2

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com
www.islamijindegi.com

3

সূচীপত্র
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
জীবমে আল্লাহ তা‘আলার অপূবব রেদর্ব ে
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর জন্ম ও বংর্পররচয়
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর লালে-পালমে যাকাররয়া আ.-এর ভূ রমকা
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম এর পারস্পররক সম্পকব

কুরআমে যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর আমলাচো
দীে প্রচামর আল্লাহর রেকট সন্তাে কামো
বন্ধ্যা স্ত্রীর গমভব সন্তােধারণ
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর জন্মলাভ
গমভব র রর্শুর রসজদাপ্রদাে
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর আল্লাহভীরত
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর ওফাত
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর র্াহাদামতর
বযাপামর রভরিহীে বণব ো
রভরিহীে বণব োর প্রথম অংর্: ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর র্হীদ হওয়া প্রসঙ্গ
রভরিহীে বণব োর রিতীয় অংর্: যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর র্হীদ হওয়া প্রসঙ্গ
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর ঘটো থথমক রর্ক্ষা

মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর জীবেচররত
‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম সম্পমকব রিস্টােমদর ভ্রান্ত রচন্তা
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর জন্ম ও তার মাময়র মান্নত
মাররয়াম ও থমরী োম রাখা সম্পমকব জরুরী কথা
জমন্মর রদে সন্তামের োম রাখা প্রসমঙ্গ
ঝাড়-ফুুঁক ও তারবজ-কবজ সম্পমকব রকছু কথা
হান্না আলাইহাস সালামমর মান্নত পূরণ
িন্দ্ব রেরসমে লটারীর আময়াজে
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর থবমড় উঠা
আল্লাহর পক্ষ থথমক রররযকপ্রারি
রররযমকর বযাপামর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর মুরজযা
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম থযভামব গভব বতী হমলে
গভব ধারণ ও সন্তােপ্রসব
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ইসলামমর দৃরিমত মৃতযয কামোর রবধাে
থেষ্ঠমের আসমে মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম
পৃরথবীর কময়কজে থেষ্ঠ োরী
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হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালামমর জীবমন আল্লাহ তা‘আলার অপূবব রনদর্বন
আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
ِك ِا َ ْن َت
َ َِن ِاِ ن
َ ان ِ َرب ِاِّنْ ِنَذَ ْر ُت ِل
َ اِذْ ِقَا لَت ِا ْم َراَةُ ِع ْم َر
ْ ِن ِ ُم َح َر ًرا ِفَ َتق ََب ْل ِم
ْ َك ِ َما ِِف ْ ِ َب ْط
َ ا
ِاِو َض َع ْت
ِ ُ لسم ْي ُع ِال َْعل ْي
ُ ٰ م○ ِفَل َمَا َِو َض َع ْت َها ِقَا ل َْت َِرب ِاِّنْ َِو َض ْع ُت َهاۤ ِ ا ُ ْن ٰثى َِو
َ اّلل ِا َ ْعل َُم ِب َم
َ و ل َْي َس
َ ك َِوذُريَ َت َها ِم َن
ِِالش ْي َطان
ِ ِِالذك َُر ِك َْاْل ُ ْن ٰثى َِِوا
َ ّنْ ِ َسم َْي ُت َها ِ َم ْر َي َم َِِواِّنْ ِا ُع ْيذُ َها ِب
َ
َِل
َ اِح َس ًن
َ اِوك ََفل ََهاِ َزكَر يَاِك ُل َ َماِ َدخ
َ
َ اِربُ َهاِبق َُب ْو ٍل ِ َح َس ٍن َِوا َن َۢب َت َهاِ َن َبا ًت
َ الرج ْيمِ○ ِفَ َتق ََبل ََه
ٰ َالِ ٰي َم ْر َي ُمِا َّٰنِلَكِ ٰهذَ اِقَا ل َْتِ ُه َوِم ْنِع ْند
ِاّلل
َ اب َِو َج َدِع ِْن َد َهاِر ْزقًاِق
َ َعل َْي َهاِ َزكَر يَاِالْم ْح َر
َ
ِب ِِلْ ِم ْن
َ َاِربَ ٗه ِق
َ اب ِ○ ُه َنال
ٍ آء ِب َغ ْْي ِح َس
َ ٰ ان
ُ ِاّلل َِي ْر ُز ُق ِ َم ْن ِي ََش
ْ َال َِرب ِ َه
َ ك ِ َد َعاِ َزكَر ي

ُ كِ َسم ْي ُع
○ِِالدعَآء
َ َكِذُريَ ًة َِطي َب ًةِاِ ن
َ لَ ُد ْن

অর্ব: স্মরণ করুন, যখন ইমরামনর স্ত্রী বমলরিল, হহ আমার
প্ররতপালক, আমার গর্বস্থ সন্তানমক একান্ত আপনার জন্য উৎসগব
করলাম। সুতরাাং আপরন আমার প্রার্বনা কবুল করুন। রনশ্চয় আপরন
সববমরাতা, সববজ্ঞানী। অতঃপর যখন হস সন্তান প্রসব করল, তখন
বলমলা, হহ আমার প্ররতপালক, আরম কন্যাসন্তান প্রসব কমররি;
হস যা প্রসব কমরমি, হস সম্বমে আল্লাহ সমযক অবগত। আর (ঐ
কারিত) হিমল সন্তান (এই) হমময় সন্তামনর মমতা নয়। আরম তার নাম
মাররয়াম হরমখরি। আরম তামক ও তার বাংর্ধরমদর অরর্র্প্ত র্য়তান
হর্মক আপনার আরময় হসাপদব কররি। অতঃপর তার প্ররতপালক তামক
উত্তমরূমপ কবুল কমর রনমলন এবাং তামক উত্তমরূমপ প্ররতপালন
করমলন। আর তামক যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর তত্ত্বাবধামন
রদমলন। যখনই যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম মাররয়াম আ. এর কমে
হযমতন, তখনই তার রনকট রবমর্ষ খাদযসামগ্রী হদখমত হপমতন।
রতরন বলমলন, হহ মাররয়াম, হতামার জন্য এসব হকামেমক এমলা?
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মাররয়াম উত্তর রদমলন, এসব আল্লাহর পে হমত এমসমি। রনশ্চয়
আল্লাহ যামক ইচ্ছা অপরররমত রররযক দান কমরন। হসখামনই যাকাররয়া
তার প্ররতপালমকর রনকট প্রার্বনা কমর বলমলন,
হহ আমার
প্ররতপালক, আমামক আপরন রনমজর পে হমত সৎ বাংর্ধর দান
করুন। রনশ্চয় আপরন প্রার্বনা রবণকারী। (সূরা আল-ইমরান; আয়াত: ৩৫৩৮)

যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর জন্ম ও বাংর্পররচয়
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর রপতার নাম ‘বররখয়া।’ হকান
হকান মুফাসরসর বমলন, ‘উদন’। তার স্ত্রী তর্া ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস
সালামমর মাময়র নাম রিল ‘ঈর্া’।
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম রিস্টপূবব আনুমারনক ৯১ অমে
বতবমান পযামলস্টাইমন জন্মগ্রহণ কমরন এবাং রিতীয় রিস্টামে
নবুওয়যাত প্রাপ্ত হন। পরবত্র কুরআমন চাররট সূরায় তার নাম হমাট
সাতবার উমল্লখ হময়মি। তার একমাত্র সন্তান হযরত ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালাম। রতরনও একজন নবী। উরল্লরখত আয়ামত বরণবত
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর দু‘আর পররমপ্ররেমতই আল্লাহ
তা‘আলা তাাঁমক এই পুত্রসন্তান দান কমররিমলন।
সকল নবীরই ববরর্ষ্ট্য রিল হয, তাাঁরা আপন জীরবকার বযবস্থা রনজ
হামতই করমতন। এ বযাপামর তাাঁরা কামরা িারস্থ হমতন না। বরাং একর্া
বলমতন,
ما اسئلكم عليه من اجر ان اجري اال علي رب العلمني
অর্ব: আরম এ কামজর রবরনমময় হতামামদর কামি হকান পাররররমক চাই
না। আমার প্ররতদান রবশ্বজগমতর প্ররতপালক রনজ দারয়মে হরমখমিন।
(সূরা শু‘আরা- ১০৯)

এই ‘নববী ববরর্মষ্ট্য’ হযরত যাকাররয়া আ.-ও বযরতক্রম রিমলন না।
সহীহ মুসরলমমর এক বণবনায় এমসমি, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম ইরর্াদ কমরন,
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كان زكرياءجنارا
অর্বাৎ ‘যাকাররয়া আ. কামের কাজ করমতন’। (সহীহ মুরলম, ফাযাইল
অধযায়, হাদীস নাং: ১৬৯। আল রবদায়া ওয়ান রনহায়া, খণ্ড: ২, পৃষ্ট্া: ৪৯)। এর
মাধযমমই রনমজর জীরবকা রনববাহ করমতন।
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর লালন-পালমন যাকাররয়া আ.-এর
র্ূরমকা
পরবত্র কুরআমনর উরল্লরখত আয়ামত ইমরান-কন্যা হযরত মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর জন্ম ও বালযকামলর ঘটনামক হকন্দ্র কমর হযরত
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর আমলাচনার সূত্রপাত হময়মি। হস
আমলাচনায় আবার তাাঁর সন্তান হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
আমলাচনা এমসমি।
আল্লামা ইবমন ইসহাক রহ. বমলন, ইমরান-কন্যা মাররয়ামমক
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর তত্ত্বাবধামন প্রদামনর কারণ হল,
রতরন রপতৃহীন রিমলন। মুসতাদরামক হারকমম বরণবত এক হাদীমসর
র্াষ্যমমত, রপতা হতা আমগই মৃতুযবরণ কমররিমলন, অতঃপর
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর মাতার মৃতুযর পর তামক যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর তত্ত্বাবধামন হদয়া হয়। (মুসতাদরামক হাকীম,
৩:২০৭)

এ হর্মক বুঝা যায়, রর্শু মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমক যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর তত্ত্বাবধামন হদয়ার সময় তার বাবা-মা হকউ
জীরবত রিমলন না। হকান হকান মুফাসরসর বমলন, হস বির বনী
ইসরাইল সম্প্রদাময়র মামঝ দুরর্বমের প্রাদুর্বাব হদখা রদময়রিল। এ
কারমণ যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম রর্শু মাররয়ামমক রনমজর
তত্ত্বাবধামন রনময়রিমলন।
তমব মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমক রনমজর দারয়মে রনমত যাকাররয়া
অলাইরহস সালামমক প্ররতমযারগতার সম্মুখীন হমত হময়রিল। এ
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সম্পমকব পরবত্র কুরআমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক
সমম্বাধন কমর আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
ْ َيك َِو َماِ ُك ْن َتِل ََد ْيه ْمِاِذْ ُِيلْق ُْو َنِاَق ََْل َم ُه ْمِا َُي ُه ْم َِي
ِك ُف ُل
َ كِم ْنِا َ َن َبآءِالْ َغ ْيبِ ُن ْوح ْيهِاِل
َ ٰذ ل

○ن
ِ َ َم ْر َي َم َِو َماِ ُك ْن َتِل ََد ْيه ْمِاِذ َِْي ْخ َتص ُم ْو

‘এটা গাইমবর সাংবাদ, যা আরম আপনার রনকট ওহী পাোরচ্ছ। আপরন
তামদর রনকট রিমলন না, যখন তারা কলম রনমেপ কররিল (এ
ফায়সালা করার জন্য) হয, মাররয়ামমর তত্ত্বাবধামনর দারয়ে তামদর
মমধয হক গ্রহণ করমব এবাং আপরন তামদর রনকট রিমলন না, যখন
তারা বাদানুবাদ কররিল’। (সূরা আল- ইমরান, আয়াত:৪৪)

এর রবস্তাররত ঘটনা হল, ইকরীমা রা. বমলন, মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর আম্মা মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমক হকামল রনময় কারহন
রবন হারুন ‘আলাইরহস সালামমর বাংর্ধমরর কামি হগমলন। তখন তারা
বায়তুল মুকাদ্দামসর দারয়মে রিমলন। ইমরান ‘আলাইরহস সালামমর স্ত্রী
হান্না তামদর বলমলন, মান্নতকৃত এই রর্শুরট আপনারা রাখুন। কারণ,
আরম তামক বায়তুল মুকাদ্দামসর হখদমমতর জন্য উৎসগব কমররি। আর
এই হল আমার হমময়। জারন, ঋতুমতী নারীরা রগজবায় প্রমবর্ কমর
না, তবু আরম এমক বারিমত রফররময় রনব না। তারা বলমলন, এ হতা
আমামদর ইমাম সামহমবর হমময়, রযরন আমামদর জন্য উৎসরগবত
রিমলন। (মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর বাবা ইমরান ‘আলাইরহস
সালাম তামদর নামামযর ইমামরত করমতন।) হসসময় যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালাম বলমলন, এমক আমার তত্ত্বাবধামন দাও। কারণ,
আমার স্ত্রী এর খালা। তখন তারা বলমলন, না, এমত আমরা সন্তুষ্ট্
নই। হস হল আমামদর ইমাম সামহমবর হমময়। আমরা তার তত্ত্বাবধান
করমবা। হর্মষ রসদ্ধান্ত হয়, এ বযাপামর র্াগযপরীো করা হমব। এমত
যার নাম আসমব, রতরনই হমবন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর
তত্ত্বাবধায়ক। হসমমত তারা সকমল জর্বান নদীর তীমর রগময়
র্াগযপরীো শুরু করমলন। র্াগযপরীোর পদ্ধরত সাবযস্ত হল, এমত
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যারা অাংর্গ্রহণ করমবন, তারা সকমল রনজ রনজ কলম নদীমত
রনমেপ করমবন। প্রবহমান পারনমত যার কলম হর্মস র্াকমব, রতরনই
হমবন মাররয়ামমর তত্ত্বাবধায়ক। কর্ামমতা সকমলই রনজ রনজ কলম
নদীমত রনমেপ করমলন। রকন্তু যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর কলম
বযতীত সবার কলম পারনমত র্ুমব হগল। ফমল যাকাররয়া ‘আলাইরহস
সালাম মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর তত্ত্বাবধায়ক সাবযস্ত হমলন।
(তাফসীমর ইবমন কারসর, ২:৪৭)

বস্তুত ইমরান-কন্যার হসার্াগযই বলমত হয় হয, আল্লাহ তা‘আলা
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমক তার তত্ত্বাবধামন রনময়াগ কমরন।
এমত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর জন্য তাাঁর হর্মক কলযাণ ও জ্ঞান
অজবন করার সুমযাগ বতরর হয় এবাং সুন্দর চররত্র-মাধুযব ও আমলআখলাক রর্োর বযবস্থা হয়। তািািা যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম
রিমলন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর খালুজান। স্বর্াবতই রতরন তার
প্ররত হেহর্াজন রিমলন।
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম এর
পারস্পররক সম্পকব
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর সামর্ হযরত মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর আত্মীয়তার সম্পমকবর এ সূত্র ধমরই মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর হিমল ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম ও যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর হিমল ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমক হাদীস
র্রীমফ পরস্পর খালামতা র্াই বমল উমল্লখ করা হময়মি। হযমন,
হযরত মামলক রবন আনাস রা. হমত বরণবত, রতরন বমলন, আল্লাহর
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক হয রামত ঊর্ধ্বাকামর্ ভ্রমণ
করামনা হময়রিল, হস রাত সম্বমে রতরন সাহাবীমদর রনকট রবস্তাররত
বণবনা করমত রগময় বমলন, রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম আমামক
রনময় উপমর আমরাহণ করমলন এবাং রিতীয় আকামর্ হপাাঁমি রজবরাইল
‘আলাইরহস সালাম দরজা খুলমত বলমলন। রজমজ্ঞস করা হল, হক?
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বলমলন, রজবরাইল। রজমজ্ঞস করা হমলা, আপনার সামর্ হক?
বলমলন, মুহাম্মদ। আবার রজমজ্ঞস করা হল, তামক রক আহ্বান করা
হময়মি? বলমলন, হ্াাঁ। এসব সওয়াল-জবাব হর্ষ হওয়ার পর দরজা
খুমল হদওয়া হমলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তখন
হসখামন ইয়াহইয়া এবাং ‘ঈসা আলাইরহমাস সালামমক হদখমত পান।
তাাঁরা পরস্পর খালামতা র্াই। রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম বলমলন,
এাঁরা হমলন ইয়াহইয়া ও ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম। তামদর সালাম
রদন। আরম সালাম রদলাম। তারা সালামমর উত্তর রদমলন। অতঃপর
বলমলন, ধন্যবাদ রহততর্ী ভ্রাতা ও হযাগযতম নবীমক। (বুখারী র্রীফ,
২:১৬১, হাদীস: ৩৪৩০।

)

কুরআমন যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর আমলাচনা
আল্লাহ তা‘আলা সূরা মাররয়ামম হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস
সালামমর আমলাচনা প্রসমে ইরর্াদ কমরন,
َِال َِرب ِاِّن ْ َِوه ََنِال َْع ْظ ُم
َ ٓاء ِ َخف ًياِ○ ِق
َ ذ ك ُْر َِر ْح َمت َِرب
ً یِربَ ٗه ِن َد
َ ک ِ َع ْب َدهٗ ِ َزکَر يَاِ○ ِاِذْ ِ َنا ٰد

ۢ ْ اِو ِل َْم ِا َ ُك
ِْت ِال َْم َواِلَ ِم ْن َِو
َ ِالرا ُْس َِش ْي ًب
َ ِن َِو ِا ْش َت َع َل
ُ ک َِرب َِشق ًياِ○ ِ َو ِاِّنِْخف
َ ن ِب ُدعَآئ
ْ م

