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যরত ছাল (আাইহ াাম) 
‘অদ জাহতয ধ্বংলয প্রায় ৫০০ ফছয লয মযত ছালর (অঃ) কলভ 
ছাভদূ-এয প্রহত নফী হালফ প্রপ্রহযত ন।[1] কলভ ‘অদ  কলভ ছাভদূ একআ 
দাদা ‘আযাভ’-এয দ’ুটি ফংধাযায নাভ। এলদয ফং হযচয় আহতলূফে ূদ 
(অঃ)-এয অলরাচনায় হফধতৃ লয়লছ। কলভ ছাভদূ অযলফয ঈত্তয-হিভ 
এরাকায় ফফা কযত। তালদয প্রধান লযয নাভ হছর ‘হজ্র’ মা াভলদ 
থোৎ হহযয়ায ন্তবুে ক্ত হছর। ফতে ভালন এলক াধাযণবালফ ‘ভাদালয়লন ছালর’ 

ফরা লয় থালক। ‘অদ জাহতয ধ্বংলয য ছাভদূ জাহত তালদয স্থরাহবহলক্ত 
য়। তাযা ‘অদ জাহতয ভত হক্তারী  ফীলযয জাহত হছর। তাযা প্রস্তয 
প্রখাদাআ  স্থাতয হফদযায় খফুআ াযদী হছর। ভতর বূহভলত হফারকায় 
ট্টাহরকা হনভোণ ছাড়া ফেতগাত্র প্রখাদাআ কলয তাযা নানা রূ প্রলকাষ্ঠ হনভোণ 
কযত। তালদয স্থালতযয হনদেনাফরী অজ হফদযভান যলয়লছ। এগুলরায গালয় 
আযাভী  ছাভদূী ফণেভারায হরাহরহ প্রখাহদত যলয়লছ। হবপ্ত ঞ্চর য়ায 
কাযলণ এরাকাটি অজ হযতযক্ত ফস্থায় যলয়লছ। প্রকঈ প্রখালন ফফা কলয 
না। ৯ভ হজযীলত তাফকূ মলুে মায়ায লথ ভুহরভ ফাহনী হলজ্র ফতযণ 
কযলর যারূলু্লা (ছাঃ) তালদযলক প্রখালন প্রলফ কযলত হনললধ কলয ফলরন , 

ٌُِ ٌَ ُاْ اَ  ا ََ  َ ُ  ْا َيا َْيا ٌْ  - َاَ ْ ُ  ُ واَ َ  ِاَياواَّلِ ٌَياَ  َُ  وا َْو َُ ُ ْ ا ِ َّلا َْياَ ُا ُو واَ  ِا

‘প্রতাভযা ঐফ হবপ্তলদয এরাকায় প্রলফ কলযা না ক্রন্দনযত ফস্থায় 
ফযতীত। মহদ ক্রন্দন কযলত না ায, তা’প্রর প্রলফ কলযা না। তা’প্রর 
প্রতাভালদয ঈয ঐ গমফ অলত ালয, মা তালদয ঈয এলহছর’।[2] যালূরয 
এআ ফক্তলফযয ভলধয কু্ষ্ম তাৎমে এআ প্রম, এগুহর প্রদলখ মহদ ভানলু অল্লায গমলফ 
বীত না য়, তা’প্রর তালদয ন্তয ক্ত লয় মালফ এফং ঐফ হবপ্তলদয ভত 
ংকাযী  ঠকাযী অচযণ কযলফ। পলর তালদয ঈয নরুূ গমফ প্রনলভ 
অলফ, প্রমরূ আহতলূফে ঐফ হবপ্তলদয ঈয প্রনলভ এলহছর। 

াহথেফ হফত্ত-বফবফ  ধননশ্বলমেয হযণহত হধকাং প্রক্ষলত্রআ শুব লয় থালক। 
হফত্তারীযা অল্লা  অলখযাতলক বুলর হগলয় ভ্রান্ত লথ া ফাড়ায়। ছাভদূ 
জাহতয প্রফরায় তাআ লয়হছর। থচ কলভ নলূয কঠিন াহস্তয ঘটনাফরী 
তখন প্ররাকভলুখ অলরাহচত ’ত। অয কলভ ‘অদ-এয হনহিহ্ন য়ায ঘটনা 
প্রতা তালদয কালছ একপ্রকায টাটকা ঘটনাআ হছর। থচ তালদয বাআলদয 
ধ্বংস্ত্ত্তলয ঈলয ফড় ফড় হফরাফহুর ট্টাহরকা হনভোণ কলয  হফত্ত 



বফবলফয ভাহরক লয় তাযা হছলনয কথা বুলর প্রগর। এভনহক তাযা ‘অদ 
জাহতয ভত ংকাযী কামেকরা শুরু কলয হদর। তাযা হযক  ভহূতে জূায় 
হরপ্ত ’র। এভতাফস্থায় তালদয প্রদায়ালতয জনয তালদযআ ফংলয ভধয  ’প্রত 
ছালর (অঃ)-প্রক অল্লা নফী ভলনানীত কলয াঠালরন। 



কওলম ছামূদ-এর প্রহত যরত ছাল (আঃ)-এর দাওয়াত : 
থলবারা জাহতলক মযত ছালর (অঃ) ফেপ্রথভ তাীলদয দায়াত হদলরন। 
হতহন তালদযলক ভহূতে জূা মাফতীয় হযক  কুংস্কায তযাগ কলয এক 
অররায আফাদত  তাাঁয প্রপ্রহযত হফধান ভলূয প্রহত অনগুলতযয অফান 
জানালরন। হতহন প্রমৌফনকালর নফুতপ্রাপ্ত ন। তখন প্রথলক ফাধেকযকার ফহধ 
হতহন স্বীয় কভলক হনযন্তয দায়াত হদলত থালকন। কলভয দফুের প্রেণীয 
প্ররালকযা তাাঁয ঈলয ইভান অনলর হক্তারী  প্রনতৃস্থানীয় প্ররালকযা তাাঁলক 
স্বীকায কলয। ছালর (অঃ)-এয দায়াত ম্পলকে  যূা অ‘যালপয ৭৩-৭৯ 
অয়ালত অল্লা ফলরন, 

