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আবরাীম (অাআহ াাম) 
আফযাীভ (অরাআম্ব ারাভ) ম্বছয়রন মযত নূ (অঃ)-এয ম্ভফত: 
এগ্ায়যাতভ ধঃস্তন রুুল। নূ কথয়ক আফযাীভ মিন্ত প্রায় ২০০০ ফছয়যয 
ফযফধান ম্বছর। মযত ছায়র (অঃ)-এয প্রায় ২০০ ফছয য়য আফযাীয়ভয 
অগ্ভন ঘয়ট। ইা কথয়ক ফযফধান ম্বছর ১৭০০ ফছয থফা প্রায় ২০০০ 
ফছয়যয। ম্বতম্বন ম্বছয়রন ‘অফরু অম্বিয়া’ ফা নফীগ্য়ণয ম্বতা এফং তাাঁয স্ত্রী ‘াযা’ 
ম্বছয়রন ‘ঈম্মুর অম্বিয়া’ ফা নফীগ্য়ণয ভাতা। তাাঁয স্ত্রী াযায েু মযত 
আাক্ব-এয েু আয়াকূফ (অঃ)-এয ফংধয ‘ফন ুআযাইর’ নায়ভ ম্বযম্বচত এফং 
য স্ত্রী ায়জযায েু মযত আভাইর (অঃ)-এয ফংয় জন্ কনন ম্বফশ্বনফী 
 কলনফী মযত ভুাম্মাদ(ছাোো-হু অরাআয় য়া াোভ)। মাাঁয 
নুাযীগ্ণ ‘ঈম্ময়ত ভুাম্মাদী’ ফা ‘ভুম্বরভ ঈম্মা’ ফয়র ম্বযম্বচত। 

ফায়ফর ’কত ম্বতম্বন ককন‘অয়ন (ম্বপম্বরস্তীন) ম্বজযত কয়যন। কখ্ান কথয়ক ম্বফম্বফ 
াযা-য ফংজাত নফীগ্য়ণয ভাধযয়ভ অায় ফিে তাীয়দয দায়াত ম্বফস্তায 
রাব কয়য। য স্ত্রী ায়জযায েু আভাইয়রয ভাধযয়ভ ফায়তুো  তায 
অা এরাকায় তাীয়দয প্রচায  প্রায য় এফং ফয়য়ল এখ্ায়নআ ফিয়ল 
 কেষ্ঠ নফী ভুাম্মাদ (ছাঃ)-এয অগ্ভন ঘয়ট। এবায়ফ আফযাীয়ভয দআু স্ত্রীয 
ফংজাত নফীগ্ণ ম্বফশ্বয়ক তাীয়দয অয়রায় অয়রাম্বকত কয়যন। কলনফী 
ভুাম্মাদ (ছাঃ)-এয কদয়ৌষ্ঠফ  কচাযা ভফুাযক ম্বতা আফযাীভ (অঃ)-এয 
নযায় ম্বছর। মা ম্বতম্বন কভ‘যাজ কথয়ক ম্বপয়য এয় ঈম্মতয়ক খ্ফয কদন।[1] 
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অবু অহিয়া ও াআয়য়দু অহিয়া : 
আফযাীভ (অঃ) ম্বছয়রন আহুদী-খ্ষৃ্টান-ভুরভান কর ধভীয় ম্প্রদায়য়য ম্বতা। 
ককননা অদভ (অঃ) ’কত আফযাীভ (অঃ) মিন্ত ১০/১২ জন নফী ফায়দ 
কলনফী ভুাম্মাদ (ছাঃ) মিন্ত ১ রাখ্ ২৪ ামায য়গ্িয়যয প্রায় কয়রআ 
ম্বছয়রন আফযাীভ (অঃ)-এয ফংধয। ম্বফে কুযঅয়ন ফম্বণিত য়য়য়ছ, 

إَطى حاَط ِإ ْص ى َط َط ى اْص َط ى ِإ ْص َط إَط ى َط آَط ى ِإ ْص َط اِإ ْص َط ى َط ُن ْص حًاى َط آَط َطى اْص َط َط ى آَط َط ى َهّللا  -(৩৩  آى    إ)-ى إَّن

‘ম্বনশ্চয়আ অো অদভ, নূ, অয়র আফযাীভ  অয়র আভযানয়ক ম্বফশ্বফাীয ঈয়য 
ম্বনফিাম্বচত কয়যয়ছন’ (অয়র আভযান ৩/৩৩)। এআ ম্বনফিাচন ম্বছর ম্বফশ্ব ভায়জ 
অোয তাীয়দয প্রচায  প্রম্বতষ্ঠায জনয এফং অোয দ্বীনয়ক ম্বফজয়ী কযায 
জনয। আফযাীভ ম্বছয়রন নফীগ্য়ণয ম্বতা এফং েু ভুাম্মাদ ম্বছয়রন নফীগ্য়ণয 
কনতা, এ ম্বফলয়টি ফিদা ভমু্বভয়নয ভানয়ট জাগ্রুক যাখ্ায জনয দদম্বনক 
ছারায়তয কল দফঠয়ক ঠিত দরূয়দয ভয়ধয আফযাীভ  ভুাম্মায়দয ঈয়য এফং 
ঈবয়য়য ম্বযফায ফয়গ্িয ঈয়য অোয নগু্র ফলিয়ণয জনয কদা ‘অ কযায 
ম্বফধান যাখ্া য়য়য়ছ। আফযাীয়ভয ফংয় ফযকত  ’র নফুত  ঐী ম্বকতায়ফয 
ফযকত এফং ভুাম্মায়দয  তাাঁয ফংয় ফযকত ’র ম্বফজ্ঞানভয় কুযঅন  
াদীছ এফং তায ম্ববম্বিয়ত প্রম্বতম্বষ্ঠত ভাজ ফযফস্থায ফযকত। 

আফযাীভ  তাাঁয ফংধয ম্পয়কি  অো ফয়রন, 

ةِإى خِإ َط ىفِإيى ْلْص هُن حى َط ِإ َّن هُنىفِإيى اآُّ ْص َط جْص َط
حهُنىأَط ى َط تَط ْص َط حبَط تَط ةَطى َط اْصكِإ تِإهِإى ا ُّ ُن َّن ىذُن ِّ َّن حىفِإيْص جَط َط ْص َط ى َط بَط قُن ْص ى َط َط ْص حقَط ى ِإسْص َط حىاَطهُن اَط ْص َط  َط َط

إَطى حاِإ ِإ ْص ى ااَّن إَط  -(২৭  ا  ك  ت)-ىاَط ِإ

‘অভযা তায়ক দান কযরাভ আাক্ব  আয়াকূফয়ক এফং তায ফংধযগ্য়ণয ভয়ধয 
প্রদান কযরাভ নফুত  ম্বকতাফ। তায়ক অভযা দমু্বনয়ায়ত যুষৃ্কত কযরাভ। 
ম্বনশ্চয়আ যকায়র ক ৎ করাকয়দয ন্তবুি ক্ত য়ফ’ (অনকাফতূ ২৯/২৭)। 

তঃয কলনফী ভুাম্মাদ (ছাঃ) ম্পয়কি  অো ফয়রন, 

َطىكَط ِإ   ًاى ى َّن كَط َط ذَط ى َط خِإ َط ى ْلْص جُن ى َطى َط اْص َط ْص َط ى َط ْص حإَط ىكَط إْص ىاِّ َط سَط َط ٌة ةٌةى َط سْص َط
ى ِإىأُن آِإ سُن ْص ىفِإيى َط ىاَطكُن ْص حإَط ىكَط   أل ز ب)-ىاَطقَطآْص

২১)- 

‘মাযা অো  কলম্বদফয়য (থিাৎ অয়খ্যায়ত ভমু্বক্তয) অা যায়খ্ এফং 
অোয়ক ম্বধক ায়য স্মযণ কয়য, তায়দয জনয অোয যায়ূরয (ভুাম্মায়দয) 
ভয়ধয ঈিভ নভনুা যয়য়য়ছ’ (অমাফ ৩৩/২১)। তঃয তাাঁয ম্বযফায ম্পয়কি  
ফরা য়য়য়ছ, 

 ِإ ْص  ًاى
ىتَط ْص كُن ْص ى َط ُن َط ِّ َط تِإ ى اْص َط ْص آَط ىأَطاْص جْص َط كُن ُنى ا ِّ ى َط ْص اِإبَط ى ُنىاِإ ُنذْص آُن حى ُن ِإ ْص  -(৩৩  أل ز ب)- ِإ َّن َط
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‘ক নফী ম্বযফায়যয দযগ্ণ! অো ককফর চান কতাভায়দয কথয়ক ম্বফেতা 
দযূ কযয়ত এফং কতাভায়দযয়ক ণূিরূয় তূ-ম্বফে যাখ্য়ত’ (অমাফ ৩৩/৩৩)। 
কল মাভানায় আভাভ ভাদী অয়ফন মযত পায়তভা (যাঃ)-এয ফংধযগ্য়ণয 
ভধয ’কত এ ম্বফলয়য় ফহু ছী াদীছ ফম্বণিত য়য়য়ছ।[2] এআবায়ফ আফযাীভ  
ভুাম্মায়দয নাভ মৃ্বথফীয কলম্বদন মিন্ত ম্বদয়ক ম্বদয়ক েদ্ধায য়ঙ্গ ঈচ্চাম্বযত ’কত 
থাকয়ফ। পাম্বরোম্বর াম্দ। 
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নবী আবরাীম : 
অদভ, আয়াহ্আয়া, ইা প্রভখু্ দ’ুম্বতন জয়নয ফযম্বতক্রভ ফায়দ নূ (অঃ)  
নযানয কর নফীয নযায় আফযাীভয়ক অভযা ধয়য ম্বনয়ত াম্বয কম, ম্বতম্বন ৪০ 
ফছয ফয়য় নফুত রাব কয়যন। ঈম্ময়ত ভুম্বরভায ম্বতা মযত আফযাীভ 
(অঃ) ম্বশ্চভ আযায়কয ফছযায ম্বনকটফতী ‘ফায়ফর’ য়য জন্গ্রণ কয়যন। এআ 
যটি যফতীয়ত রুায়ভান (অঃ)-এয ভয়য় জাদযু জনয ম্বফখ্যাত য় 
(ফাক্বাযা ২/১০২)। 

এখ্ায়ন তখ্ন কায়রডীয় (   ك آ ) জাম্বত ফফা কযত। তায়দয একচ্ছে ম্রাট 
ম্বছয়রন নভরূদ। ম্বমম্বন তৎকারীন মৃ্বথফীয়ত তযন্ত ঈদ্ধত  ংকাযী ম্রাট 
ম্বছয়রন। ম্বতম্বন প্রায় চাযয়া ফছয যাজত্ব কয়যন এফং কল মিন্ত ম্বনয়জ ‘ঈায’ 
ফায দাফী কয়যন।[3] অো তাযআ ভন্ত্রী  প্রধান য়ুযাম্বত ‘অময’-এয ঘয়য 
ম্বফশ্বয়নতা  ম্বফশ্ব ংস্কাযক নফী আফযাীভয়ক ভখু্যত: কায়রডীয়য়দয প্রম্বত কপ্রযণ 
কয়যন। আফযাীয়ভয ম্বনজ ম্বযফায়যয ভয়ধয ককফর ধম্বভিনী ‘াযা’  ভ্রাতুষ্পুে 
‘রতূ’ ভুরভান ন। 

স্ত্রী ‘াযা’ ম্বছয়রন অম্বদ ভাতা ম্বফম্বফ ায়ায য়য মৃ্বথফীয কেষ্ঠ নু্দযী ভম্বরা। 
ম্বতম্বন ১২৭ ফছয ফয়য় ‘কফযয়ন’ ভতুৃয ফফণ কয়যন  কখ্ায়নআ কফযস্থ ন।[4] 

াযায ভতুৃযয য়য আফযাীভ ক্বানতূযা ম্বফনয়ত আয়াক্বম্বতন  াজনূ ম্বফনয়ত 
অভীন নায়ভ যয দজুন নাযীয়ক ম্বফয়য় কয়যন এফং ৬+৫=১১টি ন্তান রাব 
কয়যন।[5] ম্বতম্বন প্রায় দ’ুকা ফছয জীফন ান ফয়র কম্বথত অয়ছ। 

ঈয়েখ্য কম, মযত আফযাীভ (অঃ) ম্পয়কি  ম্বফে কুযঅয়নয ২৫টি যূায় 
২০৪টি অয়ায়ত ফম্বণিত য়য়য়ছ।[6] ম্বনয়ে অভযা অয়াত ভূ কথয়ক ম্বনয়য় 
াধযতভ াম্বজয়য় কাম্বনী অকায়য ক কযায কচষ্টা াফ আনাঅো।- 



7. 

 

ামাহিক বস্থা: 
আফযাীয়ভয অম্বফবি াফকারীন ভয়য় কায়রডীয় ভাজ ম্বক্ষা  বযতায় 
ীলিস্থানীয় ম্বছর। এভনম্বক তাযা কৌযজগ্ত ম্বনয়য় গ্য়ফলণা কযত। ম্বকন্তু ীরা 
জূায কযায়গ্ অক্রান্ত য়য় তাযা অোয়ক াফায জনয ম্বফম্ববন্ন ভমূ্বতি   তাযকা 
ভয়ূয জূা কযত। মযত আফযাীভ ঈবয় ভ্রান্ত ম্বফশ্বায়য ম্বফরুয়দ্ধ তাীয়দয 
দায়াত ম্বনয়য় কপ্রম্বযত ন। 



8. 

 

আবরাীম (অঃ)-এর দাওয়াত : মূহতি পিূারী কওয়মর প্রহত- 

কর নফীয নযায় আফযাীভ (অঃ) স্বীয় কভয়ক প্রথয়ভ তাীয়দয দায়াত 
কদন। কমভন অো ফয়রন, 

ِإى ى َّن إىآُن إِإ ى ِإ حىتَط ْص ُنآُن إَط ،ى ِإ َّن َط ىتَط ْص َط ُن إَط ى ِإإىكُن تُن ْص ىاَّنكُن ْص ىخَط ْص ٌة اِإكُن ْص قُن هُنىذَط َطى َط تَّن هِإى  ْص ُنآُن  ى َّن ىاِإقَط ْص ِإ ىقَطحآَط
ى ِإذْص ََط ِإ ْص َط اِإ  َط  َط

ى َط  ْص ُنآُن هُنى قَط زْص ِإى ا ِّ ى َّن غُن  ى ِإ آَط تَط قحًاىفَطح ْص زْص ى ِإ ىاَطكُن ْص ى َط ْص ِإكُن إَط ِإىَلَط
ى َّن إىآُن إِإ ى ِإ ىتَط ْص ُنآُن إَط ى اَّنذِإ إَط كحًاى ِإإَّن ى ِإفْص خْص ُنقُن إَط تَط ح حًاى َط  ْص َط

أَط

جَط ُن إَطى هِإىتُن ْص ى ِإاَط ْص كُن ُن  ىاَطهُن  -(১৬-১৭  ا  ك  ت)- َط اْص

‘স্মযণ কয আফযাীভয়ক, মখ্ন ম্বতম্বন তায ম্প্রদায়য়ক ফরয়রন, কতাভযা অোয 
আফাদত কয এফং তাাঁয়ক বয় কয। এটাআ কতাভায়দয জনয ঈিভ মম্বদ কতাভযা 
ফঝু’। ‘কতাভযা কতা অোয ম্বযফয়তি  ককফর প্রম্বতভাযআ জূা কযছ এফং ম্বভথযা 
ঈদ্ভাফন কযছ। কতাভযা অোয ম্বযফয়তি  মায়দয আফাদত কযছ, তাযা কতাভায়দয 
ম্বযম্বময়কয ভাম্বরক নয়। কায়জআ অোয ম্বনকয়ট ম্বযম্বমক তারা কয। তাাঁয 
আফাদত কয এফং তাাঁয প্রম্বত কৃতজ্ঞতা প্রকা কয। তাাঁযআ ম্বনকয়ট কতাভযা 
প্রতযাফম্বতি ত য়ফ’ (অনকাফতূ ৩৩/১৬-১৭)। 

আফযাীভ (অঃ) ঈক্ত দায়ায়তয ভয়ধয ককফর অোয স্বীকৃম্বত কাভনা 
কয়যনম্বন। ফযং স্বীকৃম্বতয পরাপর (   ةى إلق   ) অা কয়যম্বছয়রন। থিাৎ তাযা 
কমন অোয অয়দ-ম্বনয়লধয়ক ভানয কয়য এফং ককান ফস্থায় তা রংঘন না 
কয়য। ককননা স্বীকৃম্বতয ম্বফযীত কাজ কযা তা রংঘন কযায াম্বভর। 
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হপতার প্রহত : 
َلَطى ى َط َلَطى ُن ْصاِإ ُن ى َط عُن حىَلَطى َطسْص َط ى َط ىتَط ْص ُنآُن ىاِإ َط حىأَط َطتِإ هِإى َط  ِإ ْص

َط ىألِإ ىقَطحآَط قحًاى َّن ِإ َهّللاًاح،ى ِإذْص آِّ ْص ىاِإ حإَط ىكَط هُن ى ِإ َّن ى ِإ ْص َط اِإ ْص َط حبِإ تَط ىفِإيى اْصكِإ كُن ْص
 َط ذْص

ىَلَطى حىأَط َطتِإ ىاِإ َط  حًاىسَط ِإ َهّللاحًا،ى َط كَط آِإ اْص
ىأَط ىفَطحتَّن ِإ ْص ِإيْص تِإكَط

ؤْص ى َط حىاَط ْص ى َط  ِإ
ى اْص ِإ ْص إَط ى ِإ حء ِإيْص ىجَط ى ِإ ِّيىقَطآْص  َطتِإ

حىأَط ئحًا،ى َط ىاَط ْص  ُنغْص ِإيى َط كَط
ى إَط كُن ْص إىفَطتَط ى ا َّن ْص َط إَط ى ِّ ذَط بٌة ى َط كَط سَّن ىأَطإى َط َط حفُن ىأَطخَط ى ِإ ِّيْص  َطتِإ

حىأَط اِإ َهّللاحًا،ى َط ى َط إِإ ىاِإ  َّن ْص َط حإَط ىكَط حإَط ى ااَّن ْص َط ى ِإإَّن حإَط ى ااَّن ْص َط تَط ْص ُنآِإ

حًاى اِإ َهّللا ى َط حإِإ  -(৪১-৪৫     )-اِإ اَّن ْص َط

‘তুম্বভ এআ ম্বকতায়ফ আফযাীয়ভয কথা ফণিনা কয। ম্বনশ্চয়আ ম্বতম্বন ম্বছয়রন তযফাদী 
 নফী’(১৯/৪১)। ‘মখ্ন ম্বতম্বন তায ম্বতায়ক ফরয়রন, ক অভায ম্বতা! তুম্বভ 
তায জূা ককন কয, কম কায়ন না, কদয়খ্ না এফং কতাভায ককান ঈকায়য অয় 
না?(৪২)। ‘ক অভায ম্বতা! অভায কায়ছ এভন জ্ঞান এয়য়ছ, মা কতাভায 
কায়ছ অয়ম্বন। তএফ তুম্বভ অভায নুযণ কয। অম্বভ কতাভায়ক যর থ 
কদখ্াফ’(৪৩)। ‘ক অভায ম্বতা! য়তায়নয জূা কয়যা না। ম্বনশ্চয়আ য়তান 
দয়াভয়য়য ফাধয’(৪৪)। ‘ক অভায ম্বতা! অম্বভ অংকা কযম্বছ কম, দয়াভয়য়য 
একটি অমাফ কতাভায়ক স্পি কযয়ফ, তঃয তুম্বভ য়তায়নয ফনু্ধ য়য় মায়ফ’ 

(ভাম্বযয়াভ ১৯/৪১-৪৫)। 

নযে অো ফয়রন, 

إٍلى ى ُّ ِإ ْص ى َط َطآٍل ىفِإيْص كَط قَط ْص َط ى َط  َط كَط
ىأَط ى ِإ ِّيْص ح حًاى اِإ َط ًا اْص َط

ىأَط تَّنخِإذُن ىأَطتَط هِإى زَط َط  ِإ ْص
ى ِإ ْص َط اِإ ْص ُنىألَط ىقَطحآَط

 -(৭৪  أل  ح )-ى َط ِإذْص

‘স্মযণ কয, মখ্ন আফযাীভ তায ম্বতা অমযয়ক ফরয়রন, তুম্বভ ম্বক প্রম্বতভা 
ভূয়ক ঈায ভয়ন কয? অম্বভ কদখ্য়ত াম্বচ্ছ কম, তুম্বভ  কতাভায ম্প্রদায় 
স্পষ্ট ম্বফভ্রাম্বন্তয ভয়ধয যয়য়ছ’ (অন‘অভ ৬/৭৪)। 

ম্বকন্তু আফযাীয়ভয এআ প্রাণবযা অয়ফদন ম্বতা অময়যয হৃদয় স্পি কযর না। 
যায়েয প্রধান য়ুযাম্বত এফং ম্রায়টয ভন্ত্রী  ম্বপ্রয়াে য়ায় ম্ভফত: ম্বফলয়টি 
তায কপ্রম্বিজ আযু য়। কমভন অো ফয়রন, ى  ِإ

ةُنى ِإحإلِإ ْص زَّن  ِإ
ى اْص هُن تْص ذَط َطىأَطخَط ى َهّللا ى تَّنقِإ ىاَطهُن  َط ِإذَط ىقِإ آَط

،ى حآُن ى اْص ِإ َط اَط ِإئْص َط سْص ُنهُنىجَط َط َّن ُنى َط  মখ্ন তায়ক ফরা য়, অোয়ক বয় কয, তখ্ন তায‘فَط َط
ম্মান তায়ক ায় স্ফীত কয়য। তএফ তায জনয জাান্নাভআ ময়থষ্ট। অয 
ম্বনঃয়ন্দয় তা ’র ম্বনকৃষ্টতভ ঠিকানা’ (ফাক্বাযা ২/২০৬)। ফস্ত্িতঃ 
ংকাযীয়দয চম্বযে ফিে  ফিময়ুগ্ প্রায় একআ য়য় থায়ক। 
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হপতার িবাব : 
য়ুেয অকুম্বতণূি দায়ায়তয ঈিয়য ম্বতা ফরর, حى ِإ ْص َط اِإ ْص ُنىاَطئِإإى ى َط تِإيْص ى اِإ َط إْص ى َط تَط ىأَط ْص بٌة ىأَط َط غِإ قَطحآَط

ح ى َط ِإ َهّللاًا جُن ْص ِإيْص ى َط اْص جُن َط َّنكَط َط ْص هِإىألَط تَط ىتَط ْص  ক আফযাীভ! তুম্বভ ম্বক অভায‘ -(৪৬     )-ىاَّن ْص
ঈাযয়দয কথয়ক ভখু্ ম্বপম্বযয়য় ম্বনচ্ছ? মম্বদ তুম্বভ ম্বফযত না , তয়ফ অম্বভ 
ফযআ াথয কভয়য কতাভায ভাথা চূণি কয়য কদফ। তুম্বভ অভায ম্মুখ্ ’কত 
ম্বচযতয়যয জনয দযূ য়য় মা’ (ভাম্বযয়াভ ১৯/৪৬)। 
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আবরাীয়মর িবাব: 
ম্বতায এআ কয়ঠায ধভম্বক শুয়ন েু আফযাীভ ফরয়রন, 

أَطآْص ُن ى َط ِّيى ِإى َط ى َّن إىآُن إِإ ى ِإ آْص ُن إَط حىتَط ى َط َط اُنكُن ْص زِإ تَط  ْص
أَط ى ِإيى َط ِإ َهّللاحًا،ى َط حإَط ىكَط هُن ى َط ِّيى ِإ َّن ىاَطكَط غْص ِإ ُن تَط سْص

ؤَط ىسَط كَط ىسَط َط ٌةى َط َط ْص قَطحآَط

حًاى قِإ َهّللا حءى َط ِّيىاَط ى ِإآُن َط كُن إَط
سَط ىأَطَلَّنىأَط  -(৪৭-৪৮     )-ى َط

‘কতাভায ঈয়য াম্বন্ত ফম্বলিত কৌক! অম্বভ অভায ারনকতি ায ম্বনকয়ট কতাভায 
জনয ক্ষভা প্রাথিনা কযফ। ম্বনশ্চয়আ ম্বতম্বন অভায প্রম্বত কভয়যফান’। ‘অম্বভ 
ম্বযতযাগ্ কযম্বছ কতাভায়দযয়ক এফং অো ফযতীত মায়দয কতাভযা জূা কয 
তায়দযয়ক। অম্বভ অভায ারনকতি ায়ক অফান কযফ। অা কম্বয অভায 
ারনকতি ায়ক অফান কয়য অম্বভ ফম্বিত ফ না’ (ভাম্বযয়াভ ১৯/৪৭-৪৮)। 
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হপতায়ক ও হনি ম্প্রদায়য়ক একয়ে দাওয়াত: 
অো ফয়রন, 

ى آْص ىاَط ،ىقَطحآَط إَط حكِإ ِإ ْص حى َط ىاَط َط آُّ ح حًاىفَط َطظَط ىأَطاْص َط ،ىقَطحاُن ْص ى َط ْص ُنآُن إَط حىتَط ْص ُنآُن ْص هِإى َط قَط ْص ِإ هِإى َط  ِإ ْص
َط ىألِإ ىقَطحآَط ،ى ِإذْص ى ِإ ْص َط اِإ ْص َط

ؤَط ى َط َط آُنى َط َط ْص ِإ ْص  َط تْص
حى تُن ى َّن أَط ْص ىأَطفَط َط ،ىقَطحآَط إَط ى َط ْص َط ُن ْص اِإكَط ذَط حىكَط حء َط حى  َط آْص َط جَط ى َط ،ىقَطحاُن ْص ى َطآْص إَط ى َط ُن ُّ ْص ىأَط ْص كُن ْص ى َط ْص َط ُن ْص َط ،ىأَط ْص إَط آْص ُن ْص ىتَط ى ِإذْص كُن ْص  َطسْص َط ُن  َط
ى يْص ،ى َط اَّنذِإ إِإ آِإ ْص ى َط ْص ىفَط ُن َط ىخَط َطقَط ِإيْص يْص ،ى اَّنذِإ إَط حاَط ِإ ْص ى اْص َط بَّن ىاِّيى ِإَلَّنى َط آُن ٌّ ى َط إِإ َّن ُن ْص ،ىفَط إَط آَط ُن ْص قْص

