
১২. 
হযরত আইয়ূব (আাইহহস সাাম) 

 

অআয়ূববর ঘটনাবী 
শলক্ষণীয় শবয় মূ 
যরত অআয়ূব (অঃ) ছবরকারী নবীগবণর মবযে লীষস্থানীয় এবং ননে দষৃ্টান্ত শছবন। আবনু 
কাছীবরর বণষনা নুযায়ী শতশন আাক (অঃ)-এর দআু যমজ পুত্র ইছ  আয়াকূববর মবযেকার 
প্রথম পুত্র ইছ-এর প্রবপৌত্র শছবন। অর তাাঁর স্ত্রী শছবন আয়াকূব-পুত্র আঈুফ (অঃ)-এর 
পপৌত্রী ‘াআয়া’ শবনবত আফরাইম শবন আঈুফ। পকঈ বববছন, ‘রামা’। শতশন শছবন স্বামী ভশি 
 পশতপরায়ণতায় শববের এক তুনীয় দষৃ্টান্ত। বাংাবদবল শতশন ‘শবশব রীমা’ নাবম পশরশিত। 
তাাঁর পশতভশি শববয় ঈি নাবম জনশপ্রয় ঈপনো মূ বাজাবর িাু রবয়বছ। থি এ নামটির 
ঈৎপশি কাশনী শনতান্তআ ােকর। পশবত্র কুরঅবন ূরা অশিয়া ৮৪ অয়াবত ْن ِعْنِدَنا  َرْحَمًة مِّ
(‘অমরা অআয়ূববক…. অর শদাম অমার পক্ষ ’পত দয়া পরববল’) বাকোংবলর ‘রামাতান’ বা 
‘রাহ্মা’ ( ًَرْحَمة) লব্দটিবক ‘রীমা’ কবর এটিবক অআয়ূববর স্ত্রীর নাম শাবব একদ পাক মাবজ 
িাু কবর শদবয়বছ। আহুদী-নাছারাগণ পযমন তাবদর যমষগ্রবের লাশব্দক পশরবতষ ন ঘটাবতা, এখাবন 
ঠিক ঐরূপ করা বয়বছ। থষাৎ অল্লা পযন ববছন পয, অআয়ূববর স্ত্রী রীমা তার স্বামীবক 
পছবে িব শগবয়শছ। পবর অমরা তাবক অআয়ূববর কাবছ শফশরবয় শদাম’। বস্ত্িতঃ এটি একটি 
ঈদ্ভট বোখো বব শকছু নয়। মূতঃ অআয়ূববর স্ত্রীর নাম শক শছ, প শববয় ঠিক তথে 
কুরঅন বা াদীবছ পনআ। এ শববয়র শভশি ’ আহুদী যমষবনতাবদর রশিত কাশনী মূ। যার 
ঈপবর পুবরাপুশর শবো স্থাপন করাটা শনতান্তআ ভু। তাফীরশবদ  ঐশতাশকগণ অআয়ূববর 
জনপবদর নাম বববছন ‘ূরান’ ঞ্চবর ‘বাছাশনয়া’ এাকা। যা শফশস্তীবনর দশক্ষণ ীমান্ত 
বরাবর দাবমষ্ক  অযরূ‘অত-এর মযেবতী এাকায় বশস্থত।[1] 

পশবত্র কুরঅবন ৪টি ূরার ৮টি অয়াবত অআয়ূব (অঃ)-এর কথা এববছ। যথা- শনা ১৬৩ , 

অন‘অম ৮৪, অশিয়া ৮৩-৮৪ এবং পছায়াদ ৪১-৪৪। 

অল্লা ববন, 

رُّي َ  َْنَ   َْرَحُ   ارَّب ِحِمْ نَ  ِنَ   الُّي ُ   َنِّْ  َم َّب ْ َ   ِْ  َناَد  َر َّب َعُهْ  - َ  َ ُّي آَتْ َناهُ  َْهَلُ  َ ِمْثَلُه  مَّب َفاْ َتَجْ َنا َاُ  َفَكَشْفَنا َما ِ ِ  ِمْن ُلرٍّ  َّب
ْن ِعْنِدَنا َ ِ ْكَر  اِْلَعاِ ِدْ نَ   -َرْحَمًة مِّ

