচলনয ভুঔ ফন্ধ ওযায চনয  যনলচয খয 
যোয চনয এটা ’কত ালয। 

আঈুপ মঔন ফুছলরন কম, এআ ভযরালেয ঘক্রাি কথলও ঈোয াায কওান ঈা কনআ, তঔন 
যতযন অল্লায অশ্র প্রাথথনা ওলয ফরলরন, অল্লা এযা অভালও কম ওালচ অফান ওযলঙ, তায 
কঘল ওাযাকাযআ অভায চনয কশ্র:। অল্লা তায কো‘অ ওফুর ওযলরন এফং তালেয ঘক্রািলও 
টিল যেলরন (আঈুপ ১২/২৩-২৪)। এলত ফুছা মা কম, ঘক্রািটা এওেী যঙর এফং তালত 
আঈুলপয করভাত্র মৃ্পিতা যঙর না। যিতীতঃ আঈুপ মযে কচরঔানালও ‘যধওতয ন্দনী’ 

না ফরলতন এফং শুধুভাত্র অল্লায অশ্র প্রাথথনা ওযলতন, তা’কর তফা অল্লা তায চনয 
যনযাতায নয কওান ফযফস্থা ওযলতন। 

মাআলাও অমীলম যভঙলযয কৃল ফা ওলয ঘাযযযত্রও যফত্রতা যো ওযা ম্ভফ যফলফঘনা ওলয 
আঈুপ মুরাঔায হুভযও ভলত কচরঔানালওআ যধওতয কশ্র: ফলরন। পলর ওাযাকাযআ তায চনয 
যনধথাযযত ল মা। 

অল্লা তা‘অরা ভযরালেয ঘক্রািচার কথলও আঈুপলও ফাাঁঘালনায চনয কওৌর ওযলরন। ‘অমীলম 
যভঙয’  তায বােকলণয ভলধয আঈুলপয ততা  চ্চযযত্রতা ম্পলওথ  যনযশ্চত ধাযণা 



চলন্যঙর। তথায করাওচলনয ওানা-খুলা ফন্ধ ওযায চনয এফং লফথাযয যনলচয খয যো 
ওযায চনয আঈুপলও যওঙুযেলনয চনয ওাযাকালয অফে যাঔালওআ তাযা ভীঘীন ভলন ওযলরন 
এফং কভলত আঈুপ কচলর কপ্রযযত লরন। কমভন অল্লা ফলরন,  حتِم ٌَب ح كَب َبيُم   آل دِم مَب يْم ب  َب دَب  اَبيُمي مِّن ثُميَّو  َب

بٍ  ٌْم تَّوى سِم نُمنَّوهُم سَب اُم وْم ٌَب  তঃয এফ (ততায) যনেথন কেঔায য তাযা (অমীল যভঙয  তায‘ -اَب
াথীযা) তালও (আঈুপলও) যওঙুযেন ওাযাকালয যাঔা ভীঘীন ভলন ওযর’ (আঈুপ ১২/৩৫)। 

ওাযাকালযয চীফন : 
ফারাঔানা কথলও কচরঔানা যনযেপ্ত ায য এও ওরুণ যবজ্ঞতা শুরু ’র আঈুলপয 
চীফলন। ভলনাওষ্ট  শেযও ওষ্ট, ালথ ালথ কস্দান্ধ পুপু  িানাযা াকরযা ফৃে যতালও 
কওন‘অলন কপলর অায ভানযও ওষ্ট ফ যভযরল আঈুলপয চীফন ল লঠ েযুফথল। 
কওন‘অলন বাআলযা ত্রু, যভলয মুরাঔা ত্রু। যনযাে অশ্র কওাথা কনআ। তএফ 
কচরঔানালওআ অাতত: চীফনাথী ওলয যনলরন এফং যনলচলও অল্লায অশ্রল ভথণ ওলয 
ওলেী াথীলেয ভলধয িীলনয োালত ভলনাযনলফ ওযলরন। আযতূলফথআ ফরা ললঙ কম , আঈুপলও 
অল্লা স্বপ্ন ফযাঔযা োলনয যফলল জ্ঞান োন ওলযযঙলরন (আঈুপ ১২/৬)। িীলনয োালতয 
কেলত্র এ যফলটি তাাঁয চনয াও প্রভাযণত । 

কচরঔানায াথীলেয যনওলট আঈুলপয োাত : 
আঈুপ ওাযাকালয কৌাঁঙলর ালথ অয েু’চন যবমুি মুফও ওাযাকালয প্রলফ ওলয। তালেয 
এওচন ফাোলও ভেয ান ওযালতা এফং যচন ফাোয ফাফুযঘথ  যঙর। আফনু ওাঙীয 
তাপীযযফেকলণয ফযাত যেল করলঔন কম, তাযা ঈবলআ ফাোয ঔালেয যফল যভালনায োল 
যবমুি ল কচলর অল। তঔন ভাভরায তেি ঘরযঙর এফং ঘূড়াি যা ফাওী যঙর। তাযা 
কচলর এল আঈুলপয ততা, যফশ্বস্ততা, আফােতগুমাযী  স্বপ্ন ফযাঔযা োলনয েভতা ম্পলওথ  চানলত 
ালয। তঔন তাযা তাাঁয শনওটয রালব লঘষ্ট  এফং তাাঁয খযনষ্ট ফনু্ধলত যযণত । 

ফনু্ধলত্বয এআ ুলমাকলও আঈুপ তাীলেয োালত ওালচ রাকান। তালত প্রতীযত চলন্ কম, 

ম্ভফতঃ ওাযাকালযআ আ্ঈুপলও ‘নফুত’ োন ওযা । আঈুলপয ওাযা ঙ্গীি এফং তালেয 
যনওলট প্রেত োালতয যফফযণ অল্লা যেললঙন যনলনািবালফ: 
كُم  ٌْم أْملُماُم  اطَّو ل ًا تَب ًْم خُم ْم اَب كَب ْموِم اُم  َبيْم مِم كُم إِمنِّنً  َبكَب نِمً  َبسْم قَبحاَب  آلخَب ك ًا يَب مْم كُم خَب  ْم ِم

ح إِمنِّنً  َبكَب نِمً  َب مَب اُم دُم سَب
حبَب قَبحاَب  َب ٌَب تَب بَب  َب اْم هُم  اوِّن يَب اَب مَب خَب دَب يَب

بَب  ٌْم نِم وِم بَب  اْممُمسْم كَب كَب مِم ح نَب ٌعِمهِم إِمنَّو يْم
أْم ح  ِمتَب نَب ئْم هُم نَب ِّن نْم نِمً - مِم عَّومَب ح  َب مَّو ح مِم اِملُممَب ح  َب مَب أْمتِمٌلُم ٌَب اَب  َبب  ٌعِمهِم قَب ْم يِم

أْم ح  ِمتَب مَب تُملُم
أْم قَبحنِمهِم إِمالَّو نَب َّو لَب حيٌن تُمكْم يَب ح طَب تِمٌلُممَب

أْم ٌَب قَبحاَب الَب 
يبَب  ح ِمكُم يْم لَب ي  ِمحآلخِمكَب ِم اُم اُم نُميبَب  ِمح ِم يَب مِم ٌُم ْم ٍي الَّو  عَّوةَب قَبيْم تُم مِم لْم كَب ح - كَب ِّنً إِمنِّنً تَب حبَب اَبنَب ح لَب عُميوَب مَب يْم ٌَب حاَب يَب سَب إِموْم ٌيَب يَب كَب اِم آئِم ً إِم ْم عَّوةَب آ َب تُم مِم يْم يَب تَّو َب

يبَب  لُمكُم لْم ٌَب كَب  انَّوحسِم الَب  ثَب لْم
بَّو  َب اَب لِم عَبى  انَّوحسِم يَب ح يَب َب نَب ٌْم عَب اِم  ِم  َب ب  َبضْم اِمكَب مِم ٍء  َب ًْم ب لَب كَب  ِمح ِم مِم كِم ب نُّملْم

ٌيوس)-  َب  ৩৬-৩৮)- 

‘আঈুলপয ালথ ওাযাকালয েু’চন মুফও প্রলফ ওযর। তালেয এওচন ফরর, অযভ স্বলপ্ন কেঔরাভ 
কম, অযভ ভে যনগড়াযচ্ছ। যচন ফরর, অযভ কেঔরাভ কম, অযভ ভাথা ওলয রুটি ফন 
ওযযঙ। অয তা কথলও াযঔ কঔল যনলচ্ছ। অভালেযলও এ স্বলপ্নয ফযাঔযা ফলর যেন। কওননা 
অভযা অনালও ৎওভথীরকলণয িবুথ ি কেঔলত াযচ্ছ’ (৩৬)। ‘আঈুপ ফরর, কতাভালেযলও 
প্রতয কম ঔােয োন ওযা , তা কতাভালেয ওালঙ অায অলকআ অযভ তায ফযাঔযা ফলর যেলত 
াযয। এ জ্ঞান অভায ারনওতথ া অভালও োন ওলযলঙন। অযভ ঐফ করাওলেয ধভথ তযাক 
ওলযযঙ, মাযা অল্লায প্রযত যফশ্বা কালণ ওলয না এফং অলঔযাতলও স্বীওায ওলয’(৩৭)। 
‘অযভ অভায যতৃুরুল আফযাীভ, আাি  আাকূলফয ধভথ নুযণ ওযয। অভালেয চনয 
কাবা া না কম, কওান ফস্ত্তলও অল্লায ংীোয ওযয। এটা অভালেয প্রযত এফং নয ফ 



করাওলেয প্রযত অল্লায যফলল নুগ্র। যওন্তু যধওাং করাও ওৃতজ্ঞতা স্বীওায ওলয না’ 
(আঈুপ ১২/৩৬-৩৮)। 

তঃয যতযন াথীলেয প্রযত তাীলেয োাত যেল ফলরন, 

يِم  ُم  اْميَب سِمدُم  اْمعَبيَّوحكُم 
كٌن  َب ٌْم بَب خَب قُميْم فَبكِّن تَب حوٌن مُّم بِم  َب َبكْم َب اْم ًِم  اوِّن حسِم َب ح  َب ح - ٌَب يْم مَّو لُم آ ُم آ َب ح  َبنتُميْم يَب اَب تُممُميْم ٌْم مَّو حءٌن وَب مَب نِمهِم إِمالَّو  َبوْم يْم بْم دُم بَب مِم يْم يْم ُمدُم ح تَب مَب

بَب  عَبمُميْم يْم ٌَب كَب  انَّوحسِم الَب  ثَب لْم
بَّو  َب اَب لِم يُم يَب ٌِّن عَب بُم  اْم ٌْم اِمكَب  ادِّن حهُم  َب ٌَّو ي ْم إِمالَّو إِم يْم ُمدُم الَّو تَب

كَب  َب يُم إِمالَّو ِم ِم  َبمَب لْم حٍب، إِمبِم  اْمسُم عْمطَب بْم وُم ح مِم اَب   ُم ِميَب نلَب
ٌيوس)-  َب  

৩৯-৪০)- 

‘ক ওাযাকালযয াথীি! ৃথও ৃথও লনও ঈায বার, না যাক্রভারী এও অল্লা’? 

‘কতাভযা অল্লালকও কঙলড় যনঙও ওতগুলরা নালভয ূচা ওলয থাও। কমগুলরা কতাভযা এফং 
কতাভালেয ফা-োোযা াফযস্ত ওলয যনলঙ। এলেয লে অল্লা কওান প্রভাণ ফতীণথ ওলযনযন। 
অল্লা ফযতীত ওারু যফধান কেফায েভতা কনআ। যতযন অলে যেললঙন কম, তাাঁলও ফযতীত 
কতাভযা নয ওারু আফােত ওলযা না। এটাআ যর থ। যওন্তু যধওাং করাও তা চালন না’ 
(আঈুপ ১২/৩৯-৪০)। এবালফ তাীলেয োাত কোয য যতযন স্বী ওাযা াথীিলয 
প্রলশ্নয চাফ যেলত শুরু ওযলরন।- 

حبِم  ٌَب تِم فْم تَب وْم هِم تَب ي  ٌِم كُم  اَّو ِم مْم
ًَب   َب هِم قُمضِم ب كَّو ْموِم كُم مِم ٌْم أْملُماُم  اطَّو تَب عَبوُم  َب ٌُم ْم كُم  َب ح  آلخَب ك ًا يَب َبمَّو مْم عًِم كَب َّوهُم خَب وْم ٌَب ح  َب مَب لُم دُم ح  َبسَب بِم  َبمَّو اْم ًِم  اوِّن حسِم َب ح  َب - ٌَب

نِمٌبَب  بِم  ِمضْم َب وِم اْم عَب ِمثَب  ًِم  اوِّن هِم  َب كَب كَب ِّن لْم حبُم  ِم طَب ٌْم حهُم  الَّو نوَب
أَب ندَب كَب ِّنكَب  َب نِمً  ِم لُمكْم ح   ْم يُممَب نْم حٍج مِّن هُم نَب بَّو  َبنَّو ي ظَب قَبحاَب اِمعَّو ِم ٌيوس)- يَب  ৪১-

৪২)- 

‘ক ওাযাকালযয াথীি! কতাভালেয এওচন তায ভযনফলও ভেযান ওযালফ এফং যিতীচন, 

তালও ূলর ঘড়ালনা লফ। তঃয তায ভস্তও কথলও াযঔ (যখর)ু কঔল যনলফ। কতাভযা কম 
যফলল চানলত অগ্রী, তায যোি ল ককলঙ’। ‘তঃয কম ফযযি ম্পলওথ  (স্বলপ্নয ফযাঔযা 
নুমাী) ধাযণা যঙর কম, ক ভুযি ালফ, তালও আঈুপ ফলর যের কম, তুযভ কতাভায ভযনলফয 
ওালঙ (থথাৎ ফাোয ওালঙ) অভায যফলল অলরাঘনা ওযলফ (মালত অভালও ভুযি কে)। 
যওন্তু তান তালও তায ভযনলফয ওালঙ ফরায যফলটি বুযরল কে। পলর তালও ওলও ফঙয 
ওাযাকালয থাওলত ’র’ (আঈুপ ১২/৪১-৪২)। 

আঈুলপয োালত যেণী যফল ভূ: 
(১) োাত কোয ভ যনলচয যযঘ স্পষ্টবালফ তুলর ধযা অফযও। মালত কশ্রাতায ভলন 
কওানরূ শিত যঘিা খয না ওলয। আঈুপ তাাঁয োালতয শুরুলতআ ফলর যেললঙন কম, অযভ 
ঐফ করালওয ধভথ যযতযাক ওলযযঙ, মাযা অল্লায প্রযত যফশ্বা কালণ ওলয না এফং অলঔযালত 
চফাফযেযতা যফশ্বা ওলয না’ (আঈুপ ১২/৩৭)। 

(২) োাত কোয ভ যনলচয যবচাত ফংলয যযঘ তুলর ধযা কভালটআ ভীঘীন 
ন। এলত কশ্রাতায ভলন োালতয প্রবাফ দ্রুত যফস্তায রাব ওলয। আঈুপ (অঃ) কওাযণ 
যনলচয নফী ফংলয যযঘ শুরুলতআ তুলর ধলযলঙন’ (আঈুপ ১২/৩৮)। 

(৩) কশ্রাতায ম্মুলঔ লনও ভ যনলচয কওান ফাস্তফ ওৃযতত্ব তুলর ধযা অফযও । কমভন 
আঈুপ (অঃ) স্বলপ্নয ফযাঔযা কোয অলক যনলচয অলযওটি ভু ‘কচমায ওথা ফণথনা ওলযন কম, 

ওলেীলেয ঔানা অায অলকআ অযভ তায প্রওায, গুণাগুণ, যযভাণ  অায ঠিও ভ ফলর 
যেলত াযয (আঈুপ ১২/৩৭)। 



(৪) যনলচলও কওানরূ লরৌযওও েভতায যধওাযী যওংফা বযফলযিিা ফলর ক ওযা মালফ 
না। কওাযণ আঈুপ ালথ ালথ ফলর যেলযঙলরন কম, ‘এ জ্ঞান অভায ারনওতথ া অভালও োন 
ওলযলঙন’ (আঈুপ ১২/৩৭)। 

(৫) প্রলশ্নয চাফ োলনয ূলফথ প্রশ্নওাযীয ভন-ভানযওতালও অল্লাভুঔী ওলয কনা অফযও। 
কওাযণ আঈুপ তাাঁয ভুযযও ওাযাঙ্গীলেয চাফ োলনয ূলফথ তালেযলও তাীলেয োাত 
যেললঙন (১২/৩৯)। 

(৬) প্রলশ্নাতলযয ভাধযলভ কশ্রাতায ভযস্তষ্ক মাঘাআ ওলয োাত কো এওটি ঈতভ েযত। 
কচনয আঈুপ (অঃ) তাাঁয ওাযা ঙ্গীলেয যচলজ্ঞ ওযলরন, ‘ৃথও ৃথও লনও ঈায বার, 

না যাক্রভারী এওও ঈায বার’? (আঈুপ ১২/৩৯)। 

(৭) যযলওয াযতা ালতনালত ধযযল যেল ভুযযওলও প্রথলভআ রা-চাফ ওলয কো 
অফযও। কওাযণ আঈুপ (অঃ) ফরলরন, কতাভযা অল্লালকও কঙলড় যনঙও যওঙু নালভয ূচা 
ওয ভাত্র। এলেয ূচা ওযায চনয অল্লা কওান অলে কপ্রযণ ওলযনযন’ (আঈুপ ১২/৪০)। 

(৮) তাীলেয ভূর ওথা ংলেল ফা এও ওথা ক ওযা অফযও, মালত কশ্রাতায ভকম 
লচ কটা ধাযণ ওযলত ালয। কচনয আঈুপ (অঃ) কাচাুযচ এও ওথা ফলর যেলরন, 

‘অল্লা ঙাড়া ওারু কওান যফধান কনআ… এফং এটাআ যর থ’ (আঈুপ ১২/৪০)। 

(৯) যফে ’কত ভুযি ওাভনা ওযা  কচনয কঘষ্টা ওযা অল্লায ঈলয তাাকু্কলরয যযন্থী 
ন। কচনয আঈুপ (অঃ) ওাযাকায কথলও ভুযি কঘললঙন এফং যনযযাধ া লত্ত্ব তাাঁলও 
কম ওাযাকালয েযুফথল চীফন মান ওযলত লচ্ছ, ক যফলটি ফাোয ওালঙ তুলর ধযায চনয 
ভুযিওাভী ওাযা াথীলও ফলর যেলরন (আঈুপ ১২/৪২)। 

(১০) ফান্দা কঘষ্টা ওযায ভাযরও। যওন্তু ফললল তািেীয চরাব ওলয। কওাযণ আঈুলপয 
ভুযিপ্রাপ্ত ওলেী ফনু্ধ ফাোয ওালঙ তায ওথা ফরলত বুলর ককর এফং ওলও ফঙয তালও 
ওলেঔানা থাওলত ’র। কুযঅলন ض  ونٌب  ব্দ ঈলল্লঔ ওযা ললঙ (আঈুপ ১২/৪২)। মা 
িাযা যতন কথলও ন মথি ংঔযা ফুছালনা । যধওাং তাপীযযফেকণ তাাঁয ওাযাচীফলনয 
কভাে াত ফঙয ফলরলঙন। এবালফ ফললল তািেীয যফচী  ’র। ওাযণ অল্লায ভঙ্গর আচ্ছা 
ফান্দা ফুছলত ালযনা। 

ফাোয স্বপ্ন  ওাযাকায কথলও আঈুলপয ফযাঔযা োন: 
যভলযয ফাো এওটি স্বপ্ন কেঔলরন এফং এটিআ যঙর অল্লায ে  ’কত আঈুলপয ওাযাভুযিয 
ীরা। তঃয ফাো তায বােকণলও কডলও স্বলপ্নয ফযাঔযা যচলজ্ঞ ওলযন। যওন্তু কওঈ 
চফাফ যেলত াযর না। ফললল তাযা ফাোলও ান্ত্বনা কেফায চনয ফরর, এগুযর ‘ওল্পনা 
প্রূত স্বপ্ন’ (ض حث  سسي  ) ভাত্র। এগুযরয কওান ফাস্তফতা কনআ। যওন্তু ফাো তালত স্বযস্ত ান 
না। এভন ভ ওাযাভুি কআ ঔালেভ ফাোয ওালঙ তায ওাযাঙ্গী  ফনু্ধ আঈুলপয ওথা 
ফরর। তঔন ফাো আঈুলপয ওালঙ স্বপ্ন ফযাঔযা চানায চনয ঈি ঔালেভলও ওাযাকালয 
াঠালরন। ক স্বপ্নফযাঔযা শুলন এল ফাোলও ফ ফৃতাি ফরর। ঈি যফলল কুযঅনী ফণথনা 
যননরূ: 
ًْم  ًِم  نِم تُميْم ألُم  َب ْم ح  اْممَب يَب ٌُّم ح  َب ٌَب حٍت،  ح ِموَب ٌَب كَب  خَب

ٍك يَب ُم ضْم نْم ُمسَبٍت خُم وَب ْم َب وُم حسٌن يَب اَب عُميُمبَّو وَب ْم ٌن  ِم أْملُم ٌَب حٍب  مَب عَبكَب ٍت وِم ى وَب ْم َب  َب عِمكُم إِمنِّنً  َبكَب قَبحاَب  اْممَب يَب

يبَب  يْم ُمكُم ح تَب ٌَب نتُميْم اِمعكُّم ْم حيَب إِمبْم لُم ٌَب بَب - كُم ْم ٌْم حاِممِم سَبيِم  ِميَب سْم
ٌاِم   َب يِم

أْم بُم  ِمتَب سْم ح نَب مَب سَبٍي يَب سْم
حثُم  َب ٌيوس)- قَبحاُمي   َبضْم َب  ৪৩-৪৪)- 



‘ফাো ফরর, অযভ স্বলপ্ন কেঔরাভ, াতটি কভাটা-তাচা কাবী, এলেযলও াতটি ীণথ কাবী কঔল 
কপরলঙ এফং াতটি ফুচ যল  নযগুলরা শুষ্ক। ক বােফকথ! কতাভযা অভালও অভায 
স্বলপ্নয ফযাঔযা ফলর ো, মযে কতাভযা স্বপ্ন ফযাঔযা াযেী ল থাও’। ‘তাযা ফরর, এটি ওল্পনা 
প্রূত স্বপ্ন ভাত্র। এরূ স্বলপ্নয ফযাঔযা অভালেয চানা কনআ’ (আঈুপ ১২/৪৩-৪৪)। 

‘তঔন ে’ুচন ওাযাফন্দীয ভলধয কম ফযযি ভুযি কলযঙর, েীখথওার লয তায (আঈুলপয ওথা) 
স্মযণ ’র এফং ফরর, অযভ অনালেযলও এ স্বলপ্নয ফযাঔযা ফলর কেফ, অনাযা অভালও 
(কচরঔানা) াঠিল যেন’। ‘তঃয ক কচরঔানা কৌাঁলঙ ফরর, আঈুপ ক অভায তযফােী 
ফনু্ধ! (ফাো স্বপ্ন কেলঔলঙন কম,) াতটি কভাটাতাচা কাবী, তালেযলও কঔল কপরলঙ াতটি ীণথ 
কাবী এফং াতটি ফুচ যল  নযগুযর শুষ্ক। অযন অভালেযলও এ স্বলপ্নয ফযাঔযা ফলর যেন , 

মালত অযভ তালেয ওালঙ যপলয যকল তা চানালত াযয’ (আঈুপ ১২/৪৫-৪৬)। চফালফ আঈুপ 
ফরর, 

عُميبَب  أْملُم ح تَب مَّو سًا مِّن عٌِم نْم ُمعِمهِم إِمالَّو قَب يهُم  ًِم وُم كُم يْم  َب َب دتُّم ح سَب َب  حًا  َبمَب
بَب دَب َب ٌْم نِم يبَب وَب ْم َب وِم كَب ُم لْم ح - قَبحاَب تَب عْمبَب مَب أْملُم ٌَب دَب دٌن  اِمكَب وَب ْم ٌن لِم دِم  َب يْم ب  َب أْمتِمً مِم ٌَب ثُميَّو 

نُميبَب  ح تُمسْم ِم مَّو سًا مِّن عٌِم تُميْم اَبيُمبَّو إِمالَّو قَب مْم يبَب - قَبدَّو كُم يْم ِم ٌَب هِم  حثُم  انَّوحسُم يَب ٌِم ٌُم َب هِم  حيٌن  ٌِم اِمكَب  َب دِم  َب يْم ب  َب ًْم مِم أْمتِم ٌَب ٌيوس)- ثُميَّو   ৪৭-৪৯)- 

‘কতাভযা াত ফঙয ঈতভরূল ঘালাফাে ওযলফ। তঃয মঔন পর ওাটলফ, তঔন কঔাযাযও 
ফালে ফাওী পর যল লভত কযলঔ যেলফ’ (৪৭)। ‘এযয অলফ েযুবথ লেয াত ফঙয। তঔন 
কতাভযা ঔালফ আযতূলফথ মা কযলঔ যেলযঙলর, তলফ যওঙু যযভাণ ফযতীত মা কতাভযা (ফীচ ফা 
ঞ্চ যালফ) তুলর যাঔলফ’ (৪৮)। ‘এযলয অলফ এও ফঙয, মালত করাওলেয ঈলয ফৃযষ্ট 
ফযলথত লফ এফং তঔন তাযা (অঙ্গলুযয) য যনগড়ালফ (থথাৎ ঈিতৃ পর লফ) ’ (আঈুপ 
১২/৪৭-৪৯)। 

ঐ ঔালেভটি যপলয এল স্বপ্ন ফযাঔযা ফণথনা ওযলর ফাো তালও ফরলরন, 

بَّو  اِم دِم ٌْم يُمبَّو إِمبَّو كَب ِّنً  ِملَب ٌَب دِم ٌْم
بَب  َب يْم يَب ِم  اسَّوتِمً قَبطَّو حاُم  انِّنوْم ح  َب أَباْمهُم مَب اِم ْم إِماَبى كَب ِّنكَب  َبحوْم ياُم قَبحاَب  كْم وُم هُم  اكَّو حءَب ح اَب عَبمَّو ًْم  ِمهِم  َب تُمينِم عِمكُم  ئْم قَبحاَب  اْممَب يَب

يٌن  عٌِم ٌيوس)-  َب ৫০)- 

‘তুযভ ুনযা ওাযাকালয যপলয মা এফং তালও (থথাৎ আঈুপলও) অভায ওালঙ যনল এ। 
তঃয মঔন ফাোয েতূ তায ওালঙ কৌাঁঙলরা, তঔন আঈুপ তালও ফরর, তুযভ কতাভায 
ভযনলফয (থথাৎ ফাোয) ওালঙ যপলয মা এফং তাাঁলও যচলজ্ঞ ওয কম, নকযীয কআ 
ভযরালেয ঔফয যও? মাযা যনলচলেয াত কওলট কপলরযঙর। অভায ারনওতথ া কতা তালেয ঙরনা 
ফআ চালনন’ (আঈুপ ১২/৫০)। 