َوٌةا ِّيارَّل ُِّاْ اَهـِ ِهاَو َقُةا ٌِّ ُرهُاَقْ اَج ءْ ُاْ اَ  ٌْ ْيا ِاَـٍهاَغ ٌَ اَقْ ِ اوْعُ ُ  واهللاَاَ  ااَُا ا ِّ َ  ِاَىاَثُ ْ َ ا ََ  ُهْ اَ  اِح ًاَق َلا
ٌ ،اَ وْ ُاُرْ وا ِْ اَجَع َُاْ اُ  ََ  َءا ٌْ أُْ َ ُاْ اَعَ وٌبا َاِ ٌَ ْ َه اِ ُ ْ ٍءاَف ا َْرِضاهللِااَ  َاَ َ  ُّ ًْ ًةاَفَ ُرْ َه اَ أُْاْلاِف ٌَ هللِاااَُاْ اآ
ٌُْ   ًاَف ْ ُاُرْ واآآلَءاهللِاا ِ ُ ْ َياِ ْياُ ُ ْ اَِ  اقُُ ْ روًاَ َ ْوِحُ ْ َياوْاِجَ  َلاُ  ِ ْياَ ْعِ اَع ٍ اَ َ  َّل َُاْ اِفًاوألَْرِضاَ  َّل
َياوْ ُ ْضِع ُْ وااَِ ْياآَ َياِ ْوُ ْ ا ٌْ َياوْ َ ْاَ ُرْ واِ ْياَقْ ِ ِهااِ َّلِ  ٌْ َي،اَق َلاوْاَ ألُاواَّلِ  ٌْ َ  َاَ ْعَثْ واِفًاوألَْرِضاُ ْ ِ ِ 
َياوْ َ ْاَ ُرْ وا ِوَّل اِ  اَّلِ ْياآَ وُ ْ ا ٌْ ِهاَق اُْ وا ِوَّل اِ َ  ا ُْرِ َلاِ ِهاُ ْؤِ ُوْ َي،اَق َلاواَّلِ  ْرَ ٌلا ِّيارَّل ِّ اَ  اِح ًا ُّ  ََ ْع َُ ْ َيا َيَّل
َي،ا ٌْ ٌَ اَ  اُِحاوْئِ َو اِ َ  اَ ِعُ َو ا ِْياُاْوَتاِ َياوْاُ ْرَ  ِ ِ ِهاَا ِفُرْ َي،اَفَعَقُر واواوَّل َقَةاَ َعَ ْ واَعْيا َْ ِراَر ِِّ ْ اَ َق اُ وا
ا ًْ ٌَ اَقْ ِ ااََقْ ا َْ  َْغُ ُاْ اِرَ  اََةاَر ِّ َي،اَفَ َ اَّلىاَعْوُ ْ اَ َق َلا ٌْ اَ وِرِهْ اَج ِثِ  ًْ ْجَ ُةاَفأَْ َ ُحْ واِف َفأََ َ ْ ُ ُ اوارَّل

يَا ٌْ ْ َياواوَّل ِ ِح وألعروف)-اَ َوَ ْحُتااَُاْ اَ اَِايا َّلاُ ِح ُّ  ৭৩-৭৯)- 

নফুাদ: ‘ছাভদূ জাহতয হনকলট (অভযা প্রপ্রযণ কলযহছরাভ) তালদয বাআ 
ছালরলক। প্র ফরর, প্র অভায জাহত! প্রতাভযা অল্লায আফাদত কয। হতহন 
ফযতীত প্রতাভালদয প্রকান ঈায প্রনআ। প্রতাভালদয কালছ প্রতাভালদয ারনকতে ায 
ক্ষ ’প্রত একটি প্রভাণ এল প্রগলছ। এটি অল্লায ঈষ্ট্রী, প্রতাভালদয জনয হনদেন 
স্বরূ। তএফ প্রতাভযা এলক প্রছলড় দা অল্লায মভীলন চলয প্রফড়ালফ। প্রতাভযা 
এলক নযায়বালফ স্পে কযলফ না। তালত ভভোহন্তক াহস্ত প্রতাভালদয াকড়া 
কযলফ’ (অ‘যাপ ৭/৭৩)। ‘প্রতাভযা স্মযণ কয, মখন অল্লা প্রতাভালদযলক ‘অদ 
জাহতয লয তালদয স্থরাহবহলক্ত কলযন এফং প্রতাভালদযলক হৃথফীলত ঠিকানা কলয 
প্রদন। প্রভলত প্রতাভযা ভতর বূহভলত ট্টাহরকা ভূ হনভোণ কলযছ এফং 
াালড়য গালয় প্রখাদাআ কলয প্রলকাষ্ঠ ভূ হনভোণ কলযছ। তএফ প্রতাভযা 
অল্লায নগু্র ভূ স্মযণ কয এফং হৃথফীলত নথে হৃি কলযা না’ (৭৪)। 
হকন্তু তায ম্প্রদালয়য দাহিক প্রনতাযা ইভানদায দফুের প্রেণীয ঈলেলয ফরর, 

‘প্রতাভযা হক জালনা প্রম, ছালর তায প্রবুয ক্ষ ’প্রত প্রপ্রহযত নফী? তাযা ফরর, 

অভযা প্রতা তায অনীত হফলয় ভলূয প্রহত হফশ্বা স্থানকাযী’ (৭৫)। 
‘(জফালফ) দাহিক প্রনতাযা ফরর, প্রতাভযা প্রম হফললয় হফশ্বা স্থান কলযছ, অভযা 



প্র হফললয় স্বীকাযকাযী’ (৭৬)। ‘তঃয তাযা ঈষ্ট্রীলক তযা কযর এফং 
তালদয প্রবুয অলদ ভানয কযর। তাযা ফরর, প্র ছালর! তুহভ হনলয় এ 
মদ্বাযা তুহভ অভালদয বয় প্রদখালত, মহদ তুহভ অল্লায প্রপ্রহযত নফীলদয একজন 
লয় থাক’ (৭৭)। ‘তঃয বূহভকম্প তালদয াকড়া কযর এফং কার প্রফরা 
হনজ হনজ গলৃ ফাআ ঈড়ু লয় লড় যআর’ (৭৮)। ‘ছালর তালদয কাছ প্রথলক 
প্রস্থান কযর এফং ফরর, প্র অভায ম্প্রদায়! অহভ প্রতাভালদয কালছ অভায 
প্রহতারলকয য়গাভ প্রৌাঁলছ হদলয়হছ এফং প্রতাভালদয করযাণ কাভনা কলযহছ। 
হকন্তু প্রতাভযা করযাণকাভীলদয বারফা না’ (অ‘যাপ ৭/৭৩-৭৯)। 

ছালর (অঃ)-এয ঈলযাক্ত দায়াত  তাাঁয কলভয অচযণ ম্পলকে  হফত্র 
কুযঅলনয ২২টি যূায় ৮৭টি অয়ালত হফহবন্নবালফ ফহণেত লয়লছ।[3] 