‘অর স্মরণ কর অআয়ূববর কথা, যখন শতশন তার পানকতষ াবক অবান কবর ববশছবন, অশম 
কবষ্ট পশতত বয়শছ এবং অপশন ববষাচ্চ দয়ালী’। ‘তঃপর অমরা তার অবাবন াো শদাম 
এবং তার দঃুখ-কষ্ট দরূ কবর শদাম। তার পশরবারবগষবক শফশরবয় শদাম এবং তাবদর াবথ 
তাবদর মপশরমাণ অর শদাম অমাবদর পক্ষ ’পত দয়া পরববল। অর এটা ’ 
আবাদতকারীবদর জনে ঈপবদল স্বরূপ’ (অশিয়া ২১/৮৩-৮৪)। 

নেত্র অল্লা ববন, 



ْ َطاُن ِ ُنْصٍ  َ َعَ  ٍ ،  ْرُكْض ِ ِرْجلَِك َهَ   ُمْغَتَ ٌل َ اِرٌد َ َشَر ٌ ، َ َ َهْ َنا َاُ   ِنَ   اشَّب ُ   َنِّْ  َم َّب ْ َ   ِْ  َناَد  َر َّب َ  ْ ُكْر َعْ َدَنا  َ ُّي
ا َ َجْدَناهُ َصاِ ر ً ِنْعَ   ْاَعْ ُد  ِ  َ الَ َتْحَنْث  ِنَّب ا َ ِ ْكَر  ِِلُْ اِ   ِْلَْاَ اِ ، َ ُخْ  ِ َ ِدَك ِلْغثاً َفاْلِر   ِّ نَّب َعُهْ  َرْحَمًة مِّ  َْهَلُ  َ ِمْثَلُه  مَّب

ُ   َ َّب  ٌ  ص)- ِنَّب  ৪১-৪৪)- 

‘অর তুশম বণষনা কর অমাবদর বান্দা অআয়ূববর কথা। যখন প তার পানকতষ াবক অবান 
কবর ব, লয়তান অমাবক (পরাবগর) কষ্ট এবং (ম্পদ  ন্তান ারাবনার) যন্ত্রণা 
পপৌাঁশছবয়বছ’ (পছায়াদ ৩৮/৪১)। ‘(অমরা তাবক বাম,) তুশম পতামার পা শদবয় (ভূশমবত) 
অঘাত কর। (ফব পাশন শনগষত ’ এবং পদখা পগ পয,) এটি পগাবর জনে ঠান্ডা পাশন  
(পাবনর জনে ঈিম) পানীয়’ (৪২)। ‘অর অমরা তাবক শদবয় শদাম তার পশরবারবগষ এবং 
তাবদর াবথ তাবদর মপশরমাণ অমাবদর পক্ষ ’পত রমত স্বরূপ এবং জ্ঞানীবদর জনে ঈপবদল 
স্বরূপ’ (৪৩)। ‘(অমরা তাবক বাম,) তুশম পতামার াবত একমুবঠা তৃণলা না। তঃপর তা 
শদবয় (স্ত্রীবক) অঘাত কর এবং লপথ ভঙ্গ কবরা না (বরং লপথ পূণষ কর)। এভাবব অমরা 
তাবক পপাম বযযষলী রূবপ। কতআ না িমৎকার বানদা প। শনশ্চয়আ প শছ (অমার শদবক) 
শযক প্রতোবতষ নলী’ (পছায়াদ ৩৮/৪১-৪৪)। নেত্র অল্লা ববন,  ََكَ اَِك َنْجِ    ْاُمْحِ ِنْ ن َ ‘অর 
এভাববআ অমরা ৎকমষলীবদর পুরসৃ্কত কবর থাশক’ (অন‘অম ৬/৮৪)। 

