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 بامسه تعايل

ভমূিকা 
সকল প্রশংসা িহান আল্লাহ তা‘আলার এবং তাসবীহ পাঠ করমি 
তাাঁর, মিমন আিাদেরদক ঈিাদনর িদতা িূলযবান দেৌলত োন 
কদরদিন। দুরূে ও সালাি পাঠ করমি তাাঁর মপ্রয় হাবীব সাল্লাল্লাহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্লাদির উপর মিমন এই পরি দেৌলত রাব্বুল 
‘আলািীদনর পক্ষ দেদক আিাদের কাদি িোিেভাদব দপৌাঁমিদয়দিন।  

পমবত্র কুরআদনর সূরা ফামতহায় িুমিন বান্দাদেরদক আল্লাহর কাদি 
সরল পদের তাউফীক প্রােথনা করার মশক্ষা দেয়া হদয়দি। মকন্তু আহদল 
ইলদির কাদি এ কো অজানা নয় দি,  “সরল পে” বলদত এখাদন 
মনমেথষ্ট দকান আিল উদেশ্য নয়। বরং উদেশ্য হদলা নবী,  রাসূল,  
মসেীক,  শহীে ও দনককারদের আিল ও কিথপন্থা।  

সুতরাং সরলপে প্রাপ্ত হদত হদল আিাদের করণীয় হদে, আদখরী নবী 
িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাদির সুন্নত এবং আদখরী নবী 
কততথক স্বীকতত ও সিমেথত পূবথবতথী আমিয়া আ. এর আেশথ সহ সাহাবাদয় 
মকরাি,  মসেীকীন ও সাদলহীদনর পে ও পন্থা অনুসরণ করা। দসই 
সাদে নবী-রাসূল আলাইমহিুস সালাি ও তাদের উম্মদতর জীবদন টদ  
িাওয়া মবমভন্ন ট না দেদক মশক্ষা অজথন করা। এ বযাপাদর আল্লাহ 

তা‘আলা ইরশাে করদিন, ُوِلى اّْلَلَْبابى  ةٌ ِّلى ْم عىْْبَ هى ْ قََصصى لََقْد كَاَن ِفى “মনশ্চয়ই 

তাদের ট নাবলীদত রদয়দি দবাধসম্পন্ন বযমিদের জন্য মশক্ষা”। সূরা 
ইউসুফ; আয়াত:১১১। 

মবষয়ম   অনুধাবদনর জন্য আিরা িমে কুরআদন কারীদির মেদক লক্ষ 
কমর, তাহদল দেখব, মনিক দকান মকসসা কামহনীর মকতাব না হওয়া 
সদেও পমবত্র কুরআদন পূবথবতথী অদনক নবী রাসূল আলাইমহিুস সালাি 
এবং তাাঁদের উম্মদতর কো বণথনা করা হদয়দি। দেখাদনা হদয়দি দসসব 
আমিয়া আলাইমহিুস সালাি কত মনষ্ঠা ও পমরপূণথতার সাদে আসিানী 
বাণী স্বীয় উম্মদতর মনক  দপৌাঁদি মেদয়দিন! দসই সাদে আদলাচনা করা 
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হদয়দি দসসব ভাগ্যবান িানুদষর কো, িারা নবীর ডাদক সাড়া মেদয় 
এক আল্লাহর প্রমত ঈিান আনার িাধযদি দুমনয়া আদখরাদতর কামিয়াবী 
অজথন কদরদিন।  

আদরকম  লক্ষ করার িদতা মবষয় হদলা, শুধু দনককারদের পে বাতদল 
মেদয়ই কুরআদন কারীি ক্ষান্ত োদকমন। বরং িারা পয়গ্িরদের 
মবরুদ্ধাচরণ কদর আল্লাহ তা‘আলাদক অস্বীকার কদরদি, আদখরাদতর 
মনধথামরত আিাদবর সাদে সাদে দুমনয়াদতই দি তারা মবমভন্ন প্রকার 
দলািহষথক আিাব, গ্িব ও েতষ্টান্তিূলক শামির সম্মুখীন হদয়দি; দস 
বণথনাও কুরআদন কারীদির মবমভন্ন স্থাদন প্রদয়াজন অনুিায়ী রদয়দি। 

তদব এসব ট নাবলীর পমরপূণথ মববরণ কুরআদন দনই। বরং দবমশরভাগ্ 
দক্ষদত্র পমবত্র কুরআদন সৎকিথশীলদের পুরস্কার প্রামপ্ত ও অসৎকিথীদের 
অশুভ পমরণমতর  িূল ট নাগুদলার অংশ মবদশষ দপশ করা হদয়দি। 
পমরপূণথ ট না জানদত হদল  হােীস তাফসীর ও তামরদখর মকতাবােীর 
শরণাপন্ন হদত হয়।  

মকন্তু হােীস তাফসীর ও তামরদখর দকান দকান গ্রদন্থ এসব মবষদয় মবমভন্ন 
মভমিহীন বণথনা ও ইসরাঈলী দরওয়াদত পাওয়া িায়।  িুহামিক 
উলািাদয় মকরাদির মনক  দিগুদলা গ্রহণদিাগ্য নয়। তাই কুরআদন 
বমণথত পূবথবতথী নবীগ্দণর উম্মদতর অবস্থা ও পাপীদের উপর দনদি 
আসা শামির ট নাবলী তাফসীর ও হােীদসর মনভথরদিাগ্য মকতাবােীর 
আদলাদক সবার সািদন দপশ করা মিদলা সিদয়র োবী।  

আলহািদুমল্লাহ, আল্লাহ তা‘আলার অদশষ দিদহরবানীদত েীটথমেন 
িাবৎ মনভথরদিাগ্য গ্রন্থাবলী দেদক এসকল ট না একত্র কদর প্রদতযক 
ট নার সাদে মশক্ষণীয় মবষদয়র আদলাচনা সহ “িামসক আেশথ 
নারীদত” ধারাবামহকভাদব প্রকাশ করা হমেদলা। দসই দলখাগুদলাই 
এখন বাংলা মকতাব আকাদর প্রকাশ দপদত িাদে।  
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এসব ট নার মেদক েতমষ্ট মেদল দেখা িায়, আল্লাহর অবাধযতা এবং 
ফলশ্রুমতদত শামির উপিুি হওয়ার িূল কারণ মিদলা “তাকওয়াহীনতা 
ও দখাোভীমতর অনুপমস্থমত”। সুতরাং এসব ট না দেদক আিাদের 
অজথন করার িূল মবষয় হদলা, তাকওয়া ও দখাোভীমত। দস মবদবচনা 
দেদকই এ মকতাদবর নাি রাখা হদয়দি “এদসা, তাকওয়া অজথন কমর”।  

দু’খদে প্রকামশত এ মকতাদবর প্রেি খদে পাঠক হিরত িাকামরয়া 
আলাইমহস সালাদির পূদবথর নবীগ্দণর বণথনা পাদবন। মিতীয় খদের 
শুরুর মেদক পাদবন িাকামরয়া আলাইমহস সালাদির িুদগ্র বণথনা। দশষ 
অংদশ োকদব সাইময়দুনা রাসূদল আকরাি সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্লাদির িুদগ্র মববরণ।  

সদবথাপমর পাঠকবতদন্দর কাদি মনদবেন, দকান ত্রুম  েতমষ্টদগ্াচর হদল 
আশা কমর আিাদের জানাদবন। পরবতথী সংস্করদণ ইনশাআল্লাহ শুধদর 
দনয়া হদব। 

পমরদশদষ িহান রাব্বুল আলািীদনর কাদি মিনমত, মতমন দিন আিাদের 
এ দিহনত ুকু কবুল কদর দনন এবং আমিয়াদয় মকরাি আলাইমহিুস 
সালাদির এসকল ট নাবলী পাদঠর িাধযদি আল্লাহর সন্তুমষ্ট-অসন্তুমষ্টর 
মেকগুদলা বুঝার এবং অন্তদর তাকওয়া তো দখাোভীমত অজথদনর 
তাউফীক োন কদরন! দসই সাদে এ মকতাবদক আদখরাদত আিাদের 
নাজাদতর উমসলা বানান। আিীন,  ইয়া রাব্বাল আলািীন! 

িনসূরুল হক, 
মবমশষ্ট খলীফা,  হিরতওয়ালা শাহ আবরারুল হক রহ. 
প্রধান িফুতী ও শাইখুল হােীস,  
জামি‘আ রাহিামনয়া আরামবয়া, (রাহিামনয়া িােরাসা), ঢাকা। 
নাদয়দব আিীর,   
িজমলদস ো‘ওয়াতুল হক, বাংলাদেশ। 
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সূচীপত্র 
আদম আ. এর সৃহি 

আদম ‘আলাইহহস সালামকক সৃহির বযাপাকর ফফকরশতাগকের অহিমত  

ফফকরশতার উপর মানুকের ফেষ্ঠত্ব  

আদম ‘আলাইহহস সালামকক হসজদার হনকদেশ এবং ইবলীকসর অবাধ্যতা  

হাওয়া ‘আলাইহহস সালাকমর সৃহির বেেনা 

আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাকমর তাওবা  

আদম-হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাকমর তাওবা কবুল হকয়কে 

আকলাহচত ঘটনার হকেু গুরুত্বপূেে হবেয়  

আকলাহচত বেেনা ফথকক হশক্ষা  
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 باسمه تعاىل
আদম আ.  এর সহৃি 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরন,   

ا ا ن َ  قَْبُل ماْن  ماْن  هُ َخلَْقن  َوالَْجاۤن َ ○ ٍن م َْسُنوْ  َصلَْصاٍل م اْن َحَماٍ  َساَن ماْن نْ َولََقْد َخلَْقَنا اْلا 
ُموْ  ْ اا  ئاَکۃا ل   ْذ َقاَل َ ب َُک لالْمَ اا  وَ ○ ما الس َ ٌۢ بََشًرا م اْن  ن ا ذَا َفاا  ○ ٍن م َْسُنوْ  َصلَْصاٍل م اْن َحَماٍ  َخالاق 
یْ  وْ  ماْن  ها َونََفْخُت فایْ  ُته  َسو َ ُ   ْ یْ س   ا لَه  فََقُعوْ  حا دا َ كُل ُهُ  ئاَکۃُ فََسَجَد الَْمل   ○ َن جا ۤ اا  ○ َن ْجَمُعوْ ْم ا  ل َ
َ  َس بْلایْ اا  ۤ ؕ  ا َ ب  یْ َن َمَع الس   ُكوْ ی َ  ْن  ا دا  ○َن جا

অথেঃ হনশ্চয় আহম মানুে সৃহি ককরহে গন্ধযুক্ত শুককনা ঠনঠনা 
মাহট ফথকক এবং এর আকগ হজন সৃহি ককরহে গরম আগুন 
ফথকক। স্মরে করুন,  যখন আপনার রব ফফকরশতাগেকক 
বলকলন,  আহম গন্ধযুক্ত কাাঁদার শুককনা ঠনঠনা মাহট ফথকক 
মানুে সৃহি করহে। অতঃপর যখন আহম তাকক হঠকঠাকমকতা 
গঠন করলাম এবং তার মকধ্য আমার পক্ষ ফথকক রূহ সঞ্চার 
ককর হদলাম,  তখন ফফকরশতাগে তার প্রহত হসজদাবনত হকলা। 
তখন ফফকরশতাগে সককলই এককত্র হসজদা করকলা;  হকন্তু 
ইবলীস োড়া,  ফস হসজদাকারীকদর দকল শাহমল ফথকক অস্বীকার 
করকলা। ( সূরা হহজর,  আয়াত:  ২৬- ৩১)  

আল্লাহ তা‘আলা হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামকক মাহট 
হদকয় সৃহি ককরকেন। তার খাহমর প্রস্তুত হওয়ার আকগই আল্লাহ 
তা‘আলা ফফকরশতাকদর জানাকলন,  মাহট হদকয় এক মাখলুক 
পয়দা করকবন,  যার নাম হকব “বাশার” ( মানুে)  এবং ফস 
মাখলুক পৃহথবীকত আল্লাহর প্রহতহনহধ্ত্ব করার সম্মান লাি 
করকব। 

file:///I:/04.%20Website/02_Islami%20Jindegi%20web%20Content/01.%20Kitab/04.%20Hajrats%20kitaab/Others%20Kitab/esho_taqwa/part_1/Done/www.darsemansoor.com
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


6 

 www.darsemansoor.com            www.islamijindegi.com    

এ প্রসকে আল্লামা বাগাবী রহ.  বেেনা ককরন,  আল্লাহ তা‘আলা 
প্রথকম আসমান- যহমন,  ফফকরশতা ও হজনকদর সৃহি ককরন। 
আর ফফকরশতাকদর আসমাকন এবং হজনকদর যহমকন বসবাস 
করার হনকদেশ ফদন। তখন হজনরা এক লম্বা সময় ধ্কর 
পৃহথবীকত বসবাস ককর। 

এরপর তাকদর মকধ্য আল্লাহর ইবাদকতর পহরবকতে,  হহংসা-
হবকেে ও দাো- হাোমা েহড়কয় পকড়। তারা পরস্পকর 
মারামাহর- কাটাকাহট ও খুন- খারাবী চালাকত থাকক। 

তখন আল্লাহ তা‘আলা, ঐসব দাো- হাোমাকারী ফথকক 
পৃহথবীকক মুক্ত করার জন্য ফফকরশতাকদর একহট দলকক 
পৃহথবীকত পাঠান। ঐসকল ফফকরশতাককও অকনককর মকত হজন 
বলা হকতা। তারা হেকলন জান্নাকতর রক্ষোকবক্ষেকারী। তাকদর 
নাম হেল হজন। তাকদর ফনতা হেল ইবলীস। ফস হেল তাকদর 
সরদার ও সবার ফচকয় বড় জ্ঞানী। 

আল্লাহ তা‘আলার হুকুকম ফসই ফফকরশতাগে পৃহথবীকত আসকলন 
এবং হজনকদরকক পাহাড়- জেকল তাহড়কয় হদকলন আর হনকজরা 
পৃহথবীকত বসবাস শুরু করকলন। আল্লাহ তা‘আলা তাকদর উপর 
আল্লাহর ইবাদত হালকা ককর হদকলন। 
আল্লাহ তা‘আলা ইবলীসকক পৃহথবী ও এর হনকটবতেী 
আসমাকনর রাজত্ব এবং জান্নাকতর রক্ষোকবক্ষকের দাহয়ত্ব 
হদকলন। তাই ফস কখকনা যহমকন,  কখকনা আসমাকন এবং 
কখকনা জান্নাকত দাহয়ত্ব পালন ককর আল্লাহর ইবাদত করকতা। 

এই উচ্চপদমযোদার দরুন ইবলীকসর মকধ্য অহংকার সৃহি 
হকলা। ফস মকন মকন বলকলা,  আমাকক আল্লাহ তা‘আলা এই 
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রাজত্ব ও মযোদা দান করার কারে হকলা,  আহম সমস্ত 
ফফকরশতার সরদার ও গুরু। 

প্রথম মানব আদম ‘আলাইহহস সালামকক সৃহি করার আকগ 
আল্লাহ তা‘আলা ফসই সকল ফফকরশতাকদরকক সকম্বাধ্ন ককর 
বকলন,  

ْ َجاعال  ِفا اْلَْ ضا َخلاْیَفۃً   اان ا

অথোৎ,  আহম পৃহথবীকত প্রহতহনহধ্ সৃহি করহে। 

আল্লামা বাগাবী রহ.  এর উক্ত বেেনা ফথকক বুঝা যায়,  ইবলীস 
হেল ফফকরশতা। আল্লাহ তা‘ আলা ইরশাদ ককরন,  

ۤ فََسَجَد الَْمل     اابْلاْیَس  ئاَكُۃ كُل ُُهْم اَْجَمُعْوَن اال َ

অথেঃ ফফকরশতাগে সককল একসকে হসজদা করকলা ইবলীস 
োড়া। 

এ আয়াকতর ইসহতসনা (ااْستاْثَنا) ফথককও এটাই বুঝা যায়। 

ফকননা,  তাকদর দকল শাহমল না হকল তাকদর ফথকক ইসহতসনা 
( পৃথকীকরে)  করা হকলা ফকন? 

তকব হযরত হাসান বসরী রহ.  সহীহ সনকদর হিহত্তকত বেেনা 
ককরকেন,  ইবলীস হেল মূলত হজনকদর অন্তিুেক্ত। ফফকরশতাকদর 
সুহবাকত ফস বড় আকবদ বকন হগকয়হেল এবং ফফকরশতাকদর 
সাকথই ফস হমকল- হমকশ থাককতা। এজন্য হযরত আদম 
‘আলাইহহস সালামকক হসজদা করার হুকুম তার উপরও 
আকরাহপত হকয়হেল। এ োড়াও পহবত্র কুরআকনর অপর এক 
আয়াত ও হবহিন্ন সহীহ হাদীস হদকয় হযরত হাসান বসরীর 
মতহটই মজবুত বকল প্রমাহেত হয়। 
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আল্লাহ তা‘আলা যখন ইবলীস ও ফফকরশতাগেকক আদম 
‘আলাইহহস সালামকক হসজদা করার আকদশ হদকলন,  তখন 
ইবলীস অহংকারবশত তা করকত অস্বীকার করকলা। 
 
আদম ‘আলাইহহস সালামকক সহৃির বযাপাকর ফফকরশতাগকের 
অহিমত 
আল্লাহ তা‘আলা মানবজাহতর সৃহির সূচনায় হযরত আদম 
‘আলাইহহস সালামকক সৃহি করার হবেয়হট ফফকরশতাগকের 
সামকন উপস্থাপকনর ঘটনাহট পহবত্র কুরআকন হবশদিাকব উকল্লখ 
ককরকেন। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরন,   

ْ َجاعال  ِفا اْلَْ ضا َوااْذ َقاَل َ ب َُك لالَْمل    ُد فاْیَها َخلاْیَفًۃ َقالُوْۤ ئاَكۃا اانا  ا اَتَْجَعُل فاْیَها َمْن یُْفسا
َمٓا ُك الدا  ْۤ َویَْسفا ُس لََك َقاَل اانا  َك َونَُقدا   ○اَعْلَُم َما َل تَْعلَُمْوَن  َء َونَْحُن نَُسبا ُح باَحْمدا

অথেঃ স্মরে করুন,  যখন আপনার প্রহতপালক ফফকরশতাগেকক 
বলকলন,  হনশ্চয় আহম পৃহথবীকত খলীফা ( প্রহতহনহধ্)  সৃহি 
করকত যাহি। তখন ফফকরশতাগে বলকলন,  আপহন হক 
পৃহথবীকত এমন কাউকক সৃহি করকবন,  ফয পৃহথবীকত দাো-
হাোমা করকব এবং রক্তপাত ঘটাকব? অথচ আমরা ফতা 
আপনার গুে- কীতেন ও পহবত্রতা বেেনা ককরই চলহে। হতহন 
বলকলন,  হনঃসকেকহ আহমই জাহন,  যা ফতামরা জান না। 
( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ৩০)  

উহল্লহখত আয়াকত বলা হকয়কে,  আল্লাহ তা‘আলা ফফকরশতাগে 
ফথকক পরীক্ষা ফনয়ার জন্য স্বীয় এ ইিা প্রকাশ ককরন ফয,  
আহম আদম ‘আলাইহহস সালামকক সৃহি ককর হবকে তার 
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হখলাফত প্রহতষ্ঠা করকত চাই। একত ইংহগত হেল ফয,  তারা 
ফযন এ বযাপাকর হনকজকদর অহিমত বযক্ত ককরন। 

কাকজই ফফকরশতাগে অহিমত প্রকাশ করকলন ফয,  মানব 
জাহতর মাকঝ অকনক ফলাক হকব,  যারা শুধ্ ু হবশৃঙ্খলা সৃহি 
করকব এবং রক্তপাত ঘটাকব। সুতরাং মানুকের উপর হখলাফত 
ও শৃঙ্খলা হবধ্াকনর দাহয়ত্ব ফদয়ার কারে ফফকরশতাকদর 
পুকরাপুহর বুকঝ আকস নাই।  

বরং এর পহরবকতে এ দাহয়ত্ব পালকনর জন্য ফফকরশতাগে 
হনকজকদরই ফযাগযতম বকল মকন করকলন। ফকননা আল্লাহ 
তা‘আলা ফফকরশতাকদর সৃহিই ককরকেন এমনিাকব ফয,  ফনক 
আমল আর সৎ কাজ করাই তাকদর স্বিাবজাত গুে। তাকদর 
হদকয় পাপ ও অন্যায় কাজ আকদৌ সম্ভব নয়। তারা সবসময়ই 
আল্লাহর অনুগত। তাই এ পৃহথবীকত শাসনকাযে পহরচালনা ও 
শৃঙ্খলা হবধ্াকনর কাজও তারাই সুষ্ঠিাকব সম্পন্ন করকত সক্ষম 
হকব। 

তাকদর এ ধ্ারো ফয িুল ও অমূলক,  তা আল্লাহ তা‘আলা 

শাসককাহচত িহেকত বেেনা ককর বকলন,  ۤ ْ اَعْلَُم َما َل تَْعلَُمْوَن اانا    

অথেঃ হনঃসকেকহ আহমই জাহন,  যা ফতামরা জান না।  

অথোৎ হবে হখলাফকতর প্রকহৃত ও আনুেহেক প্রকয়াজনীয়তা সম্পককে 
ফতামরা ফমাকটই ওয়াহকফহাল নও। তা ফকবল আহম পহরপেূেিাকব 
জাহন। 

আল্লাহ তা‘আলা ফফকরশতাগকের সাকথ উপকরাক্ত কথাবাতো বলার 

পর হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামকক ادیم زمني অথোৎ িূপৃষ্ঠ 
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ফথকক সৃহি করকলন। একক্ষকত্র যহমন ফথকক সব রকের মাহট হনকয় তা 
হবহিন্ন পাহন হদকয় খাহমর করকলন। তারপর হতহন তা সুহবন্যস্ত ককর 
বাতাকস শুহককয় আগুকন পুহড়কয় ঠনঠনা বাহনকয় তাকত রূহ ফুাঁকক 
হদকলন। তাকত পয়দা হকয় ফগকলন মনুষ্য শরীকর হযরত আদম 
‘আলাইহহস সালাম। 

এই প্রসকে হযরত আবু মসুা আশআরী রা. বেেনা ককরন,  রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরকেন,   

دَ  َق لَ اىل  خَ عَ تَ  اللَ  ن َ اا  َ  عا یْ ما جَ  ْن ا ما هَ َض بَ فَ  ۃٍ َض بْ قَ  ْن ما  َم ا  دَ  وْ نُ بَ  اءَ َج فَ  ضا ْ  اْل ُ ما  َم ا   ْْنُ
َ وَ  رُ مَ حْ اْلَ  لا  نْيَ بَ وَ  ُض یَ بْ اْل  .ُب ی ا الط َ وَ  ُث یْ با خَ الْ وَ  ُن زَ َح الْ وَ  ُل هْ الس َ وَ  َك ذ 

অথেঃ আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহহস সালামকক এমন এক মহুি 
মাহট হদকয় সৃহি ককরকেন,  যা হতহন সমগ্র িূপৃষ্ঠ ফথকক সংগ্রহ 
ককরহেকলন। আর এ কারকেই আদম-সন্তানকদর মকধ্য ফকউ লাল,  
ফকউ সাদা,  ফকউ এর মাঝামাহঝ। আবার ফকউ ফকামল,  ফকউ 
ককেশ,  ফকউ অনাচারী ও ফকউ সদাচারী হয়। 

একক্ষকত্র সমগ্র িূপৃষ্ঠ ফথকক মাহট সংগ্রহ করার রহস্য হকি,  সব 
ধ্রকনর ফযাগযতা তাকত সহন্নকবহশত করা। (তাফসীকর মাযহারী) 
 
ফফকরশতার উপর মানুকের ফেষ্ঠত্ব 
ইমাম বাগাবী রহ. বেেনা ককরন,  আল্লাহ তা‘আলা যখন বকলন,  
আহম যহমকন খলীফা বানাকত যাহি,  তখন ফফকরশতাগে পরস্পকর 
আকলাচনা করকলন ফয,  আল্লাহ রাবু্বল ‘আলামীন যা ইিা সৃহি 
করকবন,  হকন্তু হনশ্চয় আমাকদর ফচকয় উত্তম ফকান মাখলুক সৃহি 
করকবন না। আর যহদ ফকান মাখলুক আমাকদর ফচকয় উৎকৃি সৃহিও 
ককরন,  তবু জ্ঞাকনর হদক হদকয় আমরা তাকদর ফচকয় ফেষ্ঠ থাককবা 
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হনশ্চয়। ফকননা,  প্রথমত আমরা তাকদর আকগ সৃহি হকয়হে এবং 
হেতীয়ত আমরা এমন সব আশ্চযে ঘটনা ফদকখহে,  যা তারা ফদকখহন। 

তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকদর উপর মানুকের ফেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার 
বযবস্থা ককরন। এ বযবস্থা সম্পককে সূরা বাকারায় হবস্তাহরত বেেনা করা 
হকয়কে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরন,  

ُۤؤاََلءا اا َوعَل َ  ْ بااَْسَمٓاءا ه  ـ ُْونا َدَم اْلَْسَمٓاَء كُل ََها ثُم َ َعَرَضُهْم عَََل الَْمل  ئاَکۃا ۙ َفَقاَل اَنٌْۢبا  ْن َم ا 
قانْيَ  دا ْیُم  ○ُكْنُتْم ص  َنَک َل عالَْم لََناۤ اال َ َما عَل َْمَتَنا   اان ََک اَنَْت الَْعلاْیُم الَْحکا َقالُْوا ُسْبح 

○  ْۤ ْم ۙ َقاَل اَلَْم اَقُْل ل َُكْم اان ا اۤ اَنٌَْۢباَُهْم بااَْسَمٓائاها ْم ۚ َفلَم َ ْئُهْم بااَْسَمٓائاها  اَعْلَُم َقاَل ی ۤا دَُم اَنٌْۢبا
تا َواْلَْ ضا ۙ َواَعْلَُم َما تُْبُدْوَن َوَما ُكْنُتْم تَْكُتُمْوَن  و  م   ○َغْیَب الس َ

অথেঃ আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহহস সালামকক যাবতীয় 
(বস্তুর) নাম হশক্ষা হদকলন। তারপর ফসগুকলাকক ফফকরশতাগকের 
সামকন উপস্থাপন করকলন এবং বলকলন,  ফতামরা এসকবর নাম 
আমাকক বকল দাও,  যহদ ফতামরা সতযবাদী হও। ফফকরশতাগে 
বলকলন,  আপহন অহত পহবত্র,  আপহন আমাকদর যা হশক্ষা 
হদকয়কেন,  তা োড়া আমাকদর ফকান জ্ঞানই ফনই। হনশ্চয় আপহনই 
প্রকতৃ জ্ঞানবান ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তা‘আলা বলকলন,  ফহ আদম,  
তাকদর এগুকলার নাম বকল দাও। সকে সকে যখন আদম ‘আলাইহহস 
সালাম তাকদর ফসগুকলার নাম বকল হদকলন,  তখন আল্লাহ তা‘আলা 
বলকলন,  আহম হক ফতামাকদর বহলহন ফয,  আহম আসমান ও 
যহমকনর যাবতীয় অদৃশ্য বস্তু সম্বকন্ধ হনহশ্চতিাকব অবহহত এবং 
ফতামরা যা বযক্ত কর বা ফগাপন রাখ,  আহম সবই জাহন? ( সূরা 
বাকারা,  আয়াত:  ৩১- ৩৩)  

হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামকক আল্লাহ তা‘আলা ফকান ফকান 
বস্তুর নাম হশক্ষা হদকয়হেকলন,  এবযাপাকর তাফসীরকারকদর ফথকক 
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ককয়কহট মত বহেেত আকে। অহধ্কাংশ মুফাসহসর বকলন,  
সারাহবকের সমস্ত মাখলুককর নাম হশক্ষা হদকয়হেকলন। হযরত 
আবদুল্লাহ ইবকন আব্বাস রা.,  মুজাহহদ ও কাতাদা রহ. বকলন,  
যাবতীয় বস্তুর নাম হশক্ষা হদকয়হেকলন। এমনহক বড় ফপয়ালা ও ফোট 
ফপয়ালার নামও হশহখকয়হেকলন। 

অনুরূপ ফকউ ফকউ বকলন,  পৃহথবীকত যা আকগ হকয়কে এবং যা 
হকয়ামত পযেন্ত হকব,  সবহকেরু নাম হশক্ষা হদকয়হেকলন। 

হযরত রবী ইবকন আনাস রহ. বকলন,  তাকক ফফকরশতাগকের নাম 
হশক্ষা ফদওয়া হকয়হেল। ফকউ ফকউ বকলন,  তার সন্তানসন্তহতর নাম 
হশক্ষা ফদওয়া হকয়হেল। 

আবার ফকউ ফকউ এই মত বযক্ত ককরকেন ফয,  আদম ‘আলাইহহস 
সালামকক সকল বস্তুর নাম ও গুোবলী হশক্ষা ফদওয়া হকয়হেল। 

ফতমহনিাকব কাকরা কাকরা অহিমত হকলা,  আল্লাহ তা‘আলা আদম 
‘আলাইহহস সালামকক সমস্ত িাো হশক্ষা হদকয়হেকলন। একারকেই 
আদমসন্তানরা হবহিন্ন িাোয় কথা বকল। (তাফসীকর মাযহারী) 

সারকথা,  আল্লাহ তা‘আলা এিাকব ফফকরশতাকদর সামকন হযরত 
আদম ‘আলাইহহস সালাকমর ফেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞাকনর ফক্ষকত্র তার অনন্য 
মযোদার হবেয়হট চাক্ষুেিাকব প্রমাহেত করকলন এবং বলকলন,  হবে 
হখলাফকতর জন্য পৃহথবীকত যকতা সৃি হজহনস রকয়কে এর নাম,  
গুোবলী,  হবস্তাহরত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষে সম্পককে সম্পূেে জ্ঞান 
থাকা একান্ত আবশ্যক। বস্তুত ফতামাকদর মকধ্য এধ্রকনর ফযাগযতা ও 
গুোবলী ফনই। হকন্তু আদকমর মকধ্য ফসই গুোবলী আকে। 
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আল্লামা বাগাবী রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবকন আব্বাস রা. ফথকক 
বেেনা ককরন,  হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর আত্মাহীন ফদহ 
মক্কা ও তাকয়কফর মাঝখাকন রাখা হেল। তখন ইবলীস ফসখান হদকয় 
যাওয়ার সময় বকলহেল,  একক ফকন সৃহি করা হকয়কে? এরপর ফস 
তার সেী ফফকরশতাকদর বলকলা,  যহদ তাকক ফতামাকদর ফচকয় উত্তম 
বানাকনা হয় এবং ফতামাকদর তার আনুগতয করার হনকদেশ ফদওয়া 
হয়,  তকব ফতামরা কী করকব? ফফকরশতাগে সবাই এক স্বকর 
বলকলন,  আমরা আমাকদর রকবর হুকুম ফমকন হনব। ইবলীস তখন 
মকন মকন বলকলা,  আল্লাহর কসম,  আমাকক যহদ তার উপর 
ক্ষমতাবান করা হয়,  তকব আহম তাকক ধ্বংস ককর োড়কবা। আর 
তাকক যহদ আমার উপর ক্ষমতাবান করা হয়,  তা হকল অবশ্যই 
আহম তাকক অমান্য করকবা। 

এহদকক ইহেত ককরই আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহহস সালাকমর 
ফেষ্ঠত্ব প্রকাকশর পর ফফকরশতাকদর বকলন,  

 كُْنُتْم تَكُْتُمْوَن  َواَعْلَُم َما تُْبُدْوَن َوَما

অথেঃ এবং আহম জাহন যা ফতামরা প্রকাশ করকো এবং যা ফতামরা 
লুহককয়হেকল। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ৩৩)  
অথোৎ, ফফকরশতাগে ফয আমার আনুগতয প্রকাশ ককরকে তা আহম 
জাহন। আর শয়তান ফয হবকরাহ ও অবাধ্যতা তার মকনর মকধ্য লুহককয় 
ফরকখকে,  ফস সম্পককেও আহম অবগত। 
 
আদম ‘আলাইহহস সালামকক হসজদার হনকদেশ এবং ইবলীকসর 
অবাধ্যতা 
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হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর মাকঝ ফযকহতু ফফকরশতা ও হজন 
উিয় সম্প্রদাকয়র যাবতীয় জ্ঞাকনর সমাহার ঘকটহেল,  সুতরাং উিয় 
সম্প্রদাকয়র উপর তার ফেষ্ঠত্ব ও উচ্চ পদমযোদা হদবাকলাককর ন্যায় 
সুস্পি হেল। এখন আল্লাহ তা‘আলা এ হবেয়হট কাযেকরিাকব প্রকাশ 
করার ইিা করকলন ফয,  ফফকরশতা ও হজনকদর হদকয় হযরত আদম 
‘আলাইহহস সালাকমর প্রহত এমন হবকশে ধ্রকনর সম্মান প্রদশেন 
করাকনা ফহাক,  যদ্দ্বারা কাযেত স্পি হকয় যায় ফয,  হতহন তাকদর 
উিকয়র চাইকত উত্তম ও পূেেতর। এজন্য তাকদর হযরত আদম 
‘আলাইহহস সালাকমর প্রহত সম্মান প্রদশেনমলূক হসজদা করার 
আকদশ হদকলন। 

তখন আল্লাহ তা‘আলার হুকুম পাওয়ামাত্র সকল ফফকরশতা একসকে 
হসজদা করকলন। হকন্তু ইবলীস হসজদা করকলা না। ফস ঔদ্ধতয প্রকাশ 
ককর হসজদা করকত অস্বীকার করকলা। এ সম্পককেই আল্লাহ তা‘আলা 
ইরশাদ ককরন,   

ۤ  اْسُجُدْوا لا دََم َفَسَجُدْوائاَكۃا ُقلَْنا لالَْمل   َوااْذ  َ َوكَاَن ماَن الََْافارایَْن اابْلاْیَس اَب   اال َ ََ  ○ َواْسَتْك

অথেঃ যখন আহম ফফকরশতাকদর বললাম,  ফতামরা আদমকক হসজদা 
ককরা। তখন তারা সবাই হসজদা করকলা ইবলীস োড়া। ফস (হনকদেশ) 
পালন করকত অস্বীকার করকলা এবং অহংকার প্রদশেন করকলা। ফকল 
ফস কাকফরকদর অন্তিুেক্ত হকয় ফগল। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ৩৪)  

সুজূদ (سجود) বা হসজদা (سجدة) শকের আহিধ্াহনক অথে হবনয় ও 
হীনতা প্রকাশ করা। আর শরী‘আকতর পহরিাোয় এর অথে হকি 
ইবাদকতর উকেকশ্য যহমকনর উপর কপাল রাখা। 

ফফকরশতাগকের প্রহত ফয হসজদার হনকদেশ প্রদান করা হকয়হেল,  এর 
হদকয় শর‘ঈ হসজদা বুঝাকনা হকয়কে। একক্ষকত্র প্রকতৃপকক্ষ হসজদা 

file:///I:/04.%20Website/02_Islami%20Jindegi%20web%20Content/01.%20Kitab/04.%20Hajrats%20kitaab/Others%20Kitab/esho_taqwa/part_1/Done/www.darsemansoor.com
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


15 

 www.darsemansoor.com            www.islamijindegi.com    

গেয হকব আল্লাহ তা‘আলারই জন্য। ফকননা,  এর হনকদেশ হতহনই 
হদকয়কেন। ফসই সাকথ এর হদকয় হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর 
প্রহত অনন্য সম্মান প্রদশেন উকেশ্য। একত ককর প্রথমপযোকয় 
ফফকরশতাগে আদম ‘আলাইহহস সালাকমর মযোদা ফয অস্বীকার 
ককরহেল,  তা অসার প্রমাহেত হকব এবং এর হবপরীকত তাকদর হদকয় 
আদম ‘আলাইহহস সালাকমর সুউচ্চ মযোদার স্বীকৃহত প্রমাহেত হকব। 
এ হহকসকব বলা যায়, আল্লাহর জন্য হসজদার ফক্ষকত্র আদম 
‘আলাইহহস সালামকক হকবলা বানাকনা হকয়হেল। হাদীস শরীকফ 
এমনহটই বলা হকয়কে।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বকলকেন,  আদম-সন্তান 
যখন (পহবত্র কুরআকনর) হসজদার আয়াত পাঠ ককর এবং হসজদা 
ককর,  তখন শয়তান ফকানায় হগকয় কান্না ককর এবং বলকত থাকক,  
আফকসাস,  আদম-সন্তানকক হসজদার হুকুম করা হকয়কে,  আর ফস 
হসজদা ককর জান্নাকতর অহধ্কারী হকয়কে। অপরহদকক আমাকক 
হসজদার হুকুম করা হকয়হেল,  হকন্তু আহম তা অমান্য ককরহে,  তাই 
আমার জন্য রকয়কে জাহান্নাম! 

এই বযাখযা অনুসাকর  اْسُجُدْوا لا َدَم -এর ِل (অথে জন্য) শেহট   ااىل (অথে 

হদকক)-এর অথে হদকব। একত অথে হকব আদকমর হদকক হফকর আমাকক 
(আল্লাহকক) হসজদা ককরা। 

অথবা আয়াতহটর তাবীর এিাকবও করা যায় ফয,  ফফকরশতাকদর 
তরফ ফথকক ফযকহতু বাহ্যত আদম ‘আলাইহহস সালামকক সৃহি করার 
জন্য আপহত্ত প্রকাশ ফপকয়হেল,  তাই তাওবা হহসাকব তাকদর উপর 
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একহট হসজদা ওয়াহজব হকয়কে। আর ওই হসজদার মূল কারে আদম 

‘আলাইহহস সালাম হওয়ার দরুন  لا دََم বলা হকয়কে। 

এই বযাখযা অনুসাকর আয়াকতর অথে হকব আদকমর কারকে আমাকক 

হসজদা ককরা। তখন  لا دََم-এর  لا হরফহট কারেমূলক অবযয় হকব। 

হকংবা এখাকন হসজদার আকদশ হদকয় হসজদা শকের আহিধ্াহনক অথে 
উকেশ্য বকলও তাবীর করা যায়। অথোৎ আদকমর সামকন সম্মানসচূক 
হবনয় ও নীচতা প্রকাশ ককরা। ফযরূপ হযরত ইউসুফ ‘আলাইহহস 
সালাকমর িাইকয়রা তাকক সম্মানসচূক হসজদা ককরহেল। (তাফসীকর 
মাযহারী) 

ইবলীস হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামকক হসজদা না করার সময় 
দুহট কথা বকলহেল,  প্রথমত ফস বকলহেল,  আদম মাহটর ততরী এবং 
আহম আগুকনর। আপহন মাহটর আদমকক আহম-আগুকনর উপর ফেষ্ঠত্ব 
দান করকলন ফকন? 

এই প্রশ্নহট আল্লাহ তা‘আলার আকদকশর হবপরীকত ফসই হনকদেকশর 
রহস্য জানার সাকথ সম্পকেযুক্ত হেল। ফকান আহদি বযহক্তর এরূপ প্রশ্ন 
করার অহধ্কার ফনই। 

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ফথকক আহদি বযহক্তর ফয রহস্য অনুসন্ধাকনর 
অহধ্কার ফনই,  একথা বলাইবাহুলয। কারে,  দুহনয়াকত স্বয়ং মানুে 
তার চাকরকক এই অহধ্কার ফদয় না ফয,  ফস তার চাকরকক ফকান 
কাজ করকত বলকব এবং চাকর ফসই কাজহট করার পহরবকতে 
মাহলককক প্রশ্ন করকব,  এর রহস্য কী? তাই ইবলীকসর এই 
প্রশ্নহটকক উত্তকরর অকযাগয সাবযস্ত ককর কুরআন মজীকদ তার স্পি 
ফকান উত্তর ফদওয়া হয়হন। 
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তকব বাহহ্যক উত্তর হকলা,  এক বস্তু অন্য বস্তুর উপর ফেষ্ঠত্ব দান 
করার অহধ্কার একমাত্র ফসই সত্তার,  হযহন সৃহিকতো ও পালনকতো। 
হতহন যখন ফয বস্তুকক অন্য বস্তুর উপর ফেষ্ঠত্ব দান করকবন,  তখন 
তা-ই ফেষ্ঠ হকয় যাকব। ফসকক্ষকত্র কাকরা ফকানরূপ আপহত্ত ফতালার 
ফকান অহধ্কার ফনই। 

ইবলীকসর হেতীয় কথা হেল এই ফয,  যহদ আমাকক হকয়ামত পযেন্ত 
জীবন দান করা হয়,  তকব আহম হকে ুমুখহলস বাো োড়া আদকমর 
ফগাটা বংশধ্রকক পথভ্রি ককর োড়কবা। 

আল্লাহ তা‘আলা এর উত্তকর বকলকেন,  আমার খাাঁহট বাোকদর উপর 
ফতার ফকান ক্ষমতা চলকব না,  যহদও ফতার ফগাটা বাহহনীর সবেশহক্ত 
এই কাকজ হনকয়াহজত হয়। আর অবহশি অখাাঁহট বাোরা ফতার 
বশীিূত হকয় ফগকল,  তাকদর দুদেশা তা-ই হকব,  যা ফতার জন্য 
হনধ্োহরত। অথোৎ জাহান্নাকমর আযাকব তাকদর সবাই হনপহতত হকব। 

কুরআন মজীকদ একথাই বেেনা করা হকয়কে। আল্লাহ তা‘আলা 
ইরশাদ ককরন,   

ا اال َ ۤاابْلاْیَس  َو   ○َقاَل َءاَْسُجُد لاَمْن َخلَْقَت طاْیًنا       ااْذ ُقلَْنا لالَْمل  ئاَکۃا اْسُجُدْوا لا دََم َفَسَجُدْوۤ
ای ََته ۤ  َمۃا َلَْحَتناَکن َ ُذ   ْرتَنا ااىل  یَْوما الْقای  ْمَت عَََل َ ۫ لَئاْن اَخ َ ْی َکر َ َذا ال َذا ًً َقاَل اََ َءیَْتَک ه   اال َ َقلاْی

ْوُفْوً ا ○ ْ َفاان َ َجَهن ََم َجَزٓاُؤُكْم َجَزٓاًء م َ  ○َقاَل اذَْهْب َفَمْن تَباَعَک ماْْنُ
অথেঃ স্মরে করুন,  যখন আহম ফফকরশতাকদর বললাম,  ফতামরা 
আদমকক হসজদা ককরা,  তখন ইবলীস োড়া সককলই হসজদা 
করকলা। ফস বলকলা,  আহম হক এমন বযহক্তকক হসজদা করকবা,  
যাকক আপহন মাহট হদকয় সৃহি ককরকেন? ফস বলকলা,  আিা বলুন 
ফতা,  এ বযহক্ত,  যাকক আপহন আমার উপর মযোদা দান করকলন 
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(তার মকধ্য মযোদার কী আকে?) ,  আপহন যহদ আমাকক হকয়ামকতর 
হদন পযেন্ত অবকাশ ফদন,  তা হকল আহম স্বল্পসংখযক োড়া তার 
বংশধ্রকদর আমার বশীিূত ককর ফফলব। আল্লাহ তা‘আলা 
বলকলন,  যাও,  তাকদর মধ্য ফথকক যারা ফতামার অনুসরে করকব,  
জাহান্নামই হকব ফতামাকদর সককলর যথাথে শাহস্ত। ( সূরা বনী ইসরাইল,  

আয়াত:  ৬১- ৬৩)  

পহবত্র কুরআকনর অন্যত্র উক্ত হবেয়হট এিাকব হববৃত করা হকয়কে,   

ْ ماْن ن َاٍ  و َ َخلَْقَته  ماْن  َقاَل َما َمَنَعَک اَل َ تَْسُجَد ااْذ اََمْرتَُک   َقاَل اَنَا َخْْی  م اْنُه ۚ َخلَْقَتِنا
  ○طانْيٍ 

অথেঃ আল্লাহ তা‘আলা বলকলন,  ফকান হবেয়হট ফতামাকক হসজদা 
করকত বারে করকলা যখন আহম ফতামাকক আকদশ ককরহে? ইবলীস 
উত্তকর বলকলা,  আহম আদকমর ফচকয় উত্তম। আপহন আমাকক আগুন 
হদকয় সৃহি ককরকেন আর আদমকক মাহট হদকয় সৃহি ককরকেন। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১২)  

অথোৎ শয়তাকনর বক্তবয হেল,  আহম আদকমর ফচকয় অহধ্ক 
সম্মাহনত। ফকননা,  আপহন আমাকক আগুন হদকয় সৃহি ককরকেন এবং 
আগুন ঊধ্বেগামী আর আদমকক মাহট হদকয় সৃহি ককরকেন,  যা 
হনম্নমুখী। আগুকনর সৃহির সাকথ মাহটর সৃহির তুলনা হকত পাকর না। 
অতএব আহম ফকন আদমকক হসজদা করকবা? 

আল্লাহ তা‘আলা অন্তযোমী,  মকনর গুপ্তহবেয়ও হতহন জাকনন। 
অতীত,  বতেমান ও িহবষ্যৎ সবই তাাঁর হনকট সমান। ইবলীকসর 
মকনর অবস্থা হতহন সবই জানকতন। তবু হতহন পরীক্ষার জন্য এবং 
সবেসমকক্ষ তার জবাব প্রকাশ করাকনার জন্য ইবলীস-শয়তানকক 
উক্ত প্রশ্ন ককরকেন। 
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হতিাগা ইবলীস হনকজর গবে ও অহংকাকরর দরুন একথা িুকল ফগল 
ফয,  যখন ফস এবং আদম উিকয় আল্লাহ তা‘আলারই সৃি,  তখন 
সৃিজীকবর মূল তথয, স্রিার ফচকয় ফবশী সৃিজীব হনকজও জানকত পাকর 
না। শয়তান হনকজর আত্মগহরমা ও অহংকাকরর কারকে এই কথাহট 
বুঝকতই পারকলা না ফয,  ইজ্জত- সম্মান কখকনা ঐ হজহনকসর 
উপর হনিের ককর না,  যা হদকয় ফস ততরী বরং ইজ্জত- সম্মান 
হনিের ককর ঐ সমস্ত গুকনর উপর,  যা বানাকনওয়ালা বানাকনার 
পর ঐ হজহনকসর মকধ্য হদকয়কেন। 

শয়তাকনর জবাব ফযকহতু অহংকার ও গকবের মূখেতাপ্রসূত হিহত্তর 
উপর স্থাহপত হেল,  তাই আল্লাহ তা‘আলা তাকক স্পি বকল হদকলন,  
মূখেতাজহনত গবে ও অহংকার ফতাকক এত অন্ধ ককর হদকয়কে ফয,  
তুই হনকজর স্রিার হকও িুকল হগকয়হেস। ফস কারকে আমার হনকদেকশ 
আপহত্ত উত্থাপন ককরহেস,  যা এই কথা প্রমাে করকে ফয, আহম 
(আল্লাহ) ফতাকক ফয আকদশ ককরহে তা আমার (আল্লাহর) অন্যায় 
হকয়কে। আমাকক (আল্লাহকক) ফদােী প্রমাে করার মকতা ফবআদবী 
আর দুঃসাহস ফতার োরা প্রকাশ ফপকয়কে। একথা বুঝকত পারহল না 
ফয,  ফতার মূখেতা ফতাকক আসল তথয বুঝকত অক্ষম ও অপারগ 
বাহনকয় হদকয়কে। অতএব,  তুই এখন এ অবাধ্যচরকের জন্য 
হচরস্থায়ী ধ্বংকসর উপযুক্ত হকয়হেস এবং এটাই ফতার কাকজর উপযুক্ত 
হবহনময়। সুতরাং তুই এই জান্নাত ফথকক অপমাহনত ও লাহিত 
অবস্থায় ফবর হকয় যা এবং ফতার হনকজর ও ফতার অনুসারীকদর 
পহরেহত হহসাকব হচরস্থায়ী অহিশাপ ও জাহান্নাকমর অকপক্ষায় থাক। 

পহবত্র কুরআকন এ হবেয় বযক্ত করা হকয়কে,   

یَْن َقاَل َفاْهباْط ماْنَها َفَما یَُكْوُن لََک اَْن تَ  را غا َ فاْیَها َفاْخُرْج اان ََک ماَن الص   َ َ  ○َتَک
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অথেঃ আল্লাহ তা‘আলা বলকলন,  তুই এখান ফথকক ফনকম যা। এখাকন 
ফথকক তুই অহংকার করহব,  তা হকত পাকর না। সুতরাং ফবর হকয় 
যা;  তুই হনকিৃকদর অন্তিুেক্ত হকয় হগকয়হেস। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১৩)  

ইবলীস যখন ফদখকলা,  হবেপালনকতোর আকদশ অমান্য করা,  গবে 
ও অহংকার করা এবং আল্লাহ তা‘আলার প্রহত অন্যায় আকদশদাকনর 
ফদাে আকরাপ করার মকতা অপরাধ্গুকলা তাকক আল্লাহ রাবু্বল 
‘আলামীকনর রহমকতর দরবার ফথকক হবতাহড়ত এবং ফবকহশত ফথকক 
বহঞ্চত ককর হদকয়কে,  তখন ফস অনুতপ্ত ও লহজ্জত হকয় তাওবা-
ইসহতগফার করার পহরবকতে দুঃসাহস ফদহখকয় আল্লাহ তা‘আলার 
হনকট এই দাহব জানাকলা ফয,  “হকয়ামত পযেন্ত আমাকক (আমার 
শয়তাহন কাযেক্রম চালাকনার জন্য) অবকাশ দান করুন। এই লম্বা 
সময়টুকুর জন্য আমার আয়ু লম্বা ককর হদন।” আল্লাহ তা‘আলার 
ফহকমকতর চাহহদাও হেল এটাই। সুতরাং হতহন ইবলীকসর দাহব 
মনযুর করকলন। 

এ পযোকয় ফস আকরকবার হনকজর শয়তাহন স্বিাব জাহহর ককর 
বলকলা,  আপহন যখন আমাকক আপনার দরবার ফথকক হবতাহড়তই 
ককর হদকলন তখন ফযই আদকমর কারকে এই অপমান ও লািনা 
আমার িাকগয জুটল,  আহম তার সন্তানকদর পথভ্রি করকবা,  তাকদর 
হপেকন,  সামকন,  আশপাকশ তথা চারহদক ফথকক তাকদর ফগামরাহ 
করকবা এবং তাকদর অহধ্কাংশকক আপনার অকতৃজ্ঞ ও নাফরমান 
বাহনকয় োড়কবা। অবশ্য আপনার খাাঁহট বাোকদর পথভ্রি করকত 
আক্রমে ককরও কাবু করকত পারব না। তারা সম্পূেেরূকপ সুরহক্ষত 
থাককব। 
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আল্লাহ তা‘আলা বলকলন,  তাকত আমার ফকান পকরায়া ফনই। আমার 
সৃহির হবধ্ান,  “ফযমন কমে ফতমন ফল” অটল থাককব। সুতরাং ফয 
ফযমন কাজ করকব,  ফস ফতমনই ফল ফিাগ করকব। তাই ফযই আদম-
সন্তান আমার হদক ফথকক মুখ হফহরকয় ফতার রাস্তা অনুসরে করকব,  
ফস ফতারই সাকথ জাহান্নাকম আযাকবর িাগী হকব। পহবত্র কুরআকন 
এই হবেয়হট এিাকব হববৃত হকয়কে,   

ْۤ ااىل  یَْوما  ْرنا یَْن َقاَل اان ََک ماَن الْ  ○یُْبَعُثْوَن َقاَل اَنْظا ْ َلَقُْعَدن َ لَُهْم  ○ُمْنَظرا َقاَل فَباَماۤ اَْغَویَْتِنا
َراَطَک الُْمْسَتقاْیَم  ْم َوَعْن  ○صا ْم َوَعْن اَیَْماناها ها ْم َو ماْن َخلْفا یْها ْ م اْنٌۢ بنَْيا اَیْدا ُ ثُم َ َل تاَیْن َ
ُد  ْم   َوَل تَجا رایَْن َشَمٓائالاها کا َقاَل اْخُرْج ماْنَها َمْذُءْوًما م َْدُحْوً ا   لََمْن تَباَعَک  ○اَكَْثَرُهْم ش 

نْيَ  ْ َلَْملَـ َن َ َجَهن ََم ماْنُكْم اَْجَمعا  ○ماْْنُ

অথেঃ শয়তান বলকলা,  আমাকক হকয়ামত হদবস পযেন্ত অবকাশ হদন। 
আল্লাহ তা‘আলা বলকলন,  হঠক আকে,  তুই অবকাশপ্রাপ্তকদর 
অন্তিুেক্ত। ফস বলকলা,  ফযকহতু আপহন আমাকক ফগামরাহ সাবযস্ত 
ককরকেন,  তাই আহম অবশ্যই বনী আদকমর জন্য আপনার সরল-
সহঠক পকথ ওত ফপকত বকস থাককবা। তারপর আহম অবশ্যই তাকদর 
কাকে আসব তাকদর সামকন,  হপকে এবং ডান ও বাম হদক হদকয়। 
আর আপহন তাকদর অহধ্কাংশকক ফশাকরগুযার পাকবন না। আল্লাহ 
তা‘আলা বলকলন,  এখান ফথকক ফবহরকয় যা, লাহিত ও অপমান 
অবস্থায়। তাকদর মধ্য ফথকক ফয-ককউ ফতার অনুসরে করকব,  আহম 
অবশ্যই ফতাকদর সবাইকক হদকয় জাহান্নাম পূেে করকবা। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১৪-১৮)  

ফফকরশতাগে যখন হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর ফেষ্ঠত্ব ফমকন 
হনকয় তার সামকন হসজদা করকলন আর ইবলীস আত্মগহরমা ও 
হঠকাহরতার দরুন কাকফর হকয় জান্নাত ফথকক ফবহরকয় ফগল,  তখন 
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হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম এবং তার সহধ্হমেেী হাওয়া 
‘আলাইহহস সালাম এই হনকদেশপ্রাপ্ত হকলন ফয,  ফতামরা জান্নাকত 
বসবাস করকত থাককা এবং ফসখানকার হনয়ামতসমূহ তৃহপ্তিকর ফিাগ 
করকত থাককা। আর একহট হনহদেি গাে সম্পককে হনকদেশ ফদওয়া 
হকলা,  এর কাকে-ধ্াকরও যাকব না। অথোৎ ফসহটর ফল খাকব না। 
কুরআকন কারীকম হবেয়হট এিাকব বযক্ত করা হকয়কে,   

ْئُتَما َوَل تَْقَربَا ه  َوُقلَْنا یَا ا   ماْنَها َ غًَدا َحْیُث شا ًَ ُ ها دَُم اْسُكْن اَنَْت َوَزْوُجَك الَْجن ََۃ َوك ذا
الامانْيَ ا َجَرَة فََتُكْونَا ماَن الْظ َ ○لش َ  

অথেঃ আর আহম বললাম,  ফহ আদম,  তুহম ও ফতামার ফবগম 
জান্নাকত বসবাস করকত থাককা এবং ফসখাকন যা চাও,  ফযখান ফথকক 
চাও,  পহরতৃহপ্তসহ ফখকত থাককা। হকন্তু এই গাকের হনকটবতেী হকয়া 
না। তা না হকল ফতামরা জাহলমকদর অন্তিুেক্ত হকয় পড়কব। ( সূরা 
বাকারা,  আয়াত:  ৩৫)  
 
হাওয়া ‘আলাইহহস সালাকমর সহৃির বেেনা 
হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম লম্বাসময় যাবত একাকী 
জীবনযাপন করহেকলন। হকন্তু হনকজর জীবনযাপকন এবং সুখ-শাহন্তকত 
একপ্রকার হনজেনতা ও শূন্যতা অনুিব করহেকলন। তাই আল্লাহ 
তা‘আলা হযরত হাওয়া ‘আলাইহহস সালামকক পয়দা করকলন। 

হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম হনকজর জীবনসহেনীকক ফপকয় 
অতযন্ত আনহেত হকলন এবং অন্তকর শাহন্ত অনুিব করকলন। 

উপকরাক্ত আয়াকত উকল্লখ করা হকয়কে,  হযরত আদম ও হাওয়া 
‘আলাইহহমাস সালাকমর প্রহত আল্লাহর তরফ ফথকক ফবকহশকতর 
ফযককাকনা স্থাকন বসবাস করার অনুমহত হেল এবং ফযককাকনা বস্তু 
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বযবহার ও খাওয়ার অনুমহত হেল। তকব হনহদেি একহট গাে সম্বকন্ধ 
বলা হকয়হেল,  তা ফল খাকব না,  এমনহক তার কাকেও যাকব না। 

এই পযোকয় ইবলীস এর সুকযাগ গ্রহে করকলা। হনকজর সুরত বদল 
ককর, ফস হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালামকক এই 
কুপরামশে হদল ফয,  এই গােহট “অমর গাে”। এই গাকের ফল ফখকল 
অতযন্ত আরাম ও শাহন্তর সাকথ হচরকাল বসবাস করা এবং আল্লাহ 
তা‘আলার তনকটয লাি করা অবধ্াহরত হকয় যাকব। তদুপহর ফস 
নানান উপাকয় শপথ ককর তাকদর অন্তকর এই হবোস জহমকয় হদল 
ফয,  ফস তাকদর একান্ত হহতাকাংক্ষী,  তাকদর শত্রু নয়। 

আল্লাহর নাকমর কসম শুকন হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস 
সালাম হচন্তাও করকত পারকলন না ফয,  ফকউ আল্লাহর নাম হনকয় 
হমথযা বলকত পাকর। তাই ইবলীকসর নসীহত শুকন আদম ‘আলাইহহস 
সালাম হবেয়হট ফবমালুম িুকল ফগকলন। িুকল ফগকলন ফয, আল্লাহ এহট 
করকত হনকেধ্ ককরহেকলন। আল্লাহর হুকুকমর হবপরীকত ফকান কাজ 
করা যাকব না। ফশে পযেন্ত হবেয়হট, হচরকাল ফবকহশকত থাকা এবং 
আল্লাহর তনককটয থাকার বাাঁধ্া হকয় দাাঁড়াকলা। ফকল তারা ফসই হনহেদ্ধ 
গাকের ফল ফখকলন। 

ফসই ফল খাওয়ার সাকথ সাকথই অবধ্াহরত পহরেহত ফদখা ফগল। 
তাাঁরা ফদখকত ফপকলন,  তাাঁরা উিকয়ই বস্ত্রহীন এবং ফবকহশতী 
ফপাশাক ফথকক বহঞ্চত। তখন তাড়াতাহড় আদম ও হাওয়া 
‘আলাইহহমাস সালাম দুজকনই জান্নাকতর গাকের পাতা জহড়কয় হনজ 
হনজ আবরেকযাগয স্থান আবৃত করকলন। হবেয়হট ফযন মানবসিযতার 
প্রকাশ হেল;  ফদহ আবতৃ করার জন্য সবেপ্রথম তারা দুজন গাকের 
পাতা বযবহার করকলন। 

file:///I:/04.%20Website/02_Islami%20Jindegi%20web%20Content/01.%20Kitab/04.%20Hajrats%20kitaab/Others%20Kitab/esho_taqwa/part_1/Done/www.darsemansoor.com
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


24 

 www.darsemansoor.com            www.islamijindegi.com    

এ পযোকয় আল্লাহ তা‘আলার হতরস্কার নাহযল হকলা এবং আদম ও 
হাওয়ার হনকট ফথকক তকহফয়ত তলব করা হকলা,  হনকেধ্ সকেও 
হনকদেশ ফকন লঙ্ঘন করকল? 
 
আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাকমর তাওবা  
আদম ‘আলাইহহস সালাম ফতা আদমই হেকলন,  আল্লাহ তা‘আলার 
হপ্রয় বাো আর হাওয়া ‘আলাইহহস সালামও তারই মকতা আল্লাহর 
অনুগত বােী হেকলন। সুতরাং তারা শয়তাকনর মকতা হবতকে করকলন 
না বা হনকজকদর িুল অপবযাখযার আবরকে ঢাককত ফচিা করকলন না। 
বরং অনুতাপ ও লজ্জার সাকথ স্বীকার করকলন,  িুল হকয় হগকয়কে। 
হকন্তু এর কারে অবাধ্যতা নয়;  বরং মানহবক স্বিাবগত িুলই এর 
কারে। তবু তা িুলই বকট,  তাই তাওবা ককর তার অনুকশাচনা ও 
ফরানাজাহরর সাকথ ক্ষমা প্রাথেনা ককর বলকলন,  আয় আল্লাহ,  এই 
মুহকূতে আপহন আমাকদর না ক্ষমা করকল এবং দয়া না করকল,  
আমাকদর ধ্বংস অহনবাযে হকয় যাকব। আল্লাহ তা‘আলা তাকদর এই 
ওযর কবুল করকলন এবং তাকদর ক্ষমা ককর হদকলন। 

হকন্তু পহৃথবীকত আল্লাহ তা‘আলার প্রহতহনহধ্ত্ব করার সময়, হযরত 
আদম ‘আলাইহহস সালাকমর একস হগকয়হেল তাই আল্লাহ তা‘আলার 
ফহকমকতর চাহহদা অনুযায়ী সকে সকেই এই হনকদেশ শুনাকনা হকলা 
ফয,  ফহ আদম,  ফতামাকক এবং ফতামার সন্তানকদর এক হনহদেি সময় 
পযেন্ত পৃহথবীকত অবস্থান করকত হকব এবং ফতামার শত্রু ইবলীসও 
তার শত্রুতার যাবতীয় উপকরে হনকয় ফসখাকন অবস্থান করকব। তাই 
ফতামাকক ফফকরশতাসুলি ও অবাধ্যতামূলক হবপরীত শহক্তর 
মাঝখাকন ফথকক ঈমান ও সৎকাকজর সাকথ জীবনযাপন করকত হকব। 
এমতাবস্থায় তুহম এবং ফতামার সন্তানগে যহদ খাাঁহট বাো ও 
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সহতযকার ফরমাবরদার বকল সাবযস্ত হও,  তকব ফতামার আসল 
বাসস্থান ফবকহশত অনন্তকাকলর জন্য ফতামার ও ফতামার সন্তানকদর 
মাহলকানায় হদকয় ফদওয়া হকব। অথোৎ ফতামরা জান্নাকতর অহধ্কারী 
হকব। 

অতএব,  আপাতত তুহম ও ফতামার ফবগম দুহনয়াকত চকল যাও,  
আমার যহমকন হগকয় বসবাস করকত থাককা এবং হনকজর হনহদেি 
আয়ুষ্কাল পযেন্ত বকেগীর হক আদায় করকত থাক। 

তখন মানবজাহতর আহদ হপতা এবং আল্লাহ তা‘আলার খলীফা 
হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম হনকজর জীবনসহেনী হযরত হাওয়া 
‘আলাইহহস সালামকক সকে হনকয় যহমকন আগমন করকলন। 

উপকরাক্ত ঘটনাবলীর বেেনায় মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
ককরন,   

ْئتُ  ًَ ماْن َحْیُث شا ُ َجَرَة فََتُكْونَا َوی ۤا دَُم اْسُكْن اَنَْت َو َزْوُجَک الَْجن ََۃ َفَ ها الش َ َما َو َل تَْقَربَا ه ذا
لامانْيَ  َما َوَقاَل َما  ○ماَن الظ   تاها َی لَُهَما َماو  اَی َعْنُهَما ماْن َسْوا  ُن لاُیْبدا ْیط  فََوْسَوَس لَُهَما الش َ

ۤ اَْن تَُكْونَا َملََکنْيا اَوْ  َجَرةا اال َ ها الش َ ُكَما َ ب ُُكَما َعْن ه ذا یَْن  نَه  لادا ْ  ○تَُكْونَا ماَن الْخ   َوَقاَسَمُهَماۤ اان ا
نْيَ  حا َقا  ○لَُكَما لَماَن الن  صا تُُهَما َوَطفا َجَرَة بََدْت لَُهَما َسْوا  فََدل  ىُهَما باُغُرْوٍ  ۚ َفلَم َا َذاَقا الش َ

َ قا الَْجن َۃا   َو نَاد ىُهَما َ ب ُُهَماۤ  َما ماْن و َ ف نا عَلَْیها َجَرةا َو اَُقْل ل َُكَماۤ  یَْخصا اَلَْم اَنَْهُكَما َعْن تالُْكَما الش َ
َن لَُكَما عَُدو   م ُبانْي   ْیط  ْرلََنا َو تَْرَحْمَنا لََنُكْونَن َ  ○اان َ الش َ َقاَل َ ب ََنا َظلَْمَناۤ اَنُْفَسَنا َو ااْن ل َْم تَْغفا

رایَْن  سا َمَتاع  ااىل   ○ماَن الْخ  َقاَل اْهباُطْوا بَْعُضُكْم لاَبْعٍض عَُدو   ۚ َولَُكْم ِفا اْلَْ ضا ُمْسَتَقر   و َ
 ○َقاَل فاْیَها تَْحَیْوَن َو فاْیَها تَُمْوتُْوَن َو ماْنَها تُْخَرُجْوَن ○حانْيٍ 

অথেঃ ফহ আদম,  তুহম ও ফতামার ফবগম জান্নাকত বসবাস ককরা। 
অতঃপর ফসখান ফথকক যা ইিা খাও। তকব এই গাকের কাকে ফযকয়া 
না। তা না হকল ফতামরা জাহলমকদর অন্তিুেক্ত হকয় পড়কব। তারপর 
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শয়তান তাকদর উিয়কক প্রকরাহচত করকলা,  যাকত প্রকাশ ককর ফদয় 
তাকদর সামকন তাকদর লজ্জাস্থান,  যা তাকদর কাকে ফগাপন হেল এবং 
বলকলা,  ফতামাকদর পালনকতো ফতামাকদর এই গাে ফথকক শুধ্ ু
এজন্য হনকেধ্ ককরকেন,  ফযন ফতামরা ফফকরশতা হকয় না যাও 
হকংবা অনন্ত জীবকনর অহধ্কারী হকয় না যাও। আর ফস তাকদর 
উিকয়র কাকে শপথ ককর বলকলা,  আহম অবশ্যই ফতামাকদর 
হহতাকাঙ্ক্ষী একজন। এিাকব ফস তাকদর ফধ্াকা হদকয় হবভ্রান্ত করকলা। 
তারপর যখন তারা ফসই গাকের ফল ফখকলা,  তখন তাকদর লজ্জাস্থান 
তাকদর সামকন প্রকাশ হকয় পড়কলা এবং তারা হনকজকদর উপর 
ফবকহশকতর পাতা জড়াকত লাগকলন। তখন তাকদর প্রহতপালক 
তাকদর বলকলন,  আহম হক ফতামাকদর এই গাে ফথকক হনকেধ্ কহরহন 
এবং বহলহন ফয,  শয়তান ফতামাকদর প্রকাশ্য শত্রু ? তারা উিকয় 
বলকলন,  ফহ আমাকদর পালনকতো,  আমরা হনকজকদর উপর জুলুম 
ককরহে। যহদ আপহন আমাকদর ক্ষমা না ককরন এবং আমাকদর প্রহত 
দয়া না ককরন,  তকব অবশ্যই আমরা ক্ষহতগ্রস্তকদর অন্তিুেক্ত হকয় 
পড়ব। আল্লাহ তা‘আলা বলকলন,  ফতামরা ফনকম যাও! ফতামরা একক 
অপকরর শত্রু । আর পৃহথবীকত হকেকুাকলর জন্য ফতামাকদর বসবাস 
ও জীহবকার বযবস্থা রইল। হতহন বলকলন,  ফসখাকনই ফতামরা 
জীবনযাপন করকব,  ফসখাকনই ফতামরা মৃতুযবরে করকব এবং 
ফসখান ফথককই ফতামাকদর ফবর ককর আনা হকব। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১৯-২৫)  
 
আদম-হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাকমর তাওবা কবুল হকয়কে 
হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাম আল্লাহ তা‘আলার 
দরবাকর তাওবা করার পকর আল্লাহ তা‘আলা তাকদর তাওবা কবুল 
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করকলন। কুরআন মজীকদ তাকদর এই তাওবার কথা হববৃত হকয়কে। 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরন,   

 ۤ با ه فََتلَق   دَُم ماْن   َ ْیُم  كَلام ٍت فََتاَب عَلَْیها اان َه   ا  حا اُب الر َ و َ  ○ُهَو الت َ

অথেঃ অতঃপর হযরত আদম তার পালনকতোর কাে ফথকক হকে ুবােী 
হশকখ হনকলন। তারপর আল্লাহ তা‘আলা তার প্রহত ক্ষমাপরবশ 
হকলন। হনশ্চয়ই হতহন মহা-ক্ষমাশীল,  অসীম দয়ালু। ( সূরা 
বাকারা,  আয়াত:  ৩৭)  

এই আয়াকত শুধ্ু হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর তাওবা কবুল 
হওয়ার কথা উকল্লখ করা হকয়কে। এর কারে হকি,  হাওয়া 
‘আলাইহহস সালাম হুকুকমর হদক ফথকক আদম ‘আলাইহহস সালাকমর 
অধ্ীনস্থ হেকলন। আর এ কারকেই কুরআন ও সুন্নাহর অহধ্কাংশ স্থাকন 
নারীকদর কথা সরাসহরিাকব উকল্লখ করা হয়হন। (বরং পুরুেকদর কথা 
উকল্লকখর মকধ্য অধ্ীন হহসাকব নারীকদর কথাও উকল্লখ করা হকয়কে)। 
(তাফসীকর মাযহারী- ১ম খণ্ড) 

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ফথকক ক্ষমা ফঘােোর পকরও হযরত আদম 
‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার দরবাকর কী পহরমাে অনুতপ্ত 
হেকলন,  হনম্নবহেেত ফরওয়ায়াতহট হদকয় তা হদবাকলাককর মকতা স্পি 
হকয় ওকঠ। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবকন আব্বাস রা. বেেনা ককরন,  হযরত আদম 
ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাম দুইশত বের কান্না ককরন এবং 
চহল্লশহদন পযেন্ত ফকান হকেু না ফখকয় অনুকশাচনা করকত থাককন। 
ফতমহনিাকব হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম অনুকশাচনাগ্রস্ত হকয় 
একশত বের পযেন্ত হাওয়া ‘আলাইহহস সালাকমর হনককটও 
আকসনহন। 
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হযরত শাহর ইবকন হাউশাব রহ. বকলন,  আমার কাকে খবর 
ফপৌাঁকেকে ফয,  হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহর কাকে 
লহজ্জত হকয় হতনশত বের পযেন্ত মাথা ওঠানহন। 
 
আকলাহচত ঘটনার হকে ুগুরুত্বপেূে হবেয় 
১. আদম ‘আলাইহহস সালামকক হসজদা করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা 
ফয আকদশ দান ককরহেকলন,  তা ফফকরশতাকদর ককরহেকলন,  আর 
ইবলীস ফতা হজনজাহতর সদস্য,  ফফকরশতাজাহতর অন্তিুেক্ত নয়;  
তা হকল ইবলীসকক ফকন অবাধ্য সাবযস্ত করা হকলা এবং তার উপর 
ফকন আল্লাহ তা‘আলার হতরস্কার ও অহিশাপ বহেেত হকলা? 

এই প্রকশ্নর উত্তর হকলা,  ইবলীস ফয ফফকরশতাকদর ফথকক নয়,  
তাকত ফকান সকেহ ফনই। ফকননা,  কুরআন মজীকদ পহরষ্কার উকল্লখ 
রকয়কে,   

ا  ن   فََفَسَق َعْن اَْمرا َ ب اه كَاَن ماَن الْجا

অথেঃ ইবলীস হজনজাহতর অন্তিুেক্ত হেল,  তারপর ফস তার 
প্রহতপালককর নাফরমানী করকলা। ( সূরা কাহাফ,  আয়াত:  ৫০)  

হকন্তু আল্লাহ তা‘আলা যখন হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামকক 
হসজদা করার হনকদেশ প্রদান ককরন,  তখন ইবলীস ফসই মজহলকসর 
অন্তিুেক্ত হেল এবং লম্বা সময় পযেন্ত ফস ফফকরশতাকদর সাকথ তাসবীহ-
তাহলীল পাকঠ মশগুল হেল। এ কারকে ফসও এই আকদকশ আহদি 
হেল এবং ফস হনকজও হনকজকক এই আকদকশ আহদি বকল মকন 
ককরহেল। এই কারকেই যখন আল্লাহ তা‘আলা তাকক হজজ্ঞাসা 
করকলন “তুহম হসজদা করকল না ফকন” তখন ফস এই উত্তর ফদয়হন 
ফয,  “আহম ফফকরশতা নই,  তাই এ আকদকশ আহদিই হেলাম না,  
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যার দরুন হসজদা কহরহন।” বরং ফস অহংকাকরর সাকথ বকলহেল,  
“আহম আদকমর ফচকয় উত্তম ও ফেষ্ঠ,  কাকজই হসজদা ফথকক হবরত 
রকয়হে।” 

২. ইবলীস হবতাহড়ত হকয় ফবকহশত ফথকক বহহষ্কৃত হকলা আর হযরত 
আদম ‘আলাইহহস সালাম ফবকহশকতই হেকলন। সুতরাং ইবলীকসর 
পকক্ষ হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালামকক হবভ্রান্ত করা 
কীিাকব সম্ভব হকলা? 

আকলমগে এই প্রকশ্নর হেহবধ্ উত্তর প্রদান ককরকেন এবং উিয় উত্তর 
ফকান লম্বা বযাখযা োড়াই ফবাধ্গময। 

ক. যহদও ইবলীসকক ফবকহশত ফথকক বহহষ্কার করা হকয়হেল,  তবু 
এক গুনাহগার ও হনকৃি মাখলুক হহসাকব ফবকহশকত দাহখল হওয়া 
তার হবতাহড়ত হওয়ার হবকরাধ্ী নয়। সুতরাং এরূকপই ফস ফবকহশকত 
প্রকবশ ককর হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাকমর সাকথ 
এরূপ ককথাপকথন ককরহেল এবং তাকদর ফধ্াাঁকায় ফফকলহেল। 

একক্ষকত্র এই আয়াত ااْهباُطْوا ماْنَها َجماْیًعا “সককল এখান ফথকক ফনকম 

যাও” এটা এরই সমথেন করকে ফয,  গুনাহগার মাখলুকরূকপ তখন 
পযেন্ত ফবকহশকত তার প্রকবশ হনহেদ্ধ হয়হন। 

খ. ফযিাকব একহট শে ফটহলকফান হকংবা ফরহডওর সাহাকযয বহুদূকর 
ফযকত পাকর এবং ফযিাকব ওয়যারকলকসর মাধ্যকম শুধ্ ু শেতরকের 
সাহাকযয একহট পয়গাম হাজার মাইল পযেন্ত ফপৌাঁোকনা ফযকত পাকর,  
অনুরূপিাকব এটা ফকন সম্ভব হকব না ফয,  হনকট ও মুকখামুহখ হকয় 
সকম্বাধ্ন করা োড়াই শয়তাকনর কুমন্ত্রো মানুকের অন্তকর ফপৌাঁকে যাকব 
এবং তাকত প্রহতহক্রয়া হকব? সুতরাং আকলাচয ফক্ষকত্র কুমন্ত্রো 
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প্রদাকনর অবস্থা এরূপ হকব ফয,  শয়তান ফবকহশকতর বাইকর ফথককই 
হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাকমর অন্তকর এই কুমন্ত্রো 
হদকয়হেল। 

এ সম্পহকেত বেেনা  ْیَطاُن  (শয়তান তাকদর কুমন্ত্রো হদল) فََوْسَوَس لَُهَما الش َ

আয়াতহট ফথকক এটাই প্রকাশ পায়। 

৩. ফকউ প্রশ্ন করকত পাকর,  হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম 
একজন পয়গামবর হওয়া সকেও কীিাকব আল্লাহ তা‘আলার হুকুকমর 
ফখলাফ কাজ ককর হনহেদ্ধ গাকের ফল ফখকয়কেন? 

কুরআন মজীকদ এই প্রকশ্নর জবাব ফদওয়া হকয়কে। আল্লাহ তা‘আলা 
ইরশাদ ককরন,   

ْدنَا ااىل    ْد لَه  ا   َۤولََقْد َعها َ َولَْم نَجا  ○َعْزًما دََم ماْن قَْبُل َفَنِسا

অথেঃ আর আহম এর আকগ আদকমর প্রহত হনকদেশ দান ককরহেলাম,  
হকন্তু ফস িুকল হগকয়হেল,  আহম তাকক ইিাপবূেক অন্যায়কারী 
পাইহন। ( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  ১১৫)  

এখাকন ْدنَا ْیَنا শেহট َعها  শকের অকথে বযবহৃত হকয়কে। اََمْرنَا অথবা َوص َ

উকেশ্য হকলা,  আপনার বহু আকগ আদম ‘আলাইহহস সালামকক 
তাহকদ হদকয় একহট হনকদেশ হদকয়হেলাম। অথোৎ একহট হনহদেি গাে 
সম্পককে বকলহেলাম,  এই গাকের ফল ফখও না। এমনহক এর 
হনককটও ফযকয়া না। এ োড়া জান্নাকতর সব বাগ-বাহগচা ও হনয়ামত 
ফতামাকদর জন্য উনু্মক্ত। আরও বকলহেলাম,  ইবলীস ফতামাকদর 
শত্রু । তার কুমন্ত্রো ফমকন হনকল ফতামাকদর হবপদ হকব। হকন্তু আদম 
‘আলাইহহস সালাম এসব কথা িুকল ফগকলন। তকব আহম তার মকধ্য 
ইিাপূবেক নাফরমানী পাইহন। 
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এখাকন দুহট শে বযবহৃত হকয়কে,  শকের অথে ناْسَیان ।َعْزم ও ناْسَیان 

িুকল যাওয়া এবং َعْزم শকের অথে ফকান কাকজর জন্য সংকল্পকক 

দৃঢ় করা অথোৎ পাক্কা ইরাদা করা। এই শে দুহট হদকয় এখাকন কী 
বুঝাকনা হকয়কে,  তা হৃদয়েম করার আকগ একথা ফজকন ফনওয়া 
জরুরী ফয,  হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার 
হবহশি নবীকদর অন্যতম হেকলন এবং সকল নবীই গুনাহ ফথকক পহবত্র 
ও হনষ্পাপ হকয় থাককন। 

প্রথম শকে বলা হকয়কে,  আদম ‘আলাইহহস সালাম িুলবশতঃ তা 
ককরকেন। িুকল যাওয়া মানুকের ইিাধ্ীন কাজ নয়। তাই শরী‘আকত 
একক পাপই গেয করা হয়হন। এক হাদীকস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন,   

ْ الَْخَطأُ َوالن اْسَیاُن   ُ فاَع َعْن اُم َِتا

অথেঃ আমার উম্মকতর িলুবশত ও িুকল যাওয়ার গুনাহ মাফ ককর 
ফদওয়া হকয়কে। 

তা োড়াও আদম ‘আলাইহহস সালাকমর এই ঘটনা প্রথমত 
নবওুয়যাত ও হরসালাকতর আকগকার। এ সময় নবীকদর কাে ফথকক 
ফকান িুল প্রকাশ পাওয়া আহকল সুন্নত ওয়াল জামা‘আকতর কতক 
আকলকমর মকত হনষ্পাপ হওয়ার পহরপন্থী নয়। হেতীয়ত প্রকতৃ অকথে 
এটা একটা িুকল যাওয়ার হবেয়,  যা গুনাহ নয়। হকন্তু আদম 
‘আলাইহহস সালাকমর উচ্চ মরতবা ও তনককটযর পহরকপ্রহক্ষকত 
এককও তার জন্য গুনাহ সাবযস্ত করা হকয়কে। ফকল আল্লাহ তা‘আলা 

তাকক িৎেসনা ককরকেন এবং সতকে করার জন্য এই িুলকক ْصَیان  عا

(অবাধ্যতা) শে হদকয় বযক্ত ককরকেন। 
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হেতীয়ত َعْزم শে বযবহার ককর আয়াকত বলা হকয়কে,  আদম 

‘আলাইহহস সালাকমর মকধ্য َعْزم তথা অন্যাকয়র সংককল্পর দৃঢ়তা 

পাওয়া যায়হন। আকগই বলা হকয়কে,  এর অথে ফকান কাকজ 
দৃঢ়সংকল্প হওয়া। আদম ‘আলাইহহস সালাম ফখাদায়ী হনকদেশ পালন 
করার পুকরাপুহর হসদ্ধান্ত ও সংকল্প ককর ফরকখহেকলন,  হকন্তু 
শয়তাকনর প্রকরাচনায় অহনিাকতৃ িুল তাকক আল্লাহর হুকুম মান্য 
করার মজবুত সংকল্প ফথকক হবচুযত ককর ফদয়। সুতরাং উক্ত িুল 
কাকজর মকধ্য হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর ইিাশহক্তর ফকান 
প্রয়াস পাওয়া যায়হন। 
 
আকলাহচত বেেনা ফথকক হশক্ষা 
১. আল্লাহ তা‘আলার ফহকমকতর রহস্য অসংখয। ফকান মানুকের 
পকক্ষ,  হতহন আল্লাহ তা‘আলার যত সাহন্নধ্যপ্রাপ্তই ফহান,  সমস্ত 
রহস্য সম্বকন্ধ পুকরাপুহর ওয়াহকফহাল হওয়া কখকনাই সম্ভব নয়। এই 
কারকেই আল্লাহ তা‘আলার ফফকরশতাগে চরম পযোকয়র সাহন্নধ্যপ্রাপ্ত 
হওয়া সকেও হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামকক খলীফা বানাকনার 
ফহকমত সম্পককে হকেুই জানকত পাকরনহন এবং বযাপারহটর পূেে তথয 
সামকন না আসা পযেন্ত তারা হবস্মকয় ডুকব হেকলন। সুতরাং আল্লাহ 
তা‘আলার ফহকমকতর হবেয় বুকঝ আসুক বা না আসুক, সবোবস্থায় 
তার প্রহত আনুগতয প্রকাশ করকত হকব। 

২. আল্লাহ তা‘আলার রহমকতর দৃহি ও তাওয়াজ্জুহ যহদ ফকান তুি 
পদাকথের প্রহতও পকড় যায়,  তকব ফস ফেষ্ঠতর মযোদায় এবং 
মহাসম্মাহনত পকদ অহধ্হষ্ঠত হকত পাকর এবং অনন্য মহে ও বুযুগেী 
লাি করকত পাকর। আদম ‘আলাইহহস সালামকক সৃহি করার মূল 
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উপাদান-মাহটর প্রহত লক্ষয করুন,  তারপর আল্লাহ তা‘আলার 
প্রহতহনহধ্কত্বর পদহটর প্রহত দৃহিপাত করুন। আর হযরত আদম 
‘আলাইহহস সালাকমর নবওুয়যাত ও হরসালাকতর পদহটও ফদখনু। 
আল্লাহ তা‘আলার রহমকতর তাওয়াজ্জুহ হদকয় ফসই সাধ্ারে মাহট 
হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর পহবত্র ফদকহ একস কত 
মযোদাবান হকয়কে! অবশ্য আল্লাহ তা‘আলার দয়াদৃহির ফসই িাগয 
ঘটনাক্রকম হয় না অথবা ফহকমতশূন্য হয় না,  বরং মাখলুক তার 
ফযাগযতা অনুযায়ীই ফসই রহমতপ্রাপ্ত হয়। 

৩. মানুেকক যহদও সবেপ্রকাকরর বুযুগেী দান করা হকয়কে এবং ফস 
সকবোচ্চ সম্মান ও মযোদা লাি ককরকে,  তবু তার সৃহিগত ও 
স্বিাবজাত দুবেলতা হনকজর যায়গায় আকগর মতই বহাল রকয়কে এবং 
মানব ও মনুষ্যসুলি ফসই সৃহিগত দুবেলতা তার মকধ্য অবহশি 
রকয়কে। এই মনুষ্য-দুবেলতাই ফসই হবেয় হেল,  যা হযরত আদম 
‘আলাইহহস সালাকমর উচ্চ মযোদা ও উচ্চপদ অহজেত হওয়া সকেও 
হতহন ইবলীকসর ফধ্াাঁকায় পকড় যান। সুতরাং ফকান মানুে,  যকতা বড় 
বুযুগেই ফহান,  হনকজকক ত্রুহটমুক্ত দাহব করা মানায় না এবং ঈমানী 
মৃতুযর বযাপাকর আশংকামুক্ত হওয়া হঠক নয়। 

৪. অপরাধ্ী হকয়ও যহদ মানুকের অন্তর তাওবা ও অনুতাকপর হদকক 
হনহবি হয়,  তকব তার জন্য আল্লাহ তা‘আলার রহমকতর দরজা বন্ধ 
থাকক না। অবশ্য খাাঁহট তাওবা ও সহতযকাকরর অনুতাপ শতে। 

হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর িুল-ত্রুহট ফযমন এই তাওবা ও 
অনুতাকপর ফকল মাগহফরাত লাি ককরকে,  তদ্রুপ তার সকল 
বংশধ্করর জন্যও এই ক্ষমা ও রহমকতর জগত খুবই প্রশস্ত। ফযমন,  
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরন,   

file:///I:/04.%20Website/02_Islami%20Jindegi%20web%20Content/01.%20Kitab/04.%20Hajrats%20kitaab/Others%20Kitab/esho_taqwa/part_1/Done/www.darsemansoor.com
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


34 

 www.darsemansoor.com            www.islamijindegi.com    

یَْن اَْسَرُفْوا عََل   َباداَى ال َذا ُر ُقْل یَا عا َ یَْغفا ا اان َ اّل   ْحَمۃا اّل   ْم َل تَْقَنُطْوا ماْن   َ ها نُْوَب ا اَنُْفسا لذ ُ
ْیُم  َجماْیًعا اان َه   حا   ○ُهَو الَْغُفْوُ  الر َ

অথেঃ ( ফহ রাসূল, )  আপহন বকল হদন,  ( আল্লাহ তা‘আলা 
বলকেন, )  ফহ আমার বাোগে,  যারা হনকজকদর নফকসর বযাপাকর 
সীমালঙ্ঘন ককরে (অথোৎ গুনাহর কাজ ককর নফকসর উপর জুলুম 
ককরে),  ফতামরা আল্লাহর রহমত ফথকক হনরাশ হকয়া না। আল্লাহ 
তা‘আলা ফতামাকদর সব গুনাহ ক্ষমা ককর হদকবন। হনঃসকেকহ হতহন 
খুবই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ( সূরা জুমার,  আয়াত:  ৫৩)  

৫. আল্লাহর দরবাকর ফবআদহব করা ও হবকরাহী হওয়া যাবতীয় ফনহক 
ও সৎকাজ ধ্বংস ককর ফদয় এবং স্থায়ী অপমান ও ক্ষহতর কারে হকয় 
দাাঁড়ায়। এ হবেকয় ইবলীকসর ঘটনাহট বড় উপকদশমূলক। আল্লাহ 
তা‘আলার দরবাকর ফবআদহব ও হবকরাহ করার ফকল তার হাজার 
বেকরর ইবাদকতর কী পহরেহত হকয়কে,  তা হনঃসকেকহ উপকদশ 
গ্রহকের উপকরে। আল্লাহ রাবু্বল ‘আলামীন আমাকদর সকলকক 
আকলাহচত কাহহনী ফথকক হশক্ষা অজেন ককর অহংকার ও 
আত্মগহরমামূলক কাযেকলাপ ফথকক ফবাঁকচ ফথকক তাাঁর অনুগত বাো 
হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।  
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সূচীপত্র 
নূহ ‘আলাইহহস সালামমর কওমমর প্রহত, আল্লাহর নাফরমানীর শাহি 

সববপ্রথম মূহতবপূজাহর জাহত  

যেভামব মূহতবপূজার সূচনা হমলা  

কওমমর প্রহত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর দাওয়াত  

দাওয়াত প্রতযাখ্যান  

নবী মানুমের মধ্য যথমকই হমবন  

হক অথবসম্পমদর সামথ সম্পৃক্ত নয় 

কওমম নুমহর প্রহত আল্লাহর আোব  

যেভামব আোব এমলা 
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 باسمه تعاىل

নহূ ‘আলাইহহস সালামমর কওমমর প্রহত, আল্লাহর 
নাফরমানীর শাহি 

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,  

ْْۤ اََخاُف  ٗه ؕ اِّنِ یٍه غَْْیُ  لََقْد اَْرَسلَْنا نُْوًحا اىِلی قَْوِمٖه فََقاَل ییَقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما لَُكْم ّمِْن اِل
ِبْْیٍ  ○عَلَْیُكْم عََذاَب یَْوٍم َعِظْیٍم  یٍل ّمُ ىَک ِِفْ َضل َقاَل  ○َقاَل الَْمََلُ ِمْن َقْوِمٖهْۤ اِنَّا لََنری

لَِمْْیَ  ّبِ الْعی ْ َرُسْوٌل ّمِْن ّرَ یِکّّنِ ل یلٌَۃ ّوَ  ○ییَقْوِم لَْیَس ِِبْ َضل

অথবঃ হনশ্চয় আহম নহূমক তার সম্প্রদাময়র প্রহত পাহিময়হি। হতহন 
বলমলন,  যহ আমার সম্প্রদায়,  যতামরা আল্লাহর ইবাদত কমরা। 
হতহন িাড়া যতামামদর যকান ইলাহ যনই। আহম যতামামদর বযাপামর 
একহট মহাহদবমসর শাহির আশঙ্কা করহি। তার সম্প্রদাময়র 
সরদাররা বলমলা,  আমরা আপনামক প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মামে 
যদখ্মত পাহি। হতহন বলমলন,  যহ আমার সম্প্রদায়,  আমার 
মমধ্য যকান ভ্রাহি যনই। বরং আহম হবশ্বপ্রহতপালমকর রাসূল। 
( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ৫৯-৬১)   
  
সববপ্রথম মহূতবপজূাহর জাহত 
উহল্লহখ্ত আয়াতসমূমহ হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর উম্মমতর 
অবস্থা ও নূহ ‘আলাইহহস সালামমর সামথ তামদর সংলামপর কথা 
বর্বনা করা হময়মি। 

নবী-আগমমনর ধ্ারাবাহহকতায় হেরত আদম ‘আলাইহহস সালাম 
েহদও সববপ্রথম নবী,  হকন্তু তার আমমল ঈমামনর সামথ কুফর ও 
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যগামরাহীর যমাকামবলার পেবায় হিল না। এ বযাপামর হেরত 
আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা.-এর বর্বনায় এক হাদীমস এমসমি,   

دََم َونُْوٍح َعَشَرُة ُقُرْوٍن كُلُُّهْم عَََل اْْلِْسََلِم.ای  ْْیَ كَاَن بَ 
অথবঃ আদম ‘আলাইহহস সালাম ও নূহ ‘আলাইহহস সালামমর 
মােখ্ামন এমন দশ শতাব্দী অহতক্রাি হময়মি,  োমদর সকমলই 
তাওহীমদ হবশ্বাসী হিল। 

বস্তুত পৃহথবীর বুমক সববপ্রথম নূহ ‘আলাইহহস সালামমর 
সম্প্রদায়ই মূহতবপূজায় হলপ্ত হয়। তাই তার োমানা যথমকই ঈমান 
ও কুফমরর সামথ যমাকামবলার পেবায় আমস। হনমনাক্ত আয়ামত 
যসহদমকই ইহিত করা হময়মি,   

اِحَد  ۃً الّنَاُس اُمَّ  كَاَن  ََ اهلُل الّنَبِ  ۟ةً ّوَ َ  فََبَع رِ  ْٖیّ َل َمَعُهُم    َن یْ َوُمْنِذرِ  َن یْ ُمَبّشِ ََ  َو اَنْ
َب بِالَْحّقِ لِ    هِ یْ اْخَتلَُفْوا فِ  َمایْ الّنَاِس فِ  ْْیَ بَ  ْحُكَم یَ الِْکتی

অথবঃ সকল মানুে একই জাহতসত্তার অিভুবক্ত হিল। অতঃপর 
আল্লাহ তা‘আলা পয়গামবর পািামলন সুসংবাদদাতা ও 
ভীহতপ্রদশবনকারী হহসামব। আর তামদর সামথ অবতীর্ব করমলন 
সতয হকতাব। োমত মানুমের মামে হবতকবমূলক হবেময় মীমাংসা 
করমত পামরন। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ২১৩)  

বলা হয়,  হেরত আদম ‘আলাইহহস সালামমর শরী‘আমতর 
অহধ্কাংশ হবধ্ানই পহৃথবী আবাদকরর্ ও মানবীয় প্রময়াজনাহদর 
সামথ সম্পৃক্ত হিল। কুফর বা কামফরমদর তখ্ন অহিত্ব হিল না। 
কুফর ও হশরমকর সামথ ঈমামনর প্রহতদ্বহিতা হেরত নূহ 
‘আলাইহহস সালামমর আমল যথমকই শুরু হয়। 
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আর হরসালাত ও শরী‘আমতর হদক হদময় হেরত নহূ ‘আলাইহহস 
সালামই জগমতর প্রথম রাসূল। এ বযাপামর মুসহলম শরীমফর 
শাফা‘আত অধ্যাময় হেরত আবু হুরায়রা রা. যথমক বহর্বত লম্বা 
এক হাদীমস হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক সববপ্রথম রাসূল 
বমল আখ্যাহয়ত করা হময়মি। বলা হময়মি,   

ُسِل إىَل اْْلَْرِض  ُل الّرُ  یَا نُْوُح أَنَْت أَّوَ

অথবঃ যহ নূহ,  আপহন ভপূৃমের সববপ্রথম রাসূল। 

এ িাড়া মহাপ্লাবমন সারা পৃহথবী ডুমব োওয়ার পর োরা প্রামর্ 
যবেঁমচ হিল,  তারা হিল হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম ও তার 
যনৌকায় অবহস্থত সিী-সাথী। তামদর হদময়ই পহৃথবী নতুনভামব 
আবাদ হময়মি। এ কারমর্ই হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক 
“যিাট আদম” বলা হয়। আর তাই যতা পহবত্র কুরআমনর 
উহল্লহখ্ত আয়াতসমূমহ পয়গামবরগমর্র কাহহনী বর্বনার সূচনা 
তার হদময়ই করা হময়মি। 

এই কাহহনীমত সামড় নয়শ বিমরর সুলম্বা হায়ামত হেরত নূহ 
‘আলাইহহস সালামমর নবীসুলভ যচষ্টা-প্রমচষ্টা,  উম্মমতর 
হবরুদ্ধাচরর্ এবং পহরর্হতমত গুহটকতক ঈমানদার িাড়া অবহশষ্ট 
সবার প্লাবমন ডুমব োওয়ার হবেয় বহর্বত হময়মি। এর হবিাহরত 
হববরর্ হননরূপঃ 

হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম হেরত আদম ‘আলাইহহস 
সালামমর অষ্টমপুরুে। যকান যকান বর্বনায় এমসমি,  হতহন হেরত 
আদম ‘আলাইহহস সালামমর পুত্র হেরত শীস ‘আলাইহহস 
সালামমর বংশধ্র হিমলন। হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর 
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আসল নাম “শাহকর”। যকান যকান যরওয়ায়ামত “সাকান” এবং 
যকান যকান বর্বনায় “আবদুল গাফফার” নাম বহর্বত হময়মি। 

এ বযাপামর হবহভন্ন বর্বনা পাওয়া োয় যে,  হেরত নূহ ‘আলাইহহস 
সালামমর েুগহট হেরত ইদরীস ‘আলাইহহস সালামমর আমগ হিল 
না,  বরং পমর হিমলা। তমব অহধ্কাংশ সাহাবীর মমত,  হেরত 
নূহ ‘আলাইহহস সালাম ইদরীস ‘আলাইহহস সালামমর আমগ 
হিমলন। (আল বাহরুল মহুীত) 

মুসতাদরামক হাহকমম হেরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. যথমক 
বহর্বত হময়মি,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম 
বমলন,  নূহ ‘আলাইহহস সালাম চহল্লশ বির বয়মস 
নবওুয়যাতপ্রাপ্ত হন এবং প্লাবমনর পর োট বির জীহবত হিমলন। 

নূহ ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায় ইরামক বসবাসরত হিল এবং 
তারা বাহ্যত সভয জাহত হমলও তারাই পৃহথবীমত মূহতবপূজার সূচনা 
ও প্রচলন ঘহটময়হিল। 
 
যেভামব মহূতবপজূার সচূনা হমলা 

হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর কওমমর মূহতবপূজার সূচনার 
ঘটনা হমলা,  তারা পরস্পমর এই অিীকামর আবদ্ধ হময়হিল যে,  
আমরা আমামদর যদব-মদবী,  হবমশেত হনমনাক্ত এই পােঁচ 

প্রহতমার উপাসনা তযাগ করমবা না। ১. ওয়াদ্দ ( ٌَّود)। ২. সুওয়া 

 ।(نَْسرٌ ) । ৫. নাসর(یَُعْوُق ) । ৪. ইয়াউক(یَُغْوُث ) । ৩. ইয়াগুস(ُسَواعٌ )

ইমাম বাগাবী রহ. বর্বনা কমরন,  এই পােঁচজন প্রকৃতপমক্ষ আল্লাহ 
তা‘আলার যনক ও খ্াস বান্দা হিমলন। তামদর সময়কাল হিল 
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হেরত আদম ও হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর েমানার 
মাোমাহে। তামদর অমনক ভক্ত ও অনুসারী হিল। তামদর 
ইমিকামলর পর তামদর অনুসারীরা লম্বা সময় পেবি আল্লাহ 
তা‘আলার ইবাদত ও হুকুম-আহকামমর প্রহত আনুগতয অবযাহত 
রামখ্। 

অতঃপর এক সময় শয়তান তামদর এই বমল প্রমরাহচত করমলা,  
যতামরা যেসব যনক বান্দার পদাঙ্ক অনুসরর্ কমর ইবাদত কমরা,  
েহদ তামদর মহূতব ততহর কমর সামমন যরমখ্ হনমত পামরা,  তা হমল 
যতামামদর উপাসনা পূর্বতা লাভ করমব এবং হবনয় ও একাগ্রতা 
অহজবত হমব। তারা শয়তামনর যধ্ােঁকায় পমড় মূহতব ততহর কমর 
ইবাদতখ্ানা ততরী করমলা এবং তামদরমক স্মরর্ কমর ইবাদমত 
হবমশে আনন্দ অনুভব করমত লাগল। 

এই অবস্থায়ই তামদর সবাই দুহনয়া যথমক হবদায় হনমলা। তারা 
অবশ্য ঐসব মূহতব বা প্রহতমার কখ্মনাই পূজা করমতা না। হকন্তু 
তামদর মৃতুযর পর সম্পূর্ব নতুন এক বংশধ্র তামদর জায়গায় 
এমলা। তারা এগুমলার হাহককত জানমতা না। 

এবার শয়তান এমস এই নতুন প্রজন্মমক বুোল,  যতামামদর 
পূববপুরুেমদর যখ্াদা ও উপাস্য হিল মূহতব ও প্রহতমা। তারা দুহনয়া 
ও আহখ্রামতর কাহময়াবীর লমক্ষয এসব মহূতব ও প্রহতমারই 
উপাসনা করমতা। তখ্ন নতুন প্রজন্ম শয়তামনর এসব কথা হবশ্বাস 
করমলা এবং যসসব মূহতব ও প্রহতমার পূজা শুরু করমলা। তখ্ন 
যথমকই পহৃথবীমত প্রহতমাপূজার সূচনা ঘটল। 
 
কওমমর প্রহত নহূ ‘আলাইহহস সালামমর দাওয়াত 
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হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম যসই সম্প্রদায়মক হশরক ও 
মূহতবপূজা তযাগ কমর এক আল্লাহর ইবাদত করমত এবং 
অতযাচার-অনাচার তযাগ কমর ন্যায় ও সমতযর পথ ধ্রার দাওয়াত 
হদমলন। কুরআনুল কারীমমর হনমনাক্ত আয়ামত এ কথাই বযক্ত 
হময়মি,   

هٗ  یٍه غَْْیُ  َفَقاَل ییَقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما لَُكْم ّمِْن اِل
অথবঃ হতহন বলমলন,  যহ আমার সম্প্রদায়,  যতামরা আল্লাহর 
ইবাদত কমরা। হতহন িাড়া যতামামদর যকান ইলাহ যনই। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ৫৯)    

এখ্ামন প্রথম বামকয আল্লাহর ইবাদমতর প্রহত দাওয়াত যদওয়া 
হময়মি। এটাই মূলনীহত। হদ্বতীয় বামকয হশরক ও কুফর যথমক 
হবরত থাকমত বলা হময়মি। এহট এই সম্প্রদাময়র মমধ্য মহামারীর 
আকামর িহড়ময় পমড়হিল। 

হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম দীঘব সামড় নয়শত বির তামদর 
মামে অবস্থান কমরহিমলন এবং তামদর সৎপমথ আনার আপ্রার্ 
যচষ্টা কমরহিমলন। হকন্তু তামদর মমধ্য অল্প সংখ্যক যলাকই যকবল 
ঈমান এমনহিল। যকান যকান বর্বনামমত,  মাত্র চহল্লশজন পরুুে 
ও চহল্লশজন মহহলা তার দাওয়ামত সাড়া হদময় ঈমান এমনহিল। 

হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম তার কওমমক দাওয়াত হদমত হগময় 
বলমলন,  যতামরা ঈমান এমন হবগত গুনাহর জন্য আল্লাহ 
তা‘আলার কামি ক্ষমাপ্রাথবনা কমরা। েহদ যতামরা ঈমান এমন খ্ােঁহট 
হদমল তাওবা কমরা তা হমল এর হবহনমময় যতামরা পরকামল যতা 
মুহক্ত পামবই আবার দুহনয়ার হেমন্দগীমতও যতামামদর জন্য আল্লাহ 
তা‘আলার হনয়ামত ও অনুগ্রমহর দরজা খ্ুমল যদয়া হমব। হকন্তু 
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হতভাগার দল নবীর এ কথার প্রহত কর্বপাত করমলা না। বরং 
ক্রমশ তারা নাফরমানীর হদমকই ধ্াহবত যথমক থাকল। 

হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম তামদর এক পুরুমের ঈমামনর 
বযাপামর হনরাশ হময় হদ্বতীয় পুরুমের ঈমামনর বযাপামর আশাবাদী 
হমতন। হদ্বতীয় পুরুমের পর তৃতীয় পুরুমের বযাপামরও এমহন 
আশাবাদী হময় হতহন কতববযপালমন হলপ্ত থাকমতন। কারর্,  
তামদর পুরুোনুক্রহমক বয়স হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর 
বয়মসর মমতা এতটা লম্বা হিল না। মুহজো হহসামব হতহন লম্বা 
হায়াত যপময়হিমলন। 

হকন্তু েখ্ন যসই সম্প্রদাময়র এমকর পর এক পরুুে অহতক্রাি হমত 
থামক এবং প্রমতযক ভহবষ্যৎ পুরুে হবগত পুরুে অমপক্ষা আমরা 
যবশী অপরাধ্ী প্রমাহর্ত হমত থামক,  তখ্ন হেরত নূহ 
‘আলাইহহস সালাম সববশহক্তমান আল্লাহ তা‘আলার দরবামর 
অহভমোগ কমর বলমলন,   

ْ دََعْوُت َقْوِِمْ لَْیًَل ّوَ نََهاًرا  َِدُْهْم ُدعَٓاِءْیْۤ اِّّلَ فَِراًرا○َقاَل َرّبِ اِّنِ  ○َفلَْم یَ

অথবঃ যহ আমার পালনকতবা,  আহম আমার সম্প্রদায়মক হদবা-
রাহত্র দাওয়াত হদময়হি। হকন্তু আমার দাওয়াত তামদর পলায়নমকই 
বাহড়ময়মি। ( সূরা নহূ,  আয়াত:  ৫- ৬)  

হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম আমরা বলমলন,  যহ 
পরওয়ারহদগার,  দলবদ্ধভামব ও পৃথক পৃথকভামব,  প্রকামশ্য 
ও সংমগাপমন সমববাতভামব তামদর দীমনর পমথ আনার যচষ্টা 
কমরহি। কখ্নও আোমবর ভয় যদহখ্ময়হি,  কখ্নও জান্নামতর 
হনয়ামতরাহজর যলাভ যদহখ্ময়হি। আমরা বমলহি,  ঈমান ও 
সৎকমমবর বরকমত আল্লাহ তা‘আলা যতামামদর দুহনয়ামতও সুখ্-
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স্বািন্দয দান করমবন। আর পরকামল জান্নামতর মহাহনয়ামত যতা 
রময়মিই। কখ্নও তামদর  আপনার (আল্লাহ তা‘আলার) 
কুদরমতর হনদশবনাবলী যপশ কমর বুহেময়হি। হকন্তু তারা হকিমুতই 
কর্বপাত করমলা না। বরং তারা আমামক পথভ্রষ্ট মমন করমলা। 

এ সম্পমকব এক আয়ামত এভামব বযক্ত করা হময়মি,   

ِبْْیٍ  یٍل ّمُ ىَک ِِفْ َضل  ○َقاَل الَْمََلُ ِمْن َقْوِمٖهْۤ اِنَّا لََنری

অথবঃ তার সম্প্রদাময়র সরদাররা বলমলা,  আমরা আপনামক 
প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মামে যদখ্মত পাহি। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ৬০)  
 
দাওয়াত প্রতযাখ্যান 

 ٌ  শমব্দর অথব সম্প্রদাময়র সরদার অথবা সমামজর যমাড়ল বা َمَل

যনতা। আয়ামত বলা হময়মি,  হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর 
দাওয়ামতর জবামব সম্প্রদাময়র প্রধ্ানরা বলমলা,  আমরা মমন 
কহর,  আপহন প্রকাশ্য ভ্রাহিমত আমিন। কারর্,  আপহন 
আমামদর বাপ-দাদার ধ্মব যিমড় হদমত বলমিন। হকয়ামমতর হদন 
পুনরায় জীহবত হওয়া,  প্রহতদান ও শাহি ইতযাহদ কুসংস্কার তব 
নয়। (নাউেুহবল্লাহ)। 

এমহন পীড়াদায়ক ও কষ্টদায়ক কথাবাতবার জবামব নহূ 
‘আলাইহহস সালাম নবীসুলভ ভাোয় ো বলমলন,  তা ধ্মবপ্রচারক 
ও দীমনর সংস্কারকমদর জন্য একহট উজ্জ্বল হশক্ষা ও হহদায়ামতর 
আমলাকবহতবকা হময় রময়মি। চরম উমত্তজনার মুহমূতবও যরমগ 
োওয়ার পহরবমতব নরমভামব হতহন সাদাহসধ্া ভাোয় তামদর 
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সমন্দহ দূর করার যচষ্টা কমরন,  ো এই আয়ামত এভামব বযক্ত 
করা হময়মি,   

لَِمْْیَ  ّبِ الْعی ْ َرُسْوٌل ّمِْن ّرَ یِکّّنِ ل یلٌَۃ ّوَ ْ َضل ْ ○َقاَل ییَقْوِم لَْیَس ِِب یِت َرِّبِ ل  َو اُبَلُِّغُكْم ِرسی
 ○اَنَْصُح لَُكْم َواَعْلَُم ِمَن اهلِل َما َّل تَْعلَُمْوَن 

অথবঃ হতহন বলমলন,  যহ আমার সম্প্রদায়,  আমার মমধ্য যকান 
পথভ্রষ্টতা যনই। (তমব আহম যতামামদর মমতা তপতৃক ধ্মমবর 
অনুসারী নই।) বরং আহম হবশ্ব পালনকতবার পক্ষ যথমক 
পয়গামবর। আহম যতামামদর হনকট আমার প্রহতপালমকর পয়গাম 
যপৌেঁিাই এবং যতামামদর সদুপমদশ হদই আর আহম আল্লাহর পক্ষ 
যথমক এমন সব হবেয় জাহন,  যেগুমলা যতামরা জামনা না। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ৬১-৬২)  

হতহন বলমলন,  এই পয়গামম আপনামদরই মিল। এমত না 
আল্লাহর যকান লাভ আমি এবং না আমার যকান স্বাথব আমি। 

অতঃপর যসই মুশরীকরা হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর 
নবওুয়যাত ও হরসালামতর উপর আপহত্ত যপশ করমলা,  

ْثلََنا  َما نََراَك اِّّلَ بََشًرا ِمّ

অথবঃ আমরা যতা যদহখ্,  আপহনও আমামদর মমতা মানুে। ( সূরা 
হুদ,  আয়াত:  ২৭)  

তারা বলমলা,  আপহন আমামদর মমতা পানাহার কমরন,  হাট-
বাজামর োতায়াত কমরন,  হনদ্রা োন,  জাগ্রত হন,  সবহকি ু
স্বাভাহবকভামব আমামদর মমতাই কমরন। তা সমেও আপহন 
হনমজমক আল্লাহর যপ্রহরত রাসূল ও বাতবাবাহক বমল যেই 
অস্বাভাহবক দাহব তমুলমিন,  তা আমরা হকরূমপ মানমত পাহর? 
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নবী মানুমের মধ্য যথমকই হমবন 

তারা মমন করমতা,  আল্লাহর পক্ষ যথমক রাসূলরূমপ যপ্রহরত 
হওয়া যকান মানুমের পমক্ষ সমীচীন নয়। বরং তামদর যফমরশতা 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেন তার হবমশেত্ব সবাই ইিায়-অহনিায় 
মানমত বাধ্য হয়। এর উত্তমর হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম যে 
সারগভব বর্বনা হদমলন,  সহতযই তা প্রহর্ধ্ানমোগয। হেরত নূহ 
‘আলাইহহস সালাম বলমলন,   

بُِّكْم عَََل َرُجٍل ِمّنُكْم لُِیْنِذَرُكْم َولَِتّتَُقْوا َولََعلَُّكْم  اََوَعِجْبُتْم اَْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمّْن ّرَ
 ○تُْرَحُمْوَن 

অথবঃ যতামরা হক এ বযাপামর হবহস্মত যে,  যতামামদর পালনকতবার 
পয়গাম যতামামদরই মধ্য যথমক একজমনর মাধ্যমম যতামামদর 
কামি এমসমি,  োমত হতহন যতামামদর ভীহতপ্রদশবন কমরন এবং 
োমত যতামরা ভীত হও আর োমত যতামরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও? 
অথবাৎ তার ভীহত প্রদশবমনর ফমল যতামরা হুেঁহশয়ার হময় 
হবরুদ্ধাচরর্ তযাগ কমরা,  োর ফমল যতামামদর প্রহত অনুগ্রহ 
নাহেল হমব। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ৬৩)  

একথা বমল হতহন বুোমলন,  মানুেমক রাসূল করা যকান 
হবস্ময়কর বযাপার নয়। প্রথমত তা আল্লাহ তা‘আলার সম্পূর্ব 
ইিাধ্ীন। হতহন োমক ইিা হরসালাত দান করমবন। এমত কামরা 
টু শব্দহট করার অহধ্কার যনই। 

এ িাড়া আসল বযাপার হচিা করমলও যবাো োয়,  সাধ্ারর্ 
মানুমের প্রহত হরসালামতর উমদ্দশ্য মানুমের মাধ্যমমই পূর্ব হমত 
পামর। যফমরশতামদর হদময় এই উমদ্দশ্য সাহধ্ত হমত পামর না। 
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কারর্,  হরসালামতর আসল লক্ষয হমি মানবজাহতমক আল্লাহর 
আনুগতয ও ইবাদমত প্রহতহেত করা এবং তার হনমদবশাবলীর 
হবমরাহধ্তা যথমক রক্ষা করা। এটা তখ্নই সম্ভব হমব েখ্ন 
মানুমের মধ্য যথমকই এক বযহক্ত আদশব হময় তামদর যদহখ্ময় 
হদমবন,  মানহবক কামনা-বাসনার সামথ কীভামব আল্লাহ 
তা‘আলার আনুগতয ও ইবাদত-বমন্দগী করমত হমব। পক্ষািমর 
যকান যফমরশতা এই দাওয়াত হনময় এমল এবং হনমজর দষৃ্টাি 
মানুমের সামমন তুমল ধ্রমল,  মানুমের মামে বাহ্যত এই আপহত্ত 
যথমক যেমত পামর যে,  যফমরশতারা মানহবক প্রবৃহত্ত যথমক মুক্ত,  
তামদর ক্ষুধ্া-তৃষ্ণা এবং হনদ্রা ও হবশ্রাম হকিইু যনই। এমতাবস্থায় 
আমরা তামদর মমতা হমবা যকমন কমর? 