ছাল (আঃ)-এর দাওয়ালতর পশ্রুহত : 
আহতলূফেকায ধ্বংপ্রাপ্ত জাহতগুহরয নযায় কলভ ছাভদূ তালদয নফী মযত 
ছালর (অঃ)-প্রক ভানয কলয। তাযা হফগত ‘অদ জাহতয নযায় হৃথফীলত 
নথে হৃি কযলত থালক। নফী তালদযলক মতআ দায়াত হদলত থালকন, তালদয 
ফাধযতা ততআ ীভা রংঘন কযলত থালক। ‘তাযা ফরর, 

ِها ٌْ ا ِّ َّل اَ ْ ُعْ َو ا ِاَ اَشكٍّ ًْ َو ااَِ  ْعُ ُ اآَ  ُؤَو اَ  ِوَّل ٌَ ْعُ َ اَ  ا واَقْ َلاَهَ وا ََ ْوَ  َو ا َياوَّل َو اَ ْرُجّ ً ٌْ ٌَ اَ  اُِحاَقْ اُاْوَتاِف َق اُْ وا

بٍا ٌْ ه  )-اُ ِر  ৬২)- 

প্র ছালর! আহতলূফে অহন অভালদয কালছ অকাংহখত ফযহক্ত হছলরন। অহন 
হক ফা-দাদায অভর প্রথলক চলর অা ঈাযলদয জূা কযা প্রথলক অভালদয 
হনললধ কযলছন? থচ অভযা অনায দায়ালতয হফললয় মলথি হন্দান ’ (ূদ 
১১/৬২)। তাযা কলভয দফুের  দহযদ্র প্রেণীয প্ররাকলদয জভা কলয 
ফরর,ْرَ ٌلا ِّيارَّل ِّهِا اَ  اِح ًا ُّ  প্রতাভযা হক হফশ্বা কয প্রম, ছালর তায‘ - ََ ْع َُ ْ َيا َيَّل
প্রবুয ক্ষ ’প্রত প্রপ্রহযত ফযহক্ত’? তাযা জফাফ হদর,اِ ِوَّل ِ َ  ا ُْرِ َلاِ ِهاُ ْؤِ ُوْ يَا- ‘অভযা 
প্রতা তাাঁয অনীত হফললয়য প্রহত হফশ্বা স্থানকাযী’। একথা শুলন দাহিক 
প্রনতাযা হক্ষপ্ত লয় ফলর ঈঠর, ‘প্রতাভযা প্রম হফললয় ইভান এলনছ, অভযা ঐফ 
হকছুলক স্বীকায কহয’ (অ‘যাপ ৭/৭৫)। তাযা অয ফরর, 

اَض ٍَلاَ ُ ُعرٍا ًْ ِ ُعُها ِوَّل ا ًِ وااَّلِ  وَّل اَ وِحً واوَّل َّل وٌبا َِشرٌا-اَفَق اُ وا ََ َشًروا ِّ ِوَو اَ ْلاُهَ اَا َّل ٌْ ِهاِ ياَ  ٌْ ْاُراَع َ اوا ِّ ًَ -ا َُؤْاِق

واق ر)  ২৪-২৫)- 

‘অভযা হক অভালদযআ একজলনয নুযণ কযফ? তা’প্রর প্রতা অভযা হফথগাভী 
 হফকাযগ্রস্ত ফলর গণয ফ’। ‘অভালদয ভলধয হক প্রকফর তাযআ ঈলয ী 
নাহমর কযা লয়লছ? অলর প্র একজন ভা হভথযাফাদী  দাহিক’ (ক্বাভায 
৫৪/২৪-২৫)। তাযা ছালরলক ফরর, َعكَا ْرَو اِ َكاَ ِ َ يا َّل ٌَّل  অভযা প্রতাভালক‘ -… َق اُ واواَّل
 প্রতাভায ালথ মাযা অলছ তালদযলক করযালণয প্রতীক ভলন কহয ’… (নাভর 
২৭/৪৭)। এআবালফ ভালজয হক্তারী প্রেণী তালদয নফীলক ভানয কযর এফং 
ভহূতে জূা  নানাহফধ হযক  কুংস্কালয হরপ্ত ’র এফং ভালজ নথে হৃি 
কযলত থাকর। অল্লায বালায়, َف ْ َ َح ُّ واوْاَعَ ىاَع َىاوْاُ َ ىاَفأََ َ ْ ُ ْ اَ  ِعَقُةاوْاَعَ وِباوْاُ ْ ِيا

ْاِ ُ ْ يَا ٌَ  তাযা প্রদায়ালতয চাআলত ন্ধত্বলকআ ন্দ কলয হনর। তঃয‘ -ِ َ  اَا ُوْ وا
তালদয কৃতকলভেয পলর ফভাননাকয াহস্তয গজে ন এল তালদয াকড়া কযর ’ 

(পুছহছরাত/াভীভ াজদা ৪১/১৭)। 



কওলম ছামূদ-এর উলর আহতত গযলফর হফফরণ : 
আফন ুকাছীয ফণেনা কলযন প্রম, মযত ছালর (অঃ)-এয হনযন্তয দায়ালত 
হতষ্ঠ লয় ম্প্রদালয়য প্রনতাযা হস্থয কযর প্রম, তাাঁয কালছ এভন একটা হফলয় 
দাফী কযলত লফ, মা যূণ কযলত হতহন ফযথে লফন এফং এয পলর তাাঁয 
দায়াত ফন্ধ লয় মালফ। প্রভলত তাযা এল তাাঁয হনকলট দাফী কযর প্রম, 

অহন মহদ অল্লায হতযকালযয নফী ন, তা’প্রর অভালদযলক হনকটফতী 
‘কালতফা’ াালড়য হবতয প্রথলক একটি দ ভালয গবে ফতী ফর  স্বাস্থযফতী 
ঈষ্ট্রী প্রফয কলয এলন প্রদখান। 

এ দাফী শুলন মযত ছালর (অঃ) তালদয কাছ প্রথলক ঙ্গীকায হনলরন প্রম, 

মহদ প্রতাভালদয দাফী যুণ কযা য়, তলফ প্রতাভযা অভায নফুলতয প্রহত  
অভায দায়ালতয প্রহত ইভান অনলফ হক-না। প্রজলন প্রযখ, ঈক্ত ভ‘ুপ্রজমা 
প্রদেলনয লয মহদ প্রতাভযা ইভান না অলনা, তা’প্রর অল্লায গমলফ প্রতাভযা 
ধ্বং লয় মালফ’। এলত ফাআ স্বীকৃত  ’র  ঈক্ত ভলভে ঙ্গীকায কযর। তখন 
ছালর (অঃ) ছারালত দাাঁহড়লয় প্রগলরন এফং অল্লায হনকলট প্রাথেনা কযলরন। 
অল্লা াক তায প্রদা‘অ কফরু কযলরন এফং ফরলরন, ِوَّل اُ ْرِ  ُ اواوَّل َقِةاِفْ َوًةااَّلُ ْ ا 

