
১৮. 
হযরত সুায়মান (আাইহহস সাাম) 

বাযকাল ুামান 

ুামালনর ববশলষ্ট্য মূ 

দ’ুটি ূক্ষ্মতত্ত্ব 

ুামালনর জীবলন উলেখলযাগয ঘটনাবী 
(১) নযা শবচালরর ঘটনা 
(২) শিিীশকার ঘটনা 
(৩) ‘হুদহুদ’ িাশখর ঘটনা 
(৪) রাণী শবক্বীলর ঘটনা 
(৫) অশ্ব কুরবানীর ঘটনা 
শিংালনর উিলর একটি শনষ্প্রাণ দদ প্রাশির ঘটনা 
(৭) ‘ইনলাআো’ না বার ফ 

(৮) ারূত  মারূত দফলরলতাদ্বলর ঘটনা 
(৯) বাতু মুক্বাদ্দা শনমমাণ  ুামান (আঃ)-এর মৃতুযর শবস্মকর ঘটনা 
মৃতুয কাশনীর মলযয শলক্ষণী শব মূ 

িংল শনরন 

ুামান (আঃ)-এর জীবনী দথলক শলক্ষণী শব মূ 

ুামালনর মৃতুয  রাজত্বকা 

যরত দাঊদ (আঃ)-এর মৃতুযর ির ুলযাগয িুত্র ুামান তাাঁর স্থাশভশক্ত ন। দলনবী 
মুাম্মাদ (ছাঃ)-এর আশবভম ালবর নূযনাশযক দদড় াযার বছর িূলবম শতশন নবী ন। ুামান 
শছলন শিতার ১৯জন িুলত্রর অনযতম। আো িাক তালক জ্ঞালন, প্রজ্ঞা  নবুঅলতর ম্পলদ 
মৃদ্ধ কলরন। এছাড়া তাাঁলক এমন শকছু দন‘মত দান কলরন, যা অনয দকান নবীলক দান 
কলরনশন। ইমাম বাগাভী ইশতাশবদগলণর বরালত বলন, ুামান (আঃ)-এর দমাট ব 
লশছ ৫৩ বছর। দতর বছর বল রাজকাযম ালত দনন এবিং লালনর চতুথম বছলর বাতু 
মুক্বাদ্দালর শনমমাণ কাজ শুরু কলরন। শতশন ৪০ বছর কা রাজত্ব কলরন (মাযারী, কুরতুবী)। 
তলব শতশন কত বছর বল নবী লশছলন দ শবল শকছু জানা যা না। লাম  ইরাক 
অঞ্চল শিতার দরলখ যাা রালজযর শতশন বাদলা শছলন। তাাঁর রাজয তৎকাীন শবলশ্বর 



বলচল ুখী  লশক্তলাী রাজয শছ। কুরআলন তাাঁর ম্পলকম  ৭টি ূরা ৫১টি আালত বশণমত 
ললছ।[1] আমরা দগুশলক একশত্রত কলর কাশনীরূলি দিল করার দচষ্ট্া িাব ইনলাআো। 

বাযকাল ুামান : 
(১) আো িাক ুামানলক তার বাযকালই গভীর প্রজ্ঞা  দরূদশৃষ্ট্ দান কলরশছলন। 
ছাগিালর মাশক  লযলক্ষলতর মাশলকর মলযয শিতা যরত দাঊদ (আঃ) দযভালব শবলরায 
মীমািংা কলরশছলন, বাক ুামান তার চাইলত উত্তম ফাছাা দিল কলরশছলন। ফল যরত 
দাঊদ (আঃ) শনলজর িূলবমর রা বাশত কলর িুলত্রর দদা প্রস্তাব গ্রণ কলরন  দ 
দমাতালবক রা দান কলরন। 

উক্ত ঘটনার প্রশত ইশিত কলর আা বলন, 

اَوي وِو ْو ي َو اِو ياَو ُو َّن ياِو ُو ْو ِو ِو ْو  َواْو ِو
ي ِو ْو ِوي َو َو ُوي اْو ي َو َو َو ْو ي ِو ْو ي ِو ي اْو َو ْو ِو ي َو ْو ُو َو اِو

ي ِو ْو ياَو ُو َو ْو َو اَو اوَو وَو اُو ياَو ُولّوًّيآتَو ْو َو ي ُو ْو  ًّي-ياَو  َو َو َّن ْو َو اَو ي ُو َو ْو َو اَو

عِو ْو  ًّي  -(৭৮-৭৯  أل ب  ء)اَّن

‘আর স্মরণ কর দাঊদ  ুামানলক, যখন তারা একটি লযলক্ষত ম্পলকম  শবচার করশছ, 

যালত রাশত্রকাল কারু দমিা ঢুলক িলড়শছ। আর তালদর শবচারকাযম আমালদর ম্মুলখই 
শি’। ‘অতঃির আমরা ুামানলক দমাকদ্দমাটির ফাছাা বুশঝল শদাম এবিং আমরা 
উভলক প্রজ্ঞা  জ্ঞান দান কলরশছাম’ (আশিা ২১/৭৮-৭৯)। 

দছাটলবা দথলকই জ্ঞান  প্রজ্ঞা ভূশত ুামানলক িরবতীলত যথাথমভালবই শিতার শিংালনর 
উত্তরাশযকারী করা । দযমন আো বলন, اوَوي يوَو اُو ي ُو َو ْو َو اُو اَو ِو َو  ুামান দাঊলদর উত্তরাশযকারী‘ اَو
লশছলন’ (নম ২৭/১৬)। অনযত্র আো বলন, يأَواَّن ٌبي ي ِو َّن ُو وُو بْو ي اْوعَو ي ِوعْو َو ي ُو َو ْو َو اَو اوَو بْو َو ياِووَو اُو اَو اَو ص)اَو  ৩০)- 
‘আমরা দাঊলদর জনয ুামানলক দান কলরশছাম। কতই না ুন্দর বান্দা দ এবিং দ শছ 
(আমার প্রশত) দা প্রতযাবতম নলী’ (দছাাদ ৩৮/৩০)। 

(২) আলরকটি ঘটনা াদীলছ বশণমত ললছ, যা শনম্নরূি: ‘দ’ুজন মশার দ’ুটি বাচ্চা শছ। 
একশদন দনকলড় বাঘ এল একটি বাচ্চালক শনল যা। তখন প্রলতযলক ব দয, দতামার বাচ্চা 
শনল দগলছ। দযটি আলছ টি আমার বাচ্চা। শবটি ফাছাার জনয দইু মশা খীফা 
দাঊলদর কালছ এলা। শতশন বলালজযষ্ঠ মশার িলক্ষ রা শদলন। তখন তারা দবশরল 
ুামালনর কালছ এলা এবিং বকথা খুল ব। ুামান তখন একটি ছুশর আনলত বলন 
এবিং বাচ্চাটালক দু’টুকরা কলর দ’ুমশালক শদলত চাইলন। তখন বলাকশনষ্ঠ মশাটি ব, 

ইারামুকাোহু ‘আো আিনালক অনুগ্র করুন’ বাচ্চাটি ঐ মশার। তখন ুামান কশনষ্ঠ 
মশার িলক্ষ রা শদলন’।[2] 

ুামালনর ববশলষ্ট্য মূ : 
দাঊদ (আঃ)-এর নযা ুাামন (আঃ)-দক আো শবলল শকছু ববশলষ্ট্য দান কলরশছলন , 

যা আর কাউলক দান কলরনশন। দযমন: (১) বাু প্রবা অনুগত া (২) তামালক তর 
যাতুলত িশরণত করা (৩) শজনলক অযীনস্ত করা (৪) িক্ষীকূলক অনুগত করা (৫) 
শিিীশকার ভাা বুঝা (৬) অতুনী াম্রাজয দান করা (৭) প্রাি অনুগ্র রাশজর শাব না 
রাখার অনুমশত িাা। শনলম্ন শবস্তাশরতভালব বশণমত ’: 
১. বাু প্রবালক তাাঁর অনুগত কলর দদা লশছ। তাাঁর হুকুম মত বাু তাাঁলক তাাঁর ইিামত 
স্থালন বন কলর শনল দযত। শতশন দবল বাুর শিলে শনজ শিংালন ার ল দু ’মালর 



িথ একশদলন দি াঁলছ দযলতন। দযমন আো বলন, اَو  ُو َو ي َو ْو ٌي ٌ ياَو َو اَو ي َو ْو اُّو وُو ي ُو ي ا ِّر يَو اِو ُو َو ْو َو اَو   ب )-…اَو

৩৪)- 

‘এবিং আমরা ুামালনর অযীন কলর শদলশছাম বাুলক, যা কাল এক মালর িথ  শবকাল 
এক মালর িথ অশতক্রম করত…’ (াবা ৩৪/১২)। 

উলেখয দয, ইবনু আববা (রাঃ)-এর নালম দয কথা বশণমত ললছ দয, মানু  শজলনর চার 
ক্ষ আন শবশলষ্ট্ শবলা বর শনল ুামান বাু প্রবাল যাত্রা করলতন এবিং ারা িথ 
ছাালত রত থাকলতন  এই মা দন‘মত প্রদালনর জনয আোর শুকশরা আদা করলতন। 
এত দ্রুত চা লত্ত্ব বাু তরলি তাাঁলদর উিলর দকানরূি চাি ৃশষ্ট্ ’ত না এবিং দরাদ বৃশষ্ট্ 
দথলক রক্ষার জনয মাথার উির শদল াখ াখ িাশখ তালদরলক ছাা কলর দযত ’ ইতযাশদ দযব 
কথা তাফীলরর দকতাব মূল বশণমত ললছ তার বই শভশত্তীন ইস্রাঈী উিকথা মাত্র।  

আো বলন, 

اَوي يعَو اِو ِو ْو ءٍء يبَو  َو ْو َو ي ِو ْو َو ياَو ُو َّن يبِو ُو ِّري َو ْو ي اَّنتِو ْو َو ْو ِو  ْو ِو ِوي ِواَو ي ألْو
يبِو َو يتَو ْو ِو ْو

يعَو اِو َو ًّ ي ا ِّر يَو اِو ُو َو ْو َو اَو  -(৮১  أل ب  ء)-ياَو

‘আর আমরা ুামালনর অযীন কলর শদলশছাম প্রব বাুলক। যা তার আলদলল প্রবাশত  ’ত 
ঐ দদললর শদলক, দযখালন আমরা কযাণ দরলখশছ। আর আমরা ক শবল মযক অবগত 
রলশছ’ (আশিা ২১/৮১)। অনযত্র আো উক্ত বাুলক خَو ء  বললছন (দছাাদ ৩৮/৩৬)।  ُو
যার অথম মৃদ ুবাু, যা লূলনয তরি-িংঘাত ৃশষ্ট্ কলর না। عَو اِو َو ٌي  خَو ء  দ’ুটি শবলললণর  ُو
মন্ব এভালব ’দত িালর দয, দকানরূি তরি িংঘাত ৃশষ্ট্ না কলর তীব্র দবলগ বাু প্রবাশত 
াটা শছ আোর শবলল রমত এবিং ুামালনর অনযতম মু ‘দজযা। 

উলেখয দয, াান বাছরীর নালম দযকথা বা ল থালক দয, একশদন দঘাড়া তদারশক করলত 
শগল ুামালনর আছলরর ছাাত ক্বাযা ল যা। দই দক্ষালভ শতশন ব দঘাড়া যলব কলর 
দদন। ফল তার শবশনমল আো তাাঁলক িুরস্কার স্বরূি বাু প্রবালক অনুগত কলর দদন বল 
দযকথা তাফীলরর দকতাবমূল চাু আলছ, তার দকান শভশত্ত দনই। এগুশ শিংুক ইহুদীলদর 
রটনা মাত্র।[3] 

২. তামার নযা লক্ত িদাথমলক আো ুামালনর জনয তর যাতুলত িশরণত কলরশছলন। 
দযমন আো বলন, ِوي 

