
১৯. 
হযরত ইলয়াস (আাইলহস সাাম) 

আলরয়াসয জন্স্থান 

লপলরস্তীসনয ধভীয়  াভালজক ফস্থা 
আলরয়াসয দায়াত 

দায়াসতয পরশ্রুলত 

ফাদায দযফাসয আলরয়াসয ঈলস্থলত 

অল্লা  ফা‘র দদফতায নাসভ কুযফানীয ঘটনা 
আলরয়া (অঃ)-দক ুনযায় তযায লড়মন্ত্র 

আলরয়া (অঃ) জীলফত অসেন লক? 

ফা‘র দদফতায লযচয় 

লক্ষণীয় লফলয় ভূ 
লফত্র কুযঅসন ভাত্র দু’জায়গায় মযত আলরয়া (অঃ)-এয অসরাচনা দদখা মায়। ূযা 
অন‘অভ ৮৫ অয়াসত  ূযা োপপাত ১২৩-১৩২ অয়াসত। ূযা অন‘অসভ ৮৩-৮৫ 
অয়াসত ১৮ জন নফীয তালরকায় তাাঁয নাভ যসয়সে। দখাসন দকান অসরাচনা স্থান ায়লন। 
তসফ ূযা োপপাসত ংসক্ষস ’দর তাাঁয দায়াসতয লফলসয় অসরাকাত কযা সয়সে। 
ঐলতালক ফণণনায় এ লফলসয় প্রায় ফাআ একভত দম, লতলন মযত লয্ক্বীর (অঃ)-এয য 
এফং মযত অর-আয়াা‘ (অঃ)-এয ূসফণ দাসভসেয লিসভ ফা‘রা ফাক্কা (بعلبك) ঞ্চসরয ফনু 
আস্রাইরগসণয প্রলত দপ্রলযত সয়লেসরন। এআ ভয় মযত ুরায়ভান (অঃ)-এয ঈত্তযুযীসদয 
কসভণয দরুণ ফনু আস্রাইসরয াম্রাজয দু’বাসগ লফবক্ত সয় সড়লের। এক বাগসক ‘আয়াূলদয়া’ 
ফরা ’ত এফং তাসদয যাজধানী লের ফায়তুর ভুবাদ্দাস। য বাসগয নাভ লের ‘আস্রাইর’ এফং 
তাসদয যাজধানী লের তৎকারীন াসভযা এফং ফতণ ভান নাফরুস। 

আলরয়াসয জন্স্থান : 
মযত আলরয়া (অঃ) লপলরস্তীসনয ার্শ্ণফতী জডণ াসনয অর ‘অদ নাভক স্থাসন জন্গ্রণ কসযন। 
অল্লা াক তাাঁসক নফী লাসফ ভসনানীত কসযন এফং লপলরস্তীন ঞ্চসর তাীসদয প্রচায  
প্রাসযয লনসদণ দান কসযন। 

লপলরস্তীসনয ধভীয়  াভালজক ফস্থা : 
এআ ভয় লপলরস্তীসনয ফায়তুর ভুবাদ্দা  নাফরু ঞ্চসর ফনু আস্রাইরসদয দআু গ্রুসয দু ’টি 
যাজধানী লের। তাযা অসাসল যস্পসয ভাযভুখী লের। দপসর অা নফুতী ভাজ ফযফস্থা 



দথসক তাযা সনক দসূয একটি লতত ভাসজ লযণত সয়লের। লকতাফধাযী  লকতাফীন 
জাসরী ভাসজয ভসধয াথণকয কযায দকান ঈায় লের না। 

তখনকায ‘আস্রাইর’-এয ানকতণ ায নাভ লের ‘অলখয়াফ’ ফা ‘অখীফ’। তায স্ত্রী লের ‘আমফীর’। দম 
ফা‘র (بعل) নাভক এক দদফভূলতণ য ূজা কযত। দ ফা‘র ভূলতণ য নাসভ এক লফার ঈানারয় 
ততযী কসয এফং দখাসন কর ফনু আস্রাইরসক ভূলতণ ূজায় অফান কসয। দসর দসর দরাক 
দলদসক অকৃষ্ট লির। ভূা-ারূণ, দাউদ  ুরায়ভান নফীয ঈম্মসতযা লফনা লিধায় লযসকয 
ভাাতসক অত্মাহুলত লদলির। এভন এক ভভণালিক ফস্থায় অল্লা াক তাসদয লনকসট 
তাীসদয ফাণী প্রচাসযয জনয আলরয়াসক নফী লাসফ দপ্রযণ কসযন। 