 অভযা তালদয যীক্ষায জনয একটি ঈষ্ট্রী প্রপ্রযণ কযফ। তুহভ‘ َف ْرَ ِقْ ُ ْ اَ وْ َاِ رْا
তালদয প্রহত রক্ষয যাখ এফং বধমে ধাযণ কয’ (ক্বাভায ৫৪/২৭)। হকছুক্ষলণয 
ভলধযআ াালড়য গালয় কম্পন প্রদখা হদর এফং একটি হফযাট প্রস্তয খন্ড 
হফলফাহযত লয় তায হবতয প্রথলক কলভয প্রনতালদয দাফীয নরুূ একটি 
গবে ফতী  রাফণযফতী তযতামা ঈষ্ট্রী প্রফহযলয় এর। 

ছালর (অঃ)-এয এআ হফস্ময়কয ভু‘প্রজমা প্রদলখ প্রগালত্রয প্রনতা  তায ভথেক 
প্ররালকযা ালথ ালথ ভুরভান লয় প্রগর। ফহিযা য়ায অগ্র প্রকা 
কযর। হকন্তু প্রধান ধভেলনতা  নযানয ভাজ প্রনতালদয ফাধায কাযলণ  ’প্রত 
াযর না। তাযা ঈল্টা ফরর, َعكَا ْرَو اِ َكاَ ِ َ يا َّل ٌَّل  অভযা প্রতাভালক ‘ -… َق اُ واواَّل
প্রতাভায ালথ মাযা অলছ তালদযলক করযালণয প্রতীক ভলন কহয…’ (নাভর 
২৭/৪৭)। মযত ছালর (অঃ) কলভয প্রনতালদয এবালফ ঙ্গীকায বঙ্গ 
কযলত প্রদলখ এফং াল্টা তাাঁলকআ দায়ী কযলত প্রদলখ দারুণবালফ ংহকত ’প্ররন 
প্রম, প্রমলকান ভলয় এযা অল্লায গমলফ ধ্বং লয় মালফ। হতহন তালদযলক 
াফধান কলয ফরলরন, ِاَ ْلا َوُ ْ اَقْ ٌ اُ ْ َ ُوْ يَا  প্রদখ, প্রতাভালদয‘ -َق َلاَا ِئُرُاْ اِعْوَ اهللاَّل
ভঙ্গরাভঙ্গর অল্লায হনকলট যলয়লছ। ফযং প্রতাভযা এভন ম্প্রদায়, মালদযলক 



যীক্ষা কযা লে’ (নাভর ২৭/৪৭)। তঃয য়গম্বযরূব দয়া প্রকা কলয 
ফরলরন, 

بٌا ٌْ أُْ َ ُاْ اَعَ وٌباَقِر ٌَ ْ َه اِ ُ ْ ٍءاَف ا َْرِضاهللّاِاَ  َاَ َ  ُّ ًْ ًةاَفَ ُرْ َه اَ أُْاْلاِف ٌَ ه  )-اَهـِ ِهاَو َقُةاهللّاِااَُاْ اآ  

৬৪)- 

‘এটি অল্লায ঈষ্ট্রী। প্রতাভালদয জনয হনদেন স্বরূ। এলক অল্লায মভীলন 
স্বাধীনবালফ চলয প্রফড়ালত দা। াফধান! এলক ৎ ঈলেলয স্পে কলযা না। 
তা’প্রর প্রতাভালদযলক ত্বয মন্ত্রণাদায়ক াহস্ত াকড়া কযলফ’ (ূদ ১১/৬৪)। 

অল্লা ঈক্ত ঈষ্ট্রীয জনয এফং প্ররাকলদয জনয াহন ফণ্টন কলয হদলয়হছলরন। 
হতহন নফীলক ফলর প্রদন,ْحَ َضرٌا اِشْرٍبا ُّ َوُ ْ اُالُّ ٌْ اوْاَ  َءاِقْ َ ٌةاَ  ْئُ ْ ا َيَّل  প্র ছালর! তুহভ‘ اََو ِّ
লদযলক ফলর দা প্রম, কূলয াহন তালদয ভলধয ফহণ্টত লয়লছ। প্রলতযক ারায় 
তাযা াহময লফ’ (ক্বাভায ৫৪/২৮)। 

ْع ُْ  ٍا ْ ٍ ا َّل ٌَ  একহদন ঈষ্ট্রীয  লযয হদন প্রতাভালদয (াহন‘ -اَّلَ  اِشْرٌباَ اَُاْ اِشْرُبا
ালনয) জনয ারা হনধোহযত লয়লছ’ (ক্বাভায ৫৪/২৮; প্রা‘অযা ২৬/১৫৫)। 

অল্লা তা‘অরা কলভ ছাভদূ-এয জনয ঈক্ত ঈষ্ট্রীলকআ ফেলল যীক্ষা হালফ 
হনধোযণ কলযহছলরন। হতহন ফলরন, ِتا ٌَ َو اَثُ ْ َ اواوَّل َقَةاُ ْ ِ َرًةاَفَ  َُ ْ واِ َ  اَ َ  اُوْرِ ُلاِ  آل ٌْ َ آَ 

  ً ٌْ  অয অভযা ছাভদূলক ঈষ্ট্রী হদলয়হছরাভ স্পি হনদেন হালফ। হকন্তু‘ - ِ َّلاَ ْ ِ 
তাযা তায প্রহত মরুভু কলযহছর। ফস্ত্ত্ততঃ অভযা বীহত প্রদেলনয ঈলেলযআ 
হনদেন ভূ প্রপ্রযণ কলয থাহক’ (আযা ১৭/৫৯)। 

ছাভদূ জাহতয প্ররালকযা প্রম কূ প্রথলক াহন ান কযত  তালদয গফাহদ 
শুলদয াহন ান কযাত, এ ঈষ্ট্রী প্রআ কূ প্রথলক াহন ান কযত। ঈষ্ট্রী 
প্রমহদন াহন ান কযত, প্রহদন কূয়ায াহন হনঃললল ান কলয প্রপরত। ফয 
ঐহদন প্ররালকযা ঈষ্ট্রীয দধু ান কযত এফং ফাকী দধু দ্বাযা তালদয ফ াত্র 
বলয হনত। হকন্তু এআ তবাগালদয কালর এত খু য ’র না। তাযা একহদন 
াহন না ায়ালক হুফধায কাযণ হালফ গণয কযর। তাছাড়া ঈষ্ট্রী মখন 
ভয়দালন চলয প্রফড়াত, তখন তায হফার প্রদ  রূ প্রচাযা প্রদলখ নযানয 
গফাহদ শু বয় প্রত। পলর তাযা ঈষ্ট্রীলক প্রভলয প্রপরলত ভনস্থ কযর। হকন্তু 
অল্লায গমলফয বলয় প্রকঈ া কযর না। 