َط كُن ُنى ألْص حإُن ى َط  َط ،ىأَط تُن ْص إَط ىتَط ْص ُنآُن ْص تُن ْص كُن ْص
ى ىاِإيْص غْص ِإ َط ىأَطإى َّن عُن ىأَط ْص َط يْص ،ى َط اَّنذِإ إِإ ى ُن ْص ِإ ْص  َّن

ى ُن تُن ِإيْص ى ُن ِإ ْص يْص ،ى َط اَّنذِإ إِإ ى َطاْص ِإ ْص ىفَط ُن َط تُن ،ى َط ِإذَط ى َط ِإ ْص إِإ قِإ ْص ى َط َطسْص  ِإ ُن ِإيْص
ى ُن ْص اُن َط

ىفِإيى قٍل آْص ىاِإ حإَط ىاِإسَط آىاِّيْص ،ى َط جْص َط إَط حاِإ ِإ ْص ى ِإحااَّن قْص ِإيْص اْص ِإ
أَط كْص حًاى َط ى ُن ىاِإيْص بْص ىاَط بِّ ،ى َط إِإ ى اآِّ ْص ى َط ْص َط تِإيْص خَط ِإ ئَط

،ى إَط ى ُن ْص َط ُن ْص ى َط ْص َط زِإ ِإيْص َلَطىتُنخْص ،ى َط إَط حاِّ ْص ى ا َّن إَط ى ِإ حإَط ىكَط هُن ى ِإ َّن  ِإيْص
َط ىألِإ ،ى َط غْص ِإ ْص  ِإىجَط َّن ِإى ا َّن ِإ ْص ِإ

إى َّن َط َط ى ِإ ،ىَط جْص َط ْص ِإيْص إَط خِإ ِإ ْص
 ْلْص

،ى إَط ح ِإ ْص ى اْصجَط ِإ ْص ُنىاِإ ْصغَط تِإ زَط ،ى َط ُن ِّ إَط قِإ ْص تَّن ىاِإ ْص ُن ى اْصجَط َّن ُن اِإ َطتِإ زْص
أُن ،ى َط ىسَط ِإ ْص ٍل بٍل

تَط ى َطى ِإقَط ْص
ىأَط إْص ،ى ِإَلَّنى َط إَط َلَطى َط ُن ْص حآٌةى َّن ى َط ىَلَطى َط  َطعُن  َط ْص َط

،ى إَط ح ُن ْص ى َط اْصغَط حىاُن ْص كِإ ُن ْص ىفِإ ْص َط ،ىفَطكُن ْص إَط تَطاِإ ُن ْص ى َط ْص ىأَط ْص كُن ْص ى َط ْصاُن ُن ْص َط آْص ى ِإىاَط إِإ ىآُن ْص إْص ،ى ِإ إَط ىتَط ْص ُنآُن ْص تُن ْص حىكُن ْص ى َط إَط  ْص
ىأَط ىاَط ُن ْص آَط قِإ ْص  َط

ى بِّ كُن ى ِإ َط ى ُنسَط ِّ ْص
،ى ِإذْص إٍل ى ُّ ِإ ْص ى َط َطآٍل حىاَط ِإيْص ىكُن َّن حهللِإى ِإإْص ،ىتَط إَط تَطاِإ ُن ْص حى َطخْص ىفِإ ْص َط اُن ْص ،ىقَطحاُن ْص ى َط إَط جْص َط ُن ْص

ىأَط ى ِإ ْص ِإ ْص َط آُن جُن ُن ْص  َط
ى إَط ى ِإ إَط كُن ْص ةًاىفَط َط حىكَط َّن ىاَط َط ىأَطإَّن ،ىفَط َط ْص ى َط ِإ ْص ٍل قٍل آِإ ْص َلَطىاَط ،ى َط إَط حفِإ ِإ ْص ىاَط إْص حى ِإ حىاَط َط ،ىَط َط إَط  ُنجْص ِإ ُن ْص

حى ِإَلَّنى اْص  َط َّن َط
حىأَط ،ى َط َط إَط حاَط ِإ ْص  اْص َط

إَطى إْص ِإ ِإ ْص اُن ى ُّ ىأَطكْص َط ُن حإَط حىكَط ى َط َط ىْلَط َط ًا اِإكَط ىذَط ىفِإيْص ،ى ِإإَّن إَط  -(৬৯-১০৪  اا   ء)-ى اْص ُنإْص ِإ ِإ ْص

‘অয তায়দযয়ক আফযাীয়ভয ফিৃান্ত শুম্বনয়য় ম্বদন’(কা‘অযা ২৬/৬৯)। ‘মখ্ন ক 
স্বীয় ম্বতা  ম্প্রদায়য়ক কডয়ক ফরর, কতাভযা ম্বকয়য জূা কয’?(৭০)। তাযা 
ফরর, অভযা প্রম্বতভায জূা কম্বয এফং ফিদা এয়দযয়কআ ম্বনষ্ঠায ায়থ অাঁকয়ে 
থাম্বক’(৭১)। ‘ক ফরর, কতাভযা মখ্ন অফান কয, তখ্ন তাযা কায়ন 
ম্বক’?(৭২)। ‘থফা তাযা কতাভায়দয ঈকায ফা ক্ষম্বত কযয়ত ায়য ম্বক’?(৭৩)। 
‘তাযা ফরর, না। তয়ফ অভযা অভায়দয ফা-দাদায়দয কয়য়ম্বছ, তাযা এরূআ 
কযত’(৭৪)। আফযাীভ ফরর, কতাভযা ম্বক তায়দয ম্পয়কি  কবয়ফ কদয়খ্ছ, মায়দয 
কতাভযা জূা কয়য অছ’?(৭৫)। ‘কতাভযা এফং কতাভায়দয ফূিফতী 
ম্বতৃরুুয়লযা’(৭৬)। ‘তাযা ফাআ অভায ত্রু, ম্বফশ্ব ারনকতি া ফযতীত’(৭৭)। 
‘ম্বমম্বন অভায়ক মৃ্বষ্ট কয়যয়ছন, তঃয অভায়ক থ প্রদিন কয়যয়ছন’ (৭৮)। 
‘ম্বমম্বন অভায়ক অায কদ  ানীয় দান কয়যন’ (৭৯)। ‘মখ্ন অম্বভ ীম্বেত 
আ, তখ্ন ম্বতম্বনআ অভায়ক অয়যাগ্য দান কয়যন’(৮০)। ‘ম্বমম্বন অভায ভতুৃয 
ঘটায়ফন, তঃয নুজীফন দান কযয়ফন’ (৮১)। ‘অা কম্বয কল ম্বফচায়যয ম্বদন 
ম্বতম্বন অভায ত্রুটি-ম্বফচুযম্বত ক্ষভা কয়য ম্বদয়ফন’ (৮২)। ‘ক অভায ারনকতি া! 
অভায়ক প্রজ্ঞা দান কয এফং অভায়ক ৎকভিীরয়দয ন্তবুি ক্ত কয’(৮৩)। ‘এফং 
অভায়ক যফতীয়দয ভয়ধয তযবালী কয’ (৮৪)। ‘তুম্বভ অভায়ক কন‘ভতণূি 
জান্নায়তয ঈিযাম্বধকাযীয়দয ন্তবুি ক্ত কয’(৮৫)। (ক প্রবু) ‘তুম্বভ অভায 
ম্বতায়ক ক্ষভা কয। ম্বতম্বন কতা থভ্রষ্টয়দয ন্তবুি ক্ত’(৮৬) (ক অো) 
‘নুরুত্থান ম্বদফয় তুম্বভ অভায়ক রাম্বিত কয না’ (৮৭)। ‘কম ম্বদয়ন ধন-ম্পদ 
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 ন্তান-ন্তম্বত ককান কায়জ অয়ফ না’ (৮৮) ‘ম্বকন্তু কম ফযম্বক্ত যর হৃদয় 
ম্বনয়য় অোয কায়ছ অয়ফ’ (৮৯)। ‘(ঐ ম্বদন) জান্নাত অোবীরুয়দয 
ম্বনকটফতী কযা য়ফ’(৯০)। ‘এফং জাান্নাভ ম্বফথগ্াভীয়দয াভয়ন ঈয়ন্াম্বচত 
কযা য়ফ’(৯১)। ‘(ঐ ম্বদন) তায়দযয়ক ফরা য়ফ, তাযা ককাথায় মায়দযয়ক 
কতাভযা জূা কযয়ত’?(৯২) ‘অোয ম্বযফয়তি । তাযা ম্বক (অজ) কতাভায়দয 
াাময কযয়ত ায়য ম্বকংফা তাযা ম্বক ককানরূ প্রম্বতয়াধ ম্বনয়ত ায়য ’? (৯৩)। 
‘তঃয তায়দযয়ক এফং (তায়দয ভাধযয়ভ) থভ্রষ্টয়দযয়ক য়ধাভখু্ী কয়য ম্বনয়ক্ষ 
কযা য়ফ জাান্নায়ভ’(৯৪) ‘এফং আফরী ফাম্বনীয করয়ক’ (৯৫)। ‘তাযা 
কখ্ায়ন ঝগ্োয় ম্বরপ্ত য়য় ফরয়ফ’(৯৬) ‘অোয কভ! অভযা প্রকায ভ্রাম্বন্তয়ত 
ম্বছরাভ’(৯৭), ‘মখ্ন অভযা কতাভায়দযয়ক (থিাৎ কম্বথত ঈাযয়দযয়ক) 
ম্বফশ্বারয়কয ভতুরয গ্ণয কযতাভ’(৯৮)।‘অয়র অভায়দযয়ক াাচাযীযাআ 
থভ্রষ্ট কয়যম্বছর’ (৯৯)। ‘পয়র (অজ) অভায়দয ককান পুাম্বযকাযী কনআ’ 

(১০০) ‘এফং ককান হৃদয় ফনু্ধ কনআ’(১০১)। ‘ায়! মম্বদ ককানরূয় অভযা 
মৃ্বথফীয়ত ম্বপয়য মাফায য়ুমাগ্ কতাভ, তা’কর অভযা ইভানদাযগ্য়ণয ন্তবুি ক্ত 
য়য় কমতাভ’(১০২)। ‘ম্বনশ্চয়আ এ ঘটনায ভয়ধয ম্বনদিন যয়য়য়ছ। ফস্ত্িতঃ তায়দয 
ম্বধকাংআ ম্বফশ্বাী ম্বছর না’ (১০৩)। ‘ম্বনশ্চয়আ অনায ারনকতি া যাক্রান্ত  
দয়ারু’ (কা‘অযা ২৬/৬৯-১০৪)। 

স্বীয় ম্বতা  ম্প্রদায়য়য ম্বনকয়ট আফযাীয়ভয দায়াত  তায়দয জফাফয়ক 
অো নযে ম্বনেরূয় ফণিনা কয়যন। কমভন- 

ى تُن ْص ىكُن ْص ىاَطقَطآْص ،ىقَطحآَط إَط ح ِإآِإ ْص حى َط حىاَط َط حء َط حى  َط آْص َط جَط ،ىقَطحاُن ْص ى َط إَط حكِإ ُن ْص حى َط ىاَط َط تُن ْص  ْص
ىأَط آُنى اَّنتِإيْص ح ِإ ْص هِإى اتَّن َط ذِإ حىاَط هِإى َط قَط ْص ِإ هِإى َط  ِإ ْص

َط ىألِإ ىقَطحآَط  ِإذْص
ى ح َط تِإ ى اسَّن َط بُّ ى َط ى َطآى َّن ُّكُن ْص ،ىقَطحآَط إَط ى ا َّن ِإ ِإ ْص إَط ى ِإ تَط  ْص

ىأَط ىأَط ْص قِّ حى ِإحاْص َط تَط َط ئْص جِإ
،ىقَطحاُن ْص ىأَط إٍل ى ُّ ِإ ْص ى َط َطآٍل ىفِإيْص كُن ْص حإُن ى َط  َط تُن ْص  ْص

أَط
إَطى آْص ِإ ِإ ْص اُّ ْص ى ُن إىتُن َط

ىأَط آَط كُن ى َط ْص ح َط ىأَطاْص َط إَّن آَط َطكِإ ْص حهللِإىألَط تَط ،ى َط إَط آِإ ْص حاِإ ى ااَّن إَط اِإكُن ى ِّ حى َط َط ىذَط أَط َط ى َط إَّن اُن ىفَط َط َط يْص ى اَّنذِإ َط ْص ِإ -ى َط ألْص

 -(৫২-৫৭  أل   حء)

আফযাীভ স্বীয় ম্বতা  ম্প্রদায়য়ক ফরর, ‘এআ ভমূ্বতি গুম্বর কী মায়দয কতাভযা 
জূাযী য়য় ফয় অছ’?(অম্বিয়া ২১/৫২)। ‘তাযা ফরর, অভযা অভায়দয ফা-
দাদায়দযয়ক এরূ জূা কযয়ত কদয়খ্ম্বছ’(৫৩)। ‘ক ফরর, কতাভযা প্রকায 
গুভযাীয়ত ম্বরপ্ত অছ এফং কতাভায়দয ফা-দাদাযা’ (৫৪)। ‘তাযা ফরর, তুম্বভ 
ম্বক অভায়দয কায়ছ তয এয়ছ, না ককফর ককৌতুক কযছ’? (৫৫)। ‘ক ফরর, 

না। ম্বতম্বনআ কতাভায়দয ারনকতি া, ম্বমম্বন নয়বাভন্ডর  বূভন্ডয়রয ারনকতি া, ম্বমম্বন 
এগুয়রা মৃ্বষ্ট কয়যয়ছন এফং অম্বভ এ ম্বফলয়য় কতাভায়দয ঈয নযতভ 
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াক্ষযদাতা’(৫৬)। ‘অোয কভ! মখ্ন কতাভযা ম্বপয়য মায়ফ, তখ্ন অম্বভ 
কতাভায়দয ভমূ্বতি গুয়রায ফযাায়য একটা ম্বকছু কয়য কপরফ’ (অম্বিয়া ২১/৫২-৫৭)। 
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দাওয়ায়তর ারকথা ও ফশ্রুহত : 
ভমূ্বতি জূাযী ম্বতা  ম্প্রদায়য়য কনতায়দয ম্বনকয়ট আফযাীয়ভয দায়াত  তায়দয 
প্রদি জফায়ফয ায কথাগুম্বর ম্বনেরূ: 
১. আফযাীভ তায়দযয়ক এক অোয আফাদয়তয ম্বদয়ক দায়াত কদন। ম্বতম্বন ভমূ্বতি  
জূায াযতায ম্বফলয়টি তায়দয াভয়ন ফয়র কদন। ককননা এটি ম্বছর কয়রয 
জয়ফাধয। ম্বকন্তু তাযা ভমূ্বতি জূায ীরা ছােয়ত যামী য়ম্বন। কাযণ ম্বযকী 
প্রথায ভয়ধয কনতায়দয রাব ম্বছর ভার-ম্পদ  দমু্বনয়াফী ম্মায়নয নগ্দ প্রাম্বপ্ত। 
ক্ষান্তয়য অোয আফাদয়তয ভয়ধয এয়ফয প্রাম্বপ্ত কমাগ্ কনআ। ম্বযকী জূা-
াফিয়নয ভয়ধয গ্যীফয়দয রাব ম্বছর এআ কম, এয পয়র তাযা কনতায়দয কাছ কথয়ক 
দমু্বনয়াফী য়মাম্বগ্তা কত। এ ছাো ম্বফম্ববন্ন কাল্পম্বনক  ভ্রান্ত ম্বফশ্বা তায়দযয়ক 
ভমূ্বতি জূায় প্রয়যাম্বচত কযত। ক্ষান্তয়য একম্বনষ্ঠ তাীদ ম্বফশ্বা তায়দযয়ক এফ 
কথয়ক ম্বফযত থাকয়ত ঈদ্বদু্ধ কয়য। কমখ্ায়ন এক অোয কগ্ারাভীয ধীয়ন ফে-
কছাট ফায জনয াভাম্বজক ভানাম্বধকায ম্বনম্বশ্চত য়য় মায়। 

২. ভমূ্বতি জূাযীয়দয ককান ঙ্গত জফাফ ম্বছর না। তাযা ককফর একটা কথাআ 
ফয়রম্বছর কম, এটা অভায়দয ফা-দাদায়দয অভর কথয়ক চয়র অা প্রথা। 

৩. আফযাীয়ভয এত ম্বকছু ফক্তয়ফযয য়য এআ ন্ধজূাযীযা ফরর , অয়রআ তুম্বভ 
ককান তয এয়নছ, না অভায়দয ায়থ ককৌতুক কযছ? কাযণ দৃয ীয 
ম্বফলয়টি তায়দয ফাস্তফ জ্ঞায়ন অয়ম্বন। ম্বকন্তু ভমূ্বতি য়ক তাযা াভয়ন কদখ্য়ত ায়। 
কখ্ায়ন কফা  জূা কয়য তাযা তৃম্বপ্ত ায়। 

৪. ম্বতা তাাঁয়ক ভাথা পাটিয়য় কদয়ায হুভম্বক ম্বদর এফং ফােী কথয়ক তাম্বেয়য় 
ম্বদর। ম্বকন্তু ম্বতম্বন ম্বতায জনয অোয ম্বনকয়ট ক্ষভা প্রাথিনায য়াদা কযয়রন। 
এয ভয়ধয ম্বতায প্রম্বত ন্তায়নয কতি ফয কফাধ পুয়ট ঈয়ঠয়ছ, মম্বদ ম্বতম্বন ভুম্বযক 
ন। য়য ম্বতায কুপযী ম্বযষ্কায য়য় কগ্য়র ম্বতম্বন ম্বফযত ন (তফা 
৯/১১৪)। 

৫. ম্বতা ফম্বষ্কায কযয়র ম্প্রদায় তখ্ন ফম্বষ্কায কয়যম্বন। তাআ ম্বতম্বন নুযায় 
দায়ায়ত ভয়নাম্বনয়ফ কযয়রন। মম্বদ তায পরশ্রুম্বত ম্বছর য়ূফিয নযায় নূয।  
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তারকা পিূারীয়দর ায়থ হবতকি  : 
ভমূ্বতি  জূাযীয়দয ায়থ ম্বফতয়কি য য়য ম্বতম্বন তাযকাজূাযী কনতায়দয প্রম্বত 
তাীয়দয দায়াত কদন। ম্বকন্তু তাযা ভমূ্বতি  জূাযীয়দয নযায় ম্বনজ ম্বনজ 
ম্বফশ্বায় টর যআর। ফয়য়ল তাাঁয ায়থ তায়দয কনতায়দয তকি মদু্ধ অফম্বযক 
য়য় য়ে। ককঈ ককঈ ফয়রয়ছন, আফযাীয়ভয কয়ভয করায়কযা একআ ায়থ ভমূ্বতি  
 তাযকায জূা কযত। কটা ম্ভফ ম্বকছু নয়। 

ম্বফে কুযঅয়ন এআ তকি মদু্ধ একটি ম্ববনফ  নাটকীয় বম্বঙ্গয়ত প্রকা কযা 
য়য়য়ছ, মায়ত য়জ অযফীয় াঠক হৃদয়য় কযখ্াাত কয়য। ককননা মযত 
আফযাীভ (অঃ) ম্বছয়রন ভগ্র অযয়ফয করাকয়দয ম্বতাভ। তাাঁয প্রম্বত কগ্াটা 
অযফ জাম্বত ম্মান প্রদিন কযত। থচ তায়দয ম্বতাভ মায ম্বফরুয়দ্ধ 
জীফনবয রোআ কযয়রন জাম্বর অযফযা কআ ফ ম্বযয়ক ম্বনভম্বিত য়য় 
য়েম্বছর। কম কা‘ফা গ্ৃয়ক আফযাীভ (অঃ) ম্বনভিাণ কয়যন এক অোয 
আফাদয়তয জনয। তাযা কখ্ায়নআ ভমূ্বতি জূা শুরু কয়য ম্বদয়য়ম্বছর। থচ ভয়ুখ্ 
অোয়ক স্বীকায কযত এফং আফযাীভ  আভাইর (অঃ)-এয প্রম্বত গ্বীয 
েদ্ধা কালণ কযত। অজয়কয ভুরভানয়দয জনয এয ভয়ধয ম্বক্ষণীয় ম্বফলয় 
যয়য়য়ছ। ককননা তাযা ভয়ুখ্ অোয়ক স্বীকায কয়য এফং কলনফীয প্রম্বত গ্বীয 
েদ্ধা কালণ কয়য। থচ ম্বনয়জযা কফয জূা  স্থানজূায ম্বযয়ক ম্বরপ্ত যয়য়য়ছ। 
অোয ম্বফধায়নয ফাধযতা  তায ম্বযফয়তি  ম্বনয়জয়দয ভনগ্ো ম্বফধান ভয়ূয 
অনগু্তয কতা যয়য়য়ছআ। এক্ষয়ণ অভযা কুযঅয়ন ফম্বণিত আফযাীয়ভয য ম্বফতকি  
মদু্ধটিয ম্বফফযণ ক কযফ।- 

অো ফয়রন, 

كَط حًاى أَطىىكَط ْص آُنى َط هِإى ا َّن ْص ى َط َط ْص إَّن حىجَط ،ىفَط َط َّن إَط قِإ ِإ ْص ى اْص ُن ْص إَط ى ِإ إَط كُن ْص اِإ َط ى َط ى َط ألَط ْص ِإ ح َط تِإ ى اسَّن َط تَط ى َط َطكُن ْص ى ِإ ْص َط اِإ ْص َط يْص ى ُن ِإ اِإكَط ذَط كَط  َط
ى ىاَطئِإإىاَّن ْص ىقَطحآَط حىأَطفَطآَط ىفَط َط َّن ـذَط ى َط ِّيْص ىاَط غحًاىقَطحآَط حزِإ ى َط قَط َط َط

أَطىى اْص حى َط ،ىفَط َط َّن إَط ى ْلفِإ ِإ ْص ىقَطحآَطىَلىأُن ِإبُّ حىأَطفَطآَط ـذَط ى َط ِّيىفَط َط َّن ىاَط قَطحآَط
ى ىقَطحآَط حىأَطفَط َطتْص ىفَط َط َّن ـذَط ىأَطكْص َط ُن ىاَط ـذَط ى َط ِّيْص ىاَط ىقَطحآَط غَط ًا حزِإ ى َط ىى ااَّن ْص َط

أَط حى َط ،ىفَط َط َّن إَط آاِّ ْص ى ا َّن قَط ْص ِإ
ى اْص إَط ى ِإ إَّن َطكُن ْص َط ى َط ِّيىألَط آِإ ِإيْص  َط ْص

ى إَط حْصى ِإ حىأَط َط ى َط ِإ ْص حًاى َّن َط ى َط ألَط ْص َط ح َط تِإ ى اسَّن َط ىفَط َط َط يْص ىاِإ َّنذِإ يَط جْص ِإ ى َط تُن جَّن ْص ،ى ِإ ِّيى َط إَط كُن ْص حىتُناْص ِإ ى ِّ َّن يءٌة ى َط ِإ ى ِإ ِّيْص حىقَط ْص ِإ  َط
ى ى َط ِّيْص آءَط ى ِإهِإى ِإَلَّنىأَطإى َّناَط إَط كُن ْص حىتُناْص ِإ ى َط حفُن خَط

َلَطىأَط ى َط آَط إِإ ىاَط قَطآْص حجُّ  ِّيىفِإيى ِإى َط تُن َط
ىأَط ىقَطحآَط هُن ىقَط ْص ُن هُن آجَّن ،ى َط َط إَط كِإ ْص  ُناْص ِإ

 اْص
ِإى ى ِإحهللَهّللا تُن ْص كْص اْص َط

ىأَط ىأَط َّنكُن ْص إَط حفُن ْص َلَطىتَطخَط ى َط تُن ْص كْص حىأَطاْص َط ى َط حفُن ىأَطخَط فَط كَط ْص ،ى َط إَط كَّن ُن ْص ذَط تَط ى ِإ ْص حًاىأَطفَط َطىتَط ءٍل ىكُنآَّنىاَطيْص ى َط ِّيْص عَط سِإ ئحًاى َط اَط ْص
ى ح َط ُن ْص ى َط ْص ِإسُن ْص ى ِإ  َط اَط ْص ى  َط ُن  ى َط إَط ،ى اَّنذِإ ْص إَط ىتَط ْص َط ُن ْص تُن ْص ىكُن ْص ى ِإإْص إِإ  ْص

ى ِإحألَط قُّ  َط
ىأَط إِإ قَط ْص  َط ِإ ْص

ى اْص ح حًاىفَطؤَطيُّ ىسُن ْص َط كُن ْص ى ِإهِإى َط َط ْص آْص ى ُن َطزِّ حىاَط ْص  َط

إَطى آُن ْص تَط اُن ى ُّ ْص ى َط إُن ىاَط ُن ُنى ألَط ْص ىأُن اَطـئِإكَط  ٍل
 -(৭৫-৮২  أل  ح )-ى ِإظُن ْص

‘অম্বভ এরূবায়ফআ আফযাীভয়ক নয়বাভন্ডর  বূভন্ডয়রয তযাশ্চমি ফস্ত্িভূ 
কদখ্ায়ত রাগ্রাভ, মায়ত ক দঢ়ৃম্বফশ্বাীয়দয ন্তবুি ক্ত য়য় মায়’ (অন‘অভ ৬/৭৫)। 
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‘নন্তয মখ্ন যাম্বেয ন্ধকায তায ঈয়য ভাচ্ছন্ন ’র, তখ্ন ক তাযকা কদয়খ্ 
ফরর কম, এটি অভায ারনকতি া। তঃয মখ্ন তা স্তম্বভত ’র, তখ্ন ফরর, 