হকন্তু হনমজমদরই এক বযহক্ত েখ্ন সব মানহবক প্রবৃহত্ত ও তবহশষ্টয 
থাকা সমেও আল্লাহর হনমদবশাবলীর পূর্ব আনুগতয প্রদশবন 
করমবন,  তখ্ন তামদর যকান অজুহাত থাকমত পামর না। এহদমক 

ইহিত কমরই বলা হময়মি, ُقْوا   যেন মানহবক“ لُِیْنِذَرُكْم َولَِیّتَ

তবহশমষ্টযর অহধ্কারী বযহক্তর ভীহতপ্রদশবমন প্রভাহবত হময়ই মানুে 
ভীত ও মুত্তাকী হমত পামর।” কামরা সত্তার প্রভামব ভয় যপময় 
নয়। আর এটা যফমরশতামদর হদময় সম্ভব নয়। কারর্,  তখ্ন 
তামদর সত্তার কারমর্ই মানুে ভীত হময় পড়মব। 

উপমরাক্ত আমলাচনার মাধ্যমম স্পষ্ট যবাো যগল,  যকান 
যফমরশতামক নবীরূমপ পািামনা হয়হন যকন? কারর্,  
যফমরশতাগর্ অসাধ্ারর্ শহক্ত ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সব হদক যথমকই 
তামদর সত্তা মানুমের তুলনায় তবহশষ্টযময়। সুতরাং তামদর যদখ্মল 
যতা ঈমান আনা বাধ্যতামূলক কাজ হমতা। নবীগমর্র সামথ যেরূপ 
ধ্ৃষ্টতা ও হিকাহরতা করা হময়মি,  যফমরশতাগমর্র সামমন 
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যসরূপ আচরর্ করার কার সাধ্য হিল? অথচ যকান পরাক্রমশালী 
শহক্তর প্রভামব বাধ্য হময় ঈমান আনা হমল শরী‘আমতর দৃহষ্টমত 
তা অগ্রহর্মোগয। বরং গ্রহর্মোগয হমি- ঈমান হবল গাইব অথবাৎ 
আল্লাহ তা‘আলার প্রবল পরাক্রমশীলতা প্রতযক্ষ না কমরই তার 
প্রহত ঈমান আনমত হমব। তা হমলই যসই ঈমান গ্রহর্মোগয হমব। 

সুতরাং যকান যফমরশতা নন,  বরং উপেুক্ত মানুেই নবী হওয়ার 
যোগয। আর মানুমের নবী হহসামব যপ্রহরত হওয়া প্রমাহর্ত হমব- 
মুহজো হদময়। 

যসজন্য নহূ ‘আলাইহহস সালাম তার কওমমক এ বযাপামর অবগত 
করামনার হবেময় পহবত্র কুরআমন ইরশাদ হময়মি,   

ْ   بَِیَّنٍۃ ِمّْن ُت عََلی كُنْ  َقاَل یَا َقْوِم اََراَیُْتْم اِْن  ِِبّ ْیُكْم فَُعِمَّیْت عَلَ  ِدهَرْحَمًۃ ِمّْن ِعنْ  تَاِنْ ای وَ  ّرَ
ُمُكُموْ  َِ  ○َن ُتْم لََها كَاِرُهوْ َها َواَنْ اَنُلْ

অথবঃ হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  যহ আমার 
সম্প্রদায়,  আিা বমলা,  আহম েহদ আমার প্রহতপালমকর পক্ষ 
যথমক প্রমামর্র উপর প্রহতহেত হময় থাহক এবং হতহন আমামক হনজ 
সহন্নধ্ান যথমক রহমত (নবুওয়যাত) দান কমর থামকন,  অতঃপর 
তা যতামামদর বুমে না আমস,  তমব হক আহম যতামামদর গলমদমশ 
জহড়ময় হদব? অথচ যতামরা তা অবজ্ঞা করমিা! ( সূরা হুদ,  
আয়াত:  ২৮)  

উপমরাক্ত আয়ামত বলা হময়মি,  মানুে হওয়া নবওুয়যাত ও 
হরসালামতর পহরপন্থী নয়। বরং একট ুহচিা করমলই যবাো োমব,  
মানুমের নবী মানুে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেন মানুে অনায়ামস তার 
যথমক দীন হশক্ষা করমত পামর,  তার আদশব ও তরীকা অনুসরর্ 
করমত পামর। 
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বস্তুত মানুে ও যফমরশতার স্বভাব-প্রকহৃতর মমধ্য আকাশ-পাতাল 
বযবধ্ান রময়মি। েহদ যফমরশতামক নবী হহসামব পািামনা হমতা,  
তমব তার কামি ধ্মবীয় আদশব ও হনয়ম-নীহত হশক্ষা করা এবং তা 
পালন করা মানুমের জন্য অমনক কহিন ও অসম্ভব হত। যকননা,  
যফমরশতামদর ক্ষুধ্া-তৃষ্ণা যনই,  হনদ্রা-তন্দ্রার প্রময়াজন হয় না,  
হরপুর তাড়না যনই। তারা মানবীয় প্রময়াজনাহদর সম্মুখ্ীন হন না। 
অতএব,  তারা মানুমের দুববলতা উপলহি কমর েথােথ তাহলম-
তরহবয়ত হদমত পারমতন না এবং তামদর পূর্ব অনুসরর্ করা 
মানুমের পমক্ষ সম্ভব হমতা না। 

তাই উহল্লহখ্ত আয়ামত বলা হময়মি,  বুহদ্ধ-হবমবক প্রময়াগ করমল 
আপনারাও অনায়ামস উপলহি করমত পারমবন,  মানুে আল্লাহর 
নবী হমত পারমব না- এমন যকান কথা যনই। তমব আল্লাহর তরফ 
যথমক তার কামি এমন যকান অকাটয প্রমার্ অবশ্যই থাকমত 
হমব,  ো যদমখ্ মানুে সহমজই বুেমত পারমব,  হতহন আল্লাহর 
যপ্রহরত পয়গামবর। আর এমক্ষমত্র সাধ্ারর্ যলাকমদর জন্য নবীর 
মুহজোই তার নবওুয়যামতর সতযতার অকাটয প্রমার্। 

এজন্যই হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম বমলমিন,  আহম 
আল্লাহর তরফ যথমক স্পষ্ট দলীল,  অকাটয প্রমার্ ও অনুগ্রহ হনময় 
এমসহি। সুেুভামব হচিা-হবমবচনা করমল যতামরাও এটা অস্বীকার 
করমত পারমব না। হকন্তু যতামামদর ঈেবা-হবমদ্বে, যতামামদর দৃহষ্ট 
আিন্ন ও অন্ধ কমরমি। তাই যতামরা অস্বীকার কমর বমসমিা এবং 
হনমজমদর হিকাহরতার উপর অটল রময়মিা। 

আর নবীগমর্র মাধ্যমম আগত আল্লাহর রহমত যজারজবরদহি 
কমর মানুমের ঘামড় চাহপময় যদওয়ার হজহনস নয়- েতক্ষর্ পেবি 
তারা হনমজরা যসইহদমক আগ্রহী না হয়। 
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এ কথা বমল নহূ ‘আলাইহহস সালাম এই ইহিত করমলন যে,  
ঈমামনর অমূলয যদৌলত,  ো আহম হনময় এমসহি,  আমার েহদ 
সাধ্য থাকমতা,  তমব যতামামদর অস্বীকৃহত ও প্রতযাখ্যান সমেও 
যতামামদর তা হদময়ই হদতাম। হকন্তু এহট আল্লাহর হচরিন হবধ্ামনর 
পহরপন্থী। এই মূলযবান সম্পদ যজার কমর কামরা মাথায় তুমল 
যদওয়া োয় না। 

এর দ্বারা প্রমার্ হমি,  যজারজবরদহি কমর কাউমক মুসলমান 
বানামনা যকান নবীর েুমগই তবধ্ ও অনুমমাহদত হিল না। 

নূহ ‘আলাইহহস সালামমর কওম আমরা আপহত্ত তুলল,   

ْ  َى َن ُهْم اََراذِلَُنا بَادِ َوَما نََراَك اتََّبَعَك اِّّلَ الَِّذیْ  ا  ِى الّرَ

অথবঃ আমামদর মমধ্য োরা ইতর ও স্থলূ বুহদ্ধসম্পন্ন,  তারা িাড়া 
কাউমক যতা আপনার আনুগতয করমত যদহখ্ না। ( সূরা হুদ,  
আয়াত:  ২৭)  

অথবাৎ তামদর বক্তবয হমি,  আমরা যদখ্হি,  আপনার প্রহত 
ঈমান আনয়নকারী এবং আপনার অনুসরর্কারী সবাই আমামদর 
সমামজর সবমচময় হননমামনর ও হনমববাধ্ যলাক। তামদর মমধ্য 
যকান সম্ভ্রাি,  মেবাদাসম্পন্ন,  ভদ্র ও হবহশষ্ট বযহক্ত যদহখ্ না। 

এই উহক্তর মমধ্য দুহট হদক রময়মি। একহট হমলা আপনার দাহব 
েহদ সতয ও সহিক হমতা,  তা হমল কওমমর হবহশষ্ট বযহক্তবগবই 
সবার আমগ তা গ্রহর্ করমতা। অথচ তারা তা প্রতযাখ্যান করমি। 
আর স্থলূবুহদ্ধ ও স্বল্পবুহদ্ধসম্পন্ন বযহক্তরা তা যমমন হনমি। 
এমতাবস্থায় আপনার প্রহত ঈমান আনমল আমরাও আহাম্মকরূমপ 
পহরহচত হমবা। 
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হদ্বতীয় হদক হমলা,  সমামজর হনকৃষ্ট,  ইতর ও যিাটমলাকগুমলা 
আপনার আনুগতয স্বীকার কমর হনময়মি। এখ্ন আমরাও েহদ 
আপনার আনুগতয স্বীকার কহর,  তমব আমরাও মুসলমান হহসামব 
তামদর সমকক্ষ পহরগহর্ত হব। নামামের কাতামর ও অন্যান্য 
মজহলমস তামদর সামথ বরাবরভামব ওিা-বসা করমত হমব। ফমল 
আমামদর আহভজাতয ও কুহলনতার হাহন হমব। 

অতএব,  এ কাজ আমামদর পমক্ষ সম্ভব নয়। এমক্ষমত্র তামদর 
ঈমান কবুল করাটা আমামদর ঈমামনর পমথ প্রহতবন্ধক। 
এমতাবস্থায় আপহন েহদ ওই সকল গরীব-হমসকীনমক আপনার 
কাি যথমক দূমর সহরময় হদমত পামরন,  তা হমল আমরা আপনার 
প্রহত ঈমান আনার কথা হবমবচনা করমত পাহর। 
 
হক অথবসম্পমদর সামথ সম্পকৃ্ত নয় 

বািবজ্ঞান হববহজবত কওমমর জামহল যলামকরা সামাহজক দহরদ্র ও 
দুববল যশ্রর্ীমক ইতর ও যিাটমলাক সাবযি কমরহিল,  োমদর কামি 
পাহথবব ধ্নসম্পদ ও হবত্ত-ববভব হিল না। মূলত এটা জামহলী 
হচিাধ্ারার ফল। বস্তুতপমক্ষ ইজ্জত ও হজল্লতী ধ্নমদৌলত ও 
হবদযা-বুহদ্ধর অধ্ীন নয়। ইহতহাস ও অহভজ্ঞতা সাক্ষয যদয়,  
সম্পদ ও সম্মামনর যমাহ একহট যনশার মমতা,  ো অমনক সময় 
সতয ও ন্যায়মক গ্রহর্ করার যক্ষমত্র প্রহতবন্ধকতার সৃহষ্ট কমর সতয 
ও ন্যায় যথমক পথচুযত কমর যদয়। দহরদ্র ও দুববলমদর সামমন 
যেমহতু এরূপ যকান অিরায় থামক না,  তাই তারাই সবার আমগ 
সতয ও ন্যায়মক বরর্ করমত এহগময় আমস। 
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যসই জন্যই প্রাচীনকাল যথমক দহরদ্র-দুববলরাই সমসামহয়ক 
নবীগমর্র উপর সববপ্রথম ঈমান এমনহিল। পূবববতবী আসমানী 
হকতাবসমূমহ তা স্পষ্ট উমল্লখ্ করা হময়মি। 

হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম কওমমর যলাকমদর উক্ত 
মূখ্বতাপ্রসূত ধ্যান-ধ্ারর্া খ্ণ্ডন করার জন্য প্রথমত বলমলন,  
কামরা ধ্নসম্পমদর প্রহত নবী-রাসূলগর্ দৃহষ্টপাত কমরন না। তারা 
হনমজমদর যখ্দমত ও তালীম-তাবলীমগর হবহনমময় কামরা যথমক 
যকান পাহরশ্রহমকও গ্রহর্ কমরন না। তামদর প্রহতদান একমাত্র 
আল্লাহ তা‘আলারই দাহয়মত্ব। কামজই তামদর দৃহষ্টমত ধ্নী-দহরদ্র 
এক সমান। তাই আপনারা এমন অমহতুক আশঙ্কা যপাের্ করমবন 
না যে,  আমরা ধ্নসম্পদশালীরা েহদ ঈমান আহন,  তমব হয়মতা 
আমামদর হবত্ত-সম্পমদ ভাগ বসামনা হমব। 

হদ্বতীয়তঃ তামদর জাহনময় যদওয়া হয়,  আপনারা ঈমান আনার 
পূববশতব হহসামব চাপ সৃহষ্ট করমিন,  যেন আহম দীন-দহরদ্র 
মুহমনমদর তাহড়ময় হদই। হকন্তু আমার হদময় তা কখ্মনাই সম্ভব 
না। কারর্,  আহথবক হদক হদময় তারা দহরদ্র হমলও আল্লাহর হনকট 
তামদর উচ্চমেবাদা রময়মি। এমন যলাকমদর তাহড়ময় যদওয়া 
অন্যায় ও অসংগত। 

হতহন বমলন,  যতামরা যতামামদর দৃহষ্টমত দহরদ্র মহুমনমদর যেরূপ 
লাহঞ্ছত,  ক্ষুদ্রাহতক্ষুদ্র যদখ্মিা,  আহম হকন্তু যতামামদর মমতা 
একথা বলমত পাহর না যে,  আল্লাহ তামদর যকান কলযার্ ও 
কাহময়াবী দান করমবন না। কারর্,  প্রকতৃ কলযার্ ও কাহময়াবী 
ধ্নসম্পদ ও ক্ষমতার যজামর হাহসল করা োয় না। বরং মানুমের 
অিমরর অবস্থা ও যোগযতার হভহত্তমত তা দান করা হয়। আর এ 
বযাপামর একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই অবহহত আমিন যে,  কলযার্ 
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ও কাহময়াবী হাহসল করার জন্য কার অির যোগয আর কার অির 
অমোগয। অতএব হতহনই তার ফায়সালা করমবন। 

পহরমশমে হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  যতামামদর 
মমতা আহমও েহদ দহরদ্র মুহমনমদর লাহঞ্ছত-অবাহঞ্ছত মমন কহর,  
তা হমল আহমও জাহলমরূমপ পহরগহর্ত হমবা। 

অবাধ্য জাহত এমতাসব নসীহমতর পমরও দাওয়াত কবুল করার 
পহরবমতব উমটা নূহ ‘আলাইহহস সালামমর উপর নানাহবধ্ হনেবাতন 
চালামত লাগল। হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক দীন প্রচার 
করমত হগময় কওমমর যলাকমদর কামি যে জুলুম-অতযাচার সহ্য 
করমত হময়মি,  তার যকান তুলনা যনই। হকন্তু হতহন তা নীরমবই 
সময় যগমিন। 

আল্লাহ তা‘আলা হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক প্রায় এক 
হাজার বিমরর লম্বা জীবন দান করার সামথ সামথ তাওহীমদর 
হদমক দাওয়াত যদওয়া ও যদশবাসীমক সুপমথ পহরচাহলত করার 
হচিাভাবনা এবং নবীসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা এতদূর দান 
কমরহিমলন যে,  সারা জীবন হতহন অক্লািভামব হনজ জাহতমক 
তাওহীদ ও সতযধ্মমবর প্রহত আহ্বান জাহনময়হিমলন। হকন্তু কওমমর 
পক্ষ যথমক হতহন কহিন হনেবাতন-হনপীড়মনর সম্মখু্ীন হন। তার 
উপর প্রির বেবর্ করা হয়। এমনহক হতহন অমনক সময় যবদীনমদর 
হনেবাতমনর ফমল রক্তাক্ত হময় যবহুেঁশ হময় পড়মতন। অতঃপর হুেঁশ 
হফমর এমল দু‘আ করমতন,  আয় আল্লাহ,  আমার জাহতমক ক্ষমা 
করুন। তামদর হহদায়াত দান করুন। তারা অজ্ঞ,  মূখ্ব। তারা 
জামন না,  যবামে না। 
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এবযাপামর আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. যথমক বহর্বত আমি,  নূহ 
‘আলাইহহস সালাম যবদীন সম্প্রদাময়র প্রহামরর যচামট অমচতন 
হময় মাহটমত লুহটময় পড়মতন। এরপর তারা তামক একহট কম্বমল 
জহড়ময় ঘমর যরমখ্ যেত। তারা মমন করমতা,  হতহন মমর যগমিন। 
হকন্তু পমরর হদন েখ্ন যচতনা হফমর আসত,  তখ্ন সম্প্রদায়মক 
আবার আল্লাহ তা‘আলার হদমক দাওয়াত হদমতন এবং দীমনর 
প্রচারকামেব আত্মহনময়াগ করমতন। 

মুহাম্মদ ইবমন ইসহাক রহ. উবাময়দ ইবমন আমর লাইসী রহ. 
যথমক বর্বনা কমরন,  হতহন এই সংবাদ যপময়মিন যে,  হেরত 
নূহ ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায় তার গলা হটমপ ধ্রমতা। ফমল 
হতহন জ্ঞান হাহরময় যফলমতন। আবার জ্ঞান হফমর এমল,  হতহন 
এই দু‘আ করমতন,   

 نَُّهْم َّل یَْعلَُمْوَن.اِ اْغِفْر لَِقْوِِمْ فَ َرّبِ 

অথবঃ যহ আমার পালনকতবা,  আমার সম্প্রদায়মক ক্ষমা করুন। 
কারর্,  ওরা অবুে। 

এই কামফররা হনমজরা যতা উৎপীড়ন করমতাই,  উপরন্তু 
জনপমদর বদমাইশ ও দুষ্টমলাকমদরও নূহ ‘আলাইহহস সালামমর 
হপিমন যলহলময় হদমতা। 

পহরমশমে আল্লাহ তা‘আলা হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক 
সািনা হদময় ওহী নাহেল করমলন,  আপনার সম্প্রদাময়র মমধ্য 
োরা ঈমান এমনমি,  তামদর িাড়া নতুন কমর যকউ ঈমান আনমব 
না। কুরআন মজীমদর হনমনাক্ত আয়ামত যস কথাই বর্বনা করা 
হময়মি,   

 ○َن تَْبَتئِْس بَِما كَانُْوا یَْفَعلُوْ  َمَن فَََل ای قَْد  قَْومَِك اِّّلَ َمْن  ْؤمَِن مِْن یُّ  لَْن  ٍح اَنَّه نُوْ اىِلی  ِحَ َواُوْ 
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অথবঃ নুমহর প্রহত ওহী অবতীর্ব হমলা,  োরা ইহতমমধ্যই ঈমান 
এমনমি,  তামদর িাড়া আপনার জাহতর অন্য যকউ ঈমান আনমব 
না। অতএব,  তামদর কােবকলামপ হবমেব হমবন না। ( সূরা হুদ,  
আয়াত:  ৩৬)  

আল্লাহ তা‘আলা নূহ ‘আলাইহহস সালামমক সািনা হদমলন,  
ধ্ৃষ্টতা ও হিকাহরতার কারমর্ তামদর অির যমাহরাহঙ্কত হময় 
যগমি। তাই আপহন তামদর জন্য অনুমশাচনা করমবন না। তারা 
আপনার সামথ যেসব দুববযবহার কমরমি,  আপহন তামত দুহশ্চিায় 
ভুগমবন না। কারর্,  েতক্ষর্ পেবি কামরা সংমশাধ্মনর আশা 
থামক,  ততক্ষর্ পেবি হচিা-অহস্থরতা থামক। অপরহদমক হনরাশ 
হওয়ার মমধ্যও একপ্রকার শাহি রময়মি। অতএব,  আপহন 
তামদর সংমশাধ্মনর আশা যিমড় হদন। 

তখ্ন তনরামশ্যর পেবাময় যপৌেঁমি হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর 
মুমখ্ তার কওম সম্পমকব এ কথা উচ্চাহরত হময়হিল,   

ّبِ َّل تََذْر عَََل اّْلَرْ  ِفِریَْن دَیَّ َو َقاَل نُوٌح ّرَ اِنََّک اِْن تََذْرُهْم یُِضلُّْوا  ○اًرا ِض ِمَن الْکی
اًرا ا اِّّلَ فَاِجًرا َکّفَ  ○ِعَباَدَک َو َّل یَلُِدْوْۤ

অথবঃ যহ আমার প্রহতপালক,  এখ্ন এই কামফরমদর মমধ্য 
পৃহথবীর বুমক বসবাসকারী কাউমক রাখ্মবন না। েহদ তামদর 
রামখ্ন,  তমব তারা আপনার বান্দামদর পথভ্রষ্ট কমর হদমব এবং 
তামদর ভহবষ্যত বংশধ্ররাও অবাধ্য ও কামফর হমব। ( সূরা নূহ,  
আয়াত:  ২৬-২৭)  
 
কওমমর নুমহর প্রহত আল্লাহর আোব 
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হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর এই দু‘আ কবুল হমলা। ফমল 
আল্লাহ তা‘আলা তার প্রহত ওহী পািামলন,  অহচমরই আহম এ 
জাহতর উপমর মহাপ্লাবন আকামর আোব অবতীর্ব করমবা। 
কামজই আপহন একহট যনৌকা ততহর করুন,  োর মমধ্য আপনার 
পহরবার,  অনুসারীবৃন্দ ও প্রময়াজনীয় রসদপত্র ও উপকরর্সহ 
স্থানসংকুলান হয়। োমত তামত আমরাহর্ কমর প্লাবমনর হদনগুমলা 
হনরাপমদ অহতবাহহত করমত পামরন। পহবত্র কুরআমনর হনমনাক্ত 
আয়ামত এ কথাই বযক্ত করা হময়মি,   

 ○َن َن َظلَُمْوا اِنَُّهم ّمُْغَرقُوْ الَِّذیْ  ِِفْ  ا َوَوْحِیَنا َوّلَ تَُخاطِْبِّنْ َواْصَنِع الُْفلَْك بِاَعُْیِننَ 

অথবঃ আপহন আমার দশৃ্যপমট এবং আমারই হনমদবশ যমাতামবক 
একহট যনৌকা ততহর করুন। আর পাহপেমদর বযাপামর আমামক 
যকান কথা বলমবন না। অবশ্যই তারা ডুমব োমব। ( সূরা হুদ,  
আয়াত:  ৩৭)  

হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক েখ্ন যনৌকা ততরীর হনমদবশ 
যদওয়া হমলা,  তখ্ন হতহন যনৌকাও হচনমতন না,  বানামতও 
জানমতন না। তাই উহল্লহখ্ত আয়ামত আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কমরমিন,   

 َواْصَنِع الُْفلَْك بِاَعُْیِنَنا َوَوْحِیَنا

অথবঃ আপহন যনৌকা ততহর করুন আমার তোবধ্ামন ও ওহী 
অনুসামর। 

হাদীস শরীমফ আমি,  যনৌকা ততহর করার জন্য প্রময়াজনীয় 
উপকরর্ ও হনমবার্-মকৌশল ওহীর মাধ্যমম হেরত হজবরাইল 
‘আলাইহহস সালাম হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক হশক্ষা 
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হদময়হিমলন। হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম শাল কাি হদময় উক্ত 
যনৌকা ততহর কমরহিমলন। 

আল্লাহ তা‘আলা হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক যনৌকার 
হনমবার্-পদ্ধহত ও কলা-মকৌশল হশক্ষাদামনর সামথ সামথ জাহনময় 
যদন,  আপনার কওমমর উপর আমার আোব এক মহাপ্লাবন 
আকামর আসমব। তারা সবাই তামত ডুমব মরমব। তখ্ন আপহন 
যেহপরবশ হময় তামদর জন্য যকান দু‘আ বা সুপাহরশ যেন না 
কমরন। 

যকান যকান ঐহতহাহসক-সূমত্র বহর্বত হময়মি,  যনৌকাহট হতনশ গজ 
লম্বা,  পঞ্চাশ গজ প্রস্থ,  হত্রশ গজ উচ্চ ও হতনতলাহবহশষ্ট হিল। 
তার দুই পামশ অমনকগুমলা জানালা হিল। এভামব ওহীর মাধ্যমম 
হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর হামত যনৌকা ও জাহাজ-হনমবার্ 
হশমল্পর যগাড়াপত্তন হময়হিল। অতঃপর েুমগ েুমগ তার উন্নহত 
সাহধ্ত হময় চমলমি। 

আল্লাহর আমদশক্রমম হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম েখ্ন যনৌকা 
হনমবার্কামজ বযি হিমলন,  তখ্ন তার পাশ হদময় পথ 
অহতক্রমকামল কওমমর হবহশষ্ট বযহক্তরা তামক হজমজ্ঞস করমতা,  
আপহন কী করমিন? হতহন উত্তর হদমতন,  অনহতহবলমম্ব এক 
মহাপ্লাবন হমব। তাই যনৌকা ততহর করহি। তখ্ন তারা বলত,  
“এখ্ামন যতা পান করার মমতা পাহনও দুলবভ। তা হমল আপহন হক 
ডািা হদময় যনৌকা চালাবার হফহকমর আমিন?” হেরত নূহ 
‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  “েহদও আজ যতামরা আমামদর 
হনময় উপহাস করমিা,  হকন্তু মমন রাখ্মব,  যসহদন দূমর নয়,  
যেহদন আমরাও যতামামদর হনময় উপহামসর প্রয়াস পামবা। অথবাৎ 
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তখ্ন যতামরাই উপহামসর পাত্র হমব। পহবত্র কুরআমনর হনমনাক্ত 
আয়ামত এ কথারই বর্বনা যদওয়া হময়মি,   

ا َفاِنَّا  َسِخُرْوا ِمْنُه َقاَل اِْن  قَْوِمه  ِمّْن َویَْصَنُع الُْفلَْك َوكُلََّما َمّرَ عَلَْیِه َمَلٌ  تَْسَخُرْوا ِمّنَ
 ○َن ُكْم َكَما تَْسَخُروْ نَْسَخُر ِمنْ 

অথবঃ হতহন যনৌকা ততহর করমত লাগমলন। তার কওমমর 
যনতসৃ্থানীয় বযহক্তরা েখ্ন পাশ হদময় যেত,  তখ্ন তামক হবদ্রুপ 
করমতা। উত্তমর হতহন বলমলন,  যতামরা েহদ আমামদর হনময় 
উপহাস কমরা,  তমব মমন রাখ্মব,  যতামরা যেমন উপহাস 
করমিা,  আমরাও অনুরূপ যতামামদর হনময় একহদন উপহাস 
করমবা। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৩৮)  

বস্তুত নবীগর্ কখ্নও িাট্টা-হবদ্রুপ কমরন না। কাউমক উপহাস 
করা তামদর শান ও মেবাদার পহরপন্থী। বরং কাউমক হনময় হবদ্রুপ 
করা ইসলামমর দৃহষ্টমত হারাম। এ সম্পমকব কুরআন মজীমদ 
ইরশাদ হময়মি,   

 ْ ا ِمّْْنُ  َّل یَْسَخْر قَوٌم ِمّْن قَْوٍم َعٰسی اَْن یَُّكْونُْوا َخْْیً

অথবঃ এক সম্প্রদায় আমরক সম্প্রদায়মক উপহাস করমব না। হমত 
পামর,  উপহাসকারীমদর যচময় োমদর উপহাস করা হমি 
(আল্লাহর কামি) তারাই যশ্রেতর। ( সূরা হুজরাত,  আয়াত:  
১১)  

সুতরাং পূমববাক্ত আয়ামত উপহাস প্রসমি প্রশ্ন উত্থাহপত হমত 
পামর। এখ্ামন এর অথব হমলা কামজর মাধ্যমম জবাব যদওয়া। 
যসমমত “আমরা যতামামদর হনময় উপহাস করমবা” বামকযর অথব 
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হমলা “যতামরা েখ্ন আোমব পহতত হমব তখ্ন আমরা যতামামদর 
বলমবা,  এটা যতামামদর উপহামসর মমবাহিক পহরর্হত।” 
 
যেভামব আোব এমলা 

পহরমশমে েখ্ন আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালা কােবকর করার সময় 
হমলা,  তখ্ন প্লাবমনর প্রথম আলামত হহসামব উনুন বা তন্দুর 
যথমক পাহন উথমল উিমত লাগল। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কমরন,   

 ُر َء اَْمُرنَا َوَفاَر الّتَّنُوْ  اِذَا َجٓاَحّتی 

অথবঃ এমনহক েখ্ন আমার হুকুম এমস যপৌেঁিুমলা এবং ভূপৃে বা 
তন্দুর উচ্ছ্বাহসত হময় উিমলা। 

ْورَ  ّنُ ْور শমব্দর একাহধ্ক অথব রময়মি। ভূপৃেমকও اَلّتَ ,বলা হয় تَّنُ  

রুহট পাকামনার তন্দুরমকও এবং েহমমনর উেঁচু অংশমকও ْور  تَّنُ
বমল। তাই তাফসীরকার ইমামগমর্র কামরা কামরা মমত,  

উহল্লহখ্ত আয়ামত تَّنُْور অথব ভূপৃে। যকউ যকউ বমলন, ْور   বমল تَّنُ

হেরত আদম ‘আলাইহহস সালামমর রুহট পাকামনার তন্দুরমক 

বুোমনা হময়মি,  ো হসহরয়ার “আইমন অরদাহ” ( دهعْی ور ) 
নামক স্থামন অবহস্থত রময়মি। উক্ত তন্দুমরর হভতর যথমকই 
সববপ্রথম পাহন উিমত শুরু কমরহিল। যকউ যকউ বমলন,  এখ্ামন 
হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর তন্দুরমক বুোমনা হময়মি,  ো 
কুফা শহমরর এক প্রামি অবহস্থত হিল। 

আল্লামা কুরতুবী রহ. বমলন, ْور   শমব্দর বযাখ্যায় হবহভন্নতা تَّنُ

পহরলহক্ষত হমলও আসমল যকান দ্বি যনই। যকননা,  প্লাবন েখ্ন 
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শুরু হময়হিল,  তখ্ন রুহট পাকামনার তন্দুর যথমকও পাহন 
উমিমি,  সমতল ভূহম যথমকও উমিমি,  আর উেঁচ ুেহমন যথমকও 
পাহন উমিমি। যতমহনভামব হসহরয়ায় আইমন অরদার তন্দুর 
যথমকও পাহন উমিমি এবং কুফার তন্দুর যথমকও উমিমি। এভামব 
অল্প সমময়ই সব একাকার হময় হগময়মি। 

তুফান শুরু হওয়ামাত্র হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমক হুকুম 
যদওয়া হমলা মুহমন পহরবার ও পৃহথবীর সকল হকি ুযজাড়া যজাড়া 
কমর যনৌকায় তুমল হনমত। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

 َوَما َمَن ای َسَبَق عَلَْیِه الَْقْوُل َوَمْن  اثَْنْْیِ َواَْهلََك اِّّلَ َمْن  كُّلٍ َزْوَجْْیِ  َها ِمْن ُقلَْنا اْحِمْل فِیْ 
  ٌل اِّّلَ َقلِیْ  َمَن َمَعهای 

অথবঃ আহম নূহ ‘আলাইহহস সালামমক বললাম,  সববপ্রকার 
যজাড়ার দুহট কমর এবং োমদর উপমর আমগই হুকুম হময় 
হগময়মি,  তামদর বাদ হদময় আপনার পহরবার-পহরজন ও সকল 
ঈমানদারমক যনৌকায় তুমল হনন। বস্তুত অহত অল্প সংখ্যক যলাকই 
তার সামথ ঈমান এমনহিল। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৪০)  

আল্লাহ তা‘আলার হুকুম যমাতামবক হেরত নূহ ‘আলাইহহস 
সালাম সকল মুহমনমদর যনৌকায় আমরাহর্ করামলন। আর 
প্রময়াজনীয় যঘাড়া,  গাধ্া,  গরু,  িাগল,  কুকুর,  হবড়াল 
ইতযাহদ সববপ্রকার প্রার্ীর এক এক যজাড়া যনৌকায় তুমল হনমলন। 

এর পমরই তার কামফর কওমমর উপর মহাপ্লাবমনর শাহি শুরু 
হময় যগল। যসহদনহট হিল রজব মামসর দুই তাহরখ্। যসসময় 
আকাশ যথমক মুেলধ্ারায় গরম বৃহষ্ট বেবর্ হমত লাগমলা এবং হনচ 
যথমক িাণ্ডা পাহনর যরাত অহবরলধ্ারায় উৎসাহরত হমত লাগমলা। 
এসম্পমকব পহবত্র কুরআমন ইরশাদ হময়মি,   
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َمٓا ْرنَا اّْلَْرَض ُعُیْونًا ○ِء بَِماٍء ّمُْنَهِمٍر فََفَتْحَنا اَبَْواَب الّسَ  َوفَّجَ

অথবঃ আহম মুেলধ্ারায় বেবমর্র সামথ সামথ আসমামনর দরজা 
খ্ুমল হদলাম এবং েহমনমক েরর্ার মমতা প্রবহমান করলাম। 
( সূরা কামার,  আয়াত:  ১১)  

যকান যকান বর্বনা মমত,  এমতাবস্থায় একাধ্ামর চহল্লশ হদন পেবি 
তুফান চলমত থামক। তখ্ন পাহনমত সমি জগত তথ তথ করমত 
লাগল। সবহকি ু পাহনর হনমচ তহলময় যগল। এভামবই আল্লাহ 
তা‘আলা নূহ ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায়মক েহমন যথমক 
ধ্বংস ও হনহশ্চহ্ন কমর হদমলন। আর হেরত নূহ ‘আলাইহহস 
সালামসহ হকশতীমত অথবাৎ যনৌকামত আমরাহর্কারী মুহমনমদর 
আল্লাহ তা‘আলা হনজ কুদরমত যহফাজত করমলন। 

জাহামজ আমরাহর্কারীমদর সহিক সংখ্যা পহবত্র কুরআন ও 
হাদীমস হনহদবষ্ট কমর যকাথাও উমল্লখ্ করা হয়হন। তমব হেরত 
আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. যথমক বহর্বত আমি,  তামদর যমাট 
সংখ্যা হিল আহশজন,  োমদর মমধ্য হেরত নূহ ‘আলাইহহস 
সালামমর হতন পুত্র হাম,  সাম,  ইয়ামফস এবং তামদর হতনজন 
স্ত্রীও হিল। 

নূহ ‘আলাইহহস সালামমর চতুথব পুত্র হকনআন কামফরমদর সামথ 
থাকায় যস ডুমব মমরহিল। হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর 
পহরজনবগব েখ্ন হকশতীমত আমরাহর্ করমলা,  হকন্তু হকনআন 
বাইমর রময় যগল,  তখ্ন হপতসৃুলভ যেহবশতঃ হেরত নূহ 
‘আলাইহহস সালাম তামক ডাক হদমলন। এই প্রসমি আল্লাহ 
তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ٍَِل یَّ  َوكَاَن ِِفْ  ابَْنه ِن  ٌح ى نُوْ َونَادی  َعَنا َوَّل  اْركَْب  ا بَُّنَّ َمْع  ○َن ّمََع الْكَافِِریْ   تَُكْن ّمَ
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অথবঃ নূহ ‘আলাইহহস সালাম তার পুত্রমক ডাক হদমলন। যস সমর 
হিল। (হতহন বলমলন, )  হপ্রয় বৎস,  আমামদর সামথ আমরাহর্ 
কমরা এবং কামফরমদর সামথ যথমকা না। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  
৪২)  

কামফর ও দুশমনমদর সামথ উক্ত যিমলর যোগসাজস হিল এবং 
যস হনমজও কামফর হিল। হকন্তু হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালাম তার 
কামফর হওয়া সম্পমকব হনহশ্চতভামব অবহহত হিমলন না। তাই 
তামক হকশতীমত চড়ার আহ্বান জাহনময়হিমলন। 

অবশ্য েহদ হতহন তার কুফরী সম্পমকব অবহহত হিমলন বমল সাবযি 
হয় তা হমল তার আহ্বামনর মমব হমব,  হতহন তামক যনৌকায় 
আমরাহমর্র পূববশতব হহসামব কুফরী যথমক তাওবা কমর ঈমান 
আনার দাওয়াত হদময়হিমলন এবং কামফরমদর সি তযাগ করার 
উপমদশ হদময়হিমলন। 

হকন্তু হতভাগা হকনআন তখ্নও প্লাবনমক অগ্রাহ্য কমর ো বমলহিল 
এবং নূহ ‘আলাইহহস সালাম যে জবাব হদময়হিমলন এবং পহরর্াম 
কী হময়হিল,  যস সম্পমকব হনমনাক্ত আয়ামত এভামব বযক্ত করা 
হময়মি,   

ِ اِّّلَ َمْن ِء َقاَل َّل ِمَن الَْمٓا  َجَبٍل یَْعِصُمِّنْ اىِلی  ْى وِ ای َقاَل َس  ِحَم ّرَ   عَاِصَم الَْیْوَم ِمْن اَْمِر اّّلی
 ○ُهَما الَْمْوُج َفكَاَن ِمَن الُْمْغَرقِْْیَ َوَحاَل بَْینَ 

অথবঃ যস (হকনআন) বলমলা,  আহম অহচমরই যকান পাহামড় আশ্রয় 
হনমবা,  ো আমামক পাহন যথমক রক্ষা করমব। নহূ ‘ আলাইহহস 
সালাম বলমলন,  আজমকর হদমন আল্লাহর হুকুম যথমক যকান 
রক্ষাকারী যনই,  একমাত্র হতহন (আল্লাহ) োমক রক্ষা করমবন,  
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শুধ্ু যস রক্ষা পামব। এমন সময় উভময়র মামে তরি আেঁড়াল 
হময় দােঁড়াল। ফমল যস ডুমব যগল। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৪৩)  

বলাবাহুলয,  দূর যথমক হপতা-পুমত্রর কমথাপকথন চলহিল। এমন 
সময় সহসা এক উত্তাল তরি উভময়র মামে অিরামলর সৃহষ্ট 
করমলা এবং হকনআনমক হচরতমর হনমহজ্জত করমলা। 

ঐহতহাহসক-সূমত্র জানা োয়,  হেরত নূহ ‘ আলাইহহস সালামমর 
সময় যে তুফান হময়হিল ঐ তুফামনর এক একহট যেউ বড় বড় 
পাহামড়র চড়ূা যথমক ১৫ গজ এবং যকান যকান বর্বনামমত চহল্লশ 
গজ উচ্চতাহবহশষ্ট হিল। 

লম্বাসময় পর আল্লাহর হুকুমম প্লাবন সমাপ্ত হমলা এবং জুদী 
পাহামড় যনৌকা হভড়মলা। আর বমল যদওয়া হমলা,  কামফররা 
হচরকামলর জন্য আল্লাহর রহমত যথমক হবদূহরত হময়মি। 

হেরত নূহ ‘ আলাইহহস সালামমর কওমমর ধ্বংমসর বযাপামর 
কুরআন মজীমদ ইরশাদ হময়মি,   

 َئاتِِهْم اُْغِرقُْوا َفاُدِْخلُْوا نَاًراِمّمَا َخِطْی  

অথবঃ তারা তামদর গুনাহ (অথবাৎ কুফর ও হশরমকর কারমর্) 
পাহনমত হনমহজ্জত হময়মি,  অতঃপর আগুমন প্রহবষ্ট হময়মি। 
( সূরা নূহ,  আয়াত:  ২৫)  

পাহনমত ডুবা ও আগুমন প্রমবশ করা বাহ্যত পরস্পর-হবমরাধ্ী 
আোব হমলও আল্লাহর কুদরমতর কামি এটা অবািব নয়। 
বলাবাহুলয,  এখ্ামন আগুন হদময় জাহান্নামমর আগুন যবাোমনা 
হয়হন। যকননা,  তামত যতা হকয়ামমতর হহসাব-হনকামশর পরই 
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প্রমবশ করমব। বরং এটা হিল বরেখ্ী আগুন। কুরআমন কারীম 
তামদর এই বরেখ্ী আগুমন প্রহবষ্ট হওয়ার খ্বর হদময়মি। 
 
ঘটনা যথমক হশক্ষা 

কুরআন মজীমদ হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর কাহহনী বর্বনা 
কমর কময়কহট হবেয় বযক্ত করা হময়মি।  

১. আমগর সকল পয়গামবমরর দাওয়াত ও হবশ্বামসর মূলনীহত 
হিল এক ও অহভন্ন। তা হমলা আল্লাহর ইবাদত ও তাওহীমদর 
দাওয়াত। 

২. আল্লাহ তা‘আলা তার পয়গামবরগমর্র সাহােয ও সমথবন 
হকভামব চমৎকারভামব কমরন,  তার দৃষ্টাি এখ্ামন রময়মি যে,  
পাহামড়র সুউচ্চ চড়ূা পেবি উেঁচু প্লাবমনর মমধ্যও তামদর হনরাপত্তার 
যকান সমস্যা হয়হন। 

৩. পয়গামবরগমর্র প্রহত হমথযা আমরাপ করা আল্লাহর আোব 
যডমক আনারই নামাির। পূবববতবী উম্মতরা যেমন নবীমদর প্রহত 
হমথযা আমরাপ করার কারমর্ আোমব যগ্রফতার হময়মি,  পরবতবী 
বা একামলও এরূপ করমল,  যতমহনভামব আোব ও গজমব 
হনপহতত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। 

সুতরাং হেরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর দীনী দাওয়াতী 
কমবতৎপরতা যথমক হশক্ষা হনময় আমামদর দীমনর দাওয়াত ও 
যমহনমতর সামথ হনরলসভামব বযাপৃত হওয়া,  যসই সামথ নূহ 
‘আলাইহহস সালামমর কওমমর নাফরমানীর পহরর্াম যদমখ্ ভীত 
হময় আল্লাহর ইবাদমতর হদমক ও দীমনর প্রহত এহগময় আসা এবং 
আল্লাহ ও তােঁর রাসূমলর নাফরমানী যথমক দূমর থাকা কতববয। 
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আল্লাহ আমামদর সকলমক কবুল কমরন। আমীন। 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi


2 
 

 
www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com  
 

 

  

 

 
 

 
 

মাকতাবাতুল মানসূর 
www.darsemansoor.com 

               www.islamijindegi.com              

কওমম ‘আদ 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


3 
 

 
www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com  
 

সূচীপত্র 
কওমম ‘আমদর প্রতত আল্লাহর নাফরমানীর শাতি  

কওমম ‘আমদর পতরচয়  

কওমম ‘আমদর শতি ও সমৃতি  

হুদ ‘আলাইতহস সালামমর আহ্বান  

দীমনর দাওয়াত প্রতযাখ্যান  

কওমম ‘আমদর প্রতত আল্লাহর আযাব  

মূততির তনকট মানুমের প্রার্িনা 
যযভামব আযাব এমলা  

নাফরমানীর পতরণতত 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


4 
 

 
www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com  
 

 باسمه تعاىل

কওমম ‘আমদর প্রতত আল্লাহর নাফরমানীর শাতি 

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ْ  َواىِٰل  ُم   ْ ُم ا ََ َ ٍ  ا َا  َ  ْ َ َما لَكم ا اّلٰلٰ و  بمدم ِم اع   ْ ٰ  ًٍا َقاَل يَا َق مهه  ِمٰن  اِل ْ  اِّٰلَ اِن  اَن   غَْي  تم
و   ََتم ا ○َن ممف  ِم َّل  ْ رِ  يَا َق ًرا اِن  اَج  ِه اَج  َلَي   َ  ْ اَلمكم َََل الَٰذِ  َى اَس   َ لم اَفََل  فََطَرِن   ى  اِّٰلَ ِِ  ○َن ْ   تَع 

অর্িঃ আতম ‘আদ জাততর তনকট তামদর ভাই হুদমক যপ্ররণ 
কমরতি। তততন তামদর বমলন,  যহ আমার জাতত,  যতামরা 
আল্লাহর ইবাদত কমরা। তততন িাড়া যতামামদর যকান ইলাহ যনই। 
যতামরা যতা আল্লাহর সম্পমকি মনগড়া কর্া বমল তমর্যা আমরাপ 
করমিা। যহ আমার জাতত,  আতম দাওয়াতী কামজর জন্য 
যতামামদর কামি যকান তবতনময় চাই না। আমার তবতনময় যকবল 
তাাঁরই কামি,  তযতন আমামক পয়দা কমরমিন। তবু যতামরা তক 
বুঝ না?  ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৫০-৫১)  

কুরআমন কারীমমর সূরা হুমদর উতল্লতখ্ত ৫০ ও ৫১ নং আয়ামত 
এবং এরপর যর্মক ৬০ নং আয়াত পযিন্ত যমাট দশতট আয়ামত, 
তবতশষ্ট পয়গামবর হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম ও তার 
সম্প্রদাময়র অবস্থা বণিনা করা হময়মি। এর তভতিমত হযরত হুদ 
‘আলাইতহস সালামমর নামম এ সূরার নামকরণ হময়মি। 

যতদও এই সূরায় সাতজন পয়গামবমরর কাতহনী বতণিত হময়মি,  
তকন্তু তা সমেও হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালামমর নামম সূরাতটর 
নামকরণ তদময় যবাঝা যায়,  এখ্ামন তার ঘটনার প্রতত সবিাতিক 
গুরুত্বামরাপ করা হময়মি। 
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আল্লাহ তা‘আলা হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালামমক ‘আদ জাততর 
তনকট নবীরূমপ যপ্ররণ কমরন। দদতহক আকার-আকৃততমত ও 
শারীতরক শতি-সামমর্ির তদক তদময় ‘আদ জাততমক মানব 
ইততহামস অনন্য বমল তচতিত করা হয়। এমদর সবাই যযমন তিল 
সাহসী যতমনই তিল শতিশালী। সাহস ও শতি প্রদশিমনর 
উমেমে তারা তামদর সািারণ চলামফরার পমর্ প্রতসি তটলার 
উপর উাঁচু উাঁচু মজবুত স্মৃততিম্ভ তনমিাণ করমতা। অর্চ বািব 
জীবমন এর যকান প্রময়াজন তিল না। তনমনাি আয়ামত এই কর্াই 
বযি করা হময়মি,   

  ْ نم مٰلِ ِري  اَتَب  ْ   ۃً يَ اٰ ع  َن بِك َبثم  َن تَع 

অর্িঃ যতামরা তক প্রমতযক উচ্চস্থামন অনর্িক স্মতৃতিম্ভ তনমিাণ 
করমিা? ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ১২৮)  

হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম উি জাততরই অন্তভুিি তিমলন। এ 

কারমণই আয়ামত তামক ًٍا  ْ ُم   ْ ُم ا ََ َ  বমল উমল্লখ্ (তামদর ভাই হুদ) ا

করা হময়মি। 

কওমম ‘আমদর পতরচয় 
‘আদ প্রকতৃপমে হযরত নূহ ‘আলাইতহস সালামমর পঞ্চম 
পুরুমের মমিয এবং তার পুত্র সামমর বংশিমররই এক বাদশার 
নাম। অতঃপর তার বংশির ও যগাটা সম্প্রদায় ‘আদ নামম প্রতসি 
হময় তগময়মি। 

কুরআন মজীমদ ‘আমদর সামর্ যকার্াও  ىٰل مو  ٍَِن اّل   (প্রর্ম ‘আদ) ََا
এবং যকার্াও  ٍِ  শব্দ বযবহৃত (িম্ভিারী ইরাম)  اَِرَم َذاِت ال ِعَما
হময়মি। 
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এমত যবাঝা যায়,  ‘আদ সম্প্রদায়মক ইরামও বলা হয় এবং প্রর্ম 
‘আমদর তবপরীমত যকান তিতীয় ‘আদও রময়মি। 

এ সম্পমকি তাফসীরতবদ ও ইততহাসতবদগমণর উতি তবতভন্ন রূপ। 
যকান যকান তাফসীরতবদ বমলন,  ‘আদ সম্প্রদাময়র উপর যখ্ন 
আযাব আমস তখ্ন তামদর একতট প্রতততনতিদল মক্কায় গমন 
কমরতিল। ফমল তারা আযাব যর্মক রো যপময় যায়। তামদর 
তিতীয় ‘আদ বলা হয়। (বয়ানুল কুরআন) 

তমব অতিক প্রতসি উতি হমলা,  ‘আমদর দাদার নাম ইরাম। তার 
এক পুত্র আউস,  তার বংশিররাই ‘আদ। তামদর “প্রর্ম ‘আদ” 
বলা হয়। আর তার অপর পুত্র জাসু-এর যিমল হমে সামূদ। তার 
বংশিরমক “তিতীয় ‘আদ” বলা হয়। 

এই বিমবযর সারমমি হমলা,  ‘আদ ও সামূদ উভয়ই ইরামমর 
দুই শাখ্া। এক শাখ্ামক প্রর্ম ‘আদ এবং অপর শাখ্ামক সামূদ 
অর্বা তিতীয় ‘আদ বলা হয়। ইরাম শব্দতট ‘আদ ও সামূদ উভয় 
সম্প্রদাময়র জন্য সমভামব প্রমযাজয। 

‘আদ সম্প্রদাময়র যতরতট পতরবার তিল। আম্মান যর্মক শুরু কমর 
ইয়ামামনর হাযরামাউত পযিন্ত তামদর বসতত তিল। হাযরামাউত 
এলাকার বালুর পাহাড়সমূহমক আহকাফ বলা হয়। যসই আহকাফ 
নামক স্থামনই তামদর যবতশর ভামগর বসবাস তিল। 

কওমম ‘আমদর শতি ও সমতৃি  
‘আদ জাততর যেত-খ্ামারগুমলা অতযন্ত উবির ও শস্য-োমল 
তিল। যসখ্ামন সবরকম ফমলর বাগান তিল। তামদর িনসম্পদ,  
বাগ-বাতগচা,  ঝনিার পাতন,  ফল-ফলাতদ ও খ্াদয-শস্য তদময় 
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তারা তিল সমৃিশালী। আদন যর্মক আম্মান পযিন্ত তামদর যঘাড়া 
ও উমট পতরপূণি তিল। 

শারীতরক তদক তদময়ও তারা তিল সুঠামমদহী ও লম্বাকায়। তনমনাি 
আয়ামত একর্াই বযি করা হময়মি,   

َطۃ ْ  ِِف ال َخل ِق بَص   َوَزاٍَكم

অর্িঃ আল্লাহ তা‘আলা যতামামদর লম্বাকায় কমর সৃতষ্ট কমরমিন। 

আল্লাহ তা‘আলা তামদর সামমন দুতনয়ার যাবতীয় তনয়ামমতর িার 
খ্ুমল তদময়তিমলন। তকন্তু বক্রবুতির দরুন এসব তনয়ামত তামদর 
জন্য কাল হময় দাাঁড়াল। তারা শতি-মমদ মি হময় দাতম্ভকতার 
সামর্ বলমত লাগল,   

ةً  َْٰ ا قم  َمن  اََشٰدم ِمٰنَ
অর্িঃ যক আমি আমামদর যচময় শতিশালী? 

এমতন কমর তারা দনততক অিঃপতমনর তশকার হমলা এবং যয তবশ্ব 
প্রততপালমকর তনয়ামমতর বৃতষ্ট তামদর উপর বতেিত হতেল,  তারা 
তামক পতরতযাগ কমর মূততিপূজায় আত্মতনময়াগ করমলা। 

হুদ ‘আলাইতহস সালামমর আহ্বান 
হুদ ‘আলাইতহস সালাম তার সম্প্রদায়মক মূততিপূজা যিমড় তদময় 
তাওহীমদর অনুসরণ করমত এবং অতযাচার-উৎপীড়ন যিমড় তদময় 
ন্যায় ও সুতবচামরর পমর্ চলমত দাওয়াত তদমলন। 

হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম যয দীনী দাওয়াত যপশ কমরন,  
তার মমিয ততনতট মূল তবেয় তিল। প্রর্মতঃ তাওহীমদর আহ্বান 
এবং আল্লাহ িাড়া অন্যমকামনা সিা বা শতিমক ইবাদত-
উপাসনার যযাগয মমন করা বাতুলতামাত্র। তিতীয়তঃ আতম যয 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


8 
 

 
www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com  
 

তাওহীমদর দাওয়াত তনময় এমসতি এবং যযজন্য জীবন উৎসগি 
কমরতি,  যতামরা তচন্তা কমর যদখ্,  আতম এমন কষ্ট-মেমশর পর্ 
যকান্ স্বামর্ি অবলম্বন কমরতি? আতম যতা এর তবতনমময় যতামামদর 
কামি যকান পাতরশ্রতমক চাই না। আমার বস্তুগত যকান ফায়দা বা 
স্বার্িও হাতসল হমে না। এটা যতদ আল্লাহর তনমদিশ এবং আমার 
দাতয়ত্ব না হমতা,  তা হমল যতামামদর দাওয়াত তদমত এবং 
সংমশািন করমত তগময় এত কষ্ট-মেশ বরণ করার কী প্রময়াজন 
তিল? তৃতীয় তবেয় হমে,  তনমজমদর অতীত জীবমন কুফরী,  
তশরকী ইতযাতদ যত গুনাহ কমরি,  যসসব যর্মক আল্লাহর দরবামর 
েমাপ্রার্িনা কমরা এবং ভতবষ্যমতর জন্য ঐ সব গুনাহ যর্মক 
তাওবা কমরা। তনমনাি আয়ামত এ কর্াই বযি করা হময়মি,   

  ْ ا َربَٰكم و  َتغ ِفرم ا اِلَي هِ اس   ْ بم َْٰ تْم  ثم

অর্িঃ যহ আমার কওম,  যতামামদর পালনকতিার কামি যতামরা 
েমাপ্রার্িনা কমরা,  অতঃপর তাাঁরই প্রতত মমনাতনমবশ কমরা। 

হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম তামদর আশ্বাস বাণী শুতনময় 
বলমলন,  যতদ যতামরা এরূপ সততযকার তাওবা ও ইসততগফার 
করমত পামরা,  ( তমব তার বমদৌলমত পরকামলর তচরস্থায়ী 
সাফলয ও সুখ্ময় জীবন যতা লাভ করমবই),  অতিকন্তু 
দুতনয়ামতও এর বহু উপকাতরতা যদখ্মত পামব। 

দীমনর দাওয়াত প্রতযাখ্যান 
হুদ ‘আলাইতহস সালামমর আহ্বামনর জবামব তার যদশবাসী 
মূখ্িসুলভ উির তদল,  যা তনমনাি আয়ামত বতণিত হময়মি,   

َتَنا  ٍم َما ِجئ   ْ ا يٰهم  ْ نم لََک َقالم لَِک َوَما نَح   ْ نم بَِتاِرِک ا ٰالَِهِتَنا َعن  َق َما نَح  َنۃ  ٰوَ بَِبٰیِ
 َ ِمِنی    بِممؤ 
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অর্িঃ তারা বলমলা,  যহ হুদ,  তুতম আমামদর কামি যকান প্রমাণ 
তনময় আসতন। আমরা যতামার কর্ায় আমামদর যদব-মদবীমদর 
পূজা-অচিনা বজিন করমত পাতর না। আর আমরা যতামার প্রতত 
ঈমান আনয়নকারীও নই। 

তারা আমরা বলমলা,  আমরা মমন কতর,  আমামদর যদবতামদর 
তনন্দাবাদ করার কারমণ যতামার মতিষ্ক তবকৃত হময়মি। তাই তুতম 
এমন অসংলগ্ন কর্া বলমিা। 

হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম পয়গামবরসুলভ তনভিীক কমে যয 
জবাব যদন,  যস সম্পমকি পতবত্র কুরআমনর তববরণ হমে,   

لم   ْ ِم ا  اِن  نَٰ ٰمَ ٌء ٰمِ ا اَٰنِ  بَِری ْٓ و ا َهدم ِهدم اهلَل َواش  مش  ء  ؕ َقاَل اِٰنِ ا ا ْٓ ْ ىَک بَع ضم ٰالَِهِتَنا بِسم اِّٰلَ اَ ََتٰ
َن   ْ ِركم ِن  ○تمش  و  َْٰ َّل تمن ِظرم ًعا ثم ِن  َجِمي  و  نِٖه َفِکي دم ٍمو  َٰ  ○ِمن   ک َْ ِِٰ  َو ل تم ََََل اهللِ اِٰنِ  تَ  َر
 ؕ  ْ ٌذٌۢ بَِناِصیَ َربِٰكم َِ َْ ٰا ُم ٍَٓابَٰۃ  اِّٰلَ  ْ  َما ِمن   ي  ِِ َت ِِٰ  َََٰل ِصَراط  ٰممس   ○ِتَها ؕ اِٰنَ َر

অর্িঃ হুদ ‘আলাইতহস সালাম বলমলন,  ( যতামরা যতদ আমার 
কর্া না মামনা,  তমব যশামনা) আতম আল্লাহমক সােী করতি আর 
যতামরাও সােী র্ামকা যয,  ( এক আল্লাহ িাড়া) যতামামদর সব 
কাল্পতনক যদবতামদর সামর্ আমার যকান সম্পকি যনই। এখ্ন 
আল্লাহ িাড়া যতামরা (ও যতামামদর যদবতা) সবাই তমমল আমার 
অতনষ্ট সািমনর যচষ্টা কমরা,  এমেমত্র আমামক তবন্দুমাত্র অবকাশ 
তদও না। (এত বড় কর্া আতম এজন্য বলতি যয, )  আতম আল্লাহ 
তা‘আলার উপর পণূি আস্থা ও ভরসা রাতখ্,  তযতন আমার ও 
যতামামদর প্রততপালক। পৃতর্বীর বুমক তবচরণকারী এমন যকান 
প্রাণী যনই,  যা তার পূণি আওতািীন নয়। তনশ্চয় আমার 
পালনকতিা সরল সতঠক পমর্ রময়মিন। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  
৫৪-৫৬)  

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


10 
 

 
www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com  
 

অর্িাৎ যয সরল সতঠক পমর্ চলমব,  যস আল্লাহমক পামব,  আল্লাহ 
তা‘আলা তামক সাহাযয করমবন। 

সমগ্র জাততর যমাকামবলায় দাাঁতড়ময় এমন তনভিীক যঘােণা ও 
তামদর দীঘিতদমনর লাতলত িমিীয় িযান-িারণায় আঘাত হানা 
সমেও এত বড় সাহসী ও শতিশালী জাততর মমিয যকউ তার 
একতট যলামও স্পশি করমত পারল না। বস্তুত এটা হযরত হুদ 
‘আলাইতহস সালামমর একতট মুতজযা। এর িারা এমক যতা তামদর 
একর্ার জবাব যদওয়া হময়মি যয,  আপতন যকান প্রমাণ বা মুতজযা 
প্রদশিন কমরনতন। তিতীয়ত তারা যয বলমতা আমামদর যকান যকান 
যদবতা আপনার মতিষ্ক তবকৃত কমর তদময়মি,  তাও বাততল করা 
হময়মি। কারণ,  যদব-মদবীর যতদ যকান েমতা র্াকমতা,  তমব 
এত বড় কর্া বলার পর ওরা তনতিয় র্াকমতা না। 

অতঃপর হুদ ‘আলাইতহস সালাম তার কওমমক বমলন,   

ْ   َفاِن   َِد  اَب لَغ تمكم ا َف  ْ لَٰ َْ اا  تَ ْ   ٰمَ كم ِسل تم بِِه اِلَي  مر  ا   

অর্িঃ যতামরা যতদ এভামব সতয প্রতযাখ্যান করমত র্ামকা,  তমব 
যজমন রামখ্া,  যয পয়গাম যপৌাঁিাবার জন্য আমামক যপ্ররণ করা 
হময়মি,  আতম তা যর্াযর্ভামব যতামামদর কামি যপৌাঁমি তদময়তি। 
( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৫৭)   

কওমম ‘আমদর প্রতত আল্লাহর আযাব 
হুদ ‘আলাইতহস সালাম তামদর জানামলন,  যর্াযর্ভামব আল্লাহ 
তা‘আলার পয়গাম যতামামদর তনকট যপৌাঁিাবার পরও যখ্ন 
যতামরা ঈমান আনমিা না,  তখ্ন যতামামদর এমন কামজর 
অতনবাযি পতরণতত হমে যয,  যতামামদর উপর আল্লাহর আযাব ও 
গজব আপততত হমব। যতামরা সমূমল তনপাত ও তনতশ্চি হময় যামব 
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আর আমার পরওয়ারতদগার যতামামদর যায়গায় অন্য জাতত 
পাতঠময় এই পতৃর্বী আবাদ করমবন।  

তকন্তু হতভাগার দল হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালামমর যকান কর্ায় 
কণিপাত না কমর বলমলা,   

ٓا َْ ْ  تَكمن  َناا ََلَی  ٌء َس َت اَم  لَ ْٰ  اََوَعظ  َ ٰمَِن ال   ○ِعِظی 

অর্িঃ তুতম আমামদর নসীহত কমরা তকংবা না কমরা,  আমরা যকান 
অবস্থামতই আমামদর মত ও পর্ তযাগ করমবা না। ( সূরা 
শুআরা,  আয়াত:  ১৩৬)  

একর্া বমল তারা তনমজমদর হঠকাতরতা ও অবািযতার উপর 
অটল-অতবচল রইল। 

এর পতরণততমত তামদর উপর প্রর্ম এই আযাব নাতযল হমলা যয,  
ততন বির পযিন্ত উপযুিপতর বৃতষ্ট বন্ধ র্াকমলা। এমত তামদর 
শস্যমেতসমূহ শুকমনা বালুকাময় মরুভূতমমত পতরণত হময় যগল 
এবং বাগান ও শস্য জ্বমল-পুমড় িারখ্ার হময় যগল। তকন্তু এর 
পমরও তারা তশরক ও মূততিপূজা তযাগ করমলা না। 

অতঃপর আট তদন ও সাত রাত পযিন্ত তামদর উপর প্রবল 
ঘূতণিঝমড়র আযাব আপততত হমলা। কুরআমন কারীমমর তনমনাি 
আয়ামত একর্াই বযি করা হময়মি। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কমরন,   

َصر  ََاتَِيۃ  ۙ  ا بِِري ح  َصر   ْ لِكم  ُ ا ََاٌٍ فَام َع لََيال  ٰوَ ثَٰمِنَيَۃ اَيَٰام  ۙ ○َو اَٰمَ ِ  َسب  َُا ََلهَْی  َر َسٰخَ
مً   ْ سم اِويَۃ    حم ََ ل   َجازم نَخ  ْ  اَع  ٰٰع ۙ کَاَنَٰهم َها َصر  َم فِي   ْ َِ ْ   ○ا ۙ َفََتَی ال  َفَهل  تَٰری لَهم

  ○ٰمِن ٌۢ بَاقَِيۃ  
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অর্িঃ ‘আদ যগাত্রমক ধ্বংস করা হময়মি এক প্রচণ্ড ঝড়বায় ুতদময়। 
আল্লাহ তা‘আলা তা প্রবাতহত কমরতিমলন তামদর উপর সাত রাত 
ও আট তদন পযিন্ত অতবরাম। যযন আপতন তামদর যদখ্মিন,  তারা 
অসার যখ্জুরকামণ্ডর ন্যায় ভূপাততত হময় আমি। আপতন তামদর 
যকান অতিত্ব যদখ্মত পামেন তক?  ( সূরা আল-হাক্বাহ,  
আয়াত:  ৬-৮)  

এই আযামবর ফমল তামদর অবতশষ্ট বাগ-বাতগচা ও দালান-মকাঠা 
িূতলস্যাৎ হময় যগল। মানুে ও জীব-জন্তু শূমন্য উড়মত লাগল। 
অতঃপর উপড়ু হময় মাতটমত পড়মত র্াকমলা এবং মরমত 
র্াকমলা। 

প্রর্ম তদমক তারা আল্লাহর গজব আসমত যদমখ্ মজবুত যকল্লায় 
সংরতেত ঘমর আশ্রয় তনমলা। আবার অমনমক মাতটমত গতি কমর 
তার মমিয শরীমরর অমিিকাংশ ঢতুকময় রাখ্মলা,  যামত প্রচণ্ড ঝড় 
যর্মক আত্মরো করমত পামর। তকন্তু তামদর যকান প্রমচষ্টাই তামদর 
আল্লাহর শাতি যর্মক রো করমত পামরতন। এ প্রসমে আল্লাহ 
তা‘আলা বমলন,   

ِ اِذَا َجٓا رم اِٰنَ اََجَل اّلٰلٰ ََٰ َء َّل يمَؤ   

অর্িঃ আল্লাহর তনিিাতরত সময় যখ্ন এমস যায়,  তখ্ন আর যকান 
অবকাশ র্ামক না। 

আল্লাহ তা‘আলা এভামব ‘আদ জাততমক পতৃর্বীর যতমন যর্মক 
সমূমল ধ্বংস কমর তদময়মিন। 

মতূতির তনকট মানুমের প্রার্িনা 
এক বণিনায় এমসমি,  ‘আদ জাততর উপর ততন বির বৃতষ্ট বন্ধ 
র্াকার পমর তারা তামদর তকিসুংখ্যক যলাকমক বৃতষ্টর জন্য প্রার্িনা 
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করমত মক্কা শরীমফ পাতঠময় তদল। বাইতলু্লাহ শরীমফ তখ্ন অমনক 
যদব-মদবীর মূততি স্থাতপত তিল। তারা তখ্ন ঐসব মূততির কামিই 
নানান প্রার্িনা জানামলা। তকন্তু তনজিীব মূততির যকান তকি ুকরারই 
যতা েমতা যনই। তাই তারা বযর্ি মমনারর্ হময় তফমর যগল। 

মক্কা গমনকারীমদর মমিয প্রর্ম দমল িয় বযতি তিল। তামদর 
মমিয দুজন তিল তাওহীমদ তবশ্বাসী। অবে তারা তামদর ঈমামনর 
কর্া যগাপন যরমখ্তিল। তামদর একজমনর নাম মাতজদ এবং 
অপরজমনর নাম তিল লাতকম। 

এই দমলর পমর আমরকতট দল মক্কায় তগময়তিল। তামদর 
যলাকসংখ্যা তিল সির হাজার। তারা সবাই তিল যবঈমান 
কামফর। এই দমলর যনতার নাম তিল কীল ইবমন ইনায। 

মাতজদ উি যনতামক বলমলা,  যতামরা পাতনর জন্য দু‘আ করমত 
এমসি,  তকন্তু যতেণ না যতামরা হুদ ‘আলাইতহস সালাম ও তার 
রমবর প্রতত ঈমান আনি,  ততেণ পযিন্ত যতামামদর দু‘আ কবুল 
হমব না বমল আমার প্রবল িারণা। তার কর্া শুমন সবাই তামক 
হুদ ‘আলাইতহস সালামমর অনুসারী মমন কমর খ্ুবই ততরস্কার ও 
ভৎিসনা করমলা। 

তখ্ন মাতজদ ও লাতকম উভময় আল্লাহর দরবামর ফতরয়াদ 
করমলা,  যহ পরওয়ারতদগার,  এরা কখ্মনাই আপনার রহমমতর 
প্রতত আস্থা আনমব না। আপতন অনুগ্রহ কমর আমামদর দু‘আ কবুল 
করুন। তখ্ন আল্লাহর দরবার যর্মক অর্িাৎ গাময়ব যর্মক 
আওয়াজ এমলা,  যতামরা আমার কামি কী প্রার্িনা করমিা? 
তখ্ন মাতজদ এই দু‘আ করমলা,  যহ প্রভ,ু  আতম যযন যকানতদন 
অনাহামর না র্াতক। আর লাতকম দু‘আ করমলা,  যহ 
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পরওয়ারতদগার,  তুতম আমার আয় ুততন হাজার বির লম্বা কমর 
দাও। আল্লাহর তরফ যর্মক জবাব এমলা,  যতামামদর উভময়র 
দু‘আ কবুল করা হমলা। 

অপরতদমক কীল ইবমন ইনায তার সির হাজার সেী তনময় একমত্র 
প্রার্িনা কমর বলমলা,  যহ প্রভ,ু  আমামদর মমিয কখ্মনা কামরা 
যরাগবযাতি হয়তন যয,  যতামার কামি তার আমরাগয প্রার্িনা 
করমবা। আর আতম তনমজও কখ্নও যকান তবপমদ পতড়তন যয,  
তবপদমুতির জন্য প্রার্িনা জানামবা। আমরা সবাই শুিু ‘আদ 
জাততর জন্য যতামার কামি বৃতষ্ট কামনা করমত এমসতি। 

যযভামব আযাব এমলা 
তারা এভামব প্রার্িনা জানামনার পমর আকামশর যকামণ সাদা,  
কামলা,  লাল- এই ততন বমণির যমঘ আত্মপ্রকাশ করমলা। যমমঘর 
মিয যর্মক অদেৃ আওয়াজ যশানা যগল,  যহ কীল,  এই ততন 
প্রকার যমঘ যর্মক তুতম যকান্ প্রকার চাও? কীল জানমতা,  সাদা 
ও লাল যমমঘ বৃতষ্ট হয় না। তাই যস কাল যমঘতটই প্রার্িনা করমলা। 

তারপর তারা বাইতলু্লাহ যর্মক যদমশ তফমর এমস,  কামলা 
যমঘতটও তামদর সামর্ সামর্ চমল এমলা। কামফররা তখ্ন হুদ 
‘আলাইতহস সালামমক তবদ্রুপ কমর বলমত লাগল,  যহ হুদ,  তুতম 
বমলতিমল,  আমামদর প্রতত যতামার আল্লাহর গজব নাতযল হমব। 
তকন্তু এখ্ন কী যদখ্ি? শীঘ্রই বৃতষ্টপাত হময় আমামদর শস্যমেত 
সুজলা-সুফলা কমর তদমব। যদমশ শাতন্ত তফমর আসমব। দুতভিে দূর 
হমব। 
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হুদ ‘আলাইতহস সালাম বলমলন,  আো,  যতামরা একট ু
দিযিিারণ কর। এই কর্া বমল তততন তার ঈমানদার উম্মতমদর 
অতত তাড়াতাতড় যসই স্থান তযাগ করমত বলমলন। 

অতঃপর কওমম ‘আমদর উপর আল্লাহর কতঠন আযাব মারাত্মক 
বৃতষ্ট নাতযল হমলা। যসই আযাব এতই ভয়ংকর তিল যয,  
কামফররা যকান রকম উপায়ান্তর না যদমখ্ প্রায় সাত লে যলাক 
পাহামড়র গতিগুমলামত আত্মমগাপন কমর বলমত লাগল,  এখ্ন 
আর আসন্ন ঝড়-তুফান আমামদর স্পশি করমত পারমব না। তকন্তু 
মুহমূতির মমিয ভীেণ বজ্রধ্বতনসহ লাগাতার আটতদন এমন প্রবল 
ঝড়-তুফান প্রবাতহত হমলা যয,  দাতম্ভক ‘আদ জাততর যলাকমদর 
দম্ভ িূতলস্যাৎ হময় যগল এবং তারাও ধ্বংস হমলা। 

তামদর তনভিীক মজবুত প্রাসাদগুমলা প্রর্ম ঝাপটায়ই তনতশ্চি হময় 
যগল। তিতীয়বামর তামদর আশ্রয়স্থল পাহামড়র গুহাগুমলায় ঝড়বায়ু 
প্রমবশ কমর তামদর সবাইমক বাইমর উতড়ময় এমন এমনভামব 
আিাড় মারমলা যয,  সাত লে মানুমের যদহ যযন উৎপাতটত 
যখ্জুর গামির মমতা তনষ্প্প্রাণ অবস্থায় যতমমন পমড় রইমলা। 
অতঃপর প্রবল বায়ুর তাণ্ডব প্রচণ্ড িুলাবাতল উতড়ময় যসসব লামশর 
উপমর এমনভামব তনময় যফলল,  তার মমিয তারা চাপা পমড় 
যগল। 

সূরা আলহাক্কাহর বণিনা তদময় যবাঝা যায়,  ‘আদ জাতত ঝড়-
তুফামনর কবমল পততত হময় ধ্বংস হময়মি। তকন্তু সূরা মুতমনুমনর 
আয়ামত বলা হময়মি,   

َذت هم َفاَ  ي  ََ  بِال َحٰقِ  َحۃم ْم الٰصَ
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অর্িঃ একতট তবকট শব্দ তামদর পাকড়াও করমলা। ( সূরা 
মুতমনুন,  আয়াত:  ৪১)  

এই আয়ামতর তভতিমত যকান যকান তাফসীরতবদ বমলন,  ‘আদ 
জাততর উপর তবকট িরমনর শমব্দর আযাবও নাতযল হময়তিল। 

নাফরমানীর পতরণতত 
এই উভয় মমতর মমিয যকান দবপরীতয যনই। এটা সম্ভব যয,  
উভয় প্রকার আযাবই নাতযল হময়তিল। প্রর্মম ঝড়-তুফান শুরু 
হময়তিল। তারপর চরম পযিাময় ভয়ঙ্কর গজিমন তারা ধ্বংস 
হময়তিল। (তাফসীমর মা‘তরফুল কুরআন)  

এভামবই ‘আদ জাতত আল্লাহর গজমব ধ্বংস হময় যগল। তামদর 
ধ্বংমসর বযাপামর কুরআমন কারীমম সূরা আরামফ বলা হময়মি,   

ا   ْ بم ٍَابَِر الَِٰذي َن َکٰذَ َنا   َو َقَطع 

অর্িঃ আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  আতম তমর্যামরাপকারীমদর বংশ 
যকমট তদময়তি। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ৭২)  

এর মমি যকান যকান তাফসীরকার এই বণিনা কমরমিন যয,  তখ্ন 
তামদর মমিয যারা জীতবত তিল,  তামদর সবাইমক ধ্বংস কমর 
যদওয়া হময়তিল। যকউ যকউ এর অর্ি এরূপ বণিনা কমরমিন যয,  
ভতবষ্যমতর জন্য ‘আদ জাততমক তনবিংশ কমর যদওয়া হময়মি। 

হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালামমর আমদশ অমান্য করা এবং কুফর 
ও তশরমক তলপ্ত র্াকার কারমণ যখ্ন ‘আদ জাততর উপর আযাব 
নাতযল হমলা তখ্ন হুদ ‘আলাইতহস সালাম ও তার সেীরা একতট 
কুাঁমড়ঘমর আশ্রয় গ্রহণ কমরন। আশ্চমযির তবেয় তিল এই যয,  
ঘূতণিঝমড়র দাপমট তবরাট তবরাট অট্টাতলকা মাতটমত লুতটময় 
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পড়মলও এ কুাঁমড়ঘরতটমত বাতাস খ্ুব সুেম পতরমামণ প্রমবশ 
করমতা। হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম ও তার সেীরা তঠক 
আযামবর মুহমূতিও এখ্ামন তনতশ্চমন্ত বমস র্ামকন। তামদর যকান 
কষ্টই হয়তন। 

নাফরমানরা ধ্বংস হময় যাওয়ার পর হুদ ‘আলাইতহস সালাম মক্কা 
মুকাররমায় চমল যান এবং যসখ্ামনই ইমন্তকাল কমরন। (আল 
বাহরুল মুহীত)  

অবে হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম যকার্ায় ইমন্তকাল 
কমরমিন- এবযাপামর আহমল আরবমদর মততবমরাি রময়মি। 
হাযরামাউমতর অতিবাসীগণ দাতব কমরন,  ‘আদ জাততর ধ্বংমসর 
পমর হুদ ‘আলাইতহস সালাম হাযরামাউত শহমর তহজরত কমর 
এমসতিমলন। যশে পযিন্ত এখ্ামনই তততন ইমন্তকাল কমরন। আর 
তফতলতিনবাসীরা দাতব কমরন,  তততন তফতলতিমন তহজরত কমর 
এমস যসখ্ামন ইমন্তকাল কমরন এবং যসখ্ামনই তামক দাফন করা 
হয়। 

উতল্লতখ্ত বণিনাসমূমহর মিয যর্মক হযরত হুদ ‘আলাইতহস 
সালামমর হাযরামাউমত ওফাত পাওয়ার বণিনাতটই সবিাতিক তবশুি 
ও যুতিযুি। যকননা কওমম ‘আমদর আবাসস্থল হাযরামাউমতর 
কািাকাতি তিল। তাই স্বভাবতই প্রতীয়মান হয়,  ‘আদ 
সম্প্রদাময়র ধ্বংমসর পমর হযরত হুদ ‘আলাইতহস সালাম 
তনকটবতিী যকান বসততমত বসবাস কমরমিন এবং যসখ্ামনই 
ওফাত যপময়মিন। আর যসটা হমলা হাযরামাউত শহর। 

কুরআমন কারীমম বতণিত তবগত যামানার উম্মতমদর এসব ঘটনা 
যর্মক আমামদর নসীহত হাতসল করা উতচত এবং আল্লাহর 
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নাফরমানীর ভয়াবহ শাতির কর্া তচন্তা কমর আমামদর শরী‘আমতর 
আমদশ-তনমেি তঠকমত যমমন চলা কতিবয। তা হমলই দুতনয়া ও 
আতখ্রামত আল্লাহ তা‘আলার আযাব-গজব যর্মক পতরত্রাণ লাভ 
হমব। 
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সূচীপত্র 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দাওয়াতী জীবন 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর নাম ও বংশপহরচয় 
দীমনর প্রহত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দাওয়াত 
ঘটনা থেমক হশক্ষা 
দীনী কামজ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দূরদহশিতা 
মূহতিপূজার হবরুমে ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কম ার পদমক্ষপ 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কো রূপক অমেি হিল 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর প্রহত হমেযার সম্পকি ও তার জবাব 
স্ত্রীমক থবান বমল পহরচয় হদমলন 
হমেযাসংক্রান্ত হাদীসমক ভ্রান্ত আখ্যা থদওয়া মূখ্িতা 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর তারকার হদমক দৃহিপাত করার কারণ 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হক সহতযই অসুস্থ হিমলন? 
আল্লাহর সমীমপ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দু‘আ 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর প্রেম দু‘আ 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হিতীয় দু‘আ 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর তৃতীয় দু‘আ 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর তৃতীয় দু‘আর ফল 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর তৃতীয় দু‘আর উপর প্রশ্ন 
কখ্ন প্রশংসামূলক কাজ করা যামব 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর চতুেি দু‘আ 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর পঞ্চম দু‘আ 
কামফর- মুশহরকমদর জন্য দু‘আ,  প্রশ্ন ও জবাব 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর ষষ্ঠ দু‘আ 
পরকামল মৃতমদর জীহবত করার স্বরূপ দশিন 
ঘটনার সারসংমক্ষপ 
আমলাচয ঘটনার উপর কময়কহট প্রশ্ন ও তার জবাব 
আহমভামব এরূপ ঘটনা না থদখ্ামনার থহকমত 
নমরূমদর সামে সৃহিকতিা হনময় হবতকি 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক আগুনকুমে হনমক্ষপ 
থযভামব ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক আগুমন থফলা হমলা 
থযভামব আল্লাহর সাহাযয এমলা 
আগুমন বমস ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কমোপকেন ও নমরূমদর ঈমান 
অস্বীকার 
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হকয়ামমতর হদন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক সবিপ্রেম কাপড় পরামনা হমব 
নমরূমদর ধ্বংস এবং ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হহজরত 
নমরূদ ও তার বাহহনীর ধ্বংমসর কাহহনী 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হহজরত 
হহজরমতর পমে ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দুহট মুহজযা 
প্রেম মুহজযাাঃ ভাষা পহরবতিন 
হিতীয় মুহজযা :  অমলৌহককভামব স্ত্রী সারাহর ইজ্জমতর থহফাজাত 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর জন্ম 
ইসহাক ‘আলাইহহস সালামমর জন্ম 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হবহব হামজরা ও প্রেম সন্তান ইসমাঈলসহ 
মক্কায় হহজরত 
হশশুপুত্রমক কুরবানী করার আমদশ পালন 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক কাবা শরীফ হনমিামণর হনমদিশ 
কাবাঘর সবিপ্রেম থক হনমিাণ কমরন? 
কাবাঘর হশরকমুক্ত রাখ্ার হনমদিশদামনর থহকমত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম এর আগমন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
দু‘আর বরকত 
প্রেম আমবদনাঃ দীমনর যাবতীয় থমহনত কবুল করা 
হিতীয় আমবদনাঃ মুসহলম বানামনা 
তৃতীয় আমবদনাঃ হমজ্জর হনয়ম হশক্ষাদান 
চতুেি আমবদনাঃ তামদর উম্মমতর মমযয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 
ওয়াসাল্লামমক থপ্ররণ 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক হমজ্জর থঘাষণা প্রদামনর হনমদিশ 
উপসংহার 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর জীবন উম্মমতর জন্য হশক্ষা 
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 باسمه تعاىل

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দাওয়াতী জীবন 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

 ○َواِبْٰرِهْیَم اِذْ َقاَل لَِقْوِمِه اْعُبُدوا اهلَل َوات َُقْوُهُؕ ٰذلُِكْم َخْْیٌ ل َُكْم اِْن ُكْنُتْم تَْعلَُمْوَن 
ِذیَْن تَْعُبُدْوَن ِمْن دُْوِن اهلِل اِن ََما تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلِل اَْوثَانًا و َ تَْخلُُقْوَن اِْفكًا ُؕ اِن َ ال َ 

ْزَق َواْعُبُدْوُه َواْشُكُرْوا لَٗه ُؕ اِلَْیِه تُْرَجُعْوَن  ِ ََل یَْملُِكْوَن لَُكْم ِرْزًقا فَابَْتُغْوا ِعْنَد اهلِل الر 
ُسْوِل اَِل َ ○ َب اَُمٌم م ِْن َقْبلُِكْم ُؕ َوَما عَََل الر َ بُْوا َفَقْد َکذ َ ِ ُ َو اِْن تَُکذ  ْْ ُُ الُْمِب ٰ اََو ○ الَْبل

 ○لَْم یََرْوا َکْیَف یُْبِدُئ اهلُل الَْخلَْق ثُم َ یُِعْیُدٗه ُؕ اِن َ ٰذلَِک عَََل اهلِل یَِسْْیٌ 
অেিাঃ স্মরণ করুন ইবরাহীমমর কো,  যখ্ন হতহন তার সম্প্রদায়মক 
বলমলন,  থতামরা আল্লাহর ইবাদত কমরা এবং তামক ভয় কমরা। 
থতামামদর জন্য এটাই থেয়,  যহদ থতামরা বুম া। থতামরা থতা 
আল্লাহর পহরবমতি থকবল মূহতিরই পূজা করমিা এবং হমেযা 
উদ্ভাবন করমিা। থতামরা আল্লাহর পহরবমতি যামদর ইবাদত 
কমরা,  তারা থতামামদর জীবন-উপকরমণর মাহলক নয়। সুতরাং 
আল্লাহরই ইবাদত কমরা। আর তার প্রহত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কমরা। 
থতামরা তারই হনকট হফমর যামব। অনন্তর থতামরা যহদ 
হমেযাপ্রহতপন্ন কমরা,  তমব থতা থতামামদর পূবিবতিীরাও 
হমেযাপ্রহতপন্ন কমরহিল। এমক্ষমত্র সুস্পিভামব দীমনর কো প্রচার 
কমর থদওয়াই থতা রাসূমলর দাহয়ত্ব। তারা হক লক্ষয কমর না,  
কীভামব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা সৃহিমক অহিত্ব দান 
কমরন,  অতাঃপর তা পুনরায় সৃহি কমরন। হনশ্চয় এটা আল্লাহর 
জন্য সহজ। ( সূরা আনকাবূত,  আয়াত:  ১৬-১৯)   
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উহল্লহখ্ত আয়াতসমূমহ আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম আ.-এর 
দীনী দাওয়ামতর হবষময় বণিনা কমরমিন এবং এ মমমি কামফরমদর 
অবস্থা উমল্লখ্ কমরমিন। পূবিবতিী নবীগমণর এ সকল ঘটনা বণিনা 
কমর আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম 
ও মুহমনগণমক দীন প্রচামর কামফরমদর হবমরাহযতার থক্ষমত্র সান্তনা 
হদমেন থয,  পূবিকাল থেমকই সতযপন্থীমদর উপর কামফরমদর 
তরফ থেমক হনযিাতমনর যারা অবযাহত রময়মি। হকন্তু এসব 
উৎপীড়মনর কারমণ তারা কখ্মনা সাহস হারানহন। সুতরাং এখ্নও 
কামফরমদর উৎপীড়মনর পমরায়া করা উহচত নয় এবং দীমনর 
দাওয়াত মানুমষর হনকমট থপৌৌঁিামতই োকমত হমব। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর নাম ও বংশপহরচয় 
আল্লাহ তা‘আলার হবহশি নবী ও রাসূল হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর বংশপরম্পরা হমে-  ইবরাহীম হবন 
তামরখ্ হবন নাহুর হবন সারুগ হবন রাগাও হবন ফামলগ হবন আমবর 
হবন সামলহ হবন আর হবন সাম হবন নূহ ‘আলাইহহমুস সালাম। 

ইবমন আসাহকর রহ. বমলন,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
মাতার নাম উমায়লা। কালবী বমলন,  তার মাতার নাম বুনা 
হবনমত কুরবাতা হবন কুরাহস। হতহন বনী আরফাখ্াস হবন সাম হবন 
নূহ থগামত্রর হিমলন। (কাসাসূল আহিয়া, ২০২ পৃষ্ঠা) 

এমত থদখ্া যামে,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হপতা ও মাতা 
উভয়হদক হদময়ই নূহ ‘আলাইহহস সালামমর বংশযর হিমলন। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হপতার নাম “আযর” বমল 
প্রহসে রময়মি। অহযকাংশ ইহতহাসহবদ বমলন,  তার নাম 
তামরখ্;  আযর তার উপাহয। 
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তমব ইমাম রাযীসহ পূবিবতিী থকান থকান আমলম বমলন,  
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হপতার নাম “তামরখ্” এবং 
চাচার নাম আযর। তার চাচা আযর নমরূমদর মহিত্ব লামভর পর 
মুশরীক হময় যায়। আর চাচামক হপতা বলা আরবী বাকরীহতমত 
সাযারণভামব প্রচহলত। এই রীহত অনুযায়ী আয়ামত আযরমক 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হপতা বমল অহভহহত করা 
হময়মি। (যুরকানী ও শরমহ মাওয়াহহব) 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম দামমস্ক শহমর বারযা নামক স্থামন 
জন্মগ্রহণ কমরমিন। অবশ্য প্রহসে হমলা,  হতহন বামবল শহমর 
জন্মগ্রহণ কমরমিন। 

দীমনর প্রহত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দাওয়াত 
আল্লাহর খ্লীল হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম সবিপ্রেম 
তার হপতার হনকট আল্লাহ তা‘আলার প্রহত ঈমান ও তাওহীমদর 
দাওয়াত থদন। তার হপতা মূহতিপূজক হিল। হতহন স্বীয় হপতার 
হনকট হগময় নরম হৃদয় হনময় থকামল ভাষায় তামক বু ামলন। এর 
হবিাহরত হববরণ পহবত্র কুরআমন এভামব ইরশাদ হময়মি,   

ٰۤاَبَ  ٰۤ ○ِت لَِم تَْعُبُد َما ََل یَْسَمُع َو ََل یُْبِصُر َو ََل یُْغِِنْ َعْنَک َشْیًئا اِذْ َقاَل َِلَبِْیِه یٰ ْ قَْد یٰ ِ ِ اَبَِت اِ
ْ ِمَن الِْعلِْم َما لَْم یَاْتَِک َفات َِبْعِِنْٰۤ اَْهِدَک ِصَراًطا َسِوی ًا  ِِ یْ ○َجٓاَء ٰۤاَبَِت ََل تَْعُبِد الش َ ٰٰطَن ُؕ یٰ

ْیٰٰطَن کَاَن لِ  ا اِن َ الش َ ْحٰمِن َعِصی ً ْحٰمِن ○لر َ َک عََذاٌب م َِن الر َ ْٰۤ اََخاُف اَْن ی ََمس َ ِ ِ ٰۤاَبَِت اِ یٰ
ا ْیٰٰطِن َولِی ً  ○فََتُكْوَن لِلش َ

অেিাঃ স্মরণ করুন,  যখ্ন ইবরাহীম হনমজর হপতামক বলমলন,  
থহ আমার হপতা,  আপহন এমন হকিরু ইবাদত থকন কমরন,  থয 
থশামন না,  থদমখ্ না এবং আপনার থকানই কামজ আমস না? থহ 
আমার হপতা,  আমার হনকট মহান জ্ঞান এমসমি,  যা আপনার 
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হনকট আমসহন। সুতরাং আপহন আমার অনুসরণ করুন। আহম 
আপনামক সহ ক পে থদখ্ামবা। থহ আমার হপতা,  শয়তামনর 
ইবাদত করমবন না। শয়তান থতা আল্লাহ-দয়ামময়র অবাযয। থহ 
আমার হপতা,  আহম আশংকা কহর,  আপনামক দয়াময় আল্লাহর 
শাহি স্পশি করমব। আর তখ্ন আপহন শয়তামনর সঙ্গী হময় 
যামবন! ( সূরা মারয়াম,  আয়াত:  ৪২-৪৫)  

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনমজর হপতার হনকট এভামব নম্র 
ভাষায় সবহকি ুবুহ ময় ঈমামনর দাওয়াত থদন। হকন্তু তার হপতা 
থসই দাওয়াত প্রতযাখ্যান করমলা। হপতা তার ডামক সাড়া 
থদওয়ার পহরবমতি উমটা তামক শাহসময় বলমলা,   

ا ْ َملِی ً ِِ اِبْٰرِهْیُم ۚ لَِئْن ل َْم تَْنَتِه ََلَْرُجَمن ََک َواْهُجْر  ○َقاَل اََراِغٌب اَنَْت َعْن ٰالَِهِِتْ ٰیۤـٰ
অেিাঃ থহ ইবরাহীম,  তুহম হক আমার থদব-মদবী থেমক হবমুখ্ হময় 
যামো? যহদ তুহম এমেমক হনবৃত্ত না হও,  তমব আহম পাের 
হদময় আঘাত কমর থতামার প্রাণনাশ করমবা। তুহম হচরহদমনর জন্য 
আমার হনকট থেমক দূর হময় যাও। ( সূরা মারয়াম,  আয়াত:  
৪৫)  

হপতার এই জবাব শুমন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম খ্ুব মমিাহত 
হমলন। তমব তার হহদায়ামতর আশা িাড়মলন না। এজন্য হতহন 
তার শাহন্ত কামনা কমর তার জন্য আল্লাহর হনকট ক্ষমা প্রােিনা 
করমবন বমল তামক জানামলন। তারপর যখ্ন একো হনহশ্চত 
প্রকাশ থপল থয,  থস ঈমান অস্বীকার কমর আল্লাহর শত্রু  হময় 
হগময়মি,  তখ্ন তার সামে সব রকম সম্পকি হিন্ন কমর বলমলন,   

ٰۤ اَكُوْ  ۖ  َعٰٰسٰۤ اََل َ ۫ ْ اَو اَْعَتِزلُُكْم َوَما تَْدُعْوَن ِمْن دُْوِن اهلِل َو اَدُْعْوا َرّب ِ ْ َشِقی ً  ○َن بُِدعَٓاِء َرّب ِ
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অেিাঃ আহম আপনামদর এবং আপনারা যা-হকিরু উপাসনা কমরন,  
থসসবমক পহরতযাগ করহি। আহম ইবাদত করমবা আমার 
পালনকতিা রমবর। আশা কহর,  আহম আমার পালনকতিার 
ইবাদত কমর বহঞ্চত হমবা না। ( সূরা মারয়াম,  আয়াত:  ৪৮)  

যখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহর জন্য হনজ ঘর,  
পহরবার ও আত্মীয়স্বজন থেমক হবহেন্ন হময় থগমলন এবং তামদর 
থদব-মদবীমক পহরতযাগ করমলন,  তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা তার 
সামহয়ক অসুহবযা দূর করার লমক্ষয তামক উত্তম স্বজন হহসামব 
পুত্ররূমপ ইসহাকমক (আ.) দান করমলন। এই পুত্র পয়গামবর 
হিমলন এবং দীঘিায়ু লাভ কমরহিমলন। ইসহাক ‘আলাইহহস 
সালামও আমরক থনকসন্তামনর হপতা হময়হিমলন,  হতহন হিমলন 
পয়গামবর হযরত ইয়াকুব ‘আলাইহহস সালাম। তাৌঁমদর মাযযমম 
আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক তার 
হপতার পহরবামরর চাইমত উত্তম একহট স্বতি পহরপূণি দীনদার 
পহরবার দান করমলন,  যা আল্লাহর পয়গামবর ও সৎকমিপরায়ণ 
মহাপুরুষগমণর সমন্বময় গহ ত হিল। 

তদুপহর হপতার প্রহত সহানুভূহত থদহখ্ময় হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম হকয়ামমতর হদন হপতার জন্য আল্লাহ 
তা‘আলার হনকট আরহয থপশ করমবন। অবশ্য তা গ্রহণ করা হমব 
না। এ সম্পমকি হযরত আবু হুরায়রা রা. থেমক বহণিত,  হতহন 
বমলন,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বমলমিন,  
“হকয়ামমতর হদন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তার 
হপতার সামে সাক্ষাত করমবন। তখ্ন তার হপতা আযর-এর 
থচামখ্র উপর যুলাবাহল োকমব এবং অবস্থা থবহাল োকমব। 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তখ্ন হপতামক বলমবন,  আহম হক 
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আপনামক বহলহন থয,  আমার নাফরমানী করমবন না? তখ্ন 
তার হপতা বলমব,  আজ থেমক থতামার নাফরমানী করমবা না। 

তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনকট 
আরহয থপশ কমর বলমবন,  থহ আমার প্রহতপালক,  আপহন 
আমামক প্রহতশ্রুহত হদময়মিন,  হকয়ামমতর হদন আমামক লাহিত 
করমবন না। আল্লাহ তা‘আলা বলমবন,  আহম কামফরমদর জন্য 
জান্নাত হারাম কমর হদময়হি। অতাঃপর বলমবন,  থহ ইবরাহীম,  
আপনার পাময়র হনমচ কী? তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
থদখ্মবন এক রক্তাক্ত জন্তুমক থফমরশতাগণ শক্ত কমর যমর 
জাহান্নামম হনমক্ষপ করমিন। অেিাৎ হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর হপতামক তার আসল থশমকমল ও অবয়মব নয়,  বরং 
হবকৃত কমর পশুর আকৃহত হদময় জাহান্নামম হনমক্ষপ করা হমব। এর 
কারণ হমলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থযন হপতার 
কারমণ হাশমরর ময়দামন সবার সামমন লহজ্জত না হন।” 

ঘটনা থেমক হশক্ষা 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তার হপতামক ঈমামনর 

দাওয়াত হদমত হগময়  ٰۤاَبَِت  বমল সমিাযন কমরমিন। আরবী یٰ

অহভযামনর হদক হদময়  ٰۤاَبَِت  শব্দহট হপতার জন্য সম্মান ও یٰ

ভামলাবাসাসূচক সমিাযন জ্ঞাপক। হযরত ইবরাহীম খ্লীলুল্লাহমক 
আল্লাহ তা‘আলা সবিগুমণ গুণাহন্বত কমরহিমলন। হতহন হপতার 
সামমন থয বক্তবয থপশ কমরহিমলন,  তা থমজামযর ভারসাময রক্ষা 
ও হবপরীতমুখ্ী হবষয়বস্তুও স্বােিক সহন্নমবমশর একহট অনুপম 
দৃিান্ত। হতহন একহদমক হপতামক কুফর ও হশরমক শুযু হলপ্তই নয়,  
বরং এর উমদযাক্তারূমপও থদখ্মলন,  থয কুফর ও হশরক 
হমটামনার জন্যই হতহন থপ্রহরত হময়হিমলন। অপরহদমক হপতার 
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প্রহত আদব,  মুহাব্বত ও ভামলাবাসা তার থেমক প্রকাশমান হিল। 
এই দুহট হবপরীতমুখ্ী হবষয়মক হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম চমৎকারভামব সমহন্বত কমরমিন। 

ٰۤاَبَِت   শব্দহট হপতার প্রহত সন্তামনর দয়া ও ভামলাবাসা প্রকামশর یٰ
প্রতীক। প্রেমত হতহন প্রমতযক বামকযর শুরুমত এই শব্দ বযবহার 
কমরমিন। এরপর এমন থকান বাকয বযবহার কমরনহন,  যা 
হপতার অবমাননা অেবা মনাঃকমির কারণ হমত পামর অেিাৎ 
হপতামক কামফর,  থগামরাহ ইতযাহদ বমলনহন। বরং 
পয়গামবরসুলভ প্রজ্ঞার সামে শুযু তার থদব-মদবীর অক্ষমতা ও 
অমচতনতা ফুহটময় তুমলমিন। যামত হতহন হনমজই হনমজর ভুল 
বু মত পামরন। 

হিতীয়পযিাময় হতহন আল্লাহর প্রদত্ত নবওুয়যামতর জ্ঞান-গহরমা 
প্রকাশ কমরমিন এবং হতহন থসই মহান থদৌলত লাভ কমরমিন,  
তা বযক্ত কমর তার দাওয়াত কবুল করার জন্য অনুমরায কমরমিন। 
তৃতীয় পযিাময় কুফর ও হশরমকর সম্ভাবয অশুভ পহরণহত সম্পমকি 
হপতামক হুৌঁহশয়ার কমরমিন। 

হকন্তু হপতা থসই কোগুমলার প্রহত হচন্তাভাবনা করার পহরবমতি এবং 
পুত্রসুলভ মায়া-মুহাব্বমতর পহরমপ্রহক্ষমত হকিটুা নম্রতা অবলিন 
করার পহরবমতি কম ার ভহঙ্গমত পুত্রমক শাহসময়মিন। অহযকন্তু 
এটুকু কমরও ক্ষান্ত হনহন,  বরং তামক পাের হদময় আঘাত কমর 
হতযা করার হুমহক হদমলন এবং বাহড় থেমক থবর হময় যাওয়ার 
জন্য বলমলন। 

হকন্তু হপতার থসই কম ারতার জবামবও হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম এই বমল তার শুভ কামনা বযক্ত করমলন,  
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) سالم علیكم আপনার উপর শাহন্ত বহষিত থহাক) এবং তার হনমদিশ 

মমতা বাহড় িাড়মলন। তমব এর পমরও হতহন তার কওমমর প্রহত 
ঈমামনর দাওয়ামতর হসলহসলা জাহর থরমখ্মিন এবং তামদর 
হবহভন্নভামব থহদায়াত করার থকামশশ কমরমিন। 

দীনী কামজ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দরূদহশিতা 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম দীমনর প্রচার কামজ হবহভন্ন 
প্রজ্ঞাপূণি ও দূরদহশিতামূলক পদমক্ষপ গ্রহণ কমরন। তন্মমযয চন্দ্র-
সূযি ও তারকার পূজা করার অসারতা বু ামত গৃহীত পদমক্ষপ 
একহট,  যা হতহন চন্দ্র-সূযি ও তারকাপূজার হবপমক্ষ স্বীয় 
সম্প্রদাময়র সামে মতহবহনমময়র সময় কমরহিমলন এবং সবাইমক 
একত্ববামদর হশক্ষাদান কমরহিমলন। থসই ঘটনা পহবত্র কুরআমনর 
হনম্নযুক্ত আয়ামত হববৃত হময়মি। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কমরন,   

ْ ۚ َفلَم َ  ا َجن َ عَلَْیِه ال َْیُل َرٰاَکْوَکًبا ۚ َقاَل ٰهَذا َرّب ِ َ َفلَم َ ْْ ا  ○اٰۤ اَفََل َقاَل ََلٰۤ اُِحب ُ اَْلٰفِلِ فَلَم َ
ْ ََلَُكْونَن َ ِمَن الْقَ  ْ َرّب ِ ِِ اٰۤ اَفََل قَاَل لَِئْن ل َْم یَْهِد ْ ۚ َفلَم َ َ الَْقَمَر بَاِزغًا قَاَل ٰهَذا َرّب ِ ِم وْ َرا

 َ ْْ ٓال ِ ْ هٰ ○الض َ ْمَس بَاِزَغًۃ َقاَل ٰهَذا َرّب ِ ا َراَ الش َ ْ َفلَم َ ِ ِ اٰۤ اَفَلَْت قَاَل یَٰقْوِم اِ ٰۤ اَكََْبُ ۚ َفلَم َ َذا
ا تُْشِركُْوَن  م َ ٌء م ِ َماٰۤ ○بَِرْیْٓ ٰمٰوِت َواَْلَْرَض َحِنْیًفا و َ ْهُت َوْجِِهَ لِل َِذْی َفَٰطَر الس َ ْ َوج َ ِ ِ اِ
 َ ْْ  ○اَنَا ِمَن الُْمْشِرِک

অেিাঃ যখ্ন রামতর অন্ধকার ইবরাহীমমক থেমক থফলমলা, তখ্ন 
হতহন একহট তারকা থদখ্মত থপমলন। তখ্ন হতহন (স্বজাহতমক 
বু ামনার লমক্ষয তামদর শুহনময়) বলমলন,  এই নক্ষত্র আমার 
প্রহতপালক? ( অেিাৎ থতামামদর যারণা অনুসামর এটা বলমলও 
এখ্ন অল্পক্ষমণর মমযযই থতামরা এর স্বরূপ থদমখ্ হনমব।) 
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অতাঃপর হকিকু্ষণ পমর যখ্ন নক্ষত্রহট অিহমত হময় থগল,  তখ্ন 
হতহন (স্বজাহতমক জব্দ করার চমৎকার সুমযাগ থপময়) বলমলন,  
আহম অিগামী বস্তুমক আমার প্রহতপালক হহসামব পিন্দ করমত 
পাহর না। (অেিাৎ এমক প্রভু মানা যায় না বা এটা উপাস্য হওয়ার 
থযাগযতা রামখ্ না। বরং অহিত্ব যার কখ্মনা থশষ হওয়ার নয়,  
হতহনই প্রহতপালক হওয়ার থযাগযতা রামখ্ন।) এরপর অন্য এক 
রাহত্রমত চাৌঁদমক  লমল করমত থদমখ্ ইবরাহীম (পুনরায় জাহতমক 
শুহনময় পূমবিাক্ত পন্থা অবলিন কমর) বলমলন,  ( থতামামদর 
হবশ্বাস অনুযায়ী) এহট আমার পালনকতিা? ( হকন্তু এর স্বরূপও 
হকিকু্ষমণর মমযয ফুমট উ মব।) অতাঃপর যখ্ন চন্দ্র অিাচমল ডুমব 
থগল,  তখ্ন ইবরাহীম বলমলন,  যহদ আমার পালনকতিা 
আমামক পে না থদখ্ামতন,  তমব আহমও থতামামদর মমতা 
পেভ্রিমদর অন্তভুিক্ত হময় থযতাম এবং চাৌঁদমকই স্বীয় পালনকতিা 
ও উপাস্য মমন করতাম। (হকন্তু এর উদায়ামির পহরবতিনশীল 
অবস্থা আমামক সতকি কমরমি থয,  এই চাৌঁদও উপাসনার থযাগয 
থেমক পামর না।) এরপর একহদন দীহপ্ত হনময় সূযিমক উহদত থেমক 
থদমখ্ (পুনরায় জাহতমক শুহনময় থসভামবই) বলমলন,  
( থতামামদর যারণা অনুযায়ী) এহট আমার প্রহতপালক? এহট থতা 
হবশাল। (হকন্তু এই হবশালতার স্বরূপও অহত সত্বর দৃহিমগাচর হময় 
যামব।) এরপর যখ্ন সূযি অিহমত হময় পৃহেবী অন্ধকামর হনমহজ্জত 
হমলা,  হতহন (জাহতর সামমন সবিমশষ প্রমাণ উপস্থাপন সম্পন্ন 
করার পর এগুমলার প্রকতৃ স্বরূপ তুমল যরমলন এবং) বলমলন,  
“থহ আমার জাহত,  আহম থতামামদর এসব মুশরীকসুলভ হবশ্বাস 
থেমক সম্পূণি মুক্ত।” অেিাৎ থতামরা আল্লাহ তা‘আলার সৃি 
বস্তুমকই আল্লাহর আসমন আসীন কমরি,  যা স্পি ভ্রিতা। ( সূরা 
আনআম,  আয়াত:  ৭৬-৭৯)  
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ফলত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম জাহতর সামমন এই স্বরূপ 
উদ্ঘাটন করমলন থয,  আমার ও থতামামদর পালনকতিা এসব 
সৃি বস্তুর মমযয থকানহটই থেমক পামর না। এরা স্বীয় অহিত্ব রক্ষামেি 
অমন্যর মুখ্ামপক্ষী এবং প্রহতমুহূমতি উত্থান-পতন,  উদয়-অি 
ইতযাহদ পহরবতিমনর আবমতি হনপহতত। বরং থসই মহান সত্তাই 
আমামদর পালনকতিা,  হযহন নমভামেল,  ভূমেল ও এতদুভময়র 
মমযয সৃি সবহকিমুকই সৃহি কমরমিন। তাই আহম স্বীয় থচহারা 
থতামামদর বানামনা মূহতি এবং পহরবতিন ও প্রভামবর আবমতি 
হনপহতত চন্দ্র-সূযি ও নক্ষত্রপুঞ্জ থেমক সহরময় মহান সৃহিকতিা 
আল্লাহর হদমক কমর হনময়হি এবং আহম থতামামদর ন্যায় 
অংশীবাদীমদর অন্তভুিক্ত নই। 

এ হবতমকি হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম পয়গািরসুলভ 
প্রজ্ঞা ও উপমদশ প্রময়াগ কমর প্রেমবামরই তামদর নক্ষত্রপূজামক 
পেভ্রিতা আখ্যা থদনহন,  বরং হতহন এমন এক থহকমতপূণি পন্থা 
অবলিন করমলন,  যামত প্রমতযক সুস্থ সমচতন মানুমষর মন-
মহিষ্ক প্রভাবাহন্বত হময় স্বতাঃস্ফূতিভামবই মহান সতয উপলহি 
কমর থফমল। 

হকন্তু অপরহদমক মহূতিপূজার হবরুমে বলমত হগময় হতহন 
প্রেমবামরই কম ার হময় যান এবং স্বীয় হপতা ও জাহতর পেভ্রি 
হওয়ার হবষয় িযেিহীন ভাষায় বযক্ত কমর থদন। থকননা,  মূহতিপূজা 
থয একটা অমযৌহক্তক ভ্রিতা,  তা সম্পূণি স্পি ও সুহবহদত। এর 
হবপরীমত নক্ষত্রপূজার ভ্রাহন্ত ও ভ্রিতা এতটা সুস্পি হিল না। তাই 
এবযাপামর হতহন সূক্ষ্ম থকৌশল অবলিন কমরন। 

মহূতিপজূার হবরুমে ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কম ার 
পদমক্ষপ 
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আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ا ل َُهْم  ○َوتَاهلِل ََلَِکْیَدن َ اَْصَناَمُكْم بَْعَد اَْن تَُول ُْوا ُمْدبِِریَْن  فََجَعلَُهْم ُجٰذًذا اَِل َ َکِبْْیً
َ َقالُْوا َمْن َفَعَل ٰهَذا بِاٰلَِهِتَناٰۤ اِن َٗه لَِمَن الظ ٰ ○لََعل َُهْم اِلَْیِه یَْرِجُعْوَن  ْْ ِمْعَنا َقالُْوا َس  ○لِِم

ِ الن َاِس لََعل َُهْم یَْشَهُدْوَن  ○َفًِت ی َْذُكُرُهْم یَُقاُل لَٗهٰۤ اِبْٰرِهْیُم  ُْ ا فَاْتُْوا بِٖه عََٰلٰۤ اَعْ َقالُْوٰۤ
اِبْٰرِهْیُم  ○ ۤـٰ اَء اَنَْت فََعلَْت ٰهَذا بِاٰلَِهِتَنا یٰ ُهْم  ○َقالُْوٰۤ ٰهَذا  َقاَل بَْل َفَعلَٗه  َکِبْْیُ

لُِمْوَن ○َفْسـ َلُْوُهْم اِْن کَانُْوا یَْنِٰطُقْوَن  ا اِن َُكْم اَنُْتُم الظ ٰ ا اىِٰلٰۤ اَنُْفِسِهْم َفَقالُْوٰۤ فََرَجُعْوٰۤ
قَاَل اََفَتْعُبُدْوَن ِمْن ○ثُم َ نُِکُسْوا عََٰل ُرُءْوِسِهْم ۚ لََقْد عَلِْمَت َما ٰهُٰۤؤاََلِء یَْنِٰطُقْوَن ○

ُكْم ُدْوِن اهلِل مَ  ََل یَُضر ُ اُف ٍّ ل َُكْم َولَِما تَْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اهلِل ُؕ ○ا ََل یَْنَفُعُكْم َشْیًئا و َ
 ○اََفاَل تَْعِقلُْوَن 

অেিাঃ আর (ইবরাহীম আ. মমন মমন বলমলন, )  আল্লাহর কসম,  
যখ্ন আপনারা পৃষ্ঠপ্রদশিন কমর চমল যামবন,  তখ্ন আহম 
আপনামদর মূহতিগুমলার বযাপামর একটা বযবস্থা অবলিন করমবা। 
অতাঃপর হতহন সবগুমলামক চণূি-হবচূণি কমর হদমলন ওমদর প্রযানহট 
িাড়া;  যামত তারা তার কামি প্রতযাবতিন কমর। তারা বলমলা,  
আমামদর উপাস্যমদর সামে এরূপ বযবহার থক করমলা? থস থতা 
হনশ্চয়ই থকান জাহলম। কতক থলাক বলমলা,  আমরা এক 
যুবকমক তামদর সম্পমকি হবরূপ বলমত শুমনহি;  তামক ইবরাহীম 
নামম ডাকা হয়। তারা বলমলা,  তামক জনসমমক্ষ উপহস্থত কমরা,  
যামত তারা থদমখ্। তারা বলমলা,  থহ ইবরাহীম,  আপহনই হক 
আমামদর উপাস্যমদর সামে এরূপ বযবহার কমরমিন? হতহন 
বলমলন,  এমদর এই প্রযানই থতা এ কাজ কমরমি। অতএব,  
তামদর হজমজ্ঞস করুন,  যহদ তারা কো বলমত পামর। অতাঃপর 
তারা মমন মমন হচন্তা করমলা এবং বলমলা,  ওমহ থলাকসকল,  
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থতামরাই থব-ইনসাফ। অতাঃপর তারা  ুৌঁমক থগল মিক নত কমর 
এবং বলমলা,  আপহন থতা জামনন থয,  এরা কো বমল না। হতহন 
বলমলন,  আপনারা আল্লাহর পহরবমতি এমন হকিরু ইবাদত 
কমরন,  যা আপনামদর থকান উপকারও করমত পামর না এবং 
ক্ষহতও করমত পামর না? হযক আপনামদর জন্য এবং আপনারা 
আল্লাহ িাড়া যামদরই ইবাদত কমরন,  ওমদর জন্য। আপনারা 
হক বুম ন না? ( সূরা আহিয়া,  আয়াত:  ৫৭-৬৭)   

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায় এক হবমশষ 
হদমন উৎসব উদযাপন করমতা। হনযিাহরত হদমন তারা ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমকও আমিণ জানামলা থয,  আপহনও 
আমামদর সামে উৎসমব চলুন। উমেশ্য,  হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম উৎসমব থযাগদান করমল হয়মতা তামদর 
যমমির প্রহত প্রভাবাহন্বত হময় হনমজর যমমির দাওয়াত তযাগ 
করমবন।  

হকন্তু ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মমন মমন এই সুমযাগমক 
অন্যভামব বযবহার করমত চাইমলন থয,  যখ্ন থগাটা সম্প্রদায় 
উৎসব উদযাপন করমত চমল যামব,  তখ্ন আহম তামদর মূহতির 
ঘমর প্রমবশ কমর প্রহতমাগুমলামক থভমে চরুমার কমর থদব। তারা 
যামত হফমর এমস হমেযা উপাস্যমদর বািবদৃশ্য স্বচমক্ষ থদখ্মত 
পায়। হয়মতা এমত তামদর কামরা অন্তমর মূহতিগুমলামক অসহায় ও 
অক্ষম থদমখ্ ঈমান জাগ্রত হমব এবং থস হশরক থেমক তাওবা কমর 
হনমব। 

এই উমেমশ্য হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম সম্প্রদাময়র 
থলাকমদর সামে উৎসমব থযমত অস্বীকার করমলন এবং 
অস্বীকামরর পে থবমি হনমত প্রেমম তারকার হদমক তাকামলন,  
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গভীর দৃহিপাত করমলন,  অতাঃপর বলমলন,  আহম অসুস্থ। 
সম্প্রদাময়র থলামকরা অপারগ মমন কমর তামক থরমখ্ই উৎসমব 
চমল থগল। 

তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মূহতিগুমলামক থভমে খ্ে-
হবখ্ে কমর হদমলন। শুযু বড় মূহতিটা ভােমলন না। যামত এর 
মাযযমম এমদর অক্ষমতা থবা ামত পামরন। 

এখ্ামন “বড়” বু ামত হয়মতা দদহহক আকার-আকৃহত উমেশ্য 
থয,  উক্ত মূহতি সবমচময় বড় হিল। অেবা এটাও থেমক পামর থয,  
আকার-আকৃহতমত সমানই হিল,  হকন্তু পূজাহররা তামক “বড়” 
বমল মান্য করমতা। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম এই আশায় উক্ত কাজহট করমলন 
থয,  তারা তামদর উপাস্যমদর খ্ে-হবখ্ে থদখ্মল এরা থয পূজার 
উপযুক্ত নয় এই জ্ঞান তামদর মমযয জাগ্রত হমব। এমত কমর তারা 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর আহ্বামনর হদমক হফমর আসমব। 

আল্লামা কালবী রহ. বমলন,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
এই কামজর উমেশ্য এটা হিল থয,  তার সম্প্রদায় হফমর এমস 
যখ্ন সবগুমলা মূহতি খ্ে-হবখ্ে এবং বড় মূহতিটা সহ ক অবস্থায় 
আর কাৌঁময কুড়াল অবস্থায় থদখ্মব,  তখ্ন হয়মতা তারা এই বড় 
মূহতির হদমক প্রতযাবতিন করমব থয,  এরূপ থকন হমলা? থস যখ্ন 
থকান উত্তর হদমব না,  তখ্ন এগুমলার অক্ষমতা তামদর সামমন 
স্পি হময় যামব। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কো রূপক অমেি হিল 
যখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায় উৎসব থেমক 
হফমর এমলা এবং বলমলা,   
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َ َقالُْوا َمْن َفعَ  ْْ لِِم َل ٰهَذا بِاٰلَِهِتَناٰۤ اِن َٗه لَِمَن الظ ٰ   
অেিাঃ আমামদর উপাস্যমদর সামে এরূপ বযবহার থক কমরমি? থয 
কমরমি,  হনশ্চয় থস জাহলম।  ( সূরা আহিয়া,  আয়াত:  ৫৯)  

এর জবামব ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  বরং তামদর 
বড়হটই এ কাজ কমরমি।  ( সূরা আহিয়া,  আয়াত:  ৬৩)  

মুজাহহদ ও কাতাদা রহ. বমলন,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
উপমরাক্ত কোহট সম্প্রদাময়র সামমন বমলনহন,  বরং মমন মমন 
বমলমিন অেবা সম্প্রদাময়র থলামকরা চমল যাওয়ার পর থয 
দুময়কজন দুবিল থলাক হিল তামদর বমলমিন। 

প্রশ্ন হমত পামর,  কাজহট থতা ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
কমরহিমলন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং প্রযান মূহতিমক 
অহভযুক্ত করা বািবতা হবমরাযী কাজ,  যা হমেযা বলার শাহমল। 
আল্লাহর থদাি ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর জন্য এই 
হমেযাচার কীভামব দবয হমলা? 

