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হযরত যাকাররয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আাইরহমাস সাাম) 

ন্তান াভভর জনয যাকাররার দ া‘অ 

আাআার ববরলষ্ট্য 
আাহ্আা  যাকাররার মৃত্য য 
যাকাররা  আাআা যামান পরবত্ী  যআ নবী পরস্পভর রপত্া-পযত্র রিভন এবং বাত্য  
মযক্বাদ্দাভর রিবাী রিভন। আাআা রিভন পরবত্ী নবী ইা (অঃ)-এর অপন খাাভত্া 
ভাআ এবং বভ ি মাভর বড়। রত্রন ইার ি মা পূভবেআ  াাভত্র কাজ শুরু 
কভরন।[1] যরত্ যাকাররা  আাহ্আা (অঃ) ম্পভকে  ৪টি ূরার ২২টি অাভত্[2] বরণেত্ 
ভভি। ত্ন্মভিয ূরা অন‘অভম দকব ১৮জন নবীর নাভমর ত্ারকা ত্াাঁভ র নাম ঈভেরখত্ 
ভভি। বাকী নয ূরাগুরভত্ খযবআ ংভেভপ দকব আাহ্আার জন্ম বৃত্তান্ত ম্পভকে  বণেনা 
এভভি। 

যাকাররা (অঃ) ম্পভকে  কুরঅভন দকব এত্টয কু বরণেত্ ভভি দয, রত্রন মাররাভমর ান-
পানকারী রিভন। এ রবভ অো ূরা অভ-আমরাভন যা বভন, ত্ার ার-ংভেপ এআ দয, 

আমরাভনর স্ত্রী মানত্ কভররিভন দয, অমার গভভে র ন্তানভক অরম অোর জনয ঈৎগে কভর 
র াম। রত্রন িারণা কভররিভন দয, ত্াাঁর একটি পযত্র ন্তান ভব এবং ত্াভক রত্রন অোর ঘর 
বাত্য  মযক্বাদ্দাভর রখ মভত্ রনভাগ করভবন। রকন্তু পযভত্রর স্থভ কনযা ন্তান র্োৎ মাররাম 
জন্মগ্রণ করভ রত্রন ত্াল ভ পভড়ন। অো ত্াভক ান্ত্বনা র ভ বভন, َكُر َكاألُْنَثى  এআ‘ َلْيَس الذَّ
কনযার মত্ দকান পযত্রআ দনআ’ (অভ-আমরান ৩/৩৬)। 

এেভণ দযভত্য  মানত্ নযযাী ত্াভক মরজভ র দখ মভত্ ঈৎগে করভত্ ভব। রকন্তু দখাভন 
ত্ার রভভাবক দক ভব? ম্ভবত্ঃ ঐম মাররাভমর রপত্া জীরবত্ রিভন না। বংভলর 
দাভকরা বাআ এআ পরবত্র দমভটির রভভাবক  ’দত্ চা। ফভ বভলভ টারীর বযবস্থা । 
দখাভন মাররাভমর খায এবং ত্ৎকাীন নবী যরত্ যাকাররা (অঃ)-এর নাম অভ। এ 
ঘটনাটিআ অোপাক ত্াাঁর দলনবীভক শুনাভেন রনভনাক্ত ভাা- 

ُ ْ  َيْك ُُ  َ ْرَيَ  َ َ ا ُكنَن َلَ ْيِ ْ   ِْذ َيْ َ ِ ُ  وَ  آ  )- َذلَِي ِ ْو  َنَناا اْلَ ْيِ  ُن ِويِي  َِليَي َ َ ا ُكنَن َلَ ْيِ ْ   ِْذ ُيْ  ُ و  َْ  ََ ُ ْ   َيُّي

 -(৪৪ ع راو

‘(মাররাভমর রবটি) ভা গাভবী ংবা , যা অমরা অপনাভক প্রত্যাভ ল কররি। অপরন দত্া 
ত্াভ র কাভি রিভন না, যখন ত্ারা টারীর মািযভম প্ররত্ভযারগত্া কররি এ বযাপাভর দয, দক 
মাররামভক প্ররত্পান করভব? অর অপরন ত্াভ র কাভি রিভন না, যখন ত্ারা এ রবভ 



ঝগড়া কররি’ (অভ আমরান ৩/৪৪)। ‘ত্ঃপর অো ত্াভক যাকাররার ত্ত্ত্বাবিাভন পেণ 
করভন’ (অভ আমরান ৩/৩৭)। 