আলরয়াসয দায়াত : 
লযসক অিন্ন লপলরস্তীনফাীসক মযত আলরয়া (অঃ) তাীসদয দায়াত দদন এফং লযক 
লযতযাগ কযায অফান জানান। দকননা লযক  তাীসদয একত্র াফস্থান কখসনাআ ম্ভফ 
নয়। আলরয়া  তাাঁয দায়াত ম্পসকণ  অল্লা ফসরন, 

لِإ ْل َو  عْل ًال  َو َو َو ُم ْل َو  َو ْل َو َو   ْل َو  ِإ ِإ ْل َو -  ِإ ْل  َو لَو  ِإ َو ْل ِإ ِإ  َو َو  َو َّن ُم ْل َو -  َو ِإ َّن  ِإ ْل َو اَو  َو ِإ َو   ْل ُم ْل َو َو َّن ِإ ْل َو -  َو َو ْل ُم ْل َو بَو بَّن ُم ْل  َو َو َّن  بَو اِإ ُم ُم  اْل -  َو  َو
بُم ْل ُم  َو ِإ َّن ُم ْل  َو ُم ْل َو ُم ْل َو 

لَو ِإ ْل َو -  َو َو َّن بَو  َو  ِإ   ْل ُم ْل لَو ْل ِإ  ِإ   اْل ِإ ِإ ْل َو -  ِإ َّن  ِإ لَو   ِإلْل  َو  ِإ ْل َو -  َو َو َو ْل َو   َو ي -  َو َو ٌم  َو زِإ جْل  ِإ َّن   َو َو ِإكَو  َو

بَو  ِإ َو    ْل ُم ْل ِإ ِإ ْل َو -   ْل ُم ْل ِإ ِإ ْل َو   -(১২৩-১৩২       ت)-  ِإ َّن ُم  ِإ ْل  ِإ

‘লনিয়আ আলরয়া লের দপ্রলযত যাূরগসণয নযতভ’ (োপপাত ১২৩)। ‘মখন দ তায 
ম্প্রদায়সক ফরর, দতাভযা লক বয় কয না’? (১২৪) ‘দতাভযা লক ফা‘র দদফতায ূজা কযসফ 
অয সফণাত্তভ স্রষ্টাসক লযতযাগ কযসফ’? (১২৫) ‘লমলন অল্লা, দতাভাসদয ারনকতণ া  দতাভাসদয 
ূফণুরুলসদয ারনকতণ া’ (১২৬)। ‘তঃয তাযা তাাঁসক লভথযা প্রলতন্ন কযর। তএফ তাযা 
ফযআ দগ্রপতায সয় অসফ’ (১২৭)। ‘লকন্তু অল্লায খাাঁটি ফান্দাগণ ফযতীত’ (১২৮)। অভযা 
এআ লনয়সভয ঈসয যফতীসদযসক দযসখ লদসয়লে’ (১২৯)। ‘আলরয়া-এয ঈসয ালি ফললণত 
দৌক’ (১৩০)। ‘এবাসফআ অভযা ৎকভীসদয প্রলতদান লদসয় থালক’ (১৩১)। ‘লনিয়আ আলরয়া 
লের অভাসদয লফর্শ্াী ফান্দাসদয িবুণ ক্ত’ (োপপাত ৩৭/১২৩-১৩২)। 