ফাোয েতূলও কপযৎ োলনয যেণী যফল ভূ: 
(১) েীখথ ওাযালবালকয েঃু মন্ত্রণা যতষ্ট ল আঈুপ (অঃ) যনশ্চআ ভুযিয চনয ঈন্ঔু 
যঙলরন। যওন্তু ফাোয ে কথলও ভুযিয যনলেথ াা লত্ত্ব যতযন েতূলও কপযত যেলরন। 
এয ওাযণ এআ কম, ঈচ্চ ভমথাোম্পন্ন ফযযিকণ ওাযাভুযিয ঘাআলত তায ঈলয অযতত ফাে 
ভুযিলও যধও গুরুত্ব যেল থালওন। আঈুপ (অঃ) কওাযলণআ খটনায ভূলর মাযা যঙর , তালেয 
ফস্থা চানলত কঘলযঙলরন। 

(২) তাাঁয ঈলদ্দয যঙর, কচর কথলও কফয ায অলকআ ফাো ফা কৃস্বাভী ‘অমীলম যভঙয’ 

তাাঁয ফযাালয লন্দ ভুি যও-না কটা কচলন কনা এফং ঐ ভযরালেয ভুঔ যেল তায 
যনলেথ াযলতায যফলটি প্রওাযত া। 



(৩) আঈুপ তায ফিলফয ‘ভযরালেয’ ওথা ফলরলঙন। অমীম-ত্নী মুরাঔায ওথা যনযেথষ্টবালফ 
ফলরনযন। থঘ কআ-আ যঙর খটনায ভূর। এটায ওাযণ যঙর এআ কম , (ও) ঐ ভযরাকণ ফাআ 
মুরাঔায কু-প্রস্তালফয ভথথও া তাযা ফাআ এওআ মথাল ঘলর এলযঙর (ঔ) তাঙাড়া 
অলযওটি ওাযণ যঙর- কৌচনযলফাধ। কওননা যনযেথষ্টবালফ তায নাভ যনলর অমীলময ভমথাো 
অখাত অত। এতিযতীত অমীম যঙলরন আঈুলপয অশ্রোতা  রারন-ারনওাযী। তায প্রযত 
ওৃতজ্ঞতালফালধয অযধওয আঈুপলও অমীম-ত্নীয নাভ যনলত যিধাযন্বত ওলযলঙ। আঈুপ (অঃ)-
এয এফযম্বধ ঈন্নত অঘযলণয ভলধয কমলওান ভমথাোফান ফযযিয চনয যেণী যফল রুযওল 
যললঙ। 

(৪) আঈুপ কঘলযঙলরন এ তয প্রভাণ ওলয যেলত কম, প্রলতযও ভানুললয ভলধয ভন্দপ্রফণতা 
থাওলর তা কনওওায ভানুললও থভ্রষ্ট ওযলত ালয না অল্লায যফলল নুগ্রলয ওাযলণ। মযে 
অযভ কআ নুগ্র না কতাভ, তা’কর ত অযভ থভ্রষ্ট ল কমতাভ। তএফ অল্লায 
অনুকলতযয ভাধযলভ তাাঁয নুগ্র রালব ো লঘষ্ট থাওাআ ফান্দায ফথালো ফড় ওতথ ফয। 
ফস্ত্ততঃ এআরূ যফত্র হৃেলও কুযঅলন ‘নপল ভুত্বভাআন্না’ ফা প্রাি হৃে ফরা ললঙ (পাচয 
৮৯/২৭)। মা চথ ন ওযায চনয ওরলওআ লঘষ্ট া ঈযঘত। নফীকণ ফাআ যঙলরন ঈি 
প্রাি হৃেলয যধওাযী। অল্লায যফলল নুগ্রল আঈুপ (অঃ) নুরূ যফত্র হৃেলয 
যধওাযী যঙলরন এফং যতযন কঘলযঙলরন ফাো তাাঁয যফত্রতা ম্পলওথ  যনযশ্চত কৌন।  

(৫) যফত্রতায ংওাযঃ ফাোয েতূলও যপযযল কেফায ভলধয আঈুলপয হৃেল যফত্রতায কম 
ংওায চলন্যঙর, তা প্রলতযও যনলেথ াল ভানুললয ভলধয থাওা ঈযঘত। আঈুলপয এআ াী 
অঘযলণ যববূত ল কলনফী ভুাম্মাে (ঙাঃ) ফলরন, 

تُم  ى  اواب محا ثَب ثي : إبَّو  الكٌيَب   بَب  الكٌيِم   بِم  الكٌيِم  بِم  الكٌيِم  اَبي ا ِمثْم ، يَب ٌيوسُم  بُم ٌيعيوَب  بِم  وسحاَب  بِم إ ك اٌيَب
تُم ثي قك   يُمبَّو إِمبَّو كَب ِّنً )احءنى  اكوياُم  َباَب ْم ٌَب دِم ٌْم

بَب  َب يْم يَب ِم  اسَّوتِمً قَبطَّو حاُم  انِّنوْم ح  َب أَباْمهُم مَب اِم ْم إِماَبى كَب ِّنكَب  َبحوْم اُم قَبحاَب  كْم يْم وُم هُم  اكَّو حءَب ح اَب عَبمَّو  َب
يٌن  عٌِم بَّو  َب اِم دِم ٌْم ، كي ه  اتكم ى  وند سوب ( ِملَب - 

‘যনশ্চআ ম্ভ্রাি ফযযিয ুত্র ম্ভ্রাি, তায ুত্র ম্ভ্রাি, তায ুত্র ম্ভ্রাি- (তাাঁযা ’করন) 
আফযাীলভয ুত্র আাি, তাাঁয ুত্র আাকূফ  তাাঁয ুত্র আঈুপ। মযে অযভ তযেন ওাযাকালয 
থাওতাভ, মতযেন যতযন যঙলরন, তা’কর ফাোয েতূ প্রথভফায অায ালথ ালথ অযভ তায 
প্রস্তাফ ওফুর ওযতাভ’। এ ওথা ফরায য যাূরুল্লা (ঙাঃ) ূযা আঈুপ ৫০ অাতটি াঠ 
ওলযন’।[22] 

ফাোয েযফালয আঈুপ (অঃ): 
ওাযাকায কথলও াঠালনা আঈুলপয োফী নুমাী ভযরালেয ওালঙ ফাো খটনায তেি 
ওযলরন। অল্লা ফলরন, ফাো ভযরালেয কডলও ফরর,  هِم فْموِم ب نَّو وُمسَب  َب ٌُميْم دتُّمبَّو   ُملُمبَّو إِم ْم كَب يَب

طْم ح خَب  قَبحاَب مَب

‘কতাভালেয ঔফয যও মঔন কতাভযা আঈুপলও কুওলভথ পুযরলযঙলর? তাযা ফরর,  ح نَب عِممْم ح  َب حاَب ِم ِم مَب سَب

ءٍ  يْم بْم وُم هِم مِم ٌْم عَب অল্লা যফত্র। অভযা তাাঁয (আঈুপ) ম্পলওথ‘  َب  ভন্দ যওঙুআ চাযন না ’। অমীম-ত্নী 
ফরর,  بَب قٌِم حدِم بَب  ا َّو هُم اَبمِم إِمنَّو هِم يَب فْموِم بْم نَّو دتُّمهُم  َب ح كَب يَب نَب

اُّم  َب سَب َب  اْمسَب  এঔন তয প্রওাযত ’র। অযভআ তালও‘  آلبَب سَب ْم
পুযরলযঙরাভ এফং ক যঙর তযফােী’ (আঈুপ ১২/৫১)। আযতূলফথ এওফায লযয ভযরালেয 
ম্মুলঔ মুরাঔা ঈি স্বীওৃযত যেল ফলরযঙর,  يَب يْم َب تَب هِم  َبحوَب فْموِم ب نَّو دتُّمهُم  َب  অযভ তালও‘ اَبعَبدْم كَب يَب
পুযরলযঙরাভ। যওন্তু ক যনলচলও ংমত কযলঔযঙর’ (আঈুপ ১২/৩২)। 



তঃয অমীম-ত্নী ফরর,  بَب ٌْم حئِمنِم دَب  اْمخَب ٌْم ي لَب دِم يْم ٌَب وِم يَب َببَّو  َب الَب  ٌْم هُم  ِمحاْم َب نْم خُم
عَبيَب  َبنِّنً اَبيْم  َب يْم ٌَب اِمكَب اِم  এটা (থথাৎ এআ‘  َب

স্বীওৃযতটা) এচলনয কমন কৃস্বাভী চানলত ালযন কম, তায লকাঘলয অযভ তায প্রযত 
যফশ্বাখাতওতা ওযযযন। ফস্ত্ততঃ অল্লা যফশ্বাখাতওলেয লড়মন্ত্র পর ওলযন না ’ (৫২)। ‘অয 
অযভ যনলচলও যনলেথ াল ভলন ওযয না। যনশ্চআ ভানুললয ভন ভন্দপ্রফণ। কওফর ঐ ফযযি ঙাড়া 
মায প্রযত অভায প্রবু ো ওলযন। যনশ্চআ অভায প্রযতারও েভাীর  োফান’ (৫৩)। 

এবালফ অমীম-ত্নী  নকযীয ভযরাযা মঔন ফাস্তফ খটনা স্বীওায ওযর , তঔন ফাো যনলেথ 
যেলরন, আঈুপলও অভায ওালঙ যনল এ। কুযঅলনয বালা-  ًْم وِم فْم هُم اِمنَب عِم ْم خْم تَب ًْم  ِمهِم  َبوْم نِم تُميْم عِمكُم  ئْم قَبحاَب  اْممَب يَب

بٌن  ٌْم بٌن  َبمِم ٌْم لِم ح مِم نَب ٌْم يَب اَبدَب يْم ٌَب هُم قَبحاَب إِمنَّوكَب  اْم عَّومَب ح لَب عَبمَّو ٌيوس)-  َب  ৫৪)- 

‘ফাো ফরর, তালও কতাভযা অভায ওালঙ যনল এলা। অযভ তালও অভায যনলচয চনয এওাি 
ঘয ওলয কনফ। তঃয মঔন ফাো আঈুলপয ালথ ভতযফযনভ ওযলরন , তঔন যতযন 
তালও ফরলরন, যনশ্চআ অযন অচ কথলও অভালেয যনওট যফশ্বস্ত  ভমথাোূণথ স্থালনয যধওাযী ’ 
(আঈুপ ১২/৫৪)। 

আঈুলপয থথভন্ত্রীয ে রাব এফং ালথ ালথ ফাোীয েভতা রাব:  
ওাযাকায কথলও ভুি ল যপলয এল ফাোয ালথ ওলথাওথলনয এও মথাল ফাো মঔন 
েযুবথ ে কভাওালফরা েে  যফশ্বস্ত করাও কওাথা ালফন ফলর যনলচয াত্ব প্রওা 
ওযযঙলরন, তঔন আঈুপ (অঃ) যনলচলও এচনয ক ওলযন। কমভন অল্লায বালা-  

يٌن  ٌْم عِم ظٌن  َب ٌْم فِم ًْم سَب آئِمبِم   َبكْم ِم إِمنِّن لَب عَبى خَب ًْم  َب نِم عْم يَب ٌيوس)- قَبحاَب  اْم  ৫৫)- 

‘আঈুপ ফরর, অযন অভালও কেলয ধন-বািালযয োযলত্ব যনলাযচত ওরুন। অযভ যফশ্বস্ত 
যেও  (এ যফলল) যফজ্ঞ’ (আঈুপ ১২/৫৫)। 

তাাঁয এআ ে প্রাথথনা  যনলচয কমাকযতা যনচ ভুলঔ প্রওা ওযায ঈলদ্দয যনলচয কশ্রষ্ঠত্ব  
ংওায প্রওালয চনয যঙর না। ফযং কুপযী হুকূভলতয যফশ্বস্ত  নযবজ্ঞ ভন্ত্রী  
অভরালেয াত কথলও অন্ন েযুবথ ে ীযড়ত াধাযণ চনকলণয স্বাথথ যোয চনয  তালেয প্রযত 
োদ্রথ যঘততায ওাযলণ যঙর। আফনু ওাঙীয ফলরন, এয ভলধয কনতৃত্ব কঘল কনায েরীর যললঙ 
ঐ ফযযিয চনয, যমযন কওান যফলল যনলচলও অভানতোয  কমাকয ফলর যনযশ্চতবালফ ভলন 
ওলযন’।[23] কুযতুফী ফলরন, মঔন কওঈ যনযশ্চতবালফ ভলন ওযলফন কম, এ ফযাালয যতযন ফযতীত 
কমাকয অয কওঈ কনআ, তঔন তালও ঐ ে ফা োযত্ব কঘল কনা াযচফ লফ। োিলয 
মযে নয কওঈ কমাকয থালও, তলফ কঘল কনা মালফ না। যভলয ঐ ভ আঈুলপয ঘাআলত 
েযুবথ ে কভাওাযফরা কমাকয  অভানতোয কওঈ যঙর না যফধা আঈুপ ঈি োযত্ব কঘল যনল 
যঙলরন’।[24] অত্মস্বাথথ াযঙর ফা াওালচ াাময ওযা তাাঁয ঈলদ্দয যঙর না। 

অলর যওতাফকলণয ফণথনা ভলত এআ ভ ফাো তাাঁলও কওফর ঔােয ভন্ত্রণার ন, ফযং ুযা 
যভলযয ান েভতা থণ ওলযন এফং ফলরন, অযভ অনায ঘাআলত ফড় নআ, কওফর যংান 
ফযতীত’। আফনু আালওয ফণথনা ভলত এ ভ ফাো তাাঁয ালত ভুরভান ন। এওথা ফরা 
ললঙ কম, এআ ভ ‘অমীলম যভঙয’ যিৎপীয ভাযা মান। পলর আঈুপলও ঈি লে ফালনা  
এফং তায যফধফা স্ত্রী মুরাঔালও ফাো আঈুলপয ালথ যফফা কেন।[25] জ্ঞান  মুযি এওথা 
কভলন যনলর কুযঅন এ যফলল যওঙু ফলরযন। কমভন যাণী যফরিীলয ভুরভান া ম্পলওথ  
কুযঅন স্পষ্টবালফ ফলর যেললঙ (নভর ২৭/৪৪)। কমলতু কুযঅন  ােীঙ এ যফলল যওঙু 



ফলরযন, তএফ অভালেয ঘু থাওা ঈতভ। অয অলর যওতাফকলণয ফণথনা যফলল যাূলরয 
কো ভূরনীযত নুযণ ওযা ঈযঘত কম, তাযাত  আনচীর যফলল অভযা তালেয ওথা 
তয ফরফ না, যভথযা ফরফ না ফযং অভালেয যনওলট কলনফীয ভাধযলভ কম যফধান এললঙ , 

কওফর তাযআ নুযণ ওযফ।।[26] 

নফী যালফ ুরাভান (অঃ)-এয কমভন ঈলদ্দয যঙর যফরিীলয ভুরভান া  তায 
যাচয কথলও যযও ঈৎঔাত া। নুরূবালফ নফী যালফ আঈুপ (অঃ)-এয ঈলদ্দয 
থাওলত ালয ফাোয ভুরভান া এফং যভয কথলও যযও ঈৎঔাত া  ফথত্র 
অল্লায যফধান প্রযতযষ্ঠত া। ফাো মঔন তায বি  নুযি যঙলরন এফং যনলচয 
ফাোী তালও কােথ ওলযযঙলরন, তঔন ধলয কনা মা কম, যতযন যযওী ধযান-ধাযণা 
যযতযাক ওলয তাীলেয নুাযী লযঙলরন এফং আঈুপলও নফী যালফ স্বীওায ওলয তাাঁয 
যী‘অলতয নুাযী ল ফাওী চীফন ওাটিলযঙলরন। অল্লা ফথাযধও ফকত।  

এবালফ অল্লায আচ্ছা আঈুপ (অঃ) যভলযয লফথাচ্চ লে ম্মালন ফযযত  ’করন এফং 
ন্ধকূল াযযল মাা আঈুপ ুনযা েীপ্ত ূলমথয নযা ৃযথফীলত যফওযত ল ঈঠলরন। 
অল্লা ফলরন, 

بَب  ٌْم نِم وِم كَب  اْممُمسْم ٌ ُم  َباْم الَب نُمضِم آءُم يَب لَب بْم نَب ح مَب تِمنَب مَب سْم وُم  ِمكَب ٌْم آءُم نُم ِم لَب ٌَب ثُم  ٌْم ح سَب يَب نْم  مِم
يَّو ُم تَب َب ٌَب ٌُميوُمسَب  ًِم   َبكْم ِم  ح اِم نَّو لَّو اِمكَب مَب لَب َب ٌيوس)- يَب  

৫৬)- 

‘এভযনবালফ অভযা আঈুপলও কলেল প্রযতষ্ঠা োন ওযয। ক তথা কমঔালন আচ্ছা স্থান ওলয 
যনলত াযত। অভযা অভালেয যভত মালও আচ্ছা তালও কৌাঁলঙ যেল থাযও এফং অভযা 
ৎওভথীরলেয প্রযতোন যফনষ্ট ওযয না’ (আঈুপ ১২/৫৬)। ঈলযাি অালত স্পষ্ট আযঙ্গত 
যললঙ আঈুলপয লফথাচ্চ েভতায যধওাযী ায এফং যভলযয ফথত্র যফধান চাযয ওযায। 
আফনু ওাঙীয ফলরন, এআ ভ যতযন িীনী  েযুনাফী ঈব েভতায যধওাযী যঙলরন’।[27] 

আঈুলপয েে ান  েযুবথ ে ভুওাযফরা ূফথ ফযফস্থানা: 
ুদ্দী, আফনু আাি, আফনু ওাঙীয প্রভুঔ যফিানকণ আযাইরী কযাাত ভূলয যবযতলত কম 
যফফযণ যেললঙন, তায াযওথা এআ কম, আঈুপ (অঃ)-এয ালত যভলযয ানবায যথত 
ায য স্বলপ্নয ফযাঔযা নুমাী প্রথভ াত ফঙয ভগ্র কেল ফযাও পর ঈৎন্ন । 
আঈুপ (অঃ)-এয যনলেথক্রলভ ঈিতৃ পলরয ফৃোং যঞ্চত যাঔা । এলত ফুছা মা কম , 

অধুযনও ওালরয এরএযড, যএযড ঔােয গুোলভয যবমাত্রা যফকত যেলন আঈুপ (অঃ)-এয 
ভাধযলভআ শুরু লযঙর। 

এযয স্বলপ্নয যিতী ংলয ফাস্তফতা শুরু  এফং কেল ফযাও েযুবথ ে কেঔা কে। যতযন 
চানলতন কম, এ েযুবথ ে াত ফঙয স্থাী লফ এফং অালয যাচযভূল যফসৃ্তত লফ। তাআ 
ংযযেত ঔােযয ঔুফ তওথ তায ালথ ফয ওযা শুরু ওযলরন। যতযন যি যফতযণ না ওলয 
স্বল্পভূলরয ঔােয যফতযলণয যোি কনন। কআ ালথ ভাথাপ্রযত ঔােয যফতযলণয এওটা যনযেথষ্ট 
যযভাণ যনধথাযণ ওলয কেন। তাাঁয অকাভ হুাঁযাযয কভাতালফও যভযী চনকলণয যধওাংলয 
ফাড়ীলত যঞ্চত ঔােযয ভচেূ যঙর। পলর াশ্বথফতী েযুবথ েীযড়ত যাচযভূ কথলও েলর েলর 
করালওযা যভলয অলত শুরু ওলয। আঈুপ (অঃ) তালেয প্রলতযওলও ফঙলয এও ঈট কফাছাআ 
ঔােয-য স্বল্প ভূলরযয যফযনভল প্রোলনয যনলেথ কেন।[28] তীফ গুরুত্বূণথ যফল ায 



ওাযলণ ঔােয যফতযলণয তোযযও আঈুপ (অঃ) যনলচআ ওযলতন। এলত ধলয কনা মা কম , 

ঔােয-লযয যওাযী কযলনয প্রথা যফলশ্ব প্রথভ আঈুপ (অঃ)-এয ালতআ শুরু ।  

বাআলেয যভলয অকভন: 
যভলযয েযুবথ ে ক কেলয ীভানা কযযল াশ্বথফতী েযূ-েযূাি এরাওা ভূল যফসৃ্তত । 
আফযাীভ, আাি  আাকূলফয অফাবূযভ কওন‘অন েযুবথ লেয ওযারগ্রাল যতত । পলর 
আাকূলফয যযফালয নটন কেঔা কে। এ ভ আাকূফ (অঃ)-এয ওালন এ ঔফয কৌাঁলঙ 
মা কম, যভলযয নতুন ফাো তযি ৎ  োরু। যতযন স্বল্পভূলরয এও ঈট যযভাণ 
ঔােযয বাফী ফযযিলেয ভলধয যফতযণ ওযলঙন। এ ঔফয শুলন যতযন ুত্রলেয ফরলরন , 

কতাভযা যভলয যকল ঔােযয যনল এলা। কভলত ে বাআ েটি ঈট যনল যানা ল 
ককর। ফৃে যতায যঔেভত  ফাড়ী কেঔাশুনায চনয কঙাট বাআ কফযনাভীন এওাওী যল ককর। 
কওন‘অন কথলও যভলযয যাচধানী প্রা ২৫০ ভাআলরয ফযফধান। 

মথাভল েবাআ কওন‘অন কথলও যভলয ঈযস্থত ’র। আঈুপ (অঃ) তালেযলও যঘলন 
কপরলরন। যওন্তু তাযা তাাঁলও যঘনলত ালযযন। কমভন অল্লা ফলরন, 

بَب  يْم كُم لِم نْم يْم اَبهُم مُم اُم كَب َبيُميْم يَب هِم  َبيَب ٌْم عَب عُميْم   َب خَب وُمسَب  َبدَب ٌُميْم يَب ُم  حء إِمخْم اَب ٌيوس)- يَب  ৫৮)- 

‘আঈুলপয বাআলযা অকভন ওযর এফং তায ওালঙ ঈযস্থত  ’র। আঈুপ তালেযলও যঘনলত 
াযর। যওন্তু তাযা তালও যঘনলত ালযযন’ (আঈুপ ১২/৫৮)। 

আঈুলপয কওৌর ফরম্বন  কফযনাভীলনয যভয অকভন : 
ুদ্দী  নযানযলেয ফযালত কুযতুফী  আফনু ওাঙীয ফণথনা ওলযন কম, ে বাআ েযফালয কৌাঁঙলর 
আঈুপ (অঃ) তালেযলও কোবালীয ভাধযলভ এভনবালফ যচজ্ঞাাফাে ওলযন, কমভন লঘনা 
করাওলেয ওযা । ঈলদ্দয যঙর তালেয ম্পলওথ  যনযশ্চত া এফং যতা আাকূফ  কঙাটবাআ 
কফযনাভীলনয ফতথ ভান ফস্থা কচলন কনা। কমভন যতযন যচলজ্ঞ ওলযন, কতাভযা যবন্নবালী এফং 
যবনলেী। অভযা যওবালফ ফুছফ কম, কতাভযা ত্রুয গুপ্তঘয ন? তাযা ফরর, অল্লায ওভ! 
অভযা গুপ্তঘয নআ। অভযা অল্লায নফী আাকূফ (অঃ)-এয িান। যতযন কওন ‘অলন ফফা 
ওলযন। বালফয তাড়না তাাঁয যনলেথ ল ুেযূ থ যতক্রভ ওলয অনায ওালঙ এলযঙ 
অনায ুনাভ-ুঔযাযত শুলন। মযে অযন অভালেয লন্দ ফল কগ্রপতায ওলযন থফা ূনয 
ালত যপযযল কেন, তা’কর অভালেয যতফৃে যতা-ভাতা  অভালেয ে বাআলয যযফায না 
কঔল ভাযা ড়লফ।[29] 

এওথা শুলন আঈুলপয হৃে ঈথলর ঈঠর। যওন্তু যত ওলষ্ট ফুলও ালাণ কঘল কযলঔ ফরলরন, 

কতাভালেয যতায অয কওান িান অলঙ যও? 