তঃপর অবু হুরায়রা (রাঃ) কতৃষ ক বশণষত াদীবছ রাূুল্লা (ছাঃ) ববন , অআয়ূব একশদন 
নগ্নাবস্থায় পগা করশছবন (থষাৎ বাথরুম ছাোআ পখাা স্থাবন)। এমন ময় তাাঁর ঈপবর 
পানার টিশি পাশখ মূ এব পবে। তখন অআয়ূব পগুশবক যবর কাপবে ভরবত থাবকন। 
এমতাবস্থায় অল্লা তাবক পডবক ববন, প অআয়ূব! ا َتَر ؟ َك َعمَّب  অশম শক পতামাবক  ََاْ   َُكْن  ُْغِنَ نَّب
এব পথবক মুখাবপক্ষীীন কশরশন? অআয়ূব ববন,  َِتَك  اكن الِغَن  ِ   َعْن َ َرَكِتك  পতামার َ َل  َ ِع َّب
আযযবতর কম! বলেআ তুশম অমাবক তা শদবয়ছ। শকন্তু পতামার বরকত পথবক অশম 
মুখাবপক্ষীীন নআ’। 
অআয়ূববর ঘটনাবী : 
অআয়ূব (অঃ) ম্পবকষ  কুরঅবন  াদীবছ ঈপবরাি বিবেগুশর বাআবর অর পকান বিবে বা 
আশঙ্গত পনআ। কুরঅন পথবক মূ পয শবয়টি প্রশতভাত য়, তা এআ পয, অল্লা অআয়ূববক কঠিন 
পরীক্ষায় পফবশছবন। প পরীক্ষায় অআয়ূব ঈিীণষ বয়শছবন। যার পুরস্কার স্বরূপ অল্লা তাবক 
ারাবনা পন‘মত মূবর শিগুণ পফরৎ শদবয়শছবন। অল্লা এখাবন আবরাীম, মূা, দাউদ, 

ুায়মান, অআয়ূব, আঈনু প্রমুখ নবীগবণর কষ্ট পভাবগর কাশনী শুশনবয় পলনবীবক ান্ত্বনা 
শদবয়বছন এবং পআ াবথ ঈম্মবত মুাম্মাদীবক পযবকান শবপাদপবদ িীবনর ঈপর দঢ়ৃ থাকার 
ঈপবদল শদবয়বছন। 

শবপবদ বযযষ যারণ করায় এবং অল্লার পরীক্ষাবক াশমুবখ বরণ কবর পনয়ায় অল্লা 
অআয়ূববক ‘ছবরকারী’ শাবব  ‘ুন্দর বান্দা’ শাবব প্রলংা কবরবছন (পছায়াদ ৪৪)। প্রবতেক 
নবীবকআ কঠিন পরীক্ষামূ শদবত বয়বছ। তারা কবআ প ব পরীক্ষায় বযযষযারণ কবরবছন  
ঈিীণষ বয়বছন। শকন্তু অআয়ূববর অবািনায় শববল ভাবব  ً ا َ َجْدَناهُ َصاِ ر  অমরা তাবক বযযষলী‘  ِنَّب
শাবব পপাম’ (পছায়াদ ৪৪) বার মবযে আশঙ্গত রবয়বছ পয, অল্লা তাাঁবক কঠিনতম পকান 
পরীক্ষায় পফবশছবন। তবব প পরীক্ষা এমন ’পত পাবর না, যা নবীর মযষাদার পখাফ  
স্বাভাশবক ভদ্রতার শবপরীত এবং যা ফাবকবদর াশ-ঠাট্টার পখারাক য়। পযমন তাবক কঠিন 
পরাবগ পফব পদব পপাকা যরাবনা, পদবর ব মাং খব পো, পবি-গব দগুষন্ধময় বয় যায়ায় 