এর উত্তমর তাফসীরহবদগণ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
কোর হবহভন্ন হদক উমল্লখ্ কমরমিন। তাফহসমর বয়ানুল কুরআমন 
উমল্লখ্ করা হময়মি,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর এ কো 
“যমর থনওয়া”র পযিাময়র হিল। অেিাৎ “থতামরা একো যমর নাও 
না থকন থয,  এ কাজ প্রযান মূহতিই কমর োকমব?” আর যমর 
থনওয়ার পযিাময় বািব হবমরাযী কো বলা হমল,  তা হমেযা গণয 
করা হয় না। থযমন,  পহবত্র কুরআমন ইরশাদ হময়মি,  ( থহ 
নবী,  বমল হদন, )  যহদ রাহমামনর (আল্লাহর) থকান সন্তান 
োকমতা,  তা হমল আহম সবিপ্রেম তার ইবাদতকারীমদর মমযয 
হতাম। 
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এ িাড়াও উক্ত প্রমশ্নর বািবসম্মত জবাব বাহমর মুহীত,  
কুরতুবী,  রুহুল মাআনী গ্রমন্থ উমল্লখ্ আমি। থসসব গ্রমন্থ বলা 
হময়মি,  এখ্ামন রূপকভামব ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থয 
কাজ হনমজ কমরমিন,  তা প্রযান মূহতির হদমক সম্পকিযুক্ত 
কমরমিন। থকননা,  এই মূহতিহটই ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর এই কামজর কারণ হমত পামর,  থযমহতু তার সম্প্রদায় 
এই মূহতির প্রহত সবিাহযক সম্মানপ্রদশিন করমতা এবং এমক বড় 
থখ্াদা মমন করমতা। (তাফসীমর মা‘হরফুল কুরআন) 

উদাহরণত,  যহদ থকান হবচারক চহুর করার দাময় থচামরর হাত 
থকমট বমলন,  আহম হাত কাহটহন,  বরং থতামার কাজই থতামার 
হাত থকমটমি। এটা হনশ্চয় সঙ্গত কো। থকননা,  তার অন্যায় 
কাজই হাত কাটার মূল কারণ। 

এ িাড়া বহণিত আমি,  মূহতি ভাোর কুড়ালহট ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম প্রযান মূহতির কাৌঁময অেবা হামত থরমখ্ 
হদময়হিমলন। যামত থযমকামনা দশিক যারণা কমর,  থস-ই এ কাজ 
কমরমি। এটাও থসরূপ রূপক আময়াজমনর অন্তভুিক্ত। আরহব 
পহরভাষা অনুযায়ী এই যরমনর রূপকতার রূপায়নমক হমেযা 
হহসামব অহভহহত করা হয় না। 

উপরন্তু হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর প্রযান মূহতির 
হদমক কাজহট সম্পকিযুক্ত করার মমযয কময়কহট উপকাহরতা হনহহত 
রময়মি,  থযগুমলা প্রকাহশত হওয়া ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর উমেশ্য হিল। থযমন,   

১. দশিকমদর দহৃি এহদমক আকিৃ থহাক থয,  পূজার সময় অন্যান্য 
থিাট মূহতিমক শরীক করায় বড় মূহতিহট রাগাহন্বত হময় এ কাজ 
কমরমি। এই যারণা দশিকমদর মমন সৃহি হমল তাওহীমদর পে 
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খ্ুমল যায় থয,  একহট বড় মূহতি যখ্ন হনমজর সঙ্গী-মূহতিমদর 
শরীকানা সহ্য করমত পামর না,  তখ্ন আল্লাহ রাবু্বল ‘আলামীন 
কীভামব হনমজর সামে এসব পােরখ্মের শরীকানা থমমন হনমবন? 

২. তামদর মমন এই যারণা সৃহি হওয়া যুহক্তসঙ্গত হিল থয,  থযসব 
মূহতিমক আমরা থখ্াদা ও সবিময় ক্ষমতার অহযকারী মমন কহর,  
তারা যহদ বািহবকই প্রভ ুহমতা,  তমব তামদর থকউ থভমে চুরমার 
করমত পারমতা না। 

৩. ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম কাজহট বড় মূহতির হদমক 
সম্পকিযুক্ত কমর এ বযাপামর তামক হজমজ্ঞস করমত বমলন। তার 
জবাব হদমত হমল,  মূহতির বাকশহক্ত োকা জরুরী। এজন্যই 
বমলমিন,  তামদর হজমজ্ঞস করুন,  যহদ তারা কো বলমত পামর। 
এর মাযযমম তামদর কো বলার বযাপামর অক্ষমতা তামদর সামমন 
প্রকাশ করাই উমেশ্য। অেিাৎ এ থেমক তামদর বু া উহচত থয,  
এই অক্ষমরা ইলাহ হয় কী কমর? (তাফসীমর মা‘হরফুল কুরআন)   

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর প্রহত  
হমেযার সম্পকি ও তার জবাব 
বুখ্ারী ও মুসহলম শরীমফর এক হাদীমস এমসমি,  ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম হতন জায়গা িাড়া থকাোও অসতয বমলনহন। 
থসই হতন জায়গা হমলা,   

১. মূহতি ভাোর বযাপামর বলা থয,  “তামদর বড়টাই এ কাজ 
কমরমি”।  

২. কওমমর উৎসমব না যাওয়ার জন্য বমলমিন,  “আহম অসুস্থ”। 

৩. স্ত্রীমক জাহলম শাসমকর কবল থেমক রক্ষা করার জন্য তামক 
থবান বমল পহরচয় হদময়মিন। 
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স্ত্রীমক থবান বমল পহরচয় হদমলন 
তৃতীয় হবষময়র থসই ঘটনা হমলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম তার স্ত্রী হযরত সারাহ সহ সফমর এক জনপমদর হনকট 
হদময় গমন করহিমলন। জনপমদর প্রযান বা শাসক হিল জাহলম 
ও বযহভচারী। থকান বযহক্তর সামে তার স্ত্রীমক থদখ্মল,  থস স্ত্রীমক 
পাকড়াও করমতা এবং তার সামে বযহভচার করমতা। হকন্তু থকান 
কন্যা হপতার সামে হকংবা থবান তার ভাইময়র সামে োকমল,  থস 
এরূপ করমতা না। ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তার স্ত্রীমক হনময় 
এই জনপমদ থপৌৌঁিার খ্বর থকউ এই জাহলম শাসমকর কামি 
থপৌৌঁমি হদমল,  থস হযরত সারাহমক থগ্রফতার কমর আনল। 

সম্পকি যাচাইময়র জন্য থগ্রফতারকারীরা হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমক হজজ্ঞাসা করমলা,  এই মহহলার সামে 
আপনার আত্মীয়তার সম্পকি কী? ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
জাহলমমদর কবল থেমক আত্মরক্ষার জন্য বলমলন,  থস আমার 
থবান। এটাই হাদীমস বহণিত থসই রূপক অমেির তৃতীয় হমেযা। 

হকন্তু এতদসমেও জাহলম শাসক সারাহমক থগ্রফতার করমলা। 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম সারাহমক বমল হদমলন,  আহম 
থতামামক আমার থবান বমলহি। তুহমও এর হবপরীত বমলা না। 
কারণ,  ইসলামী সম্পমকি তুহম আমার থবান। এখ্ন এই থদমশ 
আমরা দুজনমাত্র মুসলমান এবং ইসলামী ভ্রাতৃমত্ব সম্পকিশীল। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থসই জাহলমমর থমাকামবলা করমত 
সক্ষম হিমলন না। হতহন আল্লাহর কামি সহবনয় প্রােিনার জন্য 
নামায পড়মত শুরু করমলন। 

হযরত সারাহমক থসই জাহলম শাসমকর সামমন আনা হমলা। থসই 
জাহলম যখ্নই কুমতলমব হযরত সারাহর হদমক হাত বাড়াল,  
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তখ্হন থস অবশ ও হবকলাঙ্গ হময় থগল। থস তখ্ন হযরত সারাহমক 
অনুমরায কমর বলল,  তুহম দু‘আ কমরা,  যামত আহম আমগর 
মমতা সুস্থতা হফমর পাই। আহম থতামামক হকিইু বলমবা না। সারাহ 
দু‘আ করমলন। তার দু‘আয় থস সুস্থ হময় উ মলা। 

হকন্তু প্রহতজ্ঞা ভঙ্গ কমর পনুরায় থস খ্ারাপ হনয়মত হযরত সারাহর 
হদমক হাত বাড়ামত চাইমলা। তখ্ন আল্লাহর হুকুমম আবার থস 
অবশ হময় থগল। থস আবার দু‘আর জন্য অনুনয় করমলা। হযরত 
সারাহ দু‘আ করমলন। তামত থস পুনরায় সুস্থ হমলা। 

থস আবার হযরত সারাহমক বদ হনয়মত যরমত চাইমল,  আবার 
অবশ হময় থগল। তখ্নও হযরত সারাহর কামি দু‘আর জন্য 
অনুনয় কমর বলমলা,  তার সামে আর থকান অসদাচরণ করমব 
না। এবারও হযরত সারাহ তার জন্য দু‘আ করমলন। তার দু‘আয় 
থস সুস্থতা হফমর থপল। (ফাইজুল বারী শরমহ বুখ্ারী) 

হতনবার এরূপ ঘটনার পর জাহলম শাসক হযরত সারাহমক থফরত 
পাহ ময় হদল এবং থসই সামে হনমজর হপ্রয়তমা থমময় হামজরামক 
খ্ামদমা হহসামব তামক হদময় হদল।   

উপমরাক্ত হাদীমস হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হদমক 
বাহহ্যক হতনহট হমেযার সম্পকি বু া যায়,  যা বাহ্যত নবওুয়যামতর 
শামনর থখ্লাফ বমল মমন হয়। হকন্তু এর জবাব হাদীমসর বযাখ্যায় 
স্পিরূমপ হবদযমান রময়মি। তা হমলা,  এই হতনহট কোর 
একহটও সহতযকার অমেি হমেযা হিল না। বরং এটা হিল আরবী 
বালাগামতর (অলংকারশামস্ত্রর) পহরভাষায় “তাওহরয়া”। অেিাৎ 
িযেিমবাযক বাকয বযবহার করা। এর মাযযমম থোতামক এর এক 
অেি থবা ামনা আর বক্তার মমন অন্য অেি োকা। কামরা জুলুম 
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থেমক আত্মরক্ষার জন্য হফকাহহবদগমণর সবিসম্মত মমত এই 
থকৌশল অবলিন করা জাময়য। এটা হমেযার অন্তভুিক্ত নয়। 

তদুপহর উহল্লহখ্ত হাদীমস হবষয়হট পহরষ্কার কমর বলা হময়মি,  
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনমজই সারাহমক 
বমলহিমলন,  আহম থতামামক থবান বমলহি,  থতামামক হজজ্ঞাসা 
করা হমল,  তুহমও আমামক ভাই বমলা। থবান বলার কারণও হতহন 
বমল হদময়মিন,  আমরা উভময় দীনী ভাইমবান;  আর এটাই 
তাওহরয়া। তাওহরয়ামক সাযারণত হমেযা বমল গণয করা হয় না। 

এমহনভামব মূহতি ভাোর কাজহট ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
রূপক অমেি বড় মূহতির হদমক সম্পকি কমরমিন। থতমহনভামব 
হনমজর অসুস্থ হওয়ার কো হদময় মানহসক অসুস্থতা অেিাৎ হচহন্তত 
ও অবসাদগ্রি হওয়ার অেি কমরমিন। হকন্তু থোতারা এটামক 
শারীহরক অসুস্থতার অেি হনময়হিল। (তাফসীমর মা‘হরফুল 
কুরআন, ৬:১৯৯)  

হমেযাসংক্রান্ত হাদীসমক ভ্রান্ত আখ্যা থদওয়া মখূ্িতা 
হমজিা কাহদয়ানী ও অন্যান্য প্রাচযহশক্ষাহবদ এবং পাশ্চামতযর 
পাহেমতয থমাহগ্রি থলখ্ক এই হাদীসহট হবশুে সনদযুক্ত হওয়া 
সমেও এ কারমণ ভ্রান্ত ও বাহতল বমল হদময়মি থয,  এর কারমণ 
আল্লাহর থদাি ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক হমেযার সামে 
সম্পৃক্ত করা হয়। কামজই ইবরাহীম খ্লীলুল্লাহমক হমেযা বলার 
সামে সম্পৃক্ত করার থচময় সনমদর বণিনাকারীমদর কো হমেযা বলা 
সহজতর। থকননা,  হাদীসহট কুরআমনর পহরপন্থী। 

স্বল্পজ্ঞান োকার কারমণ তারা একহট সামহগ্রক নীহত আহবষ্কার 
কমরমিন থয,  থযসব হাদীস কুরআমনর পহরপন্থী হমব,  তা যত 
শহক্তশালীই থহাক,  হমেযা ও ভুল আখ্যাহয়ত হমব। (শামাহয়ল)  
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এই নীহতহট সাযারণত সহ ক হমলও সহীহ হাদীমসর থবলায় এ 
রকম হচন্তা করা অবান্তর। থকননা,  হাদীসহবদগণ সারা জীবন 
পরীক্ষা-হনরীক্ষা কমর থযসব হাদীস সহীহ ও শহক্তশালী প্রমাণ 
কমরমিন,  থসগুমলার মমযয একহট হাদীসও এরূপ থনই,  যামক 
কুরআমনর পহরপন্থী বলা যায়। 

মূলত আমলাচয হাদীমস থদখ্া থগমি,  হতনহট কো হমেযা বলা 
হময়মি,  থযগুমলার “তাওহরয়া” হওয়ার প্রমাণ হাদীমসই 
হবদযমান। 

এখ্ন কো হমলা,  “তাওহরয়া” থবা ামত হগময় থকন َكِذبَات  
(হমেযা) শব্দ বযবহার করা হময়মি? এর কারণ তা-ই,  যা সূরা 
ত্ব-হায় হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর কাহহনীমত হযরত 

আদম ‘আলাইহহস সালামমর َعىص ভুলমক (নাফরমানী করমলন) 
ও َغوى (হবচুযত হমলন) শব্দ হদময় বযক্ত করা প্রসমঙ্গ হববৃত হময়মি। 

অেিাৎ যারা আল্লাহর থদাি,  তামদর সামান্য দুবিলতামকও এবং 
আহযমত তযাগ কমর রুখ্সাত অনুযায়ী আমল করামকও ক্ষমার 
থচামখ্ থদখ্া হয় না। কুরআন মাজীমদ এই যরমনর হবষময় 
পয়গািরগমণর সম্পমকি আল্লাহ তা‘আলার থক্রাযবাণী প্রচরু 
পহরমামণ বহণিত আমি। 

থতমহন পরকালীন সুপাহরশ সম্পহকিত প্রহসে ও সবিজনহবহদত 
হাদীমস আমি,  হাশমরর ময়দামন যখ্ন মানবজাহত একত্র হময় 
হহসাব-হনকাশ দ্রুত হনষ্পহত্ত হওয়ার জন্য পয়গািরগমণর কামি 
সুপাহরশ প্রােিনা করমব,  তখ্ন প্রমতযক পয়গাির তাৌঁর ত্রুহটর 
কো স্মরণ কমর আল্লাহর দরবামর সুপাহরশ করমত সাহসী হমবন 
না। অবমশমষ সবাই থশষনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
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‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর কামি উপহস্থত হমব। হতহন এই 
মহাসুপাহরশ এর জন্য দোয়মান হমবন। 

থলাকজমনর থসই সুপাহরমশর প্রােিনার সময় হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম হাদীমস বহণিত ‘তাওহরয়ার’ ভহঙ্গমত কহেত 
এসব বাকযমক হনমজর থদাষ-ত্রুহট সাবযি কমর ওজর থপশ 
করমবন। এই অবস্থার হদমক ইশারা করার জন্য হাদীমস 

এগুমলামক َكِذبَات  তো হমেযা বলার শব্দ হদময় বযক্ত করা হময়মি। 

বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর এরূপ করার 
অহযকার হিল এবং তার হাদীস বণিনা করার সীমা পযিন্ত 
আমামদরও উক্ত হাদীমসর বাণীটকুুই বলার অবকাশ আমি। হকন্তু 
হনমজর পক্ষ থেমক ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হমেযা বমলমিন 
বলমল তা জাময়য হমব না। 

থযমন,  সূরা ত্ব-হায় হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
কাহহনীমত ‘কুরতুবী’ ও ‘বাহমর মুহীমত’র বণিনায় রময়মি,  
কুরআন অেবা হাদীমস থকান পয়গাির সম্পমকি বযবহৃত এ 
যরমনর শব্দ কুরআন হতলাওয়াত,  কুরআন হশক্ষা অেবা হাদীস 
থরওয়ায়ামতর থক্ষমত্র থতা উমল্লখ্ করা যায়,  হকন্তু হনমজর পক্ষ 
থেমক থকান পয়গাির সম্পমকি এ যরমনর শব্দ বলা নাজাময়য ও 
যৃিতা বমল গণয হমব। (তাফসীমর মা‘হরফুল কুরআন, ৬:২০০)   

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর তারকার হদমক দহৃিপাত করার 
কারণ  
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায় যখ্ন উৎসমব যাওয়ার 
দাওয়াত হদল,  তখ্ন হতহন তারকার হদমক দৃহিপাত কমরন এবং 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


26 
 

 
www.darsemansoor.com         www.islamijindegi.com  
 

থযমত অস্বীকার কমরন। এ সময় তার তারকার হদমক দৃহিপামতর 
কারণ কী? 

থকউ থকউ বমলন,  এটা হনিক একটা উমেশ্যহীন ও অহনোযীন 
কমি হিল। থকান গুরুত্বপূণি হবষয় হচন্তা করার সময় মানুষ 
মাম মমযয অজ্ঞামত ও অহনোয় আকামশর হদমক তাহকময় োমক। 
থতমহন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক যখ্ন উৎসমব থযাগদান 
করার দাওয়াত থদওয়া হমলা,  তখ্ন হতহন ভাবমত লাগমলন,  
এই দাওয়াত কীভামব এড়ামনা যায়? এই ভাবনার মমযয হতহন 
অহনোয় তারকার হদমক থদখ্মত োমকন। 

এ বযাপামর আমরকহট অহভমত হমলা,  তারকারাহজ থদখ্ার মমযয 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হবমশষ থকান উমেশ্য হিল। তাই 
কুরআমন কারীমম গুরুমত্বর সামে তা উমল্লখ্ করা হময়মি। হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর থসই উমেশ্য কী হিল? এই 
প্রমশ্নর জবামব থসই তাফসীরহবদগণ বমলন,  প্রকতৃপমক্ষ হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায় থজযাহতাঃশামস্ত্রর ভক্ত 
হিল। তাই তারকারাহজ থদমখ্ থদমখ্ হতহন জবাব হদমলন। যামত 
সম্প্রদাময়র থলামকরা তার কো অনায়ামসই থমমন থনয়। অবশ্য 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনমজ থজযাহতাঃশামস্ত্রর থকান কো 
বমলনহন,  তাই এ সংক্রান্ত হবশ্বামসর প্রশ্ন তার প্রহত আমরাহপত 
হমত পামর না।   

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হক সহতযই অসুস্থ হিমলন? 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনজ থগামত্রর থলাকমদর আমিমণর 

জবামব বমলহিমলন, ْ َسِقْیم  ِ ِ ,আহম অসুস্থ। এখ্ামন প্রশ্ন হয়  اِ  

হতহন হক বািহবকই অসুস্থ হিমলন? পহবত্র কুরআমন এ বযাপামর 
থকান সুস্পি বণিনা থনই। হকন্তু সহীহ বুখ্ারীর এক হাদীস থেমক 
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জানা যায়,  হতহন তখ্ন এমন অসুস্থ হিমলন না থয,  থমলায় থযমত 
পারমবন না। তাই প্রশ্ন ওম ,  হতহন থকমন কমর বলমলন,  আহম 
অসুস্থ? 

অহযকাংশ তাফসীরহবদ এর এই জবাব হদময়মিন থয,  
প্রকতৃপমক্ষ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম এই বামকয “তাওহরয়া” 
কমরহিমলন। এখ্ামন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর বামকযর 
বাহহ্যক অেি থতা এটাই থয,  আহম অসুস্থ। হকন্তু তার আসল 
উমেশ্য হিল অনুরূপ অন্যহকিু। থসটা কী হিল এ সম্পমকি 
তাফসীরহবদগণ হভন্ন হভন্ন মত প্রকাশ কমরমিন। থযমন,   

১. থকউ বমলন,  এমত তার উমেশ্য হিল মানহসক অসুস্থতা,  যা 
স্বমগামত্রর মুশহরকসুলভ কাে-কীহতি থদমখ্ তার মমন সৃহি 

হময়হিল। এখ্ামন َسِقْیم শমব্দর বযবহার থেমকও এর সমেিন 
পাওয়া যায়। কারণ,  এটা  َمِریٌْض  শব্দ অমপক্ষা অমেির হদক হদময় 

অমনকটা হালকা। এমক্ষমত্র ‘আমার মন খ্ারাপ’ বমলও এর অেি 
বযক্ত করা যায়। 

২. থকউ থকউ বমলন, ْ َسِقْیم  ِ ِ  বমল ইবরাহীম ‘আলাইহহস اِ

সালামমর উমেশ্য হিল,  আহম অসুস্থ হময় পড়ব। অেিাৎ ভহবষ্যৎ 
অবস্থার কো বমলহিমলন। আর উক্ত বাকয হদময় এই অেি গ্রহণ 

যুহক্তসঙ্গত বমট। থকননা,  আরবী ভাষায় اسم فاعل এর পদ বহুল 
পহরমামণ ভহবষ্যৎকামলর জন্য বযবহৃত হয়। থযমন,  কুরআন 
মাজীমদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক সমিাযন 

কমর বলা হময়মি, ِی ُتوَن    এই আয়ামতর বাহহ্যক  اِن ََك َمِی ٌت َواِن َُهم م َ

অেি আপহনও মৃত এবং তারাও মৃত। হকন্তু এখ্ামন এরূপ অেি 
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প্রমযাজয নয়। বরং এখ্ামন অেি হমব,  “আপহনও মৃতুযবরণ 
করমবন এবং তারাও মৃতুযবরণ করমব।” 

৩. এমক্ষমত্র ভহবষ্যৎ অসুস্থতার প্রসঙ্গ হয়মতা এজন্য উত্থাপন 
কমরহিমলন থয,  তখ্ন তার শরীর ভামলা লাগহিল না। যার 
কারমণ অসুস্থ হময় যাওয়ার আশংকা করহিমলন। হকংবা এর হদময় 
এই অেিও উমেশ্য হমত পামর,  মৃতুযর আমগ প্রমতযক মানুমষর 
অসুস্থ হওয়া হনহশ্চত। থকউ বাহহ্যকভামব অসুস্থ না হমলও মৃতুযর 
আমগ মন ও শরীমরর অবস্থা অবনহতর হদমক যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। 
আর এটাও এক প্রকার অসুস্থতা। 

৪. উক্ত কোর সমবিাত্তম বযাখ্যা হহসামব থকউ থকউ এটা বণিনা 
কমরমিন থয,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তখ্ন 
বািহবকই হকিটুা অসুস্থ হিমলন। তমব উৎসমব থযাগদামন 
প্রহতবন্ধক হমত পামর,  এমন অসুস্থ হিমলন না। বরং হতহন তার 
মামুহল অসুস্থতার কোই এমনভামব বযক্ত কমরমিন,  তামত 
থোতারা মমন কমর থনয় থয,  হতহন গুরুতর অসুস্থ হময় পমড়মিন। 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর “তাওহরয়া”য় এই বযাখ্যা 
সবিাহযক যুহক্তযুক্ত হবমবহচত হয়। (তাফসীমর মা‘হরফুল কুরআন, 
৭:৪৫২)  

আল্লাহর সমীমপ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দু‘আ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তার হপতা ও কওমমর হনকট 
তাওহীদ ও থহদায়ামতর দাওয়াত থপশ কমর হনমজর হযম্মাদারী 
আদায় কমরন। অতাঃপর আল্লাহ তা‘আলার হনকট হনমম্নাক্ত দু‘আ 
কমরন,  যা পহবত্র কুরআমনর সূরা শু‘আরায় ইরশাদ হময়মি। 
হতহন দু‘আ কমরন,   
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 َ ْْ لِِح ْ لَِساَن ِصْدقٍّ ِِف اَْلِٰخِریَْن ○َرب ِ َهْب ىِلْ ُحْكًما و َ اَلِْحْقِِنْ بِالص ٰ  ○َواْجَعْل ىل ِ
ِعْیِم َواْجَعلِِْنْ ِمْن و َ َرثَِۃ َجن َ  َ ○ِۃ الن َ ْْ ٓال ِ ْٰۤ اِن َٗه کَاَن ِمَن الض َ ْ ○َواْغِفْر َِلَِّب ِِ  یَْوَم َوََل تُْخِز

 ○یُْبَعُثْوَن 
অেিাঃ থহ আমার প্রহতপালক,  আমামক প্রজ্ঞা দান করুন এবং 
আমামক সৎকমিশীলমদর অন্তভুিক্ত করুন। পরবতিীমদর মমযয 
আমার সতযভাষ্য অবযাহত রাখ্ুন এবং আমামক জান্নাতুন নাইম-
এর অহযকারীমদর অন্তভুিক্ত করুন। আর আমার হপতামক ক্ষমা 
করুন;  হতহন থতা পেভ্রিমদর মমযয হময় হগময়মিন এবং 
পুনরুত্থান হদবমস আমামক লাহিত করমবন না। ( সূরা শুআরা,  
আয়াত:  ৮৩-৮৬)    

উহল্লহখ্ত আয়াতসমূমহ হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম, 
আল্লাহ তা‘আলার হনকট িয়হট হবষময় দু‘আ করার কো বণিনা 
করা হময়মি। তার হবমেষণ হনম্নরূপ। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর প্রেম দু‘আ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম প্রেমত দীমনর প্রজ্ঞা বা 
দীমনর পহরপক্ব জ্ঞামনর জন্য দু‘আ কমরমিন। থকননা,  দীনী 
প্রজ্ঞা অজিন িাড়া প্রকতৃ রূমপ ভামলা বা মন্দ থচনা যায় না। তাই 
দীমনর উপর পুমরাপুহরভামব চলার জন্য দীনী প্রজ্ঞা বা গভীর জ্ঞান 
জরুরী। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হিতীয় দু‘আ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হিতীয়ত সৎকমিশীল বা 
থনককারমদর অন্তভুিক্ত হওয়ার জন্য দু‘আ কমরমিন। ইলমমর 
সামে সামে পহরপণূি আমল অপহরহাযি। সৎকমিশীলতা প্রােিনার 
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িারা হতহন থসই দু‘আই কমরমিন। ইলম ও আমল এই দুহট হবষয় 
কামালামতর হবমশষ গুণ। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর তৃতীয় দু‘আ 
তৃতীয় হবষময়র দু‘আয় হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
পরবতিী মানুষমদর মমযয তার গুণাদশি হবরাহজত োকার প্রােিনা 
কমরমিন। এর হদময় উমেশ্য হমলা,  এমন সুন্দর তরীকা ও উত্তম 
হনদশিন লাভ করা,  যা-হকয়ামত পযিন্ত মানবজাহত অনুসরণ 
করমব। (তাফসীমর ইবমন কাসীর, রুহুল মা‘আনী)  

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর তৃতীয় দু‘আর ফল 
আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর এই 
দু‘আর বরকমত তার আদশিমক পরবতিীমদর জন্য অনুসরণীয় 
কমরমিন। ফমল ইহুদী,  হিস্টান এমনহক মক্কার মশুহরকরা পযিন্ত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হমল্লাতমক ভামলাবামস এবং 
হনমজমদর এর অনুসারী বমল োমক। যহদও তামদর যমিমত 
ইবরাহীমী হমল্লামতর হবপরীমত কুফর ও হশরমক পহরপণূি। তবু 
তামদর দাহব,  আমরা ইবরাহীমী হমল্লামতর অনুসারী। আর 
মুসহলম উম্মাহ থতা যোেিরূমপই হমল্লামত ইবরাহীমীর অনুসারী 
হওয়ামক হনমজমদর জন্য গমবির হবষয় মমন কমর এবং বািমবও 
তারা হমল্লামত ইবরাহীমীর উপর কাময়ম আমি। আর হবমশষভামব 
তামদর কুরবানী,  খ্াৎনা প্রভহৃত হুকুম হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর সুন্নতরূমপই পাহলত হয়। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর তৃতীয় দু‘আর উপর প্রশ্ন 
উক্ত আয়ামতর বণিনার হদময় বাহ্যত বু া যায়- হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম দু‘আ কমরমিন,  ভহবষ্যৎ বংশযরমদর মমযয 
আমার প্রশংসা ও গুণকীতিন থহাক। এ সম্পমকি প্রশ্ন হয়,  এটা 
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থতা বাহ্য যশাঃপ্রীহতর অন্তভুিক্ত বমল মমন হয়। অেচ যশাঃপ্রীহত 
অেিাৎ মানুমষর কামি হনমজর সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা 
শরী‘আমতর দৃহিমত হনন্দনীয়। পহবত্র কুরআমন পরকামলর 
হনয়ামত লাভমক যশাঃপ্রীহত বজিমনর উপর হনভিরশীল থঘাষণা কমর 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,  ‘থসই আহখ্রামতর আবাস 
আহম তামদর জন্যই বাহনময়হি,  যারা পৃহেবীমত উৌঁচুতা ও 
হবশৃঙ্খলা চায় না।’ 

তাই প্রশ্ন জামগ,  এমন যশাঃপ্রীহতর দু‘আ ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম কীভামব করমলন?  

এর জবাব হমে,  উক্ত আয়ামতর বণিনার প্রহত গভীরভামব লক্ষয 
করমল থবা া যামব,  এই দু‘আর আসল লক্ষয যশাঃপ্রীহত নয়,  
বরং আল্লাহ তা‘আলার কামি এই দু‘আ করা থয,  আমামক এমন 
সৎকমমির তাওফীক দান করুন,  যা আমার আহখ্রামতর সিল 
হয়,  যা থদমখ্ অন্যমদর মমনও সৎকমমির থপ্ররণা জামগ এবং 
আমার পমরও থযন মানুষ সৎকমমির বযাপামর আমামক অনুসরণ 
কমর। এই অমেি এটা থদামষর হবষয় থতা নয়ই,  বরং এর মাযযমম 
সৎ পমে অহযক অগ্রসর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বু ায়,  যা প্রশংসনীয়। 

কখ্ন প্রশংসামূলক কাজ করা যামব 
এই আয়াত হদময় প্রশংসামূলক কাজ করা অেিাৎ যা করার হদময় 
থকান বযহক্ত থলাক-সমামজ প্রশংহসত হমব,  এমন কাজ করা 
জাময়য প্রমাহণত হয়। ইবমন আরাবী রহ. বমলন,  আমলাচয 
আয়াত থেমক প্রমাহণত হয়,  সৎকমমির কারমণ মানুমষর মমযয থয 
প্রশংসা হয়,  থস সৎকমি অমন্বষণ করা জাময়য। 
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তমব এ বযাপামর কময়কহট শতি রময়মি। এ হবষময় ইমাম গাযযালী 
রহ. বমলন,  থকান কাজ কমর দুহনয়ামত সম্মান ও প্রশংসা 
পাওয়ার ইো হতনহট শমতি দবয হমব। 

১. যহদ হনমজমক বড় এবং অন্যমদর থিাট ও থহয়প্রহতপন্ন করা 
উমেশ্য না হয়। বরং এরূপ পরকালীন উপকামরর লমক্ষয হয় থয,  
মানুষ তার হদময় অনুপ্রাহণত হময় সৎকমমি তার অনুসরণ করমব। 

২. হমেযা গুণকীতিন না হওয়া চাই। অেিাৎ থয গুণ হনমজর মমযয 
থনই,  তার হভহত্তমত মানুমষর কাি থেমক প্রশংসা কামনা না করা। 

৩. তা অজিন করার জন্য থকান গুনাহ অেবা যমমির বযাপামর 
দশহেলয অবলিন করা না হয়। 

এ িাড়াও তা থকানভামব হরয়ার পযিাময় থযন না হয়। হরয়া অেি 
থকান থনমকর কাজ,  যা শুযু আল্লাহ তা‘আলার সন্তুহির জন্য 
করমত হয়,  তা থলাক থদখ্ামনার হনয়মত বা থকান মানুষমক খ্ুহশ 
করার জন্য হকংবা মানুমষর সুনাম-সম্মান পাওয়ার লমক্ষয করা। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর চতেুি দু‘আ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম চতুেি হবষময় জান্নামতর 
অহযকারী হওয়ার জন্য দু‘আ কমরমিন। প্রমতযক মুহমমনরই এই 
দু‘আ করা উহচত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম 
হবহভন্ন হাদীমস জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেমক মুহক্তর জন্য 
দু‘আ করমত হনমদিশ হদময়মিন। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর পঞ্চম দু‘আ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দু‘আর পঞ্চম হবষয় 
হমলা, হনমজর হপতার জন্য মাগহফরাত কামনা। এ মমমি হতহন 
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দু‘আয় বমলন,  ‘( থহ আমার পালনকতিা, )  আমার হপতামক 
ক্ষমা করুন;  হতহন থতা পেভ্রিমদর মমযয হময় হগময়মিন।’ 

কামফর-মশুহরকমদর জন্য দু‘আ,  প্রশ্ন ও জবাব 
এমত প্রশ্ন উত্থাহপত হয়,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
হপতা কামফর ও মুশহরক হিমলন। আর কামফর-মুশহরক ও 
থবদীনমদর জন্য ক্ষমা বা মাগহফরামতর দু‘আ করা হনহষে। 

এ সম্পমকি আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,  ‘নবী ও মুহমনমদর 
জন্য সঙ্গত নয় থয,  তারা মুশহরকমদর জন্য মাগহফরামতর দু‘আ 
করমব,  যহদও তারা হনকটাত্মীয় হয় এ কো সুস্পিরূমপ 
প্রহতভাত হওয়ার পর থয,  তারা জাহান্নামমর অহযবাসী’। ( সূরা 
তাওবা,  আয়াত:  ১১৩)   

আয়াতহটর পটভহূমমত সহীহ বুখ্ারী ও মুসহলম শরীমফর এক 
হাদীমস রময়মি,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর 
চাচা আবু তাহলব যহদও মুসলমান হিমলন না,  হকন্তু সারাজীবন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর সাহাযয-সহমযাহগতা 
কমরমিন এবং কামফরমদর থমাকামবলায় তামক হনরাপত্তা 
হদময়মিন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম তার 
প্রহত অনুরক্ত হিমলন এবং মন থেমক চাইমতন ও থচিা করমতন,  
হতহন থযন ইসলামমর কামলমা পমড় মুসলমান হন। যামত হতহন 
জাহান্নাম থেমক মুহক্ত পান এবং জান্নাত লাভ কমরন। হকন্তু হতহন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর আনীত দীনমক সতয 
বমল হবশ্বাস করমলও কামফরমদর প্রমরাচনার কারমণ ঈমান গ্রহণ 
কমরনহন। এমতাবস্থায়ই তার মৃতুযর সময় এমস যায়। তখ্ন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম তামক থশষ মুহমূতি 
হমলও ঈমান আনমল,  পরকামল তার জন্য সুপাহরশ করমত 
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পারমবন এ আশা হনময় তার হনকট থপৌৌঁিমলন এবং বলমলন,  
চাচাজান,  আপহন কামলমা পড়ুন,  আহম হকয়ামমতর হদন 
আপনার জন্য সুপাহরশ করমবা। হকন্তু আবু জামহল,  আবদুল্লাহ 
হবন উমাইয়া প্রমখু্ কামফর পূবি থেমকই থসখ্ামন উপহস্থত হিল। 
তারা বলমত লাগমলা,  তুহম হক আবদুল মুত্তাহলমবর দীন থিমড় 
হদমব? তামদর প্রমরাচনায় থশষ পযিন্ত আবু তাহলব বমল 
থফলমলন,  আহম আবদুল মুত্তাহলমবর যমমির উপর আহি এবং ওই 
অবস্থায়ই তার মৃতুয হমলা। তখ্ন চাচার প্রহত আন্তহরকতার কারমণ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম শপে করমলন,  আহম 
আপনার জন্য সবিদাই আল্লাহর হনকট ক্ষমা চাইমত োকমবা,  
যতক্ষণ পযিন্ত আমামক হনমষয না করা হয়। থসই মুহমূতি আল্লাহ 
তা‘আলা উক্ত আয়াত অবতীণি কমরন,  যার মমযয রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম এবং সকল মুসলমানমক কামফর 
ও মুশহরকমদর জন্য মাগহফরামতর দু‘আ করমত হনমষয করা হয়,  
যহদও তারা হনকটাত্মীয় হয়। 

সুতরাং হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর বহণিত দু‘আ 
সম্পমকি প্রশ্ন এমস যায়,  আল্লাহ তা‘আলার হচরন্তন হনমষযাজ্ঞা 
সমেও হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তার মুশহরক হপতার 
জন্য থকন মাগহফরামতর দু‘আ করমলন?  

এর জবাব হমে,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনমজর 
হপতার জীবেশায় তার ঈমান গ্রহমণর তাওফীকপ্রাহপ্তর মাযযমম 
ক্ষমা লামভর আশায় আল্লাহ তা‘আলার কামি থসই দু‘আ 
কমরহিমলন। কারণ,  ঈমামনর পর মাগহফরাত হনহশ্চত হিল। আর 
এজন্য এভামব দু‘আ করার বযাপামর হতহন হপতামক প্রহতশ্রুহতও 
হদময়হিমলন। এর আমগ এ সম্পমকি আমলাচনা করা হময়মি। 
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কুরআন মাজীমদর হবহভন্ন জায়গায় হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম তার হপতার জন্য মাগহফরামতর দু‘আ কমরহিমলন বমল থয 
উমল্লখ্ রময়মি,  সবগুমলার উমেশ্য একই। অেিাৎ আল্লাহ থযন 
তামক ঈমামনর তাওফীক থদন,  যামত তার মাগহফরাত হয়। 

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম থেমকও 
উহল্লহখ্ত অমেি কামফরমদর জন্য ক্ষমার দু‘আ করার বণিনা হাদীমস 
রময়মি। উহুদ যুমের সময় কামফররা যখ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর থচহারা থমাবারক রক্তাক্ত কমর থদয় এবং 
তার দান্দান থমাবারক শহীদ কমর থদয়,  তখ্ন দয়ার সাগর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম থচহারা থমাবারক 
থেমক রক্ত মুিহিমলন এবং দু‘আ করহিমলন,  ‘আয় আল্লাহ,  
আমার কওমমক ক্ষমা কমর হদন,  থকননা,  তারা থতা অবু ।’  

এখ্ামনও উমেশ্য এই থয,  তামদর ঈমান ও ইসলামমর তাওফীক 
নহসব করুন,  যামত কমর তারা ক্ষমার থযাগয হমত পামর। 

এরই হভহত্তমত ইমাম কুরতুবী রহ. বমলন,  জীহবত কামফরমদর 
জন্য এভামব দু‘আ করা জাময়য আমি থয,  আয় আল্লাহ,  তামদর 
ঈমান ও ইসলামমর তাওফীক দান করুন,  থযন তারা ক্ষমার 
থযাগয হয়। (তাফসীমর মা‘হরফুল কুরআন, ৪:৪৭২) 

অেবা উক্ত প্রমশ্নর জবাব এটাও হমত পামর থয,  হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর যারণা হিল,  তার অন্তমরর কামনা ও 
দাওয়ামতর ফমল তার হপতা থগাপমন ঈমান গ্রহণ কমরমিন। যহদও 
তা প্রকাশ কমরনহন। তাই তার জন্য মাগহফরামতর দু‘আ 
কমরহিমলন। 
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অতাঃপর যখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হনকট স্পি হময় 
যায়,  তার হপতা কুফর-এর উপর মৃতুযবরণ কমরমিন,  তখ্ন 
হতহন হপতার জন্য দু‘আ ও ইসহতগফার বন্ধ কমর থদন। পহবত্র 
কুরআমনর হনমম্নাক্ত আয়ামত থস হবষয়হট বণিনা করা হময়মি,  

َ  اهُ ی َ اٰۤ اِ عََدهَ و َ  ۃٍّ م َْوعَِد   َعْن َل َ اِ  هِ بِیْ َم َِلَ یْ هِ بْٰر َما کَاَن اْسِتْغَفاُر اِ  وَ  َ ْ ا تََب َ   لَٗهٰۤ ۖۚ َفلَم َ ِ  ن َهٗ ا  عَُدو ٌ ِِل ٰ
 َ ا اهٌ َم ََلَ یْ هِ بْٰر ن َ اِ ُۖؕ اِ  ِمْنهُ  تَََب َ     ٌم َحلِیْ  و َ

অেিাঃ ইবরাহীমমর হনমজর হপতার জন্য ইসহতগফামরর বযাপারহট 
একহট ওয়াদা পালন করা িাড়া আর হকিইু হিল না। থয ওয়াদা 
তাৌঁর হপতার সমঙ্গ কমর থরমখ্হিমলন। অতাঃপর যখ্ন তাৌঁর হনকট 
পহরষ্কার হমলা থয,  থস আল্লাহর শত্রু,  তখ্ন হতহন তার থেমক 
সম্পকি হিন্ন কমরন। হনশ্চয় ইবরাহীম থকামল হৃদয় ও সহনশীল। 
( সূরা তাওবা,  আয়াত:  ১১৪)   

উক্ত আয়াত হদময় বু া যায়,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
হনকট হপতার কুফর প্রকাশ পাওয়ার পর হতহন তার সামে সবরকম 
সম্পকি হিন্ন কমরন। আর আয়ামত তার হপতামক কামফর হহসামব 
“আল্লাহর শত্রু ” বমল বযক্ত করা হময়মি। এমত বু া যামে,  
কামফররা আল্লাহর শত্রু অেিাৎ আল্লাহ তা‘আলা কামফরমদর তার 
শত্রু বমল গণয কমরমিন। আর যারা আল্লাহর শত্রু গণয হমব,  
তারা মুহমনমদরও শত্রু গণয হমব। এজন্য কামফরমদর শত্রু মমন 
করা এবং তামদর সামে থকানরকম বন্ধুমত্বর সম্পকি না রাখ্া 
ঈমামনর দাহব। 

থসই দাহব পূরণ কমরই হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
হনমজর কওমমক দীমনর দাওয়াত থদওয়ার পর যারা থসই দাওয়াত 
কবুল করমলা না,  বরং কামফর-মুশহরকই রময় থগল,  তামদর 
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সামে সবরকম সম্পকিমেমদর সামে সামে তামদর শত্রু বমলও 
থঘাষণা কমরন। হনমম্নাক্ত আয়ামত এ কো বণিনা করা হময়মি,   

ُ  قَْد کَانَْت لَُكْم  ْٰۤ  َحَسَنۃٌ  ْسَوۃٌ ا ُكْم ِمنْ  ُؤاٰءْٓ ن َا بُرَ ْم اِ ا لَِقْوِمهِ ْذ َقالُوْ ۖۚ اِ  َن َمَعهٗ ال َِذیْ  َم وَ یْ هِ بْٰر اِ  ِِف
َ  ءُ الَْبْغَضٓا وَ  َنُكُم الَْعَداَوۃُ بَیْ  َنَنا وَ بََدا بَیْ  ۖ۫ َکَفْرنَا بُِكْم وَ  ِن اهللِ دُوْ  ْن َن مِ ِمم َا تَْعُبُدوْ  وَ  بًَدا ا

  َوْحَدٗهٰۤ  ا بِاهللِ  تُْؤِمُنوْ َحِت ٰ 

 অেিাঃ থতামামদর জন্য ইবরাহীম ও তার সহচরগমণর মমযয 
অনুসরণীয় আদশি রময়মি। তারা তামদর কওমমক বমলমিন,  
থতামামদর সামে এবং থতামরা আল্লাহর পহরবমতি যার উপাসনা 
কমরা,  তার সামে সম্পকিমেদ করলাম। আমরা থতামামদর 
অমান্য করহি। সবিদার জন্য আমামদর মাম  এবং থতামামদর 
মাম  শত্রুতা ও হবমিষ প্রকাশমান োকমব,  যতহদন থতামরা এক 
আল্লাহর প্রহত ঈমান আনয়ন না করমব। ( সূরা মুমতাহহনা,  আয়াত:  
৪)  

উপমরাক্ত আয়ামত কামফরমদর প্রহত শত্রুতা থপাষণ করার থক্ষমত্র 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম এর উম্মতমক হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর আদশি অনুসরমণর জন্য বলা 
হময়মি। 

থতমহনভামব মুহমনমদর কামফর-মুশহরকমদর সামে বন্ধুত্ব ও 
অন্তরঙ্গতা স্থাপন করমত হনমষয কমর আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কমরন,   

 ٰۤ ِْی ا ََل تَت َِخُذوْ َمُنوْ َن اٰ ا ال َِذیْ هَ ی ُ اَ یٰ َ  وَ  ا عَُدو  ُكْم ا ْ َن اِ تُلُْقوْ  ءَ ٓاْولِیَ عَُدو َ ا َفُروْ قَْد کَ  وَ  بِالَْمَود َۃِ  لَْْیِ
ُسوْ ْخِرُجوْ ۖۚ یُ  م َِن الَْحق ِ  ُكْم ءَ بَِما َجٓا َ ی َ اِ  َل وَ َن الر َ  ُتْم ُكنْ  ْن اِ  َرب ُِكْم ُؕ  ا بِاهللِ تُْؤِمُنوْ  ْن اُكْم ا

وْ   َمْرَضاِتْ  ءَ َوابِْتَغٓا َِلْ َسِبیْ  ادًا ِِفْ َخَرْجُتْم ِجهَ  ْ َن اِ تُِسر ُ َ  ۖ  وَ  بِالَْمَود َۃِ  لَْْیِ َ ا  بَِماٰۤ عْلَُم نَا ا
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 َ َ  ُتْم َوَماٰۤ ْخَفیْ ا ِبیْ  ءَ َسَوٓا ُكْم فََقْد َضل َ ِمنْ  ْفَعلْهُ ی َ  ُتْم ُؕ َوَمْن عْلَنْ ا ُكْم ْثَقُفوْ ی َ  ْن اِ ○ ِل الس َ
َ نُوْ ُكوْ یَ  َ لَیْ ا اِ ْبُسُٰطْوٰۤ یَ  و َ  ءً عَْدٓاا لَُكْم ا َ  ْم وَ هُ ِدیَ یْ ُكْم ا ْ ا ْوْٓ  لِْسَنََتُ   ○َن ا لَْو تَْكُفُروْ َود ُوْ  ِء وَ بِالس ُ

অেিাঃ থহ মুহমনগণ,  থতামরা আমার শত্রু ও থতামামদর শত্রুমক 
বন্ধুরূমপ গ্রহণ কামরা না। থতামরা তামদর প্রহত বন্ধুত্ব ও হৃদযতা 
িুমড় হদে! অেচ তারা থতামামদর প্রহত থয সতয এমসমি, তামক 
অস্বীকার কমরই কামফর হময়মি। থতামামদর করমতালগত করমত 
পারমল,  তারা থতামামদর শত্রুরূমপ আহবভূিত হমব এবং মন্দ 
উমেমশ্য থতামামদর প্রহত তামদর থপশীশহক্ত ও রসনাশহক্ত 
(হমহডয়া) প্রসাহরত করমব। আর তারা অন্তর থেমক কামনা কমর,  
থতামরা যহদ কামফর হময় থযমত! ( সূরা মুমতাহহনা,  আয়াত:  ১-২)  

এই আয়াত নাহযমলর থপ্রক্ষাপট হমে,  হহজরমতর পর মক্কার 
কামফররা যখ্ন হুদাইহবয়ার সহন্ধচুহক্ত ভঙ্গ কমর,  তখ্ন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম কামফরমদর হবরুমে 
অহভযান পহরচালনার ইোয় থগাপমন প্রস্তুহত হনহেমলন। হতহন 
চাহেমলন,  এই থগাপন তেয পূবিামে মক্কাবাসীমদর হনকট ফাৌঁস 
না থহাক। এহদমক সবিপ্রেম হহজরতকারীমদর মমযয একজন 
সাহাবী হিমলন হযরত হামতব হবন আবু বালতা‘আ। হতহন হিমলন 
ইয়ামমনী বংমশাদ্ভূত,  মক্কায় এমস বসবাস করহিমলন। মক্কায় 
তার স্বমগাত্র বলমত থকউ হিল না। মক্কায় বসবাসকামলই মুসলমান 
হময় মদীনায় হহজরত কমরহিমলন। আর তার স্ত্রী ও সন্তান সবাই 
মক্কায় থেমক হগময়হিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 
ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাময়মকরামমর হহজরমতর পর মক্কায় 
বসবাসকারী মুসহলমমদর উপর কামফররা অমনক হনযিাতন চালাত 
এবং তামদর নানাভামব কি হদত। তমব থযইসব হহজরতকারীর 
আত্মীয়স্বজন মক্কায় হিল,  তামদর স্ত্রী-সন্তামনরা থকানরূমপ 
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হনরাপমদ হিল। হামতব হচন্তা করমলন,  তার স্ত্রী ও সন্তানমদর 
মক্কার কামফর শত্রুমদর হাত থেমক বাৌঁহচময় রাখ্ার থকউ থনই। 
অতএব,  থসই কামফরমদর হকিটুা খ্াহতরদারী করমল,  তারা 
হয়মতা তার সন্তানমদর উপর জুলুম করমব না। তাই হতহন ওই 
মুহমূতি মক্কাহভমুমখ্ গমনকাহরণী ‘সারা’ নাম্নী জননক গাহয়কার 
হনকট মক্কার কামফরমদর উমেমশ্য একহট পত্র হলমখ্ থদন,  তামত 
হতহন রাসূলুল্লাহ সা. এর অহভযান পহরচালনার সংবাদ তামদর 
জাহনময় থদন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ওহীর মাযযমম এই 
সংবাদ অবগত হময় আলী রা.,  আব ুমারসাদ রা. ও যুবাইর 
ইবনুল আওয়াম রা. থক পাহ ময় পহেমমযয সারার হনকট থেমক 
থসই পত্র উোর কমরন। থসই সাহাবী পমর এই কামজর জন্য খ্ুবই 
অনুতপ্ত হন।  

এই ঘটনার পহরমপ্রহক্ষমত উক্ত আয়াত নাহযল হময়মি। উক্ত 
আয়ামত সকল মুসলমানমক কামফর-মুশহরকমদর থেমক হুৌঁহশয়ার 
করা হময়মি এবং কামফরমদর সামে মুসহলমমদর বন্ধুত্বপূণি সম্পকি 
হারাম করা হময়মি।  

উমল্লখ্য থয,  উক্ত আয়ামত কামফরমদর বু ামত “কামফর” শব্দ 
বযবহার করার পহরবমতি “আমার শত্রু ও থতামামদর শত্রু ” শব্দ 
বযবহার করা হময়মি। এর মাযযমম প্রেমত ঐ হনমদিমশর কারণ ও 
দলীল বযক্ত করা হময়মি থয,  হনমজমদর ও আল্লাহর শত্রুর কামি 
বন্ধুত্ব করা বা তামদর বন্ধুত্ব কামনা করা, হনমজর সামে প্রতারনা 
করা িাড়া আর হকিূই না। অতএব,  এ কাজ থেমক হবরত োকা 
উহচত। হিতীয়ত এহদমকও ইহঙ্গত করা হময়মি থয,  কামফররা থয 
পযিন্ত কামফর োকমব,  তারা থকান মুসলমামনর বন্ধু হমত পামর 
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না। থকননা,  তারা আল্লাহর দুশমন। অতএব,  থয মুসলমান 
আল্লাহমক মুহাব্বত করার দাহব কমর এবং আল্লাহর মুহাব্বত 
লামভর আশা কমর,  থস কীভামব আল্লাহর শত্রুমদর বন্ধু বানামত 
পামর? 

থতমহনভামব পহবত্র কুরআমনর বহু আয়ামত আল্লাহ তা‘আলা 
কামফর-মুশহরক,  হহন্দু-মবদীন,  নাহিক-মুরতাদ এবং আহমল 
হকতাব তো ইহুদী ও হিস্টানমদর সামে বন্ধুত্ব বা অন্তরঙ্গতা স্থাপন 
করমত হনমষয কমরমিন। এমনহক এক আয়ামত এই হুৌঁহশয়াহর 
কমরমিন থয,  থয বযহক্ত তামদর বন্ধু বানামব,  থস তামদর মমযযই 
গণয হমব। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর ষষ্ঠ দু‘আ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ষষ্ঠ দু‘আ এই কমরমিন থয,  
হাশমরর ময়দামন থযন হতহন হপতার থবদীনীর কারমণ লাহিত না 
হন। এই দু‘আর বরকমত হতহন হকয়ামমতর হদন স্বীয় হপতার 
কারমণ লাহিত হমবন না। এর আমগ একহট হাদীস উমল্লখ্ করা 
হময়মি। থসখ্ামন বলা হময়মি,  হকয়ামমতর হদন হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনকট আরহয থপশ কমর 
বলমবন,  থহ আমার প্রহতপালক,  আপহন আমামক প্রহতশ্রুহত 
হদময়মিন থয,  হকয়ামমতর হদন আমামক লাহিত করমবন না। 
আল্লাহ তা‘আলা বলমবন,  আহম কামফরমদর জন্য জান্নাত হারাম 
কমর হদময়হি। অতাঃপর বলমবন,  থহ ইবরাহীম,  আপনার 
পাময়র হনমচ কী? তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থদখ্মবন,  
এক রক্তাক্ত জন্তুমক থফমরশতাগণ শক্ত কমর যমর জাহান্নামম 
হনমক্ষপ করমিন। অেিাৎ হযরত ইবরাহীম-‘আলাইহহস সালামমর 
হপতামক তার আসল থচহারায় নয়,  বরং হবকৃত কমর পশুর 
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থচহারায় জাহান্নামম হনমক্ষপ করা হমব। এটা এজন্য করা হমব,  
যামত কমর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হপতার কারমণ 
হাশমরর ময়দামন লহজ্জত না হন। 

পরকামল মতৃমদর জীহবত করার স্বরূপ দশিন 
পহবত্র কুরআমন সূরা বাকারায় আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

 َ ْ َکْیَف تُْْحِ الَْمْوٰت ُؕ َقاَل ا ِِ َیْٰطَمِئن َ ل ِ  َولَْم تُْؤِمْن ُؕ َقاَل بََٰل َولِٰکْن َو اِْذ قَاَل اِبْٰرٖهُم َرب ِ اَِر
 َ ْْیِ َفُصْرُهن َ اِلَْیَک ثُم َ اْجَعْل عََٰل کُل ِ َجَبلٍّ م ِْنُهن َ َقلِِْبْ ُؕ َقاَل فَُخْذ ا ْربََعًۃ م َِن الٰط َ

َمَثُل ال َِذیَْن ○ٌم ُجْزًءا ثُم َ اْدُعُهن َ یَاْتِْیَنَک َسْعًیا ُؕ َواعْلَْم اَن َ اهلَل َعِزیٌْز َحِکیْ 
ُبلَۃٍّ م ِائَُۃ  ۃٍّ اَنَْْۢبَتْت َسْبَع َسَنابَِل ِِفْ کُل ِ ُسْنْۢ یُْنِفُقْوَن اَْمَوالَُهْم ِِفْ َسِبْیِل اهلِل َکَمَثِل َحب َ

ۃٍّ ُؕ َواهلُل یُٰضِعُف لَِمْن ی ََشٓاُء ُؕ َواهلُل َواِسٌع عَلِْیٌم    ○َحب َ

অেিাঃ স্মরণ করুন,  যখ্ন ইবরাহীম বলমলন,  থহ আমার 
পালনকতিা,  আমামক থদখ্ান থকমন কমর আপহন মৃতমদর জীহবত 
করমবন। আল্লাহ তা‘আলা বলমলন,  আপহন হক হবশ্বাস রামখ্ন 
না? ইবরাহীম বলমলন,  অবশ্যই হবশ্বাস রাহখ্,  তমব চাক্ষুষ 
থদখ্ার আমবদন করহি,  যামত অন্তমর ইতহমনান হাহসল হয়। 
আল্লাহ তা‘আলা বলমলন,  তা হমল চারহট পাহখ্ যরুন। অতাঃপর 
থসগুমলামক হনমজর থপাষ মাহনময় হনন। তারপর থসগুমলার থদমহর 
এমককহট অংশ হবহভন্ন পাহামড়র উপর থরমখ্ হদন। অতাঃপর 
থসগুমলামক ডাকুন। তখ্ন তারা আপনার হনকট থদৌমড় চমল 
আসমব। আর থজমন রাখ্ুন,  হনশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী,  
অহত প্রজ্ঞাবান। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ২৬০-২৬১)   

উহল্লহখ্ত আয়ামত হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মহান 
আল্লাহ তা‘আলার একহট কুদরতী হনদশিন স্বচমক্ষ থদখ্ার ঘটনা 
বণিনা করা হময়মি।  
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ঘটনার সারসংমক্ষপ 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর ইো জাগল,  মৃতমদর কীভামব 
পরকামল জীহবত করা হমব তা থদখ্ার। তাই হতহন আল্লাহ 
তা‘আলার হনকট আরজ করমলন,  থহ পরওয়ারহদগার,  আপহন 
পরকামল কীভামব মৃতমদর পুনজিীহবত করমবন,  তা আমামক 
প্রতযক্ষ করান। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করমলন,  এরূপ 
আকাঙ্ক্ষা বযক্ত করার কারণ কী? আমার সবিময় ক্ষমতার প্রহত 
হক থতামার হবশ্বাস থনই? ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম উত্তর 
হদমলন,  পরওয়ারহদগার,  অবশ্যই। আর আপনার সবিময় 
ক্ষমতার হনদশিন সবিদা ও প্রহতমুহূমতিই আহম থদখ্মত পাহে এবং 
হচন্তাশীল বযহক্তমাত্রই তার হনমজর সত্তা থেমক শুরু কমর হবশ্ব 
জাহামনর প্রহতহট অণু-পরমাণুমত এর প্রমাণ থদখ্মত পামে। হকন্তু 
মানবপ্রকৃহতর সাযারণ প্রবণতা হমে,  অন্তমরর হবশ্বামসর সামে 
সামে যহদ তা হনজ থচামখ্ সরাসহর থদখ্মত পায়,  তা হমল এমত 
অন্তমর ইতহমনান হাহসল হয়। থসরূপ ইতহমনান হাহসমলর জন্যই 
আমার এই প্রােিনা।  

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর প্রােিনা কবুল 
করমলন এবং হবষয়হট তামক প্রতযক্ষ করাবার জন্য এক অহভনব 
বযবস্থা করমলন,  যামত মুশহরকমদর এ সংক্রান্ত যাবতীয় সমন্দহ-
সংশয় দূর হময় যায়। থসই পেহত হিল,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক চার প্রজাহতর চারহট পাহখ্ যমর হনমজর কামি থরমখ্ 
থসগুমলামক এমনভামব লালন-পালন করমত হনমদিশ হদমলন,  
যামত থসগুমলা সম্পূণিরূমপ থপাষ থমমন যায় এবং ডাকামাত্র হামতর 
কামি চমল আমস। আর হতহন থযন থসগুমলামক ভামলাভামব 
হচনমতও পামরন। অতাঃপর হনমদিশ হদমলন,  পাহখ্গুমলামক জবাই 
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কমর এর হাড়,  থগাশত,  পাখ্া ইতযাহদ টুকমরা টুকমরা কমর 
হকমায় পহরণত করুন,  তারপর থসগুমলামক উলট-পালট কমর 
ভামলাভামব হমহশময় কময়কহট ভামগ হবভক্ত কমর হনমজর পিন্দমত 
কময়কহট পাহামড় এক একহট ভাগ থরমখ্ হদন। তারপর এমদর 
ডাকুন। তখ্ন এগুমলা আল্লাহ তা‘আলার কুদরমত এক অঙ্গ অপর 
অমঙ্গর সামে হমমশ জীহবত হময় থদৌমড় আপনার কামি চমল 
আসমব। 

তাফসীমর রুহুল মা‘আনীমত ইবনুল মানযামরর উেহৃতমত হযরত 
হাসান রা. থেমক বহণিত হাদীমস রময়মি,  হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম তা-ই করমলন। অতাঃপর এমদর যখ্ন 
ডাকমলন,  সমঙ্গ সমঙ্গ যার যার হামড়র সামে তার হাড়,  পাখ্ার 
সামে পাখ্া,  থগাশমতর সামে থগাশত,  রমক্তর সামে রক্ত হমমল 
আমগর রূপ যারণ করমলা এবং ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
কামি থদৌমড় উপহস্থত হমলা। তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
করমলন,  ইবরাহীম,  হকয়ামমতর হদন এমহনভামব সবাইমক 
তামদর শরীমরর অঙ্গ-প্রতযঙ্গসহ একত্র কমর একমুহূমতি 
থসগুমলামত প্রাণ সঞ্চার কমর পুনরুত্থান করমবা। 

এই ঘটনায় আল্লাহ তা‘আলা মানুমষর মৃতুযর পমর থরাজহাশমর 
পুনজিীহবত করার এক হনদশিন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক থদখ্ামলন,  যামত মুশহরকমদর যাবতীয় সমন্দহ-
সংশময়রও অপমনাদন হমত পামর। মৃতুযর পর পরকামল 
পুনজিীহবত হওয়া ও পরকালীন জীবন সম্পমকি মুশহরকমদর এটাই 
হিল বড় প্রশ্ন থয,  মানুষ মৃতুযর পর মাহটমত হমমশ যায়,  আর 
এই মাহট বাতামসর সামে থকাোয় থয উমড় যায়- তার থকান হ ক-
হ কানা োমক না। আবার কখ্মনা তা পাহনর থরামতর সামে হমমশ 
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যায়। কখ্মনা বা গাি ও শস্যরূমপ আত্মপ্রকাশ কমর,  আবার এর 
থরণু দূর-দূরামন্ত িহড়ময় পমড়। এই হবহক্ষপ্ত অণু-কণা একত্র কমর 
তামত প্রাণসঞ্চার করার হবষয়হট সাযারণ জ্ঞানসম্পন্ন থলাকমদর 
থবাযগময হওয়ার মমতা নয়। থকননা,  সব হবষয় তারা হনমজমদর 
সীমাবে জ্ঞামনর তুলাদমে ওজন করমত চায়। অেচ এটা হমে 
আল্লাহ তা‘আলার কুদরত,  যা ঈমামনর চক্ষু হদময়ই থকবল 
হৃদয়ঙ্গম করমত হয়। তারা যহদ তামদর থবাযশহক্তর বাইমরর থসই 
কুদরতী ক্ষমতা সম্পমকি একট ু হচন্তা কমর,  তমবই বু মত 
পারমব,  তামদর অহিত্বও থতা সারাহবমশ্বর হবহক্ষপ্ত অণু-পরমাণুরই 
একটা সমহি,  যামক আল্লাহ তা‘আলা মাতৃগমভি সঞ্চার কমরমিন। 

আমলাচয ঘটনার উপর কময়কহট প্রশ্ন ও তার জবাব 
আমলাচয ঘটনায় কময়কহট প্রশ্ন উত্থাহপত হয়। প্রেমত প্রশ্নাঃ হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর মমন এমন প্রশ্ন থকন থজমগহিল? 
অেচ হতহন আল্লাহ তা‘আলার সবিময় ক্ষমতার উপর অকাটয 
হবশ্বাসীরূমপ তৎকালীন সমবিাচ্চ িমরর মুহমন এবং নবী হিমলন। 

এর উত্তর হমলা,  প্রকতৃপমক্ষ হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর প্রশ্ন থকান সমন্দহ-সংশময়র কারমণ হিল না। এ কো 
হতহন এ সম্পহকিত আল্লাহ তা‘আলার প্রমশ্নর জবামব বযক্ত 
কমরহিমলন। বরং তার প্রমশ্নর উমেশ্য হিল,  আল্লাহ তা‘আলা 
হকয়ামমত মৃতমদহমক জীহবত করমবন,  তা তাৌঁর সবিময় ক্ষমতার 
জন্য থকান আশ্চমযির হবষয় নয়;  হকন্তু মৃতমক জীহবত করা 
মানুমষর শহক্তর ঊমধ্বি,  তাৌঁরা কখ্মনা থকান মৃতমক জীহবত থেমক 
থদমখ্হন। পরন্তু মৃতমক জীহবত করার পেহত ও রূপ হবহভন্নরকম 
হমত পামর। মানুমষর স্বভাব হমে,  থয বস্তু থস থদমখ্হন,  তার 
অনুসন্ধান করার জন্য তাৌঁর মমন একটা থকৌতহূল জন্ম থনয়। এই 
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থকৌতহূল হনবারমণর িারা অন্তমর হস্থরতা লাভ করামক ‘ইতহমনান’ 
বলা হয়। এই ক্বলহব ইতহমনান লামভর উমেমশ্যই হিল হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর এই প্রােিনা। 

এমত ঈমান ও ইতহমনান-এর মযযকার পােিকয বু া যামে। অেিাৎ 
ঈমান থসই ইোযীন দৃঢ়হবশ্বাসমক বমল,  যা মানুষ অদৃশ্য হবষয় 
সম্পমকি অজিন কমর। আর ইতহমনান অন্তমরর থসই দৃঢ়তামক বলা 
হয়,  যা প্রতযক্ষ থকান ঘটনা অেবা অহভজ্ঞতার মাযযমম অহজিত 
হময় োমক। 

এিাড়া হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মৃতুযর পর পুনজিীবন 
সম্পমকি পহরপণূি হবশ্বাসী অবশ্যই হিমলন। তমব প্রশ্নহট হিল শুযু 
তার স্বরূপহট জানার জন্য। এজন্যই থতা হতহন এ কো বমলনহন 
থয,  আপহন হক পরকামল মৃতমক জীহবত করমবন? বরং 
বমলমিন,  থহ পরওয়ারহদগার,  আপহন পরকামল মৃতমদর 
কীভামব জীহবত করমবন,  তা আমামক থদখ্ান। অেিাৎ এখ্ামন 
প্রশ্ন মৃতমদর জীহবত করার হবষময় নয়। বরং তামদর জীহবত করার 
কাইহফয়ত বা স্বরূপ সম্পমকি। 

হিতীয় প্রশ্নাঃ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মৃতমক জীহবত করার 
স্বরূপ প্রতযক্ষ করার জন্য প্রােিনা কমরহিমলন। অপরহদমক মৃতুযর 
পর পুনজিীবন সম্পমকি তার মমন থকানরূপ সমন্দহ হিল না। অেচ 
এ বযাপামর আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেমক বলা হময়মি,  “আপহন 
হক হবশ্বাস রামখ্ন না” এর কারণ কী? 

এর উত্তর হমলা,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মূলত 
মৃতমদর জীহবত করার স্বরূপ হজমজ্ঞস কমরহিমলন। আর হতহন 
মৃতুযর পর পুনজিীবন সম্পমকি সহন্দহান হিমলন না। হকন্তু তার এই 
প্রশ্ন থেমক মানুষ ভুল অেি করমত পামর। তাই মানুষ যামত 
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ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর এই প্রমশ্নর ভুল অেি করমত না 
পামর এবং তার হবশ্বাসমক প্রশ্নহবে করমত না পামর,  থস জন্য 
আল্লাহ তা‘আলা তামক এ বযাপামর প্রশ্ন কমর তার জবাব স্পি 
কমর হদময় অন্যমদর ভুল বু ার বা ভুল বযাখ্যা করার পে বন্ধ কমর 
থদন। 

আহমভামব এরূপ ঘটনা না থদখ্ামনার থহকমত 
আয়ামতর থশষ অংমশ বলা হময়মি,  “আর থজমন রাখ্ুন,  আল্লাহ 
তা‘আলা পরাক্রমশালী,  প্রজ্ঞাময়।” পরাক্রমশালী হওয়ার মমযয 
সবিশহক্তমানতা হবযৃত হময়মি;  আর প্রজ্ঞাময় বমল ইহঙ্গত করা 
হময়মি থয,  থকান হবমশষ থহকমমতর কারমণই প্রমতযকমক মৃতুযর 
পর পুনজিীবন প্রতযক্ষ করামনা হয় না। নতুবা প্রমতযকমক এটা 
প্রতযক্ষ করামনা আল্লাহ তা‘আলার পমক্ষ থমামটই কহ ন নয়। হকন্তু 
এমত ঈমান হবল গাময়ব বা অদৃমশ্য হবশ্বাস স্থাপন করার দবহশিয 
অক্ষুণ্ণ োকমব না। অেচ মানুষমক ঈমান হবল গাময়ব-এর মাযযমম 
আল্লাহ তা‘আলা পরীক্ষা কমরন।  

নমরূমদর সামে সহৃিকতিা হনময় হবতকি 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

 َ ل َِذْی ااَلَْم تََر اىَِل ال َِذْی َحٓاج َ اِبْٰرِهْیَم ِِفْ َرب ِٖهٰۤ اَْن ٰاتٰىُه اهلُل الُْملَْک ۘ اِْذ َقاَل اِبْٰرِهْیُم َرّب ِ
ْمِس ِمَن الَْمْشِرِق  یُْْحٖ َویُِمْیُت ۙ َقاَل اَنَا اُْْحٖ َواُِمْیُت ُؕ َقاَل اِبْٰرٖهُم فَاِن َ  اهلَل یَاِْتْ بِالش َ

 َ ْْ لِِم  ○َفاِْت بَِها ِمَن الَْمْغِرِب َفُبِهَت ال َِذْی َکَفَر ُؕ َواهلُل ََل یَْهِدی الَْقْوَم الظ ٰ
অেিাঃ “আপহন হক থদমখ্মিন থসই থলাকমক,  থয ইবরাহীমমর 
(‘আলাইহহস সালাম) সামে তার পালনকতিার বযাপামর বাদানুবাদ 
কমরহিল এ কারমণ থয,  আল্লাহ থসই বযহক্তমক রাজয দান 
কমরমিন? ইবরাহীম (‘আলাইহহস সালাম) যখ্ন বলমলন,  
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আমার পালনকতিা হমলন হতহন,  হযহন জীবন দান কমরন এবং 
মৃতুয ঘটান। থস বলল,  আহমই জীবন দান কহর এবং মৃতুয ঘহটময় 
োহক। ইবরাহীম (‘আলাইহহস সালাম) বলমলন,  তা হমল আল্লাহ 
থতা সূযিমক উহদত কমরন পূবি হদক থেমক,  আপহন তামক পহশ্চম 
হদক থেমক উহদত করুন। তখ্ন থসই কামফর হতভি হময় থগল। 
আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী কওমমক থহদাময়ত কমরন না”। ( সূরা 
বাকারা,  আয়াত:  ২৫৮)  

উক্ত আয়ামত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর সামে নমরূমদর 
হবতমকির বণিনা করা হময়মি। সৃহিকতিার বযাপামর এই হবতকি 
সংঘহটত হময়হিল।  

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর জন্মভূহম বামবল শহমরর হনকট 
হিল। তাৌঁর যামানায় বাদশা হিল নমরূদ। থস দুহনয়ামত কুফর ও 
হশরমকর সয়লাব ঘহটময়হিল। এমহনভামব থস হনমজমক থখ্াদা বমল 
দাহব কমরহিল (নাউযুহবল্লাহ)।  

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হপতাও মূহতিপূজক হিল। যখ্ন 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তামদর তাওহীমদর দাওয়াত হদমলন 
এবং বলমলন,  থতামরা সকমলই থগামরাহীর মমযয রময়ি,  এই 
কোহট নমরূমদর গাময় থলমগ থগল এবং বলমলা,  আহমই সকমলর 
থখ্াদা। আহম িাড়া আর থকান থখ্াদা থনই। কারণ,  আহমই সমুদয় 
রাজত্ব,  ক্ষমতা-প্রহতপহত্ত ও মাল-মদৌলমতর অহযকারী। 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তামক ঈমান ও তাওহহমদর 
দাওয়াত হদময় অমনক বু ামলন। হকন্তু থস অবাযয রময় থগমলা। 

তারপর থখ্াদামরাহী নমরূদ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক জব্দ 
করার জন্য বলমলা,  আপহন থয তাওহহমদর তো এক আল্লাহর 
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হদমক দাওয়াত হদমেন,  আপনার রমবর দলীল কী? ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম জবামব বলমলন,   

َ ال َِذْی یُْْحٖ َویُِمْیُت   َرّب ِ
অেিাঃ “আমার প্রহতপালক হতহন, হযহন জীহবত কমরন এবং 
মৃতুযদান কমরন”। 

বািমব এটা আল্লাহ তা‘আলার তাওহীমদর উপর এত বড় দলীল 
থয,  যমতা থখ্াদায়ী দাহবদার আমি এবং যমতা থলাক তামদর মান্য 
কমর,  সকমলরই এ কো জানা আমি থয,  জীহবত করা এবং 
মৃতুযদান করা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই হামত। অন্যকামরা 
হামত নয়। থয থখ্াদা দাহব কমর,  থস থতা হনমজর জীবনও বাৌঁচামত 
পামর না,  থস আবার অন্যমক জীবন দান করমব কীভামব?  

হকন্তু এত বড় দলীল শুমনও নমরূদ সতয থমমন হনল না,  বরং 
হটকাহরতা প্রদশিন কমর হনমজই থখ্াদা দাহব কমর বলল,   

 اَنَا اُْْحٖ َواُِمْیُت ُؕ 
অেিাঃ “আহমই থতা জীবন দান কহর এবং মৃতুয থদই”। 

এই বমল হনমজর দাহবর পমক্ষ দলীল প্রদশিন হহসামব নমরূদ 
থজলখ্ানা থেমক দুই বযহক্তমক ডাকমলা এবং তামদর একজনমক 
কতল করার ও অপরজনমক থিমড় থদওয়ার আমদশ হদল। তার 
আমদশমমতা কাজ করা হমলা। এরপর বলমলা,  “থদখ্মল থতা! 
আহম একজনমক জীবন দান কমর থিমড় হদলাম এবং 
আমরকজনমক মৃতুয হদলাম। সুতরাং আহমই থখ্াদা।” 

নমরূমদর এই মূখ্িতার জবাব হিল,  যামক আপহন থমমর 
থফমলমিন,  তামক হক জীবন হদমত পারমবন? হনশ্চয় না। 
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হকন্তু হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হবমশষ থহকমত 
অবলিন কমর তার এই মূখ্িতার জবাব উমপক্ষা কমর তার স্থূল 
বুহের আহঙ্গমকই হিতীয় স্পি দলীল থপশ করমলন। হতহন 
বলমলন,   

ْمِس ِمَن الَْمْشِرِق فَاِْت بَِها ِمَن الَْمْغِرِب   َفاِن َ اهلَل یَاِْتْ بِالش َ
অেিাঃ “আল্লাহ থতা প্রহতহদন সূযিমক পূবিহদক থেমক উহদত কমরন। 
যহদ আপহন থখ্াদায়ী দাহব কমরন,  তা হমল সূযিমক পহশ্চম হদক 
থেমক উহদত করুন থতা থদহখ্”। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  
২৫৮)  

এ কোয় নমরূদ হকংকতিবযহবমূঢ় হময় লা-জবাব হময় থগল। এ 
বযাপামর হকি ুবলার মওকা তার োকমলা না। হকন্তু তবু থস ঈমান 
গ্রহণ করমলা না। তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  
“আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়মক থহদাময়ত দান কমরন না।” 

মুফাসসীরগণ বমলন,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম উক্ত 
চযামলঞ্জ করার পর নমরূদ হচন্তা করমলা,  আহম যহদ এখ্ন একো 
বহল থয,  হ ক আমি,  আহম সূযিমক পহশ্চম হদক থেমক উহদত 
করমবা,  হকন্তু যখ্ন আহম তা পারব না আর আমার হদময় তা 
সম্ভবও নয়,  তখ্ন থতা আমার অক্ষমতা সবার সামমন প্রকাশ 
হময় পড়মব। তখ্ন আমার থখ্াদায়ী দাহবর মুখ্ থকাোয় োকমব? 
তাই থস ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর চযামলমঞ্জর থকান জবাব 
না হদময় চপু কমর রইমলা। 

অবশ্য নমরূদ উমটা ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক বলমত 
পারমতা থয,  যহদ আপনার আল্লাহ সতয হন,  তা হমল হতহনই 
পহশ্চম হদক থেমক সূযি উহদত কমর থদখ্ান। হকন্তু থস তা বমলহন। 
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এর কারণ হমলা,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম যখ্ন নমরূমদর 
সামে হবতকি করমলন,  তখ্ন এই সমগ্র দুহনয়ার সৃহিকতিা থয 
আল্লাহ- এ কো নমরূমদর হবশ্বাস হময় হগময়হিল। তাই তার অন্তমর 
অহনো সমেও একো থজমগ উম হিমলা থয,  হনশ্চয় আল্লাহ,  
হযহন পূবিহদক থেমক সূযি উদয় কমরন,  হতহন পহশ্চমহদক থেমকও 
উদয় করমত পামরন। আর এ বযহক্ত আল্লাহর নবী হময় োকমল,  
অবশ্যই এমন হমব। আর এমন হমল,  হবশ্বময় এক মহাহবপ্লব 
সৃহি হময় যামব। তামত লামভর পহরবমতি হবরাট ক্ষহত হময় যামব। 
মানুষ এই মুহজযা থদমখ্ আমার হদক থেমক হফমর তাৌঁর হদমক  ুৌঁমক 
যামব। তামত সামান্য বাড়াবাহড়মত রাজত্বই চমল যামব। তাই থস 
থকান উত্তর না হদময় চপু হময় যায়। (বায়ানুল কুরআন) 

এই আয়াত হদময় বু া থগল,  যখ্ন আল্লাহ তা‘আলা থকান 
কামফরমক দুহনয়ামত মান-সম্মান দান কমরন,  তখ্ন তামক থস 
নামম অহভহহত করা জাময়য। এমত একোও বু া যামে থয,  
প্রময়াজনমবাময তার সামে সমতযর পক্ষ হনময় তকি-হবতকি করাও 
জাময়য,  যামত সতয-হমেযার পােিকয প্রকাশ হময় যায়। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক আগুনকুমে হনমক্ষপ 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ا ٰالَِهَتُكْم اِْن ُكْنتُ  ُقْوُه َو انُْصُرْوٰۤ ِ َ َقالُْوا َحر  ْْ ْ بَْرًدا و َ َسلًٰما عََٰلٰۤ  ُقلَْنا○ْم ٰفِعلِ ِِ  یَٰناُر ُكْو
ُ اَْلَْخَسِریَْن  وَ ○اِبْٰرِهْیَم   ○ اََراُدْوا بِٖه َکْیًدا َفَجَعلهْٰٰنُ

অেিাঃ “তারা (কামফর নমরূদ ও তার দলবল) বলমলা,  ওমক 
(ইবরাহীমমক) পুহড়ময় দাও এবং থতামামদর উপাস্যমদর সাহাযয 
কমরা,  যহদ থতামরা হকিু করমত চাও। আহম বললাম,  “থহ 
আগুন,  তুহম ইবরাহীমমর উপর শীতল ও হনরাপদ হময় যাও।” 
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তারা ইবরাহীমমর হবরুমে ফহন্দ আৌঁটমত চাইল;  তখ্ন আহম 
তামদরই সবিাহযক ক্ষহতগ্রি কমর হদলাম”। ( সূরা আহিয়া,  
আয়াত:  ৬৮-৭০)  

এর আমগ আমলাচনা করা হময়মি,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর কওমমর থলামকরা যখ্ন তামদর হবমশষ উৎসব পালন 
করমত থগল,  তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তামদর দতহর-
করা মূহতিগুমলা থভমঙ্গ চণূি-হবচূণি কমর থদন। শুয ুবড় মহূতিটা বাদ 
রামখ্ন। যামত মূহতিগুমলার অক্ষমতা তামদর সামমন স্পি হময় যায় 
এবং মূহতিগুমলার পূজা বাদ হদময় তারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত 
কমর। 

তারা উৎসব থেমক হফমর এমস মূহতিগুমলার এই অবস্থা থদমখ্ 
বলমলা,  আমামদর উপাস্যমদর সামে এরূপ বযবহার থক 
করমলা? কতক থলাক বলমলা,  এক যুবকমক তামদর সম্পমকি 
হবরূপ আমলাচনা করমত শুমনহি;  তামক ‘ইবরাহীম’ বলা হয়। 
তারা ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক বলমলা,  ইবরাহীম,  
আপহনই হক আমামদর উপাস্যমদর সামে এরূপ আচরণ 
কমরমিন? হতহন বলমলন,  না,  এমদর এই বড়হটই হক এ কাজ 
কমরমি? এ বযাপামর মূহতিগুমলামকই হজমজ্ঞস করুন,  যহদ তারা 
কো বলমত পামর। তারা তখ্ন (মূহতিগুমলার অক্ষমতা উপলহি 
করমত থপমর) মমন মমন হচহন্তত হমলা। হকন্তু মুমখ্ বলমলা,  আপহন 
থতা জামনন,  এরা কো বমল না। তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম বলমলন,  আপনারা আল্লাহমক থিমড় এমন হকিরু ইবাদত 
করমিন,  যারা আপনামদর থকান উপকার করমত পামর না বা 
ক্ষহতও করমত পামর না। এরা কখ্মনা ইলাহ হমত পামর না। 
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আপনারা এমদর বাদ হদময় প্রকতৃ ইলাহ আল্লাহ তা‘আলার 
ইবাদত করুন। 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কোয় থস থদমশর শাসক 
থখ্াদা দাহবদার নমরূদ ও তার থলামকরা থক্ষমপ থগল এবং তামক 
কম ার শাহি দামনর ও আগুমন পুহড়ময় মৃতুযদে- প্রদামনর 
পহরকল্পনা করমলা। এ লমক্ষয নমরূদ ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক একহট ঘমর আবে কমর রাখ্মলা। 

থযভামব ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক আগুমন থফলা হমলা 
ঐহতহাহসক থরওয়ায়াতসমূমহ বহণিত হময়মি,  হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমক আগুনকুমে পহুড়ময় মারার জন্য একমাস 
পযিন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালাহন কা  সংগ্রহ করমত োমক। এরপর 
তামত আগুনসংমযাগ কমর সাতহদন পযিন্ত তা প্রজ্বহলত করমত 
োমক। 

তামদর উপাস্য-মূহতির হবমরাহযতা করা এবং মহান সৃহিকতিা 
আল্লাহর হদমক দাওয়াত থদওয়ায় থসই কামফর-মবদীনরা হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক খ্তম করমত এমনভামব থসাচ্চার 
হমলা থয,  তামদর মমযয যারা অসুস্থ হিল,  তারা মান্নত মানমত 
শুরু করমলা,  যহদ আহম ভামলা হময় যাই,  তা হমল আহম 
ইবরাহীমমক জ্বালামনার জন্য লাকহড় জমা করমবা। 

আগুনকুে প্রস্তুত হময় থগল। আগুমনর অসহ্য তামপর কারমণ থসই 
আগুনকুমের হনকট যাওয়াই সমস্যা হময় দাৌঁড়াল। যহদ থকান প্রাণী 
হনকট হদময় থযত,  তা হমল তামপর কারমণ মারা থযত। তাই থসই 
আগুনকুমে তারা ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক কীভামব 
হনমক্ষপ করমব- এই হনময় হচন্তায় পড়মলা। তখ্ন ইবলীস মানুমষর 
সুরমত তামদর হনকট উপহস্থত হমলা। থস হযরত ইবরাহীম 
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‘আলাইহহস সালামমক আগুনকুমে হনমক্ষপ করার পেহত বমল 
হদল। 

শয়তান বলমলা,  ইবরাহীমমক হমনজাহনক বা কামামনর মাযযমম 
আগুনকুমে হনমক্ষপ কমরা। তখ্ন সম্প্রদাময়র থলামকরা তার পাময় 
রহশ থবৌঁময হমনজাহনমকর মাযযমম তামক আগুনকুমে হনমক্ষপ 
করমলা। 

থযভামব আল্লাহর সাহাযয এমলা 
যখ্ন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক আগুনকুমে হনমক্ষপ 
করা হমলা,  তখ্ন থফমরশতাকুল এবং প্রতযক্ষদশিী সকল 
সৃহিজীব হচৎকার কমর উ মলা,  “ইয়া রাব্বানা,  আপনার 
থদামির এ কী হবপদ!” আল্লাহ তা‘আলা তামদর সকলমক 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর সাহাযয করার অনুমহত হদমলন। 

সমঙ্গ সমঙ্গ পাহনর দাহয়ত্বশীল থফমরশতা এমস বলমলন,  থহ 
খ্লীলুল্লাহ,  আপহন যহদ চান তা হমল আহম পাহনর সয়লামবর 
মাযযমম আগুন হনহভময় হদমত পাহর। বাতামসর থফমরশতা উপহস্থত 
হময় বলমলন,  থহ আল্লাহর বন্ধ,ু  যহদ আপহন চান,  তমব আহম 
প্রচে- বাতাস হদময় আগুন হনহভময় হদব। ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম তামদর এসব প্রিামবর জবামব বলমলন,  আল্লাহ 
তা‘আলাই আমার জন্য যমেি। হতহনই উত্তম বযবস্থাকারী। 

হযরত উবাই হবন কা‘ব রা. থেমক বহণিত,  যখ্ন ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমক আগুনকুমে হনমক্ষপ করা হয়,  তখ্ন 
হজবরাইল ‘আলাইহহস সালাম উপহস্থত হময় বলমলন,  থকান 
থখ্দমমতর প্রময়াজন আমি হক? উত্তমর ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম বলমলন,  “আমার আল্লাহ আমামক থদখ্মিন। সুতরাং 
আমার জন্য যা মহজি হয়,  হতহন তা করমবন। আপনামদর 
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সাহামযযর থকান প্রময়াজন আমার থনই।” অতাঃপর হজবরাইল 
‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  তা হমল আপনার 
পরওয়ারহদগামরর কামি প্রােিনা করুন। উত্তমর হতহন বলমলন,  
“আমার অবস্থা আমার পরওয়ারহদগামরর জানা আমি।” 
(তাফসীমর মাযহারী, ৬:১৩৫; আনওয়ারুল বয়ান, ৬:১৫৮)  

তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা আগুনমক হুকুম হদমলন,  থহ আগুন,  
ইবরাহীমমর জন্য শীতল ও শাহন্তময় হময় যাও। ( সূরা আহিয়া,  
আয়াত:  ৬৯)  

তখ্ন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর জন্য আগুন আর 
আগুন রইমলা না,  বরং এয়ারকহডডশমন পহরণত হময় থগল। তমব 
আগুন সত্তার হদক হদময় আগুনই হিল এবং ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর সত্তা ও আশপাশ িাড়া অন্যসবহকি ু দহন করহিল। 
এমনহক ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক থয রহশ হদময় থবৌঁময 
হনমক্ষপ করা হময়হিল,  থসটাও পুমড় িাই ও ভস্ম হময় হগময়হিল। 
হকন্তু ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর থদমহ আগুমনর সামান্য 
আৌঁচড়ও লামগহন। বরং তা তার জন্য আরামদায়ক ও শাহন্তময় 
শীতল হময় থগল। 

উক্ত আয়ামত بَْردًا (শীতল)-এর পমর َساَلًما (শাহন্তদায়ক) শব্দ 
উমল্লখ্ করা হময়মি। মুফাসসীরগণ বমলন,  যহদ এখ্ামন َساَلًما 
শব্দহট উমল্লখ্ না করা হমতা,  তা হমল থসই আগুন এত শীতল 
হময় থযত থয,  তা সমহ্যর বাইমর চমল হগময় কমির কারণ হমতা। 

তাই َساَلًما শব্দ উমল্লখ্ কমর আগুমনর শীতলতামক প্রশাহন্তকর 

বানামনা হময়মি। (তাফসীমর মা‘হরফুল কুরআন)  
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ঐহতহাহসক থরওয়ায়ামত রময়মি,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম থসই আগুনকুমে সাতহদন হিমলন। হতহন বলমতন,  এই 
সাতহদন আহম থয সুখ্ থভাগ কমরহি,  সারাজীবন থতমনহট লাভ 
কহরহন। (তাফসীমর মাযহারী, ৬:১৩৭)   

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম যখ্ন আগুনকুমে হিমলন,  
তখ্ন িায়া দানকারী থফমরশতা তামক সঙ্গ হদহেমলন। থসই 
থফমরশতা তারই আকৃহতমত তার হনকট উপহস্থত হিমলন। এ সময় 
হজবরাইল ‘আলাইহহস সালাম জান্নাত থেমক একটা গাহলচা ও 
একটা জামা হনময় এমলন। হতহন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক 
থসই জান্নাতী জামা পহরযান করামলন। কারণ,  নমরূমদর 
থলামকরা তামক হববস্ত্রপ্রায় কমর থফমলহিল। অতাঃপর হনমচ 
জান্নাতী গাহলচা হবহিময় হদমলন। (আনওয়ারুল কুরআন, ৬:১৫৯) 

আগুমন বমস ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কমোপকেন ও 
নমরূমদর ঈমান অস্বীকার 
থসসময় নমরূদ হনমজর অট্টাহলকায় বমসই থদখ্হিল,  হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম বাগামন বমস আমিন এবং তার 
পামশ তারই মমতা এক বযহক্ত বমস কো বলমিন। আর ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর আশপামশ যমতা লাকহড় হিল,  
সবগুমলামক আগুন জ্বাহলময় হদমে,  হকন্তু ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক আগুন স্পশি করমি না। 

এই দশৃ্য থদমখ্ নমরূদ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক 
অন্যভামব কাবু করার জন্য বলমলা,  “ইবরাহীম,  আপহন হক 
এই আগুমনর মযযহদময় থবর হময় আসমত পারমবন?” তখ্ন 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  “হ্যাৌঁ,  অবশ্যই থবর 
হমত পারমবা ইনশাআল্লাহ।” এই বমল হতহন হনজ জায়গা থেমক 
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উম  দাৌঁড়ামলন এবং থসই আগুন থভদ কমর বাইমর থবহরময় 
এমলন। এই অবস্থা থদমখ্ নমরূদ বলমলা,  থহ ইবরাহীম,  
আপনার ইলাহ থদখ্হি খ্ুবই শহক্তশালী! আগুনও তার কো 
থশামন! 