তাযা ফরর, অভযা ফালযা বাআ যঙরাভ। তন্লধয এও বাআ আঈুপ কঙাট কফরা চঙ্গলর াযযল 
ককলঙ। অভালেয যতা তালওআ ফথাযধও কস্দ ওযলতন। তঃয তায লােয ফায কঙাট বাআ 
কফযনাভীন এঔন ফাড়ীলত অলঙ যতালও কেঔাশুনায চনয। ফওথা শুলন যনযশ্চত ফায য 
আঈুপ (অঃ) তালেযলও যাচওী কভভালনয ভমথাো যাঔায এফং মথাযীযত ঔােয-য 
প্রোলনয যনলেথ যেলরন। তঃয যফোলয ভ তালেয ফরলরন, ুনযা অায ভ কতাভযা 
কতাভালেয কঙাট বাআটিলও ালথ যনল এলা। এ যফলল কুযঅনী ফণথনা যননরূ- 

بَب  ٌْم اِم لِم نْم كُم  اْممُم ٌْم ح خَب نَب
اَب يَب َب ٌْم ًْم  ُميْم ًِم  اْملَب بَب  َبنِّن يْم كَب يْم  َبالَب تَب لُم ٌْم  ِم

بْم  َب ًْم  ِمأَبٍ  اَّولُمي مِّن تُمينِم يْم قَبحاَب  ئْم اِم حلِم يَب يْم  ِماَب اُم يَّولَب ح اَب اَبمَّو ًْم  ِمهِم  َبسَب - يَب تُمينِم
أْم  َبإِمب اَّويْم تَب

كَب ُميبِم  عْم الَب تَب ي يَب دِم نْم يْم  ِم اَب اَبلُم ٌْم عُميبَب - لَب ح اَبفَبح ِم إِمنَّو حهُم يَب  َب
هُم  َب نْم دُم  َب نُمكَب يِم ٌيوس)- قَبحاُمي ْم وَب  ৫৯-৬১)- 



‘তঃয আঈুপ মঔন তালেয যে ভূ প্রস্ত্তত ওলয যের, তঔন ফরর, কতাভালেয শফভালত্র 
বাআলও অভায ওালঙ যনল এলা। কতাভযা যও কেঔঙ না কম, অযভ ভা ূণথবালফ যেল থাযও 
এফং কভভানলেয ঈতভ ভােয ওলয থাযও’? (৫৯)। ‘যওন্তু মযে কতাভযা তালও অভায ওালঙ না 
অলনা, তলফ অভায ওালঙ কতাভালেয কওান ফযাদ্দ কনআ এফং কতাভযা অভায যনওলট কৌাঁঙলত 
াযলফ না’ (৬০)। ‘বাআলযা ফরর, অভযা তায ম্পলওথ  তায যতালও যামী ওযায কঘষ্টা ওযফ 
এফং অভযা এওাচ ফযআ ওযফ’ (আঈুপ ১২/৫৯-৬১)। 

এযয আঈুপ (অঃ) কওৌর ফরম্বন ওযলরন। কওননা যতযন ফুছলত কলযযঙলরন কম , েটি 
ঈলটয ভযযভাণ ঔােযভূরয ংগ্র ওযলত বাআলেয াভথথয না  ’কত ালয। থঘ কঙাট বাআলও 
অনা প্রলাচন। কওাযণ যতযন ওভথঘাযীলেয ফলর যেলরন, ঔােযভূরয ফাফে তালেয কো থথ 
তালেয কওান এওটি ফস্তায ভলধয বলয যেলত। মালত ফাড়ী যকল ঈি টাওা যনল অফায তাযা 
ঘলর অলত ালয। এ যফলল কুযঅনী ফণথনা যননরূ- 

بَب  يْم اِميُم كْم ٌَب عَّويُميْم  يْم اَبيَب عِميِم عَب ُميْم  إِماَبى  َباْم عَب ح إِم َب   نْم يَب نَب كِم ُميْم يْم ٌَب عَّويُميْم  يْم اَبيَب حاِميِم سَب يُميْم  ًِم كِم تَب ح َب عُميْم   ِمضَب يَب حنِمهِم  اْم ٌَب قَبحاَب اِمفِمتْم ٌيوس)- يَب  ৬২)- 

‘আঈুপ তায ওভথঘাযীলেয ফরর, তালেয ণযভূরয তালেয যে-লত্রয ভলধয কযলঔ ো, মালত কৃল 
কৌাঁলঙ তাযা তা ফুছলত ালয। ম্ভফতঃ তাযা ুনযা অলফ’ (আঈুপ ১২/৬২)। 

আঈুলপয বাআলযা মথাভল ফাড়ী যপলয এর। ফস্তা ঔুলর ণযভূরয কপযত কল তাযা অনলন্দ 
ঈৎপুল্ল ল ঈঠলরা। তাযা এটালও তালেয প্রযত অমীলম যভঙলযয যফলল নুগ্র ফলর ধাযণা 
ওযর। এেলণ তাযা যতালও ফরর, অফফা! অভযা মঔন ণযভূরয কল ককযঙ, তঔন অভযা 
ত্বয ুনযা যভলয মাফ। তলফ যভযযাচ অভালেযলও এওটি তথ  যেললঙন কম, এফালয মাায 
ভ কঙাট বাআ কফযনাভীনলও যনল কমলত লফ। তালও কঙলড় ককলর ঔােযয যেলফন না ফলর 
যতযন স্পষ্টবালফ ফলর যেললঙন। তএফ অযন তালও অভালেয ালথ মাফায নুভযত যেন। 
চফালফ যতা আাকূফ (অঃ) ফরলরন, তায ম্পলওথ  কতাভালেয যওবালফ যফশ্বা ওযফ? আযতূলফথ 
কতাভযা তায বাআ আঈুপ ম্পলওথ  যফশ্বাবঙ্গ ওলযঙ’। তঃয যযফালযয বাফ-নটলনয 
ওথা কবলফ তালেয ওাঙ কথলও ঙ্গীওায যনল যতযন কফযনাভীনলও তালেয ালথ মাফায নুভযত 
যেলরন। খটনাটি কুযঅলনয বালা যননরূ- 

بَب  يْم ح ِمظُم ح اَبهُم اَبسَب إِمنَّو اْم يَب تَب لْم ح نَب حنَب خَب
ح  َب نَب يَب اْم مَب وِم أَبكْم اُم  َب ٌْم ح  اْملَب نَّو نِم َب مِم ح مُم حنَب ح  َب َب ٌَب حاُميْم   يْم قَب يِم ٌْم  ِم

يْم  إِماَبى  َب يُم اَب ح كَب عَبمَّو ح -  َب مَب هِم إِمالَّو لَب ٌْم عَب يْم  َب نُملُم اْم آمَب قَبحاَب اَب
بَب  ٌْم يُم  اكَّو سِممِم سَب يَب  َبكْم اُم ح ِمظحًا يَب كٌن سَب ٌْم اُم  َبح ُم خَب ب قَب ْم هِم مِم ٌْم عَبى  َبخِم يْم  َب نتُملُم ح -  َبمِم ٌَب حاُميْم   يْم قَب يِم ٌْم تْم إِماَب دَّو يُميْم كُم تَب ح َب يْم   ِمضَب دُم اَب يُميْم يَب ح َب تَب يْم  مَب سُم ح  َبتَب اَبمَّو يَب

كٌن  ٌْم وِم ٌَب اٌن  ٌْم اِمكَب لَب ٍك  َب ٌْم يِم اَب  َب ٌْم دَب دُم لَب لْم نَب ح يَب حنَب فَبظُم  َبخَب سْم نَب ح يَب عَبنَب كُم  َباْم ٌْم مِم نَب ح يَب نَب ٌْم تْم إِماَب دَّو ح كُم تُمنَب ح َب هِم  ِمضَب ً اَب  ِم ح نَب ْم ِم ح مَب حنَب  َب
تَّوى -  َب يْم سَب لُم يَب عَبهُم مَب وِم قَبحاَب اَببْم  ُمكْم

اٌن  ٌْم لِم اُم يَب عُميْم ح نَب عَبى مَب ثِمعَبيُميْم قَبحاَب  ُم  َب يْم هُم مَب يْم ح آتَب عَبمَّو يْم  َب حطَب  ِملُم ٌُّمسَب ب 
ًْم  ِمهِم إِمالَّو  َب نِم تُمنَّو

أْم بَب  ِم اَبتَب ثِمعحًا مِّن يْم بِم مَب تُميْم ٌيوس)- تُم ْم  ৬৩-৬৬)- 

‘তঃয তাযা মঔন তালেয যতায ওালঙ যপলয এর, তঔন ফরর, ক অভালেয যতা! অভালেয 
চনয ঔােযলযয ফযাদ্দ যনযলে ওযা ললঙ। তএফ অযন অভালেয ালথ অভালেয বাআলও 
কপ্রযণ ওরুন, মালত অভযা ঔােযলযয ফযাদ্দ অনলত াযয। অভযা ফযআ তায ুলযাুযয 
কপামত ওযফ’ (৬৩)। ‘যতা ফরলরন, অযভ যও তায ম্পলওথ  কতাভালেয কআরূ যফশ্বা ওযফ, 

কমরূ যফশ্বা আযতূলফথ তায বাআ ম্পলওথ  ওলযযঙরাভ? তএফ অল্লা ঈতভ কপামতওাযী এফং 
যতযনআ ফথাযধও োরু’ (৬৪)। ‘তঃয মঔন তাযা ণয ম্ভায ঔুরর, তঔন কেঔলত কর কম, 

তালেযলও তালেয ণযভূরয কপযত কো ললঙ। তাযা (অনলন্দ) ফলর ঈঠলরা, ক অভালেয 
যতা! অভযা অয যও ঘাআলত াযয? এআলতা অভালেয কো ণযভূরয অভালেযলও যপযযল 
কো ললঙ। এঔন অভযা অফায অভালেয যযফালযয চনয ঔােযয অনফ। অভযা 



অভালেয বাআলয কপামত ওযফ এফং এও ঈট ঔােযয কফী অনলত াযফ এফং ঐ ফযাদ্দটা 
ঔুফআ চ’ (৬৫)। ‘যতা ফরলরন, তালও কতাভালেয ালথ াঠাফ না, মতেণ না কতাভযা অভায 
যনওলট অল্লায নালভ ঙ্গীওায ওয কম, তালও ফযআ অভায ওালঙ কৌাঁলঙ কেলফ। ফয মযে 
কতাভযা এওািবালফআ া ল ড় (তলফ কওথা স্বতন্ত্র)। তঃয মঔন ফাআ তাাঁলও 
ঙ্গীওায যের, তঔন যতযন ফরলরন, অভালেয ভলধয কম ওথা ’র, ক ফযাালয অল্লা ভধযস্থ 
যআলরন’ (আঈুপ ১২/৬৩-৬৬)। 

ঈলযয অলরাঘনা ভলন লচ্ছ কম, েবাআ ফাড়ী এলআ প্রথলভ তালেয যতায ওালঙ কফযনাভীনলও 
যনল মাফায ফযাালয েযফায ওলযলঙ। থঘ তাযা বার ওলযআ চানত কম, এ প্রস্তালফ যতা 
ওঔলনাআ যামী লফন না। েীখথযেন লয ফাড়ী যপলয বালফয ংালয প্রথলভ ঔােযলযয ফস্তা না 
ঔুলর ফৃে যতায ন্তুযষ্ট ঈলদ্রওওাযী যফল যনল ওথা ফরলফ, এটা বাফা মা না। ণযভূরয 
কপযত াা ঔুীয ভুূলতথ আ ফযং এরূ প্রস্তাফ কোটা মুযিম্মত। 

ঈলল্লঔয কম, কুযঅনী ফণথনা অকযঙ ালত খটনায অকযঙ া মরূযী ন। কমভন ভূা 
(অঃ)-এয ওলভয কাবী কুযফানীয খটনা ফণথনা (ফািাযা ৬৭-৭১) কলল খটনায ওাযণ  
ূত্র ফণথনা ওযা ললঙ (ফািাযা ৭২-৭৩)। এভন যফফযণ কুযঅলনয যফযবন্ন স্থালন াা 
মা। এঔালন কটা ললঙ ফলর নুযভত । 

কঙলরলেয ওাঙ কথলও ঙ্গীওায যনল কফযনাভীনলও তালেয ালথ াঠাফায ফযাালয ম্মত ায 
য যতা আাকূফ (অঃ) যযষ্কাযবালফ ফলরন,  ح ِمظحًا كٌن سَب ٌْم  ’অল্লাহ্আ ঈতভ কপামতওাযী‘  َبح ُم خَب
(আঈুপ ১২/৬৪)। থথাৎ যতযন কফযনাভীনলও অল্লায ালতআ কােথ ওযলরন। অল্লা তায 
ফান্দায এআ অকুযত শুনলরন। তঃয আাকূফ (অঃ) কঙলরলেযলও যওঙু ঈলে কেন , মায 
ভলধয তাাঁয ফাস্তফফুযে  েযূেযথতায প্রযতপরন খলটলঙ। যতযন তালেযলও এওালথ এওআ প্রলফিায 
যেল যভলযয যাচধানীলত প্রলফ ওযলত যনললধ ওলযন। ফযং তালেযলও ৃথও ৃথও বালফ 
যফযবন্ন েযচা যেল লয প্রলফ ওযলত ফলরন। কওননা যতযন কবলফযঙলরন কম, এওআ যতায 
িান ুন্দয  ুঠাভলেী ১১ চন যবনলেীলও এওলত্র এও েযচা যেল প্রলফ ওযলত কেঔলর 
লনলও ভন্দ যওঙু লন্দ ওযলফ। যিতীতঃ প্রথভফায পলয যভযযাচ তালেয প্রযত কম 
যাচওী কভভানোযী প্রেথন ওলযলঙন, তালত লনলওয ভলন যংা কচলক থাওলত ালয এফং 
তাযা তালেয েযত ওযলত ালয। তৃতীতঃ তালেয প্রযত নযলেয কুেযৃষ্ট রাকলত ালয। যফলটি 
অল্লা ফণথনা ওলযন এবালফ, 

هِم  ٌْم عَب يُم إِمالَّو ِم ِم  َب لْم ٍء إِمبِم  اْمسُم ًْم بْم لَب بَب  ِم مِم نلُمي مِّن ًْم  َب نِم  ْم
ح  ُم مَب قَبٍة يَب فَبكِّن تَب يَب ٍو مُّم بْم  َب ْم عُمي ْم مِم خُم حٍو يَب سِمٍد يَب دْم بْم  َب عُمي ْم مِم خُم دْم ًَّو الَب تَب نِم ح  َب ٌَب قَبحاَب  يَب

بَب  عُميْم لِّن يَب تَب اِم  اْممُم لَّو يَب تَب ٌَب عْم هِم  َب ٌْم عَب عْمتُم يَب َب لَّو يَب ٌيوس)- تَب  ৬৭)- 

‘আাকূফ ফরলরন, ক অভায িালনযা! কতাভযা ফাআ এওআ েযচা যেল প্রলফ ওলযা না। ফযং 
ৃথও ৃথও েযচা যেল প্রলফ ওয। তলফ অল্লা কথলও অযভ কতাভালেয যো ওযলত াযয 
না। অল্লা ফযতীত ওারু হুকুভ ঘলর না। তাাঁয ঈলযআ অযভ বযা ওযয এফং তাাঁয ঈলযআ 
বযা ওযা ঈযঘত ওর বযাওাযীয’ (আঈুপ ১২/৬৭)। 

তঃয যতায যনওট কথলও যফো যনল কফযনাভীন  ১১ বাআ ১১টি ঈট যনল যভলযয 
লথ মাত্রা ওযর। যথভলধয তালেয কওানরূ ফাধা-যফঘ্ন খলটযন। যভলয কৌাঁলঙ তাযা যতায 
ঈলে ভলত যফযবন্ন েযচা যেল ৃথও ৃথওবালফ লয প্রলফ ওযর। আাকূলফয এ যাভথ 
যঙর যতৃূরব কস্দ-ভভতা ’কত ঈৎাযযত। মায পর িালনযা কললঙ। তাযা ওারু যংায 



যওায যন যওংফা ওারু ফেনমলয লড়যন। যওন্তু এয লয অল্লায ূফথ যনধথাযযত তািেীয 
ওামথওয ললঙ। কফযনাভীন ঘুযযয যভথযা ফালে কগ্রপতায ল মা। মা যঙর আাকূলফয চনয 
যিতীফায ফলঘল ফড় অখাত। যওন্তু এটা আাকূলফয কো‘অয যযন্থী যঙর না। কওননা যতযন 
ফলরযঙলরন, ‘অল্লা কথলও অযভ কতাভালেয যো ওযলত াযয না। অল্লা ফযতীত ওারু হুকুভ 
ঘলর না’ (আঈুপ ১২/৬৭)। তএফ যতায যনলেথ ারনওযলর তাযা অল্লায ূফথযনধথাযণ ফা 
তািেীযলও এড়ালত ালযযন। অয কআ তািেীলযয পলরআ আাকূফ (অঃ) তায াযালনা 
ে’ুিানলও এওলত্র যপলয ান। আাকূলফয কবীয জ্ঞালনয প্রংা ওলয অল্লা ফলরন,  ح عْمٍي اِّنمَب يْم  ِم هُم اَب ُم إِمنَّو يَب
 ، بَب عَبمُميْم يْم ٌَب كَب  انَّوحسِم الَب  ثَب لْم

بَّو  َب اَب لِم حهُم يَب نَب عَّومْم  আাকূফ যফলল জ্ঞালনয যধওাযী যঙলরন। মা অভযা তালও োন‘ َب
ওলযযঙরাভ। যওন্তু যধওাং করাও তা চালন না’ (আঈুপ ১২/৬৮)। 

ফরা ফাহুরয, আাকূলফয কআ আল্ম যঙর অল্লায তা  তাাঁয গুণাফরীয আল্ম, অল্লায তুরনী 
েভতায আল্ম। অয এটাআ ’র ভা‘কযপাত ফা যেফযজ্ঞান, মা ূক্ষ্মেী ভুতািী অলরভকণ রাব 
ওলয থালওন। কচলনযআ যতযন যনলচয কো কওৌলরয ঈলয যনবথ য না ওলয অল্লায ঈলয 
বযা ওলযন  তাাঁয ঈলযআ কঙলরলেয নযস্ত ওলযন। কওাযলণআ অল্লা তাাঁয যনচস্ব কওৌর 
প্রলাক ওলয কঙলরলেযলও ম্মালন যতায কওালর যপযযল কেন। পাযরল্লাযর াম্দ। 

ঈি যফলগুযর কুযঅলন ফযণথত ললঙ যননরূল: 
ح  عْمٍي اِّنمَب يْم  ِم هُم اَب ُم إِمنَّو ح يَب حاَب وَب قَبضَب عُميْم يْم ٌَب فْمسِم  ًْم نَب ةًا  ِم حاَب ٍء إِمالَّو سَب ًْم بْم لَب بَب  ِم مِم يُمي مِّن نْم ًْم  َب نِم ٌُم ْم حبَب  ح لَب يْم مَّو اُم  ُميْم

يْم  َب اُم كَب ثُم  َبمَب ٌْم بْم سَب عُميْم  مِم خَب ح دَب اَبمَّو يَب
بَب  عَبمُميْم يْم ٌَب كَب  انَّوحسِم الَب  ثَب لْم

بَّو  َب اَب لِم حهُم يَب نَب عَّومْم حنُميْم  -  َب ح لَب ئِمسْم  ِممَب تَب كَب  َبسَب تَب ْم يْم خُم
حْم  َب حهُم قَبحاَب إِمنِّنً  َبنَب خَب

هِم  َب ٌْم ى إِماَب وُمسَب آيَب ٌُميْم عَبى  عُمي ْم  َب خَب ح دَب اَبمَّو يَب

بَب  عُميْم مَب يْم ٌيوس)- ٌَب  ৬৮-৬৯)- 

‘তাযা মঔন তালেয যতায যনলেথনা ভলত লয প্রলফ ওযর, তঔন অল্লায যফধালনয যফরুলে 
তা তালেয ফাাঁঘালত াযর না (থথাৎ তালেয ক কওৌর ওালচ অর না এফং কফযনাভীন 
কগ্রপতায ’র)। কওফর আাকূলফয এওটি প্রলাচন (থথাৎ কঙলরলেয কো যাভলথ) মা তায 
ভলনয ভলধয (থথাৎ, কস্দ যভযশ্রত তাওীে) যঙর, মা যতযন ূণথ ওলযযঙলরন ফস্ত্ততঃ যতযন কতা 
যঙলরন এওচন জ্ঞানী, কম জ্ঞান অভযা তালও যো যেলযঙরাভ (থথাৎ অল্লায তা  
গুণাফরী ম্পলওথ  প্রওৃত জ্ঞান)। যওন্তু যধওাং ভানুল তা চালন না’। ‘তঃয মঔন তাযা 
আঈুলপয যনওলট ঈযস্থত ’র, তঔন ক তায বাআ (কফযনাভীন)-কও যনলচয ওালঙ কযলঔ যের 
এফং (ককালন তালও) ফরর, যনশ্চআ অযভ কতাভায লােয বাআ (আঈুপ)। তএফ তালেয 
(থথাৎ ৎ বাআলেয) ওৃতওলভথয চনয েঃুঔ ওলযা না’ (আঈুপ ১২/৬৮-৬৯)। 

কফযনাভীনলও অটলও যাঔা ’র: 
লােয কঙাট বাআ কফযনাভীনলও কযলঔ কেফায চনয আঈুপ (অঃ) অল্লায হুকুলভ এওটি 
যফলল কওৌর ফরম্বন ওযলরন। মঔন ওর বাআলও যনভ ভাযপও ঔােয-য প্রোন ওযা  ’র 
এফং ৃথও ৃথও ফস্তা ৃথও নালভ ৃথও ঈলটয যলঠ ঘাালনা ’র, তঔন ককালন 
কফযনাভীলনয ফস্তায ভলধয ফাোয যনচস্ব ফযফহৃত স্বণথ ফা কযৌয যনযভথত মন াত্র, মা যঙর 
তীফ ভূরযফান, কটিলও বলয কো ’র। তঃয ওালপরা কফয ল যওঙু েযূ ককলর যঙন 
কথলও চশনও যাচওভথঘাযী ঙুলট যকল ঈশচ্চঃস্বলয কখালণা ওযর, ক ওালপরায করালওযা! কতাভযা 
কঘায। োাঁড়া কতাভালেয তল্লায ওযা লফ। খটনাটিয ফণথনা কুযঅলনয বালা যননরূ: 

بَب  قُميْم حكِم يْم اَبوَب لُم كُم إِمنَّو ٌْم ح  اْميِم تُميَب ٌَّو
بٌن  َب بَب مُم َب ِّن هِم ثُميَّو  َب َّو ٌْم اِم  َبخِم سْم ًْم كَب ةَب  ِم ٌَب ح عَب اَب  اوِّن يَب يْم اَب اِم حلِم يَب يْم  ِماَب اُم يَّولَب ح اَب عَبمَّو ح َب  -  َب يْم مَب يِم ٌْم عَب عُميْم   َب حاُميْم  يَب َبقْم َب قَب

بَب  يْم عِمدُم فْم يٌن - تَب ٌْم ح  ِمهِم لَب ِم نَب
ٍك يَب َب ٌْم يِم اُم  َب حء  ِمهِم سِممْم بْم اَب اِممَب عِمكِم يَب يَب اَب  اْممَب عِمدُم  ُم فْم حاُميْم  نَب ح - قَب مَب دَب  ًِم   َبكْم ِم يَب ح اِمنُمفْموِم نَب ئْم ح اِم تُميْم مَب عِممْم ح ِم اَبعَبدْم  َب حاُميْم  تَب قَب



بَب  ٌْم قِم حكِم ح وَب نَّو بَب - لُم ٌْم ح ِم ِم نتُميْم لَب هُم إِمبْم لُم آ ُم لَب ح اَب حاُميْم   َبمَب بَب - قَب ٌْم حاِممِم ي  اظَّو لِم اْم اِمكَب نَب هُم لَب َب لَب  ُم عِمهِم  َبيُميَب اَب سْم ًْم كَب اِمدَب  ِم بْم يُم هُم مَب آ ُم لَب حاُميْم  اَب ٌيوس)- قَب  

৮০-৮৫)- 

‘তঃয মঔন আঈুপ তালেয চনয ঔােযয প্রস্ত্তত ওলয যেযচ্ছর, তঔন এওটি াত্র তায 
(লােয) বাআলয ফযাদ্দ ঔােযলযয ভলধয কযলঔ যের। তঃয এওচন কখালও কডলও ফরর , 

ক ওালপরায করাওচন! কতাভযা ফযআ কঘায’ (৭০)। ‘এওথা শুলন তাযা লেয যেলও ভুঔ 
যপযযল ফরর, কতাভালেয যও াযযললঙ’? (৭১)। ‘তাযা ফরর, অভযা ফাোয মনাত্র 
াযযলযঙ। কম কওঈ এটা এলন কেলফ, ক এও ঈলটয কফাছা যযভাণ ভার ালফ এফং অযভ এটায 
মাযভন যআরাভ’ (৭২)। ‘তাযা ফরর, অল্লায ওভ! কতাভযা কতা চালনা কম, অভযা এলেল 
কওানরূ নথথ খটালত অযযন এফং অভযা ওঔলনাআ কঘায নআ ’ (৭৩)। ফাোয করালওযা 
ফরর, ‘মযে কতাভযা যভথযাফােী  তলফ কম ঘুযয ওলযলঙ, তায াযস্ত যও লফ’? (৭৪)। ‘তাযা 
ফরর, (অভালেয নফী আাকূলফয যী‘অত নুমাী) এয াযস্ত এআ কম, মায ঔােযলযয ফস্তা 
কথলও এটা াা মালফ, তায াযস্ত স্বরূ ক (ভাযরলওয) ককারাভ লফ। অভযা মালরভলেযলও 
এবালফআ াযস্ত যেল থাযও’ (আঈুপ ১২/৭০-৭৫)। 

এবালফ আঈুপ তায বাআলেয ভুঔ যেলআ তালেয যী‘অলতয যফধান কচলন যনলরন এফং 
বােকণ ফাআ তা চানলরা। মযে আঈুপ তায যতায যী‘অলতয যফধান চানলতন এফং 
যনলচ নফী যঙলরন। অল্লা ফলরন, 

آءَب  ٌَّولَب عِمكِم إِمالَّو  َبب  بِم  اْممَب ٌْم ًْم دِم حهُم  ِم خَب
أْمخُم َب  َب ٌَب حبَب اِم ح لَب وُمسَب مَب ٌُميْم ح اِم نَب دْم اِمكَب لِم هِم لَب َب ٌْم حءِم  َبخِم بْم يِم َب ح مِم يَب اَب كَب خْم تَب يَّو  وْم

هِم ثُم ٌْم حءِم  َبخِم اَب يِم َب يْم قَب ْم تِميِم ٌَب يْم ِم
  ِمأَب
دَب َب  َب َب

يٌن  ٌْم عِم عْمٍي  َب ي  ِم اَب لُماِّن  ِم آءُم يَب َبيْم لَب بْم نَب حٍت مَّو اَب كَب كْم َب ُم دَب ٌيوس)-  ُم نَب  ৭৬)- 

‘তঃয (আঈুলপয যনলেথ কভাতালফও) তায বাআলয ফস্তায ূলফথ (কখালও) নয বাআলেয 
ফস্তা তল্লায শুরু ওযর। ফললল কআ াত্রটি তায (লােয) বাআলয ফস্তা কথলও কফয 
ওযর। এভযনবালফ অভযা আঈুপলও কওৌর যো যেলযঙরাভ। ক ফাোয (প্রঘযরত) অআলন 
অন বাআলও ওঔলনা যনচ যধওালয যনলত াযত না অল্লায আচ্ছা ফযতীত। অভযা মালও 
আচ্ছা ভমথাো ঈন্নীত ওযয এফং (তয ওথা এআ কম,) প্রলতযও জ্ঞানীয ঈলয জ্ঞানী অলঙন 
(আঈুপ ১২/৭৬)। 

যেণী যফল : 
(১) অল্লায ঈলযাি ফিলফযয ভাধযলভ এওথা ফুছালনা ললঙ কম, বাআলেয ভমথাোয কঘল 
আঈুলপয ভমথাো অল্লা যধও ঈন্নীত ওলযলঙন (২) এতিযতীত এ যফলল আযঙ্গত যললঙ কম , 

আাকূফ (অঃ) যনচ জ্ঞান কভাতালফও কফযনাভীনলও তাাঁয ওালঙ যপযযল অনায চনয কঙলরলেয 
ওাঙ কথলও ঙ্গীওায কনায ভাধযলভ কম কওৌর ফরম্বন ওলযযঙলরন, তায ঘাআলত আঈুলপয 
ভাধযলভ অল্লা কম জ্ঞালনয প্রওা খটিললঙন, তা যঙর লনও উলবথয এফং লনও ুেযূ প্রাযী। 
কওননা এয পলরআ যফতীলত আাকূফ (অঃ) ফ কঙলরলেয যনল যযফালয যভলয ঈচ্চ ম্মান 
যনল অকভলনয ুলমাক ান। 