ِِن َِو َير ُثِم ْنِاٰل َِي ْعق ُْو َ ۖب َِو
َ ب ِِلِْم ْنِلَ ُد ْن
ْ ک َِو ل ًياِ○ِ َير ُث
ْ َرٓاء
ْ ی َِوك َا َنتِا ْم َرا َِتِْ َعاق ًراِف ََه
ۙ ٰ ِاس ُم ٗه َِي ْح
ِٰی ِل َْم ِ َن ْج َع ْل ِلَ ٗه ِم ْن ِق َْب ُل
َ اج َعل ْ ُه َِرب َِرض ًياِ○ ِ ٰي َز کَر يَاِۤ ِا نَاِ ُن َبش ُر
ْ
ْ ِۣک ِب ُغلٰم
ِ○ِاِو ِق َْد ِ َبل َ ْغ ُت ِم َن ِالْک ََب ِعت ًيا
َ َال َِرب ِا َّٰن ِ َيك ُْو ُن ِِلِْغُل ٰ ٌم َِوك َا َنت ِا ْم َرا َِت ِْعَاق ًر
َ َسم ًياِ○ ِق
ۚ َ َال ِک َٰذل
َِال َِرب
َ ك َِش ْي ًئاِ○ ِق
َ ک ِق
َ ق
ُ ک ِم ْن ِق َْب ُل َِو ل َْم ِ َت
َ ّی َِو ِق َْد ِ َخل َ ْق ُت
َ َُال َِرب
ٌ ک ِ ُه َو ِع ََلَ ِ َه
َ ک ِا ََْل ِ ُتکَل َم
ِال َِسو يًاِ○ ِفَ َخ َرجَ ِع َٰل ِق َْوم ٖه ِم َن
َ ا ْج َع ْل ِِلْۤ ِِ ٰا َي ؕ ًة ِق
ٍ ث ِ ِلَ َي
َ ٰ اس ِ َثل
َ ِالن
َ َال ِ ٰا َي ُت
ۤ
ْ هْیِا َْن َِسب ُح ْواِ ُب
○ك َرةً َِوِ َعش ًيا
ْ ْ َالْم ْح َرابِفَاَ ْو ٰٰحِاِل
এটা আপনার প্ররতপালক কতৃবক তার বান্দা যাকাররয়ার ‘আলাইরহস
সালামমর প্ররত অনুগ্রমহর রববরণ। যখন রতরন তার প্ররতপালমকর রনকট
দু‘আ কমররিমলন রনর্ৃমত; রতরন বমলরিমলন, হহ আমার রব,
আমার অরস্থ দুববল হময় হগমি। বাধবমকয আমার মস্তক শুমভ্রাজ্জ্বল হময়
হগমি। হহ আমার প্ররতপালক, আপনার রনকট দু‘আ কমর আরম
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কখমনা বযর্ব হইরন। আমার পর আমার স্বমগাত্রীয়মদর সম্বমে আরম
আর্ঙ্কা কররি। আর আমার স্ত্রী বেযা। সুতরাাং আপরন রনমজর পে হমত
আমামক দান করুন উত্তরারধকারী, হয আমার উত্তরারধকাররে করমব
এবাং উত্তরারধকাররে করমব ইয়াকুমবর বাংমর্র। আর হহ আমার
প্ররতপালক, তামক করুন সমন্তাষর্াজন।
( আল্লাহ তা‘আলা বলমলন, ) হহ যাকাররয়া, আরম আপনামক এক
পুমত্রর সুসাংবাদ রদরচ্ছ, যার নাম হমব ‘ইয়াহইয়া’। এই নামম পূমবব
আরম কামরা নামকরণ করররন। রতরন বলমলন, হহ আমার প্ররতপালক,
আমার পুত্র হমব হকমন কমর, যখন আমার স্ত্রী বেযা এবাং আরম
বাধবমকযর হর্ষ সীমায় উপনীত? রতরন বলমলন, এর্ামবই হমব।
আপনার প্ররতপালক বলমিন, এটা আমার জন্য সহজ। আরম হতা
ইমতাপূমবব আপনামক সৃরষ্ট্ কমররি যখন আপরন রকিুই রিমলন না।
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম বলমলন, হহ আমার প্ররতপালক,
আমামক একরট রনদর্বন রদন। রতরন বলমলন, আপনার রনদর্বন হল
আপরন (সুস্থ র্াকা সমত্ত্বও) রতনরদন কামরা সামর্ বাকযালাপ করমত
সেম হমবন না।
অতঃপর রতরন কে হমত হবর হময় তার সম্প্রদাময়র রনকট এমলন এবাং
ইরেমত তামদর সকাল-সেযা আল্লাহর পরবত্রতা ও মরহমা হঘাষণা
করমত বলমলন। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ২-১১)
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম সন্তান লামর্র আর্ায় রনমজর
বাধবকয ও বারহ্ক-অর্যন্তরীণ দুববলতা প্রকার্ কমর আল্লাহর কামি
সন্তান লামর্র জন্য প্রার্বনা কমরন। অতঃপর বমলন, আপনার কামি
আরম যতবারই প্রার্বনা কমররি, সব প্রার্বনাই আপরন কবুল কমরমিন।
আপনার কামি আরম যা হচময়রি, হস বযাপামর আমামক রনরার্
কমরনরন।
সন্তান কামনায় যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর দু‘আর আমরকরট
রববরণ সূরা আল ইমরামনও রববৃত হময়মি। উক্ত দু‘আয় রতরন বমলন,
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ُ کِ َسم ْي ُع
ِِالد َعآء
َ َکِ ُذريَ ًة َِطي َب ۚ ًة ِاِ ن
َ بِِلِْم ْنِلَ ُد ْن
ْ َربِ َه

‘হহ আমার প্ররতপালক, আপনার পে হর্মক আমামক সুসন্তান দান
করুন। রনশ্চয় আপরন প্রার্বনা রবণকারী।’ (সূরা আল- ইমরান, আয়াত:
৩৮)

যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম এই প্রার্বনা রনজবমন করমতন। এ প্রসমে
পরবত্র কুরআমন ইরর্াদ হময়মি,
ٓاءِ َخف ًيا
ً ىِربَهِن َد
َ اِذِْ َنا ٰد

যখন রতরন তার রব-পরওয়াররদগারমক র্াকমলন চুরপসামর। (সূরা
মারয়াম, আয়াত: ৩)

রনজবমন এই প্রার্বনা করার কারণ সম্পমকব হকান হকান মুফাসরসর
বমলন, রতরন সাংমগাপমন এই প্রার্বনা করমতন, যামত কমর বৃদ্ধ বয়মস
সন্তান লামর্র আকািামক হকউ রনবুবরদ্ধতা বমল আখযা না হদয়। হকউ
হকউ বমলন, রনজবমন প্রার্বনা করার কারণ হমলা, রনজবমন প্রার্বনা
আল্লাহ তা‘আলা হবরর্ পিন্দ কমরন। হযমন, উক্ত আয়ামতর বযাখযায়
হযরত কাতাদা রহ. বমলন, আল্লাহ তা‘আলা হৃদময়র কর্া জামনন
এবাং সুপ্ত র্ধ্রন হর্ানমত পান।
আল্লাহ তা‘আলা যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর প্রার্বনা কবুল
করমলন এবাং হফমরর্তাগমণর মাধযমম সন্তান লামর্র সুসাংবাদ
পাোমলন। এ সম্পমকব পরবত্র কুরআমন ইরর্াদ হময়মি, ‘যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালাম যখন আপন কমে নামাময দণ্ডায়মান রিমলন,
তখন হফমরর্তাগণ তাাঁমক সমম্বাধন কমর বলমলন, আল্লাহ আপনামক
ইয়াহইয়া-এর জমন্মর সুসাংবাদ রদমচ্ছন, রযরন হমবন আল্লাহর হপ্রররত
কামলমার সতযায়নকারী, সরদার, সাংযমর্ীল ও পুণযবান নবী।
তখন যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম সরবস্মময় বলমলন, হহ আমার
প্ররতপালক, আমার পুত্র হমব কীর্ামব, আমার হতা বাধবকয এমস
হগমি এবাং আমার স্ত্রী বেযা! আল্লাহ তা‘আলা বলমলন, এর্ামবই
আল্লাহ কমরন, যা তার ইচ্ছা হয়। রতরন বলমলন, হহ আমার
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প্ররতপালক, আমামক একরট রনদর্বন দান করুন। আল্লাহ বলমলন,
আপনার রনদর্বন হল, রতনরদন আপরন ইরেত িািা মানুমষর সামর্
কর্া বলমত পারমবন না। (অর্বাৎ ঐ রতনরদন শুধু ইর্ারা-ইরেমত কর্া
বলমবন, মুমখ কর্া বলমত সেম হমবন না।) আর আপনার
প্ররতপালকমক অরধকহামর স্মরণ করুন এবাং সকাল-সেযা তার
পরবত্রতা ও মরহমা হঘাষণা করুন।’ (সূরা আল- ইমরান, আয়াত: ৩৯-৪১)
দীন প্রচামর আল্লাহর রনকট সন্তান কামনা
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম স্বমগাত্রীয়মদর বযাপামর র্ঙ্কা
বযক্ত কমররিমলন। রতরন র্য় হপময়রিমলন, তার মৃতুযর পর তারা পাপপাংরকলতায় জরিময় পিমব। ফমল আল্লাহর কামি সন্তান লামর্র জন্য
প্রার্বনা করমলন, হযন তার ওফামতর পর হসই সন্তান নবী হময়
নবুওয়যামতর মাধযমম তামদর পররচারলত করমত পামরন। আল্লাহ
তা‘আলা তার মমনর বাসনা পূরণ করমলন।
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম এজন্য র্ঙ্কা কমরনরন হয, তার মৃতুযর
পর তারা তার তযাজয সম্পমদর মারলক হময় যামব। কারণ, প্রর্মতঃ
নবীগমণর সম্পমদ হকান ওয়াররস নাই। তারা যা হরমখ যান, তা
সদকারূমপ গণয হয়। এ প্রসমে বুখারী ও মুসরলম র্রীমফ রবরর্ন্ন সূমত্র
বরণবত আমি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন,
আমরা নবীগণ যা-রকিু হরমখ যাই, তার হকান উত্তরারধকারী হয় না।
বরাং তা সদকার মমধয গণয হয়। (বুখারী, ফরযুল খুমুস অধযায়)
রিতীয়তঃ নবীগণ এ ধরমনর পারর্বব বযাপার হমত অমনক ঊমর্ধ্ব হয,
তারা সম্পমদর র্ামলাবাসায় এতটা হমাহগ্রস্ত র্াকমবন হয, রনমজর
মৃতুযর পর স্বমগাত্রীয় হলাকমদর িারা তাাঁর সম্পমদর উত্তরারধকারী
হওয়ামক পররীকাতরতার হচামখ হদখমবন এবাং সন্তান লামর্র জন্য
প্রার্বনা করমবন, যামত হস তার হরমখ যাওয়া সম্পমদর মারলক হয়।
তা িািা স্বার্ারবকর্ামবও তাাঁর এ পররমাণ সম্পদ রিলনা, হয
সম্পমদর উত্তরারধকারী হওয়ার জন্য তাাঁর হগামত্রর হলামকরা লালসা
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করমবন। কারণ, রতরন রনজ হামত কামের কাজ কমর জীরবকারনববাহ
করমতন। এ কাজ কমর কতটুকুই বা সম্পদ জমা করা যায়!
সুতরাাং আয়ামত বরণবত উত্তরারধকারী হওয়ার অর্ব হমব, তার মৃতুযর
পর নবুওয়যামতর হেমত্র তাাঁর উত্তরারধকারী হওয়া। পরবতবী বাকয
“এবাং ইয়াকুব বাংর্ধমরর উত্তরারধকারী হমব” এ কর্ারটও উপযুবক্ত
অমর্বরই সমর্বন কমর। নবীমদর উত্তরারধকারী হওয়ার রবষময় আল্লাহ
তা‘আলা অন্যত্র বমলন,
او ْو َِد
ُ َو َور َث ُِس ِل َ ْي َم
ُ انِ َد

অর্বঃ সুলাইমান ‘আলাইরহস সালাম দাউদ ‘আলাইরহস সালামমর
উত্তরারধকারী হমলন।
অর্বাৎ নবুওয়যামতর হেমত্র তার স্থলারর্রষক্ত হমলন। অন্যর্ায় যরদ
এখামন সম্পমদর উত্তরারধকামরর কর্া বলা হত, তমব তাাঁর র্াইমদর
বাদ রদময় রবমর্ষর্ামব শুধু তাাঁর কর্া উমল্লখ করা হত না। কারণ, সব
ধমব ও র্রী‘আমতর স্বতঃরসদ্ধ রবষয় হল, স্বার্ারবকর্ামবই সন্তান তার
বাবার সম্পমদর উত্তরারধকারী হয়। আমলাচয আয়ামত হযমহতু
নবুওয়যাত প্রারপ্তর রবমর্ষ উত্তরারধকামরর কর্া বুঝামনা হময়মি,
হসজন্যই এ বযাপামর আমলাচনা করা হময়মি। মুজারহদ রহ. উক্ত
আয়ামতর বযাখযায় বমলন, তাাঁর উত্তরারধকার রিল ইলমমকরন্দ্রক।
হতমরন কাতাদা রহ. হমত বরণবত, রতরন বমলন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইরর্াদ কমরন, আল্লাহ তা‘আলা যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর উপর দয়া করুন, তাাঁর মাল-সম্পমদর হকান
উত্তরারধকারী রিল না। (তাফসীমর আেুর রাযযাক; ২: ৫/১৭৩৪)
বেযা স্ত্রীর গমর্ব সন্তানধারণ
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম স্বীয় স্ত্রীর বেযা হওয়ার কর্া
উমল্লখ কমর সন্তান লামর্র বযাপামর আল্লাহ তা‘আলার খাস কুদরতী
করুণা কামনা কমরমিন। এমত প্রমারণত হয়, যাকাররয়া ‘আলাইরহস
সালামমর স্ত্রী শুরু বয়মস বেযা রিমলন। এ কারমণ তাাঁর হকান সন্তানারদ
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হত না। রকন্তু আল্লাহ তা‘আলা যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর দু‘আ
কবুল কমর তাাঁর স্ত্রীমক সন্তান ধারমণর হযাগযতা দান করমলন।
এ রবষময় সূরা আরম্বয়ায় আল্লাহ তা‘আলা বমলন, “স্মরণ করুন
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর কর্া, যখন রতরন তার প্ররতপালমকর
রনকট দু‘আ কমর বমলরিমলন, হহ আমার প্ররতপালক, আমামক একা
রাখমবন না। আপরন হতা উত্তম ওয়াররর্ দানকারী। আরম তাাঁর দু‘আ
কবুল করলাম এবাং তাাঁমক দান করলাম ইয়াহইয়ামক। আর তাাঁর জন্য
তাাঁর স্ত্রীমক হযাগযতাসম্পন্ন কমররিলাম। তারা সৎকমমব প্ররতমযারগতা
করমতন। তারা আমামক র্াকমতন আর্া ও র্ময়র সামর্ এবাং তারা
রিমলন আমার প্ররত রবনীত। (সূরা আরম্বয়া আয়াত: ৮৯-৯০)
আবদুল্লাহ রবন হারকম রা. হমত বরণবত, রতরন বমলন, আবুবকর রা.
একবার আমামদর সামমন র্াষণ রদমলন। হামদ ও সালাত পাে করার
পর রতরন বলমলন, আল্লাহমক র্য় করার বযাপামর আপনামদর
উপমদর্ রদরচ্ছ। আপনারা আল্লাহ তা‘আলার যর্াযর্ প্রর্াংসা করুন
র্ময়র সামর্ আগ্রহমক সাংমযাগ কমর এবাং যাঞ্চার সামর্ আগ্রহরমনরতমক একত্র কমর। কারণ,
আল্লাহ তা‘আলা যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালাম ও তার পররবার-পররজমনর প্রর্াংসা কমরমিন এবাং
বমলমিন, তারা সৎকমমব প্ররতমযারগতা করমতন, তারা আমামক
র্াকমতন আর্া ও র্ময়র সামর্ এবাং তারা রিমলন আমার রনকট
রবনীত। (তাফসীমর ইবমন কাসীর; ৫/৩৮১)
আল্লামা ইবমন কাসীর রহ. বমলন, আল্লাহ তা‘আলা যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর স্ত্রীমক হযাগযতাসম্পন্ন কমররিমলন- এর বযাখযা
হল, আমগ তার ঋতুস্রাব হমতা না। যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর
প্রার্বনার পর তার ঋতুস্রাব শুরু হয়। যার ফমল রতরন সন্তান জন্মদামনর
হযাগযতা লার্ কমরন। (আল রবদায়া; ২/৫২)
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর জন্মলার্
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হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর দু‘আর ফসলরূমপ হযরত
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর জমন্মর
রকিুরদন পূমবব বতবমান রফরলরস্তমন জন্মগ্রহণ কমরন। তখন যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর বয়স হময়রিল ১২০ বির।
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম ২৮ রিস্টামে নবুওয়যাত লার্ কমরন।
আর ৩১ রিস্টামে দামমর্ক র্হমর ইহুদীমদর হামত র্হীদ হন।
পরবত্র কুরআমনর চাররট সূরায় হমাট পাাঁচবার ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস
সালামমর আমলাচনা এমসমি। সূরা মাররয়ামম আল্লাহ তা‘আলা
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর আমলাচনা করমত রগময় ইরর্াদ
কমরন,
ِ○َانِ َتق ًيا
َ ِح َنا ًناِم ْنِلَ ُد َنا َِو َزکٰو ؕةً َِوك
َ ِصب ًيا○ِ َو
َ بِبق َُو ؕ ٍة َِوِ ٰا َت ْي ٰن ُهِال ُْحك َْم
َ ٰي َي ْح ٰٰیِ ُخذِالْک ٰت
ُ َو ِ َب ًرۢاِب َوال َد ْيه َِو ل َْم ِ َي
َِاراِ َعص ًيا○ ِ َو َسل ٰ ٌم ِعَل َْيه َِي ْو َم ُِو ل َد َِو َِي ْو َم َِي ُم ْو ُت َِو َِي ْو َم
َ ك ْن
ً ِجب

○ِح ًيا
ُ ُي ْب َع
َ ث

অর্বঃ হহ ইয়াহইয়া, রকতাবরট দৃঢ়তার সামর্ গ্রহণ করুন। আরম তাাঁমক
বর্র্মবই দান কমররিলাম জ্ঞান এবাং আমার রনকট হমত হৃদময়র
হকামলতা ও পরবত্রতা। রতরন রিমলন মুত্তাকী, রপতা-মাতার অনুগত
এবাং রতরন রিমলন না উদ্ধত ও অবাধয। তার প্ররত র্ারন্ত, হযরদন রতরন
জন্ম লার্ কমরমিন, হযরদন তার মৃতুয হমব এবাং হযরদন রতরন জীরবত
অবস্থায় উরেত হমবন। (সূরা মারয়াম; আয়াত: ১২-১৫)
আল্লাহ তা‘আলা বর্র্মবই তামক জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবাং তাওরাত রকতাব
ও র্রী‘আমতর জ্ঞামনর অরধকারী কমররিমলন। সামর্ সামর্ দান
কমররিমলন র্ামলা কামজর রীরত-নীরত সম্পমকব গর্ীর উপলরি। পরবত্র
কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
وآتيناه احلكم صبيا
অর্ব: আর আরম তামক বর্র্মবই জ্ঞানবত্তা দান কমররিলাম।
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উমল্লখয, “বর্র্মবই জ্ঞানবত্তা” দামনর বযাখযা প্রসমে হকউ হকউ মমন
কমর র্ামকন হয, ইয়াহইয়া আ. হক বর্র্মবই নবুওয়যাত দান করা
হময়রিল। এ বযাখযারট সরেক নয়। হামফয ইবমন কাসীর রহ. এখামন
‘জ্ঞানবত্তা’র বযাখযা প্রসমে বমলন,
، واإلكباب عليه، واإلقبال على اخلري، الفهم والعلم واجلد والعزم:اٰتَيْنٰهُ الْحُكْ َم صَبِيًّا أي
[واالجتهاد فيه وهو صغري حدث [السن
অর্ব: আয়ামত ‘জ্ঞানবত্তা’ িারা (নবুওয়যাত উমদ্দশ্য নয়; বরাং)
উমদ্দশ্য হল, ( সাধারণ) প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বুঝ ও র্ামলা কামজর পর্
ও পদ্ধরত সম্পমকব গর্ীর উপলরি, যা আল্লাহ তা‘আলা তাাঁমক
বর্র্মবই দান কমররিমলন। (তাফসীমর ইবমন কাসীর; সূরা মারয়াম; ১২)
মাওলানা রহফযুর রহমান রসওহারবী রহ. তার (কাসাসুল কুরআন ২/৬২২)
গ্রমে ‘জ্ঞানবত্তা’ িারা ‘নবুওয়যাত’ উমদ্দশ্য না হওয়ার কর্া
হজারামলার্ামব উপস্থাপন কমরমিন।
মুসনামদ আহমামদর এক বণবনায় হযরত ইয়াহইয়া আ. কতৃবক আল্লাহর
রনমদবমর্ বনী ইসরাইলমক বাইতুল মুকাদ্দামস সমমবত কমর দাওয়াত
প্রদান করার আমলাচনা এমসমি। (হাদীস নাং- ১৭১৭০)
আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর উত্তম গুণাবলী
আমলাচনা করার পর বমলন, তাাঁর প্ররত র্ারন্ত, হযরদন রতরন জন্মলার্
কমরমিন, হযরদন তাাঁর মৃতুয হমব এবাং হযরদন রতরন জীরবত অবস্থায়
পুনরুরেত হমবন। এ প্রসমে সুরফয়ান রবন উওয়াইনা রহ. বমলন, রতন
হেমত্র মানুষ সবমচময় হবরর্ রনঃসেতা অনুর্ব কমর।
১. হযরদন হস র্ূরমষ্ঠ হয়। এ সমময় হস নতুন পৃরর্বীমত এমস একারকে
অনুর্ব কমর।
২. হযরদন তার মৃতুয হয়, হসরদন হস এমন রকিু হলাকমক হদমখ,
যামদর হস জীবমন হকানরদন হদমখরন।
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৩. হযরদন হস পুনরুরেত হমব, হসরদন হস অসাংখয মানুমষর সমামবমর্
রনমজমক হদমখ একারকেমবাধ করমব।
আল্লাহ তা‘আলা এ সকল রদমন ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর প্ররত
অনুগ্রহ করার হঘাষণা রদময়মিন। (তাফসীমর ইবমন কাসীর; ৫/২২৪- ২২৫)
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর রবমর্ষে
ইয়াহইয়া ( )يحٰیর্মের উৎপরত্ত হায়াত ( )حياةর্ে হর্মক, যার অর্ব
জীবন। তামক ‘ইয়াহইয়া’ নামকরমণর কারণ হমলা,
মাধযমম জীবন দান করমবন। (কুরতুবী: ৪/৭৭)