আফন ুজাযীয প্রভখু ভপুাহযগলণয ফণেনা ভলত, ফললল য়তান তালদযলক 
ফেফৃৎ কুভন্ত্রণা হদর। অয তা ’র নাযীয প্রলরাবন। ছাভদূ প্রগালত্রয দু’জন 
যভা নু্দযী ভহরা, মাযা ছালর (অঃ)-এয প্রহত দারুণ হফলদ্বলী হছর, তাযা 



তালদয রূ-প্রমৌফন প্রদহখলয় দু’জন থভ্রি মফুকলক ঈষ্ট্রী তযায় যামী কযালরা। 
তঃয তাযা তীয  তযফাহযয অঘালত ঈষ্ট্রীলক া প্রকলট তযা কলয প্রপরর। 
তযাকাযী মফুকদ্বলয়য প্রধানলক রক্ষয কলযআ কুযঅলন ফহণেত লয়লছ,  اوْوَ َعَثا َْشَق َه ِِ  

‘মখন তালদয ফলচলয় তবাগা প্ররাকটি তৎয লয় ঈলঠহছর’ (াম্স ৯১/১২)। 
যারূলু্লা (ছাঃ) একদা খৎুফায় ঈক্ত অয়াত াঠ কলয ফলরন, ঐ প্ররাকটি হছর 
কলঠায হৃদয়  দিুহযত্র ( رجلاعزٌزاع ر )।[4] প্রকননা তায কাযলণআ প্রগাটা 
ছাভদূ জাহত গমলফ হতত য়। অল্লা ফলরন, 

ِ ا ٌْ َحًةاَ وِحَ ًةاَفَا ُوْ واَاَ ِش ٌْ ِ ْ اَ  ٌْ َفاَا َياَعَ وِ ًاَ ُوُ ِر،ا ِوَّل ا َْرَ ْ َو اَع َ ٌْ َفَو َ ْ واَ  ِحَ ُ ْ اَفَ َع َاىاَفَعَقَر،اَفَا
 -وْاُ ْحَ ِ رِا

‘তঃয তাযা তালদয প্রধান ফযহক্তলক ডাকর। তঃয প্র ঈষ্ট্রীলক ধযর  
ফধ কযর’ (২৯)। ‘তঃয প্রকভন কলঠায হছর অভায াহস্ত  বীহত প্রদেন! 
(৩০)। ‘অভযা তালদয প্রহত প্রপ্রযণ কযরাভ একটিভাত্র হননাদ। অয তালতআ 
তাযা লয় প্রগর প্রখায়াড় ভাহরলকয চূহণেত শুষ্ক খড়কুলটা দৃ’ (ক্বাভায ৫৪/২৯-
৩১)। 

ঈলল্লখয প্রম, ঈষ্ট্রী তযায ঘটনায য ছালর (অঃ) স্বীয় কভলক অল্লায 
হনলদে জাহনলয় হদলরন প্রম, ُراَ ْاُ ْ بٍا ٌْ ٌَّل ٍ اَ اَِكاَ ْعٌ اَغ اَ وِرُاْ اَث ََثَةا َ ًْ ُعْ واِف  এখন প্রথলক‘ -َ َ  َّل
হতনহদন প্রতাভযা প্রতাভালদয ঘলয অযাভ কলয না (এয লযআ অমাফ প্রনলভ 
অলফ)। এ য়াদায (থোৎ এ ভয়ীভায) প্রকান ফযহতক্রভ লফ না’ (ূদ 
১১/৬৫)। হকন্তু এআ তবাগাযা এরূ কলঠায হুাঁহয়াহযয প্রকান গুরুত্ব না হদলয় 
ফযং তাহেরযবলয ফরর, يَا ٌْ ٌَ اَ  اُِحاوْئِ َو اِ َ  اَ ِعُ َو ا ِْياُاْوَتاِ َياوْاُ ْرَ  ِ  ‘প্র ছালর! তুহভ 
মায বয় প্রদখাে, তা হনলয় অ প্রদহখ, মহদ তুহভ হতযকালযয নফী লয় থাক’ 

(অ‘যাপ ৭/৭৭)। তাযা ফরর, অভযা জানলত চাআ, এ াহস্ত হকবালফ অলফ, 

প্রকালেলক অলফ, এয রক্ষণ হক লফ? ছালর (অঃ) ফরলরন, অগাভীকার 
ফৃষ্পহতফায প্রতাভালদয কলরয ভখুভন্ডর রদু লয় মালফ। লযয হদন শুক্রফায 
প্রতাভালদয ফায ভখুভন্ডর রারফণে ধাযণ কযলফ। তঃয হনফায হদন ফায 
ভখুভন্ডর প্রঘায কৃষ্ণফণে লয় মালফ। এটাআ লফ প্রতাভালদয জীফলনয প্রল 
হদন।[5] 

একথা প্রানায য ঠকাযী জাহত অল্লায হনকলট তফা কলয ক্ষভা প্রাথেনায 
হযফলতে  স্বয়ং ছালর (অঃ)-প্রকআ তযা কযায হোন্ত প্রনয়। তাযা বাফর, মহদ 
অমাফ এলআ মায়, তলফ তায অলগ এলকআ প্রল কলয হদআ। প্রকননা এয 



নফুতলক স্বীকায কযায কাযলণআ গমফ অলছ। তএফ এআ ফযহক্তআ গমলফয 
জনয ভরূতঃ দায়ী। অয মহদ গমফ না অল, তা’প্রর প্র হভথযায দন্ড প্রবাগ 
করুক’। কলভয নয়জন প্রনতা এ হনকৃি লড়মলন্ত্রয প্রনতৃত্ব প্রদয়। তালদয এআ 
চক্রালন্তয হফলয় যূা নভলর ফহণেত লয়লছ এবালফ প্রম, 

ا ـُهاَ  َْه َُهاُث َّل َ وَّل ٌِّ ِااَُوَ  ٌُْ  ُِحْ َي،اَق اُْ واَ َق َ ُ ْ واِ  َّللَّل ٌُْ ِ ُ ْ َياِفًاوأْلَْرِضاَ  َا َوِةاِ ْ َعُةاَرْهٍاا ٌْ َ َا َياِفًاوْاَ ِ 

ِهاَ  اَشِ ْ َو اَ ْ  َِكا َْه ِِهاَ  ِوَّل ااََ  ِ قُْ يَا ٌِّ ااَِ اِ و ل)-اََوقُ اَيَّل  ৪৮-৪৯)- 