প্রশ্ন ’কত ালয কম, আঈুপ (অঃ) কফযনাভীনলও কঘায ফাযনল যনলচয ওালঙ কযলঔ কেফায ভত 
যনষু্ঠয ন্থা কফলঙ যনলরন কওন? তাঙাড়া এয িাযা তায ফৃে যতা আাকূফ (অঃ) কম অয 
কফী ভলনাওষ্ট ালফন, তালতা যতযন চানলতন। যতযন এটা চানলতন কম, তালও াযযল কালও-
েঃুলঔ তায যতা ওাতয ল অলঙন। এ প্রলশ্নয চফাফ অল্লা যনলচআ যেললঙন কম , ‘অভযাআ 
আঈুপলও এ কওৌর যো যেলযঙরাভ। নআলর ফাোয (প্রঘযরত) অআলন অন বাআলও ক 



ওঔলনা যনচ যধওালয যনলত াযত না’ (আঈুপ ১২/৭৬)। তএফ অল্লায হুকুলভ আঈুপ এ 
ওাচ ওলযযঙলরন। এঔালন তায যনলচয যওঙুআ ওযায যঙর না। 

(৩) এওটি াধাযণ নীযত এঔালন চাযনল কো ললঙ কম, প্রলতযও জ্ঞানীয ঈলয জ্ঞানী 
অলঙন। তএফ ভানুল কমন তায জ্ঞালনয ফড়াআ না ওলয। আফলন অফফা (যাঃ) ফলরন , 

এঔালন অল্লালওআ লফথাচ্চ জ্ঞালনয যধওাযী ফলর ফুছালনা ললঙ (কুযতুফী)। 

কফযনাভীনলও যপযযল কনফায চনয বাআলেয প্রলঘষ্টা : 
কঘায যালফ যফলেল কগ্রপতায া  ককারাভীয ৃংঔলর অফে ায ভত রজ্জাষ্কয খটনা 
প্রলতযও বাআ-আ যফস্মল যফভূঢ় ল লড়যঙর। স্বং কফযনাভীন এচনয প্রস্ত্তত যঙর না। তলফ 
তায ভলন এতটুকু ান্ত্বনা যঙর কম, ক তায বাআলয ওালঙ থাওলফ। যওন্তু ঘুযযয ভত ফাে 
য ওযা যনঃলন্দল ওষ্টোও যঙর। যওন্তু যফলে-যফবূাঁ আল যবন যালচয তালেয যওঙু ওযায 
যঙর না। ফললল ওলর যভলর ফাোয ওালঙ যকল নুলযাধ ওযায যোি যনর। তাযা যকল 
ফাোলকও ফরর, অভালেয যমযন ফৃে যতা অলঙন, কঙাট কঙলরটি তাাঁয তীফ যপ্র। এয 
যফলচ্ছলেয কফেনা যতযন আলত াযলফন না। তাআ অভালেয নুলযাধ, অযন তায ফেলর অভালেয 
এওচনলও কযলঔ যেন’। যওন্তু ফাো (আঈুপ) তালত যামী লরন না। যতযন ফরলরন, মায 
ওালঙ ভার াা ককলঙ, তালও ফাে যেল নযলও কগ্রপতায ওযা অআনযে ন। 

ত নুন-যফনল ওাচ না া ফললল ভলনয কেে প্রওা ওলয তালেয কওঈ ফলর 
কপরর, ক মযে ঘুযয ওলয থালও, তলফ এলত অয অশ্চলমথয যও অলঙ। য বাআ আযতূলফথ ঘুযয 
ওলযযঙর। এয িাযা তাযা ফুছালত কঘলযঙর কম, অভযা েবাআ ঠিও অযঙ, যা েআু লােয 
বাআ-আ কঘায (নাউমুযফল্লা)। আঈুপলও ওালঙ যাঔায চনয শলফ তায কস্দযাণ পুপু কম 
ঘুযযয খটনা াযচলযঙর, ক খটনায যেলওআ তাযা আযঙ্গত ওলযযঙর, মা আযতূলফথ ফযণথত ললঙ। 
মযে তাযা বারবালফ চানত কম, কটা যঙর এলওফালযআ যভথযা এফং াচালনা যফল। যওন্তু 
কটালওআ যতযওায ঘুযয ফলর অঔযাযত ওযর কফযনাভীলনয প্রযত অলক্রা ফতঃ। আঈুপ শুলন 
শধমথ ধাযণ ওযলরন  ভলনয েঃুঔ ভলন কঘল যাঔলরন। 

এবালফ ফাোয ওাঙ কথলও যনযা ল কফযনাভীনলও কঙলড় মঔন তাযা কফযযল এর , তঔন 
তালেয ফড় বাআ আাূো নয বাআলেয ফরর, কতাভযা যতায ওালঙ কপযত মা এফং তাাঁলও ফ 
ঔুলর ফর। অযভ এঔান কথলও কপযত মাফ না, মতেণ না যতা অভালও অলে কেন যওংফা 
অল্লা অভায চনয কওান পাঙারা ওলযন। ঈলল্লঔয, এআ ফড় বাআলয ালতআ তায যতা 
কফযনাভীনলও কােথ ওলযযঙলরন এফং আযতূলফথ এআ ফড় বাআ-আ আঈুপলও তযা না ওযায চনয 
নয বাআলেয যাভথ যেলযঙর এফং কআ-আ ককালন চঙ্গলরয কআ ন্ধকূল আঈুলপয চনয 
ঔােয যফযা ওলযযঙর  াযােণ তায তোযযও ওযত, মা আযতূলফথ ফযণথত ললঙ। 

ঈলযাি খটনাটি কুযঅলন অকযঙ ওলয ফযণথত ললঙ। কমভন কঔালন আঈুলপয াভলন অলকআ 
আঈুলপয ঘুযযয খটনা ফরা ললঙ। থঘ শুরুলতআ এটা ফরা লমৌযিও এফং ভীঘীন। 
কওননা তালত কফযনাভীন কম অলরআ কঘায, কওথা লযােবালফ স্বীওায ওযা । থঘ তাযা 
প্রথলভ কটা স্বীওায ওলযযঙর এফং কটাআ স্বাবাযফও। এ যফলল কুযঅনী ফণথনা যননরূ: 
بَب  فُميْم ح تَب ِم عَبيُم  ِممَب  ْم

حنحًا يَب  ُم  َب لَب كٌّو مَّو ح اَبيُميْم قَبحاَب  َبنتُميْم لَب اَب دِم ٌُم ْم اَبيْم  هِم يَب فْموِم ًْم نَب وُمسُم  ِم ٌُميْم ح  اَب كَّو أَبوَب اُم  َب بْم قَب ْم اَب  َب ٌن اَّوهُم مِم كَب اْم  َبعَبدْم وَب كِم ٌَّووْم حاُميْم  إِمب  - قَب
بَب  ٌْم نِم وِم بَب  اْممُمسْم كَب كَب مِم ح نَب هُم إِمنَّو حنَب لَب ح مَب نَب دَب سَب

ك ًا  َبخُم ْم  َب ٌْم خحًا لَب ِم ٌْم  حًا لَب
لُم إِمبَّو اَبهُم  َب ٌْم لِم ح  اْميَب يَب ٌُّم

ح  َب ٌَب حاُميْم   ح - قَب نَب دْم اَب بْم يَب خُم َب إِمالَّو مَب
أْم ح َب  ِم  َببْم نَب يَب قَبحاَب مَب

بَب  حاِممُميْم هُم إِمنَّو ح إِم  ًا اَّوظَب دَب نْم ح  ِم نَب ح َب تَب ٌيوس)-مَب  ৭৭-৭৯)- 



‘তাযা ফরলত রাকর, মযে ক ঘুযয ওলয থালও, তলফ তায এও বাআ আযতূলফথ ঘুযয ওলযযঙর। 
তঔন আঈুপ প্রওৃত ফযাায যনলচয ভলনয ভলধয যাঔর, তালেযলও প্রওা ওযর না। (ভলন 
ভলন) ফরলরন, কতাভযা করাও যালফ ঔুফআ ভন্দ এফং অল্লা ক যফলল বারবালফ জ্ঞাত , মা 
কতাভযা ফরঙ’ (৭৭)। ‘তাযা ফরলত রাকর, ক অমীম (থথাৎ আঈুপ)! তায যতা অলঙন 
যত ফৃে। তএফ অযন অভালেয এওচনলও তায ফেলর কযলঔ যেন। অভযা অনালও 
নুগ্রীরলেয ভধযওায এওচন ফলর কেঔলত াযচ্ছ’ (৭৮)। ‘ক ফরর, মায ওালঙ অভযা 
অভালেয ভার কলযঙ, তালও কঙলড় নযলও কগ্রপতায ওযা কথলও অল্লা অভালেয যো ওরুন। 
এভনটি ওযলর কতা অভযা যনযশ্চতবালফ মুরুভওাযী ল মাফ’ (আঈুপ ১২/৭৭-৭৯)। 

কফযনাভীনলও কযলঔআ যভয কথলও যপযর বাআলযা : 
তঃয তাযা মঔন ফাোয ওাঙ কথলও যনযা ল ককর, তঔন যাভলথয চনয ওলর এওালি 
ফর। এ যফলল অল্লা ফলরন, 

ٌُميوُمسَب  طتُميْم  ًِم  ح  َبكَّو اُم مَب ب قَب ْم مِم ِم يَب بَب  ّم ثِمعحًا مِّن يْم لُمي مَّو ٌْم عَب يْم قَبدْم  َبخَب َب  َب حلُم عَبمُمي ْم  َببَّو  َب َب يْم يْم  َباَبيْم تَب اُم كُم ٌْم حًا قَبحاَب لَب ِم ٌّم اِم ي ْم نَب عَب ُم هُم خَب نْم ي ْم مِم وُم
أَب ٌْم تَب ح  وْم عَبمَّو  َب

اَب  كَب كَب وَب نَب ح إِمبَّو   ْم حنَب  َب
ح  َب ٌَب يْم  َبعُمياُمي ْم   ِمٌلُم

ي ْم إِماَبى  َب اِميُم ،  كْم ٌبَب مِم حلِم كُم  اْمسَب ٌْم يَب خَب اُم لُميَب   ُماًِم يَب سْم ٌَب يْم 
 ِمً  َب
بَب اًِم  َب أْم َب ٌَب تَّوىَب  حَب   َبكْم َب سَب كَب عَببْم  َب ْم  َب

بَب  ٌْم ح ِمظِم وِم سَب ٌْم ح اِمعْم َب نَّو ح لُم مَب ح يَب نَب عِممْم ح  َب ح إِمالَّو  ِممَب نَب دْم يِم ح لَب مَب ٌيوس)- يَب  ৮০ -৮১)- 

‘তঃয মঔন তাযা তায (ফাোয) ওাঙ কথলও যনযা ল ককর, তঔন তাযা এওালি 
যাভলথ ফর। তঔন তালেয ফড় বাআ ফরর, কতাভযা যও চালনা না কম, যতা কতাভালেয ওাঙ 
কথলও অল্লায নালভ ঙ্গীওায যনললঙন এফং আযতূলফথ আঈুলপয ফযাালয কতাভযা নযা 
ওলযঙ? তএফ অযভ যওঙুলতআ এলে তযাক ওযফ না, কম মথি না যতা অভালও অলে 
কেনথফা অল্লা অভায কওান পাঙারা ওলযন। যতযনআ লফথাতভ পাঙারাওাযী ’। ‘কতাভযা 
কতাভালেয যতায ওালঙ যপলয মা এফং ফর, ক যতা! অনায কঙলর ঘুযয ওলযলঙ। অভযা মা 
চাযন, কওফর তাযআ ােয যেরাভ এফং কওান েৃয যফলল অভযা কপামতওাযী যঙরাভ না ’ 
(আঈুপ ১২/৮০-৮১)। 

থথাৎ কফযনাভীনলও কপামলতয ঙ্গীওায ফাযযও ফস্থা মথি ম্ভফয যঙর। যওন্তু অভালেয 
েযৃষ্টয অড়ালর ক যওঙু ওলয থাওলর তালত অভালেয যওঙুআ ওযায যঙর না। তঃয তাযা 
কওন‘অলন যপলয এর এফং যতালও ফ ওথা ঔুলর ফরর। 

যতায যনওলট কঙলরলেয শওযপত : 
কওন‘অলন যপলয এল যতায যনওলট তাযা কফযনাভীনলও কযলঔ অায ওাযণ ফযাঔযা ওলয এফং 
কআ ালথ তাযা যনলচলেয ওথায তযতা প্রভালণয চনয যভয প্রতযাকত নযানয কওন‘অনী 
ওালপরালও ােী ভানর এফং যতালও ফরর,  قُميبَب حدِم ح اَب َب إِمنَّو ح يَب يَب ح  ٌِم عْمنَب قْم َب

ٌكَب  اَّوتِمً  َب ح يَب اْميِم يَب ح  ٌِم نَّو ةَب  اَّوتِمً لُم ٌَب أَباِم  اْمعَبكْم  يَب وْم

‘(ক যতা!) অযন যচলজ্ঞ ওরুন ঐ চনলেয করাওলেয, কমঔালন অভযা যঙরাভ এফং 
(যচলজ্ঞ ওরুন) ঐফ ওালপরালও মালেয ালথ অভযা এলযঙ। অভযা যনযশ্চতবালফআ 
(অনালও) তয খটনা ফরযঙ’ ( আঈুপ ৮২)। (যওন্তু েুি  ফযযথত যতা তালেয ওথা 
ওণথাত না ওলয ফরলরন), 

يُم  ٌْم لِم يُم  اْمسَب ٌْم عِم يَب  اْميَب يحًا إِمنَّوهُم اُم ٌْم مِم يْم اَب ًْم  ِميِم نِم ٌَب تِم
أْم ٌَّو ى  ُم  َبب  وَب اٌن  َب ٌْم مِم كٌن اَب ك ًا  َب َب ْم يْم  َبمْم لُم يْم  َبنفُموُم اَبتْم اَبلُم يَّو اْم وَب  ফযং কতাভযা ভনকড়া‘  َب

এওটা ওথা যনলআ এলঙ। এঔন শধমথধাযণআ ঈতভ। ম্ভফতঃ অল্লা তালেয ফাআলও (আঈুপ 
 কফযনাভীনলও) এওলঙ্গ অভায ওালঙ যনল অলফন। যতযন যফজ্ঞ  প্রজ্ঞাভ ’ (৮৩)। 
‘তঃয যতযন তালেয যেও কথলও ভুঔ যপযযল যনলরন এফং ফরলরন, া অপলা আঈুলপয 



চনয! (অল্লা ফলরন,) এবালফ েঃুলঔ তাাঁয ঘেুি াো ল ককর এফং নী ভনস্তাল যতযন 
যঙলরন যিষ্ট’ (৮৪)। কঙলরযা তঔন তাাঁলও ফরলত রাকর, ‘অল্লায ওভ! অযন কতা আঈুলপয 
স্মযণ কথলও যনফৃত লফন না, কম মথি না ভযণান্ন ন যওংফা ভৃতুযফযণ ওলযন’(৮৫)। আাকূফ 
ফরলরন, 

حِم  يْم بْم كَّو يْم  مِم وُم
أَب ٌْم الَب تَب هِم يَب ٌْم ٌُميوُمسَب يَب َبخِم بْم  يْم  مِم وُم وَّو سَب اَب ُميْم   َبتَب ًَّو   ْم نِم ح  َب ٌَب  ، بَب عَبمُميْم يْم ح الَب تَب بَب  ِم مَب عَبيُم مِم نِمً إِماَبى  ِم يَب َب ْم لْم سُم ً يَب

ثِّن لُميْم  َب ح  َبلْم مَب إِمنَّو

بَب  يْم ح ِمكُم يُم  اْملَب حِم  ِم إِمالَّو  اْمعَبيْم يْم بْم كَّو سُم مِم
أَب ٌْم ٌَب ٌيوس)- ِم إِمنَّوهُم الَب   ৮৬-৮৭ )- 

‘অযভ কতা অভায যস্থযতা  েঃুঔ অল্লায ওালঙআ ক ওযযঙ এফং অল্লায ে কথলও 
অযভ মা চাযন, কতাভযা তা চালনা না’ (৮৬)। ‘ক ফৎকণ! মা আঈুপ  তায বাআলও 
তারা ওয এফং অল্লায যভত কথলও যনযা লা না। যনশ্চ অল্লায যভত কথলও ওালপয 
ম্প্রো ফযতীত কওঈ যনযা  না’ (আঈুপ ১২/৮২-৮৭)। 

ঈলযাি ৮৬  ৮৭ অালত ফযণথত আাকূফ (অঃ)-এয ফিলফয আঈুপ  কফযনাভীনলও 
যপলয াায ফযাালয েঢ়ৃ অাফাে ফযি ওযা ললঙ। ’কত ালয আঈুপলও াযালনায েীখথ 
যফয-কফেনা এফং নতুনবালফ াা কফযনাভীন াযালনায ওঠিন ভানযও ধাক্কা াভার 
কোয চনয অল্লা াও তাাঁলও ী ভাযপত আযঙ্গত যেল থাওলফন থফা অল্লা তালও ঈি 
ভলভথ াো যেল থাওলফন। আাকূফ (অঃ)-এয ফিফয  نِمً إِماَبى  ِم لْم سُم ثِّنً يَب لُمي  َب ح  َبلْم مَب  অযভ অভায‘ إِمنَّو
যস্থযতা  েঃুঔ অল্লায ওালঙ ক ওযযঙ’ (আঈুপ ১২/৮৬), এওথায ভলধয তাাঁয ওঠিন 
শধমথগুলণয প্রওা খলটলঙ। 

যতায যনলেথ ল কঙলরলেয ুনযা যভলয কভন : 
আঈুপ  কফযনাভীনলও ঔুাঁলচ কফয ওযায চনয আাকূফ (অঃ) কঙলরলেযলও এরূ ওলঠায 
যনলেথ আযতূলফথ ওঔলনা কেনযন। তাাঁয েঢ়ৃতা কঙলরলেয ভলধয অায ঞ্চায  ’র। কফযনাভীন 
যভলয থাওা যনযেথষ্ট যঙর। যওন্তু আঈুলপয ফযাালয কওান অা যঙর না। 

ফরা ল থালও কম, إ    ك د    مكًا  اٌأ اه   و حو ‘অল্লা মঔন কওান ওালচয আচ্ছা ওলযন, তঔন 
তায ওামথওাযণ ভূ প্রস্ত্তত ওলয কেন’। কফযনাভীলনয ঈলদ্দলয যভয মাত্রায ভলধযআ আঈুপ 
ঈোলযয যফলটি রুযওলযঙর, কমটা ওারু চানা যঙর না। তাআ অল্লায আচ্ছা বাআলযা ফাআ 
যভলযয ঈলদ্দলয যানা ’র। 

আঈুলপয ৎ বাআলযা যতায যনলেথক্রলভ যভয কৌাঁঙর এফং ‘অমীলম যভঙয’-এয ালথ াোৎ 
ওযর। তাযা তাাঁয ওালঙ যনলচলেয াংাযযও বাফ-নটলনয ওথা ক ওযর। এভনযও 
ণযভূরয অনায ভত ঙ্গযত তালেয কনআ ফলর চানার। তেুযয যয েআু ুত্রলও াযযল 
যতফৃে যতায ওরুণ ফস্থায ওথা চানালরা। 

কমভন অল্লা ফলরন, 

ي  لِم اْم ٌَب ح إِمبَّو  َب  نَب ٌْم عَب اْم  َب دَّو تَب َب اَب يَب ٌْم ح  اْملَب سِم اَبنَب يْم
أَب حٍ   َب اَب لْم ٍة مُّم ح َب ح  ِم ِمضَب نَب ئْم اِم كُّم يَب ح  اضُّم عَبنَب اْم

ح يَب َب نَب وَّو لُم مَب ٌْم لِم ح  اْميَب يَب ٌُّم
ح  َب ٌَب حاُميْم   هِم قَب ٌْم عَب عُميْم   َب خَب ح دَب عَبمَّو  َب

بَب  ٌْم قِم دِّن ٌيوس)- اْممُمتَب َب  ৮৮)- 

‘তঃয মঔন তাযা আঈুলপয ওালঙ কৌাঁঙর, তঔন ফরর, ক অমীম! অভযা  অভালেয 
যযফায ফকথ ওলষ্টয ম্মুঔীন লযঙ এফং অভযা মথাপ্ত ুাঁযচ যনল এলযঙ। অযন 
অভালেযলও ুলযাুযয ফযাদ্দ যেন এফং অভালেযলও নুোন যেন। অল্লা োনওাযীলেয প্রযতোন 
যেল থালওন’ (আঈুপ ১২/৮৮)। ঈলল্লঔয কম, এঔালন ঙাোিায থথ নুোন এফং স্বল্প ভূলরযয 
যফযনভল ুলযাুযয োন ওযা। 



আঈুলপয অত্মপ্রওা এফং বাআলেয েভা প্রাথথনা : 
যযফালযয নটলনয ওথা শুলন এফং যতায ন্ধত্ব  া ফস্থায ওথা শুলন আঈুপ অয 
যনলচলও ধলয যাঔলত াযলরন না। শ্রুরুে ওলণ্ঠ যতযন অল্লায হুকুলভ যনলচলও প্রওা ওলয 
যেলরন এফং ফরলরন,  عُميبَب حاِم خِمٌهِم إِم ْم  َبنتُميْم اَب

ٌُميوُمسَب يَب َب عْمتُمي  ِم ح  َبيَب تُميْم مَب عِممْم اْم  َب  কতাভালেয যও চানা অলঙ মা‘ -قَبحاَب اَب
কতাভযা ওলযযঙলর আঈুপ  তায বাআলয ালথ? মঔন কতাভযা (যযণাভ ম্পলওথ) জ্ঞ যঙলর’ 

(৮৯)। ‘তাযা ফরর, ؟ ٌُميوُمسُم َبنتَب  ًْم قَبدْم  ,তলফ যও তুযভআ আঈুপ? যতযন ফরলরন إِمنَّوكَب  َب اَب  َب   َبخِم ٌُميوُمسُم يَب ح   َبنَب

ح،  نَب ٌْم عَب بَّو   ُم َب  অযভআ আঈুপ, অয এ ’র অভায (লােয) বাআ। অল্লা অভালেয প্রযত নুগ্রمَب
ওলযলঙন। যনশ্চআ কম ফযযি তািা ফরম্বন ওলয  শধমথ ধাযণ ওলয, অল্লা এলন 
ৎওভথীরলেয প্রযতোন যফনষ্ট ওলযন না’ (৯০)। ‘তাযা ফরর,  بَب ٌْم ئِم حطِم ح اَبخَب نَّو إِمبْم لُم ح يَب نَب ٌْم عَب كَب  ُم  َب كَب ح ِم اَبعَبدْم آثَب  -تَب

‘অল্লায ওভ! অভালেয ঈলয অল্লা কতাভালও ন্দ ওলযলঙন এফং অভযা ফযআ যাধী 
যঙরাভ’ (৯১)। ‘আঈুপ ফরলরন,  بَب ٌْم يُم  اكَّو سِممِم سَب يَب  َبكْم اُم يْم يَب فِمكُم  ُم اَبلُم ٌَب ْم يَب  يْم ٌَب يُم  اْم لُم ٌْم عَب ٌوَب  َب كَب ثْم  অচ কতাভালেয‘ -الَب تَب
যফরুলে কওান যবলমাক কনআ। অল্লা কতাভালেয েভা ওরুন। যতযন ওর োরুয ঘাআলত 
যধও োরু’ (আঈুপ ১২/৮৯-৯২)। 

আঈুলপয ফযফহৃত চাভা কপ্রযণ : 
বাআলেযলও ভাপ ওলয কোয য আঈুপ তাাঁয ফযফহৃত চাভাটি ফড় বাআলেয ালত যেল 
ফরলরন, এআ চাভাটি যনল যতায কঘাযায ঈলয কযলঔা। তালতআ যতযন েযৃষ্টযি যপলয ালফন। 
তঃয তাাঁলও  কতাভালেয ওলরয যযফাযফকথলও যনল এঔালন ঘলর এলা। এওটি ফণথনা 
এললঙ কম, এআ ভ আাূো ফলরযঙর, ফড় বাআ যালফ যতা কযেন অভায ালতআ কতাভালও 
কােথ ওলযযঙলরন। যওন্তু অযভ বাআলেয ঘালয ভুলঔ কতাভায চাভা যভথযা যি ভাযঔল যতালও 
কেযঔলযঙরাভ। অচ অযভ তায প্রাযশ্চত ওযলত ঘাআ। কতাভায এ চাভাটি অযভআ স্বলস্ত যতায 
ভুলঔয ঈলয যাঔফ। এয যফযনভল যতযন মযে অভালও েভা ওলয কেন। আযতূলফথ ফরা ললঙ 
কম, এআ ফড় বাআ-আ ক ভ যতনযেন ধলয ককালন আঈুপলও কূা কেঔাশুনা ওযলতন। এযআ 
যাভলথ বাআলযা তালও তযা ওলযযন। কফযনাভীনলও াযযল ভলনয েঃুলঔ এআ ফড় বাআ-আ 
যভয কথলও অয কওন‘অলন যপলয মাযন। তাআ অচলও আঈুপলও যপলয াায ুংফাে এফং 
তায চাভা যনল যতায কঘাযায ঈলয যাঔায এ ভান োযত্ব ারলনয যধওায স্ববাফতঃ 
তায ঈলযআ ফতথ া। তঃয আঈুলপয চাভা যনল বাআলেয ওালপরা যভয তযাক ওলয 
কওন‘অলনয লথ যানা ’র। যেলও অল্লায যফলল ফযফস্থানা প্রা ২৫০ ভাআর েলূয 
আাকূলফয যনওলট ঈি চাভায কন্ধ কৌাঁলঙ ককর। যতযন অনলন্দয অযতলময ফাআলও ফলর 
কপরলরন কম,  ٌُميوُمسَب ٌحَب  اِمدُم كِم

َب  লকা কতাভযা শুলনা! অযভ আঈুলপয কন্ধ াযচ্ছ’ (১২/৯৪)। إِمنِّنً  َب
যনঃলন্দল এটি যঙর ভু‘কচমা, মা অল্লা মথাভল আাকূফলও প্রেথন ওলযলঙন। কওননা ভু‘কচমা 
নফীকলণয আচ্ছাধীন ন। এটা অল্লায আচ্ছাধীন। যতযন ভ  প্রলাচন ভাযপও নফীকলণয 
ভাধযলভ তা প্রেথন ওলয থালওন। মযে এটা নফীকলণয আচ্ছাধীন ’ত, তা’কর ফাড়ীয েলূয 
চঙ্গলরয এও যযতযি কূা আঈুপ যতনযেন লড় যআলরন, তায যিভাঔা চাভা যতায ওালঙ 
কো ’র তঔন কতা যতযন আঈুলপয ঔফয চানলত ালযনযন। তাআ নফীলেয ভু‘কচমা কৌও ফা 
িীনোয ভুযভনলেয ওাযাভত কৌও, কওানটাআ ফযযিয আচ্ছাধীন ন, ফযং মূ্পণথরূল অল্লায 
আচ্ছাধীন। 