আল্লাহ তার

এই আয়ামত হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর চাররট রবমর্ষ
গুমণর কর্া বলা হময়মি।
তন্মমধয প্রর্ম গুণ হমচ্ছ,
রতরন আল্লাহর হপ্রররত কামলমার
সতযায়নকারী হমবন। হযরত হাসান বসরী রহ., কাতাদা রহ. প্রমুখ
তামবয়ী বমলন, এখামন ‘আল্লাহর হপ্রররত কামলমা’ িারা উমদ্দশ্য
হমলন, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম। অর্বাৎ ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস
সালাম হযরত ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর নবুওয়যামতর সতযায়নকারী
হমবন। হযরত ররব ইবমন আনাস রহ. বমলন, হযরত ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালাম সববপ্রর্ম ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমক নবী রহমসমব
সমর্বন কমরমিন।
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. এর বযাখযায় বমলন, ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালাম ও ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম পরস্পমর খালামতা
র্াই রিমলন। ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর আম্মা মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমক বলমতন, আমার অনুর্ূত হমচ্ছ, আমার
উদরস্থ সত্তারট হতামার উদরস্থ সত্তারটমক রসজদা করমি। এর িারা বুঝা
যায়, ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম কতৃবক ‘ঈসা ‘আলাইরহস
সালামমর নবুওয়যামতর সতযায়নকারী হওয়ার রবষয়রট এর্ামব হময়মি
হয, রতরন আপন মাতৃগর্ব হর্মকই ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমক নবী
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রহমসমব সতযায়ন কমরমিন, যরদও তখন ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর
জন্মই হয়রন। কারণ, ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম বয়মস ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালামমর হচময় বি রিমলন।
গমর্বর রর্শুর রসজদাপ্রদান
তৎকালীন র্রী‘আমত সালাম হদওয়ার রীরত রহমসমব রসজদা করার
রবধান রিল। হযমন, ইউসুফ ‘আলাইরহস সালামমক তার বাবা-মা ও
র্াইময়রা রসজদা কমররিমলন। হতমরনর্ামব আল্লাহ তা‘আলা আদম
‘আলাইরহস সালামমক রসজদা করার জন্য হফমরর্তামদর রনমদবর্
রদময়রিমলন। এ রীরত আমামদর র্রী‘আমত ববধ নয়। আমামদর
র্রী‘আমত রসজদা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য খাস।
র্াময়খ আহমদ র্ামকর রহ. বমলন, মাতৃগমর্ব হর্মক ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালাম কতৃবক ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমক রসজদা করার
অর্ব হল, রদ্ধার্ীল সমর্বনকারীরূমপ রতরন তার সামমন অবনরমত
হময়মিন।
মামলক রবন আনাস রহ. এ রসজদা করার ঘটনারট বণবনা কমর বমলন,
এমত কমর ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর উপর ‘ঈসা ‘আলাইরহস
সালামমর হরষ্ঠে প্রমারণত হয়।
হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর রিতীয় গুণ বণবনা করা হময়মি,
রতরন সরদার হমবন। হযরত সারয়দ ইবনুল মুসাইরয়ব রহ. বমলন, এর
অর্ব হল, রতরন আমলম ও ফকীহ হমবন।
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর তৃতীয় গুণ বণবনা করা হময়মি, রতরন
সাংযমী হমবন। ইবমন কাসীর রহ. ‘আর্-রর্ফা’ গ্রে হর্মক কাজী ইয়াজ
রহ. এর এ বক্তবয উমল্লখ কমরমিন, “হজমন রাখা আবশ্যক,
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর প্রর্াংসায় আল্লাহ তা‘আলা ‘সাংযমী
হমবন’ বমল হয গুণ উমল্লখ কমরমিন, হকউ এর অর্ব কমরমিন স্বর্াব
র্ীতু। হকউ কমরমিন হপারুষহীন। বস্তুত এর অর্ব এমনরট নয়। কারণ,
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প্রবীণ মুফাসরসর আমলমগণ এ অর্ব গ্রহণ কমরনরন। তারা বমলন,
হপারুষহীনতা ও স্বর্াবর্ীরুতা হল খুাঁত ও ত্রুরটবাচক র্ে, যা
নবীমদর হেমত্র হবমানান। মূলত এর অর্ব হল, রতরন রনষ্কলুষ ও
পরঙ্কলতামুক্ত হমবন। রতরন এসব হমত রনমজমক সম্পূণব গুরটময় রনমবন।
হকউ এর অর্ব কমরমিন, রতরন কুপ্রবৃরত্ত হমত রনমজমক সাংযত
রাখমবন। হকউ বমলমিন, তার হকান রকমমর নারী আসরক্ত হমব না।
এমত প্রমারণত হয়, রববামহ অেম হওয়ার রবষয়রট র্ারীররক
অসম্পূণবতার পররচায়ক আর রববামহ সেম হময়ও হপারুষমক রনয়ন্ত্রমণ
রাখমত পারমল হসটা কামালামতর প্রমাণ বহন কমর।”
কাজী ইয়ামজর আমলাচনা হর্মষ আল্লামা ইবমন কাসীর রহ. বমলন,
‘সাংযমী ও নারীমদর প্ররত রবরাগী হমবন’ বমল ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস
সালামমর রবমর্ষ গুণ বণবনা করা হময়মি। এর অর্ব এই নয় হয, রতরন
নারীর সাংস্পমর্ব সেম হমবন না। বরাং এর অর্ব হমলা, রতরন অশ্লীলতা
ও পাংরকলতা হমত রনরাপদ র্াকমবন। আর এটা রববাহ-সাংসার ও সন্তান
জন্মদামনর অন্তরায় নয়।
বলাবাহুলয, হয বযরক্ত রববাহ করমত এবাং রববাহসাংক্রান্ত যাবতীয়
দারয়ে পালন করমত সেম হয় এবাং তা আল্লাহ তা‘আলার রবধান
পালমন বাধার কারণ না হয়, তার জন্য রববাহ ও সাংসার যাপন বি
মযবাদার রবষয়। এটাই আমামদর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর তরীকা। রববাহ তাাঁর জীবমন মহান
প্ররতপালমকর ইবাদত পালমন অন্তরায় হমত পামররন। বরাং এমত তাাঁর
ইবাদত-বমন্দগী উত্তমরাত্তর বৃরদ্ধ হপময়মি। রতরন স্ত্রীমদর সতীে রো
কমরমিন, তামদর অরধকার আদায় কমরমিন, তামদর জন্য উপাজবন
কমরমিন, আর রবমর্ষত তামদর ধমবীয় পর্রনমদবর্না দান কমরমিন।
সুতরাাং রববাহ আমামদর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর সুন্নত
ও আদর্ব। এসম্পমকব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বমলমিন, ‘রববাহ করা আমার সুন্নত।’ ( স্বীয় সুন্নাত সম্পমকব
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমরক বণবনায়
বমলমিন, ) হয আমার সুন্নত হর্মক মুখ রফররময় রনমব, হস আমার
উম্মত নয়।’
যরদও রববাহ করাটা সাধারণ মানুমষর রনকট পারর্বব রবষয় বমল
রবমবরচত, রকন্তু নবীরজ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর সুন্নাত
হমাতামবক সাংসারজীবন রনিক পারর্বব হকান রবষয় নয়, সাংসারজীবন
দীমনর চারহদা পূরমণরই অাংর্। রববাহ ও সাংসারজীবমনর সামর্
সাংযমমর হকান রবমরাধ হনই। তাই এমেমত্র রববামহর সামর্ই সাংযম
অবলম্বন জরুরী।
সুতরাাং ইসলামমর চারহদা হল, সাংসাররবহীন ববরাগী হময় র্াকমব না।
বরাং রববাহ ও ঘর-সাংসার করার সামর্ সামর্ রনমজমক যাবতীয়
পরঙ্কলতা ও নাজাময়য কমব হর্মক রবরত রাখমব। আর আল্লাহ
তা‘আলার ইবাদত-বমন্দগীমত রনমজমক যর্াযর্র্ামব রনময়ারজত
রাখমব।
হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর চতুর্ব গুণ বলা হময়মি, ‘রতরন
পুণযবান নবী হমবন।’ বস্তুত সকল নবীই পুণযবান রিমলন। তাাঁরা
রিমলন সম্পূণব মাসুম বা রনষ্পাপ। তারাই সববপ্রর্ম ও পররপূণবরূমপ
আল্লাহর দীন পালনকারী। আর নবুওয়যামতর রবষয়রট হযমহতু আল্লাহর
পে হর্মক রবমর্ষর্ামব মমনানয়মনর রবষয়। তাই নবীগণ দুরনয়ামত
জন্মই গ্রহণ কমরন নবী হওয়ার মহান গুণ রনময়। রকন্ত পৃর্ীরবর মানুষ
তা জানমত পামর নবুওয়যাত প্রারপ্তর পর।
হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর হেমত্র বযরতক্রম রিল, আল্লাহ
তা‘আলা হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমক তাাঁর সন্তান জমন্মর
পূমবব, এমনরক মাময়র গমর্ব আসার পূমববই সন্তামনর নাম ইয়াহইয়া
হওয়া এবাং তাাঁর নবী হওয়ার বযাপামর সুসাংবাদ জারনময় রদময়রিমলন।
এটাই রিমলা হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর চতুর্ব ববরর্ষ্ট্য।
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ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর আল্লাহর্ীরত
হযরত হাররস আর্আরী রা. হমত বরণবত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন, আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস
সালামমক পাাঁচরট বামকযর উপর আমল করমত বমলমিন এবাং বনী
ইসরাইলমক আমল করার জন্য রনমদবর্ রদমত বমলমিন। এ বযাপামর
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর রবলম্ব হওয়ার উপক্রম হময়রিমলা।
তখন ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম তামক বলমলন, আপনামক হতা
রনমদবর্ হদওয়া হময়মি, পাাঁচরট রবষময়র উপর আপরন রনমজ আমল
করমবন এবাং বনী ইসরাইলমক আমল করার রনমদবর্ রদমবন। হয়
বযাপাররট আপরন বনী ইসরাইলমক জানান নতুবা আরম জারনময় রদই।
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম বলমলন, আপরন যরদ এমেমত্র আমার
হচময় অগ্রগামী হন, তমব আমার আর্ঙ্কা হমচ্ছ, আল্লাহ তা‘আলা
আমামক র্ারস্ত রদমবন অর্বা মারটর রনমচ ধরসময় রদমবন। এরপর
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম বনী ইসরাইলমক বায়তুল মুকাদ্দামস
একত্র করমলন। ফমল মসরজদরট কানায় কানায় র্মর হগল।
তখন ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম রমম্বমর রগময় বসমলন এবাং আল্লাহ
তা‘আলার গুণ-প্রর্াংসা কমর বলমলন, আল্লাহ তা‘আলা আমামক
পাাঁচরট রবষময় আমল করার রনমদবর্ রদময়মিন এবাং আপনামদর আমল
করার জন্য রনমদবর্ রদমত বমলমিন।
১. আপনারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করুন এবাং তার সামর্ কাউমক
র্রীক করমবন না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত কমর তার সামর্
হকান রকিু র্রীক করার উপমা ঐ বযরক্তর মমতা, হয রনমরট স্বণব অর্বা
হরাপযমুদ্রা িারা একটা দাস ক্রয় করল আর এই দাস কাজ কমর যা
উপাজবন কমর, তা রনমজর মরনবমক না রদময় অন্য কাউমক রদময় হদয়।
আপনামদর হকউ রক চান তার দাস এমন হহাক? রনশ্চয় চান না। রনশ্চয়
আল্লাহ তা‘আলা আপনামদর সৃরষ্ট্ কমরমিন এবাং রতরনই আপনামদর
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আহার হযাগান; সুতরাাং তাাঁর ইবাদত করুন এবাং তার সামর্ হকান
রকিুমক র্রীক করমবন না।
২. আরম আপনামদর নামামযর রনমদবর্ রদরচ্ছ। আর তা মনমযাগ রদময়
পিার জন্য বলরি। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা তার নামাযরত বান্দার
প্ররত মমনামযাগী হন,
যতেণ হস নামায হর্মক অন্যরদমক
অমমনামযাগী না হয়। সুতরাাং যখন আপনারা নামায পিমবন, তখন
অমমনামযাগী হমবন না।
৩. আরম আপনামদর হরাযার রনমদবর্ রদরচ্ছ। কারণ, এর উদাহরণ
হমলা, একবযরক্ত এক জনসমাগমমর মামঝ রময়মি। তার কামি রমর্ক
আম্বমরর একরট র্মল আমি। আর্পামর্র সকমলই হসই রমর্মকর ঘ্রাণ
পামচ্ছ। রনশ্চয় হরাযাদামরর মুমখর গে আল্লাহ তা‘আলার রনকট রমর্কআম্বমরর ঘ্রামণর হচময়ও হবরর্ সুগেময়।
৪. আরম আপনামদর দান-সদকার রনমদবর্ রদরচ্ছ। কারণ, এর
উদাহরণ হল ঐ বযরক্তর মমতা, যামক র্ত্রুবারহনী আটক কমর রনময়
হগল এবাং তার হাত ঘামির সামর্ রমরলময় হবাঁমধ হফলল। অতঃপর
তামক হতযা করার জন্য প্রস্তুত হমলা। তখন হস বলমলা, আরম রক
আপনামদর হাত হর্মক মুরক্তপণ রদময় িািা হপমত পারর? এই প্রস্তামব
তারা রারজ হময় হগল। ফমল হস তামদর মুরক্তপণ রদময় রনমজমক মুক্ত
কমর রনল। (অনুরূপ দান-খয়রাত মানুষমক জাহান্নাম ও রবপদ-আপদ
হর্মক মুরক্ত হদয়)।
৫. আরম আপনামদর হবরর্ হবরর্ কমর আল্লাহর রযরকর করার রনমদবর্
রদরচ্ছ। কারণ, এর উদাহরণ হল ঐ বযরক্তর ন্যায়, যামক র্ত্রুবারহনী
রপিু ধাওয়া কমরমি আর হস সুদৃঢ় এক হকল্লায় এমস আরয় রনময়মি।
বস্তুত বান্দা র্য়তামনর ফাাঁদ হমত সবচাইমত হবরর্ রনরাপদ র্ামক
তখন, যখন হস আল্লাহর রযরকমর মর্গুল র্ামক।
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হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালাম এই বয়ান কমর রমম্বর হর্মক
হনমম পিমলন।
এই হাদীস বণবনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বমলন, আরমও হতামামদর পাাঁচরট রবষময়র রনমদবর্ রদরচ্ছ, হযগুমলার
বযাপামর আল্লাহ তা‘আলা আমামক রনমদবর্ রদময়মিন।
১. মুসরলমমদর দলবদ্ধ হময় র্াকা।
২. দীমনর হনতার হুকুম মনমযাগ রদময় হর্ানা।
৩. দীমনর হনতার হুকুম মানা।
৪. দীমনর জন্য রহজরত করা।
৫. আল্লাহর পমর্ রজহাদ করা।
কারণ, হয বযরক্ত মুসরলমমদর জামা‘আত হর্মক এক রবঘত পররমাণও
সমর দাাঁিাল (অর্বাৎ ইসলামী আকীদার মমধয সামান্য পররমাণ
পররবতবন ঘটাল), হস তার গদবান হমত ইসলামমর হবরি খুমল
হফলমলা। তমব যরদ হস পুনরায় মুসরলমমদর জামামত রফমর আমস
(অর্বাৎ ঈমান-আকীদা রেক কমর) তাহমল তার কর্া রর্ন্ন। আর হয
বযরক্ত জামহলী যুমগর মমতা হকান কর্ার রদমক আহ্বান কমর, হস
জাহান্নামমক রনমজর রেকানা বারনময় হনয়।
সাহাবীগণ রজমজ্ঞস করমলন, আল্লাহর রাসূল, হস নামায-মরাযা
আদায় করমলও,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বলমলন, যরদও হস নামায-মরাযা আদায় কমর এবাং রনমজমক মুসরলম
বমল দারব কমর।
আর হতামরা মুসরলমমদর তামদর নাম ধমর আহ্বান কমরা, আল্লাহ
তা‘আলা হয নামম তামদর নামকরণ কমরমিন আর হসটা হমলা
‘আল্লাহর বান্দা’।
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
ওফাত
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যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর ওফামতর বযাপামর সহীহ সনমদ হকান
বণবনা পাওয়া যায় না। হস কারমণ তাাঁর মৃতুয স্বার্ারবকর্ামব হময়রিল
নারক রতরন র্হীদ হময়রিমলন, তা দৃঢ়তার সামর্ বলা যায় না। আর
ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর বযাপামর সহীহ সনমদ শুধু এতটুকু
পাওয়া যায় হয অবাধয সম্প্রদায় বনী ইসরাইল অন্যান্য অমনক নবীর
মত তামকও র্হীদ কমর রদময়রিল। সাঈদ ইবনুল মুসাইরয়ব রহ. এর
বণবনা হমাতামবক রতরন বতবমান রসররয়ার রাজধানী দামমমে র্হীদ হন।
হযরত সারয়দ রবন মুসাইরয়ব রহ. হমত বরণবত, রতরন বমলন, বাদর্া
বখমতনসর যখন দামমর্মক আমসন, তখন হসখামন ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালামমর রক্ত টগবগ করমত হদমখ হলাকমদর এর কারণ
রজমজ্ঞস কমরন। স্থানীয় হলামকরা সব ঘটনা খুমল বমল। ঘটনা শুমন
বখমতনসর (মপররচাদ হনজার) এর বদলা রনমত সত্তরহাজার ইহুদীমক
হতযা কমরন। এমত কমর হসই রমক্তর টগবমগ র্াব হর্মম যায়। এ
বণবনা হর্মক শুধু এতটুকু বুঝা যায় হয, হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস
সালামমক বনী ইসরাইল দামমর্মক র্হীদ কমর হদয়া হময়রিল। রকন্তু
র্হীদ হওয়ার রবস্তাররত রববরণ হকান সহীহ বণবনায় পাওয়া যায় না।
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
র্াহাদামতর বযাপামর রর্রত্তহীন বণবনা
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
র্াহাদামতর বযাপামর রবরর্ন্ন ঘটনা জনমুমখ প্রচরলত আমি। হযগুমলা
আরম্বয়াময় রকরামমর র্ানরবমরাধী ও হবয়াদবীমূলক। এর মমধয রকিু
হতা এমকবামরই সনদরবহীন বামনায়াট, রকিু বণবনার সনদ হাদীস
রবর্ারদমদর মমত অগ্রহণমযাগয। আবার রকিু ঘটনা পাওয়া যায় এমন
সব ইসরাঈলী হরওয়াময়মত, হযগুমলা ইসলামমর হমারলক রুরচর সামর্
সাাংঘরষবক হওয়ার কারমণ পররতযাজয।
সমচতন পােক হযন এসব রর্রত্তহীন ঘটনা বণবনা ও রবশ্বাস করা হর্মক
রবরত র্াকমত পামরন হসজন্য এখামন এ সাংক্রান্ত একরট দীঘব বণবনা
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উমল্লখ কমর তার রবমশ্লষণ করা হমচ্ছ। হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস
রা. এর সূমত্র রাসূমল কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর রদমক
সম্পৃক্ত হস বণবনারটর প্রর্ম অাংমর্ ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
র্হীদ হওয়ার ঘটনা এবাং রিতীয় অাংমর্ যাকাররয়া ‘আলাইরহস
সালামমর র্াহাদামতর কর্া বলা হময়মি।
রর্রত্তহীন বণবনার প্রর্ম অাংর্: ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর র্হীদ
হওয়া প্রসে
রমরামজর রামত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমক আসমামন হদখমত হপময় সালাম রদমলন এবাং
বলমলন, ‘হহ আবু ইয়াহইয়া, আপনার হতযাকান্র্ সম্পমকব রবস্তাররত
বলুন, হসটা কীর্ামব সাংঘরটত হময়রিল এবাং বনী ইসরাইল সম্প্রদায়
আপনামক হকন হতযা কমররিল?’ তখন যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম
বলমলন, ‘হহ মুহাম্মদ, আরম আপনামক সব বলরি, আমার পুত্র
ইয়াহইয়া রিল হস যুমগর সবচাইমত র্ামলা হিমল এবাং অতযন্ত সুদর্বন
যুবক। আর হস রিল আল্লাহর বাণী, সরদার ও সাংযমর্ীলতার বাস্তব
নমুনা। তার রর্তমর হকান নারীর প্ররত হকানরূপ হমাহ রিল না। রকন্তু
একসময় বনী ইসরাইমলর রাণী তার প্ররত আসক্ত হময় পমি। রাণী
রিল চররত্রহীন। হস ইয়াহইয়ার কামি তার আসরক্তর কর্া জারনময় দূত
পাোয়। আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়ামক রনরাপমদ রামখন। ফমল হস এই
আহ্বান প্রতযাখযান কমর। ফমল রাণী েুি ও ক্রুদ্ধ হময় ইয়াহইয়ামক
হতযার পররকল্পনা কমর।
বনী ইসরাইমলর মামঝ প্ররতবির একটা উৎসব পারলত হত। হসই
উৎসমব সবাই জমা হমতা। আর রাজার একটা নীরত রিল, হস
প্ররতশ্রুরত রদময় প্ররতশ্রুরত র্ে করমতা না এবাং রমর্যা বলমতা না।
রাজা উৎসমবর রদন উৎসমব হযাগদামনর জন্য হবর হমলা। রাণী
রাজামক রবদায় জানামনার জন্য তার সামর্ হবররময় এমলা। এমত রাজা
খুব খুরর্ হমলা। অর্চ ইমতাপূমবব রাণী এমনরট করমতা না। যখন রাণী
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রাজামক রবদায় সম্ভাষণ জানামলা, তখন রাজা বলমলা,
হতামার এ কামজ সন্তুষ্ট্ হলাম। কামজই তুরম যা চাইমব, আরম
হদমবা। রাণী বলমলা, আরম যাকাররয়ার পুত্র ইয়াহইয়ার রক্ত
রাজা বলমলা, তুরম এ িািা অন্যরকিু চাও। রাণী বলমলা, না,
এটাই চাই। রাজা বলমলা, আচ্ছা, তা-ই হতামামক হদমবা।

