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৩. মযত াআদযী (াঅরাাআহ ারাভ) 

াঅল্লা ফলরন, ن نًقي َو ِف ًّينًقي ناُكي َو َو ي ِف ِّد يًقني َّن ِف ًّيًقناي َو َو َو ْذ َو ناَو ي َو ي ِف َّن ُك ي ِف ْذ ِف ْذ َو ناِف ي ِف ي اْذ ِف َو  তুহভ এাআ‘ - َو اْذ ُك ْذ
হিতালফ াআদযীলয িথা াঅলরাচনা িয। হনশ্চয়াআ হতহন হিলরন তযফাদী  
নফী’। ‘াঅভযা তালি াঈচ্চ ভমযাদায় াঈন্নীত িলযহিরাভ’ (ভাহযয়াভ ১৯/৫৬-৫৭)। 

াআদযী (াঅাঃ)-এয হযচয়: হতহন হিলরন এিজন হফখ্যাত নফী। তাাঁয নালভ 
ফহু াঈিথা তাপীলযয হিতাফভলূ ফহণযত লয়লি। যম িাযলণ জনাধাযলণয 
তাাঁয ফযাি হযহচহত যলয়লি। মযত াআদযী (াঅাঃ) মযত নূ (াঅাঃ)-এয 
লূফযয নফী হিলরন, না লযয নফী হিলরন এ হনলয় ভতলবদ যলয়লি। তলফ 
াহধিাাং িাাফীয ভলত হতহন নূ (াঅাঃ)-এয লযয নফী হিলরন।[1] 

যূা ভাহযয়ালভ মযত াআফযাীভ, াআভাাইর, াআাক্ব, াআয়াকূফ, ারূণ, ভূা, মািাহযয়া, 
াআয়াহ্াআয়া, াইা াআফলন ভাহযয়াভ  াআদযী (াঅাঃ)-এয াঅলরাচনা যলল াঅল্লা 
ফলরন, 

ي ي َو ِفسْذ َو ئِف لَو مَو ي ِف ْذ َو هِف ْذ ةِف اياُك ِّد َّن ي ُك ٍحي َو ِف عَو ني َو يحَو َو ْذ َو اْذ ي َو ِف َّن مَو ةِفيآ َو اياُك ِّد َّن ي ِف ي ا َّن ِف ِّد اَو اَو مي ِّد هِف مَويهللايُك َو َو ْذ يأَو ْذ َو اَو ي اَّناِف ْذ اَوئِفكَو أُك ْذ
نًقي اَّن  ًقي َو ُك ِف ًّي اي َو ُّر ْذ يسُك حْذ َو ي ا َّن ناُك يآ َو مْذ هِف ني ِفاَو ي ُك ْذ َو ي َو َو ْذ ني َو اْذ َو َو ْذ َو يهَو َو ْذ َو اْذ  - َو ِف َّن

‘এাঁযাাআ ’যরন যাআ ির নফী, মালদযলি নফীগলণয ভধয ’যত াঅল্লা হফললবালফ 
ানগুৃীত িলযলিন। এাঁযা াঅদলভয ফাংধয এফাং মালদযলি াঅভযা নলূয ালথ 
যনৌিায় াঅলযাণ িহযলয়হিরাভ তালদয ফাংধয এফাং াআফযাীভ  াআযাাইর 
(াআয়াকূফ)-এয ফাংধয এফাং মালদযলি াঅভযা (াআরালভয) ুথ প্রদযন 
িলযহি  (াইভালনয জনয) ভলনানীত িলযহি তালদয ফাংধয। তালদয িালি 
মখ্ন দয়াভয় াঅল্লায াঅয়াত ভূ াঠ িযা ’ত, তখ্ন তাযা হজদায় রটুিলয় 
ড়ত  ক্রন্দন িযত’ (ভাহযয়াভ ১৯/৫৮)। াত্র াঅয়ালত াআহিত ায়া মায় 
যম, াআদযী (াঅাঃ) মযত নূ (াঅাঃ)-এয লযয নফী হিলরন। তলফ নূ  



াআদযী মযত াঅদভ (াঅাঃ)-এয হনিটফতী নফী হিলরন, যমভন াআফযাীভ 
(াঅাঃ) মযত নূ (াঅাঃ)-এয হনিটফতী এফাং াআভাাইর, াআাক্ব  াআয়াকূফ 
মযত াআফযাীভ (াঅাঃ)-এয হনিটফতী নফী হিলরন।[2] নূ যফতী ির 
ভানলু ’যরন নলূয ফাংধয।[3] 

াঈলল্লখ্য যম, মযত াঅব্দুল্লা াআফন ুাঅফফা, িা‘ফ াঅর-াঅফায, দু্দী প্রভলুখ্য 
ফযালত মযত াআদযী (াঅাঃ)-এয জান্নাত যদখ্লত মায়ায াঈলদ্দলয যপলযতায 
ভাধযলভ যীলয াঅভালন াঈত্থান  ৪থয াঅভালন ভারাকুর ভাঈত িতৃয ি তাাঁয 
জান িফম িযা, াতাঃয যখ্ালনাআ াফস্থান িযা াআতযাহদ হফললয় যমফ ফণযনা 
তাপীলযয হিতাফ ভলূ যদখ্লত ায়া মায়, তায ফাআ হবহিীন াআস্রাাইহরয়াত 
ভাত্র।[4] 