বাআলেয প্রযত েভা প্রেথলনয তাৎমথ : 
আঈুপ বাআলেয ঈলয কওানরূ প্রযতলাধ যনলত ঘানযন। ফযং যতযন কঘলযঙলরন তালেয তফা 
 নুতা। কটা যতযন মথামথবালফআ কলযঙলরন। কওননা এআ ে বাআ নফীুত্র এফং 
তালেযআ এওচন ‘রাবী’ (اليى) -এয ফংলয ধঃস্তন ঘতুথথ ুরুল ল চন্ কনন নযতভ 
মুকলশ্রষ্ঠ নফী  যাূর মযত ভূা (অঃ)। 

ফস্ত্ততঃ আাকূফ (অঃ)-এয ঈি ফালযাচন ুলত্রয ফংধাযা যালফ ফনু আস্রাইলরয ফালযাটি 
ককাত্র ৃযষ্ট  এফং তালেয কথলওআ মুলক মুলক চন্ গ্রণ ওলযন রোযধও নফী  যাূর। মাাঁলেয 
ভলধয যঙলরন োউে  ুরাভালনয ভত যিধয যাষ্ট্রনাও, যাূর  নফী এফং ফনু আস্রাইলরয 
ফথলল যাূর মযত ইা (অঃ)। তএফ শফভালত্র যংা েস্খযরত  ’কর নফী যলিয 
নযানয গুণাফরী তালেয ভলধয যফেযভান যঙর। আঈুপ (অঃ) তাআ তালেযলও েভা ওলয যেল 
যনঃলন্দল যফযাট ভত্ত্ব  েযূেযথতায যযঘ যেলযঙলরন। যফতীওালর থথাৎ এআ খটনায প্রা 
অড়াআ ামায ফঙয লয ফনু আভাইলরয এওভাত্র  ফথলশ্রষ্ঠ এফং ফথলল নফী যফশ্বনফী 
ভুাম্মােযু যাূরুল্লা ঙাল্লাল্লাহু অরাআল া াল্লাভ ৮ভ যচযীলত ভক্কা যফচলয যেন তাাঁয 
চানী েুভন ভক্কায ওালপযলেয প্রযত াধাযণ েভা কখালণা ওলযন। যতযন কযেন আঈুলপয 
নযা এওআ বালা ফলরযঙলরন,  عَبعحءُم  কতাভালেয প্রযত অচ কওান‘ التثكٌوَب  عٌليُم  اٌيي  ح ا ي  ي َبنتيُم  اطُّم
যবলমাক কনআ। মা! কতাভযা ভুি’। শুধু তাআ ন, ওালপয কনতা অফু ুযপালনয কৃল কম 
ফযযি অশ্র যনলফ, তালও যতযন েভা কখালণা ওলয ফলরন,  بٌن فٌحبَب  يي آمِم اَب دَب كَب  َب ى وُم خَب بْم دَب  কম ফযযি‘ مَب
অফু ুযপালনয ফাড়ীলত অশ্র যনলফ, ক যনযাে থাওলফ’।[30] তালত পর লযঙর এআ কম, মাযা 
যঙর এতযেন তাাঁয যি যাী, তাযাআ ’র এঔন তাাঁয কেযেী। ভক্কা যফচলয ভাত্র ১৯ যেন 
লয হুনালন মুলে নভুযরভ কুযাললেয ফীযত্বূণথ বূযভওা এফং েু ’ফঙয লয অফুফওলযয 
কঔরাপতওালর আাযভূলওয মুলে অফু ুযপালনয  তায ুত্র আামীলেয এফং অফু চাহ্ল-ুত্র 
আওযযভায ওারচী বূযভওা আযতাল ভয ল অলঙ। তাআ যফলিলী ৎ বাআলেয েভা ওলয 
যেল আঈুপ (অঃ) নফীুরব ভানুবফতা এফং যাষ্ট্রনালওাযঘত েযূেযথতায যযঘ যেল 
আযতাল ভয ল অলঙন। 

খটনাটিয কুযঅনী ফণথনা যননরূ: 
ٌبَب  يِم مَب يْم  َباْم عِملُم تُمينِمً  ِمأَباْم

ٌك ًا يَب ْم أْمتِم  َب ِم ٌَب  ِمً 
هِم  َب اْم عَبى يَب أَباْمعُميهُم  َب ً اَب  َب   َب ٌ ِم اَب ُمي   ِمعَبمِم

ٌحَب -   ْم اِمدُم كِم
َب يْم إِمنِّنً  َب  ُمياُم

ٌكُم قَبحاَب  َب عَبتِم  اْميِم ح  َب َب اَبمَّو يَب

يبِم  ب تُمفَبنِّندُم
الَب  َب ٌيِم - ٌُميوُمسَب اَبيْم عَبدِم

سَباِمكَب  اْم ح ِم إِمنَّوكَب اَبفًِم ضَب ٌيوس)- قَبحاُمي  تَب  ৯৩-৯৫)- 

আঈুপ তায বাআলেয ফরলরন, ‘কতাভযা অভায এ চাভাটি যনল মা। এটি অভায যতায 
কঘাযায ঈলয কযলঔা। এলত তাাঁয েযৃষ্টযি যপলয অলফ। অয কতাভালেয যযফাযফলকথয 
ফাআলও অভায ওালঙ যনল অ’। ‘তঃয ওালপরা মঔন যানা ’র, তঔন (কওন‘অলন) 
তালেয যতা ফরলরন, মযে কতাভযা অভালও প্রওৃযতস্থ না বালফা, তলফ ফযর কম, অযভ 
যনযশ্চতবালফআ আঈুলপয কন্ধ াযচ্ছ’। ‘করালওযা ফরর, অল্লায ওভ! অযন কতা অনায কআ 
ুযালনা ভ্রাযিলতআ লড় অলঙন’ (আঈুপ ১২/৯৩-৯৫)। 

আাকূফ (অঃ) েযৃষ্টযি যপলয কলরন : 
মথাভল ওালপরা েীখথ পয কলল ফাড়ীলত কৌাঁঙর এফং ফড়বাআ আাূো ঙুলট যকল যতালও 
আঈুলপয ুংফাে যেলরন। তঃয আঈুলপয প্রেত চাভা যতায ভুলঔয ঈলয যাঔলরন। 



অল্লায আচ্ছা ালথ ালথ তাাঁয েযৃষ্টযি যপলয এর। ঔুীলত ঈলিযরত  অনলন্দ ঈৎপুল্ল ফৃে 
যতা ফলর ঈঠলরন, ‘অযভ যও ফযরযন কম, অল্লায যনওট কথলও অযভ মা চাযন, কতাভযা তা 
চালনা না’। থথাৎ আঈুপ চীযফত অলঙ এফং তায ালথ অভায াোত লফ, এ ঔফয অল্লা 
অভালও অলকআ যেলযঙলরন। যফলটিয কুযঅনী ফণথনা যননরূ: 

بَب  عَبمُميْم يْم ح الَب تَب بَب  ِم مَب عَبيُم مِم ًْم  َب ْم يْم إِمنِّن قُما اَّولُم
ك ًا قَبحاَب  َباَبيْم  َب ٌْم دَّو  َب ِم تَب هِم  َبحكْم يِم اْم عَبى يَب كُم  َباْمعَبحهُم  َب ٌْم لِم حءَب  اْم َب ح  َببْم اَب عَبمَّو ٌيوس)- َب  ৯৬)- 

‘তঃয মঔন ুংফাে োতা (আাূো) কৌাঁঙর, ক চাভাটি তায (আাকূলফয) কঘাযায ঈলয 
যাঔর। ভযন ক তায েযৃষ্টযি যপলয কর এফং ফরর, অযভ যও কতাভালেয ফযরযন কম, অযভ 
অল্লায ে কথলও মা চাযন, কতাভযা তা চালনা না’? (আঈুপ ১২/৯৬)। 

খালভয কলন্ধ েযৃষ্টযি কপযা ম্পলওথ  শফজ্ঞাযনও তথয : 
আঈুপ (অঃ)-এয ফযফহৃত চাভা কপ্রযণ  তা ভুলঔয ঈলয যাঔায ভাধযলভ েযৃষ্টযি যপলয 
াায এ যফলটিয ঈয ফতথ ভালন কলফলণা ললঙ এফং কেঔালনা ললঙ কম , ভানফলেলয 
খালভয ভলধয এভন ঈাোন অলঙ মায প্রযতযক্রা েযৃষ্টযি যপলয অা ম্ভফ। ঈি কলফলণায 
ভূর ূত্র যঙর আঈুপ (অঃ)-এয ফযফহৃত চাভা ভুলঔয ঈলয যাঔায ভাধযলভ আাকূফ (অঃ)-
এয েযৃষ্টযি যপলয াায কুযঅনী ফণথনা।[31] 

যতায যনওলট কঙলরলেয েভা প্রাথথনা : 
প্রওৃত খটনা ফায যনওলট যযষ্কায ল ককলর রযজ্জত  নুতপ্ত যফভাতা বাআলযা ফাআ এল 
যতায ওালঙ ওযলচালড় েভা প্রাথথনা ওযর এফং অল্লায যনওলট তালেয চনয েভা প্রাথথনা 
ওযায নুলযাধ ওযর। কমভন অল্লা ফলরন, 

بَب  ٌْم ئِم حطِم ح خَب نَّو ح لُم ح إِمنَّو نَب نُميْم َب
ح  ُم فِمكْم اَبنَب تَب ْم ح  وْم حنَب ح  َب َب ٌَب حاُمي ْم  سِمٌيُم - قَب فُميكُم  اكَّو يَب  اْم َب يْم كَب ِّنً إِمنَّوهُم اُم فِمكُم اَبلُم تَب ْم وْم

سَب  َب يْم ٌيوس)-قَبحاَب وَب  ৯৭-৯৮)- 

‘তাযা ফরর, ক অভালেয যতা! অভালেয যাধ ভাচথ নায চনয অল্লায যনওলট েভা প্রাথথনা 
ওরুন। যনশ্চআ অভযা ককানাকায যঙরাভ’। ‘যতা ফরলরন, ত্বয অযভ অভায ারনওতথ ায 
যনওলট কতাভালেয চনয েভা ঘাআফ। যনশ্চআ যতযন েভাীর  োফান’ (আঈুপ ১২/৯৭-
৯৮)। 

আাকূফ-যযফালযয যভয ঈযস্থযত  স্বলপ্নয ফাস্তফান : 
৯৩ অালত ফরা ললঙ কম, আঈুপ তায বাআলেযলও তালেয যযফাযফকথ যভলয অলত 
ফলরযঙলরন। যভলয তালেয এআ মাাটাআ যঙর কওন‘অন কথলও স্থাীবালফ তালেয যভলয 
যচযত। অযলফয আহুেীযা যাূরুল্লা (ঙাঃ)-কও প্রশ্ন ওলযযঙর, আাকূফ যযফালযয যভলয 
যচযলতয ওাযণ যও? তায চফাফ এটাআ কম, আঈুলপয অফালন আাকূফ যযফায স্থাীবালফ 
যভলয যচযত ওলযযঙর এফং প্রা ঘায’ ফঙয লয কঔালন ভূা (অঃ)-এয অযফবথ াফওালর 
তালেয ংঔযা যঙর যভলযয কভাট চনংঔযায ১০ ’কত ২০ তাংলয ভত।[32] 

যভয কথলও বাআলেয কওন‘অলন কপযৎ াঠালনায ভ কওান কওান ফণথনা কভাতালফও আঈুপ 
(অঃ) েু’কা ঈট কফাছাআ ঔােয-য  ভারাভার ঈলঢৌওন স্বরূ াঠিলযঙলরন, মালত তাযা 
মাফতী ো-কেনা ঘুযওল বারবালফ প্রস্ত্তযত যনল যভলয স্থাীবালফ যপলয অলত ালয। 
আাকূফ যযফায কবালফআ প্রস্ত্তযত যনলরন। তঃয ককাটা যযফায যফযাট ওালপরা যনল 
কওন‘অন কঙলড় যভয যবভুলঔ যানা ’করন। এআ ভ তালেয ংঔযা নাযী-ুরুল ফ 
যভলর ৭০ চন থফা তায যধও যঙর ফলর যফযবন্ন কযাালত ফযণথত ললঙ।[33] 



য যেলও যভয কৌাঁঙায ভ যনওটফতী ’কর আঈুপ (অঃ)  নকযীয কণযভানয ফযযিফকথ 
তাাঁলেয বযথথনায চনয যফার অলাচন ওলযন। তঃয যতা-ভাতা  বাআলেয যনল যতযন 
াী ভলর প্রলফ ওলযন। আঈুলপয শফওালর তায ভা ভৃতুযফযণ ওযায ওাযলণ তায অন 
ঔারালও যতা যফফা ওলযন, পলর যতযনআ ভা যালফ যতায ালথ অকভন ওলযন। তলফ কওঈ 
ফলরলঙন, তাাঁয যনলচয ভা এলযঙলরন।[34] তঃয যতযন যতা-ভাতালও তাাঁয যংালন 
ফালরন। এয যফতী খটনা ’র শলফ কেঔা স্বপ্ন ফাস্তফালনয ননয েৃয। এ যফলল ফযণথত 
কুযঅনী বালয যননরূ: 

بَب  ٌْم نِم آء  ُم آمِم كَب إِمبْم لَب عُميْم  مِم ْم خُم قَبحاَب  دْم هِم يَب ٌْم يَب  َب
هِم  َب ٌْم ى إِماَب وُمسَب آيَب ٌُميْم عَبى  عُميْم   َب خَب ح دَب عَبمَّو د ًا -  َب اَّو يْم  اَبهُم وُم كُّم خَب اِم يَب كْم عَبى  اْميَب هِم  َب ٌْم يَب  َب

كَب َب َب  َب يَب
بْم  يِم مِم دْم بَب  اْم َب حءَب  ِملُمي مِّن اَب بِم يَب اْم بَب  اوِّن ًْم مِم نِم اَب كَب خْم

ًْم إِم ْم  َب بَب  ِم وَب سْم
قَبدْم  َب عّمحًا يَب ًْم سَب ح كَب ِّن عَبيَب يَب اُم قَبدْم اَب بْم قَب ْم حيَب مِم ٌَب اُم كُم ْم ٌْم يِم

أْم ح  َب َبتِم اَب  َب  تَب ٌَب قَبحاَب  يَب

يُم  ٌْم لِم يُم  اْمسَب ٌْم عِم يَب  اْميَب آءُم، إِمنَّوهُم اُم لَب ٌَب ح  ٌسٌن اِّنمَب ًْم اَبطِم ًْم إِمبَّو كَب ِّن تِم يَب بَب إِمخْم ٌْم ًْم يَب َب نِم ٌْم حبُم  َب طَب ٌْم ب نَّولَب َب  الَّو
دِم  َب يْم ٌيوس)-  َب  ৯৯-১০০)- 

‘তঃয মঔন তাযা আঈুলপয ওালঙ কৌাঁঙর, তঔন আঈুপ যতা-ভাতালও যনলচয ওালঙ যনর 
এফং ফরর, অল্লা ঘালন কতা যনঃংওযঘলত যভলয প্রলফ ওরুন’। ‘তঃয ক তাাঁয যতা-
ভাতালও যংালন ফালরা এফং তাযা ফাআ তায ম্মুলঔ যচোফনত ’র। ক ফরর, ক যতা! 
এটিআ লচ্ছ অভায আযতূলফথ কেঔা স্বলপ্নয ফযাঔযা। অভায ারনওতথ া এলও ফাস্তলফ রূাযত 
ওলযলঙন। যতযন অভায প্রযত নুগ্র ওলযলঙন। অভালও কচর কথলও কফয ওলযলঙন এফং 
অনালেযলও গ্রাভ কথলও যনল এললঙন, তান অভায  অভায বাআলেয ভলধয ওর ৃযষ্ট 
ওলয কোয য। অভায ারনওতথ া মা ঘান, ুক্ষ্ম কওৌলর তা ম্পন্ন ওলযন। যনশ্চআ যতযন 
যফজ্ঞ  প্রজ্ঞাভ’ (আঈুপ ১২/৯৯-১০০)। 

েীখথ যফলচ্ছলেয য যতা-ুলত্রয যভরলনয ভ আঈুলপয ওথাগুযর রেণী। যতযন এঔালন 
বাআলেয িাযা ন্ধকূল যনলেলয ওথা এফং যফতীলত কমারাঔায ঘক্রালি ওাযাকালয যনলেলয 
ওথা কঘল যকল কওফর ওাযাভুযি কথলও ফিফয শুরু ওলযলঙন। তাযয যতালও গ্রাভ কথলও 
লয এলন যভরলনয ওথা  ঈন্নত চীফলন োথলণয ওথা ফলরলঙন। তঃয বাআলেয যংা  
ঘক্রালিয কোলটি তালনয ঈলয ঘাযল যেল বাআলেযলও ফাাঁযঘল যনললঙন। ফযওঙুলত 
অল্লায নুগ্রলয স্বীওৃযত যেললঙন এফং তাাঁয প্রযত ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওলযলঙন। যনঃলন্দল এটি 
এওটি ঈচ্চালঙ্গয ফণথনা এফং এলত ভানুবফ ফযযিলেয চনয যেণী যফল যললঙ।  

ঈলল্লঔয কম, আাকূফী যী‘অলত ম্মালনয যচো ফা যচোল তা‘মীভী চালম যঙর। যওন্তু 
ভুাম্মােী যী‘অলত এটা াযাভ ওযা ললঙ। এভনযও ারাভ ওযায ভ ভাথা নত ওযা ফা 
ভাথা ছুাঁ ওালনা াযাভ। এয ভাধযলভ অল্লা ফযতীত লনযয প্রযত যচো ওযায েযূতভ 
ম্ভাফনালও নযাৎ ওলয কো ললঙ। 

আঈুলপয কো‘অ : 
এবালফ আঈুলপয শফওারীন স্বপ্ন মঔন স্বাথথও ’র, তঔন যতযন ওৃতজ্ঞ যঘলত অল্লায যনওলট 
প্রাণবলয কো‘অ ওলযন যনলনাি বালা- 

عِممحًا  ًْم مُموْم يَب َّونِم ح يَب آلخِمكَب ِم تَب ٌَب نُم ًْم  ًِم  ادُّم ٌِّن اِم تَب يَب حيَب تِم يَب  َبكْم ِم  َبنْم مَب كَب  اوَّو ثِم  َبحطِم ٌْم حدِم اِم   َبسَب ٌْم يِم
أْم بْم تَب ًْم مِم نِم تَب عَّومْم عْمكِم يَب َب بَب  اْممُم ًْم مِم نِم تَب ٌْم وِّن قَبدْم آتَب كَب

بَب  ٌْم حاِمسِم ًْم  ِمحا َّو نِم عْم اْمسِم
ٌيوس)-يَّو َب  ১০১)- 

‘ক অভায ারনওতথ া! অযন অভালও যাষ্ট্রেভতা োন ওলযলঙন এফং অভালও (স্বপ্নফযাঔযা 
) ফাণীভূলয যনগুঢ় তত্ত্ব ফযাঔযা োলনয যো প্রোন ওলযলঙন। নলবাভির  বূভিলরয ক 



ৃযষ্টওতথ া! অযনআ অভায ওামথযনফথাী েযুনা  অলঔযালত। অযন অভালও ‘ভুযরভ’ যালফ 
ভৃতুয োন ওরুন এফং অভালও ৎওভথীরলেয ালথ যভযরত ওরুন’ (আঈুপ ১২/১০১)। 

আঈুলপয ঈি কো‘অয ভলধয মুলক মুলক ওর অল্লাবীরু ভমরূলভয হৃে ঈৎাযযত প্রাথথনা 
পুলট কফযযললঙ। ওর ফস্থা অল্লায ঈলয বযাওাযী  ভযথত যঘত ফযযিয চনয আঈুপ 
(অঃ)-এয চীফনী যনঃলন্দল এওটি ননয াধাযণ কপ্রযণাোও েষৃ্টাি।  

আঈুলপয প্রংা অল্লা তা‘অরা : 
ূযা অর-অন‘অলভয ৮৩ ’কত ৮৬ অালত অল্লা াও এওআ স্থালন যয ১৮ চন নফীয 
নাভ ঈলল্লঔ ূফথও তাাঁলেয প্রংা ওলয ফলরন, অযভ তালেয প্রলতযওলও ুথ প্রেথন ওলযযঙ, 

ৎওভথীর যালফ তালেয প্রযতোন যেলযঙ এফং তালেয প্রলতযওলও অভযা াযা যফলশ্বয ঈলয 
কশ্রষ্ঠত্ব োন ওলযযঙ ( ٌبَب حاَبمِم عَبى  اْميَب ح  َب عْمنَب لُمسّمًا  ضَّو । তাযা প্রলতযলও যঙর ুণযফানলেয িবুথ(৮৬)- (يَب ি 
حاِمسِمٌبَب ) بَب  ا َّو  । ফস্ত্ততঃ ঐ ১৮ চন প্রংযত নফীয ভলধয মযত আঈুপ(৮৫)- (لُماٌّو مِّن
যললঙন (অন‘অভ ৬/৮৪)। 

আঈুপলও অল্লা ম্ভফতঃ ঙীপা ভূ প্রোন ওলযযঙলরন, কমভন আযতূলফথ আফযাীভ (অঃ)-কও 
প্রোন ওযা লযঙর (অ‘রা ৮৭/১৯)। অল্লা তাাঁলও নফুত  হুকূভত ঈব ভমথাো বূযলত 
ওলযযঙলরন। ভানুল তাাঁয প্রংা ঞ্চভুঔ থাওলর যভযফাী ওলর তাাঁয িীন ওফুর ওলযযন। 
ঈি প্রলঙ্গ অল্লা আঈুলপয প্রংা ওলযন এফং ভানুললয লন্দফালেয যনন্দা ওলয ফলরন , 

اِمكَب  الًا لَب َب يْم وُم هِم كَب دِم يْم بْم  َب ثَب   ُممِم يَب ٌَّو ْم عَبكَب قُمعْمتُميْم اَببْم  تَّوى إِم َب  اَب يْم  ِمهِم سَب لُم حءَب ح اَب مَّو كٍّ مِّن ًْم لَب اْمتُميْم  ِم ح لِم حتِم  َبمَب نَب ٌِّن اُم  ِمحاْم َب بْم قَب ْم وُمسُم مِم ٌُميْم يْم  لُم حءَب اَبعَبدْم اَب يَب
حوٌن  تَب كْم سٌن مُّم كِم يَب مُموْم بْم اُم اُّم   ُممَب ٌُمضِم - 

‘আযতূলফথ কতাভালেয ওালঙ আঈুপ ুস্পষ্ট প্রভাণাযে অকভন ওলযযঙর। তঃয কতাভযা তায 
অনীত যফলল ফথো লন্দ কালণ ওযলত থাও। ফললল মঔন ক ভাযা ককর, তঔন কতাভযা 
ফরলর, অল্লা আঈুলপয লয ওঔলনা অয ওাঈলও যাূর রূল াঠালফন না… (থঘ যযারালতয 
ধাযা ফযাত যঙর)। অল্লা এভযনবালফ ীভারংখনওাযী  লন্দফােীলেয থভ্রষ্ট ওলয থালওন ’ 

(ভুযভন ৪০/৩৪)। 

কলনফীয প্রযত অল্লায লম্বাধন  ান্ত্বনা প্রোন : 
৩ কথলও ১০১ মথি ৯৯টি অালত আঈুলপয ওাযনী যফসৃ্ততবালফ ফণথনা ওযায য অল্লা াও 
কলনফী ভুাম্মাে ঙাল্লাল্লাহু অরাআল া াল্লাভলও লম্বাধন ওলয ফলরন,  هِم ٌْم سِم وِم نُميْم ٌْم حءِم  اْم َب بْم  َبن َب اِمكَب مِم  َب

بَب  يْم لُمكُم مْم ٌَب يْم  اُم يْم يَب اُم كَب ي   َبمْم يُم مَب يْم إِم ْم  َباْم يِم ٌْم تَب اَبدَب نْم ح لُم مَب كَب يَب ٌْم  এগুযর ’র কালফী ঔফয, মা অভযা কতাভায ওালঙ‘ -إِماَب
প্রতযালে ওযরাভ। তুযভ তালেয যনওলট (থথাৎ আঈুপ ভ্রাতালেয যনওলট) যঙলর না, মঔন তাযা 
তালেয যযওল্পনা াাাাঁ টযঙর এফং লড়মন্ত্র ওযযঙর’ (আঈুপ ১২/১০২)। 

এয িাযা অল্লা এওথা ফুছালত কঘললঙন কম, প্রা অড়াআ ামায ফঙয ূলফথ খলট মাা আঈুপ 
 আাকূফ যযফালযয এআ লরৌযওও খটনা  শ্রুতূফথ ওাযনী যফস্তালয  ঠিওবালফ ফণথনা 
ওযা নফুলত ভুাম্মােীয এও ওাটয েরীর। কুযঅন ফতযলণয ূলফথ এ খটনা ভক্কাফাী 
কভালটআ চানত না। কমভন অল্লা নযত্র ফলরন,  الَب تَب يَب ح  َبنْم يَب عَبمُم يْم تَب تَب نْم ح لُم كَب مَب ٌْم ح إِماَب يَب ٌْم سِم وِم نُميْم ٌْم حءِم  اْم َب ن َب

بْم  َب تِمعْمكَب مِم

اِم اَب  َب ،  بْم قَب ْم مُمكَب مِم  আযতূলফথ (নফীলেয) এ ওর খটনা না তুযভ চানলত, না কতাভায স্বচাযত‘قَبيْم
চানত’ (ূে ১১/৪৯)। আভাভ ফাকাবী (যঃ) ফলরন, (ভেীনা কথলও কপ্রযযত) আহুেী প্রযতযনযধ 
এফং কুযাল কনতাযা এওযত্রতবালফ যাূরলও আঈুপ  আাকূফ-যযফালযয খটনাফরী ম্পলওথ  
যচলজ্ঞ ওলযযঙর। তালেয প্রলশ্নয চফালফ ীয ভাধযলভ প্রাপ্ত ঈলযাি খটনাফরী ুন্দযবালফ ফলর 



কো লত্ত্ব এফং তা তাযালতয নুকূলর া লত্ত্ব মঔন তাযা যফশ্বা  কুপযীলত 
টর যআর, তঔন যাূরুল্লা (ঙাঃ) িলয োরুন অখাত কলরন। এ ভ অল্লা তাাঁলও 
ান্ত্বনা যেল যফতী অাত নাযমর ওলয ফলরন,  نِمٌبَب مِم تَب  ِممُم ْم كَب ْم اَبيْم سَب كُم  انَّوحسِم يَب ثَب لْم