এই কুদরত অবমলাকন কমর নমরূদ খ্ুবই প্রভাহবত হমলা এবং 
নত হময় বলমলা,  আহম আপনার আল্লাহর নামম চার হাজার গাভী 
মান্নত হহসামব জবাই করমবা। ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
বলমলন,  যতক্ষণ পযিন্ত আপহন আপনার যমি আৌঁকমড় োকমবন,  
ততক্ষণ পযিন্ত আল্লাহ তা‘আলা আপনার পক্ষ থেমক হকিুই কবুল 
করমবন না। তাই আপহন আপনার যমি থিমড় আল্লাহর দীন গ্রহণ 
করুন। নমরূদ বলমলা,  আহম আমার যমি এবং আমার থদশ থতা 
িাড়মত পারমবা না। তমব আমার কো রক্ষার জন্য অবশ্যই গাভী 
জবাই করমবা। (আনওয়ারুল বয়ান, ৬:১৫৯) 

হগরহগহটর অপকমি এবং তার পহরণহত 
হযরত উমম্ম শুরাইক রা. থেমক বহণিত,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হগরহগহট (কাকলাস) থক হতযা করার 
আমদশ হদময়মিন। হতহন বমলন,  থস ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর আগুনকুমে আগুন বাড়ামনার জন্য ফুৌঁক হদময়হিল। 
(বখু্ারী শরীফ, ২:৪৭৪) 

অেিাৎ হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক যখ্ন আগুমন 
হনমক্ষপ করা হয়,  তখ্ন হগরহগহট থসখ্ামন হগময় আগুমন ফুৌঁক 
থদয়। তার এই শয়তাহন তৎপরতার কারমণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম তামক হতযা করার আমদশ হদময়মিন। 

এমনহক হগরহগহট হতযা করার প্রহক্রয়ার তারতমময রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম সাওয়ামবর থবশ-কমমর থঘাষণাও 
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হদময়মিন। হযরত আবু হুরায়রা থেমক বহণিত,  নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কমরন,  “থয বযহক্ত 
প্রেম আঘামতই হগরহগহট হতযা করমত পারমব,  তার জন্য 
একশত থনহক থলখ্া হমব। আর থয দুইবামর মারমব,  তার জন্য 
প্রেম বযহক্তর থচময় হকি ুকম এবং থয হতনবামর মারমব,  তার 
জন্য হিতীয় বযহক্তর থচময় হকি ু কম সাওয়াব থলখ্া হমব।” 
(মুসহলম শরীফ, ২:২৩৬) 

অপরহদমক হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর উপর 
প্রজ্বহলত আগুন হনভামনার উমেমশ্য বযাে তামত থপশাব কমরহিল 
বমল হাদীস শরীমফ বহণিত আমি। 

হকয়ামমতর হদন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক সবিপ্রেম কাপড় 
পরামনা হমব 
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. থেমক বহণিত,  হতহন বমলন,  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বমলমিন,  
হকয়ামমতর হদন থতামামদর সকলমক এমন অবস্থায় উ ামনা হমব 
থয,  থতামরা উলঙ্গ োকমব এবং খ্াৎনাহবহীন োকমব। তখ্ন 
সবিপ্রেম ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক কাপড় পহরযান 
করামনা হমব। 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক সবিপ্রেম পরামনার এই 
ফযীলত এ কারমণ প্রদান করা হমব থয,  নমরূমদর থলামকরা 
তামক উলঙ্গপ্রায় কমর আগুনকুমে হনমক্ষপ কমরহিল। এর মাযযমম 
কামফর-মবদীনরা তামক থবইজ্জহত করমত থচময়হিল। তাই 
হকয়ামমতর হদন তামক সবিামগ্র কাপড় পহরময় সম্মাহনত করা হমব। 
(আনওয়ারুল বয়ান, ৬:১৬০)   

নমরূমদর ধ্বংস এবং ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হহজরত 
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আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ُ اَْلَْخَسِریَْن  ْیٰنُه َولُْوًطا اىَِل اَْلَْرِض ال َِِتْ بَٰرْكَنا  وَ ○َواََراُدْوا بِٖه َکْیًدا َفَجَعلهْٰٰنُ نَج َ
َ فِْیهَ  ْْ  ○ ا لِلْٰعلَِم

অেিাঃ তারা (নমরূদ ও তার থলামকরা) ইবরাহীমমর হবরুমে ফহন্দ 
আৌঁটমত চাইমলা (আগুনকুমে হনমক্ষপ কমর)। তখ্ন আহম তামদরই 
সবিাহযক ক্ষহতগ্রি কমর হদলাম। আর আহম তামক ও লূতমক উোর 
কমর থসই থদমশ থপৌৌঁমি হদলাম,  থযখ্ামন আহম হবমশ্বর জন্য 
বরকত থরমখ্হি। ( সূরা আহিয়া,  আয়াত:  ৭০-৭১)  

আল্লাহ তা‘আলা উক্ত আয়ামত হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক নমরূমদর আগুনকুে ও জুলুমমর কবল থেমক 
মুহক্তদামনর এবং নমরূমদর অহযকারভুক্ত থদশ (ইরাক) থেমক 
উোর কমর এমন এক থদমশ থপৌৌঁমি থদওয়ার কো বণিনা 
কমরমিন,  থযখ্ামন আল্লাহ তা‘আলা হবশ্ববাসীর জন্য বরকত ও 
কলযাণ থরমখ্মিন বমল ইরশাদ কমরমিন। মুফাসসীরগণ বমলন,  
উক্ত থদশ হমে হসহরয়া।  

উক্ত থদমশ হবশ্ববাসীর জন্য বরকত ও কলযাণ রাখ্ার কো এজন্য 
বলা হময়মি,  উক্ত থদশ বাহহ্যক ও অভযন্তরীণ উভয় হদক হদময় 
অসংখ্য কলযামণর যারক। থকননা,  আল্লাহ তা‘আলার অহযকাংশ 
পয়গাির এ থদমশই জন্মগ্রহণ কমরমিন। আর সুষম আবহাওয়া,  
নদ-নদীর প্রাচযুি,  ফলমূল ও সবিপ্রকার উহদ্ভমদর অনন্য সমাহার 
রময়মি এমদমশ। 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক নমরূমদর আগুনকুে 
থেমক মুহক্ত থদওয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা প্রেমত নমরূদমক 
পুনরায় দীমনর দাওয়াত থদওয়ার জন্য ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
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সালামমক হনমদিশ থদন। নমরূদ তা প্রতযাখ্যান করমলা এবং থশষ 
পযিন্ত চরম ঔেতয থদখ্াল। এভামব পরপর হতনবার দাওয়াত 
থদওয়ার পরও নমরূমদর থহদাময়ত হমলা না। তখ্ন আল্লাহ 
তা‘আলা নমরূদমক তার দলবলসহ সমূমল ধ্বংস কমরন এবং 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক দীমনর দাওয়াত দামনর হনহমমত্ত 
হসহরয়া হহজরত করার হনমদিশ থদন। 

নমরূদ ও তার বাহহনীর ধ্বংমসর কাহহনী 
হযরত যাময়দ হবন আসলাম রা. থেমক বহণিত,  আল্লাহ তা‘আলা 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক আগুনকুে থেমক মুহক্ত থদওয়ার 
পর আবার নমরূমদর হনকট পা ামলন এবং তামক ঈমামনর 
দাওয়াত হদমত হনমদিশ হদমলন। তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম তামক ঈমামনর দাওয়াত থদন। হকন্তু থস তা গ্রহমণ অস্বীকার 
করমলা। অতাঃপর হিতীয়বার তামক দাওয়াত হদমলন। হকন্তু 
তারপরও নমরূদ অস্বীকার করমলা। অনুরূপভামব তৃতীয়বার 
দাওয়াত হদমলন। তখ্নও অস্বীকার করমলা।  

অতাঃপর নমরূদ ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক পরাি করার 
জন্য বলমলা,  আপহন আমার সামে থমাকামবলার জন্য হনমজর 
দলবল একত্র করুন এবং আহম আমার দলমক একত্র করমবা। 
তারপর থদখ্া যামব- কার শহক্ত কতটুকু! থসমমত নমরূদ তার 
দলমক সূযি উহদত হওয়ার সময় জমা করমলা। তারা ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর থকান বাহহনী না থদমখ্  াট্টা-মজাক শুরু 
করমলা। হ ক ওই সময় আল্লাহ তা‘আলা নমরূমদর বাহহনীর 
হবরুমে মশার বাহহনী পা ামলন। থসই মশা এত প্রচুর সংখ্যক হিল 
থয,  নমরূমদর বাহহনী তামদর কারমণ সূযি থদখ্মত পাহেল না। 
আল্লাহ তা‘আলা নমরূমদর বাহহনীর উপর মশার বাহহনীমক 
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পুমরাদস্তুর চড়াও করমলন। মশা তামদর থগাশত ও রক্ত সব থখ্ময় 
থফলল। শুযু হাহিগুমলা থরমখ্ হদল। এভামব নমরূমদর সম্পূণি 
বাহহনী ধ্বংস হময় থগল। 

এই অবস্থায় সকাল হময় থগমল একহট মশা নমরূমদর নামকর হির 
হদময় তার মাোর হভতর প্রমবশ করমলা। থস বহু বির পযিন্ত এই 
অবস্থায় হিল। আল্লাহ তা‘আলা তামক এর হদময় কহ ন শাহি 
হদমলন। ওই সময় থেমক সবিদা মশার যিণা থেমক বাৌঁচার জন্য 
তার মাোয় থলাহার হাতুহড় হদময় আঘাত করমত হমতা। এভামব 
শাহি হমত হমত এক সময় আল্লাহ তা‘আলা তামক ধ্বংস কমর 
থদন। (কাসাসূল আহিয়া, ১১৩ পৃষ্ঠা) 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হহজরত 
আগুনকুে থেমক থবর হওয়ার পর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম হযরত লূত ‘আলাইহহস সালাম এবং হনমজর স্ত্রী সারাহমক 
সমঙ্গ হনময় ইরাক থেমক হহজরত কমর শামমর হফহলহিন নামক 
স্থামন গমন কমরন। থসখ্ামন আল্লাহ তা‘আলা তামদর জন্য 
যাবতীয় বরকমতর বযবস্থা কমরন। হযরত লূত ‘আলাইহহস 
সালাম, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর ভাহতজা হিমলন 
এবং হতহন নমরূমদর আগুনকুমে ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
মুহজযা স্বচমক্ষ থদমখ্হিমলন। হতহন মুসলমান হিমলন । এবং হবহব 
সারাহ ও আমগই মুসলমান হিমলন। 

হহজরমতর পমে ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর দুহট মহুজযা 
প্রেম মহুজযাাঃ ভাষা পহরবতিন 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম নমরূমদর আগুনকুে থেমক 
মুহক্তলাভ কমর দীমনর থহফাজত ও হনহবিমে দাওয়াতী কাযিক্রম 
পহরচালনার উমেমশ্য থগাপমন হসহরয়া অহভমুমখ্ যাত্রা কমরন। 
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তখ্ন নমরূদ এই সংবাদ থপময় তামক থগ্রফতার করার জন্য 
হবহভন্ন স্থামন তার গ নাকৃহতর সহবিার বণিনা হদময় থলাক 
পা ামলা। তামদর এ কো বলা হময়হিল,  “ইবরাহীম নামক থসই 
যুবক সুহরয়ানী ভাষায় কো বমল। সুতরাং এই ভাষায় কো বমল 
উক্ত গ নাকৃহতর থকান যুবকমক থপমলই থগ্রফতার কমর আমার 
কামি হনময় আসমব।” 

যাত্রাপমে হিল একহট নদী। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
নদীহট অহতক্রম করমতই শত্রুমদর থগাময়ন্দারা তামক যমর থফমল 
এবং ভাষা যাচাইময়র উমেমশ্য তার সমঙ্গ কো বলমত আরম্ভ 
কমর। সমঙ্গ সমঙ্গ আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর ভাষা পহরবতিন কমর থদন। হতহন অনগিল সুহরয়ানীর 
পহরবমতি ইবরাণী ভাষায় (নমরূদ ও তার থলাকমদর ভাষায়) কো 
বলমত োমকন। তখ্ন শত্রুরা ভুল বযহক্তমক থগ্রফতার কমরমি 
থভমব তামক থিমড় থদয়। এভামব আল্লাহ তা‘আলা ভাষা 
পহরবতিমনর থকৌশল কমর স্বীয় খ্লীল ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক নমরূমদর কবল থেমক পহরত্রাণ দান কমরন। (মু‘জামুল 
বুলদান, ৪:৮৮) 

হিতীয় মহুজযা : অমলৌহককভামব স্ত্রী সারাহর ইজ্জমতর থহফাজাত 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম সফর করমত করমত এক 
অতযাচারী চহরত্রহীন শাসমকর এলাকা অহতক্রমকামল একস্থামন 
যাত্রাহবরহত কমরন। তার সমঙ্গ হিমলন হবহব সারাহ। আল্লাহ 
তা‘আলা হবহব সারাহমক যমেি থসৌন্দযি দান কমরহিমলন। থস 
সময় জাহলমমর অনুচররা তামক হগময় সংবাদ হদল থয,  আমামদর 
এখ্ামন হভনমদশী একহট থলাক এমসমি। তার সমঙ্গ এমসমি এক 
অনুপম সুন্দরী নারী। জাহলম শাসক তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
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সালামমক তলব কমর হবহব সারাহর সমঙ্গ তার সম্পমকির কো 
জানমত চাইমলা। ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম জানমতন,  এই 
জাহলম সুন্দরী নারীমদর জবরদহি কমর হিহনময় থনয় এবং তার 
সঙ্গীহট স্বামী হমল প্রেমমই তামক হতযা কমর থফমল। হকন্তু স্বামী 
হভন্ন অন্যমকউ হমল,  তামক হতযা কমর না। এজন্য হতহন থকৌশল 
কমর জবাব হদমলন,  থস আমার থবান। তারপর হতহন থসখ্ান 
থেমক হফমর এমস হবহব সারাহমক বলমলন,  জাহলম শাসক 
থতামার ও আমার সম্পমকির কো জানমত চাইমল বমল হদময়হি,  
তুহম আমার থবান হও। কারণ,  এই এলাকায় মুসহলম বলমত থতা 
থকবল তুহম আর আহম। সুতরাং সম্পমকি স্বামী-স্ত্রী হমলও দীনী 
দৃহিমকাণ থেমক আমরা ভাইমবানও বমট। কামজই জাহলমমর কামি 
আমামদর স্বামী-স্ত্রীর সম্পকি ফাৌঁস কমর আমামক হমেযাপ্রহতপন্ন 
কমরা না। বমল হদও,  আহম থতামার ভাই। 

তারপর থসই জাহলম হবহব সারাহমক তার কামি থডমক আনমলা 
এবং অসৎ উমেমশ্য তার হদমক হাত বাড়ামলা। হযরত সারাহ 
আল্লাহর কামি দু‘আ করমলন,  “আয় আল্লাহ,  যহদ আহম 
আপনার ও আপনার রাসূমলর উপর ঈমান এমন োহক এবং স্বামী 
িাড়া অন্য সকল থেমক আমার ইজ্জত রক্ষা কমর োহক,  তা হমল 
এই জাহলমমক আমার উপর থেমক রুমখ্ হদন।” 

এই দু‘আর সমঙ্গ সমঙ্গ আল্লাহ তা‘আলা থসই জাহলমমর হাত-পা 
অবশ কমর হদমলন। উপায়ান্তর না থদমখ্ জাহলম হনমজর ভুল 
স্বীকার কমর হযরত সারাহর কামি ক্ষমা চাইমলা এবং এই দুরবস্থা 
থেমক পহরত্রামণর জন্য তামক আল্লাহর কামি দু‘আ করমত 
অনুমরায করমলা। হবহব সারাহ তার স্বাভাহবক অবস্থার জন্য 
আল্লাহর কামি দু‘আ করমলন। কারণ,  তার ভয় হহেল,  জাহলম 
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এই অবস্থায় মারা থগমল তার থলামকরা তামক তার হতযাকারী 
সাবযি করমব। হবহব সারাহর দু‘আয় থস স্বাভাহবক অবস্থায় হফমর 
এমলা। 

হকন্তু হকিকু্ষণ পর পুনরায় থস কুমতলমব হবহব সারাহর হদমক হাত 
বাড়ামলা। এবারও থস আমগর মমতা বরং তার থচময় থবহশ 
মারাত্মকভামব গজমব পহতত হমলা এবং তার হাত-পা অবশ হময় 
থগল। তখ্ন থস আবার হবহব সারাহর হনকট ক্ষমা থচময় তার থসই 
দুরবস্থা থেমক পহরত্রামণর জন্য আল্লাহর হনকট দু‘আ করমত 
বলমলা। তখ্নও হবহব সারাহ তার জন্য দু‘আ করমলন। থস হবহব 
সারাহর দু‘আয় সুস্থ হমলা। হকন্তু পুনরায় থস হবহব সারাহর প্রহত 
কুমতলমব হাত বাড়ামলা। এবারও তার হাত-পা আমরা 
মারাত্মকভামব অবশ হময় থগল। এবারও থস ক্ষমা থচময় হবহব 
সারাহমক তার গজব থেমক মুহক্তর জন্য দু‘আ করমত বলমলা। 
এবারও হবহব সারাহ দু‘আ করমলন। তামত থস সুস্থ হময় থগল। 
এভামব হতনবার এই ঘটনার পুনরাবৃহত্ত ঘটমলা। 

অবমশমষ থস হনরাশ হময় তার অনুচরমদর থডমক বলমলা,  এ 
থতামরা কামক যমর এমনমিা? এ-মতা হজমনর প্রভামব কাজ কমর! 
এমক থিমড় দাও। অন্য বণিনামমত,  ঘটনাহটমক থস হবহব সারাহর 
কারামত মমন করমলা এবং তামক সসম্মামন থিমড় থদওয়ার হনমদিশ 
হদল। আর হনমজর খ্াস খ্ামদমা হামজরামক তাৌঁর খ্ামদমা হহসামব 
উপমেৌকনস্বরূপ প্রদান করমলা। 

থকান থকান বণিনামমত,  হামজরা হিমলন থসই বাদশার কন্যা 
অেিাৎ শাহজাদী। বাদশা তামক হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর সমঙ্গ হববাহবন্ধমন আবে কমর হদময়হিমলন। হকন্তু 
তৎকালীন প্রো অনুসামর হিতীয় স্ত্রী প্রেম স্ত্রীর খ্ামদমা হময় 
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োকমতা হবযায় তামক খ্ামদমা বমল বযক্ত করা হময়মি। অেবা বড় 
বযহক্তমদর জন্য উন্নতমামনর খ্ানা-হপনার আময়াজন কমরও 
দাওয়াত করার সময় থযমন ডাল-ভামতর কো বলা হয়,  থতমহন 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর মমতা মযিাদাবান নবীর 
পহরচয় থপময় হনমজর কন্যামক বাদশা খ্ামদমা বমল বযক্ত কমরমি। 
থশমষাক্ত এই কোহট অেিাৎ হযরত হামজরা খ্ামদমা নন,  বরং 
শাহজাদী হিমলন,  এহটই প্রাযান্যপ্রাপ্ত মত। 

যাই থহাক,  হবহব সারাহ আল্লাহ তা‘আলার সাহামযয শয়তামনর 
চক্রান্ত অসার কমর থদন এবং আপন ইজ্জত-আব্রু রক্ষা কমর 
হযরত হামজরামক সমঙ্গ হনময় উহিগ্ন,  থপমরশান ও অমপক্ষমাণ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কামি হফমর আমসন। 

এক বণিনামমত,  উক্ত ঘটনার সময় আল্লাহ তা‘আলা হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও সারাহর মা খ্ামনর দৃশ্যমান 
সকল বাযা দূর কমর স্বে কামচর মমতা পহরষ্কার কমর থদন। ফমল 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম জাহলমমর সকল কাযিকলাপ 
চাক্ষুষ থদখ্মত পাহেমলন এবং হবহব সারাহর আব্রু রক্ষা পাওয়ায় 
প্রশাহন্ত লাভ করহিমলন। (কাসাসূল আহিয়া ও ইবমন কাসীর) 

ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর জন্ম 
শামমদমশ (হসহরয়া) হহজরমতর সময় ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর বয়স অহযকাংশ তাফসীরকারমকর মমত ৭৫ বির হিল 
এবং তার স্ত্রী সারাহ ও হামজরা বয়স্কা হিমলন। হহজরত কমর শামম 
থপৌৌঁমি তারা থসখ্ামন বসবাস করমত োমকন এবং দীমনর দাওয়াত 
হদমত োমকন। 
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অতাঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হবহবগণ বাযিমকয 
থপৌৌঁিমলও এ পযিন্ত থকান সন্তান না হওয়ায় হতহন স্বীয় ওয়াহরস 
কামনা কমর আল্লাহ তা‘আলার দরবামর দু‘আ করমলন,   

 َ ْْ الِِح  َرب ِ َهْب ىِلْ ِمَن الص َ
অেিাঃ থহ আমার প্রহতপালক,  আমামক একজন থনককার সন্তান 
দান করুন। 

আল্লাহ তা‘আলা তার দু‘আ কবুল করমলন এবং তামক 
থফমরশতার মাযযমম সন্তান দামনর সুসংবাদ হদমলন। 

যখ্ন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার 
দরবামর স্বীয় ওয়াহরস থচময় দু‘আ করমলন এবং আল্লাহ তা‘আলা 
তার দু‘আ কবুল কমর তামক সন্তান দামনর বযাপামর সুসংবাদ 
হদমলন,  তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  আয় 
আল্লাহ,  আপহন আমামক কীভামব সন্তান দান করমবন? আমার 
থতা সন্তান হয় না এবং আমার স্ত্রী থতা বৃে। আল্লাহ তা‘আলা ওহী 
পা ামলন,  আপনার এই স্ত্রীর মাযযমমই সন্তান হমব। তখ্ন হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর থিাট হবহব হামজরা ‘আলাইহহস 
সালাম গভিবতী হমলন। 

যখ্ন হযরত সারাহ ‘আলাইহহস সালাম হযরত হামজরার গভিবতী 
হওয়ার সংবাদ শুনমলন,  তখ্ন হতহন হনমজর সন্তান না হওয়ার 
কারমণ মমন বযো থপমলন এবং হামজরামক উমপক্ষা করমত 
লাগমলন। তাই একপযিাময় হামজরা সারাহর কাি থেমক দূমর 
স্থানীয় একহট  নিার কামি চমল থগমলন। থসখ্ামন একজন 
থফমরশতা তামক হজমজ্ঞস করমলন,  থহ সারাহর খ্ামদমা,  
আপহন থকাো থেমক এমলন এবং থকাোয় যামেন? হযরত 
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হামজরা বলমলন,  সারাহর কাি থেমক এমসহি। থফমরশতা 
বলমলন,  আপহন তাৌঁর হনকট হফমর যান এবং তাৌঁর অযীমনই 
োকুন। আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন থনক সন্তামনর। অতাঃপর 
থফমরশতা তামক বলমলন,  থহ হামজরা,  আপহন গভিবতী 
হময়মিন এবং আপহন এমন এক থিমল জন্ম হদমবন,  যার নাম 
হমব ইসমাঈল।  

থসখ্ান থেমক হফমর হযরত হামজরা ‘আলাইহহস সালাম 
থফমরশতামদর সুসংবাদ অনুযায়ী একহট পুত্রসন্তান জন্ম হদমলন। 
তার নাম ইসমাঈল রাখ্া হমলা। যখ্ন হযরত হামজরার গমভি 
পুত্রসন্তান ভূহমষ্ঠ হমলা,  তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
বয়স ৮৬ বির হিল। (কাসাসূল আহিয়া, ১১৯ পৃষ্ঠা)  

ইসহাক ‘আলাইহহস সালামমর জন্ম 
হযরত হামজরার গমভি যখ্ন ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর জন্ম 
হমলা,  তখ্ন হযরত সারাহ হযরত হামজরামক এহড়ময় চলমত 
লাগমলন। তামক সন্তানসহ থদখ্মল হনমজর সন্তান না হওয়ার জ্বালা 
থবমড় থযত। তাই একপযিাময় হযরত সারাহ ‘আলাইহহস সালাম, 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক বলমলন,  আপহন তামদর পৃেক 
কমর হদন।  

অপরহদমক একহট সন্তান জন্ম থদওয়ার জন্য সারাহর মন বযাকুল 
হময় উ মলা। তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা তার মমনাবাসনা পূরণামেি 
তামক সন্তান লামভর সুসংবাদ থদন। এ সম্পমকি পহবত্র কুরআমন 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

 َ ْْ لِِح ا م َِن الص ٰ ْرنُٰه بِاِْسٰحَق نَِبی ً  َو بَش َ

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


67 
 

 
www.darsemansoor.com         www.islamijindegi.com  
 

অেিাঃ আহম তামক (ইবরাহীমমক) ইসহামকর জমন্মর সুসংবাদ 
হদলাম,  হযহন থনককার নবী হমবন। ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  
১১২)  

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র ইরশাদ কমরন,   

َرٓاِء اِْسٰحَق یَْعُقْوَب  ْرنَٰها بِاِْسٰحَق ۙ َوِمْن و َ  َفَبش َ
অেিাঃ এবং আহম তামক (ইবরাহীমমক) ইসহামকর জমন্মর সুসংবাদ 
হদলাম। আমরা সুসংবাদ হদলাম ইসহামকর ঔরমস ইয়াকুমবর 
জমন্মর। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৭১)   

আল্লাহ তা‘আলা সন্তান লামভর সুসংবাদ হদময় হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর কামি পুনরায় থফমরশতা থপ্ররণ করমলন। 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও তার স্ত্রী সারাহ এই 
সংবাদ শুমন হবহস্মত হমলন। তাৌঁরা যহদও সন্তামনর জন্য 
একান্তভামব উদগ্রীব হিমলন,  হকন্তু উভময়র বাযিকয চরম সীমায় 
উপনীত হওয়ার কারমণ দৃশ্যত সন্তান লামভর থকান সম্ভাবনা হিল 
না। তামদর হবস্মময়র জবামব আল্লাহ তা‘আলা থফমরশতার 
মাযযমম জানামলন,  এভামবই কুদরতী উপাময় তারা একহট 
পুত্রসন্তান লাভ করমবন,  তার নাম হমব ইসহাক। আমরা অবহহত 
করা হমলা,  হযরত ইসহাক ‘আলাইহহস সালাম লিাজীবী হমবন 
এবং হতহনও সন্তান লাভ করমবন। তার সন্তামনর নাম হমব 
ইয়াকুব। তারা উভময় নবুওয়যামতর মযিাদায় অহভহষক্ত হমবন। 

প্রসঙ্গত উমল্লখ্য থয,  উক্ত আয়াত হদময় স্পি হময় যায়,  আল্লাহ 
তা‘আলার সন্তুহির জন্য হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
যামক জবাই কমরহিমলন,  হতহন হমলন হযরত ইসমাঈল 
‘আলাইহহস সালাম,  ইসহাক ‘আলাইহহস সালাম নন। কারণ,  
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ইসহাক ‘আলাইহহস সালাম থিাটমবলায় জবাই হময় থগমল 
পরবতিীকামল হপতা হওয়ার এবং নবী হওয়ার প্রসঙ্গ আসমতা না। 
তা িাড়া হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক এই সুংসবাদ 
থদওয়া হময়হিল হযরত ইসমাঈমলর জবাইময়র ঘটনার পমর। 
তখ্ন হযরত ইসহাক-এর জন্মই হয়হন। সুতরাং হতহন জবাই হমত 
পামরন না। (কাসাসূল আহিয়া, ১১৯ পৃষ্ঠা; আল হবদায়া ওয়ান 
হনহায়া,  ১: ১৯২) 

সুসংবাদ অনুযায়ী হযরত ইসমাঈল-এর জন্মগ্রহমণর থতমরা বির 
পর যখ্ন হযরত ইসহাক ‘আলাইহহস সালাম জন্মগ্রহণ কমরন,  
এই হহসামব তখ্ন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর বয়স 
হিল একশ বির। আর আহমল হকতাবমদর বণিনা অনুযায়ী,  তখ্ন 
হযরত সারাহর বয়স হিল নব্বই বির। (কাসাসূল আহিয়া, ১৩০ 
পৃষ্ঠা) 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর হবহব হামজরা ও প্রেম সন্তান 
ইসমাঈলসহ মক্কায় হহজরত  
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর ঘমর যখ্ন ইসমাঈল 
‘আলাইহহস সালাম জন্মলাভ কমরন,  অপর হদমক সারাহর সামে 
হামজরার বহনবনা হহেল না,  তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা হনমদিশ 
থদন,  দুগ্ধমপাষ্য হশশু ও তার জননী হামজরামক মক্কার শুকমনা 
প্রান্তমর কাবা ঘমরর পামশ থরমখ্ আসুন। তখ্ন হতহন তামদর 
শামমদশ থেমক বহু দহক্ষমণ বতিমামনর মক্কা শহমর বাইতলু্লাহর 
হনকমট থরমখ্ এমলন। অতাঃপর আল্লাহ তা‘আলার কামি দু‘আ 
করমলন,  “আয় আল্লাহ,  এই শহরমক আপহন একহট হনরাপদ 
শহর হহসামব গণয করুন এবং আমামক ও আমার সন্তানমদর 
মূহতিপূজা থেমক থহফাজত করুন। কারণ,  এই মূহতির কারমণ 
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অমনক থলাক থগামরাহ হময় থগমি। আহম এই মরুভূহমমত স্ত্রী ও 
সন্তানমক থরমখ্ যাহে। আপহন তামদর ঈমান ও আমামল সামলমহর 
উপর প্রহতহষ্ঠত রাখ্ুন।” 

এমহনভামব ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তামদর দুহনয়ার 
উপকামরর জন্যও দু‘আ করমলন,  “আয় আল্লাহ,  তামদর জন্য 
পাহন ও ফলমূমলর বযবস্থা করুন। যহদও তা অন্য জায়গা থেমক 
আনা হয়।” 

এ কারমণই মক্কা মুকাররমায় আজ পযিন্ত চাষাবামদর থতমন থকান 
বযবস্থা না োকমলও সারা হবমশ্বর ফলমূল এমতা অহযক পহরমামণ 
থসখ্ামন থপৌৌঁমি যায় থয,  অন্যান্য অমনক শহমরই থসগুমলা পাওয়া 
দুষ্কর। ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তামদর জন্য শুয ুখ্াওয়ার 
ফমলর দু‘আই কমরনহন,  বরং প্রমতযক বস্তুর মমযয সমবিাচ্চ মামনর 
বস্তুহট থসখ্ামন থপৌৌঁমি থদওয়ার জন্যও দু‘আ কমরন। তার এই 
দু‘আর কারমণ মক্কা মকুাররমা থকান কৃহষপ্রযান অেবা হশল্প 
এলাকা না হওয়া সমেও সারা হবমশ্বর উন্নতমামনর রবযসামগ্রী 
এখ্ামন প্রচুর পহরমামণ আমদাহন হয়,  যা জগমতর অন্যমকামনা 
বৃহত্তম শহমরও পাওয়া যায় না। 

অতাঃপর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম যখ্ন হামজরা ও 
ইসমাঈল ‘আলাইহহমাস সালামমক মক্কার প্রান্তমর থরমখ্ 
হফহলহিমনর উমেমশ রওনা হমত লাগমলন,  তখ্ন েমলর মমযয 
হকি ুথখ্জুর ও একট ুপাহন হদময় থগমলন। চমল যাওয়ার সময় তার 
স্ত্রী হপিমন চলমলন এবং বারবার হজজ্ঞাসা করমলন,  আমামদর এ 
মরুভূহমমত থরমখ্ আপহন থকাোয় যান? তৃতীয়বার প্রশ্ন করমলন,  
আল্লাহর হুকুমমই হক আপহন আমামদর এখ্ামন থরমখ্ যামেন? 
হতহন উত্তমর বলমলন,  হ্যাৌঁ,  আল্লাহর হুকুমমই থতামামদর এখ্ামন 
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থরমখ্ যাহে। তখ্ন হতহন বলমলন,  তাহমল অবশ্যই আল্লাহ 
তা‘আলা আমামদর রক্ষা করমবন। অতাঃপর ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম চমল থগমলন। 

এহদমক অল্পহদমনর মমযয পাহন ও খ্াবার থশষ হময় থগল। তখ্ন 
হবহব হামজরা পাহনর জন্য পাগমলর মমতা সাফা ও মারওয়ার মাম  
থদৌড়ামত লাগমলন। হকন্তু থকাোও পাহন পামেন না। এরইমমযয 
আল্লাহ তা‘আলা হযরত হজবরাইল ‘আলাইহহস সালামমক পাহ ময় 
হদমলন। ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর পাময়র হদমক, 
থফমরশতা হজবরাইল হনমজর বাজু হদময় আঘাত করমলন। সামে 
সামে থসখ্ামন পাহনর  রনা প্রবাহহত হময় থগল। হযরত হামজরা 
িুমট এমস বাৌঁয হদময় পাহন সংরক্ষণ করমলন। উক্ত কুয়াহট 
পরবতিীকামল যমযম কূপ নামম প্রহসহে লাভ কমর,  যার পাহন 
সারা হবমশ্বর মানুষ পান করমি এবং উক্ত পাহনমক থবমহশমতর 

পাহন থেমকও বরকতময় বলা হময়মি। হম‘রামজ درشق ص  বক্ষ 

হবদীণি করার ঘটনা তার প্রমাণ।  

অতাঃপর কহবলাময় জুরহুম পাহনর সন্ধান থপময় থসখ্ামন এমস 
তামদর সামে বসবাস শুরু কমর হদল। অপরহদমক হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হবহব-বাচ্চামদর থখ্াৌঁজ-খ্বর 
থনওয়ার জন্য মাম  মমযয মক্কায় আসমতন এবং তামদর থখ্াৌঁজ-
খ্বর হনময় হফহলহিন হফমর থযমতন। (আনওয়ারুল বয়ান, 
৫:১৬০) 

হশশুপতু্রমক কুরবানী করার আমদশ পালন 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


71 
 

 
www.darsemansoor.com         www.islamijindegi.com  
 

 َ ْْ لِِح ْرنُٰه بُِغلٰمٍّ َحلِْیمٍّ ○َرب ِ َهْب ىِلْ ِمَن الص ٰ ا○فََبش َ ْْعَ قَاَل  فَلَم َ َُ َمَعُه الس َ َ  یُٰبَِن َ بَل
ْٰۤ اَْذبَ  ِ ِ َ ْٰۤ اَٰری ِِف الَْمَناِم ا ِ ِ ْٰۤ اِ ِِ ٰۤاَبَِت افَْعْل َما تُْؤَمُر ۫ َسَتِجُد ُحَک فَانُْظْر َماَذا تَٰری ُؕ َقاَل یٰ

َِبِیَْن  اٰۤ ○اِْن َشٓاَء اهلُل ِمَن الص ٰ ِ  فَلَم َ ْْ ٰۤاِبْٰرِهیْ  وَ ○اَْسلََما َو تَل َٗه لِلَْجِب  َقْد ○ُم نَاَدیْٰنُه اَْن ی ٰ
ْءیَا ۚ اِن َا َکٰذلَِک نَْجِزی  ْقَت الر ُ َ َصد َ ْْ ُ  اِن َ ○الُْمْحِسِن ْْ ٓـُْؤا الُْمِب ٰ  وَ ○ٰهَذا لَُهَو الَْبل

 لَِک َکٰذ ○عََٰلٰۤ اِبْٰرِهْیَم  َسلٌٰم ○تََرْكَنا عَلَْیِه ِِف اَْلِٰخِریَْن  وَ ○َفَدیْٰنُه بِِذبْحٍّ َعِظْیمٍّ 
 َ ْْ َ  اِن َهٗ ○نَْجِزی الُْمْحِسِن ْْ  ○ِمْن ِعَباِدنَا الُْمْؤِمِن

অেিাঃ ( ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম দু‘আ করমলন, )  থহ 
আমার পরওয়ারহদগার,  আমামক এক সৎপতু্র দান করুন। তখ্ন 
(আহম তার দু‘আ কবুল করলাম) এবং তামক এক সহনশীল 
পুমত্রর সুসংবাদ দান করলাম। অতাঃপর থস যখ্ন হপতার সামে 
চলামফরা করার বয়মস উপনীত হমলা,  তখ্ন ইবরাহীম 
(‘আলাইহহস সালাম) তামক বলমলন,  বৎস,  আহম স্বমে থদহখ্ 
থয,  থতামামক জবাই করহি,  এখ্ন থতামার অহভমত কী থদখ্? 
থস বলল,  হপতাজী,  আপনামক যা আমদশ করা হময়মি,  তা 
পালন করুন। আল্লাহ চামহন থতা আপহন আমামক সবরকারীমদর 
একজন পামবন। যখ্ন হপতা-পুত্র উভময়ই আনুগতয প্রকাশ 
করমলন এবং ইবরাহীম (‘আলাইহহস সালাম) তামক জবাই করার 
জন্য শাহয়ত করমলন,  তখ্ন আহম তামক থডমক বললাম,  
ইবরাহীম,  আপহন স্বে সমতয পহরণত কমর থদহখ্ময়মিন। আহম 
এভামব সৎকমিশীলমদর প্রহতদান হদময় োহক। হনশ্চয় এটা এক 
সুস্পি পরীক্ষা। অতাঃপর আহম তার পহরবমতি জবাই করার জন্য 
হদলাম এক মহান জন্তু। আর আহম তার এ হবষয়হট পরবতিীমদর 
মমযয থরমখ্ হদলাম। ইবরাহীমমর প্রহত সালাম বহষিত থহাক। 
এমহনভামব আহম সৎকমিীমদর প্রহতদান হদময় োহক। হতহন আমার 
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মুহমন বান্দামদর একজন। ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  ১০০-
১১১)  

এর আমগ উমল্লখ্ করা হময়মি,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনকট পুত্রসন্তান লামভর জন্য দু‘আ 
করমলন। তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা তামক হযরত হামজরা 
‘আলাইহহস সালামমর গমভি পুত্রসন্তান দান করমলন তার নাম রাখ্া 
হয় ইসমাঈল। এরপর আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম স্ত্রী হামজরা ও প্রাণহপ্রয় পুত্র 
ইসমাঈলমক মক্কার জনমানবহীন মরু প্রান্তমর থরমখ্ আমসন। 
অতাঃপর মাম  মমযয হতহন শাম থেমক মক্কায় এমস স্ত্রী-পুমত্রর 
থখ্াৌঁজখ্বর হনমতন। এভামবই বময় চলহিল সময়। 

এক সময় হশশু ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম দকমশামর পা 
রাখ্মলন। তার বয়স যখ্ন থতমরা বির হমলা,  কামরা কামরা 
মমত,  হতহন তখ্ন সাবালক হময় হগময়হিমলন,  কুরআমনর 

ভাষায়-  َْْع َُ َمَعُه الس َ ا بَلَ  হপতার সমঙ্গ চলামফরা করার বা হপতার  َفلَم َ
কামজ সহমযাগী হওয়ার বয়মস থপৌৌঁিমলন। ( সূরা সাফফাত,  
আয়াত:  ১০২)  

তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক 
এক বণিনামমত পরপর হতনরামত স্বমের মাযযমম তার বৃে বয়মসর 
আকাঙ্ক্ষার যন,  কহলজার টুকরা,  পুত্র ইসমাঈলমক কুরবানী 
করার জন্য ইহঙ্গত দান করমলন। নবীগমণর স্বে সতয ও ওহী 
হবযায় এহট হিল আমদশ। 

আমদশহট স্বেমযামগ থদওয়া হময়হিল হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর আনুগতয পূণিমাত্রায় প্রকাশ পাওয়ার জন্য। 
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কারণ,  স্বমে পাওয়া হনমদিমশর মমযয হবহভন্ন রকম বযাখ্যার 
অবকাশ োমক,  থযটা সরাসহর হনমদিমশর থক্ষমত্র োমক না। 
কারণ,  সরাসহর হনমদিমশর নাফরমানী আল্লাহর অনুগত বান্দা 
হবমশষ কমর নবীমদর থেমক কল্পনাও করা যায় না। থযমহতু 
আল্লাহ তা‘আলার উক্ত হনমদিমশর মূল উমেশ্য হিল ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর আনুগতয পরখ্ করা,  তাই হতহন স্বমের 
মাযযমম ইহঙ্গতদান কমর থদখ্মত চাইমলন,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম থকানরূপ বযাখ্যার আেয় থনন হক না? হকন্তু হতহন থতা 
হিমলন খ্লীলুল্লাহ এবং এর আমগও দুহট পরীক্ষায় পহরপণূিভামব 
কাহময়াব হময়হিমলন। তাই হতহন হিযাহীনহচমত্ত আল্লাহ তা‘আলার 
আমদশ হশমরাযাযি কমর পুত্রমক কুরবানী করমত প্রস্তুত হময় 
থগমলন। হনমদিশ পাওয়ার পর হযরত ইবরাহীম খ্লীলুল্লাহ 
‘আলাইহহস সালাম নবওুয়যাতী পেহত থমাতামবক সহজতম পন্থায় 
কাজহট আনজাম থদওয়ার লমক্ষয এবং আল্লাহর প্রহত পুমত্রর 
আনুগতয পহরমামপর উমেমশ্য পুত্রমক স্বমের কো শুনামলন। হতহন 
এও থভমবহিমলন থয,  পুমত্রর মমযয থকানরূপ হিযা-সংশয় থদখ্া 
থগমল,  বুহ ময় তামক প্রস্তুত কমর হনমবন। তাই হতহন বলমলন,  

ْٰۤ اَْذبَُحَک فَانُْظْر َماَذا تَٰری ِ ِ َ ْٰۤ اَٰری ِِف الَْمَناِم ا ِ ِ  یُٰبَِن َ اِ
অেিাঃ হপ্রয় বৎস,  স্বমে থদখ্লাম,  আহম থতামামক জবাই করহি। 
অতএব,  থভমব থদমখ্া,  থতামার অহভমত কী? ( সূরা 
সাফফাত,  আয়াত:  ১০২)  

পুত্রও থতা হিমলন খ্লীলুল্লাহর পুত্র;  ভহবষ্যৎ পয়গাির। তাই 
কহচ বয়মসও পুত্র বুম  থফলমলন,  বাহ্যত যহদও এহট একহট 
স্বে,  হকন্তু নবীগমণর স্বে হওয়ায় প্রকতৃপমক্ষ এহট আল্লাহ 
তা‘আলার ওহী ও আমদশ। তাই হতহন সমঙ্গ সমঙ্গ বমল উ মলন,  
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আব্বাজান,  আমদশ যখ্ন আল্লাহ তা‘আলার,  আর আহম যখ্ন 
তার বান্দা,  সুতরাং এখ্ামন আবার মত-অহভমমতর প্রশ্ন থকন? 
পহবত্র কুরআমনর ভাষায়,   

َِبِیَْن  ْٰۤ اِْن َشٓاَء اهلُل ِمَن الص ٰ ِِ ٰۤاَبَِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر ۫ َسَتِجُد  یٰ
অেিাঃ আব্বাজান,  আপনামক যা আমদশ করা হময়মি,  
হনাঃসমকামচ তা পালন করুন। আর (আশ্বি থহান),  ইনশাআল্লাহ 
আপহন আমামক দযযিশীলমদর অন্তভুিক্ত পামবন। ( সূরা 
সাফফাত,  আয়াত:  ১০২)  

উক্ত বামকয আল্লাহ তা‘আলার রামহ জান কুরবামনর জন্য 
হবনাহিযায় প্রস্তুত হময় যাওয়ার মমতা এত বড় বযাপারহটমকও 
‘ইনশাআল্লাহ’ বমল আল্লাহ তা‘আলার হদমক সম্পহকিত করা এবং 
হনমজর অমর কিীহতমক যুগ-যুগামন্তর দযযি যারণকারীমদর কীহতির 
সমঙ্গ তুলনা করা,  হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর অপূবি 
হনষ্ঠা ও হবনময়র পহরচয় বহন কমর। 

তারপর যখ্ন হপতা পুত্রমক কুরবানী করার জন্য আর পুত্র কুরবান 
হওয়ার জন্য প্রস্তুত হময় থগমলন,  মানুমষর চরম শত্রু  ইবলীস 
তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক প্রতাহরত করার জন্য হতন 
হতনবার ফহন্দ আৌঁটল। হকন্তু আল্লাহর খ্লীল সাত সাতহট কমর 
কংকর হনমক্ষপ কমর শয়তামনর সব চক্রান্ত নস্যাৎ কমর হদমলন। 
আজ হাজী সামহবগণ হমনায় হতন জামরায় কংকর হনমক্ষপ কমর 
থসই স্মহৃতমক যারণ কমর থরমখ্মিন। 

এক সময় হপতা-পুত্র হমনার কুরবানগামহ থপৌৌঁিমলন। তামদর 
উভময়র হৃদময় অনুভূহতগুমলা তখ্ন থকমন আমলাড়ন তুমলহিল তা 
ভাষায় বযক্ত করা মানুমষর সাযযাতীত। আল্লাহ তা‘আলা 
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কুরআমনর বণিনায় এই বযাপারহট মানুমষর উপলহির উপর থিমড় 
হদময়মিন। হতহন শুয ুএতটুকু বমলমিন,   

اٰۤ اَْسلََما  َفلَم َ
অেিাঃ তারপর যখ্ন তারা উভময় আল্লাহর আমদমশর সামমন নত 
হমলন। ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  ১০৩)   

তাফসীরহবদগণ হলমখ্মিন,  কুরবানগামহ থপৌৌঁমি হযরত 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  “আব্বাজান,  আমামক 
খ্ুব শক্ত কমর থবৌঁময হনন,  যামত আহম িটফট করমত না পাহর। 
আর আপনার পহরযামনর কাপড় সামমল হনন। যামত আমার 
রমক্তর হিৌঁটা তামত না পমড়। তা না হমল এমত আমার সাওয়াব 
হ্রাস থপমত পামর। এ িাড়া কাপমড় রমক্তর দাগ থদমখ্ আমার মা 
বযাকুল হমবন। তারপর আপনার িুহরটা ভামলা কমর যার কমর 
হনন। আর িুহরটা আমার গলায় দ্রুত চালামবন,  যামত আমার 
প্রাণ সহমজ থবর হময় যায়। কারণ,  মৃতুয বড় কহ ন বযাপার। 
আপহন আমার মাময়র কামি থপৌৌঁমি আমার সালাম বলমবন। আর 
চাইমল আমার জামাহট তার কামি হনময় থযমত পামরন। হয়মতা 
হতহন এমত হকিটুা সান্তনা পামবন”। 

একমাত্র পুমত্রর মুমখ্ এসব কো শুমন হপতার কী অবস্থা হমত 
পামর,  তা সহমজই অনুমান করা যায়। হকন্তু হযরত ইবরাহীম 
খ্লীলুল্লাহ ‘আলাইহহস সালাম দৃঢ়তার সামে অটল পাহাড় হময় 
বলমলন,  “থবটা,  আল্লাহ তা‘আলার হুকুম পালমন তুহম কতইনা 
উত্তম সহমযাগী!” তারপর হতহন পুত্রমক চমুু থখ্মলন এবং ভামলা 
কমর থবৌঁময মাহটমত শুইময় হদমলন। পহবত্র কুরআমনর ভাষায়,  

 ِ ْْ  َو تَل َٗه لِلَْجِب

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


76 
 

 
www.darsemansoor.com         www.islamijindegi.com  
 

অেিাঃ হতহন তামক উপড়ু কমর মাহটমত শুইময় হদমলন। ( সূরা 
সাফফাত,  আয়াত:  ১০৩)  

হযরত ইবমন আব্বাস রা. বমলন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম পুত্র ইসমাঈলমক কাত কমর এমনভামব থশায়ামলন থয,  
কপামলর একহদক মাহট স্পশি কমরহিল। 

অপর বণিনায় আমি,  প্রেমম হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম পুত্রমক হচৎ কমর শুইময় হদমলন। তারপর আল্লাহর নাম 
হনময় বারবার িুহর চালামনা সমেও যখ্ন ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালামমর গলা কাটহিল না এবং জবাইময়র কাজ সম্পন্ন হহেল 
না,  তখ্ন পুত্র হনমজই আবদার কমর বলমলন,  “আব্বাজান,  
আমামক উপড়ু কমর শুইময় হদন। কারণ,  আমার মুখ্মেল থদমখ্ 
আপনার মমযয হপতৃমেহ উেমল ওম । ফমল পূণিশহক্ত হদময় গলা 
কাটা হয় না। তািাড়া িুহর থদমখ্ আহমও ঘাবমড় যাই”। 

একো শুমন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম পুমত্রর পরামশি 
অনুযায়ী তামক উপড়ু কমর থশায়ামলন এবং তার গলায় সমজামর 
িুহর চালামলন।  

হকন্তু তখ্নও গলা কাটা থগল না। থকননা,  মূলত আল্লাহ তা‘আলা 
তখ্ন িুহর ও গলার মা খ্ামন একহট হপতমলর টুকমরার প্রহতবন্ধক 
থরমখ্ হদময়হিমলন। ফমল শত থচিার পরও হযরত ইসমাঈল 
‘আলাইহহস সালামমর গলা কাটমলা না। 

আল্লাহ তা‘আলা তখ্ন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর এই 
প্রয়াস কবুল কমর ইরশাদ করমলন,   

ٰۤاِبْٰرِهْیُم  ْءیَا َقْد ○ی ٰ ْقَت الر ُ  َصد َ
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অেিাঃ থহ ইবরাহীম,  আপহন স্বে সমতয পহরণত কমর 
থদহখ্ময়মিন। ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  ১০৩-১০৪)  

স্বমে পুত্রমক কুরবানী করার থয হনমদিশ থদয়া হময়হিল তা হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর কাজ এ পযিায় পযিন্ত আসার পরই 
সম্পন্ন হওয়ার থঘাষণা এজন্য থদওয়া হময়হিল থয,  স্বমে মূলত 
জবাইময়র থচিা থদখ্ামনা হময়হিল,  জবাই হময় হগময়মিন এটা 
থদখ্ামনা হয়হন। সুতরাং হনমদিহশত হুকুম পালমন,  যা তার করণীয় 
হিল,  হতহন এরইমমযয কমর থদহখ্ময়মিন এবং এমত থকানরূপ 
ত্রুহট কমরনহন। সুতরাং তার পরীক্ষা সম্পন্ন হময় হগময়মি এবং 
হতহন এমত পরম সাফমলযর সামে উত্তীণি হময়মিন। 

এরপর আল্লাহ তা‘আলা ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর 
পহরবমতি কুরবানী সম্পন্ন করার জন্য জান্নাত থেমক থভড়া থপ্ররণ 
করমলন। এ সম্পমকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইরশাদ 

কমরন,   َ ْْ  এভামব আহম খ্াৌঁহট বান্দামদর اِن َا َکٰذلَِک نَْجِزی الُْمْحِسِن

প্রহতদান হদময় োহক।  ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  ১০৫)  

অেিাৎ যারা আমার হুকুম সবিশহক্ত হদময় তাহমল করমত সমচি 
হয়,  আহম তামদর দুহনয়ার কি থেমক নাজাত হদময় হদই। আর 
আহখ্রামতর পুরস্কার থতা আমিই। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 

কমরন,  َو َفَدیْٰنُه بِِذبْحٍّ َعِظْیمٍّ  
অেিাঃ আর আহম ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর পহরবমতি জবাই 
করার জন্য দান করলাম এক থেষ্ঠ জীব। ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  
১০৭)  

বহণিত আমি,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ 

তা‘আলার বাণী-  ٰۤاِبْٰرِهْیُم ْءیَا ○ی ٰ ْقَت الر ُ َقْد َصد َ  
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অেিাঃ “থহ ইবরাহীম,  হনশ্চয় আপহন স্বমের হনমদিশ পালন 
কমরমিন”-  শুমন উপমরর হদমক তাহকময় হযরত হজবরাইল 
‘আলাইহহস সালামমক একহট থভড়া হনময় উপহস্থত থদখ্মত পান। 
এই জান্নাতী থভড়া হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক 
থদওয়া হমল,  হতহন আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ পুমত্রর পহরবমতি 
থসহট কুরবানী কমরন। 

থযমহতু এটা আল্লাহর পক্ষ থেমক হিল,  সুতরাং কুরবানী কবুল 
হওয়ার বযাপামর থকান সমন্দহ রইমলা না এবং থভড়াহটও 
বরকতময় হওয়া সমন্দহাতীত হিল। এজন্য এমক “থেষ্ঠ জীব” 
বলা হময়মি। এই থভড়াহট হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামমর 
পুত্র হাহবমলর কুরবানীর জন্তু। হকয়ামমতর পর মৃতুযমক এহটর 
আকৃহত হদময় পুনরায় জবাই করা হমব। 

উক্ত কুরবানী আল্লাহ তা‘আলার হনকট এত পিন্দনীয় হয় থয,  
হতহন এ হনমদিশ হকয়ামত পযিন্ত জাহর রাখ্ার জন্য তখ্নই 
সামেিযবান মুহমনমদর উপর পশু কুরবানীমক হবযান কমর থদন।  

হাদীস শরীমফ আমি,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 
ওয়াসাল্লাম যখ্ন সাহাবাময়মকরামমক হজলহজ্জ মামসর ১০,  
১১,  ১২ তাহরমখ্ পশু কুরবানী করার হনমদিশ হদমলন,  তখ্ন 
সাহাবীগণ এ হবযামনর তাৎপযি সম্পমকি হজজ্ঞাসা করমলন। এর 
জবামব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করমলন,  এটা থতামামদর হপতা ইবরাহীম খ্লীলুল্লাহ ‘আলাইহহস 
সালামমর সুন্নত ও হনদশিন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম 
এ কোও বলমলন থয,  এর প্রমতযকহট পশমমর হবহনমময় 
থতামামদর থনহক থদওয়া হমব। হতহন আমরা ইরশাদ কমরন,  এ 
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কুরবানীর রক্ত যহমমন পড়ার আমগই তা আল্লাহর দরবামর কবুল 
হময় যায়। 

স্মতিবয থয,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম কতৃিক 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর কুরবানীর ঘটনা হমনায় সংঘহটত 
হময়হিল। তাই এ স্থামনই হমজ্জর সময় কুরবানী আদায় করা হয়। 
এভামব আজ পযিন্ত হজ্জ আদায়কারীগণ এই স্থামন কুরবানী আদায় 
কমর থসই পহবত্র স্মহৃত যারণ কমর আমিন। 

উমল্লখ্য,  হমনা ময়দামনর পূবিপ্রামন্তর থয স্থামন হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম কতৃিক পুত্র ইসমাঈলমক কুরবানীর মহান 
ঘটনা সংঘহটত হময়হিল থস স্থানহট স্মরণীয় কমর রাখ্ার জন্য 
থসখ্ামন পরবতিীকামল একহট মসহজদ হনমিাণ করা হময়মি,  যার 
নাম মাসহজদুল কাবাশ। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক কাবা শরীফ হনমিামণর হনমদিশ 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ْر بَْیِِتَ  اْنَا َِلِبْٰرِهْیَم َمكَاَن الَْبْیِت اَْن َل َ تُْشِرْك ِّبْ َشْیًئا و َ َطه ِ ٓائِفِ َو اِْذ بَو َ َ َو لِلٰط َ ْْ
ُجْودِ  ک َِع الس ُ َ َوالر ُ ْْ  ○ الَْقٓائِِم

অেিাঃ যখ্ন আহম ইবরাহীমমক কাবাঘমরর স্থান জাহনময় হদলাম 
থয,  ( এটা ইবাদমতর জন্য পুনহনিমিাণ করুন) এবং আমার সমঙ্গ 
কাউমক শরীক করমবন না। আর আমার এই ঘরহট পহবত্র রাখ্ুন 
তাওয়াফকারীমদর জন্য,  ( নামাময) দোয়মান থলাকমদর জন্য 
এবং রুকু ও হসজদাকারীমদর জন্য। ( সূরা হাজ্জ,  আয়াত:  ২৬)  

উহল্লহখ্ত আয়ামত আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমক মক্কা মুকাররমায় কাবা-বাইতলু্লাহ শরীফ পুনহনিমিাণ 
এবং এই সম্পহকিত হবমশষ হনমদিশ প্রদামনর কো ইরশাদ হময়মি। 
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আরবী অহভযামন  َ أ  শমব্দর অেি হমে কাউমক হ কানা বা بَو َ

অবস্থামনর ঘর থদওয়া। এ হহসামব আয়ামতর অেি হমলা আহম 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক কাবা শরীমফর অবস্থান গ্রহমণর 
হ কানা হদময়হি। এমত বু া যামে,  ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম পূবি থেমক এ ভূখ্মে বসবাস করমতন না। হবহভন্ন 
থরওয়ায়ামতর আমলামক এ সম্পমকি আমগই বলা হময়মি,  
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হসহরয়ার বসবাস করমতন। থসখ্ান 
থেমক আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ প্রেমত স্ত্রী হামজরা ও থেমহর 
পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমক থরমখ্ যান,  পরবতিীকামল 
আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ হতহন এখ্ামন হহজরত কমর চমল 
আমসন।  

অতাঃপর আয়ামত “মাকানাল বাইত” শব্দ হদময় ইহঙ্গত করা হময়মি 
থয,  কাবাঘর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর আমগ 
থেমকই হবদযমান হিল। হনভিরমযাগয থরওয়ায়ামত জানা যায় কাবা 
শরীমফর প্রেম হনমিাণ করা হময়হিল হযরত আদম ‘আলাইহহস 
সালামমর পৃহেবীমত আগমমনর আমগ অেবা সামে সামে। বহণিত 
আমি,  হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম ও তৎপরবতিী নবীগণ 
বাইতলু্লাহ শরীফ তাওয়াফ করমতন। 

তাই পহবত্র কুরআমন কাবাঘরমক মানুমষর জন্য হনহমিত পহৃেবীর 
প্রেম ঘর হহসামব বণিনা করা হময়মি। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কমরন,  “হনশ্চয় প্রেম ঘর,  যা মানুমষর জন্য হনহমিত হময়মি তা 
থসই ঘর,  যা মক্কায় অবহস্থত (কাবা-বাইতলু্লাহ শরীফ)। তা 
জগতবাসীমদর জন্য বরকতময় ও থহদাময়তস্থল।” 

কাবাঘর সবিপ্রেম থক হনমিাণ কমরন? 
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কাবাঘর পৃহেবীমত সবিপ্রেম থক হনমিাণ কমরন,  এ বযাপামর 
একাহযক মত পাওয়া যায়। কামরা কামরা মমত,  থফমরশতাগণ 
সবিপ্রেম কাবাঘর হনমিাণ কমরমিন। তারপমর তার পুনহনিমিাণ 
কমরমিন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম। আবার কামরা 
মমত,  থফমরশতারা না,  বরং হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম 
কাবাঘমরর প্রেম হনমিাণকারী। 

হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম থেমক শুরু কমর থসই কাবাঘরহট 
হযরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর যুগ পযিন্ত হবদযমান হিল। 
তারপর হযরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর সময় মহাপ্লাবমনর 
মুহমূতি কাবাঘমরর প্রাচীর আসমামন উহ ময় থনওয়া হয়। তমব হভহত্ত 
ও হনহদিি জায়গা হবদযমান হিল। তারপর মহাপ্লাবমনর কারমণ তা 
যহমমন োকা পমড় যায়। 

অতাঃপর আল্লাহ তা‘আলা থফমরশতাগমণর মাযযমম হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক কাবা শরীমফর থসই হভহত্তর 
অবস্থান জাহনময় থদন এবং তার কামি থসহট উনু্মক্ত কমর থদন। 
থসই আহদ হভহত্তর উপরই হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
কাবাঘর অেিাৎ বাইতলু্লাহ শরীফ পুনহনিমিাণ কমরন। 

হকন্তু প্রখ্যাত মুফাসসীর,  মুহােীস ও ইহতহাসহবদ আল্লামা ইবমন 
কাসীর রহ. বমলন,  থকান সহীহ ও অকাটয সূমত্র বহণিত হাদীমস 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর আমগ কাবা শরীফ হনহমিত 
হময়মি বমল উমল্লখ্ পাওয়া যায় না। যারা সূরা হামজ্জ বহণিত (ঘমরর 
স্থান) হদময় তা প্রমাণ করার প্রয়াস পান,  থসটা সুপ্রহতহষ্ঠত নয়। 
থকননা ‘ঘমরর স্থান’ কোহট পূবি থেমকই ঘর হনহমিত হওয়ার 
বযাপামর স্পি নয়। আসমল “ঘমরর স্থান” বমল এখ্ামন আল্লাহ 
তা‘আলা থয তার ইলমমর মমযয পূবি থেমকই এই স্থানহটমক 
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বাইতলু্লাহ শরীমফর জন্য হনহদিি ও হচহিত কমর থরমখ্হিমলন,  তা 
বু ামনা হময়মি। আর এই কারমণই হযরত আদম ‘‘আলাইহহস 
সালাম থেমক হনময় সকল নবী ‘আলাইহহস সালামমর কামি এই 
স্থানহট সম্মাহনত হিল। যহদও থসখ্ামন ঘমরর স্বরূপ হিল না। 

হতহন আরও বমলন,  আমরা থয বমল োহক,  হযরত আদম 
‘আলাইহহস সালাম একহট (লাল ইয়াকুমতর) গিুজ হনমিাণ 
কমরহিমলন এবং থফমরশতাগণ তামক বমলহিমলন,  আপনার 
পৃহেবীমত আগমমনর আমগই আমরা এই ঘমরর তাওয়াফ কমরহি 
এবং অনুরূপ হযরত নূহ ‘আলাইহহস সালামমর হকশতী চহল্লশ হদন 
পযিন্ত এই স্থামন ঘুরপাক থখ্ময়হিল ইতযাহদ থযইসব তেয বণিনা 
করা হয়,  মূলত এগুমলা ইসরাইলী থরওয়ায়াত হনভির। থস জন্য 
হনয়ম অনুযায়ী এগুমলামক আমরা সতযায়নও করমবা না,  আবার 
হমেযাপ্রহতপন্নও করমবা না। আর সহীহ বণিনা হহসামব যামক 
আমরা কাবা শরীমফর সবিপ্রেম হনমিাতা হহসামব থপময়হি,  
তামকই প্রেম হনমিাতা হহসামব যমর হনব। আর হতহন হমলন হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম। (আল্লামা ইবমন কাসীর রহ. প্রণীত কাসাসুল 
আহস্বয়া, ১৩৩ পষৃ্ঠা) 

অপরহদমক তাফসীমর মাআহরফুল কুরআমন ৪নং ও ১৭নং পারায় 
মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. থয তাফসীর বণিনা কমরমিন,  তামত 
হবহভন্ন হাদীস হদময় হতহন প্রমাণ কমরমিন,  কাবা শরীমফর প্রেম 
হনমিাতা আল্লাহর হনমদিমশ হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম। 
এহটই প্রহসে ও অহযকতর গ্রহণমযাগয মত। আর এর সামেই 
প্রেমম উমল্লখ্কৃত আয়ামতর বণিনা,  কাবা শরীফ পৃহেবীর প্রেম 
ঘর হওয়ার হবষময়র অহযক সামঞ্জস্যপূণি হয়। 
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হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থতা আল্লাহ তা‘আলার 
হনমদিমশ হসহরয়া থেমক মক্কায় এমস প্রেমবার তার স্ত্রী হামজরা ও 
থেহাস্পদ পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমক মক্কার থসই 
জনমানবশূন্য প্রান্তমর থরমখ্ যান। এরপর আল্লাহ তা‘আলার 
হনমদিশ পালমনর উমেমশ্য, প্রাণহপ্রয় পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালামমক কুরবানী করার জন্য হিতীয়বার আমসন। পমর তার 
হফহদয়া হহসামব জন্তু কুরবানী কমরন। এসম্পমকি হবিাহরত ঘটনা 
আমগ উমল্লখ্ হময়মি। 

অতাঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম যখ্ন তৃতীয়বার স্ত্রী-পুমত্রর 
থখ্াৌঁজ-খ্বর থনওয়ার জন্য মক্কায় আগমন কমরন,  তখ্ন আল্লাহ 
তা‘আলা তামক পহবত্র কাবাঘর হনমিাণ করার জন্য হনমদিশ প্রদান 
কমরন।  

উক্ত হনমদিশ থপময় হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম স্বীয় পুত্র 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমক বলমলন,  “বৎস,  আল্লাহ 
তা‘আলা আমামক একহট গুরুত্বপূণি কামজর আমদশ কমরমিন।” 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  “আপনামক যা আমদশ 
করা হময়মি,  হনহিিযায় তা সম্পন্ন করুন।” ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম বলমলন,  “তুহম হক আমামক এ কামজ সাহাযয করমব?” 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম জবাব হদমলন,  “থকন নয়,  
অবশ্যই আহম আপনার সহমযাগী হমবা।” তখ্ন হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম উক্ত হনমদিমশর বযাখ্যা কমর বমলন,  “আমার 
প্রহতপালক আমামক তার ঘর হনমিামণর আমদশ কমরমিন।” এই 
বমল হতহন পাশ্বিবতিী একহট হটলার হদমক ইহঙ্গত কমর ইসমাঈল 
‘আলাইহহস সালামমক বাইতলু্লাহ শরীমফর স্থান থদহখ্ময় থদন। 
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অতাঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালাম উভময় হমমল বাইতলু্লাহ শরীমফর হনমিাণ কাজ আরম্ভ 
কমরন। হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম পাশ্বিবতিী পাহাড় 
থেমক পাের বহন কমর আনমতন,  আর হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম পােমরর উপর পাের থরমখ্ গাৌঁেুহন হদময় 
থদয়াল হনমিাণ করমতন। এভামব পহবত্র কাবা শরীমফর হনমিাণ 
কাজ চলমত োমক। (মাহমদু হমসরী রহ. প্রণীত কাসাসুল আহিয়া, ২০৪) 

কাবাঘমরর থদয়াল হনমিামণর একপযিাময় যখ্ন থদয়াল উৌঁচুমত উম  
থগল এবং যহমমন দাৌঁহড়ময় গাৌঁেুহন থতালা অসম্ভব হময় পড়ল,  
তখ্ন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম একহট পােমরর উপর 
দাৌঁহড়ময় গাৌঁেুহনর কাজ অবযাহত রাখ্মলন। এহটই থসই ঐহতহাহসক 
পাের,  যামক কুরআমন কারীমম “মাকামম ইবরাহীম” নামম 
অহভহহত করা হময়মি। এই পাের বতিমামন কাবা শরীমফর 
সহন্নকমট থবিনকৃত জাহলমত স্থাহপত আমি। কাবা শরীমফর 
তাওয়ামফর সময় এই স্থামন দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নত। এ 
প্রসমঙ্গ পহবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,  
“থতামরা মাকামম ইবরাহীমমর হনকট মুসাল্লা (নামাযস্থল) 
বানাও”। আশ্চমযির হবষয় থয,  আজও মাকামম ইবরাহীমমর থসই 
ঐহতহাহসক পােমর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
পাময়র িাপ হবদযমান রময়মি। 

বহণিত আমি,  কাবা শরীফ হনমিাণকামজ থসই মাকামম ইবরাহীম 
পােরহট স্বয়ংহক্রয় হলফমটর কাজ হদত। হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম উপমর ও া বা হনমচ নামার প্রময়াজন অনুসামর 
থসটামক হনমদিশ হদমতন। তখ্ন তা আল্লাহ তা‘আলার হুকুমম 
কুদরতীভামব থসরূমপই উৌঁচুমত উ মতা এবং হনমচ নামমতা। 
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হযরত জাহমমর বণিনা মমত,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর হনহমিত কাবাঘমর িাদ থদওয়া হিল না। উপমরর হদকহট 
হিল সম্পূণি উনু্মক্ত। এমনহক তামত থকান প্রমবশিারও হিল না। 
তমব দরজার স্থামন যনভাোর হহসামব একহট কূপ খ্নন করা 
হময়হিল। বাইতলু্লাহ শরীমফর উমেমশ্য মানুমষর দানকৃত যাবতীয় 
যনসম্পদ থসখ্ামন সংরক্ষণ করা হমতা। (মাহমুদ হমসরী রহ. প্রণীত 
কাসাসুল আহিয়া) 

কাবাঘর হশরকমকু্ত রাখ্ার হনমদিশদামনর থহকমত 
কাবা শরীমফর কামি হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক 
পুনবিাহসত করার পর আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমক হনমদিশ থদন,  

 اَْن َل َ تُْشِرْك ِّبْ َشْیًئا
অেিাঃ আমার সামে (ইবাদমত) কাউমক শরীক করমবন না। 

এমত হশরক না করার হনমদিমশর মুখ্য উমেশ্য ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম নন। থকননা,  হতহন হশরক করমবন-এরূপ 
কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ তা‘আলার জন্য তার ইখ্লাস ও 
আত্মতযাগ এবং এ বযাপামর কহ ন কহ ন পরীক্ষায় তার উত্তীণি 
হওয়া আর মুশহরকমদর থমাকামবলা ইতযাকার ঘটনা এর চাক্ষুষ 
প্রমাণ। তা িাড়া নবীগণ থেমক থকান গুনাহর কো কল্পনাও হমত 
পামর না। সুতরাং এখ্ামন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক 
নসীহত কমর সাযারণ মানুষমক থশানামনা উমেশ্য,  যামত তারা 
কখ্মনাই হশরমকর কামি যামরও না যায়। বস্তুত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমক সমিাযমনর মাযযমম কোহট থজারামলা করা 
হময়মি। থকননা,  এমত মানুষ মমন করমব,  ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর মমতা জালীলুল কদর নবীমক যখ্ন এ 
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কামজ হনমষয করা হমলা,  তখ্ন থতা আমামদর এ বযাপামর খ্ুবই 
সাবযান োকমত হমব। এরপর আল্লাহ তা‘আলা আমদশ কমরন,   

ْر بَْیِِتَ   َوَطه ِ
অেিাঃ আমার ঘর পহবত্র রাখ্ুন...। 

তখ্নও থসখ্ামন বাইতলু্লাহ শরীফ হনহমিত হয়হন,  তারপরও 
বাইতলু্লাহ শরীফমক পহবত্র রাখ্ার কো বলা হময়মি এই হভহত্তমত 
থয,  মূলত বাইতলু্লাহ প্রাচীমরর নাম নয়,  বরং থয পহবত্র স্থামন 
আমগ বাইতলু্লাহ হনহমিত হিল এবং এখ্ন পুনরায় হনমিামণর আমদশ 
থদওয়া হময়মি,  প্রকতৃপমক্ষ এটাই মূল বাইতলু্লাহ। এটা 
সবসময়ই হবদযমান হিল। 

এমক পহবত্র করার আমদশদামনর হবমশষ কারণ হমলা থসসময়ও 
জুরহুম ও আমাহলকা সম্প্রদায় থসখ্ামন হকি ু মূহতি স্থাপন কমর 
থরমখ্হিল। তারা এসব মূহতির পূজা করমতা।  (কুরতুবী) 

থতমহন এই আমদশহট পরবতিী থলাকমদর থশানামনাও উমেশ্য,  
যামত তারা এ বযাপামর সতকি োমক।  

এখ্ামন বাইতলু্লাহ শরীফমক পহবত্র করার িারা কুফর ও হশরক 
থেমক তামক পহবত্র রাখ্া বু ামনা হময়মি। থতমহনভামব বাহহ্যক 
ময়লা-আবজিনা থেমক তামক পহবত্র রাখ্ার হবষয়ও এর অন্তভুিক্ত। 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক এ হনমদিশ হদময় দুহনয়ার 
মানুষমদর এ বযাপামর সাবযান করা উমেশ্য। কারণ,  হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থতা এই মহৎ কাজ এমহনমতই 
করমতন। তা সমেও তামক সমিাযন কমর এ হনমদিশ থদওয়ার হদময় 
তাহকদ করা হময়মি থয,  যখ্ন তামকই এ কাজ করমত বলা 
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হমে,  তখ্ন অন্যমদর এ কামজর গুরুত্ব কতটুকু তা আর বলার 
অমপক্ষা রামখ্ না। 

রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম এর আগমন ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর দু‘আর বরকত 
আল্লাহ তা‘আলার হনমদিশ থপময় হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমক হনময় 
কাবা শরীফ হনমিাণ কমরন। পহবত্র কাবা-বাইতলু্লাহ শরীফ 
হনমিাণকামল হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও হযরত 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার কামি হবমশষ 
দু‘আ কমরন। এ সম্পমকি পহবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা 
ইরশাদ কমরন,   

ِمیْ  ا ُؕ اِن ََک اَنَْت الس َ ْل ِمن َ ُع َو اِْذ یَْرَفُع اِبْٰرٖهُم الَْقَواعَِد ِمَن الَْبْیِت َو اِْسٰمِعْیُل ُؕ َرب ََنا تََقب َ
ی َتِ  َرب ََنا○الَْعلِْیُم  ِ ِ لََک َوِمْن ُذر  ْْ ًۃ م ُْسلَِمًۃ ل ََک ۪ َواَِرنَا َمَناِسَکنَ َواْجَعلَْنا ُمْسلَِم ا َناٰۤ اُم َ

ِحْیُم  اُب الر َ و َ ْ یَْتلُْوا  َرب ََنا○َوتُْب عَلَْیَنا ۚ اِن ََک اَنَْت الت َ ْ َرُسْوًَل م ِهْٰنُ َوابَْعْث فِْْیِ
ْ ُؕ اِن َ  ْ ٰایِٰتَک َویَُعل ُِمُهُم الِْکٰتَب َوالِْحْكَمَۃ َویَُزِک ْْیِ  ○َک اَنَْت الَْعِزیُْز الَْحِکْیُم عَلَْْیِ

অেিাঃ যখ্ন ইবরাহীম (‘আলাইহহস সালাম) কাবাঘমরর প্রাচীর 
হনমিাণ করমত লাগমলন এবং তার (সহমযাগীরূমপ) ইসমাঈল,  
তখ্ন তারা দু‘আ করমলন,  থহ আমামদর প্রহতপালক,  আমামদর 
পক্ষ থেমক (এটা এবং আমামদর সকল থমহনত) কবুল করুন। 
হনাঃসমন্দমহ আপহন সবহকিু েবণকারী ও মহাজ্ঞানী। থহ আমামদর 
প্রহতপালক,  আমামদর আপনার অনুগত বাহনময় হদন এবং 
আমামদর বংশযর থেমক এমন এক উম্মত বাহনময় হদন,  যারা 
আপনার অনুগত হমব। আর আমামদর হমজ্জর হনয়মকানুন অবগত 
করুন এবং আমামদর ক্ষমা করুন। হনাঃসমন্দমহ আপহনই 
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মহাক্ষমাশীল ও পরম দয়াবান। থহ আমামদর প্রহতপালক,  আর 
আপহন তামদর মমযয (আমামদর উম্মমতর মমযয তো হযরত 
ইসমাইমলর খ্ান্দামন) এমন একজন রাসূল থপ্ররণ করুন,  হযহন 
তামদরই মযয থেমক হমবন,  হযহন তামদর সামমন আপনার 
আয়াতসমূহ হতলাওয়াত করমবন এবং তামদর হকতাব ও থহকমত 
হশক্ষা হদমবন এবং তামদর পহরশুে করমবন। হনশ্চয় আপহন সবিময় 
ক্ষমতাবান ও মহান সংহবযানকারী। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ১২৭-
১২৯)  

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালাম কাবা শরীফ হনমিাণকালীন উক্ত দু‘আয় আল্লাহ তা‘আলার 
কামি চারহট হবষময় আমবদন কমরমিন। আল্লাহ তা‘আলার দয়া 
থয,  হতহন তার সবগুমলা আরহজই কবুল কমরমিন। হনমচ 
এসম্পমকি হবমেষণ করা হমলা। 

প্রেম আমবদনাঃ দীমনর যাবতীয় থমহনত কবলু করা 
প্রেমত হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও তার সমঙ্গ 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালাম তামদর হনহমিত কাবা শরীফ এবং 
অন্যান্য সকল দীনী থমহনত কবুল করার জন্য দু‘আ কমরমিন। 
নবীগমণর ইবাদত-আমল কবুল হওয়ারই কো। তারপরও এ 
বযাপামর তামদর দু‘আ করা বস্তুত এ বযাপামর তামদর ভীহত ও 
শকার পহরচায়ক,  যা তামদর ঈমানী গুণ। থকননা,  থকান থনক 
কাজ করার পর তা আল্লাহর হনকট কবুল হমলা হক না- এ বযাপামর 
ভীত োকা এবং তা কীভামব আল্লাহর দরবামর কবুল হমব- তার 
হফহকর করা খ্াৌঁহট মুহমমনর আলামত। এ সম্পমকি আল্লাহ তা‘আলা 
পহবত্র কুরআমন ইরশাদ কমরন,  

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


89 
 

 
www.darsemansoor.com         www.islamijindegi.com  
 

ِْٓئَک ○َو ال َِذیَْن یُْؤتُْوَن َماٰۤ ٰاتَْوا و َ ُقلُْوبُُهْم َو ِجلٌَۃ اَن َُهْم اىِٰل َرب ِِهْم ٰرِجُعْوَن  ٰ َن یُٰسِرُعوْ  اُول
ِت َو ُهْم لََها ٰسِبُقْوَن   ○ ِِف الَْخْْیٰ

অেিাঃ যারা আল্লাহর রািায় যা দান করার তা দান কমর,  আর 
তামদর অন্তর ভীত ও কহম্পত োমক থয,  তারা তামদর 
পালনকতিার কামি প্রতযাবতিন করমব। তারা কলযাণ অজিমন 
দ্রুতগামী এবং তারা তামত অগ্রগামী। ( সূরা মুহমনুন,  আয়াত:  ৬০-
৬১)  

এ িাড়াও কবুহলয়ামতর দু‘আর মমযয হনমজমদর থনক কামজর 
উপর ফখ্র ও অহম না করার পহরচয় বহন কমর। এমত বান্দার 
আহযযী ও এনমকসারী প্রকাশ পায়,  যা মুহমমনর হবমশষ গুণ।  

হিতীয় আমবদনাঃ মসুহলম বানামনা 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালাম হিতীয়ত এই দু‘আ কমরন থয,  আল্লাহ তা‘আলা থযন 
তাৌঁমদর তাৌঁর মুসহলম (অনুগত) বান্দা এবং তামদর বংশযরমদর 
মমযয মুসহলম উম্মত বাহনময় থদন।  

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালাম অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলার অনুগত বান্দা। তারপরও তাৌঁরা 
তাৌঁমদর অনুগত বান্দা বানামনার আমবদন কমর আল্লাহ তা‘আলার 
হনকট তামদর হনমজমদর আহযযী ও অক্ষমতা থপশ কমরমিন। 
অেিাৎ তাৌঁমদর মমন হমে,  তাৌঁমদর আমরা অনুগত হমত হমব। 

এমত এ হবষময়র প্রহত ইহঙ্গত রময়মি থয,  যার যতমবহশ মামরফাত 
তো আল্লাহর বড়মত্বর জ্ঞান অহজিত হমব,  হতহন ততমবহশ অনুভব 
করমবন থয,  তাৌঁর হদময় আল্লাহ তা‘আলার আনুগতয হ কমত 
আদায় হমে না। তাই হতহন আমরা থবহশ থবহশ আমল করমত 
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সমচি হমবন। এটা আল্লাহ তা‘আলার দরবামর অহযক মরতবা 
হাহসমলরই প্রহক্রয়া। 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম এখ্ামন তাৌঁমদর মুসহলম 
বান্দা বানামনার আরহজর পাশাপাহশ তাৌঁমদর সন্তানমদর “উম্মমত 
মুসহলমা” বানামনার আমবদন কমরমিন। আবার অন্যত্র তাৌঁরা 
সন্তানমদর এ বযাপামর ওহসয়যাত কমর বমলমিন,   

ْسلُِمْوَن َوََل تَُموْ   تُن َ اَِل َ َواَنُْتْم م ُ
অেিাঃ থতামরা মুসলমান না হময় মৃতুযবরণ কমরা না। ( সূরা আল-
ইমরান,  আয়াত:  ১০২)  

এই দু‘আর মাযযমম তাৌঁরা আহখ্রী উম্মত তো উম্মমত মুহাম্মদীমক 
মুসহলমরূমপ পহরগহণত করার আমবদন কমরমিন। হযরত 
ইবরাহীম খ্লীলুল্লাহ ও ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর থসই 
মমনাবাসনার পহরমপ্রহক্ষমত আল্লাহ তা‘আলা তামদর বংশযরস্থ 
নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর উম্মমতর 
নাম মুসহলম আর তামদর যমমির নাম ইসলাম থরমখ্মিন। এ 
সম্পমকি পহবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  

ىكُ  َ ِمل ََۃ اَبِْیُكْم اِبْٰرِهْیَم ُؕ ُهَو َسم ٰ ْْ  ُم الُْمْسلِِم
অেিাঃ এটা থতামামদর হপতা ইবরাহীমমর হমল্লাত। হতহনই এর 
আমগ থতামামদর নাম মুসহলম থরমখ্মিন। ( সূরা হাজ্জ,  আয়াত:  ৭৮)  

এমক্ষমত্র উমল্লখ্য থয,  অন্যান্য যমিাবলিী তো ইহুদী,  হিস্টান,  
এমনহক মুশহরক-হহন্দুরাও দাহব কমর,  তারা ইবরাহীমী যমমির 
(আবরাম বা ব্রাহ্ম-এর) অনুসারী। এটা তামদর ভুল যারণা ও 
হমেযা দাহব। প্রকতৃপমক্ষ মুহাম্মাদী যমি তো ইসলামই থশষ 
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যামানায় একমাত্র ইবরাহীমী যমি বা হমল্লামত ইবরাহীহময়যা। তা 
উক্ত আয়াত হদময় প্রমাহণত হময়মি। 

তৃতীয় আমবদনাঃ হমজ্জর হনয়ম হশক্ষাদান 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম তৃতীয়ত দু‘আ কমরন,  
আমামদর হমজ্জর হনয়মকানুন অবগত করুন। 

বহণিত আমি,  এই দু‘আর পহরমপ্রহক্ষমত হযরত হজবরাইল 
‘আলাইহহস সালাম আগমন কমরন এবং হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমক বাইতলু্লাহ শরীমফর স্থামন হনময় হগময় 
তামক এর প্রাচীর হনমিাণ করমত বমলন। হনমিাণ থশমষ হযরত 
হজবরাইল ‘আলাইহহস সালাম তামক হনময় এমকর পর এক হমজ্জর 
স্থানসমূমহ হনময় হগময় এ পহবত্র স্থানসমূহমক শাআহয়রুল্লাহ তো 
আল্লাহ তা‘আলার হবমশষ হনদশিন হহসামব পহরচয় কহরময় থদন 
এবং এখ্ামন হমজ্জর কাযিাহদ তো বাইতলু্লাহ শরীমফর তাওয়াফ 
(প্রদহক্ষণ),  সাফা-মারওয়ার সায়ী (মদৌড়ামনা),  হমনায় হতন 
জামারায় রমী (কংকর হনমক্ষপ),  আরাফা ও মুযদাহলফার উকূফ 
(অবস্থান) প্রভৃহত হশক্ষা থদন। (তাফসীমর ইবমন কাসীর, ১:২৫১) 

চতেুি আমবদনাঃ তামদর উম্মমতর মমযয রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক থপ্ররণ 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহহস 
সালাম সবমশমষ আল্লাহ তা‘আলার হনকট দু‘আ কমরন,  
“পরওয়ারহদগার,  আমামদর বংশযরমদর মমযয মহান এক রাসূল 
থপ্ররণ করুন,  হযহন উম্মমতর হনকট আপনার আয়াতসমূহ 
হতলাওয়াত কমর শুনামবন এবং উম্মতমক হকতাব (পহবত্র 
কালামুল্লাহর ইলম) হশক্ষা হদমবন,  তামদর দীমনর ইলম ও প্রজ্ঞা 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


92 
 

 
www.darsemansoor.com         www.islamijindegi.com  
 

হশক্ষা হদমবন,  আর তামদর তাযহকয়া (আহত্মক পহরশুেতা) দান 
করমবন।” 

আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও 
ইসমাঈল ‘আলাইহহস সালামমর এই দু‘আ কবুল কমর সাইময়দুল 
মুরসাহলন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক 
আমখ্রী নবী ও সবিমশষ রাসূল হহসামব দুহনয়ামত থপ্ররণ কমরন। 
এসম্পমকি আল্লাহ তা‘আলা বমলন,  

ْ ٰایِٰتٖه  ْ َرُسْوًَل م ِْن اَنُْفِسِهْم یَْتلُْوا عَلَْْیِ َ اِذْ بََعَث فِْْیِ ْْ لََقْد َمن َ اهلُل عَََل الُْمْؤِمِن
ْ َویَُعل ُِمُهُم الِْکٰتَب َوالِْحْكَمۃَ   َویَُزِک ْْیِ

অেিাঃ আল্লাহ মুহমনমদর প্রহত অহত বড় অনুগ্রহ কমরমিন থয,  
হতহন তামদর মাম  তামদরই মযয থেমক একজন রাসূল 
পাহ ময়মিন,  হযহন তামদর হনকট আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহ 
হতলাওয়াত কমরন,  তামদর পহরশুে কমরন এবং তামদর হকতাব 
(কুরআন) ও থহকমত (হাদীস ও দীনী ইলম) হশক্ষা থদন। ( সূরা 
আল-ইমরান,  আয়াত:  ১৬৪)  

এখ্ামন লক্ষণীয় হবষয় হমলা,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনকট থয চারহট মহাগুণসম্পন্ন একজন 
রাসূমলর আমবদন কমরহিমলন,  হুবহু থসই চারহট মহাগুণসম্পন্ন 
রাসূলরূমপ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক 
থপ্ররমণর সুসংবাদ এই আয়ামত থদওয়া হময়মি। 

তমব হবমশষ থহকমতস্বরূপ এখ্ামন থসসব গুণ বণিনার 
যারাবাহহকতায় হকিটুা আগ-হপি করা হময়মি। আমবদমনর থক্ষমত্র 
তাযহকয়া (উম্মতমক পহরশুে করা)-এর গুণহট বলা হময়মি চার 
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নিমর,  আর সুসংবামদর থক্ষমত্র থসহটমক আনা হময়মি দুই নিমর। 
আহমল হদল আমলমগণ এর দুহট থহকমত বণিনা কমরমিন। 

১. আত্মশুহের গুরুত্ব সহ কভামব তুমল যরমত এটা করা হময়মি।  

২. একো বু ামনা হময়মি থয,  নববী হযম্মাদাহরর যারাক্রম 
অনুযায়ী এহট চতুেি স্থামন হমলও কাযিমক্ষমত্র এর গুরুত্ব হকতাব ও 
থহকমমতর তাহলমমর তুলনায় আমগ।  

বস্তুত এই তাযহকয়া বা আত্মশুহে অজিন দীনী সকল কামজর 
সম্পূরক এবং সকল ইবাদত কবুল হওয়ার পূবিশতি। সুতরাং এটা 
িাড়া হকতাব ও দীমনর তালীম পূণিতা লাভ করমত পামর না। 

উমল্লখ্য থয,  রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ও সকল 
নবী-রাসূমলর দীন কাময়মমর তরীকা হিল এক ও অহভন্ন। থসটা 
হমলা,  দীমনর জরুরী পাৌঁচহট হবষয়- ঈমাহনয়াত,  ইবাদত,  
মু‘আমালাত,  মু‘আশারাত ও তাযহকয়া বািবায়ন করা। আর এ 
লমক্ষয তারা পহবত্র কুরআমন বহণিত উহল্লহখ্ত নববীগুমণর চার 
তরীকায় থমহনত কমরমিন। তামদর এ থমহনমতর হবষয়হট আল্লাহ 
তা‘আলা কুরআমন কারীমমর চার স্থামন বণিনা কমরমিন। যো,  
সূরা বাকারা- আয়াত নং ১২৯,  সূরা বাকারা- আয়াত নং ১৫১,  
সূরা আমল ইমরান- আয়াত নং ১৬৪ এবং সূরা জুমআ- আয়াত নং 
২। 

সুতরাং এখ্ন যারা নবীহজ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর 
ওয়াহরস হময় উম্মমতর মমযয নবীওয়ালা হযম্মাদারী আদায় করমত 
বা দীন কাময়মমর থমহনত করমত চান,  তামদর প্রেমত 
নবীওয়ালা দাওয়ামতর পাৌঁচহট গুমণর হবষময় যত্নবান থেমক হমব। 

১. ঈমান সহীহ ও হশরকমুক্ত হমত হমব।  
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২. ইবাদতগুমলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর 
সুন্নত অনুযায়ী করমত হমব।  

৩. হরহযক হালাল রাখ্মত হমব। 

৪. সতকিতার সমঙ্গ গুরুত্ব হদময় যাবতীয় হক্কুল ইবাদ বা বান্দার 
হক আদায় করমত হমব।  

৫. আত্মার থরাগসমূমহর ইসলাহর মাযযমম আত্মশুহে অজিন করমত 
হমব। এ পযিাময় সকল গুনাহ বজিন করমত হমব এবং ভামলা 
গুণাবলী অজিন করমত হমব। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ১৭৭)  

অতাঃপর তামদর পহবত্র কুরআমন বহণিত নবীওয়ালা তহরকায় 
উম্মমতর মমযয দীন প্রহতষ্ঠার কাজ করমত চার পেহতমত থমহনত 
করমত হমব। 

১.  ٰایَاتَِك ْ  এর মমি অনুযায়ী উম্মমতর হনকট কুরআমনর یَْتلُوا عَلَْْیِ

আয়াত হতলাওয়াত করমবন। এর জন্য হবমশষভামব কুরআনী 
মাদরাসা কাময়ম করমত হমব এবং থসখ্ামন সবার জন্য সহীহ-
শুেভামব কুরআন শরীফ হতলাওয়াত হশক্ষা করার বযবস্থা করমত 
হমব। 

এমক্ষমত্র বতিমান প্রচহলত নুরাণী,  নুহরয়া বা নাহদয়া থেহনং 
পেহতর কুরআনী মকতব ও বয়স্কমদর কুরআন হশক্ষামকাসি থবশ 
ফলদায়ক হমত পামর। 

২.  َویَُعل ُِمُهُم الِْكَتاَب এর মমি অনুযায়ী উম্মতমক হকতাব তো 
কুরআমনর হবশদ ইলম হশক্ষা হদমবন। এর জন্য মাদরাসা 
হশক্ষাবযবস্থার মাযযমম পহবত্র কুরআমনর তরজমা ও তাফসীরসহ 
হবশদ ইলম হশক্ষা গ্রহণ ও হশক্ষাদামনর পদমক্ষপ গ্রহণ করমত 
হমব। 
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এমক্ষমত্র হনয়মতাহিক তাফসীরমকাসি এবং পহবত্র কুরআমনর 
হবশদ ইলম অজিমনর লমক্ষয প্রহশক্ষণমকাসি হবমশষ ফাময়দাজনক 
থেমক পামর। 

৩.  ََوالِْحْكَمۃ এর মমি অনুযায়ী দীমনর প্রজ্ঞা তো রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর হাদীস শরীফ ও সুন্নত-আদশি 
তো পূণিাঙ্গ ইলমম দীন হশক্ষা করা ও হশক্ষাদামনর বযবস্থা করমত 
হমব। 

এর জন্য পহরপণূি মাদরাসা হশক্ষাবযবস্থা প্রহতষ্ঠার মাযযমম হসহাহ 
হসত্তাহসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর সমুদয় 
হাদীস শরীফ ও তার আমলামক প্রণীত হফকহী হকতামবর হশক্ষা 
গ্রহণ ও হশক্ষাদামনর বযবস্থা করা কতিবয। 

এ িাড়াও যারা থিাটকামল দীন হশক্ষা ও দীমনর বু  হাহসমলর 
থসৌভাগয লাভ করমত পামরনহন,  তামদর জন্য প্রচহলত তাবহলগী 
জামা‘আমত শাহমল হময় দীন ও ঈমামনর বু  ও জ্ঞান অজিন 
হবমশষ ফলদায়ক হমব। 

৪.  َْویَُزك ِِْی  এর মমি অনুযায়ী দীমনর যারক-বাহকমদর ইলমমদীন 
হশক্ষা করা ও হশক্ষাদামনর পূণিাঙ্গ থমহনমতর পাশাপাহশ হনমজমদর 
এবং উম্মমতর তাযহকয়াময় নফস বা আহত্মক ইসলাহর বযবস্থা 
করমত হমব। এ পযিাময় মুজাহাদার মাযযমম আত্মার থয দশহট থরাগ 
বা বযাহয রময়মি,  এগুমলা অন্তর থেমক দূর কমর আত্মার থয দশহট 
গুণ রময়মি,  থসগুমলা অন্তমর হাহসল করমত হমব। এর জন্য 
হক্কানী শাময়খ্ বা ইসলাহী মুরহব্বর মাযযমম হনয়মতাহিক মুজাহাদা 
ফলপ্রসূ হয়।  

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


96 
 

 
www.darsemansoor.com         www.islamijindegi.com  
 

থমাোকো,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম ও ইসমাঈল 
‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনকট থযসকল গুণসম্পন্ন 
রাসূল থপ্ররমণর জন্য দু‘আ কমরমিন এবং আল্লাহ তা‘আলা থয 
মহান গুণাবলীমত পহরপণূি কমর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক দুহনয়ায় থপ্ররণ কমরমিন,  থসইসব গুণ 
দীমনর প্রমতযক দায়ী ও যারক-বাহমকর জন্য একান্ত আবশ্যক। 
এসব গুণ হনমজর মমযয আনয়ন কমর উম্মমতর মমযয দীন প্রহতষ্ঠার 
থমহনত করার থয ফমুিলা এখ্ামন বণিনা করা হমলা,  সহীহ 
নকশায় দীমনর থখ্দমত আনজাম হদমত তা পুমরাপুহর থমমন চলা 
কতিবয। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমক হমজ্জর থঘাষণা প্রদামনর হনমদিশ 
বাইতলু্লাহ শরীফ-এর হনমিাণকাজ থশষ হওয়ার পর আল্লাহ 
তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর প্রহত দুহনয়ার 
ঈমানদার মানুষমদর কাবা শরীমফ এমস হজ্জ সম্পাদন করার জন্য 
থঘাষণা দামনর হনমদিশ প্রদান কমরন। থসই হনমদিমশ আল্লাহ 
তা‘আলা বমলন,   

َ ِمْن کُل ِ فَج ٍّ َعِمْیقٍّ  ْْ عََٰل کُل ِ َضاِمرٍّ ی َاْتِ  ○َو اَذ ِْن ِِف الن َاِس بِالَْحج ِ یَاْتُْوَک ِرَجاًَل و َ
ْنْۢ بَِهْیَمِۃ لِ َیْشَهُدْوا َمَنا ْعلُْوٰمتٍّ عََٰل َما َرَزَقُهْم م ِ ْٰۤ اَی َامٍّ م َ فَِع لَُهْم َویَْذُكُروا اْسَم اهلِل ِِف

ْ َولُْیْوفُْوا  ثُم َ ○اَْلَنَْعاِم ۚ َفكُلُْوا ِمْنَها َو اَْطِعُموا الَْبٓائَِس الَْفِقْْیَ  لَْیْقُضْوا تََفهََثُ
ُفْوا بِالْ  و َ  ○َبْیِت الَْعِتْیِق نُُذْوَرُهْم َولَْیٰط َ

অেিাঃ ( থহ ইবরাহীম, )  আপহন মানুষমদর মমযয হমজ্জর থঘাষণা 
হদন। তা হমল তারা আপনার (হনহমিত বাইতলু্লাহর) হনকট থপৌৌঁিামব 
পাময় থহৌঁমট এবং দুবিল উটসমূমহ সওয়ার হময়। থসগুমলা সুদূর পে 
অহতক্রম কমর থপৌৌঁিামব। থযন তারা হনমজমদর উপকামরর জন্য 
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উপহস্থত হয়। আর থযন (জবাই করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ 
কমর (কুরবানীর হনহদিি হদনগুমলামত) ঐ সকল হনহদিি চতুষ্পদ 
জন্তুর উপর,  যা আল্লাহ তামদর দান কমরমিন। অতাঃপর থতামরা 
ওগুমলা থেমক খ্াও,  আর হবপন্ন-অভাবগ্রিমদর খ্াওয়াও। 
তারপর তারা থযন হনমজমদর অপহরেন্নতা দূর কমর এবং হনজ 
ওয়াহজব কাজসমূহ পূণি কমর। আর (ঐ হনহদিি হদনগুমলার মমযযই) 
হনরাপদ (কাবা) ঘমরর তাওয়াফ কমর। ( সূরা হাজ্জ,  আয়াত:  ২৭-
২৯)  

আয়ামত  ِ َو اَذ ِْن ِِف الن َاِس بِالَْحج  অেিাৎ,  “থলাকমদর মমযয হমজ্জর 

থঘাষণা দাও” বমল হজ্জ ফরয হওয়ার থঘাষণা হদমত বলা হময়মি। 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম এই হনমদিশ থপময় আল্লাহ 
তা‘আলার কামি আরজ করমলন,  “ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন,  
এই জনমানবহীন প্রান্তমর আমার থঘাষণা থক শুনমব? আর 
জনপদসমূমহ আমার থঘাষণা থপৌৌঁিামব কী কমর?” আল্লাহ 
তা‘আলা বলমলন,  “আপহন থঘাষণা করুন। আহম আপনার 
থঘাষণা সারাহবমশ্ব থপৌৌঁমি থদব।” 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম মাকামম ইবরাহীমম দাৌঁহড়ময় 
(মতান্তমর আবু কুবাইস পাহামড় আমরাহণ কমর) দুইকামন আঙ্গুল 
থরমখ্ ডামন-বাময় এবং পূবি-পহশ্চমম মুখ্ কমর আওয়াজ হদমলন,  
“থহ থলাকসকল,  আপনামদর রব আপন ঘর হনমিাণ কমরমিন 
এবং আপনামদর সামেিযবানমদর উপর এই ঘমরর হজ্জ ফরয 
কমরমিন। আপনারা সবাই তার আমদশ পালন করুন।” 

বহণিত আমি,  আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর এই আওয়াজ পৃহেবীর থকানায় থকানায় থপৌৌঁমি থদন। 
তামত তৎকালীন জীহবত থলামকরা থতা বমটই,  হকয়ামত পযিন্ত 
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আগমনকারী সকল মানুমষর কামি এই আওয়াজ থপৌৌঁমি থদওয়া 
হময়মি। তখ্ন আল্লাহ তা‘আলা যামদর ভামগয হজ্জ হলমখ্ 
থরমখ্মিন,  তারা বা তামদর রূহ থসই আওয়ামজর জবামব 
“লাব্বাহয়ক” ( আহম হাহজর আহি) বমল সাড়া হদময়হিমলন। 

অতাঃপর হমজর জন্য বাইতলু্লাহ শরীমফ মানুমষর আগমমনর অবস্থা 
প্রসমঙ্গ বলা হময়মি,  মানুষ পৃহেবীর হবহভন্ন প্রান্ত থেমক 
বাইতলু্লাহর হযয়ারমত আসমত োকমব। তামদর থকউ বাহনজন্তুর 
অভামব অেবা দূরত্ব কম হওয়ায় পাময় থহৌঁমট আসমব,  আবার 
থকউ আসমব সওয়ার হময়। যারা সওয়ার হময় আসমব,  তামদর 
অমনমকরই লিা সফমরর ফমল তামদর বাহন জন্তুগুমলা দুবিল হময় 
পড়মব। অেিাৎ তারা বহু দূর-দরাজ থেমক আসমব। 

আয়ামতর মমি এটাই। এটা উমেশ্য নয় থয,  সওয়ারীর জন্য 
মানুষ শুরুমতই দুবিল উট হনবিাচন করমব। 

আল্লাহ তা‘আলার কুদরত থয,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর থসই হমজ্জর দাওয়ামতর পর মানুষ দমল দমল পহবত্র 
কাবা-বাইতলু্লাহ শরীমফ হজ্জ সম্পাদমনর জন্য আগমন করমত 
োমকন। থসই থঘাষণার পর থেমক কত শত বির বরং কত হাজার 
বির অহতক্রান্ত হময় থগমি,  থসহদমনর থসই আহ্বামন “লাব্বাহয়ক” 
বমল সাড়া দানকারীগণ আজও বাইতলু্লাহর মুসাহফর হময় হজ্জ ও 
উমরার হনয়মত পহবত্র বাইতলু্লাহর পামন অহবরাম িুমট চমলমিন 
এবং হকয়ামত পযিন্ত এই যারা চলমত োকমব। তামদর সংখ্যা গুমন 
থশষ করা যামব না। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর যুমগ থযমন বাইতলু্লাহর 
সফরকারী হবদযমান হিমলন,  থতমহন তার পমরর সকল নবী ও 
তামদর মুহমন উম্মতগণ বযাপকভামব বাইতলু্লাহর সফরকারী 
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হিমলন। এমনহক জামহলীযুমগর মুশহরকরাও গুরুত্ব হদময় 
বাইতলু্লাহ শরীমফ এমস হজ্জ পালন করমতা। আর উম্মমত 
মুহাম্মাদী থতা বরাবরই বাইতলু্লাহর মুসাহফর। এভামব কমর 
বাইতলু্লাহ শরীমফ গমনকারীমদর পহরসংখ্যান হনরূপণ দুাঃসাযয। 

বলাবাহুলয,  সমতযর আওয়াজ যখ্ন ইখ্লামসর সমঙ্গ সহীহ 
তহরকায় উচ্চাহরত হয়,  তখ্ন তা আল্লাহর দরবামর মকবুল হময় 
যায়। আর এর ফমল তার প্রভাব ও ফল সুদূরপ্রসারী হয়। থযমন,  
এই যুমগ হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী োনবী রহ. 
এর প্রবহতিত দাওয়াতুল হক এবং তাৌঁর আশীবিাদপিু হযরত 
মাওলানা ইহলয়াস রহ. এর থমহনমতর ফসল তাবহলগী জামা‘আত 
বযাপকভামব দীমনর থখ্দমত আনজাম হদময় যামে এবং মানুষ এর 
মাযযমম সবিত্র সহীহ দীমনর দীক্ষা থপময় দমল দমল এমত শাহমল 
হমে।  

এরপর পরবতিী আয়ামত বলা হময়মি,  হমজ্জর এই সফর 
তামদরই উপকামরর জন্য। হমজ্জর পরকালীন অসংখ্য উপকামরর 
একহট উমল্লখ্মযাগয উপকার হমলা,  থয বযহক্ত থকবল আল্লাহ 
তা‘আলার সন্তুহির উমেমশ্য হজ্জ কমর এবং হমজ্জর মমযয 
অেীলতা ও পাপাচার থেমক মুক্ত োমক,  থস এমন হনষ্পাপ হময় 
প্রতযাবতিন কমর থয,  তার মা থযন থসহদনই তামক জন্মদান 
করমলা। (বুখ্ারী, মুসহলম) 

আর পাহেিবভামবও এমত প্রভূত উপকার হয়। তন্মমযয একহট 
হমলা,  সহীহভামব হজ্জ সম্পাদনকারী কখ্মনা দহরর ও হনাঃস্ব হন 
না। ইহতহামসর থকাোও পাওয়া যায় না থয,  হজ্জ কামযি বযয় 
করার কারমণ মানুষ হনাঃস্ব হময় থগমি। অেচ অন্যান্য কামজ 
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হমজ্জর থচময় কম বযয় কমরও সবিস্বান্ত হওয়ার নহযর ভুহর ভহুর 
হবদযমান। (তাফসীমর মা‘হরফলু কুরআন)  

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর থসই আহ্বামন সাড়া হদময় 
হজ্জ আদায় করা উম্মমত মুহাম্মাদীর উপর ফরয করা হময়মি। 
হজ্জ ইসলামমর একহট গুরুত্বপূণি ফরয হবযান। তাই সামেিযবান 
সকল মুসলমামনর জন্য বাইতলু্লাহ শরীমফর হজ্জ করা একান্ত 
কতিবয। 

আল্লাহ তা‘আলা সকল মুসলমানমক বাইতলু্লাহ শরীমফর হজ্জ ও 
হযয়ারত নসীব করুন। আর সকলমক তার সহতযকার আমশক হময় 
জীবনযাপন করার তাওফীক দান করুন। এটা হজ্জ ও উমরার 
পরম উমেশ্যও বমট। বািহবকই হজ্জকারীরা আল্লাহর আমশক-
পাগল। এজন্যই হাজী সামহবান আমশক ও পাগমলর ন্যায় শুয ু
দুহট চাদর পমর ইহরাম থবৌঁময তাওয়াফ,  সায়ী,  উকূফ,  রমী 
প্রভৃহত আদায় কমরন। থকউ থকউ থতা মাশাআল্লাহ সহতযকার 
অমেিই “আল্লাহর পাগল” হময় হজ্জ সম্পাদন কমরন। আর 
বাহকমদর থসটা সম্ভব না হমলও অন্তত পাগমলর নকল থবশ যারণ 
কমরন। আর আল্লাহ তা‘আলার হনয়ম হমলা,  হতহন তাৌঁর হনজ 
দয়ায় নকল আমশকমদরও আসল আমশকমদর সমঙ্গ হমহলময় কবুল 
কমর োমকন। আল্লাহ তা‘আলা আমামদর সকলমক তাৌঁর 
আমশকমদর কাতামর শাহমল কমর হনন। আহমন। 

উপসংহার 
পহবত্র কাবা-বাইতলু্লাহ শরীফ আল্লাহ তা‘আলার একহট অপূবি 
হনদশিন। কাবা শরীফ থভৌমগাহলকভামব পৃহেবীর হ ক মযযস্থমল 
অবহস্থত। এমত পৃহেবীর সকল প্রামন্তর মানুমষর গমনাগমমন সমান 
সুমযাগ লাভ হময়মি। 
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হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর আমগ কাবা শরীমফর 
হনমিাণ সম্পমকি হবিাহরত আমলাচনা আমগ করা হময়মি। আর 
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর পর কাবা শরীমফর 
পুনহনিমিাণ প্রসমঙ্গ আল্লামা সাইময়দ মাহমুদ আলুসী রহ. বমলন,  
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর পমর হতনবার বাইতলু্লাহর 
পুনহনিমিাণ হময়মি।  

১. কুরাইশ কতৃিক জামহলীযমুগাঃ  
এই হনমিামণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামও 
অংশগ্রহণ কমরহিমলন। তখ্ন হতহন হিমলন যুবক। হনমিামণর এক 
পযিাময় হাজমর আসওয়াদ পুনাঃস্থাপমনর হবষয়হট হনময় চরম 
হববাদ সৃহি হয়। এমনহক যুমের আশংকা থদখ্া থদয়। হকন্তু নবীহজ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর অনুপম থকৌশমল থগাটা আরব 
একহট ভয়াবহ রক্তপাত থেমক থরহাই পায় এবং বযাপারহটর উত্তম 
মীমাংসা হময় যায়। 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবমন যবুাইর রা. কতৃিক হনমিাণাঃ 
হতহন শাসক োকাকামল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 
ওয়াসাল্লামমর ইোর প্রহতফলন কমর কাবা শরীফমক হাহতমসহ 
হনমিাণ কমরহিমলন। আর পূবি ও পহশ্চমহদমক দুহট দরজা দতহর 
কমরহিমলন এবং সহমজ প্রমবশ করা ও থবর হওয়ার সুহবযামেি 
দরজাগুমলা হনচমুত দতহর কমরহিমলন। 

৩. হাজ্জাজ ইবমন ইউসুফ কতৃিক হনমিাণাঃ 
হতহন শাসক োকাকামল থক্রায ও হহংসাবশত আবদুল্লাহ ইবমন 
যুবাইর রা.-এর হনহমিত কাবাঘর থভমঙ্গ পুনরায় হাহতমমর অংশ 
বাদ হদময় উৌঁচু কমর এক দরজা হবহশি কাবা হনমিাণ কমরন। এটাই 
অদযাবহয হবদযমান।  (তাফসীমর রুহুল মা‘আনী) 
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হাজ্জাজ ইবমন ইউসুমফর পর থকান থকান শাসক পুনরায় 
কাবাঘরমক হাহতমসহ হনমিামণর ইো থপাষণ কমরহিমলন। হকন্তু 
তৎকালীন মুসহলমহবমশ্বর ইমাম (অনুসরণীয় বযহক্তত্ব) হযরত 
ইমাম মাহলক ইবমন আনাস রহ., এভামব থয যার থখ্য়াল-
খ্ুহশমমতা খ্ানাময় কাবার ভাঙ্গা-গড়ামক নাজাময়য ও খ্ানাময় 
কাবার থবহুরমহত বমল ফমতায়া প্রদান কমরন। তার এই ফমতায়া 
সবিসম্মতভামব গৃহীত হয়। যার ফমল তখ্ন তামত হাত থদওয়া 
হয়হন। এরপর পরবতিী হবহভন্ন যুমগও থসই ফমতায়ার কারমণ থকউ 
কাবা পুনহনিমিামণর সাহস কমরনহন। তমব যুমগ যুমগ কাবার 
প্রময়াজনীয় থিাটখ্াট সংস্কার সাহযত হময়মি এবং বতিমামনও 
হমে। তা জরুরমতর হভহত্তমত হওয়ায় শরী‘আমতর দৃহিমত এমত 
থকান অসুহবযা থনই। 

ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর জীবন উম্মমতর জন্য হশক্ষা 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن  م َْن اَْسلََم َوْجَهٗه ِِل ٰ و َ ات ََبَع ِمل ََۃ اِبْٰرِهْیَم َحِنْیًفا ُؕ  َوَمْن اَْحَسُن ِدیًْنا م ِ
 ○ َوات ََخَذ اهلُل اِبْٰرِهْیَم َخلِْیاًل 

অেিাঃ উত্তম দীন তার থচময় আর কার হমত পামর,  থয তার মিক 
আল্লাহর জন্য অবনত কমরমি আর থস উত্তম আমলকারী এবং থস 
একহনষ্ঠ ইবরাহীমমর হমল্লামতর অনুসরণ কমরমি। আল্লাহ 
তা‘আলা ইবরাহীমমক অন্তরঙ্গ বন্ধু বাহনময়মিন। ( সূরা হনসা,  
আয়াত:  ১২৫)  

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার একহনষ্ঠ 
বান্দা ও হপ্রয় নবী হিমলন। আল্লাহর হুকুমমর সামমন হতহন হিমলন 
সবিহনমবহদত। দুহনয়ার থকানহকিুই আল্লাহর হুকুম পালমনর থক্ষমত্র 
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তাৌঁর সামমন বাযা হময় দাৌঁড়ামত পামরহন। তাই হতহন আল্লাহ 
তা‘আলার অহতহপ্রয় পাত্র ও বন্ধু হময়হিমলন। ( সূরা বাকারা,  
আয়াত:  ১৩১)   

হশমরানামমর আয়ামত হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর এই 
অনন্য মযিাদা তুমল যমর তাৌঁর অনুসতৃ পমে আল্লাহ তা‘আলার 
হুকুমমর সামমন বান্দামদর অবনত মিক হওয়ার জন্য হনমদিশ 
থদওয়া হময়মি। এমক্ষমত্র হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর 
হমল্লাত বা তরীকামক আদশি সাবযি করা হময়মি। হযরত ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালামমর আদশি জীবন মানবজাহতর জন্য 
অনুকরণীয়। তাৌঁর জীবমনর প্রহতহট থক্ষমত্র উম্মমতর জন্য হশক্ষণীয় 
হবষয় রময়মি।  

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর জীবমনর হবমশষ হবমশষ 
হশক্ষণীয় হদক উমল্লখ্ কমর হাদীস শরীমফ বহণিত হময়মি,  হযরত 
আবু হুরায়রা রা. বমলন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
ঐ বযহক্ত,  হযহন সবিপ্রেম সামলায়ার পহরযান কমরন,  দীমনর 
খ্াহতমর হপতা থেমক পৃেক হন,  আল্লাহর হুকুম পালমন খ্াৎনা 
কমরন (তখ্ন তার বয়স হিল ১২০ বির),  অপূবি থমহমানদাহর 
কমরন,  আল্লাহর হনমদিমশ হমজ্জর থঘাষণা কমরন এবং হতহন 
আল্লাহ তা‘আলার সকল পরীক্ষায় তো জন্মভূহম তযাগ,  পুত্র 
কুরবানী করা,  ঈমামনর জন্য আগুমন হনহক্ষপ্ত হওয়া ইতযাহদ 
পরীক্ষায় উত্তীণি হন। যার ফমল হতহন “খ্লীল” উপাহযমত ভূহষত 
হন। 

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম থযভামব হনমজমক আল্লাহর 
জন্য হনমবহদত কমর সকলহকি ুআল্লাহ তা‘আলার সন্তুহির জন্যই 
কমরমিন এবং আল্লাহর দীন পহরপণূিভামব প্রহতপালন কমরমিন 
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আর দাওয়ামতর থক্ষমত্র থয হনয়ম-নীহত অবলিন কমরমিন,  তার 
থসই হশক্ষা আমামদর গ্রহণ করা উহচত। এ মমমি তার জীবন থেমক 
আমামদর জন্য হবমশষ হশক্ষণীয় হবষয় হমলা,   

১. কহ ন হবপমদর সময় আল্লাহ তা‘আলার কো স্মরণ রাখ্া। 
থযমন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম নমরূদ কতৃিক 
ভয়াবহ আগুনকুমে হনহক্ষপ্ত হময়ও আল্লাহ তা‘আলারই প্রহত হনবে 
হিমলন এবং অন্যকামরা মুখ্ামপক্ষী হনহন। ( সূরা আহিয়া,  আয়াত:  
৬৯; তাফসীমর মাযহারী, ৬:১৩৫)  

২. ঈমান রক্ষার জন্য প্রময়াজমন হপতা-মাতাসহ আত্মীয়স্বজন 
থেমকও হবহেন্ন হওয়া। থযমন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালাম স্বীয় হপতা-মাতা ও আত্মীয়মদর থেমক প্রতযাখ্যাত হময় 
ঈমান রক্ষার জন্য অন্যত্র চমল হগময়হিমলন। ( সূরা মারয়াম,  আয়াত:  
৪১; ৪৮)  

৩. পহরপূণি দীন মানার জন্য প্রময়াজমন জন্মভূহম তযাগ করা। 
থযমন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনহবিমে দীন 
পালমনর জন্য জন্মভূহম দামমশক বা বামবল (ইরাক) তযাগ কমর 
হসহরয়ায় চমল হগময়হিমলন।  ( সূরা আহিয়া,  আয়াত:  ৭১)  

৪. সবিাবস্থায় আল্লাহর হুকুম মাো থপমত থমমন থনওয়া। থযমন,  
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম প্রহতহট থক্ষমত্র এর দৃিান্ত স্থাপন 
কমরহিমলন। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ১২৪; সূরা সাফফাত,  আয়াত:  
১০৪)  

৫. দীমনর প্রচারকামযি প্রজ্ঞা ও দূরদহশিতা প্রময়াগ করা। থযমন,  
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম যুহক্ত ও প্রজ্ঞার সামে মহূতিপূজা ও 
চন্দ্র,সূযি, তারকা পূজার থমাকামবলা কমর এবং নমরূমদর জন্ম ও 
মৃতুযদামনর অসার দাহব খ্েন কমর দীমনর কো উপস্থাপন 
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কমরহিমলন। ( সূরা আনআম,  আয়াত:  ৭৬-৭৯; সূরা আহিয়া,  আয়াত:  
৫৭-৬৭; সূরা বাকারা,  আয়াত:  ২৫৮) 

৬. প্রচার ও সংমশাযন কামজ সবিমক্ষমত্র কম ারতা না করা,  বরং 
অবস্থামভমদ নম্রতার স্থমল নম্রতা ও কম ারতার স্থমল কম ারতা 
অবলিন করা। থযমন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম দীন 
প্রচামর থহকমত অবলিন কমরহিমলন। ( সূরা মারয়াম,  আয়াত:  ৪২-
৪৫; ( সূরা আনকাবূত,  আয়াত:  ১৬-১৯)  

৭. কামফর-মুশহরকমদর সামে বন্ধুত্বপূণি সম্পকি না রাখ্া। থযমন,  
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম এ বযাপামর আদশি উপস্থাপন 
কমরমিন। ( সূরা মুমতাহহনা,  আয়াত:  ৪৮)   

৮. আল্লাহ তা‘আলার হুকুমমর সামমন যুহক্ত থপশ না করা। থযমন,  
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম যুহক্তর হপিমন না হগময় 
সরাসহর আল্লাহর হুকুম মানার হদমক এহগময় যান। ( সূরা সাফফাত,  
আয়াত:  ১০০)  

৯. হনমজর সবিাহযক হপ্রয় বস্তু আল্লাহর সন্তুহির জন্য হনমবহদত 
করা। থযমন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হনমজর 
প্রাণাহযক হপ্রয় পুত্র ইসমাঈলমক আল্লাহর সন্তুহির জন্য কুরবানী 
থপশ কমরহিমলন। ( সূরা সাফফাত,  আয়াত:  ১১১)  

১০. স্ত্রী-সন্তামনর উপমর আল্লাহর হুকুম প্রাযান্য থদওয়া। থযমন,  
হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ 
স্ত্রী-সন্তামনর মায়া তযাগ কমর তামদর মক্কার মরুপ্রান্তমর থরমখ্ যান। 
( সূরা ইবরাহীম,  আয়াত:  ৩৭)    

১১. হবহভন্ন কামজ পদমক্ষপ গ্রহমণর পাশাপাহশ আল্লাহ তা‘আলার 
হনকট দু‘আ করা। থযমন,  হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম 
হবহভন্ন সময় আল্লাহ তা‘আলার হনকট দু‘আ-আরহজ থপশ 
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কমরমিন। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ৮৩-৮৬; ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  
১২৭-১২৯)  

এভামব মানবজাহতর জন্য জীবমন অসংখ্য হশক্ষা থরমখ্ হযরত 
ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম একশত পৌঁচাত্তর বির বয়মস 
মতান্তমর একশত নব্বই বির বয়মস পরমলাকগমন কমরন। 

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর আকাঙ্ক্ষা 
অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক হমল্লামত 
ইবরাহীমীর যারক বাহনময়মিন। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ১২৯; সূরা 
আল-ইমরান,  আয়াত:  ১৬৪)   

তাই থতা ইসলামমর অমনক হবযান হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস 
সালামমর অনুসতৃ আদমশির স্বাক্ষর। থসই হহসামব ইবরাহীম 
‘আলাইহহস সালাম হমলন মুসহলম জাহতর মহান হপতা। ( সূরা 
হাজ্জ,  আয়াত:  ৭৮; সূরা আল-ইমরান,  আয়াত:  ৬৭-৬৮; সূরা আনআম,  
আয়াত:  ১৬১)  

সমাপ্ত 
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সূচীপত্র 
লূত ‘আলাইহিস সালামমর কওমমর প্রহত আল্লাির নাফরমানীর শাহি  

কওমম লূমতর অবাধ্যতা  

লূত ‘আলাইহিস সালামমর দাওয়াত প্রতযাখ্যান  

যেভামব আোব এমলা  

আোমবর ধ্রন  

ঘটনা যেমক হশক্ষা 
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 باسمه تعاىل

লূত ‘আলাইহিস সালামমর কওমমর প্রহত  
আল্লাির নাফরমানীর শাহি 
আল্লাি তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

بَْت َقْوُم لُْوِطِۣ الُْمْرَسلِْْیَ  ُقْوَن ○َکذ َ ْ لَُكْم َرُسْوٌل ○اِذْ َقاَل لَُهْم اَُخْوُهْم لُْوٌط اَََل تَت َ  اِّن ِ
 َرب ِ َوَماۤ اَْسـ َلُُكْم عَلَْیِه ِمْن اَْجٍر ۚ اِْن اَْجِرَی اَِل َ عَٰلی ○فَات َُقوا اهلَل َو اَِطْیُعْوِن ○اَِمْْیٌ 