ঘর পথবক পবর কবর জঙ্গব পফব অা, ১৮ বা ৩০ বছর যবর পরাগ পভাগ করা, অত্মীয়-
স্বজন বাআ তাবক ঘৃণাভবর পছবে িব যায়া আতোশদ বআ নবীশববিী  নবী তোকারী আহুদী 
গল্পকারবদর বাবনায়াট শমথোিার বব শকছুআ নয়। আহুদী পনতাবদর কুকীশতষ র শবরুবে যখনআ 
নবীগণ কথা বববছন, তখনআ তারা তাবদর শবরুবে খÿস্ত বয়বছ এবং যা খুলী তাআ শবখ 
পকতাব ভবরবছ। যমষ  মাজ পনতারা তাবদর নুারীবদর বুঝাবত পিবয়বছ পয, নবীরা ব 
পথভ্রষ্ট। পজনে তাবদর ঈপর অল্লার গযব এববছ। পতামরা যশদ তাবদর নুারী  , তা’প 
পতামরা নুরূপ গযবব পেবব। এ বোপাবর মুশম মুফাশরগণ পযাাঁকায় পবেবছন এবং 
ঐব শভশিীন কাল্পশনক গল্প ছাাবী  তাববইগবণর নাবম শনবজবদর তাফীবরর পকতাবব জমা 
কবরবছন। এ বোপাবর ছাাবী আবনু অববা  তাববই আবনু শলাব যুরীর নাবমআ পবলী বণষনা 
করা বয়বছ। পয ববর পকান ছী শভশি পনআ। 

এক্ষবণ অমরা অআয়ূব (অঃ)-এর শববয় কুরঅনী বিবেগুশর বোখোয় মবনাশনববল করব। 
(১) ূরা অশিয়া  ূরা পছায়াবদর দু’স্থাবনআ অআয়ূববর অবািনার শুরুবত অল্লার শনকবট 
অআয়ূববর অবাবনর (  َناَد  ِْ ) কথা অনা বয়বছ। তাবত আশঙ্গত রবয়বছ পয, অআয়ূব শনঃবন্দব 
কঠিন শবপবদ পবেশছবন। পযজনে শতশন অকুশতভবর অল্লাবক পডবকশছবন। অর শবপবদ পবে 
অল্লাবক ডাকা  তার শনকবট শবপদ মুশির জনে প্রাথষনা করা নবুবতর লাবনর পখাফ নয়। 
বরং এটাআ পযবকান নুগত বান্দার কতষ বে। শতশন শবপবদ বযযষ াশরবয় এটা কবরনশন , বরং শবপদ 
দরূ কবর পদবার জনে অল্লার শনকবট প্রাথষনা কবরশছবন। তবব পআ শবপদ শক যরবনর শছ , প 
শববয় শকছুআ ঈবল্লশখত য়শন। তএব অল্লা এ শববয় বষাশযক বগত। 

(২) কবষ্ট পোর শবয়টিবক শতশন লয়তাবনর শদবক িন্ধ কবরবছন ( ْ َطاُن ِ ُنْص ٍ  ِنَ   اشَّب  ) (َم َّب
পছায়াদ ৪১), অল্লার শদবক নয়। এটা শতশন কবরবছন অল্লার প্রশত শলষ্টািাবরর শদবক ক্ষে 
পরবখ। পকননা লয়তান নবীবদর ঈপর পকান ক্ষমতা রাবখ না। এমনশক পকান পনককার 
বান্দাবক লয়তান পথভ্রষ্ট করবত পাবর না। তবব প পযাাঁকা শদবত পাবর, শবপবদ পফবত পাবর, যা 
অল্লার হুকুম বেতীত কাযষকর য় না। পযমন মূা (অঃ)-এর াথী যুবক থব পথবক মাছ 
পবশরবয় যাবার কথা মূাবক ববত ভুব শগবয়শছ। প কথাটি মূাবক বার ময় শতশন 
ববশছবন,  َُطان ْ  অমাবক টা লয়তান ভুশবয় শদবয়শছ’ (কাফ ৬৩)। অব‘ َ َما  َْنَ اِنْ ُ   اِلَّب  اشَّب
লয়তাবনর পযাাঁকা অল্লা কাযষকর ’পত শদবয় শছবন শববল ঈবেবলে, যা মূা  শখশযবরর 
কাশনীবত বশণষত বয়বছ। এখাবন পতমশন লয়তাবনর পযাাঁকার কারবণ অআয়ূব তাবকআ দায়ী 
কবরবছন। শকন্তু ঐ পযাাঁকা কাযষকর করা এবং তা পথবক মুশি দাবনর ক্ষমতা পযবতু অল্লার 
াবত, পকারণ শতশন অল্লার শনকবটআ প্রাথষনা কবরবছন। 