আরম
তা-ই
চাই।
আরম

তখন রাজা তার বারহনী পারেময় রদল ইয়াহইয়ামক হতযা করার জন্য।
ইয়াহইয়া তার কমে নামায আদায় কররিমলন। আরম তার পামর্
দাাঁরিময় নামায আদায় কররিলাম। তারা তামক জবাই কমর একরট
পামত্র তার রিন্ন মস্তক ও রক্ত রাণীর কামি রনময় হগমলা।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলমলন, তখন আপনার
বধমযবর সীমানা হকান পযবাময় রগময় হপাাঁমিরিল? যাকাররয়া ‘আলাইরহস
সালাম বলমলন, আরম নামাময মর্গুল রিলাম। এই অবস্থায়
হকানরদমক এতটুকু রফমর তাকাইরন।
রর্রত্তহীন বণবনার রিতীয় অাংর্: যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর র্হীদ
হওয়া প্রসে
এরপর যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম বমলন, এই অন্যায় ও জুলুমমর
কারমণ ঐরদন সেযামবলা আল্লাহ তা‘আলা রাজা, তার পররবারপররজন ও অনুচরবগব সবাইমক মারটমত ধরসময় হদন। তখন হর্ারমবলা
বনী ইসরাইল বলমলা, যাকাররয়ার প্রর্ু যাকাররয়ার কারমণ হক্রাধারিত
হময়মিন। এমসা, আমরা আমামদর বাদর্ার জন্য হক্রাধারিত হই।
প্ররতমর্াধ স্বরূপ আমরা যাকাররয়ামক হতযা করমবা। তখন তারা
আমামক হতযা করার জন্য আমার সোমন হবররময় পিমলা।
এরদমক একজন সাংবাদবাহক এমস এই র্ীরতকর অবস্থার কর্া
আমামক জানামলা। আরম বনী ইসরাইমলর হাত হর্মক আত্মরোর জন্য
সমর পিমত লাগলাম। রকন্তু ইবলীস র্য়তান তামদর সম্মুমখ আমার
সোন বমল রদমলা। তখন তারা আমার রপিু রনমলা।
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হসসময় আমার আর্ঙ্কা হমলা, পারলময় তামদর হচামখর আিাল হওয়া
সম্ভব না। তবু হযমত লাগলাম। তখন হোৎ আমার সামমন একরট বৃে
পিমলা। বৃেরট আমামক হর্মক বলমলা, ‘আমার রর্তমর আসুন।
আমার রর্তমর আসুন’। এই বমল বৃেরট আমার জন্য রবদীণব হময় হগল।
আরম তরিঘরি কমর তার রর্তমর ঢুমক পিলাম।
এরদমক ইবলীস হদামি এমস আমার চাদমরর একটা অাংর্ ধমর
হফলমলা। তখন বৃেরট সামর্ সামর্ রমমল হগমলা, রকন্তু আমার চাদমরর
হকানারট গামির বাইমর হবর হময় রইমলা।
বনী ইসরাইল গািরটর কামি এমল র্য়তান তামদর বলমলা, হতামরা
রক তামক হদমখারন? হস হতা যাদুবমল এই বৃমের রর্তমর ঢুমক
পমিমি। এই হদমখা, তার চাদমরর হকানা হবর হময় আমি।
তারা তা হদমখ বলমলা, গািরটমক আমরা জ্বারলময় হদমবা। ইবলীস
বলমলা, আমর, গািরটমক করাত রদময় রচমর হফমলা। হর্মষ করাত
রদময় গামির সামর্ আমামক রিখরণ্ডত করা হয়।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলমলন, আপরন রক হকান
আঘাত বা বযর্া পানরন? রতরন বলমলন, না, বরাং গািরট বযর্া
হপময়মি। আল্লাহ তা‘আলা আমার প্রাণ তার রর্তমর প্রমবর্ কররময়
রদময়রিমলন।
এই বণবনারট ইবমন আসারকর রহ. ‘তারীখু মাদীনারত রদমার্ক’ - এ
উমল্লখ কমরমিন। এই বণবনার সনমদ একজন রাবী রময়মিন, যার নাম
ইসহাক রবন রবর্র। যামক মুহারদ্দসীমন রকরাম
 مرتوكএবাং كذاب وضاع
ইতযারদ র্মে রবমর্ষারয়ত কমরমিন।
আল্লামা ইবমন কাসীর রহ. উক্ত হাদীসমক রনতান্ত দুলবর্ উপস্থাপনা ও
রবরল হাদীস রহমসমব অরর্রহত কমর বমলমিন, হাদীসরট রাসূলুল্লাহ
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর রদমক রনসবত হওয়ার বযাপামর
যমর্ষ্ট্ সমন্দহ রময়মি।
তারীমখ রদমার্মক যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর ঘটনারট ওহাব
ইবমন মুনারব্বহ ও সাঈদ ইবনুল মুসারয়যব রহ. হর্মক বণবনা করা
হময়মি। রকন্তু হসগুমলার সনদও (বণবনাসুত্র) রনর্বর করার মত নয়।
হমাটকর্া, প্রর্ম বণবনার রদমক লে করমল ঘটনাদুমটা সম্পূণব
বামনায়াট। আর ওয়াহহাব ইবমন মুনারব্বহ ও সাঈদ ইবনুল মুসারয়যব
রহ. এর বণবনার রদমক লে করমল প্রর্মত তারা এগুমলা বমলমিন রক
না, তাই রনরশ্চত নয়। রিতীয়ত এগুমলা তামদর বক্তবয রহমসমব
প্রমারণত হমলও এমেমত্র তামদর উৎস হমলা ইসরাঈলী হরওয়াময়ত।
আমলাচয ঘটনায় হস বক্তবয কুরআন-হাদীমসর মূলনীরতর সামর্
সাাংঘরষবক হওয়ার কারমণ তা গ্রহণমযাগয নয়।
এ কারমণই ইবমন কাসীর রহ. বমলমিন হয,
রবষয় রময়মি যা সবববস্থায় পররতযাজয’।

‘এ বণবনায় এমন সব

কখমনা কখমনা এই কারহনীমক আমরা মারাত্মকর্ামব উপস্থাপন করা
হয়। বলা হয়, ‘আল্লাহর পররবমতব গামির কামি সাহাযয চাওয়ার
কারমণ আল্লাহ তা‘আলা যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমক এই র্ারস্ত
রদময়রিমলন’।
হদখুন, এমকমতা বামনায়াট ও পররতযাজয একরট ঘটনা বণবনা করা
হমচ্ছ। তার উপর আবার হস ঘটনার কারণ খুাঁমজ হবর একজন নবীর
উপর তা আমরাপ করা হমচ্ছ। অর্চ এ অাংমর্র অবস্থা আমরা হবহাল।
হকান ইসরাঈলী হরওয়াময়মতও একর্া খুমাঁ জ পাওয়া যায় না।
নবী-রাসূলগমণর র্ামন এধরমনর অরর্মযাগ আমরাপ করা চরম
পযবাময়র ধৃষ্ট্তা। এ ধরমনর আপরত্তকর কর্া রবশ্বাস করা, বণবনা করা
সবরকিু হর্মক হবাঁমচ র্াকমত হমব।
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যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইরহস সালামমর
ঘটনা হর্মক রর্ো
মূলত পরবত্র কুরআমন নবীগমণর ঘটনা বণবনার মূল উমদ্দশ্য হমলা,
মানবজারতমক জরুরী রবষয়ারদ রর্োদান করা। যার কারমণ হযরত
ইউসুফ ‘আলাইরহস সালাম বযতীত অন্য হকামনা নবী-রাসুমলর পূণবাে
ও ধারাবারহক জীবনী পরবত্র কুরআমন আমলারচত হয়রন। বরাং তামদর
জীবমনর রর্েণীয় খণ্ড খণ্ড অাংর্ রবরর্ন্ন জায়গায় রববৃত হময়মি।
হসই রনররমখ হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম ও ইয়াহইয়া
‘আলাইরহস সালামমর জীবমনর রর্েণীয় অাংর্গুমলা কুরআন-হাদীমস
উমল্লখ করা হময়মি। এই মহান দুই নবীর জীবনী হর্মক আমামদর
অজবন করমত হমব, ইবাদত-মুজাহাদা, কুররপু দমন ও আত্মশুরদ্ধ
অজবমনর রর্ো। হসই সামর্ বারতমলর সামমন মার্া নত না কমর আল্লাহ
তা‘আলার রবধান পালমনর জন্য দৃঢ় প্ররতজ্ঞ হমত হমব। এজন্য
প্রময়াজমন জীবন রবরলময় রদমত প্রস্তুত র্াকমত হমব।
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর জীবনচররত
ইমতাপূমবব যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর আমলাচনায় প্রাসরেকর্ামব
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর জন্মপরবতবী রকিু ঘটনা এবাং
তৎসাংরশ্লষ্ট্ আয়ামতর বযাখযা আমলারচত হময়মি। এখন তাাঁর সম্পমকব
অন্যান্য বণবনা হপর্ করা হমচ্ছ। আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
ۤ
ِۢض َهاِم ْن
َ هلل ِا ْص َط ٰٰف ِ ٰا َد َم َِو ُن ْو ًح
َ ٰل ِاِ بْ ٰره ْي َم َِو ِا
َ اِو ِا
ُ ّی ِ○ ِذُريَ ًِة ِۢ َب ْع
َ اِ َن ِا
َ ْ ٰل ِع ْم ٰر َن ِع ََل ِال ْٰعل َم

ؕ ٍ َب ْع
○م
ِ ٌ هللِ َسم ْي ٌعِ َعل ْي
ُ ض َِوا

আল্লাহ তা‘আলা আদম ও নূহমক এবাং ইবরাহীম ও ইমরামনর
বাংর্ধরমক রবশ্বজগমত মমনানীত কমরমিন। তারা এমক অপমরর
বাংর্র্ুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা সববমরাতা ও সববজ্ঞ।
‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম সম্পমকব রিস্টানমদর ভ্রান্ত রচন্তা

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

31

আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল ইমরামনর ৮৩রট আয়াত রিস্টানমদর ভ্রান্ত
রবশ্বাস অপমনাদমনর জন্য অবতীণব কমরমিন। তামদর দারব রিল,
আল্লাহ তা‘আলা সন্তান ধারণ কমরমিন এবাং ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম
আল্লাহর পুত্র। অর্চ আল্লাহ তা‘আলা এসব হমত পরবত্র। ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালাম হমলন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।
একবার নাজরান এলাকা হমত একরট রিস্টান-প্ররতরনরধদল রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর দরবামর সাোমতর জন্য এমলা এবাং
এক পযবাময় তারা রত্রেবাদ সম্বমে আমলাচনা শুরু কমর রদমলা। তারা
বলমলা, আল্লাহ তা‘আলা হমলন রতন স্রষ্ট্া এক। তামদর রবশ্বাসমমত
রতন স্রষ্ট্া হমলন, ( ১) পরবত্র সত্তা, ( ২) ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম
ও (৩) মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম। রিস্টান-প্ররতরনরধদমলর এই ভ্রান্ত
দারব প্রতযাখযামনর রনরমমত্ত আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল ইমরামনর শুরুর
আয়াতগুমলা অবতীণব কমরমিন।
এই আয়াতগুমলামত আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্ট্ বমল রদময়মিন, ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার একজন অনুগত বান্দা ও রাসূল
বব রকিু নন। তাাঁমক রতরন রনজ হুকুমমর িারা সৃরষ্ট্ কমরমিন এবাং রপতা
িািা মাতৃগমর্ব কুদরতীর্ামব তাাঁর আকৃরত দান কমরমিন। অন্যান্য
সৃরষ্ট্জীমবর হেমত্র হযমনরট হময় র্ামক তাাঁর সৃরষ্ট্ হতমনর্ামবই হময়মি।
তমব এখামন শুধু উপায় গ্রহমণর হেমত্র রর্ন্নতা হময়মি।
বারহ্ক উপায় গ্রহণ িািা মানুমষর সৃরষ্ট্ এই প্রর্ম নয়। মানবজমন্মর
শুরুই হতা হময়মি এর্ামব। হযরত আদম ‘আলাইরহস সালামমক
আল্লাহ তা‘আলা মাতা ও রপতা িািা সম্পূণব কুদরতীর্ামব সৃরষ্ট্
কমররিমলন।
অতএব, বারহ্ক উপায় গ্রহণ বযরতত হকউ জন্ম রনমলই যরদ কাউমক
আল্লাহর পুত্র বলা যুরক্তসেত হমতা, তমব আদম ‘আলাইরহস
সালামমক আল্লাহর সন্তান রহমসমব দারব করা হবরর্ হযারক্তক হমতা।
অর্চ ইমতাপূমবব হকউ এমন দারব হতামলরন। সুতরাাং শুধু রপতা িািা
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জন্ম হনয়ার কারমণ ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমক আল্লাহর পুত্র দারব
করা সম্পূণব অমযারক্তক।
পরবত্র কুরআমনর বণবনামমতও জন্ম প্ররক্রয়ার হেমত্র আদম ‘আলাইরহস
সালামমর সামর্ ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর সামঞ্জস্য রময়মি। এ
রবষময় পরবত্র কুরআমন ইরর্াদ হময়মি,

ؕ َ اِ َنِ َمث ََلِع ْي ٰٰسِع ْن َدِاهللِک ََمثَلِ ٰا َد
َِالِلَ ٗهِكُ ْنِف ََيك ُْو ُن
َ ابِ ُث َمِق
ٍ م ِ َخل َ َق ٗهِم ْنِ ُت َر
আল্লাহ তা‘আলার রনকট ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর দৃষ্ট্ান্ত আদম
‘আলাইরহস সালামমর সদৃর্। আল্লাহ তা‘আলা (মা-বাবার অনুষে
িািাই) মারট হর্মক আদম ‘আলাইরহস সালামমক সৃরষ্ট্ কমরমিন।
অতঃপর শুধু বমলমিন, হময় যাও, সমে সমে তা হময় যায়।
পরবত্র কুরআমন অন্য আয়ামত ইরর্াদ হময়মি,
َِوِ َماِۤ ا َ ْم ُر َناِۤ ِا َْل َِواح َدةٌِكَل َْم ٍ ٍۭحِبا ل َْب َصر
আমার আমদর্ হতা হচামখর পলমক একরট কর্ায় রনষ্পন্ন হময় যায়।
বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা মানবসৃরষ্ট্র হেমত্র আমামদর জানামমত এ পযবন্ত
চাররট প্ররক্রয়া অবলম্বন কমরমিন। এর মমধয একরট হতা মা-বাবার
হযার্ রমলন প্ররক্রয়া। হযরট সববজনরবরদত সাধারণ প্ররক্রয়া। এই
প্ররক্রয়ারটমক আল্লাহ তা‘আলা মানব ও সকল প্রাণীজগমতর জন্য
স্বর্াবজাত কমর রদময়মিন।
বাকী রতনরট প্ররক্রয়া আল্লাহ তা‘আলার জন্য সহজাত হমলও মানুমষর
দুববল হমধার কামি হসগুমলা অমলারকক। হসই প্ররক্রয়াগুমলা এই,
১. আদম ‘আলাইরহস সালামমক রনিক মারট হমত সৃরষ্ট্ কমরমিন।
এমেমত্র মা-বাবার হকান উপায় বযবহার কমরনরন।
২. হাউওয়া আলাইহাস সালামমক আদম ‘আলাইরহস সালাম হমত সৃরষ্ট্
কমরমিন। এমেমত্র মাতৃমের হকান উপায় বযবহৃত হয়রন।
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৩. ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমক শুধু মাতৃমের উপায় বযবহার কমর সৃরষ্ট্
কমরমিন। এমেমত্র রপতৃমের হকান অনুষে বযবহৃত হয়রন।
মানবসৃরষ্ট্র এই চাররট ধাপ আল্লাহ তা‘আলার অসীম র্রক্ত ও মহান
েমতার প্রমাণ বহন কমর।
রিস্টানমদর লেয কমর অবতীণব আয়াতগুমলামত আল্লাহ তা‘আলা
মমনানয়মনর হেমত্র প্রর্মত হযরত আদম ‘আলাইরহস সালাম এবাং
তার প্রবরতবত র্রী‘আমতর অনুসারী ও অনুগতমদর কর্া উমল্লখ
কমরমিন। এরপর রবমর্ষর্ামব ইবরাহীম ‘আলাইরহস সালামমর
বাংর্ধরমদর কর্া উমল্লখ কমরমিন। হযরত ইসমাঈল ‘আলাইরহস
সালাম ও ইসহাক ‘আলাইরহস সালামমর বাংর্ধরও এর আওতার্ুক্ত।
এরপর পরবত্র এই পররবামরর বরধবত অাংমর্র কর্া আমলাচনা
কমরমিন, তারা হমলন ইমরান ‘আলাইরহস সালামমর বাংর্ধর। এই
বাংমর্ই হযরত ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর মাতা হযরত মাররয়াম
‘আলাইরহস সালাম জন্মগ্রহণ কমরমিন। এসব আয়ামত ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালামমর জননী মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর ঈষৎ
জন্মবৃত্তান্ত ও রকিু জীবনাচারও তুমল ধরা হময়মি।
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর রপতা রিমলন হযরত ইমরান
‘আলাইরহস সালাম। কামরা কামরা মমত হযরত ইমরান ‘আলাইরহস
সালামমর রপতার নাম বারর্ম। প্রখযাত ইরতহাসরবদ ইবমন আসারকমরর
মমত, তার রপতার নাম মাসান। তমব রতরন হয দাউদ ‘আলাইরহস
সালামমর বাংর্ধর, এ বযাপামর কামরা রিমত হনই।
হযরত ইমরান ‘আলাইরহস সালাম তৎকালীন সমময় একজন
খযারতমান ইমাম রিমলন। মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর মাতা হান্না
আলাইহাস সালাম রিমলন একজন মহীয়সী ও ধমবপ্রাণ নারী। হান্না
ইবরানী র্ে। রসররয়ায় ‘হান্না মে’ নামম একরট প্ররসদ্ধ মে রময়মি।
হান্না আলাইহাস সালামমর কবর দামমর্ক র্হমরর উপকমে অবরস্থত।
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মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর জন্ম ও তার মাময়র মান্নত
ইবমন ইসহাক রহ. বমলন, মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর মা হান্নার
সন্তান হত না। একবার রতরন হদখমলন, একটা পারখ স্বীয় বাচ্চার মুমখ
আহার তুমল রদমচ্ছ। মমতা-মধুর এই দৃশ্য হদমখ তার মমন সন্তান
লামর্র ইচ্ছা জামগ। তখন রতরন আল্লাহর নামম মানত কমরন, যরদ
তার গমর্ব সন্তান আমস তা হমল তামক বায়তুল মুকাদ্দামসর হখদমমতর
জন্য উৎসগব করমবন।
বরণবত আমি, মানত করার সামর্ সামর্ই হান্না আলাইহাস সালামমর
মারসক শুরু হয়। যখন রতরন পরবত্র হন, তখন স্বামীর সামর্ তার
সহবাস যাপন হয়। এমত হান্না আলাইহাস সালাম অন্তঃসত্ত্বা হময় যান।
এটা বুঝমত হপমর রতরন সানমন্দ বমল উেমলন,
َ کِا َ ْن َتِا
ِ ُ لسم ْي ُعِا ِلْ َعل ْي
م
َ َِن ِاِ ن
َ َربِاِّنِْ َنذَ ْر ُتِل
ْ ۚ ِنِ ُم َح َر ًراِفَ َتق ََب ْلِم
ْ َکِ َماِِفِْ َب ْط
হহ প্ররতপালক-রব, আমার গর্বস্থ সন্তানরট আপনার নামম উৎসগব কমর
রদলাম। সুতরাাং আপরন তামক আমার পে হর্মক কবুল কমর রনন।
রনশ্চয় আপরন সববমরাতা ও সববজ্ঞ।
তখনকার সামারজক রীরত রহমসমব বায়তুল মুকাদ্দামসর হখদমমতর জন্য
হকান নারী হসরবকা গৃহীত হত না। শুধু পুরুষরাই এর জন্য রনময়াগ
হপত। রকন্তু হস সমময় হদর্ীয় রনয়ম-নীরতর বযাপাররট হান্না আলাইহাস
সালামমর হখয়ামল রিল না। হস জন্য রতরন তার গমর্বর সন্তান পুত্র হমব
নারক কন্যা তা রনরশ্চত না হময়ই মান্নত কমর হফমলমিন।
যখন হান্না আলাইহাস সালামমর মান্নত করার বযাপাররট তার স্বামী
ইমরান ‘আলাইরহস সালাম জানমত পারমলন, তখন রতরন র্াবমলন,
হযমহতু মান্নত করা হময় হগমি হসমহতু মান্নত হতা অবশ্যই পূণব করমত
হমব। রকন্তু তার এ আর্ঙ্কাও হল, যরদ কন্যা সন্তান হয়, তখন
কীর্ামব মান্নত পূণব করা হমব?
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অবমর্মষ তাাঁর আর্ঙ্কাই বাস্তবারয়ত হল। হান্না আলাইহাস সালাম যখন
সন্তান প্রসব করমলন, তখন হদখমলন, রতরন কন্যাসন্তান র্ূরমষ্ঠ
কমরমিন। কন্যাসন্তানমক বায়তুল মুকাদ্দামস উৎসগব করার রবষময় হান্না
আলাইহাস সালামও র্ীষণ রচরন্তত হময় পমিন। র্ারাক্রান্ত হৃদময় রতরন
বলমলন,
ِ ٰ ََربِاِّنْ َِو َض ْع ُت َهآِ ا ُ ْنث
ى
হহ আমার প্ররতপালক, আরম হতা কন্যাসন্তান প্রসব কমররি।
তাাঁমক সান্তনাবাণী শুরনময় আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
َ هللِا َ ْعل َمِب َماِو َض َع ْتِو ل َْي َس
ِ ٰ َِالذك َُرِك َْاْل ُ ْنث
ى
ُ ُ َوا
َ
َ