‘প্রআ লয হছর এভন নয় ফযহক্ত, মাযা জনলদ নথে হৃি কলয প্রফড়াত এফং 
প্রকানরূ ংলাধনভরূক কাজ তাযা কযত না’ (৪৮)। ‘তাযা ফরর, প্রতাভযা 
যস্পলয অল্লায নালভ থ কয প্রম, অভযা যাহত্রকালর ছালর  তায হযফায 
ফগেলক তযা কযফ। তঃয তায যলক্তয দাফীদাযলক অভযা ফলর প্রদফ প্রম, 

অভযা এ তযাকান্ড প্রতযক্ষ কহযহন। অয অভযা হনহিতবালফ তযফাদী’ (নভর 
২৭/৪৮-৪৯)। 
তাযা মহুক্ত হদর, অভযা অভালদয কথায় ফযআ তযফাদী প্রভাহণত ফ। কাযণ 
যাহত্রয ন্ধকালয প্রক কালক প্রভলযলছ, তা অভযা হনহদেিবালফ জানলত াযফ না। 
প্রনতৃফলৃন্দয এ ফেম্মত হোন্ত  চক্রান্ত নমুায়ী নয় প্রনতা তালদয প্রধান 
ক্বাদায হফন ালরপ-এয প্রনতৃলত্ব যালতয প্রফরা ছালর (অঃ)-প্রক তযা কযায 
জনয তাাঁয ফাড়ীয ঈলেলয যয়ানা ’র। হকন্তু অল্লা তা‘অরা হথভলধযআ 
তালদযলক প্রস্তয ফলেলণ ধ্বং কলয হদলরন। অল্লা ফলরন, 

ْرَو ُهْ اَ َقْ َ ُ ْ ا َفاَا َياَع ِقَ ُةاَ ْاِرِهْ ا َوَّل اَ  َّل ٌْ ْشُعُرْ َي،اَف ْوُ ْراَا ٌَ َ َ َاُرْ واَ ْاًرواَ َ َاْرَو اَ ْاًرواَ ُهْ ا َا

يَا ٌْ و ل)-ا َْجَ ِع  ৫০-৫১)- 

‘তাযা লড়মন্ত্র কযর। অভযা াল্টা প্রকৌর কযরাভ। থচ তাযা হকছুআ 
জানলত াযর না’। ‘তালদয চক্রালন্তয হযণহত প্রদখ। অভযা ফযআ তালদযলক 
 তালদয ম্প্রদালয়য ফাআলক ধ্বং কলয হদলয়হছরাভ’ (নভর ২৭/৫০-৫১)। 

ঈলল্লখয প্রম, কুযঅলন ঐ নয় ফযহক্তলক َعُةاَرْهاٍا ْ ِ ফা ‘নয়টি দর’ ফরা লয়লছ। 
এলত ফঝুা মায় প্রম, যা নয়জন নয়টি দলরয প্রনতা হছর এফং তাযা হছর হজ্র 
জনলদয প্রধান প্রনতৃফনৃ্দ (আফন ুকাছীয, যূা নভর, ঐ)। 

ঈলযাক্ত চক্রালন্তয ঘটনায় একটি হফলয় রক্ষণীয় প্রম, জাহতয ীলে দিুভহত 
প্রনতাযা কুপয, হযক, তযা-ন্ত্রা  ডাকাহত-রণু্ঠলনয ভত জঘনয যাধ 
ভূ হনহফেফালদ কলয প্রগলর তাযা তালদয জনগলণয কালছ হভথযাফাদী াফযস্ত 
’প্রত যামী হছর না। অয তাআ এক হভথযালক ঢাকায জনয ত হভথযায অেয় 
হনলত তাযা কখলনা কুণ্ঠালফাধ কলয না। 



মাআ প্রাক হনধোহযত হদলন গমফ নাহমর য়ায প্রাক্কালরআ অল্লায হুকুলভ মযত 
ছালর (অঃ) স্বীয় ইভানদায াথীগণলক হনলয় এরাকা তযাগ কলযন। মায়ায 
ভয় হতহন স্বীয় কভলক ঈলেয কলয ফলরন, 

يَا ٌْ ْ َياواوَّل ِ ِح اَ َوَ ْحُتااَُاْ اَ اَِايا َّلاُ ِح ُّ ًْ ٌَ اَقْ ِ ااََقْ ا َْ  َْغُ ُاْ اِرَ  اََةاَر ِّ - 

‘প্র অভায জাহত! অহভ প্রতাভালদয কালছ স্বীয় ারনকতে ায য়গাভ প্রৌাঁলছ 
হদলয়হছ এফং ফেদা প্রতাভালদয করযাণ কাভনা কলযহছ। হকন্তু প্রতাভযা প্রতাভালদয 
করযাণকাভীলদয বারফালা না’ (অ‘যাপ ৭/৭৯)। 



গযলফর ধরন : 
মযত ছালর (অঃ)-এয বহফলযদ্বাণী নমুায়ী ফৃষ্পহতফায প্রবালয হফশ্বাী 
কলভয কলরয ভখুভন্ডর গবীয রদু ফণে ধাযণ কযর। হকন্তু তাযা ইভান 
অনর না ফা তফা কযর না। ফযং ঈল্টা মযত ছালর (অঃ)-এয ঈয 
চলট প্রগর  তাাঁলক তযা কযায জনয খুাঁজলত রাগর। হদ্বতীয় হদন ফায 
ভখুভন্ডর রার ফণে  তৃতীয় হদন প্রঘায কৃষ্ণফণে লয় প্রগর। তখন ফআ হনযা 
লয় গমলফয জনয লক্ষা কযলত রাগর। চতুথে হদন যহফফায কালর ফাআ 
ভতুৃযয জনয প্রস্ত্ত্তহত হনলয় গুহন্ধ প্রভলখ লক্ষা কযলত থালক।[6] এভতাফস্থায় 
বীলণ বূহভকম্প শুরু ’র এফং ঈয প্রথলক হফকট  বয়াফ এক গজে ন প্রানা 
প্রগর। পলর ফাআ মায মায স্থালন একলমালগ লধাভখুী লয় বূতরায়ী  ’র 
(অ‘যাপ ৭/৭৮; ূদ ১১/৬৭-৬৮) এফং ধ্বংপ্রাপ্ত ’র এভনবালফ, প্রমন তাযা 
প্রকানহদন প্রখালন হছর না’। নয অয়ালত এললছ প্রম , ‘অভযা তালদয প্রহত 
একটিভাত্র হননাদ াঠিলয়হছরাভ। তালতআ তাযা শুষ্ক খড়কুলটায ভত লয় প্রগর ’ 