মাররাম মরজভ র ংগ্ন দমরাভব র্াকভত্ন। যাকাররা (অঃ) ত্াভক রনরমত্ দ খাশুনা 
করভত্ন। রকন্তু অশ্চভযের রব রি এআ দয, যখনআ রত্রন দমরাভব অভত্ন, ত্খনআ দখাভন 
নত্য ন নত্য ন ত্াজা ফ-ফার   খা য-খাবার দ খভত্ দপভত্ন। রত্রন একর ন এ রবভ 
মাররামভক রজভে করভ রত্রন বভন,  ِ   ِْو ِعن ِ  َ ُ ‘এব অোর রনকট দর্ভক অভ। অো 
যাভক আো দবরাব রররযক  ান কভরন’ (অভ আমরান ৩/৩৭)। 

ন্তান াভভর জনয যাকাররার দ া‘অ : 
ম্ভবত্ঃ রলশু মাররাভমর ঈপভরাক্ত কর্া দর্ভকআ রনঃন্তান বৃদ্ধ যাকাররার মভনর দকাভণ অলার 
ঞ্চার  এবং রচন্তা কভরন দয, রযরন ফভর দমৌযম িাড়াআ মাররামভক ত্াজা ফ রবরা 
কভরভিন, রনশ্চআ রত্রন বৃদ্ধ  ম্পরত্ভক ন্তান  ান করভবন। ত্ঃপর রত্রন বযভক া দবাঁভি 
অোর রনকভট প্রার্েনা কভরন। দযমন অো বভন, 

َعااَ  َي َ ِ ْيُ  ال ُّي َن ًة  ِنَّ يَّ ًة َ يِّب ُي َ اَ  َر ِّب َ ْ  لِْ  ِ و لَُّ ْنَي ُذرِّب ا َرنَّ آ  ع راو)- ُ َنالَِي َ َعا َ َكِريَّ  ৩৮)- 

‘দখাভনআ যাকাররা ত্ার পানকত্ে ার রনকভট প্রার্েনা কর এবং ব, দ অমার পানকত্ে া! 
দত্ামার রনকট দর্ভক অমাভক পূত্-পরবত্র ন্তান  ান কর। রনশ্চআ ত্য রম প্রার্েনা শ্রবণকারী’ 
(অভ আমরান ৩/৩৮)। একর্াটি নযত্র বরণেত্ ভভি রনভনাক্ত ভাভব- 

َي َعْنَ هُ َ َكِريَّا- ك يعص ُي ِنَ اا َ  ِّيًةا- ِذْكُر َرْوَ ِ  َرنِّب ْ ُس َشْيناًة َ َلْ  -  ِْذ َناَ ى َرنَّ َ اَ  َر ِّب  ِنِّب  َ َ َو اْلَعْظُ  ِ نِّب  َ اْشَ َعَ  الرَّ
ا َفَ ْ  لِ  ِ و لَُّ نَي َ لِّيًةا-  َُكو ِنُ َعاِئَي َر ِّب َش ِّيًةا َيِرُثِن  َ َيِرُث ِ ْو آِ  - َ  ِنِّب  ِ ْ ُن اْلَ َ الَِ  ِ و َ َراِئ  َ َكاَنِن اْ َر َِ   َعا ِرًة

ا  -(২-৬  ري )- َيْع ُ َ  َ اْجَعْ ُي َر ِّب َرِضّيًة

‘এটি অপনার পানকত্ে ার নযগ্রভর রববরণ ত্ার বান্দা যাকাররার প্ররত্ ’(মাররাম ২)। ‘যখন 
দ ত্ার পানকত্ে াভক অবান কভররি রনভৃভত্’। ‘দ ব, দ অমার পানকত্ে া! অমার রস্থ 
 যবে ভ দগভি এবং বািেভকযর কারভণ মস্তক দেত্-শুভ্র ভ দগভি। দ প্রভয ! অপনাভক দেভক 
অরম কখভনা রনরাল আরন’। ‘অরম ভ করর অমার পরবত্ী বংলিভরর। র্চ অমার স্ত্রী 
বন্ধ্যা। ত্এব অপরন রনভজর পে দর্ভক অমাভক একজন ঈত্তরারিকারী  ান করুন ’। ‘দ 
অমার স্থারভরক্ত ভব এবং ঈত্তরারিকারী ভব আাকূব-বংভলর এবং দ প্রভয ! অপরন ত্াভক 
করুন  া-ন্তুষ্ট্’ (মাররাম ১৯/২-৬)। 