ي اْو ِو ْو اَو أَو َو ْو َو ياَو ُويعَو ْو  আমরা তার জনয গশত তামার একটি ঝরণা প্রবাশত‘ …اَو
কলরশছাম…’ (াবা ৩৪/১২)। এর দ্বারা বুঝা যা দয, ঐ গশত যাতু উত্তি শছ না। বরিং 
তা শদল অশত লজ িাত্রাশদ বতরী করা দযত। ুামালনর ির দথলকই তামা গশল িাত্রাশদ 
বতরী করা শুরু  বল কুরতুবী বণমনা কলরলছন। শিতা দাঊলদর জনয শছ দাা গালনার 
মু‘দজযা এবিং িুত্র ুামালনর জনয শছ তামা গালনার মু‘দজযা। আর এজলনযই আালতর দলল 
আো বলন, ي ا َّن ُوا ُوي بَو وِو َو يعِو اْو ي ُو ْو  ًّياَو َو ِو ٌ ي ِّر اوَو يوَو اُو  দ দাঊদ িশরবার! কৃতজ্ঞতা কালর‘  ِوعْو َو ُوا يآ َو
দতামরা কাজ কলর যা। বস্ত্ত্ততঃ আমার বান্দালদর মলযয অল্প িংখযকই কৃতজ্ঞ ’ (াবা 
৩৪/১৩)। 

দ’ুটি ূক্ষ্মতত্ত্ব : 
(ক) দাঊদ (আঃ)-এর জনয আো তা‘আা বমাশযক লক্ত  ঘন িদাথম দাালক নরম  
ুউচ্চ িবমতমাালক অনুগত কলর শদলশছলন। িক্ষান্তলর ুামান (আঃ)-এর জনয আো লক্ত 
তামালক গালনা এবিং বাু, শজন ইতযাশদ এমন ূক্ষ্মাশতূক্ষ্ম বস্ত্ত্তলক অনুগত কলর শদলশছলন, যা 



দচালখ দদখা যা না। এর দ্বারা বুঝালনা ললছ দয, আোর লশক্ত বড়-দছাট বশকছুর মলযয 
িশরবযাি। 

(খ) এখালন আলরকটি শবল ইশিত রললছ দয, আোর তাক্বালী অনুগত বান্দারা আোর 
হুকুলম শবশ্বচরাচলরর ক ৃশষ্ট্র উিলর আশযিতয করলত িালর এবিং বশকছুলক বলীভূত কলর 
তা দথলক শখদমত শনলত িালর। 

৩. শজনলক তাাঁর অযীন কলর শদলশছলন। দযমন আো বলন, ي اِو
وَو ْو ِويبِوإِو ْو ي َو اَو اي َّنعْو َو ُويبَو ْو ي َو ي اْو ِواِّر اَو اَو ِو

بِّر ِوي  আর শজলনর মলযয শকছুিংখযক তার (ুামালনর) ম্মুলখ কাজ করত তার‘ -(১২  ب )… َو
িানকতম ার (আোর) আলদলল…’ (াবা ৩৪/১২)। 

অনযত্র আো বলন, 

اَوي ي َو  ِو ِو ْو ياَو ُو َّن ياَو ُو ْو اِو َو ي َو اَو اْو لًّيوُو يعَو َو اَو عْو َو ُواْو ياَو ُوياَو َو اَو اْو اُو اْو ي َّن ُو اْو ي َو اِو ي ا َّن َو  ِو ْو اَو  -(৮২  أل ب  ء)-اَو ِو

‘এবিং আমরা তার অযীন কলর শদলশছাম লতানলদর কতকলক, যারা তার জনয ডুবুরীর কাজ 
করত এবিং এছাড়া অনয আর কাজ করত। আমরা তালদরলক শনন্ত্রণ করতাম’ (আশিা 
২১/৮২)। 

অনযত্র বা ললছ, 

ي اَّن صٍء ياَّن َو يبَو َّن ءٍء ي ُو َّن اَو َواْو َو وِوي-ياَو ا َّن َو  ِو ْو ي ِو ي ألْو اَو ي ُو َو َّن ِو ْو اَو آخَو ِو ْو ص)-ياَو  ৩৭-৩৮)- 

‘আর ক লতানলক তার অযীন কলর শদাম, যারা শছ প্রাাদ শনমমাণকারী  ডুবুরী’। ‘এবিং 
অনয আর অলনকলক অযীন কলর শদাম, যারা আবদ্ধ থাকত লৃিংখল’ (দছাাদ ৩৮/৩৭-৩৮)। 

বস্ত্ত্ততঃ শজলনরা াগলর ডুব শদল তলদল দথলক মূযবান মশণ-মুক্তা, ীরা-জরত তুল আনত 
এবিং ুামালনর হুকুলম শনমমাণ কাজ  দযলকান কাজ করার জনয দা প্রস্ত্ত্তত থাকত। 
ঈমানদার শজলনরা দতা ছালবর শনলত দস্বিা আনুগতয করত। শকন্তু দষু্ট্ শজনগুলা দবড়ীবদ্ধ 
অবস্থা ুামালনর ভল কাজ করত। এই অদলৃয লৃিংখ দকমন শছ, তা কল্পনা করার দরকার 
দনই। আলদল িালন দাপ্রস্ত্ত্তত থাকাটা এক প্রকার লৃিংখবদ্ধ থাকা বব শক! 

‘লতান’ লি আগুন দ্বারা ৃষ্ট্ বুশদ্ধ  দচতনা ম্পন্ন এক প্রকার ূক্ষ্ম দদযারী জীব। শজলনর 
মযযকার অবাযয  কাশফর শজনগুশলকই মূতঃ ‘লতান’ নালম অশভশত করা । আালত 
‘লৃিংখবদ্ধ’ কথাটি এলদর জলনযই বা ললছ। আোর শনন্ত্রলণ থাকা এরা ুামালনর দকান 
ক্ষশত করলত িারত না। বরিং বমদা তাাঁর হুকুম িালনর জনয প্রস্ত্ত্তত থাকত। তালদর শবশভন্ন 
কালজর মলযয আো শনলজই কলকটি কালজর কথা উলেখ কলরলছন। দযমন, 

ي َّن  ِو َو  ٍءي اْو ٍء ياَو ُووُو اَو بِو ي َو اْو َو ياَو ِو َو اٍء تَو َو اِو ْو َو ياَو بَو ي َّن َو  ِو ْو اْو ياَو ُوي َو ي َو َو ءُوي ِو اَو عْو َو ُواْو  -(১৩  ب )…ي َو

‘তারা ুামালনর ইিানুযাী দগুম, ভাষ্কযম, াউয দলৃ বৃদাকার িাত্র এবিং চুেীর উিলর স্থাশিত 
শবলা দডগ শনমমাণ করত…’ (াবা ৩৪/১৩)। উলেখয দয,   ت  ا তথা ভাষ্কযম শকিংবা শচত্র  
প্রশতকৃশত অিংকন বা স্থািন যশদ গাছ বা প্রাকৃশতক দলৃলযর , তা’দ ইালম তা জালয 
রললছ। শকন্তু যশদ তা প্রাণীলদলর , তলব তা শনশদ্ধ। 

৪. িক্ষীকুলক ুামালনর অনুগত কলর দদা লশছ এবিং শতশন তালদর ভাা বুঝলতন। 
দযমন আো বলন, 

اُوي بِو ْو ي اْو َو ْو ُوي اْو ُو ياَو َو ياَو ُواَو ي ِواَّن ءٍء اي ُو ِّري َو ْو اتِو  َو ي ِو
أُو ياَو  ْو ِو

ي ا َّن يعُو ِّر ْو َو ي َو  ِو َو ي َو يأَو ُّو َو ي ا َّن اُو ياَو َو  َو اوَو يوَو اُو ي ُو َو ْو َو اُو اَو ِو َو     ) ুু اَو
১৬)- 



‘ুামান দাঊলদর উত্তরাশযকারী লশছ এবিং বলশছ, দ দাক ক! আমালদরলক িক্ষীকুলর 
ভাা শলক্ষা দদা ললছ এবিং আমালদরলক বশকছু দদা ললছ। শনশ্চই এটি একটি ুস্পষ্ট্ 
দেষ্ঠত্ব’ (নম ২৭/১৬)। 

িক্ষীকু তাাঁর হুকুলম শবশভন্ন কাজ করত। বলচল বড় কথা এই দয, রাষ্ট্রী গুরুত্বিূণম িত্র শতশন 
হুদহুদ িাশখর মাযযলম িাশ্বমবতী ‘াবা’ রালজযর রাণী শবক্বীলর কালছ দপ্ররণ কলরশছলন। এ 
ঘটনা িলর শববৃত লব। 

৫. শিিীশকার ভাা শতশন বুঝলতন। দযমন আো বলন, 

اَوي اْو عُو ُو ي َوي َو ْو اُو ْو ياَو ُو ُواوُو ُوياَو ي ُو َو ْو َو اُو ي َوي َو ْو ِو َو َّن ُو ْو خُو ُواْو ي َو َو  ِو َو ُو ْو ي َو ْو َوٌ ي َو يأَو ُّو َو ي ا َّن ْو ُوي وْو ي َو اَو ْو اْو يعَو َو ياَو وِو ي ا َّن ْو ِو تَّن ي ِو َو يأَوتَو -ي َو

اِو َو  اي َواْو ي َو  ِو  ًّي ِّر بَو َّن َو  -(১৮-১৯    )-ي… َوتَو

‘অবললল ুামান তার বনযদ শনল শিিীশকা অযুযশত উিতযকা দি াঁছ। তখন শিিীশকা 
(দনতা) ব, দ শিিীশকা দ! দতামরা স্ব স্ব গৃল প্রলবল কর। অনযথা ুামান  তার 
বাশনী অজ্ঞাতালর দতামালদর শিষ্ট্ কলর দফলব’। ‘তার এই কথা শুলন ুামান মুচশক 
া… (নম ২৭/১৮-১৯)। 

৬. তাাঁলক এমন াম্রাজয দান করা লশছ, যা িৃশথবীলত আর কাউলক দান করা শন। এজনয 
আোর হুকুলম শতশন আোর শনকলট প্রাথমনা কলরশছলন। দযমন আো বলন, 

اَّن بُوي ي اْواَو يأَو ْو َو ي ِو َّن َو وِو ْو عْو يبَو اْو ي ِّر وٍء  َو
َو بَو ِو يألِو ي ُو ْو  ًّي َّني َو ْو ياِو ْو بْو اَو ياَو ياِو ْو ي  ْو ِو ْو بِّر ي َو ص)-ي َو  َو  ৩৫)- 

‘ুামান ব, দ আমার িানকতম া! আমালক ক্ষমা কর এবিং আমালক এমন এক াম্রাজয 
দান কর, যা আমার িলর আর দকউ দযন না িা। শনশ্চই তুশম মান দাতা ’ (দছাাদ 
৩৮/৩৫)। 

উলেখয দয, িগিরগলণর দকান দদা‘আ আোর অনুমশত বযশতলরলক  না। দ শালব যরত 
ুামান (আঃ) এ দদা‘আটি আো তা‘আার অনুমশতক্রলমই কলরশছলন। দকব ক্ষমতা 
াভ এর উলদ্দলয শছ না। বরিং এর শিছলন আোর শবযানাবী বাস্তবান করা এবিং 
তাীলদর ঝান্ডালক মুন্নত করাই মূ উলদ্দলয শছ। দকননা আো জানলতন দয, রাজত্ব ালভর 
ির ুামান তাীদ  ইনছাফ প্রশতষ্ঠার জনযই কাজ করলবন এবিং শতশন কখলনাই 
অিংকালরর বলীভূত লবন না। তাই তাাঁলক এরূি দদা‘আর অনুমশত দদা  এবিং দ দদা‘আ 
বমািংলল কবু । 

ইালম দনতৃত্ব  লান ক্ষমতা দচল দনা শনশদ্ধ। আোমা জবুাঈ বলন, আোর 
অনুমশতক্রলমই শতশন এটা দচলশছলন। দকননা নবীগণ আোর হুকুম বযতীত দকান ুফাশরল 
করলত িালরন না। তাছাড়া এটা বা িত লব দয, আো তা‘আা তালক জাশনল 
শদলশছলন দয, বতম মালন (জাদ ুদ্বারা শবিযমস্ত এই দদলল) তুশম বযতীত দ্বীলনর জনয কযাণকর 
এবিং যথাথম লালনর দযাগযতা অনয কারু মলযয দনই। অতএব তুশম প্রাথমনা করল আশম 
দতামালক তা দান করব।’ দমলত শতশন দদা‘আ কলরন  আো তালক তা প্রদান কলরন।[4] 

৭. প্রাি অনুগ্ররাশজর শাব রাখা বা না রাখার অনুমশত প্রদান। আো িাক যরত 
ুামান (আঃ)-এর রাজত্ব ালভর দদা‘আ কবু করার িলর তার প্রশত বাু, শজন, িক্ষীকু  
জীব-জন্তু মূলক অনুগত কলর দদন। অতঃির বলন, 

ي َو بٍءي اَو اْو َو ياَو ُو ْو وَو َو ياَو ُو ياَو ُويعِو ْو ي ِو َو بٍء ياَو ِواَّن يبِو َو ْو ِو  ْو ِو ْو
يأَو يأَواْو ص)-ياَو َو يعَو َو اُو َو ي َو  ْو ُواْو  ৩৯-৪০)- 