অম্বভ স্তগ্াভীয়দয বারফাম্ব না’ (৭৬)। ‘তঃয মখ্ন চন্দ্রয়ক ঝরভর কযয়ত 
কদখ্র, তখ্ন ক ফরর, এটি অভায ারনকতি া। ম্বকন্তু য়য মখ্ন তা স্তম্বভত 
’র, তখ্ন ফরর, মম্বদ অভায প্রম্বতারক অভায়ক থ প্রদিন না কয়যন, তা’কর 
ফযআ অম্বভ থভ্রষ্ট ম্প্রদায়য়য ন্তবুি ক্ত য়য় মাফ’ (৭৭)। ‘তঃয মখ্ন 
ঈদীয়ভান মূিয়ক ডগ্ভয়গ্ কদখ্য়ত কর, তখ্ন ফরর, এটিআ অভায ারনকতি া এফং 
এটিআ ফয়চয়য় ফে। ম্বকন্তু য়য মখ্ন তা ডুয়ফ কগ্র, তখ্ন ফরর, ক অভায 
ম্প্রদায়! কতাভযা কমফ ম্বফলয়য়ক যীক কয, অম্বভ ফ কথয়ক ভকু্ত’ (৭৮)। 
‘অম্বভ অভায কচাযায়ক ঐ িায ম্বদয়ক একম্বনষ্ঠ কযম্বছ, ম্বমম্বন নয়বাভন্ডর  
বূভন্ডর মৃ্বষ্ট কয়যয়ছন এফং অম্বভ ংীফাদীয়দয ন্তবুি ক্ত নআ’ (৭৯)। ‘(তখ্ন) 
তায ম্প্রদায় তায ায়থ ম্বফতকি  কযর। ক ফরর, কতাভযা ম্বক অভায ায়থ 
অো ম্পয়কি  ম্বফতকি  কযছ? থচ ম্বতম্বন অভায়ক যর থ কদম্বখ্য়য়য়ছন। অয 
অম্বভ বয় কম্বযনা তায়দয, মায়দযয়ক কতাভযা তাাঁয ায়থ যীক কয, তয়ফ অভায 
ারনকতি া মম্বদ ম্বকছু (কষ্ট ম্বদয়ত) চান। অভায প্রবুয জ্ঞান ফম্বকছুয়তআ 
ম্বযফযপ্ত। কতাভযা ম্বক ঈয়দ গ্রণ কযয়ফ না’? (৮০)। ‘ম্বকবায়ফ অম্বভ ঐফ 
ফস্ত্িয়ক বয় কযফ, মায়দযয়ক কতাভযা তাাঁয ায়থ যীক কয়যছ? থচ কতাভযা এ 
ম্বফলয়য় বয় ানা কম, কতাভযা অোয ায়থ এভন ফ ফস্ত্িয়ক যীক কয়যছ, 

মায়দয ম্পয়কি  অো কতাভায়দয প্রম্বত ককান প্রভাণ ফতীণি কয়যনম্বন। এক্ষয়ণ 
ঈবয় দয়রয ভয়ধয কক কফী ম্বনযািা রায়বয ম্বধকাযী? মম্বদ কতাভযা জ্ঞানী 
য়য় থাক’ (৮১)। ‘মাযা ইভান অয়ন এফং স্বীয় ইভানয়ক ম্বযয়কয ায়থ ম্বভম্বেত 
কয়য না, তায়দয জনযআ যয়য়য়ছ ম্বনযািা এফং তাযাআ  ’র ুথপ্রাপ্ত’ (অন‘অভ 
৬/৭৫-৮২)। 

ঈয়যয ফণিনা বম্বঙ্গয়ত ভয়ন য় কমন আফযাীভ ঐ ম্বদনআ প্রথভ নক্ষে, চন্দ্র  
মূি কদখ্য়রন এফং ‘এটি অভায ারনকতি া’ ফয়র াভম্বয়কবায়ফ ভুম্বযক 
য়য়ম্বছয়রন। য়য ম্বযক ম্বযতযাগ্ কয়য ভুম্বরভ ’করন। থচ ঘটনা কভায়টআ তা 
নয়। ককননা ঐ ভয় আফযাীভ (অঃ) নযূন িয়যার্ধ্ি ফয়য়য নফী। অয 
নফীগ্ণ জন্ কথয়কআ ম্বনষ্পা  ম্বযকভকু্ত থায়কন। অর কথা ’র এআ কম, 

ভমূ্বতি  জূায াযতা ফঝুায়না মতটা জ ম্বছর, তাযকা জূায াযতা ফঝুায়না 
ততটা জ ম্বছর না। ককননা টা ভানয়ুলয ধযায়ছাাঁয়ায ফাআয়য। তাআ আফযাীভ 
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(অঃ) এখ্ায়ন দফজ্ঞাম্বনক ন্থা কফয়ছ ম্বনয়রন এফং জনগ্য়ণয জয়ফাধয এভন 
একটি প্রভাণ ঈস্থান কযয়রন, মায়ত তায়দয রা-জয়াফ য়া ফযতীত ককান 
ঈায় ম্বছর না। ম্বতম্বন কৌযজগ্য়তয গ্ম্বত-প্রকৃম্বত কম অোয হুকুয়ভয ধীন, ক 
কথা না ফয়র তায়দয স্তম্বভত য়ায ম্বফলয়টিয়ক প্রভাণ ম্বায়ফ ক কয়যন। 
কাযণ এটাআ ম্বছর তায়দয জয়নয জয়ফাধয। ম্বতম্বন ফয়রন, মা ক্ষয়য় মায়, ডুয়ফ 
মায়, াম্বযয়য় মায়, ম্বনয়জয়ক টিম্বকয়য় যাখ্য়ত ায়য না, ধয়য যাখ্য়ত ায়য না, ফযং 
দদম্বনক য়ঠ অয কডায়ফ, ক কখ্য়না ভানয়ুলয প্রম্বতারক ’কত ায়য না। ফযং 
য়ফিাচ্চ ারনকতি া ককফর ম্বতম্বনআ ’কত ায়যন, ম্বমম্বন এফ ম্বকছুয মৃ্বষ্টকতি া  
ম্বফধানদাতা। অয ম্বতম্বনআ ’করন ‘অো’। অম্বভ তাাঁয ম্বদয়কআ ম্বপয়য কগ্রাভ এফং 
ফা-দাদায অভর কথয়ক কতাভযা কম ম্বযক কয়য অছ, অম্বভ তা কথয়ক 
ম্বনয়জয়ক ভকু্ত কঘালণা কযরাভ। 

ফরা ফাহুরয, এয ন্তম্বনিম্বত দায়াত ম্বছর এআ কম, ক অভায জাম্বত! কতাভযা 
অভায ভত অোয ম্বদয়ক ম্বপয়য এয়া এফং ম্বযক ’কত ভকু্ত । ম্বকন্তু 
আফযাীয়ভয এআ তকি মদু্ধ ম্বনষ্ফর ’র। ম্প্রদায়য়য কনতাযা ম্বনজ ম্বনজ ভয়তয 
ঈয়য দঢ়ৃ যআর। ককঈ তাাঁয অফায়ন াো ম্বদর না। 
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একটি ংলয় ও তার িওয়াব : 
৭৫ ’কত ৮২ মিন্ত ৮টি অয়ায়ত কম ম্বফলয়গুম্বর অয়রাম্বচত য়য়য়ছ, এটি 
আফযাীয়ভয ম্বশুকায়র জ্ঞান-ফমু্বদ্ধয ফয় ফায ভয়কায ঘটনা, নাম্বক নফী 
ফায য়যয তকি ানষু্ঠান, এ ম্বফলয়য় ম্বফদ্বানগ্ণ ভতয়বদ কয়যয়ছন। আফন ুজাযীয 
(ভঃৃ ৩১০ ম্বঃ) প্রথয়ভাক্ত ভত কালণ কয়যন। ম্বতম্বন এ ম্বফলয়য় অরী আফয়ন 
ত্বারায য়ূে আফন ুঅফফা (যাঃ)-এয ফণিনা ক কয়যয়ছন। তয়ফ এআ 
ফণিনাটিয নদ মইপ।[7] 

ভুাম্মাদ আফন ুআাক্ব (৮৫-১৫০ ম্বঃ) ফম্বণিত ম্বকছু য়রৌম্বকক ঘটনা ঈয়েম্বখ্ত 
য়য়য়ছ, মা ঈক্ত ভতয়ক ভথিন কয়য। কমভন ফাদা নভরূদ মখ্ন জানয়ত 
ায়যন কম, ম্বচয়যআ একটি েু ন্তান জন্রাব কযয়ফ, কম তায যাজয াযায়নায 
কাযণ য়ফ, তখ্ন ম্বতম্বন নফজাতক কর েু ন্তানয়ক তযা কযায ম্বনয়দি জাম্বয 
কয়যন। আফযাীয়ভয ভা তখ্ন একটি াায়েয কগ্ান গুায় রমু্বকয়য় আফযাীভয়ক 
প্রফ কয়যন এফং আফযাীভ একাকী কখ্ায়ন ফে ন। আফযাীয়ভয এক অঙ্গরু 
ম্বদয়য় দধু কফয ’ত, এক অঙ্গরু ম্বদয়য় ভধ ুকফয ’ত  এক অঙ্গরু ম্বদয়য় াম্বন 
কফয ’ত। এবায়ফ ম্বতম্বন কখ্ায়ন ম্বতন ফছয কাটান। তাযয ম্বতম্বন কখ্ান 
কথয়ক কফয য়য় এয় ভায়ক ফয়রন, অভায প্রবু কক? ভা ফরয়রন, নভরূদ। ম্বতম্বন 
ফরয়রন, নভরূয়দয প্রবু কক? তখ্ন ভা তায়ক চে ভাযয়রন এফং ম্বতম্বন ফঝুয়রন 
এটিআ ’র কআ কছয়র, মায ম্পয়কি  ফাদা নভরূদ অয়গ্আ স্বপ্ন কদয়খ্য়ছন। দু্দী, 
মাাক প্রভয়ুখ্য ফযায়ত কাাই স্বীয় ক্বাছাছুর অম্বিয়ায ভয়ধয এ ধযয়নয য়নক 
য়রৌম্বকক ঘটনা ফণিনা কয়যয়ছন (আফন ুকাছীয, কুযতুফী)। তঃয আফযাীভ 
গুা কথয়ক কফয য়য় প্রথভ তাযকা কদখ্য়রন, তাযয চন্দ্র কদখ্য়রন, তাযয মূি 
কদখ্য়রন। তঃয ফম্বকছুয ডুয়ফ মায়া কদয়খ্ ম্বনয়জআ ম্বদ্ধান্ত ম্বনয়রন কম, প্রকৃত 
ারনকতি া ম্বতম্বন, ম্বমম্বন এগুম্বরয়ক মৃ্বষ্ট কয়যয়ছন (কুযতুফী)। আফন ুজাযীয দরীর 
এয়নয়ছন আফযাীয়ভয একথা দ্বাযা, কমখ্ায়ন ম্বতম্বন ফয়রয়ছন, ى إَط ى ِإ إَّن آِإ ِإيى َط ِّيىألكُن  َط ى َط ْص اَطئِإإىاَّن ْص

،ى حاِّ إَط ى ا َّن قَط ْص ِإ
 মম্বদ অভায প্রম্বতারক অভায়ক থ না কদখ্ান, তা’কর ফযআ‘ اْص

অম্বভ থভ্রষ্টয়দয ন্তবুি ক্ত য়য় মাফ’ (অন‘অভ ৬/৭৭)। 

আফন ুকাছীয (৭০১-৭৭৪ ম্বঃ) ফয়রন, ফযং ঠিক কথা এআ কম, আফযাীয়ভয 
ঈয়যাক্ত ঘটনা ম্বছর তায কয়ভয ায়থ একটি তকি ানষু্ঠান ভাে। এটি কখ্য়নাআ 
তায ম্বশুকায়রয ঘটনা নয় এফং ম্বতম্বন ক্ষম্বণয়কয তয়য কখ্য়না ভুম্বযক নম্বন। 
ককননা তাাঁয ম্পয়কি  অো ফয়রন, ى، كِإ إَط ى اْص ُناْص ِإ إَط ى ِإ ى َطكُن اَط ْص ِإى َط ِإ  حًاى َط َهّللا ىقَطح ِإتحًاىهللِإ ىأُن َّن ًا حإَط ىكَط ى ِإ ْص َط اِإ  َط  ِإإَّن
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‘ম্বনশ্চয়আ আফযাীভ ম্বছয়রন একটি ঈম্মত এফং অোয প্রম্বত নগু্ত  একম্বনষ্ঠ। 
অয ম্বতম্বন কখ্য়নাআ ভুম্বযকয়দয ন্তবুি ক্ত ম্বছয়রন না’ (নার ১৬/১২০)। তাছাো 
প্রয়তযক ভানফ ম্বশুআ জন্গ্তবায়ফ অোয প্রম্বত একম্বনষ্ঠ থায়ক। কমভন অো 
ফয়রন, ى  حآىى ُن َط َطحءَطى  অম্বভ অভায ফান্দায়দয মৃ্বষ্ট কম্বয অোয প্রম্বত একম্বনষ্ঠ‘ خَط َطقْصتُن
ম্বায়ফ’।[8] াধাযণ ভানফম্বশু মম্বদ এরূ য়, তা’কর ম্বশু আফযাীভ ককন 
ভুম্বযক য়ফন? অয এটা কম কয়ভয কনতায়দয ায়থ তাাঁয একটি তকি ানষু্ঠান 
ম্বছর, তায ফে প্রভাণ এআ কম, ৮০ নং অয়ায়ত ফরা য়য়য়ছ هُنى ىقَط ْص ُن هُن آجَّن  তাাঁয‘  َط َط
কভ তাাঁয ায়থ ম্বফতকি  কযর’। তাছাো তকি  কয়ল ম্বতম্বন তায়দয ঈয়দ্দয়য 
ফরয়রন, ى، كُن إَط حىتُناْص ِإ ى ِّ َّن يءٌة ى ِإ ِّيى َط ِإ حىقَط ْص ِإ  ক অভায ম্প্রদায়! কতাভযা কমফ ম্বফলয়য়ক‘ َط
যীক কয, অম্বভ ফ কথয়ক ভকু্ত’ (অন‘অভ ৬/৭৮)। 

ফরা ফাহুরয তাযকা জূাযী কনতায়দয ায়থ আফযাীভ (অঃ)-এয ম্বফতয়কি য 
ঘটনাটি কুযঅন তযন্ত ঈাঁচুভায়নয অরংকম্বযক বম্বঙ্গয়ত ফণিনা কয়যয়ছ, মা একটি 
ফাস্তফ  তুরনীয় ফাণীম্বচয়েয রূ ধাযণ কয়যয়ছ। কমভন আফযাীভ (অঃ) 
ঈক্ত কনতায়দয ফরয়ছন, কতাভায়দয ধাযণা নমুায়ী ধয়য ম্বনরাভ অকায়য ঐ 
নক্ষে, চন্দ্র  মূি কয়রআ ‘অভায যফ’। ম্বকন্তু যা কম ডুয়ফ কগ্র। মাযা 
ম্বনয়জযা ডুয়ফ মায়, তাযা অভায়ক ফা কতাভায়দযয়ক ম্বকবায়ফ যক্ষা কযয়ফ? তএফ 
অম্বভ কতাভায়দয ম্বযকী অক্বীদা ’কত ভকু্ত। অম্বভ এয়দয মৃ্বষ্টকতি া অোয প্রম্বত 
একম্বনষ্ঠ  নগু্ত যআরাভ। কতাভযা এম্বদয়ক ম্বপয়য এয়া। কমভন ম্বক্বয়াভয়তয 
ম্বদন অো ভুম্বযকয়দয কডয়ক ফরয়ফন, ىتَطزْص ُن ُن إَطى ىكُن تُن ْص ى اَّنذِإ إَط حئِإيَط كَط ىاُن َط إَط  কতাভায়দয‘ أَط ْص
ধাযণা নমুায়ী অভায যীকযা ককাথায়? (ক্বাছাছ ২৮/৬২)। থিাৎ কতাভায়দয 
দাফী নমুায়ী যা অভায যীক। থচ অোয ককান যীক কনআ। 
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আবরাীম মূহতি  ভাঙ্গয়ন : 
জ্ঞানীয়দয আাযাআ ময়থষ্ট। ম্বকন্তু ভানলু মখ্ন ককান ম্বকছুয প্রম্বত ন্ধবম্বক্ত কালণ 
কয়য, তখ্ন ত মমু্বক্ত ককান কাজ কদয় না। পয়র আফযাীভ বাফয়রন, এভন 
ম্বকছু একটা কযা দযকায, মায়ত যুা ভাজ নয়ে য়ঠ  য়দয ভয়ধয হুাঁ ম্বপয়য 
অয়। ায়থ ায়থ তায়দয ভয়ধয তাীদী কচতনায ঈয়ন্ল ঘয়ট। কভয়ত ম্বতম্বন 
ম্প্রদায়য়য ককন্দ্রীয় কদফভম্বন্দয়য ম্বগ্য়য় ভমূ্বতি গুয়রা কবয়ঙ্গ কপরায ংকল্প কযয়রন। 

আফযাীভ (অঃ)-এয ম্প্রদায় ফছয়যয একটা ম্বফয়ল ম্বদয়ন ঈৎফ ারন কযত 
 কখ্ায়ন নানারূ চয়  য়াবন কাজ কযত। কমভন অজকার প্রফমৃ্বি 
জূাযী  ফস্ত্িফাদী করায়কযা কয়য থায়ক কম্বথত ংসৃ্কম্বতয নায়ভ। এআফ কভরায় 
ঙ্গত কাযয়ণআ ককান নফীয কমাগ্দান কযা ম্ভফ নয়। কয়ভয করায়কযা তায়ক 
ঈক্ত কভরায় কমাগ্দায়নয অভন্ত্রণ জানায়রা। ম্বকন্তু ম্বতম্বন সু্থতায জুাত 
কদম্বখ্য়য় কখ্ায়ন কময়ত াযগ্তা প্রকা কযয়রন (ছাপপাত ৩৭/৮৯)। 
তঃয ম্বতম্বন বাফয়রন, অজয়কয এআ য়ুমায়গ্ অম্বভ য়দয কদফভম্বন্দয়য প্রয়ফ 
কয়য ভমূ্বতি গুয়রায়ক কবয়ঙ্গ চুযভায কয়য কদফ। মায়ত যা ম্বপয়য এয় য়দয ম্বভথযা 
ঈাযয়দয ায়য়ত্বয ফাস্তফ দৃয কদখ্য়ত ায়। য়তফা এয়ত তায়দয য়নয়কয 
ভয়ধয হুাঁ ম্বপযয়ফ এফং অোয প্রম্বত ইভান জাগ্রত য়ফ  ম্বযক কথয়ক তফা 
কযয়ফ। 

তঃয ম্বতম্বন কদফারয়য় ঢুয়ক েয়রন  কদফ-কদফীয়দয ম্বদয়ক রক্ষয কয়য 
ফরয়রন, (কতাভায়দয াভয়ন এত নময-কনয়াম  কবাগ্-দনয়ফদয যয়য়য়ছ)। থচ 
‘কতাভযা তা খ্াচ্ছ না ককন? ম্বক ফযাায কতাভযা কথা ফরছ না ককন? তাযয 
ম্বতম্বন ডান ায়ত যাখ্া (ম্ভফতঃ কুোর ম্বদয়য়) বীলণ কজায়য অঘাত কয়য 
ফগুয়রায়ক গুাঁম্বেয়য় ম্বদয়রন (ছাপপাত ৩৭/৯১-৯৩)। তয়ফ ফে ভমূ্বতি টায়ক 
ফূিাফস্থায় কযয়খ্ ম্বদয়রন, মায়ত করায়কযা তায কায়ছ ম্বপয়য মায় (অম্বিয়া 
২১/৫৮)। 

কভরা কয়ল করাকজন ম্বপয়য এর এফং মথাযীম্বত কদফভম্বন্দয়য ম্বগ্য়য় প্রম্বতভাগুম্বরয 
ফস্থা কদয়খ্ তফাক য়য় কগ্র। ‘তাযা ফরাফম্বর কযয়ত রাগ্র, এটা ম্বনশ্চয়আ 
আফযাীয়ভয কাজ য়ফ। ককননা তায়কআ অভযা ফভয় ভমূ্বতি  জূায ম্বফরুয়দ্ধ 
ফরয়ত শুম্বন। তঃয আফযাীভয়ক কখ্ায়ন কডয়ক অনা ’র এফং ম্বজয়জ্ঞ 
কযর, حى ِإ ْص َط اِإ  ُن؟ حى َط تِإ َط ذَط ى ِإآاِإ َط ىاَط ىفَط َط ْصتَط  تَط

 ক আফযাীভ! তুম্বভআ ম্বক অভায়দয ঈাযয়দয‘ أَطأَط
ায়থ এরূ অচযণ কয়যছ’? (অম্বিয়া ২১/৬২)। 
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আফযাীভ ফরয়রন, إَطى قُن ْص ح ُن  ى َط ْص ِإ ىكَط ى ِإإْص اُن اُن ْص
ؤَط ذَط ىفَطحسْص ىاَط اُن ْص ىكَط ِإ  ُن ىفَط َط َطهُن ফযং এআ ফে ভমূ্বতি‘ - َطآْص টাআ 

একাজ কয়যয়ছ। নআয়র এয়দযয়ক ম্বজয়জ্ঞ কয, মম্বদ তাযা কথা ফরয়ত ায়য’ 

(অম্বিয়া ২১/৬৩)। ম্প্রদায়য়য কনতাযা একথা শুয়ন রিা কর এফং ভাথা নীচু 
কয়য ফরর, إَطى قُن ْص َلَطءى َط ْص ِإ إُن حىاَط ى َط تَط ى َط ِإ ْص  তুম্বভ কতা জায়না কম, এযা কথা ফয়র না’।‘ -قَطآْص
‘ম্বতম্বন ফরয়রন, كُن ْصى َلَطى َط ُن ُّ ئحًاى َّن ىاَط ْص كُن ْص حىَلَطى َط  َط ُن ى ِإى َط إِإ ىآُن ْص إْص ى ِإ إَط تَط ْص ُنآُن ْص فَط

ىأَط  কতাভযা ম্বক‘ -قَطحآَط
অোয ম্বযফয়তি  এভন ম্বকছুয আফাদত কয, মা কতাভায়দয ঈকায কযয়ত ায়য 
না, ক্ষম্বত কযয়ত ায়য না’ (অম্বিয়া ২১/৬৫-৬৬)। ম্বতম্বন অয ফরয়রন,ى قَطحآَط

حىتَط ْص َط ُن إَطى ى َط َط ،ى َط ىخَط َطقَطكُن ْص تُن إَط حىتَط ْص ِإ ى َط  কতাভযা এভন ফস্ত্িয জূা কয, মা কতাভযা‘ -أَطتَط ْص ُنآُن إَط
ম্বনজ ায়ত দতযী কয’? ‘থচ অো কতাভায়দযয়ক  কতাভায়দয কভিভূয়ক মৃ্বষ্ট 
কয়যয়ছন’ (ছাপপাত ৩৭/৯৫-৯৬)।قِإ ُن إَطى ى ِإىأَطفَط َطىتَط ْص ىآُن إِإ إْص ى ِإ حىتَط ْص ُنآُن إَط اِإ َط ى َط ىاَّنكُن ْص  ম্বধক‘ -أُنفٍّف
কতাভায়দয জনয এফং অো ফযতীত কতাভযা মায়দয জূা কয, য়দয জনয। 
কতাভযা ম্বক ফঝু না’? (অম্বিয়া ২১/৬৭)। 

তাযয মা ফায তাআ ’র। ম্বমদ  ংকায়যয ফফতী য়য় ম্প্রদায়য়য 
কনতাযা আফযাীভয়ক চূোন্ত াম্বস্ত কদয়ায ম্বযকল্পনা কযর। তাযা ম্বদ্ধান্ত ম্বনর 
কম, এয়ক অয ফাাঁচয়ত কদয়া মায়ফ না। শুধ ুতাআ নয়, এয়ক এভন দষৃ্টান্তভরূক 
াম্বস্ত ম্বদয়য় ভাযয়ত য়ফ, কমন ককঈ এয দয়র কময়ত া না কয়য। তাযা তাাঁয়ক 
জীফন্ত মু্বেয়য় ভাযায প্রস্তাফ গ্রণ কযর এফং কটা ফাদা নভরূয়দয কায়ছ 
ক কযর। ম্রায়টয ভন্ত্রী  কদয়য প্রধান য়ুযাম্বয়তয কছয়র আফযাীভ। তএফ 
তায়ক যাম্বয ম্রায়টয দযফায়য অনা ’র। 
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নমরূয়দর য়ঙ্গ হবতকি  ও হিপরীক্ষা : 
আফযাীভ (অঃ) এটায়ক য়ফিাচ্চ মিায়য় তাীয়দয দায়াত কদয়ায য়ুমাগ্ 
ম্বায়ফ গ্রণ কযয়রন। নভরূদ ৪০০ ফছয ধয়য যাজত্ব কযায় ক ঈদ্ধত  
ংকাযী য়য় ঈয়ঠম্বছর এফং ম্বনয়জয়ক একভাে ঈায কবয়ফম্বছর। তাআ ক 
আফযাীভয়ক ম্বজয়জ্ঞ কযর, ফর কতাভায ঈায কক? নভরূদ কবয়ফম্বছর, আফযাীভ 
তায়কআ ঈায ফয়র স্বীকায কযয়ফ। ম্বকন্তু ম্বনবীক কয়ে আফযাীভ জফাফ ম্বদয়রন, 

تُنى ى َط ُن ِإ ْص ى ُن ْص ِإـيْص يْص ى اَّنذِإ অভায ারনকতি‘  َط ِّيَط া ম্বতম্বন, ম্বমম্বন ভানলুয়ক ফাাঁচান  ভায়যন’। 
কভাটাফমু্বদ্ধয নভরূদ ফরর, تُنى أُن ِإ ْص ى َط  ْص ِإـيْص

حىأُن  অম্বভ ফাাঁচাআ  ভাম্বয’। থিাৎ‘ أَط َط
ভতুৃযদন্ডপ্রাপ্ত অাভীয়ক খ্ারা ম্বদয়য় ভানলুয়ক ফাাঁচায়ত াম্বয। অফায খ্ারায়য 
অাভীয়ক ভতুৃযদন্ড ম্বদয়ত াম্বয। এবায়ফ ক ম্বনয়জয়কআ ভানয়ুলয ফাাঁচা-ভযায 
ভাম্বরক ম্বায়ফ াফযস্ত কযর। আফযাীভ তখ্ন ম্বদ্বতীয় মমু্বক্ত ক কয়য ফরয়রন, 

بِإى غْص ِإ  َط
ى اْص إَط حى ِإ ى ِإ َط تِإ

ىفَطؤْص قِإ اْص ِإ  َط
ى اْص إَط ى ِإ ى ِإحااَّن ْص ِإ تِإيْص

ؤْص ى َطى َط  অভায অো মূিয়ক ফূি ম্বদক‘ فَطإِإإَّن
কথয়ক ঈম্বদত কয়যন, অম্বন তায়ক ম্বশ্চভ ম্বদক ’কত ঈম্বদত করুন’। ى يْص ى اَّنذِإ فَط ُن ِإتَط
 তঃয কায়পয (নভরূদ) এয়ত তফমু্বদ্ধ য়য় েয়রা’ (ফাক্বাযা ২/২৫৮)।‘ كَط َط َطى