ح  َب مَب  তুযভ মতআ‘ -يَب
অওাংঔা ওয, যধওাং করাও যফশ্বা স্থানওাযী ন’ (আঈুপ ১২/১০৩; তাপীলয ফাকাবী)। 
থথাৎ নফী যালফ এওভাত্র ওাচ ’র প্রঘায ওযা  াধযভত ংলাধলনয কঘষ্টা ওযা। কঘষ্টালও 
পর ওযায োযত্ব ফা েভতা কওানটাআ নফীয এঔযতাযাধীন ন। ওালচআ করাওলেয যফশ্বা 
ফা স্বীওালয েঃুঔ ওযায যওঙুআ কনআ। কমভন অল্লা নযত্র ফলরন, 

دِم  ٌْم حسُم يَب ِم ٌَّوخَب ب  آبِم مَب كْم  ِمحاْمعُمكْم لِّن حٍك  َب َب يْم  ِماَب َّو يِم ٌْم عَب تَب  َب نْم
ح  َب مَب بَب يَب اُميْم عُميْم ٌَب ح  عَبيُم  ِممَب  ْم

بُم  َب سْم  -نَب

‘তাযা মা ফলর অভযা তা ভযও ফকত অযঙ। তুযভ তালেয ঈলয মফযেযস্তওাযী ন। 
তএফ, কম অভায াযস্তলও ব ওলয, তালও কুযঅলনয ভাধযলভ ঈলে ো’ (িাপ ৫০/৪৫)। 

আঈুলপয ওাযনী এও নমলয : 
(১) চলন্য ফৎযাযধও ওার লযআ ভালয ভৃতুয (২) তঃয পুপুয ওালঙ রারন-ারন 
(৩) পুপু  যতায কস্দলয িলে পুপু ওতৃথ ও ঘুযযয ফাে প্রোন। তঃয ঘুযযয াযস্ত 
স্বরূ পুপুয োত্ব ফযণ (৪) শলফ স্বপ্ন েথন  যতায যনওলট ফণথনা (৫) যতৃলস্দলয 
অযধলওযয ওাযলণ ভ্রাতৃ যংা যতত ন এফং তালও তযায ঘক্রাি  (৬) লয চঙ্গলর 
যনল তযায ফেলর ন্ধকূল যনলে ওযা  (৭) কঔান কথলও প্রযে ভলত যতন যেন লয 
এওটি থাযা ফযফাী ওালপরায যনযেপ্ত ফারযতলত ওলয ঈলয ঈলঠ অলন (৮) তঃয 
বাআলেয ভাধযলভ ফযফাী ওালপরায যনওলট ক্রীতো যালফ স্বল্পভূলরয যফযক্র ল মান (৯) 
তঃয ‘অমীলম যভঙয’ যিৎপীলযয কৃল ক্রীতো যালফ োথণ ওলযন  ুত্রলস্দল রাযরত-
াযরত ন (১০) কমৌফলন কৃস্বাভীয স্ত্রী কমারাঔায কু-নমলয লড়ন (১১) তঃয কঔান 
কথলও ফযযবঘায কঘষ্টায যভথযা ফালে ওাযাকালয যনযেপ্ত ন (১২) প্রযে ভলত াত ফঙয 
ওাযাকালয থাওায য ফাোয স্বপ্ন ফযাঔযা োলনয ীরা কফওূয ঔারা ান এফং তায 
ূলফথ ম্ভফতঃ কচরঔানালতআ তাাঁয নফুত রাব  (১৩) তঃয ফাোয শনওটযীর যালফ 
ফযযত ন (১৪) এ ভ যিৎপীলযয ভৃতুয এফং ফাোয ঈলেযালক মুরাঔায ালথ আঈুলপয 
যফফা  ফলর আস্রাইরী ফণথনা প্রযতবাত । তলফ এলত ভতলবে যললঙ। (১৫) ফাো 
আরাভ ওফুর ওলযন ফলর ফযণথত ললঙ এফং আঈুপলও থথ ভন্ত্রণার  কেলয ুযা 
ানবায থণ ওলয যতযন যনচথ নফাী ন (১৬) েযুবথ লেয াত ফঙলযয শুরুলত কওন ‘অন 
কথলও আঈুলপয ৎ বাআলযা ঔালেযয ন্ধালন যভলয অলন এফং যতযন তালেয যঘনলত ালযন। 
যিতীফায অায ভ যতযন কফযনাভীনলও ালথ অনলত ফলরন (১৭) কফযনাভীনলও অনায 
য যফোলয ভ তায ঔােয-লযয ফস্তায ভলধয মনাত্র কযলঔ যেল কওৌলর ‘কঘায’(?) 

ফাযনল তালও যনলচয ওালঙ অটলও যালঔন (১৮) কফযনাভীনলও াযালনায ভলনাওলষ্ট কফেনাত 
যতা আাকূফ স্বী ুত্র আঈুপ  কফযনাভীনলও এওলত্র াায ফযাালয অল্লায যনওট কথলও 
যফলল জ্ঞান থফা ককান ী রাব ওলযন (১৯) আঈুপ  কফযনাভীনলও ঔুাঁলচ অনায 
চনয কঙলরলেয প্রযত যতযন ওড়া যনলেথ কেন এফং কভলত তাযা ুনযা যভয কভন ওলযন 
(২০) এআ ভ অমীলম যভঙলযয লঙ্গ াোৎ ওালর বাআলেয ভুলঔ ফৃে যতায  েসু্থ 
যযফালযয েযুফস্থায ওথা শুলন ফযযথত আঈুপ যনলচলও প্রওা ওলয কেন। (২১) তঔন 



বাআলযা তায যনওলট েভা প্রাথথনা ওলযন এফং যনলচলেয যাধ স্বীওায ওলযন (২২) 
আঈুলপয যনলেথ ল বাআলযা কওন‘অলন যপলয মান এফং আঈুলপয কো তায ফযফহৃত চাভা 
তায যাভথভলত ন্ধ যতায কঘাযায ঈলয যাঔায ালথ ালথ যতযন েযৃষ্টযি যপলয ান 
(২৩) তঃয আঈুলপয অলফেনক্রলভ ককাটা আাকূফ-যযফায যভলয স্থাীবালফ যচযত ওলয 
(২৪) যভলয তালেযলও যাচওী ন্বধথনা প্রোন ওযা  এফং প্রযে ভলত ঘযল্ল ফঙয য 
যতা  ুলত্রয যভরন । (২৫) তঃয যতা-ভাতা  ১১ বাআ আঈুপলও ম্মালনয যচো 
ওলযন। (২৬) এবালফ শলফ কেঔা আঈুলপয স্বপ্ন ফাস্তফাযত  এফং এওটি ওরুণ ওাযনীয 
অনন্দভ ভাযপ্ত খলট। 

আাকূফ (অঃ)-এয ভৃতুয : 
আাকূফ (অঃ) যভলয ১৭ ফঙয ফফা ওযায য ১৪৭ ফঙয ফল কঔালন ভৃতুযফযণ ওলযন 
এফং যঙত নুমাী তাাঁলও কওন‘অলন যতা আাও  োো আফযাীভ (অঃ)-এয ওফলযয 
াল ভাযত ওযা ।[35] 

আঈুপ (অঃ)-এয ভৃতুয: 
আঈুপ (অঃ) ১২০ ফঙয ফল যভলয আলিওার ওলযন। যতযন কওন ‘অলন ভাযধস্থ ায 
চনয যঙত ওলয মান। তাাঁয েআু কঙলর যঙর আপযাইভ  ভানা।[36] কওন‘অলনয ঈি 
স্থানটি এঔন যপযরস্তীলনয কফযন এরাওা ‘অর-ঔরীর’ নালভ যযযঘত। অল্লা ফলরন,  حبَب  ًِم اَبعَبدْم لَب

 ، حوِم اًِم   َباْم َب ُميْم كَب ٌن  ِّن يْم  ِم ْم يِم  যনশ্চআ নফীকলণয ওাযনীলত জ্ঞানীলেয চনয যেণী যফল ভূ‘قَب َب ِم
যললঙ’ (আঈুপ ১২/১১১)। 

ঐযতাযও ভানঙূযুযী (ভৃ: ১৩৪৯/১৯৩০ ঔৃ:) ফলরন, আঈুপ (অঃ)-এয ফস্থায ালথ 
অভালেয নফী (ঙাঃ)-এয ফস্থায ুলযাুযয যভর যঙর। েু’চলনআ কৌন্দমথ  ূণথতায যধওাযী 
যঙলরন। ে’ুচনলওআ নানাযফধ যীো ঈতীণথ ’কত ললঙ। েু’চলনয ভলধয েভা  োগুলণয 
প্রাঘুমথ যঙর। ে’ুচলনআ স্ব স্ব তযাঘাযী বাআলেয ঈলদ্দলয াধাযণ েভা কখালণা ওলয ফলরযঙলরন, 

يَب  يْم ٌَب يُم  اْم لُم ٌْم عَب وَب  َب ٌْم كِم
ثْم  অচ কতাভালেয যফরুলে কওান যবলমাক কনআ’। ে’ুচলনআ অলে োলনয ‘ الَبتَب

ান েভতায ভাযরও যঙলরন এফং ূণথ ওাযভাফী  প্রযতযত থাওা ফস্থা েযুনা কথলও 
যফো ললঙন’।[37] 

ূলফথ ফযণথত ঐযতাযও ফণথনা ভূলয ালথ ভানঙূযুযীয ফণথনায ভলধয যওঙু কযযভর যললঙ। 
ঐযতাযওকলণয ভলধয এরূ ভতাথথওয থাওাটা স্বাবাযফও। এলেলত্র অভালেয ফিফয এআ কম, 

কুযঅন  ঙী ােীলঙয ফাআলয ওর ফিলফযয ঈৎ  ’র আস্রাইরী ফণথনা ভূ। কঔালন 
ফিলফযয যবন্নতায ওাযলণআ ভুযরভ ঐযতাযওলেয ফিলফয যবন্নতা এললঙ। এআ লঙ্গ এটা 
চানা অফযও কম, আহুেীযা যঙর অল্লায অাত ভূলও স্বীওাযওাযী, নযাবালফ নফীকণলও 
তযাওাযী, অল্লায যওতাফভূলও যফওৃতওাযী  তায ভাধযলভ েযুনা ঈাচথ নওাযী এফং 
নফীকলণয ঘযযত্র ননওাযী। যফলল ওলয আঈুপ, োউে, ুরাভান, ইা  তাাঁয ভালয ঈলয 
কম ধযলনয চখনয ফাে ভূ তাযা যটনা ওলযলঙ, আযতাল তায তুরনা যফযর। তএফ 
আঈুপ (অঃ) ম্পলওথ  তালেয ফযণথত বফয  অযতওয যফলাফরী কথলও যফযত থাওা 
অফযও। 

ং যনযন : 



ূযা আঈুলপয কভাট ৯ (ন)টি অালতয ফযাঔযা যফিানকলণয ভলধয ভতলবে যললঙ। 
অাতগুযর ’র মথাক্রলভ ৪, ৬, ৮, ১৫, ২৪, ২৬, ২৮, ৪২  ৫২ অভযা এঔালন কগুযর ংলেল 
তুলর ধযফ এফং কৃীত ফযাঔযাটি ক ওযফ।- 

১. অাত ংঔযা ৪ : ( لَب حًا يْم كَب لَب لَب دَب  َب  একালযাটি নেত্র’। চশনও আহুেীয প্রলশ্নয ঈতলয‘ (  َبسَب
যাূলরয ফযাত যেল ঈি ১১টি নেলত্রয নাভ  ােীঙ ফণথনা ওযা ললঙ।[38] মালেযলও 
আঈুপ অওাল তালও যচো ওযলত কেলঔন। থঘ ােীঙটি যবযতীন। 

এঔালন কৃীত ফযাঔযা ’র, আঈুলপয ফাওী ১১ বাআ ’করন ১১টি নেত্র এফং তাাঁয যতা-ভাতা 
’করন ূমথ  ঘন্দ্র, মাযা এওলত্র আঈুপলও ম্মালনয যচো ওলযন। মা ফযণথত ললঙ ূযা 
আঈুপ ১০০ নম্বয অালত। 

২. অাত ংঔযা ৬ : ( ٌثِم حدِم ٌاِم   َبسَب أْميِم ب تَب عِّنمُمكَب مِم ٌُميَب  এফং কতাভালও ফাণী ভূলয যনগুঢ় তত্ত্ব‘ ( يَب
যো কেলফন’। এঔালন এওের যফিান ফলরলঙন, ‘ফাণী ভূলয যনগুঢ় তত্ত্ব’ থথ অল্লায যওতাফ  
নফীকলণয ুন্নাত ভূলয থথ ঈরযি ওযা। এঔালন কৃীত ফযাঔযা ’র : স্বপ্ন ফযাঔযা োলনয 
েভতা, মা যফললবালফ মযত আঈুপ (অঃ)-কও কো লযঙর। অল্লায ফাণী ভূ , মা 
তাাঁয যওতাফ ভূল এফং নফীকলণয ুন্নাত ভূল যফধৃত ললঙ, কলফয ফযাঔযা এয ভলধয 
াযভর যললঙ। 

৩. অাত ংঔযা ৮ : ( ٍسَبٍا مُّم ِمٌب ح اَبفًِم ضَب حنَب  যনশ্চআ অভালেয যতা স্পষ্ট ভ্রাযিয ভলধয‘ ( إِمبَّو  َب َب
যললঙন’। আঈুলপয যফভাতা ে বাআ তালেয যতা মযত আাকূফ (অঃ)-কও এওথা ফলরযঙর 
যশুুত্র আঈুপ  তায কঙাট বাআ কফযনাভীলনয প্রযত তাাঁয কস্দাযধলওযয যবলমাক এলন। এওআ 
ওথা তাাঁলও যযফালযয লনযযা যওংফা প্রযতলফীযা ফলরযঙর, মঔন আঈুলপয ালথ াোলতয 
য তায ফযফহৃত চাভা যনল বাআলেয ওালপরা কওন‘অলনয ঈলদ্দলয যভয তযাক ওযযঙর। 
যতা আাকূফ তঔন ফলরযঙলরন,  وُمسَب ٌُميْم حَب  ٌْم اِمدُم كِم

َب  অযভ আঈুলপয কন্ধ াযচ্ছ’ (আঈুপ ৯৪)।‘ إِمنِّنً  َب
চফালফ করালওযা ফলরযঙর,  يِم ٌْم عَبدِم

سَباِمكَب  اْم ًْم ضَب ح ِم إِمنَّوكَب اَبفِم  অল্লায ওভ! অযন কতা কআ ুযালনা‘ تَب
ভ্রাযিলতআ লড় অলঙন’ (আঈুপ ৯৫)। 

এঔালন ‘ভ্রাযি’ (ضعا ) থথ ‘প্রওৃত যফল ম্পলওথ  না চানা’। কমভন কলনফী (ঙাঃ) ম্পলওথ  
অল্লা ফলরলঙন, ى حالّمًا  َبيَبدَب كَب ضَب دَب اَب يَب  যতযন কতাভালও কলযঙলরন থাযা। তঃয যতযন থ‘ يَب
কেযঔললঙন’ (অম-কমাা ৭)। তএফ কৃীত ফযাঔযা ’র এআ কম, এঔালন ضسا ফা ভ্রাযি ওথাটি 
অযবধাযনও লথথ এললঙ াযযবাযলও লথথ ন। কওননা াযযবাযলও লথথ ضسا ফা ভ্রষ্টতায 
থথ ضسا  ً  ادٌب ‘ধভথঘুযত া’। নফীুত্র যালফ আঈুলপয বাআলযা তালেয যতা নফী 
আাকূফলও যনশ্চআ ধভথঘুযত ওালপয ফলরযন। 

৪. অাত ংঔযা ১৫ : (  يْم اَب  َب اِم كِم يُميْم  ِمأَبمْم نَّو ئَب هِم اَبتُمنَب ِّن ٌْم ح إِماَب نَب ٌْم سَب وِّن يَب َبيْم ةِم  اْماُم ح َب ٌَب هُم  ًِم  َب عُميْم يَب ٌَّواْم ي ْم  َبب  يُم مَب اَب ُمي   ِمهِم يَب َباْم ح  َب عَبمَّو  َب
بَب  يْم كُم يُم لْم ٌَب يْم الَب  اُم  তঃয তাযা মঔন তালও যনল মাত্রা ওযর এফং ন্ধকূল যনলে ওযলত‘ (يَب
এওভত ’র, তঔন অভযা তালও ী (আরাভ) ওযরাভ কম, (এভন এওটা যেন অলফ, মঔন) 
ফযআ তুযভ তালেযলও তালেয এ কুওলভথয ওথা ফযত ওযলফ। থঘ তাযা কতাভালও যঘনলত 
াযলফ না’। 



এঔালন যফিানকণ ভতলবে ওলযলঙন ‘মঔন তাযা তালও যনল মাত্রা ওযর’-এয ح -’থথাৎ ‘মঔন اَبمَّو

এয চাফ যনল। থথাৎ কূল যনযেপ্ত ায ূলফথ না লয এআ আরাভ লযঙর। কওান কওান 
যফিান ফলরলঙন, কূল যনযেপ্ত ায য বাআলযা মঔন যি ভাঔা চাভা যনল যতায যনওলট 
এল শওযপত ক ওলয (আঈুপ ১৭), তঔন আঈুপলও ান্ত্বনা যেল এ আরাভ ওযা । 
এলেলত্র কৃীত ফযাঔযা ’র: ( هِم ٌْم ح إِماَب نَب ٌْم سَب ح) এললঙ ي ي এয-( يَب َبيْم  এয চাফ যালফ এফং-( اَبمَّو
তা ফালওয عة  ললঙ। পলর ফযাঔযা োাঁড়ালফ এআ কম, কূা যনযেপ্ত ায ূলফথআ এ আরাভ 
ওযা লযঙর। অয এটি ফাস্তফাযত লযঙর ফহু ফৎয লয মঔন আঈুলপয লঙ্গ তায 
বাআলেয াোৎ । থঘ তাযা তাাঁলও যঘনলত ালযযন (আঈুপ ৫৮)। আঈুপ তায বাআলেয 
কযেন ফলরযঙলরন, ‘কতাভালেয যও চানা অলঙ মা কতাভযা ওলযযঙলর আঈুপ  তায বাআলয 
ালথ? মঔন কতাভযা (যযণাভ ম্পলওথ) জ্ঞ যঙলর’? ‘তাযা ফরর, তলফ যও তুযভআ আঈুপ? যতযন 
ফরলরন, অযভআ আঈুপ, অয এ ’র অভায (লােয) বাআ। অল্লা অভালেয প্রযত নুগ্র 
ওলযলঙন… (আঈুপ ৮৯-৯০)। 

৫. অাত ংঔযা ২৪ : ( حبَب كَب ِّنهِم اَب آ  ُمكْم الَب  َبب كَّو ح اَبيْم يَّو  ِميَب اَب مَّوتْم  ِمهِم يَب اَبعَبدْم اَب  ঈি ভযরা তায যফলল‘ (يَب
কুযঘিা ওলযযঙর। অয ক তায প্রযত ওল্পনা ওযত, মযে না ক স্বী ারনওতথ ায প্রভাণ 
ফলরাওন ওযত..’। 
এঔালন প্রথভ প্রশ্ন ’রঃ আঈুপ ঈি ভযরায প্রযত কওানরূ নযা ওল্পনা ওলযযঙলরন যও-না। 
যিতী প্রশ্ন ’র, যতযন কম অল্লায ে ’কত ‘প্রভাণ’ (كاحب  ) ফলরাওন ওলযযঙলরন কটা যও? 

প্রথভ প্রলশ্নয চাফ ’র যিযফধ: (১) যনচ্ছাওৃতবালফ ওল্পনা এল থাওলত ালয। মা কফকানা 
নাযী-ুরুললয ভলধয ’কত ালয। যওন্তু ফুিলুেয নযা ঈলফ মাা ঘযওলতয এআ ওল্পনা কওান 
ালয ওাযণ ন। কওননা যতযন যনলচলও ংমত কযলঔযঙলরন এফং ঙুলট খয কথলও কফযযল 
যকলযঙলরন। বযফলযৎ নফী যালফ কমটা তাাঁয চনয স্বাবাযফও যঙর। অল্লা ফলরন,  حسَب بْم خَب ح مَب يَب َبمَّو

ى أْميَب ًَب  اْممَب ةَب اِم نَّو إِمبَّو  اْماَب ى،  َب بِم  اْميَبيَب يَبى  انَّوفْمسَب  َب نَب هِم يَب عَبحيَب كَب ِّن  কম ফযযি তায প্রবুয তালও ব ওলয এফং‘ -مَب
যনলচলও প্রফৃযতয তাড়না কথলও যফযত যালঔ’, ‘যনশ্চআ চান্নাত তায ঠিওানা লফ’ (নালম‘অত ৪০-
৪১)। ভুনাযপওলেয কুযাভলথ লালেয মুে কথলও ফনু ালযঙা  ফনু ারাভা াযরল 
অলত কঘলযঙর। যওন্তু ারাযন। কম যফলল অল্লা ফলরন,  ح ٌُّميُممَب اِم فْملَبسَب يَب  ُميَب يْم  َبب تَب لُم نْم حبِم مِم آئِمفَبتَب

مَّوتْم طَّو إِم ْم اَب

بَب  نُميْم مِم اِم  اْممُم ْم لَّو يَب تَب ٌَب عْم عَبى  ِم  َب  মঔন কতাভালেয ে’ুটি ের া াযাফায ঈক্রভ ওলযযঙর, থঘ অল্লা‘ يَب َب
তালেয যববাফও যঙলরন, অয অল্লায ঈলযআ যফশ্বাীলেয বযা ওযা ঈযঘত’ (অলর আভযান 
১২২)। 

এঔালন এওআ  مَّوتْم  যক্রা ফযফায ওযা ললঙ। থঘ অল্লা তালেয েভা (ওল্পনা ওযযঙর) اَب
ওলযন এফং যনলচলও তালেয যববাফও ফলর ফযং তালেয প্রংা ওলযলঙন। ঈলল্লঔয কম يٌّو  ,  ফা اَب
ওল্পনা ে’ুধযলনয ল থালও। এও- اي ثح ت ফা েঢ়ৃ ওল্পনা, মা অমীম-ত্নী ওলযযঙর আঈুলপয 
প্রযত। েআু-  اي  حك যনচ্ছাওৃত ওল্পনা, মালত কওান েঢ়ৃ ংওল্প থালও না। আঈুলপয ভলধয 
মযে এটা এল থালও ফলর ভলন ওযা , তলফ তালত যতযন কোলী লফন না। কওননা যতযন ঐ 
ওল্পনায ওথা ভুলঔ ফলরনযন ফা ওালচ ওলযনযন। ফযং তায যফরুলে ফলরলঙন  ওলযলঙন।  

যিতী চাফ ’র এআ কম, আঈুলপয ভলন অলেৌ কওান নযা ওল্পনা অলযন। প্রভাণ ভচেু 
থাওায ওাযলণ এটা তাাঁয ঘযযলত্র যনযলে যঙর। ভুপাযয অফু াআান স্বী তাপীয ‘ফারুর 



ভুীলত্ব’ এওথা ফলরন। যতযন ফলরন, এভতাফস্থা অাতটিয ফণথনা লফ, آ  كاحب ك ه اييَّو  يح  ايال  ب كَّو

‘মযে যতযন তায ারনওতথ ায প্রভাণ না কেঔলতন, তা’কর তায (থথাৎ ঈি ভযরায) ফযাালয 
ওল্পনা ওযলতন’। অলরাঘয অালত ايال (মযে) লতথ য চাফ অলকআ ঈলল্লযঔত ললঙ। থথাৎ 
ফরা ললঙ  حبَب كَب ِّنهِم اَب آ  ُمكْم ال  َبب كَّو ح اَبيْم يَّو  ِميَب اَب  অয ক তায প্রযত ওল্পনা ওযত, মযে না ক স্বী‘ يَب
ারনওতথ ায প্রভাণ ফলরাওন ওযত’। অয কআ ‘ফুযান’ ফা প্রভাণ যঙর অল্লা যনধথাযযত ‘নপল 
রাঈাভা’ থথাৎ াযণত যফলফও, মা তালও ওলঠাযবালফ ফাধা যেলযঙর। 

অযফী াযলতয  কুযঅলন এ ধযলনয ফালওযয ফহু েষৃ্টাি যললঙ। কমভন চান্নাতীকণ ফরলফন, 

ح  ُم  دَب نَب الَب  َببْم اَب يَب اَبيْم دِم تَب يْم ح اِمنَب نَّو ح لُم مَب  অভযা ওঔলনা ুথ কতাভ না, মযে না অল্লা অভালেয থ প্রেথন‘ يَب
ওযলতন’ (অ‘যাপ ৪৩)। থথাৎ  ايال  ب اد نح  ُم مح لنح اِمنيتديَب ‘মযে অল্লা অভালেয কোাত না 
ওযলতন, তা’কর অভযা কোাত কতাভ না’। 
আঈুলপয যনষ্পাত্ব : 
আঈুপ কম এ ফযাালয তবাক যনষ্পা যঙলরন, ক যফলল যনলনাি যফলগুযর দ্রষ্টফয: 
(১) আঈুপ েঢ়ৃবালফ যনলচয যনলেথ াযলতা কখালণা ওলযন। কমভন কৃস্বাভীয ওালঙ যতযন ফলরন,  ًَب اِم
ًْم  وِم فْم بْم نَب ًْم  َب نِم تْم دَب  ঈি ভযরাআ অভালও প্রলযাযঘত ওলযযঙর’ (আঈুপ ২৬)। তায অলক যতযন‘ كَب يَب
ভযরায কুপ্রস্তালফয চালফ ফলরযঙলরন,  بَب حاِممُميْم عِمحُم  اظَّو ٌُمفْم يَب يَب إِمنَّوهُم الَب 

ثْم بَب مَب وَب ًْم  َبسْم ح َب  ِم إِمنَّوهُم كَب ِّن يَب  অল্লা অভালও‘ مَب
যো ওরুন! যতযন (থথাৎ কৃস্বাভী) অভায ভযনফ। যতযন অভায ঈতভ ফফালয ফযফস্থা 
ওলযলঙন। যনশ্চআ ীভা রংখনওাযীকণ পরওাভ  না’ (আঈুপ ২৩)। নকযীয ভযরালেয 
ভালফল কৃওত্রী মঔন আঈুপলও তায কুপ্রস্তালফ যামী না ’কর কচলর াঠালনায হুভযও কেন, 

তঔন আঈুপ তায চালফ ফলরযঙলরন,  هِم ٌْم ًْم إِماَب نِم ينَب دْم ُم ٌَب ح  مَّو ًَّو مِم وُّم إِماَب سَب
بُم  َب اْم وِّن  اوِّن ক অভায ারনওতথ‘ كَب া! 