‘এবই আমার অনুগ্র। অতএব এগুলা তুশম কাউলক দা অথবা শনলজ দরলখ দা , তার দকান 
শাব শদলত লব না’। ‘শনশ্চই তার (ুামালনর) জনয আমার কালছ রললছ বনকটয  শুভ 
িশরণশত’ (দছাাদ ৩৮/৩৯-৪০)। 

বস্ত্ত্ততঃ এটি শছ ুামালনর আমানতদারী  শবশ্বস্ততার প্রশত আোর িক্ষ  ’দত প্রদত্ত 
একপ্রকার নদিত্র। িৃশথবীর দকান বযশক্তর জনয রাশর আোর িক্ষ দথলক এ যরলনর দকান 
তযানিত্র নাশয ললছ বল জানা যা না। অথচ এই মান নবী ম্পলকম  ইহুদী-নাছারা 
শবদ্বানরা বালজ কথা রটনা কলর থালক। 

ুামালনর জীবলন উলেখলযাগয ঘটনাবী : 
(১) নযা শবচালরর ঘটনা : ছাগিালর মাশক  লযলক্ষলতর মাশলকর মযযকার শবলরায 
মীমািংা তাাঁর দদা প্রস্তাব বাদলা দাঊদ (আঃ) গ্রণ কলরন  শনলজর দদা িূলবমর রা 
বাশত কলর িুত্র ুামালনর দদা িরামলম অনুযাী রা দদন  তা কাযমকর কলরন। এটি 
শছ ুামালনর বাযকালর ঘটনা, যা আো িশবত্র কুরআলন বণমনা কলরলছন (দ্র: আশিা 
২১/৭৮-৭৯)। এ ঘটনা আমরা দাঊদ (আঃ)-এর কাশনীলত বল এলশছ।  

(২) শিিীশকার ঘটনা : যরত ুামান (আঃ) একদা তাাঁর শবলা দনাবাশনী  একটি 
এাকা অশতক্রম করশছলন। ঐ ম তাাঁর ালথ শজন, মানু িক্ষীকু শছ। দয এাকা শদল 
তাাঁরা যাশিলন দ এাকা বাশর শঢশব দলৃ শিিীশকালদর বহু বতঘর শছ। ুামান 
বাশনীলক আলত দদলখ শিিীশকালদর দম ার তালদরলক ব, দতামরা লীঘ্র িাা। নইল 
িাদশিষ্ট্ ল দল ল যালব। ুামান (আঃ) শিিীশকালদর এই বক্তবয শুনলত দিলন। এ 
শবল কুরআনী বণমনা শনম্নরূি: 

بِو اُوي ي اْو َو ْو ُوي اْو ُو ياَو َو ياَو ُواَو ي ِواَّن ءٍء اي ُو ِّري َو ْو اتِو  َو ي ِو
أُو ياَو  ْو ِو

ي ا َّن يعُو ِّر ْو َو ي َو  ِو َو ي َو يأَو ُّو َو ي ا َّن اُو ياَو َو  َو اوَو يوَو اُو ي ُو َو ْو َو اُو اَو ِو َو ي-ياَو اَو ُو ِو َو
ااَوي عُو ي ُوا َو ي َو ُو ْو  ْو ِو

ياَو ا َّن ِو اِو ياَو اْو ي اْو ِواِّر اَو ي ُو ُواوُو ُوي ِو خُو ُوا ي-ياِو ُو َو ْو َو اَو ي َو ْو َوٌ ي َو يأَو ُّو َو ي ا َّن ْو ُوي وْو ي َو اَو ْو اْو يعَو َو ياَو وِو ي ا َّن ْو ِو تَّن ي ِو َو يأَوتَو  َو
ااَوي عُو ُو ي َوي َو ْو اُو ْو ياَو ُو ُواوُو ُوياَو ي ُو َو ْو َو اُو ي َوي َو ْو ِو َو َّن ُو ْو ي اَّنتِو ي-ي َو َو  ِو َو ُو ْو تَو َو ي ِوعْو َو يأَو ْو ُو َو عْو ِو يأَواْو اْو ِو

يأَو بِّر ي َو اِو َو ياَو َو  َو اي َواْو ي َو  ِو  ًّي ِّر بَو َّن َو  َوتَو

ي ااَّن اِو ِو اَوي بَو وِو َو ي ِو يعِو تِو َو خِو ْو ِو يبِو َو ْو َو وْو
أَو ياَو اِو  ًّيتَو ْو َو  ُوياَو يأَوعْو َو َو أَواْو ياَو عَو َو ياَو اِووَو َّن ياَو يعَو َو َّن عَو ْو َو  -(১৬-১৯    )-يأَو ْو

‘ুামান দাঊলদর স্থাশভশক্ত ’ এবিং ব, দ দাক ক! আমালদরলক িক্ষীকুলর ভাা 
শলক্ষা দদা ললছ এবিং আমালদরলক বশকছু দদা ললছ। শনশ্চই এটি একটি ুস্পষ্ট্ 
দেষ্ঠত্ব’ (নম ১৬)। ‘অতঃির ুামালনর ম্মুলখ তার দানাবাশনীলক মলবত করা ’ শজন, 

মানু  িক্ষীকুলক। তারির তালদরলক শবশভন্ন বুযল শবভক্ত করা ’’ (১৭)। ‘অতঃির যখন 
তারা একটি শিিীশকা অযুযশত এাকা উিনীত ’, তখন এক শিিীশকা ব, ‘দ 
শিিীশকা দ! দতামরা দতামালদর গৃল প্রলবল কর। অনযথা ুামান  তার বাশনী 
অজ্ঞাতালর দতামলদরলক শিষ্ট্ কলর দফলব’ (১৮)। ‘তার কথা শুলন ুামান মুচশক া 
এবিং ব, ‘দ আমার িানকতম া! তুশম আমালক ক্ষমতা দা, দযন আশম দতামার দন‘মলতর 
শুকশরা আদা করলত িাশর, যা তুশম আমালক  আমার শিতা-মাতালক দান কলরছ এবিং যালত 
আশম দতামার িন্দনী ৎকমমাশদ করলত িাশর এবিং তুশম আমালক শনজ অনুগ্রল দতামার 
ৎকমমলী বান্দালদর অন্তভুম ক্ত কর’ (নম ২৭/১৬-১৯)। 

উিলরাক্ত আাতগুশলত প্রমাশণত  দয, ুামান (আঃ) দকব িাশখর ভাা ন, বরিং ক 
জীবজন্তু এমনশক কু্ষদ্র শিাঁিড়ার কথা বুঝলতন। এজনয শতশন দমালটই গবমলবায না কলর বরিং 
আোর অনুগ্রলর প্রশত শুকশরা আদা কলরন এবিং শনলজলক যালত আো অনযানয 



ৎকমমলীলদর অন্তভুম ক্ত কলরন দ প্রাথমনা কলরন। এখালন আলরকটি শব প্রমাশণত  দয , শতশন 
দকব শজন-ইনালনর ন বরিং তাাঁর মকার ক জীবজন্তুর নবী শছলন। তাাঁর নবুঅতলক 
বাই স্বীকার করত এবিং কল তাাঁর প্রশত আনুগতয দিাণ করত। যশদ শজন  ইনান 
বযতীত অনয প্রাণী লরী‘আত িালনর কদার ন। 

(৩) ‘হুদহুদ’ িাশখর ঘটনা : যরত ুামান (আঃ) আোর হুকুলম িক্ষীকুলর আনুগতয 
াভ কলরন। একশদন শতশন িক্ষীকুলক দডলক একশত্রত কলরন  তালদর ভা-মন্দ দখাাঁজ-খবর 
দনন। তখন দদখলত দিলন দয, ‘হুদহুদ’ িাশখটা দনই। শতশন অনশতশবলি তালক যলর আনার 
জনয কড়া শনলদমল জাশর করলন। ালথ তার অনুিশস্থশতর উিযুক্ত কারণ দলমালনার দনাটিল জাশর 
করলন। উক্ত ঘটনা কুরআলনর ভাা শনম্নরূি: 

ي اْو َو اِوبِو اَوي اَو ي ِو ي َو اَو  ْو
يأَو وَو اُو ي َويأَو َو ي اْو ُووْو ي َو ياِو َو ي َو َو  َو ي ا َّن ْو َو تَو َو َّنوَو بِو اٍءي-ياَو ي ُّو تِو َو ِّر يبِو ُو ْو َو اٍء

ياَو َو ْو يأَواْو بَو َو َّن ُو َو ْو يألَو وِو و ًّيأَواْو بَو َّن ُويعَو َو ب ًّي َو ُوعَو ِّر -يألَو

إٍءي َّن ِو اٍءي بَو إٍءيبِو َو بَو ي َو اْو ي ِو تُو َو يبِو ِوياَو ِواْو
يتُو ِو ْو يبِو َو ياَو ْو  ُو

يأَو َو ْو ي َو َو  َو عِو وٍء يبَو ي َو ْو َو  -(২০-২২    )-ي َو َو َو َو

‘ুামান িক্ষীকুলর দখাাঁজ-খবর শন। অতঃির ব, শক ’ হুদহুদলক দদখশছ না দয? না-
শক দ অনুিশস্থত’ (নম ২০)। দ ব, ‘আশম অবলযই তালক কলোর লাশস্ত দদব শকিংবা যব 
করব অথবা দ উিশস্থত করলব উিযুক্ত কারণ’ (২১)। ‘শকছুক্ষণ িলরই হুদহুদ এল াশযর ল 
ব, (দ বাদলা!) আিশন দয শবল অবগত নন, আশম তা অবগত লশছ। আশম আিনার 
শনকলট ‘াবা’ দথলক শনশশ্চত িংবাদ শনল আগমন কলরশছ’ (নম ২৭/২০-২২)। 

এ িযমন্ত বলই দ তার নতুন আনীত িংবালদর শরলিাটম  দিল কর। হুদহুলদর মাযযলম একথা 
বালনার মাযযলম আো আমালদরলক একথা জাশনল শদলন দয, নবীগণ গাললবর খবর রালখন 
না। তাাঁরা দকব অতটুকুই জালনন, যতটুকু আো তালদরলক অবশত কলরন। 

উলেখয দয, ‘হুদহুদ’ এক জাতী দছাট্ট িাশখর নাম। যা িক্ষীকুলর মলযয অতীব কু্ষদ্র  দবুম 
এবিং যার িংখযা দশুনালত খুবই কম। বশণমত আলছ দয, যরত আবু্দো ইবলন আববা 
(রাঃ) একদা ন মুশম ইহুদী িশন্ডত আবু্দো শবন াাম (রাঃ)-দক শজলজ্ঞ কলরন , 

এতব িাখী থাকলত শবললভালব ‘হুদহুদ’ িাশখর দখাাঁজ দনার কারণ শক শছ? জালব শতশন 
বলন, ুামান (আঃ) তাাঁর শবলা বাশনী ঐম এমন এক অঞ্চল শছলন , দযখালন িাশন 
শছ না। আো তা‘আা হুদহুদ িাশখলক এই ববশলষ্ট্য দান কলরলছন দয, দ ভূগলভম র বস্ত্ত্ত 
মূলক এবিং ভূগলভম  প্রবাশত িাশন উির দথলক দদখলত িা। যরত ুামান (আঃ) 
হুদহুদলক এজলনযই শবললভালব দখাাঁজ করশছলন দয, এতদঞ্চল দকাথা মরুগলভম  িাশন ুক্কাশত 
আলছ, দটা দজলন শনল দখালন শজন দ্বারা খনন কলর যালত দ্রুত িাশন উলত্তালনর বযবস্থা করা 
যা’। একদা যরত আবু্দো ইবলন আববা (রাঃ) ‘হুদহুদ’ িাশখ ম্পলকম  বণমনা করশছলন। 
তখন নালফ‘ ইবনু আযরক্ব তাাঁলক বলন, 

ي ي  ياَو َّن فُو ي   !ي ِوفْو ي َو َوعُو اَو ي ِو ْو ياااي ي َو َو ي اْو َوخَّن ي أل  ِو يب  اَو  -  في َو َو ي ا واوُو