কয়ভয কনতাযাআ কমখ্ায়ন যাজয়য়ক কভয়ন কনয়ম্বন, কখ্ায়ন কদয়য একচ্ছে ম্রাট 
ককন যাজয়য়ক কভয়ন ম্বনয়ফন। মথাযীম্বত ম্বতম্বন ংকায়য কপয়ট েয়রন এফং 
আফযাীভয়ক জ্বরন্ত হুতায়ন জীফন্ত মু্বেয়য় ভাযায ম্বনয়দি জাম্বয কযয়রন। ায়থ 
ায়থ জনগ্ণয়ক ধয়ভিয কদাাআ ম্বদয়য় ফরয়রন, إَطى ىفَطح ِإ ِإ ْص ىكُن تُن ْص ى ِإإْص كُن ْص تَط قُن هُنى َط  اُن ُن  ى اِإ َط   َط ِّ

‘কতাভযা এয়ক মু্বেয়য় ভায এফং কতাভায়দয ঈাযয়দয াাময কয, মম্বদ কতাভযা 
ম্বকছু কযয়ত চা’ (অম্বিয়া ২১/৬৮)। ঈয়েখ্য কম, কুযঅন ককাথা নভরূয়দয 
নাভ ঈয়েখ্ কয়যম্বন এফং ক কম ম্বনয়জয়ক ‘য়ফিাচ্চ ঈায’ দাফী কয়যম্বছর, এভন 
কথা স্পষ্টবায়ফ ফয়রম্বন। তয়ফ ‘অম্বভ ফাাঁচায়ত াম্বয  ভাযয়ত াম্বয’ (ফাক্বাযা 
২/২৫৮) তায এআ কথায ভয়ধয তায য়ফিাচ্চ ংকাযী ফায এফং আফযাীয়ভয 
‘যফ’-এয ম্বফযীয়ত ম্বনয়জয়ক এবায়ফ ঈস্থান কযায় ক ম্বনয়জয়ক ‘য়ফিাচ্চ যফ’ 

ম্বায়ফ ধাযণা কয়যম্বছর ফয়র প্রতীয়ভান য়। প্রধানত: আস্রাইরী ফণিনাভয়ূয 
ঈয়য ম্ববম্বি কয়যআ ‘নভরূদ’-এয নাভ  তায যাজত্ব ম্পয়কি  জানা মায়। 
কুযঅন ককফর তটুকুআ ফয়রয়ছ, মতটুকু ভানফ জাম্বতয কদায়ায়তয জনয 
প্রয়য়াজন। 

মমু্বক্ততয়কি  কয়য ম্বগ্য়য় নভরূদ আফযাীভ (অঃ)-কক জীফন্ত মু্বেয়য় ভাযায হুকুভ 
ম্বদর। তঃয তায জনয ম্বফযাটাকায়যয অয়য়াজন শুরু য়য় কগ্র। অো 
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ফয়রন, ى، إَط سَط ِإ ْص خْص
َط حاُن ُنى ألْص آ ًاىفَطجَط َط ْص َط  َط آُن ْص ى ِإهِإىكَط ْص

أَط  তাযা আফযাীয়ভয ম্বফরুয়দ্ধ ভা পম্বন্দ‘ َط
াাাাঁ টয়ত চাআর। তঃয অভযা তায়দযয়কআ ফিাম্বধক ক্ষম্বতগ্রস্ত কয়য ম্বদরাভ’ 

(অম্বিয়া ২১/৭০)। নযে অো ফয়রন, ى، َطسْص َط ِإ إَط حاُن ُنى ألْص  অভযা তায়দযয়ক‘فَطجَط َط ْص َط
যাবূত কয়য ম্বদরাভ’ (ছাপপাত ৩৭/৯৮)। 

তঃয ‘একটা ম্ববত ম্বনভিাণ কযা ’র এফং কখ্ায়ন ম্বফযাট ম্বিকুন্ড দতযী 
কযা ’র। তাযয কখ্ায়ন তায়ক ম্বনয়ক্ষ কযা ’র’ (ছাপপাত ৩৭/৯৭)। ছী 
ফখু্াযীয়ত মযত অব্দুো আফয়ন অফফা (যাঃ) ’কত ফম্বণিত য়য়য়ছ কম, জ্বরন্ত 
ম্বিকুয়ন্ড ম্বনয়ক্ষয়য ভয় আফযাীভ (অঃ) ফয়র য়ঠন, كِإ آُن،ى ى اْص َط حى ُنى َط ِإ ْص َط سْص ُن َط  َط

‘অভায জনয অোআ ময়থষ্ট। ম্বতম্বন কতআ না নু্দয তত্ত্বাফধায়ক’।[9] 

একআ প্রাথিনা কলনফী ভুাম্মাদ (ছাঃ) কয়যম্বছয়রন, য়াদ ময়ুদ্ধ অত 
ভজুাম্বদগ্ণ মখ্ন শুনয়ত ান কম, অফ ুমু্বপয়ান ভক্কায় ম্বপয়য না ম্বগ্য়য় নুযায় 
ম্বপয়য অয়ছ ভদীনায় ভুম্বরভ ম্বক্তয়ক ম্বনম্বশ্চহ্ন কযায জনয, তখ্ন ‘াভযাঈর 
অায়দ’ ঈনীত তায শ্চাদ্ধাফনকাযী ৭০ জন অত ছাাফীয কু্ষদ্র দর যায়ূরয 
ায়থ ভস্বয়য ফয়র ঈয়ঠম্বছর آُن،ى كِإ ْص ى اْص َط ُنى َط ِإ ْص َط حى َهّللا سْص ُن َط  অভায়দয জনয অোআ ময়থষ্ট।‘ َط
ম্বতম্বন কতআ না নু্দয তত্ত্বাফধায়ক’ ঘটনাটি কুযঅয়ন ফম্বণিত য়য়য়ছ’।[10] 

এবায়ফ ম্বতা আফযাীভ  েু ভুাম্মায়দয ম্বফদ ভূুয়তি য ফক্তয়ফয য়ব্দ য়ব্দ ম্বভর 
য়য় মায়। তয়ফ াম্বফিক প্রয়চষ্টায ায়থআ ককফর ঈক্ত কদা‘অ াঠ কযয়ত য়ফ। 
নআয়র ককফর কদা‘অ য়ে ম্বনম্বিয় ফয় থাকয়র চরয়ফ না। কমভন আফযাীভ 
(অঃ) য়ফিাচ্চ মিায়য় দায়াত ম্বদয়য় চূোন্ত ম্বফয়দয ভয় এ কদা‘অ কয়যম্বছয়রন 
এফং যারূেুা (ছাঃ) ম্বফয়যাধী য়ক্ষয কনাম্বত অফ ুমু্বপয়ায়নয শ্চাদ্ধাফয়নয 
য়যআ ঈক্ত কদা‘অ য়েম্বছয়রন। 

ফস্ত্িতঃ এআ কঠিন ভূুয়তি য যীক্ষায় জয়রাব কযায যুস্কায স্বরূ ায়থ ায়থ 
অোয ম্বনয়দি এর ى، سَط َط حًاى َط َط ى ِإ ْص َط اِإ  َط آ ًاى َّن ى َط ْص ىكُن  ِإيْص ح ُن حى َط حى َط  ক অগুন! ঠান্ডা য়য়‘قُن ْص َط
মা এফং আফযাীয়ভয ঈয়য াম্বন্তদায়ক য়য় মা’ (অম্বিয়া ২১/৬৯)। তঃয 
আফযাীভ ভমু্বক্ত কয়রন। 

ম্বি যীক্ষায় ঈিীণি য়য় আফযাীভ (অঃ) ম্বপয়য অয়ন এফং এবায়ফ অো 
কাম্বপযয়দয ভস্ত ককৌর ফযফাদ কয়য কদন। এযয শুরু ’র জীফয়নয অয়যক 
ধযায়। 
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হিরয়তর পাা : 
আরাভী অয়ন্দারয়ন দায়াত  ম্বজযত ঙ্গাঙ্গীবায়ফ জম্বেত। তৎকারীন মৃ্বথফীয 
ভদৃ্ধতভ নগ্যী ম্বছর ফায়ফর, মা ফতি ভায়ন ‘ফাগ্দাদ’ নায়ভ ম্বযম্বচত।[11] তাীয়দয 
দায়াত ম্বদয়য় এফং ভমূ্বতি জূাযী  তাযকাজূাযী কনতায়দয ায়থ তকি ময়ুদ্ধ জয়ী 
য়য় ফয়য়ল ম্বিযীক্ষায় ঈিীণি য়ায পয়র আফযাীয়ভয দায়াত  তায 
প্রবাফ কয়রয ম্বনকয়ট কৌাঁয়ছ ম্বগ্য়য়ম্বছর। মম্বদ ভাজম্বত  াকয়দয 
তযাচায়যয বয়য় প্রকায়য ককঈ আরাভ কফয়ুরয কঘালণা কদয়ম্বন। ম্বকন্তু 
তাীয়দয দায়াত তৃণভরূ মিায়য় কৌাঁয়ছ ম্বগ্য়য়ম্বছর এফং তা াধাযণ জনগ্য়ণয 
হৃদয়য় অন কগ্য়ে ম্বনয়য়ম্বছর। 

তএফ এফায নযে দায়ায়তয ারা। আফযাীভ (অঃ) িয়যার্ধ্ি ফয়য় 
ম্বিযীক্ষায ম্মুখ্ীন ন। এআ দীঘি ম্বদন দায়াত কদয়ায য়য ম্বনয়জয স্ত্রী 
াযা  বাম্বতজা রতূ ফযতীত ককঈ প্রকায়য ইভান অয়নম্বন। পয়র ম্বতা  
ম্প্রদায় কতৃি ক প্রতযাখ্যাত য়য় ম্বতম্বন অোয হুকুয়ভ ম্বজযয়তয ম্বদ্ধান্ত কনন। 
মায়ায য়ূফি ম্বতম্বন ম্বনজ ম্প্রদায়য়ক কডয়ক কম ম্বফদায়ী বালণ কদন, তায ভয়ধয 
কর ময়ুগ্য তাীদফাদী গ্য়ণয জনয গুরুত্বণূি ম্বক্ষণীয় ম্বফলয় রমু্বকয়য় যয়য়য়ছ।  
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আবরাীয়মর হিরত-পবূি হবদায়ী ভাণ: 
অোয বালায়, ى حى ُن َط إُن ى ِإ كُن ْص ى ِإ َّن ىقَطحاُن ْص ىاِإقَط ْص ِإ ِإ ْص

ى ِإذْص هُن ى َط َط ى َط اَّنذِإ إَط ىفِإيى ِإ ْص َط اِإ  َط سَط َط ٌة ةٌةى َط سْص َط
ىأُن ىاَطكُن ْص ح َطتْص ىكَط قَطآْص

هُنى ِإَلَّنى آَط تَّن ىتُنإْص ِإ ُن ْص ى ِإحهللِإى َط ْص آ ًاى َط  َط
ىأَط حءُن ةُنى َط اْص َطغْص َط آَط  َط كُن ُنى اْص َط حى َط َط ْص َط آَط ى َط ْص َط َط ى َط َط حى ِإكُن ْص ى ِإىكَط َط ْص َط إِإ ىآُن ْص إْص ى ِإ إَط حىتَط ْص ُنآُن ْص  َط ِإ َّن

ى كَط حى َط ِإاَط ْص  َط ْص َط
ىأَط كَط حى َط ِإاَط ْص كَّن ْص َط ىتَط َط كَط حى َط َط ْص ،ى َط َّن َط ءٍل ىاَطيْص إْص ى ِإى ِإ إَط ى ِإ ىاَطكَط  ْص ِإكُن

حىأَط ى َط َط ىاَطكَط إَّن غْص ِإ َط تَط َطسْص هِإىألَط  ِإ ْص
َط ىألِإ ى ِإ ْص َط اِإ ْص َط آَط قَط ْص

اِإ  ُنى  - اْص َط

‘কতাভায়দয জনয আফযাীভ  তায াথীয়দয ভয়ধয ঈিভ অদি ম্বনম্বত যয়য়য়ছ। 
মখ্ন তাযা তায়দয ম্প্রদায়য়ক ফয়রম্বছর, অভযা ম্পকি  ম্বছন্ন কযম্বছ কতাভায়দয 
ায়থ এফং তায়দয ায়থ মায়দযয়ক কতাভযা জূা কয অোয়কক ফাদ ম্বদয়য়। 
অভযা কতাভায়দযয়ক প্রতযাখ্যান কযম্বছ এফং অভায়দয  কতাভায়দয ভায়ঝ স্থায়ী 
ত্রুতা  ম্বফয়দ্বল ম্বফয়ঘাম্বলত ’র মতম্বদন না কতাভযা ককফরভাে এক অোয 
ঈয়য ম্বফশ্বা স্থান কযয়ফ। … প্রবু ক! অভযা ককফর কতাভায ঈয়যআ বযা 
কযম্বছ এফং কতাভায ম্বদয়কআ ভখু্ ম্বপযাম্বচ্ছ  কতাভায ম্বনকয়টআ অভায়দয 
প্রতযাফতি ন স্থর’ (ভভুতাানা ৬০/৪)। এযয ম্বতম্বন কভয়ক ঈয়দ্দয কয়য 
ফরয়রন, ى، إِإ آِإ ْص ى ِإاَط ى َط ِّيىسَط َط ْص  অম্বভ চররাভ অভায প্রবুয ায়ন, ত্বয ম্বতম্বন‘ ِإ ِّيىذَط اِإبٌة
অভায়ক থ কদখ্ায়ফন’ (ছাপপাত ৩৭/৯৯)। তঃয ম্বতম্বন চরয়রন ম্বদাীন 
মাোয়থ। 

অো ফয়রন, ى، إَط حاَط ِإ ْص حىاِإ ْص َط حىفِإ  َط كْص َط ح َط ى اَّنتِإيى َط َط ْص ِإ اُن  حًاى ِإاَط ى ألْص حهُنى َط جَّن ْص َط  অয অভযা তায়ক ‘ َط َط
রতূয়ক ঈদ্ধায কয়য ম্বনয়য় কগ্রাভ কআ কদয়, কমখ্ায়ন ম্বফয়শ্বয জনয করযাণ কযয়খ্ম্বছ’ 

(অম্বিয়া ২১/৭১)। এখ্ায়ন তাাঁয াথী ম্বফম্বফ াযা-য কথা ফরা য়ম্বন নাযীয 
কগ্ানীয়তা যক্ষায ম্বষ্টাচায়যয প্রম্বত কখ্য়ার কয়য। অধমু্বনক নাযীফাদীয়দয জনয 
এয ভয়ধয ম্বক্ষণীয় ম্বফলয় যয়য়য়ছ। 

তঃয অো তাাঁয়ক এফং তাাঁয স্ত্রী াযা  বাম্বতজা রতূয়ক থ প্রদিন কয়য 
ম্বনয়য় কগ্য়রন াশ্বিফতী কদ াভ ফা ম্বম্বযয়ায ন্তগ্িত ফায়তুর ভকু্বাদ্দায়য দয়ূয 
ককন‘অন নাভক স্থায়ন, মা এখ্ন তাাঁয নাভানুায়য ‘খ্ারীর’ (اخ  آ  ) নায়ভ ম্বযম্বচত 
য়য়য়ছ। ঐ ভয় কখ্ায়ন ফায়তুর ভকু্বাদ্দায়য ম্বস্তত্ব ম্বছর না। এখ্ায়নআ আফযাীভ 
(অঃ) ফাকী জীফন ম্বতফাম্বত কয়যন  এখ্ায়নআ কফযস্থ ন। এখ্ায়ন 
ম্বজযয়তয ভয় তাাঁয ফয় ৮০ কথয়ক ৮৫-এয ভয়ধয ম্বছর এফং ম্বফম্বফ াযা-য 
৭০ কথয়ক ৭৫-এয ভয়ধয। ঙ্গী বাম্বতজা রতূয়ক অো নফুত দান কয়যন  
তায়ক াশ্বিফতী ভদৃ্ধ নগ্যী াদভূ াাঁচটি নগ্যীয করাকয়দয কদায়ায়তয 
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ঈয়দ্দয়য াঠায়না য়  ম্বতম্বন কখ্ায়নআ ফফা কয়যন। পয়র আফযাীয়ভয জীফয়ন 
ম্বনঃঙ্গতায এক কষ্টকয ধযায় শুরু য়। 

ঈয়েখ্য কম, ভানফজাম্বতয প্রথভ পর ডুভযু (তীন) ফতি ভান ম্বপম্বরস্তীয়নআ ঈৎন্ন 
য়য়ম্বছর অজ কথয়ক এগ্ায়যা ামায ফছয অয়গ্। ম্প্রম্বত কখ্ায়ন প্রাপ্ত শুকয়না 
ডুভযু যীক্ষা কয়য এ তথয জানা কগ্য়ছ।[12] 
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ককন‘অয়নর িীবন : 
জন্বূম্বভ ফায়ফর য়য জীফয়নয প্রথভাং ম্বতফাম্বত কযায য ম্বজযত বূম্বভ 
ায়ভয ককন‘অয়ন ম্বতম্বন জীফয়নয ফাকী ং কাটায়ত শুরু কয়যন। তাাঁয 
জীফয়নয নযানয যীক্ষা ভূ এখ্ায়নআ নমু্বষ্ঠত য়। ম্বকছু ম্বদন ম্বতফাম্বত 
কযায য এখ্ায়ন শুরু য় দমু্ববি ক্ষ। ভানলু ফ দয়র দয়র ছুটয়ত থায়ক ম্বভয়যয 
ম্বদয়ক। ম্বভয তখ্ন কপযাউনয়দয ানাধীয়ন ম্বছর। ঈয়েখ্য কম, ম্বভয়যয 
াকয়দয ঈাম্বধ ম্বছর ‘কপযাউন’। আফযাীভ  ভূায ভয় ম্বভয কপযাউনয়দয 
ানাধীয়ন ম্বছর। ভাঝখ্ায়ন আঈপু-এয ভয়য় ২০০ ফছয়যয জনয ম্বভয াকূ 
যাজায়দয ধীনস্থ ম্বছর। মা ম্বছর ইা (অঃ)-এয অম্বফবি (  ا كس  ) ায়ফয 
প্রায় ২০০০ ফছয অয়গ্কায ঘটনা’।[13] 
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হমর ফর : 
দমু্ববি ক্ষ তাম্বেত ককন‘অন ’কত নযানযয়দয নযায় আফযাীভ (অঃ) স্ত্রীক 
ম্বভয়য যয়ানা ’করন। আচ্ছা কযয়র অো তাাঁয জনয এখ্ায়নআ রূমী াঠায়ত 
াযয়তন। ম্বকন্তু না। ম্বতম্বন ম্বভয়য কষ্টকয পয়য যয়ানা ’করন। কখ্ায়ন তাাঁয 
জনয য়ক্ষা কযম্বছর এক কঠিন  ভভিাম্বন্তক যীক্ষা এফং ায়থ ায়থ একটি 
নগ্দ  ভরূয যুষ্কায। 

ঐ ভয় ম্বভয়যয কপযাউন ম্বছর একজন নাযী করারু ভদয াক। তায 
ম্বনয়য়াম্বজত করায়কযা যাস্তায ম্বথকয়দয ভয়ধয ককান নু্দযী ভম্বরা কয়রআ তায়ক 
ধয়য ম্বনয়য় ফাদায়ক কৌাঁয়ছ ম্বদত। মম্বদ ম্বফম্বফ ‘াযা’ ঐ ভয় ম্বছয়রন ফদৃ্ধা 
ভম্বরা, তথাম্ব ম্বতম্বন ম্বছয়রন কৌন্দয়মিযয যাণী। ম্বভযীয় ম্রায়টয ম্বনয়ভ ম্বছর এআ 
কম, কম ভম্বরায়ক তাযা যণ কযত, তায াথী রুুল করাকটি মম্বদ স্বাভী 
’ত, তা’কর তায়ক তযা কয়য ভম্বরায়ক ম্বনয়য় কমত। অয মম্বদ বাআ ফা ম্বতা 
’ত, তা’কর তায়ক কছয়ে ম্বদত। তাযা আফযাীভয়ক ম্বজয়জ্ঞ কযয়র ম্বতম্বন াযায়ক 
তাাঁয ‘কফান’ ম্বযচয় ম্বদয়রন। ম্বনঃয়ন্দয় ‘াযা’ তায আরাভী কফান ম্বছয়রন। 
আফযাীভ তায়ক অোয ম্বমম্মায় কছয়ে ম্বদয়য় ছারায়ত দাাঁম্বেয়য় কগ্য়রন  অোয 
ম্বনকয়ট স্বীয় স্ত্রীয আমযয়তয কপাময়তয জনয অকুরবায়ফ প্রাথিনা কযয়ত থাকয়রন। 
তাাঁয দঢ়ৃ ম্বফশ্বা ম্বছর কম, অো ম্বনশ্চয়আ তায স্ত্রীয আমযয়তয কপামত কযয়ফন। 

াযায়ক মথাযীম্বত কপযাউয়নয কায়ছ অনা ’র। তঃয যফতী ঘটনা ম্পয়কি  
যারূেুা (ছাঃ) ফয়রন, 

ى تق آُنى ُنى ىتُناَط  ِّ ىتت  ؤ ى ا  حىفؤَطق  تْص ىقح َط ىسح ةُنى   ى اْص َط ِإكِإ خ تْص حىآَط ى:ىف  َّن ى ِإكَط  ِّيى   تُن
ىت   ُنىأَط ىك تَط أا َّن  ى ِإإْص

ى اكحف َطى ى   َّن جِإيى َلى   ىز جيىف ىتُنس ِّ ْص ىفَط ْص ا تُن ى أَط ْص ى াু    س اكَط ى ىأ  آى إِإس حآٍل    هى ا خح ىُّ
 -ا  يٍلى

‘মখ্ন াযা ম্রায়টয ম্বনকয়ট নীত ’করন এফং ম্রাট তায ম্বদয়ক এম্বগ্য়য় এর, 

তখ্ন ম্বতম্বন ম ূকযায জনয কগ্য়রন  ছারায়ত যত য়য় অোয ম্বনকয়ট 
প্রাথিনা কয়য ফরয়রন, ক অো! মম্বদ তুম্বভ কজয়ন থাক কম, অম্বভ কতাভায ঈয়য 
 কতাভায যায়ূরয ঈয়য ইভান এয়নম্বছ এফং অম্বভ অভায একভাে স্বাভীয 
জনয তীত্ব ফজায় কযয়খ্ম্বছ, তা’কর তুম্বভ অভায ঈয়য এআ কাম্বপযয়ক ম্বফজয়ী 
কয়যা না’।[14] 

তীার্ধ্ী স্ত্রী াযায কদা‘অ য়ঙ্গ য়ঙ্গ কফরু য়য় কগ্র। ম্রাট এম্বগ্য়য় অায 
ঈক্রভ কযয়তআ াত-া ফ য়য় য়ে ম্বগ্য়য় কগ্াঙায়ত রাগ্য়রা। তখ্ন াযা 
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প্রাথিনা কয়য ফরয়রন, ক অো! করাকটি মম্বদ এবায়ফ ভাযা মায়, তা’কর 
করায়কযা বাফয়ফ অম্বভ য়ক তযা কয়যম্বছ’। তখ্ন অো ম্রাটয়ক ফূিাফস্থায় 
ম্বপম্বযয়য় ম্বদয়রন। ম্বকন্তু য়তান অফায এম্বগ্য়য় কময়ত চাআর। ম্বকন্তু ফযথি য়য় 
অফায ভযায ভত য়ে যআর। 

এবায়ফ ক দআু থফা ম্বতনফায কফহুাঁ য়য় েয়রা অয াযা-য কদা‘অয় 
ফাাঁচয়রা। ফয়য়ল ক ফরর, কতাভযা অভায কায়ছ একটা য়তানীয়ক াঠিয়য়ছ। 
মা এয়ক আফযাীয়ভয কায়ছ কপযত ম্বদয়য় অয়া এফং এয কখ্দভয়তয জনয 
ায়জযায়ক ম্বদয়য় দা। তঃয াযা তায খ্ায়দভা ায়জযায়ক ম্বনয়য় ম্মায়ন 
স্বাভী আফযাীয়ভয কায়ছ ম্বপয়য এয়রন’(ঐ)। এআ ভয় আফযাীভ ছারায়তয ভয়ধয 
াযায জনয প্রাথিনায় যত ম্বছয়রন। াযা ম্বপয়য এয়র ম্বতম্বন অোয শুকম্বযয়া 
অদায় কয়যন। অর-াভদমু্বরো! কম অো তাাঁয ফান্দা আফযাীভয়ক নভরূয়দয 
প্রজ্জ্বম্বরত হুতান কথয়ক ফাাঁম্বচয়য় এয়নয়ছন, কআ অো আফযাীয়ভয ইভানদায স্ত্রীয়ক 
কপযাউয়নয রারায অগুন কথয়ক ককন ফাাঁম্বচয়য় অনয়ফন না? তএফ ফিাফস্থায় 
মাফতীয় প্রংা ককফরভাে অোয জনয। 

‘অফরু অম্বিয়া’ (أ  ى أل   حء ) ম্বায়ফ অো াক কমবায়ফ আফযাীয়ভয যীক্ষা 
ম্বনয়য়য়ছন, ঈম্মুর অম্বিয়া (أ ى أل   حء ) ম্বায়ফ ম্বতম্বন কতভম্বন ম্বফম্বফ াযা-য 
যীক্ষা ম্বনয়রন এফং ঈবয়য় যীক্ষায় পরবায়ফ ঈিীণি  ’করন। পাম্বরোম্বর 
াম্দ। 