(ক্বাভায ৫৪/৩১)। 

প্রকান প্রকান াদীলছ এললছ যারূলু্লা (ছাঃ) ফলরন, ছাভদূ জাহতয ঈলয 
অহতত গমফ প্রথলক ‘অফ ুপ্রযগার’ নাভক জননক হফশ্বাী প্রনতা ঐ ভয় 
ভক্কায় থাকায কাযলণ প্রফাঁলচ হগলয়হছর। হকন্তু াযাভ যীপ প্রথলক প্রফলযাফায ালথ 
ালথ প্র গমলফ হতত য়। যারূলু্লা (ছাঃ) ছাাফালয় প্রকযাভলক ভক্কায 
ফাআলয অফ ুপ্রযগালরয ঈক্ত কফলযয হচহ্ন প্রদখান এফং ফলরন প্রম, তায ালথ 
একটা স্বলণেয ছহড় দাপন লয় হগলয়হছর। তখন কফয খনন কলয তাযা ছহড়টি 
ঈোয কলযন। ঈক্ত প্রযয়ায়ালত একথা ফরা লয়লছ প্রম, ত্বালয়লপয প্রহে 
ছাক্বীপ প্রগাত্র ঈক্ত অফ ুপ্রযগালরয ফংধয। তলফ াদীছটি মইপ।[7] 

নয াদীলছ এললছ যারূলু্লা (ছাঃ) ফলরন প্রম, ‘ছাক্বীপ প্রগালত্র একজন 
হভথযাফাদী (বন্ড নফী)  একজন যক্ত হাযু জন্ লফ।[8] যালূরয এ 
বহফলযদ্বাণী ফাস্তফাহয়ত য় এফং এআ ফংল হভথযা নফী প্রভাখতায ছাক্বাপী এফং 
যক্তহা ুকাআ আযালকয ঈভাআয়া গফণেয াজ্জাজ হফন আঈলুপয জন্ য়। 
কলভ ছাভদূ-এয হবপ্ত ফংলয যক্তধাযায কু-প্রবাফ য়াটা এলত হফহচত্র 
নয়। 

নয এক াদীলছ ফহণেত লয়লছ প্রম, ৯ভ হজযীলত তাফকূ মলুেয ভয় যারূলু্লা 
(ছাঃ) হহযয়া  প্রজালময ভধযফতী ‘হজ্র’ নাভক প্র স্থানটি হতক্রভ কলযন, 



প্রমখালন ছাভদূ জাহতয ঈলয গমফ নাহমর লয়হছর। হতহন ছাাফালয় প্রকযাভলক 
হনলদে প্রদন, প্রকঈ প্রমন ঐ গমফ হফধ্বস্ত এরাকায় প্রলফ না কলয এফং 
খানকায কূয়ায াহন ফযফায না কলয’।[9] এফ অমাফ-হফধ্বস্ত এরাকাগুহরলক 
অল্লা তা‘অরা বহফলযৎ ভানফজাহতয জনয হক্ষাস্থর হালফ ংযহক্ষত 
প্রযলখলছন, মালত তাযা ঈলদ াহছর কযলত ালয এফং হনলজলদযলক অল্লায 
ফাধযতা ’প্রত হফযত যালখ। 

অযফযা তালদয ফযফাহয়ক পলয হনয়হভত হহযয়া মাতায়ালতয লথ এআফ 
ধ্বংস্ত্ত্ত গুহর প্রতযক্ষ কযত। থচ তালদয হধকাং তা প্রথলক হক্ষা গ্রণ 
কলযহন এফং প্রলনফীয ঈলয হফশ্বা স্থান কলযহন। মহদ যফতীলত ফ 
এরাকাআ ‘ভুহরভ’ এরাকায় হযণত লয় প্রগলছ। অল্লা ফলরন, 

َي،ا ٌْ ياَ ْعِ ِهْ ا ِ َّلاَق ٌِ ًاَ ُاوَّل اَوْحُياوْاَ وِرِث َشَ َ  اَفِ ْ َكاَ َ  ِاُوُ ْ ااَْ اُ ْ َايا ِّ ٌْ ٍةاَ ِاَرْتاَ ِع ٌَ َ َاْ ا َْه َْاَو اِ ْياَقْر
ٌَ ِ َو اَ َ  اُاوَّل اُ ْ  ِِاًاوْاقَُرىا ِ َّلا ِ ْ اآ ٌْ ْ  ُ اَع َ ٌَ َ  اَرُ   ًا ا ُ ِّ ًْ ْ َعَثاِف ٌَ َ َ  اَا َياَر َُّكاُ ْ  َِكاوْاقَُرىاَح َّلىا

واق ص)-اَ  َْه َُ  اَ  اُِ ْ يَا  ৫৮-৫৯)- 

‘অভযা লনক জনদ ধ্বং কলযহছ; প্রমলফয হধফাীযা তালদয হফরাী জীফন 
মালন ভত্ত হছর। তালদয এফ অফাস্থলর তালদয লয ভানলু খফু াভানযআ 
ফফা কলযলছ। ফললল অভযাআ এলফয ভাহরক যলয়হছ ’। ‘অনায ারনকতে া 
জনদ ভূলক ধ্বং কলযন না, প্রম মেন্ত না তায প্রকন্দ্রস্থলর যারূ প্রপ্রযণ 
কলযন। হমহন তালদয কালছ অভালদয অয়াত ভূ াঠ কলযন। অয অভযা 
জনদ ভূলক তখনআ ধ্বং কহয, মখন তায ফাহন্দাযা (থোৎ প্রনতাযা) 
মরুভু কলয’ (ক্বাছাছ ২৮/৫৮-৫৯)। 

ঈলল্লখয প্রম, ঈলয ফহণেত কাহনীয প্রধান হফলয়গুহর হফত্র কুযঅলনয ২২টি 
যূায় ৮৭টি অয়ালত এফং হকছু ং াদীলছ ফহণেত লয়লছ। হকছু ং এভন 
যলয়লছ মা তাপীযহফদগণ হফহবন্ন আস্রাইরী ফণেনা প্রথলক ংগ্র কলযলছন , মা তয 
 হভথযা দআু-আ ’প্রত ালয। হকন্তু প্রগুহর প্রকান গুরুত্বণূে হফলয় নয় এফং 
প্রগুহরয ঈলয ঘটনায প্রভাণ হনবে যীর নয়। 



কওলম ছামূদ-এর ধ্বং কাহনীলত হলক্ষণীয় হফয় মূ : 
১. ভালজয ভহুিলভয় প্রনতৃস্থানীয় ফযহক্তফগে  হক্তারী প্রেণী ফায অলগ 
য়তালনয াতালনা পাাঁলদ া প্রদয়  ভাজলক জাান্নালভয লথ অফান কলয 
এফং তালদযলক ধ্বংলয লথ হযচারনা কলয। প্রমভন কলভ ছাভদূ-এয প্রধান 
নয় কুচক্রী প্রনতা কলযহছর (নাভর ২৭/৪৮)। 