‘দজলন শনন দ মা জ্ঞানী! হুদহুদ িাশখ মাটির গভীলর দদখলত িা। শকন্তু (তালক যরার 
জনয) মাটির উিলর শবসৃ্তত জা দ দদখলত িা না। যখন দ তালত িশতত ’। জবালব 
ইবনু আববা (রাঃ) বলন, ي ابَواَو ُوي يعَو ِو َو  যখন তাক্বদীর এল যা, চকু্ষ অন্ধ ল‘    ي  ءي ا َووَو ُو
যা’। চমৎকার এ জবালব মুগ্ধ ল ইবনু ‘আরাবী বলন, ي  يع اِو ُوي ا   اِوي يع  يا  ي ا ا بِو وِو ُو    َو ْو

‘এরূি জাব শদলত দকউ ক্ষম  না, কুরআলনর আলম বযতীত’।[5] 



(৪) রাণী শবক্বীলর ঘটনা : যরত ুামান (আঃ)-এর লাম  ইরাক াম্রালজযর িাশ্বমবতী 
ইামন তথা ‘াবা’ রালজযর রাণী শছলন শবক্বী শবনতু ারা শবন াদাশদ শবন লারাী। 
শতশন শছলন াম শবন নূ (আঃ)-এর ১৮তম অযঃস্তন বিংলযর। তাাঁর ঊর্ধ্মতন ৯ম 
শিতামলর নাম শছ ‘াবা’।[6] ম্ভবতঃ তাাঁর নালমই ‘াবা’ াম্রালজযর নামকরণ ।আো 
তালদর ামলন জীবলনািকরলণর দ্বার উন্কু্ত কলর শদলশছলন এবিং নবীগলণর মাযযলম এব 
দন‘মলতর শুকশরা আদা করার শনলদমল শদলশছলন। শকন্তু িলর তারা দভাগ-শবাল মত্ত ল 
আোর অবাযয  এবিং ‘ূযম িূজারী’ ল যা। ফল তালদর উিলর প্লাবলণর আযাব দপ্রশরত 
  বশকছু র্ধ্িং ল যা। আো ূরা াবা ১৫ ’দত ১৭ আালত এই ম্প্রদা ম্পলকম  
আলাকিাত কলরলছন। 

দশুনাবী শদক শদল এই ‘াবা’ াম্রাজয খুবই মৃদ্ধ এবিং লান-লকলত িূণম শছ। তালদর ম্পলকম  
যরত ুামালনর শকছু জানা শছ না বলই কুরআনী বণমনা প্রতীমান । তাাঁর এই না 
জানাটা শবস্মকর শকছু শছ না। ইাকূব (আঃ) তাাঁর বাড়ীর অনশতদলূর তাাঁর ন্তান ইউুফলক 
কূা শনলক্ষলির ঘটনা জানলত িালরনশন। স্ত্রী আললার গার ারটি াশরল দগ। অথচ স্বামী 
রাূুো (ছাঃ) তা জানলত িালরনশন। বস্ত্ত্ততঃ আো যতটুকু ইল্ম বান্দালক দদন , তার দবলী 
জানার ক্ষমতা কারু দনই। িাশ্বমবতী ‘াবা’ াম্রাজয ম্পলকম  িূলবম না জানা এবিং িলর জানার 
মলযয দয শক মি শনশত শছ, তা িরবতী ঘটনালতই প্রমাশণত ললছ এবিং রাণী শবক্বী 
মুমান ল যান। বস্ত্ত্ততঃ হুদহুদ িাশখ তালদর ম্পলকম  যরত ুামালনর শনকলট এল প্রথম 
খবর দদ। তার বশণমত প্রশতলবদনটি শছ কুরআলনর ভাা শনম্নরূি : 

ٌ يعَو ِو  ٌي اَو َو يعَو ْو ياَو ءٍء اي ُو ِّري َو ْو ي ِو أُواتِو َو ْو ياَو أَو ًّيتَو ْو ِو ُو ُو ْو ي  ْو َو و ُّو ياَو ُو ُوي-ي ِو ِّر ياَو َو يهللاِوياَو َو َّناَو ااِو ايوُو ي ِو اِو ياِو  َّن ْو ااَو وُو تُو َو ياَو َواْو َو َو ي َو ْو ُو وْو اَو َو

ااَوي وُو تَو ي َوي َو ْو ي َو ُو ْو بِو  ِو ي ا َّن اِو يعَو اُو ْو وَّن ي َواَو يأَوعْو َو اَو ُو ْو  -(২৩-২৪    )-ي ا َّن ْو َو اُو

‘আশম এক মশালক াবা বাীলদর উিলর রাজত্ব করলত দদলখশছ। তালক বশকছুই দদা ললছ 
এবিং তার একটা শবরাট শিংান আলছ’ (২৩)। ‘আশম তালক  তার ম্প্রদালক দদখাম তারা 
আোর িশরবলতম  ূযমলক শজদা করলছ। লতান তালদর দশৃষ্ট্লত তালদর কাযমাবীলক ুললাশভত 
কলরলছ। অতঃির তালদরলক তযিথ দথলক শনবৃত্ত কলরলছ। ফল তারা ঠিক িথ প্রাি  না ’ 
(নম ২৭/২৩-২৪)। 

ুামান ব, 

ي اَو بِو ْو ي اْو َو  ِو اَو ي ِو ي ُو ْو َو  ْو
يأَو وَو ْو َو يأَواَو ي َو َو ْو ُو ُو يي(27) َو  َو اَو اْو ي َو  َو ي َو ْو ِوعُو ي َو  ْو ُو ْو اَو َّنيعَو ْو ُو ْو يتَو ياُو َّن ي ِواَو ْو ِو ْو اْو ِو ْو

ياَو َو ي َو َو تَو بِو ْو يبِو ِو بْو اَو
(ي28)  ْو

ٌ ي تَو ٌبي َو ِو ْو ي ِو ي ِواَو َّن اْو ِو َو
ُو ي ِو ِّر يأ

ُو َلَو ي َو يأَو ُّو َو ي اْو َو يي(29) َو اَو ْو ي ا َّن ِو ْو ِو ٰ اِو يهللاِوي ا َّن ْو يبِو ْو ِو ياَو ِو َّن ُو ي ُو َو ْو َو اَو اْو يي(30) ِو َّن ُوي ِو عْو ُوا يعَو َو َّن أَو َّنيتَو
ي اَو أْوتُواْو ِو ي ُو ْو ِو ِو ْو يي(31)اَو اِو اْو وُو تَّن يتَو ْو َو  ْو ًّ ي َو

يأَو عَو ًّ ي َو  ِو ي َو ي ُو ْو ُو  ْو ِو ْو
يأَو ي ِو ْو تُواْو ِو ْو ُويأَو ْو َلَو ي َو يأَو ُّو َو ي اْو َو ي ُواَّن ٍءيي(32) َو اَو ْو اُواْو يأُواْو اُو  َو اُوا ي َو ْو

ي اَو  ُو ِو ْو
ي َو  َو يتَو ْو  ِو ْو

ي َو  ْو ُو ي ِواَو ْو ِو  ْو ُو
َو ياَو ألْو وٍء وِو ْو ي َو اٍء

يبَو ْو اُواْو أُواْو يي(33)اَو اَّن ًّ عَو ُوا يأَوعِو َّن َويأَواْو ِو َو يأَو ِو اَو ياَو َو اْو وُو يأَو ْو َو خَو ُواْو ي َو ْو َو ًّ ي ِو َو يوَو ي اْو ُو ُواْو َو ي ِواَّن  َو اَو ْو
ي اَو عَو ُواْو ي َو ْو اِو َو يي(34)اَو َو َو اَو ي اْو ُو ْو َو ُواْو ي َو ْو ِوعُو وِو َّن ٍءي َو َو  ِو َو ٌيبِو َو يبِو َو ي َو َو يي(35)اَو ِو ِّر ي ُو ْو ِو َوٌ ي ِواَو ْو ِو ْو يبِو َو  ٍء اِو اْو َو وُّو تُو ِو

يأَو ي َو  َو ي ُو َو ْو َو اَو  َو َو َّن ي َو ءَو
ي اَو اْو يتَو ْو َو ُو تِو ُو ْو وِو َّن يبِو َو تُو ْو  ْو

يأَو يبَو ْو ٌ ي ِو َّن يآتَو  ُو ْو يهللاُويخَو ْو يي(36)آتَو  ِو َو اَّن ًّ ي ِو ْو َو يأَو ِو اَو ُوخْو ِو َو َّن ُو ْو يبِو َو ياَو ياَو ُو ْو ي َوي ِوبَو َو وٍء يبِو ُو ُواْو تِو َو َّن ُو ْو
ي َو َو َو ْو ي ِواَو ْو ِو ْو   ْو ِوعْو

ي اَو اْو ياَو  ِو ُو اُو ْو يي(37)اَو اَو ي َو ْوتُوا ِو ي ُو ْو ِو ِو ْو يأَواْو يبِوعَو ْو ِو َو ي َوبْو َو تِو ْو ِو ْو
ي َو ْو ُويأَو ُّو ُو ْو َلَو ي َو يأَو ُّو َو ي اْو َو يبِو ِويي(38) َو  َو  َو يآتِو ْو َو

يأَو ي اْو ِواِّر اَو ٌ ي ِو يعِو ْو ِو ْو  َو  َو
ٌاي يأَو ِو ْو ياَو ِو ِّر يعَو َو ْو ِوياَو َواِو ٌّ اي َّن َو  ِو َو ي ِو يتَو ُواْو َو اْو

يأَو يي(39) َوبْو َو ي َو ْو ُو َو ي ِواَو ْو َو وَّن تَو اي َّن ْو
يأَو يبِو ِوي َوبْو َو  َو يآتِو ْو َو

يأَو تَو بِو ي اْو ِو اَو وَو ُويعِو ْوٌ ي ِو ي اَّن ِو يعِو ْو  َو  َو
ي بِّر ي َو ِو ٌّ ي َو إِواَّن ي َو ي َو َو َو اْو ياِو َو ْو ِو ِوياَو َو إِو َّن َو ي َو ْو ُو ُو ي َو ي َو َو َو اْو ياَو َو  ْو ُو ُو

يأَو يأَو ْو بْو ُواَو ِو يأَوأَو ْو ُو ُو بِّر ياِو َو ي َو ي َو ْو ِو اْو ياَو َو ي ِو وَو ُوي َو  َو تَو ِو ّوًّ يعِو ْو آ ُوي ُو ْو  َو َو َّن ي َو
ٌ ي يي(40) َو ِو ْو ااَو وُو تَو ي َوي َو ْو ي اَّن ِو اَو اَو ي ِو يتَو ُوااُو وِو يأَو ْو تَو يأَوتَو ْو ا ياَو َو يعَو ْو َو َو ي َو ْو ُو ْو ي َو ِّر ُو يي(41) َو  َو ي َو اَو ْو يأَواَو َو َو يعَو ْو ُو ِو ي ِو ْو َو  َو َو َّن ي َو ءَو ْو

ي بْو ِو َو ياَو ُو َّن ي ُو ْو ِو ِو اَو ي َو اْو ي ِو أُواتِو  َو ي اْوعِو ْو َو ياَو اَو يي(42) َو َو َّن ُوياُو اَو ي َو  ِو ِو ْو ي َواْو ٍء اْو ي ِو يهللاِوي ِو َّن َو ي َو  َو ْو اِو اْو يوُو اْو ي ِو بُووُو عْو يتَو اَو ي َو ي َو  َو ْو وَّن اَو (ي43)اَو
ي ي ِو ِّر ي َو َو ْو ُو بِّر ي َو ي َو اَو ْو ي َواَو  ِو ْو َو اْو ٌوي ِو ٌحي ُو َو َّن ي ِو َّن ُوياَو ْو ي َو  َو ْو َو ي َو  َو اْو يعَو ياَو َو َو َو ْو ياُو َّن ًّ تْو ُو بَو تْو ُوي َو ِو

أَو ي َو َو َّن ي َو حَو ي ااَّن ْو خُو ِو ْو ياَو َو ي وْو  ِو ْو َو
ي اْوعَو اَو ِو اَوي بِّر يِو ِوي َو ي ُو َو ْو َو اَو عَو ي َو أَو ْو َو ْو ُو 44-27   ي)-ي َو ْو ِو ياَو )- 