لَِمْْیَ   ○ الْعی
অেথঃ কওমম লূত (িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর সম্প্রদায়) 
নবীমদর হমেযাবাদী বমল উহি কমরমে। েখ্ন তামদর ভাই িেরত 
লূত ‘আলাইহিস সালাম তামদর বলমলন,  যতামরা হক ভয় কমরা 
না? আহম যতামামদর জন্য একজন হবশ্বি পয়গাম্বর। অতএব,  
যতামরা আল্লািমক ভয় কমরা এবং আমার আনুগতয কমরা। আহম 
এর জন্য যতামামদর কামে যকান হবহনময় চাই না,  আমার 
হবহনময় যতা হবশ্ব পালনকতথার কামে রময়মে। ( সূরা শুআরা,  
আয়াত:  ১৬০-১৬১)  

িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম হেমলন িেরত ইবরািীম 
‘আলাইহিস সালামমর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাাঁর হপতার নাম হেল “িারান”। 
বালযজীবমন িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তাাঁর চাচা িেরত 
ইবরািীম ‘আলাইহিস সালামমর হনকট লাহলতপাহলত িমত 
োমকন এবং তাাঁর তত্ত্বাবধ্ামন হতহন বড় িন।  

তাাঁমদর উভময়র মাতৃভূহম হেল পহিম ইরামক বসরার হনকটবতথী 
প্রহসদ্ধ বামবল শিমর। যসখ্ামন তখ্ন মহূতথপূজার বযাপক প্রচলন 
হেল। িেরত ইবরািীম ‘আলাইহিস সালামমর বংশধ্রগণও 
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মূহতথপজূায় হলপ্ত হেল। যসই জাহতর যিদায়ামতর জন্য আল্লাি 
তা‘আলা িেরত ইবরািীম ‘আলাইহিস সালামমক পয়গাম্বর কমর 
পাঠান। হকন্তু সবাই তাাঁর হবরুদ্ধাচরণ কমর এবং বযাপারহট 
নমরূমদর আগুন পেথন্ত গড়ায়। আর তাাঁর হপতা তাাঁমক ঘর যেমক 
বহিষ্কার করার হুমহক যদন। 

িেরত ইবরািীম ‘আলাইহিস সালামমর হনজ পহরবামরর মমধ্য 
তখ্ন শুধ্ু সিধ্হমথণী িেরত সারাি ও ভ্রাতুষ্পুত্র িেরত লূত 
‘আলাইহিস সালাম মুসলমান হেমলন। আর এই দুজনই িমলন 
হমল্লামত ইবরািীমমর সবথপ্রেম মুসলমান। হনমনাি আয়ামত 
এহদমকই ইহিত করা িময়মে,   

 ْ ْ ؕ اِن َه  ُهَو الَْعِزیُْز الَْحِکْیُم َفایَمَن لَه ۤ لُْوٌط ۘ َوَقاَل اِّن ِ  ○ ُمَهاِجٌر اىِلی َرّب ِ
অেথঃ অতঃপর িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তাাঁর (িেরত 
ইবরািীম ‘আলাইহিস সালামমর) প্রহত ঈমান আনমলন। িেরত 
ইবরািীম ‘আলাইহিস সালাম বলমলন,  আহম আমার রমবর 
উমেমে হিজরত করহে। হনিয় হতহন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। 
( সূরা আনকাবূত,  আয়াত:  ২৬)    

িেরত ইবরািীম ‘আলাইহিস সালাম সিধ্হমথণী িেরত সারাি ও 
ভ্রাতুষ্পুত্র িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমক সামে হনময় স্বমদশ 
যেমড় হসহরয়ায় হিজরত কমরন। জর্থান নদীর তীমর যপ াঁোর পর 
আল্লাি তা‘আলার হনমদথমশ িেরত ইবরািীম ‘আলাইহিস সালাম 
হকনামন হগময় অবস্থান গ্রিণ কমরন। এই এলাকাহট বাইতুল 
মুকাোমসর কাোকাহে অবহস্থত। 

িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমক আল্লাি তা‘আলা নবওুয়যাত 
প্রদান কমর জর্থান ও বাইতুল মুকাোমসর মধ্যবতথী সাদুম 
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অঞ্চমলর অহধ্বাসীমদর পেপ্রদশথমনর জন্য যপ্ররণ কমরন। এই 
এলাকায় সাদুম,  আমুরা,  উমা,  সাবুহবম,  বামল বা সুগার 
নামক পাাঁচহট বড় বড় শির হেল। কুরআমন কারীমমর হবহভন্ন স্থামন 

এগুমলার সমহিমক মু‘তাহফকাি (ُمْؤتََكة) ও ম‘ুতাহফকাত (ُمْؤتَِفكات) 
শমে বণথনা করা িময়মে। এসব শিমরর মমধ্য সাদুমমকই রাজধ্ানী 
মমন করা িত। িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম এখ্ামন অবস্থান 
কমরন। এ এলাকার ভহূম হেল উবথর ও শস্য-োমল। এখ্ামন 
সবথপ্রকার শস্য ও ফমলর প্রাচেুথ হেল। (আল-বািরুল মুিীত)  

কওমম লমূতর অবাধ্যতা 
কুরআমন কারীমম মানুমের সাধ্ারণ অভযাস বণথনা করমত হগময় 
ইরশাদ িময়মে,   

 ۤ ۤ اِن َ اَْلِنَْساَن لََیْطٰغی ُه اْسَتْغنی ○کَّل َ ای  ○ اَْن ر َ
অেথঃ বািহবকই মানুে সীমালঙ্ঘন কমর োমক। কারণ,  যস 
হনমজমক অমুখ্ামপক্ষী মমন কমর। ( সূরা ‘আলাক,  আয়াত:  ৬-
৭)  

বলাবাহুলয মানুে েখ্ন যদমখ্,  যস প্রাচমুেথর মমধ্য আমে এবং যস 
কামরা মুখ্ামপক্ষী নয়,  তখ্ন ঔদ্ধতয প্রদশথন,  সীমালঙ্ঘন ও 
অবাধ্যতা শুরু কমর। যতমহনভামব লূত ‘আলাইহিস সালামমর 
কওমমর সামমনও আল্লাি তা‘আলা তার হনয়ামমতর দ্বার খ্ুমল 
হদময়হেমলন। তারা তা যপময় মানুমের সাধ্ারণ অভযাস অনুোয়ী 
ধ্ন ঐশ্বমেথর যনশায় মত্ত িময় হবলাস-বযসন,  কাম-প্রবৃহত্ত ও 
যলাভ-লালসার চক্র-জামল এমনভামব আবদ্ধ িময় পড়মলা,  
লজ্জা-শরম ও ভামলা-মমের স্বভাবজাত পােথকযও তারা হবস্মৃত 
িময় যগল। এমনহক তারা পৃহেবীর ইহতিামস সবথপ্রেম হবকৃত 
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ধ্রমনর,  প্রকহৃতহবরুদ্ধ ও অতযন্ত কদেথ কুকমমথ হলপ্ত িমলা। তারা 
বালকমদর সামে কুকমমথ হলপ্ত িমলা। এইজাতীয় পাপাচার িারাম 
ও মিাপাপ যতা বমটই,  অহধ্কন্তু তা সুস্থ স্বভামবর হবরুদ্ধ ও 
হবকৃত রুহচর এমন জঘন্য কমথ যে,  সাধ্ারণ জন্তু-জামনায়ারও 
এর হনকটবতথী িয় না। তদুপহর তামদর মারাত্মক যবমলল্লাপনার 
হবেয় হেল,  তারা তামদর এই জঘন্য বদকারীমক যকান অপরাধ্ই 
মমন করমতা না। বরং প্রকামে যগ রমবর সামে এই জঘন্য কামজ 
হলপ্ত িত। এ োড়া তারা চহুর,  র্াকাহত,  রািাজাহন,  
ওয়াদামখ্লাহফ ও হবশ্বাসঘাতকতার মমতা হবহভন্ন মারাত্মক 
অপরামধ্ হলপ্ত হেল। এভামব তারা তৎকালীন েমানার সবমচময় 
বদকামর পহরণত িময়হেল। 

এই অবস্থায় আল্লাি তা‘আলা তামদর যিদায়ামতর জন্য িেরত 
লূত ‘আলাইহিস সালামমক যপ্ররণ করমলন। হতহন তার 
হরসালামতর কো যঘােণা কমর উি জাহতমক অন্যায়,  পাপাচার 
ও অশ্লীলতা পহরিার কমর ঈমান,  তাওিীদ ও তাকওয়ার হদমক 
হফমর আসার জন্য আহ্বান জানামলন। হতহন তামদর বলমলন,  
“যতামরা অশ্লীলতা ও কদেথতা পহরিার কমর শারাফাত ও 
পহবত্রতার হেমেগী ইখ্হতয়ার কমরা।” 

িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম উি কওমমর চহরত্রিীনতা,  
যবিায়াপনা ও যবমলল্লাপনার হবরুমদ্ধ হতরস্কার কমর বলমলন,   

ْن الَْعالَِمْْیَ   اَتَاْتُْوَن الَْفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن اََحٍد ِم 
অেথঃ যতামরা কী কমর এমন অশ্লীল কাজ কমরমো,  ো যতামামদর 
আমগ হবশ্ববাসীমদর মমধ্য যকউ কমরহন? ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  
৮০)  
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উমল্লখ্য,  হেনা-বযহভচার প্রসমি কুরআন শরীমফ   اِن َه کَاَن َفاِحَشة 
(হনিয় তা জঘন্য অশ্লীল কমথ) উমল্লখ্ করা িময়মে। যসখ্ামন 

 শেহট আহলফ ও লাম বযহতমরমকই বযবিার (ফাহিশাতান) َفاِحَشة  

করা িময়মে। হকন্তু উপমরাি আয়ামত উি শেহট  َاَلَْفاِحَشة 
(আলফাহিশাতা)-রূমপ আহলফ ও লামসি উমল্লখ্ করা িময়মে। 
এই দুময়র মমধ্য পােথকয িমে,  আহলফ ও লাম েুি করা িয় 
এমক এজাতীয় সকল হকেুর আকর বমল বুঝামনার জন্য। সুতরাং 
এর হদময় এহদমক ইহিত করা িময়মে যে,  এই জঘন্য বালক-
মমেুন ও পুং মমেুন সমি অশ্লীলতার ধ্ারক এবং হেনার চাইমতও 
জঘন্য অপরাধ্। 

উহল্লহখ্ত আয়ামত এর পর বলা িময়মে,  “এই হনলথজ্জ কাজ 
যতামামদর আমগ পৃহেবীর বুমক যকউ কমরহন।” এ বযাপামর 
িেরত আমর ইবমন হদনার রি. বমলন,  “এই জাহতর আমগ 
পৃহেবীমত কখ্মনাই এমন কুকমথ যদখ্া োয়হন।” ( তাফসীমর 
মােিারী)   

বস্তুত যসই সাদুমবাসীমদর তো উি সম্প্রদাময়র আমগ যকান 
যঘারতর বদকার বযহির হচন্তাও এহদমক োয়হন। তাই উমাইয়া 
খ্লীফা আবদুল মাহলক ইবমন মারওয়ান রি. বমলন,  কুরআন 
মাজীমদ িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর সম্প্রদাময়র ঘটনা 
উমল্লখ্ করা না িমল,  আহম কল্পনাও করমত পারতাম না,  যকান 
মানুে এরূপ জঘন্য কাজ করমত পামর। 

উহল্লহখ্ত আয়ামত যসই সম্প্রদায়মক তামদর জঘন্য হনলথজ্জ কামজর 
কারমণ দু’হদক হদময় হুাঁহশয়ার করা িময়মে।  
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এক. বহু গুনাি মানুে পহরমবমশর প্রভামব অেবা পূবথবতথীমদর 
যদখ্ামদহখ্ হলপ্ত িময় োয়। েহদও তা অপরামধ্র হদক হদময় যকান 
অংমশ কম নয়,  তমব এ ধ্রমনর অপরামধ্ হলপ্ত িওয়ার যক্ষমত্র 
তামদর অজুিাত োমক। হকন্তু যে গুনাি আমগ যকউ কমরহন এবং 
পৃহেবীমত োর অহিত্ব যনই,  যসরূপ গুনাি হলপ্ত িওয়ার হপেমন 
তামদর যকান অজুিাতই োমক না। তাই হনঃসমেমি তা অহত 
মারাত্মক ভয়াবি অপরাধ্,  ো অহধ্ক ও কহঠন শাহির যোগয।  

দুই. যে বযহি যকান মে কাজ হকংবা কুপ্রোর উদ্ভাবন ঘটায়,  
তার হনমজর কুকমমথর গুনাি ও শাহি যতা রময়মেই,  যসই সামে 
হকয়ামত পেথন্ত োরা যসই কাজ করমব,  তামদর সকমলর 
সমপহরমাণ গুনাি ও শাহিও তার ঘামড় চাহপময় যদওয়া িমব। 

উি সম্প্রদাময়র হনলথজ্জ কুকমমথর হবেয়হট আমরা স্পি কমর হদময় 
িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তামদর সতকথ কমর বমলন,   

ْن ُدْوِن الِن َساِء بَْل اَنُْتْم َقْوٌم م ُْسِرُفْوَن  َجاَل َشْهَوة  ِم   ○اِن َُكْم لََتاْتُْوَن الِر 
অেথঃ যতামরা যতা যে নকমথ চহরতােথ করার জন্য পরুুেমদর কামে 
গমন করমো নারীমদর যেমড়,  যতামরা যতা সীমালংঘনকারী 
সম্প্রদায়। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ৮১)   

উপমরাি আয়ামত ইহিত করা িময়মে,  মানুমের স্বভাবজাত 
কামনা-বাসনা চহরতােথ করার জন্য আল্লাি তা‘আলা একহট 
িালাল ও জাময়ে পন্থা হনধ্থারণ কমরমেন। তা িমে,  নারীমদর 
হবময় করা। এই পন্থা যেমড় সমকাহমতা বা পুং মমেুমনর মমতা 
হবমবকবহজথত ও হবকৃত পন্থা অবলম্বন করা অতীব ঘৃণয কুকমথ ও 
মনুষ্যমত্বর মারাত্মক সীমালঙ্ঘন। এমনহক তা হেনা-বযহভচামরর 
যচময়ও ভয়াবি অপরাধ্। 
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এই কারমণই সািাবা,  তামবঈ ও মুজতাহিদগণ পুং-মমেনুমক 
হেনা-বযহভচামরর যচময়ও অহধ্ক গুরুতর অপরাধ্ বমল সাবযি 
কমরমেন। যসজন্য ইমাম আেম আব ুিাহনফা রি. বমলন,  োরা 
এ কাজ করমব,  তামদর ঐ রকম শাহিই হদমত িমব,  ো িেরত 
লূত ‘আলাইহিস সালামমর সম্প্রদায়মক আল্লাির পক্ষ যেমক 
যদওয়া িময়মে। যেমন তামদর উপর আকাশ যেমক প্রির বহেথত 
িময়মে এবং মাহট উহিময় যদওয়া িময়মে যসরূপভামবই এমন 
বযহিমক যকান উাঁচু পািাড় যেমক হনমচ যফমল হদময় উপর যেমক 
তার উপর প্রির বেথণ করার মাধ্যমম তামক চরম পেথাময়র মৃতুযদণ্ড 
হদমত িমব। 

মুসনামদ আিমাদ,  আবু দাউদ,  হতরহমেী ও ইবমন মাজাি 
শরীমফ িেরত আবদুল্লাি ইবমন আব্বাস রা. যেমক বহণথত আমে,  
রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুং-মমেুনকারী 
সম্পমকথ বমলমেন,  “এই কামজ জহড়ত উভয়মক িতযা কমরা।” 
(তাফসীমর ইবমন কাসীর)  

লূত ‘আলাইহিস সালামমর দাওয়াত প্রতযাখ্যান 
িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম যসই সম্প্রদায়মক সাবলীল ভাোয় 
হবনয় ও নম্রতার সামে বুঝামনার েত পদ্ধহত িমত পামর,  তার 
সবটাই প্রময়াগ কমর বুহঝময়মেন এবং উপমদশ ও নসীিত 
কমরমেন। আর পূবথবতথী নাফরমান সম্প্রদাময়র ধ্বংসাত্মক 
পহরণহত বণথনা কমর তা যেমক তামদর হশক্ষা গ্রিণ করমত 
বমলমেন। 

হকন্তু এই বদকারমদর উপর যসই নসীিমতর যকান প্রহতহক্রয়াই 
পড়মলা না। বরং এমত তারা উমিা যক্ষমপ যগল এবং িেরত লূত 
‘আলাইহিস সালামমর হবরুদ্ধাচরমণ হলপ্ত িমলা। তারা িেরত লূত 
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‘আলাইহিস সালামমর নসীিমতর হবরুমদ্ধ বযি-হবদ্রুপ করমত 
লাগমলা এবং কীভামব তামক জে কমর পািা জবাব যদওয়া োয়,  
তার দুরহভসহি আাঁটমত লাগমলা। 

হকন্তু যকান প্রকামরই েখ্ন তারা িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমক 
পরাি করমত পারল না,  তখ্ন তারা িেরত লূত ‘আলাইহিস 
সালামমক যসই এলাকা যেমক যবর কমর যদওয়ার চক্রান্ত করমলা। 
এ সম্পমকথ পহবত্র কুরআমন ইরশাদ িময়মে,   

ا اَْخِرُجْوُهْم م ِْن َقْریَِتُكْم ۚ اِن َُهْم  ۤ اَْن َقالُْوۤ ۤ اَِل َ ُرْوَن َوَما کَاَن َجَواَب َقْوِمه     ○اُنَاٌس ی ََتَطه َ
অেথঃ তাাঁর (িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর) সম্প্রদাময়র এ 
োড়া যকান জবাব িমলা না। তারা বলল,  যবর কমর দাও এমদর, 
যতামামদর এলাকা যেমক। এরা খ্ুব পহবত্রতা অবলম্বী মানুে। 
( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ৮২)    

িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম পুনরায় এক মজহলমস তামদর 
উপমদশ হদমত হগময় বলমলন,   

ۙ  َو تَاْتُْوَن ِِفْ نَاِدیُْكُم الُْمْنَکَر ؕ  ِبْیَل ۬ َجاَل َو تَْقَطُعْوَن الس َ ِ ُكْم لََتاْتُْوَن الر    اَئِن َ
অেথঃ যতামরা হক কমর পরুুেমদর সামে অশ্লীল কাজ করমো এবং 
রািাজাহন করমো? আর যতামরা যতামামদর ভরা মজহলমস 
হনহদ্বথধ্ায় কুকমমথ হলপ্ত িমো?  ( সূরা আনকাবূত,  আয়াত:  
২৯)  

িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম এসব কুকমমথর পহরণহত এবং 
দুহনয়া ও আহখ্রামতর শাহি সম্পমকথ তামদর হুাঁহশয়ার কমর অমনক 
বুঝামলন। হকন্তু তাাঁর সম্প্রদাময়র যলামকরা তাাঁর এই নসীিত শুমন 
সংমশাধ্ন িওয়া এবং আল্লাির আোব ও গজমব ভীত িময় 
পাপাচার পহরতযাগ করার পহরবমতথ উমিা উমত্তহজত িময় উঠমলা 
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এবং ঔদ্ধতয যদহখ্ময় বলমত লাগমলা,  “যি লূত,  আপহন 
আপনার উপমদশ ও সতকথবাণী রাখ্ুন। েহদ আমামদর এই সমি 
কােথকলামপর কারমণ আপনার প্রহতপালক নারাজই িময় োমক,  
তা িমল আপহন আমামদর যেই শাহির কো বমল বারবার ভয় 
যদখ্ামেন,  যসই শাহির আগমন ঘটান। বািহবকই েহদ আপহন 
আপনার কোয় সতযবাদী িময় োমকন তা িমল তা প্রমাণ করুন। 
আপনার অেো নসীিত আর শুনমত চাই না। বরং এখ্ন আপনার 
ও আমামদর মামঝ একটা বুঝা-পড়া িময় োওয়া দরকার।” আল্লাি 
তা‘আলা এই আয়ামত এ কোই বলা ইরশাদ কমরমেন,   

ۤ اَْن قَالُوا ائِْتَنا بَِعَذاِب  ۤ اَِل َ ِدقِْْیَ  َفَما کَاَن َجَواَب َقْوِمه   ○ اهلِل اِْن ُكْنَت ِمَن الص ی
অেথঃ ( িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর দাওয়ামতর) জবামব 
তার সম্প্রদাময়র যকবল একোই বলমলা,  আমামদর উপর 
আল্লাির আোব আনুন,  েহদ আপহন সতযবাদী যিান। ( সূরা 
আনকাবূত,  আয়াত:  ২৯)  

এই পহরমপ্রহক্ষমত আল্লাি তা‘আলা িেরত হজবরাইল ‘আলাইহিস 
সালামসি কহতপয় যফমরশতামক কওমম লূমতর উপর আোব 
নাহেল করার জন্য যপ্ররণ করমলন। 

যসই সকল যফমরশতা োত্রাপমে প্রেমম হফহলহিমন হগময় িেরত 
ইবরািীম ‘আলাইহিস সালামমর হনকট তাাঁর স্ত্রীর গভথধ্ারণ ও বহু 
কাহিত সন্তান লামভর সুসংবাদ হনময় উপহস্থত িন। এহদমক ইহিত 
কমর আল্লাি তা‘আলা ইরশাদ কমরমেন,   

یٌم َفَما لَِبَث اَْن َجٓاَء  ا ؕ َقاَل َسل یم  ی َقالُْوا َسل ِهْیَم بِالُْبْشری َولََقْد َجٓاَءْت ُرُسلَُناۤ اِبْری
ْ ِخْیَفة  ؕ َقالُْوا ○بِِعْجٍل َحِنْیٍذ  ٰٓ اَیِْدیَُهْم ََل تَِصُل اِلَْیِه نَِکَرُهْم َو اَْوَجَس ِمهْْنُ ا َرای َفلَم َ
 ○ لَْناۤ اىِلی َقْوِم لُْوٍط ََل تََخْف اِن َاۤ اُْرِس 
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অেথঃ আমার যপ্রহরত যফমরশতাগণ ইবরািীম ‘আলাইহিস 
সালামমর হনকট হবমশে সুসংবাদ হনময় আগমন করমলন। তারা 
সালাম বলমলন। জবামব হতহনও সালাম বলমলন। অতঃপর 
অল্পক্ষমণর মমধ্যই হতহন একহট ভূনাকৃত বােুর হনময় এমলন। হকন্তু 
েখ্ন হতহন যদখ্মলন,  আিামরর হদমক তাাঁমদর িাত প্রসাহরত িমে 
না,  তখ্ন সহেিান িমলন এবং মমন মমন তাাঁমদর সম্পমকথ ভয় 
করমত লাগমলন। তখ্ন তাাঁরা বলমলন,  ভয় পামবন না। আমরা 
িেরত লূমতর কওমমর প্রহত (আোব নাহেল করার জন্য) যপ্রহরত 
িময়হে। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৬৯-৭০)  

যেভামব আোব এমলা 
আল্লাি তা‘আলা েখ্ন যকান জাহতমক আোব হদময় ধ্বংস কমরন,  
তখ্ন তামদর কােথকলামপর সামে সামঞ্জস্যপূণথ প্রহক্রয়ায়ই আোব 
নাহেল কমরন। এমক্ষমত্রও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন কমর 
যফমরশতামদর নওমজায়ান রূমপ যসই সম্প্রদাময়র হনকট যপ্ররণ 
কমরন। 

লূত ‘আলাইহিস সালাম তাাঁমদর যদমখ্ প্রেমম হচনমত পামরনহন 
যে,  তাাঁরা যফমরশতা। তাই তাাঁরা েখ্ন তাাঁর হনকট যমিমানরূমপ 
আগমন করমলন,  তখ্ন হতহন তাাঁমদর মানুে মমন কমর তাাঁমদর 
হনরাপত্তার জন্য উহদ্বগ্ন িময় পড়মলন। কারণ,  যমিমানমদর 
আপযায়ন করা এবং তামদর ইজ্জত-সম্মান ও হনরাপত্তা যদওয়া 
যমজবামনর মনহতক দাহয়ত্ব। হবমশে কমর নবীগণ যতা এ সকল 
নীহত-মনহতকতার প্রকতৃ সংস্কারকারী। পক্ষান্তমর তাাঁর সম্প্রদাময়র 
কু-স্বভামবর কো তাাঁর জানা হেল। তারা যটর যপমল বাে-হবচার না 
কমরই িামমল পমড় সবথনাশ ঘটামব। এই উভয় সংকমট পমড় হতহন 

হচহন্তত িময় বলমলন, َذا یَْوٌم َعِصْیٌب      هی
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অেথঃ আজ অতযন্ত কহঠন হদন।  ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৭৭)  

আল্লাি তা‘আলা এ দুহনয়ামক হশক্ষামক্ষত্র বাহনময়মেন,  োর মমধ্য 
তার অসীম কুদরত ও অফুরন্ত যিকমমতর অপার হনদশথন রময়মে। 
তাই যদখ্া োয়,  মূহতথপূজারী আেমরর ঘমর আপন অন্তরি বিু 
ইবরািীম খ্লীলুল্লাি ‘আলাইহিস সালামমক পয়দা কমরমেন। 
আবার িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর মমতা একজন হবহশি 
নবীর স্ত্রী বাহনময়মেন এক পাহপষ্ঠ মহিলামক,  যে তাাঁর হবরুদ্ধাচরণ 
কমর কামফরমদর সামে যোগামোগ রক্ষা করমতা। 

যফমরশতাগণ েখ্ন সুদশথন নওমজায়ামনর আকহৃতমত িেরত লূত 
‘আলাইহিস সালামমর ঘমর উপহস্থত িমলন,  তখ্ন লূত 
‘আলাইহিস সালামমর যসই স্ত্রী সমামজর দুি যলাকমদর খ্বর 
হদল,  আমামদর ঘমর কময়কজন অপরূপ নওমজায়ান আগমন 
কমরমে। এই খ্বর শুমন িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর 
কওমমর যলামকরা িন্তদন্ত িময় তাাঁর ঘরপামন েুমট এমলা। এ কো 
উমল্লখ্ কমর পহবত্র কুরআমন ইরশাদ িময়মে,   

ایِت ؕ  ی ِ   َوَجٓاَءه  َقْوُمه  یُْهَرُعْوَن اِلَْیِه ؕ َوِمْن َقْبُل کَانُْوا یَْعَملُْوَن الس َ
অেথঃ তাাঁর কওমমর যলামকরা স্বতঃর্স্ূথভামব তাাঁর (ঘর) পামন েুমট 
আসমত লাগমলা। আর পূবথ যেমকই তারা োবতীয় কুকমথ কমর 
আসহেল। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৭৮)  

বস্তুত তারা নানান জঘন্য কুকমমথর প্রভামব এতদূর হনলথজ্জ িময় 
হগময়হেল এবং তামদর হবমবমকর এত অধ্ঃপতন িময়হেল যে,  
লূত ‘আলাইহিস সালামমর নওমজায়ান যমিমানমদর সামেও 
এমিন কুকমথ করার জন্য উদযত িমলা। তারা তাাঁর মমতা একজন 
সম্মাহনত নবীর সম্মান ও মেথাদার প্রহতও ভ্রুমক্ষপ করমলা না। 
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তারা তামদর উমেে িাহসল করার জন্য প্রকামে লূত 
‘আলাইহিস সালামমর ঘর অবমরাধ্ করমলা। লূত ‘আলাইহিস 
সালাম তামদর বহুভামব বুঝামলন। অন্তত তামদর সম্মান রক্ষার 
জন্য আমবদন জানামলন। হকন্তু তারা যকান হকেইু বুঝমত চাইমলা 
না। তারা নওমজায়ান যমিমানমদর তামদর হনকট যসাপদথ করার 
জন্য চাপ সৃহি করমলা। 

সব রকম বুহঝময়ও েখ্ন িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম হনরাশ 
িময় যগমলন এবং যদখ্মলন,  তামদর প্রহতমরাধ্ করা োমে না,  
তখ্ন হবকল্প সুরত ইখ্হতয়ার কমর িমলও তামদর দুষ্কহৃত যেমক 
হবরত রাখ্ার জন্য তামদর সরদারমদর হনকট স্বীয় কন্যামদর 
হববাি যদওয়ার প্রিাব যদন। হনমনাি আয়ামত এই কোই বযি 
করা িময়মে,   

ُۤؤاََلِء بََناِِتْ ُهن َ اَْطَهُر لَُكْم    َقاَل ییَقْوِم هی
অেথঃ যি আমার কওম,  এই আমার কন্যারা রময়মে,  এরা 
(হববামির মাধ্যমম বরণ করমল) আপনামদর জন্য পহবত্রতম। 
( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৭৮)  

তৎকামল কামফর পামত্রর সামে মুসহলম পাত্রীর হববািবিন মবধ্ 
হেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামমর প্রােহমক েুগ 
পেথন্ত এ হুকুম বলবৎ হেল। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার দুই কন্যামক প্রেমম েোক্রমম উতবা ইবমন আবু 
লািাব ও আবুল আস ইবমন রহবর কামে হববাি হদময়হেমলন। 
অেচ তখ্ন তারা উভময় কামফর হেল। পরবতথীকামল ওিীর 
মাধ্যমম কামফরমদর সামে মুসলমান যমময়মদর হববাি িারাম 
যঘােণা করা িয়। (আল-জাহম‘হলআিকাহমল কুরআন-কুরতুবী) 
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যকান যকান তাফসীরকামরর মমত,  িেরত লূত ‘আলাইহিস 
সালাম তার কন্যা বমল উি সম্প্রদাময়র কন্যামদর অেথাৎ তামদর 
স্ব স্ব স্ত্রীমদর অেবা কওমমর কন্যামদর হববাি কমর মবধ্ স্ত্রী বাহনময় 
যনওয়ার কো বুহঝময়মেন। যসই স্ত্রীরা অবেই তামদর কামভাব 
চহরতামেথর জন্য পূত-পহবত্র। এমক্ষমত্র নবী লূত ‘আলাইহিস 
সালাম যসই সম্প্রদাময়র কন্যামদর হনমজর কন্যা বমল সমম্বাধ্ন 
করার তাৎপেথ িমলা,  প্রমতযক নবী তার উম্মমতর জন্য 
হপত্রতলুয,  আর তাাঁর উম্মতগণ তাাঁর রুিানী সন্তামনর মমতা। 
যেমন,  সূরা আিোমবর েষ্ঠ আয়ামত আল্লাি তা‘আলা ইরশাদ 
কমরন,   

هی  ِب ُ اَْوىلی بِالُْمْؤِمِنْْیَ ِمْن اَنُْفِسِهْم َو اَْزَواُجه ۤ اُم َ ْ اَلن َ   ُُتُ
অেথঃ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহমনমদর সামে অহধ্ক 
ঘহনি, তামদর হনমজমদর যচময়ও এবং তাাঁর স্ত্রীগণ তামদর মা। 

এর সামে আবদুল্লাি ইবমন মাসউদ রা.-এর হকরাআমত  َوُهَو اٌَب لَُهْم 
বাকযও বহণথত আমে। যসখ্ামন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামমর স্ত্রীগণমক উম্মমতর জন্য মাতা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাি 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামমক সমগ্র উম্মমতর হপতা বমল 
অহভহিত করা িময়মে। 

সুতরাং এর হভহত্তমত িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর কোর অেথ 
িমলা যতামরা হনমজমদর কদাচার যেমক হবরত িও এবং ভদ্রভামব 
হনমজমদর স্ত্রীমদর সামে মবধ্ ও পহবত্রভামব হমহলত িও। অেবা 
োমদর স্ত্রী যনই,  তারা কওমমর কন্যামদর হববাি কমর পহবত্র ও 
মবধ্ভামব স্ত্রীরূমপ বযবিার কমরা। 
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অতঃপর লূত ‘আলাইহিস সালাম তামদর আল্লাির আোমবর ভীহত 

প্রদশথন কমর বলমলন,  ”যতামরা আল্লািমক ভয় কমরা“ َفات َُقوا اهللَ  

এবং অনুমরাধ্ কমর বলমলন,  আমার“  َوََل تُْخُزْوِن ِِفْ َضْیِفْ   

যমিমানমদর বযাপামর আমামক অপদস্থ করমব না।” হতহন আমরা 

বলমলন, ِشْیٌد    যতামামদর মামঝ হক যকান“  اَلَـْیَس ِمْنُكْم َرُجٌل ر َ

হবমবকসম্পন্ন পুরুে যনই?” ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৭৮)  

হকন্তু তামদর মমধ্য মনহতকতা ও মনুেমত্বর যলশমাত্রও হেল না। 
তাই তারা একমোমগ ো বমল উঠমলা,  হনমনাি আয়ামত যস কো 
বযি করা িময়মে,   

ِتَک ِمْن َحق ٍ ۚ َو اِن ََک لََتْعلَُم َما نُِریُْد   ○ َقالُْوا لََقْد عَلِْمَت َما لََنا ِِفْ بَنی
অেথঃ তারা বলমলা,  আপহন যতা জামনন,  আপনার কন্যামদর 
হদময় আমামদর যকান কাজ যনই। আর আপহন ভামলা কমরই 
জামনন,  আমরা হক চাই। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৭৯)  

এই পহরহস্থহতমত িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম এক সংকটজনক 
অবস্থায় পহতত িমলন। হনদারুণ আশািত িময় হতহন বলমলন,   

ِوْیۤ اىِلی ُرْكٍن َشِدیْدٍ  ة  اَْو ای  ○ َقاَل لَْو اَن َ ىِلْ بُِكْم ُقو َ
িেরত লূত ‘আলাইহিস সালাম বলমলন,  “িায়,  যতামামদর 
প্রহতমরাধ্ করার মমতা েহদ আমার সমযক শহি োকমতা অেবা 
আহম যকান শহিশালী অবলম্বমনর আশ্রয় গ্রিণ করমত পারতাম!” 
( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৮০)   

এর হদময় হতহন এ কো বুহঝময়মেন যে,  আহম েহদ যতামামদর 
যচময় অহধ্ক শহিশালী িতাম অেবা আমার েহদ প্রতাপশালী 
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আত্মীয়স্বজন এখ্ামন োকমতা তািমল বলপ্রময়াগ কমর এই সংকট 
যেমক হনষ্কৃহত লাভ করমত পারতাম। 

বুখ্ারী শরীমফ বহণথত আমে,  রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বমলন,  আল্লাি তা‘আলা িেরত লূত ‘আলাইহিস 
সালামমর প্রহত রিম করুন,  হতহন হনরুপায় িময় সুদৃঢ় 
জামা‘আমতর আশ্রয় কামনা কমরহেমলন। 

হতরহমেী শরীমফর এক বণথনায় এমসমে,  িেরত লূত ‘আলাইহিস 
সালামমর দু‘আর বরকমত পরবতথীকামল প্রমতযক নবীমক আল্লাি 
তা‘আলা সম্ভ্রান্ত ও শহিশালী বংমশ জন্মদান কমরহেমলন। (আল-
জাহম‘হলআিকাহমল কুরআন-কুরতুবী) 

যফমরশতাগণ িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমর অহস্থরতা ও 
উৎকণ্ঠা লক্ষয কমর প্রকতৃ রিস্য বযি কমর ো বলমলন,  এই 
আয়ামত তা বণথনা করা িময়মে,   

ا اِلَْیَک   َقالُْوا ییلُْوُط اِن َا ُرُسُل َرب َِک لَْن ی َِصلُْوۤ
অেথঃ যফমরশতাগণ বলমলন,  যি লূত,  আমরা আপনার 
পালনকতথার যপ্রহরত যফমরশতা। তারা কখ্মনা আপনার কামে 
যপ াঁেমত পারমব না। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৮১)  

যফমরশতাগণ িেরত লূত ‘আলাইহিস সালামমক বলমলন,  
আমরা মানুে নই,  বরং আল্লাি তা‘আলার যপ্রহরত যফমরশতা। 
আপহন হনহিত োকুন,  তারা আমামদর হকেইু করমত পারমব না। 
বরং আোব নাহেল কমর এই পাহপষ্ঠ দুরাচারমদর হনপাত করার 
জন্যই আমরা যপ্রহরত িময়হে। 

আবদুল্লাি ইবমন আব্বাস রা. যেমক বহণথত আমে,  দুবৃথত্তরা েখ্ন 
লূত ‘আলাইহিস সালামমর গমরর দরজায় সমমবত িমলা,  তখ্ন 
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হতহন ঘমরর দরজা বি কমর যরমখ্হেমলন। যফমরশতাগণ ঘমরর 
যভতমর অবস্থান করহেমলন। যকবল আড়াল যেমক দুিমদর সামে 
কোবাতথা চলহেল। এরপর একপেথাময় তারা যদয়াল টপমক 
হভতমর প্রমবশ কমর এবং কপাট ভাঙমত উদযত িয়। এমন নাজুক 

মুিমূতথ লূত ‘আলাইহিস সালামমর েবান যেমক এই বাকযহট َذا   هی
  উচ্চাহরত িময়হেল। (আজ বড় সংকটময় হদন)  یَْوٌم َعِصْیٌب 

তখ্ন যফমরশতাগণ তামক অভয় দান কমরন এবং ঘমরর দরজা 
খ্ুমল হদমত বমলন। তাই হতহন দরজা খ্ুমল যদন। তখ্ন হজবরাইল 
‘আলাইহিস সালাম যসই যলাকমদর প্রহত স্বীয় পাখ্ার ঝাাঁপটা 
মামরন। ফমল তারা অি িময় োয় এবং যভমগ চমল যেমত োমক। 

অন্য বণথনামমত,  িেরত হজবরাইল ‘আলাইহিস সালাম তামদর 
হদমক একটা ফুাঁক যদন। সমি সমি যসই দুরাচাররা সকমলই অি 
িময় োয় এবং তামদর সবথামি ভীেণ েন্ত্রণা শুরু িয়। তা োড়াও 
তামদর সমি শরীর কদাকার িময় োয়। তখ্ন তারা হচৎকার 
করমত করমত যসখ্ান যেমক পাহলময় োয়। 

অতঃপর যফমরশতাগণ আল্লাি তা‘আলার হনমদথশ শুহনময় িেরত 
লূত ‘আলাইহিস সালামমক বলমলন,   

َفاَْسِر بِاَْهلَِک بِِقْطٍع م َِن ال َْیِل َوََل یَلَْتِفْت ِمْنُكْم اََحٌد اَِل َ اْمَراَتََک ؕ اِن َه  ُمِصْیُبَها َماۤ 
  اََصابَُهْم 

অেথঃ আপহন হকেটুা রাত োকমত আপনার যলাকজনসি (এই 
এলাকা যেমড়) অন্যত্র চমল োমবন। আর (সবাইমক সতকথ কমর 
হদমবন)  আপনামদর যকউ যেন হপেমন হফমর না তাকায়। তমব 
আপনার স্ত্রী োড়া। (মস আোব যেমক বাাঁচমত পারমব না।) 
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অন্যমদর উপর যে আোব আপহতত িমব,  ( তার অন্যাময়র 
দরুন) তামকও যসই আোব পাকড়াও করমব। ( সূরা হুদ,  
আয়াত:  ৮১)  

স্মতথবয যে,  উহল্লহখ্ত আয়ামত যে বলা িময়মে, ) اَِل َ اْمَراتََك   তমব 

আপনার স্ত্রী োড়া)-এর এক অেথ এই িমত পামর যে,  আপনার 
স্ত্রীমক সামে যনমবন না। হদ্বতীয় অেথ এটা িমত পামর যে,  তামক 
হপেমন হফমর চাইমত হনমেধ্ করমবন না। অেবা এটাও িমত পামর 
যে,  যস আপনার হুাঁহশয়াহর যমমন চলমব না। 

বহণথত আমে,  তার স্ত্রীও সামে োহেল। হকন্তু পাহপষ্ঠমদর উপর 
আোব নাহেল িওয়ার কো শুমন যস পিামত হফমর তাকামলা এবং 
কওমমর যশাচনীয় পহরণহত যদমখ্ দুঃখ্ প্রকাশ করমত লাগমলা। 
সমি সমি একহট প্রিমরর আঘামত যস ধ্বংস িময় যগল। 
(তাফসীমর মােিারী)   

আোমবর ধ্রন 
যফমরশতাগণ লূত ‘আলাইহিস সালামমক আমরা জাহনময় হদমলন,  

ْبُح  ,অেথাৎ  اِن َ َمْوعَِدُهُم الص ُ  তামদর আোমবর হনহদথি সময় িমে 

যভার-সকাল। তখ্ন লূত ‘আলাইহিস সালাম বলমলন,  “আমরা 

তাড়াতাহড় িওয়া দরকার”। যফমরশতাগণ জবাব হদমলন, اَلَْیَس  
ْبُح بَِقِریٍْب   ?অেথাৎ, সকাল হক হনকটবতথী নয় الص ُ

উি আোমবর ধ্রন সম্পমকথ কুরআমন কারীমম ইরশাদ িময়মে,   

ْنُضْودٍ  ۙ  م َ ْیٍل ۬ ِ ا َجٓاَء اَْمُرنَا َجَعلَْنا عَالَِیَها َسافِلََها َو اَْمَطْرنَا عَلَْیَها ِحَجاَرة  م ِْن ِسج   ○َفلَم َ
অেথঃ অবমশমে েখ্ন আমার হুকুম অেথাৎ আোমবর হবেয় এমস 
যপ াঁেল,  তখ্ন আহম উি জনপমদর উপরমক হনমচ কমর হদলাম 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


21 
 

 
www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com  
 

আর তার উপমর কাাঁকর-পাের বেথণ করলাম,  োর প্রহতহট 
আপনার রমবর হনকট হচহিত হেল।  ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৮২-
৮৩)  

েখ্ন আোমবর হুকুম কােথকর করার সময় িমলা,  তখ্ন তামদর 
বসহতর উপহরভাগমক হনমচ কমর যদওয়া িমলা অেথাৎ তামদর 
জনপদমক সম্পূণথ উমি যদওয়া িমলা। আর তামদর উপর 
অহবশ্রান্তভামব এমন পাের বেথণ করা িমলা,  প্রমতযকহট পাের 
এক একজমনর নামম হচহিত হেল। 

বহণথত আমে,  চারহট বড় বড় শিমর কওমম লূত-এর বসহত হেল। 
ঐসব জনপদমকই কুরআমন কারীমম আলমু’তাহফকাত 

 বমল অহভহিত করা িময়মে। আল্লাি তা‘আলার হনমদথশ (َوالُْمْؤتَِفَكت)

পাওয়া মাত্র িেরত হজবরাঈল ‘আলাইহিস সালাম তার পাখ্া উি 
শির চতুিময়র েহমমনর তলমদমশ প্রহবি কমর যসগুমলামক 
এমনভামব শূমন্য উমত্তালন করমলন যে,  সবহকে ুহনজ হনজ স্থামন 
হস্থর হেল,  এমনহক পাহন ভহতথ পাত্র যেমক এক হবন্দু পাহনও 
গড়াল না বা পড়ল না,  আর মিাশনূ্য যেমক কুকুর,  জামনায়ার 
ও মানুমের হচৎকার যভমস আসহেল। হজবরাঈল ‘আলাইহিস 
সালাম ঐসব জনপদমক যসাজাভামব আকামশর হদমক তুমল 
অতঃপর যসগুমলামক সম্পূণথরূমপ উহিময় েোস্থামন হনমক্ষপ 
করমলন। তারা যেমিতু আল্লাির আইন ও হবধ্ান পহরবতথন কমর 
হদময়হেল,  তাই তামদর সম্পূণথরূমপ উহিময় মাহটচাপা হদময় শাহি 
যদওয়া িয়। তদুপহর এটা যতা হেল দুহনয়ার শাহি,  এরপর 
পরকামল তামদর জন্য রময়মে সীমািীন ভয়াবি আোব। 

এক বণথনায় আমে,  লূত ‘আলাইহিস সালামমর সম্প্রদাময়র উপর 
প্রির বেথমণর যে আোব নাহেল িময়হেল,  তা বড় বড় পােমরর 
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বেথণ নয়,  বরং মাহট হনহমথত কঙ্কমরর বেথণ হেল। প্রমতযক কঙ্কমরর 
গাময় যসই বযহির নাম যলখ্া হেল,  োমক ধ্বংস করার জন্য 
কঙ্করহট হনহক্ষপ্ত িময়হেল। যস যেহদমক পলায়ন কমরমে,  কন্করও 
তার পিাদ্ধাবন কমর তামক খ্তম কমরমে। 

সূরা োহরয়ামতর বণথনা হদময় যবাঝা োয়,  িেরত লূত ‘আলাইহিস 
সালামমর কওম প্রির-বেথমণর আোমব ধ্বংস িময়মে। আর সূরা 
হুমদর বণথনায় বুঝা োয়,  যগাটা জনপদমক উপমর তুমল উহিময় 
সকলমক মাহটচাপা হদময় এবং তার উপর হচহিত পাের বেথণ কমর 
ধ্বংস কমর যদওয়া িময়মে। বস্তুত এই উভয় বণথনার মামঝ যকান 
মবপরীতয যনই। কারণ,  এটা সম্ভব যে,  উভয় প্রকার আোবই 
নাহেল িময়হেল,  প্রেমম তামদর উপর প্রির বেথণ করা িময়মে 
এবং পমর সমগ্র ভূখ্ণ্ড- উহিময় ও হচহিত পাের বেথণ কমর 
তামদর ধ্বংস কমর যদওয়া িময়মে। 

কুরআন মজীমদর বিবয অনুোয়ী,  লূত ‘আলাইহিস সালামমর 
ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূি আজও আহিকা ও এহশয়ার মধ্যবতথী স্থামন 
আরব যেমক হসহরয়াগামী রািার পামশ্বথ জর্থামনর এলাকায় সমুমদ্রর 
উপহরভাগ যেমক েমেি হনমচর হদমক একহট হবরাট জলাশময়র 
আকামর হবদযমান রময়মে। ইহতিামস এটা হবরাট এক পহরহধ্মত 
হবমশে এক প্রকার লবণাি ও রিবণথ পাহনর আকার ধ্ারণ কমর 
আমে। এ পাহনমত যকান মাে,  বযাঙ,  কাাঁকড়া ইতযাহদ জন্তু 
জীহবত োকমত পামর না। এজন্যই এমক ‘বািমর মাইয়যাত’ বা 
মৃতসাগর (Dead Sea)  নামম অহভহিত করা িয়। এমক লূত 
সাগরও বলা িয়। 

অনুসিামন জানা যগমে,  এমত পাহনর অংশ খ্ুব কম এবং 
যতলজাতীয় উপাদান অহধ্ক পহরমামণ হবদযমান। তাই এমত যকান 
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সামুহদ্রক প্রাণী জীহবত োকমত পামর না। এ োড়া এর পাহনর ক্ষার 
সমুমদ্রর ক্ষামরর যচময় অমনক যবহশ তীব্র। যসই কারমণ এখ্ামন 
মানুে যর্ামব না। 

ঘটনা যেমক হশক্ষা  
আজকাল প্রত্নতত্ত্ব হবভামগর পক্ষ যেমক এখ্ামন হকেসুংখ্যক 
আবাহসক দালান-মকাঠা ও যিামটল হনমথাণ করা িময়মে। পরকাল 
যেমক উদাসীন বস্তুবাদী মানুে এমক পেথটনমক্ষমত্র পহরণত করার 
প্রয়াস যপময়মে। আফমসাস,  তারা হনেক যখ্ল-তামাশা হিসামব 
এসব এলাকা যদখ্ার জন্য যসখ্ামন গমন কমর। অেচ এ যেমক 
হশক্ষাগ্রিণ করার জন্য কুরআন মজীমদ ইরশাদ িময়মে,   

ِمْْیَ   ○ اِن َ ِِفْ ذیلَِک ََلیییٍت ل ِلُْمَتَوس ِ
অেথঃ হনিয় এমত মহুমনমদর জন্য হনদশথন রময়মে। ( সূরা হিজর,  
আয়াত:  ৭৭)  

এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকতৃপমক্ষ অন্তদৃথহিসম্পন্ন মহুমনমদর 
জন্য হশক্ষণীয়। একমাত্র ঈমানদারগণই এই হশক্ষা হদময় উপকৃত 
িয়। আর অন্যরা এসব স্থানমক হনেক তামাশার দৃহিমত যদমখ্ চমল 
োয়। 

উহল্লহখ্ত কওমম লূত-এর ধ্বংমসর ঘটনায় নাফরমান ও পাপীমদর 
জন্য হুাঁহশয়াহর বাতথা রময়মে। ইিজগমতর চাকহচকয ও যভাগ-
হবলামস পমড় দীন ও ঈমান যেমক দূমর োকা এবং পাপাচামর হলপ্ত 
িওয়া হনমজমদর ধ্বংস যর্মক আনারই নামান্তর। কুরআন মজীমদ 
বহণথত এসব ঘটনা আমামদর বারবার যস কো স্মরণ কহরময় হদময় 
সাবধ্ান কমর। 
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তাই এমেমক আমামদর নসীিত িাহসল করা জরুরী এবং সকল 
অন্যায় ও নাফরমানী যেমড় আল্লাি ও রাসূমলর হবধ্ান 
েোেেভামব পালন করা কতথবয। 

সমাপ্ত 
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 باسمه تعاىل

কওলম সামলূদর প্রহত আল্লাহর নাফরমানীর শাহি 
আল্লাহ তা‘আো ইরশাদ কলরন,   

ٗه ؕ َقْد َجٓاَءتُْكْم  یٍه غَْْیُ لًِحا ۘ َقاَل ییَقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما لَُكْم م ِْن اِل َو اىِلی ثَُمْوَد اََخاُهْم صی
ْوهَ  ْْۤ اَْرِض اهلِل َوََل تََمس ُ یًَۃ َفَذُرْوَها تَاْكُْل ِف ِذهٖ نَاَقُۃ اهلِل لَُكْم ای ب ُِكْم ؕ هی َنٌۃ م ِْن ر َ ٍء  ابَی ِ بُِسْوْۤ

 ○َفَیاُْخَذكُْم عََذاٌب اَلِْیٌم 
অেথঃ আহম সামূদ জাহতর হনকট তালদর ভাই সালেহলক পাঠাোম। 
হতহন বলেন,  যহ আমার কওম,  যতামরা আল্লাহর ইবাদত 
কলরা,  হযহন ছাড়া যকান ইোহ যনই। হনশ্চয় যতামালদর হনকট 
যতামালদর প্রহতপােলকর পক্ষ যেলক স্পষ্ট দেীে-প্রমাণ  এলসলছ। 
এটা আল্লাহর উটনী, যতামালদর জন্য আল্লাহর হনদশথন। সুতরাাং 
এলক আল্লাহর যহমলন হবচরণ  কলর যেলত দাও। এলত ক্ষহত করার 
মানলস স্পশথ কলরা না। তা না হলে ভীষণ  যবদনাদায়ক আযাব 
যতামালদর আঁকলড় ধরলব। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ৭৩)  

সূরা আরালফর উহল্লহেত ৭৩ নাং আয়ালত এবাং এরপর যেলক ৭৯ 
নাং আয়াত পযথন্ত যমাট সাতহট আয়ালত সালেহ ‘আোইহহস সাোম 
ও তার সম্প্রদালয়র অবস্থা বণ থনা করা হলয়লছ। যযমন এরআলে 
এই সূরায়, কওলম নহূ ও কওলম হুলদর প্রসঙ্গ আলোহচত হলয়লছ। 

আলোচয প্রেম আয়ালত বো হলয়লছ, 

لًِحا  َو اىِلی ثَُمْودَ اََخاُهْم صی
অেথঃ আহম সামূদ জাহতর হনকট তালদর ভাই সালেহলক 
পাহঠলয়হছ। 
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‘আদ ও সামূদ একই দাদার বাংশধর দুই বযহির নাম। তালদর 
সন্তানরাও তালদর নালম অহভহহত হলয় আোদা দুহট সম্প্রদালয় 
পহরণ ত হলয়লছ। একহট ‘আদ। অপরহট সামূদ।  

তারা আরলবর উত্তর-পহশ্চম এোকায় বসবাস করলতা। তালদর 
প্রধান শহলরর নাম হছে “হহজর”। বতথমালন এলক সাধারণ ত 
“মাদাহয়লন সালেহ” বো হয়। 

‘আদ জাহতর মলতা সামূদও বুহিমান,  শহিশােী ও বাহাদুর 
জাহত হছে। তারা পাের যোদাই ও রাজহমহির কালজ েুবই 
পারদশথী হছে। সমতে ভূহমলত হবশাে বড় বড় দাোন হনমথাণ  
ছাড়াও পাহাড় যোদাই কলর তারা নানান ঘর ততহর করলতা। 
তালদর হনমথান কালজর হনদশথন আজও হবদযমান আলছ। এগুলোর 
োলয় ইরাহম ও সামুহদ বণ থমাোর হশোহেহপ রলয়লছ। এক সফলর 
যসসব হনদশথন আল্লাহ তা‘আো আমালক (লেেক, হযরতওয়াো 
মুফতী মনসূরুে হক দা.বা.লক) যদোর সুলযাে দান কলরলছন। 

দুহনয়াবী ধন-সম্পদ আর আহধপলতযর পহরণ হত প্রায়ই অশুভ হলয় 
োলক। ধনীরা আল্লাহ তা‘আো ও পরকাে ভুলে হেলয় ভ্রান্ত পলে 
পা বাড়ায়। সামূদ জাহতর যবোয় তা-ই ঘলটলছ। 

আল্লাহ তা‘আো তার হচরন্তন রীহত অনুযায়ী সামূদ জাহতর 
যহদালয়লতর জন্য হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোমলক পয়োম্বর 
হহসালব যপ্ররণ  কলরন। হতহন বাংশ ও যদলশর হদক হদলয় সামূদ 
জাহতরই একজন সদস্য এবাং সালমরই বাংশধর হছলেন। এ 

কারলণ ই আয়ালত তালক اََخاُهْم َصالًِحا  অেথাৎ,  “তালদর ভাই 

সালেহ” বলে উলল্লে করা হলয়লছ। 
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হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোম তার সম্প্রদায়লক পূবথবতথী 
নবীেলণ র মলতা তাওহীলদর দাওয়াত হদলয়হছলেন। হতহন তালদর 
বলেন,   

هٗ  یٍه غَْْیُ  ییَقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما لَُكْم م ِْن اِل
অেথঃ যহ আমার সম্প্রদায়,  আল্লাহর ইবাদত কলরা। হতহন ছাড়া 
যকান ইোহ যনই। 

হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোম যযৌবনকাে যেলকই তার 
সম্প্রদায়লক তাওহীলদর দাওয়াত হদলত শুরু কলরন এবাং এ কাজ 
করলত করলতই বাধথলকয উপনীত হন। 

তার উপযুথপহর পীড়াপীহড়লত অহতষ্ঠ হলয় তার সম্প্রদালয়র 
যোলকরা হস্থর করলো,  তার কালছ এমন একহট দাহব করলত 
হলব,  যা পূরণ  করলত হতহন অক্ষম হলবন এবাং আমরা তার 
হবরুলি জয়োভ করলবা। যসমলত তারা দাহব করলো,  আপহন 
যহদ সহতযই আল্লাহর নবী যহান তা হলে আমালদর “কাহতবা” 
পাহালড়র পােলরর হভতর যেলক একহট দশ মালসর েভথবতী সবে 
উটনী যবর কলর যদোন,  যার রঙ হলব যসানাহে। 

হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোম প্রেলম তালদর কাছ যেলক 
অঙ্গীকার হনলেন,  যহদ আহম যতামালদর দাহব পূরণ  কলর হদই,  
তলব যতামরা আমার প্রহত এবাং আমার দাওয়ালতর প্রহত হব্াস 
স্থাপন করলব হক না? তেন তারা সবাই এই মলমথ অঙ্গীকার 
করলো। 

হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোম দুই রাকাত নামায পলড় 
আল্লাহর কালছ দু‘আ করলেন,  “আয় আল্লাহ,  আপনার জন্য 
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যকান কাজই কহঠন না। তাই দু‘আ করহছ,  তালদর দাহব পূরণ  
কলর হদন।” 

সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর দু‘আর সালে সালে পাহালড়র োলয় 
েভথধাহরণ ীর মলতা স্পন্দন যদো হদে এবাং একহট হবরাট পাের 
হবলফাহরত হলয় তার হভতর যেলক দাহবর অনুরূপ দশ মালসর 
েভথবতী স্বাস্থযবতী যসানাহে রলঙর একহট উটনী যবহরলয় এলো। 

হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর এই হবস্ময়কর মুহজযা যদলে 
যসই সম্প্রদালয়র হকছলুোক সলঙ্গ সলঙ্গ মুসেমান হলয় যেে। 
বাহকরাও মুসেমান হওয়ার ইচ্ছা যপাষণ  করলো। হকন্তু যদব-
যদবীর হবলশষ পূজাহর ও মূহতথপূজার ঠাকুর-ধরলনর হকছু সরদার 
তালদর ইসোম গ্রহলণ  বাধা হদে। তাই তারা আর মুসেমান হলো 
না। 

যশষ পযথন্ত সালেহ ‘আোইহহস সাোম তার সম্প্রদালয়র যসই 
নাফরমান যোকলদর অঙ্গীকার ভঙ্গ করলত যদলে শহিত হলয় 
পড়লেন। কারণ  এলদর উপর আযাব এলস যযলত পালর। তাই হতহন 
পয়োম্বর সুেভ দয়া প্রকাশ কলর বেলেন,  এই উটনীর 
যদোলশানা কলরা। এলক যকানরূপ কষ্ট হদলয়া না। এভালব কলর 
হয়লতা যতামরা আযাব যেলক যবলঁচ যযলত পারলব। হকন্তু এর 
অন্যো হলে যতামরা সালে সালে আযালব পহতত হলব। হনলনাি 
আয়ালত এ কোই বযি করা হলয়লছ। আল্লাহ তা‘আো ইরশাদ 
কলরন,   

ٍء َفَیاُْخَذكُْم  ْوَها بُِسْوْۤ ْْۤ اَْرِض اهلِل َوََل تََمس ُ یًَۃ َفَذُرْوَها تَاْكُْل ِف ِذٖه نَاَقُۃ اهلِل لَُكْم ای هی
  ○عََذاٌب اَلِْیٌم 
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অেথঃ এহট আল্লাহর উটনী,  যতামালদর জন্য হনদশথন। অতএব,  
এলক আল্লাহর যহমলন হবচরণ  কলর যেলত দাও এবাং এলক ক্ষহত 
করার হনয়লত স্পশথ কলরা না। নতুবা যতামালদর ভীষণ  যন্ত্রণ াদায়ক 
শাহি পাকড়াও করলব। 

পৃহেবীর সবহকছইু যতা আল্লাহ তা‘আোর! তবু হবলশষভালব এই 
উটনীলক “আল্লাহর উটনী” বোর কারণ  হলো,  এহট আল্লাহর 
অসীম শহির হনদশথন এবাং সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর মুহজযা 
হহসালব হবস্ময়কর ভালব সৃহষ্ট হলয়লছ। যযমন হযরত ঈসা 
‘আোইহহস সাোলমর জন্মও অলেৌহককভালব হলয়হছে বলে তালক 

 বো হলয়লছ। হকাংবা যসই উটনীর মাহাত্ময (আল্লাহর আত্মা) ُرْوُح اهللِ 

বুঝালনার জন্য তালক  ِ  বো হলয়লছ। (আল্লাহর উটনী) نَاَقُۃ الل ی

এরপর  ِ ,বলে ইহঙ্গত করা হলয়লছ যয تَاْكُْل ِف اَْرِض الل ی  এই উটনীর 

পানাহালর যতামালদর মাহেকানা ও যতামালদর ঘর যেলক হকছইু 
বযয় করলত হলব না। যহমন আল্লাহর এবাং এর উৎপন্ন ফসেও 
আল্লাহর সৃহষ্ট। কালজই তার উটনীলক তার যহমলন স্বাধীনভালব 
যছলড় দাও,  যালত সাধারণ ভালব চারণ লক্ষলত্র হবচরণ  কলর হনহবথলে 
যেলত পালর। 

সামূদ জাহত যয কূপ যেলক পাহন পান করলতা এবাং জন্তুলদর পান 
করালতা,  এই উটনীও যসই কূপ যেলকই পাহন পান করলতা। হকন্তু 
এ আশ্চযথ ধরলনর উটনী যেন পাহন পান করলতা,  তেন পাহন 
পান কলর হনঃলশষ কলর যফেলতা এবাং এর ভলয় সম্প্রদালয়র অন্য 
সব জীব-জন্তু তেন পান করলত আসলতা না। এর ফলে সমস্যা 
যদো হদে। 
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তেন হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোম আল্লাহ তা‘আোর 
হনলদথলশ ফায়সাো কলর হদলেন,  একহদন এই উটনী পাহন পান 
করলব এবাং অন্যহদন সম্প্রদালয়র সবাই পাহন হনলব। অহধকন্তু 
যযহদন উটনী পাহন পান করলতা,  যসহদন অন্যরা উটনীর দুধ 
হদলয় তালদর সব পাত্র ভহতথ কলর হনত। সূরা কামালর এভালব পাহন 
বণ্টলনর কো উলল্লে কলর আল্লাহ তা‘আো ইরশাদ কলরন,   

ْحَتَضرٌ  ْ كُل ُ ِشْرٍب م ُ ْئُهْم اَن َ الَْماَء قِْسَمٌۃ بَْیهََنُ  َونَِب 
অেথঃ যহ সালেহ,  আপহন স্বজাহতলক জাহনলয় হদন,  তালদর এবাং 
উটনীর মলধয পাহন বণ্টন হনধথাহরত,  একহদন উটনীর এবাং 
পরবতথী হদন তালদর। ( সূরা কমার,  আয়াত:  ২৮)  

সূরা শুআরা-এর ১৫৫ নাং আয়ালত যস প্রসঙ্গ এভালব বযি 
হলয়লছ,   

ْعلُْوٍم  ِذٖه نَاَقٌۃ ل ََها ِشْرٌب و َ لَُكْم ِشْرُب یَْوٍم م َ  هی
অেথঃ এহট আল্লাহর উটনী। একহদন এর জন্য পাহন বরাদ্দ োকলব 
এবাং অন্য হনহদথষ্ট হদলনর পাহন যতামালদর োকলব। 

আল্লাহর উটনী হতযা 
আল্লাহর পক্ষ যেলক যফলরশতােণ  এই বণ্টন-বযবস্থা যদোলশানা 
করলতন,  যালত যকউ এর যেোফ করলত না পালর। 

এই উটনীর কারলণ  সামদূ জাহতর হকছটুা অসুহবধা হহচ্ছে। হকন্তু 
তারাই যযলহতু এটা আল্লাহর কাছ যেলক যচলয় এলনলছ আর এলক 
হকছ ুকরা হলে তারা আযালবর সম্মুেীন হলব,  তাই হকছু করলত 
সাহস করহছে না। তবু মলন মলন তারা এর ধ্বাংস কামনা করলতা। 
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ইহতমলধয শয়তান তালদর কুমন্ত্রণ া হদে। তাই তারা হনলজরা যসই 
উটনীহট হতযা করার দুঃসাহস না যদোলেও অন্য যকালনাভালব 
তালক েতম করার ফহন্দ-হফহকর করলত োেলো। 

এক পযথালয় যসই সম্প্রদালয়র সাদাকা হবনলত মুেতার ও উনাইযা 
নামীয় দুজন নারী ফহন্দ আঁটলো। যয প্রতারণ ার মাধযলম শয়তান 
মানুলষর বুহি-জ্ঞান ও যচতনা হবেুপ্ত কলর যদয়,  তা হলচ্ছ নারীর 
প্রলোভন। যসই দুই নারী হছে পরম সুন্দরী। তারা বাহজ যঘাষণ া 
করলো,  যয বযহি এই উটনী হতযা করলব,  যস আমালদর এবাং 
আমালদর কন্যালদর মধয যেলক যালক ইচ্ছা গ্রহণ  করলত পারলব। 

তেন সম্প্রদালয়র দুই যুবক এই কালজর জন্য ততহর হলো। তালদর 
নাম হমসদা ও কাসার। তারা যসই বাহজ পাওয়ার যনশায় মত্ত হলয় 
উটনী হতযা করার জন্য যবহরলয় পড়লো। 

তারা উটনীর যাতায়ালতর পলে একহট বড় পােলরর টুকরার 
যপছলন যোপলন বলস রইে। তারপর উটনী সামলন আসলতই 
হমসদা তার প্রহত তীর হনলক্ষপ করলো এবাং কাসার তরবাহরর 
আঘালত তার পা যকলট তালক হতযা করলো। 

সূরা শামলস তালক সামূদ জাহতর সবচাইলত বড় হতভাো বলে 
আেযা যদওয়া হলয়লছ। যকননা,  তার কারলণ ই যোটা সম্প্রদায় 
আযালব পহতত হলয়লছ। 

নাফরমানীর শাহি 
উটনী হতযার ঘটনা জানার পর সালেহ ‘আোইহহস সাোম তার 
সম্প্রদায়লক আল্লাহর হনলদথশ জাহনলয় হদলেন,  এেন যেলক 
যতামালদর জীবনকাে মাত্র হতনহদন অবহশষ্ট রলয়লছ। এই সম্পলকথ 
পহবত্র কুরআলনর হববরণ  হলচ্ছ,   
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ُعْوا ِفْ  یَثَۃ اَی َاٍم ؕ ذیلَِک َوعٌْد غَْْیُ َمْكُذْوٍب تََمت َ  َداِركُْم ثَل
অেথঃ যতামরা হতনহদন যতামালদর বাহড়-ঘলর আরাম কলর নাও। 
(এরপরই আযাব যনলম আসলব।) এই ওয়াদা সতয,  এর 
বযহতক্রম হলব না। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৬৫)  

হকন্তু যয জাহতর হবলবক ও যচতনা হবেুপ্ত হলয় যায়,  তালদর জন্য 
যকান উপলদশ ও হুঁহশয়াহর কালজ আলস না। তাই যতা হযরত 
সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর এই কো শুলন তারা ঠাট্টা-হবদ্রুপ 
কলর বেলো,  “এই শাহি কীভালব এবাং যকাো যেলক আসলব? 
এর েক্ষণ  কী হলব?” 

সালেহ ‘আোইহহস সাোম বেলেন,  তা হলে আযালবর েক্ষণ ও 
শুলন নাও। আোমীকাে বৃহস্পহতবার যতামালদর নারী-পুরুষ,  
যুবক-বৃি হনহবথলশষ সবার মুেমণ্ডে হলোলদ ও ফযাকালশ হলয় 
যালব। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুেমণ্ডে োঢ় োেবণ থ ধারণ  
করলব। অতঃপর শহনবার সবার মুেমণ্ডে যঘার কৃষ্ণবণ থ হলয় 
যালব। যসটাই হলব যতামালদর জীবলনর যশষ হদন। 

হতভাো জাহত এই কো শুলনও আল্লাহ তা‘আোর দরবালর ক্ষমা 
প্রােথনা করার পহরবলতথ যোদ সালেহ ‘আোইহহস সাোমলকই 
হতযা করার হসিান্ত হনে। তারা ভাবলো,  যহদ যস সতযবাদী হয় 
এবাং আমালদর উপর আযাব আলসই,  তলব আমরা হনলজলদর 
আলে তার ভবেীোই সাঙ্গ কলর হদই। পক্ষান্তলর যহদ যস 
হমেযাবাদী হয়,  তলব হমেযার সাজা যভাে করুক। 

সামূদ জাহতর এই সাংকলের কো কুরআনুে কারীলমর অন্যত্র 
হবশদভালব আলোচনা করা হলয়লছ। 
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হসিান্ত অনুযায়ী হকছলুোক রালতর আঁধালর সালেহ ‘আোইহহস 
সাোমলক হতযা করার উলদ্দলে তার ঘরপালন রওয়ানা হলো। 
হকন্তু আল্লাহ তা‘আো পহেমলধযই পােলরর বৃহষ্ট হদলয় তালদর 
ধ্বাংস কলর হদলেন। আল্লাহ তা‘আো বলেন,   

ُهْم ََل یَْشُعُرْوَن   َو َمَکُرْوا َمْكًرا و َ َمَکْرنَا َمْكًرا و َ
অেথঃ তারা যোপন ষড়যন্ত্র করলো। আহম এমন যকৌশে অবেম্বন 
করোম,  তারা তা জানলতই পারলো না। ( সূরা নামে,  আয়াত:  
৫০)  

এরপর বৃহস্পহতবার যভালর যদো যেে হঠকই সালেহ ‘আোইহহস 
সাোলমর কো অনুযায়ী সবার মুেমণ্ডে েভীর হেুদ রলঙ 
ফযাকালশ হলয় হেলয়লছ। 

প্রেম েক্ষণ  সতয প্রমাহণ ত হওয়ার পলরও জাহেমরা ঈমালনর প্রহত 
মলনাহনলবশ করলো না। বরাং তারা সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর 
প্রহত আলরা চলট যেে এবাং সমগ্র জাহত তালক হতযা করার জন্য 
যঘারালফরা করলত োেলো। তেন আল্লাহ তা‘আো তার নবী 
‘আোইহহস সাোমলক তালদর সকে চক্রান্ত যেলক যহফাজত 
করলেন। 

যযভালব আযাব এলো 
মানুলষর মন-মহিষ্ক যেন ভ্রান্ত হলয় যায় তেন োভলক ক্ষহত ও 
ক্ষহতলক োভ এবাং ভালোলক মন্দ ও মন্দলক ভালো মলন করলত 
োলক। সামূদ জাহতর যবোয় তা-ই ঘটলো। আল্লাহ তা‘আো 
আযাব দালনর হবহভন্ন পযথালয়র উদ্ভব ঘহটলয় তালদর এই অবকাশ 
হদহচ্ছলেন যয,  তারা কুফর ও নাফরমানী যছলড় ঈমালনর পলে 
হফলর আলস হক না। হকন্তু না,  যসই হতভাোরা যশষ সুলযাে পযথন্ত 
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যবদীনী ও অবাধযতার উপর অটে অহবচে োকলো এবাং ঈমালনর 
পলে হফলর এলস আযাব যেলক রক্ষা পাওয়ার যকান উপায় 
অবেম্বন করলো না। 

এমহন কলরই হিতীয়হদন সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর 
ভহবষ্যিাণ ী অনুযায়ী সবার মুেমণ্ডে োে এবাং তৃতীয়হদন যঘার 
কালো হলয় যেে। তেন সবাই জীবন যেলক হনরাশ হলয় যেে এবাং 
অলপক্ষা করলত োেলো,  যকান হদক যেলক কীভালব আযাব এলস 
তালদর ধ্বাংস করলব। 

এমতাবস্থায় ভীষণ  ভূহমকম্প শুরু হলো এবাং উপর যেলক হবকট 
ও ভয়াবহ হচৎকার যশানা যেে। ফলে সবাই বসা অবস্থায় 
অলধামুেী হলয় যহমলন শুলয় পরলো। 

পহবত্র কুরআলন এ সম্পলকথ বো হলয়লছ, ْجَفۃُ    ,অেথাৎ َفاََخَذتُْهُم الر َ

ভ-ূকম্পন তালদর পাকড়াও করলো। অপর আয়ালত বো হলয়লছ,  

ْیَحۃُ َفاََخَذتُْهُم  الص َ   অেথাৎ, হবকট হচৎকার তালদর আকঁলড় হনলো। 

এলত বুঝা যালচ্ছ তালদর উপর উভয় প্রকার আযাব নাহযে 
হলয়হছে। হনলচর হদক যেলক ভূহমকম্প এবাং উপলরর হদক যেলক 
হবকট হচৎকার-এর আযাব তালদর হঘলর হনলয়হছে। ফলে তালদর 
কী অবস্থা হলয়লছ,  যস সম্পলকথ পহবত্র কুরআলন বো হলয়লছ,   

ِثِمْیَ فَ  اَْصَبُحْوا ِفْ َداِرِهْم جی  
অেথঃ তারা বাহড়-ঘলর যয যয অবস্থায় হছে,  যসভালবই মৃতুযমলুে 
পহতত হলো। ( সূরা আনকাবূত,  আয়াত:  ৩৭)  

এই ঘটনার প্রধান অাংশগুলো কুরআলন কারীলমর হবহভন্ন সূরায় 
রলয়লছ। যো,  সূরা আরাফ,  আয়াত ৭৩-৭৬;  সূরা হুদ,  
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আয়াত ৬১-৬৮;  সূরা শুআরা,  আয়াত ১৪১-১৫৯;  সূরা 
নাহলো,  আয়াত ৪৫-৪৯;  সূরা কমার,  আয়াত ২৩-৩১;  
সূরা শামস,  আয়াত ১১-১৫। এ ছাড়াও ঘটনার আলরা হববরণ  
হাদীস শরীলফ বহণ থত হলয়লছ।  

বুোরী শরীলফ বহণ থত আলছ,  তাবুক যুলির সফরকালে রাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইহহ ওয়াসাল্লাম হহজর নামক যসই স্থানহট 
অহতক্রম কলরন,  যযোলন সামূদ জাহতর উপর আযাব 
এলসহছলো। তেন হতহন সাহাবীলদর হনলদথশ যদন,  “যকউ যযন 
এই আযাবহবধ্বি এোকার হভতলর প্রলবশ না কলর এবাং যকউ যযন 
এই এোকার কূলপর পাহন বযবহার না কলর।” (তাফসীলর মাযহরী) 

যকউ আযাব যেলক রক্ষা পায়হন 
অপর হাদীলস রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইহহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
কলরন,  সামূদ জাহতর উপর আপহতত আযাব যেলক যসসময় শুধ ু
“আবু হরোে” নামক এক বযহি যবলঁচ হেলয়হছে। এ ছাড়া যকউ 
বাঁচলত পালরহন। এরপর আবু হরোেলকও েযব পাকড়াও 
কলরহছে। যস মলর মাহটলত যদলব যায়। ঘটনাক্রলম েযব নাহযলের 
সময় এই যোক মক্কায় এলসহছে। মক্কার যহলরলমর সম্মানালেথ 
আল্লাহ তা‘আো তেন তালক বাঁহচলয় রালেন। এরপর যেন যস 
যহলরম শরীফ যেলক বাইলর যায়,  তেন সামূদ জাহতর আযাব 
তার উপরও পহতত হয় এবাং যসও তেন মৃতুযমলুে পহতত হয়। 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইহহ ওয়াসাল্লাম সাহাবালয়লকরামলক 
মক্কার বাইলর আবু হরোলের কবলরর হচহ্নও যদোন এবাং বলেন,  
“তার সালে স্বলণ থর একহট ছহড় মাহটলত দাফন হলয় হেলয়লছ।” 
তেন সাহাবালয়লকরাম তার কবর েনন করলে যসই ছহড়হট পাওয়া 
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যায়। এই যরওয়ায়ালত আলরা বো হলয়লছ,  তালয়লফর অহধবাসী 
সাহকফ যোত্র আবু হরোলেরই বাংশধর। (তাফসীলর মাযহরী) 

ঘটনা যেলক হশক্ষা 
আযালব হনপহতত এই সম্প্রদালয়র হবধ্বি বহিগুলোলক আল্লাহ 
তা‘আো ভহবষ্যৎ প্রজলন্মর জন্য হশক্ষাস্থে হহসালব আজও 
সাংরহক্ষত যরলেলছন। কুরআন মজীলদ হুহঁশয়ার কলর বো হলয়লছ,  
হসহরয়া েমলনর পলে এসব স্থান মানুলষর হশক্ষার কাহহনী হলয় 
হবদযমান আলছ। এ সম্পলকথ ইহঙ্গত কলর সূরা ইউসূলফর ১০৫ নাং 
আয়ালত আল্লাহ তা‘আো বান্দালদর সতকথ কলরলছন। 

উহল্লহেত আয়াতসমূলহ সামূদ জাহতর উপর আপহতত আযালবর 
ঘটনা হববৃত করার পর সূরা আরালফ বো হলয়লছ,   

ْوَن  یِکْن َل َ تُِحب ُ ْ َونََصْحُت لَُكْم َول ْ َوَقاَل ییَقْوِم لََقْد اَبْلَْغُتُكْم ِرَسالََۃ َرّب ِ َفَتَوىل ی َعهَْنُ
ِصِحْیَ   ○الن ی

অেথঃ অতঃপর হতহন (সালেহ ‘আোইহহস সাোম) তালদর হনকট 
যেলক দূলর চলে যান এবাং বলেন,  যহ আমার কওম,  হনশ্চয় 
আহম যতামালদর হনকট আমার পরওয়ারহদোলরর পয়োম যপৌঁলছ 
হদলয়হছ এবাং যতামালদর কেযাণ  কামনা কলরহছ। হকন্তু যতামরা 
কেযাণ কামীলদর পছন্দ কলরা না। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  
৭৯)  

স্বজাহতর উপর আযাব নাহযে হওয়ার পর হযরত সালেহ 
‘আোইহহস সাোম যেন যসই এোকা পহরতযাে কলর অন্যত্র চলে 
যান,  তেন যকান যকান বণ থনামলত,  তার সাংলে চার হাজার 
মুহমন হছে। হতহন সবাইলক হনলয় ইয়ামালনর “হাযরামাউত” 
নামক স্থালন চলে যান। যসোলনই তার ওফাত হয়। আর যকান 
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যকান যরওয়ালয়ত যেলক তার মক্কায় আেমন এবাং যসোলন 
ওফালতর কোও জানা যায়। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ৭৯)  

উি আয়াত হদলয় বুঝা যালচ্ছ,  সালেহ ‘আোইহহস সাোম তার 
কওলমর যসই এোকা তযাে করার সময় ধ্বাংসপ্রাপ্ত জাহতলক 
সলম্বাধন কলর বলেলছন,  “যহ আমার সম্প্রদায়,  আহম যতামালদর 
কালছ প্রহতপােলকর পয়োম যপৌঁলছ হদলয়হছ এবাং যতামালদর 
কেযাণ  কামনা কলরহছ। হকন্তু আফলসাস,  যতামরা 
কেযাণ কামীলদর পছন্দই কর না।” 

এোলন প্রশ্ন হয়,  সবাই যেন ধ্বাংস হলয় যেলছ,  তেন তালদর 
সলম্বাধন কলর কো বলে োভ কী? এর োভ হলো,  এলেলক 
অন্যরা হশক্ষা োভ করলত পারলব। এ পযথালয় রাসূে সাল্লাল্লাহু 
‘আোইহহ ওয়াসাল্লাম হনলজও বদর যুলি হনহত কুরাইশ-
সরদারলদর এমহনভালব সলম্বাধন কলর হকছ ু কো বলেহছলেন। 
অেবা হযরত সালেহ ‘আোইহহস সাোলমর এই সলম্বাধন আযাব 
অবতরলণ র আলেও হলত পালর,  যহদও ঘটনার বণ থনায় তা পলর 
উলল্লে করা হলয়লছ। 

উপলরাি ঘটনায় নাফরমান ও দীন হবমেুলদর জন্য সতকথবাতথা 
রলয়লছ। পাহেথব দুহনয়ার যমালহ পলড় দীন ও ঈমান এহড়লয় চো 
ধ্বাংলসর কারণ । পহবত্র কুরআলন বহণ থত উি সামূদ জাহতর ধ্বাংস 
ও হবপলযথর ইহতহাস আমালদর বারবার যসই হশক্ষাই যদয়। 
এলেলক হশক্ষা হনলয় সাংলশাধন হওয়া এবাং অন্যায় ও পাপাচার 
যছলড় দীলনর পলে চো আমালদর কতথবয। 

সমাপ্ত 
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 باسمه تعاىل

হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা ও শিক্ষা 
আোহ তা‘আলা ইরিাদ কপরন,   

ٓائیلیْیَ  ٖۤ ٰایٌٰت ل یلس َ ْ یُوُسَف َو ایْخَوتیه  ََنا الُْوا لَُیْوُسُف َو اَُخْوُه اََحب ُ ایىٰلٖۤ اَبییْ ایْذ قَ  ○لََقْد کَاَن ِفی
ن  ْ َضلٍٰل م ُبیْیی ا َونَْحُن ُعْصَبٌۃ ؕ این َ اَبَانَا لَِفی اْقُتلُْوا یُْوُسَف اَویاْطَرُحْوُه اَْرًضا ی َْخُل  ○میَن َ

ْیَ  ه  َقْوًما ٰصلیحی ْ ََل تَْقُتلُْوا َقاَل  ○لَُكْم َوْجُه اَبیْیُكْم َوتَُكْونُْوا میْنْۢ بَْعدی َقٓائیٌل م یهْْنُ
لیْیَ  اَرۃی ایْن ُكْنُتْم ٰفعی ی َ ْطُه بَْعُض الس َ ْ غَٰیَبتی الُْجب ی یَلَْتقی  ○یُْوُسَف َواَلُْقْوُه ِفی

অেজুঃ ইউসুফ আ. ও তার ভাইপদর কাশহনীপত অবেই শনদিজন 
রপয়পছ প্রশ্নকারীপদর জন্য;  যখ্ন তারা বলপলা,  অবেই 
ইউসুফ ও তার ভাই আমাপদর শপতার কাপছ আমাপদর চাইপত 
অশিক শপ্রয়,  অেচ আমরা একশট সংহত দল। শনশ্চয় আমাপদর 
শপতা প্রকাে ভ্রাশন্তপত রপয়পছন। হয়পতা ইউসুফপক হতযা কপরা 
শকংবা তাপক কফপল করপখ্ আপসা অন্য ককান স্থাপন। তাহপল 
কতামাপদর শপতার কনকদৃশি শুি ুকতামাপদর প্রশতই শনশবি হপব এবং 
এরপর কতামরা (তাওবা কপর) ভাল মানুষ হপয় যাপব। তাপদর মিয 
কেপক একজন বলপলা,  কতামরা ইউসুফপক হতযা কপরা না,  বরং 
যশদ কতামরা শকছ ুকরপতই চাও,  তাহপল তাপক ককাপনা কূপপর 
গভীপর শনপক্ষপ কপরা,  যাপত ককান পশেক তাপক তুপল শনপয় যায়। 
( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭-১০)  

উশেশখ্ত আয়াতসমূপহ হযরত ইউসুফ আ. ও তাাঁর ভাইপদর কো 
আপলাচনা করা হপয়পছ। হযরত ইউসুফ সহ হযরত ইয়াকূব আ. 
এর বাপরা জন পতু্র সন্তান শছপলন। তাপদর প্রপতযপকরই অপনক 
সন্তান-সন্তশত হয় এবং বংি শবস্তার লাভ কপর। 
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ইউসুফ আ. এর পশরচয়  
হযরত ইয়াকূব আ. এর উপাশি শছল ইসরাঈল। তাই কসই বারশট 
পশরবার সবাই ‘বনী ইসরাঈল’ নাপম পশরশচত হয়। বাপরা কছপলর 
মপিয দিজন বড়পছপল হযরত ইয়াকূব আ. এর প্রেমা স্ত্রী লাইয়যা 
শবনপত লাইয়যাপনর গপভজ জন্ম গ্রহণ কপরন। তার মৃতুযর পর 
ইয়াকূব আ. লাইয়যার কবান রাহীলপক শববাহ কপরন। রাহীপলর 
গপভজ দুই কছপল ইউসুফ ও শবনয়ামীন জন্মগ্রহণ কপরন।  

তাই হযরত ইউসুফ আ. এর একমাত্র সপহাদর ভাই শছপলন 
শবনয়ামীন এবং অবশিি দিজন ববমাপত্রয় ভাই। এরপর ইউসুফ 
আ. এর আম্মা রাহীলও শবনয়ামীপনর জপন্মর সময় মৃতুযমপুখ্ 
পশতত হন। (আল-জাশম‘শলআহকাশমল কুরআন শলল কুরতুবী) 

ইউসুফ আ. এর স্বপ্ন ও তার বযাখ্যা 
হযরত ইউসুফ আ. বিিপব স্বপ্ন কদপখ্শছপলন কয,  এগারশট নক্ষত্র 
এবং সূযজ ও চাাঁদ তাপক শসজদা করপছ। এই অশভনব স্বপ্ন কদপখ্ 
শপতার শনকট বযি করপল শতশন নবী সুলভ দরূদিজীতা শদপয় 
বুঝপত পারপলন কয,  ইউসুপফর ভশবষ্যপত মহা মযজাদা অপপক্ষা 
করপছ। এমনশক কস নবীও হপত পাপর। তাই শতশন তাপক আপরা 
অশিক কেহ করপত লাগপলন এবং তার এই কসৌভাপগযর সংবাদ 
অবশহত হপয় অন্যান্য ভাপয়রা তার প্রশত আপরা ঈষজাশিত হপয় 
উঠপত পাপর এবং তাপক কি কদয়ার পশরকল্পনা করপত পাপর 
কভপব শতশন ইউসুফপক সতকজ কপর শদপয় বলপলন কয,  কতামার 
ভাইপদর শনকট এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত কমাপটও বণজনা কপরা না,  তাহপল 
কতামার শবরুপে তারা ষড়যপে কমপত উঠপব। ককননা িয়তান কতা 
মানুপষর শচরিত্রু । কস চায়না ভাইপয় ভাইপয় সম্পকজ অটুট 
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োকুক,  িাশন্তপত বসবাস করুক। শকন্তু মানুষ কযটা আিংকা কপর 
কসটাই হপয় োপক।  

হযরত ইউসুফ আ. এর ববমাপত্রয় ভাইপয়রা কদখ্পলা কয,  শপতা 
ইয়াকূব আ. ইউসুপফর প্রশত অসািারণ মুহাব্বত রাপখ্ন। ফপল 
তাপদর মপন শহংসা মাো চড়া শদপয় ওপঠ। এটাও হপত পাপর কয,  
তারা ককাপনাভাপব ইউসুফ আ. এর স্বপপ্নর শবষয়ও জানপত 
কপপরশছপলা,  যেরূণ তারা হযরত ইউসুফ আ. এর শবরাট 
মাহাপত্মযর কো কটর কপপয় তাাঁর প্রশত শহংসাপরায়ণ হপয় উঠপলা। 

তখ্ন তারা পরস্পপর বলাবশল করপত লাগপলা কয,  আব্বাজান 
কদশখ্ আমাপদর তুলনায় ইউসুফ ও তার কছাট ভাই শবনয়ামীনপক 
অশিক ভাপলাবাপসন। অেচ আমরা দিজন তাপদর বড় হওয়ার 
কারপণ ঘপরর কাজ-কমজ করপত সক্ষম। তারা উভপয়ই কছাট বালক 
শবিায় ঘরস্থাশলর কাজ করার িশি রাপখ্ না। আমাপদর শপতার 
উশচৎ হপলা,  শবষয়শট অনুিাবন করা এবং আমাপদরপক অশিক 
মুহাব্বত করা। শকন্তু শতশন প্রকাপে অশবচার কপর যাপেন। তাই 
এপসা,  আমরা হয় ইউসুফপক হতযা কশর,  না হয় তাপক এমন 
দূরপদপি শনবজাশসত কশর,  কযখ্ান কেপক কস আর শফপর আসপত 
না পাপর। 

ইউসুফ আ. কক হতযার পশরকল্পনা 
পরামপিজর এক পযজাপয় তাপদর একজন এ মত কপি করপলা কয,  
ইউসুফপক হতযা করা কহাক। অন্য একজন বলপলা,  তাপক হতযা 
না কপর ককাপনা দূরপদপি কফপল আসা কহাক। এপত কপর মাঝখ্ান 
কেপক এ কাাঁটা দূর হপয় যাপব এবং শপতার সব মপনাপযাগ 
আমাপদর প্রশতই শনবে হপয় যাপব। এপক্ষপত্র তাপক হতযা শকংবা 
কদিান্তপরর কারপণ কয গুনাহ হপব,  তার প্রশতকার এই কয,  
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পরবতজীকাপল তাওবা কপর আমরা ভাপলা হপয় যাপবা। শিপরানাপম 
উশেশখ্ত “এবং তারপর ভাপলা হপয় যাপবা” বাপকযর এক অেজ 
তা-ই বণজনা করা হপয়পছ। এছাড়া এরূপ অেজও হপত পাপর কয,  
ইউসুফপক হতযা করার পর আমাপদর অবস্থা শঠক হপয় যাপব। 
ককননা,  তখ্ন শপতার মপনাপযাপগর ককন্দ্র কিষ হপয় যাপব। 
সুতরাং মপনাপযাগ আমাপদর শদপকই শনবে হপব এবং আমরা 
ভাপলা পশরগশণত হপবা। 

কসই মুহপূতজ তাপদর মপিযরই একজন সমস্ত কোবাতজা শুপন 
বলপলা,  ইউসুফপক হতযা করা উশচৎ হপব না। বরং যশদ শকছ ু
করপতই হয়,  তপব তাপক কূপপর গভীপর এমন জায়গায় শনপক্ষপ 
করা কহাক,  কযখ্াপন কস জীশবত োকপব এবং পশেক যখ্ন কূপপ 
আসপব,  তখ্ন তাপক উশঠপয় শনপয় যাপব। এভাপব একশদপক 
কতামাপদর উপেে পূণজ হপয় যাপব এবং শচন্তা করপত হপব না। বরং 
এমতাবস্থায় ককান পশেকই তাপক দূরপদপি শনপয় চপল যাপব।  

এ অশভমত প্রকািকারী শছপলা তাপদর বড় ভাই ইয়াহুদা। ককান 
ককান শরওয়াপয়পত আপছ কয,  সবার মপিয রুবীল শছল বড়। কস-
ই এ অশভমত বযি করশছল। এ বযশি সম্পপকজ সামপন উপেখ্ করা 
হপয়পছ কয,  শমসপর যখ্ন ইউসুফ আ. এর কছাট ভাই 
শবনয়ামীনপক আটক করা হয়,  তখ্ন কস বপলশছপলা,  আশম শফপর 
শগপয় কীভাপব মুখ্ কদখ্াপবা? তাই আশম আর ককনাপন শফপর 
যাপবা না। 

পশরকল্পনার বাস্তবায়ন  
হযরত ইউসুফ আ. এর ভাপয়রা তাপদর পশরকল্পনা বাস্তবায়পনর 
লপক্ষয শপতার কাপছ এভাপব আপবদন কপি করপলা কয,  
আব্বাজান! বযাপার কী! আপশন কদশখ্ ইউসুফ সম্পপকজ আমাপদর 
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প্রশত আস্থা রাপখ্ন না! অেচ আমরা তার পুপরাপুশর শহতাকাঙ্ক্ষী। 
আগামীকাল আপশন তাপক আমাপদর সাপে ভ্রমপণ পাশঠপয় শদন,  
যাপত কসও স্বািীনভাপব পানাহার ও কখ্লািুলা করপত পাপর। 
আমরা সবাই তার পুপরাপুশর কদখ্াপিানা করপবা।  

তাপদর এ আপবদন কেপকই কবাঝা যায় কয,  এর আপগও তারা 
ককাপনা সময় এ িরপনর আপবদন কপরশছল,  যা শপতা অগ্রাহ্য 
কপরশছপলন। যেরূণ এবার শকশিত কজার ও পীড়াপীশড় সহকাপর 
শপতাপক আশ্বস্ত করার কচিা করা হপয়পছ। পশবত্র কুরআপন তাপদর 
এ আপবদন সম্পপকজ ইরিাদ হপয়পছ,  

ُحْوَن  ا عَٰٰل یُْوُسَف َو این َا لَٗه لََٰنصی ٖۤاَبَانَا َما لََک ََل تَاَْمَن َ لُْه َمَعََنا غًَدا ی َْرتَ  ○َقالُْوا یٰ ْع اَْرسی
ُظْوَن   ○َویَلَْعْب َو این َا لَٗه لَٰحفی

অেজুঃ তারা বলপলা,  কহ আমাপদর আব্বা! আপনার কী হপয়পছ 
কয,  আপশন ইউসুপফর বযাপাপর আমাপদরপক শবশ্বাস কপরন না? 
অেচ আমরা কতা তার শুভাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল তাপক আমাপদর 
সাপে কপ্ররণ করুন। তাহপল কস তৃশিসহ খ্াপব এবং কখ্লািুলা 
করপব,  আর আমরা অবেই তার শহফাযত করপবা। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ১১-১২)  

ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা যখ্ন আগামীকাল ইউসুফপক তাপদর 
সাপে ভ্রমপণ পাঠাপনার আপবদন করপলা,  তখ্ন হযরত ইয়াকূব 
আ. বলপলন,  তাপক পাঠাপনা আশম দু’কারপণ পছন্দ কশর না। 
প্রেমতুঃ কস নয়পনর মশণ,  আমার সামপন না োকপল,  আশম 
িাশন্ত পাই না। শিতীয়তুঃ আমার আিঙ্কা হপে কয,  জঙ্গপল 
কতামাপদর অসাবিানতার মুহপূতজ তাপক বাপঘ কখ্পয় কফলপত 
পাপর।  
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ইয়াকূব আ. এর এ বিবয কালাপম পাপকর এ আয়াপত শববৃত 
হপয়পছ,   

لُْوَن  ئُْب َواَنُْتْم َعَْنُه ٰغفی ی ْٖۤ اَْن تَْذَهُبْوا بیه  َو اََخاُف اَْن ی َاْکُلَُه الذ  ْ لََیْحُزنُنی  ○َقاَل ایّن ی
অেজুঃ ইয়াকূব আ. বলপলন,  আমার দুশশ্চন্তা হয় কয,  কতামরা 
তাপক শনপয় যাপব এবং আশম আিঙ্কা কশর কয,  বাঘ তাপক কখ্পয় 
কফলপব,  অেচ কতামরা তার কেপক অমপনাপযাগী োকপব। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ১৩)  

বাপঘর আিঙ্কা হওয়ার কারণ এই কয,  তখ্ন ককনাপন বাপঘর খ্ুব 
উপদ্রব শছল। ওশদপক হযরত ইয়াকূব আ. স্বপপ্ন কদপখ্শছপলন কয,  
শতশন পাহাপড়র উপর আপছন। নীপচ পাহাপড়র পাদপদপি ইউসুফ 
আ.। হঠাৎ দিশট বাঘ এপস তাাঁপক কঘরাও কপর কফপল এবং 
আক্রমণ করপত উদযত হয়। শকন্তু কসগুপলার মিয কেপক একশট বাঘ 
এপস তাাঁপক মুি কপর কদয়,  অতুঃপর ইউসুফ আ. মাশটর 
অভযন্তপর গা ঢাকা কদন।  

এর বযাখ্যা এভাপব প্রকাি পায় কয,  দিশট বাঘ শছল দিজন ভাই 
এবং কয বাঘশট তাাঁপক আক্রমপণর হাত কেপক রক্ষা কপর,  কস শছল 
বড় ভাই ইয়াহুদা অেবা রুবীল। আর মাশটর অভযন্তপর গা ঢাকা 
কদয়ার অেজ,  কূপপর মপিয শনশক্ষি হওয়া। হযরত আবদুোহ 
ইবপন আব্বাস রা. কেপক বশণজত হপয়পছ কয,  এ স্বপপ্নর শভশত্তপত 
হযরত ইয়াকূব আ. স্বয়ং এ ভাইপদর পক্ষ কেপকই আিঙ্কা 
কপরশছপলন এবং তাদরপকই বাঘ বপলশছপলন। শকন্তু নানা কারপণ 
ওপদর কাপছ কো প্রকাি কপরনশন। (আল-জাশম‘শলআহকাশমল কুরআন 
শলল কুরতুবী) 

ভাইপয়রা হযরত ইয়াকূব আ. এর এ কো শুপন বলপলা,  আপনার 
এ ভয়-ভীশত অমূলক। আমরা দিজপনর িশিিালী দল তার 
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কহফাজাপতর জন্য শবদযমান রপয়শছ। আমাপদর সবার উপশস্থত 
োকা সপেও যশদ বাপঘই তাপক কখ্পয় কফপল,  তাহপল আমাপদর 
অশস্তত্বই শনষ্ফল হপয় যাপব। এমতাবস্থায় আমাপদর শদপয় ককান্ 
কাপজর আিা করা কযপত পাপর? 

শনপনাশলশখ্ত আয়াপত ইউসুফ আ. এর কভাইপদর কসই কো বণজনা 
করা হপয়পছ,   

ُرْوَن  ئُْب َونَْحُن ُعْصَبٌۃ این َاٖۤ ایًذا ل َٰخسی ی  ○َقالُْوا لَئیْن اَکَلَُه الذ 
অেজুঃ তারা বলপলা,  আমরা একশট ভারী দল োকা সপেও যশদ 
বাঘ তাপক কখ্পয় কফপল,  তপব কতা আমরা সম্পূণজ ক্ষশতগ্রস্ত হপয় 
পড়পবা। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১৪)  

হযরত ইয়াকূব আ. পয়গাম্বরসুলভ গাম্ভীপযজর কারপণ কছপলপদর 
সামপন এ কো প্রকাি করপলন না কয,  আশম স্বয়ং কতামাপদর 
পক্ষ কেপকই আিঙ্কা কশর। কারণ এপত প্রেমতুঃ তাপদর মপনাকি 
হপতা,  শিতীয়তুঃ শপতার এরূপ বলার শদপয় ভাইপদর িত্রুতা 
আপরা কবপড় যাওয়ার আিঙ্কা শছল। ফপল এখ্ন কছপড় শদপলও অন্য 
ককাপনা সময় ককাপনা ছলছুতায় তাাঁপক হতযা করার শফশকপর 
োকপতা। তাই শতশন তাাঁপক শনপয় যাবার অনুমশত শদপয় শদপলন। 
তপব ভাইপদর কাছ কেপক অঙ্গীকারও শনপয় শনপলন,  যাপত 
ইউসুপফর ককাপনা রকম কি না হয়। এ পযজাপয় শবপিষ কপর বড় 
ভাই ইয়াহুদার হাপত তাপক কসাপদজ কপর বলপলন,  তুশম তার 
ক্ষুিা-তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রপয়াজপনর বযাপাপর কখ্য়াল রাখ্পব এবং 
িীঘ্র শফশরপয় আনপব। 

ভাইরা শপতার সামপন ইউসুফপক কাাঁপি তুপল শনপলা এবং 
পালাক্রপম সবাই উঠাপত লাগপলা। শকছু দূর পযজন্ত হযরত ইয়াকূর 
আ. ও তাপদরপক শবদায় জানাপনার জপন্য কগপলন। 
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ইমাম কুরতুবী রহ. ঐশতহাশসক শরওয়াপয়পতর বরাত শদপয় উপেখ্ 
কপরপছন কয,  তারা যখ্ন হযরত ইয়াকূব আ. এর দৃশির আড়াপল 
চপল কগল,  তখ্ন তারা ইউসুফ আ. কক নাশমপয় শদল এবং শতশন 
পাপয় কহাঁপট চলপত লাগপলন। শকন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারপণ 
তাপদর সাপে সাপে চলপত অক্ষম হশেপলন আবার তাপক হতযা 
করার বযাপাপর ভাইপদর পরামিজও কটর কপপয় শগপয়শছপলন। তাই 
শতশন এক ভাইপয়র আশ্রয় শনপত চাইপলন। কস ককাপনারূপ 
সহানুভূশত প্রদিজন না করায় তৃতীয়,  চতুেজ;  এমশনভাপব প্রপতযক 
ভাইপয়র কাপছ সাহাযয চাইপলন। শকন্তু সবাই উত্তর শদল কয,  তুই 
কয এগাপরাশট নক্ষত্র এবং চাাঁদ ও সূযজ কতাপক শসজদা করপত 
কদপখ্শছস,  তাপদরপক ডাক কদ,  তারাই কতাপক সাহাযয করপব,  
আমরা কতাপক সাহাযয করপত পারপবা না।  

ইমাম কুরতুবী রহ. এর শভশত্তপত বপলন কয,  এ কেপক কবাঝা যায় 
ভাইপয়র ককাপনা না ককাপনা উপাপয় ইউসুফ আ. এর স্বপপ্নর 
শবষয়বস্তু সম্পপকজ অবগত হপয়শছল। কস স্বপ্ন ইউসুফ আ. এর প্রশত 
তাপদর তীব্র কক্রাি ও কপঠার বযবহাপরর কারণ হপয়শছল। উি 
স্বপপ্নর কারপণই তারা ইউসুফ আ. এর সাপে শহংসাত্মক আচরণ 
কপরশছল।  

অবপিপষ ইউসুফ আ. ইয়াহুদাপক বলপলন,  আপশন সবার বড়। 
আপশনই আমার দুবজলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং শপতার মপনাকপির 
কো শচন্তা কপর দয়াদ্রজ কহান। আপশন ঐ অঙ্গীকাপরর কো স্মরণ 
করুন যা শপতার সাপে কপরশছপলন। একো শুপন ইয়াহুদার মপন 
দয়ার সিার হপলা এবং তাপক বলপলা,  যতক্ষণ আশম জীশবত 
আশছ,  এসব ভাই কতামাপক ককাপনা কি শদপত পারপব না।  
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তখ্ন ইয়াহুদার অন্তপর আোহ তা‘আলা দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ 
করার কপ্ররণা জাগ্রত কপর শদপলন। কস অন্যান্য ভাইপক সপম্বািন 
কপর বলপলা,  শনরপরািপক হতযা করা মহাপাপ। আোহপক ভয় 
কপরা এবং বালকশটপক তার শপতার কাপছ শনপয় চপলা। তপব তার 
কাছ কেপক অঙ্গীকার শনপয় নাও কয,  কস শপতার কাপছ কতামাপদর 
শবরুপে ককাপনা অশভপযাগ করপব না। ভাইপয়র উত্তর শদল,  
আমরা জাশন,  কতামার উপেে কী? তুশম শপতার অন্তপর শনপজর 
মযজাদার আসন সপবজাচ্চ পযজাপয় প্রশতশিত করপত চাও। মপন 
রাপখ্া,  যশদ তুশম আমাপদর ইো পূরপণ প্রশতবন্ধক হও,  তপব 
আমরা কতামাপকও হতযা করপবা।  

ইয়াহুদা কদখ্পলা কয,  নয় ভাইপয়র শবপরীপত কস একা শকছ ু
করপত পারপব না। তাই কস বলপলা,  কতামরা যশদ এ বালকপক 
শনপাত করপত মনস্থ কপর োপকা,  তপব আমার কো কিাপনা,  
শনকপটই একশট প্রাচীন কূপ রপয়পছ। এপত অপনক কঝাপ-জঙ্গল 
গশজপয়পছ। সাপ,  শবে ুও হপরক রকপমর ইতর প্রাণী এখ্াপন 
বাস কপর। কতামরা তাপক কসই কূপপ কফপল দাও। যশদ ককাপনা 
সাপ ইতযাশদ তাপক দংিন কপর কিষ কপর কদয়,  তপব কতামাপদর 
উপেেও শসে হপব এবং শনজ হাপত হতযা করার কদাষ কেপক 
কতামরা মুি োকপব। পক্ষান্তপর যশদ কস জীশবত োপক,  তপব 
হয়পতা ককাপনা কাপফলা এখ্াপন আসপব এবং পাশনর জন্য কূপপ 
বালশত কফলপব। ফপল কস কবর হপয় আসপব। আর তারা তাপক 
সাপে কপর অন্য ককাপনা কদপি কপৌাঁপছ কদপব। এমতাবস্থায়ও 
কতামাপদর উপেে হাশসল হপয় যাপব। 

ইউসুফ আ. কক কূপপ শনপক্ষপ  
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এ প্রস্তাপব ভাইপয়রা সবাই একমত হপলা। তাপদর এ শবষয়শট 
শনপনাি আয়াপত এভাপব বশণজত হপয়পছ,    

 َ ْ َفلَم َا َذَهُبْوا بیه  َو ا ُ ی ۚ َو اَْوَحْیََناٖۤ ایلَْیهی لَُتََنب یَئهْن َ ْ غَٰیَبتی الُْجب  ا اَْن ی َْجَعلُْوُه ِفی ْجَمُعْوٖۤ
ْم ٰهَذا َوُهْم ََل یَْشُعُرْوَن  هی  ○بیاَْمری

অেজুঃ অতুঃপর তারা যখ্ন তাপক শনপয় চলপলা,  এবং অন্ধকার 
কূপপর গভীপর শনপক্ষপ করপত একমত হপলা,  তখ্ন আশম তাপক 
ওহী শদপয় জাশনপয় শদলাম কয,  অবেই তুশম তাপদরপক তাপদর 
এ কাপজর কো এক সময় স্মরণ কশরপয় শদপব,  আর তারা তখ্ন 
কতামার উাঁচু মযজাদার কারপণ কতামাপক শচনপব না। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ১৫)  

ইমাম কুরতুবী রহ. বপলন,  এ ওহী সম্পপকজ দু প্রকার বযাখ্যা 
কেপক পাপর। (এক) কূপপ শনশক্ষি হওয়ার পর তাাঁর সান্ত্বনা ও 
মুশির সুসংবাদ দাপনর জন্য এ ওহী পাঠাপনা হপয়শছল। (দুই) 
কূপপ শনশক্ষি হওয়ার আপগ আোহ তা‘আলা ওহীর মািযপম 
ইউসুফ আ. কক ভশবষ্যৎ ঘটনাবলী জাশনপয় শদপয়শছপলন। এপত 
আপরা বপল শদপয়শছপলন কয,  তুশম এভাপব ধ্বংস হওয়ার কবল 
কেপক মুি োকপব এবং এমন পশরশস্থশত কদখ্া শদপব কয,  তুশম 
তাপদর শতরস্কার করার সুপযাগ পাপব। অেচ তারা িারণা করপব 
না কয,  তুশমই তাপদর ভাই ইউসুফ। কারণ,  তখ্ন তুশম অপনক 
উচ্চ মযজাদায় অবস্থান করপব। এক পযজাপয় তারা হযরত ইউসুফ 
আ. কক কূপপ শনপক্ষপ করপত উদযত হপলা। তখ্ন শতশন কূপপর 
প্রাচীর জশড়পয় িরপলন। ভাইপয়রা তাাঁর জামা খ্ুপল তা শদপয় তাাঁর 
হাত বাাঁিপলা। তখ্ন ইউসুফ আ. পুনরায় তাপদর কাপছ দয়া শভক্ষা 
চাইপলন। শকন্তু তখ্নও তারা আপগর মপতা কসই উত্তরই শদল কয,  
কয এগাপরাশট নক্ষত্র কতাপক শসজদা কপরশছল,  তাপদরপক ডাক 
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কদ। তারাই কতাপক সাহাযয করপব। অতুঃপর ভাইপয়রা তাপক 
বালশতপত ভপর কূপপ ছাড়পত লাগপলা। কসটা মাঝপপে কযপতই 
উপর কেপক রশি ককপট শদল।  

আোহ তা‘আলা স্বয়ং ইউসুফ আ. কক শহফাযত করপলন। যেরূণ 
পাশনপত পড়ার কারপণ শতশন ককাপনারূপ আঘাত কপপলন না। 
অতুঃপর শনকপটই একখ্ণ্ড ভাসমান প্রস্তর দৃশিপগাচর হপলা। শতশন 
সুস্থ ও বহাল তশবয়পত তার উপপর বপস রইপলন। ককাপনা ককাপনা 
বণজনায় এপসপছ কয,  শজবরাঈল আ. আোহ পাপকর আপদি কপপয় 
তাাঁপক প্রস্তর খ্পণ্ডর উপর বশসপয় কদন। ইউসুফ আ. শতন শদন কূপপ 
অবস্থান কপরন। ইয়াহুদা প্রতযহ কগাপপন তাাঁর জন্য শকছ ু খ্াদয 
আনপতা এবং বালশতর সাহাপযয তাাঁর কাপছ কপৌাঁপছ শদপতা। ইউসুফ 
আ. কক কূপপ শনপক্ষপ করার পর তাাঁর ভাইপয়রা সন্ধযা কবলায় কা্া 
করপত করপত তাপদর শপতার শনকট উপশস্থত হপলা। শবষয়শটপক 
শনপনাি আয়াপত এভাপব বযি করা হপয়পছ,   

َشٓاًء ی َْبُكْوَن  ا اَبَاُهْم عی  ○َوَجٓاُءْوٖۤ
অেজুঃ আর তারা রাপতর অন্ধকাপর কাাঁদপত কাাঁদপত শপতার কাপছ 
এপলা। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১৬)  

হযরত ইয়াকূব আ. কা্ার িব্দ শুপন বাইপর এপলন এবং শজপেস 
করপলন,  বযাপার কী! কতামাপদর ছাগল পাপলর উপর ককউ 
আক্রমণ কপরশন কতা? ইউসুফ ককাোয়? তখ্ন ভাইপয়রা যা 
বলপলা,  তা পশবত্র কুরআপন এভাপব বযি করা হপয়পছ,   

َْنَد َمَتا ٖۤاَبَانَاٖۤ این َا َذَهْبََنا نَْسَتبیُق َوتََرْكََنا یُْوُسَف عی ئُْب ۚ َوَماٖۤ اَنَْت َقالُْوا یٰ ی ََنا فَاَکَلَُه الذ   عی
قیْیَ  ا ٰصدی  ○بیُمْؤمیٍن ل َََنا َولَْو ُكَن َ
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অেজুঃ তারা বলপলা,  কহ আমাপদর আব্বা! আমরা কদৌড় 
প্রশতপযাশগতা করপত শগপয়শছলাম এবং ইউসুফপক আমাপদর 
আসবাবপপত্রর কাপছ করপখ্ শগপয়শছলাম। তখ্ন তাপক কনকপড় 
বাপঘ কখ্পয় কফপলপছ। শকন্তু আপশন কতা আমাপদরপক শবশ্বাস 
করপবন না;  যশদও আমরা সতযবাদী হই। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
১৭)  

ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা তাাঁর জামায় কৃশত্রম রি লাশগপয় 
এপনশছল,  যাপত শপতার মপন শবশ্বাস জন্মাপত পাপর কয,  বাঘই 
তাাঁপক কখ্পয় কফপলপছ। পশবত্র কুরআপন তাপদর এ প্রতারণার কো 
এভাপব শববৃত হপয়পছ,   

ٍب ؕ َوجَ  ه  بیَدٍم َکذی  ٓاُءْو عَٰٰل قَمیْیصی
অেজুঃ তারা ইউসুপফর জামায় কৃশত্রম রি লাশগপয় আনপলা। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ১৮)   

শকন্তু আোহ তা‘আলা তাপদর শমেযা ফাাঁস কপর কদয়ার জন্য 
তাপদরপক একশট জরুরী শবষয় কেপক গাপফল কপর শদপয়শছপলন। 
তারা যশদ রি লাগাপনার সাপে সাপে জামাশটও শছ্ কপর শদত,  
তপব তারা ইউসুফপক বাপঘ খ্াওয়ার কোটা শবশ্বাসপযাগয করপত 
পারপতা। শকন্তু তারা অক্ষত জামায় ছাগল ছানার রি মাশখ্পয় 
শপতাপক কিাাঁকা শদপত চাইপলা। ইয়াকূব আ. অক্ষত জামা কদপখ্ 
বলপলন,  বাছারা! এ বাঘ ককমন শবে ও বুশেমান শছল কয,  
ইউসুফপক কতা কখ্পয় কফপলপছ;  শকন্তু জামার ককাপনা অংি শছ্ 
হপত কদয়শন!  