এক্ষবণ লয়তান তাবক কী যরবনর শবপবদ পফবশছ, পকমন পরাবগ শতশন অক্রান্ত বয়শছবন, পদবর 
বষত্র পকমন পপাকা যবরশছ, শজবা  কশজা বেতীত পদবর ব মাং তার খব পবেশছ, 

পিা দগুষবন্ধ বাআ তাবক শনজষ ন স্থাবন পফব পাশবয়শছ, আতোকার ১৭ রকবমর কাল্পশনক কাশনী 
যা কুরতুবী স্বীয় তাফীবর জমা কবরবছন (কুরতুবী, অশিয়া ৮৪) এবং নোনে মুফাশরগণ 
অর পযব কাশনী বণষনা কবরবছন, প ববর পকান শভশি পনআ। বরং পেফ আোইী ঈপকথা 
মাত্র। 



(৩) অল্লা ববন, ‘অমরা তার পদা‘অ কবু কবরশছাম এবং তার দঃুখ-কষ্ট দরূ কবর 
শদবয়শছাম’ (অশিয়া ৮৪)। কীভাবব দরূ করা বয়শছ, প শববয় অল্লা ববন পয, শতশন তাবক 
ভূশমবত পদাঘাত করবত ববন। তঃপর পখান পথবক স্বচ্ছ পাশনর ঝণষা যারা পবশরবয় অব। 
যাবত পগা করায় তার পদবর ঈপবরর কষ্ট দরূ য় এবং ঈি পাশন পান করায় তার 
শভতবরর কষ্ট দরূ বয় যায় (পছায়াদ ৪২)। এটি বৌশকক মবন ব শবষ্ময়কর নয়। 
আশতপূববষ শলশু আমাইবর পক্ষবত্র এটা ঘবটবছ। পরবতীকাব পাদায়শবয়ার ফবর রাূবর াবতর 
বরকবত পখানকার শুষ্ক পুকুবর পাশনর পফায়ারা ছুবটশছ, যা তাাঁর াথী ১৪০০ ছাাবীর পাশনর 
কষ্ট শনবারবণ যবথষ্ট য়। বস্ত্িতঃ এগুশ নবীগবণর মু‘পজযা। নবী অআয়ূববর জনে তাআ এটা 
বতআ পাবর অল্লার হুকুবম। 

এক্ষবণ কতশদন শতশন পরাগবভাগ কবরন প শববয় ৩ বছর, ৭ বছর, াবে ৭ বছর, ৭ বছর ৭ 
মা ৭ শদন ৭ রাত, ১৮ বছর, ৩০ বছর, ৪০ বছর আতোশদ যা শকছু বশণষত বয়বছ[3], বআ 
আোইী ঈপকথা মাত্র। যার পকান শভশি পনআ। বরং নবীগবণর প্রশত আহুদী পনতাবদর শববি 
পথবক কশল্পত। 