ধাযণা কযা চয়র কম, কপযাউন ককফর ায়জযায়কআ ঈায স্বরূ কদয়ম্বন। ফযং 
নযানয যাজকীয় ঈয়ঢৌকনাম্বদ ম্বদয়য়ম্বছর। মায়ত আফযাীয়ভয ম্বভয গ্ভয়নয 
ঈয়দ্দয ণূি য়য় মায় এফং ম্বফরু ভার-াভান  ঈয়ঢৌকনাম্বদ  ম্বতম্বন 
ককন‘অয়ন ম্বপয়য অয়ন। 
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হলক্ষণীয় হবয় : 
ঈয়যাক্ত ঘটনায ভয়ধয ম্বক্ষণীয় ম্বফলয় এআ কম, ফান্দা মখ্ন ম্বনয়জয়ক ম্পূণিরূয় 
অোয ঈয়য কাদি কয়য কদয় এফং অোয ন্তুম্বষ্টয রয়ক্ষযআ কর কাজ 
কয়য, তখ্ন অো তায ণূি দাম্বয়ত্ব ম্বনয়য় কনন। তায জান-ভার-আমযত ফম্বকছু 
ম্বতম্বনআ কপামত কয়যন। অয়রাচয ঘটনায় আফযাীভ  াযা ম্বছয়রন এয়কফায়যআ 
ায়। তাযা কস্রপ অোয ঈয়যআ ম্বনবি য কয়যয়ছন, তাাঁয কায়ছআ ককাঁ য়দয়ছন, 

তাাঁয কায়ছআ কচয়য়য়ছন। পয়র অো তাাঁয়দয ডায়ক াো ম্বদয়য়য়ছন। 

ম্বদ্বতীয় ম্বক্ষণীয় ম্বফলয় এআ কম, ফান্দায দাম্বয়ত্ব ’র, কময়কান ভয়ূরয ক-এয ঈয়য 
দঢ়ৃ থাকা  নযয়ক ক-এয য়থ দায়াত কদয়া। আফযাীভ দাম্বযয়দ্রে্ময 
তােনায় কায়পয়যয কদ ম্বভয়য ম্বগ্য়য়ম্বছয়রন। ম্বকন্তু ম্বনয়জযা কমভন ‘ক’ কথয়ক 
ম্বফচুযত নম্বন, কতভম্বন নযয়ক দায়াত ম্বদয়ত ম্বছা নম্বন। পয়র অো তাাঁয়ক 
ভভিাম্বন্তক ম্বফয়দয ভয়ধয কপয়র ভা যুষ্কায়য বূম্বলত কযয়রন। 
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আবরাীয়মর কহথত হতনটি হমথযার বযাখ্যা : 
মযত অফ ুহুযায়যা (যাঃ) ফয়রন কম, ى ى    ا  ُنى   هى اا ةُنى  اس  ى َلَهّللاى  ثَط بْص ذِإ كْص ا ى َط

،ى ذَط حتٍل  আফযাীভ (অঃ) ম্বতনটি ফযতীত ককান ম্বভথযা ফয়রনম্বন’। ঈক্ত ম্বতনটি‘كَط
ম্বভথযা ম্বছর- (১) কভরায় না মাফায জুাত ম্বায়ফ ম্বতম্বন ফয়রম্বছয়রন قِإ ْص ٌةى ىسَط   ِإ ِّيْص
‘অম্বভ সু্থ’ (ছাপপাত ৩৭/৮৯)। (২) ভমূ্বতি  কবয়ঙ্গয়ছ কক? এরূ প্রয়েয 
জফায়ফ ম্বতম্বন ফয়রন,  ذَط ىاَط اُن ْص ىكَط ِإ  ُن ىفَط َط َطهُن ফযং এআ ফে ভমূ্বতি‘  َطآْص টাআ এ কাজ কয়যয়ছ’ 

(অম্বিয়া ২১/৬৩)। (৩) ম্বভয়যয রম্পট যাজায াত কথয়ক ফাাঁচায জনয স্ত্রী 
াযা-কক ম্বতম্বন কফান ম্বায়ফ ম্বযচয় কদন।[15] 

াদীয়ছ ঈক্ত ম্বতনটি ম্বফলয়য়ক ‘ম্বভথযা’ য়ব্দ ঈয়েখ্ কযা ’কর ভরূতঃ এগুম্বরয 
একটা প্রকৃত য়থি ম্বভথযা ম্বছর না। ফযং এগুম্বর ম্বছর অযফী রংকায ায়স্ত্রয 
ম্বযবালায় ‘তাম্বযয়া’ (     ا ) ফা দ্বযথি কফাধক ম্বযবালা। কমখ্ায়ন কোতা ফয়ুঝ 
এক থি এফং ফক্তায ম্বনয়য়ত থায়ক নয থি। কমভন, যারূেুা (ছাঃ) 
একম্বদন মযত অয়য়ায কায়ছ তায এক ফদৃ্ধা খ্ারায়ক কদয়খ্ ফরয়রন, ককান 
ফদৃ্ধা জান্নায়ত মায়ফ না। একথা শুয়ন খ্ারা কান্না শুরু কযয়র যারূেুা (ছাঃ) 
ফরয়রন, তাযা তখ্ন ফাআ মফুতী য়য় মায়ফ’।[16] ম্বজযয়তয ভয় ম্বথভয়ধয 
যারূেুা (ছাঃ) ম্পয়কি  জননক ফযম্বক্তয প্রয়েয জয়ায়ফ অফফুকয (যাঃ) 
ফয়রন, آ  يى ا   قَطى  আম্বন অভায়ক থ কদম্বখ্য়য় থায়কন’।[17] এয়ত‘ اذ ى ا جآُنى َط ْص
করাকটি বাফর, ঈম্বন একজন াধাযণ থপ্রদিক ফযম্বক্ত ভাে। থচ অফফুকয়যয 
ঈয়দ্দয ম্বছর ম্বতম্বন অভায়দয নফী থিাৎ ধভীয় থপ্রদিক (آ  يى ا ى   قى  
 । নরুূবায়ফ মদু্ধকায়র যারূ (ছাঃ) একম্বদয়ক কফম্বযয়য় নয ম্বদয়ক চয়র( اج  
কময়তন। মায়ত তাাঁয গ্ন্তফয থ কগ্ান থায়ক। এগুম্বর ’র ঈম্বক্তগ্ত  কভিগ্ত 
তাম্বযয়ায ঈদাযণ। 

তাম্বযয়া  তাম্বক্বয়াঃ 
ঈয়েখ্য কম, এআ তাম্বযয়া  ী‘অয়দয তাম্বক্বয়ায (  ةق) ভয়ধয াথিকয এআ কম, 

কখ্ায়ন যুাটাআ ম্বভথযা ফরা য়  কবায়ফআ কাজ কযা য়। কমভন ঈদাযণ 
স্বরূ, (১) ী‘অয়দয ৬ষ্ঠ আভাভ অফ ুঅব্দুো জাপয, ম্বমম্বন অছ-ছাম্বদক্ব ফা 
তযফাদী ফয়র ঈাম্বধপ্রাপ্ত, একম্বদন তাাঁয ম্বনকটতভ ম্বলয ভুাম্মাদ ম্বফন ভুম্বরভ 
তাাঁয ম্বনকয়ট ঈম্বস্থত য়য় ম্বজয়জ্ঞ কযয়রন, অনায জনয অভায জীফন 
ঈৎগ্ীত কৌক! গ্তযায়ত অম্বভ একটি দূ্ভত স্বপ্ন কদয়খ্ম্বছ। তখ্ন ম্বতম্বন 
ফরয়রন, কতাভায স্বপ্ন ফিৃান্ত ফণিনা কয। এখ্ায়ন একজন স্বপ্ন ম্বফয়লজ্ঞ ভজদূ 
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অয়ছন। ফয়র ম্বতম্বন কখ্ায়ন ঈম্বফষ্ট নযতভ ম্বলয আভাভ অফ ুানীপায ম্বদয়ক 
আম্বঙ্গত কযয়রন। তঃয ম্বলয ভুাম্মাদ ম্বফন ভুম্বরভ তায স্বপ্ন ফণিনা কযয়রন 
এফং অফ ুানীপা তায ফযাখ্যা ম্বদয়রন। ফযাখ্যা শুয়ন আভাভ জাপয ছায়দক খ্ুী 
য়য় ফরয়রন, অোয কভ! অম্বন ঠিক ফয়রয়ছন ক অফ ুানীপা। যাফী 
ফয়রন, তঃয অফ ুানীপা কখ্ান কথয়ক চয়র কগ্য়র অম্বভ আভাভয়ক ফররাভ, 

অনায প্রম্বত অভায জীফন ঈৎগ্ীত কৌক! এআ ম্বফধভীয (নায়ছফী) স্বপ্ন 
ফযাখ্যা অভায কভায়টআ ন্দ য়ম্বন। তখ্ন আভাভ ফরয়রন, ক আফন ুভুম্বরভ! 
এয়ত তুম্বভ ভন খ্াযাফ কয়যা না। এয়দয ফযাখ্যা অভায়দয ফযাখ্যা কথয়ক ম্ববন্ন য়য় 
থায়ক। অফ ুানীপা কম ফযাখ্যা ম্বদয়য়য়ছন, তা ঠিক নয়। অম্বভ ফররাভ, তা’কর 
অম্বভ অোয কভ কয়য তায ফযাখ্যায়ক ঠিক ফরয়রন ককন? আভাভ ফরয়রন, 

 যাাঁ, অম্বভ কভ কয়য এটাআ ফয়রম্বছ কম, ঈম্বন    ى   تى   هى  هى احبى اخ ؤ
মথামথিবায়ফআ বুর ফয়রয়ছন।’ 

থচ এআ ম্বভথযা ফরায জনয কখ্ায়ন ককান বয়-বীম্বতয কাযণ ম্বছর না। ককননা 
ঈবয়য় আভায়ভয ম্বলয ম্বছয়রন। ঈযন্তু অফ ুানীপা তখ্ন যকায়যয ম্বপ্রয় 
ফযম্বক্ত ম্বছয়রন।’[18] এটাআ ’র ী‘অয়দয তাম্বক্বয়া নীম্বত, মা কস্রপ ম্বভথযা ফযতীত 
ম্বকছুআ নয় এফং মায ভাধযয়ভ তাযা ভানলুয়ক কধাাঁকা ম্বদয়য় থায়ক  প্রতাযণা 
কয়য থায়ক। এআ ম্বভথযাচাযয়ক আভাভ জাপয ছায়দক তায়দয দ্বীয়নয ১০ বায়গ্য 
নয় বাগ্ ভয়ন কয়যন। ম্বতম্বন ফয়রন, ঐ ফযম্বক্তয দ্বীন কনআ, মায তাম্বক্বয়া কনআ 
(ঐ, ঃৃ ১৫৩)। (২) ফযাকযণম্বফদ হুায়য়ন ম্বফন ভু‘অম ম্বফন ভুম্বরভ ফয়রন, 

অভায়ক একম্বদন আভাভ জাপয ছাম্বদক ফরয়রন, শুনম্বছ তুম্বভ নাম্বক জভু‘অ 
ভম্বজয়দ ফছ এফং করাকয়দয পৎয়া ম্বদচ্ছ? অম্বভ ফররাভ, াাঁ। তয়ফ অনায 
কাছ কথয়ক কফয ফায অয়গ্আ অম্বভ অনায়ক এ ম্বফলয়য় ম্বজয়জ্ঞ কযয়ত 
কচয়য়ম্বছরাভ কম, অম্বভ জভু‘অ ভম্বজয়দ ফম্ব, তাযয করায়কযা এয় অভায়ক প্রে 
কয়য। অম্বভ মখ্ন ফমু্বঝ কম, করাকটি অভায আচ্ছায ম্বফয়যাধী, তখ্ন অম্বভ তায়ক 
তায চাম্বদা নমুায়ী পৎয়া কদআ।’ একথা কানায য আভাভ জাপয ছাম্বদক 
অভায়ক ফরয়রন,  ا عىكذ ىفح  ى ا عىكذ  ‘তুম্বভ এবায়ফআ কয়যা। ককননা অম্বভ 
এবায়ফ কয়য থাম্বক’ (ঐ, ঃৃ ১৭১-৭২)। থচ তয কখ্য়নাআ ম্বভথযায য়ঙ্গ ম্বভম্বেত 
য় না এফং তয ংখ্যক ফিদা একটিআ য়, তা কখ্য়নাআ ফহু য় না। অো 
ফয়রন, মম্বদ তয তায়দয প্রফমৃ্বিয নগু্াভী ’ত, তা’কর অকা  মৃ্বথফী এফং 
এয ভধযম্বস্থত ফম্বকছু র্ধ্ং য়য় কমত’ (ভমু্বভননূ ২৩/৭১)। ফস্ত্িত: এআ তাম্বক্বয়া 
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নীম্বত ী‘অয়দয ধভীয় ম্বফশ্বায়য ঙ্গীবূত। মা আরায়ভয কভৌর নীম্বতয কঘায 
ম্বফয়যাধী। ম্বকন্তু তাম্বযয়ায় ফক্তা কম য়থি ঈক্ত কথা ফয়রন তা ম্পূণি তয 
য়য় থায়ক। কমভন- (১) আফযাীভ ম্বনয়জয়ক   سق (সু্থ) ফয়রম্বছয়রন, ম্বকন্তু 
     (ীম্বেত) ফয়রনম্বন। ম্বনজ ম্প্রদায়য়য ম্বযকী কভিকায়ন্ড এভম্বনয়তআ ম্বতম্বন 
তযক্ত-ম্বফযক্ত  ম্বফতৃষ্ণ ম্বছয়রন। তদুম্বয ম্বযকী কভরায় মায়ায অয়ফদন কয়য় 
তাাঁয য়ক্ষ ভানম্বকবায়ফ সু্থ (     سق  ى إى) য়য় োটাআ স্বাবাম্বফক ম্বছর। 
এযয়য ম্বতম্বন াযীম্বযকবায়ফ সু্থ থাকয়ত ায়যন। (২) ফ ভমূ্বতি  কবয়ঙ্গ 
ম্বতম্বন ফে ভমূ্বতি টায গ্রায় ফা ায়ত কুোর ঝুম্বরয়য় কযয়খ্ম্বছয়রন। মায়ত প্রভাম্বণত 
য় কম, কআ-আ একাজ কয়যয়ছ। এয দ্বাযা তাাঁয ঈয়দ্দয ম্বছর কয়ভয ভখূ্িতায়ক 
ায়ত নায়ত ধম্বযয়য় কদয়া এফং তায়দয ভমূ্বতি জূায াযতা কচায়খ্ অঙ্গরু ম্বদয়য় 
কদম্বখ্য়য় কদয়া। তাআ ভমূ্বতি  বাঙ্গায কাজটি ম্বতম্বন ফে ভমূ্বতি য ম্বদয়ক িন্ধ কয়যন 
রূকবায়ফ। তাছাো ঐ ফে ভমূ্বতি টিয প্রম্বতআ করায়কয়দয বম্বক্ত  ম্বফশ্বা ম্বছর 
ফিাম্বধক। এয কাযয়ণআ ভানলু থভ্রষ্ট য়য়ম্বছর কফী। পয়র কআ-আ ভরূতঃ 
আফযাীভয়ক ভমূ্বতি  বাঙ্গায় ঈদ্বদু্ধ কয়যম্বছর। তএফ একম্বদক ম্বদয়য় কআ-আ ম্বছর 
ভরূ দায়ী। 

(৩) াযা-কক কফান ফরা। ম্বনঃয়ন্দয় স্বাভী-স্ত্রী যস্পয়য দ্বীনী বাআ-কফান। স্ত্রীয 
আমমত  ম্বনয়জয জীফন যক্ষায়থি এটুকু ফরা কভায়টআ ম্বভথযায ভয়ধয য়ে না। 

এক্ষয়ণ প্রে ’র, তফু াদীয়ছ এয়ক ‘ম্বভথযা’ ফয়র ম্ববম্বত কযা ’র ককন? এয 
জফাফ এআ কম, নফী-যারূগ্য়ণয াভানযতভ ত্রুটিয়ক অো ফে কয়য কদয়খ্ন 
তায়দযয়ক াফধান কযায জনয। কমভন বুরক্রয়ভ ম্বনম্বলদ্ধ ফয়ৃক্ষয পর খ্ায়ায়ক 
অো অদয়ভয ‘ফাধযতা  থভ্রষ্টতা’ ( ىى ىفَطغَط َط هُن اَط ى آَط ُنى َط َّن 19]( َط َط ] ফয়র ম্ববম্বত 
কয়যয়ছন। থচ বুরক্রয়ভ কৃত যাধ ক্ষভায কমাগ্য। ঈয়েখ্য কম, ভারানা 
ভদদূীয নযায় ককান ককান ভপুাম্বয এখ্ায়ন াদীয়ছয যাফী অফ ুহুযায়যায়কআ 
ঈক্ত ফণিনায জনয দায়ী কয়যয়ছন, মা ম্বনতান্ত নযায়। 



35. 

 

ককন‘অয়ন প্রতযাবতি ন : 
আফযাীভ (অঃ) মথাযীম্বত ম্বভয কথয়ক ককন‘অয়ন ম্বপয়য এয়রন। ফন্ধযা স্ত্রী 
াযা তায খ্ায়দভা ায়জযায়ক প্রাণম্বপ্রয় স্বাভী আফযাীভয়ক ঈৎগ্ি কযয়রন। 
আফযাীভ তায়ক স্ত্রীয়ত্ব ফযণ কয়য ম্বনয়রন। য়য ম্বদ্বতীয়া স্ত্রী ায়জযায গ্য়বি  জন্ 
গ্রণ কয়যন তায প্রথভ ন্তান আভাইর (অঃ)। এআ ভয় আফযাীয়ভয ফয় 
ম্বছর নযূন ৮৬ ফছয। ম্বনঃন্তান ম্বযফায়য অনয়ন্দয ফনযা ফয়য় কগ্র। শুষ্ক 
ভরুয়ত কমন প্রায়ণয কজায়ায এয়রা। ফস্ত্িত: আভাইর ম্বছয়রন ম্বনঃন্তান 
আফযাীয়ভয কদা‘অয পর। ককননা ম্বতম্বন ফদৃ্ধ ফয়য় অোয ম্বনকয়ট ‘কনককায 
ন্তান’ কাভনা কয়যম্বছয়রন। কমভন অো ফয়রন, حهُنى ،ىفَط َطاَّن ْص َط إَط حاِإ ِإ ْص ى ااَّن إَط ىاِإيى ِإ بْص ىاَط بِّ  َط

ى َط ِإ ْص ٍلى  ক অভায প্রম্বতারক! অভায়ক একটি ৎকভিীর (,আফযাীভ ফরয়রন)‘ - ِإغُن َط ٍل
ন্তান দা। তঃয অভযা তায়ক একটি দধমিযীর য়ুেয ুংফাদ ম্বদরাভ। ’ 

(ছাপপাত ৩৭/১০০-১০১)। 
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আবরাীমী িীবয়নর পরীক্ষা মূ : 
আফযাীভী জীফন ভায়নআ যীক্ষায জীফন। নফী ফায য কথয়ক অভতুৃয ম্বতম্বন 
যীক্ষা ম্বদয়য়আ জীফনাত কয়যয়ছন। এবায়ফ যীক্ষায য যীক্ষা ম্বনয়য় তাাঁয়ক 
ণূিয়ত্বয য়ফিাচ্চ মিায়য় ঈন্নীত কযা য়য়য়ছ। ফয়য়ল তাাঁয়ক ‘ম্বফশ্বয়নতা’ কঘালণা 
কযা য়য়য়ছ। অো ফয়রন, 

يى آِإ حآُنى َط ْص ىَلَطى َط َط ىقَطحآَط تِإيْص ىذُن ِّ َّن إْص ى َط ِإ ح حًاىقَطحآَط ى ِإ َط ىاِإ  َّنح ِإ ح ِإ ُنكَط ى ِإ ِّيىجَط ىقَطحآَط تَط َّن ُنإَّن
ؤَط ىفَط حتٍل ى ِإكَط ِإ َط هُن ى َط ُّ تَط َط ى ِإ ْص َط اِإ  َط ى  ْص  َط ِإذِإ

حاِإ ِإ إَطى  -(১২৪  ا ق ة)-ى اظَّن

‘মখ্ন আফযাীভয়ক তায ারনকতি া কয়য়কটি ম্বফলয়য় যীক্ষা কযয়রন, তঃয 
ম্বতম্বন তায়ত ঈিীণি ’করন, তখ্ন অো ফরয়রন, অম্বভ কতাভায়ক ভানফজাম্বতয 
কনতা কযফ। ম্বতম্বন ফরয়রন, অভায ফংধয কথয়ক। ম্বতম্বন ফরয়রন, অভায 
ঙ্গীকায মায়রভয়দয মিন্ত কৌাঁছয়ফ না’ (ফাক্বাযা ২/১২৪)। ফস্ত্িতঃ অো 
আফযাীভ  তাাঁয ফংধযগ্য়ণয ভয়ধযআ ম্বফশ্ব কনতৃত্ব ীম্বভত কযয়খ্য়ছন। কমভন 
নযে অো ফয়রন, 

حاَط ِإ إَطى ى َط َط ى اْص َط ى ِإ ْص َط إَط ى َط آَط ى ِإ ْص َط اِإ  َط ى َط ُن  حًاى َط آَط َطى اْص َط َط ى آَط َط ى َهّللا ى-ى ِإإَّن ى َط ىُنسَط ِإ عٌة إى َط ْص ٍل حى ِإ ى َط ْص ُن َط ذُن ِّ َّن ًا

 -(৩৩-৩৪  آى    إ)-ى َط ِإ  ٌةى

‘ম্বনশ্চয়আ অো অদভ, নূ, আফযাীভ-এয ফংধয  আভযায়নয ফংধযয়ক 
ম্বনফিাম্বচত কয়যয়ছন’। ‘মাযা ম্বছর যস্পয়যয ফংজাত। অো ফিয়োতা  
ফিজ্ঞ’ (অয়র আভযান ৩/৩৩, ৩৪)। 

ফস্ত্িতঃ আফযাীভ (অঃ)-এয যফতী কর নফী তাাঁয ফংধয ম্বছয়রন। অয়র 
আভযান ফরয়ত আভযান-েু ভূা  ারূণ  তাাঁয়দয ফংধয দাউদ , রুায়ভান, 

ইা প্রভখু্ নফীগ্ণয়ক ফঝুায়না য়য়য়ছ। মাাঁযা ফাআ ম্বছয়রন আফযাীয়ভয েু 
আায়কয ফংধয। যয়ক্ষ ফিয়ল  ফিয়েষ্ঠ নফী ভুাম্মাদ (ছাঃ) ম্বছয়রন 
আফযাীয়ভয কজযষ্ঠ েু আভাইয়রয ফংধয। ক ম্বায়ফ অো কঘাম্বলত 
আফযাীয়ভয ম্বফশ্বয়নতৃত্ব কমভন ফার যয়য়য়ছ, কতভম্বন নফীয়দয প্রম্বত ফাধযতা, 
ফংীয় ংকায এফং ম্বমদ  ঠকাম্বযতায জনয মায়রভ আহুদী-নাছাযাগ্ণ 
অোয ম্ববা কুম্বেয়য় ম্বফয়শ্বয ফিে ম্বধকৃত  রাম্বিত য়য়য়ছ। এক্ষয়ণ 
‘নফীয়দয ম্বতা’  ম্বভোয়ত আরাম্বভয়ায কনতা মযত আফযাীভ (অঃ)-কক ম্বক 
ম্বক ম্বফলয়য় যীক্ষা কনয়া য়য়ম্বছর, অভযা কম্বদয়ক দমৃ্বষ্ট ম্বনফদ্ধ কযফ। 

আফযাীভ (অঃ)-এয যীক্ষা ভূ ম্বছর দু’বায়গ্ ম্বফবক্ত। (এক) ফায়ফর 
জীফয়নয যীক্ষা ভূ এফং (দআু) ককন‘অন জীফয়নয যীক্ষা ভূ। কলনফী 
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ভুাম্মাদ (ছাঃ)-এয জীফয়নয য়ঙ্গ ম্বতা আফযাীভ (অঃ)-এয জীফয়নয নু্দয 
একটা ম্বভর খ্ুাঁয়জ ায়া মায়। ভুাম্মাদী জীফয়নয প্রথভাং ককয়টয়ছ ভক্কায়  
কলাং ককয়টয়ছ ভদীনায় এফং কখ্ায়নআ ম্বতম্বন ণূিতা রাব কয়যন  ভতুৃযফযণ 
কয়যন। আফযাীভী জীফয়নয প্রথভাং ককয়টয়ছ ফায়ফর য়য এফং কলাং ককয়টয়ছ 
ককন‘অয়ন। কখ্ায়নআ ম্বতম্বন ণূিতা কয়য়য়ছন  কখ্ায়নআ ভতুৃযফযণ কয়যয়ছন। 
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বায়ব িীবয়নর পরীক্ষা মূ : 
আফযাীভ (অঃ)-এয ফায়ফর জীফয়নয যীক্ষা ভয়ূয ভয়ধয (১) ভমূ্বতি জূাযী 
কনতায়দয ায়থ তকি ময়ুদ্ধয যীক্ষা (২) ম্বতায ক্ষ কথয়ক ফম্বষ্কাযায়দ প্রাম্বপ্তয 
যীক্ষা (৩) স্ত্রী  বাম্বতজা ফযতীত ককঈ তাাঁয দায়াত কফরু না কযা য়ত্ত্ব 
তীব্র াভাম্বজক ম্বফয়যাম্বধতায ভয়ুখ্ একাকী দায়াত চাম্বরয়য় মায়ায ফযাায়য 
টর থাকায ভাধযয়ভ অদি ম্বনষ্ঠায কঠিন যীক্ষা (৪) তাযকাজূাযীয়দয ায়থ 
মমু্বক্তগ্বি  তকি ময়ুদ্ধয যীক্ষা (৫) ককন্দ্রীয় কদফভম্বন্দয়য ঢুয়ক ভমূ্বতি  বাঙ্গায ভত 
দঃুাম্বক যীক্ষা (৬) ফয়য়ল যাজদযফায়য কৌাঁয়ছ যাম্বয ম্রায়টয ায়থ 
তকি ময়ুদ্ধ ফতীণি য়ায যীক্ষা এফং ম্বফম্বনভয়য় (৭) জ্বরন্ত হুতায়ন জীফন্ত 
মু্বেয়য় তযা কযায ভভিাম্বন্তক াম্বস্ত াম্বভয়ুখ্ ফযণ কয়য কনফায তুরনীয় ম্বি 
যীক্ষায ম্মুখ্ীন য়া। এছাো ভাজ ংস্কাযক ম্বায়ফ জীফয়নয প্রম্বত য়দ 
য়দ কম ংখ্য যীক্ষায ম্মুখ্ীন তাাঁয়ক য-ায়ভা ’কত য়য়য়ছ, তা ফরাআ 
ফাহুরয। 