‘এখন আমরা দদখব তুশম তয বছ, না তুশম শমথযাবাদীলদর একজন’ (২৭)। ‘তুশম আমার এই 
িত্র শনল যা এবিং এটা তালদর কালছ অিমণ কর। অতঃির তালদর কাছ দথলক লর িড় এবিং 
দদখ, তারা শক জাব দদ’ (২৮)। ‘শবক্বী ব, দ ভাদ বগম! আমালক একটি মশমাশন্বত 
িত্র দদা ললছ’ (২৯)। ‘দই িত্র ুামালনর িক্ষ ’দত এবিং তা ’ এই: করুণাম 
কৃিাশনযান আোর নালম (শুরু করশছ)’ (৩০)। ‘আমার দমাকালবা দতামরা লশক্ত প্রদলমন 
কলরা না এবিং বলযতা স্বীকার কলর আমার শনকলট উিশস্থত ’ (৩১)। ‘শবক্বী ব, দ 
আমার িাশরদ বগম! আমালক আমার কালজ িরামলম শদন। আিনালদর উিশস্থশত বযশতলরলক আশম 
দকান কালজ শদ্ধান্ত গ্রণ কশর না’ (৩২)। ‘তারা ব, আমরা লশক্তলাী এবিং কলোর দযাদ্ধা। 
এখন শদ্ধান্ত আিনার ালত। অতএব দভলব দদখুন আিশন আমালদর শক আলদল করলবন ’ (৩৩)। 

‘রাণী ব, রাজা-বাদলারা যখন দকান জনিলদ প্রলবল কলর, তখন তালক শবিযমস্ত কলর দদ 
এবিং দখানকার ম্ভ্রান্ত দাকলদর অিদস্থ কলর। তারা এরূি করলব ’ (৩৪)। ‘অতএব আশম 
তাাঁর শনকলট শকছু উিলঢ কন িাোই। দদশখ, দপ্রশরত দালকরা শক জাব শনল আল’ (৩৫)। 
‘অতঃির যখন দতূ ুামালনর কালছ আগমন কর, তখন ুামান ব, দতামরা শক যন-
ম্পদ দ্বারা আমালক াাযয করলত চা? আো আমালক যা শদললছন, তা দতামালদর দদা 
বস্ত্ত্ত দথলক অলনক উত্তম। বরিং দতামরাই দতামালদর উিলঢ কন শনল ুলখ থাক ’ (৩৬)। ‘শফলর 
যা তালদর কালছ। এখন অবলযই আমরা তালদর শবরুলদ্ধ দনাবাশনী  আগমন করব , যার 
দমাকালবা করার লশক্ত তালদর দনই। আমরা অবলযই তালদরলক অিদস্থ কলর দখান দথলক 
বশষ্কার করব এবিং তারা লব াশিত’ (৩৭)। ‘অতঃির ুামান ব, দ আমার 
িাশরদবগম! তারা আত্মমিমণ কলর আমার কালছ আার িূলবম দক আছ শবক্বীলর শিংান 
আমালক এলন দদলব?’ (৩৮) ‘জননক বদতয-শিন ব, আিশন আিনার স্থান দথলক োর িূলবমই 
আশম তা এলন দদব এবিং আশম একালজ লশক্তবান  শবশ্বস্ত’ (৩৯)। ‘(শকন্তু) শকতালবর জ্ঞান 
যার শছ দ ব, দতামার দচালখর িক দফার িূলবমই আশম তা এলন শদব। অতঃির 
ুামান যখন তা ামলন রশক্ষত দদখ, তখন ব, এটা আমার িানকতম ার অনুগ্র, যালত 
শতশন আমালক িরীক্ষা কলরন দয, আশম শুকশরা আদা কশর, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাল কশর। দয 
বযশক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাল কলর, দ শনলজর কযালণর জনয তা কলর থালক এবিং দয অকৃতজ্ঞতা 
প্রকাল কলর, দ জানুক দয, আমার িানকতম া অভাবমুক্ত  কৃিাম’ (নম ৪০)। 

‘ুামান ব, শবক্বীলর শিংালনর আকৃশত বদশল দা, দদখব দ ঠিক বস্ত্ত্ত শচনলত 
িালর, না দ তালদর অন্তভুম ক্ত যারা ঠিক িথ খুাঁলজ িা না?’ (৪১) ‘অতঃির যখন শবক্বী 
এল দগ, তখন তালক শজলজ্ঞ করা ’: আিনার শিংান শক এরূিই? দ ব, মলন  
এটা দটিই লব। আমরা িূলবমই বশকছু অবগত লশছ এবিং আমরা আজ্ঞাব ল দগশছ ’ (৪২)। 
‘বস্ত্ত্ততঃ আোর িশরবলতম  দ যার উিানা করত, দই-ই তালক ঈমান দথলক শবরত দরলখশছ। 
শনশ্চই দ কালফর ম্প্রদালর অন্তভুম ক্ত শছ’ (৪৩)। ‘তালক বা ’, প্রাালদ প্রলবল করুন। 
অতঃির যখন দ তার প্রশত দশৃষ্ট্িাত কর, তখন যারণা কর দয, এটা স্বি গভীর জাল। 
ফল দ তার িালর দগাছা খুল দফ। ুামান ব, এটা দতা স্বি স্ফটিক শনশমমত 
প্রাাদ। শবক্বী ব, দ আমার িানকতম া! আশম দতা শনলজর প্রশত যুুম কলরশছ। আশম 



ুামালনর ালথ শবশ্বজাালনর িানকতম া আোর শনকলট আত্মমিমণ করাম’ (নম ২৭/২৭-
৪৪)। 

ূরা নম ২২ ’দত ৪৪ আাত িযমন্ত উিলর বশণমত ২৩টি আালত রাণী শবক্বীলর কাশনী 
দল ললছ। এর মলযয ৪০তম আালত ‘যার কালছ শকতালবর জ্ঞান শছ’ বল কালক বুঝালনা 
ললছ, এ শবল তাফীরশবদগণ মতলভদ কলরলছন। তার মলযয প্রব মত ’ এই দয, শতশন 
শছলন স্বিং যরত ুামান (আঃ)। দকননা আোর শকতালবর বমাশযক জ্ঞান তাাঁরই শছ। 
শতশন এর দ্বারা উিশস্থত শজন  মানু িাশরদ বগমলক বুশঝল শদলন দয, দতামালদর াাযয 
ছাড়া আো অলনযর মাযযলম অথমাৎ দফলরলতালদর মাযযলম আমালক াাযয কলর থালকন। ‘আর 
এটি ’ আমার িানকতম ার অনুগ্র’ (নম ৪০)। শদ্বতীতঃ দগাটা বযািারটাই শছ একটা 
মু‘দজযা এবিং রাণী শবক্বীলক আোর লবমাচ্চ ক্ষমতা প্রদলমন করাই শছ তাাঁর উলদ্দলয। 
বস্ত্ত্ততঃ এলত শতশন ফ লশছলন এবিং ুদরূ ইামন দথলক বাতু মুক্বাদ্দাল শবক্বী তার 
শিংালনর আগাম উিশস্থশত দদলখ অতঃির স্ফটিক স্বি প্রাালদ প্রলবলকাল অননয কারুকাযম 
দদলখ এবিং তার তুনা শনলজর ক্ষমতা  প্রাালদর দীনতা বুলঝ শিত  অশভভূত ল 
িলড়শছলন। অতঃির শতশন আোর শনকলট আত্মমিমণ কলর মুমান ল যান। মূতঃ এটাই 
শছ যরত ুামালনর মূ উলদ্দলয, যা লতভাগ ফ লশছ। 

এর িরবতী ঘটনাবী, যা শবশভন্ন তাফীলর বশণমত ললছ দযমন ুামালনর ালথ শবক্বীলর 
শববা লশছ। ুামান তার রাজত্ব বা দরলখ ইামলন িাঠিল দদন। প্রশত মাল ুামান 
একবার কলর দখালন দযলতন  শতনশদন কলর থাকলতন। শতশন দখালন শবক্বীলর জনয শতনটি 
নযীরশবীন প্রাাদ শনমমাণ কলর দদন- ইতযাশদ বকথাই যারণা প্রূত। যার দকান শবশুদ্ধ শভশত্ত 
দনই। 

জননক বযশক্ত যরত আবু্দো ইবলন উৎবালক শজলজ্ঞ কলরন, ুামান (আঃ)-এর ালথ 
শবক্বীলর শবল লশছ শক? জালব শতশন বলন, শবক্বীলর বক্তবয ي بِّر يِو ِوي َو ي ُو َو ْو َو اَو عَو ي َو أَو ْو َو ْو ُو اَو

اَوي আশম ুামালনর ালথ শবশ্ব জাালনর িানকতম‘  اْوعَو اَو ِو ْو া আোর শনকলট আত্মমিমণ করাম ’ 

(নম ৪৪)-এ িযমন্তই দল ল দগলছ। কুরআন এর িরবতী অবস্থা ম্পলকম  শনশু্চি রললছ। 
অতএব আমালদর এ শবল দখাাঁজ দনার প্রলাজন দনই (তাফীর বাগাভী)। 

(৫) অশ্ব কুরবানীর ঘটনা : 
শিতা দাঊলদর নযা িুত্র ুামানলক আো বারবার িরীক্ষা দফললছন তালক বমদা আোর 
শদলক প্রতযাবতম নলী রাখার জনয। ফল তাাঁর জীবলনর এক একটি িরীক্ষা এক একটি ঘটনার 
জন্ শদললছ। কুরআন দগুশর ামানয শকছু উলেখ কলরলছ, যতটুকু আমালদর উিলদল াশছলর 
জনয প্রলাজন। শকন্তু িথভ্রষ্ট্ ইহুদী-নাছারা িশন্ডতগণ দই ব ঘটনার উিলর রিং চশড়ল এবিং 
শনলজলদর িক্ষ দথলক উদ্ভট ব গলল্পর অবতারণা কলর তালদরই স্বলগাত্র বনু ইস্রাঈলর এইব 
মান নবীগলণর চশরত্র নন কলরলছ। মুশম উম্মা শবগত ক নবীলক মানভালব ম্মান 
কলর। তাই ইহুদী-নাছারালদর অিপ্রচার দথলক শনলজলদরলক বাাঁশচল রালখ এবিং িশবত্র কুরআন  
ছী াদীলছর বণমনার উিলর শনভম র কলর। দখালন যতটুকু িাা যা, তার উিলরই তারা 
বাক িংযত রালখ। 

আলাচয অশ্ব কুরবানীর ঘটনাটি ম্পলকম  িশবত্র কুরআলনর বণমনা শনম্নরূি : 



ي اْو ِو َو وُوي ي ااَّن  ِو َو  ُو يعَو َو ْو ِويبِو اْوعَو ِو ِّر يعُو ِو َو
يبِو اْو ِو َو بِوي-ي ِو ْو اَو  َو ْو تَّن يتَو ي َو بِّر ْو ي َو ي ِو ْو ِو اْو يعَو ي اْوخَو ْو ِو بَّن ي ُو بْو ُو بَو  ْو

يأَو ي ِو ِّر ْو ي-ي َو َو  َو اَو يعَو َو َّن اْو وُّو  ُو

عْو َو  ِوي
َو ياَو ألْو اْو ِو ي َو ْو  ًّيبِو ا ُّو صي)-ي َو َو ِو َو  ৩১-৩৩)- 

‘যখন তার ামলন অিরালে উৎকৃষ্ট্ অশ্বরাশজ দিল করা ’’ (দছাাদ ৩১)। ‘তখন দ ব, 

আশম দতা আমার প্রভুর স্মরলণর জনযই দঘাড়াগুশলক মববত কলর থাশক (দকননা এর দ্বারা 
আোর রাস্তা শজাদ ল থালক। অতঃির দ দঘাড়াগুশলক দদ শড়ল শদ,) এমনশক দগুশ 
দশৃষ্ট্র অন্তরাল চল দগ’ (৩২)। ‘(অতঃির দ ব,) দঘাড়াগুশলক আমার কালছ শফশরল 
আলনা। অতঃির দ তালদর গা  িাল (আদর কলর) াত বুালত াগ ’ (দছাাদ 
৩৮/৩১-৩৩)। 

উিলরাক্ত তরজমাটি ইবনু আববা (রাঃ)-এর বযাখযার অনুরলণ ইবনু জারীলরর গৃীত 
বযাখযার অনুকূল করা ললছ। 

অলনলক উিলরাক্ত তাফীলরর ালথ শবশভন্ন কথা দযাগ কলরলছন। দযমন দঘাড়া িশরদলমলন মগ্ন 
ার কারলণ যরত ুামান (আঃ)-এর আছলরর ছাাত ক্বাযা ল যা। তালত শতশন 
কু্ষু্ ব্ধ ল ব দঘাড়া কুরবানী কলর দদন। দকউ বললছন, শতশন আোর শনকলট ূযমলক শফশরল 
দদবার আলবদন কলরন। দমলত ূযমলক শফশরল দদা  এবিং শতশন আছলরর ছাাত আদা 
কলর দনন। তারির ূযম অস্তশমত । বস্ত্ত্ততঃ এইব কথার িলক্ষ কুরআন  ছী াদীলছর 
দকান দী দনই। অতএব এব দথলক শবরত থাকাই উত্তম। 