(৪) অল্লা ববন, ‘অমরা তার পশরবার বগষবক শফশরবয় শদাম এবং তাবদর াবথ মপশরমাণ 
অর শদাম অমাবদর পক্ষ ’পত দয়া পরববল (অশিয়া ৮৪; পছায়াদ ৪৩)। এখাবন 
পশরষ্কারভাবব বশণষত বয়বছ পয, শতশন তার শবপবদ বযযষ যারবণর পুরস্কার শিগুণভাবব পপবয়শছবন 
দশুনয়াবত এবং অবখরাবত। শবপবদ পবে যা শকছু শতশন াশরবয়শছবন, বশকছুআ শতশন শবপুভাবব 
পফরত পপবয়শছবন। নেত্র অল্লা বববছন,  ََكَ اَِك َنْجِ    ْاُمْحِ ِنْ ن َ ‘এভাববআ অমরা অমাবদর 
ৎকমষলী বান্দাবদর পুরসৃ্কত কবর থাশক’ (অন‘অম ৮৪)। এক্ষবণ তাাঁর মৃত ন্তানাশদ পুনজীশবত 
বয়শছ, না-শক ারাবনা গবাশদ পশু ব পফরৎ এবশছ, এব কষ্ট কল্পনার পকান প্রবয়াজন 
পনআ। এতটুকুআ শবো রাখা যবথষ্ট পয, শতশন তাাঁর বযযষ যারবণর পুরস্কার আকাব  পরকাব 
বহুগুণ পবলী পশরমাবণ পপবয়শছবন। যুবগ যুবগ ক বযযষলী ইমানদার নর-নারীবক অল্লা 
এভাবব পুরসৃ্কত কবর থাবকন। তাাঁর রমবতর দশরয়া কখবনা খাশ য় না। 

(৫) ঈপবরাি পুরস্কার দাবনর পর অল্লা ববন, ْن ِعْنِدَنا  ’অমাবদর পক্ষ বত দয়া পরববল‘ َرْحَمًة مِّ

(অশিয়া ৮৪)। এর িারা বুশঝবয় পদয়া বয়বছ পয, অল্লা কারু প্রশত নুগ্র করবত বাযে 
নয়। শতশন যা খুলী তাআ কবরন, যাবক খুলী যবথচ্ছ দান কবরন। শতশন বশকছুবত একক 
কতৃষ ত্বলী। পকঈ পকঈ ত্র অয়াবত বশণষত ‘রামাতান’ ( ًَرْحَمة) পথবক অআয়ূব (অঃ)-এর স্ত্রীর 
নাম ‘রীমা’ কল্পনা কবরবছন। যা শনতান্তআ মূখষতা ছাো শকছুআ নয়’।[4] 

(৬) ছী বুখারীবত অআয়ূববর ঈপর এক ঝাাঁক পানার টিশি পাশখ এব পোর পয কথা 
বশণষত বয়বছ, পটা ’ অঈয়ূববর ুস্থতা াবভর পবরর ঘটনা। এর িারা অল্লা শবপদমুি 
অআয়ূববর ঈচ্ছ্ব অনন্দ পরখ করবত পিবয়বছন। অল্লার নুগ্র পপবয় বান্দা কত খুলী  ’পত 
পাবর, তা পদবখ পযন অল্লা শনবজআ খুলী ন। এজনে অআয়ূববক পখাাঁিা শদবয় কথা বব নুগ্র 
শবগশত অআয়ূব বব বঠন, ‘অল্লার বরকত পথবক অশম মুখাবপক্ষীীন নআ’। থষাৎ বান্দা 
বষদা বষাবস্থায় অল্লার রমত  বরকবতর মুখাবপক্ষী। শনঃবন্দব ঈি ঘটনাটি একটি 
মু‘পজযা। পকননা পকান প্রাণীআ স্বণষ শনশমষত য় না। 