দায়াসতয পরশ্রুলত : 
লফগত নফীগসণয দম দযুফস্থা সয়লের, আলরয়া (অঃ)-এয বাসগয তায ফযলতক্রভ য়লন। লতলন 
আস্রাইসরয াক অলখয়াফ  তায প্রজাফৃন্দসক ফা‘র দদফভূলতণ য ূজা কযসত লনসলধ কযসরন 
এফং এক অল্লায প্রলত আফাদসতয অফান জানাসরন। লকন্তু দু’একজন কন্থী ফযলক্ত োড়া 
দকঈ তাাঁয কথায় কণণাত কযর না। তাযা আলরয়া (অঃ)-এয লফরুসে নানা প্রচাসয লরপ্ত 
’র। তাসক মত্রতত্র ভান-দস্থ কযা শুরু কযর। এভনলক তদলক লনমণাতন শুরু সয় 
দগর। লকন্তু আলরয়া (অঃ) তাাঁয দায়াত চালরসয় দমসত থাসকন। ফসসল যাজা  যাণী 
তাাঁসক তযা কযায লোি দনন। পসর লতলন যাজধানী দেসড় সনক দসূয এক াাসড়য গুায় 
অত্মসগান কযসরন এফং দলুবণ ক্ষ নালমসরয জনয অল্লায লনকসট প্রাথণনা কযসরন। পসর াযা 
দদস ফযাক দলুবণ ক্ষ দদখা লদর। আলরয়া (অঃ) ভসন কযসরন দলুবণ ক্ষ দযূ কযায জনয লতলন 
মলদ তাসদযসক দভা‘দজমা প্রদণন কসযন, তা’দর য়ত তাযা লযক ফজণ ন কসয তাীদ কফুর 
কযসফ এফং এক অল্লায আফাদসত লপসয অসফ। 

ফাদায দযফাসয আলরয়াসয ঈলস্থলত : 



অল্লায হুকুসভ মযত আলরয়া (অঃ) তাীসদয দায়াত লনসয় যালয আস্রাইসরয ফাদা 
অলখয়াসফয দযফাসয ালময ’দরন। লতলন ফরসরন, দদফযাী এআ দলুবণ সক্ষয কাযণ ’র অল্লায 
নাপযভানী। দতাভযা নাপযভানী দথসক লফযত ’দর এ অমাফ দযূ ’দত াসয। দতাভযা ফসর 
থাক দম, দতাভাসদয ফা‘র দদফতায নালক াসড় চায’ নফী (!) অসে। তাআ মলদ য়, তা’দর 
তুলভ তাসদয ফাআসক একলত্রত কয। তাযা এআ দলুবণ ক্ষ দযূ কযায জনয ফা‘র দদফতায নাসভ 
কুযফানী করুক। অয অলভ একআ ঈসদ্দসয অল্লায নাসভ কুযফানী দ কলয। মায কুযফানী 
অভান দথসক অগুন এস বস্ম কসয দদসফ, তায ধভণআ তয ফসর গণয সফ। আলরয়া (অঃ)-
এয এ প্রস্তাফ ফাআ ানসন্দ দভসন লনর। 

অল্লা  ফা‘র দদফতায নাসভ কুযফানীয ঘটনা : 
ূফণ লোি নুমায়ী ‘দকাস কাযভার’ নাভক াাড়ী ঈতযকায় কসর ভসফত ’র। ফা‘র 
দদফতায নাসভ তায লভথযা নফীযা কুযফানী দ কযর। কার দথসক দুুয মণি ফা ‘র দদফতায 
ঈসদ্দসয অকুলত-লভনলত  কান্নাকাটি কসয প্রাথণনা কযা ’র। লকন্তু দদফতায দকান াড়া 
ায়া দগর না। অভান দথসক দকান অগুন নালমর ’র না। 

তঃয মযত আলরয়া (অঃ) অল্লায নাসভ কুযফানী কযসরন এফং মথাভসয় অভান 
দথসক অগুন এস তা দখসয় দগর। ফস্ত্ত্ততঃ এটাআ লের কুযফানী কফুর য়ায লনদণন। এবাসফআ 
কফুর সয়লের অদভুত্র াফীসরয কুযফানী। তখনকায ভয় ভুলযকসদয ভসধয এ যীলত 
গ্রণসমাগয লের, মা আলরয়াসয ফতণ ভান ঘটনায় প্রভালণত য়। 

অভান দথসক অগুন এস কুযফানী কফুসরয এআ বাফনীয় দৃয দদসখ সনসক াসথ াসথ 
লজদায় সড় দগর এফং আলরয়াসয িীন কফুর কসয লনর। কসরয লনকসট আলরয়া (অঃ)-এয 
তযতা স্পষ্ট সয় দগর। লকন্তু ফা‘র ূজাযী কলথত ধভণসনতাযা তাসদয লমসদয ঈসয টর 
যআর। এআফ লভথযা নফীযা  তাসদয স্বাথণান্ধ নুাযীযা ইভান অনর না।  