হস কী সন্তান প্রসব কমরমি, এটা আল্লাহ তা‘আলা র্ামলা কমরই
জামনন। আর প্রারর্বত পুত্রসন্তান এই কন্যা সন্তামনর মমতা নয়। (তামক
জ্ঞান-বুরদ্ধ ও আমল-আখলামক হিমলমদর হচময়ও হবরর্ মযবাদাবান করা
হময়মি।)
এরপর হান্না আলাইহাস সালাম বলমলন,
َ ك َِوذُريَ َت َهاِم َن
.ِِالرج ْيم
َ ِالش ْي َطان
َ َِواِّنْ َِسم َْي ُت َهاِ َم ْر َي َمِوِاِّنِْا ُع ْيذُ َهاِب
আরম তার নাম মাররয়াম রাখলাম। আর আরম তামক ও তার বাংর্ধরমক
অরর্র্প্ত র্য়তান হর্মক রোয় আপনার আরময় অপবণ করলাম।
‘মাররয়াম’ মূলত হসরমরটক র্ে। এর অর্ব প্রর্ুর হসরবকা,
ইবাদতকাররণী। হকউ হকউ বমলন, মাররয়াম প্রাচীন রসরীয় র্ে। এর
অর্ব হসরবকা।
সুন্দর এই নামরট হরমখ হান্না আলাইহাস সালাম মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর জন্য কলযাণ লার্, আল্লাহ তা‘আলার বনকটয এবাং তাাঁর
প্ররত সমরপবত হওয়ার তাওফীক কামনা কমর র্য়তান হর্মক রোয়
তামক আল্লাহ তা‘আলার আরময় হসাপদব কমরন। যামত হস পুণযবতী
হয় এবাং তার কাযবপ্রণালী তার নামমর সামর্ সেরতপূণব হয়।
মাররয়াম ও হমরী নাম রাখা সম্পমকব জরুরী কর্া
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‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর মা মাররয়ামমর আমগ হযরত মুসা
‘আলাইরহস সালামমর হবামনর নাম রিল মাররয়াম এবাং রপতার নাম
রিল ইমরান। স্বর্াবত মানুষ নবী ও সৎমলাকমদর নামমক বরকতময়
মমন কমর। তাই বনী ইসরাইমলর মামঝ ইমরান ও মাররয়াম নাম দুরট
বরকতপূণব নাম রহমসমব পররগরণত হয় এবাং অমনমকই এই দুই নামম
সন্তানমদর নাম রামখ। মুসরলমসমামজও বতবমামন এধারারট প্রচরলত
আমি। হসই রহমসমবই ইমরান ‘আলাইরহস সালামমর সহধরমবণী তার
সন্তামনর নাম মাররয়াম রামখন।
ইউমরাপ-আমমররকায় মাররয়াম নামমর রববরতবত রূপ হল হমরী, যা
হসখামন জনরপ্রয় নাম রহমসমব বহুলপ্রচরলত। রতক্ত হমলও সতয,
ইাংমরজমদর অনুকরমণ মাররয়াম র্মের রবকৃত রূপরট ইদানীাং আমামদর
মুসরলমসমামজও রপ্রয় নামমর তারলকায় স্থান হপমত শুরু কমরমি। ফমল
বহু মুসরলমপররবামর তামদর কন্যা রর্শুমদর নাম রাখমি হমরী।
অর্চ একরদমক এটা একটা শুদ্ধ সুন্দর পরবত্র নামমর রবকৃত রূপ।
অন্যরদমক এটা রবধমবী রিস্টানমদর বযবহৃত একান্ত একরট র্ে, যা
তামদর কৃরষ্ট্-কালচামরর সামর্ একাকার হময় আমি। সুতরা
মুসলমানমদর জন্য এই নামমর বযবহার রকিুমতই সমীচীন নয়।
জমন্মর রদন সন্তামনর নাম রাখা প্রসমে
আল্লামা ইবমন কাসীর রহ. বমলন,
َِِواِّنْ َِسم َْي ُِت َهاِ َم ْر َي َم
আয়াতাাংর্ িারা প্রতীয়মান হয়, জন্মরদমন সন্তামনর নাম রাখা যায়।
হতমরন হযরত আনাস রা. হমত বরণবত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর হিমল ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করমল রতরন
বমলন,
ِ َ اسمِا َِبِْاِ ْب َراه ْي
م
ْ ُو ل َدِِلَِالل َ ْيل َ َة َِو ل ٌَد َِسم َْي ُتهِب
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আজ রামত আমার একরট সন্তান হময়মি। আরম আমার রপতা ইবরাহীম
‘আলাইরহস সালামমর নামম তার নামকরণ কমররি।
অন্য এক বণবনায় এমসমি, আনাস রবন মারলক রা.-এর র্াই হযরদন
জন্মগ্রহণ কমর, হসরদন রতরন তার রর্শু র্াইমক রনময় রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর রনকট আমসন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তখন সামান্য হখজুর রচরবময় রর্শুরটর মুমখ তুমল
হদন এবাং তার নাম রামখন আবদুল্লাহ।
এ হাদীস হর্মক বুঝা যায় হয, সন্তামনর নাম রাখার বযাপামর হুকুম
হমলা, জমন্মর রদনই নাম হরমখ হফলা। রকন্তু এ বযাপামর অন্যরকম
বণবনাও এমসমি। হযখান হর্মক সপ্তম রদমন নবজাতমকর নাম রাখার
কর্া বুঝা যায়। রবশুদ্ধ সূমত্র সামুরা ইবমন জুনদুব রা. হমত বরণবত,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন, ‘প্ররতরট রর্শু তার
আকীকার হাতকিায় বরন্দ। তাই র্ূরমষ্ঠ হওয়ার সপ্তম রদমন তার নামম
পশু জবাই করা হমব এবাং তার নাম রাখা হমব, আর তার মার্া
মুন্র্ামনা হমব’।
এই দুই ধরমনর হাদীমসর মামঝ সমিময়র যর্ার্ব বযাখযা হল, হয বযরক্ত
রনজ সন্তামনর আকীকা হকান কারমণ রবলমম্ব করমত চায়, হস হযন
নবজাতমকর নাম রাখমত হদরর না কমর। বরাং হযরদন রর্শুরট র্ূরমষ্ঠ
হমব, হসরদনই তার নাম হরমখ হদয়। হযমনরট নবীপুত্র ইবরাহীম,
আবদুল্লাহ ইবমন আবু তালহা, ইবরাহীম রবন আবু মুসা এবাং
আবদুল্লাহ রবন যুবাইর রা.-এর হেমত্র করা হময়মি; জন্মরদমনই
তামদর সবার নাম রাখা হময়মি। আর হয বযরক্ত আপন সন্তামনর নামম
অরবলমম্ব আকীকা করমত ইচ্ছুক, হস সপ্তম রদমন তার সন্তামনর নাম
রাখমব এবাং আকীকা করমব।
এরট একরট চমৎকার সমিয়। ইমাম বুখারী রহ. ‘হয নবজাতমকর
আকীকা করা হমব না তার নামকরণ’ রর্মরানামম এ সাংরশ্লষ্ট্
হাদীসগুমলা এমন এই সমিময়র রদমকই ইরেত কমরমিন।
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উক্ত আয়াত িারা নামকরমণর সামর্ সামর্ এটাও জানা রগময়মি, হান্না
আলাইহাস সালাম নবজাতক মাররয়ামমর নামকরমণর সামর্ সামর্
তামক ও তার বাংর্ধরমক অরর্র্প্ত র্য়তান হর্মক রোমর্ব আল্লাহ
তা‘আলার আরময় হসাপদব কমরন। আল্লাহ তা‘আলা তার এই রনমবদন
কবুল কমরন এবাং মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম ও তার পুত্র ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালামমক র্য়তামনর সবধরমনর অরনষ্ট্ হমত রনরাপদ
রামখন।
হযরত আবু হুরায়রা রা. হমত বরণবত, রতরন বমলন, আরম রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক বলমত শুমনরি, প্রমতযক আদম
সন্তান র্ূরমষ্ট্ হওয়ার সময় র্য়তান তামক স্পর্ব কমর। র্য়তামনর এই
স্পমর্বর কারমণই নবজাতক রর্শু সমজামর হকাঁমদ উমে। তমব শুধু
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম ও তার পুত্র ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম
এর বযরতক্রম। (র্য়তান তামদর স্পর্ব করমত পামররন।) অতঃপর আবু
হুরায়রা রা. এই আয়াত পাে কমরন,
َ ك َِوذُريَ َت َهاِم َن
ِِالرج ْيم
َ ِالش ْي َطان
َ وِاِّنِْا ُع ْيذُ َهاِب
আরম তামক ও তার বাংর্ধরমক অরর্র্প্ত র্য়তান হর্মক রোয় আপনার
আরময় অপবণ করলাম।

অন্য বণবনায় আমি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
হাদীসরট ইরর্াদ কমর উক্ত আয়াত পাে কমরন।
হাদীমসর র্াষ্য িারা প্রতীয়মান হয়, হকউ যরদ রনমজর সন্তানমক
র্য়তামনর অরনষ্ট্ হমত রনরাপদ রাখার উমদ্দমশ্য এ আয়াতরট পাে
কমর, তমব আর্া করা যায়, হস সন্তান র্য়তামনর যাবতীয় অরনষ্ট্
হমত রনরাপদ র্াকমব।
ঝাি-ফুক
াঁ ও তারবজ-কবজ সম্পমকব রকিু কর্া
বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা হরাগ-বযারধ হদয়ার পার্াপারর্ তা রনরামময়র
জন্য বযবস্থাপত্রও রদময়মিন। এর মমধয রকিু বযবস্থা আমি প্রতযে।

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

39

হযমন, কামলারজরা, মধু ইতযারদ এবাং রবরর্ন্নর্ামব প্রস্তুতকৃত
নানারকম ঔষধ। আবার রকিু বযবস্থা আমি পমরাে। হযমন, হরাগবযারধ ও রবপদ-আপদ হর্মক মুরক্ত সাংক্রান্ত হাদীমস বরণবত দু‘আ-দরূদ।
হরাগ-বযারধ ও রবপদ-আপমদর হেমত্র এসব উপায়-উপকরণ গ্রহণ
তাওয়াক্কুমলর পররপেী নয়। বরাং হাদীমসর র্াষ্য মমত, দু‘আ করা
এবাং পর্য গ্রহণ করা সুন্নত। হস রহমসমব হরাগ-বযারধর সময় রনরিবধায়
ঔষধ-পর্য বযবহার করা যায়।
আর তারবজ-কবজ গ্রহণ করার বযাপামর হুকুম হমলা এরট হমারলকর্ামব
জাময়য। সাহাবা-তামবয়ীগমণর আমল ও ফাতাওয়া িািাও হযরত
মুজারহদ, ইবমন সীরীন, আতা ইবমন আরব রাবাহ সহ অন্যান্য
তামবয়ী হর্মক তারবজ বযবহামরর ববধতা বরণবত হময়মি। বণবনাগুমলার
জন্য মুসান্নামফ ইবমন আরব র্ায়বা দ্রষ্ট্বয। এসব বণবনা হর্মক পররোর
বুঝা যায় হয, সাহাবা-তামবয়ীমদর যুমগ তারবজ বযবহামরর প্রচলন
রিল। এবাং হয তারবজ হর্মক হাদীমস রনমষধ করা হময়মি, তা মূলত
রর্রকযুক্ত তা’বীজ।
উমল্লখয, তারবজ বযবহামরর হেমত্র কময়করট রবষয় লেণীয়:
১. কুরআন-হাদীস জামন না এমন অজ্ঞমলাক বা অমুসরলমমর কামি
তারবমজর জন্য না যাওয়া।
২. কুরআন-হাদীমসর বাণী বা আল্লাহর আসমা ও রসফাত-সম্বরলত
হওয়া। রর্রক বা র্রীয়তরবমরাধী হকান রকিু না হওয়া।
৩. আরবী র্াষায় বা অন্য র্াষায় পররোর অর্বমবাধক হওয়া। অস্পষ্ট্
ও দুমববাধয রকিু না হওয়া।
৪. এই রবশ্বাস বদ্ধমূল রাখা হয, তারবমজর রনজস্ব হকামনা েমতা
হনই। সুস্থতা, রবপদমুরক্ত ও প্রময়াজনপূরণ সব আল্লাহর পে হর্মক
আল্লাহর হুকুমম হয়।
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৫. কুরআন-হাদীমস বরণবত দু‘আ ও আমমলর উপর তারবজমক অরধক
গুরুে না হদওয়া।
যরদ এসব র্তব হমমন হকউ তারবজ বযবহার করমত পামর, তাহমল
হকান অসুরবধা হনই। রকন্তু অরধকাাংর্ সময় হদখা যায়, এসব র্তব
সাধারণ মানুষ মানমত পামর না। ফমল তামদর আকীদা-রবশ্বামস
রর্রমকর অনুপ্রমবর্ ঘটমত র্ামক।
এ কারমণই মাওলানা আর্রাফ আলী র্ানবী রহ. বমলন, ঝাি-ফুাঁক,
তারবজ-কবজ করা জাময়য হমলও না করাই উত্তম। অন্যত্র রতরন
বমলন, তারবজ-কবমজর কারমণ যরদ জনসাধারমণর আকীদা-রবশ্বামস
ত্রুরট আমস, তমব তামদর এই উপায় গ্রহণ হর্মক রনমষধ করা হমব।
তমব তারবজ-কবজ পররহার করা সববাবস্থায় হরয়। সুন্নত এতটুকু হয,
দু‘আ ও আয়াত পমি শুধু দম করা হমব।
অতএব, হরাগ-বযারধ ও রবপদ-আপমদর হেমত্র এই তারবজ-কবমজর
পো গ্রহণ না কমর সাংরশ্লষ্ট্ বযাপামর হাদীস র্রীমফ বরণবত মাসনুন দু‘আ
পাে করা ও প্রতযে রচরকৎসা-তদরবর গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। এটাই
রনরাপদ ও সহীহ পদ্ধরত।
হান্না আলাইহাস সালামমর মান্নত পূরণ
হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর বর্র্ব হর্মষ যখন তার মামঝ
রকিুটা রবমবচনামবাধ সৃরষ্ট্ হয়, তখন তার মা হান্না তামক বায়তুল
মুকাদ্দামস রনময় আমসন। এই রবলমম্বর কারণ রিল তার উৎসগবীকৃত
কন্যারট যামত ইবাদতগৃমহর হখদমতসাংরশ্লষ্ট্ রনয়ম-নীরত ও আচরণরবরধ সম্বমে অবগত হমত পামর এবাং ইবাদমত রনময়ারজত বযরক্তবগবমক
তার লালন-পালন রনময় বযস্ত র্াকমত না হয়।
হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমক হযরদন বায়তুল মুকাদ্দামসর
হখদমমতর উমদ্দমশ্য রনময় আসা হয়, হসরদন বায়তুল মুকাদ্দামসর
ইরতহামস উৎসগবীকৃত সবব প্রর্ম কন্যার লালন-পালমনর দারয়ে লামর্র
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জন্য সকল ধমবপ্রধান িুমট আমসন এবাং এ রনময় রবতমকব জরিময়
পমিন। হর্মষ রসদ্ধান্ত হয়, র্াগযপরীো হমব।
র্াগযপরীোর পদ্ধরত রনণবীত হয়, দারয়েপ্রার্বী সকমল আপন আপন
রচহ্ন হদয়া কলম এক জায়গায় জমিা করমবন। এরপর নাবালক এক
রকমর্ারমক বলা হমব কলমগুমলার মধয হর্মক একরট কলম তুমল
আনমত।
এই পদ্ধরতমত র্াগযপরীো করা হমল হদখা হগমলা, রনমদবর্প্রাপ্ত
বালকরট হয কলমরট তুমল এমনমি,
হসরট হযরত যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর রচহ্ন হদয়া কলম।
রকন্তু প্রার্বীগণ এমত তুষ্ট্ হমত না হপমর রিতীয়বার এর্ামব লটারীর দারব
করমলন হয, প্রমতযমক তার কলম নদীমত হফলমবন। যার কলম
রামতর উমটা রদমক প্রবারহত হমব, রতরনই রবজয়ী বমল গণয হমবন।
দারব অনুযায়ী রিতীয়বার লটারী করা হমলা। এমতও হদখা হগল
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর কলমরটই রামতর উমটা রদমক
প্রবারহত হমচ্ছ। আর বারক কলম পারনর রামতর অনুকূমল হর্মস যামচ্ছ।
রকন্তু এমতও তারা তুষ্ট্ হমত পামরনরন। তারা তৃতীয়বার এই পদ্ধরতমত
লটারী করার দারব হতামলন হয, এবার পারনমত র্ারী কলম হফলা
হমব। এমত যার কলম পারনমত হর্মস র্াকমব, রতরনই রবজয়ী হমবন।
র্াগয পরীোর এই তৃতীয় পদ্ধরতমতও হদখা হগল শুধু যাকাররয়া
‘আলাইরহস সালামমর কলমরটই পারনর উপর হর্মস রময়মি। আর
বারকমদর কলম নদীগমর্ব তরলময় হগমি।
ফমল তখন সববসম্মরতক্রমম হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামই রর্শু
মাররয়ামমর লালন-পালমনর দারয়ে হপময় ধন্য হন।
লটারীর এই তৃতীয় ধারারটর রদমকই পরবত্র কুরআমন ইরেত করা
হময়মি। এমত আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
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ْ ك َِو َماِ ُك ْن َتِل ََد ْيه ْمِاِ ْذ ُِيلْق ُْو َنِاَق ََْل َم ُه ْمِا َُي ُه ْم َِي
ِك ُف ُل
َ كِم ْنِا َ ْن َبآءِالْ َغ ْيبِ ُنوح ْيهِاِل َْي
َ ٰذ ل