(৭) অল্লা অআয়ূববক ববন,  ْالَ َتْحَنث َ  ِ  অর তুশম পতামার াবত এক‘ َ ُخْ  ِ َ ِدَك ِلْغثاً َفاْلِرْ   ِّ
মুবঠা তৃণলা না। তঃপর তা শদবয় (স্ত্রীবক) অঘাত কর এবং পতামার লপথ ভঙ্গ কবরা না ’ 
(পছায়াদ ৪৪)। ত্র অয়াবত অবরকটি ঘটনার প্রশত আশঙ্গত রবয়বছ পয, পরাগ বস্থায় অআয়ূব 
লপথ কবরশছবন পয, ুস্থ ’প শতশন স্ত্রীবক একল’ পবত্রাঘাত করববন। পরাগ তাশেত স্বামী পকান 
কারবণ স্ত্রীর ঈপর পক্রাযববল এরূপ লপথ কবর থাকবত পাবরন। শকন্তু পকন শতশন এ লপথ 
করবন, তার স্পষ্ট পকান কারণ কুরঅন বা াদীবছ বা য়শন। ফব তাফীবরর পকতাব মূব 
নানা কল্পনার ফানু ঈোবনা বয়বছ, যা অআয়ূব নবীর পুণেলীা স্ত্রীর ঈচ্চ মযষাদার এবকবাবরআ 
শবপরীত। নবী অআয়ূববর স্ত্রী শছবন অল্লার শপ্রয় বান্দীবদর নেতম। তাবক পকানরূপ কষ্টদান 
অল্লা পন্দ কবরনশন। নে শদবক লপথ ভঙ্গ করাটা শছ নবীর মযষাদার পখাফ। তাআ 
অল্লা একটি ুন্দর পথ বাৎব শদবন, যাবত ঈভবয়র ম্মান বজায় থাবক এবং যা যুবগ যুবগ 
ক পনককার নর-নারীর জনে নুরণীয় য়। তা এআ পয, স্ত্রীবক শলষ্টািাবরর শনশরবখ প্রার 
করা যাবব। শকন্তু তা পকান বস্থায় শলষ্টািাবরর ীমা ংঘন করবব না। অর পকারবণআ 
এখাবন পবত্রাঘাবতর বদব তৃণলা শনবত বা বয়বছ, যার অঘাত পমাবটআ কষ্টদায়ক নয়’ 

(কুরতুবী, পছায়াদ ৪৪)। 

(৮) অআয়ূববর ঘটনা বণষনার পর ূরা অশিয়া  ূরা পছায়াবদ অল্লা কাছাকাশছ একআরূপ 
বিবে পরবখবছন পয, এটা ’  َْكَر  اِْلَعاِ ِدْ ن ِ َ ‘আবাদতকারীবদর জনে ঈপবদল স্বরূপ’ (অশিয়া ৮৪) 
এবং  ِ ْكَر  ِِلُْ اِ   ِْلَْاَ ا ِ َ ‘জ্ঞানীবদর জনে ঈপবদল স্বরূপ’ (পছায়াদ ৪৪)। এবত বুশঝবয় পদয়া 
বয়বছ পয, অল্লার দাত্বকারী বেশিআ প্রকৃত জ্ঞানী এবং প্রকৃত জ্ঞানী শতশনআ শযশন জীববনর 
বষবক্ষবত্র অল্লার দাত্বকারী। শবোী কাবফর-নাশস্তক এবং অল্লার বাযেতাকারী ফাবক-
মুনাশফক কখবনাআ জ্ঞানী  বুশেমান নয়। যশদ তারা বষদা জ্ঞাবনর বোআ কবর থাবক। 

ক্বাযী অবুবকর আবনু ‘অরাবী ববন, অআয়ূব ম্পবকষ  ত্র দু’টি অয়াবত (অশিয়া ৮৩  
পছায়াদ ৪১) অল্লা অমাবদরবক যা খবর শদবয়বছন, তার বাআবর শকছুআ শবশুে ূবত্র প্রমাশণত 
নয়। নুরূপভাবব অল্লার রাূ (ছাঃ)  ’পত (ঈপবর বশণষত) াদীছটি বেতীত একটি রফ 
শবশুেভাবব জানা যায়শন। তা’প পক অমাবদরবক অআয়ূব ম্পবকষ  খবর শদবব? নে অর কার 
যবাবন অমরা এগুবা শ্রবণ করব? অর শবিানগবণর শনকবট আোইী ঈপকথা মূ এবকবাবরআ 
পশরতেি। তএব তাবদর পখা পাঠ করা পথবক পতামার পিাখ বন্ধ রাবখা। তাবদর কথা পলানা 
পথবক পতামার কানবক বশযর কবরা’ (কুরতুবী, পছায়াদ ৪১-৪২)। 