জবাভব অো বভন, 

ُرَي ِنُ  ٍَ  اْ ُ ُي َيْوَيى َلْ  َنْجَعْ  َلُي ِ و َ ْنُ  َ ِ ّيًةا ا ُنَنشِّب ا  ِنَّ َ اَ  َر ِّب  َنَّى َيُك ُو لِ  ُغ ٌَ  َ َكاَنِن اْ َر َِ   َعا ِراًة َ َ ْ  - َيا َ َكِريَّ
ا- َنَ ْ ُن ِ َو اْلِكَنِر ِعِ ّيًةا ٌو َ َ ْ  َ َ ْ ُ َي ِ و َ ْنُ  َ َلْ  َ ُي َشْيئًة َي ُ َ  َعَ  َّ َ يِّب َ اَ  َر ِّب اْجَعْ  لِ  آَي ًة َ اَ  آَيُ َي - َ اَ  َكَذلَِي َ اَ  َرنُّي

َعِشّيًةا-  اَلَّ ُ َك ِّبَ  النَّاَس َث ََث َلَياٍ  َ ِ ّيًةا  -(৭-১১  ري )- َفَ َرَج َعَ ى َ ْ ِ ِي ِ َو اْلِ ْوَراِ  َفأَْ َوى  َِلْيِ ْ   َْو َ نِّبُو ا ُنْكَرةًة  َّ

‘দ যাকাররা! অরম দত্ামাভক একটি পযত্র ন্তাভনর যংবা  র রে। ত্ার নাম ভব আাআা। 
আরত্পূভবে এআ নাভম অরম কারু নামকরণ করররন’। ‘দ ব, দ অমার পানকত্ে া! দকমন কভর 
পযত্র ন্তান ভব? র্চ অমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অর অরম বািেভকযর দলপ্রাভন্ত ঈপনীত্’। ‘রত্রন 
বভন, এভাভবআ ভব। দত্ামার প্রভয  বভ র ভভিন দয, এটা অমার জনয খযবআ জ। অরম দত্া 
আরত্পূভবে দত্ামাভক ৃরষ্ট্ কভররি, যখন ত্য রম রকিযআ রিভ না’। ‘দ ব, দ অমার পানকত্ে া! 
অমাভক একটি রন লেন প্র ান করুন। রত্রন বভন, দত্ামার রন লেন এআ দয, ত্য রম (যস্থ 



বস্থা) একটানা রত্ন র ন দাকজভনর াভর্ কর্াবাত্ে া বভত্ পারভব না ’। ‘ত্ঃপর দ কে 
দর্ভক দবর ভ ত্ার ম্প্র াভর কাভি এ এবং আরিভত্ ত্াভ রভক কা-ন্ধ্যা অোভক 
স্মরণ করভত্ ব’ (মাররাম ১৯/৭-১১)। 

আাআার ববরলষ্ট্য : 
অো বভন, 

َو  َو ِ  َ َ يِّب اًة َ َوُ ْ راًة َ َنِنّيًةا  ِّب ُرَي ِنَيْوَيـى ُ َ  ِّب اًة ِنَك َِ ٍ   ِّب َفَناَ ْ ُي اْلَ آلِئَكُ  َ ُ َ  َ اِئٌ  ُيَ  ِّب  فِ  اْلِ ْوَراِ   َوَّ َ  ُيَنشِّب

الِِوْيوَ  آ  ع راو)- ال َّ  ৩৯)- 

‘ত্ঃপর যখন দ কামরা িাাত্রত্ বস্থা  াাঁরড়ভরি, ত্খন দফভরলত্ারা ত্াভক দেভক 
ব, দয, অো অপনাভক যংবা  র ভেন আাআা ম্পভকে । (১) রযরন ােয র ভবন অোর 
রনভ ে ভলর ত্যত্া ম্পভকে । (২) রযরন দনত্া ভবন এবং (৩) রযরন নারীি মযক্ত ভবন  
(৪) ৎকমেলী নবী ভবন’ (অভ আমরান ৩/৩৯)। ত্ঃপর অোর রনভ েল মভত্ যাকাররা 
রত্নর ন যাবৎ দাকভ র াভর্ কর্া বন্ধ্ রাখভন আলারা-আরিত্ বযত্ীত্ এবং কাভ ন্ধ্যা 
অোর আবা ভত্ রত্ র্াকভন  ত্াাঁর পরবত্রত্া  মরমা দঘাণা করভত্ াগভন (অভ 
আমরান ৩/৪০-৪১)। যাকাররার প্রার্েনা নযত্র এভাভব বরণেত্ ভভি দয, 