ঈয়য ফম্বণিত যীক্ষাগুম্বরয ফটিয়তআ আফযাীভ (অঃ) জয়রাব কয়যম্বছয়রন এফং 
কগুম্বরয অয়রাচনা অভযা আম্বতয়ূফি কয়য এয়ম্বছ। এক্ষয়ণ অভযা তাাঁয ককন‘অনী 
জীফয়নয প্রধান যীক্ষাভূ ম্বফফতৃ কযফ আনাঅো। 
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ককন‘অনী িীবয়নর পরীক্ষা মূ : 
১ভ যীক্ষা: দমু্ববি য়ক্ষ ম্বতত য়য় ম্বভয গ্ভন : ককন‘অনী জীফয়ন তাাঁয প্রথভ 
যীক্ষা ’র কঠিন দমু্ববি য়ক্ষ তাম্বেত য়য় জীম্বফকায ন্ধায়ন ম্বভয়য ম্বজযত কযা। 
এ ম্বফলয়য় য়ূফিআ অয়রাচনা কযা য়য়য়ছ। 

২য় যীক্ষা: াযায়ক যণ : ম্বভয়য ম্বগ্য়য় কখ্ানকায রম্পট ম্রাট 
কপযাউয়নয কুদমৃ্বষ্টয়ত য়ে স্ত্রী াযায়ক যয়ণয ভভিাম্বন্তক যীক্ষা। এ ম্বফলয়য় 
য়ূফি অয়রাচনা কযা য়য়য়ছ। 

৩য় যীক্ষা: ায়জযায়ক ভক্কায় ম্বনফিান : ম্বভয কথয়ক ম্বপয়য ককন‘অয়ন অায 
ফৎযাম্বধককার য়য প্রথভ ন্তান আভাইয়রয জন্ রাব য়। ম্বকন্তু ম্বকছু ম্বদয়নয 
ভয়ধযআ ম্বতম্বন ম্বশু ন্তান  তায ভা ায়জযায়ক ভক্কায ম্বফজন াােী ঈতযকায় 
ম্বনঃঙ্গবায়ফ কযয়খ্ অায এরাী ম্বনয়দি রাব কয়যন। ফস্ত্িতঃ এটা ম্বছর তযন্ত 
ভভিাম্বন্তক যীক্ষা। এ ম্বফলয়য় ংম্বক্ষপ্ত ফণিনা ম্বনেরূ: 
মযত আফযাীভ (অঃ) মখ্ন অোয ক্ষ কথয়ক ম্বশু েু আভাইর  তায 
ভায়ক ভক্কায় ম্বনফিায়ন কযয়খ্ অায ম্বনয়দি ান, তখ্নআ তায ন্তয়য ম্বফশ্বা 
জয়ন্ম্বছর কম, ম্বনশ্চয়আ এ ম্বনয়দি য়য ভয়ধয অোয ককান ভতী ম্বযকল্পনা 
রকু্কাম্বয়ত অয়ছ এফং ম্বনশ্চয়আ ম্বতম্বন আভাইর  তায ভায়ক র্ধ্ং কযয়ফন না। 

তঃয এক থয়র কখ্জযু  এক ভক াম্বন  তায়দয ম্বফজনবূম্বভয়ত কযয়খ্ 
মখ্ন আফযাীভ (অঃ) একাকী ম্বপয়য অয়ত থায়কন, তখ্ন কফদনা-ম্বফম্বস্মত স্ত্রী 
ায়জযা ফযাকুরবায়ফ তায ম্বয়ছ ম্বয়ছ অয়ত রাগ্য়রন। অয স্বাভীয়ক এয কাযণ 
ম্বজয়জ্ঞ কযয়ত থায়কন। ম্বকন্তু ফয়ুক কফদনায ালাণ ফাাঁধা আফযাীয়ভয ভখু্ ম্বদয়য় 
ককান কথা কফরুয়রা না। তখ্ন ায়জযা ফরয়রন, অম্বন ম্বক অোয হুকুয়ভ 
অভায়দযয়ক এবায়ফ কপয়র মায়চ্ছন? আফযাীভ আাযায় ফরয়রন, যাাঁ। তখ্ন ম্বিৎ 
ম্বপয়য কয়য় টর ম্বফশ্বা  দঢ়ৃ ভয়নাফর ম্বনয়য় ায়জযা ফয়র ঈঠয়রন, حى ىَل ُن َط ِّ ُن َط إْص  ذَط
 তা’কর অো অভায়দয র্ধ্ং কযয়ফন না’। ম্বপয়য এয়রন ম্বতম্বন ন্তায়নয‘  ُنى
কায়ছ। দ’ুএকম্বদয়নয ভয়ধযআ পুম্বযয়য় মায়ফ াম্বন  কখ্জযু। ম্বক য়ফ ঈায়? খ্াদয 
 াম্বন ম্বফয়ন ফয়ুকয দধু শুম্বকয়য় কগ্য়র কম্বচ ফাচ্চা ম্বক কখ্য়য় ফাাঁচয়ফ। 
াগ্রযা য়য় ম্বতম্বন ভানয়ুলয ন্ধায়ন কদৌাঁোয়ত থায়কন ছাপা  ভাযয়া 
াায়েয এ ভাথা অয  ভাথায়। এবায়ফ প্তভফায়য ম্বতম্বন দযূ কথয়ক কদয়খ্ন 
কম, ফাচ্চায ায়য়য কাছ কথয়ক ভাটিয ফকু ম্বচয়য কফম্বযয়য় অয়ছ ঝণিায পরৃধাযা, 
ম্বজব্রীয়রয ায়য়য কগ্াোম্বর ফা তায াখ্ায অঘায়ত মা মৃ্বষ্ট য়য়ম্বছর। ছুয়ট এয় 
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ফাচ্চায়ক ককায়র ম্বনয়রন ীভ ভভতায়। ম্বস্দগ্ধ াম্বন ান কয়য অোয শুকম্বযয়া 
অদায় কযয়রন। ঠাৎ দয়ূয একটি অয়াম শুয়ন ম্বতম্বন চভয়ক ঈঠয়রন। ঈম্বন 
ম্বজফযীর। ফয়র ঈঠয়রন, ى ى َط ْص  ىاذ ى اغ  ُنى ىأ  هى  إى ى ىاذ ى  تُن ،ى إَّن َلىتخحف  ى ا َّن   َط

ىأا َطه  অনাযা বয় ায়ফন না। এখ্ায়নআ অোয ঘয। এআ ন্তান ‘ -َل ُن  عُن
তায ম্বতা এ ঘয ত্বয নুম্বনিভিান কযয়ফন। অো তাাঁয ঘয়যয ফাম্বন্দায়দয 
র্ধ্ং কযয়ফন না’। ফয়রআ ব্দ ম্বভম্বরয়য় কগ্র ’।  

তঃয শুরু ’র আভাইরী জীফয়নয নফ ধযায়। াম্বন কদয়খ্ াম্বখ্ অয়রা। 
াম্বখ্ ো কদয়খ্ ফযফায়ী কায়পরা অয়রা। তাযা এয় াম্বনয ভাম্বরক ম্বায়ফ 
ায়জযায ম্বনকয়ট নভুম্বত চাআয়র ম্বতম্বন এআ য়তি  ভনমযু কযয়রন কম, অনায়দয 
এখ্ায়ন ফম্বত স্থান কযয়ত য়ফ। ম্বফনা য়ায় এআ প্রস্তাফ তাযা াগ্রয় কফরু 
কযর। এযাআ ’র আয়াভন কথয়ক অগ্ত ফন ুজযুহুভ কগ্াে। ফে য়য় আভাইর 
এআ কগ্ায়ে ম্বফয়য় কয়যন। এাঁযাআ কা‘ফা গ্য়ৃয খ্ায়দভ ন এফং এয়দয াখ্া কগ্াে 
কুযায়য় ফংয় কলনফী ভুাম্মাদ (ছাঃ)-এয অগ্ভন ঘয়ট। 

ম্বদয়ক আফযাীভ (অঃ) মখ্ন স্ত্রী  ন্তানয়ক কযয়খ্ মান তখ্ন ায়জযায দমৃ্বষ্টয 
অোয়র ম্বগ্য়য় অোয কায়ছ প্রাথিনা কয়যন এআ ফয়র, 

ى إَط ةًاى ِّ ئِإآَط ىأَطفْص آْص حىاِإ ُنقِإ ْص ُن  ى ااَّن َطةَطىفَطحجْص َط ى َط َّن َط  ُن َط َّن ِإ
ى اْص تِإكَط ى َط ْص آَط ى ِإ ْص عٍل ىزَط ْص يْص ىذِإ ىغَط ْص ِإ ى ِإ َط آٍل تِإيْص  ِّ َّن

ىذُن إْص ى ِإ تُن كَط ْص ىأَطسْص حى ِإ ِّيْص  َّن َّن َط

إَطى كُن ُن ْص ى َطاْص ىاَط َط َّن ُن ْص ى ا َّن َط َط تِإ إَط قْص ُن ى ِّ زُن ى َط  ْص ى ِإاَط ْص ِإ ْص يْص ىتَط ْص ِإ  -(৩৭     ا  )-ى ا َّنح ِإ

‘ক অভায়দয ারনকতি া! অম্বভ অভায ম্বযফায়যয ম্বকছু দযয়ক কতাভায 
ভমিাদাভম্বন্ডত গ্য়ৃয ম্বন্নকয়ট চালাফাদীন ঈতযকায় ফফায়য জনয কযয়খ্ 
মাম্বচ্ছ। প্রবুয়! মায়ত তাযা ছারাত কায়য়ভ কয়য। তএফ ম্বকছু করায়কয ন্তযয়ক 
তুম্বভ এয়দয প্রম্বত অকৃষ্ট কয়য দা এফং তায়দযয়ক পর-পরাম্বদ দ্বাযা রূমী দান 
কয। ম্ভফত: তাযা কৃতজ্ঞতা প্রকা কযয়ফ’।[20] 
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হলক্ষণীয় হবয়: 
(১) আফযাীভ (অঃ) তাাঁয স্ত্রী  দগু্ধয়ালয ন্তানয়ক জনভানফ নূয  
চালাফাদীন এক শুষ্ক ভরু ঈতযকায় কযয়খ্ অয়রন, ককান সু্থ ম্বফয়ফক এ 
কাজয়ক ভথিন কযয়ত ায়য না। ম্বকন্তু মাযা অোয়ত ম্বফশ্বাী, তায়দয জনয 
ম্বফলয়টি কভায়টআ অশ্চমিজনক নয়। অয ককাযয়ণআ ায়জযা গ্বীয প্রতযয়য় ফয়র 
ঈয়ঠম্বছয়রন, ى ُنى ىَلى ُن َط ِّ ُن ِإيَط إْص  তা’কর অো অভায়ক র্ধ্ং কযয়ফন না’। অো‘  ذَط
কম ককফর ম্বফশ্বায়য ফস্ত্ি নয়, ফযং ম্বতম্বন াফিক্ষম্বণকবায়ফ ফান্দায তত্ত্বাফধায়ক, 

আফযাীয়ভয ঈক্ত কভিনীম্বতয ভয়ধয তায স্পষ্ট প্রভাণ যয়য়য়ছ। ম্বত মমু্বক্তফাদী  
ফস্ত্িফাদীয়দয জনয এয ভয়ধয যয়য়য়ছ ফে ধযয়নয এক ম্বক্ষণীয় ম্বফলয়।  

(২) আফযাীয়ভয কদা‘অ অো এভন দ্রুত কফরু কয়যম্বছয়রন কম, দ’ুএকম্বদয়নয 
ভয়ধযআ কখ্ায়ন মৃ্বষ্ট য় াম্বনয কপায়াযা, মা মভমভ কূয়া নায়ভ ম্বযম্বচত য় 
এফং মায ঈৎধাযা ম্বফগ্ত প্রায় কায়া চায ামায ফছয ধয়য অজ ভবায়ফ 
ফভান। ম্বকন্তু এআ াম্বনয রূ-য-গ্ন্ধ ম্বকছুযআ ককান ম্বযফতি ন য়ম্বন। এ 
াম্বনয ককান হ্রা-ফমৃ্বদ্ধ কনআ। দফজ্ঞাম্বনক গ্য়ফলণায় প্রভাম্বণত য়য়য়ছ কম, এ 
াম্বনয়ত এভন ফ ঈাদান যয়য়য়ছ, মা ভানয়ুলয জনয খ্াদয  ানীয় ঈবয় 
চাম্বদা কভটায়ত ক্ষভ। মৃ্বথফীয নয ককান াম্বনয়ত এ গুণ কনআ। দদম্বনক রাখ্ 
রাখ্ গ্যারন াম্বন ফযয় য়া য়ত্ত্ব এ াম্বনয ককান ক্ষয় কনআ, রয় কনআ, কভম্বত 
কনআ। এয কাযণ নুন্ধায়ন ফছয়যয য ফছয কচষ্টা কয়য দফজ্ঞাম্বনয়কযা ফযথি 
য়য়য়ছন। পাম্বরো-ম্বর াম্দ। 

(৩) তখ্ন কথয়ক দযাফম্বধ ভক্কা ভু‘অমযভায় চালাফায়দয কতভন ককান ফযফস্থা 
কনআ। ম্বকন্তু াযা মৃ্বথফী ’কত তাফৎ পর-পরাম্বদ ফিদা কখ্ায়ন অভদানী য়য় 
থায়ক এফং ফিদা ম্বধকায়য ভজদূ থায়ক। অধমু্বনক ম্বফয়শ্বয ককান যআ এয 
ায়থ তুরনীয় নয়। ম্বনঃয়ন্দয় এটা ’র আফযাীয়ভয কদা‘অয নযতভ পর। 

(৪) আফযাীভ (অঃ)-এয কদা‘অয় ফরা য়য়ম্বছর, ‘অম্বভ অভায ন্তানয়ক এখ্ায়ন 
কযয়খ্ মাম্বচ্ছ কমন তাযা এখ্ায়ন ছারাত কায়য়ভ কয়য’। অোয যভয়ত কম্বদন 
কথয়ক দযাফম্বধ এখ্ায়ন ছারাত, ত্বায়াপ  নযানয আফাদত ফিদা জাম্বয অয়ছ। 

(৫) কদা‘অয় ম্বতম্বন ফয়রম্বছয়রন, ‘ভানফ ভায়জয ম্বকছু ংয়য হৃদয়য়ক তুম্বভ 
এয়দয প্রম্বত ঝুাঁ ম্বকয়য় দা’। ম্বনঃয়ন্দয় কআ ংটি  ’র াযা ম্বফয়শ্বয ভুম্বরভ 
ভাজ। আফযাীভ (অঃ) জানয়তন কম, ম্বফয়শ্বয ভস্ত করাক কখ্য়না ভমু্বভন য়ফ 
না। তাছাো তাফৎ ম্বফশ্ব মম্বদ কা‘ফায প্রম্বত ঝুাঁ য়ক েত, তা’কর কখ্ায়ন 
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ফফা, স্থান ংকুরান  ম্বনযািা ফযফস্থায ংকট কদখ্া কদয়া ফযম্ভাফী 
ম্বছর। তখ্ন কথয়ক এমাফত ফিদা একদর ম্বক্তারী  ধভিযায়ণ ভানলু ভক্কায 
যুক্ষা  ম্বনযািায কায়জ ম্বনয়য়াম্বজত যয়য়য়ছ। কদে ামায ফছয য়ূফি খ্ষৃ্টান 
গ্বণিয অফযাায কর প্রয়চষ্টা কমভন ফযথি য়য়ম্বছর, ম্বক্বয়াভত ফম্বধ ত্রুয়দয 
কর চক্রান্ত এবায়ফআ ফযথি য়ফ আনাঅো। 
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৪থি পরীক্ষা: খ্াৎনা করণ : 
আফযাীয়ভয প্রম্বত অয়দ ’র খ্াৎনা কযায জনয। এভয় তাাঁয ফয় ম্বছর 
নযূন ৮০ ফছয। হুকুভ ায়ায ায়থ ায়থ কদযী না কয়য ম্বনয়জআ ম্বনয়জয 
খ্াৎনায কাজ ম্পন্ন কযয়রন।[21] ম্বফনা ম্বদ্বধায় এআ কঠিন  কফদনাদায়ক কাজ 
ম্পন্ন কযায ভয়ধয অোয হুকুভ দ্রুত ারন কযায  এ ফযাায়য তাাঁয 
কয়ঠায ম্বনষ্ঠায প্রভাণ ায়া মায়। 

খ্াৎনায এআ প্রথা আফযাীয়ভয নুাযী কর ধভীয় কগ্াষ্ঠীয ভয়ধয অজ চার ু
অয়ছ। ফস্ত্িতঃ খ্াৎনায ভয়ধয কম পুযন্ত করযাণ ম্বনম্বত যয়য়য়ছ, ম্বচম্বকৎা  
স্বাস্থযম্বফজ্ঞানীগ্ণ তা কুেম্বচয়ি স্বীকায কয়যয়ছন। এয পয়র খ্াৎনাকাযীগ্ণ 
ংখ্য জানা কযাগ্-ফযাম্বধ ’কত ভকু্ত যয়য়য়ছন এফং সু্থ জীফন রায়ব ধনয 
য়য়য়ছন। এটি ভুম্বরভ এফং ভুম্বরয়ভয ভয়ধয একটি স্থায়ী াথিকয ফয়ট।  
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৫ম পরীক্ষা: পেু কুরবানী : 
একভাে ম্বশু েু  তায ভায়ক ভক্কায় কযয়খ্ এয়র আফযাীভ (অঃ) ভায়ঝ-
ভয়ধয কখ্ায়ন কময়তন  কদখ্া-শুনা কযয়তন। এবায়ফ আভাইর ১৩/১৪ ফছয 
ফয়য় ঈনীত ’করন এফং ম্বতায য়ঙ্গ চরায়পযা কযায ঈমকু্ত ’করন। ফরা 
চয়র কম, আভাইর মখ্ন ফদৃ্ধ ম্বতায য়মাগ্ী ’কত চয়রয়ছন এফং ম্বতৃহৃদয় 
য়ুযামু্বয জয়ুে ফয়য়ছন, ঠিক কআ ভয় অো আফযাীয়ভয ভফফয়তয কুযফানী 
কাভনা কযয়রন। ফদৃ্ধ ফয়য়য একভাে নয়য়নয িুরী আভাইয়রয ভফফত 
আফযাীভয়ক কাফ ুকয়য কপরর ম্বক-না, অো কমন কটাআ মাচাআ কযয়ত 
চাআয়রন। আম্বতয়ূফি ম্বিযীক্ষা কদফায ভয় আফযাীয়ভয ককান ম্বছুটান ম্বছর না। 
ম্বকন্তু এফায যয়য়য়ছ প্রচন্ড যয়ক্তয টান। 

ম্বদ্বতীয়তঃ ম্বি যীক্ষায় ফাদা তায়ক ফাধয কয়যম্বছর। ম্বকন্তু এফায়যয যীক্ষা 
কস্বচ্ছায়  স্বয়স্ত ম্পন্ন কযয়ত য়ফ। তাআ এ যীক্ষাটি ম্বছর য়ূফিয কঠিন ম্বি 
যীক্ষায কচয়য় ম্বনঃয়ন্দয় কঠিনতয। যূা ছাপপাত ১০২ অয়াত ’কত ১০৯ 
অয়াত মিন্ত এ ম্বফলয়য় ফম্বণিত ঘটনাটি ম্বনেরূ: 
حى ى َط آْص ى فْص َط حىأَط َطتِإ ى َط ىىقَطحآَط حذَط ىتَط َط ى َط ىفَطح ظُن ْص كَط ىأَط ِّيىأَطذْص َط ُن ح ِإ  َط َط

ىىفِإيى اْص ى ِإ ِّيىأَط َط حى ُن َطيَّن ى َط ىقَطحآَط يَط ى اسَّن ْص هُن ى َط َط حى َط َطغَط فَط َط َّن

ح ِإ ِإ إَطى ى ااَّن إَط ى ُنى ِإ آءَط تَطجِإآُن ِإيى ِإإىاَط ىسَط  -(১০২  ااحفحت)-ىتُنإْص َط ُن

‘মখ্ন (আভাইর) ম্বতায ায়থ চরায়পযা কযায ভত ফয়য় ঈনীত  ’র, তখ্ন 
(আফযাীভ) তায়ক ফরয়রন, ক অভায কফটা! অম্বভ স্বয়প্ন কদয়খ্ম্বছ কম, অম্বভ 
কতাভায়ক মফ কযম্বছ। এখ্ন ফর কতাভায ম্ববভত ম্বক? ক ফরর, ক ম্বতা! 
অনায়ক মা ম্বনয়দি কযা য়য়য়ছ, অম্বন তা কামিকয করুন। অো চায়ন কতা 
অম্বন অভায়ক দধমিীরয়দয ন্তবুি ক্ত কদখ্য়ত ায়ফন’ (ছাপপাত ৩৭/১০২)। 

আফন ুঅফফা (যাঃ) ’কত ফম্বণিত য়য়য়ছ কম, ভক্কা কথয়ক কফয কয়য ৮ ম্বক: 
ম্বভ: দম্বক্ষণ-য়ূফি ম্বভনা প্রান্তয়য ম্বনয়য় মায়ায য়থ ফতি ভায়ন কম ম্বতন স্থায়ন 
াজীগ্ণ য়তানয়ক াথয কভয়য থায়কন, ঐ ম্বতন স্থায়ন আফরী ম্বতনফায 
আফযাীভ (অঃ)-কক ম্বফভ্রান্ত কযায কচষ্টা কয়যম্বছর। অয ম্বতনফাযআ আফযাীভ 
(অঃ) য়তায়নয প্রম্বত ৭টি কয়য কংকয ম্বনয়ক্ষ কয়যম্বছয়রন।[22] কআ স্মৃম্বতয়ক 
জাগ্রুক যাখ্ায জনয এফং য়তায়নয প্রতাযণায ম্বফরুয়দ্ধ ভমু্বভনয়ক ফাস্তয়ফ ঈদ্বদু্ধ 
কযায জনয এ ম্বফলয়টিয়ক ি নষু্ঠায়নয য়াম্বজফায়তয ন্তবুি ক্ত কযা য়য়য়ছ। 
এখ্ায়নআ নম্বতদয়ূয ফূি ম্বদয়ক ‘ভম্বজয়দ খ্ায়য়প’ ফম্বস্থত। 
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তঃয ম্বতা-েু অো ম্বনয়দি ম্বত কুযফানগ্া ‘ম্বভনায়’ ঈম্বস্থত ’করন। 
কখ্ায়ন কৌাঁয়ছ ম্বতা েুয়ক তাাঁয স্বয়প্নয কথা ফণিনা কযয়রন এফং য়ুেয 
ম্ববভত চাআয়রন। েু তায ম্ববভত ফযক্ত কযায ভয় ফরয়রন, ‘আনাঅো 
অম্বন অভায়ক ছফযকাযীয়দয ন্তবুি ক্ত কদখ্য়ত ায়ফন’। আনাঅো না ফরয়র 
য়ত ম্বতম্বন দধমি ধাযয়ণয তাপীক কয়তন না। এযয ম্বতম্বন ম্বনয়জয়ক 
‘ছফযকাযী’ না ফয়র ‘ছফযকাযীয়দয ন্তবুি ক্ত’ ফয়রয়ছন এফং এয ভাধযয়ভ ম্বনয়জয 
ম্বতা  য়ূফিকায ফে ফে অয়মাৎগ্িকাযীয়দয ভয়ধয ম্বনয়জয়ক াম্বভর কয়য 
ম্বনয়জয়ক ম্বভকা ভকু্ত কয়যয়ছন। মম্বদ তাাঁয নযায় তরুয়ণয এরূ কস্বচ্ছায় 
অয়মাৎয়গ্িয ঘটনা আম্বতয়ূফি ঘয়টম্বছর ফয়র জানা মায় না। অো ফয়রন, 

ذَط ى ىاَط ،ى ِإإَّن إَط سِإ ِإ ْص يى اْص ُن ْص زِإ ى َطجْص ذَط اِإكَط حىكَط حى ِإ َّن إْص َط ى ا ُّ قْصتَط آَّن ىاَط آى ِإ ْص َط اِإ ْص ُن،ىقَطآْص إى َّن
حهُنىأَط حآَط ْص َط ،ى َط َط ىاِإ ْصجَط ِإ إِإ ىتَط َّنهُن حى َط سْص َط َط

حىأَط فَط َط َّن
،ىسَط َط ٌةى َط َط ى ِإ ْص َط اِإ ْص َطى إَط خِإ ِإ ْص

هِإىفِإيى ْلْص حى َط َط ْص كْص َط تَط َط ،ى َط ظِإ ْص ٍل ى َط يٍل حهُنى ِإذِإ ْص فَطآَط ْص َط ،ى َط إُن  ُن ِإ ْص
ى اْص ى اْص َط ءُن   ااحفحت)-ىاَط ُن َط

১০৩-১০৯)- 

‘তঃয (ম্বতা-েু) ঈবয়য় মখ্ন অমভিণ কযর এফং ম্বতা েুয়ক ঈেু 
কয়য াম্বয়ত কযর’। ‘তখ্ন অভযা তায়ক ডাক ম্বদয়য় ফররাভ, ক আফযাীভ’! 