এযা অভালও কম ওালচয যেলও অফান চানালচ্ছ, তায ঘাআলত ওাযাকাযআ অভায যনওলট যধও 
ন্দনী’ (আঈুপ ৩৩)। এঔালন যতযন তালেয ঘক্রাি কথলও ফাাঁঘায চনয অল্লায অশ্র যবো 
ওলযন। 

(২) ঈি ভযরা যনলচআ আঈুলপয যনলেথ াযলতায ােয কেন। কমভন নকযীয ভযরালেয ভালফল 
যতযন ফলরন,  يَب يْم َب تَب هِم  َبحوَب فْموِم بْم نَّو دتُّمهُم  َب اَبعَبدْم كَب يَب  অযভ তালও প্রলযাযঘত ওলযযঙরাভ, যওন্তু ক যনলচলও‘ يَب
ংমত কযলঔযঙর’ (আঈুপ ৩২)। যফতীলত মঔন খটনা যযষ্কায ল মা, তঔন ঈি ভযরা 
ফলরন,  بَب ٌْم قِم حدِم بَب  ا َّو هُم اَبمِم إِمنَّو هِم يَب فْموِم بْم نَّو دتُّمهُم  َب ح كَب يَب نَب

اُّم  َب سَب َب  اْمسَب  এঔন তয প্রওাযত ’র। অযভআ তালও‘  آلبَب سَب ْم
পুযরলযঙরাভ এফং ক যঙর তযফােী’ (আঈুপ ৫১)। 

(৩) তেিওালর নকযীয ওর ভযরা আঈুপ ম্পলওথ  তয ােয কেন। তাযা ফলরন,  ح حاَب ِم ِم مَب سَب

ءٍ  يْم بْم وُم هِم مِم ٌْم عَب ح  َب نَب عِممْم অল্লা যফত্র। অভযা আঈুপ ম্পলওথ‘  َب  ভন্দ যওঙুআ চাযন না ’ (আঈুপ ৫১)। 

(৪) কৃওতথ া অমীলম যভঙয তায যনলেথ াযলতায ােয যেল ফলরন,  يٌن ٌْم ظِم لُمبَّو  َب دَب ٌْم لُمبَّو إِمبَّو لَب دِم ٌْم بْم لَب  ক)‘ إِمنَّوهُم مِم
স্ত্রী!) এটা কতাভালেয ঙরনা ভাত্র। যনঃলন্দল কতাভালেয ঙরনা ঔুফআ ভাযাত্মও ’ (আঈুপ ২৮)। 
‘আঈুপ! এ প্রঙ্গ ঙাড়। অয ক ভযরা! এ ালয চনয েভা প্রাথথনা ওয। যনযশ্চতবালফ 
তুযভআ াাঘাযযনী’ (ঐ, ২৯)। 

(৫) কৃওতথ ায ঈলেষ্টা  ােী এওআবালফ ােয কেন  ফলরন,  بْم دُم ُمٍك  َبلَب َب َبتْم هُم قُمدَّو مِم ٌْم ُم حبَب قَبمِم إِمبْم لَب يَب

بَب  ٌْم قِم حدِم بَب  ا َّو يَب مِم اُم  মযে আঈুলপয চাভা যঙন যেলও কঙাঁড়া , তলফ ভযরা যভথযা ফলরলঙ এফং‘ يَب
আঈুপ তযফােী’ (ঐ, ২৭)। 



(৬) অল্লা স্বং আঈুলপয যনলেথ াযলতায ােয যেললঙন। কমভন যতযন ফলরন,  هُم نْم سَب  َب كِم اِمكَب اِمنَب ْم لَب َب

بَب  ٌْم عَب ِم ح  اْممُمخْم نَب حدِم بْم  ِم َب حءَب إِمنَّوهُم مِم لَب ءَب يَب اْمفَبسْم يْم  এবালফআ এটা এচনয ললঙ, মালত অভযা তায কথলও মাফতী‘  اوُّم
ভন্দ  যনরথজ্জ যফল যযল কেআ। যনশ্চআ ক অভালেয ভলনানীত ফান্দাকলণয নযতভ ’ (ঐ, 

২৪)। 

(৭) এভনযও যবপ্ত আফরী প্রওাযািলয আঈুলপয যনলেথ াযলতায ােয যেললঙ। কমভন ক 
যবপ্ত ায য অল্লালকও ফলরযঙর,  بَب ٌْم عَب ِم يُميُم  اْممُمخْم نْم كَب مِم حدَب ، إِمالَّو  ِم َب بَب ٌْم يِم مَب اْم

يُميْم  َب نَّو ٌَب يِم  ْم
ُم  অযভ ফযআ‘ - َب

তালেয (ফনু অেলভয) ফাআলও থভ্রষ্ট ওযফ’। ‘তলফ তালেয ভধয ’কত কতাভায ভলনানীত 
ফান্দাকণ ফযতীত (যচয ৩৯-৪০; কঙাাে ৮২)। এঔালন এওআ ব্দ ফযফায ওলয অল্লা 
আঈুপলও তাাঁয ‘ভলনানীত ফান্দাকলণয নযতভ’ (আঈুপ ২৪) ফলর কখালণা ওলযলঙন। 

ত্র ২৪ অালত ফযণথত (حء لَب يءَب يَب اْمفَبسْم  ভন্দ  যনরথজ্জ যফলভূ’ থথ যও? এ যফলল‘ ( اوُّم
যফিানকণ ফলরন, ভুলঔয ফা ালতয িাযা স্পথ ওযায া এফং প্রওৃত কমনায া। থথাৎ 
ঈব প্রওায া কথলও অল্লা আঈুপলও যপযযল কনন। 

যনওৃষ্ট ভলনয যধওাযী আহুেীযা  তালেয নুাযীযা, মাযা আঈুলপয ঘযযলত্র ওাযরভা করন 
ওলয নানাযফধ ওল্পনায পানু ঈযড়ল ত ত ৃষ্ঠা ভীযরপ্ত ওলযলঙ, তালেয ঈলদ্দলয আভাভ 
যামী (যঃ) ফলরন, ‘কমফ ভূঔথযা আঈুলপয ঘযযলত্র ওরংও করলনয কঘষ্টা ওলয, তাযা মযে 
অল্লায িীলনয নুাযী ফায োফীোয , তা’কর তাযা এ ফযাালয অল্লায ােয ওফুর 
ওরুও। থফা মযে তাযা তালনয তালফোয , তলফ আফরীলয ােয ওফুর ওরুও’। অর 
ওথা এআ কম, আফরী এঔন এলেয যললয যযণত ললঙ। 

এেলণ অালতয কৃীত ফযাঔযা েু’টিয াযভভথ ’র (১) অল্লায ে ’কত প্রভাণ ভচেু 
থাওায ওাযলণ আঈুলপয িলয অলেৌ ফালচ ওল্পনায ঈে যন (২) প্রভাণ কেঔায ওাযলণ 
ওল্পনায ফুিেু ালথ ালথ যভলর মা এফং যতযন অল্লায অশ্র ওাভনা ওলযন  কেৌলড় খয 
কথলও কফযযল মান। 

এেলণ প্রশ্ন ’র: ঐ ‘ফুযান’ ফা প্রভাণটি যও যঙর, মা যতযন কেলঔযঙলরন? এ যফলল আফনু 
অফফা, অরী, আওযযভা, ভুচাযে, ুদ্দী, াইে আফনু চফুালয, আফনু ীযীন, িাতাো, াান ফাঙযী, 
মুযী, অমাই, ওা‘ফ অর-অফায, াফ যফন ভুনাযফফ এফং নযানয প্রযে যফিান ভিরীয 
নালভ এভন ফ ঈদ্ভট  কনাংযা ওাল্পযনও যঘত্রভূ তাপীলযয কওতাফ ভূল যরযফে ওযা 
ললঙ, মা ড়লত খৃণালফাধ   রজ্জা ভাথা কাঁট ল মা। শুরু কথলও এ মাফত ওালরয 
কওান তাপীলযয কওতাফআ ম্ভফতঃ এআফ যবযতীন  ওাল্পযনও কল্প কথলও ভুি ন। ঈি 
ভুপাযযকলণয তািা  যফেযাফতায প্রযত ূণথ শ্রো কযলঔ ফরলত ফাধয ফ কম, আঈুলপয 
প্রযত ুধাযণা যাঔা লত্ত্ব তাাঁযা প্রাঘীন ওালরয আহুেী যমন্দীিলেয ফালনাাট ওাযনী ভূলয যওঙু 
যওঙু স্ব স্ব যওতালফ স্থান যেল েলুধয ভলধয যফল যভযশ্রত ওলযলঙন। মা এ মুলকয নাযস্তও  
যমন্দীিলেয চনয নফীকলণয যনষ্পালত্বয যফরুলে প্রঘালযয কভােভ াযতালয যযণত ললঙ। 
নযযেলও তা ধভথবীরু ভানুললয ধভথঘুযযতয ওাযণ ললঙ। ালথ ালথ এগুযর যওঙু কট ূচাযী 
ওাযনীওালযয যালরা কলল্পয কঔাযাও ললঙ। তাপীলযয নালভ মা শুলন ভানুল ক্রলভআ আরাভ 
কথলও েলূয লয মালচ্ছ। তএফ ইভানোযকণ াফধান!! 

‘ফুযান’ যও? 



حبَب كَب ِّنهِم  اَب آى  ُمكْم ال  َبب كَّو মযে ক তায ারনওতথ‘ اَبيْم ায প্রভাণ না কেঔত’ এ ওথায ভলধয কওান্ প্রভাণ 
আঈুপলও কেঔালনা লযঙর, কটা ফরা যন। তলফ কুযঅলন ভানুললয যতনটি নপলয ওথা ফরা 
ললঙ। (১) নপল অম্মাযা। মা ভানুললও নযা ওালচ প্রলযাযঘত ওলয (২) নপল 
রাঈাভা। মা ভানুললও নযা ওালচ ঈিেু ওলয  নযা ওালচ ফাধা কে এফং (৩) নপল 
ভুত্বভাআন্না, মা ভানুললও নযালয ঈয েঢ়ৃ যালঔ, অয তালত কেভলন প্রাযি অল। নফীকলণয 
ভলধয কললয েু’টি নপ ফথাযধও কচাযালরাবালফ যক্রাীর থালও। অয নপল রাঈাভা ফা 
যফলফলওয তীব্র ওলাখাতলওআ এঔালন ‘ফুযান’ ফা ‘অল্লায প্রভাণ’ যালফ ফরা ল থাওলত ালয। 
কমভন ােীলঙ অল্লায যাূর (ঙাঃ) যঙযালত ভুস্তািীলভয ঈোযণ ফণথনা ওলয তায ভাথা 
এওচন অফানওাযীয ওথা ফলরলঙন, যমযন ফথো ভানুললও ধভও কেন মঔনআ ক নযালয 
ওল্পনা ওলয। যতযন ফলরন, ঔফযোয! যনযলে েথ া ঈলতারন ওলযা না। ওযলরআ তুযভ তালত প্রলফ 
ওযলফ। এআ ধভওোনওাযীলও অল্লায যাূর (ঙাঃ)  ٍي  ظُم  ِم  ً قعوِم لاِّن م مب ‘প্রলতযও ভুযভলনয 
হৃেল অল্লায ঈলেোতা’ যালফ যবযত ওলযলঙন’।[39] আঈুলপয হৃেল যনশ্চআ ঐ 
ধভওোতা ঈলে োনওাযী ভচেু যঙলরন মালও ( حبَب كَب ِّنهِم اَب  ফা ‘অল্লায প্রভাণ’ ফরা ললঙ। ( ُمكْم

তএফ এঔালন ‘ফুযান’ ফা প্রভাণ ফরলত কমনায ভত চখনয ওলভথয যফরুলে যফলফলওয তীব্র 
ওলাখাতলওআ ফুছালনা ললঙ। মা নফীকলণয হৃেল অল্লা কপ্রাযথত যালঔন। আভাভ চা ‘পয ঙাযেি 
ফলরন, ‘ফুযান’ থথ নফুত, মালও অল্লা নফীকলণয হৃেল গ্রযথত যালঔন। মা তায ভলধয এফং 
অল্লায কক্রাধূণথ ওালচয ভলধয প্রযতফন্ধও যালফ ওাচ ওলয। তএফ ‘ফুযান’ থথ নফুলতয 
যনষ্পাত্ব, মা আঈুপলও ঈি া কথলও যফযত যালঔ। 

৬. অাত ংঔযা ২৬ : (ح عِميَب بْم  َباْم دٌن مِّن حاِم دَب لَب يِم لَب  অয ভযরায যযফালযয চশনও ফযযি ােয‘ (يَب
যের’। যওন্তু কও কআ ােী? এ যনল ভুপাযযকলণয ভলধয প্রঘুয ভতলবে যললঙ। কমভন কওঈ 
ফলরলঙন এটি যঙর কোরনায যশু, কওঈ ফলরলঙন, ভযরায এও েযূেী ঘাঘালতা বাআ, কওঈ 
ফলরলঙন, যতযন ভানুল ফা যচন যঙলরন না, ফযং অল্লায নয এও ৃযষ্ট যঙলরন। ঙাাফী  
তালফইকলণয নালভআ ঈি ভতলবেগুযর ফযণথত ললঙ। থঘ কুযঅন স্পষ্ট বালা ফলর যেললঙ 
কম, ‘ঐ ফযযি যঙলরন ভযরায যযফালযয েয’ (আঈুপ ২৬)। এটা ফুছলত কভালটআ ওষ্ট  না 
কম, করাওটি যঙলরন যনযলে  তযি জ্ঞানী ফযযি এফং যতযন যঙলরন অমীলম যভঙলযয 
যনওটতভ করাও। নআলর যতযন তায লঙ্গ ন্দযভলর অলত াযলতন না। 

েবুথ াকয কম, এ প্রলঙ্গ এওটি ােীঙ ফরা ল থালও। কঔালন ফরা ললঙ কম, ঘায চন যশু 
কোরনা থাওলত ওথা ফলরলঙ, তায ভলধয আঈুলপয ােী এওচন। ঘাযচলনয ভলধয যতন চলনয 
যফলটি ঠিও। যওন্তু আঈুলপয ােী ওথাটি যভথযা। মায ওাযলণ ােীঙটি মইপ।[40] ঐ যতন 
চন ’করন, ইা (অঃ), ২- চযুালচ নাভও ফনু আস্রাইলরয চশনও ৎ ফযযি, মালও এও েষুু্ট 
ভযরা কমনায ফাে কে। লয তায ফাচ্চা স্বং চযুালচ-এয যনলেথ াযলতায ােয কে  
প্রওৃত কমনাওাযীয নাভ ফলর কে (ভুতাপাি অরাআ)। ৩- কলনফীয চন্গ্রলণয প্রা ৪০ 
ফঙয ূলফথ ংখটিত অঙাফুর ঈঔেলূেয খটনা, কমঔালন এও মালরভ াও ফহু কতথ  ঔুাঁলড় কঔালন 
অগুন জ্বাযরল এওযেলন প্রা যফ ামায ভতািলয তুয ামায ইভানোয নয-নাযীলও চীফি 
ুযড়ল ভালয। ক ভ এওচন ভযরা তায কওালর থাওা েলুধয ফাচ্চালও যনল অগুলন ছাাঁ 
যেলত আতস্তত ওযা যশু ুত্রটি ফলর ঈলঠযঙর هْم  إنكِم  عى  اسا  ঙফয ওয ভা! কওননা‘ إ  ِمكى ٌح ُممَّو



তুযভ লতযয ঈলয অঙ’।[41] এআফ ঙী ােীলঙয ভলধয ঢুযওল কো ললঙ আঈুলপয 
ােীয নাভ। থঘ কুযঅন স্পষ্টবালফআ ফলর যেললঙ কম, ােী যঙলরন ভযরাটিয যযফালযয 
এওচন ফযযি। তাঙাড়া অয ফলর যেললঙ ঈি ফযযিয েযূেযথতাূণথ যাভথ কম, মযে 
আঈুলপয চাভা যঙন যেলও কঙাঁড়া , তা’কর ক তযফােী’ (আঈুপ ২৭)। এেলণ ওীবালফ 
এওথা ফরা মা কম, ঐ ােী যঙর কোরনায যশু ফা অল্লায নয এও ৃযষ্ট? মযে তাআ লফ, 

তা’কর কটাআ কতা মলথষ্ট যঙর। নয কওান তেলিয েযওায যঙর না ফা আঈুপলও ত 
কচর ঔাটলত ’ত না। 

৭. অাত ংঔযা ২৮ : ( ٌيٌن ظِم لُمبَّو  َب دَب ٌْم  যনশ্চআ কতাভালেয ঙরনা ঔুফআ ভাযাত্মও’। এআ‘ (إِمبَّو لَب
অালতয লঙ্গ মযে নয এওটি অাত যভরালনা , কমঔালন ফরা ললঙ কম,  حبَب حبِم لَب طَب ٌْم دَب  الَّو ٌْم إِمبَّو لَب

فحًا  ٌْم يِم  ,যনশ্চআ তালনয কওৌর ফথো েফুথর’ (যনা ৭৬)। তা’কর পরাপর োাঁড়ালফ এআ কম‘ ضَب

ভযরাযা তালনয ঘাআলত ভাযাত্মও। আভাভ কুযতুফী এয লে এওটি ভযপূ ােীঙ এলনলঙন , 

কমঔালন ফরা ললঙ কম,  حبِم طَب ٌْم دِم  الَّو ٌْم بْم لَب يُم مِم ظَب  ْم
حءِم  َب دَب  انِّنوَب ٌْم  যনশ্চআ নাযীলেয ঙরনা তালনয‘ إبَّو لَب

ঙরনায ঘাআলত ফড়’। থঘ ােীঙটি মইপ  চার।[42] থঘ তানলও অল্লা েভতা 
যেললঙন ভানুললও থভ্রষ্ট ওযায। অয এটা ওলযলঙন ভানুললও যীো ওযায চনয, কও 
তালনয কধাাঁওা লড় অয কও না লড়। ুরুল  নাযী ঈবলয ভলধয বার  ভন্দ 
যললঙ। ঈবল তালনয ঔপ্পলয ড়লত ালয। যওন্তু কওঈআ তালনয ঘাআলত ফড় ন। 
অলরাঘয অালত েষুু্ট নাযীলেয ঙরনায বংওযতা ফুছালনা ললঙ। কমওথা এওটি ঙী ােীলঙ 
অল্লায যাূর ফলরলঙন কম, ‘জ্ঞানী ুরুললও তফুযে ওযায কভােভ াযতায ’র নাযী’।[43] 

কওননা াধাযণ নীযত এআ কম, নাযীয প্রযত ুরুল লচ েফুথর ল লড়। যওন্তু তাআ ফলর এয 
থথ এটা ন কম, নাযীলেয ঙরনা তালনয ঘাআলত ফড়। এ ধযলনয ফযাঔযা নাযী চাযতলও 
ভান ওযায াযভর। 

৮. অাত ংঔযা ৪২ : ( بَب ٌْم نِم بِم  ِمضْم َب وِم اْم عَب ِمثَب  ًِم  اوِّن هِم  َب كَب كَب ِّن لْم حبُم  ِم طَب ٌْم حهُم  الَّو أَبنوَب دَب كَب ِّنكَب  َب نْم ًْم  ِم نِم لُمكْم  কম‘ (  ْم
ওাযাফন্দী ম্পলওথ  আঈুলপয ধাযণা যঙর কম, ক ভুযি ালফ, তালও ক ফলর যের কম, তুযভ 
কতাভায ভযনলফয ওালঙ অভায ওথা অলরাঘনা ওলযা। যওন্তু তান তালও তা বুযরল কে 
পলর তাাঁলও ওলও ফঙয ওাযাকালয থাওলত ’। 
ভালরও আফলন েীনায, াান ফাঙযী, ওা‘ফ অর-অফায, াফ যফন ভুনাযফফ  নযানয 
যফিানকলণয নালভ এঔালন যফষ্মওয ফ তাপীয ফণথনা ওযা ললঙ। কমভন অআূফ কযাকলবাক 
ওলযন াত ফঙয, আঈুপ ওাযালবাক ওলযন াত ফঙয, ফুঔতানঙয অওৃযত যযফতথ লনয াযস্ত 
কবাক ওলযন াত ফঙয’ (কুযতুফী)। অভযা ফুছলত াযয না অল্লায নফীকলণয ালথ যপযরস্তীলন 
আহুেী যনমথাতনওাযী যনষু্ঠয যাচা ফুঔতানঙলযয তুরনা ওযায ভলধয যও াভঞ্জয যললঙ? 

নয এও ফণথনা এললঙ কম, আঈুপ মঔন ওাযাফন্দী ােীলও ঈি ওথা ফলরন, তঔন তালও 
ফরা , ক আঈুপ! তুযভ অভালও কঙলড় নযলও যববাফও যালফ গ্রণ ওযলর? তএফ 
াযস্ত স্বরূ অযভ কতাভায ওাযালবালকয কভাে ফাযড়ল যেরাভ। তঔন আঈুপ কওাঁ লে ঈলঠ 
ফরলরন, ক অভায ারনওতথ া! যফে ভূলয কফাছা অভায িযলও বুযরল যেললঙ। কচনয 
অযভ এওটি ওথা ফলর কপলরযঙ। অয ওঔলনা এরূ ফরফ না ’। 



নয ফণথনা এললঙ, যচফযীর ওাযাকালয প্রলফ ওযলরন এফং আঈুপলও ফরলরন, যফশ্বারও 
কতাভালও ারাভ যেললঙন এফং কতাভালও ফলরলঙন কম, আঈুপ! কতাভায যও রজ্জা যন কম, তুযভ 
অভালও কঙলড় ভানুললয ওালঙ ুপাযয ওযলর? তএফ অভায ম্মান  ঈচ্চ ভমথাোয ওভ! 
ফযআ অযভ কতাভালও ওলও ফঙয কচলর যাঔফ। আঈুপ ফরলরন, এয লয যও যতযন অভায 
ঈয ন্তুষ্ট অলঙন? যচব্রীর ফরলরন, যাাঁ অলঙন। তঔন আঈুপ ফরলরন, তা’কর অযভ যওঙুযআ 
লযাা ওযয না’। 
নয এওচন ভুপাযয ফলরলঙন, াাঁঘ ফঙয কচর ঔাটায লয এআ খটনা খলট। পলর াযস্ত স্বরূ 
তাাঁলও অলযা াত ফঙয কচর ঔাটলত । এযয তাাঁয ভুযিয নুভযত  এফং ফাো স্বপ্ন 
কেলঔন  কআ ীরা তাাঁয ভুযি ’। এবালফ কওঈ ফলরলঙন ১২ ফঙয, কওঈ ফলরলঙন ১৪ 
ফঙয কচর কঔলটলঙন (আফনু ওাঙীয)। তলফ যধওাংলয ভলত ৭ ফঙয। অয কুযঅলন যললঙ 
কওফর ض  ونٌب  মায থথ ’র ওলও ফঙয, মা ৩ কথলও ৯ থফা ১০ ফঙলযয ভলধয 
(কুযতুফী)। 

ভূরতঃ আহুেী করঔওযা আঈুপ (অঃ)-এয ওাযালবাকলও তাাঁয যালধয াযস্ত যালফ প্রভাণ 
ওযায চনয এরূ কল্প ফাযনললঙ। থঘ এটা অলেৌ কওান যাধ ন। কওননা ঙী ােীলঙ 
এললঙ, ‘অল্লা ভানুললয াালময তেণ থালওন, মতেণ ভানুল ভানুললয াালময থালও’।[44] 

তএফ এওচন ভানুল অলযওচন ভানুললয ওালঙ াাময ঘাআলফ এফং যস্পযলও াাময ওযলফ , 

এটাআ স্বাবাযফও এফং এলত লল কনওী যললঙ। যওন্তু যাধ  ’র কটাআ মঔন চীযফত ফযযি 
কওান ভৃত ফযযি ফা কওান ফস্ত্তয ওালঙ াাময ঘা, থঘ তায কওান েভতা কনআ। ভুযরভ 
তাপীযওাযকণ এলেলত্র কধাাঁওা লড়লঙন। এভনযও ঈি ভলভথ আফনু অফফা (যাঃ)  ’কত 
যাূলরয নালভ এওটি ােীঙ ফযণথত ললঙ কম,  كسي   ٌيوس اياي ٌعا  العمة  اتً قحايح مح ا ث  ً  اواب

 আঈুলপয ঈয অল্লা যভ ওরুন! মযে যতযন ঐ‘ -طيا مح ا ث، سٌث ٌ ت ً  افكج مب  ند  ٌك  
ওথা না ফরলতন মা যতযন ওাযা াথীলও ফলরযঙলরন, তা’কর এত েীখথ ভ তাাঁলও ওাযাকালয 
থাওলত লতা না। কওননা যতযন ওাযাভুযিয চনয অল্লা ফযতীত লনযয াাময ওাভনা 
ওলযযঙলরন’।[45] থঘ ােীঙটি ভুনওায  মইপ এফং তযি েফুথর। মা কথলও কওান েরীর 
গ্রণ ওযা মা না (াযা কুযতুফী; আফনু ওাঙীয)। এয যফযীত ঙী ােীলঙ অফু হুযাযা 
(যাঃ) ’কত ফযণথত ললঙ যাূরুল্লা (ঙাঃ) ফলরন,  ًَب تُم  اد  ِم بِم مح اَب ِمثَب ٌيوسُم  َباَب ْم اْم تَب  ى  اوِّن

 اياَب ِمثْم

‘আঈুপ মতযেন কচর কঔলটলঙন, তযেন মযে অযভ কচর ঔাটতাভ, তা’কর অযভ ফাোয েলূতয 
ডালও াড়া যেতাভ’।[46] নয ফণথনা এললঙ,  اي لنت  نح  وك تُم  ااح ةَب يمح   ت ٌتُم  اي كَب ‘মযে অযভ 
’তাভ, তা’কর দ্রুত াড়া যেতাভ এফং কওানরূ ময ওযতাভ না’।[47] 

ফস্ত্ততঃ এটি যঙর নফী যালফ আঈুপ (অঃ)-এয যীো। অয নফীকণআ েযুনালত কফী 
যীযেত ন, মা ফহু ঙী ােীলঙ ফযণথত ললঙ।[48] 

৯. অাত ংঔযা ৫২ : ( وِم ٌْم هُم  ِمحاْم َب نْم عَبيَب  َبنِّنً اَبيْم  َبخُم يْم ٌَب اِمكَب اِم  এটা এচনয মালত কৃস্বাভী চানলত ালযন‘ ( َب
কম, অযভ তায লকাঘলয তায ালথ কওান যফশ্বাখাতওতা ওযযযন’। 
এঔালন ‘অযভ’ কও? কৃওত্রী না আঈুপ? ফড় ফড় ভুপাযযকণ যরলঔলঙন, আঈুপ। এচনয আফনু 
অফফা (যাঃ)-এয নালভ এওটি ােীঙ ফণথনা ওযা ললঙ, কমঔালন ফরা ললঙ কম, ফাো 



নকযীয ভযরালেয চভা ওলয তালেয ওালঙ আঈুপ ম্পলওথ  যচলজ্ঞ ওযলর ফাআ ফলর কম , 

অভযা তায ফযাালয ভন্দ যওঙু চাযন না। তঔন অমীম-ত্নী ফলরন, এঔন তয প্রওাযত ’র। 
অযভআ তালও প্রলযাযঘত ওলযযঙরাভ এফং ক যঙর তযফােীলেয িবুথ ি। তঔন আঈুপ ফরর , 

এটা এচনয মালত কৃওতথ া চানলত ালযন কম, অযভ তায াোলত তায ালথ কওান 
যফশ্বাখাতওতা ওযযযন’। তঔন যচফযীর আঈুপলও গুাঁতা কভলয ফলরন, মঔন ঐ নাযীয প্রযত তুযভ 
কুযঘিা ওলযযঙলর তঔন যও ন? থথাৎ তঔন যও তুযভ যফশ্বাখাতওতা ওলযা যন? চফালফ 
আঈুপ ফলরন, অযভ যনলচলও যনলেথ াল ফযর না। যনশ্চআ ভানুললয িয ভন্দ প্রফণ’। নয ফণথনা 
এললঙ, যচফযীর আঈুপলও ফলরন, মঔন তুযভ াচাভা ঔুলরযঙলর, তঔন যও যফশ্বাখাতওতা 
ওলযাযন? আতযাযে আতযাযে। এগুযর কম কস্রপ ফালচ ওথা, তা কমলওান াঠওআ ফুছলত ালযন। থঘ 
এগুযর এভন এভন তাপীয গ্রলন্থ ফযণথত ললঙ, মা ফ ভ অভযা ভাথা যাযঔ।[49] 

ফস্ত্ততঃ ৫০, ৫১, ৫২  ৫৩ ঘাযটি অালতয ূফথায ম্পওথ  যফঘায ওযলর যযষ্কাযবালফ ফুছা 
মা কম, ৫২  ৫৩ অালতয ফিফয ’র অমীলম যভঙলযয স্ত্রীয। কওননা ঐ ভ আঈুপ 
যঙলরন কচরঔানা। যতযন যওবালফ ভযরালেয ঐ ভচযরল াযময থাওলরন এফং ঈি ভিফয 
ওযলরন? নকযীয ভযরালেয  অমীম-ত্নীয স্পষ্ট স্বীওৃযতয ভাধযলভ তয ঈেখাটলনয লযআ কতা 
আঈুলপয ভুযিয থ ঔুলর ককর এফং ফাো ফরলরন, তালও অভায ওালঙ যনল এলা। অযভ 
তালও অভায এওাি ঘয ওলয কনফ (আঈুপ ৫৪)। কুযঅলনয প্রওায থথলও া ওাটিল 
েযূতভ থথ গ্রলণয যঙলন নফী যফলিলী আহুেী করঔওলেয প্রঘালযয পাাঁলে া কো ঙাড়া 
এগুযর অয ওীআফা ’কত ালয? 