○ن
ِ َ َم ْر َي َم َِو َماِ ُك ْن َتِل ََد ْيه ْماِ ِاذ َِْي ْخ َتص ُم ْو

এটা গাময়মবর সাংবাদ, যা আরম আপনার রনকট ওহী পাোরচ্ছ। আপরন
তামদর রনকট রিমলন না, যখন তারা কলম রনমেপ কররিল হয,
মাররয়ামমর তত্ত্বাবধামনর দারয়ে তামদর মমধয হক গ্রহণ করমব এবাং
আপরন তামদর রনকট রিমলন না, যখন তারা বাদানুবাদ কররিল।

বুখারী র্রীমফ ‘জরটলতার হেমত্র লটারী প্রসে’ রর্মরানামম একরট
অধযায় আনা হময়মি। অধযায়রটমত উক্ত ঘটনাপ্রসমে হাদীস বণবনা কমর
বলা হময়মি, হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. বমলন, ‘দারয়ে
প্রার্বীরা লটারী করমলা। তখন সকমলর কলম পারনর রামত তরলময়
হগল। আর যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর কলমরট হর্মস রইমলা।’
ইবনুল আরদম রহ. তার ‘তারীমখ হালব’ গ্রমে হযরত শু‘আইব রবন
ইসহাক রহ. হমত অরবরচ্ছন্ন-সূমত্র বণবনা কমরমিন, ‘হয নদীমত দারয়ে
প্রার্বীরা কলম রনমেপ কমর র্াগযপরীোয় অবতীণব হময়রিমলন, হসই
নদীর নাম রিল ফুয়াইদ। এটা হালব জনপমদর একরট সুপ্ররসদ্ধ নদী।
িন্দ্ব রনরসমন লটারীর আময়াজন
ইমাম বুখারী রহ. পরবত্র কুরআমন বরণবত এই ঘটনার অাংর্ রবমর্ষ
বণবনা কমর প্রচ্ছন্নর্ামব প্রমাণ করমত হচময়মিন হয, লটারীর মাধযমম
হকানরকিু রনণবয় করা ববধ। এর রর্রত্ত হমলা, পূবববতবী নবীগমণর উপর
প্রবরতবত র্রী‘আমতর হকান রবষয় যরদ আমামদর র্রী‘আমত বরণবত হয়
এবাং তার হখলাফ হকান হুকুম আমামদর র্রী‘আমত বরণবত না হয়,
তাহমল হসরট আমামদর র্রী‘আমতর পযবায়র্ুক্ত হয়।
হকান রকিু রনণবময় লটারী করার হখলাফ হকান রকিু ইসলামী র্রী‘আমত
বলা হয়রন। অরধকন্তু অমনক হাদীস িারা এ ধরমনর লটারীর ববধতার
প্রমাণ পাওয়া যায়। হযমন, হযরত আময়র্া রা. হমত বরণবত, রতরন
বমলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যখন হকার্াও
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সফমর যাওয়ার ইচ্ছা করমতন, তখন স্ত্রীমদর মামঝ লটারী করমতন।
লটারীমত যার নাম আসত, তামক সামর্ রনময় হযমতন।
এ রবষয়ক অপর এক হাদীস হযরত আবু হুরায়রা রা. হমত বরণবত
হময়মি, রতরন বমলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
একবার রকিুমলাকমক হলফ করমত বলমলন। সমে সমে তামদর
সকমলই হলফ করার জন্য প্রস্তুত হময় হগল। তখন রতরন, হক হলফ
করমব, এ বযাপামর লটারী করার রনমদবর্ রদমলন।

তমব বতবমামন হয পুরোমরর হলার্ হদরখময় রবরর্ন্ন ফাউমন্র্র্ন,
হাসপাতাল ইতযারদর নামম রবমর্ষ মূলযমামনর লটারীর রটরকট িািা
হয়, তা এই জাময়য লটারীর অন্তর্ুবক্ত নয়। এ ধরমনর লটারী সম্পূণব
হারাম ও জুয়ার র্ারমল।
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর হবমি উো
আল্লাহ তা‘আলা মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর লালন-পালমনর জন্য
এমন এক মহান বযরক্তমক মমনানীত কমরমিন, রযরন নবী রিমলন। যার
বযাপামর কুধারণার সামান্য অবকার্ রিল না। অর্চ তৎকালীন যুমগর
অমনক পাদরী রিল পাপাচারী ও চররত্রহীন। তারা অন্যায়র্ামব মানুমষর
সম্পদ লুমট হখত। বারহ্ক স্বচ্ছ পররচময়র আিামল অতনরতক
কাযবকলাপ সাংঘরটত করত। হকান নারী হসরবকার দারয়ে গ্রহণই
তামদর জন্য অপবামদর কারণ হময় দাাঁিাত। রকন্তু আল্লাহ তা‘আলা
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমক ঐসব পাপাচারী পাদররর হাত হর্মক
রো কমরমিন।
হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম যাকাররয়া-এর ইবাদতগৃমহ ধীমর
ধীমর হবমি উেমত লাগমলন। এখামন বমস রতরন আল্লাহ তা‘আলার
ইবাদমত রনমগ্ন সময় কাটামতন। এই হসই প্রমকাষ্ঠ, হযখামন বমস
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম আপন প্রর্ুর সামর্ নীরব-রনর্ৃমত
বাকযালাপ করমতন এবাং এখামনই তার উপর আল্লাহ তা‘আলার পে
হর্মক ওহী অবতীণব হত। ঈমানরবমধাত এই মমনারম পররমবমর্ হর্মক
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মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম রনমজর হবাধ-বুরদ্ধ ও রচন্তা-মচতনামক
প্রদীপ্ত ও রনষ্কলুষ কমর হনন। যদ্দরুন তার জ্ঞান-ঈমান হষালআনা
পূণবতা লার্ কমর।
হযরত যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর কুেররর এক হকামণ মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর জন্য একরট জায়গা রনধবাররত রিল। এখামন বমস
রতরন আপন প্রর্ু-পরওয়াররদগামরর ইবাদত-বমন্দগী করমতন। বায়তুল
মুকাদ্দামস রনমজর দারয়ে পালন হর্মষ এখামন চমল আসমতন।
আল্লাহর পে হর্মক রররযকপ্রারপ্ত
ধীমর ধীমর ইবাদত-উপাসনায় তার একাগ্রতার কর্া চাররদমক িরিময়
পমি। এর্ামব একরদন তার রনকট রর্ন্ন হমাসুমমর ফল পাওয়ার
অমলারকক ঘটনারট প্রকার্ পায়। হস সম্পমকব কুরআমন কারীমম রনমনাক্ত
আয়ামত ইরর্াদ হময়মি,
َِال ِ ٰي َم ْر َي ُم ِا َّٰن ِلَك ِ ٰهذَ اِقَا ل َْت ِ ُه َو
َِ اب َِو
َ ج َد ِع ْن َد َهاِر ْزقًاِق
َ ك ُل َ َماِ َدخ
َ َل ِعَل َْي َهاِ َزكَر يَاِالْم ْح َر
○اب
ِ ٍ آءِب َغ ْْيِح َس
َ ٰ م ْنِع ْندِاهللِاِ َن
ُ ِاّلل َِي ْر ُز ُقِ َم ْنِي ََش
যখনই যাকাররয়া কমে তার সামর্ সাোত করমত হগমলন, তখনই
তার রনকট রবমর্ষ খাদযসামগ্রী হদখমত হপমতন। রতরন বলমলন, হহ
মাররয়াম, হতামার জন্য এসব হকামেমক এমলা? মাররয়াম উত্তর
রদমলন, এসব আল্লাহর রনকট হমত এমসমি। রনশ্চয় আল্লাহ যামক
ইচ্ছা অপরররমত রররযক দান কমরন।
রররযমকর বযাপামর রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর
মুরজযা
রররযমকর বযাপামর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম হর্মকও
অমনক মুরজযা প্রকার্ হপময়মি। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর মুরজযার বরকমত হদমখ হযরত ফামতমা রা.
এর ঘমর র্াকা সামান্য খাবামর অর্াবনীয় বরকত হয়। হযরত জামবর
রা. হর্মক বরণবত পূণব ঘটনা এই। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রকিুরদন যাবত অনাহামর রদন কাটারচ্ছমলন।
এমত তার খুব কষ্ট্ হরচ্ছল। তখন রতরন এক এক কমর স্ত্রীমদর ঘমর
হগমলন। রকন্তু কামরা ঘমর হকান খাবার হপমলন না। পররমর্মষ ফামতমা
রা.-এর ঘমর এমস বলমলন, মা, হতামার ঘমর হকান খাবার আমি?
আমার খুব রেমধ হপময়মি। ফামতমা রা. বলমলন, আব্বা, আল্লাহর
র্পর্ কমর বলরি, আমার ঘমর হকান খাবার হনই। আমার বাবা-মা
আপনার উপর উৎসরগবত হহাক। (এটা সম্মানসূচক বাকয, যা সম্মান
প্রদর্বমনর হেমত্র বযবহৃত হয়।)
যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ফামতমা রা.-এর ঘর
হর্মক হবর হময় আসার পর ফামতমা রা.-এর এক বাাঁদী তার রনকট দুরট
রুরট ও এক টুকমরা হগার্ত পারেময় হদন। হস সমময় তার পররবামরর
সকমলর জন্য যমর্ষ্ট্ পররমাণ খাবামরর প্রময়াজন রিল। রকন্তু ফামতমা
রা. পাোমনা খাবার হমত রকিুটা রনময় রনমজর পামত্র হরমখ রদমলন এবাং
বলমলন, আল্লাহর র্পর্, এর িারা আরম আমার এবাং আমার কামির
আপনজন যারা আমি সবার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লামমক অগ্রারধকার রদলাম। এরপর ফামতমা রা. হাসান ও
হুসাইনমক পাোমলন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক
হর্মক আনমত। সাংবাদ হপময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম ফামতমার ঘমর এমলন। তখন ফামতমা রা. রপতামক
বলমলন, আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসগব হহাক। আল্লাহ
তা‘আলা আমামদর জন্য রকিু খাবামরর বযবস্থা কমরমিন। তার হর্মক
রকিু অাংর্ আপনার জন্য হরমখ রদময়রি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলমলন, রনময় এমসা হদরখ মা!
ফামতমা রা. বমলন, আরম পাত্ররট তার কামি রনময় এলাম এবাং পামত্রর
মুখ হমত ঢাকনা উোলাম। হদরখ, রুরট ও হগার্মত পররপূণব। ফামতমা
রা. বযাপাররট হদমখ হতবাক হময় হগমলন এবাং রনরশ্চত হমলন, এটা
আল্লাহ তা‘আলার কুদরত। এরপর শুকররয়াস্বরূপ আল্লাহর প্রর্াংসা
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করমলন এবাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর উপর
দুরুদ হপর্ করমলন।
যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ খাবার হদখমলন,
তখন আল্লাহর প্রর্াংসা কমর বলমলন, তুরম এ খাবার হকার্ায় হপমল?
ফামতমা রা. বলমলন, ‘এ খাবার আল্লাহর পে হর্মক এমসমি। আল্লাহ
যামক ইচ্ছা অপরররমত রররযক দান কমরন’।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এই উত্তর শুমন আল্লাহ
তা‘আলার প্রর্াংসা কমর বলমলন, সকল প্রর্াংসা ঐ সত্তার, রযরন
হতামামক বনী ইসরাইমলর নারীমদর সরদার মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর মমতা বারনময়মিন। কারণ, তাাঁমক আল্লাহ তা‘আলা যখন
হকান রররযক দান করমতন, হস বযাপামর তামক রজমজ্ঞস করা হমল
রতরন বলমতন, ‘এ সব আল্লাহর পে হর্মক এমসমি। আল্লাহ যামক
ইচ্ছা অপরররমত রররযক দান কমরন।’
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আলী রা. হক হর্মক
পাোমলন। এরপর হসই খাবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম, তাাঁর সকল স্ত্রী ও পররবার, আলী রা., ফামতমা রা.,
হাসান ও হুসাইন রা. সবাই পররতৃপ্ত হময় হখমলন। ফামতমা রা. বমলন,
সবাই খাওয়ার পরও পাত্ররট হযমন রিল হতমরন পূণব রময় হগল। ফমল
আরম অবরর্ষ্ট্ খাবার প্ররতমবর্ীমদর মামঝ বণ্টন কমর রদলাম। আল্লাহ
তা‘আলা তামত অমনক বরকত ও প্রাচুযব দান কমররিমলন।
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম হযর্ামব গর্ববতী হমলন
পরবত্র কুরআমনর সূরা মাররয়ামম আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,

َ َاِش ْرق ًياِ○ف
ِات َخذَ ْت ِم ْن ِ ُد ْونِه ْم
َ َواذْ ك ُْر ِِف ِالْک ٰتب ِ َم ْر َي َۘم ِاِذ ِا ْن َت َبذَ ْت ِم ْن ِا َ ْهل َهاِ َمکَا ًن
َ
ۤ
َ
ِک
ِ َ الر ْح ٰمنِم ْن
َ اِسو يًاِ○ِقَا ل َْتِاِّنِْۤا َ ُع ْو ُذِب
َ اِر ْو َح َناِفَ َت َمث َلِل ََهاِ َب َش ًر
ُ ح َجا ًب ۪ا ِفَا ْر َسل ْ َناِ ِال َْي َه
ۤ َ َ اِ ْن ِ ُك ْن َت ِ َتق ًياِ○ ِق
ۖ اِر ُس ْو ُل َِرب
ِِْل
ِ ِن
ِ ُ ب ِلَک ِغُل ٰ ًماِ َزک ًياِ○ ِقَا ل َْت ِا َّٰن ِ َيك ُْو
َ ک ِْل َ َه
َ َال ِاِ ن َما ِ ا َ َن
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ۚ َالِک َٰذل
ِّی َِوِل َن ْج َعل َ ۤ ٗه
َ ک ِق
َ ِنِ َب َش ٌر َِوِل َْمِاَكُ ِ َبغ ًياِ○ِق
ٌۚ َال َِربُکِ ُه َوِع ََلَِ َه
ْ غُل ٰ ٌم َِوِل َْمِ َي ْم َس ْس
َ ٰا َي ًةِل
َ َانِا َ ْم ًر
○اِمقْض ًيا
َ لناس َِو َِر ْح َم ًةِم َن ۚا َِوك

“এ রকতামব মাররয়ামমর বৃত্তান্ত বণবনা করুন, যখন রতরন তার পররবার
হর্মক পৃর্ক হময় পূববরদমকর এক স্থামন আরয় রনমলন। তারপর রতরন
তামদর কাি হর্মক রনমজমক আিাল করার জন্য একরট পদবা হফমল
রদমলন। তখন আরম তার কামি আমার রুহ (অর্বাৎ একজন হফমরর্তা)
পাোলাম, হয তার সামমন এক পূণব মানবাকৃরতমত আত্মপ্রকার্ করল।
মাররয়াম বলমলা, আরম আপনার হর্মক দয়াময় আল্লাহর আরয় গ্রহণ
কররি, যরদ আপরন মুত্তাকী হন, তাহমল আল্লাহমক র্য় করুন। (এবাং
আমামক স্পষব করমবন না)

তখন হফমরর্তা বলমলা, আরম হতা আপনার প্ররতপালমকর দূত;
আপনামক এক পরবত্র সন্তামনর সুসাংবাদ রদমত এমসরি। মাররয়াম
বলমলন, আমার সন্তান হমব হকমন কমর? আমামক হতা হকান মানুষ
স্পর্ব কমররন এবাং আরম অনাচাররণী নই। হফমরর্তা বলমলা,
এমরনমতই হমব। আপনার পালনকতবা বমলমিন, এটা আমার জন্য
সহজ এবাং তামক মানুমষর জন্য রনদর্বন ও আমার পে হর্মক অনুগ্রমহর
রবষয় বানামত চাই। আর এটা একটা ফায়সালাকৃত রবষয় রিল।”
সূরা আমল ইমরান ও সূরা মাররয়ামম হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর জন্মবৃত্তান্তসহ তার জীবন চররত আমলারচত হময়মি। উরল্লরখত
বণবনারট তারই অাংর্রবমর্ষ।
উরল্লরখত ঘটনার রবমশ্লষণ হমচ্ছ, আল্লাহ তা‘আলা যখন ইচ্ছা
করমলন, হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর গমর্ব হযরত ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালামমর জন্ম হমব, তখন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম
রনমজর পররবার হমত আলাদা হময় বায়তুল মুকাদ্দামসর পূববরদমক রনজবন
একস্থামন রগময়রিমলন।
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রতরন হস সময় হসখামন হকন রগময়রিমলন, হস সম্পমকব রবরর্ন্ন বণবনা
পাওয়া যায়। হকউ বমলন, অর্যাস অনুযায়ী রনজবমন ইবাদত করার
জন্য কমের পূববরদকস্থ হসই রবমর্ষ স্থামন রগময়রিমলন। হকউ বমলন,
হগাসল করার জন্য হসই রনজবন স্থামন রগময়রিমলন। আবার হকউ হকউ
বমলন, ঋতুস্রাব হওয়ার কারমণ রতরন রনজবমন চমল রগময়রিমলন।
এসব বণবনার মমধয প্রর্ম বণবনারট আল্লামা কুরতুবী রহ. উত্তম
বমলমিন। অর্বাৎ মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম রনরববমে ইবাদত করার
উমদ্দমশ্য হসই রনজবন স্থামন রগময়রিমলন।
হযরত নাওফ বাকালী রহ. বমলন, হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর জন্য পূববরদমকর রনজবনস্থামন একরট কুেরী বতরর করা হয়।
হসখামন রতরন ইবাদত-বমন্দগী করমতন। এ সম্পমকবই পরবত্র কুরআমন
ইরর্াদ হময়মি,
فَاتَ َخذَ ْتِم ْنِ ُد ْونه ْمِحِ َجا ًبا

‘রতরন হলাকচেুর অন্তরামল চমল হগমলন।’

এ সময় আল্লাহ তা‘আলা তার রনকট রজবরাইল ‘আলাইরহস সালামমক
পাোমলন। রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম তার সামমন সম্পূণব
মানবরূমপ আত্মপ্রকার্ করমলন। মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম যখন
হদখমলন রনজবন-রনরালায় অরবকল একজন মানুষ তার সামমন দাাঁরিময়
আমি, আর্পামর্ হকান মানুষজনও হনই, তখন রতরন র্য় হপময়
হগমলন এবাং ধারণা করমলন, হলাকটা হয়মতা কুমতলমব এমসমি।
তাই রতরন বলমলন, আরম আপনার হর্মক দয়াময় আল্লাহর কামি
আরয় প্রার্বনা কররি। কামজই যরদ আপরন মুত্তাকী হময় র্ামকন
আল্লাহমক র্য় করুন এবাং আমার হর্মক দূমর সমর যান।
র্র‘ঈ নীরত এটাই হয, আত্মরোর হেমত্র প্রর্মম সহজ উপায়
অবলম্বন করমত হয়। এ জন্য মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম তামক
প্রর্মম আল্লাহ তা‘আলার র্য় হদখামলন।
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তখন রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর
র্ঙ্কা দূর কমর রদময় বলমলন, আপরন আমার সম্পমকব হযরূপ ধারণা
কমরমিন, আরম হতমন হকউ নই। আরম আল্লাহ তা‘আলার হপ্রররত
দূত। আল্লাহ আমামক আপনার রনকট একরট পরবত্র সন্তামনর সুসাংবাদ
হদওয়ার জন্য পারেময়মিন।
এ কর্া শুমন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম আশ্চযব হময় বলমলন,
আমার সন্তান হমব কী কমর? আমার হতা হকান স্বামী হনই। এ যাবৎ
আমামক হকান পুরুষ স্পর্ব কমররন। আর আরম সববদা পূত-পরবত্র
হর্মকরি। হকান অনাচার আমার হর্মক প্রকার্ পায়রন।
রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম বলমলন, আল্লাহ বমলমিন, আপনার
হর্মক আল্লাহর কুদরমত এমরনমতই সন্তান হমব- যরদও আপনার হকান
স্বামী হনই এবাং আপনার হর্মক সন্তান হওয়ার মমতা হকান রক্রয়া
সম্পারদত হয়রন। আর আল্লাহ তা‘আলার কামি এটা খুবই সহজ
বযাপার। আল্লাহ তা‘আলা যা ইচ্ছা তা-ই করমত পামরন।
আর এই কুদরতীর্ামব সন্তান জন্মদান প্রসমে মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমক উমদ্দশ্য কমর আল্লাহ তা‘আলা বমলন, আরম হতামার গমর্বর
রর্শুরটমক মানবজারতর জন্য আমার অসীম র্রক্ত, েমতা ও অনুগ্রমহর
রনদর্বন বারনময় হদব এবাং হস নবী হমব। মানুষমক আল্লাহর ইবাদমতর
কর্া বলমব এবাং আল্লাহর রদমক মানুষমক আহ্বান করমব।
অন্য আয়ামত আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ِِاس ُم ُهِال َْمس ْيحُ ِع ْي َٰسِا ْب ُنِ َم ْر َي َم
َ اِ ْذِقَا لَتِال َْملٰٰٓئ َک ُةِ ٰي َم ْر َي ُمِاِ َنِا
ْ هلل ُِِي َبش ُرکِبکَل َمةٍِم ْن ۖ ُه
ُ َوج ْي ًها ِِف
َ ّی ِ○ ِ َو ُيکَل ُم
ِاس ِِف ِال َْم ْهد َِوک َْه ًَل َِوم َن
ٰ ْ ِالد ْن َيا َِو
َ ِالن
َ ْ اْلخ َرة َِوم َن ِال ُْمق ََرب
○ّی
ِ َ ْ الصلح
ٰ