(৬) শিংালনর উিলর একটি শনষ্প্রাণ দদ প্রাশির ঘটনা : 
আো বলন- ي يأَو َو بَو و ًّياُو َّن أَواْو َو ْو َو يعَو َو ي ُو ْو ِو ِّر ِوي َو َو ياَو ي َوتَو َّن ي ُو َو ْو َو اَو اَو َووْو ص)اَو  ৩৪) ‘আমরা ুামানলক িরীক্ষা 
করাম এবিং দরলখ শদাম তার শিংালনর উির একটি শনষ্প্রাণ দদ। অতঃির দ রুজ ু ’’ 

(দছাাদ ৩৮/৩৪)। এ শবল কুরআলনর বণমনা দকব এতটুকুই। এক্ষলণ দই শনষ্প্রাণ দদটি 
শকলর শছ, এলক শিংালনর উির রাখার দতু শক শছ, এর মাযযলম শক যরলনর িরীক্ষা ’- 
এব শববরণ কুরআন বা ছী াদীলছ শকছুই বশণমত শন। অতএব এ শবল দকব এতটুকু 
ঈমান রাখা কতম বয দয, ুামান (আঃ) এভালব িরীক্ষা িশতত লশছলন। যার ফল শতশন 
আোর প্রশত আলরা দবলী রুজ ুন  ক্ষমা প্রাথমনা কলরন। যা বমাবস্থা আোর প্রশত তাাঁর 
অটুট আনুগলতযর িশরচ বন কলর। 

উক্ত ঘটনালক রিং চশড়ল ইস্রাঈী দরাাত মূল বশণমত ললছ দয, ুামালনর রাজলত্বর গুঢ় 
রয তার আিংটির মলযয শনশত শছ। একশদন এক লতান তাাঁর আিংটিটা াশতল দন এবিং 
শনলজই ুামান দলজ শিংালন বল। এশদলক আিংটি ারা ুামান (আঃ) শিংান াশরল 
িলথ িলথ ঘুরলত থালকন। একশদন ঘটনাক্রলম একটি মালছর দিট দথলক ুামান উক্ত আিংটি 
উদ্ধার কলরন  চশেল শদন ির িুনরা শিংান াভ কলরন ’। শিংালন বা ঐ লতালনর 
রাখা দকান বস্ত্ত্তলক এখালন আো শনষ্প্রাণ দদ বললছন। 

বস্ত্ত্ততঃ এবই বালনাাট কাশনী। ইবনু কাছীর (রঃ) বলন, আল শকতালবর একটি দ 
যরত ুামান (আঃ)-দক নবী বলই স্বীকার কলর না। বাযতঃ এব কাশনী তালদরই 
অিকীশতম ’। 
(৭) ‘ইনলাআো’ না বার ফ : 



ছী বুখারী  মুশলম এ শবল বশণমত ঘটনার ারমমম এই দয , একবার যরত ুামান 
(আঃ) এ মলনাভাব বযক্ত করলন দয, রাশত্রলত আশম (আমার ৯০ বা ১০০) ক স্ত্রীর লি 
শমশত ব। যালত প্রলতযলকর গভম  দথলক একটি কলর িুত্র ন্তান জন্গ্রণ কলর  িলর তারা 
আোর িলথ দঘাড় ার ল শজাদ করলব। শকন্তু এ ম শতশন ‘ইনলাআো’ (অথমঃ ‘যশদ 
আো চান’) বলত ভুল দগলন। নবীর এ ত্রুটি আো িন্দ করলন না। ফল মাত্র একজন 
স্ত্রীর গভম  দথলক একটি অিূণমাি  মৃত শলশু ভূশমষ্ট্ ’’।[7] এর দ্বারা বুঝালনা ললছ দয, 

ুামান শবলশ্বর বমাশযক ক্ষমতাম্পন্ন বাদলা ’দ এবিং শজন, বা,ু িক্ষীকু  ক 
জীবজন্তু তাাঁর হুকুম বরদার ’দ আোর ইিা বযতীত তার শকছুই করার ক্ষমতা শছ না। 
অতএব তাাঁর ‘ইনলাআো’ বলত ভুল যাাটা দছাটখাট দকান অিরায ন। এ ঘটনা এটা 
স্পষ্ট্  দয, যারা যত বড় িদাশযকারী লবন, তালদর ততলবলী আোর অনুগত ’দত লব এবিং 
বমাবস্থা ক কালজ আোর াাযয প্রাথমনা করলত লব। বমদা শবনীত ল চলত লব এবিং 
দকান অবস্থালতই অিংকার করা চলব না। 

অলনক তাফীরশবদ ূরা দছাাদ ৩৪ আালত বশণমত ‘শিংালনর উিলর শনষ্প্রাণ দদ’ রাখার 
ঘটনার ালথ শকছুটা াদলৃয দদলখ ছী বুখারীলত বশণমত উিলরাক্ত ঘটনালক উক্ত আালতর 
তাফীর শালব াবযস্ত কলরলছন। তারা বলন দয, শিংালন শনষ্প্রাণ দদ রাখার অথম এই দয, 

ুামান (আঃ)-এর জননক চাকর উক্ত মৃত ন্তানলক এলন তাাঁর শিংালন দরলখ দদ। এলত 
ুামান (আঃ) বুলঝ দনন দয, এটা তাাঁর ‘ইনলাআো’ না বার ফ। দমলত শতশন আোর 
শদলক রুজ ু’দন  ক্ষমা প্রাথমনা করলন। ক্বাযী আবু াঊদ, আোমা আূী, আলরাফ আী 
থানভী প্রমুখ এ তাফীর বণমনা কলরলছন। এতদ্বযতীত ইমাম রাযী আলরকটি তাফীর কলরলছন 
দয, ুামান (আঃ) একবার গুরুতর অুস্থ ল এমন দবুম ল িলড়ন দয , শিংালন বাল 
তাাঁলক শনষ্প্রাণ দদ বল মলন ’ত। িলর ুস্থ ’দ শতশন আোর শদলক রুজ ুন…। এ 
তাফীর এলকবালরই অনুমান শভশত্তক। কুরআনী বণমনার ালথ এর দকান শম দনই। 

প্রকৃত প্রস্তালব ছী বুখারীলত বশণমত ঘটনালক উক্ত আালতর অকাট্ট তাফীর বা যা না। 
দকননা এ ঘটনা বশণমত দরাাত মূলর দকানটালতই এরূি ইশিত িাা যা না দয, 

রাূুো (ছাঃ) আলাচয ঘটনাটিলক উক্ত আালতর তাফীর শালব বণমনা কলরলছন। ম্ভবতঃ 
এ কারলণই অত্র াদীছটি ছী বুখারীর ‘শজাদ’ ‘আশিা’ ‘লিথমূ’ প্রভৃশত অযযাল একাশযক 
নলদ আনা ’দ ূরা দছাালদর উিলরাক্ত ৩৪ আালতর তাফীলর ইমাম বুখারী আলননশন। 
এলত বুঝা যা দয, ইমাম বুখারীর মলত আলাচয াদীছটি উক্ত আালতর তাফীর ন। বরিং 
রাূূো (ছাঃ) অনযানয িগিলরর দযমন বহু ঘটনা বণমনা কলরলছন , এটা দতমশন একটি 
শবশিন্ন ঘটনা মাত্র। এটা দকান আালতর তাফীর ন। 

বস্ত্ত্ততঃ কুরআন িালক এই ঘটনা উলেখ করার আ উলদ্দলয  ’ মানুলক একথা বুঝালনা দয, 

তারা দকান শবিদািলদ বা িরীক্ষা িশতত ’দ দযন িূবমালিক্ষা অশযকভালব আোর শদলক রুজ ু
। দযমন ুামান (আঃ) লশছলন। 

(৮) ারূত  মারূত দফলরলতাদ্বলর কাশনী : 
ুামান (আঃ)-এর রাজত্বকাল দবঈমান শজলনরা দাকলদর দযাাঁকা শদত এই বল দয , 

ুামান জাদরু দজালর বশকছু কলরন। শতশন দকান নবী নন। লতানলদর দভশিবাশজলত বহু 



দাক শবভ্রান্ত শি। এমনশক দলনবী (ছাঃ)-এর মল যখন শতশন ুামান (আঃ)-এর 
প্রলিংা কলরন, তখন ইহুদী দনতারা বলশছ, আশ্চলযমর শব দয, মুাম্মাদ ুামানলক নবীলদর 
মলযয লাশম কলর ক  বাশতলর মলযয িংশমেণ ঘটালিন। অথচ শতশন শছলন একজন 
জাদকুর মাত্র। দকননা স্বাভাশবকভালব দকান মানু শক বাুর শিলে ার ল চলত িালর? 

(ইবনু জারীর)। 

এক্ষলণ ুামান (আঃ) দয তয নবী, শতশন দয জাদকুর নন, জনগণলক দটা বুশঝল দদার 
জনয এবিং নবীগলণর মু‘দজযা  লতানলদর জাদরু মলযয িাথমকয বুঝাবার জনয আো িাক 
ারূত  মারূত নালম দু’জন দফলরলতালক ‘বালব’ ললর মানুলর দবলল িাঠিল দদন। ‘বালব’ 

’ ইরালকর একটি প্রাচীন নগরী, যা ঐম জাদ ুশবদযার দকন্দ্র শছ। দফলরলতাদ্ব দখালন 
এল জাদরু স্বরূি  দভশিবাশজ ম্পলকম  জনগণলক অবশত করলত থালকন এবিং জাদকুরলদর 
অনুরণ দথলক শবরত ল দযন বাই ুামালনর নবুঅলতর অনুারী  , দকথা বলত 
াগলন। 

জাদ ু মু‘দজযার িাথমকয এই দয, জাদ ুপ্রাকৃশতক কারলণর অযীন। কারণ বযতীত জাদ ুিংঘটিত 
 না। শকন্তু দলমক দ কারণ ম্পলকম  অবশত থালক না বলই তালত শবভ্রান্ত । এমনশক 
কুফরীলত শি  এবিং ঐ জাদকুরলকই ক ক্ষমতার মাশক বল যারণা করলত থালক। 
আজলকর যুলগ শভশড শচত্র াযার মাই দলূরর ভাণ ঘলর বল শুলন এবিং দদলখ দযলকান 
অজ্ঞ দালকর িলক্ষ শনঃলন্দল শবভ্রাশন্তলত িড়া স্বাভাশবক। দতমশন দযুলগ জাদকুরলদর শবশভন্ন 
অল শকক বস্ত্ত্ত দদলখ অজ্ঞ মানু শবভ্রাশন্তলত িড়ত। 

িক্ষান্তলর মু‘দজযা দকান প্রাকৃশতক কারলণর অযীন ন। বরিং তা রাশর আোর শনলদম লল 
ম্পাশদত । নবী বযতীত আোর শপ্র বান্দালদর প্রশত তাাঁর ‘কারামত’ বা ম্মান প্রদলমলনর 
শবটি একইভালব ম্পাশদত । এলত প্রাকৃশতক কারলণর দযমন দকান মৃ্পক্ততা দনই, দতমশন 
ম্মাশনত বযশক্তর শনজস্ব দকান ক্ষমতা বা াত দনই। উভ বস্ত্ত্তর িাথমকয বুঝার জ উিা 
এই দয, মু‘দজযা দকব নবীগলণর মাযযলমই প্রকাশলত । যারা আোভীশত, উন্নত চশরত্র মাযুযম 
এবিং িশবত্র জীবন যািন  ক মানশবক গুলণ বমকাল কলর আদলম স্থানী ন।  

আর নবী  অীগলণর মলযয িাথমকয এই দয, নবীগণ প্রকাললয নবুঅলতর দাবী কলর থালকন। 
শকন্তু অীগণ কখলনাই শনলজলক অী বল দাবী কলরন না। অীগণ াযারণভালব দনককার 
মানু। শকন্তু নবীগণ আোর শবললভালব শনবমাশচত বান্দা, যালদরলক শতশন নবুঅলতর গুরুদাশত্ব 
অিমণ কলর থালকন। নবীগলণর মু‘দজযা প্রকালল তালদর শনজস্ব দকান ক্ষমতা বা কৃশতত্ব দনই। 
িক্ষান্তলর দষু্ট্ দালকরাই জাদশুবদযা শললখ  তার মাযযলম শনলজলদর দশুনা াশছ কলর থালক। 
উভলর চশরত্র জনগলণর মালঝ িশরষ্কারভালব িাথমকয ৃশষ্ট্ কলর। 