াঈলল্লখ্য যম, হফত্র কুযাঅলন মযত াআদযী (াঅাঃ) ম্পলিয  যূা ভাহযয়াভ ৫৬, 

৫৭ এফাং যূা াঅহিয়া ৮৫ াঅয়ালত ফহণযত লয়লি। 

কুযতুফী ফলরন, াআদযী (াঅাঃ)-এয নাভ ‘াঅখ্নখূ্’ হির এফাং হতহন মযত নূ 
(াঅাঃ)-এয যদাদা হিলরন ফলর ফাংহফাযদগণ যম িথা ফলরলিন , তা ধাযণা 
ভাত্র। এভহনবালফ ানযানয নফীলদয যম দীর্য ফাংধাযা াধাযণতাঃ ফণযনা িযা 
লয় থালি, য লফয যিান ঠিি হবহি যনাআ। এলফয প্রিৃত াআল্ম যিফরভাত্র 
াঅল্লায হনিলট যলয়লি। াআদযী (াঅাঃ)-যি ৩০টি িীপা প্রদান িযা লয়হির 
ফলর মযত াঅফ ুময যগপাযী (যাাঃ) যথলি াআফন ুহফফালন (নাং ৩৬১) যম 
ফণযনা এললি, তায নদ মাইপ।[5] 

কুযতুফী ফলরন, হতহন যম নলূয লূফযিায নফী হিলরন না, তায ফড় প্রভাণ ’র 
এাআ যম, হভ‘যালজ মখ্ন যারূলু্লা (িাাঃ)-এয ালথ ১ভ াঅভালন াঅদভ 
(াঅাঃ)-এয াক্ষাৎ য়, তখ্ন হতহন যারূলি াবযথযনা জাহনলয় ফলরন, ح ني  

 যনিিায ন্তান  যনিিায নফীয জনয াদয‘  نال اي ا ناحي  ا   ي ا ناح
ম্ভালণ’। াতাঃয ৪থয াঅভালন মযত াআদযী (াঅাঃ)-এয ালথ াক্ষাৎ  ’যর 
হতহন যারূলি ফলরন, ح ني نالخي ا ناحي  ا   ي ا ناح   ‘যনিিায বাাআ  যনিিায 
নফীয জনয াদয ম্ভালণ’।[6] ক্বামী াঅয়াম ফলরন, মহদ াআদযী (াঅাঃ) নূ 
(াঅাঃ)-এয লূফযিায নফী ’যতন, তা’যর হতহন যলনফী (িাাঃ)-যি ‘যনিিায 
বাাআ’ না ফলর ‘যনিিায ন্তান’ ফলর ম্ভালণ জানালতন। যমভন াঅদভ, নূ  
াআফযাীভ ফলরহিলরন। হতহন ফলরন, নূ হিলরন ির ভানলুলয প্রহত যপ্রহযত প্রথভ 
যারূ। যমভন যলনফী হিলরন ির ভানলুলয প্রহত যপ্রহযত যল যারূ। াঅয 



াআদযী (াঅাঃ) হিলরন স্বীয় িলভয প্রহত যপ্রহযত নফী। যমভন হিলরন ূদ, 

িালর প্রভখু্ নফী’।[7] াঈলল্লখ্য যম, এখ্ালন াঅদভ, নূ  াআফযাীভলি ‘হতা’ 
হালফ খ্াি িযায িাযণ এাআ যম, াঅদভ ’যরন ভানফজাহতয াঅহদ হতা। নূ 
’যরন ভানফজাহতয হিতীয় হতা এফাং াআফযাীভ ’যরন তাাঁয যফতী ির 
নফীয হতা ‘াঅফরু াঅহিয়া’।  

ফহণযত লয়লি যম, মযত াআদযী (াঅাঃ) ’যরন প্রথভ ভানফ, মাাঁলি ভু‘যজমা 
হালফ যজযাহতহফযজ্ঞান  াাংিহফজ্ঞান দান িযা লয়হির। হতহনাআ ফযপ্রথভ 
ভানফ, হমহন াঅল্লায াআরাভ ভলত িরলভয াালময হরখ্ন দ্ধহত  ফস্ত্র যরাাআ 
হলেয চূনা িলযন। তাাঁয লূফয ভানলু াধাযণতাঃ যাাি হালফ জীফজন্তুয 
চাভড়া ফযফায িযত। মন  হযভালয দ্ধহত হতহনাআ ফযপ্রথভ াঅহফষ্কায 
িলযন এফাং যরাা িাযা াস্ত্র-স্ত্র ততযীয দ্ধহত াঅহফষ্কায  তায ফযফায তাাঁয 
াঅভর যথলিাআ শুরু য়। হতহন াস্ত্র হনভযাণ িলয ক্বাফীর যগালত্রয হফরুলদ্ধ যজাদ 
িলযন।[8] 

———————- 
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[3]. কুযতুফী, াঅ‘যাপ ৫৯-এয ফযাখ্যা; াআফন ুিািীয, ঐ। 
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