“স্মরণ করুন, যখন হফমরর্তারা বলমলা, হহ মাররয়াম, রনশ্চয়
আল্লাহ আপনামক তার পে হমত একরট কামলমার (সম্ভাবনাময় পুত্র
সন্তামনর) সুসাংবাদ রদমচ্ছন। তার নাম মাররয়াম তনয় মাসীহ-’ঈসা।
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ইহকাল ও পরকামল হস হমব সম্মারনত এবাং সারন্নধযপ্রাপ্তমদর অন্তর্ুবক্ত।
হস হদালনায় হর্মকও পররণত বয়মসর মানুমষর সামর্ কর্া বলমব এবাং
হস হমব পুণযবানমদর একজন। অর্বাৎ হস বর্র্মব-তকমর্ামর ও হপাঢ়মে
সববকামল মানুষমক সমতযর রদমক আহ্বান করমব।”
এ আয়ামতর বযাখযায় হযরত মুজারহদ রহ. হমত বরণবত হময়মি,
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম বমলন, যখন আরম রনজবমন গর্ববতী
হময়রিলাম, তখন ‘ঈসা আমার গমর্ব হর্মক আমার সামর্ কর্া বমলমি
এবাং যখন হলাকালময় চমল এলাম, তখন হস আমার হকামল হর্মক
আল্লাহর পরবত্রতা ও মহত্ত্ব বণবনা কমরমি।
বরণবত আমি, যখন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম আল্লাহর রসদ্ধামন্ত
তুষ্ট্ হমলন,
তখন রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর পররমধয় বসমনর গলাবেমন ফুাঁক রদমলন।
ফুাঁৎকার হদওয়া প্রবাহরট মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর হপমট রগময়
প্রমবর্ কমর। এমত আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালাম সন্তানসম্ভবা হময় উমেন।
এ সম্পমকব পরবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َ
ِِص َدق َْت ِبکَل ٰمت
َ اِو
ْۤ َو ِ َم ْر َي َم ِا ْب َن َت ِع ْم ٰر َن ِال
َ ت ِا َْح َص َن ْت ِفَ ْر َج َهاِفَ َن َف ْخ َناِف ْيه ِم ْن ُِر ْوح َن
○ّی
ِ َ ْ ِٖوِك َا َن ْتِم َنِالْقٰنت
َ اِو ُك ُتبه
َ َرب َه
“আমরা দৃষ্ট্ান্ত রদরচ্ছ ইমরান তনয়া মাররয়ামমর। হস তার সতীে রো
কমররিল। ফমল আরম তার মমধয রুহ ফুাঁমক রদময়রিলাম এবাং হস তার
প্ররতপালমকর বাণী ও তার রকতাবসমূহ সতয বমল গ্রহণ কমররিল। হস
রিল অনুগতমদর একজন।”

আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার রনকট সববান্তঃকরমণ সমরপবত র্াকমলও ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালামমর জমন্মর মুহূমতব মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম
হলাকলজ্জার মানরসক চামপ হতরবহ্বল হময় পমিন। রতরন বুঝমত
পাররিমলন না, সমামজর হলাকমদর রতরন কী বলমবন? কারণ, রতরন
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ধারণা কররিমলন, এ বযাপামর রতরন যা-রকিু বলমবন, তা সমাজ ও
পররবামরর হকউ রকিু রবশ্বাস করমব না।
এটা হস সমময়র কর্া যখন যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালাম আল্লাহ
তা‘আলার কামি সন্তান লামর্র জন্য প্রার্বনা কমররিমলন এবাং এর ফমল
তার রবরবও সন্তানসম্ভাবা হময়রিমলন। পােক হতা পূমববই হজমনমিন
হয, যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর রবরব মারয়াম ‘আলাইরহস
সালামমর খালা রিমলন।
এ সমময় মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম তার খালার কামি যান এবাং
তার কামি রগময় বমসন। তখন কর্া প্রসমে যাকাররয়া ‘আলাইরহস
সালামমর রবরব বলমলন, জামনা মাররয়াম, আরম সন্তানসম্ভবা হময়রি।
তখন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম বলমলন, আপরন রক জামনন,
আরমও সন্তানসম্ভবা হময় পমিরি? এরপর মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালাম তার হসই অমলারকক হগাপন বযাপাররট তামক খুমল বমলন।
যাকাররয়া ‘আলাইরহস সালামমর রবরব কুদরমতর এ বযাপার মমন-প্রামণ
রবশ্বাস কমর হনন। কারণ, তারা সবাই রিমলন রবশ্বাসী কামফলার
সদস্য।
গর্বধারণ ও সন্তানপ্রসব
মুফাসরসরগণ মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর গর্বকালীন সময় রনময়
রবরর্ন্ন মত হপাষণ কমরমিন। তমব অরধকাাংমর্র মত হমলা, মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর গর্বকাল রিল নয় মাস।
হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর এক রনকটাত্মীয়, রযরন রতরন
তার সামর্ বায়তুল মুকাদ্দাস মসরজমদ হখদমত করমতন। রতরন অতযন্ত
সজ্জন রিমলন। নাম রিল ইউসুফ নাজ্জার। রতরন যখন মাররয়াম
‘আলাইহাস সালামমর র্ারীররক গর্বজরনত অবস্থা লেয করমলন,
তখন এ রনময় র্াবমত লাগমলন। অতঃপর রতরন মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর রনষ্কলুষতা, পরবত্রতা, ধারমবকতা ও ইবাদত-মুজাহাদার
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রবষয়রটও তার সামমন রিল। এরপরও রবষয়রটর বযাপামর রনরশ্চত হমত
রতরন রসদ্ধান্ত রনমলন, এ বযাপামর তামকই সরাসরর রজমজ্ঞস করমবন।
হসমমত রতরন একসময় মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমক রজমজ্ঞস
করমলন, মাররয়াম, আপনার কামি আরম একরট রবষয় জানমত চাই।
জবাব রদমত তািাহুিা করমবন না, হর্মব-রচমন্ত জবাব রদমবন। রতরন
বলমলন, বলুন, কী রবষয়? রতরন বলমলন, মাররয়াম, বীজ িািা
রক কখমনা বৃে হয়? র্স্যদানা িািা রক র্স্য হয়? রপতা িািা রক
পুত্র হয়?
রতরন প্রশ্নগুমলা কমর হকান রদমক ইরেত করমত চামচ্ছন, মাররয়াম
‘আলাইহাস সালাম তা বুমঝ হফলমলন। তাই রতরন বলমলন, আপরন
হয প্রশ্ন করমলন, বীজ িািা বৃে এবাং র্স্যদানা িািা র্স্য হয় রক
না? তা হমল শুনুন, আল্লাহ তা‘আলা হযরত আদম ‘আলাইরহস
সালামমক মা-বাবা িািাই সৃরষ্ট্ কমরমিন। এ উত্তর হপময় হলাকরট তার
কর্া রবশ্বাস কমর হনন এবাং তার এ বযাপাররট তার উপরই হিমি হদন।
রকন্তু মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম যখন উপলরি করমলন, তার
সমামজর হলামকরা তামক রমর্যা অপবাদ রদমব, তখন রতরন হলাকালয়
হিমি রনরালয় চমল হগমলন। যামত কমর রতরন তামদর না হদমখন এবাং
তারাও তামক না হদমখ।
এ প্রসমে আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,

َ اضِاِ ِٰلِجذْ ع
ِِن
ُ آء َهاِال َْم َخ
َ ف ََح َمل َ ْت ُهِفَا ْن َت َبذَ ْتِبهِٖ َمکَا ًناِقَص ًياِ○ِفَاَ َج
ْ ِالن ْخل َۚة ِقَا ل َْتِ ٰيل َْي َِت

ُ م
ِىها ِم ْن ِ َت ْحت َهاۤ ِ ا ََْل ِ َت ْح َزّنْ ِق َْد ِ َج َع َل َِربُک
َ ت ِق َْب َل ِ ٰهذَ ا َِو ُك ْن ُت ِ َن ْس ًيا َِم ْنس ًيا ِ○فَ َنا ٰد
ُ َف
َ ی ِاِ ل َْيک ِبجذْ ع
ِْ ِب
ِ اش َر
ْ ل َِو
َ ِالن ْخل َة ِ ُت ٰسق ْط ِ َعل َْيک ُِر َط ًب
ْۤ َت ْح َتک َِسر يًاِ○ َو ِ ُهز
ْ اِجن ًيا○ ک
َِل ِاُك َل َم
َ ی ِعَ ْي ًن ۚا ِ ِفَاِ َماِ َت َر ي َن ِم َن ِال َْب َشر ِا ََح ًد ۙا ِفَق ُْو ِلِْۤاِّنِْ َنذَ ْر ُت ِل
ْ َ َِص ْو ًماِف
َ لر ْح ٰمن
ْ َوقَر
ِخ َت
ِْ ُال َْي ْو َم ِاِ ْنس ًياِ○فَاَ َت ْت ِب ٖه ِق َِْو َم َهاِ َت ْحمل ُ ؕ ٗه ِقَا ل ُْواِ ٰي َم ْر َي ُم ِلَق َْد ِج ْئت َِش ْي ًئاِفَر يًا○ ٰۤيا
َ
ِار ْتِاِل َْي ؕه ِقَا ل ُْواِک َْي َفِ ُنکَل ُم
َ َانِا َ ُب ْوکِا ْم َرا َ َِس ْوء
َ ٰه ُر ْو َنِ َماِك
َ ٍِو َماِك َا َن ْتِا ُُمکِ َبغ ًياِ○فَا َش
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َِبك ًا
َِ ِِنِ َنب ًيا○ َو
َ ِصب ًياِ○ِق
َ َم ْنِك
َ َانِِفِال َْم ْهد
ْ َ ج َعل
ْ َ ب َِو َج َعل
َ َالِاِّنِْ َِع ْب ُدِاهلل ِ۟ؕ ِ ٰا ت
َ ِٰنِالْک ٰت
َ ٰ ِنِ ُم
۪ ُ ا َ ْي َن ِ َماِ ُك ْن
َ الصلٰوة َِو
ِِن
َ ِن ِب
َ ِالز کٰوة ِ َماِ ُد ْم ُت
ْ ْ ِح ًياِ○ َو ِ َب ًرۢاِب َوال َد ِ۫ت ْ َِو ل َْم َِي ْج َعل
ْ ت َِو ِا َْو ٰص
○ِح ًيا
َ اِشق ًياِ○ َو
َ َار
ُ السل ٰ ُمِع ََلَ َِي ْو َمِ ُو ل ْد ُت َِو َِي ْو َمِا َ ُم ْو ُت َِو َِي ْو َمِا ُ ْب َع
َ ث
ً َجب
অতঃপর মাররয়াম হসই রর্শুমক গমর্ব সন্তান ধারণ করমলন এবাং তামক
সহ এক দূরবতবী স্থামন চমল হগমলন। প্রসব-মবদনা তামক একরট হখজুর
গামির রনমচ রনময় হগল। রতরন বলমলন, হায়, আরম যরদ হকানরূমপ
এর পূমবব মারা হযতাম এবাং মানুমষর রবস্মৃত-রবলুপ্ত হময় হযতাম!

তখন হফমরর্তা তামক রনন রদক হর্মক আওয়াজ রদমলন, তুরম দুঃখ
কমরা না। হতামার পালনকতবা হতামার পাময়র তলায় একরট নহর জারর
কমরমিন। আর তুরম হখজুর গামির কান্র্ ধমর রনমজর রদমক নািা
দাও; তা হর্মক হতামার উপর পাকা তাজা হখজুর হতামার উপর ঝমর
পিমব। অতএব, আহার কমরা, পান কমরা এবাং হচাখ জুিাও।
মানুমষর মমধয কাউমক হদখমল বমল রদময়া, আরম আল্লাহর উমদ্দমর্
হরাযা মান্নত কমররি। সুতরাাং আজ আরম রকিুমতই হকান মানুমষর সামর্
কর্া বলমবা না। অতঃপর রতরন সন্তানমক রনময় তার সম্প্রদাময়র কামি
উপরস্থত হমলন। তারা বলমলা, হহ মাররয়াম, তুরম একরট অঘটন
ঘরটময় বমসি। হহ হারুন-র্রগ্ন, হতামার রপতা অসৎ বযরক্ত রিমলন না
এবাং মাতাও অসতী রিমলন না।
তখন রতরন সন্তামনর রদমক ইরেত করমলন। তারা বলমলা, হকামলর
রর্শুর সামর্ আমরা হকমন কমর কর্া বলমবা? ( হসই মুহূমতব) সন্তানরট
বমল উেমলা, আরম রনঃসমন্দমহ আল্লাহর বান্দা। রতরন আমামক রকতাব
রদময়মিন এবাং আমামক নবী বারনময়মিন। আরম হযখামনই র্ারক,
রতরন আমামক বরকতময় কমরমিন। যত রদন আরম জীরবত র্ারক,
নামায ও যাকাত আদায় করমত আমদর্ কমরমিন। এবাং আমামক
আমার মাময়র অনুগত বারনময়মিন, আমামক রতরন উদ্ধত ও হতর্াগয
বানানরন। (আল্লাহ তা‘আলার পে হমত) আমার প্ররত সালাম, হযরদন
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আরম জন্মগ্রহণ কমররি,
পুনরুজ্জীরবত হমবা।