আলরয়া (অঃ)-দক ুনযায় তযায লড়মন্ত্র : 
লদসক অলখয়াসফয স্ত্রী আখফীর মযত আলরয়া (অঃ)-দক ুনযায় তযায চক্রাি শুরু কসয 
লদর। পসর লতলন যাজধানী াসভযা (নাফরু) দেসড় চসর দগসরন এফং লকেুলদন য ফনু 
আস্রাইসরয য যাজয ার্শ্ণফতী আয়াূলদয়াসত ঈলস্থত ’দরন। ঐভয় ফা‘র ূজায দঢঈ 
এখাসন দরসগলের। মযত আলরয়া (অঃ) দখাসন দৌাঁসে তাীসদয দায়াত শুরু কযসরন। 
দখানকায ম্রাট ‘আহুযাভ’-এয কাসে লতলন দায়াত লদসরন। লকন্তু লনযা ’দরন। ফসসল 
তাাঁয বলফলযিাণী নুমায়ী দ ধ্বংপ্রাপ্ত ’র। 

কসয়ক ফেয য আলরয়া (অঃ) ুনযায় ‘আস্রাইসর’ লপসয এসরন এফং ‘অলখয়াফ’  তায ুত্র 
‘অখলময়া’-দক তয সথ অনায দচষ্টা কযসরন। লকন্তু তাযা তাসদয লযকী ধযান-ধাযণায় টর 
যআর। ফসসল তাসদয ঈসয তফসদলক অক্রভণ  ভাযাত্মক দযাগ-ফযলধয গমফ নালমর  ’র। 
তঃয অল্লা াক তাাঁয নফীসক ঈঠিসয় লনসরন। 

মযত আলরয়া (অঃ) জীলফত অসেন লক? 

ুয়ূত্বী, আফসন অালকয, াসকভ প্রভুসখয লফলবন্ন ফণণনায় প্রতীয়ভান য় দম, চাযজন নফী জীলফত 
অসেন। তন্সধয লখলময  আলরয়া দলুনয়াসত এফং আদযী  ইা অভাসন যসয়সেন। লকন্তু 
াসকভ  আফনু কােীয এফ ফণণনাসক লফশুে ফসরনলন। াযকথা, মযত আলরয়া (অঃ)-এয 



জীলফত থাকায লফলয়টি দকান েী াদীে িাযা প্রভালণত নয়। তএফ এফ ফণণনায প্রলত 
কণণাত কযায দকান প্রসয়াজন দনআ। আলরয়া (অঃ) স্বাবালফক প্রলক্রয়ায় ভৃতুযফযণ কসযসেন 
ফসরআ অভযা লফর্শ্া কযফ। 

ফা‘র দদফতায লযচয় : 
ূযা োপপাত ১২৫ অয়াসত দম ফা‘র (بعل) দদফতায কথা ফরা সয়সে, অযফী বালায় এয 
থণ স্বাভী ফা ভালরক। লকন্তু ম্ভফতঃ এটি লব্রু ব্দ। দকননা তখনকায ভয় লপলরস্তীন 
ঞ্চসরয বালা আফযানী ফা লব্রু লের। এটি আস্রাইরীসদয ূলজত দদফভূলতণ য নাভ। মযত ভূা 
(অঃ)-এয ভসয় াভ ঞ্চসর এয ূজা  ’ত এফং এটাআ লের তাসদয ফণালধক জনলপ্রয় 
দদফতা। ফা‘র ফাক্কা (بعلبك) ব্দটি  ب  ا      ফা লযফতণ নীয় দমৌলগক সব্দয ঈদাযণ 
লাসফ অযফী ফযাকযসণয একটি লত লযলচত ব্দ। এটি দরফানসনয একটি প্রলে সযয 
নাভ, মা ঈক্ত ফা‘র দদফতায নাসভআ নাভকযণ কযা সয়সে। কারু কারু ভসত জাসরী অযফসদয 
প্রলে দদফভূলতণ  ‘দাফর’ (هبل) এআ ফা‘দরযআ য নাভ। ভক্কায খুমা‘অ দগাসত্রয দনতা অভয 
লফন রুাআ ফণপ্রথভ ললযয়া দথসক ফহু ভূসরযয লফলনভসয় এআ ভূলতণ  লনসয় এস কা ‘ফা গৃস স্থান 
কসযন এফং জনগণসক এআ ফসর অর্শ্স্ত কসযন দম, ললযয়যা এআ ভূলতণ য ীরায় ালন প্রাথণনা 
কসয। অভযা এয ীরায় ালন প্রাথণনা কযফ। তাসত ললযয়ায নযায় ভক্কা ঞ্চসর প্রচুয 
ফৃলষ্টাত সফ এফং এরাকা য-যাভর সয় ঈঠসফ। এটাআ লের কা ‘ফা গৃস স্থালত প্রথভ 
দদফভূলতণ । সয নযানয ফযফায়ীযা লফলবন্ন ভসয় অয ভূলতণ  এসন স্থান কসয। এবাসফ 
যাূসরয অলফবণ াফকাসর তায ংখযা ৩৬০-দয় লগসয় দাাঁড়ায়। তসফ তাযা এয িাযা তাসদয দাফী 
ভসত আফযাীভী ধসভণয তাীদ লফর্শ্াস দকান ত্রুটি সি ফসর ভসন কযত না। তাযা এটাসক 
লযক বাফত না; ফযং অল্লায তনকটয ালেসরয ীরা ভসন কযত (মুভায ৩৯/৩)।[1] 