বস্ত্ত্ততঃ ুামান (আঃ)-এর নবুঅলতর মথমলনই আো তাাঁর শবলল অনুগ্রল ারূত  
মারূত দফলরলতাদ্বলক বালব ললর িাঠিল শছলন। এ ম্পলকম  আো বলন, 

يعَو َو ي  ْو ِو َو
ُو ياَو َو يأ ي ا ِّر ْو َو ي ا َّن اَو اَو اْو ي ُوعَو ِّر ُواْو ي َو َو ُو اَو ي ا َّن ْو  ِو ْو اَّن اَوـ ِو ياَو ي ُو َو ْو َو اُو ياَو َو ي َو َو َو ي ُو َو ْو َو اَو يعَو َو ي ُو ْو ِو اُو تْو ُوا ي ا َّن َو  ِو ْو اْو ي َو يتَو عُو بَو اَو تَّن

ي اَو يبِو ِويبَو ْو اَو ي ِو ْو ُو َو ي َو ي ُو َو ِّر ُواْو اَو عَو َّن ُواْو تَو ي َو َو ٌ ي َولَويتَو ْو ُو ْو ي ِوتْو َو اُو تَّن ي َو ُواْو َوي ِو َّن َو ي َو ْو ي َو وٍء  َو
يأَو اْو ي ِو ياَو َو ي ُوعَو ِّر َو اِو اْو َو ياَو َو  ُو اْو َو ياَو  ُو يبِوبَو بِو َو اِو  اْو َو َو َو ْو

ي ِو ي تَو َو  ُوي َو ياَو ُو ي  ْو اِو يعَو ِو ُواْو ياَو َو اَو َووْو ياَو َوي َو ْو َوعُو ُو ْو ياَو اُو ْو ي َو ي َو ُو ُّو اَو عَو َّن ُواْو تَو يهللاِوياَو َو اِو
ي ِو َّنيبِوإِو ْو وٍء  َو

يأَو اْو يبِو ِوي ِو يبِو َو  ِّر اَو اْو ِو ِوياَو َو ياُو ْو ياَو َو ءِو  اْو َو ْو
اَوي عْو َو ُواْو ي َو  ُواْو ي َو ياَواْو اْو يبِو ِويأَو ْو ُو َو ُو ْو ي َو ي َو َو اَو اَوبِواْو ياَو لَو ٍء يخَو اْو ي َو  ُواْو ي-ي اخِو َو ِوي ِو ٌ  ياَواْو يهللاِويخَو ْو وِو يعِو ْو اْو ٌ ي ِّر بَو اُواْو يآ َو ُواْو يا تَّن َواْو ياَو َو يأَو َّن ُو ْو اَواْو اَو

اَوي عْو َو ُواْو  -(১০২-১০৩  اب   )-ي َو



‘(ইহুদী-নাছারাগণ) ঐ লবর অনুরণ কলর থালক, যা ুামালনর রাজত্বকাল লতানরা আবৃশত্ত 
করত। অথচ ুামান কুফরী কলরনশন, বরিং লতানরাই কুফরী কলরশছ। তারা মানুলক জাদ ু
শবদযা শলক্ষা শদত এবিং বালব ললর ারূত  মারূত দইু দফলরলতার উিলর যা নাশয 
লশছ, তা শলক্ষা শদত। বস্ত্ত্ততঃ তারা (ারূত-মারূত) উভল একথা না বল কাউলক শলক্ষা 
শদত না দয, আমরা এলশছ িরীক্ষা স্বরূি। কালজই তুশম (জাদ ুশললখ) কাশফর লা না। শকন্তু 
তারা তালদর কাছ দথলক এমন জাদ ুশলখত, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মলযয শবলিদ ঘলট। অথচ 
আোর আলদল বযতীত তদ্বারা তারা কারু ক্ষশত করলত িারত না। দালকরা তালদর কালছ 
শলখত ঐব বস্ত্ত্ত যা তালদর ক্ষশত কলর এবিং তালদর দকান উিকার কলর না। তারা 
ভাভালবই জালন দয, দয দকউ জাদ ুঅবিন করলব, তার জনয আলখরালত দকান অিংল দনই। 
যার শবশনমল তারা আত্মশবক্র কলরলছ, তা খুবই মন্দ, যশদ তারা জানলতা’। ‘যশদ তারা ঈমান 
আনত  আোভীরু ’ত, তলব আোর কাছ দথলক উত্তম প্রশতদান দিত, যশদ তারা জানত’ 

(বাক্বারা ২/১০২-১০৩)। 

বা বাহুয, ুামান (আঃ)-দক শজন, বাু, িক্ষীকু  জীবজন্তুর উিলর একিত্র ক্ষমতা দান 
করা শছ আোর এক মা িরীক্ষা। লতান  তালদর অনুারী দষু্ট্ দালকরা বমদা এটালক 
বস্ত্ত্তবাদী দশৃষ্ট্লত দদলখলছ এবিং যুশক্তবালদর যূম্রজাল িলড় িথ াশরললছ। অথচ আোর নবী 
ুামান (আঃ) বমদা আোর দন‘মলতর শুকশরা আদা কলরলছন। আমরা তার নবুঅলতর 
প্রশত শদ্বযাীনভালব শবশ্বা স্থািন কশর। 

(৯) বাতু মুক্বাদ্দা শনমমাণ  ুামান (আঃ)-এর মৃতুযর শবস্মকর ঘটনা : 
বাতু মুক্বাদ্দালর শনমমাণ বমপ্রথম দফলরলতালদর মাযযলম অথবা আদম (আঃ)-এর দকান 
ন্তালনর মাযযলম ম্পন্ন  কা‘বাগৃ শনমমালণর চশেল বছর িলর। অতঃির স্বপ্নাশদষ্ট্ ল যরত 
ইাকূব (আঃ) তা িুনশনমমমাণ কলরন। তার প্রা াযার বছর িলর দাঊদ (আঃ) তার 
িুনশনমমমাণ শুরু কলরন এবিং ুামান (আঃ)-এর ালত তা মাি । শকন্তু মূ শনমমাণ কাজ 
দল ’দ আনুশিক শকছু কাজ তখন বাকী শছ। এমন ম যরত ুামালনর মৃতুযকা 
ঘশনল এ। এই কাজগুশ অবাযযতাপ্রবণ শজনলদর উিলর নযস্ত শছ। তারা যরত ুামালনর 
ভল কাজ করত। তারা তাাঁর মৃতুয িংবাদ জানলত িারল কাজ দফল দরলখ িাালতা। ফল 
শনমমাণ কাজ অমূ্পণম দথলক দযত। তখন ুামান (আঃ) আোর শনলদম লল মৃতুযর জলনয 
প্রস্ত্ত্তত ল তাাঁর কাাঁচ শনশমমত দমরালব প্রলবল করলন। যালত বাইলর দথলক শভতলর বশকছু 
দদখা যা। শতশন শবযানানুযাী ইবাদলতর উলদ্দললয াঠিলত ভর কলর দাাঁশড়ল দগলন, যালত রূ 
দবশরল যাবার িলর াঠিলত ভর শদল দদ স্বস্থালন দাাঁশড়ল থালক। দটাই  ’। আোর 
হুকুলম তাাঁর দদ উক্ত াঠিলত ভর কলর এক বছর দাাঁশড়ল থাক। দদ িচলা না , খলা না 
বা িলড় দগ না। শজলনরা ভল কালছ যাশন। ফল তারা াড়ভািা খাটুশন দখলট কাজ দল 
কলর দফ। এভালব কাজ মাি ’দ আোর হুকুলম শকছু উই দিাকার াালযয াঠি দভলি 
দদা  এবিং ুামান (আঃ)-এর াল মাটিলত িলড় যা। উক্ত কথাগুশ আো বলন 
শনলম্নাক্ত ভালব- 

ي َو ي بَو ي اْو َو ْو اَو عْو َو ُواْو ي َو  ُواْو ي َو يأَواياَّناْو ي اْو ِواُّو بَو َّن َو ِو يتَو ي َو َو َّن يخَو َّن  ُو ُوي ِو ْو َو َوتَو ُو
يتَو ْو َو ْو ِو تِو ِوي ِو َّنيوَو بَّن ُوي ألْو اْو يعَو َو ي َو اَّن ُو ْو ي َو يوَو اْو َو  َو َو َّن ي َو َو ْو َو يعَو َو ْو ِوي اْو َو

اِوي ي اْو ُو ِو ْو اْو ي ِو ي اْوعَو َو بِو
 -(১৪  ب )-ياَوبِواُو



‘অতঃির যখন আমরা ুামালনর মৃতুয ঘটাাম, তখন ঘুনলিাকাই শজনলদরলক তাাঁর মৃতুয 
ম্পলকম  অবশত কর। ুামালনর াঠি দখল যাশি। অতঃির যখন শতশন মাটিলত িলড় 
দগলন, তখন শজলনরা বুঝলত িার দয, যশদ তারা অদলৃয শব জানলতা, তা’দ তারা (মশজদ 
শনমমালণর) এই াড়ভািা খাটুশনর আযালবর মলযয আবদ্ধ থাকলতা না’ (াবা ৩৪/১৪)। 
ুামালনর মৃতুযর এই ঘটনা আিংশলক কুরআলনর আলাচয আালতর এবিং আিংশলক ইবলন 
আববা (রাঃ) প্রমুখ দথলক বশণমত ললছ (ইবলন কাছীর)। 

ুামালনর এই অল শকক মৃতুয কাশনীর মলযয শলক্ষণী শব মূ : 
(১) মৃতুযর শনযমাশরত ম উিশস্থত ’দ নবী-রাূ দয-ই দ ন না দকন, এক দলকন্ড 
আগশিছ লব না। 

(২) আো দকান মান কাজ ম্পন্ন করলত চাইল দযলকান উিাল তা ম্পন্ন কলরন। এমনশক 
মৃত াললর মাযযলম করলত িালরন। 

(৩) ইশতিূলবম শজলনরা শবশভন্ন আগাম খবর এলন বত দয, আমরা গাললবর খবর জাশন। অথচ 
দচালখর ামলন মৃতুযবরণকারী ুামান (আঃ)-এর খবর তারা জানলত িালরশন এক বছলরর 
মলযয। এলত তালদর অদলৃয জ্ঞালনর দাবী অার প্রমাশণত । 

িংল শনরন 

(১) ুামালনর আিংটি চুশর  রাজত্ব রণ : 
বাক্বারা ১০২ : ي ُو َو ْو َو اَوي يعَو َو ي ُو ْو ِو اُو تْو ُوا ي ا َّن َو  ِو ْو اْو ي َو يتَو عُو بَو  এবিং ুামালনর রাজলত্ব লতানগণ যা‘ اَو تَّن
আবৃশত্ত করত, তারা (ইহুদীরা) তার অনুরণ করত’। 
উক্ত আালতর বযাখযা তাফীর জাাাইলন বা ললছ, ي عَو  اي ا    يا    يو  ت يت  ي     ياَو َّن ي ُو ِو

 জাদ ু’দত (আবৃশত্ত করত), যা ুামান-এর শিংালনর নীলচ তারা দাফন (লতালনরা)‘ -   ُو 
কলরশছ তাাঁর রাজত্ব শছশনল দনার প্রাক্কাল। আমরা বশ, ুামান (আঃ) একজন জীু 
ক্বদর নবী শছলন। শতশন জাদকুর শছলন না বা জাদরু লশক্তর বল শতশন বশকছুলক অনুগত 
কলরনশন। তাাঁর শিংালনর নীলচ দকান জাদু দকউ ুশকল রালখশন। তাছাড়া তাাঁর রাজত্ব 
শছশনল দনবার মত দকান অঘটন ঘলটশন এবিং এমন দকান খবর আো বা তাাঁর রাূ 
(ছাঃ) আমালদরলক দদনশন। এগুশ নবীগলণর মযমাদার বরলখাফ এবিং দস্রফ ইস্রাঈী কল্পকাশনী 
মাত্র। 