হযরদন মৃতুযবরণ করমবা এবাং হযরদন

ইবমন ইসহাক রহ. বমলন, যখন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম
সন্তানসম্ভবা হমলন এবাং রবমর্ষ প্রময়াজমন হলাকালময় এমলন, এ
সময় রতরন খুব ক্লারন্ত অনুর্ব কমরন। তার খাদয চারহদাও হবমি যায়
এবাং গাময়র রাং রববণব হময় যায়। এমনরক তার রসনা হফমট হচারচর হময়
যায়। আর র্ারীররক পররবতবনও উদ্ভারসত হময় উমে। এমত কমর
রবষয়রট বনী ইসরাইল সম্প্রদাময়র মামঝ জানাজারন হময় যায়। সকমলই
বলমত র্ামক, রনশ্চয় ইউসুফ নাজ্জার মাররয়ামমর এ অবস্থার জন্য
দায়ী। রগজবায় হস িািা আর হকউ র্ামক না। তখন স্বমগাত্রীয় হলাকমদর
রবরূপ মন্তবয শুমন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম হলাকচেুর অন্তরামল
চমল যান। এরপর যখন তার প্রসব-মবদনা শুরু হয়, তখন রতরন
একরট হখজুর গামির হগািায় রগময় আরয় হনন।
অন্য এক সূমত্র ওহাব রবন মুনারব্বহ রহ. বমলন, স্থানরট বায়তুল
মুকাদ্দাস হমত আট মাইল দূমর ‘বায়তু লাহাম’ নামক এলাকায়
অবরস্থত।
এ সম্পমকব পরবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
ۤ
ِ ٍ ْ ار َِوِ َمع
ّی
َ َو
ٍ ِج َعل ْ َناِا ْب َنِ َم ْر َي َم َِوِا َُم ٗهِ ٰا َي ًة َِوِا َٰو ْي ٰن ُه َماِۤ ِا ِٰل َِر ْب َو ٍةِذَاتِق ََر
আরম মাররয়াম তনয় এবাং তার জননীমক এক রবমর্ষ রনদর্বন
বানালাম। তামদর আরয় রদলাম এক রনরাপদ ও প্রস্রবণ রবরর্ষ্ট্ উাঁচু
র্ূরমমত।
হযরত আনাস রা. হমত বরণবত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বমলন, ‘রমরাজ রজনীমত আরম গাধার হচময় বি খচ্চমরর
হচময় হিাট একরট প্রাণী ‘হবারাক’ এর কামি এলাম। তার দৃরষ্ট্র হর্ষ
সীমানা রিল তার এক পদমেপ। আরম তার উপর আমরাহণ করলাম,
সামর্ রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম রিমলন। আমরা ভ্রমণ শুরু
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করলাম। এক জায়গায় এমস রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম বলমলন,
এখামন নামুন এবাং নামায পিুন। আরম নামায পিলাম। রজবরাইল
‘আলাইরহস সালাম বলমলন, আপরন রক জামনন, আপরন হকার্ায়
নামায পিমলন? বায়তু লাহাম এলাকায় নামায পিমলন, হযখামন
‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম জন্মগ্রহণ কমরমিন।’
আর হলাক পরম্পরায়ও এটাই শ্রুত হময় আসমি হয, বায়তু লাহামই
হমলা ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর জন্মস্থান এবাং রিস্টান পরন্র্তমদর
মামঝও এটা রনময় হকান রিমত হনই। বতবমান রিস্টানরা এই নামরটমক
‘হবমর্লমহম’ বমল র্ামক।
উক্ত হখজুর বৃমের হগািায় বমস মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম র্রাক্রান্ত
হৃদময় উরিগ্ন হময় বলমলন, হায়, এই পরররস্থরত সৃরষ্ট্ হওয়ার আমগই
যরদ আমার মৃতুয হময় হযত! আরম যরদ সৃরষ্ট্ই না হতাম!
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. বমলন, সববপ্রর্ম ইউসুফ
‘আলাইরহস সালাম মৃতুয কামনা কমরমিন। পরবত্র কুরআমন তার
অরর্বযরক্ত বণবনা কমর ইরর্াদ হময়মি, রতরন বমলন,
َ
ِ َ ْ الصلح
ّی
َ ِنِ ُم ْسل ًم
ٰ ِنِب
ْ اِوِا َلْح ْق
ْ َت َوف
হহ প্ররতপালক, আপরন আমামক মুসরলম রহমসমব মৃতুযদান করুন এবাং
সৎকমবর্ীলমদর অন্তর্ুবক্ত করুন।
ইসলামমর দৃরষ্ট্মত মৃতযু কামনার রবধান
আনাস রবন মামলক রা. হমত বরণবত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বমলন, ‘হতামামদর হকউ হযন দুঃখ দুদবর্ার কারমণ মৃতুয
কামনা না কমর। যরদ এমন দুঃখ দুদবর্া হদখা হদয় হয, মৃতুযকামনা
করা আবশ্যক হময় পমি, তমব হযন এর্ামব দু‘আ কমর, আয়
আল্লাহ, যতরদন আমার জন্য হবাঁমচ র্াকা মেলজনক হয়, ততরদন
আমামক বাাঁরচময় রাখুন। আর যরদ মৃতুয আমার জন্য কলযাণকর হয়,
তমব আমামক মৃতুযদান করুন।’
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হযরত আবু উমামা রা. হমত বরণবত, রতরন বমলন, একবার আমরা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর কামি বমস রিলাম। রতরন
তখন আমামদর হবর্ রকিু উপমদর্মূলক কর্া বলমলন। এমত আমামদর
হৃদয় রবগরলত হময় হগল। এ সময় সা‘দ রবন আবু ওয়াক্কাস রা. অমঝার
ধারায় কাাঁদমত লাগমলন এবাং বলমত লাগমলন, হায়, যরদ আমার
মৃতুয হময় হযত! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তা শুমন
বলমলন, ‘তুরম আমার কামি বমস মৃতুয কামনা করমিা?’ বাকযরট
রতরন রতনবার বলমলন। এরপর বলমলন, ‘তুরম যরদ জান্নাত লামর্র
জন্য সৃরজত হময় র্ামকা, তমব হজমন হরমখা, যতরদন হবাঁমচ র্াকমব
এবাং যত পুমণযর কাজ করমব, ততই তা হতামার জন্য কলযাণকর
হমব।
উমল্লখয, মৃতুয কামনা রনরষদ্ধ হওয়ার রবষয়রট ঐ সমময়র জন্য
প্রমযাজয- যখন হকান বযরক্ত বযরক্তগতর্ামব দুদবর্াগ্রস্ত হময় মৃতুযকামনা
করমব। তমব হকউ যরদ রনমজর ধমবীয় বযাপামর আর্ঙ্কার কারমণ মৃতুয
কামনা কমর, হসমেমত্র মৃতুযকামনা করা তার জন্য ববধ। হযমন,
হফরাউন যখন যাদুকরমদর সতয ধমমবর উপর হস্তমেপ কমররিল এবাং
তামদরমক হতযা করার হুমরক রদময়রিল, তখন যাদুকররা বমলরিল,
ِ َ ْ اِو َت َوفَ َناِ ُم ْسلم
ّی
َ َب
َ َربَ َناِۤ اَفْرغِْعَل َْي َن
ً ْ اِص
আয় আল্লাহ, আমামদর বধযবদান করুন এবাং মুসলমানরূমপ আমামদর
মৃতুয রদন।
অন্য এক হাদীমস এর্ামব প্রার্বনা করমত বলা হময়মি, ‘আয় আল্লাহ,
যরদ আপনার বান্দামদর রবভ্রারন্ত ও হগালমযামগ রনপরতত করার ইমচ্ছ
র্ামক, তমব আমামক রবভ্রারন্তমত রনপরতত না কমর আপনার কামি
তুমল রনন।
এ সম্পমকব অপর একরট হাদীস মুহাম্মদ রবন লাবীদ রা. হমত বরণবত ,
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন, ‘দুরট রজরনস
আদম সন্তান পিন্দ কমর না। ১. মৃতুয, অর্চ মুরমনমদর জন্য হফতনা
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হমত মুরক্তর জন্য মৃতুযই হমলা কলযাণকর। ২. সম্পমদর অপ্রতুলতা,
অর্চ সম্পদ স্বল্পতা পরকালীন রহসাব-রনকার্মক সহজতর কমর
রদমব।’’
সুতরাাং দীনদারীর হেমত্র হফতনার প্রাদুর্বাব হদখা রদমল, মৃতুযকামনা
করা জাময়য আমি। এজন্য হযরত আলী রা. তার রখলাফমতর হর্ষ
জীবমন যখন হদখমলন, হনতৃমের সারববক বযাপারগুমলা তার অনুকূমল
আসমি না, তখন রতরন বলমলন, ‘আয় আল্লাহ, আমামক আপনার
কামি তুমল রনন। আরম তামদর বযাপামর বীতরদ্ধ হময় পমিরি এবাং
তারাও আমার বযাপামর বীতরদ্ধ হময় পমিমি।’
হতমরনর্ামব ইমাম বুখারী রহ.-এর হর্ষ জীবমন যখন হফতনার
আরবর্বাব হমলা এবাং খুরাসামনর র্াসনকতবার সামর্ ববররতা সৃরষ্ট্ হমলা,
তখন রতরন বমলরিমলন, ‘আয় আল্লাহ, আপরন আমামক আপনার
কামি তুমল রনন।’
অনুরূপর্ামব এক হাদীমস আমি, দাজ্জামলর আরবর্বাবকামল মানুষ
কবমরর পার্ রদময় যামব আর বলমব, হায়, এখামন যরদ আমার
সমারধ হত! কারণ, মানুষ তখন হফতনা-ফাসাদ আর র্য়াংকর
পরররস্থরত হদমখ অরস্থর হময় পিমব।
অতএব, সারববক পরররস্থরত রবমবচনায় মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর
মৃতুয কামনা অনরর্মপ্রত রিল না। কারণ, রতরন বুঝমত হপমররিমলন,
তার সম্ভাবয সন্তান রনময় তামক র্ীষণ পরীোর সম্মুখীন হমত হমব।
হকউ তার এ বযাপার সহমজ হমমন রনমব না এবাং তার কর্ামক রবশ্বাস
করমব না। সমামজ একজন সতী-সার্ধ্ী ধমবপ্রাণ মহীয়সী নারী রহমসমব
স্বীকৃরত পাওয়ার পর নতুন কমর তামক অপবামদর সম্মুখীন হমত হমব।
এসব অপবাদ-ঘৃণযতা সময় হনওয়ার হচময় মৃতুযর মমতা করেন রজরনসরট
তার কামি হরয় মমন হময়রিল। হসজন্যই রতরন মৃতুয কামনা
কমররিমলন।
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মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর এ দুদবর্ার মুহূমতব রজবরাইল
‘আলাইরহস সালাম পাহামির পাদমদর্ হমত আহ্বান কমর তামক
বলমলন, আপরন দুঃখ করমবন না। আপনার পাদমদমর্ আল্লাহ
তা‘আলা একরট ঝনবা-নদী সৃরষ্ট্ কমরমিন। হকউ হকউ বমলন,
আহ্বানকারী গর্বস্থ রর্শু ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম রিমলন।
এরপর রজবরাইল ‘আলাইরহস সালাম বলমলন, আপরন হখজুর গামির
কাণ্ড ধমর রনমজর রদমক নািা রদন। গািরট আপনামক পাকা তাজা
হখজুর দান করমব। হখজুমরর হমাসুম না হওয়ায় বৃেরট তখন বাহ্ত
হখজুরর্ূন্য রিল। রকন্তু আল্লাহ তা‘আলার হমমহরবানীমত রবনা
হমাসুমমই হসই গাি হর্মক হখজুর পরমলাঅ এরপর হফমরর্তা
বলমলন, সুতরাাং আহার করুন, পান করুন হচাখ র্ীতল করুন।
আমর রবন মায়মুন রহ. বমলন, গর্বধাররণী হমময়মদর জন্য শুকমনা
তাজা হখজুমরর হচময় উপকারী ও স্বাস্থযকর আর রকিু হনই। তা িািা
প্রসব হবদনায় পারন ও হখজুমরর বযবহার রচরকৎসারবজ্ঞামনর দৃরষ্ট্মতও
উপকারী।
এরপর হফমরর্তা বলমলন, কামরা সামর্ যরদ আপনার সাোত হয়,
তখন তামক ইরেমত বমল রদমবন, আরম দয়ামময়র উমদ্দমশ্য হমানতা
অবলম্বমনর মান্নত কমররি। সুতরাাং আজ আরম রকিুমতই কামরা সামর্
বাকযালাপ করমবা না। পূবববতবী র্রী‘আমত রনয়ম রিল, হকউ হরাযা
রাখমল তার জন্য আহার গ্রহণ রনরষদ্ধ হওয়ার পার্াপারর্ বাকযালাপও
রনরষদ্ধ রিল।
অতঃপর আল্লাহর পে হর্মক সাংবাদ হপময় মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালাম যখন রনরশ্চত হমলন, আল্লাহ তা‘আলা তামক দুনবাম ও লাঞ্ছনা
হমত রো করমবন, তখন রতরন রনমজই সদযজাত রর্শুমক হকামল রনময়
ঘমর রফরমলন। তখন সমামজর হলামকরা মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর সামর্ নবজাতকমক হদমখ রবরর্ন্নর্ামব তার প্ররত ঘৃণা প্রকার্
করমত লাগল। তারা বলমলা, মাররয়াম, তুরম হতা এক অদ্ভুত কান্র্
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ঘরটময় হফমলমিা। হহ হারুন-র্গ্নী, হতামার রপতা হতা অসৎ রিমলন
না এবাং হতামার মাতাও অসতী রিমলন না।
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম মুসা ‘আলাইরহস সালামমর র্াই হারুন
‘আলাইরহস সালামমর বাংমর্াদ্ভুত বমল তামক এখামন হারুন-র্গ্নী বমল
সমম্বাধন করা হময়মি।
এ সম্পমকব হযরত মুগীরা ইবমন শু‘বা রা. বমলন, একবার রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমামক নাজরান এলাকায় পাোমলন।
ِ َياِ ا ُ ْخ َت ِ ٰه ُر ْو َنআয়াত
সম্পমকব হতামরা কী বমলা? মুসা ‘আলাইরহস সালাম হতা ‘ঈসা
‘আলাইরহস সালামমর বহুকাল পূমবব গত হময় রগময়মিন। মুগীরা ইবমন
শু‘বা রা. বমলন, আরম রফমর এমস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লামমক বযাপারটা বললাম। তখন রতরন বলমলন, আরম রক
হতামামদর বরলরন হয, তখনকার হলামকরা তামদর পূবববতবী নবী ও
পুণযবান হলাকমদর সামর্ রনমজমদর সম্পৃক্ত করমতন?
তখন নাজরান অরধবাসীরা আমামক বলমলা,

হযরত কাতাদা রা. উক্ত আয়ামতর বযাখযায় বমলন, রকিুমলাক আমিকলযাণকারমতা ও ইবাদত-মুজাহাদায় যামদর পরররচরত র্ামক, তামদর
পরবতবী প্রজন্ম এ পরররচরত রনময়ই হবমি উমে। আবার রকিুমলাক
আমি,
যামদর পরররচরত হয় রববাদ-রবসাংবাদ আর অনাচারঅরবচামর, তামদর পরবতবী প্রজন্ম এ পরররচরত রনময়ই হবমি উমে।
হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামও এমন অরর্জাত পররবামরর
কন্যা রিমলন হয, রহতকারমতা ও পূতপরবত্রতায় তামদর প্ররসরদ্ধ রিল
তুমে। অন্যায়-অপরামধর সামর্ তামদর সামান্য সাংস্পর্বও রিল না।
সমামজর হলামকরা যখন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর উপর
বযরর্চামরর অপবাদ আমরাপ করমলা এবাং এ কারমণ তার প্ররত ঘৃণা
প্রকার্ করমত লাগল, তখন রতরন নীরবতার হরাযা হরমখরিমলন। তাই
রতরন ইরেত কমর হস কর্া বুরঝময় রনমজ উত্তর না রদময় তার রর্শু
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সন্তামনর রদমক ইর্ারা করমলন, এ বযাপামর আমার রর্শু সন্তানমক
রজমজ্ঞস করুন। হস এ বযাপামর জবাব রদমব।
তারা র্াবমলা, হমময়টা আমামদর সামর্ উপহাস করমি। তাই তারা
রবরস্মত হময় বলমলা, তুরম আমামদর এই নবজাত রর্শুর সামর্ কর্া
বলমত বলমিা? এ রর্শু কী কমর উত্তর রদমব?
এই সময় রর্শু ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালাম মাময়র দুধ পান কররিমলন।
হলাকমদর কর্া শুমন রতরন স্তন হর্মক মুখ সররময় হনন এবাং বাম পামশ্বব
র্র কমর রনমজর হিাট তজুবনী আেুলরট কাাঁমধর রদমক বারিময় বমলন,

۪ ُ َبك ًا ِا َ ْي َن ِ َما ِ ُك ْن
ِِن
ْ ت َِو ِا َْو ٰص
ْ َ ِن ِ َنب ًيا ِ َِو ِ َج َعل
ْ َ ب َِو َج َعل
َ اِّنْ ِ َع ْب ُد ِاهلل ِ ِ ٰا ت
َ ِٰن ِالْک ٰت
َ ٰ ِن ِ ُم
َ الصلٰوة َِو
ِالس ِل ٰ ُم
َ ب
َ اِِو
َ َار
َ ِح ًي
َ ِن
َ ِالز کٰوةِ َماِ ُد ْم ُت
ْ ْ اِِوِ َب ًرۢاِب َوال َد ِ۫ت ْ َِو ل َْم َِي ْج َعل
َ اِشق ًي
ً ِجب
ِح ًيا
ُ ع ََلَ َِي ْو َم ُِو ل ْد ُت َِو َِي ْو َمِا َ ُم ْو ُت َِو َِي ْو َمِا ُ ْب َع
َ ث

রনশ্চয় আরম আল্লাহর বান্দা। রতরন আমামক রকতাব রদময়মিন এবাং
আমামক নবী কমরমিন। হযখামনই আরম র্ারক না হকন, রতরন আমামক
বরকতময় কমরমিন। যতরদন আরম হবাঁমচ র্াকমবা, ততরদন আমামক
নামায এবাং যাকাত আদায় করমত রনমদবর্ রদময়মিন। আর আমামক
আমার মাতার প্ররত অনুগত কমরমিন। রতরন আমামক উদ্ধত ও হতর্াগয
বানানরন। আমার প্ররত সালাম, হযরদন আরম জন্মগ্রহণ কমররি,
হযরদন আমার মৃতুয হমব এবাং হযরদন আরম জীরবত অবস্থায় উরেত
হমবা।
রর্শু ‘ঈসা ‘আলাইরহস সালামমর মুমখ অমলারককর্ামব জবাব শুমন
কওমমর হলামকরা আশ্চযব হময় হগমলা এবাং এটামক আল্লাহ তা‘আলার
কুদরত মমন করমলা।

রকন্তু রকিু মানুষ এই স্পষ্ট্ প্রমাণ পাওয়ার পরও মাররয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর প্ররত অপবাদ আমরাপ করমত র্াকমলা। আর এ কারমণ তারা
আল্লাহ তা‘আলার লানমতর মমধয পরতত হমলা। এ সম্পমকব আল্লাহ
তা‘আলা ইরর্াদ কমরন,
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َوب ُكفْره ْم َِوق َْوله ْمِع َٰلِ َم ْر َي َمِ ُب ْه َتا ًناِ َعظ ْي ًما

তারা লানতগ্রস্ত হময়রিল তামদর কুফরীর জন্য এবাং মাররয়ামমর রবরুমদ্ধ
গুরুতর অপবাদ রটনার জন্য।
হরষ্ঠমের আসমন মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম
রনজ হগামত্রর মানুমষর এতসব অপবাদ-অরর্মযামগর উপর সীমাহীন
বধযব ধারণ কমর হযরত মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম মুজাহাদার হেমত্র
এতটাই উন্নরত সাধন কমরন হয, আসমানী দূত হফমরর্তাগমণর
সমম্বাধমনর মাহাত্ময লার্ কমরন। হফমরর্তাগণ তাাঁমক আল্লাহর পে
হর্মক সুসাংবাদ হর্ানান। এ সম্পমকব পরবত্র কুরআমন ইরর্াদ হময়মি,
○ّی
ِ َ ْ اص َطفٰکِع َٰلِن َسآٰءِال ْٰعل َم
َ َوِاِذِْقَا لَتِال َْملٰٰٓئ َک ُةِ ٰي َم ْر َي ُمِاِ َنِا
ْ ِاص َطفٰک َِو َ ِطه ََرک َِو
ْ هلل
স্মরণ করুন, যখন হফমরর্তাগণ বমলরিমলা, হহ মাররয়াম, আল্লাহ
তা‘আলা আপনামক মমনানীত কমরমিন এবাং আপনামক পরবত্র
কমরমিন। আর রবমশ্বর নারীমদর উপর আপনামক মমনানীত কমরমিন।
উমল্লখয, হকউ হকউ এই আয়ামতর পররমপ্ররেমত বমলন, মাররয়াম
‘আলাইহাস সালাম নবী রিমলন। রকন্তু কাজী ইয়াজ রহ. জুমহুর
উলামা-মার্াময়মখর অরর্মত উদ্ধৃত কমর বমলন,
‘মাররয়াম
‘আলাইহাস সালাম নবী রিমলন না।’ হতমরন ইমাম নববী রহ. ইমামুল
হারামাইন-সূমত্র উমল্লখ কমরমিন, ‘উলামাময় উম্মমতর সববসম্মত রায়
হমলা, মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম নবী রিমলন না।’ অনুরূপর্ামব
হযরত হাসান বসরী রহ. হমত বরণবত, রতরন বমলন, ‘মরহলা এবাং
রজন জারতর মামঝ হকউ নবী হনরন।’
আল্লামা ইবমন কাসীর রহ.-ও রবস্তাররত তর্য তুমল ধমর এই মতমক
গ্রহণমযাগযরূমপ বযক্ত কমরমিন।
তমব উক্ত আয়ামতর আমলামক ও হাদীস র্রীমফর বণবনার িারা
মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর অনন্য হরষ্ঠ মযবাদার রবষয়রট
অকাটযর্ামব প্রমারণত হয়।
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

62

পৃরর্বীর কময়কজন হরষ্ঠ নারী
হযরত আবু মুসা আর্আরী রা. হমত বরণবত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন, জ্ঞান-বুরদ্ধ ও ঈমান-আমমল অমনক
পুরুষ পররপূণবতা অজবন কমরমি। তমব নারীমদর মামঝ একমাত্র
হফরাউন-পত্নী আরসয়া আলাইহাস সালাম ও ইমরান-কন্যা মাররয়াম
‘আলাইহাস সালাম বযতীত আর হকউ পূণবতা অজবন করমত পামররন।
আর নারীমদর উপর আময়র্া রা.-এর হরষ্ঠে যাবতীয় আহাযব
উপাদামনর উপর সাররদ (মগার্ত-বযঞ্জনসহমযামগ প্রস্তুতকৃত রুরট)-এর
ন্যায়। অর্বাৎ এমেমত্র রতরন অনন্য।
হযরত আনাস রা.-এর অপর এক হরওয়াময়মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন, এই পৃরর্বীর নারীসমামজর মযবাদার
জন্য ইমরান-কন্যা মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম, খুয়াইরলদ-কন্যা
খারদজা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর কন্যা ফামতমা
ও হফরাউন-পত্নী আরসয়াই যমর্ষ্ট্।
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. হমত বরণবত, রতরন বমলন,
একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মারটমত চাররট
হরখা বতরর করমলন। এরপর সাহাবীমদর বলমলন, ‘হতামরা রক
জামনা, এগুমলা কী?’ সাহাবীগণ বলমলন, আল্লাহ ও তার রাসূলই
র্ামলা জামনন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বলমলন, জান্নাতী নারীমদর মমধয হরষ্ঠতম হমলন, খারদজা রবনমত
খুওয়াইরলদ,
ফামতমা রবনমত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম), আরসয়া রবনমত মুযারহম এবাং মাররয়াম রবনমত ইমরান
আলাইহাস সালাম।
হযরত আবু সারয়দ খুদরী রা. হমত বরণবত, রতরন বমলন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন, হাসান ও হুসাইন জান্নাতী
যুবকমদর অরবসাংবারদত হনতা আর ফামতমা হমলা জান্নাতী নারীমদর
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অরবসাংবারদত হনত্রী। তমব মাররয়াম ‘আলাইহাস সালামমর বযাপাররট
বযরতক্রম।
এসকল আয়াত ও হাদীস একত্র করমল পৃরর্বীর নারীমদর মমধয িয়জন
নারীর হরষ্ঠে প্রমারণত হয়।
১. হাউওয়া আলাইহাস সালাম।
২. সারা আলাইহাস সালাম।
৩. হামজরা আলাইহাস সালাম।
৪. মুসা ‘আলাইরহস সালামমর আম্মা ইউখান্দ আলাইহাস সালাম।
৫. আরসয়া আলাইহাস সালাম ।
৬. মাররয়াম ‘আলাইহাস সালাম।
নারীমদর হরষ্ঠমের রবষময় কুরআন ও হাদীমসর বণবনাগুমলা পরস্পর
সাাংঘরষবক নয়। কারণ, প্রমতযমকর হরষ্ঠমের বযাপাররট তামদর যুগসমময়র সামর্ সাংরশ্লষ্ট্। তাই তামদর কামরা বযাপামর হরষ্ঠমের হঘাষণা
হময় র্াকমল হসটা উম্মমত মুহাম্মদীর হরষ্ঠ নারীমদর মযবাদার হেমত্র
প্ররতবেক নয়।

সমাপ্ত
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