এভাপব হযরত ইয়াকূব আ. এর কাপছ তাপদর জাশলয়াশত ফাাঁস 
হপয় কগপল শতশন যা বলপলন,  তা কুরআন মাজীপদর ভাষায় 
এভাপব বযি করা হপয়পছ, 
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لَْت لَُكْم اَنُْفُسُكْم اَْمًرا ؕ َفَص  ٍب ؕ َقاَل بَْل َسو َ ه  بیَدٍم َکذی ٌل ؕ ْْبٌ َجمییْ َوَجٓاُءْو عَٰٰل َقمیْیصی
ُفْوَن   ○َواهلُل الُْمْسَتَعاُن عَٰٰل َما تَصی

অেজুঃ ইয়াকূব আ. বলপলন,  ( এটা কারণই নয়; )  বরং 
কতামাপদর মন কতামাপদরপক একটা কো সাশজপয় শদপয়পছ। 
সুতরাং এখ্ন পূণজ বিযজয িারণ করাই কশ্রয়। কতামরা যা বণজনা 
করপছা,  কস সম্বপন্ধ একমাত্র আোহই আমার সাহাযযস্থল। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ১৮)  

গভীর কূপ কেপক মশুি 
ওশদপক আোহর কমপহরবানীপত একশট কাপফলা কসই অন্ধকার 
কূপপর কাপছ এপস উপশস্থত হয়। তাফসীপর কুরতুবীপত বলা 
হপয়পছ,  এ কাপফলা শসশরয়া কেপক শমসর যাশেল। পে ভুপল এ 
জনমানবহীন জঙ্গপল এপস পপড়পছ। তারা পাশন 
সংগ্রহকারীপদরপক পাশন কখ্াাঁজার জন্য কূপপ কপ্ররণ করপলা। 
শমসরীয় কাপফলার পে ভুপল এখ্াপন কপৌাঁছা এবং এই 
অন্ধকারকূপপর সম্মুখ্ীন হওয়া সািারণ দৃশিপত একশট শবশে্ 
ঘটনা হপত পাপর। শকন্তু যারা সৃশিরহস্য সম্পপকজ ভাপলা জাপনন,  
তারা জাপনন কয,  এসব ঘটনা একশট অপরশটর সাপে পরস্পর 
সংযুি ও অটুট বযবস্থাপনার শমশলত অংি। হযরত ইউসুফ আ. 
এর স্রিা ও রক্ষকই কাপফলাপক তাপদর গন্তপবযর পে কেপক সশরপয় 
এখ্াপন শনপয় এপসপছন এবং ইউসুফপক সাহাযয করার জন্য 
কাপফলার কলাকপদরপক এই অন্ধকার কূপপ কপ্ররণ কপরপছন।  

পাশন আনার জন্য কাপফলার মাশলক ইবপন কদাবর নামক জননক 
বযশি কসই কূপপ কপৌাঁপছন এবং বালশত শনপক্ষপ করপলন। ইউসুফ 
আ. সবজিশিমান আোহ তা‘আলার সাহাযয প্রতযক্ষ কপর বালশতর 
রশি িি কপর িরপলন। পাশনর পশরবপতজ বালশতর সাপে একশট 
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সমুজ্জ্বল মুখ্মণ্ডল পাশন উপত্তালনকারীর দৃশিপত কভপস উঠপলা। 
পশবত্র কুরআপনর শনপনাি আয়াপত কস কো বযি করা হপয়পছ,  

ْوُه  اَرٌۃ َفاَْرَسلُْوا َواریدَُهْم َفاَدىْٰل َدلَْوٗه ؕ َقاَل یُٰبْشٰری ٰهَذا غُلٌٰم ؕ َواََسر ُ َوَجٓاَءْت َسی َ
 ○بیَضاَعًۃ ؕ  َواهلُل عَلیْیٌمْۢ بیَما یَْعَملُْوَن 

অেজুঃ একশট কাপফলা এপলা। অতুঃপর তারা তাপদর পাশন 
সংগ্রাহকপক কপ্ররণ করপলা। কস শনপজর বালশত কফলপলা। 
বলপলা,  কী আনপন্দর কো! এ কতা একশট শকপিার! ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ১৯)  

অপ্রতযাশিতভাপব কূপপর তলপদি কেপক কভপস ওঠা এই অল্প 
বয়স্ক অপরূপ ও বুশেদীি বালকপক কদপখ্ মাপলক ইবপন কদাবর 
শচৎকার কপর উঠপলন। মুসশলম িরীপফ শমরাজ রজনীর হাদীপস 
রাসূলুোহ সাোোহু ‘আলাইশহ ওয়াসাোম বপলন,  আশম ইউসুফ 
আ. এর সাপে সাক্ষাপতর পর কদখ্লাম কয,  আোহ তা‘আলা 
সমগ্র শবপশ্বর রূপ-পসৌন্দপযজর অপিজক তাাঁপক দান কপরপছন এবং 
অবশিি অপিজক সমগ্র শবপশ্ব বণ্টন করা হপয়পছ।  

কাপফলার কলাপকরা তখ্ন তাাঁপক একশট মূলযবান পণয মপন কপর 
কগাপন কপর কফলপলা। আয়াপতর পরবতজী অংপি কস কো বলা 
হপয়পছ,  

ْوُه بیَضاَعًۃ ؕ   َواََسر ُ
অেজুঃ তারা বযাবসাশয়ক পণযরূপপ তাপক কগাপন কপর কফলপলা। 

শুরুপত কতা মাপলক ইবপন কদাবর এ শকপিারপক কদপখ্ অবাক 
শবস্মপয় শচৎকার কপর উপঠশছপলন। শকন্তু পপর শচন্তাভাবনা কপর শস্থর 
করপলন কয,  এটা জানাজাশন না হওয়া উশচত এবং কগাপন কপর 
কফলা দরকার,  যাপত এপক শবশক্র কপর প্রচুর অেজ লাভ করা যায়। 
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অেবা এরূপ অেজও হপত পাপর কয,  ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা 
ঐ মুহপূতজ কসখ্াপন এপসশছল। তারা বাস্তব ঘটনা কগাপন কপর তাাঁপক 
পণযদ্রবয কপর শনপলা। কযমন,  ককাপনা ককাপনা শরওয়াপয়পত আপছ 
কয,  ইয়াহুদা প্রতযহ ইউসুফ আ. কক কূপপর মপিয খ্ানা 
কপৌাঁছাপনার জন্য কযপতা। তৃতীয় শদন তাাঁপক কূপপর মপিয না কপপয় 
কস শফপর এপস ভাইপদর কাপছ ঘটনা বণজনা করপলা। অতুঃপর 
সকল ভাই একপত্র কসখ্াপন কপৌাঁছপলা এবং অপনক কখ্াাঁজাখ্ুাঁশজর 
পর কাপফলার কলাকপদর কাছ কেপক ইউসুফপক কবর করপলা। 
তখ্ন তারা বলপলা,  এ বালকশট আমাপদর কগালাম,  পলায়ন 
কপর এখ্াপন এপসপছ। কতামরা এপক কবজায় শনপয় খ্ুব খ্ারাপ 
কাজ কপরপছা।  

একো শুপন মাপলক ইবপন কদাবর ও তার সঙ্গীরা ভীত হপয় কগল 
কয,  তাপদরপক কচার সাবযস্ত করা হপব। তাই ভাইপদর সাপে তাপক 
ক্রয় করার বযাপাপর কোবাতজা বলপত লাগপলা।  

এমতাবস্থায় আয়াপতর অেজ এই হপব কয,  ইউসুপফর ভাইপয়রা, 
শনপজরাই ইউসুফপক পণযদ্রবয শস্থর কপর শবশক্র কপর শদপলা। 
ইউসুফ আ. এর মপতা একজন মহাপুরুপষর সশঠক মূলয সম্পপকজ 
ভাইপয়রা শছল অে। আর তাছাড়া ইউসুফ আ. এর ভাইপদর 
আসল উপেে টাকা উপাজজন শছল না। আসল উপেেপতা শছপলা 
শপতার কাছ কেপক তাাঁপক শবশে্ কপর কদওয়া। তাই তারা তাাঁপক 
গুশট কপতক শদরহাপমর শবশনমপয় শবশক্র কপর শদল। 

শনপনবশণজত আয়াপত এ কোই বযি করা হপয়পছ,   

یَْن  اهیدی َم َمْعُدْوَدٍۃ ۚ َوکَانُْوا فیْیهی میَن الز َ  ○َوَشَرْوُه بیَثَمٍنٍۭ بَْخٍس َدَراهی
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অেজুঃ তারা তাপক শবশক্র কপর শদল অশত অল্পমূপলয-গুণাগুশণত 
কপয়ক শদরহাপম। আর তারা শছল তাাঁর বযাপাপর শনরাসি। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ২০)  

কাপফলার কলাপকরা তাাঁপক শমসর শনপয় কগপলন। কসখ্াপন কনয়ার 
পর ইউসুফ আ. কক শবক্রপয়র কো কঘাষণা করপতই কক্রতারা 
প্রশতপযাশগতামূলক ভাপব দাম বলপত লাগপলা। কিষ পযজন্ত ইউসুফ 
আ. এর ওজপনর সমান স্বণজ,  সমপশরমাণ মৃগনাশভ ও সমপশরমাণ 
করিশম বস্ত্র দাম সাবযস্ত হপলা। 

ইউসুফ আ. কক ক্রয় করা  
আোহ তা‘আলা এ রত্ন, আযীপয শমসপরর (শমসপরর তৎকালীন 
অেজমেী) এর জন্য শনিজাশরত কপরশছপলন। শতশন শবশনমপয় উশেশখ্ত 
দ্রবযসামগ্রী শদপয় ইউসুফ আ. কক ক্রয় কপর কনন।  

আোহ তা‘আলা শমসপর ইউসুফ আ. কক ক্রয় করার জন্য কস 
কদপির সবজাশিক সম্মাশনত বযশিপক মপনানীত কপরশছপলন। 
আোমা ইসমাঈল ইবপন কাসীর রহ. বপলন,  “কয বযশি হযরত 
ইউসুফ আ. কক ক্রয় কপরশছপলন,  শতশন শছপলন শমসপরর 
অেজমেী। তার নাম শকতাফীর। ককাপনা ককাপনা বণজনায় ইতফীরও 
এপসপছ। তৎকাপল শমসপরর সম্রাট শছপলন আমাপলকা জাশতর 
জননক বযশি রাইয়ান ইবপন উসাইদ। শতশন পরবতজীকাপল ইউসুফ 
আ.এর হাপত মুসলমান হপয়শছপলন এবং তাাঁর জীবেিায় মৃতুয 
বরণ কপরশছপলন।” ( তাফসীপর মাযহারী)   

কক্রতা আযীপয শমসর-এর স্ত্রীর নাম শছল রাঈল শকংবা যুলাইখ্া। 
আযীপয শমসর শকতফীর ইউসুফ আ. সম্পপকজ স্ত্রীপক কয শনপদজি 
শদপয়শছপলন,  শনপনবশণজত আয়াপত তা-ই শববৃত হপয়পছ,   
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َذٗه  ْ َمْثٰوىُه َعٰٰسٖۤ اَْن ی ََْنَفَعََناٖۤ اَْو نَت َخی ٖۤ اَْكریِمی ْمَراَتیه  ىُه میْن م یْصَر َلی ی اْشََتٰ َوَقاَل ال َذی
 ○َولًَدا

অেজুঃ শমসপর কয বযশি তাপক ক্রয় করপলা,  কস তার স্ত্রীপক 
বলপলা,  তার সম্মানজনক োকার বযবস্থা কপরা। হয়পতা কস 
আমাপদর উপকাপর আসপব অেবা আমরা তাপক পুত্ররূপপ গ্রহণ 
কপর শনব। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ২১)  

আয়াপত বশণজত “সম্মানজনক োকার বযবস্থা” শদপয় উপেে শছল,  
তাপক বসবাপসর উত্তম জায়গা দাও। ক্রীতদাপসর মপতা করপখ্া না 
এবং তার প্রপয়াজনাশদর সুবপন্দাস্ত কপরা। 

শতন বযশির শবচক্ষণতা 
হযরত আবদুোহ ইবপন মাসঊদ রা. বপলন,  দুশনয়াপত শতন 
বযশি অতযন্ত শবচক্ষণ এবং কচহারা কদপখ্ শুভাশুভ শনরূপণকারী 
প্রমাশণত হপয়পছ। প্রেমজন আযীপয শমসর,  শতশন স্বীয় শনরূপণ 
িশি শদপয় হযরত ইউসুফ আ. এর গুণাবলী সম্বপন্ধ অবশহত হপয় 
স্ত্রীপক তার উত্তম বপন্দাবপস্তর শনপদজি শদপয়শছপলন। শিতীয়জন 
হযরত শু‘আইব আ. এর ঐ কন্যা,  শযশন মূসা আ. সম্পপকজ স্বীয় 
শপতাপক বপলশছপলন,   

ْرُه ۫ این َ َخْْیَ َمنی اْسَتاَْجْرَت الَْقویی ُ اَْلَمیْیُ  ٖۤاَبَتی اْسَتاْجی  ○َقالَْت ایْحٰدىُهَما یٰ
অেজুঃ শপতাজী! তাপক মজদুর করপখ্ শদন। ককননা আপনার উত্তম 
মজদুর সবল ও শবশ্বস্ত বযশিই হপত পাপর। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  
২৬)  

তৃতীয়জন আব ুবকর শসেীক রা.,  শতশন স্বীয় দরূদশিজতা শদপয় 
ফারুপক আযম হযরত উমর রা. কক পরবতজী খ্লীফা মপনানীত 
কপর যপোশচত শসোন্ত গ্রহণ কপরশছপলন। (তাফসীপর ইবপন কাসীর) 
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ইউসুফ আ. এর প্রশত আযীপয শমসর-এর স্ত্রীর আসশি 
ইউসুফ আ. আযীপয শমসর-এর ঘপর সুপখ্-স্বােপন্দয বসবাস 
করশছপলন। শকন্তু ইপতামপিয এক পরীক্ষামূলক শবপদ এই কদখ্া 
শদল কয,  আযীপয শমসর-এর স্ত্রী হযরত ইউসুফ আ. এর প্রশত 
আসি হপয় পড়পলা। এ কপ্রশক্ষপত উি মশহলা তার সাপে কুবাসনা 
চশরতােজ করার জন্য তাপক ফুসলাপত লাগপলা। শনপনাি আয়াপত 
এ কোই বযি করা হপয়পছ,  

ه  َوغَل ََقتی اَْلَبَْواَب َوَقالَْت َهْیَت لََک ؕ َقاَل َمَعاذَ  َها َعْن ن َْفسی ْ بَْیتی ْ ُهَو ِفی َوَراَوَدتُْه ال َِتی
ْٖۤ اَْحَسَن َمثْ  لیُمْوَن اهللی این َٗه َرب ی  ○َواَی ؕ این َٗه ََل یُْفلیُح الظ ٰ

অেজুঃ কয মশহলার ঘপর ইউসুফ আ. শছপলন,  কস তাপক ফুসলাপত 
লাগপলা এবং দরজাসমূহ বন্ধ কপর শদল। কসই মশহলা বলপলা,  
কিাপনা! কতামাপক বলশছ,  এশদপক আপসা! শতশন বলপলন,  
আোহ রক্ষা করুন। শনশ্চয়ই আমার মাশলক আমাপক সযপত্ন 
োকপত শদপয়পছন। আর অবেই সীমা লঙ্ঘনকারীরা কখ্পনা 
সফলকাম হয় না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ২৩)  

উি মশহলা শছল আযীপয শমসর-এর স্ত্রী। শকন্তু এ স্থপল পশবত্র 
কুরআপন “আযীপযর পত্নী” িব্দ বযবহার না কপর “যার ঘপর শছল” 
এ িব্দ বযবহার করা হপয়পছ। এপত ইশঙ্গত করা হপয়পছ কয,  
ইউসুফ আ. এর উি গুনাহ কেপক কবাঁপচ োকা এ কারপণ আপরা 
অশিক কশঠন শছল কয,  শতশন তারই ঘপর তারই আশ্রপয় োকপতন। 
সুতরাং তার আপদি উপপক্ষা করা তার পপক্ষ সহজসািয শছল না।  

হযরত ইউসুফ আ. যখ্ন শনপজপক চতুশদজক কেপক কবশিত 
কদখ্পলন,  তখ্ন পয়গাম্বরসূলভ ভশঙ্গপত সবজপ্রেম আোহ 
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তা‘আলার কাপছ আশ্রয় প্রােজনা কপর বলপলন, ) َمَعاَذ اهللی   আশম 

আোহর আশ্রয় প্রােজনা করশছ) 

এপক্ষপত্র কদখ্া যাপে,  শতশন শুি ুশনজ ইো ও সংকপল্পর ওপর 
ভরসা কপরনশন,  বরং মহান আোহর আশ্রয় প্রােজনা কপরপছন। 
আর এটা স্বতুঃশসে কো কয,  কয বযশি আোহর আশ্রয় লাভ 
কপর,  তাপক ককউ শসরাপত মুস্তাকীম কেপক শবচুযত করপত পাপর 
না। এ ছাড়াও শতশন পয়গাম্বরসূলভ শবেতা ও নসীহত কপি কপর 
স্বয়ং কসই মশহলাপক উপপদি শদপত লাগপলন কয,  তারও উশচত 
আোহ তা‘আলাপক ভয় করা এবং মন্দ বাসনা কেপক শবরত োকা।  

ইউসুফ আ. আপরা বলপলন কয,  আপনার স্বামী আযীপয শমসর 
আমাপক লালন-পালন করপছন,  আমাপক উত্তম আবাসন 
শদপয়পছন। অতএব শতশন আমার প্রশত অনুগ্রহকারী;  অেচ আশম 
তার ইযযপত হস্তপক্ষপ করপবা! এটা জঘন্য অনাচার। আর 
অনাচারীরা কখ্নও কলযাণপ্রাি হয় না।  

সুেী ইবপন ইসহাক রহ. প্রমখু্ তাফসীরশবদগণ বণজনা কপরন কয,  
এ শনজজনতায় কসই মশহলা ইউসুফ আ. কক শনপজর প্রশত আকৃি 
করার জন্য ইউসুফ আ. এর রূপ ও কসৌন্দপযজর উোশসত প্রিংসা 
করপত লাগপলা। কস বলপলা,  কতামার চলু কত সুন্দর! ইউসুফ 
আ. বলপলন,  মৃতুযর পর এই চলু সবজপ্রেম আমার কদহ কেপক 
শবশে্ হপয় যাপব। এরপর কস বলপলা,  কতামার দুই কচাখ্ কতই 
না আকষজণীয়। ইউসুফ আ. বলপলন,  মৃতুযর পর এগুপলা পাশন 
হপয় আমার মুখ্মণ্ডপল প্রবাশহত হপব। কস আপরা বলপলা,  কতামার 
মুখ্মণ্ডল কতই না কমনীয়! ইউসুফ আ. বলপলন,  এগুপলা সব 
মাশটর কখ্ারাক। 
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আোহ তা‘আলা হযরত ইউসুফ আ. এর মপন পরকাপলর শচন্তা 
এত কবিী প্রবল কপর কদন কয,  ভরা কযৌবপনও জগপতর যাবতীয় 
কভাগ-শবলাস তাাঁর দৃশিপত তুে হপয় যায়। এভাপব আশখ্রাপতর 
শচন্তা-ই মানুষপক সব রকম অন্যায় কেপক শফশরপয় রাখ্পত পাপর।  

আপগ আপলাশচত হপয়পছ কয,  আযীপয শমসর-এর স্ত্রী যুলাইখ্া 
ঘপরর দরজা বন্ধ কপর ইউসুফ আ. কক পাপ কাপজর শদপক আহ্বান 
কপর। তখ্ন ইউসুফ আ. আোহর শনদিজন কদখ্ার করার সাপে 
সাপে যুলাইখ্ার কুমতলপবর নাগপাি শছ্ কপর বন্ধ দরজাসমূপহর 
শদপক ঊধ্বজশ্বাপস ছুটপত লাগপলন এবং ককাপনারূপ শিিা বা শচন্তার 
মপিয সময় বযায় করপলন না। এ সময় হযরত ইউসুফ আ. স্বীয় 
প্রশতপালপকর কী শনদিজন কদপখ্শছপলন,  পশবত্র কুরআপন কসটা 
বলা হয়শন। তপব শবশভ্ শরওয়াপয়পতর শভশত্তপত তাফসীরশবদগণ 
এ সম্পপকজ শবশভ্ তেয উপস্থাপন কপরপছন। হযরত আবদুোহ 
ইবপন আব্বাস,  মুজাশহদ,  সাঈদ ইবপন যুবাইর,  মুহাম্মাদ 
ইবপন শসরীন,  হাসান বসরী রহ. প্রমখু্ বপলপছন,  আোহ 
তা‘আলার মু‘শজযা শহপসপব এ শনজজন কপক্ষ হযরত ইয়াকূব আ. 
এর শচত্র এভাপব ইউসুফ আ. এর সামপন উপশস্থত কপর কদন কয,  
শতশন হাপতর অঙ্গুশল দাাঁপত কচপপ হুাঁশিয়ার কপরপছন।  

ককাপনা ককাপনা তাফসীরশবদ বপলন,  আযীপয শমসর-এর মুখ্েশব 
তাাঁর সামপন ফুশটপয় কতালা হয়। ককউ বপলন,  ইউসুফ আ. এর 
দৃশি ছাপদর শদপক উঠপতই কসখ্াপন কুরআন মাজীপদর এ আয়াত 
শলশখ্ত কদপখ্ন,  

ّٰنٖۤ این َٗه کَاَن  ی ْیًل َو ََل تَْقَربُوا الز  َشًۃ ؕ  َوَسٓاَء َسبی  ○فَاحی
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অেজুঃ কতামরা বযশভচাপরর শনকটবতজী হপয়া না। শনশ্চয়ই এটা খ্ুবই 
জঘন্য শনলজজ্জতা (যা কখ্াদায়ী িাশস্তর কারণ) এবং অতযন্ত গশহজত 
পে। ( সূরা বনী ইসরাঈল,  আয়াত:  ৩২)  

ককউ ককউ উপেখ্ কপরপছন,  যুলাইখ্ার ঘপর একশট মশূতজ শছল। 
কসই মুহপূতজ যুলাইখ্া মূশতজশটপক কাপড় শদপয় আবৃত করপলা। 
ইউসুফ আ. এর কারণ শজপেস করপলন। উত্তপর কস বলপলা,  
এটা আমার উপাস্য,  এর সামপন পাপ কাজ করার মপতা সাহস 
আমার কনই। তখ্ন ইউসুফ আ. বলপলন,  আমার উপাস্য কতা 
আপরা কবিী লজ্জা করার উপযুি। ককননা,  তাাঁর দৃশিপক ককাপনা 
পদজা কঠকাপত পাপর না। 

কাপরা কাপরা মপত,  ইউসুফ আ. এর নবয়ুযাত ও দীনী োনই 
শছল স্বয়ং পালনকতজা সম্পপকজ তাাঁর এই শদবযদশৃির কারণ,  যাপক 
আয়াপত “তাাঁর প্রশতপালপকর শনদিজন” বপল উপেখ্ করা হপয়পছ।  

তাফসীরশবদগণ আোমা ইসমাঈল ইবপন কাসীর রহ. এসব উশি 
উেৃত করার পর কয মন্তবয কপরপছন,  তা সব সুিীজপনর কাপছই 
সবজাপপক্ষা সাবলীল ও গ্রহণপযাগয। শতশন বপলপছন,  কুরআন 
মাজীদ যতটুকু শবষয় বণজনা কপরপছ,  ততটুকু শনপয় ক্ষান্ত োকা 
দরকার। অেজাৎ হযরত ইউসুফ আ. এমন শকছু কদপখ্পছন,  
যেরূণ তাাঁর মন সৎ ও ন্যাপয়র পপে আপরা দৃঢ়পদ হপয়পছ। আর 
এ শবষয়শট কী শছল,  তাফসীরশবদগণ এ বযাপাপর যা শকছ ুউপেখ্ 
কপরপছন,  কসগুপলার কয ককান একশট হপত পাপর। তাই 
শনশশ্চতরূপপ ককাপনা একশট শনশদজি করা যায় না।  

হযরত ইউসুফ আ. এ শনজজন কপক্ষ মহান আোহর শনদিজন কদখ্ার 
সাপে সাপেই কসখ্ান কেপক কবশরপয় আসার জন্য উদযত হপলন 
এবং বন্ধ দরজার শদপকই কদৌড় শদপলন। তখ্ন আযীয পত্নী তাাঁপক 
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িরার জন্য তাাঁর জামা কটপন িপর তাাঁপক বাইপর কযপত বাাঁিা শদপত 
চাইপলা। শকন্তু ইউসুফ আ. পশবত্রতা রক্ষার বযাপাপর শছপলন দৃঢ় 
সংকল্প। তাই োমপলন না,  বরং খ্ুব দ্রুত কবপগ সামপন িাবমান 
হপলন। ফপল জামা কপছন শদক কেপক শছাঁপড় কগল। ইশতমপিয 
ইউসুফ আ. দরজার বাইপর চপল কগপলন এবং তাাঁর শপপছ শপপছ 
যুলাইখ্াও কসখ্াপন উপশস্থত হপলা।  

ঐশতহাশসক সূপত্র বশণজত আপছ কয,  দরজাগুপলা তালাবে শছল। 
শকন্তু ইউসুফ আ. কদৌপড় দরজায় কপৌাঁছপতই মহান আোহর 
কুদরপত আপনা-আপশন তালাগুপলা খ্ুপল নীপচ পপড় কগল এবং 
তৎক্ষণাৎ ইউসুফ আ. কবর হপয় কগপলন।  

তারা উভপয় দরজার বাইপর আসপতই আযীপয শমসরপক সামপন 
দণ্ডায়মান কদখ্পত কপপলন। আযীপয শমসরপক কদপখ্ই তার স্ত্রী 
চমপক উঠপলা। অতুঃপর শনপজপক সামপল শনপয় কো বাশনপয় 
ইউসুফ আ. এর উপর কদাষ চাশপপয় বলল,  “আপনার 
পশররবাপরর সাপে কয কুকপমজর ইো কপর,  তার িাশস্ত কী হপত 
পাপর এ ছাড়া কয,  তাপক কারাগাপর শনপক্ষপ করা হপব অেবা 
অন্য ককাপনা কপঠার িাশস্ত কদয়া হপব? 

পশবত্র কুরআপন শবষয়শট এভাপব শববৃত হপয়পছ,  

اَلَْفَیا َسی یَدَها لََدا الَْبابی ؕ َقالَْت َما َجَزٓاُء َمْن  ْت َقمیْیَصٗه میْن ُدبٍُر و َ َواْسَتَبَقا الَْباَب َوَقد َ
ٖۤ اَْن ی ُ  ًءا ایَل َ  ○ْسَجَن اَْو عََذاٌب اَلیْیٌم اََراَد بیاَْهلیَک ُسْوْٓ

অেজুঃ তারা উভপয় ছুপট দরজার শদপক কগল এবং মশহলা ইউসুপফর 
জামা কপছন শদক কেপক শছাঁপড় কফলপলা। আর উভপয় মশহলার 
স্বামীপক দরজার কাপছ কপল। মশহলা বলপলা,  কয বযশি আপনার 
স্ত্রীর সাপে কুকপমজর ইো কপর,  তাপক এ ছাড়া আর কী িাশস্ত 
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কদয়া কযপত পাপর কয,  তাপক কারাগাপর পাঠাপনা হপব অেবা অন্য 
ককাপনা যেণাদায়ক িাশস্ত প্রদান করা হপব? ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ২৫)  

ইউসুফ আ. পয়গাম্বরসূলভ ভদ্রতার খ্াশতপর হয়পতা কসই মশহলার 
কগাপন ইোর কো প্রকাি করপতন না। শকন্তু যখ্ন কস শনপজই 
এশগপয় এপস ইউসুফ আ. এর প্রশত শমেযা অপবাদ শদল,  তখ্ন 
বািয হপয় শতশন সতয প্রকাি কপর বলপলন,   

 ْ ْ َعْن ن َْفٰسی َ َراَودَتْنی  َقاَل ِهی
অেজুঃ বরং শতশনই স্বীয় কুমতলব চশরতােজ করার জন্য আমাপক 
ফুাঁসশলপয়পছন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬২)  

ইউসুফ আ. এর পপক্ষ নবজাতক শিশুর সাক্ষয প্রদান 
বযাপারশট খ্ুবই নাজুক এবং আযীপয শমসর-এর পপক্ষ কক 
সতযবাদী,  তার মীমাংসা করা কশঠন শছল। ককননা,  কসখ্াপন 
সাক্ষয-প্রমাপণর ককাপনা অবকাি শছল না। শকন্তু আোহ তা‘আলা 
কযভাপব স্বীয় মপনানীত বান্দাপদরপক গুনাহ কেপক বাাঁশচপয় শনষ্পাপ 
ও পশবত্র রাপখ্ন,  শঠক কতমশনভাপব তাাঁপদরপক অশুভ চক্রান্ত 
কেপক বাাঁশচপয় রাখ্ারও বযবস্থা কপরন।  

সািারণত এরূপ কক্ষপত্র মহান আোহ কো বলপত অক্ষম 
নবজাতক শিশুপদরপক কাপজ লাগান। অপলৌশককভাপব তাপদরপক 
বাকিশি দান কপর শপ্রয় বান্দাপদর পশবত্রতা প্রমাণ কপরন। 
কযমন,  হযরত মারইয়াপমর প্রশত যখ্ন কলাপকরা অপবাদ 
আপরাপ করপত োপক,  তখ্ন একশদপনর নবজাতক শিশু ঈসা 
আ. কক আোহ তা‘আলা বাকিশি দান কপর তাাঁর মুপখ্ জননীর 
পশবত্রতা প্রকাি কপর কদন। কতমশনভাপব বনী ইসরাঈপলর 
জুরাইজ নামক একজন সািু বযশির প্রশত গভীর ষড়যপের মািযপম 
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এমশন িরপনর অপবাদ আপরাপ করা হপল,  নবজাতক শিশু কসই 
বযশির পশবত্রতার সাক্ষয দান কপর। অনুরূপভাপব হযরত মুসা আ. 
এর প্রশত শফর‘আউপনর মপন সপন্দহ কদখ্া শদপল,  শফর‘আউপনর 
স্ত্রীর চলু পশরচযজাকাশরণী মশহলার সদযজাত শিশু বাকিশি প্রাি 
হয় এবং কস মুসা আ. কক বিিপব শফর‘আউপনর কবল কেপক রক্ষা 
কপর। 

শঠক কতমশনভাপব ইউসুফ আ. এর ঘটনায় হযরত আবদুোহ ইবপন 
আব্বাস ও আবু হুরাইরা রা. এর বণজনায় রপয়পছ,  মহান আোহ 
একশট শিশুপক শবে ও দািজশনকসূলভ বাক িশি দান করপলন। 
এই কশচ শিশু এ ঘপরই কদালনায় লাশলত হশেল। তার সম্পপকজ 
কাপরা িারণা শছল না কয,  কস এসব কমজকাণ্ড কদখ্পব এবং 
বুঝপব,  অতুঃপর অতযন্ত শবেতার সাপে তা বণজনাও কপর কদপব। 
শকন্তু সবজিশিমান মহান আোহ স্বীয় আনুগপতযর পপে 
সািনাকারীপদর সশঠক মযজাদা ফুশটপয় কতালার জন্য দুশনয়াবাসীপক 
কদশখ্পয় কদন কয,  শবপশ্বর প্রপতযকশট অণু-পরমাণু তাাঁর গুি 
বাশহনী। এরা অপরািীপক ভাপলাভাপবই কচপন,  তার অপরাপির 
করকডজ রাপখ্ এবং প্রপয়াজন মুহপূতজ তা প্রকািও কপর শদপত পাপর। 
এ কছাট শিশুশট বাহ্যত জগপতর সব শকছ ু কেপক উদাসীন ও 
শনশবজকার অবস্থায় কদালনায় পপড় শছল। কস ইউসুফ আ. এর 
মু‘শজযা শহপসপব শঠক ঐ মুহপূতজ মুখ্ খ্ুলপলা,  যখ্ন আযীপয শমসর 
শছপলন এ ঘটনা সম্পপকজ নানা শিিািপে জশড়ত। 

এ শিশুশট যশদ এতটুকু বপল শদত কয,  ইউসুফ আ. শনপদজাষ এবং 
কদাষ যুলাইখ্ার,  তপব তাও একশট ম‘ুশজযারূপপ ইউসুফ আ. এর 
পপক্ষ তাাঁর পশবত্রতার বযাপাপর শবরাট সাক্ষয হপয় কযত। শকন্তু 
আোহ তা‘আলা এ শিশুর মুপখ্ একশট দািজশনকসুলভ উশি 
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উচ্চারণ করাপলন এভাপব কয,  কস বলপলা,  “ইউসুফ আ. এর 
জামাশট কদখ্;  যশদ তা সামপনর শদপক কছাঁড়া োপক তপব যুলাইখ্ার 
কো সতয এবং ইউসুফ আ. শমেযাবাদী পশরগশণত হপবন। আর 
যশদ জামাশট কপছন শদপক কছাঁড়া োপক,  তাহপল এপত এ ছাড়া 
অন্য ককাপনা সম্ভাবনাই কনই কয,  ইউসুফ আ. পলায়নরত শছপলন 
এবং যুলাইখ্া তাাঁপক শপছন কেপক আটপক িপর পলায়পন বািা 
শদপত চাশেল। সুতরাং এপক্ষপত্র ইউসুফ আ. অবেই সতযবাদী 
সাবযস্ত হপবন এবং যুলাইখ্া হপব শমেযাবাদী।” এটা এজন্য 
এভাপব উপস্থাপন করা হপলা কয,  শিশুর অপলৌশকক বাকিশি 
ছাড়াও, এ শবষয়শট কযন প্রপতযপকর কাপছ যুশি সঙ্গত মপন হয় 
এবং এর কারপণ চাক্ষষু প্রমাণ আযীপয শমসর শনপজই কপপয় কযপত 
পাপরন। 

অতুঃপর যখ্ন বশণজত আলামত অনুযায়ী জামাশটর কপছন শদপক 
কছাঁড়া কদখ্া কগল,  তখ্ন ইউসুফ আ. এর পশবত্রতা বাস্তবভাপবই 
প্রশতভাত হপয় কগল। পশবত্র কুরআপনর শনপনবশণজত আয়াতসমূপহ 
এ শবষয়শট শববৃত হপয়পছ,  

َد َشاهیٌد م یْن اَْهلیَها ۚ ایْن کَاَن َقمیْیُصٗه ُقد َ میْن ُقُبٍل فََصَدَقْت َوُهَو میَن ا بیْیَ َوَشهی  ○لْٰکذی
قیْیَ  دی ا َرٰا َقمیْیَصٗه قُد َ میْن   ○َو ایْن کَاَن قَمیْیُصٗه ُقد َ میْن ُدبٍُر َفَکَذبَْت َوُهَو میْن الص ٰ  َفلَم َ

ْیٌم  ُكن َ ؕ این َ َکْیَدُكن َ َعظی  ○ُدبٍُر َقاَل این َٗه میْن َکْیدی
অেজুঃ মশহলার পশরবাপরর একজন সাক্ষী (শিশু) সাক্ষয শদল কয,  
যশদ তার জামা সামপনর শদক শদপয় কছাঁড়া োপক,  তপব মশহলা 
সতযবাশদনী এবং কস শমেযাবাদী হপব। আর যশদ তার জামা কপছন 
শদক কেপক কছাঁড়া োপক,  তাহপল মশহলা শমেযাবাশদনী এবং কস 
সতযবাদী হপব। অতুঃপর ঘরস্বামী যখ্ন কদখ্পলা কয,  ইউসুপফর 
জামা কপছন শদক কেপক কছাঁড়া তখ্ন কস বলপলা,  শনশ্চয় এটা 
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কতামাপদর নারীপদর ছলনা। শনুঃসপন্দপহ কতামাপদর ছলনা অতযন্ত 
ভীষণ। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ২৬-২৮)  

আযীপয শমসর শিশুশটর এভাপব কো বলার শদপয়ই বুপঝ 
শনপয়শছপলন কয,  ইউসুফ আ. এর পশবত্রতা প্রকাি করার জপন্যই 
এ অস্বাভাশবক ঘটনার বশহুঃপ্রকাি হপয়পছ।  

তদুপশর তার বিবয অনুযায়ী যখ্ন কদখ্পলন কয,  ইউসুফ আ. 
এর জামাশট কপছন কেপক কছাঁড়া,  তখ্ন আযীপয শমসর শনশশ্চত 
হপলন কয,  কদাষ যুলাইখ্ার এবং ইউসুফ আ. পশবত্র। তাই শতশন 
যুলাইখ্াপক সপম্বািন কপর বলপলন,  “এসব কতামার ছলনা। তুশম 
শনপজর কদাষ অপন্যর ঘাপড় চাপাপত এ ফশন্দ এপটপছা।” 

নারী জাশতর ছলনা খ্বুই মারাত্মক 
উি আয়াপত আযীপয শমসর নারী জাশতর ছলনা অতযন্ত মারাত্মক 
বপল উপেখ্ কপরপছন। বাস্তশবকই নারী জাশতর ছলনা খ্ুবই 
মারাত্মক। এপক কবাঝা এবং এর জাল শছ্ করা সহজ নয়। 
ককননা,  তারা বাহ্যত ককামল,  নাজুক ও অবলা হপয় োপক। 
তাই যারা তাপদরপক কদপখ্,  তারা তাপদর কো দ্রুত শবশ্বাস 
স্থাপন কপর কফপল। অেচ এসব কক্ষপত্র অপনকাংপিই তারা শবপবক-
বুশে ও আোহ ভীশতর অভাব বিত শমেযা ছলনা কপর োপক এবং 
কো বাপনায়াশট কপর অপপরর ঘাপড় কদাষ চাশপপয় োপক। অবে 
যারা আোহভীরু ও পরপহযগার,  তারা কখ্নও এরূপ ছলনা কপর 
না। (তাফসীপর মাযহারী) 

অতুঃপর ঘটনার কপ্রশক্ষপত আযীপয শমসর ইউসুফ আ. কক যা 
বলপলন,  তা পশবত্র কুরআপন এভাপব বযি করা হপয়পছ,   

 یُْوُسُف اَْعریْض َعْن ٰهَذا
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অেজুঃ ইউসুফ! এ ঘটনা উপপক্ষা কর (এবং বযাপারশট বলাবশল 
কপরা না। যাপত আমার কবইজ্জশত না হয়)। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
২১৯)  

পশরপিপষ শতশন যুলাইখ্াপক আত্মসংপিািপনর জন্য কয উপপদি 
শদপলন,  তা পশবত্র কুরআপন এভাপব উপেখ্ করা হপয়পছ,   

ئیْیَ  ۖ   این َکی ُكَْنتی میَن الْٰخطی ْی لیَذنْْۢبیکی ۚ ری  ○َو اْسَتْغفی
অেজুঃ তুশম শনপজর অন্যাপয়র জন্য ইশস্তগফার (ক্ষমা প্রােজনা) 
কপরা। তুশম কতা পাপীপদর অন্তভুজি হপয় শগপয়ছ। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ২৯)  

এখ্াপন বাহ্যত বুঝা যায় কয,  মহান আোহর কাপছ ইশস্তগফার 
করপত বলা হপয়পছ। আবার এটাও হপত পাপর কয,  স্বামীর কাপছ 
ক্ষমা প্রােজনা করপত বলা হপয়পছ। শকংবা এটাও হপত পাপর কয,  
ইউসুফ আ. এর কাপছ ক্ষমা চাইপত বলা হপয়পছ। 

আযীপয শমসপরর স্ত্রীর বযাপাপর নারীপদর কুৎসা রচনা  
অতুঃপর এক কান দুকান কপর বযাপারশট কলাক সমাপজ জানা 
জাশন হপয় কগল। তখ্ন নগপরর কশতপয় মশহলা বলাবশল করপত 
লাগল কয,  আযীপয শমসর-এর স্ত্রী স্বীয় কগালামপক অনবি বাসনা 
চশরতােজ করার জন্য ফুাঁসলায়! শছুঃ ককমন রুশচ! কত শনচ ুতার মন 
কয,  চাকপরর প্রশত আসি হপয় পপড়পছ! কুরআন পাপকর 
শনপনাশেশখ্ত আয়াপত তাপদর এ কুৎসা রচনা শববরণ তুপল িরা 
হপয়পছ,  

ا ؕ این َا  ه  ۚ َقْد َشَغَفَها ُحب ً یْزی تَُراویُد َفٰتىَها َعْن ن َْفسی یََْنۃی اْمَراَُت الَْعزی َوَقاَل نیْسَوٌۃ ِفی الَْمدی
بیْیٍ  ْ َضلٍٰل م ُ  ○لَََنٰرىَها ِفی
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অেজুঃ নগপরর মশহলারা বলাবশল করপত লাগল কয,  আযীপযর স্ত্রী 
স্বীয় কগালামপক কামনা চশরতােজ করার জন্য ফুাঁসলায়। কস তার 
কপ্রপম উন্মত্ত হপয় কগপছ। আমরা তাপক প্রকাে ভ্রাশন্তপত কদখ্পত 
পাশে। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩০)  

যুলাইখ্া যখ্ন কসসব মশহলাপদর কানাঘুষার কো জানপত 
পারপলা,  তখ্ন তাপদরপক একশট কভাজসভায় কডপক পাঠাপলা 
এবং ইউসুফ আ. এর বযাপাপর তার উপেপের কযৌশিকতা প্রকাি 
করপত চাইপলা। শনপনর আয়াপত এ প্রসপঙ্গ বণজনা করা হপয়পছ,   

َدۃٍ م یَْنُهن َ  کَاً و َ ٰاتَْت کُل َ َواحی ن َ َو اَْعَتَدْت لَُهن َ ُمت َ َفلَم َا َسمیَعْت بیَمْكریهین َ اَْرَسلَْت ایلَْیهی
ْیًَنا و َ َقالَتی اْخُرْج  کی  ن َ ۚ سی   عَلَْیهی

অেজুঃ যখ্ন কস (যুলাইখ্া) তাপদর চক্রান্ত সম্পপকজ শুনপত কপল,  
তখ্ন তাপদরপক কডপক পাঠাপলা এবং তাপদর জন্য একশট 
কভাজসভার আপয়াজন করপলা। কস তাপদর কহলান কদওয়ার জন্য 
উ্ত শবছানার বযবস্থা করপলা এবং তাপদর প্রপতযকপক একশট 
কপর ছুশর শদল। আর ইউসুফ আ. কক বলপলা,  এপদর সামপন 
একট ুকবর হও। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩১)  

উশেশখ্ত আয়াপত মশহলাপদর কানাঘুষাপক যুলাইখ্া “চক্রান্ত” 
আখ্যা শদপয়পছ বপল বলা হপয়পছ। অেচ বাহ্যত তারা ককাপনা 
চক্রান্ত কপরশন। শকন্তু কযপহতু তারা কগাপপন কগাপপন কুৎসা রটনা 
করশছল,  তাই যুলাইখ্া এপক চক্রান্ত বপল অশভশহত কপরপছ। 
ককননা,  তাপদর ককাপনা আপশত্ত োকপল সামপন বলা উশচত শছল। 
শকন্তু তারা তা না কপর অপগাচপর সমাপলাচনা কপর কবড়াপে। 

অতুঃপর মশহলারা যখ্ন কভাজসভায় উপশস্থত হপলা,  তখ্ন 
তাপদর সামপন শবশভ্ প্রকার খ্াদয ও ফল-ফলাশদ উপশস্থত করা 
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হপলা। তন্মপিয শকছ ুখ্াদয চাকু শদপয় ককপট খ্াওয়ার মপতা শছল। 
তাই প্রপতযকপক এক একশট কপর চাকু কদওয়া হপলা। তারা কসই 
ফল হাপত শনপয় চাকু শদপয় ককপট ককপট কখ্পত লাগপলা। 

ইপতামপিয অন্য কপক্ষ অবস্থানরত ইউসুফ আ. কক ককাপনা কাপজর 
বাহানায় বলপলা,  এই মশহলাপদর এখ্াপন একট ুআপসা। 

ইউসুফ আ. তার কু-উপেে সম্পপকজ জানপতন না। আপগই কয 
যুলাইখ্ার আমশেত মশহলারা পাপির কামরায় সমপবত,  ইউসুফ 
আ. তা জানপতন না। তাই মশনপবর শনপদজপি স্বীয় কামরা কেপক 
কবর হপয় এপস কভাজসভায় উপশস্থত হপয় শকংকতজবযশবমূড় হপয় 
কগপলন। 

অপরশদপক হযরত ইউসুফ আ. কক কদখ্ামাত্র উপশস্থত মশহলাপদর 
মাপঝ কয প্রশতশক্রয়া সৃশি হপয়শছল,  পশবত্র কুরআপনর শনপনাি 
আয়াপত তা বযি করা হপয়পছ,  

ٖۤ ایَل َ َملَ  ی َما ٰهَذا بََشًرا ؕ ایْن ٰهَذا یَُهن َ َوُقْْلَ َحاَش لِلی ٰ ْعَن اَیْدی نَٗه َوَقط َ ا َراَیََْنٗهٖۤ اَكَْْبْ  ٌك َفلَم َ
یٌْم   ○َکری

অেজুঃ যখ্ন আমশেত মশহলারা ইউসুফ আ. কক এক নজর 
কদখ্পলা,  তখ্ন তারা হতভম্ব হপয় কগল এবং শনপজপদর হাত 
ককপট কফলপলা। আর তারা বলপলা,  সুবহানাোহ! এ কতা মানব 
নয়,  এ কতা ককাপনা সম্মাশনত কফপরিতা! ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৩১)  

বলাবাহুলয,  উপশস্থত মশহলারা ইউসুফ আ. কক কদপখ্ তাঁর রূপ-
কসৌন্দযজ অবপলাকন কপর হতভম্ব হপয় কগল এবং তখ্ন কয চাকু 
শদপয় ফল ককপট খ্াশেল,  তাপত ফপলর পশরবপতজ হাত ককপট 
কফলপলা। আর তারা ইউসুফ আ. কক কফপরিতা বপল আখ্যাশয়ত 
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করপলা। ককননা,  তারা এরূপ অনন্য রূপ-পসৌন্দপযজর অপরূপ 
নূরানী কচহারার মানুষ কখ্নও কদপখ্শন। 

অতুঃপর যুলাইখ্া উপশস্থত মশহলাপদরপক লক্ষয কপর বলপলা,  

ْ فیْیهی ؕ وَ  نی ْی لُْمُتن َ ه  َفاْسَتْعَصَم ؕ َولَئیْن ل َْم  َقالَْت َفٰذلیُكن َ ال َذی لََقْد َراَوْدت ُٗه َعْن ن َْفسی
یَْن  ری غی  ○یَْفَعْل َماٖۤ ٰاُمُرٗه لَُیْسَجََنن َ َو لََیُكْونًا م یَن الص ٰ

অেজুঃ এই কসই বযশি যার বযাপাপর কতামরা আমাপক ভৎজসনা 
কপরশছপল। আর হ্যাাঁ,  আশম বাস্তশবকই তাপক ফুাঁসশলপয় শছলাম। 
শকন্তু কস শনপজপক পশবত্র করপখ্পছ। তপব ভশবষ্যপত আশম তাপক কয 
আপদি শদই,  কস যশদ তা পালন না কপর,  তপব অবেই কস 
কারাগাপর যাপব ও লাশিত হপব। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩২)  

যুলাইখ্া যখ্ন কদখ্পলা কয,  সমাগত মশহলারা তার বযাপারশটর 
তাৎপযজ বুঝপত কপপরপছ,  এমনশক তাাঁপক কদপখ্ শনপজরাও 
অপ্রকতৃস্থ হপয় শগপয়পছ,  তখ্ন কস তাপদর সামপনই ইউসুফ আ. 
কক ভয়ভীশত প্রদিজন করপত লাগপলা কয,  ভশবষ্যপত তুশম যশদ 
আমার আপদি অমান্য কপরা,  তপব অবেই কতামাপক 
কজলখ্ানায় শনপক্ষপ করা হপব এবং অপদস্থ করা হপব। ককাপনা 
ককাপনা তাফসীরশবদ বণজনা কপরপছন কয,  তখ্ন আমশেত 
মশহলারাও ইউসুফ আ. কক যুলাইখ্ার প্রশত ফুাঁসলাপত লাগল কয,  
তুশম যুলাইখ্ার কাপছ অপনক ঋণী। কাপজই কতামার জন্য তার 
ইোর অবমাননা করা উশচত নয়। 

ইউসুফ আ. কদখ্পলন কয,  সমপবত মশহলারাও যুলাইখ্ার সুপর 
সুর শমশলপয়পছ এবং তাপক সমেজন করপছ এবং এ মুহপূতজ তাপদর 
চক্রাপন্তর জাল শছ্ করার বযাশহ্যক ককাপনা উপায় কনই। তখ্ন উি 
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কশঠন মুহপূতজ শতশন আোহ তা‘আলার শদপক প্রতযাবতজন করপলন 
এবং তাাঁর দরবাপর দু‘আ কপর আরজ করপলন,  

ْ َکْیَدُهن َ اَْصُب  ْٖۤ ایلَْیهی ۚ َو ایَل َ تَْصریْف عَن ی ا یَْدُعْونَنی ْجُن اََحب ُ ایىَل َ میم َ َقاَل َرب ی الس ی
ن َ َو اَُكْن م یَن  لیْیَ ایلَْیهی   ○الْٰجهی

অেজুঃ কহ আমার পালনকতজা! এই মশহলারা আমাপক কয কাপজর 
শদপক আহ্বান করপছ,  তার কচপয় কারাগারই আমার কাপছ অশিক 
পছন্দনীয়। যশদ আপশন তাপদর চক্রান্তপক আমার উপর কেপক 
প্রশতহত না কপরন,  তাহপল আশম তাপদর ফাাঁপদ আটপক যাপবা 
এবং জাশলমপদর অন্তভুজি হপয় পড়পবা। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৩৩)  

“কজলখ্ানা আমার শনকট অশিক পছন্দনীয়” এ কো বলা ইউসুফ 
আ. এর বন্দীজীবন প্রােজনা বা কামনা করা নয়;  বরং পাপ 
কাপজর শবপরীত এই পাশেজব শবপদপক সহজ মপন করারই 
বশহুঃপ্রকাি।  

ককাপনা ককাপনা শরওয়াপয়পত বলা হপয়পছ,  যখ্ন হযরত ইউসুফ 
আ. কজপল কপ্রশরত হপলন,  তখ্ন আোহ তা‘আলার পক্ষ কেপক 
ওহী এপলা “আপশন শনপজপক শনপজ কজপল শনপক্ষপ কপরপছন। 
কারণ,  আপশন বপলশছপলন,  কজলখ্ানা আমার শনকট অশিক 
পছন্দনীয়। এটা না কপর আপশন শনরাপত্তা চাইপল,  আপনাপক 
পুরাপুশর শনরাপত্তা দান করা হত। 

নারীপদর চক্রান্তজাল কেপক ইউসুফ আ. এর পশরত্রাণ 
আোহ তা‘আলা হযরত ইউসুফ আ. এর দু‘আ কবুল করপলন 
এবং মশহলাপদর চক্রান্তপক তাাঁর কাছ কেপক দূপর সশরপয় রাখ্পলন। 
শননশলশখ্ত আয়াপত কস কো বযি করা হপয়পছ,  
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میْیُع الَْعلیْیُم   ○َفاْسَتَجاَب لَٗه َرب ُٗه َفَصَرَف َعَْنُه َکْیَدُهن َ ؕ این َٗه ُهَو الس َ
অেজুঃ অবপিপষ তার পালনকতজা তার দু‘আ কবুল করপলন এবং 
তার কেপক তাপদর চক্রান্ত প্রশতহত করপলন। শনশ্চয় শতশন 
সবজপশ্রাতা,  সবজে। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩৪)  

আোহ তা‘আলা কসই মশহলাপদর চক্রান্তজাল কেপক ইউসুফ আ. 
কক বাাঁচাপনার জন্য একশট বযবস্থা করপলন এই কয,  ইউসুফ আ. 
এর দু‘আ অনুযায়ী তাাঁপক কজপল স্থানান্তপরর বযবস্থা করপলন। তা 
এভাপব কয,  ইউসুফ আ. এর সৎচশরত্রতা,  তাক্বওয়া ও 
পশবত্রতার সুস্পি শনদিজনাবলী কদপখ্ আযীপয শমসর ও তার 
পশরষদবপগজর মপন শনশশ্চত শবশ্বাস জপন্মশছল কয,  ইউসুফ আ. সৎ 
ও পশবত্র। শকন্তু িহরময় এ শবষপয় বযাপক কানাঘষুা হপত োপক। 
পশরপিপষ এ কানাঘুষার অবসান ঘটাপনার জন্য এটাই উত্তম পে 
শবপবশচত হয় কয,  ইউসুফ আ. কক শকছশুদপনর জন্য কজপল আবে 
রাখ্াই সমীচীন হপব। এর িারা শনপজর ঘরও রক্ষা পাপব এবং 
জনগপণর মপিযও এ শবষপয়র আপলাচনা শস্তশমত হপয় যাপব। 
শনপনবশণজত আয়াপত এশদপকই ইশঙ্গত করা হপয়পছ ,   

ْنْۢ بَ  ْیٍ ثُم َ بََدا لَُهْم م ی ٗه َحِت ٰ حی  ○ْعدی َما َراَُوا اَْلٰیٰتی لََیْسُجُنَن َ
অেজুঃ অতুঃপর এসব শনদিজন কদখ্ার পর তারা তাাঁপক শকছু শদপনর 
জন্য কারারুে কপর রাখ্া সমীচীন মপন করপলা। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৩৫)  

পশরপিপষ আযীপয শমসর ও তার পশরষদবগজ শকছশুদপনর জন্য 
ইউসুফ আ. কক কজপল আবে করপলা। কসখ্াপন ইউসুফ আ. 
কজপলর বন্দীখ্ানায় কালাশতপাত করপত লাগপলন।  
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হযরত ইউসুফ আ. কারাগাপর কপৌাঁছপল সাপে আপরা দুজন 
অশভযুি কপয়দীও প্রপবি করপলা। তাপদর একজন বাদিাহপক 
িরাব পান করাপতা এবং অপরজন বাদিাহর বাবুশচজ শছল। 
আোমা ইবপন কাসীর রহ. তাফসীরশবদগপণর বরাত শদপয় 
শলপখ্পছন কয,  তারা উভপয় বাদিাহর খ্াপদয শবষ শমশশ্রত করার 
অশভপযাপগ কগ্রফতার হপয়শছল। মুকােমার তদন্ত চলশছল বপল 
তাপদরপক কারাগাপর আটক রাখ্া হপয়শছল। 

হযরত ইউসুফ আ. কারাগাপর প্রপবি কপর পয়গাম্বরসূলভ চশরত্র-
দয়া ও অনুকম্পার িারা সকপলর মন জয় কপরন। শতশন সকল 
কপয়দীর প্রশত সহমশমজতা প্রদিজন করপতন এবং যোসািয তাপদর 
কদখ্াপিানা করপতন। ককউ অসুস্থ হপয় পড়পল তার কসবাযত্ন 
করপতন। কাউপক শচশন্তত ও কপপরিানীযুি কদখ্পল তাপক সান্ত্বনা 
শদপতন,  বিযজ শিক্ষা এবং মুশির আিা শদপয় তার শহম্মত 
বাড়াপতন। এভাপব শনপজ কি কপর অপপরর সুখ্-িাশন্ত শনশশ্চত 
করপতন এবং সারারাত আোহর ইবাদপত মিগুল োকপতন।  

তাাঁর এ অবস্থা কদপখ্ কারাগাপরর সকল কপয়দী তাপক অতযন্ত 
ভশি-শ্রো করপত লাগপলা। কারািযক্ষ তাাঁর চশরত্র মািুপযজ মুগ্ধ হপয় 
বলপলা,  আমার ক্ষমতা োকপল আপনাপক কছপড় শদতাম। এখ্াপন 
যাপত আপনার ককাপনারূপ কি না হয়,  এখ্ন শুিু কসশদপকই লক্ষয 
রাখ্পত পাশর। এতটুকু আমার ইখ্শতয়াপর আপছ।  

ইউসুফ আ. এর সাপে কয দুজন কপয়দী কারাগাপর প্রপবি 
কপরশছল,  তারা একশদন বলপলা,  আমাপদর দৃশিপত আপশন 
একজন সৎ ও মহানুভব বযশি। তাই আপনার কাপছ আমরা 
স্বপপ্নর বযাখ্যা শজপেস করপত চাই। এ কো বপল তারা তাাঁর শনকট 
স্বপপ্নর কো প্রকাি কপর তা‘বীর জানপত চাইল।  
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তাপদর মপিয কয বাদিাহ িরাব পান করাপতা কস বলপলা,  আশম 
স্বপপ্ন কদপখ্শছ কয,  আঙ্গরু কেপক িরাব কবর করশছ। শিতীয়জন 
অেজাৎ বাবুশচজ বলপলা,  আশম স্বপপ্ন কদপখ্শছ কয,  আমার মাো 
রুশটভশতজ একশট ঝুাঁশড় রপয়পছ আর তা কেপক পাশখ্রা কঠাকশরপয় 
কঠাকশরপয় আহার করপছ। অতুঃপর তারা উভপয় ইউসুফ আ. কক 
তাপদর স্বপপ্নর বযাখ্যা বপল শদপত অনুপরাি জানাপলা। কুরআপন 
কারীপমর শনপনাি আয়াপত শবষয়শটর উপেখ্ রপয়পছ,  

ُر َخْمًرا ۚ َوَقاَل اَْلَٰخُر  ْٖۤ اَْعصی ْٖۤ اَٰرىنی ْجَن فََتٰیی ؕ َقاَل اََحُدُهَماٖۤ ایّن ی ْٖۤ َو َدَخَل َمَعُه الس ی ایّن ی
ْئََنا بیَتاْوییْلیه  ۚ این َا نَٰرىَک میَن  ی ْْیُ میَْنُه ؕ نَب  ْ ُخْبًزا تَاْکُُل الط َ ْٖۤ اَْحمیُل َفْوَق َراِْسی اَٰرىنی

َنیْیَ    ○الُْمْحسی
অেজুঃ তাাঁর সাপে দুজন যুবক কারাগাপর প্রপবি করপলা। তাপদর 
একজন বলপলা,  আশম স্বপপ্ন কদখ্লাম কয,  আশম িরাব 
শনংড়াশে। আর অপরজন বলপলা,  আশম স্বপপ্ন কদখ্লাম কয,  
শনজ মাোয় রুশট বহন করশছ। তা কেপক পাশখ্ কঠাকশরপয় খ্াপে। 
আপশন আমাপদরপক এর বযাখ্যা বপল শদন। আমরা আপনাপক 
কনককার বপলই জাশন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩৬)  

ইউসুফ আ. এর কাপছ তারা স্বপপ্নর বযাখ্যা জানপত কচপয়পছ। শকন্তু 
শতশন পয়গাম্বরসূলভ ভশঙ্গপত এ প্রপশ্নর উত্তরদাপনর আপগ 
তাপদরপক ঈমাপনর দাওয়াত শদপলন এবং তাপদর শনকট দীন 
প্রচাপরর কাজ আরম্ভ কপর শদপলন।  

দাওয়াপতর মলূনীশতুঃ শহকমত ও শবচক্ষণতা 
দাওয়াপতর মূলনীশত অনুযায়ী,  শহকমত ও শবচক্ষণতাপক কাপজ 
লাশগপয় সবজপ্রেম তাপদর অন্তপর আস্থা সৃশি করার উপেপে একশট 
মু‘শজযার কো উপেখ্ করপলন কয,  কতামাপদর জপন্য প্রতযহ কযই 
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খ্াদয কতামাপদর বাসা,  কারাগার শকংবা অন্য ককাপনা জায়গা 
কেপক আপস,  তা আসার আপগ আশম কতামাপদরপক খ্াপদযর 
প্রকার,  গুণাগুণ,  পশরমাণ সম্পপকজ বপল শদব। আর এটা ককাপনা 
ভশবষ্যৎ কেন,  কজযাশতষশবদযা শকংবা অতীশন্দ্রয়বাপদর কভলশক 
নয়,  বরং আমার পালনকতজা ওহীর মািযপম আমাপক তা বপল 
কদন বপলই আশম তা কতামাপদরপক বপল শদপত পাশর। পশবত্র 
কুরআপনর শনপনবশণজত আয়াপত এ শবষয়শট বযি করা হপয়পছ,  

اْتُُكَما بیَتاْوییْلیه  َقْبَل اَْن  ٖۤ ایَل َ نَب َ ْ ی َاْتیَیُكَما ؕ ٰذلیُكَما می  َقاَل ََل یَاْتیْیُكَما َطَعاٌم تُْرَزٰقَنیه  ا عَل ََمنی م َ
ُرْوَن  َرۃی ُهْم کٰفی ل ََۃ َقْوٍم َل َ یُْؤمیَُنْوَن بیاهللی َوُهْم بیاَْلٰخی ْ تََركُْت می ْ ؕ ایّن ی  ○َرب ی

অেজুঃ ইউসুফ আ. বলপলন,  কতামাপদরপক প্রতযহ কয খ্াদয কদয়া 
হয়,  তা কতামাপদর কাপছ আসার আপগই আশম তার বযাখ্যা 
কতামাপদরপক বপল শদব। এ োন আমাপক আমার রব শিক্ষা 
শদপয়পছন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩৭)  

এরপর ইউসুফ আ. প্রেপম তাপদর কাপছ কুফপরর শনন্দা এবং 
কাপফরপদর িপমজর প্রশত স্বীয় শবমখু্তা বণজনা করপলন। অতুঃপর 
আপরা বলপলন কয,  আশম নবী পশরবাপররই একজন এবং 
তাাঁপদরই সতয দীপনর অনুসারী। আমার শপতৃপুরুষ হপে 
ইবরাহীম,  ইসহাক ও ইয়াকূব আ.। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩৭-
৩৮)  

এরপর বলপলন কয,  আোহ তা‘আলার সাপে কখ্াদায়ী 
গুণাবলীপত কাউপক িরীক বা অংিীদার সাবযস্ত করা আমাপদর 
জন্য কমাপটই ববি নয়। আর এ দীপন হপক্বর তাওফীক অজজন 
আমাপদর প্রশত এবং সব কলাপকর প্রশত আোহর তা‘আলার 
অনুগ্রহ। শকন্তু অশিকাংি কলাক কৃতেতা স্বীকার কপর না।  
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অতুঃপর হযরত ইউসুফ আ. কপয়দীপদর প্রশ্ন করপলন,  আো,  
কতামরাই বপলা,  অপনক পালনকতজার উপাসক হওয়া ভাপলা,  
নাশক এক আোহর দাস হওয়া ভাপলা,  শযশন সবার উপর 
পরাক্রমিালী। তারপর অন্য এক পন্থায় মূশতজপজূার অশনিতা 
বণজনা কপর বলপলন,  কতামরা এবং কতামাপদর শপতপৃুরুপষরা শকছ ু
সংখ্যক প্রশতমাপক পালনকতজা রূপপ গ্রহণ কপর শনপয়পছা। অেচ 
এপদর মপিয এমন ককাপনা সত্তাগত গুণ কনই কয,  এপদরপক 
সামান্যতম িশি ও ক্ষমতার অশিকারী মপন করা কযপত পাপর। 
কারণ,  এরা সবাই কয কচতনা ও অনুভূশতহীন এটা চাক্ষুষ শবষয়। 
অবে এপদর সতয উপাস্য হওয়ার অপর একশট উপায় শছল এই 
কয,  আোহ তা‘আলা এপদর উপাসনার জন্য শনপদজি নাশযল 
করপতন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অশভেতা,  যুশি ও শবপবক বুশে 
যশদও এপদর কখ্াদায়ী স্বীকার কপর না,  শকন্তু আোহ পাপকর 
শনপদজপির কারপণ আমরা চাক্ষুষ অশভেতা ও যুশি প্রমাণ কছপড় 
তাাঁর শনপদজি পালন করতাম। শকন্তু এখ্াপন এরূপ ককাপনা শনপদজিও 
কনই। ককননা,  আোহ তা‘আলা এসব কৃশত্রম উপাপস্যর ইবাদত 
করার বযাপাপর ককাপনা যুশি-প্রমাণ শকংবা হুকুমও নাশযল 
কপরনশন। বরং শতশন একোই বপলপছন কয,  ইবাদত গ্রহপণর 
অশিকার আোহ ছাড়া অন্য কাপরা কনই। অতুঃপর হযরত ইউসুফ 
আ. তাপদরপক শনপদজি শদপলন কয,  আোহ ছাড়া অন্য কাপরা 
ইবাদত কপরা না। আমার শপতপৃুরুপষরা এ সতয দীনই আোহ 
পাপকর পক্ষ কেপক প্রাি হপয়পছন। শকন্তু অশিকাংি কলাক এ সতয 
জাপন না। এ সম্পপকজ পশবত্র কুরআপন রপয়পছ,  
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ْجنی َءاَْربَ  ََبی الس ی ارُ یَٰصاحی ُد الَْقه َ ُقْوَن َخْْیٌ اَمی اهلُل الَْواحی ی َتَفر   َما تَْعُبُدْوَن میْن  ○اٌب م ُ
اٖۤ اَنَْزَل اهلُل بیَها میْن ُسلْٰطٍن ؕ اینی الُْح  ْیُتُمْوَهاٖۤ اَنُْتْم َو ٰابَٓاُؤكُْم م َ ٖۤ اَْسَمٓاًء َسم َ ٖۤ ایَل َ ُم ایَل َ كْ ُدْونیه 

ی ؕ اََمَر اََل َ تَْعُبُدْوٖۤ  ن َ اَْكَثَر الَن َاسی ََل یَْعلَُمْوَن لِلی ٰ یُْن الَْقی یُم َولٰکی ی  ○ا ایَل َ ایی َاُه ؕ ٰذلیَک الد 
অেজুঃ ( ইউসুফ আ. বলপলন, )  কহ কারাগাপরর সঙ্গীিয়! পৃেক 
পৃেক অপনক উপাস্য ভাপলা,  না পরাক্রমিালী এক আোহ? 
কতামরা আোহপক কছপড় ককবল কতগুপলা নাপমর উপাসনা কপরা,  
কয নামগুপলা কতামরা এবং কতামাপদর বাপ দাদারা সাবযস্ত কপর 
শনপয়ছ। আোহ তা‘আলা এপদর বযাপাপর ককাপনা প্রমাণ অবতীণজ 
কপরনশন। আোহ ছাড়া কাপরা শবিান কদয়ার ক্ষমতা কনই। শতশন 
আপদি শদপয়পছন কয,  কতামরা-শতশন ছাড়া অন্য কাপরা ইবাদত 
কপরা না। এটাই সরল সশঠক দীন। শকন্তু অশিকাংি মানুষ তা 
জাপন না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৩৯-৪০)  

দীন প্রচার,  দীনী দাওয়াত ও তাবলীপগর কাজ সম্প্ করার পর 
ইউসুফ আ. কপয়দীপদর স্বপপ্নর শদপক মপনাপযাগ শদপলন এবং 
বলপলন,  কতামাপদর একজন মুশি পাপব এবং চাকুরীপত 
পুনবজহাল হপয় বাদিাহপক িরাব পান করাপব। আর অপরজপনর 
অপরাি প্রমাশণত হপব এবং তাপক শুপল চড়াপনা হপব। তখ্ন 
পাশখ্রা তার মাোর মগজ কঠাকশরপয় খ্াপব। শনপনাি আয়াপত এ 
কো বযি করা হপয়পছ,  

ْْیُ  ا اَْلَٰخُر فَُیْصلَُب َفَتاْکُُل الط َ ْ َرب َٗه َخْمًرا ۚ َو اَم َ اٖۤ اََحُدُكَما َفَیْسِقی ْجنی اَم َ ََبی الس ی یَٰصاحی
ه  ؕ  اْسی   میْن ر َ

অেজুঃ ইউসুফ আ. বলপলন,  কহ কারাগাপরর সঙ্গীিয়! কতামাপদর 
একজন আপন মশনবপক িরাব পান করাপব এবং অপরজনপক 
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শুপল চড়াপনা হপব। অতুঃপর তার মস্তক কেপক পাশখ্ আহার 
করপব। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৪১)  

শবশিি তাফসীর শবিারদ আোমা ইসমাঈল ইবপন কাসীর রহ. 
বপলন,  উভয় কপয়দীর স্বপ্ন পৃেক পৃেক শছল। প্রপতযকশটর 
বযাখ্যা শনিজাশরত শছল এবং এটাও শনশদজি শছল কয,  কয বযশি 
বাদিাহপক িরাব পান করাপতা,  কস খ্ালাস কপপয় চাকুরীপত 
পুনবজহাল হপব এবং অপরজন তো বাবুশচজপক শুপল চড়াপনা হপব। 
শকন্তু ইউসুফ আ. পয়গাম্বরসূলভ অনুকম্পার কারপণ শনশদজি কপর 
বপলনশন কয,  কতামাপদর অমুকপক শুপল চড়াপনা হপব। যাপত কস 
এখ্ন কেপকই শচন্তাশিত না হপয় পপড়। বরং শতশন সংপক্ষপপ 
বপলপছন কয,  একজন মুশি পাপব এবং অপরজনপক শুপল 
চড়াপনা হপব। সবপিপষ ইউসুফ আ. বলপলন,  আশম কতামাপদর 
স্বপপ্নর বযাখ্যা শদপয়শছ,  তা শনছক অনুমান-শভশত্তক নয়;  বরং 
এটাই আোহ তা‘আলার অটল ফয়সালা।  

অতুঃপর কয বযশি সম্পপকজ িারণা শছল কয,  কস মুশি পাপব,  
তাপক ইউসুফ আ. বলপলন,  যখ্ন তুশম খ্ালাস কপপয় কারাগাপরর 
বাইপর যাপব এবং িাহী দরবাপর কপৌাঁছাপব,  তখ্ন তুশম বাদিাহর 
কাপছ আমার শবষপয় আপলাচনা করপব কয,  এ শনরপরাি কলাকশট 
কারাগাপর পপড় রপয়পছ।  

শনশদজি সমপয় কলাকশট মুশি কপল। শকন্তু মুশি কপপয় কস ইউসুফ 
আ. এর কো ভুপল কগল। ফপল ইউসুফ আ. এর মুশির বযাপারশট 
আপরা শবলশম্বত হপয় কগল। তাপত কপর আপরা কপয়ক বছর তাাঁপক 
কারাগাপর কাটাপত হপলা। শনপনবশণজত আয়াপত এ কোই উপেখ্ 
করা হপয়পছ,    
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ْی َظن َ اَن َٗه نَاٍج م یَْنُهَما اذْ  ْیٰطُن ذیْكَر َرب یه  َفلَبیَث َوَقاَل لیل َذی َْنَد َرب یَک ۫ فَاَنْٰسُه الش َ ْ عی ُكْرّنی
َنیْیَ  ْجنی بیْضَع سی  ○ِفی الس ی

অেজুঃ তাপদর দু’জপনর মপিয কয বযশি সম্পপকজ িারণা শছল কয,  
কস মুশি পাপব ইউসুফ আ. তাপক বলপলন,  আপন মশনপবর কাপছ 
আমার কো আপলাচনা করপব। অতুঃপর িয়তান তাপক মশনপবর 
কাপছ তার আপলাচনার কো ভশুলপয় শদল। ফপল শতশন কপয়ক বছর 
কারাগাপর কাটাপলন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৪২)  

অত্র আয়াপতর  َبِْضع িব্দশট শতন কেপক নয় পযজন্ত সংখ্যা বুঝায়। 

ককাপনা ককাপনা তাফসীরশবদ বপলন,  এ ঘটনার পর আরও সাত 
বছর তাাঁপক কজপল োকপত হপয়পছ। 

বাদিাহর স্বপ্ন  
অতুঃপর আোহ তা‘আলা ইউসুফ আ. এর মুশির জন্য 
কুদরতীভাপব এ বযবস্থা সৃশি করপলন কয,  বাদিাহ একশট স্বপ্ন 
কদপখ্ উপিগকুল হপয় পড়পলন। তাই রাপজযর োনী বযাখ্যাদাতা 
ও অতীশন্দ্রয়বাদীপদরপক একত্র কপর এ স্বপপ্নর বযাখ্যা শজপেস 
করপলন। শকন্তু স্বপ্নশট কাপরা কবািগময হপলা না। তাই তারা ককউ 
বলপলা,  এ স্বপ্নশট শমশ্র িরপনর। আবার ককউ বলপলা,  এপত 
কল্পনা ইতযাশদ িাশমল রপয়পছ। অন্যরা বলপলা,  আমরা এরূপ 
স্বপপ্নর বযাখ্যা জাশন না।  

বাদিাহ স্বপপ্ন কী কদপখ্পছন এবং পশরষদবগজ উত্তপর কী বপলপছন,  
এ সম্পপকজ পশবত্র কুরআপনর শনপনর আয়াপত উপেশখ্ত হপয়পছ,  
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ُبلٍٰت ُخْضٍر  وَ  َسْبَع ُسْنْۢ َجاٌف و َ َماٍن ی َاْکُلُُهن َ َسْبٌع عی ْٖۤ اَٰری َسْبَع بََقٰرٍت سی َقاَل الَْملیُك ایّن ی
ْوَن  ْءیَا تَْعُْبُ ْ ُرْءیَاَی ایْن ُكْنُتْم لیلر ُ ْ ِفی ٖۤاَی َُها الَْمَلُ اَْفُتْوّنی ا اَْضَغا ُُ قَ  ○و َ اَُخَر یٰبیٰسٍت ؕ یٰ الُْوٖۤ

 ○ َوَما نَْحُن بیَتاْوییْلی اَْلَْحَلمی بیٰعلیمیْیَ  ۚ اَْحَلٍم 
অেজুঃ বাদিাহ বলপলন,  আশম স্বপপ্ন কদখ্লাম,  সাতশট কমাটা-
তাজা গাভীপক সাতশট িীণজ গাভী কখ্পয় কফলপছ এবং সাতশট সবুজ 
িীষ ও অন্যগুপলা শুকপনা কদখ্লাম। কহ পশরষদবগজ! কতামরা 
আমাপক এ স্বপ্ন সম্বপন্ধ বযাখ্যা দাও,  যশদ স্বপপ্নর বযাখ্যায় 
পারদিজী হপয় োপকা। তারা বলপলা,  এটা অেজহীন কল্পনাপ্রসূত 
স্বপ্ন। এরূপ স্বপপ্নর বযাখ্যা সম্বপন্ধ আমরা অবগত নই। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৪৩-৪৪)  

কসই মুহপূতজ মুশিপ্রাি কসই কপয়দীর ইউসুফ আ. এর কো মপন 
পড়পলা। তৎক্ষণাৎ কস বাদিাহর শনকট শগপয় বলপলা;  আশম এ 
স্বপপ্নর বযাখ্যা বলপত পারব। আমাপক এজন্য ইউসুফ আ. এর 
শনকট পাঠাপনার বযবস্থা করুন। কুরআন মাজীপদর শনপনাি 
আয়াপত এ সম্পপকজ ইরিাদ হপয়পছ,  

لُْونی  ُئُكْم بیَتاْوییْلیه  َفاَْرسی ٍۃ اَنَا اُنَب ی ْی نََجا میَْنُهَما َواد ََکَر بَْعَد اُم َ  ○َو َقاَل ال َذی
অেজুঃ বন্দীিপয়র মিয কেপক কয বযশি মুশি কপপয়শছল এবং 
লম্বাকাল পর তার (ইউসুফ আ. এর কো) স্মরণ হপলা। কস 
বলপলা,  আশম আপনার স্বপপ্নর বযাখ্যা বপল শদপত পারব। 
আমাপক ইউসুফ আ. এর শনকট কপ্ররণ করুন। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৪৫)  

এ পযজাপয় কস ইউসুফ আ. এর গুণাবলী,  স্বপ্ন বযাখ্যায় পারদশিজতা 
এবং মজলুম হপয় কারাগার আবে োকার কোও বণজনা কপর 
অনুপরাি করপলা কয,  কযন তাপক মুশি কদওয়া হয়।  
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বাদিাহ কসই কলাপকর কো মপতা তাপক ইউসুফ আ. এর সাপে 
সাক্ষাপতর বযবস্থা করপলন। কস ইউসুফ আ. এর কাপছ শগপয় আরজ 
করপলা। পশবত্র কুরআপনর ভাষায়,  

َجاٌف و َ َسْبعی یُْوُسُف اَی َُها ال َماٍن ی َاْکُلُُهن َ َسْبٌع عی ْ َسْبعی بََقٰرٍت سی یُْق اَْفتیََنا ِفی ی د  ص ی
ُع ایىَل الَن َاسی لََعل َُهْم یَْعلَُمْوَن  ْٖۤ اَْرجی ٰسٍت ۙ ل ََعٰل ی ُبلٍٰت ُخْضٍر و َ اَُخَر یٰبی  ○ُسْنْۢ

অেজুঃ কহ ইউসুফ! কহ সতযবাদী! সাতশট কমাটা-তাজা গাভী 
তাপদরপক খ্াপে সাতশট ক্ষীণকায় গাভী এবং সাতশট সবুজ িীষ 
ও অন্যগুপলা শুকপনা িীষ। আপশন আমাপদরপক এ স্বপপ্নর তা‘বীর 
সম্পপকজ পেশনপদজি করুন,  যাপত আশম কলাকপদর কাপছ শফপর 
শগপয় তাপদরপক অবগত করপত পাশর। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৪৬)  

কলাকশট কারাগাপর কপৌাঁপছ ঘটনার বণজনা শুরু কপর প্রেপম ইউসুফ 
আ. এর সতযবাশদতা বা কো ও কাপজ সাচ্চা হওয়ার স্বীকৃশত 
প্রকাি করপলা। অতুঃপর আপবদন করপলা কয,  আমাপক একশট 
স্বপপ্নর বযাখ্যা বপল শদন। স্বপ্নশট হপে,  বাদিাহ সাতশট কমাটা 
তাজা গাভী কদপখ্পছন,  কযগুপলাপক অন্য সাতশট িীণজ গাভী কখ্পয় 
কফলপছ। এ ছাড়াও শতশন সাতশট গপমর সবুজ িীষ ও সাতশট 
শুকপনা িীষ কদপখ্পছন। আপশন বযাখ্যা বপল শদপল আশম শফপর 
শগপয় বাদিাহর কাপছ তা বণজনা করপবা। আর অবেই এপত শতশন 
আপনার োন-গশরমা সম্পপকজ অবগত হপবন। 

স্বপপ্নর বযাখ্যা  
হযরত ইউসুফ আ. উি স্বপপ্নর শববরণ শুপন তার বযাখ্যা শদপলন 
এভাপব কয,  সাতশট কমাটা-তাজা গাভী সাতশট সবুজ িীপষর অেজ 
হপে প্রচুর ফলনসম্প্ সাত বছর অশতক্রান্ত হপব। কতমশনভাপব 
সাতশট িীণজ অেজ হপে,  এরপর দুশভজপক্ষর সাত বছর আসপব। 
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আর এগুপলা সাতশট গাভীপত কখ্পয় কফলার অেজ এই কয,  প্রচুর 
ফলনসম্প্ সাত বছপর খ্াদযিপস্যর কয ভাণ্ডার সশিত োকপব,  
তা সবই দুশভজপক্ষর সাত বছপর শনুঃপিষ হপয় যাপব। শুিু বীপজর 
জন্য শকছ ু খ্াদযিস্য কবাঁপচ যাপব। কুরআন পাপকর শনপনবশণজত 
আয়াপত এ শবষয়শট শববৃত হপয়পছ,  

ا  م َ ٖۤ ایَل َ َقلیْیًل م ی ُبلیه  ْ ُسْنْۢ َنیْیَ َداَبًا ۚ َفَما َحَصْدت ُْم َفَذُرْوُه ِفی َقاَل تَْزَرُعْوَن َسْبَع سی
ا  ○تَاْکُلُْوَن  م َ ْمُتْم لَُهن َ ایَل َ َقلیْیًل م ی َداٌد ی َاْکُْْلَ َما َقد َ ْ میْنْۢ بَْعدی ٰذلیَک َسْبٌع شی ثُم َ یَاِْتی

َُنْوَن   ○تُْحصی
অেজুঃ ইউসুফ আ. বলপলন,  কতামরা একািাপর সাত বছর 
উত্তমরূপপ ফসল আবাদ করপব। অতুঃপর কতামরা কয ফসলাশদ 
উপত্তালন করপব,  তার মপিয কেপক শনপজপদর খ্াওয়ার জন্য অল্প 
শকছ ুকরপখ্ অবশিি ফসলাশদ িীপষর মপিযই করপখ্ গুমাদজাত কপর 
রাখ্পব। এরপপর আসপব দুশভজপক্ষর এমন সাতশট বছর,  যা অতযন্ত 
কশঠন হপব। কতামরা আপগ যা গুদামজাত কপর করপখ্শছপল,  এ 
সাত বছপর তা কেপক কখ্পত োকপব। তপব সামান্য পশরমাণ 
কতামরা সংরক্ষণ কপর রাখ্পব। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৪৭-৪৮)  

বাদিাহর স্বপপ্ন মূলত এতটুকুই শছল কয,  সাত বছর ভাপলা ফসল 
হপব,  এরপর সাত বছর দুশভজক্ষ হপব। শকন্তু ইউসুফ আ. এর সাপে 
আপরা একট ুশবষয় যুি কপর বলপলন,   

ُرْوَن  ْ میْنْۢ بَْعدی ٰذلیَک عَاٌم فیْیهی یَُغا ُُ الَن َاُس َوفیْیهی یَْعصی  ○ثُم َ یَاِْتی
অেজুঃ এরপপরই আসপব এমন একশট বছর,  যাপত মানুপষর জন্য 
প্রচুর বৃশিপাত হপব এবং এপত তারা রস শনংড়াপব। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৪৯)  
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অেজাৎ দুশভজপক্ষর বছরগুপলা অশতক্রান্ত হপয় কগপল,  এক বছর খ্ুব 
বৃশি বশষজত হপব এবং প্রচরু ফসল উৎপ্ হপব।  

হযরত কাতাদাহ রা. বপলন,  আোহ তা‘আলা ওহীর মািযপম 
হযরত ইউসুফ আ. কক এ শবষপয় োত কপরশছপলন। যাপত স্বপপ্নর 
বযাখ্যার অশতশরি শকছ ুোন তারা লাভ কপর এবং এপত তাাঁর 
োন-গশরমা প্রকাি পায়। তাপত তার মুশির পে প্রিস্ত হপব।  

তদুপশর ইউসুফ আ. শুি ুস্বপপ্নর বযাখ্যা কপরই ক্ষান্ত হনশন;  বরং 
এর সাপে একশট শবেজপনাশচত ও সহানুভূশতমূলক পরামিজও 
শদপয়শছপলন কয,  প্রেম সাত বছর কযই অশতশরি িস্য উৎপ্ 
হপব,  তা গপমর িীপষর মপিয সংরশক্ষত রাখ্পত হপব,  যাপত 
পুপরাপনা হওয়ার পর গপম কপাাঁকা না লাপগ। অশভেতার আপলাপক 
কদখ্া কগপছ কয,  িস্য যতশদন িীপষর মপিয োপক,  ততশদন 
তাপত কপাাঁকা লাপগ না। 

ইউসুফ আ. এর কারামশুি 
বাদিাহ শনজ স্বপপ্নর বৃত্তান্ত শুপন আশ্বস্ত হপলন এবং ইউসুফ আ. 
এর োন গশরমায় শবমগু্ধ হপয় আপদি শদপলন কয,  তাপক 
কারাগার কেপক বাইপর শনপয় এপসা। আপদপির সাপে সাপে 
বাদিাহর জননক দূত এ বাতজা শনপয় কারাগাপর কপৌাঁছপলা। 

ইউসুফ আ. সুলম্বা বশন্দজীবপনর দুুঃসহ যাতনায় অশতি হপয় 
পপড়শছপলন এবং মপন মপন মুশি কামনা করশছপলন। কাপজই 
বাদিাহর ফরমানপক সুপযাগ মপন কপর শতশন তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হপয় 
কবশরপয় আসপত পারপতন। শকন্তু শতশন সরাসশর তা করপলন না। 
বরং আোহ পাক স্বীয় পয়গাম্বরগণপক কয উচ্চ মযজাদা দান 
কপরপছন,  কসই মযজাদার আপলাপক তাাঁপদরপক শনপদজাষ প্রমাণ 
করার বযবস্থা করপলন।  

http://www.darsemansoor.com/
file:///I:/04.%20Website/02_Islami%20Jindegi%20web%20Content/01.%20Kitab/04.%20Hajrats%20kitaab/Others%20Kitab/esho_taqwa/part_1/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


47 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

َب َِىلَرَ اََِعَْجََِرَْاَِ َب َمَ َهَ لَْئَ ْسَف ََك  َق ََِتَْال ََةَِوَ ْسَالن ََِالَ ا َعَْط   َهَ ي َدَِيَْا ََن  َاََِطَن   َْرَ َن   َهََِدَِيَْكَ بََِب ِ َن  
َيَْلَِع َ 0َم 

অেজুঃ শফপর যাও কতামরা মশনপবর কাপছ এবং তাপক শজপেস কপরা 
ঐ রমনীপদর কী অবস্থা, যারা শনপজপদর হাত ককপট কফপলশছল? 
আমার রব কতা তাপদর ছলনা সবই অবগত। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৫০)  

ইউসুফ আ. বলপলন,  তুশম বাদিাহর কাপছ শফপর শগপয় শজপেস 
কপরা কয,  কয সকল মশহলারা শনপজপদর হাত ককপট কফপলশছল 
তাপদর বযাপাপর বাদিাহ জাপনন শক না? এবং আমাপক শনপদজাষ 
বপল জাপনন শক না?  

হযরত ইউসুফ আ. কারাগার কেপক মুশিলাপভর সুপযাগ পাওয়ার 
পরও কসই সুপযাগ গ্রহণ করপলন না,  বরং আপগ শনপজপক 
শনপদজাষ প্রমাণ করাপত চাইপলন। তাই বাদিাহ যখ্ন ইউসুফ আ. 
কক মুি কপর রাজদরবাপর তার শনকট কনয়ার জন্য দূত পাঠাপলন,  
তখ্ন তাপক বাদিাহর শনকট কফরত পাশঠপয় কদন এবং বপল 
পাঠান কয,  কয মশহলারা ইউসুফ আ. কক কদপখ্ হতভম্ব হপয় হাত 
ককপট শছল,  তাপদর মািযপম কযন শতশন ঘটনার তদন্ত কপর প্রকতৃ 
কদাষীপক সনাি কপরন। এ সম্পপকজ পশবত্র কুরআপন মহান আোহ 
তা‘আলা ইরিাদ কপরন,  

ُس  ا َجٓاَءُه الر َ ْ بیه  ۚ َفلَم َ ْع ایىٰل َرب یَک فَْسـ َلُْه َما بَاُل الن یْسَوۃی َو َقاَل الَْملیُك ائُْتْوّنی ْوُل َقاَل اْرجی
هین َ عَلیْیٌم  ْ بیَکْیدی یَُهن َ ؕ این َ َرب ی ْعَن اَیْدی ْ قَط َ  ○ال ِٰتی

অেজুঃ বাদিাহ বলপলন,  ইউসুফপক (মুি কপর) আমার শনকট 
শনপয় এপসা। যখ্ন দূত (এ পয়গাম শনপয়) ইউসুফ আ. এর শনকপট 
এপলা,  শতশন তাপক বলপলন,  কতামার মশনপবর শনকট শফপর যাও 
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এবং তাপক শজোসা কপরা কসই মশহলাপদর কী হাল যারা হাত 
ককপটশছল? শনশ্চয়ই আমার প্রভু তাপদর চক্রান্ত সম্পপকজ অবগত। 
( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫০)  

আযীয পত্নীর নাম উপেখ্ না করার কারণ 
এখ্াপন এ শবষয়শট প্রশণিানপযাগয কয,  ইউসুফ আ. এখ্াপন ঐ 
সকল মশহলাপদর কো উপেখ্ কপরপছন যারা হাত ককপটপছন,  
শকন্তু আযীয পত্নীর নাম উপেখ্ কপরনশন। অেচ কস-ই শছল ঘটনার 
মূল ককন্দ্রশবন্দু। 

এর কারণ হপে,  কযপহতু ইউসুফ আ. আযীযঘপর লাশলত-পাশলত 
হপয়শছপলন,  তাই ভদ্রতার খ্াশতপর সরাসশর আযীয পত্নীর নাম 
উপেখ্ কপরনশন। তপব তার জানা আপছ কয,  কসই মশহলাপদরপক 
শজোসা করা হপলই আযীয পত্নীর কো এমশনপতই কবশরপয় 
আসপব। 

আপরক কারণ এই কয,  শনপজর পশবত্রতা প্রমাণ করাই শছল তাাঁর 
আসল উপেে। আর তা এ মশহলাপদর মািযপমই অশজজত হপয় 
কযপত পাপর এবং তাপত তাপদর কতমন ককাপনা অপমানও কনই। 
তারা সতয কো স্বীকার করপল শুিু পরামিজ কদওয়ার কদাষ তাপদর 
ঘাপড় চাপপব। শকন্তু আযীয পত্নীর অবস্থা এরূপ শছল না। তাই 
সরাসশর তার শবরুপে অশভপযাগ করা হপল,  তাপক শঘপরই 
তদন্তকাযজ অনুশিত হপতা। ফপল তার অপমান কবিী হপতা। 

তৃতীয় কারণ এই কয,  আযীয পত্নী আযীয শমসর-এর শনকট 
ঘটনা অস্বীকার কপর ইউসুফ আ. এর উপর কদাষ চাপাপলও হস্ত 
কতজনকাশরণী মশহলাপদর শনকট শনপজর সব কদাষ অকাতপর স্বীকার 
কপরপছন এবং তাপদর সামপনই ইউসুফ আ. কক তার মপনাবািা 
পূণজ না করপল কপঠার িাশস্ত প্রদাপনর হুমশক শদপয়পছন। সুতরাং হস্ত 
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কতজনকাশরণী মশহলাপদরপক শজপেস করপলই সতয ঘটনা প্রমাণ 
হপয় পড়পব এবং ঘটনার রহস্য আগা-পগাড়া সব উদঘাশটত হপয় 
যাপব। আর এপত কপর ইউসুফ আ. এর শনপদজাশষতা কতা প্রমাণ 
হপবই,  অশিকন্তু তাাঁর সততা,  সৎপরায়ণতা ও চাশরশত্রক 
পশবত্রতাও পশরষ্কার হপয় উঠপব।  

ইউসুফ আ. সাপে সাপে আপরা বলপলন,  “আমার পালনকতজা 
তাপদর শমেযা ও ছল-চাতুশর সম্পপকজ সমযক অবগত।” সুতরাং 
আশম চাই কয,  বাদিাহও বাস্তব সতয সম্পপকজ অবগত কহান এবং 
শতশন কযন বুঝপত পাপরন কয,  ইউসুফ আসামী শহসাপব কজপল 
শছপলন না,  বরং মজলুম হপয় কজপল শছপলন।  

কুরআন মাজীপদর আয়াপতর এ অংপি সূক্ষ্মভাপব ইউসুফ আ. এর 
পশবত্রতার কোও বশণজত হপয়পছ। বাদিাহ তৎক্ষণাৎ ইউসুফ আ. 
এর দাবী অনুযায়ী হস্ত কতজনকাশরণী মশহলাদপরপক শজোসা কপর 
ঘটনার তদন্ত করপলন। তখ্ন যুলাইখ্া ও অন্যসব মশহলা বাস্তব 
ঘটনা স্বীকার করপলা। পশবত্র কুরআপন শননবশণজত আয়াপত এ 
শবষপয় বণজনা করা হপয়পছ,  

ه  ؕ ُقْْلَ  ٍء ؕ َقاَل َما َخْطُبُكن َ ایذْ َراَودْت ُن َ یُْوُسَف َعْن ن َْفسی ی َما عَلیْمََنا عَلَْیهی میْن ُسْوْٓ َحاَش لِلی ٰ
ه  َو این َٗه لَمیَن  یْزی الْـ َٰن َحْصَحَص الَْحق ُ ۫  اَنَا َراَودْت ُٗه َعْن ن َْفسی َقالَتی اْمَراَُت الَْعزی

قیْیَ  دی  ○الص ٰ
অেজুঃ বাদিাহ মশহলাপদরপক বলপলন,  কতামাপদর ঘটনা সম্পপকজ 
কী মূলযায়ন যখ্ন কতামরা ইউসুফপক কামনা চশরতােজ করার জন্য 
ফুাঁসশলপয়শছপল? তারা বলপলা,  সুবহানাোহ! আমরা তাাঁর 
সম্পপকজ মন্দ শকছ ুজাশন না। তখ্ন আযীযপত্নী বলপলা,  এখ্ন 
সতয কো প্রকাি হপয় পপড়পছ। আশমই তাপক স্বীয় কামনা 
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চশরতাপেজর জন্য ফুাঁসশলপয়শছলাম এবং শনুঃসপন্দপহ কস-ই 
সতযবাদী। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫১)  

স্বীয় পশবত্রতা ও সতযবাশদতা প্রকাি হওয়ার পর ইউসুফ আ. 
আশ্বস্ত হপলন। অতুঃপর শনপজর এ প্রশক্রয়ার পপক্ষ সাফাই প্রকাি 
কপর বলপলন,   

ْی َکْیَد الَْخٓائیَنیْیَ  ْ لَْم اَُخَْنُه بیالَْغْیبی َو اَن َ اهلَل ََل یَْهدی  ○ٰذلیَک لیَیْعلََم اَّن ی
অেজুঃ আমার এ তদন্ত কামনা এজন্য কয,  যাপত আযীপয শমসর 
জানপত পাপরন,  আশম কগাপপন তার সাপে শবশ্বাসঘাতকতা 
কশরশন। আর আোহ তা‘আলা শবশ্বাসঘাতকপদর চক্রান্তপক এগুপত 
কদন না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫২)  

শমসপরর বাদিাহ তখ্ন ইউসুফ আ. এর সততা,  সািুতা ও 
শবশ্বস্ততায় প্রীত ও সন্তুি হপলন। তাই পনুরায় দূতপক ইউসুফ আ. 
এর শনকট পাশঠপয় বলপলন,  ইউসুফ আ. কক আমার কাপছ শনপয় 
এপসা। আশম তাপক আমার একান্ত উপপদিা শনবজাশচত করপবা।  

শনপদজি অনুযায়ী ইউসুফ আ. কক সসম্মাপন কারাগার কেপক রাজ 
দরবাপর শনপয় আসা হপলা। অতুঃপর পারস্পশরক আলাপ-
আপলাচনার ফপল তাাঁর কযাগযতা ও প্রশতভা সম্পপকজ শনশশ্চত হপয় 
বাদিাহ বলপলন,  “আপশন আজ কেপক আমাপদর কাপছ অতযন্ত 
সম্মাশনত ও শবশ্বস্ত বযশিত্ব।” কুরআন পাপকর শনপনাি আয়াপত 
এ শবষয়শট শববৃত হপয়পছ,  

ا کَل ََمٗه َقاَل این ََک الَْیْوَم لََدیَْنَ  ْ ۚ َفلَم َ ٖۤ اَْسَتْخلیْصُه لیََنْفٰسی ْ بیه  ْیٌ  اَوَقاَل الَْملیُك ائُْتْوّنی َمکی
 ○اَمیْیٌ 

অেজুঃ বাদিাহ বলপলন,  তাাঁপক আমার কাপছ শনপয় এপসা। আশম 
তাপক শনপজর একান্ত সহকারী বানাপবা। অতুঃপর শতশন যখ্ন তার 
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সাপে মতশবশনময় করপলন,  তখ্ন বলপলন,  শনশ্চয়ই আপশন 
আমাপদর কাপছ আজ কেপক শবশ্বস্ত শহসাপব মযজাদার স্থান লাভ 
কপরপছন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫৪)  

ইমাম বাগাবী রহ. বণজনা কপরন,  যখ্ন বাদিাহর দূত শিতীয়বার 
কারাগাপর ইউসুফ আ. এর কাপছ কপৌাঁছপলা এবং বাদিাহর 
পয়গাম কপৌাঁছপলা,  তখ্ন ইউসুফ আ. সব কারাবাসীর জন্য দু‘আ 
করপলন এবং কগাসল কপর নতুন কাপড় পশরিান করপলন। 
অতুঃপর শতশন বাদিাহর দরবাপর কপৌাঁপছ এই দু‘আ পড়পলন,  

 ْ ْ َرب ی ٗهعَحْسَبی َجاُرٗه َوَجل َ ثَََناُءٗه َوََل ایلَٰه غَْْیُ ْ میْن َخلْقیهع َعز َ ْ َرب ی   میْن ُدنَْیاَ  َوَحْسَبی
অেজুঃ আমার দুশনয়ার জন্য আমার পালনকতজাই যপেি এবং সকল 
সৃশির মুকাশবলায় আমার রবই আমার জন্য যপেি। কয তাাঁর 
আশ্রপয় আপস,  কস সম্পূণজ শনরাপদ োপক,  তার স্থান শসফাত 
উচ্চ মযজদার হপয় যায় শতশন ছাড়া ককাপনা উপাস্য কনই।  

অতুঃপর ইউসুফ আ. আরবী ভাষায় সালাম প্রদান কপরন,  
“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুোহ” এবং বাদিাহর জন্য 
শহব্রু ভাষায় দু‘আ কপরন। বাদিাহ অপনক ভাষা জানপতন,  শকন্তু 
আরবী ও শহব্রু ভাষা তার জানা শছল না। ইউসুফ আ. বপল কদন 
কয,  সালাম আরবী ভাষায় এবং দু‘আ শহব্রু ভাষায় করা হপয়পছ।  

এ শরওয়াপয়পত আপরা উপেখ্ করা হপয়পছ কয,  বাদিাহ ইউসুফ 
আ. এর োন-প্রো ও উপলশির জন্য তাাঁর সাপে শবশভ্ ভাষায় 
কোবাতজা বপলন। ইউসুফ আ. তাপক প্রপতযক ভাষায়ই উত্তর কদন 
এবং সাপে সাপে আরবী ও শহব্রু এই দু’শট অশতশরি ভাষাও 
শুশনপয় কদন। এপত কযাগযতা ও োন-প্রো গভীরভাপব করখ্াপাত 
কপর।  
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অতুঃপর বাদিাহ বলপলন,  আশম আমার স্বপপ্নর বযাখ্যা সরাসশর 
আপনার মুখ্ কেপক শুনপত চাই। ইউসুফ আ. প্রেপম মূল স্বপ্ন 
সম্বপন্ধ এমন শববরণ শদপলন,  যা আজ পযজন্ত বাদিাহ শনপজও 
কাপরা কাপছ বণজনা কপরনশন। অতুঃপর কসই স্বপপ্নর শবস্তাশরত 
বযাখ্যা কপি করপলন।  

বাদিাহ বলপলন,  আশম আশ্চযজ কবাি করশছ কয,  আপশন এসব 
শবষয় শক কপর জানপলন? ইউসুফ আ. বলপলন,  এটা আমার,  
আপনার ও সকপলর প্রভু-প্রশতপালক মহান আোহ আমাপক 
জাশনপয়পছন।  

অতুঃপর বাদিাহ পরামিজ চাইপলন কয,  এখ্ন শক করা দরকার? 
ইউসুফ আ. বলপলন,  প্রেম সাত বছর প্রচুর বৃশিপাত হপব। এ 
সময় অশিকতর পশরমাপণ চাষাবাদ কপর অশতশরি ফসল 
উৎপাদপনর বযবস্থা শনপত হপব,  জনগণপক অশিক ফসল 
ফলাপনার জন্য শনপদজি শদপত হপব এবং উৎপ্ ফসপলর একটা 
উপেখ্পযাগয অংি ছড়ার মপিয শনপজর কাপছ সশিত রাখ্পত হপব।  

এভাপব দুশভজপক্ষর সাত বছপরর জন্য শমসরবাসীপদর কাপছ প্রচুর 
িস্যভাণ্ডার মজতু োকপব এবং আপশন তাপদর বযাপাপর শনশশ্চন্ত 
োকপবন। এমতাবস্থায় রাজস্ব আয় ও খ্াস জশম কেপক কয পশরমাণ 
ফসল সরকাপরর হাপত আসপব,  তা শভনপদিী কলাকপদর জন্য 
রাখ্পত হপব। কারণ এ দুশভজক্ষ হপব সুদূর কদি অবশি শবস্ততৃ। 
শভনপদশিরা তখ্ন আপনার মুখ্াপপক্ষী হপব। আপশন খ্াদযিস্য 
শদপয় কসসব আতজমানুষপক সাহাযয করপবন। শবশনমপয় যৎশকশিত 
মূলয গ্রহণ করপলও সরকাশর িনভাণ্ডাপর অভূতপূবজ অেজ সমাগত 
হপব।  
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এ পরামিজ শুপন বাদিাহ মুগ্ধ ও আনশন্দত হপয় বলপলন,  এ 
শবরাট পশরকল্পনার বযবস্থাপনা কীভাপব হপব এবং কক করপব? 
ইউসুফ আ. তাপক যোশবশহত পরামিজ শদপয় বলপলন,   

ْیٌظ عَلیْیٌم  ْ َحفی ْ عَٰٰل َخَزٓائینی اَْلَْرضی ۚ ایّن ی  ○َقاَل اْجَعلْنی
অেজুঃ আমাপক কদপির িনভাণ্ডার  শনযুি করুন। আশম (আোহর 
রহমপত) শবশ্বস্ত রক্ষক ও কবি অশভে। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৫৫)  

অেজাৎ জশমর উৎপ্ ফসলসহ কদিীয় সম্পদ রক্ষণাপবক্ষণ করপত 
আশম সক্ষম এবং বযপয়র খ্াত ও পশরমাণ সম্পপকজও আমার 
পুপরাপুশর োন আপছ। (আল-জাশম‘শলআহকাশমল কুরআন) 

একজন অেজমেীর মাপঝ কযসব গুণ োকা দরকার,  উপযুি দু’শট 
িপব্দর মপিয ইউসুফ আ. তার সবগুপলাই বণজনা কপর শদপলন। 
ককননা,  অেজমেীর জপন্য সবজপ্রেম প্রপয়াজন হপে সরকাশর িন-
সম্পদ শবনি কেপক না কদওয়া;  বরং পূণজ শহফাযত সহকাপর একত্র 
করা এবং অনাবেক ও ভ্রান্ত খ্াপত বযয় না করা। শিতীয় প্রপয়াজন 
হপে,  কযখ্াপন কয পশরমাণ বযয় করা দরকার,  কসখ্াপন কসই 

পশরমাণ বযয় করা এবং এপক্ষপত্র ককাপনা কমপবশি না করা।  َ ِفْيظ   ح 

িব্দশট প্রেম প্রপয়াজনীয় গুণ এবং  عَلیْیٌم িব্দশট শিতীয় প্রপয়াজনীয় 

গুপণর শনশ্চয়তা বহন করপছ।  

বাদিাহ যশদও ইউসুফ আ. এর গুণাবলীপত মুগ্ধ ও তাাঁর তাক্বওয়া 
ও বুশেমত্তায় পুপরাপুশর শবশ্বাসী হপয় শগপয়শছপলন,  তোশপ কাযজত 
তাাঁপক অেজমেী পদ কসাপদজ করপলন না,  বরং আপরা বৃহত্তর 
উপেপে তাাঁপক এক বছর পযজন্ত একজন সম্মাশনত অশতশে শহপসপব 
রাজ দরবাপর করপখ্ শদপলন।  
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অতুঃপর এক বছর অশতবাশহত হওয়ার পর বাদিাহ শুিু অেজ 
মেণালয়ই নয়,  বরং সম্পূণজ প্রিাসশনক দাশয়ত্ব তাাঁর শনকট 
কসাপদজ কপর তাাঁপক রাষ্ট্রপ্রিান বাশনপয় কদন। সম্ভবত এই শবলপম্বর 
কারণ শছল এই কয,  শনকট সাশ্পিয করপখ্ তাাঁর চশরত্র ও অভযাস 
সম্পপকজ বাদিাহর পুপরাপুশর অশভেতা অজজন করা।  

ইউসুফ আ. এর সাপে যলুাইখ্ার শববাহ 
ককাপনা ককাপনা তাফসীরশবদ শলপখ্পছন,  এ সময়ই যুলাইখ্ার 
স্বামী আযীপয শমসর শকতফীর মৃতুয বরণ কপরন এবং বাদিাহর 
উপদযাপগ ইউসুফ আ. এর সাপে যুলাইখ্ার শববাহ সম্পাদন করা 
হয়।  

তখ্ন ইউসুফ আ. যুলাইখ্াপক বলপলন,  তুশম যা কচপয়শছপল,  
এটা শক তার চাইপত উত্তম নয়? যুলাইখ্া স্বীয় কদাষ স্বীকার কপর 
ক্ষমা প্রােজনা করপলন এবং মহান আোহর দরবাপর তাওবা 
করপলন।  

আোহ তা‘আলা সসম্মাপন তাাঁপদর মপনাবািা পূণজ করপলন এবং 
খ্ুব সুখ্-িাশন্তপত তাাঁপদর দাম্পতযজীবন অশতবাশহত হয়। 
ঐশতহাশসক বণজনা অনুযায়ী,  তাাঁপদর ঔরপি দুজন পতু্র সন্তান 
জন্মগ্রহণ কপরশছল। তাপদর নাম শছল ইফরায়ীম ও মানিা।  

ককাপনা ককাপনা শরওয়াপয়পত আপছ,  শববাপহর পর আোহর 
তা‘আলা ইউসুফ আ. এর অন্তপর যুলাইখ্ার প্রশত এত গভীর 
ভাপলাবাসা সৃশি কপর কদন কয,  যুলাইখ্ার অন্তপর ততটুকু ইউসুফ 
আ.-এর প্রশত শছল না। এমনশক একবার ইউসুফ আ. যুলাইখ্াপক 
অশভপযাপগর সুপর বলপলন,  এর কারণ শক কয,  আপগর ন্যায় 
আমাপক ভাপলাবাপসা না? উত্তপর যুলাইখ্া বলপলন,  আপনার 
উশসলায় আশম আোহ তা‘আলার ভাপলাবাসা অজজন কপরশছ। এ 
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ভাপলাবাসার সামপন অন্য সব সম্পকজ ও ভাবনা ম্লান হপয় কগপছ। 
(তাফসীপর মাযহারী)   

তপব উপেখ্য কয,  তাাঁপদর এ শববাপহর এসব ঘটনার স্বপপক্ষ 
মজবুত ককাপনা হাদীস কনই। সুতরাং এর উপর ততটা ইয়াকীন 
করা যায় না। 

শমসপরর বাদিাহ ইউসুফ আ. 
এক বছর হযরত ইউসুফ আ. রাষ্ট্রীয় অশভেতা অজজপনর পর 
বাদিাহ রাজ দরবাপর একশট উৎসপবর আপয়াজন কপরন। 
কসখ্াপন রাপজযর সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদাশিকারী বযশি ও কমজকতজাগণ 
আমশেত হন। তখ্ন হযরত ইউসুফ আ. কক রাজমকুুট পশরশহত 
অবস্থায় দরবাপর হাশজর করা হয় এবং শুি ুঅেজ মেণালপয়র দাশয়ত্ব 
নয়,  বরং কগাটা রাজত্ব ইউসুফ আ. এর শনকট কসাপদজ কপর 
বাদিাহ শনজজনবাসী হপয় যান। (তাফসীপর মাযহারী; তাফসীপর 
কুরতুবী) 

কুরআন মাজীপদর শনপনাশলশখ্ত আয়াপত এশদপক ইশঙ্গত করা 
হপয়পছ,   

اُ میَْنَها َحیْ  ا لیُیْوُسَف ِفی اَْلَْرضی ۚ یَتَبو َ َن َ ْیُب بیَرْحَمتیََنا َمْن َوَکٰذلیَک َمک َ ُث یََشٓاُء ؕ نُصی
َنیْیَ  ْیُع اَْجَر الُْمْحسی  ○ن ََشٓاُء َوََل نُضی

অেজুঃ এমশন কপর আশম ইউসুফপক কস কদপি প্রশতশিত করলাম। 
শতশন তোয় কযখ্াপন ইো স্থান কপর শনপত পারপতন। আশম যাপক 
ইো রহমত কপৌাঁপছ কদই এবং আশম কনককারপদর প্রশতদান শবনি 
কশর না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫৬)  

ইউসুফ আ. এর সুদক্ষ রাষ্ট্র পশরচালনা 
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দাশয়ত্বপ্রাি হওয়ার পর হযরত ইউসুফ আ. এমন সুিৃঙ্খল ও 
সুিভুাপব রাজকাযজ পশরচালনা করপলন কয,  কাপরা ককাপনা 
অশভপযাগ রইল না। কগাটা কদি তাাঁর প্রিংসা মুখ্র হপয় উঠপলা 
এবং সবজত্র িাশন্ত িৃঙ্খলা ও স্বােন্দয শবরাজ করপত লাগল। 

রাপষ্ট্রর দাশয়ত্বপালপন ইউসুফ আ. ককাপনারূপ বািা-শবপশত্ত শকংবা 
কপির সম্মুখ্ীন হনশন। সুিভুাপব রাজয পশরচালনার পািাপাশি 
শতশন দীন প্রশতিার কাজ আঞ্জাম কদন। শবশিি তাফসীরশবদ 
আোমা মুজাশহদ রহ. বপলন,  এসব প্রভাব-প্রশতপশত্ত ও 
রাজক্ষমতা শদপয় ইউসুফ আ. এর একমাত্র লক্ষয শছল আোহর 
যমীপন আোহর শবশিশবিান জারী করা এবং তাাঁর দীন প্রশতশিত 
করা। তাই শতশন সবজদা এ বযাপাপর সজাগ শছপলন এবং এ কাপজ 
শনপয়াশজত শছপলন। জনগপণর সুখ্-িাশন্ত শনশশ্চত করার জন্য 
ইউসুফ আ. এমন কাজ কপরন,  যার নজীর খ্ুাঁপজ পাওয়া দুষ্কর। 
স্বপপ্নর বযাখ্যানুযায়ী সুখ্-িাশন্তর সাত বছর অশতবাশহত হওয়ার পর 
দুশভজক্ষ কদখ্া শদপল ইউসুফ আ. কপট ভপর খ্াওয়া কছপড় কদন। 
সবাই বলপলা,  শমসর সম্রাপজযর যাবতীয় িন-সম্পদ আপনার 
কবজায়,  অেচ আপশন ক্ষুিাতজ োপকন,  এ ককমন কো? শতশন 
বলপলন,  সািারণ মানুপষর ক্ষুিার অনুভূশত যাপত আমার অন্তর 
কেপক উিাও হপয় না যায়,  কস জন্য এটা কশর। কসই সাপে শতশন 
িাহী বাবুশচজপদরপক শনপদজি কদন,  শদপন মাত্র একবার দুপুপরর 
খ্াদয রা্া করপব,  যাপত রাজপশরবাপরর সদস্যবগজও 
জনসািারপণর ক্ষুিায় শকছুটা অংিগ্রহণ করপত পাপর।  

ইউসুফ আ. কযপহতু পূবজ কেপকই অবগত শছপলন কয,  দুশভজক্ষ সাত 
বছর পযজন্ত অবযাহত োকপব,  তাই দুশভজপক্ষর প্রেম বছপর শতশন 
কদপির মজদু িস্য-ভাণ্ডার খ্ুব সাবিাপন সশিত ও সংরশক্ষত 
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রাখ্পলন। শমসপরর অশিবাসীপদর কাপছ তাপদর প্রপয়াজন 
পশরমাপণ খ্াদযিস্য পূবজ কেপক সশিত করাপনা হপলা।  

কদখ্পত কদখ্পত দুশভজক্ষ বযাপক আকাপর ছশড়পয় পড়পলা এবং 
চতুশদজক কেপক বুভকু্ষ ু জনসািারণ শমসপর আগমন করপত 
লাগপলা। তাপদরপক ইউসুফ আ. একশট শবপিষ পশরমাপণ 
খ্াদযিস্য শদপতন;  এর কবিী শদপতন না। ইমাম কুরতুবী রহ. এর 
পশরমাণ এক ওয়াসাক অেজাৎ ষাট সা‘ শলপখ্পছন,  যা আমাপদর 
কদিীয় ওজন অনুযায়ী দুইি দি কসর (পাাঁচ মপনর শকছু কবিী হয় 
বা প্রায় ১৯৫ ককশজ হয়)।  

শতশন এ কাজশটপত এত গুরুত্ব কদন কয,  শবক্রয় কাপযজর তদারশক 
শনপজই করপতন। আর তখ্ন শুি ুশমসপরই দুশভজক্ষ সীমাবে শছল 
না;  বরং দূর-দূরান্ত অিলও এর করালগ্রাপস পশতত হপয়শছল।  

হযরত ইয়াকূব আ. এর জন্মভূশম ককনান শছল শফশলস্তীপনর একশট 
অংি। অদযাবশি তা ‘খ্লীল’ নাপম একশট সমৃে িহপরর আকাপর 
শবদযমান রপয়পছ। এখ্াপন হযরত ইবরাহীম,  ইসহাক,  ইয়াকূব 
ও ইউসুফ আ. এর সমাশি অবশস্থত। এ এলাকাশটও দুশভজপক্ষর 
করালগ্রাস কেপক মুি শছল না। ফপল ইয়াকূব আ. এর পশরবাপরও 
অনটন কদখ্া কদয়।  

কস সময় শমসপরর এ সুখ্যাশত সবজত্র ছশড়পয় পপড় কয,  কসখ্াপন 
স্বল্প মূপলযর শবশনমপয় অপনক খ্াদযিস্য পাওয়া যায়। তখ্ন 
হযরত ইয়াকূব আ. এর কাপন এ সংবাদ কপৌাঁপছ কয,  শমসপরর 
বাদিাহ অতযন্ত সৎ ও দয়ালু বযশি। শতশন শনপজই স্বয়ং 
জনসািারপণর মাপঝ খ্াদযিস্য শবতরণ কপরন। তাই শতশন 
পুত্রপদরপক বলপলন,  কতামরাও যাও এবং শমসর কেপক খ্াদযিস্য 
শনপয় এপসা।  
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এ কোও জানাজাশন হপয় শগপয়শছল কয,  একজনপক এক উপটর 
কবাঝার চাইপত কবিী খ্াদযিস্য কদওয়া হয় না। তাই শতশন সব 
পুত্রপকই পাঠাপনার মনস্থ করপলন। সবজকশনি পুত্র শবনয়ামীন 
শছপলন ইউসুফ আ. এর সপহাদর ভাই। ইউসুফ আ. শনপখ্াাঁজ 
হওয়ার পর কেপক ইয়াকূব আ. এর কেহ ও ভাপলাবাসা তার প্রশতই 
ককন্দ্রীভূত হপয়শছল। তাই সান্ত্বনা ও কদখ্াপিানার জন্য তাপক 
শনপজর কাপছ করপখ্ শদপলন। খ্াদযিস্য আনার জন্য তাপক 
পাঠাপলন না। 

ইউসুফ আ. এর ভাইপদর শমসপর আগমন 
দি ভাই ককনান কেপক শমসর কপৌাঁছল। ইউসুফ আ. িাহী কপািাপক 
রাজাশিপশতর কবপি তাপদর সামপন এপলন। বিিপব সাত বছর 
বয়পস ভাইরা তাাঁপক পশেক কাপফলার কলাকজপনর কাপছ শবক্রয় 
কপর শদপয়শছল। আবদুোহ ইবপন আব্বাস রা. এর শরওয়ায়াত 
অনুযায়ী, ইউসুফ আ. িাহী কপািাপক রাজাশিপশতর কবপি তাপদর 
সামপন যখ্ন এপলন, তখ্ন তাাঁর বয়স হপয়শছল চশেি বছর। 
(তাফসীপর মাযহারী)   

বলাবাহুলয,  এত লম্বা সমপয় মানুপষর আকার-অবয়ব পশরবশতজত 
হপয় যায়। আর ভাইপদর িারণায়ও একো শছল না কয,  কযই 
বালকপক তারা কগালামরূপপ শবশক্র কপরশছল,  কস ককাপনা কদপির 
প্রিানমেী বা বাদিাহ হপয় কযপত পাপর। তাই তারা ইউসুফ আ. 
কক শচনপলা না। শকন্তু ইউসুফ আ. তাপদরপক শচপন কফলপলন। 
শনপনাি আয়াপত এ সম্পপকজ বণজনা করা হপয়পছ,  

ُرْوَن   ○َوَجٓاَء ایْخَوُۃ یُْوُسَف َفَدَخلُْوا عَلَْیهی َفَعَرَفُهْم َوُهْم لَٗه ُمَْنکی
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অেজুঃ ইউসুফ আ. এর ভাইপয়র আগমন করপলা। অতুঃপর তাাঁর 
কাপছ উপশস্থত হপলা। শতশন তাপদরপক শচপন কফলপলন,  শকন্তু তারা 
তাাঁপক শচনপত পারল না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫৮)  

ইউসুফ আ. এর শচপন কনওয়া সম্পপকজ ইবপন কাসীর রহ. আপরা 
বণজনা কপরন কয,  দি ভাই রাজ দরবাপর কপৌাঁছপল ইউসুফ আ. 
তাপদরপক এমনভাপব শজোসাবাদ করপলন,  কযমন সপন্দহযুি 
কলাকপদরপক করা হয়। যাপত তারা সম্পূণজ সতয কো বযি কপর।  

প্রেমত শজপেস করপলন,  কতামরা শমসপরর অশিবাসী নও। 
কতামাপদর ভাষাপতা শহব্রু। এমতাবস্থায় এখ্াপন কীভাপব আসপল। 
তারা বলপলা,  আমাপদর কদপি ভীষণ দুশভজক্ষ। আমরা আপনার 
প্রিংসা শুপন খ্াদযিপস্যর জন্য এখ্াপন এপসশছ। 

শিতীয়ত প্রশ্ন করপলন,  কতামরা কয সতয বলপছা এবং কতামরা 
ককাপনা িত্রুর চর নও,  একো ককমন কপর শবশ্বাস করপবা? 
ভাইপয়রা বলপলা,  আোহর পানাহ! আমাপদর শদপয় এরূপ 
কখ্পনা কেপক পাপর না। আমরা আোহর নবী হযরত ইয়াকূব আ. 
এর সন্তান। শতশন ককনাপন বসবাস কপরন।  

হযরত ইয়াকূব আ. ও তাাঁর পশরবাপরর বতজমান অবস্থা জানা এবং 
ওপদর মুখ্ কেপকই অতীপতর শকছ ুঘটনা শববৃত কহাক,  তাপদরপক 
প্রশ্ন করার কপছপন এটাই শছল ইউসুফ আ. এর মলূ লক্ষয। তাই 
এরপর শতশন শজপেস করপলন,  কতামাপদর শপতার আপরা ককাপনা 
সন্তান আপছ শক? 