অতএব উক্ত আাত মূলর প্রকালয অথম এই দয, ুামান (আঃ)-এর অতুনী াম্রালজয 
ঈমাশন্বত লতালনরা বমত্র রটিল দদ দয, শজন-ইনান  িশু-িক্ষী বার উিলর ুামালনর 
একাশযিলতযর মূ কারণ ’ তাাঁর িঠিত শকছু কালমা, যার শকছু শকছু আমরা জাশন। যারা 
এগুশ শলখলব  তার উিলর আম করলব, তারা অনুরূি ক্ষমতা অজম ন করলত িারলব। তখন 
দালকরা ঐব জাদ ুশবদযা শলখলত ঝুাঁ লক িড়  তালদর অনুারী ’ এবিং কুফরী করলত শুরু 
কর। বশণমত আালত এর প্রশতবাদ করা ললছ এবিং ুামান (আঃ)-এর শনলদম াশতা দঘাণা 
করা ললছ এবিং বা ললছ দয, ুামান জাদরু বল ন, বরিং আোর দদা ক্ষমতা বল 
দদল লান কলরন। মূ কথা ’, ইহুদীরা ক নবীলক গাশ শদললছ এবিং দভালব ুামান 
(আঃ)-দক দতামত শদললছ। 

(২) ারূত  মারূলতর কাশনী : 



একই আালত ারূত  মারূত দইু দফলরলতা ম্পলকম  বশণমত ললছ। দযখালন মাননী 
তাফীরকার বললছন, ا  ي     ا ي    ي ع   اي ا   :ي   ي بايعب اي - ইবনু আববা (রাঃ) বলন, 

‘তারা শছলন দ’ুজন জাদকুর। তারা জাদ ুশলক্ষা শদলতন’। অথচ তাাঁরা জাদকুর শছলন না। বরিং 
দফলরলতা শছলন। যারা কখলনাই আোর অবাযয শছলন না। জাদকুর বল তালদর উিলর 
দতামত াগালনা ললছ মাত্র। 

এতদ্বযতীত বারু মুীত্ব, বাযাবী প্রভৃশত তাফীর গ্রলে দযমন বা ললছ দয, (ক) আো 
তালদরলক িরীক্ষা স্বরূি মানু শললব দশুনা িাঠিলশছলন। িলর তারা মানুলর নযা 
মািালি শি । (খ) তখন লাশস্ত স্বরূি তালদর িাল দবড়ী শদল বালব ললর একটি 
িাালড়র গুার মলযয আটশকল রাখা । যারা দযখালন শক্বামত িযমন্ত অবস্থান করলব। (গ) 
আর দয ুন্দরী দমলটির লি তারা বযশভচালর শি লশছ, দ দমলটি আমালন ‘দযারা’ 
তারকা শললব শক্বামত িযমন্ত ঝুন্ত থাকলব’– এগুশ ব তাফীলরর নালম উদ্ভট গল্প মাত্র, যা 
ুামালনর লত্রু ইহুদী-নাছারালদর উবমর মশস্তলষ্কর ফ ছাড়া শকছুই ন। 

মূ ঘটনা এই দয, ঐ ম ইরালকর বালব বা বযশবন লর জাদ ুশবদযা লীলম শছ। 
ুামালনর শবলা ক্ষমতালক লতান  দষু্ট্ দালকরা উক্ত জাদ ুশবদযার ফ বল রটনা 
করত। তখন নবুঅত  জাদরু মলযয িাথমকয বুঝালনার জনয আো ারূত  মারূত নামক 
দ’ুজন দফলরলতালক দখালন শলক্ষক শালব মানুলর দবলল িাোন। তারা দাকলদর জাদ ুশবদযার 
অশনষ্ট্কাশরতা  নবুঅলতর কযাণকাশরতা ম্পলকম  বুঝালত থালকন। শকন্তু দালকরা অকযাণকর 
শবগুশই শলখলত চাইত। যা কুরআলনর উক্ত আালত বশণমত ললছ। 

(৩) ুামালনর (আঃ)-এর উিলর প্রদত্ত দতামত : 
দছাাদ ৩৪ : يأَو َو بَوي و ًّياُو َّن أَواْو َو ْو َو يعَو َو ي ُو ْو ِو ِّر ِوي َو َو ياَو ي َوتَو َّن ي ُو َو ْو َو اَو اَو َووْو  আশম দাামানলক িরীক্ষা করাম‘ اَو
এবিং তার আলনর উিলর দরলখ শদাম একটি শনষ্প্রাণ দদ। অতঃির দ শবনত  ’।’ এখালন 
তাফীর জাাাইলন বা ললছ, 

 بت     يب ببي     يا ا يات ا  يب   أ ياا ا  يا    يتعبوي اا  ي  يو   ي اي   يع   يا  اي ُو   ي  يخ ت   ي   ع ي
:يا يأ  بي…ي   يع وي   و ي اخلءيع ويأ  أ ي ا     يب أل    يع  يع وت  ي   ءا ي  ّو ي  ياا  ي     اي  خ  ي    

 -  عي     اي ا ي ُو   يبعويأ    يب اياا ي ا ي اخ ت ي  ب  يا  ايع  ي     

‘আমরা তালক তার রাজলত্বর কারলণ িরীক্ষা করাম। দটা এই দয, শতশন একজন মশালক 
শববা কলরন, যার প্রশত শতশন আক্ত লশছলন। ঐ মশা তার গৃল তার অলগাচলর মূশতম  িূজা 
করত। আর ুামালনর রাজত্ব শছ তার আিংটির কারলণ। একশদন শতশন টললট যাবার ম 
অভযাবলতঃ আিংটিটি খুল তাাঁর উক্ত স্ত্রী ‘আমীনা’-র শনকলট দরলখ যান। এমন ম একটি 
শজন ুামালনর রূি যারণ কলর দখালন উিশস্থত   তার শনকট দথলক আিংটিটি শনল 
দন।…অতঃির ুামান দবশরল এল দদলখন তাাঁর শিংালন অনযজন বল আলছ এবিং 
দালকরা বাই তালক অস্বীকার কলর।…‘অতঃির দ শবনত ’’ অথমাৎ ুামান শকছু শদন 
িলর তাাঁর আিংটির শনকলট দি াঁলছ যান। অতঃির আিংটি িশরযান কলর শনজ রাজ আলন 
উিলবলন কলরন’। 
আমরা বশ, এই বযাখযার মলযয মারাত্মক ত্রুটি রললছ। দকননা এই বযাখযা দ্বারা নবী  তাাঁর 
িশবত্র স্ত্রীলদর মযমাদাাশন করা ললছ। দযখালন নবীলদর ইযযলতর দফাযলতর দাশত্ব আোর , 

দখালন এ যরলনর তাফীর বাশত প্রশতিন্ন া স্বাভাশবক শব। ুামান (আঃ)-দক 



আো িরীক্ষা কলরশছলন এবিং দ িরীক্ষার ফল শতশন আোর শদলক অশযকতর রুজ ু
লশছলন। কুরআন মাজীলদ এই ঘটনা আমালদরলক শুনালনার উলদ্দলয  ’ যালত আমরা দকান 
িরীক্ষা শনিশতত ’দ শদললারা না ল দযন আোর শদলক অশযকতর রুজ ু শবনীত ই- 
একথা বুঝালনা। এখালন মূ ঘটনা বণমনা করা আোর উলদ্দলয ন। তার দকান প্রলাজন দনই 
এবিং তার জানার যথাথম দকান উিা আমালদর কালছ দনই। 

এ ম্পলকম  মাননী তাফীরকার দয আিংটির ঘটনা উলেখ কলরলছন, তাছাড়া তাাঁর আিংটি 
লতালনর করাত্ত া, ৪০শদন িলর তা মালছর দিট দথলক উদ্ধার কলর িুনরা শিংান 
শফলর িাা ইতযাশদ গল্পলক ালফয ইবনু কাছীর দস্রফ ইস্রাঈী উিকথা বল প্রতযাখযান 
কলরলছন। 

নবী ুামালনর স্বী স্ত্রীলদর ালথ ঘটনার দয শববরণ ছী বুখারী  অনযানয াদীছ গ্রলে 
এললছ, দটিলক ক্বাযী আবু ঊদ, আোমা আূী, আলরাফ আী থানভী প্রমুখ মুফাশরগলণর 
নযা অলনলক অত্র আালতর তাফীর দভলবলছন। শকন্তু দটা ঠিক ন। ইমাম বুখারী স্বিং 
উক্ত াদীছলক অত্র আালতর তাফীলর আলননশন। বরিং শবশভন্ন নবীর ঘটনা বণমনার নযা 
রাূুো (ছাঃ) ুামান নবী িলন্ধ একটি ঘটনা উলেখ কলরলছন মাত্র। অত্র আালতর 
লালন নুযূ বা বযাখযা শালব ন। উলেখয দয, ই.ফা.বা. ঢাকা-র অনুবালদর টীকালত উক্ত 
ঘটনালক অত্র আালতর বযাখযা আনা ললছ (িৃঃ ৭৪৪ টীকা ১৪১)। যা শনতান্তই ভু। 

ুামান (আঃ)-এর জীবনী দথলক শলক্ষণী শব মূ : 
১. নবুঅত  দখাফত একলত্র একই বযশক্তর মাযযলম িশরচাশত া ম্ভব। 

২. যমমই রাজনীশতর প্রযান চাশকা লশক্ত। যমী রাজনীশতর মাযযলমই িৃশথবীলত প্রকৃত লাশন্ত 
প্রশতষ্ঠা করা ম্ভব। 

৩. প্রকৃত মান শতশনই, শযশন লবমাচ্চ ক্ষমতার অশযকারী ল অিংকারী ন না। বরিং বমদা 
আোর প্রশত শবনীত থালকন। 

৪. লত্রুমুক্ত দকান মানু দশুনালত দনই। ুামালনর মত একিত্র এবিং অপ্রশতদ্বন্দ্বী বাদলার 
শবরুলদ্ধ চক্রান্ত, ড়যন্ত্র  শমথযাচার চাালনা ললছ। 

৫. মূ্পণম শনঃস্বাথমভালব প্রজাাযারলণর কাজ করল তারা অলনক ম না বুলঝ শবলরাশযতা 
কলর। দযমন বাতু মুক্বাদ্দা মশজলদর শনমমাণ কাজ মাি না া আো বাকী মলর 
জনয ুামালনর প্রাণীন দদলক াঠিলত দে শদল দাাঁড় কশরল রালখন শজন শমস্ত্রী  
দজাগালড়লদর ভ দদখালনার জনয। যালত তারা কাজ দফল দরলখ চল না যা এবিং নতুন 
চক্রালন্ত শি বার ুলযাগ না িা। 

ুামালনর মৃতুয  রাজত্বকা : 
ুামান (আঃ) ৫৩ বছর দবাঁলচশছলন। তন্লযয ৪০ বছর শতশন রাজত্ব কলরন। তাাঁর মৃতুযর 
িলর তাাঁর িুত্র রাবা‘আম (  بع  ) ১৭ বছর রাজত্ব কলরন। অতঃির বনু ইস্রাঈলর রাজত্ব 
শবভক্ত ল যা।[8] ুামান মনছূরিুরীর শাব মলত দলনবী (ছাঃ)-এর আশবভম ালবর প্রা 
১৫৪৬ বছর িূলবম ুামান (আঃ) মৃতুযবরণ কলরন।[9] 

————- 

[1]. যথাক্রলম (১) ূরা বাক্বারা ২/১০২; (২) শনা ৪/১৬৩; (৩) আন‘আম ৬/৮৪; (৪) 
আশিা ২১/৭৮-৭৯, ৮১-৮২; (৫) নম ২৭/১৫-৪৪=৩০; (৬) াবা ৩৪/১২-১৪; (৭) 



দছাাদ ৩৮/৩০-৪০=১১; দমাট ৫১টি আাত। 

[2]. মুত্তাফাক্ব আাই, শমলকাত া/৫৭১৯ ‘শক্বামলতর অবস্থা’ অযযা ‘ৃশষ্ট্র ূচনা  নবীগলণর 
আলাচনা’ অনুলিদ-৯। 

[3]. কুরতুবী, াবা ১২ আালতর টীকা দ্রষ্ট্বয। 

[4]. মামূদ আূী (মৃ: ১২৭০শ:), রূহু মা‘আনী (ববরুত: দার এইাউত তুরাশছ ‘আরাবী, 
তাশব), তাফীর ূরা দছাাদ ৩৫, ২৩/২০১ িৃ:। 

[5]. কুরতুবী, তাফীর ূরা নম ২০ আাত। 

[6]. কুরতুবী, তাফীর ূরা নম ৪৪  ২৩ আাত। 

[7]. মুত্তাফাক্ব আাই, শমলকাত া/৫৭২০ ‘শক্বামলতর অবস্থা’ অযযা ‘ৃশষ্ট্র ূচনা  নবীগলণর 
আলাচনা’ অনুলিদ-৯। 

[8]. ইবনু কাছীর, আ-শবদাা ান শনাা ২/২৯-৩০। 

[9]. মানছূরিুরী, রমাতু শ আামীন ৩/১০৯ িৃঃ। 

 