প্রাঘীনতভ ভুপাযয যালফ আফনু চাযীয ত্বাফাযী (ভৃঃ ৩১০ যঃ) তাাঁয যফঔযাত তাপীলয 
এভন লনও েফুথর ফণথনা চভা ওলযলঙন, মা নফীকলণয ভমথাোয কঔরাপ। যাূর (ঙাঃ), ঙাাফী, 
তালফই  নযানয যফিানকলণয নালভ কঔালন ংঔয মইপ  যবযতীন ফণথনা চভা ওযা 
ললঙ। 

কমভন ২৪ অাতাং (ح يَّو  ِميَب اَب مَّوتْم  ه يَب اَبعَبدْم اَب  এয তাপীলয আফনু অফফালয ৮টি  ঙচন- (يَب
যফিালনয কভাট ১৪টি ঈযি ঈেৃত ওযায য যতযন ফলরলঙন,  ا   قيا امٌ   اا  ايعي  تأيٌا  اعكآب  ا ٌب
 এগুযর ’র কুযঅন ফযাঔযা যবজ্ঞ কআ ওর যফিালনয ফযাঔযা ভূ, মাাঁলেয‘  نيي ٌ خ  تأيٌعه
কথলও কুযঅলনয ফযাঔযা গ্রণ ওযা ল থালও’।[50] থঘ এফ যফিানকলণয নালভ ঈেৃত 
ফিফযগুযর যফশুেবালফ প্রভাযণত ফলর যফতী যফিানকণ স্বীওায ওলযনযন। 

এবালফ প্রধানতঃ আফনু চাযীলযয তাপীলযয ঈলয যবযত ওলযআ যফতী ফহু ঔযাতনাভা 
ভুপাযয ঐফ ত্রুটিূণথ ফণথনা থফা এ লফয ভভথ ভূ স্ব স্ব তাপীলয স্থান যেললঙন। 
কমভন ালেী, ফাকাবী, কুযতুফী, আফনু ওাঙীয, চারারালন, ফামাবী, ওাাপ, অরূী, অফু 
উে, াওানী প্রভুঔ যফিানকণ। মযে তাাঁলেয লনলওআ এলফয ভথথও যঙলরন না। তফু 
তাাঁলেয তাপীলয এফ ফণথনা স্থান াা করালওযা তাাঁলেয নালভ কগুযর নযলেয যনওট ফণথনা 
ওলয এফং চনকণ যফভ্রাি । ফস্থা োাঁযড়ললঙ এআ কম, নফীকলণয ত্রু যব্রুবালী আহুেী 
যমন্দীিলেয ওট করঔনীগুলরা অযফী বালী ভুযরভ যফিানকলণয ভাধযলভ যফলশ্বয ফথত্র প্রঘাযযত 
ললঙ। যফিানকলণয যরতা এবালফআ লনও ভ নযলেয থভ্রষ্টতায ওাযণ ।  

াঔুর আরাভ আভাভ আফনু তাযভা (যঃ) ফলরন , 



ي مح مح ٌنعا  نه سا وك يٌعه ياعس ماعس  اكاا مب  امك   ي نه ك ى  يك  ٌيعيو  حضحًا  عى ٌده ي مثحا  اك  لعه 
ح  عى   ن ٌحء يقدسحًا  ممح اي ٌخ ك    ه يال كوياه ي محاي ٌلب ل اك  يي مأخي   ب  اٌييد  ا ٌب اي   ظي  انحس ل  ًا
 - ٌيي، يلا مب نععه مب  اموعمٌب  ينيي نععه، اي ٌنعا مب  اك  سد  ب ن ٌنح  عى    عٌه يوعي سك حًا ي سد ًا 

‘তঃয কমফ ওথা ফযণথত ললঙ কম, আঈুপ তায াচাভা ঔুলর কপলরযঙলরন  ঈি নাযীয 
ঈয ঈেযত লযঙলরন এফং এ ভ যতযন তায যতালও োাঁলত যনচ অঙ্গরু ওাভলড় ধযা 
ফস্থা কেলঔযঙলরন- এধযলনয ওাযনী ভূলয ফটাআ ঐভস্ত ওথায িবুথ ি , কম যফলল অল্লা 
এফং তাাঁয যাূর কওান ঔফয কেনযন। অয তা অলেৌ ঐরূ ন। ফযং এগুযর আহুেীলেয ওাঙ 
কথলও কৃীত, মাযা নফীকলণয যফরুলে যভথযাঘায  ফাে কোয ফযাালয ভানফচাযতয ভলধয 
কযা। ভুরভানলেয ভলধয মাযা এফ যফলল ফলর, তাযা তালেয কথলও নওর ওলয ফলর। থঘ 
তালেয কওঈ এ যফলল অভালেয নফী (ঙাঃ) কথলও এওটি যপ ফণথনা ওলযযন ’।[51] যতযন 
অয ফলরন, يقد  تفا  انحس  عى  نه اي تع  منه  افحسلة يالب  ي   انحس ٌ لك  نه يق  منه  ي  معدمحتيح- 

‘যফিানকণ এ যফলল এওভত কম, আঈুপ কথলও কওান পালা ওাচ যন। তলফ যওঙু করাও 
ফণথনা ওলয কম, তাাঁয কথলও ঈি ওালচয প্রাযযম্ভও যওঙু নভুনা াা যকলযঙর। কমভন তাযা এ 
যফলল যওঙু ফণথনা ওলয থালও। মায কওানটাআ যাূরুল্লা (ঙাঃ) কথলও ন। ফযং যওঙু আহুেী 
কথলও তাযা এগুযর ফণথনা ওলয থালও ভাত্র’।[52] 

ঈলল্লঔয কম, ূযা আঈুপ-এয ৪২ অাতটিলও রুলপ যনল এওের ওাযনীওায ওল্পনায কখাড়া 
কেৌযড়ল এভনযও ভাওাফয মথি যঘনা ওলযলঙন। এ ফযাালয পাযী বালা ওযফ কপযলেৌীয 
(ভৃঃ ৪১৬ যঃ/১০২৫ ঔৃঃ) ‘ভাঙনাফী আঈুপ-কমালরঔা’ (مثنيى ٌيوس لاٌخح) ওাফয প্রযে। মযে 
এটি তাাঁয ভওায জ্ঞাত কওান ওযফয করঔনী ফলর লনলও ধাযণা ওলযন। তাযয তা তুওী 
বালা নুযেত । তঃয পাযী  তুওী বালা ’কত তা এযা ভালেলয যফযবন্ন বালা 
নুযেত  রূািযযত ল ফযাও যযযঘযত রাব ওলযলঙ। যেল্লীয ুরতান যকাঙুদ্দীন অমভ 
ালয ভ (১৩৮৯-১৪১০ ঔৃঃ) লনয তলওয প্রথভ ভুযরভ ওযফ া ভুাম্মাে ঙকীয 
ম্ভফতঃ ফথপ্রথভ ফাংরা ‘আঈুপ-চলুরঔা’ ওাফয যঘনা ওলযন। ফতথ ভালন নাভধাযী যওঙু 
ভুপাযলয কুযঅন গ্রালভ  লয তাপীয ভাযপলরয নালভ ওলওযেন ফযাী আঈুপ-মুরাঔায 
যালরা ওাযনী শুযনল থালওন। থঘ ‘মুরাঔা’ নাভটিয কওান ঠিও যবযত কনআ। কুযঅলন 
কওফর مك    ايلٌل  ফা ‘অমীম-ত্নী’ ফরা ললঙ। নফী যফলিলী আহুেী কল্পওাযলেয ঔলয লড় 
ভুরভান কল্পওাযকণ অচওার যীযতভত ভুপাযলয কুযঅন ফলন ককলঙন। 

তএফ চান্নাত যাী াঠও, কলফলও, করঔও, অলরভ, ভুপতী  ফিাকণলও ফযআ াফধান 
’কত লফ এফং ভন্দটা ফাে যেল বারটা ফাঙাআ ওলয যনলত লফ। নআলর যিাভলতয ভালঠ 
চাফযেযতায ম্মুঔীন ’কত লফ। অল্লা অভালেয কপামত ওরুন- অভীন! 

[অলরাঘনা দ্রষ্টফযঃ আফনু তাযভা, ভচভূ‘ পাতাা ‘তাপীয’ ধযা; ভুাম্মাে অর-অভীন 
ানিীত্বী, তাপীয অমাঈর ফাান (শফরুত: ‘অরাভুর কুতুফ, তাযফ); ডঃ ভুাম্মাে অফু 
াফা, অর-আস্রাইযরাত (ওালযাঃ ভাওতাফাতু ুন্না ৪থথ ংস্কযণ ১৪০৮); ডঃ তালয 
ভাভূে, অফাফুর ঔাত্বা যপত তাপীয (োম্মাভ, উেী অযফ, োয আফনুর চামী ১ভ ংস্কযণ 
১৪২৫ যঃ) প্রবৃযত] 
আঈুলপয ওাযনীলত যেণী যফল ভূ: 



(১) আঈুলপয ওাযনীলত এওথা ূণথবালফ প্রযতবাত ললঙ কম, অল্লা াও তাাঁয যপ্র 
ফান্দালেযলওআ যযণালভ যফচী ওলযন। এআ যফচ কতা অলঔযালত ফযআ। তলফ েযুনালত 
’কত ালয। 

(২) অল্লায কওৌর ফান্দা ফুছলত ালয না। মযে ফললল অল্লায কওৌরআ যফচী । 
কমভন ন্ধকূল যনলে ওলয তঃয যফলেী ওালপরায ওালঙ ক্রীতো যালফ যফযক্র ওলয 
যেল আঈুলপয বাআলযা যনযশ্চি ল কবলফযঙর কম, অে ককর। যওন্তু অল্লা তাাঁয যনচস্ব 
কওৌলর আঈুপলও কেলয লফথাচ্চ লে অীন ওযলরন এফং বাআলেযলও আঈুলপয ওালঙ অযনল 
যাধ স্বীওালয ফাধয ওযলরন’ (আঈুপ ৯১)। কমটা আঈুপ যনলচ ওঔলনাআ াযলতন না। 

(৩) ফথাফস্থা অল্লায ঈলয বযা ওযা  ুন্দযবালফ শধমথ ধাযণ ওযাআ  ’র অল্লায যপ্র 
ফান্দালেয শফযষ্টয। কচলনযআ কেঔা ককলঙ কম, আঈুপ (অঃ) কচলর যকল ফথো অল্লায ঈলয 
বযা ওলযলঙন  ুন্দযবালফ শধমথ ধাযণ ওলযলঙন। নযযেলও যতা আাকূফ (অঃ) িান 
াযযল াকরযা ’কর তাাঁয মাফতী েঃুঔ  যস্থযতা অল্লায যনওলট ক ওলয শধমথ ধাযণ 
ওলযলঙন’ (আঈুপ ৮৬)। 

(৪) নফীকণ ভানুল যঙলরন। তাআ ভনুলযূরব প্রফণতা আাকূফ  আঈুলপয ভলধয যঙর। 
আঈুলপয কালও আাকূলফয যফয-কফেনা এফং অমীলময কৃল ঘযযত্র ফাাঁঘালনা ওঠিন লফ 
যফলফঘনা আঈুলপয ওাযাকাযলও কফলঙ কনায অগ্র প্রওালয ভলধয ঈলযাি েফুথরতায প্রভাণ 
পুলট লঠ। যওন্তু তাাঁযা ফথাফস্থা অল্লায প্রযত যনযফষ্টযঘত থাওায ওাযলণ অল্লায নুগ্রল 
যনষ্পা থালওন। ফস্ত্ততঃ অল্লা তাাঁয প্রলতযও তািাীর ফান্দায প্রযত এওআরূ নুগ্র ওলয 
থালওন। 

(৫) আঈুলপয ওাযনী কওফর যতি ফাস্তফতায এও ননয চীফন ওাযনী ন। ফযং যফলে  
ম্পলে ফথাফস্থা অল্লায ন্তুযষ্ট ওাভনা  তাাঁয ঈলয এওাি যনবথ যতায এও ফাস্তফ েরীর।  

(৬) আঈুলপয ওাযনীয ায-যনমথা ’র ‘তাীে’ থথাৎ ‘তাীলে আফােত’। ওাযণ এঔালন 
ফাস্তফ খটনাফরী যেল প্রভাণ ওলয কো ললঙ কম, কওফর অল্লায স্বীওৃযতআ মলথষ্ট ন, ফযং 
চীফলনয ওর কেলত্র তাাঁয োত্ব ওযা  তাাঁয যফধান কভলন ঘরায ভলধযআ ফান্দায প্রওৃত ভঙ্গর 
 াযফথও ওরযাণ যনবথ য ওলয। কমভন আঈুলপয ৎ বাআলযা অল্লালও ভানলতা। যওন্তু তাাঁয 
যফধান ভালনযন ফলরআ তাযা ঘূড়ািবালফ যাযচত  রযজ্জত লযঙর। থঘ আঈুপ ফণথনী 
েঃুঔ-ওলষ্টয ভলধয অল্লায োলত্ব  তাাঁয যফধান ভানা টর থাওা অল্লা তাাঁলও ননয 
ুযস্কালয বূযলত ওলযন  ভা ম্মালন ম্মাযনত ওলযন। 

————————- 

[1]. ফুঔাযী, যভওাত া/৪৮৯৪ ‘যষ্টাঘায’ ধযা, নুলচ্ছে ১৩। 

[2]. কুযতুফী, আঈুপ ৭; আফনু চাযীয া/১৮৭৮৬ আফনু অফফা ’কত। 

[3]. ঈলল্লঔয কম, আঈুপ (অঃ)-এয ঘযযত্র ফাআলফলর তযি যফওৃতবালফ ফযণথত ললঙ (দ্রঃ 
ুরাভান ভানঙূযুযী, যভাতুরযরর অরাভীন ২/২৪৪-২৪৬। 

[4]. আফনু ওাঙীয, অর-যফোা ার যনাা ১/১৯০। 

[5]. অর-যফোা ১/১৯৬-১৯৭। তলফ ভানঙূযুযী ফলরন, তাাঁয যফফা ‘অনাথ’ নানী এও 
ভযরায ালথ লযঙর। -যাভাতুরযরর অরাভীন ৩/১০৭। ’কত ালয ে’ুচলনআ তাাঁয স্ত্রী 



যঙলরন। 

[6]. অর-যফোা ান-যনাা ১/২০৪ ৃঃ। 

[7]. ভুযরভ, যভওাত া/৫৮৬৩ ‘যভ‘যাচ’ ধযা। 

[8]. ফুঔাযী া/৩৩৮০ ‘নফীয গুণাফরী’ নুলচ্ছে। 

[9]. আফনু ওাঙীয, আঈুপ ৫৬-৫৭। 

[10]. আফনু ওাঙীয, অর-যফোা ান-যনাা ১/১৯৬-১৯৭ ৃঃ। 

[11]. তাযীঔুর অযম্বা ৃঃ ১/১২৪ ৃঃ। 

[12]. অর-যফোা ১/১৮৪ ৃঃ। 

[13]. তাপীয আফলন ওাঙীয, আঈুপ ৭৭। 

[14]. কুযতুফী, আঈুপ ৪, ১০০ অাত। 

[15]. কুযতুফী, আঈুপ ১৯; আফনু ওাঙীয, অর-যফোা ১/১৮৯। 

[16]. তাপীয আফলন ওাঙীয, আঈুপ ১৯। 

[17]. আফনু ওাঙীয, অর-যফোা ১/১৮৮। 

[18]. আফনু ওাঙীয, অর-যফোা ান-যনাা ১/১৮৯; ালওভ ২/৩৭৬ া/৩৩২০, ালওভ 
এলও ‘ঙী’ ফলরলঙন এফং মাাফী তা ভথথন ওলযলঙন। 

[19]. ফুঔাযী া/৬১২৬ ‘যযিাি’ ধযা ৩১ নুলচ্ছে; ভুযরভ া/১৩১ ‘ইভান’ ধযা ৬১ 
নুলচ্ছে; ভুযরভ, যভওাত া/৫৮৬৩ ‘যভ‘যাচ’ নুলচ্ছে। 

[20]. মইপুর চালভ‘ া/৪৭৬২, ৪৭৭৫। 

[21]. তাপীয কুযতুফী, আঈুপ ২৬-২৮। 

[22]. যতযযভমী া/৩৩৩২ ‘তাপীয’ ধযা ১৩ নুলচ্ছে ‘ূযা আঈুপ’; ঙী যতযযভমী 
া/২৪৯০ নে াান; ভুতাপাি অরাআ, যভওাত া/৫৭০৫ ‘যিাভলতয ফস্থা’ ধযা, ‘ৃযষ্টয 
ূঘনা  নফীকলণয অলরাঘনা’ নুলচ্ছে। 

[23]. অর-যফোা ান-যনাা ১/১৯৬। 

[24]. তাপীলয কুযতুফী, আঈুপ ৫৫। 

[25]. আফনু ওাঙীয, অর-যফোা ান-যনাা ১/১৯৬-১৯৭। 

[26]. ফুঔাযী, যভওাত া/১৫৫ ‘যওতাফ  ুন্নালও াাাাঁ ওলড় ধযা’ নুলচ্ছে; যভয‘অত ১/২৫২। 

[27]. অর-যফোা ান-যনাা ১/১৯৭। 

[28]. তাপীয আফনু ওাঙীয, আঈুপ ৫৮-৬২। 

[29]. তাপীয কুযতুফী, আফনু ওাঙীয, আঈুপ ৫৮-৫৯। 

[30]. অয-যাীকুর ভাঔতূভ (কুলতঃ ১৪১৪/১৯৯৪), ৃঃ ৪০৫, ৪০১। 

[31]. ূযা আঈুপ ৮৪ এফং ৯৩-৯৬ অাতগুযর কলফলণা ওলয যভলযয যওাযী ‘নযানার 
কন্টায প যযালঘথ  আন আযচপ্ট’-এয ভুযরভ যঘযওৎা যফজ্ঞানী ডা. অফেরু ফাযত ভুাম্মাে 
ভানুললয কেলয খাভ কথলও এওটি ‘অআড্র’ অযফষ্কায ওলযন, মা যেল ২৫০ চন কযাকীয ঈয 
যীো ঘাযরল কেঔা ককলঙ কম, কওানরূ াশ্বথপ্রযতযক্রা ঙাড়াআ ৯০%-এয কফী কঘালঔয ঙাযন 
কযাক কলয মা  তাযা েযৃষ্ট যপলয া। আযতভলধয এআ লধটি ‘আঈলযাযান আন্টাযনযানার 
যালটন্ট ১৯৯১’ এফং ‘অলভযযওান যালটন্ট ১৯৯৩’ রাব ওলযলঙ। এঙাড়া এওটি ুআ লধ 



কওাম্পানীয ালথ তাাঁয ঘুযি ললঙ এআ ভলভথ কম, তাযা তালেয ললধয যালওলটয ঈয 
‘কভযডযন প কুযঅন’ যরলঔ তা ফাচালয ঙাড়লফ।- ূত্র: আন্টাযলনট। 

[32]. ভারানা ভেেূী, যাালর  ভাালর (ঢাওাঃ ১৯৯৬), ৫/২৫০ ৃঃ। 

[33]. আফনু ওাঙীয, অর-যফোা ান-যনাা ১/২০৪। 

[34]. আফনু ওাঙীয, অর-যফোা ান-যনাা, ১/১৮৪, ২০৪। 

[35]. আফনু ওাঙীয, অর-যফোা ান-যনাা ১/২০৫। 

[36] . ঐ, ৃঃ ১/২০৬, ১৯৬। 

[37]. ুরাভান যফন ারভান ভানঙূযুযী, যভাতুর যরর অরাভীন (ুআারাাঁ যেল্লী-২ : 
আ‘যতিাে াফযরযং াঈ, ১ভ ংস্কযণ ১৯৮০ ঔৃঃ), ৩/১৩৩ ৃঃ। 

[38]. অর-যফোা ান যনাা ১/১৮৬। 

[39] . যামীন, অভাে, যভওাত া/১৯১ নে ঙী, ‘যওতাফ  ুন্নালও াাাাঁ ওলড় ধযা’ 
নুলচ্ছে। 

[40]. অরফানী, মইপুর চালভ‘ া/৪৭৬২, ৪৭৭৫। 

[41]. অভাে, নে ঙী, যাফী কঙাালফ (যাঃ), যরযরা মইপা া/৮৮০। 

[42]. ভাযাীরু আফলন অফী ালতভ া/৪২৯; কুযতুফী, ঐ, ২৮ অাত, ৯/১৫০ ৃঃ। 

[43]. ভুতাপাি অরাআ, যভওাত া/১৯ ‘ইভান’ ধযা। 

[44]. ভুযরভ, যভওাত া/২০৪ ‘আল্ম’ ধযা। 

[45]. কুযতুফী া/৩৬৭০-৭১; আফনু চাযীয, আফনু ওাঙীয, ত্বাফাযাণী, আফনু যফফান প্রবৃযত। 

[46]. ফুঔাযী া/৩৩৭২, ৩৩৮৭, ৪৬৯৪, ৬৯৯২; ভুযরভ, নাাই, অভাে; ভুতাপাি অরাআ, 

যভওাত া/৫৭০৫ ‘যওাভলতয ফস্থা’ ধযা ‘ৃযষ্টয ূঘনা  নফীকলণয অলরাঘনা’ নুলচ্ছে। 

[47]. অভাে া/৯২৯৮ যাফী অফু হুযাযা (যাঃ), ােীঙ াান। 

[48]. যরযরা ঙীা া/৩২৬৭; ঙীহুর চালভ‘ া/৯৯৪-৯৬। 

[49]. কমভন ১-উেী যওায প্রওাযত  ভারানা ভুযঈদ্দীন ঔান নূযেত ওযাঘীয ভুপতী 
ভুাম্মাে পী ওৃত তাপীয ভা‘অলযপুর কুযঅলন ফিফযটি আঈুলপয ফলর করঔা ললঙ (ৃঃ 
৬৬৯)। ২-আরাযভও পাঈলিলনয ফঙ্গানুফালে ১৩১ নং টীওালত ফরা ললঙ কম , যধওাং 
তাপীযওালযয ভলত ৫২  ৫৩ নম্বয অালত ফযণথত ওথাগুযর মযত ূুলপয ঈযি (ঐ, ৃঃ 
৩৬৭)। ৩- তাপীয আফলন ওাঙীলযয নুফালে ডঃ ভুচীফুয যভান ব্রালওলট যরলঔলঙন , ‘আঈুপ 
ফরলরন’ (ঐ, োরু ারাভ, যযাে ৃঃ ৪৫৫)। ৪- ভারানা ভুাম্মাে চনুাকড়ী নূযেত ঐ ঈেূথ 
তাপীলয এওআ নুফাে ওযা ললঙ, মা উেী যওায ওতৃথ ও াযওস্তালনয ঙারাহুদ্দীন আঈুলপয 
তাপীয  প্রওাযত ললঙ (ঐ, ৃঃ ৬৫৬)। ৫- উেী যওায প্রওাযত আংলযচী নুফালে 
(ৃঃ ৩১০) এওআ ওথা করঔা ললঙ। ৬- থঘ অফেলু্লা আঈুপ অরী তাাঁয আংলযচী 
তাপীলয ঠিও থথ ওলযলঙন (ঐ, ৃঃ ৫৭০)। ৭- নযযেলও ভারানা ভেেূী কওফর এটি 
আঈুলপয ঈযি ফলর ভথথনআ ওলযনযন, ঈল্টা এয যফলযাযধতা ওযায ওাযলণ আফনু তাযভা, 

আফনু ওাঙীয প্রভুঔ চকযিঔযাত যফিানকণলও ওটাে ওলয তাপীয যরলঔলঙন (ঐ, ফঙ্গানুফাে 
৬/১০৪ ৃঃ)। অল্লা ফথাযধও ফকত। 

[50]. দ্রঃ তাপীয ত্বাফাযী (শফরুতঃ ১৪০৭/১৯৮৭) ১২/১০৮-১১০ ৃঃ। 



[51]. োিালকুত তাপীয ৩/২৭৩ ৃঃ। 

[52]. ভাচভূ‘ পাতাা ‘তাপীয’ ধযা (ওালযাঃ ১৪০৪ যঃ) ১৫/১৪৮-৪৯ ৃঃ। 

 