‘তুম্বভ কতাভায স্বপ্ন য়তয ম্বযণত কয়যছ। অভযা এবায়ফআ ৎকভিীরগ্য়ণয 
প্রম্বতদান ম্বদয়য় থাম্বক’। ‘ম্বনশ্চয়আ এটি একটি সু্পষ্ট যীক্ষা’। ‘অয অভযা তায 
ম্বযফয়তি  একটি ভান মফ প্রদান কযরাভ’ ‘এফং অভযা এ ম্বফলয়টি যফতীয়দয 
ভয়ধয কযয়খ্ ম্বদরাভ’। ‘আফযাীয়ভয ঈয াম্বন্ত ফম্বলিত কৌক’ (ছাপপাত ৩৭/১০৩-
১০৯)। ফতি ভায়ন ঈক্ত ম্বভনা প্রান্তয়যআ াজীগ্ণ কুযফানী কয়য থায়কন এফং ম্বফশ্ব 
ভুম্বরভ ঐ নু্নাত নুযয়ণ ১০আ মরুম্বিা ম্বফশ্বফযাী যী ‘অত ম্বনধিাম্বযত শু 
কুযফানী কয়য থায়কন। 
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হলক্ষণীয় হবয় মূ : 
(১) আফযাীভয়ক অো স্বপ্নায়দ কয়যম্বছয়রন, যাম্বয অয়দ কয়যনম্বন। এয 
ভয়ধয যীক্ষা ম্বছর এআ কম, স্বয়প্নয ম্বফম্ববন্ন ফযাখ্যা ’কত াযত। কমভন ম্বনযযাধ 
ভানলুয়ক তযা কযা ভাা। ম্বধকন্তু ম্বতা য়য় ম্বনয়দি াল েুয়ক ম্বনজ ায়ত 
তযা কযা অয ফে ভাা। ম্বনশ্চয়আ এভন নযায় কায়জয ম্বনয়দি অো 
ম্বদয়ত ায়যন না। তএফ এটা ভয়নয কল্পনা-ম্বনবি য স্বপ্ন (   أ غحثىأ ) ’কত 
ায়য। ম্বকন্তু আফযাীভ ঐফ ফযাখ্যায় মানম্বন। ম্বতম্বন ম্বনম্বশ্চত ম্বছয়রন কম, এটা 
‘ম্ব’। ককান ককান ফণিনায় এয়য়ছ কম , ম্বতম্বন যয ম্বতনম্বদন একআ স্বপ্ন কদয়খ্ন। 
প্রে ’কত ায়য, অো ম্বজব্রীর ভাযপত যাম্বয ম্বনয়দি না াঠিয়য় স্বয়প্নয 
ভাধযয়ভ ম্বনয়দি াঠায়রন ককন? এয জফাফ এআ কম, তা’কর কতা যীক্ষা ’ত না, 
ককফর ম্বনয়দি ারন ’ত। আফযাীভয়ক তায স্বয়প্নয কাল্পম্বনক ফযাখ্যায পাাঁয়দ 
কপরায জনযআ কতা য়তান ভাঝয়থ ফনু্ধ কয়জ তায়ক ম্বপম্বযয়য় ম্বনয়য় কময়ত 
কচয়য়ম্বছর। এয দ্বাযা অয়যকটি ম্বফলয় প্রভাম্বণত য় কম, অোয ম্বনয়দি ারয়নয 
ভয় য়তুক প্রে ভূ ঈত্থান  ম্বধক মমু্বক্তফায়দয অেয় কনয়া মায়ফ 
না। ফযং ফিদা তায প্রকায য়থিয ঈয়য জ-যরবায়ফ অভর কয়য কময়ত 
য়ফ। 

(২) অোয ভফফত  দমু্বনয়াফী ককান ভফফত একম্বেত ’কর ফিদা অোয 
ভফফতয়ক গ্রাম্বধকায ম্বদয়ত য়ফ এফং দমু্বনয়াফী ভফফতয়ক কুযফানী ম্বদয়ত 
য়ফ। আফযাীভ এখ্ায়ন ন্তায়নয গ্রায় ছুম্বয চারানম্বন। ফযং ন্তায়নয ভফফয়তয 
গ্রায় ছুম্বয চাম্বরয়য়ম্বছয়রন। অয এটাআ ম্বছর যীক্ষা। মম্বদ ককঈ অোয 
ভফফয়তয ঈয়য দমু্বনয়াফী ভফফতয়ক গ্রাম্বধকায কদয়, তখ্ন কটা য়য় মায় 
 ফা বায়রাফাায় ম্বযক। আফযাীভ  আভাইর দু’জয়নআ ঈক্ত  إلا  كىفيى ا    
ম্বযক ’কত ভকু্ত ম্বছয়রন। 

(৩) ম্বতা  য়ুেয ম্বফশ্বাগ্ত ভন্বয় ফযতীত কুযফানীয এআ কগ্ৌযফভয় 
আম্বতা যম্বচত ’ত না। আভাইর মম্বদ ম্বতায ফাধয ’কতন এফং কদৌয়ে 
াায়েয চূোয় ঈয়ঠ কময়তন, তা’কর অোয হুকুভ ারন কযা আফযাীয়ভয 
য়ক্ষ য়তফা অয়দৌ ম্ভফ ’ত না। তাআ এ ঘটনায ভয়ধয আম্বঙ্গত যয়য়য়ছ কম, 

ভায়জয প্রফীণয়দয করযাণভয় ম্বনয়দিনা এফং নফীনয়দয অনগু্তয  ঈদ্দীনা 
একম্বেত  ভম্বন্বত না ’কর কখ্য়নাআ ককান ঈন্নত ভাজ গ্ঠন কযা ম্ভফ 
নয়। 
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(৪) এখ্ায়ন ভা ায়জযায ফদান ম্বছর াভানয। মম্বদ ম্বতম্বন ঐ ম্বফজন 
বূম্বভয়ত কম্বচ ন্তানয়ক ম্বতয়র ম্বতয়র ভানলু কয়য না তুরয়তন এফং কস্রপ অোয 
ঈয়য বযা কয়য ফয়ুক ীভ া ম্বনয়য় কখ্ায়ন ফফা না কযয়তন , তা’কর 
মৃ্বথফী ম্বতা-য়ুেয এআ ভান দৃয ফয়রাকন কযয়ত াযত না। এজয়নযআ 
ফাংরায ফরুফরু কাজী নজরুর আরাভ কগ্য়য়য়ছন, 

ভা ায়জযা কৌক ভায়য়যা ফ 

মফীহুো কৌক কছয়রযা ফ 

ফম্বকছু মাক তয কযৌক 

ম্বফম্বধয ম্বফধান তয কৌক। 

ফরা চয়র কম, এআ কঠিনতভ যীক্ষায় ঈিীণি ফায য আফযাীভ (অঃ) ম্বফশ্ব 
কনতৃয়ত্বয ম্মায়ন বূম্বলত ন। কমভন অো ফয়রন, 

ح حًا،ى ى ِإ َط ىاِإ  َّنح ِإ ح ِإ ُنكَط ىجَط ى ِإ ِّيْص ىقَطحآَط تَط َّن ُنإَّن
ؤَط ىفَط حتٍل ى ِإكَط ِإ َط هُن ى َط ُّ تَط َط ى ِإ ْص َط اِإ ْص َط ى  ْص  -(১২৪  ق ة) َط ِإذِإ

‘মখ্ন আফযাীভয়ক তায ারনকতি া কয়য়কটি ম্বফলয়য় যীক্ষা কযয়রন, তঃয 
ম্বতম্বন তায়ত ঈিীণি ’করন, তখ্ন অো ফরয়রন, অম্বভ কতাভায়ক ভানফজাম্বতয 
কনতা কযরাভ’ (ফাক্বাযা ২/১২৪)। 

ঈয়যাক্ত অয়ায়ত যীক্ষাগুম্বরয ংখ্যা কত ম্বছর, তা ফরা য়ম্বন। তয়ফ 
আফযাীয়ভয য়ুযা জীফনটাআ কম ম্বছর যীক্ষাভয়, তা আম্বতয়ূফিকায অয়রাচনায় 
প্রম্বতবাত য়য়য়ছ। 
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নযানয উয়েখ্য়যাগ্য ঘটনাবী : 
ফায়ফর জীফয়ন ৭টি  ককন‘অন জীফয়ন ৫টি ফে ফে যীক্ষা ফণিনায য 
এফায়য অভযা আফযাীভ (অঃ)-এয জীফয়নয নযানয ঈয়েখ্য়মাগ্য  ম্বক্ষণীয় 
ঘটনাফরী ম্বফফতৃ কযফ।- 
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(১) আাক িয়ের ুংবাদ : 
েু কুযফানীয ঘটনায য়য আফযাীভ (অঃ) ককন‘অয়ন ম্বপয়য এয়রন। এভয় 
ফন্ধযা স্ত্রী াযাহ্-য গ্য়বি  বম্বফলযৎ ন্তান আাক জয়ন্য ুংফাদ ম্বনয়য় 
কপয়যতায়দয শুবাগ্ভন ঘয়ট। আফন ুঅফফা (যাঃ) ফয়রন, ঈক্ত কপয়যতাগ্ণ 
ম্বছয়রন মযত ম্বজফযাইর, ভীকাইর  আযাপীর। তাযা ভানয়ুলয রূ ধাযণ কয়য 
এয়ম্বছয়রন। এ ম্বফলয়য় কুযঅনী ফক্তফয ম্বনেরূ: 

ذٍلى ى َط ِإ ْص آٍل جْص حءى ِإ ِإ ىجَط إْص
ىأَط حىاَط ِإثَط ىسَط َط ٌةىفَط َط ىىقَطحاُن ْص ىسَط َط حًاىقَطحآَط ى ِإحاْص ُنـاْص َط حى ِإ ْص َط اِإ ْص َط سُن ُن َط ى ُن تْص حءَط ىجَط اَطقَطآْص ا آ)-ى َط  

৬৯)- 

‘অয অভায়দয কপ্রম্বযত ংফাদফাকগ্ণ (থিাৎ কপয়যতাগ্ণ) আফযাীয়ভয 
ম্বনকয়ট ুংফাদ ম্বনয়য় এর এফং ফরর, ারাভ। ক ফরর, ারাভ। তঃয 
ল্পক্ষয়ণয ভয়ধযআ ক একটা বূণা কযা ফাছুয এয়ন (তায়দয ম্মুয়খ্) ক কযর’ 

(ূদ ১১/৬৯)। ‘ম্বকন্তু ক মখ্ন কদখ্র কম, কভভানয়দয াত কম্বদয়ক প্রাম্বযত 
য়চ্ছ না, তখ্ন ক য়ন্দয় য়ে কগ্র  ভয়ন ভয়ন তায়দয ম্পয়কি  বয় নবুফ 
কযয়ত রাগ্র (কাযণ এটা তখ্নকায ময়ুগ্য খ্নুীয়দয নীম্বত ম্বছর কম, মায়ক তাযা 
খ্নু কযয়তা, তায ফােীয়ত তাযা কখ্ত না)। তাযা ফরর, অম্বন বয় ায়ফন 
না। অভযা রয়ূত্বয কয়ভয প্রম্বত কপ্রম্বযত য়য়ম্বছ। তায স্ত্রী (াযা) ম্বনকয়টআ 
দাাঁম্বেয়য়ম্বছর, ক কয় কপরর। অভযা তায়ক আায়কয জয়ন্য খু্ফয ম্বদরাভ 
এফং আায়কয য়য (তায েু) আয়াকূয়ফয। ক ফরর, ায় কার! অম্বভ 
ন্তান প্রফ কযফ? থচ অম্বভ ফাধিয়কযয কল ীভায় কৌাঁয়ছ কগ্ম্বছ। অয 
অভায স্বাভী ফদৃ্ধ। এয়তা বাযী অশ্চমি কথা! তাযা ফরর, অম্বন অোয 
ম্বনয়দি য়য ম্বফলয়য় অশ্চমি কফাধ কযয়ছন? ক গ্ৃফাীগ্ণ! অনায়দয ঈয়য 
অোয যভত  প্রবূত ফযকত যয়য়য়ছ। ম্বনশ্চয়আ অো প্রংম্বত  
ভম্বভভয়’ (ূদ ১১/৭০-৭৩)। একআ ঘটনা অয়রাম্বচত য়য়য়ছ যূা ম্বজয ৫২-৫৬ 
 যূা মাম্বযয়াত ২৪-৩০ অয়াত ভয়ূ। 

ঈয়েখ্য কম, ম্বধক কভভানদাযীয জনয আফযাীভয়ক ‘অফমু মায়পান’ (ى ا   حإ   ) 

ফা কভভানয়দয ম্বতা ফরা ’ত। এআ ভয় ম্বফম্বফ াযায ফয় ম্বছর নযূন ৯০ 
 আফযাীয়ভয ম্বছর ১০০ ফছয। াযা ম্বনয়জয়ক ফন্ধযা ভয়ন কযয়তন এফং 
ককাযয়ণআ কম্বফকা ায়জযায়ক স্বাভীয জনয ঈৎগ্ি কয়যম্বছয়রন  তাাঁয ায়থ 
ম্বফফা ম্বদয়য়ম্বছয়রন ন্তান রায়বয জনয। থচ কআ ঘয়য আভাইর জয়ন্য য়য 
তায়ক তায ভা  ভক্কায় ম্বনফিায়ন কযয়খ্ অয়ত য় অোয হুকুয়ভ। পয়র 
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ংায ম্বছর অয়গ্য ভতআ ম্বনযানন্দভয়। ম্বকন্তু অোয ম্বক ফূি রীরা! ম্বতম্বন 
শুষ্ক নদীয়ত ফান ডাকায়ত ায়যন। তাআ ম্বনযা ংায়য ম্বতম্বন অায ফনযা 
ছুটিয়য় ম্বদয়রন। মথাভয়য় আায়কয জন্ ’র। ম্বমম্বন য়য নফী ’করন এফং 
তাাঁযআ েু আয়াকূয়ফয ফংধাযায় ইা মিন্ত ম্বফয়শ্বয ম্বফম্ববন্ন প্রায়ন্ত ামায ামায 
নফী কপ্রম্বযত ’করন। পয়র তা  ফন্ধযা নাযী াযা এখ্ন ককফর আায়কয 
ভা ’করন না। ফযং ম্বতম্বন ’করন ামায ামায নফীয ভা ফা ‘ঈম্মুর অম্বিয়া’ 
 । ম্বদয়ক ভক্কায় আভাইয়রয ফয় তখ্ন ১৩/১৪ ফৎয। মায়ক ফরা(  ى أل   حء)
য়য় থায়ক ‘অফরু অযফ’ (ى ا  ب   ) ফা অযফ জাম্বতয ম্বতা। 
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(২) মৃতয়ক িীহবত করার দলৃয প্রতযক্ষকরণ : 
ফন্ধযা স্ত্রী াযায ফদৃ্ধ ফয়য় ন্তান রায়বয ভাধযয়ভ অো কমবায়ফ তায়দয 
ইভান ফম্বধিত  ভমফতূ কয়যম্বছয়রন। ম্ভফত: তায়ত ঈৎাম্বত য়য় আফযাীভ 
(অঃ) একম্বদন অোয কায়ছ দাফী কয়য ফয়রন, অম্বন ম্বকবায়ফ ভতৃয়ক 
জীম্বফত কয়যন, তা অভায়ক একটু কদখ্ান, মায়ত হৃদয়য় প্রাম্বন্ত অয়। এ ম্বফলয়য় 
কুযঅনী ফণিনা ম্বনেরূ: 
ى ذْص ىفَطخُن ىقَطحآَط ىقَط ْص ِإيْص ئِإإَّن  َط

إىاِّ َط ْص اَطـكِإ ى َط َط ى َط ىقَطحآَط إْص ىتُنإْص ِإ اَط ْص ىأَط َط تَط ىقَطحآَط ىتُن ْص ِإـيى اْص َط ْص فَط ىكَط ْص  ِإ ِإيْص
ىأَط بِّ ى ِإ ْص َط اِإ ْص ُنى َط ىقَطحآَط

 َط ِإذْص
ى َطى ىأَطإَّن ىسَط ْص حًاى َط  ْص َط ْص تِإ ْص َطكَط

ؤْص ى َط ى آْص ُن ُنإَّن ء ًاى ُن َّن زْص ىجُن ى ِّ ْص ُنإَّن ى َط َط ىكُنآِّىجَط َطآٍل آْص ى جْص َط ى ُن َّن كَط ى ِإاَط ْص إَّن اُن ىفَطاُن ْص  ْص ِإ
ى ا َّن إَط ى ِّ أَط ْص َط َط ًا

كِإ ْص ٌةى ى َط زٌة زِإ ْص  -(২৬০  ا ق ة)-ى َط

‘অয স্মযণ কয, মখ্ন আফযাীভ ফরর, ক অভায ারনকতি া! অভায়ক কদখ্া 
ম্বকবায়ফ তুম্বভ (ম্বক্বয়াভয়তয ম্বদন) ভতৃয়ক জীম্বফত কযয়ফ। অো ফরয়রন, তুম্বভ 
ম্বক ম্বফশ্বা কয না? (আফযাীভ) ফরর, ফযআ কম্বয। ম্বকন্তু কদখ্য়ত চাআ ককফর 
এজনয, মায়ত হৃদয়য় প্রাম্বন্ত রাব কযয়ত াম্বয। ফরয়রন, তা’কর চাযটি াম্বখ্ ধয়য 
না এফং কগুম্বরয়ক ম্বনয়জয কাল ভাম্বনয়য় না। তঃয কগুয়রায়ক (ময়ফ 
কয়য) কগুম্বরয কদয়য এয়ককটি ং ম্বফম্ববন্ন াায়েয ঈয়য কযয়খ্ অ। 
তাযয কগুম্বরয়ক ডাক দা। (কদখ্য়ফ) কতাভায ম্বদয়ক কদৌয়ে চয়র অয়ফ 
(ঈেয়ত ঈেয়ত নয়। ককননা তায়ত নযানয াম্বখ্য ায়থ ম্বভয় ম্বগ্য়য় কতাভায 
দমৃ্বষ্ট ম্বফভ্রভ ঘটয়ত ায়য কম, কআ চাযটি াম্বখ্ ককান্ ককাম্বি)। কজয়ন কযখ্ কম, 

ম্বনশ্চয়আ অো যাক্রান্ত  জ্ঞানভয়’ (ফাক্বাযা ২/২৬০)। 

ঈয়যাক্ত ঘটনায ভাধযয়ভ অো ভুম্বযক  নাম্বস্তক ভাজয়ক কদম্বখ্য়য় ম্বদয়রন 
কম, ম্বকবায়ফ ভাটিয়ত ম্বভয় মায়া ভতৃ ভানলুয়ক ম্বতম্বন ম্বক্বয়াভয়তয ম্বদন নুজীফন 
দান কযয়ফন। 
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(৩) বায়তুো হনমিাণ: 
ফায়তুো প্রথয়ভ কপয়যতাগ্ণ ম্বনভিাণ কয়যন। তঃয মযত অদভ (অঃ) 
নুম্বনিভাণ কয়যন ম্বজব্রীয়রয আম্বঙ্গত ভয়ত। তাযয নয়ূয তূপায়নয ভয় 
ফায়তুোয প্রাচীয ম্বফনষ্ট ’কর ম্ববম্বি অয়গ্য ভতআ কথয়ক মায়। যফতীয়ত 
অোয হুকুয়ভ একআ ম্ববম্বিবূম্বভয়ত আফযাীভ তা নুম্বনিভিাণ কয়যন। এআ 
ম্বনভিাণকায়র আফযাীভ (অঃ) ককন‘অন কথয়ক ভক্কায় এয় ফফা কয়যন। ঐ 
ভয় ভক্কায় ফম্বত গ্য়ে ঈয়ঠম্বছর এফং আভাইর তখ্ন ফে য়য়য়ছন এফং ফা-
কফটা ম্বভয়রআ কা‘ফা গ্ৃ ম্বনভিাণ কয়যন। অোয আচ্ছায় তখ্ন কথয়ক দযাফম্বধ 
কা‘ফা গ্য়ৃ ম্বফযত ধাযায় ি  ত্বায়াপ চার ুঅয়ছ এফং যভ  তায 
ম্বধফাীগ্ণ ণূি াম্বন্ত, ম্বনযািা  ভমিাদা কায়য কখ্ায়ন ফফা কয়য 
অয়ছন। এ ম্বফলয়য় কুযঅনী ফণিনা ভূ ম্বনেরূ: 
অো ফয়রন, 

آِإى جُن ْص ى اسُّ عِإ
كَّن ى َط ا ُّ إَط ى َط اْصقَطحئِإ ِإ ْص إَط حئِإ ِإ ْص ىاِإ  َّن تِإيَط ى َط ْص ئحًاى َط َط ِّ ْص ىاَط ْص ى ِإيْص كْص إىَلَّنىتُناْص ِإ

ىأَط تِإ ى اْص َط ْص حإَط كَط ى َط ِإ ْص َط اِإ ْص َط حىإلِإ  َط
أْص ى َط َّن -ى َط ِإذْص

 -(২৬  ا ج)

‘অয মখ্ন অভযা আফযাীভয়ক ফায়তুোয স্থান ঠিক কয়য ম্বদয়য় ফয়রম্বছরাভ কম, 

অভায ায়থ কাঈয়ক যীক কয়যা না এফং অভায গ্ৃয়ক ম্বফে যায়খ্া 
তায়াপকাযীয়দয জনয, ছারায়ত দন্ডায়ভানয়দয জনয  রুকূ-ম্বজদাকাযীয়দয জনয’ 
(ি ২২/২৬)। অো ফয়রন, 

قٍلى ى َط ِإ ْص ىكُنآِّىفَطجٍّف إْص ى ِإ تِإ إَط
ؤْص ى َط ح ِإ ٍل حَلًاى َط َط َط ىكُنآِّى َط جَط ى ِإ تُن كَط

ؤْص ى َط جِّ ى ِإحاْص َط إىفِإيى ا َّنح ِإ
أَطذِّ ى-ى َط ىاَط ُن ْص حفِإعَط آُن  ى َط َط اِإ َطاْص َط

ى حئِإ َط أَط ْص ِإ ُن  ى اْص َط حى َط ىفَطكُن ُن  ى ِإ ْص َط ح ِإ  َط
َط ْص إى َط ِإ  َط ِإى ألْص قَط ُن ى ِّ زَط حى َط ى َط َط ى َط حتٍل ى َّن ْص ُن  َط ح ٍل  َّن

كُن ُن  ى سْص َطى ِإىفِإيىأَط ذْص  َط َط

 -(২৭-২৮  ا ج)-ى اْص َطقِإ  َطى

‘অয তুম্বভ ভানয়ুলয ভয়ধয য়িয কঘালণা জাম্বয কয়য দা। তাযা কতাভায কায়ছ 
অয়ফ ায়য় কাঁয়ট এফং (দীঘি পয়যয কাযয়ণ) ফিপ্রকায কৃকায় ঈয়টয ম্বয়ঠ 
য়ায য়য় দযূ-দযূান্ত ’কত। মায়ত তাযা তায়দয করযায়ণয স্থান মিন্ত কৌাঁয়ছ 
মায় এফং (কুযফানীয) ম্বনম্বদিষ্ট ম্বদনগুম্বরয়ত (১০, ১১, ১২আ ম্বমরাি) তাাঁয 
কদয়া চতুষ্পদ শু ভূ ময়ফ কযায ভয় তায়দয ঈয়য অোয নাভ স্মযণ 
কয়য। তঃয কতাভযা তা কথয়ক অায কয এফং অায কযা বাফী  
দসু্থয়দযয়ক’ (ি ২২/২৭-২৮)। 
ঈয়যাক্ত অয়াতগুম্বরয়ত কয়য়কটি ম্বফলয় জানা মায়। কমভন- (১) ফায়তুো  
তায ম্বন্নকয়ট ককানরূ ম্বযক কযা চরয়ফ না (২) এটি কস্রপ তায়াপকাযী  
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অোয আফাদতকাযীয়দয জনয ম্বনম্বদিষ্ট য়ফ (৩) এখ্ায়ন ককফর ভমু্বভন 
ম্প্রদায়য়ক য়িয অয়দ কদয়া য়য়য়ছ। 

মযত আফযাীভ (অঃ) ভাক্বায়ভ আফযাীয়ভ দাাঁম্বেয়য় এফং ককান ককান ফণিনা 
ভয়ত অফ ুকুফায়য় াায়েয ঈয়য দাাঁম্বেয়য় দআু কায়ন অঙ্গরু বয়য ফিম্বক্ত 
ম্বদয়য় ঈচ্চ কয়ে চাযম্বদয়ক ম্বপয়য ফাযফায য়িয ঈক্ত কঘালণা জাম্বয কয়যন। 

আভাভ ফাগ্াবী মযত আফন ুঅফফায়য য়ূে ফয়রন কম, আফযাীয়ভয ঈক্ত কঘালণা 
অো াক ায়থ ায়থ ম্বফয়শ্বয কর প্রায়ন্ত ভানয়ুলয কায়ন কায়ন কৌাঁয়ছ কদন। 
আফন ুঅফফা (যাঃ) ফয়রন, আফযাীভী অফায়নয জয়াফআ য়চ্ছ াজীয়দয 
‘রাফফায়য়ক অো-হুম্মা রাফফায়য়ক’ (াম্বময, ক প্রবু অম্বভ াম্বময) ফরায অর 
ম্ববম্বি। কম্বদন কথয়ক এমাফত ম্বফয়শ্বয ম্বফম্ববন্ন প্রান্ত ’কত ভানলু চয়রয়ছ কা‘ফায 
য়থ ককঈ ায়য় কাঁয়ট, ককঈ ঈয়ট, ককঈ গ্ােীয়ত, ককঈ ম্বফভায়ন, ককঈ জাায়ম  
ককঈ নয ম্বযফয়ন কয়য। অফযাায ভত য়নয়ক কচষ্টা কয়য এ কস্রাত 
কখ্য়না কঠকায়ত ায়যম্বন। াযয়ফ না ককানম্বদন আনাঅো। ম্বদন-যাত, ীত-
গ্রীষ্ম ঈয়ক্ষা কয়য ফিদা চরয়ছ ফায়তুোয তায়াপ  ছাপা-ভাযয়ায াই। 
অয য়িয য়য চরয়ছ কুযফানী। এবায়ফ আফযাীভ  আভাইয়রয স্মৃম্বত ম্বচয 
ম্যান য়য় অয়ছ ভানফ আম্বতায় মগু্ মগু্ ধয়য। এক কায়রয চালাফাদীন 
ম্বফজন াােী ঈতযকা আফযাীয়ভয কদা‘অয ফযকয়ত য়য় ঈঠয়রা ম্বফয়শ্বয 
াম্বন্তকাভী ভানয়ুলয ম্বম্মরন স্থর ম্বায়ফ। কমভন অো ফয়রন, 

ى ىأَطإْص آَط ح ِإ ْص ى َط ِإسْص َط حى ِإاَط ى ِإ ْص َط اِإ ْص َط آْص َط  ى َط َط ِإ
ى ُناَط َهّللاًا ى ِإ ْص َط اِإ ْص َط قَطح ِإ إى َّن  ْص ى ِإ

أَط ْص حًاى َط تَّنخِإذُن ى َط ىاِّ  َّنح ِإ ح َط ًا ى َط َط تَط حى اْص َط ْص ىجَط َط ْص َط
 َط ِإذْص

آِإى جُن ْص ى اسُّ عِإ
كَّن ى َط ا ُّ إَط حكِإ ِإ ْص ى َط اْص َط إَط حئِإ ِإ ْص ىاِإ  َّن تِإيَط  -(১২৫  ا ق ة)-ى َط ِّ َط ى َط ْص

‘মখ্ন অভযা কা‘ফা গ্ৃয়ক করাকয়দয জনয ম্বম্মরনস্থর  াম্বন্তধায়ভ ম্বযণত 
কযরাভ (অয ফররাভ,) কতাভযা আফযাীয়ভয দাাঁোয়নায স্থানটিয়ক ছারায়তয স্থান 
ম্বায়ফ গ্রণ কয। তঃয অভযা আফযাীভ  আভাইরয়ক অয়দ কযরাভ, 