লক্ষণীয় লফলয় ভূ : 
(১) অসর লকতাফ য়া সে এফং লনসজসদয দগাসত্র ামায ামায নফীয অগভন সে ফনু 
আস্রাইরগণ ভূলতণ ূজায় বযস্ত সয়লের প্রসয়াজনীয় লক্ষা  প্রচাসযয বাসফ। একআবাসফ মলদ 
আরাসভয লফশুে অবাদী  অভসরয প্রচায  প্রায না থাসক, তসফ একলদন ভুলরভসদয াসতআ 
আরাসভয চূড়াি ক্ষলত সফ। আলতভসধয ভুলরভ দদ ভূসয বযিসয দলুনয়াূজাযী ধভণসনতাসদয 
াত লদসয় ীযূজা, কফয ূজা আতযালদয ভাধযসভ ঈক্ত লযসকয যভযভা ফাজায চরসে। 

(২) লযসকয প্রফতণ ন যাষ্ট্র  ভাজসনতাসদয ভাধযসভ ’দর তা দ্রুত েলড়সয় সড় এফং স্থালয়ত্ব 
রাব কসয। দমভন আস্রাইসরয যাণী আমফীসরয ভাধযসভ ফা‘র ভূলতণ য ূজা শুরু সয়লের। সয 
াযা দদস তা চারু সয় মায়। 

(৩) ভাজ ংস্কাযক ফযলক্তসক অসালীনবাসফ দস্রপ অল্লায ঈসয বযা কসয তাীদ 
লফসযাধী কাসজয ংস্কাসয নাভসত য়। দমবাসফ আলরয়া (অঃ) একাকী ঈক্ত কাসজ দনসভলেসরন।  

(৪) ভৃত ফযলক্ত ফা তায কফসযয দকান প্রবাফ জীলফত ফযলক্তসদয ঈসয সড় না। দমভন 
ফায়তুর ভুবাদ্দাসয অাস মযত আফযাীভ, আাব, আয়াকূফ, ভূা, ারূণ, দাউদ, ুরায়ভান  
লফগত মুসগয ত ত জরীরুর বদয নফীয কফয থাকা সে তাসদয ফুসকয ঈসয ংঘটিত 
ফা‘র দদফভূলতণ  ূজায ফযাাসয তাসদয দকান প্রবাফ তাসদয স্বসগাত্রীয় ফনু আস্রাইরসদয ঈসয 
সড়লন। 



(৫) ফণদা ভাসজয লকেু নযায়লনষ্ঠ ভানুলসক তাীসদয প্রচায  প্রাসয অত্মলনসয়াগ কযসত 
য়। ফাআসক লদসয় একাজ ম্ভফ নয়। দমভন আযাইসর দমাগয দরাক না থাকায় অল্লা াক 
জডণ ান দথসক আলরয়াসক াঠান তাসদয দদায়াসতয জনয। 

 