অআয়ূব (অঃ) ৭০ বছর বয়ব পরীক্ষায় পশতত ন। পরীক্ষা পথবক মুি বার বনক পবর 
৯৩ বছর বা তার শকছু পবলী বয়ব শতশন মৃতুেবরণ কবরন। 

তাববই শবিান মুজাশদ ’পত বশণষত বয়বছ পয, শক্বয়ামবতর শদন যনীবদর ম্মুবখ প্রমাণ স্বরূপ 
পপল করা বব যরত ুায়মান (অঃ)-পক (২) ক্রীতদাবদর ামবন পপল করা বব যরত 
আঈুফ (অঃ)-পক এবং (৩) শবপদগ্রস্তবদর ামবন পপল করা বব যরত অআয়ূব (অঃ)-
পক।[5] 

শলক্ষণীয় শবয় মূ : 
(১) বে পরীক্ষায় বে পুরস্কার াভ য়। যন-ম্পদ  পুত্র-কনো াশরবয় ববলব পরাগ 
জজষ শরত পদব পশতত বয় অআয়ূব (অঃ) অল্লার স্মরণ পথবক শবিুেত নশন এবং অল্লার 



রমত পথবক শনরাল নশন। এরূপ কঠিন পরীক্ষা শবে আশতাব অর কাবরা বয়বছ বব জানা 
যায় না। পলনবী মুাম্মাদ (ছাঃ) তাআ ববন, نَّب ِعَظِ   اج  ِء مع عَظِ   ا الء  … ‘শনশ্চয়আ বে 
পরীক্ষায় বে পুরস্কার াভ বয় থাবক’।[6] অর দশুনয়াবত িীনদারীর কবঠারতা  শলশথতার 
তারতবমের নুপাবত পরীক্ষায় কমববলী বয় থাবক। অর পকারবণ নবীগণ ’পন ববিবয় পবলী 
শবপদগ্রস্ত। 

(২) প্রকৃত মুশমনগণ অনবন্দ  শবাবদ বষাবস্থায় অল্লার রমবতর অকাংখী থাবকন। বরং 
শবপবদ পেব তারা অর পবলী অল্লার শনকটবতী ন। পকান বস্থাবতআ শনরাল ন না।  

(৩) প্রকৃত স্ত্রী শতশনআ, শযশন বষাবস্থায় পনককার স্বামীর পবায় শনবজবক শবশবয় পদন। 
অআয়ূববর স্ত্রী শছবন শববের পুণেবতী মশাবদর লীষস্থানীয় দষৃ্টান্ত। 

(৪) প্রকৃত ছবরকারীর জনেআ দশুনয়া  অবখরাবতর ফতা। অআয়ূব দম্পশত শছবন তার 
প্রকৃষ্ট ঈদারণ। 

(৫) লয়তান প্রশত মুূবতষ  পনককার মানুবর দলুমন। শলরকী শিন্তাযরার জা শবস্তার কবর প 
বষদা মুশমনবক অল্লার পথ ’পত শরবয় শনবত িায়। একমাত্র অল্লা শনভষ রতা এবং দঢ়ৃ 
তাীদ শবোআ মুশমনবক লয়তাবনর প্রতারণা ’পত রক্ষা করবত পাবর। 

—————— 
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পরাবগর ছয়াব’ নুবচ্ছদ। 

[7]. শতরশমযী, আবনু মাজা, দাবরমী, শমলকাত া/১৫৬২, নদ াান, ‘জানাবয়য’ যোয় ‘পরাগীর 
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