কতাভযা অভায গ্ৃয়ক তায়াপকাযী, আ‘কতকাপকাযী  রুকূ-ম্বজদাকাযীয়দয জনয 
ম্বফে কয’ (ফাক্বাযা ২/১২৫)। 

ى ى ْلخِإ ِإ  َط ْص ِإ
ى ِإ ْص ُن ى ِإحهللِإى َط اْص إَط ى  َط إْص ى َط  َط َط تِإ

ى ا َّن إَط ى ِإ ىأَطاْص َطهُن قْص زُن ـَطذَط ى َط َطآ ًاى  ِإ حًاى َط  ْص ىاَط آْص ى جْص َط بِّ ى ِإ ْص َط اِإ ْص ُنى َط ىقَطحآَط
 َط ِإذْص

ى اِإ ْص ُن ى اْص َط ى َط ِإئْص َط ح ِإ ى ا َّن ذَط بِإ هُنى ِإاَط ى َط  ْص َط ُّ
ىأَط ىقَط ِإ ْص ًاى ُن َّن هُن تِّ ُن ُن َط ؤ ىفَط إىكَط َط َط ى َط َط  -(১২৬  ا ق ة)–ىقَطحآَط

‘(স্মযণ কয) মখ্ন আফযাীভ ফরর, যয়াযয়দগ্ায! এ স্থানয়ক তুম্বভ াম্বন্তয 
নগ্যীয়ত ম্বযণত কয এফং এয ম্বধফাীয়দযয়ক তুম্বভ পর-পরাম্বদ দ্বাযা রূমী 
দান কয- মাযা তায়দয ভয়ধয অো  ম্বক্বয়াভত ম্বদফয়য ঈয়য ম্বফশ্বা স্থান 
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কয়য। (অো) ফরয়রন, মাযা ম্বফশ্বা কয়য, অম্বভ তায়দযয়ক ম্বকছু কবায়গ্য 
য়ুমাগ্ কদফ। তঃয তায়দযয়ক অম্বভ মফযদম্বস্ত জাান্নায়ভয অমায়ফ কঠয়র কদফ। 
কতআ না ভন্দ ঠিকানা কটা’ (ফাক্বাযা ২/১২৬)। 

আফযাীয়ভয ঈয়যাক্ত প্রাথিনা নযে ফম্বণিত য়য়য়ছ াভানয াম্বব্দক াথিকয 
কায়য। কমভন অো ফয়রন, 

ح َطى ى ألَطاْص َط ى َّن ْص ُنآَط ىأَطإْص ى َط َط ِإيَّن ى  ِإ حًاى َط جْص ُن ْص ِإيْص ـذَط ى اْص َط َطآَط ىاَط آْص ى جْص َط بِّ ى ِإ ْص َط اِإ ْص ُنى َط ىقَطحآَط
ى-ى َط ِإذْص إَط ىكَط ِإ   ًاى ِّ ىأَط ْص َط ْصإَط ى ِإ َّن ُنإَّن بِّ  َط

ى َّن ِإ ْص ٌةى ىغَط ُن  ٌة إِإ َّنكَط ح ِإيىفَط اَط ى َط إْص ى َط َط ى ِإ ِّيْص هُن إِإ َّن ىتَط ِإ َط ِإيىفَط إْص ىفَط َط  -(৩৫-৩৬     ا  )-ى ا َّنح ِإ

‘মখ্ন আফযাীভ ফরর, ক অভায ারনকতি া! এ যয়ক তুম্বভ াম্বন্তভয় কয়য 
দা এফং অভায়ক  অভায ন্তান-ন্তম্বতয়ক ভমূ্বতি জূা কথয়ক দয়ূয যাখ্’ 

(আফযাীভ ৩৫)। ‘ক অভায ারনকতি া! এযা (ভমূ্বতি গুয়রা) য়নক ভানলুয়ক 
থভ্রষ্ট কয়যয়ছ। তএফ কম অভায নুযণ কয়য, ক অভায দরবুক্ত। অয কম 
অভায ফাধযতা কয়য, ম্বনশ্চয়আ তুম্বভ ক্ষভাীর  দয়াফান’ (আফযাীভ ১৪/৩৬)। 

তঃয কা‘ফা গ্ৃ ম্বনভিাণ কয়ল ম্বতা-েু ম্বভয়র কম প্রাথিনা কয়যন, তা কমভন 
ম্বছর ন্তযয়বদী, কতভম্বন ম্বছর দুযূপ্রাযী পরদায়ক। কমভন অো ফয়রন, 

ى اْص َط ِإ ْص ُنى عُن ى اسَّن ِإ ْص تَط ىأَط ْص حى ِإ َّنكَط ى ِإ َّن قَط َّنآْص حىتَط آُنى َط َّن َط ح ِإ ْص ى َط ِإسْص َط تِإ ى اْص َط ْص إَط ى ِإ آَط ى ِإ ْص َط اِإ ْص ُنى اْصقَط َط  ِإ فَطعُن ى َط ْص
حى-ى َط ِإذْص حى َط جْص َط ْص َط  َط َّن َط

ى ا َّن ِإ ْص ُنى ى اتَّن َّن بُن تَط ىأَط ْص حى ِإ َّنكَط ى َط َط ْص َط تُنبْص حى َط كَط َط حسِإ حى َط َط  ِإ َط
أَط ى َط ىاَّنكَط سْص ِإ َط ًا ى ُّ حىأُن َّن ًا تِإ َط ىذُن ِّ َّن إْص ى َط ِإ ىاَطكَط إِإ ى-ى ُنسْص ِإ َط ْص ثْص حى َط  ْص َط  َط َّن َط

كِإ  ُنى ى ا َط زِإ زُن ى ا َط تَط  ْص
ىأَط ى ِإ َّنكَط كِّ ْص ِإ ْص ى َط ُنزَط ى َط اْص ِإكْص َط َط حبَط تَط ى َط ُن َط ِّ ُن ُن ُنى اْصكِإ حتِإكَط ى  َط تْص ُن ى َط َط ْص ِإ ْص ى َط سُن َلًاى ِّ ْص ُن ْص ى َط   ا ق ة)-ىفِإ  ِإ ْص

১২৭-১২৯)- 

‘স্মযণ কয, মখ্ন আফযাীভ  আভাইর কা‘ফা গ্য়ৃয ম্ববত ম্বনভিাণ কযর এফং 
কদা‘অ কযর- ‘প্রবু ক! তুম্বভ অভায়দয (এআ ম্বখ্দভত) কফরু কয। ম্বনশ্চয়আ 
তুম্বভ ফিয়োতা  ফিজ্ঞ’। ‘ক প্রবু! তুম্বভ অভায়দয ঈবয়য়ক কতাভায অজ্ঞাফয় 
ম্বযণত কয এফং অভায়দয ফংধযগ্য়ণয ভধয কথয়ক কতাভায প্রম্বত একটা 
নগু্ত দর মৃ্বষ্ট কয। তুম্বভ অভায়দযয়ক য়িয নীম্বত-ম্বনয়ভ ম্বম্বখ্য়য় দা এফং 
অভায়দয তফা কফরু কয। ম্বনশ্চয়আ তুম্বভ তফা কফরুকাযী  দয়াফান’। ‘ক 
অভায়দয ারনকতি া! তুম্বভ এয়দয ভধয কথয়কআ এয়দয ম্বনকয়ট একজন যারূ 
কপ্রযণ কয, ম্বমম্বন তায়দয ম্বনকয়ট এয় কতাভায অয়াতভূ াঠ কয়য শুনায়ফন, 

তায়দযয়ক ম্বকতাফ  ম্বকভত ম্বক্ষা ম্বদয়ফন এফং তায়দয ম্বফে কযয়ফন। ম্বনশ্চয়আ 
তুম্বভ যাক্রভারী  দযূদমৃ্বষ্টভয়’ (ফাক্বাযা ২/১২৭-১২৯)। 

আফযাীভ  আভাইয়রয ঈয়যাক্ত কদা‘অ অো কফরু কয়যম্বছয়রন। মায 
পরশ্রুম্বতয়ত তায়দয ফংয় ম্বচযকার একদর ভিুাকী যয়মগ্ায ভানয়ুলয ম্বস্তত্ব 
ম্বফদযভান ম্বছর। তাাঁয়দয য়যয কর নফী তাাঁয়দয ফংধয ম্বছয়রন। কা ‘ফায 
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খ্ায়দভ ম্বায়ফ ম্বচযকার তায়দয ফংয়য একদর দ্বীনদায করাক ফিদা ম্বনয়য়াম্বজত 
ম্বছর। কা‘ফায কখ্দভয়তয কাযয়ণআ তায়দয ম্মান  ভমিাদা াযা অযয়ফ এভনম্বক 
অযয়ফয ফাআয়য ম্বফস্তায রাব কয়যম্বছর। অজ উদী ফাদায়দয রক্বফ  ’র 
‘খ্ায়দভরু াযাভায়য়ন অ-াযীপায়য়ন’ (দআু ম্বফে যয়ভয কফক)। ককননা 
ফাদাীয়ত নয়, াযাভায়য়ন-এয কফক য়ায়তআ কগ্ৌযফ কফী। 

আফযাীয়ভয কদা‘অয পর ম্বায়ফআ ভক্কায় অগ্ভন কয়যন ম্বফশ্বনফী  কলনফী 
ভুাম্মাদ (ছাঃ)। ম্বতম্বন ফরয়তন,  سَط ىى ِإ ْص ى َط ُناْص َط ى ِإ ْص َط اِإ ْص َط  ِإيْص

ةُنىأَط حىآَط ْص َط  অম্বভ অভায‘ -أَط َط
ম্বতা আফযাীয়ভয কদা‘অয পর  ইায ুংফাদ’।[23] 

এআ ভানগ্যীটি কআ আফযাীভী মগু্ কথয়কআ ম্বনযাদ  করযাণভয় নগ্যী ম্বায়ফ 
দযাফম্বধ তায ভমিাদা ফজায় কযয়খ্য়ছ। জায়রী অযফযা ফিদা এয়ক ম্মান  
ভমিাদায কচায়খ্ কদখ্ত। এভনম্বক ককান তযাকাযী এভনম্বক ককান ম্বতৃন্তা এখ্ায়ন 
এয় অেয় ম্বনয়র তাযা তায প্রম্বতয়াধ ম্বনত না। যয়ভয ায়থ ায়থ এখ্ানকায 
ম্বধফাীযা ফিে ভাদতৃ ’কতন এফং অজ য়য় থায়কন। 
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পরীক্ষা মূয়র মূযায়ন : 
আফযাীয়ভয যীক্ষা ভূ তাাঁয কমাগ্যতা মাচাআয়য়য জনয ম্বছর না ফা তাাঁয ককান 
যায়ধয াজা ম্বায়ফ ম্বছর না। ফযং এয ঈয়দ্দয ম্বছর ম্বফম্ববন্ন যীক্ষায 
ভাধযয়ভ রারন কয়য ণূিয়ত্বয ভান স্তয়য কৌয়ছ কদয়া এফং তাাঁয়ক অগ্াভী ম্বদয়ন 
ম্বফশ্বয়নতায ভমিাদায় ভাীন কযা। য়ঙ্গ য়ঙ্গ ফাআয়ক এটা কদম্বখ্য়য় কদয়া কম, 

অোয ম্বনকয়ট ম্বপ্রয়  ম্মাম্বনত ফান্দাগ্ণয়ক দমু্বনয়ায়ত ম্বফম্ববন্ন যীক্ষায় ঈিীণি 
’কত য়। অোয নু্দয গুণাফরীয ভয়ধয هُنى তায ারনকতি‘)  َط ُّ া’) গুণটিয়ক খ্াছ 
কয়য ফরায ভয়ধয স্বীয় ফনু্ধয প্রম্বত কস্দ  তায়ক ম্বফয়ল নগু্রয় রারন কযায 
প্রম্বত আম্বঙ্গত যয়য়য়ছ। এক্ষয়ণ তাাঁয যীক্ষায ংখ্যা কত ম্বছর ক ম্বফলয়য় কুযঅন 
ম্বনম্বদিষ্টবায়ফ ম্বকছু ঈয়েখ্ কয়যম্বন। ককফর ফয়রয়ছ, حتٍلى  ’য়নকগুম্বর ফাণী দ্বাযা‘  ِإكَط ِإ َط
(ফাক্বাযা ২/১২৪)। থিাৎ যী‘অয়তয ফহুম্বফধ অয়দ  ম্বনয়লধ ভূ দ্বাযা। 
‘কায়রভাত’ ব্দটি ম্বফম্বফ ভাম্বযয়ায়ভয জয়নয ফযফহৃত য়য়য়ছ। কমখ্ায়ন ফরা য়য়য়ছ , 

ح ى َط ِّ َط حتِإ ى ِإكَط ِإ َط قَطتْص آَّن اَط ভাম্বযয়াভ তায ারনকতি‘  َط ায ফাণী ভূয়ক য়তয ম্বযণত 
কয়যম্বছর’ (তাযীভ ৬৬/১২)। 

আফযাীয়ভয জীফয়ন যীক্ষায ংখ্যা কত ম্বছর এরূ এক প্রয়েয জফায়ফ আফন ু
অফফা (যাঃ) ফয়রন, আরায়ভয ৩০টি ং যয়য়য়ছ। মায ১০টি যূা তফায় 
(১১২ অয়ায়ত), ১০টি যূা ভমু্বভনয়ূন (১-৯ অয়ায়ত)  যূা ভা‘অম্বযয়জ 
(২২-৩৪ অয়ায়ত) এফং ফাকী ১০টি যূা অমায়ফ (৩৫ অয়ায়ত) ফম্বণিত 
য়য়য়ছ। মায ফ ক’টি আফযাীভ (অঃ) ণূি কয়যন। তঃয অো তায়ক 
নদ ম্বদয়য় ফয়রন,  فَّن ى َط ىْص ى اَّنذِإ  এফং আফযাীয়ভয ছীপায়, ম্বমম্বন (অনগু্য়তযয‘  َط ِإ ْص َط اِإ ْص َط
ঙ্গীকায) ণূি কয়যম্বছয়রন’ (নাজভ ৫৩/৩৭)।[24] তয়ফ আফন ুজাযীয  আফন ু
কাছীয ঈবয়য় ফয়রন, আফযাীয়ভয জীফয়ন মত ংখ্যক যীক্ষাআ অকু না ককন 
অো ফম্বণিত ‘কায়রভাত’ ফহু ফচয়নয ব্দটি ফম্বকছুয়ক াম্বভর কয়য’ (আফন ু
কাছীয)। 

ফস্ত্িতঃ যীক্ষা ভয়ূয ংখ্যা ফণিনা কযা ম্বকংফা আফযাীয়ভয কু্ষ্মদম্বিতা  
জ্ঞায়নয গ্বীযতা মাচাআ কযা এখ্ায়ন ভখু্য ম্বফলয় নয়, ফযং অোয প্রম্বত তাাঁয 
অনগু্তযীরতা  ম্বনখ্াদ অমভিণ এফং কামিয়ক্ষয়ে তাাঁয চাম্বযম্বেক দঢ়ৃতা 
মাচাআ কযাআ ম্বছর ভখু্য ম্বফলয়। 
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হলক্ষণীয় হবয়মূ : 
(১) আফযাীভী জীফন কথয়ক প্রধান ম্বক্ষণীয় ম্বফলয় ’র ফিাফস্থায় অোয 
ম্বনকয়ট অমভিণ। মায়ক ফরা য় ‘আরাভ’। কমভন অো ফয়রন , 

بُنى قُن ْص هِإى َط َط ْص حى ِإ ْص َط اِإ ْص ُنى َط ِإ ْص اَّن ى ِإ َط ،ى َط َط إَط حاَط ِإ ْص ى اْص َط بِّ ىاِإ َط تُن سْص َط ْص
ىأَط ىقَطحآَط ىأَطسْص ِإ ْص هُن ىاَطهُنى َط ُّ ىقَطحآَط -১৩১  ا ق ة)-ى ِإذْص

১৩২)- 

‘স্মযণ কয মখ্ন তায়ক তায ারনকতি া ফরয়রন, তুম্বভ অমভিণ কয। তখ্ন 
ক ফরর, অম্বভ অমভিণ কযরাভ ম্বফশ্ব চযাচয়যয প্রম্বতারয়কয ম্বনকট’। ‘এফং 
একআ ম্বফলয়য় ন্তানয়দযয়ক ম্বছয়ত কয়য মান আফযাীভ  আয়াকূফ ’ (ফাক্বাযা 
২/১৩১-৩২)। নযে অো ফয়রন, ى َط ِإ ْص ًاحى حإَط ىكَط إْص اَطكِإ َلَطى َطاْص َط  ِإ َهّللاًاحى َط آِإ َهّللاًاحى َط ى ِإ ْص َط اِإ ْص ُنى َط ُن ْص حإَط حىكَط  َط

ح سْص ِإ ًا  আফযাীভ আহুদী ফা নাছাযা ম্বছয়রন না। ফযং ম্বতম্বন‘ -(৬৭  آى    إ)-ى ُّ
ম্বছয়রন একম্বনষ্ঠরূয় ‘ভুম্বরভ’ ফা অমভম্বিত’ (অয়র আভযান ৩/৬৭)। 

তএফ আহুদী, নাছাযা আতযাম্বদ দরীয় যং ম্বদয়য় তাাঁয়ক ম্বনয়জয়দয স্বায়থি ফযফায 
কযা ফাতুরতা ভাে। ফযং ম্বতম্বন ম্বছয়রন ম্বনখ্াদ অো কপ্রম্বভক। অয ককাযণ 
কর অোবীরু ভানয়ুলয ম্বতম্বন কনতা ম্বছয়রন। 

(২) অোয কায়ছ ফে ’কত কগ্য়র তায়ক অোয ক্ষ কথয়কআ ফে ফে 
যীক্ষায় কপরা য়। অয তায়ত ঈিীণি য়ায ভয়ধযআ থায়ক আকারীন  
যকারীন পরতা। 

(৩) যীক্ষা এয়র াম্বকতায ায়থ ভকুাম্বফরা কযয়ত য়। য়তানী প্রয়যাচনায় 
ম্বম্বছয়য় কগ্য়রআ ফযথি ’কত য়। কমভন েু মফয়য য়ূফি য়তানী কধাাঁকায 
ম্বফরুয়দ্ধ আফযাীভ (অঃ) কংকয ম্বনয়ক্ষ কয়যম্বছয়রন  য়য পরকাভ 
য়য়ম্বছয়রন। 
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উপংার : 
আফযাীভ (অঃ)-এয প্রায় দু’কা ফছয়যয যুা জীফনটাআ ম্বছর যীক্ষায জীফন। 
য়ুখ্-দয়ুখ্, অনয়ন্দ-ম্বফলায়দ ফিাফস্থায় ম্বতম্বন ম্বছয়রন অোয ঈয়য একান্ত 
ম্বনবি যীর। ম্বযফায, ভাজ  যােম্বক্তয ম্বফয়যাম্বধতা তাাঁয়ক তাাঁয ম্বফশ্বা কথয়ক 
এক চুর টরায়ত ায়যম্বন। ফয়য়ল জন্বূম্বভ তযাগ্ কয়য ম্বজযত কয়য অয়ত 
ম্বতম্বন ম্বছা নম্বন। অোয ন্তুম্বষ্ট কাভনায় ফদৃ্ধ ফয়য়য নয়য়নয ভম্বণ একভাে 
ম্বশু েুয়ক তায ভা  ভক্কায ম্বফজনবূম্বভয়ত ম্বনফিায়ন ম্বদয়য় অয়ত তাাঁয 
হৃদয় টয়রম্বন। ফয়য়ল ঐ ন্তানয়ক ময়ফ কযায ভত কঠিনতভ ঈয়দযাগ্ ম্বনয়ত 
তাাঁয াত ককাঁ য় য়ঠম্বন। এবায়ফ জীফনবয গ্ম্বণত যীক্ষায চোআ-ঈৎযাআ 
কম্বযয়য় ণূি-ম্বযণত আফযাীভ কয়রন ‘ম্বফশ্বয়নতা’ ফায ভত ম্বফযর দমু্বনয়াফী 
যুস্কায়যয ভান এরাী কঘালণা। ’করন বম্বফলযৎ নফীগ্য়ণয ম্বতা ‘অফরু 
অম্বিয়া’ এফং ম্বভোয়ত আরাম্বভয়ায কনতা ফায ভত দরুিব ম্মান। অজ মম্বদ 
মৃ্বথফীয ম্বদয়ক ম্বদয়ক আফযাীভী ইভায়নয কজযাম্বত ম্বফকীম্বযত য়, অফায ভুম্বরভ 
ঈম্মায ভয়ধয ক ইভান ম্বপয়য অয়, তয়ফ ফতি ভান ান্ত মৃ্বথফীয নভরূদী 
হুতান অফায ষু্পকানয়ন ম্বযণত য়ফ আনাঅো। আকফার তাআ কগ্য়য়য়ছন , 

  گ ىا ىپہ ى    ا  ىکحى   حںىپ آ 
  گىک سکتيىاےىپ  ى  آ زىگ ستحںىپ آ 

‘ম্বফয়শ্ব মম্বদ মৃ্বষ্ট য় কপয আফযাম্বভী ইভান 

হুতায়ন তয়ফ মৃ্বষ্ট য়ফ কপয য়ুষ্পয কানন’\ 

———————————— 

[1]. ভুম্বরভ, ম্বভকাত া/৫৮৬৬ ‘কভ‘যাজ’ নয়ুচ্ছদ। 

[2]. অফদুাউদ, ম্বতযম্বভমী, ম্বভকাত া/৫৪৫৩-৫৪; ায়কভ ৪/৫৫৭-৫৮ ঃৃ 
প্রবৃম্বত। 

[3]. তাযীখ্রু অম্বিয়া ঃৃ ৬৮। 

[4]. তাযীখ্রু অম্বিয়া, ঃৃ ৭৪। 

[5]. অর-ম্বফদায়া য়ান-ম্বনায়া ১/১৬৪ :ৃ। 

[6]. মথাক্রয়ভ যূা ফাক্বাযা ২/১২৪-১৩৩=১০; ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ২৫৮, ২৬০; 

অয়র আভযান ৩/৩৩, ৩৪, ৬৫-৬৮=৪; ৮৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭; ম্বনা ৪/৫৪, ১২৫, 

১৬৩; অন‘অভ ৬/৭৪-৮৩=১০; ১৬১; তফা ৯/৭০, ১১৪; ূদ ১১/৬৯-
৭৬=৮; আঈপু ১২/৬, ৩৮; আফযাীভ ১৪/৩৫-৪১=৭; ম্বজয ১৫/৫১-৬০=১০; 
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নাহ্ল ১৬/১২০-১২৩=৪; ভাম্বযয়াভ ১৯/৪১-৫০=১০; ৫৮; অম্বিয়া ২১/৫১-
৭৩=২৩; ি ২২/২৬, ৪৩, ৭৮; কা‘অযা ২৬/৬৯-৮৯=২১; অনকাফতূ 
২৯/১৬-২৭=১২; ৩১; অমাফ ৩৩/৭; ছাপপাত ৩৭/৮৩-১১৩=৩১; কছায়াদ 
৩৮/৪৫-৪৭=৩; যূা ৪২/১৩; মখু্রুপ ৪৩/২৬, ২৭; মাম্বযয়াত ৫১/২৪-৩৪=১১; 

নাজভ ৫৩/৩৭; াদীদ ৫৭/২৬, ২৭; ভভুতাানা ৬০/৪-৬=৩; অ‘রা ৮৭/১৯, 

ফিয়ভাট = ২০৪টি \ 

[7]. কুযতুফী, অন‘অভ ৭৬ টীকা। 

[8]. ভুম্বরভ ‘জান্নাত’ ধযায়; ম্বভকাত া/৫৩৭১ ‘ম্বযক্বাক্ব’ ধযায় ৮ নয়ুচ্ছদ। 

[9].ফখু্াযী, া/৪৫৬৩ তাপীয ধযায়, যূা অয়র-আভযান । 

[10]. অয়র আভযান ৩/১৭৩; অয-যাীক্ব ঃৃ ২৮৬। 

[11]. কুযতুফী, অন‘অভ ৭৫-এয টীকা। 

[12]. ঢাকা, দদম্বনক আনম্বকরাফ তাং ৭/৬/০৬ ঃৃ ১৩। 

[13]. তাযীখ্রু অম্বিয়া, ঃৃ ১২৪। 

[14]. ফখু্াযী া/২২১৭ ‘ক্রয়-ম্বফক্রয়’ ধযায়; অভাদ, নদ ছী। 

[15]. ছী ফখু্াযী া/৩৩৫৮ ‘নফীয়দয কাম্বনী’ ধযায়। 

[16]. াভায়য়য়র ম্বতযম্বভমী; ম্বরম্বরা ছীা া/২৯৮৭। 

[17]. ফখু্াযী (কদফন্দ ১৯৮৫) ১/৫৫৬ ঃৃ া/৩৯১১ ‘নফীয ম্বজযত’ 

নয়ুচ্ছদ ; অয-যাীক্ব ঃৃ ১৬৮। 

[18]. আান আরাী মীয, অ-ী‘অ য়া নু্না (রায়ায, াম্বকস্তান : 
আদাযা তাযজভুানু নু্না, তাম্বফ), ঃৃ ১৬৪-৬৫। 

[19]. কত্বায়াা ২০/১২১। 

[20]. আফযাীভ ১৪/৩৭; ফখু্াযী আফন ুঅফফা (যাঃ) ফম্বণিত দীঘি াদীয়ছয 
াযংয়ক্ষ; ‘নফীয়দয কাম্বনী’ ধযায় া/৩৩৬৪। 

[21]. ফখু্াযী, অফ ুহুযায়যা ’কত া/৩৩৫৬, ৬২৯৭; কুযতুফী া/৬৫১-এয 
অয়রাচনা দ্রষ্টফয। 

[22]. আফন ুঅফফা ’কত ভুনায়দ অভাদ া/২৭০৭, ২৭৯৫, নদ ছী, 
কা‘অয়য়ফ অযনাউত্ব। 

[23]. অভাদ  ছী আফয়ন ম্বফফান, ম্বরম্বরা ছাীা া/১৫৪৫। 

[24]. ায়কভ ২/৫৫২ নদ ছী; তাপীয আফয়ন কাছীয, ফাক্বাযা ১১৪-এয 
টীকা দ্রষ্টফয। 