তারা বলপলা,  আমরা বাপরা ভাই শছলাম। তন্মপিয কছাট এক ভাই 
জঙ্গপল শনপখ্াাঁজ হপয় কগপছ। আমাপদর শপতা তাাঁপক সবজাশিক আদর 
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করপতন। এরপর কছাট সপহাদর ভাইপক আদর করপত শুরু 
কপরন। তাই তাপক আমাপদর সাপে এ সফপর পাঠানশন। 

তাপদর সব কো শুপন ইউসুফ আ. তাপদরপক রাজকীয় কমহমাপনর 
মযজাদায় রাখ্া এবং যোরীশত খ্াদযিস্য প্রদান করার আপদি 
শদপলন।  

আপগই বণ্টপনর বযাপাপর ইউসুফ আ. এর এ রীশত শছল কয,  
একবাপর ককাপনা এক বযশিপক এক উপটর কবাঝার চাইপত কবিী 
খ্াদযিস্য শদপতন না। শহসাব অনুযায়ী যখ্ন তা কিষ হপয় কযত,  
তখ্ন পুনবজার শদপতন। ভাইপদর কাছ কেপক শনজ বাশড়র সব 
শববরণ জানার পর তাাঁর মপন এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদয় হওয়া 
স্বাভাশবক কয,  তারা পুনবজার আসুক। এজন্য একশট প্রকাে 
বযবস্থা গ্রহণ কপর শতশন ভাইপদরপক বলপলন,  

 ْ لیْیَ  ائُْتْوّنی ْٖۤ اُْوِفی الَْکْیَل َو اَنَا َخْْیُ الُْمْْنی  بیاٍَخ ل َُكْم م یْن اَبیْیُكْم ۚ اَََل تََرْوَن اَّن ی
অেজুঃ কতামরা যখ্ন পুনবজার আসপব,  তখ্ন কতামাপদর কছাট 
সৎভাইপকও সপঙ্গ শনপয় এপসা। ককননা,  কতামরাপতা কদখ্পতই 
পাে কয,  আশম কীভাপব পুপরাপুশর খ্াদযিস্য প্রদান কশর এবং 
উত্তম অশতশে আপযায়ন কশর। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৫৯)  

এরপর শতশন ভাইপদরপক একশট সাবিান বাণীও শুশনপয় শদপলন,  

ْی َوََل تَْقَربُْونی  َْندی ْ بیه  َفَل َکْیَل لَُكْم عی  ○َفایْن ل َْم تَاْتُْوّنی
অেজুঃ শকন্তু যশদ কতামরা কসই সৎভাইপক সাপে শনপয় না আপসা,  
তাহপল আশম কতামাপদরপক ককাপনা খ্াদযিস্য কদব না এবং 
কতামরা আমার কাপছও আসপব না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬০)  

ইউসুফ আ. অপর একশট কগাপন বযবস্থা এই করপলন কয,  তারা 
খ্াদযিপস্যর মূলয বাবদ কযসব নগদ অেজকশড় বা অলংকারাশদ 
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জমা শদপয়শছল,  কসগুপলা কগাপপন তাপদর আসবাবপপত্রর মপিয 
করপখ্ কদয়ার জন্য কমজচারীপদরপক আপদি শদপলন। যাপত বাশড় 
কপৌাঁপছ তারা যখ্ন আসবাবপত্র খ্ুলপব এবং তাপদর প্রদানকৃত মূলয 
প্রতযাশপজত কদখ্পত পাপব,  তখ্ন কযন সহপজই পনুবজার খ্াদযিস্য 
কনওয়ার জন্য আসপত পাপর। শনপনাি আয়াপত এ শবষয়শট বণজনা 
করা হপয়পছ,   

 ْ ْ ِفی َۖضاَعهََتُ ْتٰیَنیهی اْجَعلُْوا بی ا ایىٰلٖۤ  َو َقاَل لیفی فُْونََهاٖۤ ایَذا انَْقلَُبْوٖۤ ْم لََعل َُهْم یَْعری ریَحالیهی
ُعْوَن  ْم لََعل َُهْم یَْرجی  ○اَْهلیهی

অেজুঃ ইউসুফ স্বীয় কমজচারীপদরপক বলপলন,  তাপদর পণযমূলয 
তাপদর রসদপপত্রর মপিয করপখ্ দাও। এপত হয়ত তারা স্বজনপদর 
কাপছ কপৌাঁপছ তা বুঝপত পারপব,  যাপত তারা পুনরায় আসপত 
পাপর। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬২)  

ইউসুফ আ. কতৃজক এসব বযবস্থা সম্প্ করার কারণ শছল এই কয,  
ভশবষ্যপতও ভাইপদর আগমন কযন অবযাহত োপক এবং কছাট 
সপহাদর ভাইপয়র সাপেও কযন তাাঁর সাক্ষাত ঘটার সুপযাগ আপস।  

ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা যখ্ন শমসর কেপক খ্াদযিস্য শনপয় ঘপর 
প্রতযাবতজন করপলা,  তখ্ন শপতার কাপছ শমসপরর অবস্থা বণজনা 
করপত শগপয় একোও বলপলা,  শমসপরর বাদিাহ আমাপদরপক 
খ্াদযিস্য কদওয়ার জন্য একশট িতজ আপরাপ কপরপছন। শতশন 
বপলপছন কয,  কছাট ভাইপক সাপে আনপল খ্াদযিস্য পাপব,  তা 
না হপল নয়। তাই আপশন ভশবষ্যপত শবনয়ামীনপকও আমাপদর 
সাপে কপ্ররণ করপবন। এপত আমাপদর খ্াদযিস্য লাপভর পে সুগম 
হপব এবং তার কারপণ বশিজত খ্াদযিস্য পাপবা। আর আমরা আশ্বস্ত 
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করশছ কয,  তার পুপরাপুশর শহফাযত করপবা। তার ককাপনা িরপনর 
কি হপব না। শনপনবশণজত আয়াপত শবষয়শট শববৃত হপয়পছ,   

ٖۤاَبَانَ  ْ َقالُْوا یٰ ا ایىٰلٖۤ اَبیهْْیی ا َرَجُعْوٖۤ ْل َمَعََناٖۤ اََخانَا نَْكَتْل َو این َا لَٗه َفلَم َ ا الَْکْیُل َفاَْرسی ا ُمَنیَع میَن َ
ُظْوَن   ○لَٰحفی

অেজুঃ তারা যখ্ন তাপদর শপতার কাপছ শফপর এপলা,  তখ্ন তারা 
বলপলা,  কহ আমাপদর শপতা! আমাপদর জন্য ভাইপক সপঙ্গ শনপয় 
যাওয়া ছাড়া খ্াদযিপস্যর বরাে শনশষে করা হপয়পছ। অতএব,  
আপশন আমাপদর ভাইপক আমাপদর সাপে পাশঠপয় শদন;  যাপত 
আমরা খ্াদযিস্য বরাে কপপত পাশর। আর আমরা অবেই তার 
পুপরাপুশর শহফাযত করপবা। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৩)  

কছপলপদর আপবদপনর জবাপব ইয়াকূব আ. যা বলপলন,  তা পশবত্র 
কুরআপনর শনপনাি আয়াপত শববৃত হপয়পছ : 

ْیهی میْن َقْبُل ؕ َقاَل َهْل ٰاَمَُنُكْم عَلَیْ   هی ایَل َ َکَماٖۤ اَمیْنُتُكْم عَٰٰلٖۤ اَخی
অেজুঃ শতশন বলপলন,  আশম শক কতামাপদরপক তার বযাপাপর কসরূপ 
শবশ্বাস করপবা,  কযমন এরআপগ তার ভাই সম্পপকজ শবশ্বাস 
কপরশছলাম? ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৪)  

এটা শছল তাপদর কোর উত্তর। শকন্তু পপর পয়গাম্বরসূলভ 
তাওয়াককুপলর শভশত্তপত শতশন সম্মশত শদপয় বলপলন,   

میْیَ  حی ُهَو اَْرَحُم الر ٰ ًظا ۪ و َ  ○َفاهلُل َخْْیٌ ٰحفی
অেজুঃ আোহ তা‘আলাই উত্তম শহফাযতকারী এবং শতশন সবজাশিক 
দয়ালু। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৪)  

এতক্ষণ পযজন্ত সফপরর অবস্থা বণজনা সম্পপকজই তাপদর কোবাতজা 
চলশছল। আসবাবপত্র তখ্পনা কখ্ালা হয়শন। অতুঃপর যখ্ন 
আসবাবপত্র কখ্ালা হপলা কদখ্া কগল কয,  খ্াদযিপস্যর মূলয বাবদ 
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পশরপিাশিত নগদ অেজকশড় ও অলংকারাশদ আসবাবপপত্রর মপিয 
শবদযমান রপয়পছ,  তখ্ন তারা অনুভব করপত পারপলা কয,  
তাপদর প্রশত অনুগ্রহ কপর তাপদর পুাঁশজ তাপদরপক কফরত কদওয়া 
হপয়পছ।  

তখ্ন তারা শপতাপক বলপলা,  আমরা আর কী চাই? খ্াদযিস্যও 
এপস কগপছ এবং এর মলূযও কফরত পাওয়া কগপছ। এখ্ন কতা 
অবেই ভাইপক শনপয় পুনবজার যাওয়া দরকার। কারণ,  এ 
আচরণ কেপক বুঝা যাপে কয,  শমসপরর বাদিাহ আমাপদর প্রশত 
খ্ুবই সদয়। কাপজই শচন্তার ককাপনা কারণ কনই। তাছাড়া ভাইপক 
সপঙ্গ শনপল,  তার অংপির বরাে অশতশরি পাপবা। কুরআন 
পাপকর শনপনাি আয়াপত এ কোশট শববৃত হপয়পছ,  

ه    ْ ؕ ٰهذی ٖۤاَبَانَا َما نَْبِغی ْ ؕ َقالُْوا یٰ ْ ُرد َْت ایلهَْْیی َولَم َا َفَتُحْوا َمَتاَعُهْم َو َجُدْوا بیَضاَعهََتُ
ْْیٍ ؕ ٰذلیَک َکْیٌل بیَضاعَُتََنا ُرد َْت ایلَْیََنا ۚ َو نَمیْْیُ اَْهلَََنا َو نَْح  َفُظ اََخانَا َونَْزَدادُ َکْیَل بَعی

ْْیٌ   ○ی َسی
অেজুঃ যখ্ন তারা তাপদর আসবাবপত্র খ্ুলপলা,  তখ্ন তারা তাপত 
শনপজপদর পণযমূলয প্রতযাশপজত কপল। তারা তখ্ন বলপলা,  কহ 
আমাপদর আব্বা! আমরা আর কী চাই,  কদখ্নু,  এই কয,  
আমাপদর প্রদত্ত পণযমূলয আমাপদরপক কফরত কদওয়া হপয়পছ। 
এখ্ন আমরা আমাপদর পশরবারবপগজর জন্য আবার রসদ আনপবা। 
আর আমাপদর ভাইপয়র কদখ্াপিানা করপবা এবং এক উপটর বরাে 
খ্াদযিস্য আমরা অশতশরি আনপবা। ঐ বরাে খ্ুবই সহজ। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৫)  

তাপদর এসব কো শুপন ইয়াকূব আ. কয উত্তর শদপলন,  তা পশবত্র 
কুরআপনর শনপনাি আয়াপত বণজনা করা হপয়পছ,  
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   ٖۤ ْ بیه  نی لَٗه َمَعُكْم َحِت ٰ تُْؤتُْونی َمْوثیًقا م یَن اهللی لََتاْتُن َ    َقاَل لَْن اُْرسی
অেজুঃ শতশন বলপলন,  তাপক আশম ততক্ষণ কতামাপদর সাপে 
পাঠাব না,  যতক্ষণ কতামরা আমাপক আোহর নাপম অঙ্গীকার না 
দাও কয,  তাপক অবেই আমার কাপছ শফশরপয় শনপয় আসপব। 
( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৬)  

উপেখ্য,  সতযাশ্রয়ীগপণর দৃশি কেপক এ শবষয় কখ্পনা অন্তশহজত 
হয় না কয,  মানুষ বাহ্যত যত িশি-সামেজযই রাখ্ুক,  আোহ 
তা‘আলার িশির সামপন তারা শনতান্তই অপারগ ও অক্ষম। তারা 
কাউপক শনরাপপদ শফশরপয় আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা 
করপত পাপর? কারণ,  তা পালন করার পূণজ িশি তাপদর কনই।  

ٖۤ اَْن ی َُحاَط بیُكْم ؕ   ایَل َ
অেজুঃ ঐ অবস্থা ছাড়া,  যখ্ন (ঘটনাক্রপম) কতামরা সবাই ককাপনা 
কবিনীপত আটপক যাও। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৬)  

তাফসীরশবদ মুজাশহদ রহ. বপলন,  এর অেজ হপে,  ঘটনাচপক্র 
কতামরা সবাই যশদ মৃতুযমপুখ্ পশতত হও। কাতাদাহ রহ. এর মপত 
এর অেজ এই কয,  যশদ কতামরা সম্পূণজ অক্ষম ও পরাভূত হপয় 
পপড়া। অেজাৎ কসই অবস্থায় কযপহতু কতামরা অপারগ,  তাই তখ্ন 
শবনয়ামীনপক কহফাযপতর দাশয়পত্বর বযাপাপর ক্ষমার কযাগয হপব।  

কছপলরা যখ্ন প্রাশেজত পন্থায় ওয়াদা অঙ্গীকার করপলা,  তখ্ন 
ইয়াকূব আ. সাশবজক শবষয় মহান আোহর প্রশত কসাপদজ কপর 
বলপলন,  শবনয়ামীপনর কহফাযপতর বযাপাপর হলফ কনওয়া ও 
হলফ করার কস কাজ আমরা কপরশছ,  আোহ শহফাযত করপত 
পাপর এবং কৃত অঙ্গীকার পূণজ করপত পাপর। শনপনবশণজত আয়াপত 
এ শবষপয় বণজনা করা হপয়পছ,  
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اٖۤ ٰاتَْوُه َمْوثیقَ  ْیٌل َفلَم َ  ○ُهْم َقاَل اهلُل عَٰٰل َما نَُقْوُل َوکی
অেজুঃ অতুঃপর যখ্ন তারা তাাঁপক দৃঢ় প্রশতশ্রুশত শদপলা,  তখ্ন 
শতশন বলপলন,  আমরা যা শকছ ুবলশছ,  তা আোহরই কাপছ 
কসাপদজ। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৬)  

শবনয়ামীনপক শনপয় শিতীয়বার শমসপর আগমন 
কছাট ভাই শবনয়ামীনপক শনপয় যখ্ন ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা 
শিতীয়বার শমসর সফপরর উপেপে রওয়ানা হপলা,  তখ্ন ইয়াকূব 
আ. তাপদরপক শমসর িহপর প্রপবি করার কক্ষপত্র একশট শবপিষ 
উপপদি কদন কয,  কতামরা এগাপরা ভাই িহপরর একই প্রপবিিার 
শদপয় প্রপবি কপরা না,  বরং নগর প্রাচীপরর কাপছ কপৌাঁপছ ছত্রভঙ্গ 
হপয় কযপয়া এবং শবশভ্ দরজা শদপয় িহপর প্রপবি কপরা। এরূপ 
উপপদি এজন্য শদপয়শছপলন কয,  তারা শছল স্বাস্থযবান,  
সুঠামপদহী,  সুদিজন ও রূপ-ঔজ্জ্বপলযর অশিকারী। এসব যুবক 
সম্পপকজ যখ্ন কলাপকরা জানপব কয,  এরা একই শপতার সন্তান 
এবং পরস্পর ভাই ভাই,  তখ্ন কাপরা বদনজর কলপগ তাপদর 
ক্ষশত হপত পাপর। অেবা সঙ্গবেভাপব প্রপবি করার কারপণ হয়পতা 
ককউ শহংসাপরায়ণ হপয় তাপদর ক্ষশত সািন করপত পাপর। 

অবে মহান আোহর উপর তাাঁর পুপরাপুশর ভরসা শছল। তপব 
তাওয়াক্কুপলর সাপে সাপে আসবাব ইখ্শতয়ার করাই কতা কতজবয। 
তাই শতশন এ উপপদি শদপয়পছন। কুরআন মাজীপদর শনপনাি 
আয়াপত এ সম্পপকজ শববৃত হপয়পছ,  

ْ َعَْنُكْم  َقٍۃ ؕ َوَماٖۤ اُغْنی ی َتَفر  اْدُخلُْوا میْن اَبَْواٍب م ُ ٍد و َ احی  َوَقاَل یَٰبنی َ ََل تَْدُخلُْوا میْنْۢ بَاٍب و َ
ی ؕ عَلَْیهی تََوک َلُْت ۚ َو عَلَْیهی فَلَْیَتَوک َلی الُْمَتَوک یلُوْ  ٍء ؕ اینی الُْحْكُم ایَل َ لِلی ٰ  ○َن م یَن اهللی میْن ََشْ
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অেজুঃ ইয়াকূব আ. বলপলন,  কহ আমার বৎসগণ! কতামরা সবাই 
একই দরজা শদপয় প্রপবি কপরা না,  বরং পৃেক পৃেক দরজা 
শদপয় প্রপবি কপরা। অবে আোহ তা‘আলার ককাপনা ফয়সালা 
কেপক আশম কতামাপদরপক রক্ষা করপত পাশর না। ফয়সালা কতা 
ককবল আোহরই। আশম তাাঁরই উপর ভরসা কশর এবং তাাঁরই 
উপর ভরসা করা উশচত সকল ভরসাকারীর। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৬৭)  

উপেখ্য,  ইয়াকূব আ. এ সফপর শবনয়ামীনপক শনরাপপদ শফশরপয় 
আনার যাবতীয় তদবীর গ্রহণ করা সপেও তাাঁপক আিাহত হপত 
হপয়পছ। ককননা,  অন্য এক ঘটনাসূপত্র শবনয়ামীনপক শমসপর 
আটপক রাখ্া হপয়পছ। শনপনবশণজত আয়াপত এশদপক ইশঙ্গত করা 
হপয়পছ।  

ٍء ایَل َ َحاَجًۃ  ْ م یَن اهللی میْن ََشْ ْ َعهْْنُ ا دََخلُْوا میْن َحْیُث اََمَرُهْم اَبُْوُهْم ؕ َما کَاَن یُْغنی َولَم َ
ْ نَْفسی یَْعُقْوَب َقٰضَها ؕ        ِفی

অেজুঃ তারা যখ্ন শপতার কোমপতা প্রপবি করপলা,  তখ্ন আোহ 
তা‘আলার ফয়সালার শবপরীত তা তাপদর ককাপনা কাপজ আসল 
না। শকন্তু ইয়াকূব আ. তাাঁর মপনর একশট বাসনা পূণজ কপরশছপলন 
মাত্র। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৮)  

আয়াপতর উপেে এই কয,  আসল লপক্ষযর শদক শদপয় তদশবর 
বযেজ হপয়পছ,  যশদও আিংকাকৃত কুদশৃি,  শহংসা ইতযাশদ কেপক 
আত্মরক্ষা হপয়পছ। শকন্তু আোহ কতৃজক শনিজাশরত তাকদীপরর কয 
ঘটনা অশনবাযজ শছল,  তা সংঘশটত হপয়পছ। তপব তদশবপরর এ 
বাশহ্যক বযেজতা সপেও আোহ পাপকর উপর ভরসা করার বরকপত 
পরবতজী সমপয় এ শিতীয় আঘাত প্রেম আঘাপতর প্রশতকার 
প্রমাশণত হপয়পছ এবং পশরণাপম পরম শনরাপত্তা ও ইজ্জপতর সাপে 
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ইউসুফ আ. ও শবনয়ামীন এর সাপে ইয়াকূব আ. এর সাক্ষাত লাভ 
হপয়পছ। এর শবস্তাশরত বণজনা পপর আসপছ।  

ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা শমসপর প্রপবি কপর ইউসুফ আ. এর 
শনকট কগল। ইউসুফ আ. তাপদর কছাট ভাই শবনয়ামীনপক সাপে 
কদপখ্ খ্ুব খ্ুশি হপলন এবং তাপদর উত্তম আপযায়পনর বযবস্থা 
করপলন।  

অতুঃপর ইউসুফ আ. কছাট ভাই শবনয়ামীনপক শবপিষ একশট 
শহকমপতর মািযপম শনপজর সাপে করপখ্ শদপলন। কসই শহকমত 
সম্পপকজ শবশিি তাফসীরশবদ কাতাদাহ রহ. বপলন,  সব ভাইপদর 
োকার বযবস্থা কপর ইউসুফ আ. প্রশত দুজনপক একশট কপর কক্ষ 
শদপলন। ফপল শবনয়ামীন একা কেপক কগল। তখ্ন ইউসুফ আ. 
তাপক শনপজর সাপে অবস্থান করপত বলপলন। 

কসখ্াপন যখ্ন উভপয়ই একাপন্ত শমশলত হপলন,  তখ্ন ইউসুফ,  
আ. শবনয়ামীপনর কাপছ শনপজর পশরচয় শদপয় বলপলন,  আশম 
কতামার সপহাদর ভাই ইউসুফ। এখ্ন কতামার ককাপনা শচন্তা কনই। 
অন্য ভাপয়রা এ যাবত কয দুবজযবহার কপরশছল,  তার জন্য মপন 
কি কনয়ার প্রপয়াজন কনই। শনপনাি আয়াপত এ শবষয়শট 
আপলাশচত হপয়পছ,   

ْٖۤ اَنَا اَُخْوَک َفَل تَْبَتئیْس بیَما کَانُْوا  ا دََخلُْوا عَٰٰل یُْوُسَف ٰاٰوٖۤی ایلَْیهی اََخاُه َقاَل ایّن ی َولَم َ
 ○یَْعَملُْوَن 

অেজুঃ যখ্ন তারা ইউসুপফর কাপছ উপশস্থত হপলা,  তখ্ন শতশন 
আপন ভাইপক শনপজর কাপছ রাখ্পলন। আর বলপলন,  শনশ্চয় 
আশম কতামার সপহাদর ভাই। অতএব,  তারা যা করশছল,  
কসজন্য দুুঃখ্ কপরা না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৬৯)  
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ইউসুফ আ. শবনয়ামীনপক শনপজর কাপছ করপখ্ শদপলন 
এরপর ইউসুফ আ. শবনয়ামীনপক শনপজর কাপছ করপখ্ কদয়ার এবং 
শবনয়ামীনপক ছাড়া-ই ভাইপদরপক শবদায় করার মনস্থ করপলন। 
কসজন্য এই ককৌিল অবলম্বন করপলন কয,  যখ্ন সব ভাইপক 
শনয়ম মাশফক খ্াদযিস্য কদওয়া হপলা,  তখ্ন প্রপতযক ভাইপয়র 
খ্াদযিস্য পৃেক পৃেক উপটর শপপঠ পেৃক পেৃক নাপম চাপাপনা 
হপলা এবং কস সময় শবনয়ামীপনর নাপম কয খ্াদযিস্য উপটর শপপঠ 
উঠাপনা হপলা,  তাপত বাদিাহর একশট পাত্র কগাপপন করপখ্ 

কদওয়া হপলা। কুরআন পাক এ পাত্রশটপক এক জায়গায়  َاي ۃ ق   الس ِ
িব্দ শদপয় এবং অন্যত্র َالْم لِِک اعَ  و    িব্দ শদপয় বযি করা হপয়পছ। ص 

اي ۃَ  ق  اع  িপব্দর অেজ পাশন পান করার পাত্র এবং الس ِ و   িব্দশটও ص 

এমন িরপনর পাপত্রর অপেজ বযবহৃত হয়।  

এপক َالْم لِِک তো বাদিাহর শদপক সম্পৃি করার ফপল শবপিষভাপব 

বুঝা কগল কয,  এ পাত্রশট কবি মূলযবান শছল। ককাপনা ককাপনা 
শরওয়াপয়পত রপয়পছ,  পাত্রশট ‘যবরজদ’ পাের শদপয় বতশরকৃত 
শছল। আবার ককউ স্বণজশনশমজত এবং ককউ করৌপযশনশমজতও বপলপছন। 

শবনয়ামীপনর রসদপপত্র কগাপপন রশক্ষত এ পাত্রশট যপেি মূলযবান 
হওয়া ছাড়াও বাদিাহর সাপে এশট সম্পৃি হওয়ার এর এ 
শবপিষত্ব প্রমাশণত হপে কয,  বাদিাহ শনপজ এটা বযবহার 
করপতন,  শকংবা বাদিাহর আপদপি তা খ্াদযিস্য পশরমাপপর 
পাত্ররূপপ বযবহৃত হপতা।  

অতুঃপর ইউসুফ আ. এর ভাইপদর কাপফলা যখ্ন প্রতযাবতজপনর 
জন্য রওয়ানা হপলা,  তখ্ন জননক কঘাষক কডপক বলল,  
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কাপফলার কলাকজন! আপনারা কচার। কুরআপন হাকীপমর শনপনাি 
আয়াপত এ শবষয়শট বযি করা হপয়পছ,  

ْْیُ  ْیهی ثُم َ اَذ ََن ُمَؤذ یٌن اَی َُتَها الْعی ْ َرْحلی اَخی َقایََۃ ِفی َزُهْم بیَجَهازیهیْم َجَعَل الس ی ا َجه َ َفلَم َ
ُقْوَن    ○این َُكْم لَٰسری

অেজুঃ অতুঃপর যখ্ন ইউসুফ আ. তাপদর রসদপত্র প্রস্তুত কপর 
শদপলন,  তখ্ন পানপাত্র আপন ভাইপয়র রসপদর মপিয করপখ্ 
শদপলন। তারপর একজন কঘাষক কঘাষণা কপর বলল,  কহ 
কাপফলার কলাকজন! আপনারা শনশ্চয় কচার। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৭০)  

ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা কঘাষণাকারীপদর কঘাষণা শুপন আশ্চযজ 
হপয় তাপদর শদপক মুখ্ শফশরপয় বলপলা,  কতামরা আমাপদরপক 
কচার বলপছা! প্রেপম একো আমাপদরপক বপলা কয,  কতামরা কী 
বস্তু হাশরপয়ছ? কঘাষণাকারীরা বলপলা,   

ْیٌم  اَنَا بیه  َزعی ْْیٍ و َ ْمُل بَعی ُد ُصَواَع الَْملیکی َولیَمْن َجٓاَء بیه  حی  ○نَْفقی
অেজুঃ আমরা বাদিাহর পানপাত্র হাশরপয়শছ এবং কয ককউ তা এপন 
কদপব,  কস এক উপটর কবাঝা পশরমাণ মাল পাপব। এ বযাপাপর 
আশম এর জাশমন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭২)  

তখ্ন ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা শনপজপদরপক শনপদজাষ দাবী কপর 
বলপলা,  

قیْیَ  ا ٰسری َد ِفی اَْلَْرضی َوَما ُكَن َ ْئََنا لیَُنْفسی ا جی  ○تَاهللی لََقْد عَلیْمُتْم م َ
অেজুঃ আোহর কসম! আপনার কতা অবেই জাপনন,  আমরা 
শকছপুতই এপত ফাসাদ সৃশি করপত আশসশন এবং আমরা কচার নই। 
( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৩)  

তখ্ন রাজকমজচারীরা জব্দ কপর বলপলা,  
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بیْیَ   ○َقالُْوا َفَما َجَزٓاُؤٗهٖۤ ایْن ُكْنُتْم کٰذی
অেজুঃ যশদ আপনার শমেযাবাদী হন,  তাহপল তার িাশস্ত কী হপব? 
( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৩)  

তখ্ন শনপজপদর কদপির কানুন বণজনা কপর ইউসুফ আ. এর 
ভাপয়রা বলপলা,  

لیمیْیَ  ْ َرْحلیه  فَُهَو َجَزٓاُؤٗه ؕ َکٰذلیَک نَْجزیی الظ ٰ َد ِفی جی  ○َقالُْوا َجَزٓاُؤٗه َمْن و ُ
অেজুঃ এর িাশস্ত এই কয,  যার রসদপত্র কেপক তা পাওয়া যাপব,  
এর প্রশতদান কস শনপজই হপব। এভাপব আমরা জাশলমপদরপক 
িাশস্ত শদই। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৫)  

অেজাৎ হযরত ইয়াকূব আ. এর িরী‘আপত কচাপরর িাশস্ত এই শছল 
কয,  কচার যার মাল চশুর করপব,  কস কচারপক কগালাম বাশনপয় 
রাখ্পব।  

রাজকমজচারীরা এভাপব স্বয়ং ভাইপদর মুখ্ কেপক ইয়াকূবী 
িরী‘আত অনুযায়ী কচাপরর িাশস্ত বযি করপলা,  যাপত 
শবনয়ামীপনর আসবাবপত্র কেপক কচারাই মাল কবর হপল,  তারা 
শনপজরাই ফয়সালা অনুযায়ী শবনয়ামীনপক ইউসুফ আ. এর হাপত 
কসাপদজ করপত বািয হয়। অতুঃপর সরকারী কমজচারীরা ইউসুফ 
আ.এর ভাইপদর আসবাবপত্র তোিী করপত লাগপলা। তারা 
তাপদর ককৌিপলর বযাপারশটপক আড়াল করার জন্য এবং 
সপন্দপহর ঊপধ্বজ রাখ্ার জন্য প্রেপমই শবনয়ামীপনর রসদপপত্র 
তোিী করপলা না,  বরং শুরুপত অন্য ভাইপদর রসদপপত্র তোিী 
করপলা। যাপত এ শনপয় তাপদর মপন ককাপনা খ্টকা না লাপগ। 
অবপিপষ শবনয়ামীপনর রসদপত্র তোিী করা হপলা,  তা কেপক 
িাহী পাত্রশট কবর হপলা। 
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পশবত্র কুরআপনর শনপনাি আয়াপত এ শবষয়শট শববৃত হপয়পছ,  

ْیهی ثُ  ْ َقْبَل ویعَٓاءی اَخی ی ْیهی ؕ َفَبَداَبیاَْوعیَیهَتی یعَٓاءی اَخی  م َ اْسَتْخَرَجَها میْن و 
অেজুঃ অতুঃপর ইউসুফ আ. আপন ভাইপদর েপলর আপগ তাপদর 
(অন্য ভাইপদর) েপল তোিী করপলন। অবপিপষ আপন ভাপয়র 
েপল তোিী কপর কসখ্ান কেপক পানপাত্রশট কবর করপলন। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৬)  

তখ্ন ইউসুফ আ. এর ভাপয়রা হতভম্ব হপয় কগল। তাপদর বড়গলা 
রইল ককাোয়? তাই লজ্জায় তাপদর মাো শনচ ুহপয় কগল এবং 
তারা শবনয়ামীনপক গালমন্দ কপর বলপলা,  তুশম আমাপদর মুপখ্ 
চনুকাশল শদপল!  

এ ঘটনার আপগই ইউসুফ আ. শবনয়মানীপক স্বীয় ককৌিপলর 
বযাপাপর অবগত কপরশছপলন। তাই শবনয়ামীন উি ঘটনায় 
ককাপনারূপ শবচশলত হপলন না এবং ভাইপদর শতরস্কাপরর 
কপ্রশক্ষপতও ককাপনা প্রশত উত্তর করপলন না।  

শবনয়ামীপনর রসদপত্র কেপক পাত্রশট কবর হওয়ায় ইউসুফ আ. 
ইয়াকূবী িরী‘আত অনুযায়ী শবনয়ামীনপক শনপজর কাপছ করপখ্ 
শদপলন। শতশন কস কদপির বাদিাহর আইন অনুযায়ী তাপক রাখ্পত 
পারপতন না। ককননা,  শমসপর আইপন তাপক মারশপট কপর এবং 
কচারাই মাপলর শিগুণ মলূয আদায় কপর কছপড় কদওয়ার শবিান 
শছল। তাই যাপত তার কক্ষপত্র ইয়াকূবী িরী‘আত অনুযায়ী ফয়সালা 
করা যায়,  কস জন্য আপগই ভাইপদর মুখ্ কেপক ইয়াকূব আ. এর 
কদপির রীশত অনুযায়ী ফয়সালা করার অঙ্গীকার আদায় কপর 
শনপয়শছপলন।  
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কসই অনুযায়ী শবনয়ামীনপক আটপক রাখ্া শবশিসম্মত হপলা। 
এভাপব আোহ তা‘আলার ইোয় ইউসুফ আ. এর মপনাবািা পূণজ 
হয়।  

শনপনাি আয়াপত তা উপেখ্ করা হপয়পছ,   

ْ دییْنی الَْملیکی ایَل َ اَْن ی ََشٓاَء اهلُل ؕ  ْدنَا لیُیْوُسَف ؕ َما کَاَن لیَیاُْخَذ اََخاُه ِفی  َکٰذلیَک کی
অেজুঃ এমশনভাপব আশম ইউসুফ আ. এর জন্য শবপিষ ককৌিল সৃশি 
কপর শদলাম। শতশন বাদিাহর আইপন কখ্পনা আপন ভাইপক 
আটপক রাখ্পত পারপতন না। শকন্তু আোহ যা ইো কপরন,  তা-
ই হয়। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৬)  

ইউসুফ আ. এর উপর চশুরর অপবাদ 
এ পযজাপয় ইউসুফ আ. এর ভাপয়রা কক্ষাভ প্রকাি কপর বলপলা,  
কস যশদ চশুর কপর োপক,  তাপত আশ্চপযজর শকছইু কনই। কারণ,  
তার এক সপহাদর ভাইও এরআপগ চশুর কপরশছল। শনপনাি 
আয়াপত একো শববৃত হপয়পছ,  

ْق فََقْد َسَرَق اٌَخ ل َٗه میْن َقْبُل ۚ  ا ایْن ی َْسری  َقالُْوٖۤ
অেজুঃ তারা বলপলা,  কস যশদ চশুর কপর োপক,  তপব তার এক 
ভাইও কতা এরআপগ চশুর কপরশছল। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৭)  

এভাপব ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা স্বয়ং ইউসুফ আ. এর প্রশত 
চশুরর অপবাদ আপরাপ করপলা! এপত ইউসুফ আ. এর 
বিিবকালীন একশট ঘটনার প্রশত ইশঙ্গত শছল। কসই ঘটনা হপে,  
এখ্াপন শবনয়ামীপনর শবরুপে চশুরর অশভপযাগ উত্থাপপনর জন্য 
কযভাপব ককৌিল করা হপয়পছ,  তখ্নও হুবহু এমশনভাপব ইউসুফ 
আ. এর শবরুপেও তার অজাপন্ত চশুরর অপবাদ শদপয় চক্রান্ত করা 
হপয়শছল। তখ্ন এই ভাইপয়রা ভাপলাভাপবই জানত কয,  উি 
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অশভপযাপগর বযাপাপর ইউসুফ আ. সম্পূণজ শনপদজাষ। বরং যারা 
অপবাদ শদপয়পছ,  তারাই কুচক্রী। শকন্তু এখ্ন শবনয়ামীপনর প্রশত 
আপক্রাপির বপস কসই ঘটনাশটপক চশুর আখ্যা শদপয় ইউসুফ আ. 
কক তাপত অশভযুি কপর শদল।  

কসই চশুরর অপবাপদর ঘটনার শববরণ সম্পপকজ শবশভ্ শরওয়ায়াত 
রপয়পছ। ইমাম ইসমাঈল ইবপন কাসীর রহ. হযরত মুহাম্মাদ 
ইবপন ইসহাক ও মুজাশহদ রহ. এর বরাত শনপয় বণজনা কপরপছন 
কয,  ইউসুফ আ. এর জপন্মর পর শকছ ুকাপলর মপিযই শবনয়ামীন 
জন্মগ্রহণ কপর। তাপক প্রসপবর পর তাপদর জননীর মৃতুয হয়। 
তাপত ইউসুফ ও শবনয়ামীন উভপয়ই মাতৃহীন হপয় পপড়ন। তখ্ন 
তাপদর লালন-পালন ফুফুর ককাপল সম্প্ হপত োপক। 

আোহ তা‘আলা হযরত ইউসুফ আ. কক শিশুকাল কেপকই এমন 
অপরূপ কসৌন্দযজ দান কপরশছপলন কয,  তাাঁপক কয-ই কদখ্ত,  কস-
ই তাাঁর সীমাহীন কেহ-মায়ার বন্ধপন আবে হপয় কযত। ফুফুর 
অবস্থাও শছল তা-ই। শতশন এক মুহপূতজর জন্যও তাাঁপক দৃশি কেপক 
দূর হপত শদপতন না এবং শদপত পারপতন না।  

এশদপক শপতা ইয়াকূব আ. এর অবস্থাও এর চাইপত কম শছল না। 
শকন্তু কছাট শিশু হওয়ার কারপণ ককাপনা মশহলার রক্ষণাপবক্ষপণ 
োকা জরুরী। শবিায় তাাঁপক ফুফুর হাপত সমপজণ কপর কদন।  

অতুঃপর ইউসুফ আ. যখ্ন চলাপফরার বয়পস কপৌাঁছপলন,  তখ্ন 
শপতা ইয়াকূব আ. তাাঁপক শনপজর কাপছই রাখ্পত চাইপলন। ফুফুপক 
একো জানাপল প্রেপম শতশন আপশত্ত করপলন। অতুঃপর অশিক 
পীড়াপীশড়পত বািয হপয় ইউসুফ আ. তাঁর শপতার হাপত সমপজণ 
করপলন। 
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শকন্তু বাহ্যত তাপক শদপলও মন কেপক তাপক দূপর রাখ্পত 
পারশছপলন না। তাই ককাপনা ককৌিপল তাপক কফরত কনওয়ার জন্য 
কগাপপন একশট ফশন্দ আাঁটপলন। ফুফু স্বীয় শপতা হযরত ইসহাক 
আ. এর কাছ কেপক একশট হার কপপয়শছপলন। এশট অতযন্ত মূলযবান 
শছল। ফুফু এই হারশটই এক সমপয় চশুপসাপর ইউসুফ আ. এর 
জামার নীপচ ককামপর কবাঁপি শদপলন। শকছ ু সময় পপর হযরত 
ইউসুফ আ. কগপল,  ফুফু কজাপরপিাপর প্রচার শুরু করপলন কয,  
তার হারশট চশুর হপয় কগপছ। তখ্ন তোিী করার পর ইউসুফ আ. 
এর কাছ কেপক তা কবর হপলা। তাপত ইয়াকূবী িরী‘আপতর শবিান 
অনুযায়ী,  ফুফু ইউসুফপক কগালাম কপর শনপজর শনকট রাখ্ার 
অশিকার কপপলন।  

ইয়াকূব আ. যখ্ন কদখ্পলন কয,  আইনত ফফুু ইউসুপফর মাশলক 
হপয় কগপছন,  তখ্ন শতশন শিরুশি না কপর ইউসুফপক তার হাপত 
সমপজণ করপলন। এরপর যতশদন ফুফু জীশবত শছপলন,  ইয়াকূব 
আ. ইউসুফ আ. কক ততশদন ফুফুর কাপছ করপখ্শছপলন। ফুফুর 
মৃতুযর পর ইউসুফ আ. কক শনপজর কাপছ শনপয় আপসন।  

এ শছল কসই ঘটনা,  যাপত ইউসুফ আ. শমেযা চশুরর অপরাপি 
অশভযুি হপয়শছপলন। এরপর শবশভ্ ঘটনায় সবার কাপছই এ 
সতয শদবাপলাপকর মপতা স্পি হপয় শগপয়শছল কয,  ইউসুফ আ. 
কতা চশুর কপরনই শন,  এমনশক তাাঁর চশরত্র এমন শনষ্কলুষ কয,  
কস িরপনর ককাপনা সপন্দহ কেপকও শতশন মুি শছপলন। বরং ফুফুর 
আদরই তাাঁপক শঘপর এ চক্রান্তজাল সৃশি কপরশছল।  

এ সতয ভাইপদরও জানা শছল। তাই ইউসুফ আ. কক ককাপনা চশুরর 
ঘটনার সাপে জশড়ত করা তাপদর পপক্ষ শকছপুতই উশচত শছল না। 
শকন্তু তাাঁর বযাপাপর তাপদর ববশরভাব অদযাবশি শবরাজমান শছল। 
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কসই সাপে তাাঁর সপহাদর ভাইপয়র (কশল্পত) চশুরর ঘটনায় শক্ষি 
হপয় শগপয়শছল। যার কারপণ ইউসুফ আ. এর প্রশত চশুরর অপবাদ 
তাপদর মুখ্ শদপয় কবর হপয় শগপয়শছল।  

ইউসুফ আ. ভাইপদর কো শুপন তা মপন মপনই রাখ্পলন। শকন্তু 
মুপখ্ শকছ ুপ্রকাি করপলন না। পশবত্র কুরআপন শনপনাি আয়াপত 
শবষয়শট উপেখ্ করা হপয়পছ,  

ْ نَفْ  َها یُْوُسُف ِفی َها لَُهْم ۚ َفاََسر َ ه  َولَْم یُْبدی  سی
অেজুঃ ইউসুফ আ. (তা শুপনও) প্রকতৃ বযাপার শনপজর মপন কগাপন 
রাখ্পলন এবং তাপদর কাপছ বযি করপলন না। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৭৭)  

তপব তখ্ন শতশন মপন মপন এ কো বলপলন,  

ُفْوَن  کَانًا ۚ َواهلُل اَعْلَُم بیَما تَصی  ○َقاَل اَنُْتْم َشر ٌ م َ
অেজুঃ কতামরা কলাক শহসাপব শনতান্ত মন্দ। অবেই আোহ খ্ুব 
অবগত রপয়পছন কস বযাপাপর,  যা কতামরা বণজনা কপরা। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৭)  

দুশট প্রশ্ন ও তার উত্তর  
এখ্াপন দু’শট গুরুত্বপণূজ প্রশ্ন হয়। প্রেম প্রশ্ন হয় এই কয,  ইউসুফ 
আ. শবনয়ামীনপক আটকাপনার জন্য এ ককৌিল ককন করপলন? 
অেচ শতশন জানপতন কয,  এক কতা স্বয়ং তাাঁর শবপেপদর আঘাত 
শপতার জন্য অসহনীয় শছল। এমতাবস্থায় অপর ভাইপক আটপক 
রাখ্পল তার শবপেপদ শপতা আপরা কিাকাতুর হপয় যাপবন। সুতরাং 
শতশন তা কীরূপপ শবপবচনা করপলন? 

শিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূণজ,  তা এই কয,  শনরপরাি ভাইপদর 
শবরুপে চশুরর অশভপযাগ আনা হপলা এবং তা প্রমাপণ কগাপপন 
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শবনয়ামীপনর আসবাবপপত্রর মপিয শবপিষ পাত্র করপখ্ কদওয়া 
হপলা,  আর প্রকাপে তাপদরপক কচার বপল লাশিত করা হপলা। 
অেচ সপন্দহ কনই কয,  এসব কাজ সম্পণূজ অনবি। সুতরাং 
আোহর পয়গাম্বর ইউসুফ আ. এগুপলা শকভাপব করপলন?  

এর জবাব আোমা কুরতুবী রহ. সহ ককাপনা ককাপনা মুফাসসীর 
এটা বণজনা কপরপছন কয,  শবনয়ামীন যখ্ন ইউসুফ আ. কক শচপন 
কফপল,  তখ্ন কস শনপজই ভাইপক অনুপরাি কপর কয,  তাপক কযন 
অন্য ভাইপদর সাপে কফরত পাঠাপনা না হয়;  বরং তাাঁর কাপছ 
কযন রাখ্া হয়। তখ্ন হযরত ইউসুফ আ. প্রেপম এ অজুহাত কপি 
করপলন কয,  তাপক এখ্াপন রাখ্ার একমাত্র উপায় হপে তাপক 
চশুরর অশভপযাপগ কগ্রফতার কপর আটপক রাখ্া। শকন্তু শবনয়ামীন 
কসই ভাইপদর সাপে বসবাস করপত এতই নারাজ শছল কয,  কস 
এ িরপনর অবস্থাপকও গ্রহণ কপর শনল।  

শকন্তু এ ঘটনা সতয হপলও শপতার মপনাকি,  ভাইপদর লািনা 
এবং তাপদরপক কচার বলা শুি ুশবনয়ামীপনর সম্মশতর কারপণ ববি 
হপত পাপর না।  

তাই ককউ ককউ এর কারণ এই বণজনা কপরপছন কয,  কঘাষক কবাি 
হয় ইউসুফ আ. এর অোতসাপর এবং তাাঁর শবনা অনুমশতপত 
ভাইপদরপক কচার বপলশছল। শকন্তু এ অশভমত কযমন প্রমাণহীন 
কতমশন ঘটনার সাপে অসংলগ্ন। 

আবার ককউ ককউ কারণ বণজনা কপর বপলন কয,  ভাইপয়রা ইউসুফ 
আ. কক শপতার কাছ কেপক চশুর কপর শবক্রয় কপরশছল। তাই 
তাপদরপক কচার বলা হপয়পছ। এটাও একটা শনছক বযাখ্যা বব নয়।  
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অতএব,  এসব প্রপশ্নর শবশুে উত্তর তা-ই যা আোমা কুরতুবী,  
মাযহারী প্রমখু্ তাফসীরকারগণ কজারাপলাভাপব শদপয়পছন। তা 
এই কয,  এ ঘটনায় যা করা হপয়পছ এবং যা বলা হপয়পছ,  তা 
শবনয়ামীপনর ইোর ফলশ্রুশত শছল না এবং ইউসুফ আ. এর 
প্রয়াপসর ফলও শছল না;  বরং এসব শছল মহান আোহর শনপদজপি 
তারই অপার রহপস্যর বশহুঃপ্রকাি স্বরূপ। এসব কাপজর মািযপম 
ইয়াকূব আ. এর পরীক্ষায় শবশভ্ স্তর পণূজতা লাভ করশছল। এ 
উত্তপরর প্রশত স্বয়ং কুরআন পাপকর শনপনাি আয়াপত ইশঙ্গত 
রপয়পছ,  

ْدنَا لیُیْوُسَف ؕ   َکٰذلیَک کی
অেজুঃ আশম ইউসুপফর খ্াশতপর এমশনভাপব তার ভাইপক 
আটকাপনার ককৌিল কপর শদপয়শছ। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৭৬)  

এ আয়াপত আোহ তা‘আলা এ ককৌিলপক পশরষ্কারভাপব শনপজর 
শদপক সম্বন্ধ কপরপছন। অতএব,  এসব কাজ যখ্ন আোহর 
শনপদজপি সম্প্ হপয়পছ তখ্ন এগুপলাপক অনবি বলার ককাপনা 
অবকাি কনই। এ পযজাপয় এগুপলাপক হযরত মূসা আ. এর সামপন 
হযরত শখ্শজর আ. কতৃজক কনৌকা ভাঙা,  বালকপক হতযা করা 
ইতযাশদর মপতাই শুিু আোহর কাজ শছল বপলই মূসা আ. সব কাজ 
আোহর শনপদজপি শবপিষ উপপযাশগতার আওতায় কপর যাশেপলন। 
তদ্রুপ এগুপলাও প্রকতৃপপক্ষ ইউসুফ আ. এর জন্য গুনাপহর কাজ 
শছল না। বরং মহান আোহর শনপদজপির বাস্তবায়ন শছল। হযরত 
ইউসুফ আ. এর ঘটনা একশট শনদিজন। 

শবনয়ামীন এর মশুির বযাপাপর বাদিাহর দরবাপর আপবদন 
ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা যখ্ন কদখ্পলা কয মুশির ককাপনা উপায়-
ই কনই এবং শবনয়ামীনপক বাদিাহ করপখ্ শদপতই মনস্থ কপরপছন,  
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তখ্ন অন্যভাপব তারা শবনয়ামীনপক ছাশড়পয় শনপত চাইপলা। তারা 
বাদিাহর দরবাপর আপবদন জাশনপয় বলপলা,  

َنیْیَ  ا فَُخْذ اََحَدنَا َمکَانَٗه ۚ این َا نَٰرىَک میَن الُْمْحسی یُْز این َ لَٗهٖۤ اَبًا َشْیًخا َکبیْْیً ٖۤاَی َُها الَْعزی   ○یٰ
অেজুঃ কহ আযীয! তার শপতা খ্ুব বপয়াবৃে। (শতশন এ কছপলপক খ্ুব 
আদর কপরন) সুতরাং আপশন তাপক কছপড় শদপয় তার বদপল 
আমাপদর একজনপক করপখ্ শদন। আমরা কতা আপনাপক 
অনুগ্রহিীল বযশিপদর একজন োন করশছ। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৭৮)  

ভাইপদর আপবদন শুপন ইউসুফ আ. তাপদরপক আইনানুগ উত্তর 
শদপয় বলপলন,   

َْنَدٗهٖۤ ۙ این َاٖۤ ایًذا ل َٰظلیُمْوَن  َجْدنَا َمَتاَعََنا عی  ○َقاَل َمَعاذَ اهللی اَْن ن َاُْخَذ ایَل َ َمْن و َ
অেজুঃ আোহর পানাহ চাই কয,  যার কাপছ আমরা আমাপদর মাল 
কপপয়শছ,  তাপক ছাড়া অন্য কাউপক কগ্রফতার করপবা। তাহপল 
কতা আমরা জাশলম বপলই গণয হপবা। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৭৯)  

ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা যখ্ন শবনয়ামীপনর মশুির বযাপাপর 
সম্পূণজ শনরাি হপয় কগল,  তখ্ন তারা পরস্পর পরামিজ করার 
জন্য একশট পৃেক জায়গায় একত্র হপলা। আপলাচনার এক পযজাপয় 
তাপদর বড় ভাই বলপলা,  

ْوثیقً   ا اَن َ اَبَاُكْم َقْد اََخَذ عَلَْیُكْم م َ ْ یُْوُسَف ۚ اَلَْم تَْعلَُمْوٖۤ ْم ِفی ْطت ُ ا م یَن اهللی َومیْن َقْبُل َما َفر َ
میْیَ  ْ ۚ َوُهَو َخْْیُ الْٰحکی ْٖۤ اَْو یَْحُكَم اهلُل ىلی ْٖۤ اَبی  ○َفَْلْ اَبَْرَح اَْلَْرَض َحِت ٰ یَاْذََن ىلی

অেজুঃ কতামাপদর শক মপন কনই কয,  কতামাপদর কাছ কেপক 
শবনয়ামীনপক শফশরপয় কনওয়ার বযাপাপর কশঠন িপে 
শনপয়শছপলন? আর কতামরা কতা এরআপগও ইউসুপফর কক্ষপত্র 
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একশট মারাত্মক অন্যায় কপরছ। সুতরাং আশম শকছুপতই এ কদি 
তযাগ করপবা না কয পযজন্ত না শপতা আমাপক অনুমশত কদন অেবা 
আোহ তা‘আলা আমার জন্য ককাপনা ফয়সালা প্রদান কপরন। 
শতশনই সপবজাত্তম ফয়সালাকারী। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৮০)  

এরপর বড় ভাই বলপলন,  

ْدنَاٖۤ ایَل َ بیَما عَلیْمََنا َوَما  ٖۤاَبَانَاٖۤ این َ ابََْنَک َسَرَق ۚ َوَما َشهی ا ایىٰلٖۤ اَبیْیُكْم َفُقْولُْوا یٰ ُعْوٖۤ ا كُ ایْرجی َن َ
ْیَ  ظی   ○لیلَْغْیبی ٰحفی

অেজুঃ কতামরা সবাই শপতার কাপছ শফপর যাও এবং শগপয় তাপক 
বপলা কয,  কহ আব্বাজান! আপনার কছপল চশুর কপরপছ। আমরা যা 
বলশছ,  তা আমাপদর প্রতযক্ষদৃি ঘটনা। আর অদৃি সম্বপন্ধ কতা 
আমরা োত শছলাম না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৮১)  

আপলাচয আয়াপত “আর অদৃি সম্বপন্ধ কতা আমরা োত শছলাম না” 
বাপকযর মমজােজ হপলা,  আমরা আপনার অঙ্গীকার কপরশছলাম কয,  
শবনয়ামীনপক অবেই শফশরপয় আনব। শকন্তু আমাপদর এ ওয়াদা 
শছল বাশহ্যক অবস্থার শবচার। অদৃপির খ্বর কতা আমাপদর জানা 
শছল না কয,  কস চশুর কপর কগ্রফতার হপব এবং আমরা শনরুপায় 
হপয় পড়ব।  

আপরক অেজ এও হপত পাপর কয,  আমরা ভাই শবনয়ামীপনর 
যোসািয শহফাযত কপরশছ,  যাপত কস ককাপনাভাপব শবপপদ না 
পপড়। শকন্তু আমাপদর এ কচিা বাশহ্যক অবস্থা পযজন্তই সম্ভবপর 
শছল। আমাপদর দৃশির আড়াপলও অজাপন্ত কস এমন কাজ করপব 
এবং আটক হপব,  তা আমাপদর জানা শছল না।  

কোমপতা ইউসুফ আ. এর ভাইপয়রা কসভাপবই শপতাপক শগপয় 
বলল। তদুপশর কযপহতু তারা এর আপগ শপতাপক একবার কিাাঁকা 
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শদপয়শছল,  ফপল তারা জানত কয তাপদর এ কোয় শপতা শকছপুতই 
আশ্বস্ত হপব না এবং তাই তারা তাপদর কোপক কজারাপলা করার 
জন্য বলপলা,  

قُْوَن  ْٖۤ اَْقَبلََْنا فیْیَها ؕ    َو این َا لَٰصدی ْْیَ ال َِتی ا فیْیَها َوالْعی ْ ُكَن َ  ○ َوْسـ َلی الَْقْریََۃ ال َِتی
অেজুঃ আপশন শজপেস করুন ঐ জনপপদর বাশসপদরপক,  কযখ্াপন 
আমরা শছলাম এবং ঐ কাপফলাপক,  যাপদর কাপছ আমরা 
এপসশছ। শনশশ্চতই আমরা সতযবাদী। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৮২)  

এর আপগ কযপহতু ইউসুফ আ. এর বযাপাপর কছপলপদর শমেযা 
একবার প্রমাশণত হপয়শছল,  তাই এবারও ইয়াকূব আ. তাপদরপক 
শবশ্বাস করপত পারপলন না যশদও এবার তারা তাপদর জানা 
অনুযায়ী শবন্দুমাত্রও শমেযা বপলশন। এ কারপণ এপক্ষপত্র ইয়াকূব 
আ. ঐ বাকযই উচ্চারণ করপলন,  যা ইউসুফ আ. এর শনপখ্াাঁজ 
হওয়ার সময় উচ্চারণ কপরশছপলন,  

لَْت لَُكْم اَنُْفُسُكْم اَْمًرا ؕ      َفَصْْبٌ َجمیْیٌل ؕ   َقاَل بَْل َسو َ
অেজুঃ শকছইু না,  বরং কতামরা মনগড়া একশট কো সাশজপয় শনপয় 
এপসছ। এখ্ন পূণজ বিযজিারণই উত্তম। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৮৩)  

এ ঘটনায় ইউসুফ আ. এর ভাইপয়র সতয কো বলা সপেও হযরত 
ইয়াকূব আ. আপগর ন্যায় মন্তবয করপলন। এর িারা বুঝা যায়,  
ককাপনা নবী-রাসূলগণ গাপয়ব জাপনন না।  

উশেশখ্ত বাকযশটর অেজ এটাও হপত পাপর কয,  মনগড়া কো বপল 
ইয়াকূব আ. ঐ কো বুশঝপয়পছন যা শমসপর গড়া হপয়শছল। অেজাৎ 
একশট শবপিষ উপেে সািপনর শনশমত্ত কৃশত্রম চশুর কদশখ্পয় 
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শবনয়ামীনপক কগ্রফতার কপর কনওয়া হপয়শছল। আর কতামাপদর 
পক্ষ কেপক কসই চশুরর সমেজন কযাগান হপয়শছল,  যা শছল শমেযা।  

অবে এপক্ষপত্র বিযজিারপণর শবশনমপয় ভশবষ্যপত এর পশরণাম 
চমৎকার আকাপর পাওয়ার বযাপাপর ইয়াকূব আ. আিাশিত 
হপলন। আয়াপতর পরবতজী অংপি এশদপক ইশঙ্গত করা হপয়পছ,   

ْم َجمیْیًعا ؕ  ْ بیهی َینی  َعَٰس اهلُل اَْن ی َاْتـی
অেজুঃ ( ইয়াকূব আ. বলপলন) আিা করা যায় কয,  সম্ভবত িীঘ্রই 
আোহ তাপদর সবাইপক আমার কাপছ কপৌাঁপছ কদপবন। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৮৩)  

সন্তাপনর শবরপহ ইয়াকুব আ.  দুুঃখ্ ও অশ্রু শবসজজন 
অতুঃপর শিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকুব আ.  এ 
বযাপাপর কছপলপদর সাপে বাকযলাপ তযাগ কপর মহান 
পালনকতজার কাপছই ফশরয়াদ করপত লাগপলন। আর আপগর 
স্মৃশতচারণ কপর ইউসুফ আ.  এর জন্য শদপলর বযাকুলতা 
প্রকাি কপর বলপলন,   

 ٖۤ  ُسَف وْ  یُ  عَٰٰل َسِٰف اَ یٰ
অেজুঃ হায় আফপসাস!  ইউসুপফর জন্য। 

এভাপব দুুঃপখ্ ও অশ্রু শবসজজপন তাাঁর চক্ষ ু শববণজ হপয় কগল। 
শনপনাি আয়াপত তা বযি করা হপয়পছ,   

ْت عَیْ َوابْیَ  یْ میَن الُْحْزنی َفهُ  هُ َنٰ ض َ  ○ٌم َو َکظی
অেজুঃ আর দুুঃপখ্ তাাঁর চক্ষুিয় সাদা হপয় কগল এবং অসহনীয় 
মনস্তাপপ শিি হপয় শতশন স্তি হপয় কগপলন। ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৮৪)  
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তার কচাখ্ সাদা বণজ িারণ করার অেজ হপে তাাঁর দৃশিিশি 
কলাপ কপল শকংবা দুবজল হপয় কগল।  

তাফসীরশবদ মুকাশতল রহ.  বপলন,  ইয়াকুব আ.  এর এ 
অবস্থা ছয় বছর পযজন্ত অবযাহত শছল। এ সময় দৃশি প্রায় 
কলাপ কপপয়শছল।  

َک ِظيَْف هَ  َو  م    

অেজুঃ “শতশন স্তি হপয় কগপলন।”  

অেজাৎ কাপরা কাপছ শনপজর মপনাপবদনা প্রকাি করপতন না। 

َک ِظيَْ م   িব্দশট کظم কেপক উদ্ভূত। এর অেজ,  বন্ধ হপয় যাওয়া 

এবং ভপর যাওয়া। উপেে এই কয,  দুুঃখ্ ও শবষপদ তাাঁর 
মন শনপমজাহ হপয় কগল এবং মুখ্ বন্ধ হপয় কগল। কারও 
কাপছ শতশন দুুঃপখ্র কো বণজনা করপতন না।  

কছপলরা শপতার এপহন মপনাপবদনা ও ইউসুপফর জন্য আকুশত 
কদপখ্ বলপত লাগপলা,  

َ  تَُكوْ ُسَف َحِت ٰ وْ ا تَْذُكُر یُ ؤُ تَْفتَ  تَاهللی  ْیَ َن میَن الْهٰ ْو تَُكوْ َن َحَرًضا ا  ○لیکی
অেজুঃ আোহর কসম,  আপশন কতা ইউসুপফর স্মরণ কেপক 
শনবৃত হপবন না,  কয পযজন্ত মরণাপ্ না হপয় যান শকংবা 
শনুঃপিষ না হন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১৮৫)  

ইয়াকুব আ.  কছপলপদর কো শুপন বলপলন,  

َ ای  ْٖۤ  بَث یْی  اْشُكوْ ن ََماٖۤ ا َ  ىَل اهللی ای  َوُحْزّنی  ○َن  تَْعلَُموْ َما ََل  عْلَُم میَن اهللی َوا
অেজুঃ আশম কতা আমার দুুঃখ্ ও কবদনা আোহ তা‘আলার 
সমীপপই শনপবদন করশছ এবং আোহর তরফ কেপক আশম 
যা জাশন,  কতামরা তা জাপনা না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
১৮৬)  

http://www.darsemansoor.com/
file:///I:/04.%20Website/02_Islami%20Jindegi%20web%20Content/01.%20Kitab/04.%20Hajrats%20kitaab/Others%20Kitab/esho_taqwa/part_1/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


83 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

মহান আোহর তরফ কেপক শনশ্চয়ই ইয়াকুব আ.  ইউসুফ 
ও তাাঁর ভাইপয়র বযাপাপর ককাপনা ইশঙ্গত কপপয়শছপলন। তাই 
শতশন বপলশছপলন,  “আশম আোহর তরফ কেপক যা জাশন,  
কতামরা তা জাপনা না।” 

এরপর কসই সূপত্রই হযরত ইয়াকুব আ.  কছপলপদর বলপলন,  

ُسوْ ُبوْ اْذهَ  َبنی َ یٰ  َ وْ ی ُ  ا میْن ا َفَتَحس َ یْ ُسَف َوا ْوحی اهللی  ا میْن ُسوْ یْـ َ  تَاَوََل  هی خی ُس یْـ َ ا یَ ََل  ن َهٗ ای  ۖؕ  ر َ
ْوحی اهللی  میْن   ○َن ُروْ فی  الَْقْوُم الْکٰ َل َ ای  ر َ

অেজুঃ বৎসরা!  যাও ইউসুফ ও তাাঁর ভাইপক কখ্াাঁজ কপরা 
এবং আোহ তা‘আলার রহমত কেপক শনরাি হপয়া না। 
শনশ্চয়ই আোহর রহমত কেপক কাপফর কগািী ছাড়া অন্য 
ককউ শনরাি হয় না। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৮৭)  

ইয়াকুব আ.  এতশদন পর কছপলপদরপক আপদি শদপলন কয,  
যাও,  ইউসুফ ও তার ভাইপক কখ্াাঁজ কপরা এবং তাপদরপক 
পাওয়ার বযাপাপর শনরাি হপয়া না। এর আপগ কখ্পনা শতশন 
এমন আপদি কদনশন। এটা তাকদীপররই বযাপার। এর আপগ 
তাপদরপক পাওয়ার ককাপনা আভাস শতশন পান শন। মহান 
আোহর পক্ষ কেপক ইশঙ্গত পাওয়ার পর শতশন কসই শনপদজি 
শদপলন। 

এপক্ষপত্র শবনয়ামীনপক পাওয়ার স্থান কতা শনশদজিই শছল। তা 
শছল শমসর,  কযখ্াপন তাপক আটক রাখ্া হপয়পছ। কসই সাপে 
ইউসুফ আ.  ককও কখ্াাঁজার শসোন্ত হপলা। ওশদপক পশরবাপরর 
জন্য খ্াদয আনারও প্রপয়াজন হপয় পপড়শছল। তাই সব 
উপেে শমশলপয় ইয়াকুব আ.  কছপলপদরপক পুনরায় শমসপর 
পাঠাপলন।  
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ককউ ককউ বপলন,  আযীপয শমসর কতৃজক কছপলপদর 
রসদপপত্রর মপিয পণযমূলয কফরত কদওয়ার ঘটনা কেপক 
ইয়াকুব আ.  প্রেমবার আাঁচ করপত কপপরশছপলন কয,  এই 
আযীপয শমসর খ্ুবই ভদ্র ও দয়ালু বযশি। শবশচত্র নয় কয,  
শতশনই হয়পতা তাাঁর হারাপনা ইউসুফ। শিতীয়ত শবনয়ামনীপক 
তাাঁর করপখ্ কদওয়ার িারা এ সম্ভাবনা প্রবল হপলা। 

ইউসুফ আ.  ভাইপয়রা যখ্ন শপতার শনপদজি মুতাশবক শমসপর 
কপৌাঁছল এবং আযীপয শমসপরর সাপে সাক্ষাত করপলা,  তখ্ন 
শনতান্ত কাতরভাপব কোবাতজা শুরু করপলা এবং শনপজর 
দশরদ্রতা ও শনুঃস্বতা প্রকাি কপর বলপলা,  

ٖۤ َقالُوْ  یْ هَ ی ُ اَ ا یٰ َ ا الَْعزی ََنا َوا ْئََنا بیبیَضاَعۃٍ هْ ُز َمس َ ر ُ َوجی زْ  لَََنا الض ُ َل ْوفی لَََنا الَْکیْ فَاَ  ۃٍ ىجٰ م ُ
ْق عَلَیْ  قیْیَ یَ  ن َ اهللَ ای  ۖؕ  ََناَوتََصد َ ی   ○ْجزیی الُْمَتَصد 

অেজুঃ কহ আযীয!  আমরা ও আমাপদর পশরজনবগজ শনদারুণ 
কপির সম্মুখ্ীন হপয় পপড়শছ এবং আমরা অশত নগণয পাুঁশজ 
শনপয় এপসশছ। এমতাবস্থায় আমরা অনুপরাি করশছ আপশন 
আমাপদর রসপদর পুপরাপুশর বরাে শদন এবং আমাপদরপক 
দান করুন। শনশ্চয় আোহ তা‘আলা দানকারীপদরপক পুরস্কৃত 
কপর োপকন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৮৮)  

এখ্াপন ٍۃىمُّْزجٰ ِبِبَضاَعٍۃ  “অশত নগণয পুাঁশজ”কক আপরক অপেজ 
ককউ ককউ “অচল পুাঁশজ” বপলপছন। অপকপজা বস্তুগুপলা শক 
শছল,  কুরআন ও হাদীপস তার ককাপনা সুস্পি বণজনা কনই। 
তপব এ বযাপাপর তাফসীরশবদগপণর উশি শবশভ্ রকম। 
ককউ বপলন,  এগুপলা শছল কৃশত্রম করৌপযমদু্রা,  যা বাজাপর 
অচল শছল। ককউ বপলন,  ঘপর বযবহারপযাগয শকছ ু মামশুল 
আসবাবপত্র শছল। এ হপে ٍٰۃىمُّْزج  িপব্দর বযাখ্যা। এর 
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আসল অেজ,  এমন বস্তু যা শনপজ সচল নয়,  বরং 
কজারজবরদশস্ত কপর সচল করা হয়। 

ইউসুফ আ.  ভাইপদর এপহন শমসকীনসলূভ কোবাতজা শুপন 
এবং দুরবস্থা কদপখ্ স্বভাবগতভাপব প্রকৃত অবস্থা কপর শদপত 
বািয হপয়শছপলন। ঘটনা প্রবাপহ অনুশমত হয় কয,  ইউসুফ 
আ.  এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাপির বযাপাপর আোহর পক্ষ 
কেপক কয শবশিশনপষি শছল,  এখ্ন তা অবসাপনর সময়ও 
এপস শগপয়শছল। 

আযীপয শমসপরর নাপম হযরত ইয়াকুব আ.  এর পত্র  
তাফসীপর কুরতুবী ও তাফসীপর মাযহারীপত হযরত আবদুোহ 
ইবপন আব্বাস রা.  এর শরওয়াপয়পত এটাও বশণজত রপয়পছ 
কয,  এ সময় হযরত ইয়াকুব আ.  আযীপয শমসপরর নাপম 
একশট পত্র শলপখ্ শদপয়শছপলন। পত্রশটর শবষয়বস্তু শছল 
শননরূপ,  

“ইয়াকুব সশফউোহ ইবপন ইসহাক যাবীহুোহ ইবপন 
ইবরাহীম খ্লীলুোহর পক্ষ কেপক আযীপয শমসর সমীপপ 
আরজ,   

শবপদাপপদর মািযপম পরীক্ষার সম্মুখ্ীন হওয়া আমাপদর 
পারবাশরক ঐশতপহ্যর অংিশবপিষ। নমরুপদর আগুপনর িারা 
আমার শপতামহ ইবরাহীম খ্লীলুোহর পরীক্ষা কনওয়া 
হপয়পছ। অতুঃপর আমার শপতা ইসহাপকরও কপঠার পরীক্ষা 
কনওয়া হপয়পছ। এরপর আমার সবজাশিক শপ্রয় পুপত্রর মািযপম 
আমার পরীক্ষা কনওয়া হপয়পছ। তার শবরহ বযোয় আমার 
দৃশিিশি রশহত হপয় শগপয়পছ। 
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তারপর তার কছাট ভাই শছল বযশেপতর সান্তনার একমাত্র 
সম্বল,  যাপক আপশন চশুরর অশভপযাপগ কগ্রফতার কপরপছন। 
আশম বশল,  আমরা পয়গাম্বরগপণর সন্তানসন্তশত,  আমরা 
কখ্পনা চশুর কশরশন এবং আমাপদর সন্তানপদর মপিযও ককউ 
কচার হপয় জন্ম কনয়শন। ওয়াসসালাম।” 

পত্র পাঠ কপর হযরত ইউসুফ আ.  ককাঁপপ উঠপলন এবং 
কা্া করাি করপত পারপলন না। এরপর শনপজর কগাপন 
কভদ প্রকাি কপর শদপলন। পশরচপয়র ভূশমকা শহপসপব ইউসুফ 
আ.  শনজ ভাইপদর প্রশ্ন করপলন,  

ا فََعلُْتْم  ْل عَلیْمُتْم هَ  َ وْ بییُ  م َ یْ ُسَف َوا َ ای  هی خی  ○َن لُوْ هی ُتْم جٰ نْ ْذ ا
অেজুঃ কতামাপদর জানা আপছ শক,  যা কতামরা ইউসুফ ও 
তার ভাইপয়র সাপে কপরশছপল যখ্ন কতামরা শছপল অেতার 
মপিয? ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৮৯)  

এ প্রশ্ন শুপন ইউসুফ আ.  এর ভাইপদর মাো ঘুপর কগল 
কয,  ইউসুপফর কাশহনীর সাপে আযীপয শমসপরর শক সম্পকজ। 
অতুঃপর তারা এ শবষয়শটও কভপব কদখ্পলা কয,  বিিপব 
ইউসুফ একশট স্বপ্ন কদপখ্শছল,  যার বযাখ্যা শছল এই কয,  
ককাপনা এক সময় ইউসুফ অপনক উচ্চ মতজবায় কপৌাঁছাপব 
এবং তার সামপন আমাপদর সবাইপক মাো নত করপত 
হপব। অতএব,  এ আযীপয শমসরই শক স্বয়ং ইউসুফ। 
এরপর আরও শচন্তাভাবনার পর শকছ ু শকছু আলামত শদপয় 
তারা ইউসুফপক শচপন কফলপলা এবং শবস্তাশরত তেয জানার 
জপন্য শজপেস করপলা,  “সশতয শক আপশন ইউসুফ।” 

জওয়াপব ইউসুফ আ.  বলপলন,  “হ্যাাঁ,  আশমই ইউসুফ এবং 
এ হপে আমার সপহাদর ভাই।” ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯০)  
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ভাইপয়র প্রসঙ্গশট এজপন্য জুপড় শদপলন,  যাপত কপর তাপদর 
লক্ষয অজজপনর পুপরাপুশর সাফপলযর বযাপারশট স্পি হপয় উপঠ 
কয,  কয দুজপনর কখ্াাঁপজ তারা কবর হপয়শছল,  তারা উভপয়ই 
এক জায়াগায় শবদযমান হপয়পছ। 

এরপর ইউসুফ আ.  আপরা বলপলন,  “আোহ তা‘আলা 
আমাপদর প্রশত অনুগ্রহ কপরপছন। শনশ্চয় কয বযশি তাকওয়া 
অবলম্বন কপর এবং সবর কপর আোহ পাক এপহন 
সৎকমজিীলপদর প্রশতদান শবনি কপরন না।” ( সূরা ইউসুফ,  
আয়াত:  ৯১)  

এখ্ন শনপজপদর অপরাি স্বীকার ও ইউসুফ আ.  এর কশ্রিত্ব 
কমপন কনওয়া ছাড়া ইউসুফ আ.  এর ভাইপদর উপায় শছল 
না। তাই তারা সবাই একপযাপগ বপল উঠপলা,  “আোহর 
কসম!  শনুঃসপন্দপহ শতশন আপনাপক আমাপদর উপর কশ্রিত্ব 
দান কপরপছন এবং অবেই আমরা শছলাম অপরািী।” ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৯২)  

ভাইপদর কোর উত্তপর ইউসুফ আ.  পয়গাম্বরসূলভ গাম্ভীপযজর 
সাপে বলপলন,  “আজ কতামাপদর শবরুপে ককাপনা অশভপযাগ 
কনই।” ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯২)  

অেজাৎ কতামাপদর অতযাচাপরর প্রশতপিাি কনওয়া কতা দূপরর 
কো,  আজ কতামাপদর শবরুপে আশম ককাপনা অশভপযাগ 
উত্থাপন করপবা না। 

এ হপে তাাঁর পক্ষ কেপক ক্ষমার সুসংবাদ। অতুঃপর শতশন 
ভাইপদর জন্য আোহ তা‘আলার কাপছ ক্ষমার দু‘আ কপর 
বলপলন,  “আোহ তা‘আলা কতামাপদর ( অন্যায়)  ক্ষমা 

http://www.darsemansoor.com/
file:///I:/04.%20Website/02_Islami%20Jindegi%20web%20Content/01.%20Kitab/04.%20Hajrats%20kitaab/Others%20Kitab/esho_taqwa/part_1/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


88 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

করুন। শতশন সব কমপহরবাপনর চাইপত অশিক কমপহরবান।” 
( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯২)  

এরপর ইয়াকুব আ.  এর বযাপাপর মপনাশনপবি কপর শতশন 
বলপলন,  “কতামরা আমার এ জামাশট শনপয় যাও। এশট 
আমার আব্বার কচহারার উপর করপখ্ শদও,  এপত তাাঁর 
দৃশিিশি শফপর আসপব। আর কতামরা কতামাপদর 
পশরবারবপগজর সবাইপক আমার কাপছ শনপয় এপসা। ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৯৩)  

তাফসীপর কুরতুবীপত আপছ,  তাাঁর ভাইপদর মপিয ইয়াহুদা 
বলপলা,  এই জামা আশম শনপয় যাব। কারণ,  তার জামায় 
কৃশত্রম রি লাশগপয় আশমই শনপয় শগপয়শছলাম। ফপল শপতা 
অপনক আঘাত কপপয়শছপলন। এখ্ন এর ক্ষশতপরূণ আমার 
হাপতই হওয়া উশচত। 

ইউসুফ আ.  এর ভাইপদর কাপফলা শমির িহর কেপক কবর 
হপতই ওশদপক ককনাপন ইয়াকুব আ. ,  শনকপট উপশস্থত 
কলাকপদরপক বলপত লাগপলন,  “যশদ কতামরা আমাপক 
প্রলাপপাশিকারী মপন না কপরা,  তপব কিাপনা,  আশম 
শনশশ্চতরূপপই ইউসুপফর ঘ্রাণ পাশে।” ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  
৯৪)  

হযরত আবদুোহ ইবপন আব্বাস রা.  এর বণজনা অনুযায়ী 
শমসর কেপক ককনান পযজন্ত আট শদপনর দূরত্ব শছল। হযরত 
হাসান বসরী রহ.  এর বণজনা মপত,  আশি ফারসাখ্ অেজাৎ 
প্রায় আড়াইি মাইপলর বযবিান শছল। আোহ তা‘আলা এত 
দূর কেপক ইউসুফ আ.  এর জামার মািযপম তার গন্ধ 
ইয়াকুব আ.  এর মশস্তপষ্ক কপৌাঁপছ কদন। এটা অতযাশ্চযজ 
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বযাপার বপট। অেচ ইউসুফ আ.  যখ্ন ককনাপনরই এক 
কূপপর শভতপর শতন শদন পপড় রইপলন,  তখ্ন ইয়াকুব আ.  
এ গন্ধ অনুভব কপরনশন। এ কেপকই বুঝা যায় কয,  এটা 
পয়গাম্বরগপণর শনজস্ব কমজকান্ড নয়,  বরং সরাসশর আোহ 
তা‘আলার পক্ষ কেপক তা তার শনশদজি সমপয়ই আপস।  

ইয়াকুব আ.  এর কো শুপন উপশস্থত কলাপকরা বলপলা,  
“আোহর কসম,  আপশন কতা কসই পুরাপনা ভ্রান্ত িারণার 
মপিয পপড় রপয়পছন কয,  ইউসুফ জীশবত আপছ এবং তার 
সাপে শমলন হপব। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯৫)  

ভাইপয়রা ককনাপন কপৌাঁপছ যখ্ন স্বীয় শপতার কাপছ ইউসুফ 
ও শবনয়ামীনপক পাওয়ার সুসংবাদ শদপলা এবং ইউসুফ আ.  
এর জামা ইয়াকুব আ.  এর কচহারা মুবারপক রাখ্পলা,  
তখ্ন সপঙ্গ সপঙ্গই তাাঁর দৃশিিশি শফপর এপলা। এ 
সুসংবাদদাতা শছল জামা বহনকারী ইয়াহুদা। 

এরপর ইয়াকুব আ.  বলপলন,  আশম শক বশলশন কয,  আোহ 
তা‘আলার পক্ষ কেপক আশম এমন শবষয় জাশন যা কতামরা 
জাপনা না? অেজাৎ ইউসুফ জীশবত আপছ এবং তার সাপে 
আশম শমশলত হপবা। এ আভাস আশম আপগই ওহীর মািযপম 
কপপয়শছ।  

শনপনাপেশখ্ত আয়াপত এ কোশটই বযি করা হপয়পছ,  

اٖۤ  َ  َفلَم َ ْْیُ  ءَ َجٓا ْن ا َ الَْبشی ْْیً  ه   َوْجهی عَٰٰل  هُ ىلْقٰ  ا َ  ۖۚ  افَاْرتَد َ بَصی َ َقاَل ا َ ای  ۖۚۖۙ  ل َُكْم  ُقْل لَْم ا ْٖۤ ا عْلَُم ّن ی
  ○َن  تَْعلَُموْ َما ََل  َن اهللی می 

অেজুঃ অতুঃপর যখ্ন সুসংবাদদাতা এপলা,  তখ্ন কসই 
জামাশট তাাঁর কচহারায় রাখ্পলা। অমশন শতশন দৃশিিশি শফপর 
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কপপলন। তখ্ন শতশন বলপলন,  আশম শক কতামাপদরপক বশলশন 
কয,  আোহ তা‘আলার তরফ কেপক আশম যা জাশন,  কতামরা 
তা জাপনা না? ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯৬)  

বাস্তব ঘটনা যখ্ন সবার জানা হপয় কগল,  তখ্ন ইউসুফ 
আ.  এর ভাইপয়রা স্বীয় অপরাপির জন্য শপতার কাপছ ক্ষমা 
প্রােজনা কপর বলপলা,  “কহ আব্বাজান!  আমাপদর জন্য ক্ষমার 
দু‘আ করুন। আমরা শনশশ্চত অপরািী শছলাম।” ( সূরা 
ইউসুফ,  আয়াত:  ৯৭)  

কছপলপদর আপবদপনর জওয়াপব হযরত ইয়াকুব আ.  
বলপলন,  “আশম অশত সত্বর কতামাপদর জন্য আমার রপবর 
কাপছ ক্ষমা প্রােজনা করপবা। শনশ্চয় শতশন পরম ক্ষমািীল,  
অশতিয় দয়ালু।” ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯৭)  

হযরত ইয়াকুব আ.  এখ্াপন তৎক্ষণাৎ দু‘আ করার পশরবপতজ 
অশতসত্বরই দু‘আ করার ওয়াদা কপরপছন। তাফসীরশবদগণ 
এর কারণ বণজনা করপত শগপয় বপলন কয,  এর উপেে 
শছল,  শবপিষ গুরুত্ব- সহকাপর কিষ রাপত তাহাজ্জুপদর পর 
দু‘আ করপবন। ককননা,  তখ্নকার দু‘আ শবপিষভাপব কবুল 
হয়।  

ককাপনা ককাপনা শরওয়াপয়পত আপছ কয,  ইউসুফ আ.  
ভাইপদর সাপে দুইিত উটনী কবাঝাই কপর অপনক 
আসবাবপত্র,  বস্ত্র ও শনতয প্রপয়াজনীয় দ্রবযাশদ পাশঠপয় 
শদপলন,  যাপত কগাটা পশরবার শমসপর আসার জপন্য 
ভাপলাভাপব প্রস্তুশত শনপত পাপর।  

হযরত ইয়াকুব আ.  স্বপশরবাপর শমসপরর উপেপে রওয়ানা 
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হযরত ইউসুফ আ.  সম্পপকজ শবস্তাশরত কজপন শপতা হযরত 
ইয়াকুব আ.  কছপলপদরপক ও পশরবাপরর সংশিি বযশি 
সকলপক শনপয় শমসপরর উপেপে রওয়ানা হপলন। এক 
শরওয়ায়াত অনুযায়ী তাপদর সংখ্যা শছল বাহাত্তর জন। 
আপরক শরওয়ায়াত অনুযায়ী শতরানব্বইজন পরুুষ ও মশহলা 
শছপলন।  

ইয়াকুব আ.  শমসপর কপৌাঁছার শনকটবতজী হপল,  ইউসুফ আ.  
ও শমসপরর গণযমান্য বযশিবগজ তাপদর অভযেজনার জন্য 
বাইপর গমন করপলন। তাপদর সাপে চার হাজার সিস্ত্র 
শসপাশহ ও সামশরক কায়দায় অশভনন্দন জানাপনার উপেপে 
জমাপয়ত হপলা।  

হযরত ইয়াকুব আ.  সকলপক শনপয় শমসপরর উপকপে 
কপৌাঁছপল রাষ্ট্রীয় মযজাদায় তাপদরপক অভযেজনা জানাপনার পর 
ইউসুফ আ.  বাবা- মাপক একান্ত কপর শনপলন এবং সবাইপক 
বলপলন,  আপনারা আোহ তা‘আলার ইো অনুযায়ী শনভজপয় 
শনশশ্চন্ত মপন শমসপর প্রপবি করুন। অেজাৎ শভনপদিীপদর 
প্রপবপির কক্ষপত্র স্বভাবত কযসব শবশি- শনপষি োপক,  কসগুপলা 
কেপক তাপদরপক মুি কঘাষণা করপলন।  

কুরআন মাজীপদর শনপনাশেশখ্ত আয়াপত একো শববৃত 
হপয়পছ,   

ا دََخلُوْ  َ  هی لَیْ ی ای ٰوٖۤ ُسَف اٰ وْ  یُ ا عَٰٰل َفلَم َ  ○ میَنیْیَ اٰ  اهللُ  ءَ َشٓا ْن ا میْصَر ای َوَقاَل ادُْخلُوْ  هی بََویْ ا
অেজুঃ তারা যখ্ন ইউসুফ আ.  এর কাপছ কপৌাঁছল,  তখ্ন 
শতশন শপতা- মাতাপক শনপজর কাপছ স্থান শদপলন এবং 
বলপলন,  আোহ চাপহন কতা আপনারা শনরাপপদ শমসপর 
প্রপবি করুন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ৯৯)  
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ইউসুফ আ.  এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন 
অতুঃপর হযরত ইউসুফ আ.  শপতা- মাতাপক শনপয় 
রাজশসংহাসপন বসাপলন। এ সময় শপতা- মাতা ও ভাইপয়রা 
সবাই ইউসুফ আ.  এর সামপন শসজদা করপলন। তখ্ন 
ইউসুফ আ.  ইয়াকুব আ.  কক বলপলন,  আব্বাজান!  এটাই 
আমার কসই স্বপপ্নর বযাখ্যা,  যা আশম কদপখ্শছলাম কয,  
এগাপরশট তারা এবং সূযজ চন্দ্র আমার জন্য শসজদা করপছ। 
পশবত্র কুরআপন এ সম্বপন্ধ ইরিাদ হপয়পছ,  

 َ وْ  هی بََویْ َوَرَفَع ا ًدا ا لَهٗ عََٰل الَْعْرشی َوَخر ُ ٖۤ   ۖۚ  ُسج َ  ۖ ۫  َقْبُل  میْن  اَی یَ ءْ ُل ُر وییْ َذا تَاْ بَتی هٰ اَ َوَقاَل یٰ
ْ َقْد َجَعلَهَ  ا ا َرب ی  َحق ً

অেজুঃ এবং শতশন শপতা- মাতাপক শসংহাসপনর উপর বসাপলন। 
তখ্ন সবাই তার সামপন শসজদাবনত হপলন। ইউসুফ আ.  
বলপলন,  কহ আমার আব্বাজান!  এ হপলা আমাপদর 
আপগকার স্বপপ্নর বযাখ্যা। আমার পালনকতজা তাপক সপতয 
পশরণত কপরপছন। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১০০)  

উপপরাশেশখ্ত আয়াপত َ يَْا هَِب و   বপল শপতা- মাতা উভয়জপনর 

কোই উপেখ্ করা হপয়পছ। অেচ ইউসুফ আ.  এর মাতা 
তাাঁর বিিপবই ইশন্তকাল কপরশছপলন। শকন্তু কযপহতু তারপর 
ইয়াকুব আ.  ইউসুফ এর মাতার কবান লায়যাপক শববাহ 
কপরশছপলন,  শতশন ইউসুফ আ.  এর খ্ালা হওয়ার শদক 
শদপয় মাপয়র মপতাই শছপলন,  আবার শপতার শববাশহত স্ত্রী 
হওয়ার শদক শদপয়ও মাতাই শছপলন। তাই আয়াপত তাপদরপক 

يَْا َ هَِب و   ( মা- বাবা)  বলা হপয়পছ। 
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وَْوَ  ر   ًداَاَل هَ خ  ج   س   “সবাই হযরত ইউসুফ আ.  এর সামপন শসজদা 

করপলন” আয়াপত বশণজত উি শসজদা সম্পপকজ রঈসুল 
মুফাসশসরীন হযরত আবদুোহ ইবপন আব্বাস রা.  বপলন,  
এ শসজদাশট শছল কৃতেতাসূচক। আর এটা ইউসুফ আ.  
এর জন্য নয়,  বরং আোহ তা‘আলার উপেপেই করা 
হপয়শছল। 

ককউ ককউ বপলন,  উপাসনামূলক শসজদা প্রপতযক 
পয়গাম্বপরর িরী‘আপতই আোহ ছাড়া কাপরা জপন্যই ববি 
শছল না। শকন্তু তা‘জীমী বা সম্মানসচূক শসজদা পূবজবতজী 
পয়গাম্বরগপণর িরী‘আপত ববি শছল। কসই শহপসপব এটা 
তাাঁর জন্য সম্মানসচূক শসজদাও হপত পাপর। তপব শিরপকর 
শসাঁশড় হওয়ার কারপণ ইসলামী িরী‘আপত তাও সম্পূণজভাপব 
শনশষে কপর কদওয়া হপয়পছ।  

এরপর ইউসুফ আ.  শপতা- মাতার সামপন শকছ ু অতীত 
কাশহনী বণজনা করপত শুরু করপলন।  

এখ্াপন এটা অনুিাবনপযাগয কয,  যতটুকু দুুঃখ্- কি হযরত 
ইউসুফ আ.  এর উপর শদপয় অশতবাশহত হপয়পছ,  ততটুকু 
দুুঃখ্- কপির সম্মুখ্ীন যশদ ককউ হয় এবং লম্বাশদপনর শবপেদ 
ও বনরাপের পর শপতা- মাতার সাপে শমলন ঘপট,  তাহপল 
কস শপতা- মাতার সামপন শনপজর কাশহনী শকভাপব বণজনা 
করপব,  আর কতটুকু কাাঁদপব এবং কাাঁদাপব তা সহপজই 
অনুপময়।  

শকন্তু এখ্াপন উভয়পক্ষই হপেন আোহ পাপকর পয়গাম্বর ও 
রাসূল। তাাঁপদর কাযজপেশত অনুপম আদপিজ ভাস্বর। তাই কতা 
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ইয়াকুব আ.  এর লম্বা শবরহী শপ্রয় কছপল হাজাপরা দুুঃখ্-
কপির প্রান্তর অশতক্রম কপর যখ্ন শপতার সাপে শমশলত 
হপলন,  তখ্ন শতশন বলপলন,  “আোহ তা‘আলা আমার 
প্রশত অনুগ্রহ কপরপছন,  আমাপক কজল কেপক কবর কপরপছন 
এবং আপনাপদর সবাইপক গ্রাম কেপক শমসপর শনপয় 
এপসপছন,  িয়তান আমার ও আমার ভাইপদর মপিয শবপভদ 
সৃশি কপর কদওয়ার পপরও।” ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১০০)  

হযরত ইউসুফ আ.  এর দুুঃখ্- কি যোক্রপম শতনশট অিযাপয় 
শবভি শছল:   
এক.  ভাইপদর অতযাচার ও উৎপীড়ন এর দুুঃখ্- কি।  

দুই.  শপতা- মাতার কাছ কেপক লম্বাশদপনর শবপেদ এর 
দুুঃখ্- কি।  

শতন.  কারাগাপরর কি।  

আোহ তা‘আলার এ শবশিি পয়গাম্বর স্বীয় শববৃশতপত প্রেপম 
ঘটনাবলীর িারাবাশহকতা পশরবতজন কপর কারাগার প্রসঙ্গ 
কেপক কো শুরু কপরপছন।  

শকন্তু এপতও কারাগাপর প্রপবি করা এবং কসখ্ানকার কি 
কিপির বণজনা সযপত্ন এশড়পয় কগপছন। বরং কজলখ্ানা কেপক 
অবযহশতর কো আোহর কৃতেতাসহ বণজনা কপরপছন। তাপত 
এ কো অনায়াপস ফুপট উপঠপছ কয,  শতশন কারাগাপর শছপলন 
এবং মুশি কপপয় আোহর প্রশত কৃতে হপয়পছন।  

এখ্াপন এ শবষয়শটও প্রশণিানপযাগয কয,  ইউসুফ আ.  
কারাগার কেপক কবর হওয়ার কো কতা উপেখ্ কপরপছন,  
শকন্তু ভাইপয়রা কয তাাঁপক কূপপ শনপক্ষপ কপরশছল,  তা এশদক 
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শদপয়ও উপেখ্ কপরনশন কয,  আোহ তা‘আলা আমাপক ঐ 
কূপ কেপক কবর কপরপছন। ককননা,  ভাইপদর অপরাি কতা 
আপগই মাফ কপর শদপয়শছপলন এবং বপলশছপলন,  “আজ 
কতামাপদর শবরুপে ককাপনা অশভপযাগ কনই।” তাই 
ককাপনাভাপব কূপপর কো উপেখ্ কপর ভাইপদরপক লজ্জা 
কদওয়া সমীচীন মপন কপরনশন।  

এরপর শছল শপতা- মাতা কেপক সুলম্বা শবপেদ ও তার 
প্রশতশক্রয়াশদ বণজনা করার শবষয়। শতশন এসব শবষয় কেপক 
পাি কাশটপয় শুি ু কিষ পশরণশত ও শপতা- মাতার সাপে 
সাক্ষাপতর কো আোহ পাপকর কৃতেতাসহ উপেখ্ কপরপছন 
কয,  আোহ পাক আপনাপদরপক গ্রাম কেপক শমসর িহপর 
এপন শদপয়পছন।  

এখ্াপন এই শন‘আমপতর প্রশত ইশঙ্গত করা হপয়পছ কয,  
ইয়াকুব আ.  এর বাসভূশম শছল গ্রাপম,  কসখ্াপন জীবনযাত্রার 
সুপযাগ- সুশবিা কম শছল। আোহ জাো িানুহু তাাঁপক িহপর 
রাজকীয় সম্মাপনর মাপঝ কপৌাঁপছ শদপয়পছন।  

এখ্ন শুিু প্রেম অিযায়শট অবশিি রইপলা অেজাৎ ভাইপদর 
অতযাচার ও উৎপীড়ন প্রসঙ্গ। এপকও িয়তাপনর ঘাপড় 
চাশপপয় এভাপব চশুকপয় শদপলন কয,  আমার ভাইপয়রা এরূপ 
শছল না,  শকন্তু মালা‘উন িয়তান তাপদরপক কিাাঁকায় কফপল 
কলহ সৃশির এ কাজশট কশরপয়পছ। 

নবওুয়যাপতর িান 
এ হপে নবওুয়যাপতর িান!  নবীগণ দুুঃখ্- কপি শুিু সবরই 
কপরন না,  বরং সবজপক্ষপত্র কৃতেতা প্রকাপির শদক 
প্রশতফশলত কপরন। এজন্যই তাপদর এমন ককাপনা অবস্থা 
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কনই,  কযখ্াপন তাাঁরা আোহ তা‘আলার প্রশত কিাকরগুযার 
নন। অেচ সািারণত এরূপ কক্ষপত্র মানুপষর অবস্থা এর 
শবপরীত হয়। তারা আোহ তা‘আলার শন‘আমতরাশজ কপপয়ও 
কসই শনয়ামপতর কো উপেখ্ করপত চায় না,  শকন্তু ককাপনা 
সময় সামান্য কি কপপল,  জীবনভর তা কগপয় কবড়ায়। 
কুরআন পাপক এ শবষপয়র প্রশত অশভপযাগ কপর বলা 
হপয়পছ,   

“শনশ্চয় মানুষ তার পালনকতজার প্রশত খ্ুবই অকৃতে।” ( সূরা 
আশদয়াত,  আয়াত:  ৬)  

অপর আয়াপত ইরিাদ হপয়পছ,  “আমার খ্ুব কম সংখ্যক 
বান্দাই আমার কৃতেতা প্রকাি কপর োপক।” 

অতুঃপর শপতা- মাতা ও ভাইপদর সাপে সাক্ষাপতর ফপল 
যখ্ন ইউসুফ আ.  এর জীবপন িাশন্ত এপলা,  তখ্ন শতশন 
সরাসশর আোহ তা‘আলার প্রিংসা,  গুণকীতজন ও দু‘আয় 
মিগুল হপয় কগপলন। শতশন বলপলন,  “শনশ্চয় আমার রব 
যা চান,  তা শনপুণতার সাপে সম্প্ কপরন। শতশন কতা 
সবজে প্রোময়। কহ পালনকতজা!  আপশন আমাপক রাজয দান 
কপরপছন এবং আমাপক স্বপপ্নর তা‘বীর শিক্ষা শদপয়পছন। কহ 
আসমান ও যমীপনর স্রিা!  আপশনই আমার অশভভাবক 
ইহকাল ও পরকাপল। আপশন আমাপক মুসশলমরূপপ মৃতুয 
দান করুন এবং আমাপক শবশিি কনককার বান্দাপদর মপিয 
িাশমল করুন।” ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১০০-১০১)  

হযরত ইউসুফ আ.  এর ঘটনায় একশট চরম শবস্ময়কর 
বযাপার এই কয,  একশদপক তাাঁর শপতা আোহর নবী ইয়াকুব 
আ.  তাাঁর শবরহ বযোয় অশ্রু শবসজজন করপত করপত অন্ধ 
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হপয় কগপলন এবং অপরশদপক ইউসুফ আ.  স্বয়ং নবী ও 
রাসূল শপতার প্রশত স্বভাবগত মুহাব্বত ও ভাপলাবাসা ছাড়া 
তাাঁর অশিকার সম্পপকজও সপচতন শছপলন। শকন্তু লম্বা চশেি 
বৎসর সমপয়র মপিয শতশন একবারও শবরহ- যাতনায় অশস্থর 
ও কপপরিান শপতাপক ককাপনা উপায় স্বীয় কুিল- সংবাদ 
কপৌাঁছাপনার কো শচন্তাও করপলন না। সংবাদ তখ্নও অসম্ভব 
ককাপনা শবষয় শছল না,  যখ্ন শতশন কগালাম হপয় শমসপর 
কপৌাঁছপলন। আযীপয শমসপরর ঘপর তাাঁর সবজপ্রকার স্বািীনতা 
ও সুপযাগ- সুশবিার সামগ্রী শবদযমান শছল। তখ্ন কাপরা 
মািযপম পত্র অেবা খ্বর কপৌাঁশছপয় কদয়া তার পপক্ষ কতমন 
কশঠন ককাপনা বযাপার শছল না। এমশনভাপব কারাগাপরর 
জীবপনও কয সংবাদ এশদক- কসশদক কপৌাঁছাপনা যায়,  তা 
সবারই জানা। তারপর শবপিষ কপর আোহ তা‘আলা যখ্ন 
তাাঁপক সসম্মাপন কারাগার কেপক মুশি কদন এবং শমসপরর 
িাসনক্ষমতা তাাঁর হাপত আপস,  তখ্নও শনপজ শগপয় শপতার 
কাপছ উপশস্থত হওয়াটাই তাাঁর সবজপ্রেম কাজ শছল। এটা 
ককাপনা কারপণ সমীচীন না হপল,  কমপপক্ষ দূত কপ্ররণ কপর 
শপতাপক শনরুপিগ কপর কদওয়া কতা শছল তাাঁর জপন্য 
কনহাপয়ত মামুশল বযাপার।  

শকন্তু আোহর পয়গাম্বর ইউসুফ আ.  এরূপ ইো কপরশছপলন 
বপলও ককাোও বশণজত কনই। শনপজ ইো করা কতা দূপরর 
কো,  যখ্ন খ্াদযিস্য কনওয়ার জন্য ভাইপয়রা প্রেমবার 
আগমন করপলা,  তখ্নও আসল ঘটনা প্রকাি না কপর 
তাপদরপক শবদায় কপর শদপলন। অতুঃপর তারা শিতীয়বার 
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আগমন করপল,  তখ্নও আসল ঘটনা বণজনা না কপর উপটা 
শবনয়ামীনপক আটপক রাখ্পলন।  

এমতাবস্থায় ককাপনা শবপবকসম্প্ মানুপষর কাছ কেপকও 
কল্পনা করা যায় না। অেচ আোহ তা‘আলার মপনানীত 
পয়গাম্বর হপয় শতশন তা কীরূপপ বরদািত করপলন? 