ُي َر ِّب الَ َ َذْرِن  َفْر اًة َ  َنَن َ ْيُر اْلَ اِرِثيوَ  ا  ِْذ َناَ ى َرنَّ ُ ْ  َكاُنْ ا - َ َ َكِريَّ َفاْ َ َجْنَنا َلُي َ َ َ ْنَنا َلُي َيْوَيى َ  َْ َ ْوَنا َلُي َ ْ َجُي  ِنَّ

َكاُنْ ا َلَنا َ اِشِعيوَ  َرَ ناًة  َّ األننياا)- ُيَ اِرُع َو فِ  اْلَ ْيَراِن َ َيْ ُع َنَنا َرَغناًة  َّ  ৮৯-৯০)- 

‘এবং যাকাররার কর্া স্মরণ কর, যখন দ ত্ার প্রভয ভক অবান কভররি, দ অমার 
পানকত্ে া! ত্য রম ‘অমাভক (ঈত্তরারিকারীীন) একা দিভড়া না! ত্য রম দত্া (আম  
নবযভত্র) ভবোত্তম ঈত্তরারিকারী’। ‘ত্ঃপর অমরা ত্ার দ া‘অ কবয কভররিাম। ত্াভক  ান 
কভররিাম আাআা এবং ত্ার জনয ত্ার স্ত্রীভক কভররিাম দযাগযত্াম্পন্ন। ত্ারা বে া ৎকভমে 
প্ররত্ভযারগত্া করত্। ত্ারা অলা  ভীরত্ কাভর অমাভক োকত্ এবং ত্ারা রি অমার 
প্ররত্ রবনীত্’ (অরিা ২১/৮৯-৯০)। 

ত্ঃপর আাআা ম্পভকে  অো নযত্র বভন, 

ٍة َ آَ ْيَناهُ اْلُوْكَ  َ ِنّيًةا ا َ َ َكاةًة َ َكاَو َ  ِّيًةا- َيا َيْوَيى ُ ِذ اْلِكَ اَ  ِن ُ َّ و لَُّ نَّ ا  ِّب َ َ  ٌَ  - َ َنّرا ِنَ الَِ ْيِي َ َلْ  َيُكْو َجنَّاراًة َعِ ّيًةا- َ َوَنانًة

 -(১২-১৫  ري )- َعَ ْيِي َيْ َ  ُ لَِ  َ َيْ َ  َيُ ْ ُن َ َيْ َ  ُيْنَعُث َوّيًةا

‘দ আাহ্আা!  ঢ়ৃত্ার াভর্ এআ গ্রন্থ (ত্ারাত্) িারণ কর। অর অমরা ত্াভক (৫) 
বললভবআ প্রো  ান কভররিাম’(মাররাম ১২)। ‘এবং রনভজর পে দর্ভক ত্াভক (৬) 
রবভলভাভব  ান কভররিাম দকামত্া  (৭) পরবত্রত্া এবং দ রি (৮) ত্ীব 
ত্াক্বালী’(১৩)। ‘দ রি (৯) রপত্া-মাত্ার নযগত্ এবং (১০) দ ঈদ্ধত্  বািয 
রি না’(১৪)। ‘ত্ার ঈপভর লারন্ত, দযর ন দ জন্মগ্রণ কভরভি, দযর ন দ মৃত্য যবরণ কভরভি এবং 
দযর ন দ জীরবত্াবস্থা পযনরুরিত্ ভব’ (মাররাম ১৯/১২-১৫)। 

ঈপভর বরণেত্ অভ-আমরান ৩৯  মাররাম ১২-১৫ অাভত্ আাআা (অঃ)-দক প্র ত্ত দমাট 
১০ টি ববরলষ্ট্য প্রমারণত্ । 

ঈপভরাক্ত বণেনা মূ দর্ভক যাকাররা  আাআা ম্পভকে  রনভনাক্ত রবগুর প্ররত্ভাত্ । 
দযমন- 

(১) যাকাররা  আাআা বাত্য  মযক্বাদ্দাভর রন্নকভট ববা কভরন এবং ত্াাঁরা বনয আস্রাই 
বংভলর নবী রিভন। 



(২) যাকাররা (অঃ) রবরব মাররাভমর রভভাবক  ান-পানকারী রিভন।  

(৩) যাকাররা রত্ বৃদ্ধ বভ বন্ধ্যা স্ত্রীর গভে  ’দত্ একমাত্র পযত্র ন্তান াভ কভরন এবং 
অো স্বং ত্ার নাম রাভখন আাআা, দয নাম আরত্পূভবে কারু জনয রাখা রন। 