২. দফুের প্রেণীয প্ররালকযা াধাযণতঃ নযলদয অলগ অল্লা  অলখযালত 
হফশ্বাী য়  এজনয প্রমলকান তযাগ স্বীকালয প্রস্ত্ত্তত লয় মায়। 

৩. হফশ্বাীযা ভরূতঃ দহুনয়াফী স্বালথে অল্লা প্রপ্রহযত যী‘অলত হফশ্বা  
তদনমুায়ী অভর প্রতযাখযান কলয এফং হনলজলদয কহিত হযকী অক্বীদায় হফশ্বা 
 তদনমুায়ী অভলর গ্রণী বূহভকা ারন কলয এফং তাযা ফেদা তালদয ফা-
দাদা  প্রচহরত প্রথায প্রদাাআ প্রদয়। 

৪. নফী  ংস্কাযকগণ াধাযণতঃ ঈলদদাতা লয় থালকন- াক নন। 

৫. নফী  ংস্কাযকলদয হফরুলে াক  ভাজ প্রনতাগণ মরুভু কযলর 
যাহয অল্লায গমফ প্রনলভ অা ফযিাফী। 

৬. ভানলুলক হফলথ প্রনয়ায জনয য়তালনয ফচাআলত ফড় াহতয়ায  ’র নাযী 
 থে-ম্পদ। 

৭. ঠকাযী  দগফী প্রনতাযা াধাযণতঃ চাটুকায  চক্রান্তকাযী লয় থালক  
ইভানদাযগলণয হফরুলে াভহয়কবালফ জয়ী য়। হকন্তু ফললল অল্লায প্রকৌর 
হফজয়ী য় এফং কখলনা কখলনা তাযা দহুনয়ালতআ অল্লায গমলফ ম্পূণেরূল 
ধ্বং লয় মায়। অয অলখযালতয অমাফ য় তায চাআলত কঠিনতয (ক্বরভ 
৬৮/৩৩)। 

৮. অল্লা াক তাাঁয ফান্দালক প্রন‘ভতযাহজ দান কলযন তালক যীক্ষা কযায 
জনয। শুকহযয়া অদায় কযলর প্র অয প্রফী ায়। হকন্তু কুপযী কযলর প্র 
ধ্বং য় এফং ঈক্ত প্রন‘ভত তায কাছ প্রথলক হছহনলয় প্রনয়া য়। 

৯. ংকাযীলদয ন্তয ক্ত য়। তাযা এরাী গমফ প্রতযক্ষ কযায লয 
তালক তাহেরয কলয। প্রমভন নয় প্রনতা ১ভ হদন গমলফ ধ্বং ’প্রর লনযযা 
তফা না কলয তাহেরয কলযহছর। পলর ফললল ৪থে হদন তাযা ফাআ ধ্বং 
লয় মায়। 

১০. অল্লা মালরভ জনদলক ধ্বং কলযন নযলদয হক্ষা গ্রলণয জনয। 

১১. অল্লা ংলাধনকাভী জনদলক কখলনাআ ধ্বং কলযন না। 



১২. কখলনা ভাত্র একজন ফা দ’ুজলনয কাযলণ প্রগাটা ভাজ ধ্বং লয় মায়। 
ছালর (অঃ)-এয ঈষ্ট্রী তযাকাযী হছর ভাত্র দু’জন। তএফ ভহুিলভয় 
কুচক্রীলদয হফরুলে ফৃত্তয ভাজলক দা তকে  থাকলত য়। 

১৩. কুচক্রীলদয প্রকৌর অল্লা ফযথে কলয প্রদন। হকন্তু তাযা ফঝুলত ালয না। 
প্রমভন ছাভদূ কলভয প্রনতাযা ফঝুলত না প্রলয মথা দি কলযহছর (নাভর 
২৭/৫০-৫১)। 

১৪. অল্লা ভানলুলক ঠিক লথ হপহযলয় অনায জনযআ দহুনয়ালত প্রছাট-খাট 
াহস্তয অস্বাদন কহযলয় থালকন  তালদযলক বয় প্রদখান (আযা ১৭/৫৯; 

াজদা ৩২/২১)। 

১৫. তয  হভথযায দ্বলে ফললল তয প্রফীলদযআ জয় য়। প্রমভন মযত 
ছালর (অঃ)  তাাঁয ইভানদায দফুের প্রেণীয প্ররালকযা এরাী গমফ প্রথলক 
নাজাত প্রলয় হফজয়ী লয়হছলরন  হভথযায জূাযী হক্তারীযা ধ্বং লয়হছর।  

[1]. তাযীখরু অহম্বয়া ১/৪৯ ঃৃ। 

[2]. ফখুাযী া/৪৩৩; ভতু্তাপাক্ব অরাআ, হভকাত া/৫১২৫ ‘হিাচায’ ধযায় 
‘মরুভু’ নলুেদ। 

[3]. মথাক্রলভ: (১) যূা অ‘যাপ ৭/৭৩-৭৯ (২) তফা ৯/৭০ (৩) ূদ 
১১/৬১-৬৮, ৮৯ (৪) আফযাীভ ১৪/৯ (৫) হজয ১৫/৮০-৮৪ (৬) 
আযা ১৭/৫৯ (৭) জ্জ ২২/৪২ (৮) পুযক্বান ২৫/৩৮-৩৯ (৯) প্রা‘অযা 
২৬/১৪১-১৫৯ (১০) নাভর ২৭/৪৫-৫৩ (১১) অনকাফতূ ২৯/৩৮ (১২) 
প্রছায়াদ ৩৮/১৩ (১৩) গালপয/ভহুভন ৪০/৩১-৩৩ (১৪) পুছহছরাত/া-
ভীভ াজদা ৪১/১৩, ১৭-১৮ (১৫) ক্বাপ ৫০/১২ (১৬) মাহযয়াত 
৫১/৪৩-৪৫ (১৭) নাজভ ৫৩/৫১ (১৮) ক্বাভায ৫৪/২৩-৩১ (১৯) 
অর-া-ক্বক্বা ৬৯/৪-৫ (২০) ফরুূজ ৮৫/১৮ (২১) পাজ্র ৮৯/৯ (২২) 
াম্স ৯১/১১-১৫। ফেলভাট ৮৭। 

[4]. ভুহরভ, া/২৮৫৫; কুযতুফী া/৩১০৬; অ‘যাপ ৭৭-৭৯; আফন ুকাছীয, ঐ। 

[5]. তাপীয আফন ুকাছীয, যূা অ‘যাপ ৭৭-৭৮। 
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