(৪) আাআা নবী ন। রত্রন বললব দর্ভকআ প্রোম্পন্ন, দকাম হৃ   পরবত্র বযরক্তত্ব 
রিভন। রত্রন রচরকুমার রিভন। রত্রন রপত্া-মাত্ার ত্ীব নযগত্ এবং অোভীরু রিভন। 

(৫) মাররাম রিভন আাআার খাাভত্া দবান এবং আাআার পভরআ মাররাম পযত্র ইা 
(অঃ) নবী এবং রাূ ন। ত্ারপর দর্ভক দলনবীর অরবভে াব পযেন্ত প্রা িভলা বির নবী 
অগমভনর ররা বন্ধ্ র্াভক। যাভক   ف رة الر বা ‘রাূ অগমভনর রবররত্কা’ বা । 

(৬) যাকাররা (অঃ)-এর লরী‘অভত্ রিাম বস্থা বে া দমৌন র্াকা এবং আলারা-আরিত্ 
বযত্ীত্ কারু াভর্ কর্া না বার রবিান রি। আামী লরী‘অভত্ এটা ররত্ ভভি এবং 
বা ভভি,  الُيْ َ  نع  او  ٍ   ال ُ َ اَن ي ٍ  الى ال ي ‘র্োৎ ন্তান বাভগ ার পভর রপতৃ্ারা ’দ 
ত্াভক আাত্ীম বা যাভব না এবং রারত্র পযেন্ত ারা র ন দমৌনত্া বিন করা দকান আবা ত্ 
ন’।[3] 

ঈভেখয দয, আহু ীভ র চররত্র পভর এত্আ কযরত্  ঈদ্ধত্  দয, ত্ারা যাকাররা  আাআার 
নযা মান পগিরগণভক ত্যা কভর এবং যরত্ ইাভক ত্যা করভত্ ঈ যত্ । রকন্তু 
অো ত্াভক জীরবত্ অমাভন ঈঠিভ দনন।[4] 

আাহ্আা  যাকাররার মৃত্য য : 
যাকাররার স্বাভারবক মৃত্য য ভরি, না ত্াভক ত্যা করা ভরি, এ রবভ মত্ভভ  রভভি। 
জননকা নষ্ট্া মরার প্রভরাচনা লাম দ ভলর বা লা নবী আাআাভক ত্যা করভ ঐ রাভত্আ 
বা লা পররবাভর রনজ প্রাা  ভূরমধ্বভর গযভব ধ্বং ভ যান। এভত্ দাভকরা যরত্ 
যাকাররাভকআ  াী কভর  ত্াভক ত্যা করার জনয িাা কভর। ত্খন একটি গাি ফাাঁক ভ 
ত্াাঁভক অশ্র দ । পভর লত্াভনর প্রভরাচনা দাভকরা ঐ গািটি করাভত্ রচভর  য’ভাগ কভর 
দফভ এবং এভাভবআ যাকাররা রনত্ ন বভ যাকাররা (অঃ) রনভজআ দম ‘রাজ রজনীভত্ 
দলনবী (িাঃ)-এর াভর্ বণেনা কভরভিন বভ আবনয অববা-এর নাভম দয া ীি বরণেত্ 
ভভি, দ ম্পভকে  াভফয আবনয কািীর বভন, ذا  ياق غري  ج ا  و يث عجي   رفعي  نكر - ‘এটি 
রবস্মকরভাভব পূবোপর ম্পকে ীন  অশ্চযেজনক া ীি এবং এটি রাূ দর্ভক বরণেত্ াটা 
এভকবাভরআ মূক।[5] াাব রবন মযনারবব বভন, গাভির ফাটভ অশ্র গ্রণকারী বযরক্ত 
রিভন লা‘আা (شعيا )। অর যাকাররা স্বাভারবক মৃত্য য বরণ কভরন।[6] মানিূরপযরী বাআভবভর 
বণেনার অভাভক বভন, আাহ্আাভক প্রর্ভম কারাগাভর রনভেপ করা । রকন্তু বা লার দপ্ররমকা 
ঐ নষ্ট্া মরা ত্ার মার্া  াবী করা দজখানা ত্াভক ত্যা কভর ত্ার রিন্ন মস্তক  রক্ত 
এভন ঐ মরাভক ঈপার দ া ।[7] 

ত্এব ঈক্ত  যআ নবীর মৃত্য যর ঠিক ঘটনার রবভ অোআ বোরিক বগত্। 

—————— 
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