এর জবাব হপে,  ঘটনার পরস্পরায় একো স্বাভাশবকভাপবই 
পশরষ্কার হপয় যায় কয,  আোহ পাক শবপিষ শহকমত ও 
রহপস্যর অিীপন হযরত ইউসুফ আ.  কক এসব প্রকাপি 
শবরত করপখ্শছপলন। তাফসীপর কুরতুবীপত এ বযাপাপর সুস্পি 
বণজনা এপসপছ কয,  আোহ তা‘আলা ওহীর মািযপম ইউসুফ 
আ.  কক শনপজর সম্পপকজ ককাপনা সংবাদ ঘপর কপ্ররণ শনপষি 
কপর শদপয়শছপলন।  

শবশ্ব পালনকতজার প্রকৃত রহস্য একমাত্র শতশনই জাপনন। 
মানুপষর পপক্ষ তা উপলশি করা অসম্ভব। তপব মাপঝ মাপঝ 
ককাপনা শবষয় কাপরা কবািগময হপয়ও যায়। এখ্াপন বাহ্যত 
ইয়াকুব আ.  এর পরীক্ষাপক পূণজতা দান করাই শছল আসল 
রহস্য। এজন্যই ঘটনার শুরুপত যখ্ন ইয়াকুব আ.  বুঝপত 
কপপরশছপলন কয,  ইউসুফ আ.  কক বাপঘ খ্ায়শন,  বরং এটা 
তার ভাইপদর কারসাশজ,  তখ্ন স্বাভাশবকভাপবই কসখ্াপন 
কপৌাঁপছ সপরযমীপন তদন্ত করা তাাঁর কতজবয শছল শকন্তু আোহ 
পাক তাাঁর শদলপক এশদপক কযপত কদনশন। অতুঃপর হঠাৎ 
কপর লম্বাশদন পর শতশন শনজ কছপলপদরপক বলপলন,  
“কতামরা যাও,  ইউসুফ ও তার ভাইপক তালাি কপরা। 
বস্তুত আোহ তা‘আলা যখ্ন ককাপনা কাজ করার ইো 
কপরন,  তখ্ন তার কারণাশদ এমশনভাপব সশ্পবশিত কপর 
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কদন। সুতরাং ঘটনার পূবজাপর সবই মহান আোহর হুকুপম 
তাাঁরই কুদরপতর রহস্য বাস্তবায়পনর জন্য হপয়পছ বপল শবশ্বাস 
করপত হপব।  

সূরা ইউসুপফর সবজপিষ আয়াপত আপলাশচত কাশহনী সম্পপকজ 
পশরশিিরূপপ ইরিাদ হপয়পছ,   

 ْ هی  لََقْد کَاَن ِفی ۃٌ َقَصصی ُ  ْم عیْْبَ ی یْ .م ۖؕ  لَْبابی وىلی اَْلَ َل  ٰ ْفََتٰ ًثا ی ُ َۖا کَاَن َحدی ْن ی َول یْ  کی َق تَْصدی
ْی  یْ  هی َدیْ  یَ بَْیَ  ال َذی  ○َن ْؤمیَُنوْ ل یَقْوٍم ی ُ  َرْحَمۃً ًدی و َ هُ ٍء و َ ََشْ  َل کُل ی َوتَْفصی

অেজুঃ তাপদর ( পয়গাম্বরগপণর)  কাশহনীপত বুশেমানপদর জন্য 
উপপদপির উপাদান রপয়পছ। এ কুরআন ককাপনা মনগড়া 
কো নয়,  বরং তা আপগকার গ্রপন্থ যা আপছ তার সমেজন 
এবং সব শকছরু শবিদ শববরণ,  শহদায়াত ও রহমত 
ঈমানদারপদর জন্য। ( সূরা ইউসুফ,  আয়াত:  ১১১)  

উি আয়াপত বণজনা করা হপয়পছ কয,  উশেশখ্ত 
পয়গাম্বরগপণর কাশহনীপত বুশেমানপদর জন্য উপপদপির 
উপাদান রপয়পছ। এর িারা সব পয়গাম্বপরর কাশহনীও 
উপেে হপত পাপর যা এই সূরায় এ যাবত বশণজত হপয়পছ। 

এখ্াপন উপপদপির উপাদান শবপিষত এই কয,  আপলাশচত 
ঘটনায় এ শবষয়শট পূণজরূপপ স্পি হপয় উপঠপছ কয,  আোহ 
তা‘আলা তাাঁর অনুগত বান্দাপদরপক কীভাপব সাহাযয ও 
সহপযাশগতা কপরন এবং কূপ কেপক কবর কপর রাজশসংহাসপন 
বসান আর অপবাদ কেপক মুশি শদপয় উচ্চ মতজবার শিখ্পর 
কীভাপব কপৌাঁপছ কদন। পক্ষান্তপর চক্রান্ত ও 
প্রতারণাকারীপদরপক পশরণাপম কীরূপ অপমান ও লািনার 
সম্মুখ্ীন কপরন।  
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উপেশখ্ত আয়াপতর পরবতজী অংপি বলা হপয়পছ কয,  এ 
কাশহনীপত ককাপনা মনগড়া কো নয়,  বরং আপগ অবতীণজ 
শকতাবসমূপহর সমেজনকারী। এ কোর তাৎপযজ হপে,  
তাওরাত ও ইনজীপলও কাশহনী বশণজত হপয়পছ,  কযমন বশণজত 
হপয়পছ কুরআপন। এ সম্পপকজ হযরত ওয়াহহাব ইবপন 
মুনাশব্বহ রহ.  বপলন,  “পৃশেবীপত যতগুপলা আসমানী শকতাব 
ও সহীফা নাশযল হপয়পছ,  তার প্রপতযকশটপতই ইউসুফ আ.  
এর ঘটনা বণজনা করা হপয়পছ।” (তাফসীপর মাযহারী) 

িাইখ্ আব ু মানসরূ রহ.  বপলন,  সম্পূণজ সূরা ইউসুফ এবং 
এপত সশ্পবশিত কাশহনী বণজনা করার উপেে হপে,  রাসূপল 
কারীম সাোোহু ‘আলাইশহ ওয়াসাোমপক তাসােী,  সান্তনা 
প্রদান করা কয,  কাশফরপদর হাপত আপশন কযসব শনযজাতন 
কভাগ করপছন,  পূবজবতজী নবীগণও আ.  তদ্রুপ কি কভাগ 
কপরপছন। শকন্তু কিষ পযজন্ত আোহ পাক কবদীনপদর 
মুকাশবলায় পয়গাম্বরগণপকই শবজয়ী কপরপছন। আপনার 
বযাপারশট ও কসরূপই হপব।  

আপলাশচত কাশহনী কেপক শিক্ষণীয় শবষয়সমহূ 
হযরত ইউসুফ আ.  এর ঘটনা ও জীবন কাশহনী কেপক 
আমাপদর শিক্ষণীয় শবষয়সমূহ হপেুঃ  

১.  ইউসুফ আ.  ভাইপয়রা যখ্ন অক্ষত অবস্থায় তাাঁর জামা 
শপতার কাপছ শনপয় এপসশছল,  তখ্ন হযরত ইয়াকুব আ.  
ইউসুফ আ.  এর জামা অক্ষত োকার শদপয় শনজ কছপলপদর 
দাবী শমেযা প্রশতপ্ কপরশছপলন। এর িারা বুঝা যায় কয,  
শবচারপকর জন্য উশচত উভয় পপক্ষর দাবী- দাওয়া ও যুশি-
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প্রমাপণর সাপে সাপে পাশরপাশশ্বজক অবস্থা ও আলামপতর 
প্রশতও লক্ষয করপখ্ শবচার করা।  

২.  যুলাইখ্া যখ্ন একশট শনজজন কপক্ষ ইউসুফ আ.  কক 
স্বীয় কুমতলব চশরতােজ করার জন্য ফুসলাপত শুরু কপরশছল,  
তখ্ন ইউসুফ আ.  সপঙ্গ সপঙ্গ কসখ্ান কেপক কদৌপড় কবর 
হপয় পপড়শছপলন। এর িারা বুঝা কগল কয,  কয স্থাপন 
গুনাপহর কাপজ শলি হওয়ার আিঙ্কা োপক,  কস স্থানপকই 
পশরতযাগ করা উশচত। আর এপক্ষপত্র শনপজর সম্ভাবয সবজিশি 
শনপয়াগ করপত হপব। কযমনশট হযরত ইউসুফ আ.  
কপরশছপলন।  

৩.  আোহ তা‘আলার হুকুম- আহকাম পালপন সািযানুযায়ী 
কচিার ত্রুশট না করা মানুপষর অবেই কতজবয,  যশদও বাহ্যত 
এর ফলাফল কদখ্া না যায়। ফলাফল কতা আোহর হাপত। 
বান্দার কাজ হপলা,  স্বীয় কচিা- সািনাপক আোহর পপে 
বযয় কপর দাসপত্বর পশরচয় কদয়া। কযমন,  ইউসুফ আ.  
সব দরজা বন্ধ োকা সপেও এবং ঐশতহাশসক শরওয়ায়াত 
অনুযায়ী তালাবে োকা সপেও দরজার শদপক কদৌড় প্রদাপন 
শনপজর সমস্ত িশি- সামেজয বযয় কপরপছন। এমন অবস্থায় 
আোহ তা‘আলার পক্ষ কেপক গাপয়বী সাহাপযযর আগমনও 
অশিকাংি কক্ষপত্র প্রতযক্ষ করা হয়।  

বস্তুত বান্দা যখ্ন শনপজর কচিা পূণজ কপর কফপল,  তখ্ন 
আোহ তা‘আলা তার জন্য সাফপলযর পে উনু্মি কপর 
কদন। কযমন,  হযরত ইউসুফ আ.  কক সমস্ত দরজা 
কুদরতীভাপব খ্ুপল শদপয় তাপক কবর হওয়ার পে বতরী কপর 
শদপয়পছন।  
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৪.  ককাপনা ককাপনা বণজনায় এপসপছ কয,  ইউসুফ আ.  যখ্ন 
কজপল কপ্রশরত হন,  তখ্ন আোহর তরফ কেপক ওহী আপস,  
আপশন শনপজপক কজপল শনপক্ষপ কপরপছন। কারণ,  আপশন 
বপলশছপলন,  “কহ আমার পালনকতজা এই মশহলারা আমাপক 
কয কাপজর শদপক আহ্বান করপছ এর চাইপত কজলখ্ানা 
আমার শনকট অশিক পছন্দ।” তখ্ন আপশন কজলখ্ানা পছন্দ 
করা ছাড়া অন্য ককাপনা শনরাপত্তা চাইপল,  আপনাপক 
পুপরাপুশর শনরাপত্তা দান করা হপতা।  

এ কেপক বুঝা কগল কয,  ককান বড় শবপদ কেপক বাাঁচার 
জন্য দু‘আর কক্ষপত্র কসই শবপপদর তুলনায় অমুক কছাট 
শবপদপক আশম ভাপলা মপন কশর,  এরূপ বলা সমীচীন নয়। 
বরং কছাট বড় প্রপতযক শবপদাপদ ও মুসীবত কেপক আোহ 
তা‘আলার কাপছ পশরপণূজ মুশি ও শনরাপত্তার জন্য প্রােজনা 
করা উশচত।  

৫.  আপলাশচত কাশহনীপত উপেখ্ করা হপয়পছ কয,  
কজলখ্ানায় দু’জন কপয়দী যখ্ন হযরত ইউসুফ আ.  এর 
কাপছ স্বপপ্নর তা’বীর শজপেস কপরশছল,  তখ্ন শতশন তাপদর 
স্বপপ্নর তা’বীর বণজনা করার আপগ ঈমান আমল ও 
তাওহীপদর উপর শবস্তাশরত আপলাচনা কপর তাপদর কাপছ 
দীনী দাওয়াত কপি কপরশছপলন। এ কেপক বুঝা কগল কয,  
ককাপনা মুসলমানপদর কাপছ ককউ ককাপনা শবষয় শনপয় উপশস্থত 
হপল এবং কস দীন কেপক গাশফল োকপল,  প্রেপম তার 
শনকট ঈমান আমল সংক্রান্ত শবষয় আপলাচনা কপর তাপক 
দীপনর দাওয়াত কদয়া কতজবয। অতুঃপর তার উি শবষয় 
সমািা কপর কদওয়া উশচত।  
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৬.  হযরত ইউসুফ আ.  বাদিাহর স্বপপ্নর বযাখ্যা করার 
পর তাপক রাষ্ট্র পশরচালনা সংক্রান্ত শকছ ু পরামিজ শদপয়শছপলন। 
এ সময় যখ্ন এ জরুরপতর তাকাজা এপসশছল কয,  এ 
শবরাট পশরকল্পনার বযবস্থাপনা কীভাপব হপব এবং কক 
করপব? তখ্ন ইউসুফ আ.  উত্তর শদপয়শছপলন,  “জশমর 
উৎপ্ ফসলসহ কদিীয় সম্পদ রক্ষণাপবক্ষপণর দাশয়পত্ব 
আপশন আমাপক শনযুি করুন।” 

আয়াপতর এ অংি কেপক বুঝা যায় কয,  যশদও শনপজর 
জন্য ককাপনা পদ প্রােজনা করা সািারণভাপব শনপষি,  শকন্তু 
যশদ কখ্পনা এমন পযজাপয় আপস কয,  তার জানা োপক 
কয,  সুিভুাপব অপর ককউ কসই কাজ আনজাম শদপত পারপব 
না,  কসই অবস্থায় কসই কাজ আনজাম দাপনর জন্য বা 
কদি ও জাশতর শনরুঙ্কুি কসবার জন্য শনপজপক কপি করপত 
পাপর।  

কতমশনভাপব ককাপনা শবপিষ পদ সম্বপন্ধ যশদ জানা যায় কয,  
অন্য ককাপনা বযশি এর সুিু বযবস্থা করপত সক্ষম হপব না 
এবং শনপজ ভাপলারূপপ তা সম্পাদন করপত পারপব বপল 
দৃঢ় আত্মশবশ্বাস োপক এবং তার মপিয ককাপনা গুনাপহ শলি 
হওয়ারও আিঙ্কা না োপক,  তাহপল কদি ও জনগপণর বৃহৎ 
কলযাপণর জন্য তার পপক্ষ উি পপদর প্রােজী হওয়া জাপয়য।  

তপব িতজ এই কয,  প্রভাব- প্রশতপশত্ত ও অেজকশড়র কমাপহ 
নয়,  বরং উি পপদর সাপে সংশিি বযশিবপগজর শখ্দমত 
ও ইনসাপফর সাপে তাপদর অশিকার সংরক্ষণ করাই উপেে 
োকপত হপব এবং তা কসভাপবই আনজাম শদপত হপব,  
কযমন,  হযরত ইউসুফ আ.  এর শদপয় হপয়শছল। আর 
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কযখ্াপন এরূপ অবস্থা না হয়,  কসপক্ষপত্র রাসূপল কারীম 
সাোোহু ‘আলাইশহ ওয়াসাোম ককাপনা পদ প্রােজনা করপত বা 
প্রােজী কেপক শনপষি কপরপছন। বরং যশদ ককউ ককাপনা পপদর 
জন্য আপবদন কপরপছ,  শতশন তাপক কসই পদ কদনশন।  

৭.  হযরত ইউসুফ আ.  এর ঘটনা কেপক বুঝা যায় কয,  
কদপির অেজননশতক দুরবস্থা যশদ এমন চরপম কপৌাঁপছ কয,  
সরকার ককাপনা বযবস্থা না শনপয় অপনক কলাক জীবন িারপণর 
অতযাবেক দ্রবযসামগ্রী কেপক বশিত হপয় পড়পব,  তখ্ন 
সরকার এ িরপনর দ্রবযসামগ্রীপক শনজ শনয়েপণ শনপয় শনপত 
পাপর এবং খ্াদযিপস্যর উপযুি মূলযও শনিজারণ কপর শদপত 
পাপর। শকন্তু সািারণ অবস্থায় মূলয শনিজারণ কপর কদওয়া 
সরকাপরর জন্য শঠক নয়।  

অবে যশদ ককাপনা বযশি বা কগািী শসশন্ডপকট কপর দ্রপবযর 
কৃশত্রম সংকট সৃশি কপর দ্রবযমূলয বাশড়পয় অশিক মুনাফা 
লুটপত োপক,  সরকার তাপক বা তাপদরপক কপঠার হপস্ত 
দমন করপব এবং বাজাপর দ্রপবযর স্বাভাশবক সরবরাহ শনশশ্চত 
কপর দ্রবযমূলয স্বাভাশবক রাখ্পত যোযে বযবস্থা গ্রহণ করপব।  

৮.  ইউসুফ আ.  এর ভাপয়রা যখ্ন শিতীয়বার শমসপরর 
উপেপে রওনা শদপয়শছল,  তখ্ন ইয়াকুব আ.  তাপদরপক 
শমসর িহপর প্রপবি করার বযাপাপর একশট শবপিষ উপপদি 
শদপয়শছপলন কয,  কতামরা এগাপরা ভাই িহপরর একই প্রপবি 
িার শদপয় প্রপবি কপরা না,  বরং নগর প্রাচীপরর কাপছ 
শগপয় আলাদা হপয় কযপয়া এবং শভ্ শভ্ দরজা শদপয় 
িহপর প্রপবি কপরা। কারণ এপত কাপরা কুদশৃি পড়ার 
সম্ভাবনা আপছ। এ শদপয় জানা কগল কয,  বদ নজর লাগা 
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সতয ও বাস্তব শবষয়। সুতরাং ক্ষশতকর খ্াদয ও ক্ষশতকর 
শক্রয়াকমজ কেপক আত্মরক্ষার ন্যায় এবং এর প্রভাব কেপক 
মুি কেপক তদবীর করার ন্যায় এ বদ নজর কেপক 
আত্মরক্ষার বযবস্থা করা এবং এর কুপ্রভাব কেপক আত্মরক্ষার 
বযবস্থা করা এবং এর কুপ্রভাব কেপক মুশির জন্য তদবীর 
করারও সমভাপব িরী‘আতশসে।  

৯.  এ কেপক আরও বুঝা কগল কয,  যশদ ককউ অন্য কাপরা 
সম্পপকজ দুুঃখ্- কপি পশতত হওয়ার আিঙ্কা কপাষণ কপর,  
তপব তাপক কস বযাপাপর অবশহত করা এবং দুুঃখ্- কপির 
হাত কেপক আত্মরক্ষার সম্ভাবয উপায় বপল কদওয়া উশচত,  
কযমন ইয়াকুব আ.  তার কছপলপদর অেজাৎ ইউসুফ 
আ. ভাইপদর বযাপাপর কপরশছপলন।  

১০.  হযরত ইয়াকুব আ.  শনজ কছপলপদরপক কুদশৃি কেপক 
আত্মরক্ষার তদবীর বাতপল কদয়ার সপঙ্গ সপঙ্গ একোও 
বপলশছপলন কয,  আশম জাশন,  এ তদবীর আোহ তা‘আলার 
ইোপক এড়াপত পারপব না। হুকুম একমাত্র তাাঁরই চপল। 
তপব মানুপষর উপর বাশহ্যক কচিা- তদবীর করার শনপদজি 
কশর না,  বরং একমাত্র আোহ তা‘আলার উপরই ভরসা 
কশর। অেজাৎ এ তদবীপরর শদপয় শকছইু হপব না। তপব 
আোহ যশদ স্বীয় অনুগ্রপহ কতামাপদর শহফাযত কপরন,  তপবই 
কতামরা কহফাজপত োকপত পারপব।  

হযরত ইয়াকুব আ.  এর এ বিপবয এ কো স্পি প্রতীয়মান 
হয় কয,  মুসলমানপদর কতজবয হপে,  প্রপতযক কাপজ আসল 
ভরসা আোহ পাপকর উপর রাখ্া। শকন্তু বাশহ্যক ও 
বস্তুশভশত্তক উপায়াশদপকও উপপক্ষা করপব না এবং সািযানুযায়ী 
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ববি উপায়াশদ অবলম্বন করপব। ইয়াকুব আ.  তা- ই 
কপরশছপলন এবং রাসূলুোহ সাোোহু ‘আলাইশহ ওয়াসাোম 
এ শিক্ষাই শদপয়শছপলন।  

১১.  আপলাশচত ঘটনায় হযরত ইয়াকুব আ.  এর অবস্থা 
কেপক প্রমাশণত হয় কয,  জানমাল ও সন্তান- সন্তশতর বযাপাপর 
ককাপনা মুসীবত ও দুুঃখ্- কি কদখ্া শদপল,  প্রপতযক 
মুসলমাপনর কতজবয হপে,  সবর ইখ্শতয়ার কপর আোহ 
তা‘আলার ফয়সালার উপর সন্তুি োকা এবং ইয়াকুব আ.  
ও অন্যান্য পয়গাম্বপরর আ.  অনুসরণ করা।  

১২.  আপলাচয কাশহনীপত উপেখ্ করা হপয়পছ কয,  হযরত 
ইউসুফ আ.  কক যখ্ন তাাঁর ভাইপয়রা শচপন কফলপলা,  তখ্ন 
তারা অশতশরি শকছ ু তেয জানার জন্য তাপক প্রশ্ন করপলা,  
“সশতয সশতযই শক তুশম ইউসুফ?” উত্তপর ইউসুফ আ.  
বলপলন,  “হ্যাাঁ আশমই ইউসুফ আর এ হপে আমার সপহাদর 
ভাই।” অতুঃপর শতশন আরও বলপলন,  “আোহ তা‘আলা 
আমাপদর প্রশত অনুগ্রহ ও কৃপা কপরপছন। শনশ্চয় যারা 
তাকওয়া অবলম্বন কপর এবং শবপদাপপদ সবর কপর,  আোহ 
পাক এমন সৎকমজীপদর প্রশতদান শবনি কপরন না।” এখ্াপন 
লক্ষযণীয় শবষয় হপলা কয,  হযরত ইউসুফ আ.  হাজাপরা 
দুুঃখ্ কপির প্রান্তর অশতক্রম কপর যখ্ন ভাইপদর সাপে 
পশরশচত হপলন,  তখ্ন পূবজবতজী ককাপনা শবপদাপপদর কোই 
শতশন উপেখ্ করপলন না বরং আোহ তা‘আলার পক্ষ কেপক 
প্রাি শন‘আমতসমূপহর কোই শুি ু স্মরণ করপলন এবং উপেখ্ 
করপলন।  
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এ কেপক বুঝা যায় কয,  মানুষ যখ্ন ককাপনা শবপদ ও কপি 
পশতত হয়,  এরপর আোহ পাক যখ্ন তাপক শবপদ কেপক 
মুশি শদপয় শন‘আমত শদপয় ভূশষত কপরন,  তখ্ন তার 
উশচত,  অতীত শবপদাপদ ও দুুঃখ্ কপির কো উপেখ্ না 
কপর উপশস্থত শন‘আমত ও অনুগ্রপহর কো স্মরণ করা। 
ককননা,  শবপদ কেপক মুশি ও কখ্াদায়ী শন‘আমত লাভ 
করার পরও অতীত দুুঃখ্- কপির কো মপন কপর হা- হুতাি 
করা অকৃতেতারই পশরচায়ক। কুরআন মাজীপদর সূরাহ 
আশদয়াত এ িরপনর অকৃতেতা َكُنْوٌد বপল উপেখ্ করা 
হপয়পছ। কানূদ ঐ বযশিপক বলা হয় কয,  শন‘আমত ও 
অনুগ্রহ স্মরণ না কপর শুি ু কি ও শবপদাপপদর কোই 
স্মরণ কপর।  

পশরপিপষ আমাপদর কতজবয,  পশবত্র কুরআপন বশণজত নবী-
রাসূলগপণর কাশহনী ও ঘটনা আমাপদর জীবপনর সাপে 
শমশলপয় আমাপদর জীবপনর ভুল- ত্রুশটগুপলা শুিপর কনওয়া 
এবং নবীগপণর আদিজ গ্রহণ কপর জীবনপক সাফলযমশন্ডত 
করা। আোহ তা‘আলা পশবত্র কুরআপন নবী- রাসূলগপণর 
ঘটনা আমাপদর শনকট এজন্যই উপেখ্ কপরপছন।  

মহান আোহ রাবু্বল ‘আলামীন আমাপদর সকলপক 
আপলাশচত ঘটনা কেপক শিক্ষা হাশসল কপর সবজ প্রকার চক্রান্ত 
ও প্রতারণামলূক কাযজকলাপ কেপক দূপর কেপক নবীওয়ালা 
আদশিজক চশরপত্র চশরত্রবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। 
আমীন। 

সমাি 
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সূচীপত্র 
শু‘আইব ‘আলাইহিস সালাম এর পহরচয়
িযরত শু‘আইব আ.  এর কওমমর গুনাি ও অপরাধ
আপন কওমমক শু‘আইব আ.  এর দাওয়াত
শু‘আইব আ.  এর দাওয়াত প্রতযাখ্যান
কওমমর হবরুদ্ধাচরমের মমাকামবলা
মযভামব আযাব এমলা
িযরত শু‘আইব আ.  এর কওমমর ঘটনা মেমক হিক্ষা 
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শু‘আইব ‘আলাইহিস সালাম এর পহরচয়ঃ 

হিস্টপূবব ১৫৫০ অমে িযরত শু‘আইব আ. জর্বামনর দহক্ষে 
হদমক মৃত সাগমরর হনকটবতবী জাহযরাতুল আরমবর মাদয়ান 
জনপদবাসীর প্রহত নবী হিমসমব মপ্রহরত িন। যামদরমক 
আসিামব আইকাও বলা িমতা। আইকা অেব হবমিষ ধরমের 
গাছ। তারা উক্ত গামছর এলাকায় বসবাস করার কারমে 
তামদরমক আসিামব আইকা বা আইকার অহধবাসী বলা 
িমতা।  

হিরআউমনর হনযবাতন মেমক বাাঁচার জন্য নবওুয়যাত প্রাহির 
আমগ মূসা আ. হমসর মছমে মাদয়ান গমন কমরন। 
মসখ্ানকার এক বুযুগব বযহক্ত িযরত মূসা আ.  এর ঘটনা 
শ্রবে কমর তার কমবতৎপরতা আর আমানতদারীমত মুগ্ধ 
িময় ৮/ ১০ বছর বকরী চরামনার িমতব হনজ কন্যাদ্বময়র 
একজনমক তার সামে হববাি মদন।  

এই বুযুগব মক হছমলন? মস হবষয়হট মতহবমরাধপূেব!  প্রহসদ্ধ 
মতানুযায়ী হতহন হছমলন মাদয়ানবাসীমদর প্রহত মপ্রহরত নবী 
িযরত শু‘আইব আ. । তমব হবখ্যাত মুিাসহসর আল্লামা 
ইবমন কাসীর রি.  এবং আল্লামা তবারী রি.  এর মমত 
এমক্ষমত্র হনভবরমযাগয কো িমলা, পহবত্র কুরআমন করীমম 
( সূরা কাসাস-  ২২- ৩৫)  এ ঘটনা বহেবত িমলও মসখ্ামন 
তার নাম উমল্লখ্ িয়হন। িাদীমসর ময মরওয়াময়তগুমলামত 
নাম উমল্লখ্ িময়মছ,  তা দলীল হিমসমব গ্রিেমযাগয নয়। 
কামজই আসমল হতহন মক হছমলন তা‘আল্লাি তা‘আলাই 
ভামলা জামনন। 
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আল্লাি তা‘আলা শু‘আইব আ.  মক ভাষার বাগ্মীতা প্রদান 
কমরহছমলন। এ কারমে তামক খ্তীবুল আহিয়া বলা িয়।  

িযরত শু‘আইব আ.  এর কওমমর গুনাি ও অপরাধঃ 
িযরত শু‘আইব আ.  এর কওম হবহভন্ন ধরমের গুনাি এবং 
অপরামধ হলি হছমলা। যোঃ 

 তারা আল্লািার ইবাদত করার পহরবমতব হনমজমদর 
মূহতবপূজক পূববপুরুষমদর অনুসরমে মূহতবপূজায় হলি 
হছমলা।  

 তারা অন্যমক মলনমদমনর সময় মামপ কম হদমতা।  

 তারা পহেকমদর পে আটমক র্াকাহত করমতা।  

আপন কওমমক শু‘আইব আ.  এর দাওয়াতঃ 
িযরত শু‘আইব আ.  আপন কওমমক হবমঞাহচত ভাষায় 
দাওয়াত প্রদান কমরন। িযরত শু‘আইব আ.  তার কওমমক 
লক্ষয কমর বমলন,  

َنٌۃ  ٗه ؕ َقْد َجٓاَءتُْكْم بَی ِ ب ُِكْم َفاَْوفُوا الَْکْیَل یَٰقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما لَُكْم م ِْن اِلٍٰه غَْْیُ  م ِْن ر َ
َو الِْمْیَزاَن َوََل تَْبَخُسوا الن َاَس اَْشَیٓاَءُهْم َوََل تُْفِسُدْوا ِِف اَْلَْرِض بَْعَد اِْصََلِحَها ؕ 

ْؤِمِنْیَ  ْوَن َو ََل تَْقُعُدْوا بِكُل ِ ِصَراٍط تُْوعُِدْوَن َوتَُص  ○ٰذلُِكْم َخْْیٌ ل َُكْم اِْن ُكْنُتْم م ُ  د ُ
ا اِْذ ُكْنُتْم َقلِْیًَل َفَکث ََرُكْم ۪  َعْن َسِبْیِل اهلِل َمْن ٰاَمَن بِٖه َوتَْبُغْونََها ِعَوًجا ۚ َو اْذُكُرْوْۤ

 ○َوانُْظُرْوا َکْیَف کَاَن عَاقَِبُۃ الُْمْفِسِدیَْن 
অেবঃ মি আমার সম্প্রদায়!  মতামরা আল্লাির ইবাদত কমরা!  
হতহন ছাো মতামামদর মকামনা মাবুদ মনই। মতামামদর কামছ 
মতামামদর প্রহতপালমকর পক্ষ মেমক স্পষ্ট প্রমাে এমস মগমছ। 
সুতরাং মাপ ও ওজন হিকভামব হদমব ও মানুমষর 
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মাহলকানাধীন বস্তুসমূমি তামদর অহধকার খ্বব করমব না। 
আর দুহনয়ায় িাহি স্থাপমনর পর অিাহি হবস্তার করমব না। 
এটাই মতামামদর পমক্ষ কলযােকর পে,  যহদ মতামরা 
( আমার কো)  মমমন নাও। মানুষমক ধমকামনার জন্য এবং 
যারা আল্লাির প্রহত ঈমান এমনমছ তামদরমক আল্লাির পমে 
বাধা দান ও তামত বক্রতা সন্ধামনর উমেমে পমে- ঘামট 
বমস োকমব না। এবং মতামরা স্মরে কমরা ঐ সময়মক 
যখ্ন মতামরা সংখ্যায় নগন্য হছমল,  আল্লাি মতামামদর 
সংখ্যা বৃহদ্ধ কমরমছন,  এবং মতামরা লক্ষ কমরা 
হবিৃংখ্লাকারীমদর পহরনাম হক িময়মছ। ( সূরা আ‘রাি,  
আয়াত:  ৮৫-৮৬)  

শু‘আইব আ.  এর দাওয়াত প্রতযাখ্যানঃ 
হকন্তু দুঃখ্জনক িমলা ময,  িযরত শু‘আইব আ.  এর কওম 
তাাঁর এ দাওয়াতমক প্রতযাখ্যান করমলা। তামদর দাহিক 
সদবারগে বলমলা,  

َک   یُٰشَعْیُب َوال َِذیَْن ٰاَمُنْوا َمَعَک ِمْن َقْریَِتَناْۤ اَْو لََتُعْودُن َ ِِفْ ِمل َِتَنا ؕ لَُنْخِرَجن َ
অেবঃ মি শু‘আইব!  আমরা অবেই মতামামক এবং মতামার 
সামে যারা ঈমান এমনমছ তামদরমক আমামদর জনপদ মেমক 
মবর কমর মদব,  তা না িমল মতামামদর সবাইমক আমামদর 
দীমন হিমর আসমত িমব। ( সূরা আ‘রাি,  আয়াত:  ৮৮)  

তারা িযরত শু‘আইব আ.  এর দাওয়াতমক মকবল 
প্রতযাখ্যানই করমলা না;  বরং সামে সামে উপিাস কমর 
বলমলা,  

َ ُشَعیْ یٰ  ٰ ُب ا َ تَُک تَاْ وَصل َک َما یَ  ْن ُمُرَک ا َ  ُؤنَاْۤ بَٓاْعُبُد اٰ ن َْْتُ َ ا ْْۤ  ْن ْو ا َ  ن َْفَعَل ِِف  ُؤاؕ نَٰش   ْمَوالَِنا َماا
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অেবঃ মি শু‘আইব!  মতামার নামায হক মতামামক এই আমদি 
করমছ ময,  আমামদর বাপ- দাদাগে যামদর ইবাদত করমতা,  
আমরা তামদরমক পহরতযাগ করমবা এবং হনমজমদর 
অেবসম্পমদ যা ইচ্ছা িয় তা করমবা? ( সূরা আ‘রাি,  আয়াত:  
৮৭)  

অবাধয সম্প্রদায় এখ্ামনই মেমম োমকহন;  বরং তারা 
একধাপ আমগ মবমে আমগর মচময় মবিী ঔদ্ধতয প্রদিবন 
কমর বলমলা,  

ِدقِْیَ  َمٓاِء اِْن ُكْنَت ِمَن الص ٰ  ○َفاَْسِقْط عَلَْیَنا ِکَسًفا م َِن الس َ
অেবঃ ( মি শু‘আইব! )  তুহম সতযবাদী িময় োকমল আমামদর 
উপর আকামির একহট খ্ন্র্ মিমল দাও। ( সূরা শুআরা,  
আয়াত:  ১৮৭)  

এমনহক এই িিকারী সম্প্রদায় িযরত শু‘আইব আ. মক 
িতযার হুমহক পযবি হদময় বলমলা,  

ا تَُقوْ َکِثْْیً  ُب َما نَْفَقهُ ُشَعیْ یٰ   ُطَک  َرهْ ََل  لَوْ  وَ  ۚۚ  ًفاَنا َضِعیْ َک فِیْ ى ن َا لََنٰر اِ  ُل وَ ا م ِم َ
َ  َماْۤ  وَ  ۚ   َک لََرَجْمنٰ   ○زٍ َنا بَِعِزیْ َت عَلَیْ نْ ا

অেবঃ মি শু‘আইব!  মতামার অমনক কোই আমামদর বুমেই 
আমস না। আমরা মদখ্হছ,  আমামদর মমধয তুহম একজন 
দুববল মলাক। মতামার খ্ান্দান না োকমল আমরা মতামামক 
পাের মমমর ধ্বংস করতাম। আমামদর হবপরীমত তুহম 
মমামটও িহক্তমান নও। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৯১)   

কওমমর হবরুদ্ধাচরমের মমাকামবলাঃ 
কওমমর এই হবরুদ্ধাচরে,  উপিাস,  ঔদ্ধতয ও হুমহকর 
জবামব িযরত শু‘আইব আ.  অতযি মজারামলা যুহক্তমত 
দরদী ভাষায় দাওয়াত প্রদান কমরন। যার হবস্তাহরত বেবনা 
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পহবত্র কুরআমনর হবহভন্ন সূরায় মিান আল্লাি তা‘আলা অতযি 
সুন্দর বেবনায় উপস্থাপন কমরমছন। তন্মমধয কময়কহট আয়াত 
হনমে উমল্লখ্ করা িমলা। 

ٗه ؕ َقْد  َو اِٰٰل َمْدیََن اََخاُهْم ُشَعْیًبا ؕ َقاَل یَٰقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما لَُكْم م ِْن اِلٍٰه غَْْیُ
ب ُِكْم َفاَْوفُوا الَْکْیَل َو الِْمْیَزاَن َوََل تَْبَخُسوا الن َاَس اَْشَیٓاَءُهْم َوََل  َنٌۃ م ِْن ر َ َجٓاَءتُْكْم بَی ِ

ْؤِمِنْیَ تُْفِسُدْوا ِِف اَْلَ   ○ْرِض بَْعَد اِْصََلِحَها ؕ ٰذلُِكْم َخْْیٌ ل َُكْم اِْن ُكْنُتْم م ُ
অেবঃ আর মাদয়ামনর কামছ তামদর ভাই শু‘আইবমক 
( পািালাম) । মস বলল,  মি আমার সম্প্রদায়!  মতামরা 
আল্লাির ইবাদত কমরা। হতহন ছাো মকান মা‘বুদ মনই। 
মতামামদর কামছ মতামামদর প্রহতপালমকর পক্ষ মেমক স্পষ্ট 
প্রমাে এমস মগমছ। সুতরাং মাপ ও ওজন হিকভামব হদমব 
ও মানুমষর মাহলকানাধীন বস্তুসমূমি খ্বব করমব না। আর 
দুহনয়ায় িাহি স্থাপমনর পর অিাহি হবস্তার করমব না। এটাই 
মতামামদর পমক্ষ কলযােকর পে,  যহদ মতামরা ( আমার 
কো)  মমমন নাও। ( সূরা আ‘রাি,  আয়াত:  ৮৫)  

ْْۤ  یَ َقْوِم ََل یٰ  وَ  ُكْم ِشَقاِق َ  ْجِرَمن َ َ  م ِْثُل َماْۤ  َبُكْم ِصیْ ی ُ  ْن ا َ َصاَب َقْوَم نُوْ ا َ وْ ْو َقْوَم هُ ٍح ا ْو دٍ ا
 ○دٍ بَِبِعیْ  ُكْم ٍط م ِنْ َوَما َقْوُم لُوْ  ۚؕ  لٍِح َقْوَم ٰص 

অেবঃ মি আমার সম্প্রদায়!  মতামরা আমার সামে ময হজদ 
মদখ্াচ্ছ তা মযন মতামামদরমক এমন পহরেহতমত না মপ াঁছায় 
ময নূমির সম্প্রদায় বা হুমদর সম্প্রদায় হকংবা সাহলমির 
সম্প্রদাময়র উপর মযমন মুহসবত অবতীেব িময়হছল,  
মতামামদর উপরও মস রকম মুহসবত অবতীেব িময় যায়। 
আর লুমতর সম্প্রদায় মতা মতামামদর মেমক মবিী দূমরও 
নয়। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৮৯)  

ْ اِ      ۚؕ  هِ لَیْ ا اِ بُْوْۤ ا َرب َُكْم ثُم َ تُوْ اْسَتْغِفُروْ  وَ   ○ دٌ ُدوْ ٌم و َ َرِحیْ  ن َ َرب ِ

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


9 
 

 
www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com  
 

অেবঃ মতামরা মতামামদর প্রহতপালমকর কামছ ক্ষমা প্রােবনা 
কমরা,  তারপর তারই হদমক রুজ ু িও। হনশ্চয়ই আমার 
প্রহতপালক পরম দয়ালু,  মপ্রমময়। ( সূরা হুদ,  আয়াত:  ৯০)  

اَْوُفوا الَْکْیَل َو ََل تَُكْونُْوا  ○اِْن اَْجِرَی اَِل َ عَٰٰل َرب ِ الْٰعلَِمْیَ     َو َماْۤ اَْسـ َلُُكْم عَلَْیِه ِمْن اَْجٍر ۚ 
اَس اَْشَیٓاَءُهْم  ○َوِزنُْوا بِالِْقْسَطاِس الُْمْسَتِقْیِم  ○ِمَن الُْمْخِسِریَْن  َوََل تَْبَخُسوا الن َ

لِْیَ َو ات َُقوا ال َِذْی ○َوََل تَْعَثْوا ِِف اَْلَْرِض ُمْفِسِدیَْن   ○َخلََقُكْم َو الِْجِبل ََۃ اَْلَو َ
অেবঃ আহম একামজর হবহনমময় মতামামদর কামছ মকান 
পাহরশ্রহমক চাই না। আমার প্রহতদান মতা মসই সত্তা হনজ 
দাহয়মে মরমখ্মছন,  হযহন হবশ্বজগতমক প্রহতপালন কমরন। 
মতামরা মামপ পুমরাপুহর হদও। যারা মামপ ঘাটহত কমর 
তামদর অিভুবক্ত িময়া না। ওজন কমরা সহিক দাাঁহেপাল্লায়। 
মানুষমক তামদর মালামাল কহমময় হদও না এবং যমীমন 
অিাহি হবস্তার কমর মবহরও না। এবং মসই সত্তামক ভয় 
কমরা,  হযহন মতামামদরমকও সৃহষ্ট কমরমছন এবং মতামামদর 
পূবববতবী প্রজন্মমকও। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ১৮০-১৮৪)  

মযভামব আযাব এমলাঃ 
িযরত শু‘আইব আ. এর কওমমর এই প্রতযাখ্যান, উপিাস 
এবং নবীমক িতযার মমনাভামবর িাহস্ত স্বরূপ আল্লাি তা‘আলা 
তামদর উপর হতন ধরমের আযাব মপ্ররে কমরন। ভূহমকম্প,  
হবকট আওয়াজ এবং মমঘাচ্ছন্ন হদবমসর মমঘ মেমক 
আগুনবৃহষ্ট।  

আল্লাি তা‘আলা কুরআমন কারীমম হতন স্থামন িযরত 
শু‘আইব আ. এর কওমমর উপর আপহতত আযামবর ঘটনা 
বেবনা কমরমছন।  
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আল্লাি তা‘আলা বমলন,  

ْجَفُۃ َفاَْصَبُحْوا ِِفْ َداِرِهْم ٰجِثِمْیَ   ○َفاََخَذتُْهُم الر َ
অেবঃ অতঃপর তারা ভূহমকমম্প আক্রাি িমলা এবং তারা 
হনমজমদর বাহেমত অধঃমুমখ্ পমে োকমলা। ( সূরা আ‘রাি,  
আয়াত:  ৯১)  

ا َجٓا َ  ءَ َولَم َ یْ ا َ م ِ  بَِرْحَمۃٍ  ا َمَعهٗ َمُنوْ َن اٰ ال َِذیْ  ًبا و َ َنا ُشَعیْ ْمُرنَا نَج َ ا َوا ُموا َن َظلَ َخَذِت ال َِذیْ ن َ
یْ  َ  ○ِثِمْیَ ْم جٰ اِرهِ ِدیَ  ا ِِفْ ْصَبُحوْ َفاَ  َحۃُ الص َ َ  ۚؕ  اهَ ْغَنْوا فِیْ ل َْم یَ  ْن کَا  َکَما َن  بُْعًدا ل َِمْدیَ ََل ا

 ○دُ بَِعَدْت ثَُموْ 
অেবঃ এবং ( পহরমিমষ)  যখ্ন আমার হুকুম এমস মগমলা,  
আহম শু‘আইবমক এবং যারা তার সামে ঈমান এমনহছমলা 
তামদরমক আমার হবমিষ রিমমত রক্ষা কহর আর যারা 
জুলুম কমরহছমলা তামদরমক এক প্রচন্র্ আযাব এমস 
পাকোও করমলা। িমল তারা হনমজমদর ঘর- বাহেমত 
এমনভামব অধঃমুমখ্ োকমলা,  মযন তারা কখ্নও মসখ্ামন 
বসবাসই কমরহন। স্মরে মরখ্,  মাদয়ামনরও মসইভামব হবনাি 
ঘটমলা,  মযভামব হবনাি িময়হছমলা ছামুদ জাহত। ( সূরা হুদ,  
আয়াত:  ৯৪)  

ل َِۃ ؕ     بُْوُه َفاََخَذُهْم عََذاُب یَْوِم الظ ُ  ○اِن َٗه کَاَن عََذاَب یَْوٍم َعِظْیٍم     َفَکذ َ
অেবঃ মমাটকো, তারা তামক প্রতযাখ্যান করমলা। পহরোমম 
মমঘাচ্ছন্ন হদমনর িাহস্ত তামদরমক আক্রাি করমলা। হনশ্চয় 
তা হছমলা এক ভয়ানক িাহস্ত। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ১৮৯)  

মুিাসহসরীমন মকরাম এ আয়াতত্রময়র এভামব সমন্বয় 
কমরমছন ময,  একহট মমঘখ্ন্র্ তামদরমক ছায়া প্রদান করমল 
তারা তার আশ্রময় গমে কমর। হকন্তু মমঘখ্ন্র্ মেমক পাহন 
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বৃহষ্ট িওয়ার পহরবমতব আগুনবৃহষ্ট িমত লাগমলা এবং সামে 
সামে প্রচন্র্ এক আওয়ামজ তারা সবাই মূহুমতবই ধ্বংস 
িময় মগমলা। (তািসীমর ইবমন কাসীর, ৩:৪৯২) 

িযরত শু‘আইব আ.  এর কওমমর ঘটনা মেমক হিক্ষা 
১.  িক এবং সমতযর দাওয়াতমক গ্রিন করা। নতুবা 
অহচমরই তার জন্য িাহস্ত মভাগ করমত িমব।  

২. হনমজর অহধকার আদাময়র বযাপামর মযভামব আমরা 
সমচতন োহক, মতমহন অমন্যর অহধকার আদাময়র বযাপামরও 
তার মচময় মবহি সতকব এবং সজাগ োকমত িমব।  

৩.  মলনমদন এবং কায়কারবামর িালাল- িারামমর িরঈ 
হবহধ- হনমষধ কমিারভামব মমমন চলমত িমব, কাউমক িকামনা 
বা ক্ষহতগ্রস্থ করা যামব না। 

আল্লাি তা‘আলা আমামদর সবাইমক আল্লাির িাহস্ত মেমক 
হিিাযত করুন। আমীন। (আল হবদায়া ওয়ান হনিায়া, ১:২২৪-২৩২; 

মা‘আহরিলু কুরআন, ৩:২১৩; কাসাসুল কুরআন, হিিজরু রিমান 

হসওিারবী কৃত, ১:২৬৯-২৭০)  

সমাি 
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সূচীপত্র 
ফফরাউন ও তার কওমমর নাফরমানীর শাহি 

মুসা ‘আলাইহহস সালামমর পহরচয় 

মুসা ‘আলাইহহস সালাম ফযভামব লাহলত- পাহলত হমলন 

মুসা ‘আলাইহহস সালামমক হমসর ছাড়মত হমলা 

দীমনর দাওয়াত হনময় ফফরাউমনর দরবামর মুসা ‘আলাইহহস সালাম 

মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মুহিযা 

মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মুহিযা ও ফফরাউমনর যাদু 

যাদুকরমদর পরািয় ও ঈমান গ্রহণ 

ফফরাউমনর দীনহবমুখতা ও ভয়- আতঙ্ক 

ফফরাউন ও তার কওমমর উপর আপহতত আযাব 

ফফরাউমনর কওমমর উপর দুহভিমের আযাব 

ফফরাউমনর কওম ঈমান গ্রহমণ বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করমলা 

আযাব ফযভামব ফফরাউমনর কওমমক ধ্বংস করমলা 

ফফরাউমনর ঘটনা পরবতিীমদর িন্য হশো 

বালআম বাউরার শাহি :  মুহমনমদর িন্য হশো 

বালআম বাউরার দু‘আ ও তার পহরণহত 

হযনার কারমণ ফযভামব আযাব এমলা 

আয়ামতর তাফসীর প্রসঙ্গ: এক 

আয়ামতর তাফসীর প্রসঙ্গ: দুই 

আয়ামতর তাফসীর প্রসঙ্গ: হতন 

বালআম বাউরার ঘটনা ফেমক হশো 
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 باسمه تعاىل

ফফরাউন ও তার কওমমর নাফরমানীর শাহি 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

لَِّئه مَّ ْونَّ وَّ ثْنَّا ِمْن بَّْعِدِهْم م ُوٰسى بِاىيَّاتِنَّا اىِلى فِْرعَّ َّانَّ  ثُم َّ بَّعَّ ا فَّانُظْر كَّْيفَّ ك لَُّمْوا بِهَّ  فَّظَّ
ُة الُْمْفِسِديْنَّ  ْ رَّ  ○عَّاقِبَّ ْوُن اِِِن  قَّالَّ ُمْوٰسى يَّا فِْرعَّ الَِّمْيَّ وَّ ِب  الْعَّ ِقيْ  ○ُسْوٌل ِم ْن ر َّ ٰى حَّ ٌق عَّ

ِِعَّ بَِّنْۤ اِْس  بِ ُكْم فَّاَّْرِسْل مَّ ِي نٍَّة ِم ْن ر َّ ق َّ قَّْد ِجْئُتُكْم بِبَّ ِ اِّل َّ الْحَّ َّٰ اّلل ى َّقُْولَّ عَّ ۤ ا َّْن ّل َّ ئٓاِِْيلَّ  رَّ ا
ا ۤاِْن كُْنتَّ ِمنَّ الص َّ  اٌن  ○ادِقِْيَّ قَّالَّ اِْن كُْنتَّ ِجْئتَّ بِاىيٍَّة فَّاِْت بِهَّ اُه فَّاِذَّا ِِهَّ ثُْعبَّ  فَّاَّلْٰقى عَّصَّ

اُء لِلن َّاِظِريْنَّ  ○م ُِبْيٌ  ٗه فَّاِذَّا ِِهَّ بَّْيضَّ عَّ يَّدَّ نَّزَّ  ○وَّ
অেিঃ অতঃপর আহম তামদর পমর হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমক পাঠালাম হনদশিনাবলীসহ ফফরাউন ও তার 
সভাসদমদর হনকট। তখন তারা ফসই হনদশিনাবলীর সামে 
কুফরী করমলা। সুতরাং লেয কমরা,  কী পহরণহত হময়মছ 
অনাচারীমদর। মুসা ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  ফহ 
ফফরাউন,  আহম হবশ্বিগমতর পালনকতিার পে ফেমক 
একিন রাসূল। আল্লাহর পে ফেমক ফয সতয এমসমছ,  
তার বযহতক্রম হকছ ু না বলার বযাপামর আহম সুদৃঢ়। আহম 
ফতামামদর হনকট প্রহতপালমকর পে ফেমক স্পষ্ট হনদশিন 
হনময় এমসহছ। সুতরাং তুহম বনী ইসরাইলমক আমার সামে 
পাহঠময় দাও। ফস ( ফফরাউন)  বলমলা,  যহদ তুহম ফকান 
হনদশিন হনময় এমস োমকা,  তমব তা উপহিত কমরা,  যহদ 
তুহম সতযবাদী হময় োমকা। তখন হতহন তার লাহঠ হনমেপ 
করমলন। সমঙ্গ সমঙ্গ তা িযান্ত এক অিগর হময় ফগল। 
হতহন তার হাত ফবর করমলন। সমঙ্গ সমঙ্গ তা দশিকমদর 

http://www.darsemansoor.com/
file:///E:/05.%20AMAR%20KAAAJ/1st%20Priority/esho_taqwa/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


5 
 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

ফচামখ ধবধমব উজ্জ্বল শুমে পহরণত হমলা। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১০৩-১০৮)  

আয়ামত “তামদর পমর” বমল হযরত নূহ,  হুদ,  সামলহ,  
লূত ও শু‘আইব ‘আলাইহহমুস সালামমর পমর অেবা তাাঁমদর 
সম্প্রদাময়র পমর বুঝামনা হময়মছ। অেিাৎ হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর আগমন তামদর পমর হময়হছল। 
আয়ামত ফয বলা হময়মছ,  “আহম মুসামক আমার হনদশিনসহ 
ফফরাউন ও তার িাহতর প্রহত পাহঠময়হছ”,  এখামন হনদশিন 
হদময় আসমানী হকতাব তাওরাতও হমত পামর হকংবা হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মুহিযাসমূহও হমত পামর। 

মসুা ‘আলাইহহস সালামমর পহরচয় 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হপতার নাম ইমরান। 
আর মাতার নাম ইউকাবাদ। তার হপতার বংশপরম্পরা 
হনম্নরূপ;  ইমরান হবন কামমত হবন লাহব হবন ইয়াকুব 
‘আলাইহহস সালাম। 

হযরত হারুন ‘আলাইহহস সালাম,  মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর আপন বড় ভাই হছমলন। ফস যুমগ ফফরাউন হমতা 
হমসমরর সম্রাটমদর উপাহধ। হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর সমময় ফয ফফরাউন হছল তার নাম ‘কাবুস’ বমল 
উমল্লখ করা হয়। 

ফকান ফিযাহতষী ফফরাউমনর হনকট ভহবষ্যদ্বাণী কমরহছল,  
ইসরাইল বংমশ এমন একহট ফছমলর িন্ম হমব,  যার হামত 
আপনার রামিযর পতন হমব। এিন্য উক্ত ফফরাউন বনী 
ইসরাইমলর নবিাত পুত্রহশশুমদর হতযা কমর ফফলমতা। তমব 
ফযমহতু ফমময়মদর হদক ফেমক এিাতীয় ফকান আশঙ্কা হছল 
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না,  তাই তামদর হতযা করমতা না। হদ্বতীয়ত এমত তার 
হনিস্ব একহট মতলবও হছল ফয,  ফসই ফমময়মদর হদময় 
পহরচাহরকার কাি করামনা যামব। এ সম্পমকি কুরআমন 
কারীমম ইরশাদ হময়মছ,   

ْينَّاُكْم ِم ْن اى  اِْذ نَّج َّ ْونَّ وَّ َّبْنَّاءَُّكْم يَُّسْوُمْونَُّكْم ُسْو  ِل فِْرعَّ بِ ُحْونَّ ا اِب يُذَّ ءَّ الْعَّذَّ
ِظْيٌم  بِ ُكْم عَّ ِِفْ ذىلُِكم بَّالٌء ِم ن ْر َّ اءَُّكْم وَّ يَّْستَّْحُيْونَّ نِسَّ  ○وَّ

অেিঃ ( স্মরণ কর ঐ সমময়র কো)  যখন আহম ফতামামদর 
মুহক্তদান কমরহছলাম ফফরাউমনর ফলাকমদর কবল ফেমক,  
যারা ফতামামদর কহঠন শাহি হদমতা। তারা ফতামামদর 
পুত্রসন্তানমদর িবাই করমতা এবং ফতামামদর ফমময়মদর 
িীহবত রাখমতা। বস্তুত এমত ফতামামদর পালনকতিার পে 
ফেমক এক মহাপরীো হছল। ( সূরা বাকারা,  আয়াত:  ৪৯)  

উপমরাক্তভামব ফছমলসন্তানমদর হনধন করার কারমণ একসময় 
ফদমশ পুরুষ ফলামকর সংখযা আশংকািনক হামর হ্রাস ফপল। 
তখন ফফরাউন হনয়ম করমলা,  এক বছমর িন্ম ফনওয়া 
ফছমলমদর িীহবত রাখমলা এবং পরবতিী বছমর িন্ম ফনওয়া 
ফছমলমদর হতযা করমলা। 

এমত কমর ফয বছর ফছমলমদর িীহবত রাখা হমতা,  ফস 
বছরই হযরত মুসা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক 
িন্মদামনর েমতা আল্লাহ তা‘আলার হছল,  হকন্তু হনমবিাধ 
ফফরাউমনর উৎপীড়নমলূক পহরকল্পনা সম্পূণিরূমপ নস্যাৎ 
করা এবং তামক ফবাকা বানামনার ইচ্ছায় ফছমলসন্তান হতযার 
বছমরই আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক 
তার মাময়র গভি ফেমক ভূহমষ্ট করামলন। 
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অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক 
ফফরাউমনর পুত্রসন্তান হতযাকারীমদর কবল ফেমক বাাঁচামনার 
িন্য মামক ইলহামমর মাধযমম এই হনমদিশ হদমলন ফয,  
তামক একহট হসন্দুমক ফরমখ দহরয়ায় ভাহসময় দাও এবং 
তার ধ্বংমসর আশংকা কমরা না। আহম তামক হনি 
ফহফািমত রাখমবা এবং পুনরায় তামক ফতামার কামছ হফহরময় 
হদব। আর তামক নবী বানামবা। 

এবযাপামর পহবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ْينَّا اىِلى  َّْوحَّ ٰى اِْذ ا ا يُْو ََّ مَّ ِم  فَّلُْيلِْقِه الْيَّم ُ  ○ اُِم  ابُْوِت فَّاقِْذفِْيِه ِِف الْيَّ َِّن اقِْذفِْيِه ِِفْ الت َّ ا
عَُّدو ٌ ل َُّه. ْ وَّ اِحِل يَّاُْخْذُه عَُّدو ٌ ىِل   بِالس َّ

অেিঃ স্মরণ করুন,  যখন আহম আপনার মাতামক ইলহামমর 
মাধযমম িাহনময় হদময়হছলাম,  যা িাহনময় ফদওয়ার হছল,  
তুহম হশশু মুসামক হসন্দুমক রামখা,  অতঃপর তামক দহরয়ায় 
ভাহসময় দাও। পমর দহরয়া তামক তীমর ফঠমল হদমব। এমত 
তামক আমার শত্রু  ও তার শত্রু  উহঠময় হনমব। ( সূরা ত্ব-
হা,  আয়াত:  ৩৮-৩৯)  

উহল্লহখত আয়ামত ا ْينَّ َّْوحَّ ) وٰ শব্দহটর মূলধাতু হমচ্ছ  ا ওহী) । 

এখামন এ শব্দহট তার আহভধাহনক অমেি বযবহৃত হময়মছ। 
অেিাৎ এর হদময় উমেশ্য এমন ফগাপন কো বলা,  যা শুধু 
যামক বলা হয় ফস- ই িামন,  অন্য ফকউ িামন না। এই 
আহভধাহনক অমেির হদক হদময় ওহী কামরা হবমশষ গুণ নয়। 
নবী- রাসূল,  সাধারণ মানুষ,  অন্যান্য সৃহষ্টিীব,  এমনহক 
িন্তু- িামনায়ার পযিন্ত এমত শাহমল হমত পামর। ফযমন,  
কুরআমন কারীমমর অন্যত্র ইরশাদ হময়মছ,   
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ََّ اىِلَّ  ب ُ ٰى رَّ َّْو ا   الن َّْحِل...وَّ
অেিঃ আপনার পালককতিা ফমৌমাহছমক আমদশ হদমলন. . . । 
( সূরা নাহল,  আয়াত:  ৬৮)  

উক্ত আয়ামত ফমৌমাহছমক ওহীর মাধযমম পে চলার হনমদিশনা 
প্রদামনর কো এই শাহব্দক অমেির হদক হদময়ই বলা হময়মছ। 

কামিই উহল্লহখত আয়ামতর হভহিমত হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর িননীর নবী অেবা রাসূল হওয়া সাবযি হয় না। 
ফযমন,  হযরত মাহরয়াম ‘আলাইহহস সালামমর কামছও 
আল্লাহর বাণী ফপৌাঁমছহছল,  অেচ হতহন নবী হকংবা রাসূল 
হছমলন না। 

মসুা ‘আলাইহহস সালাম ফযভামব লাহলত- পাহলত হমলন 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মা ফখাদায়ী ফরমান 
অনুযায়ী নবিাতক মুসামক একহট হসন্দুমক ভমর দহরয়ায় 
ভাহসময় হদমলন এবং সামে সামে তার কন্যা তো হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর বড় ফবানমক হসন্দুমকর ফপছমন 
ফপছমন ফযমত বলমলন। আর তামক এহদমক খুব ফখয়াল 
রাখমত বলমলন ফয,  আল্লাহ তা‘আলা তামক তার হামত 
সংরেণ করার অঙ্গীকার কীভামব পূরণ কমরন। এ সম্পমকি 
পহবত্র কুরআমন ইরশাদ হময়মছ,   

ْت بِه يِه فَّبَُّصرَّ قَّالَّْت ِّلُْخِتِه قُِص  ُهْم ّلَّ يَّْشُعُرْونَّ  وَّ  عَّن ُجُنٍب و َّ

অেিঃ হতহন ( মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মা)  মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর ফবানমক বলমলন,  তার ফপছমন ফপছমন 
যাও। তখন ফস দূর ফেমক তামদর অজ্ঞাতসামর তামক ফদমখ 
ফযমত লাগল। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ১১)  
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মাময়র আমদশ ফমাতামবক হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
ফবান নদীর তীর ধমর হসন্দুমকর হপছমন হপছমন চলমত 
লাগমলন। হসন্দুক ভাসমত ভাসমত একসময় শাহীমহমলর 
ঘামট হভড়মল ফফরাউমনর পহরবামরর এক মহহলা তা ফদমখ 
খামদমমর মাধযমম বাক্সহট উহঠময় রািদরবামর হনময় ফগল। 
কুরআমন কারীমমর হনমম্নাক্ত আয়ামত ফস কো এভামব বযক্ত 
করা হময়মছ,   

هٗ  نًّااى  فَّالْتَّقَّطَّ زَّ ا و َّحَّ ُكْونَّ لَُّهْم عَُّدو ًّ ْونَّ لِيَّ  ُل فِْرعَّ

অেিঃ অতঃপর ফফরাউমনর পহরবার হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমক কুহড়ময় হনমলা,  যামত হতহন তামদর শত্রু ও 
দুঃমখর কারণ হময় যান। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ৮)  

হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর ফবান বযাপারহট অবমলাকন 
কমর খুব খুহশ হমলন এবং পরবতিী সমময় কী ঘমট তা 
িানার িন্য খামদমমদর সামে রািদরবামর প্রমবশ করমলন। 

ইমতামমধয ফফরাউমনর পহরবামরর ফলাকিন হসন্দুক খুলল। 
তখন ফদখমত ফপল,  হভতমর ফুটফুমট সুন্দর একহট হশশু 
আরামম শুময় শুময় আঙুল চষুমছ। তখন ফফরাউমনর কন্যা 
তামক অন্দরমহমল হনময় ফগল। 

ফফরাউমনর স্ত্রী এত সুন্দর হশশু ফদমখ খুহশমত বাগ বাগ 
হময় তামক খুব আদর- যত্ন করমত লাগল। ফসসময় 
রািপ্রাসামদর িননক কমিচারী বলমলা,  এমক ফতা ফদখমত 
আমামদর হচরশত্রু ইসরাইলী বাচ্চা মমন হমচ্ছ। সুতরাং এমক 
হতযা কমর ফফলা িরুরী,  যামত ফস আমামদর দুঃস্বপ্ন 
বািবায়নকারী না হমত পামর। এ কো শুমন ফফরাউনও 
তামক হতযা করার ফখয়াল করমলা। 
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ফফরাউমনর স্ত্রী তখন স্বামীর এমন মহত- গহত বুঝমত ফপমর 
বলমলা,  এমতা সুন্দর বাচ্চাটা হতযা করমবন না। হক 
চমৎকার হশশু!  ফস আমার ও আপনার চে ু শীতলকারী 
হমব। অেবা আমরা তামক হনমিমদর ফছমলই বাহনময় হনব। 
আশাকহর,  ফস আমামদর িন্য মঙ্গলিনক হমব। এ সম্পমকি 
সূরা কাসামস ইরশাদ রময়মছ,   

ُت عَّْيٍ  ْونَّ ُقر َّ َُّت فِْرعَّ ا قَّالَِّت اْمرَّ ا وَّ لَّدًّ ُه وَّ َّْو نَّت َِّذذَّ ا ا نَّ َّْن ي َّنفَّعَّ ََّ ّلَّ تَّْقُتلُْوُه عَّ ىى ا لَّ ْ وَّ  ىِل 
ُهْم ّلَّ يَّْشُعُرْونَّ   ○وَّ

অেিঃ ফফরাউমনর স্ত্রী বলমলা,  এই হশশু আমার ও আপনার 
নয়নমহণ!  তামক হতযা করমবন না। আশাকহর,  ফস আমামদর 
উপকামর আসমব হকংবা তামক আমরা পুত্র বাহনময় হনমত 
পাহর। প্রকৃতপমে এর পহরণাম সম্পমকি তারা বুঝমত 
পামরহন। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ৯)  

পহরমশমষ মুসা ‘আলাইহহস সালামমক না ফমমর ফফরাউমনর 
পহরবার তামক হনমিমদর ঘমরই রাখমলা। আল্লাহর কুদরত 
কত হবস্ময়কর!  হবশ্বপ্রহতপালমকর কী অপূবি কাহরশমা!  
হনমিমদর অজ্ঞতার দরুন অিামন্ত তারা আপন শত্রুর লালন-
পালন ও ফদখামশানার দাহয়ত্বভার মাোয় হনমলা। 

এরপর প্রশ্ন উঠমলা বাচ্চামক দুধ পান করামনার িন্য ধাত্রী 
হনময়ামগর বযাপার হনময়। কামক এই দাহয়মত্ব হনময়ািত করা 
যায়? শাহীমহমলর ধাত্রীমদর ফেমক আনা হমলা। হকন্তু আল্লাহ 
তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মাতার সামে 
কৃত ওয়াদা পূরণামেি অবুঝ হশশুর মমধয এমন স্বভামবর 
উদ্ভাবন ঘটামলন ফয,  ফস কামরা িনই মুমখ হনমচ্ছ না। 
শাহীমহমলর ধাত্রীগণ ফপমরশান হময় ফগমলন। তারা অমনক 
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ফচষ্টা করমলন,  হকন্তু হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম তামদর 
কামরা দুধ পান করমলন না। তখন হশশুহটমক দুধ পান 
করামনা হনময় তারা সবাই হচন্তায় পমড় ফগল। 

এই অবিা ফদমখ হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর ফবান 
তামদর বলমলন,  যহদ অনুমহত হয়,  তা হমল আহম এমন 
একিন ধাত্রীর সন্ধান হদমত পাহর,  হযহন অতযন্ত ফনককার 
এবং এই হশশুর ফখদমমতর িন্য খুবই উপমযাগী হমবন। 
ইচ্ছা করমল আহম তামক সমঙ্গ কমর হনময়ও আসমত পাহর। 
পহবত্র কুরআমনর হনমম্নাক্ত আয়ামত এ কো বযক্ত করা 
হময়মছ,   

ٰى  َّدُل ُُكْم عَّ الَّْت هَّْل ا اِضعَّ ِمْن قَّْبُل فَّقَّ ْمنَّا عَّلَّْيِه الْمَّرَّ ر َّ َّْهِل بَّْيٍت ي َّكُْفلُْونَّهٗ وَّحَّ ُهْم لَُّكْم   ا  وَّ
 ○نَّاِصُحْونَّ  لَّهٗ 

অেিঃ আর আহম পূবি ফেমকই হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর িন্য ধাত্রীমদর িন্যপান হনহষদ্ধ কমর হদময়হছলাম। 
সুতরাং মুসা ‘আলাইহহস সালামমর ফবান বলমলন,  আহম 
আপনামদর এমন এক পহরবামরর কো বলমবা হক,  যারা 
আপনামদর পমে এমক লালন- পালন করমবন এবং তারা 
তার হহতাকাঙ্ক্ষী হমবন? ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ১২)  

ফফরাউমনর স্ত্রী এমন সৎকমিপরায়ণ ধাত্রীর সন্ধান ফপময় 
সমঙ্গ সমঙ্গ তামক উপহিত করার িন্য বলমলন। হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর ফবান আনমন্দ আত্মহারা হময় মামক 
আনার িন্য হনি ঘরপামন রওয়ানা হমলন। 

ওহদমক হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মা ফছমলর হচন্তায় 
খুব অহির ও কাতর হময় পমড়হছমলন। ফখাদায়ী ইলহাম 
ফপময় হনি সন্তানমক ফতা দহরয়ায় ভাহসময় হদময় এমসমছন,  
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হকন্তু মাময়র মমতা তামক ফপমরশান কমর তুমলমছ। এমনহক 
অহির হময় একপযিাময় হতহন হনি বাচ্চামক হসন্দুমক পুমর 
নদীমত ভাহসময় ফদওয়ার ফগাপন তেয ফাাঁস কমর হদমত 
অহংকারী হমলন,  যামত তার ফখাাঁি ফপমত পামরন। 

এমন কহঠন পহরহিহতমত আল্লাহ তা‘আলা তার উপর স্বীয় 
করুণা ও রহমমতর বাহরধারা বষিণ করমলন এবং তার 
অন্তমর সবমরর শহক্ত সৃহষ্ট কমর তামক প্রশাহন্ত দান করমলন। 
এক আয়ামত এ কো হববৃত হময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা 
ইরশাদ কমরমছন,   

اُد اُِم  ُمْوٰسى  َّْصبَّحَّ فُؤَّ ا ْْ بِهوَّ ُُْبِد َّادَّْت لَّ بَّْطنَّا عَّ  فَّاِرًًّا اِن ك َّْن ر َّ ا لِتَُّكْونَّ مِ ٰى لَّْوّلَّ ا  نَّ  قَّلِْبهَّ
 ○الُْمْؤِمِنْيَّ 

অেিঃ সকামল মুসার িননীর অন্তর অহির হময় পড়মলা। যহদ 
আহম তার হৃদয়মক সুদৃঢ় কমর না হদতাম,  তমব ফস মুসার 
ঘটনািহনত অহিরতার কো প্রকাশ কমরই হদত। আহম তার 
অন্তর এিন্য মিবুত কমর হদলাম,  ফযন ফস হবশ্বাসীমদর 
অন্তভুিক্ত োমক। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ১০)  

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর িননী অমপেমাণ 
োমকন ফয,  স্বীয় কন্যা কী সংবাদ হনময় আমস। এমহন 
মুহমূতি তার ফমময় সংবাদ হনময় এমস বলমলন,  ভাইহট 
ফফরাউমনর ঘমর আশ্রয় ফপময়মছ। হকন্তু ফস ফকান ধাত্রীর দুধ 
পান করমছ না। তখন আহম বললাম,  ইসরাইল ফগামত্র 
অতযন্ত ভদ্র ও ফনককার একিন মহহলা আমছন,  হযহন এই 
হশশুমক হনি সন্তামনর মমতা লালন- পালন করমত পারমবন। 
ফফরাউমনর স্ত্রী এ কো শুমন আমামক হনমদিশ হদময়মছন,  
এখনই তামক হনময় এমসা। 

http://www.darsemansoor.com/
file:///E:/05.%20AMAR%20KAAAJ/1st%20Priority/esho_taqwa/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


13 
 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর ফবান আমরা বলমলন,  
এটা আমামদর উপর মহান রমবর অমনক বড় ইহসান। 
সুতরাং আপহন এখন চলুন এবং সন্তান বুমক হনময় চেু 
শীতল করুন,  আর মহান রাবু্বল ‘আলামীমনর ফশাকর 
আদায় করুন। হতহন তার অঙ্গীকার পূরণ কমরমছন।  

এ সম্পমকি কুরআমন কারীমম ইরশাদ হময়মছ,   

دَّدْنَّاُه اىِلى  عْ   اُِم هفَّرَّ َّن َّ وَّ لِتَّْعلَّمَّ ا نَّ وَّ ّلَّ تَّْحزَّ ا وَّ ر َّ عَّْيُنهَّ ْ تَّقَّ ُهْم ّلَّ َكَّ َّكْثَّرَّ لَِّكن َّ ا ق ٌ و َّ ِ حَّ دَّ اّلل ى
 ○يَّْعلَُّمْونَّ 

অেিঃ অবমশমষ আহম তামক তার মাময়র কামছ হফহরময় 
হদলাম,  যামত তার চে ু িুড়ায় এবং হতহন হচন্তাহিত না 
োমকন। আর যামত হতহন িামনন ফয,  আল্লাহর ওয়াদা 
অবশ্যই সতয। হকন্তু অহধকাংশ মানুষ তা িামন না। ( সূরা 
কাসাস,  আয়াত:  ১৩)  

এভামব আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক 
তার িননীর কামছ হফহরময় ফদন। তখন তার িননী হনি 
হামত তামক লালন- পালন করমত োমকন। 

এখামন লেণীয় হবষয় হমলা,  হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালাম যহদ সাধারণ হশশুমদর ন্যায় ফকান ধাত্রীর দুধ গ্রহণ 
করমতন,  তমব তার লালন- পালন শত্রু ফফরাউমনর ঘমর 
সুমখ- স্বাচ্ছমন্দয হমতা। হকন্তু তার মাতা তার হবরমহ বযাকুল 
োকমতন এবং হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামও ফকান 
কামফর মহহলার দুধ ফপমতন। আল্লাহ তা‘আলার কী 
কুদরত,  হতহন তার নবীমক কামফর মহহলার দুধ ফেমকও 
বাাঁহচময় হনমলন এবং অপরহদমক তার মামকও হবরমহর যন্ত্রণা 
ফেমক মুহক্ত হদমলন। আর ফসই মুহক্তও এমনভামব হদমলন,  
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ফফরাউমনর পহরবার তার কামছ ঋণী হময় রইমলা এবং এত 
উপম ৌকন ও উপহার হদল ফয,  ফসগুমলার িপূ হময় ফগমলা। 

আমরা সুহবধার হবষয় হমলা,  হনমিরই প্রাণহপ্রয় সন্তানমক 
দুধ পান করামনার হবনীমময় মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
িননী ফফরাউমনর রািদরবার ফেমক ভাতাও ফপমত লাগমলন 
এবং ফফরাউমনর ঘমর সাধারণ কমিচারীমদর ন্যায় তামক 
োকমতও হমলা না। হনি ঘমরই তামক লালন- পালন করমত 
লাগমলন। 

অতঃপর হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম যখন একট ু বড় 
হমলন এবং তার িন্যপান ছাড়ার বয়স হমলা,  তখন মুসা 
‘আলাইহহস সালামমক তার মা ফফরাউমনর ফমময়র কামছ 
বুহঝময় হদময় এমলন। এরপর ফেমক হতহন ফফরাউমনর ঘমরই 
বড় হমত লাগমলন। 

মসুা ‘আলাইহহস সালামমক হমসর ছাড়মত হমলা 
অতঃপর ক্রমািময় হতহন যখন বড় হময় প্রাপ্তবয়স্ক হমলন,  
তখন এ বযাপারহট িানমত পারমলন,  হতহন মূলত ইসরাইল 
বংশীয়;  ফফরাউমনর বংশ বা হমসরীমদর সামে তার 
ফকানরকম আত্মীয়তার সম্পকি ফনই। ফসই ফেমক স্ববংশীয় 
ইসরাইলী ফলাকমদর প্রহত হতহন হৃদময়র টান অনুভব করমত 
লাগমলন। 

এর পমর একহদমনর ঘটনা। হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম 
শহমরর ফলাকালয় ফেমক একপ্রামন্ত যাহচ্ছমলন। তখন হতহন 
এক ইসরাইলীমক ফফরাউনী বা হকবতী বংমশর কামফমরর 
সামে লড়াইরত ফদমখ হকবতীমক ঘুহষ মারমলন। ঘটনাক্রমম 
হকবতীটা সামে সামে প্রাণ হারামলা। 
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পমর অবশ্য মুসা ‘আলাইহহস সালাম এিন্য আফমসাস 
করমলন এবং এই কািটামক “শয়তামনর কাি” বমল 
অহভহহত কমরন। ফসিন্য হতহন এ বযাপামর আল্লাহ তা‘আলার 
কামছ েমাপ্রােিনা কমরন। তখন দয়াময় আল্লাহ তা‘আলা 
তামক েমা কমর ফদন। কুরআন মিীমদ এ সম্পমকি বণিনা 
ফদওয়া হময়মছ। 

ا ِمن  َُِّتالَِّن هَّذَّ ُجلَّْيِ يَّْق ا رَّ دَّ فِيهَّ ا فَّوَّجَّ َّْهلِهَّ ْفلٍَّة ِم ْن ا َّٰ ِحِي غَّ لَّ الْمَِّدينَّةَّ عَّ دَّخَّ وَّ
هِ فَّوَّ  َّٰ ال َِّذي ِمْن عَُّدِو  ِتِه عَّ اثَُّه ال َِّذي ِمن ِشيعَّ هِ فَّاْستَّغَّ ا ِمْن عَُّدِو  هَّذَّ ِتِه وَّ ُه ُموٰسَّ ِشيعَّ  كَّزَّ

لَّْمُت  ْ ظَّ ِب  اِِِن  اِن اِن َُّه عَُّدو ٌ م ُِضل ٌ م ُِبٌي  قَّالَّ رَّ ْيطَّ مَِّل الش َّ ا ِمْن عَّ فَّقََّضَّ عَّلَّْيِه قَّالَّ هَّذَّ
ِحيُم   نَّْف ِىْ فَّاْغِفْر ىِلْ فَّغَّفَّرَّ لَُّه اِن َُّه ُهوَّ الْغَُّفوُر الر َّ

অেিঃ হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম এমন সময় শহমর 
প্রমবশ করমলন,  যখন তার অহধবাসীরা হছল উদাসীন। তখন 
হতহন ফসখামন দুই বযহক্তমক লড়াইরত ফদখমলন। এমদর 
একিন হছল তার ফগামত্রর এবং অন্যিন তার শত্রু পমের। 
তখন ফয বযহক্ত তার ফগামত্রর হছল,  ফস তার শত্রু পমের 
ফলাকহটর ফমাকামবলায় তার সাহাযযপ্রােিনা করমলা। তখন 
মুসা শত্রু পমের ফলাকহটমক ঘুহষ মারমলন। ফমল ফস মারা 
ফগল। মুসা বলমলন,  এটা ফতা শয়তামনর কাি। হনশ্চয় 
শয়তান প্রকাশ্য শত্রু ও হবোন্তকারী। হতহন বলমলন,  ফহ 
আমার রব,  আহম হনমির উপর িুলুম কমর ফফমলহছ। 
অতএব,  আমামক েমা করুন। তখন আল্লাহ তা‘আলা 
তামক েমা করমলন। হনশ্চয় হতহন পরম েমাশীল ও দয়ালু। 
( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ১৫-১৬)   
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পমরর হদন হতহন ফসই ইসরাইলীমক আমরকিমনর সামে 
ঝগড়া করমত ফদখমলন এবং ফস তখনও মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর হনকট সাহাযযপ্রােিনা করমলা। হতহন তামক তার 
ঝগড়ামট স্বভামবর হওয়ার কারমণ হতরস্কার করমলন। 
অতঃপর তামদর হবচার কমর শত্রু পেমক প্রহতমরাধ করমত 
যামবন,  এমন সময় ফস ভুল বুঝমলা ফয,  হতহন তামক 
আঘাত করমবন। তখন ফস বাাঁচার িন্য গতকামলর হকবতীমক 
মারার ঘটনা ফাাঁস কমর হদমলা। 

ফমল মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হবরুমদ্ধ ফগ্রফতাহর পমরায়ানা 
িাহর হমলা। তখন হতহন হনরাপিার িন্য হমসর ফেমক 
হহিরত কমর মাদইয়ান চমল যান। এ সম্পমকি পহবত্র 
কুরআমন ইরশাদ হময়মছ,   

ْقُتلُوكَّ  ََّ لِيَّ َّْقَصَّ الْمَِّدينَِّة يَّْسِعَّ قَّالَّ يَّا ُموٰسَّ اِن َّ الْمَّالَّ يَّاْتَِّمُرونَّ بِ ُجٌل ِم ْن ا اءَّ رَّ وَّجَّ
ََّ ِمنَّ الن َّاِصِحيَّ  ِنْ ِمنَّ الْ  ○فَّاْخُرْج اِِِن  لَّ ِب  نَِّج  ق َُّب قَّالَّ رَّ َّ ا يََّتَّ اِِفًّ ا خَّ جَّ ِمْنهَّ رَّ ْوِم قَّ فَّذَّ

الِِمْيَّ    ○الظ َّ

অেিঃ এক বযহক্ত শহমরর দূরপ্রান্ত ফেমক ছুমট এমস বলমলা,  
ফহ মুসা,  রামিযর পহরষদবগি আপনার সম্বমন্ধ পরামশি 
করমছ,  তারা আপনামক হতযা কমর ফফলমব। সুতরাং আপহন 
এখান ফেমক চমল যান। হনঃসমন্দমহ আহম আপনার 
হহতাকাঙ্ক্ষী। তখন হতহন ফসখান ফেমক ভীত অবিায় চাহরহদক 
ফদখমত ফদখমত ফবর হময় পড়মলন। হতহন বলমলন,  ফহ 
আমার রব,  আমামক িাহলম সম্প্রদাময়র কবল ফেমক রো 
করুন। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ২০-২১)  
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মুসা ‘আলাইহহস সালাম মাদইয়ান শহমরর উপকমে এমস 
ফপৌাঁমছ,  ফসখামন ফদখমত ফপমলন,  দু’িন হকমশারী তামদর 
অেমতার দরুন হনমিমদর ছাগলমক পাহন পান করামত 
পারমছ না। তারা হছল একদম অমচনা। আর হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালাম একিন মুসাহফর হছমলন। হকন্তু 
অেমমদর ফসবা করা ভদ্রতা ছাড়াও আল্লাহ তা‘আলার কামছ 
পছন্দনীয় হবষয় হছল। তাই হতহন তামদর িন্য কষ্ট স্বীকার 
কমর তামদর ছাগলমক পাহন পান কহরময় হদমলন। 

এই কামির সাওয়াব ও হবহনময় আল্লাহ তা‘আলার কামছ 
হবরাট। উপরন্তু দুহনয়ামত তার এ কািহটই প্রবাসিীবমনর 
অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার প্রহতকাররূমপ আল্লাহ তা‘আলা 
সাবযি কমর হদমলন। আর পরবতিী সমময় হনমির শান 
অনুযায়ী িীবন গঠন করার সুমযাগ হতহন এর মাধযমমই 
লাভ কমরন। 

তা এভামব হমলা,  ফসই হকমশারীদ্বময়র হপতা হছমলন হযরত 
শু‘আইব ‘আলাইহহস সালাম। হতহন কন্যামদর কামছ ঘটনা 
শুমন মুসা ‘আলাইহহস সালামমক হবহনময় ফদওয়ার িন্য 
ফেমক পাঠামলন এবং তার হবিাহরত কাহহনী শুমন তামক 
সান্তনা হদমলন। পমর তার কামছ তার এক কন্যামক হববাহ 
হদময় তামক িামাতা বাহনময় হনমলন। আর তার িন্য ফসখামন 
কামির বযবিা কমরন। 

আল্লাহ তা‘আলার মহিি ফয,  মুসা ‘আলাইহহস সালাম 
ফযৌবমন পদাপিণ করার পর তার মাতামক তার হবময়- শাহদর 
বযাপামর ফয দাহয়ত্ব পালন করমত হমতা,  আল্লাহ তা‘আলা 
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প্রবাসিীবমন তা একিন নবীর হামত সম্পন্ন কমর হদমলন। 
কুরআন মিীমদ এই মমমি ইরশাদ হময়মছ,   

دَّ مَّٓا رَّ لَّم َّا وَّ َّتَّْيِ وَّ ا دَّ ِمْن دُونِِهُم اْمرَّ جَّ وَّ دَّ عَّلَّْيِه اُم َّةًّ ِم نَّ الن َّاِس يَّْسُقْونَّ وَّ ءَّ مَّْديَّنَّ وَّجَّ
ت ى  ا ّلَّ نَّْسِٰقْ حَّ ْطُبُكمَّا قَّالَّتَّ ا خَّ ٌ تَُّذْودَّاِن قَّالَّ مَّ ْْ ٌٌ كَِّب ْي َّبُْونَّا شَّ ا عَّاُء وَّ ٰقى  ○ يُْصِدرَّ الِر   فَّسَّ

ىل ى لَُّهمَّا ثُم َّ تَّ  ا ۤوَّ ْ لِمَّ ِب  اِِِن  الَّ رَّ ِل  فَّقَّ ٌ  اىِلَّ الِظ  ْْ ٍ فَِّق ْْ لْتَّ اىِلَّ َّ ِمْن خَّ َّنْزَّ  ○ا

অেিঃ যখন হতহন ( মুসা ‘আলাইহহস সালাম)  মাদইয়ামনর 
পাহনর কূমপর কামছ ফপৌাঁছুমলন,  তখন হতহন কূমপর কামছ 
একদল ফলাকমক ফপমলন,  তারা হনি হনি িন্তুমক পাহন 
পান করামনার কামি রত। আর তামদর ফপছমন দু’িন 
হকমশারীমক ফদখমলন,  তারা তামদর িন্তুমদর আগমল 
ফরমখমছ। হতহন বলমলন,  ফতামামদর কী বযাপার? তারা 
বলমলা,  আমরা আমামদর িন্তুমদর পাহন পান করামত পাহর 
না,  ফয পযিন্ত রাখামলরা তামদর পশুগুমলা হনময় সমর না 
যায়। আর আমামদর হপতা খুবই বৃদ্ধ। ( তাই হতহন আসমত 
পামরন না।)  তখন মুসা ‘আলাইহহস সালাম তামদর িন্তুমদর 
পাহন পান করামলন। অতঃপর হতহন ছায়ার হদমক সমর 
ফগমলন এবং বলমলন,  ফহ আমার পালনকতিা,  আপহন 
আমার প্রহত ফয অনুগ্রহ নাহযল কমরমছন,  আহম তার প্রহত 
মুখামপেী। ( সূরা কাসাস,  আয়াত:  ২৩-২৪)  

তখন ফেমক হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম আট বছর 
মতান্তর দশ বছর হযরত শু‘আইব ‘আলাইহহস সালামমর 
কামছ মাদইয়ান শহমর অবিান কমরন। অতঃপর হনি ফদমশ 
যাওয়ার মনি কমর ফসখান ফেমক হমসমরর উমেমশ্য রওয়ানা 
হদমলন। তখন পহেমমধয হরসালাত ও নবওুয়যামতর মহান 
দাহয়ত্ব লাভ করমলন। 
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দীমনর দাওয়াত হনময় ফফরাউমনর দরবামর মসুা ‘আলাইহহস 
সালাম 
নবওুয়যাত প্রাহপ্তর পর মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার বড় 
ভাই হযরত হারুন ‘আলাইহহস সালাম,  আল্লাহ রাবু্বল 
‘আলামীমনর পে ফেমক হমসর সম্রাট ফফরাউনমক ঈমান ও 
দীমনর দাওয়াত ফদওয়ার িন্য আহদষ্ট হন। 

এই মমমি আল্লাহ তা‘আলা হনমম্নাক্ত আয়ামতর মাধযমম তামদর 
দাওয়ামতর মূলনীহত হশহখময় হদমলন,   

ا ۤ ْونَّ اِن َّهٗ اىِلى اذْهَّبَّ غى   فِْرعَّ ل َّهٗ  فَُّقْوّلَّ لَّهٗ   ○طَّ ا ل َّعَّ َّْو يَّْذٰشى  قَّْوّلًّ ل َِّي نًّ ك َُّر ا  ○يَّتَّذَّ

অেিঃ আপনারা উভময় ফফরাউমনর কামছ যান। ফস খুব 
অহংকারী হময় হগময়মছ। অতঃপর আপনারা তামক নম্র কো 
বলুন। হয়মতা ফস হচন্তা- ভাবনা করমব অেবা ভীত হমব। 
( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  ৪৪)  

এখামন বলা হময়মছ,  প্রহতপে যতই অবাধয এবং োন্ত 
হবশ্বাস ও গলদ হচন্তাধারার অহধকারী ফহাক না ফকন,  তার 
সামেও সংস্কার ও পেপ্রদশিমনর কতিবয পালনকারীমদর 
হহতাকাঙ্ক্ষীর ভহঙ্গমত নম্রভামব হবনময়র সামে কোবাতিা বলমত 
হমব। এরই ফমল ফস হকছ ু হচন্তাভাবনা করমত পামর এবং 
তার অন্তমর আল্লাহ তা‘আলার ভয় সৃহষ্ট হমত পামর। 

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম হারুন ‘আলাইহহস 
সালামমক হনময় আল্লাহ তা‘আলার আমদশ ফমাতামবক 
ফফরাউমনর কামছ ফগমলন এবং তামক ঈমামনর দাওয়াত 
হদমলন আর বনী ইসরাইল সম্প্রদায়মক হহদায়াত কমর দীমনর 
পমে আনার উমেমশ্য তামদর অন্যায় দাসত্ব ফেমক মুহক্ত 
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হদময় তার সামে হফহরময় ফদওয়ার আহ্বান িানামলন। এই 
প্রসমঙ্গ আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

الَِّمْيَّ  ِب  الْعَّ ُسْوٌل ِم ْن ر َّ ْ رَّ ْوُن اِِِن  قَّالَّ ُمْوٰسى يَّا فِْرعَّ ٰى  ○وَّ ِقْيٌق عَّ َّْن ّلَّ  ۤحَّ َّٰ ا َّقُْولَّ عَّ ِ اِّل َّ ا  ا ّلل ى
ِِعَّ بَِّنۤ  بِ ُكْم فَّاَّْرِسْل مَّ ِي نٍَّة ِم ْن ر َّ ق َّ قَّْد ِجْئُتُكْم بِبَّ ِ  الْحَّ  ِ ا  ○ْيلَّ اِْسرَّ

অেিঃ হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  ফহ 
ফফরাউন,  আহম হবশ্বপালনকতিার পে ফেমক আগত রাসূল। 
আল্লাহ তা‘আলার তরফ ফেমক ফয সতয এমসমছ,  তার 
বযহতক্রম হকছু না বলার বযাপামর আহম সুদৃঢ়। আহম আপনার 
হনকট প্রহতপালমকর স্পষ্ট প্রমাণ হনময় এমসহছ। সুতরাং 
আপহন বনী ইসরাইলমদর আমার সামে পাহঠময় হদন। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১০৪-১০৫)  

ফফরাউন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর দাওয়ামতর 
িবামব বলমলা,   

ب ُُكمَّا يَّا ُمْوٰسى   قَّالَّ فَّمَّن ر َّ

অেিঃ  ফস বলমলা,  তা হমল ফক ফতামামদর রব ফহ মুসা? 

এর উিমর হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,   

ى  َّْعطَّ ْْ ا ا ال َِّذ ب ُنَّ لْقَّهٗ  قَّالَّ رَّ ٍء خَّ ْ ْ كُل َّ َشَّ  ثُم َّ هَّدى

অেিঃ হতহন বলমলন,  আমামদর রব ফসই মহান সিা,  হযহন 
প্রমতযক বস্তুমক তার উপযুক্ত গঠন দান কমরমছন। অতঃপর 
তামক পেপ্রদশিন কমরমছন। ( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  ৪৯-
৫০)  

এই আয়াত হদময় বুঝা যায়,  মুসা ‘আলাইহহস সালাম 
ফফরাউনমক সবিপ্রেম আল্লাহ তা‘আলার ঐ মহান গুমণর 
কো বমলমছন,  যা সমগ্র সৃষ্টিগমত পহরবযাপ্ত এবং ফকউ 

http://www.darsemansoor.com/
file:///E:/05.%20AMAR%20KAAAJ/1st%20Priority/esho_taqwa/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


21 
 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

এই গুমণর কািহট হনমি অেবা অন্য ফকামনা মানব কমরমছ 
বমল দাহব করমত পামর না। 

ফমল ফফরাউন এই কোর ফকান িবাব হদমত পারমলা না। 
ফস লা- িবাব হময় আমবাল- তামবাল প্রশ্ন তুমল প্রসঙ্গ এহড়ময় 
ফগল এবং ফশমষ হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক এমন 
একহট প্রশ্ন করমলা,  যার সহতযকার িবাব সাধারণ মানুষ 
শুনমত ফপমল,  মুসা ‘আলাইহহস সালামমর প্রহত আিা হাহরময় 
ফফলমব এবং তামদর শ্রদ্ধা ভহক্তও তাাঁর প্রহত নষ্ট হময় 
যামব। প্রশ্নহট হমলা,   

ا بَّاُل الُْقُرْوِن اّْلُْوىلى   قَّالَّ فَّمَّ

অেিঃ ফস ( ফফরাউন)  বলমলা,  তা হমল পূবিবতিী কামলর 
ফলাকমদর অবিা হক? ( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  ৫১)  

অেিাৎ অতীত যুমগ ফযসব বযহক্ত ও িাহত প্রহতমাপূিা 
করমতা,  ফতামার মমত তারা হকরূপ? তামদর ফশষ পহরণাম 
কী হময়মছ? 

ফফরাউমনর উমেশ্য হছল,  এর উিমর হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালাম অবশ্যই বলমবন,  তারা সবাই ফগামরাহ 
ও িাহান্নামী। তখন ফফরাউন একো বলার সুমযাগ পামব,  
তুহম ফতা ফগাটা হবশ্বমকই ফবওকুফ,  ফগামরাহ ও িাহান্নামী 
মমন কমরা। এ কো শুমন িনসাধারমণর,  মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর প্রহত শ্রদ্ধা ভহক্ত নষ্ট হময় যামব এবং কুধারণা 
ফপাষণ করমব। ফমল ফফরাউমনর উমেশ্য হসদ্ধ হময় যামব। 

হকন্তু মুসা ‘আলাইহহস সালাম হবচেনতার সামে এই প্রমশ্নর 
এমন সুন্দর িবাব হদমলন,  যার ফমল ফফরাউমনর 
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পহরকল্পনা নস্যাৎ হময় ফগল। হনমচর এই আয়ামত হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর ফসই িবামবর কো বযক্ত করা 
হময়মছ,   

ا ْ ِِفْ ِكتَّ ِِب  ا ِعْندَّ رَّ ْ وَّّلَّ يَّْن ىى قَّالَّ عِلُْمهَّ ِِب   ٍب ّلَّ يَِّضل ُ رَّ

অেিঃ মুসা ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  তামদর খবর আমার 
পালনকতিার কামছ আমলনামায় হলহপবদ্ধ রময়মছ। আমার রব 
হবোন্ত হন না এবং হবস্মৃত হন না। ( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  
৫২)  

মসুা ‘আলাইহহস সালামমর মহুিযা 
ফফরাউন উহল্লহখত পন্থায় তার উমেশ্য সাধন করমত বযেি 
হময় হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক প্রমাণ ফপশ করার 
দাহব িাহনময় বলমলা,   

ادِقِ قَّالَّ اِْن كُْنتَّ ِجْئتَّ بِاى  ا اِْن كُْنتَّ ِمنَّ الص َّ ○ْيَّ يٍَّة فَّاِْت بِهَّ  

অেিঃ বািহবকই যহদ তুহম ফকান প্রমাণ হনময় এমস োমকা 
তমব তা উপিাপন কমরা,  যহদ তুহম সতযাবাদীমদর অন্তভুিক্ত 
হময় োমকা। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১০৬)  

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম তার দাহব ফমমন হনময় 
স্বীয় লাহঠখানা মাহটমত ফফমল হদমলন। আর অমহন তা এক 
হবরাট অিগর সামপ পহরণত হময় ফগল। কুরআন মিীমদ 
ইরশাদ হময়মছ,   

اٌن م ُِبْيٌ فَّاَّلْٰقى  اُه فَّاِذَّا ِِهَّ ثُْعبَّ  ○ عَّصَّ

অেিঃ তখন হতহন তার লাহঠখানা হনমেপ করমলন। সমঙ্গ 
সমঙ্গ তা িলিযান্ত এক অিগর হময় ফগল। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১০৭)   
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অতঃপর হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম ফফরাউনমক হদ্বতীয় 
মুহিযা ফদখামনার উমেমশ্য হনমির হাতমক বগল ফেমক ফবর 
করমলন। অমহন তা শুে উজ্জ্বল রূপ ধারণ করমলা। হনমচর 
আয়ামত তার এই মুহিযার কো বযক্ত করা হময়মছ,   

هٗ  عَّ يَّدَّ نَّزَّ اُء لِلن َّاِظِريْنَّ  وَّ  ○فَّاِذَّا ِِهَّ بَّْيضَّ

অেিঃ আর হতহন তার হাত ফবর করমলন,  সমঙ্গ সমঙ্গ তা 
দশিকমদর ফচামখ ধবধমব উজ্জ্বলরূমপ প্রহতভাত হমলা। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১০৮)    

মুসা ‘আলাইহহস সালামমর নবওুয়যামতর পমে ফফরাউমনর 
প্রমাণ দাহবর পহরমপ্রহেমত মুসা ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ 
তা‘আলার হুকুমম দুহট মুহিযা ফদখান। প্রেম মুহিযার বণিনা 
এই আয়ামত রময়মছ,   

اُه فَّ فَّاَّلْٰقى  اٌن م ُِبْيٌ  عَّصَّ  ○اِذَّا ِِهَّ ثُْعبَّ

অেিঃ তখন হতহন হনমির লাহঠখানা হনমেপ করমলন। সমঙ্গ 
সমঙ্গ তা িযান্ত এক অিগর হময় ফগল। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১০৭)  

اٌن   বলা হয় হবরাটকায় অিগরমক। ফসই সমঙ্গ গুণবাচক ثُْعبَّ

শব্দ  ٌِبْي ,উমল্লখ কমর বলা হময়মছ م ُ  ফসই লাহঠর সাপ হময় 

যাওয়াটা এমন ফকান ফগাপন ঘটনা হছল না,  যা অন্ধকামর 
হকংবা পদিার আড়ামল ঘমটহছল বা যা ফকউ ফকউ ফদমখহছল 
আর ফকউ ফকউ ফদমখহন। ফযমনটা সাধারণত যাদু বা 
ফভহিবাহির ফবলায় হময় োমক। বরং ফসই ঘটনা এমন 
প্রকাশ্য িামন সাধারণ মানুমষর সামমন ঘমটহছল,  যা সকমলর 
ফচামখর সামমন হদবামলামকর মমতা স্পষ্ট হময় হগময়হছল। 
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এটাই প্রমাণ ফয,  ফসটা ফকান ফচামখর ধাাঁধা নয়,  বরং 
বািবভামব সংঘহটত ঘটনা হছল। 

ফকান ফকান ঐহতহাহসমকর উদৃ্ধহতমত হযরত আবদুল্লাহ ইবমন 
আব্বাস রা.  ফেমক বহণিত আমছ,  ফসই অিগর ফফরাউমনর 
প্রহত যখন হা কমর মুখ বাড়ামলা,  তখন ফস হসংহাসন 
ফেমক লাহফময় পমড় হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
শরণাপন্ন হমলা। আর দরবামরর বহুমলাক ভময় মৃতুযমমুখ 
পহতত হমলা। (তাফসীমর কাবীর) 

লাহঠ সাপ হময় যাওয়া প্রকহৃতহবরুদ্ধ হওয়ায়,  এটা ফয ফবশ 
হবস্ময়কর বযাপার,  তামত ফকান সমন্দহ ফনই। আর মুহিযা 
বা কারামমতর উমেশ্যও োমক তা- ই। ফয কাি সাধারণ 
মানুষ করমত পামর না,  তা নবী- রাসূলগমণর মাধযমম 
আল্লাহর পে ফেমক কমর ফদওয়া হয়,  যামত মানুষ বুঝমত 
পামর,  তামদর সমঙ্গ ফখাদায়ী শহক্ত হবদযমান আমছ। 

তমব হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর লাহঠ সাপ হময় 
যাওয়া হবস্ময়কর হমলও অস্বীকার করার মমতা ফকান হবষয় 
হছল না। ফকননা,  এটা প্রতযেকারীমদর হদময় চােুষভামব 
প্রমাহণত হময়মছ। 

এর আমগ উমল্লখ করা হময়মছ,  হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালাম আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় হদ্বতীয় ফয মুহিযা ফপশ 
কমরন,  তা হমচ্ছ,  

هٗ  عَّ يَّدَّ نَّزَّ اِظِريْنَّ  وَّ اُء لِلن َّ  ○فَّاِذَّا ِِهَّ بَّْيضَّ
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অেিঃ আর হতহন হনমির হাত ফবর করমলন,  সমঙ্গ সমঙ্গ তা 
দশিকমদর ফচামখ ধবধমব উজ্জ্বলরূমপ প্রহতভাত হমলা। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১০৮)  

عَّ  - نَّْزعٌ  এর মূলধাতু نَّزَّ এর অেি হমলা একহট বস্তুমক অপর 

একহট বস্তুর ফভতর ফেমক হকছটুা বলপ্রময়ামগর মাধযমম ফবর 
করা। সুতরাং এখামন উমেশ্য হমলা মুসা ‘আলাইহহস সালাম 
হনমির হাতখানা ফটমন ফবর করমলন। 

মুসা ‘আলাইহহস সালাম হাতখানা হকমসর ফভতর ফেমক ফবর 
করমলন,  তা এখামন উমল্লখ করা হয়হন। হকন্তু কুরআমন 
কারীমমর অন্যত্র হবষয়হট পহরষ্কারভামব বলা হময়মছ,   

كَّ اىِلى  اْضُمْم يَّدَّ ِ ُسْوٍء اى وَّ ْْ َّ اءَّ ِمْنً  ََّ تَّْذُرْج بَّْيضَّ نَّاِح ْ جَّ  ○يَّةًّ اُْخرى

অেিঃ আর আপহন আপনার হাত বগমল রাখুন। ( এরপর 
তা ফবর করমল)  তা ফবর হময় আসমব হনমিল উজ্জ্বল 
অবিায়। এটা অন্য এক হনদশিনরূমপ প্রদান করা হমলা। 
( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  ২২)  

বস্তুত মুসা ‘আলাইহহস সালাম উক্ত হাত তার বগমলর হনমচ 
দাহবময় ফসখান ফেমক ফবর কমর আনমল এই মুহিযা প্রকাশ 
ফপত অেিাৎ তখন তা দশিকমদর সামমন সূমযির মমতা ঝলমল 
করমত োকমতা। ( তাফসীমর মাযহারী)  

বলাবাহুলয,  ফফরাউমনর দাহবমত হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালাম দু’হট মুহিযা প্রদশিন কমরহছমলন। একহট হমলা লাহঠর 
সাপ হময় যাওয়া। অপরহট হমলা হনমির হাত ফমাবারক 
বগমলর হনমচ দাহবময় ফবর কমর আনমল তা প্রদীপ্ত ও 
উজ্জ্বল হময় উঠা। প্রেম মুহিযাহট হছল হবমরাধীমদর 

http://www.darsemansoor.com/
file:///E:/05.%20AMAR%20KAAAJ/1st%20Priority/esho_taqwa/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


26 
 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

ভীহতপ্রদশিন করার িন্য আর হদ্বতীয়হট তামদর আকৃষ্ট কমর 
কামছ আনার উমেমশ্য। এমত এই ইংহগত হছল ফয,  হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হশোয় একহট হহদায়ামতর ফিযাহত 
রময়মছ। তাই তার অনুসরণ- অনুকরণই কলযাণ ও 
কাহময়াবীর একমাত্র চাহবকাহঠ। 

মসুা ‘আলাইহহস সালামমর মহুিযা ও ফফরাউমনর যাদু 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর এই দুহট মুহিযা ফদখার 
পমর ফফরাউমনর সাঙ্গপাঙ্গরা ফয মন্তবয করমলা,  হনমচর 
আয়ামত তার বণিনা ফদওয়া হময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ 
কমরন,   

ْونَّ اِن َّ هى  ُ ِمْن قَّْوِم فِْرعَّ اِحٌر عَّلِْيٌم قَّالَّ الْمَّالَّ ا لَّسَّ  ○ذَّ

অেিঃ ফফরাউমনর কওমমর সরদাররা বলমত লাগমলা,  হনশ্চয় 
এ একিন হবজ্ঞ যাদুকর। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১০৯)  

তারা মুহিযার হবস্ময়কর ঘটনা ফদখার পর এমক যাদু বমল 
আখযাহয়ত করমলা। হকন্তু তারাও এখামন ساحر শমব্দর সামে 
,শব্দহট ফযাগ কমর একো স্বীকার করমলা عليم  হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর মুহিযা সম্পমকি তামদর মমন এই 
অনুভূহত িমন্মমছ ফয,  এ কািহট সাধারণ যাদুকরমদর কাি 
ফেমক স্বতন্ত্র ও হভন্ন প্রকহৃতর। ফসিন্যই তারা বলমলা,  
হতহন বড়ই হবজ্ঞ যাদুকর। সাধারণ যাদুকররা এ ধরমনর 
কাি ফদখামত পামর না। 

হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম ফেমক উহল্লহখত মুহিযা 
প্রকাশ পাওয়ার পমর ফফরাউমনর কওমমর সরদাররা আমরা 
বলমত লাগমলা,  মুসা ফযমহতু একিন হবজ্ঞ যাদুকর,  তাই 
ফস ফতামামদর ফদশান্তর কমর ফদশ দখল কমর হনমব। পহবত্র 
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কুরআমনর এক আয়ামত তামদর উক্ত কো বযক্ত করা 
হময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

َّْرِضُكْم فَّمَّاذَّ  ُكْم ِم ْن ا َّْن ي ُْذِرجَّ  ○ا تَّاُْمُرْونَّ يُِريُْد ا

অেিঃ ( তারা বলমলা, )  ফস ফতামামদর ফদশ ফেমক ফতামামদর 
ফবর কমর হদমত চায়। এ বযাপামর ফতামামদর কী মত? 
( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১১০)  

ফফরাউমনর সম্প্রদায় একো শুমন উির হদমলা,   

احِ  اِشِريْنَّ  يَّاْتُْوكَّ بِكُِل  سَّ اِِِن حَّ َّْرِسْل ِِف الْمَّدَّ ا اُه وَّ َّخَّ ا َّْرِجْه وَّ  ○ٍر عَّلِْيٍم ا

অেিঃ আপহন তামক ও তার ভাইমক হকহিৎ অবকাশ হদন 
এবং শহমর- বন্দমর ফলাক ফপ্ররণ করুন যাদুকরমদর সমমবত 
করার িন্য। তারা আপনার হনকট হবজ্ঞ যাদুকরমদর সমামবশ 
ঘটামব। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১১১)  

অেিাৎ,  সম্প্রদাময়র ফলামকরা পরামশি হদমলা,  হতহন যহদ 
যাদুকর হময় োমকন এবং যাদু হদময়ই আমামদর ফদশ দখল 
করমত চান,  তমব তার ফমাকামবলা করা আমামদর িন্য 
ফকান কহঠন বযাপার নয়। কারণ,  আমামদর ফদমশ বড় বড় 
অহভজ্ঞ যাদুকর রময়মছন,  যারা তামক যাদুর মাধযমম পরাভূত 
কমর হদমবন। কামিই আপহন হকছ ু সসন্য- সামন্ত ফদমশর 
হবহভন্ন িামন পাহঠময় হদন,  তারা ফগাটা শহর ফেমক ভামলা 
যাদুকরমদর খুাঁমি ফেমক হনময় আসমব। 

তখন যাদু- মমন্ত্রর বযাপক প্রচলন হছল এবং সাধারণ 
ফলাকমদর উপর যাদুকরমদর প্রচুর প্রভাব হছল। আর হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমকও লাহঠ এবং উজ্জ্বল হামতর 
মুহিযা এিন্যই ফদওয়া হময়হছল,  যামত তৎকালীন 
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যাদুকরমদর সামে তার প্রহতদ্বহিতা হয় এবং মুহিযার 
ফমাকামবলায় যাদুর পরািয় সবাই ফদমখ হনমত পামর। 
আর আল্লাহ তা‘আলার হনয়মও তাই ফয,  প্রমতযক যুমগর 
নবী- রাসূলমক হতহন ফস- যুমগর িনগমণর সাধারণ প্রবণতা 
অনুযায়ী মুহিযা দান কমরমছন। হযরত ঈসা ‘আলাইহহস 
সালামমর যুমগ হগ্রকহবজ্ঞান ও হগ্রকহচহকৎসা হবজ্ঞান ফযমহতু 
উৎকমষির স্বণিহশখমর ফপৌাঁমছ হছল,  তাই তামক মুহিযা ফদওয়া 
হময়হছল িন্মান্ধমক দৃহষ্টসম্পন্ন কমর ফদওয়া এবং কুষ্ঠমরাগীমক 
সুি কমর ফতালা। ফতমহন মুসা ‘আলাইহহস সালামমক ফসই 
যুমগরই অনুকূল মুহিযা হদময়হছমলন। 

ফফরাউন তার পহরষদবমগির পরামশি অনুযায়ী হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর সামে প্রহতদ্বহিতার উমেমশ্য সারামদশ 
ফেমক হবজ্ঞ যাদুকরমদর সমমবত করমলা। তারা ফয সমি 
যাদুকরমক একত্র কমরহছল,  তামদর সংখযার বযাপামর হবহভন্ন 
ঐহতহাহসক- বণিনা রময়মছ। তামদর সংখযা বণিনামভমদ নয়শ 
ফেমক শুরু কমর হতন লে পযিন্ত বহণিত রময়মছ। তামদর 
সামে লাহঠ ও দহড়র এক হবরাট িপূও হছল,  যা হতনশ 
উমটর হপমঠ ফবাঝাই কমর আনা হময়হছল। (আল-
িাহম‘হলআহকাহমল কুরআন) 

ফফরাউমনর যাদুকররা প্রেমম এমসই দরকষাকহষ করমত শুরু 
করমলা,  আমরা প্রহতদ্বহিতা করমল এবং তামত িয়ী হমল,  
আমরা কী পামবা? এমনহট করার কারণ হমচ্ছ,  যারা 
দুহনয়াপন্থী,  পাহেিব লাভই হমলা তামদর মুখয। কামিই 
ফযমকামনা কাি করার আমগ তামদর সামমন োমক হবহনময় 
হকংবা লামভর প্রশ্ন। কুরআমন কারীমমর হনমম্নাক্ত আয়ামত 
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তামদর এই দরকষাকহষর হবষয়হট তুমল ধরা হময়মছ। আল্লাহ 
তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

َّجْ  ا ّلَّ ْونَّ قَّالْْوا اِن َّ لَّنَّ ُة فِْرعَّ رَّ حَّ اءَّ الس َّ الِِبْيَّ وَّجَّ ا اِْن كُن َّا نَّْحُن الْغَّ  ○رًّ

অেিঃ যাদুকররা ফফরাউমনর কামছ এমস উপহিত হমলা। তারা 
বলমলা,  আমামদর িন্য ফকান পাহরশ্রহমক আমছ হক,  যহদ 
আমরা িয় লাভ কহর? ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১১৩)  

পোন্তমর নবী- রাসূল এবং যারা তামদর নাময়ব তো হক্কানী 
আমলম,  তারা প্রহতপদমেমপ ফঘাষণা কমরন,   

ب ِ الْعَّ  ٰى رَّ َّْ اِّل َّ عَّ َّْجِر َّْجٍر  اِْن ا لُُكْم عَّلَّْيِه ِمْن ا َّْسئَّ ا ا مَّ  ○الَِّمْيَّ وَّ
অেিঃ আমরা ফয সমতযর বাণী আপনামদর হনকট ফপৌাঁমছ 
হদই,  আপনামদর কামছ তার ফকান প্রহতদান আশা কহর 
না। বরং আমামদর প্রহতদামনর হবষয় শুধ ু আল্লাহ তা‘আলার 
উপরই ন্যি রময়মছ। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ১৪৫)  

যাদুকরমদর পাহরশ্রহমক দাহবর িবামব ফফরাউন তামদর 
বলমলা,  ফতামরা পাহরশ্রহমক চামচ্ছা? আহম ফতামামদর 
পাহরশ্রহমক ফতা হদবই,  উপরন্তু ফতামামদর শাহী- দরবামরর 
ঘহনষ্ঠমদরও অন্তভুিক্ত কমর হনমবা ( যা পাহরশ্রহমক ফেমক 
হািারগুণ মূলযবান) । কুরআমন কারীমমর এক আয়ামত এ 
কো তুমল ধরা হময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

اِن َُّكْم لَِّمنَّ الُْمقَّ  ْم وَّ بِْيَّ قَّالَّ نَّعَّ  ○ر َّ

অেিঃ ফস ( ফফরাউন)  বলমলা,  হ্াাঁ,  এবং অবশ্যই ফতামরা 
আমার হনকটবতিী ফলাক হময় যামব। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  
১১৪)  

http://www.darsemansoor.com/
file:///E:/05.%20AMAR%20KAAAJ/1st%20Priority/esho_taqwa/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


30 
 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

ফফরাউমনর সামে এসব কোবাতিা বমল ফনওয়ার পর 
যাদুকররা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর সামে 
প্রহতদ্বহিতার িান ও সময় সাবযি কহরময় হনমলা। এক 
হবিৃত ময়দামন এবং এক উৎসমবর হদমন সূমযিাদময়র 
হকছেুণ পমর প্রহতদ্বহিতার সময় হনহদিষ্ট হমলা। এ সম্পমকি 
কুরআমন কারীমম ইরশাদ হময়মছ,   

ينَّ  رَّ الن َّاُس ُضحًّ قَّالَّ مَّْوعُِدُكْم يَّْوُم الِز  َّن يُْحشَّ ا  ○ِة وَّ

অেিঃ হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,  ফতামামদর 
হনধিাহরত সময় ফতামামদর উৎসমবর হদন এবং ফলাকিন 
ফযন পূবিামেই সমমবত হয়। ( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  ৫৯)  

ফকান ফকান ফরওয়ায়ামত বহণিত আমছ,  এ সময় যাদুকরমদর 
সরদামরর সামে হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম আমলাচনা 
করমলন,  আহম যহদ ফতামামদর উপর হবিয় লাভ কহর,  
তমব ফতামরা ঈমান গ্রহণ করমব ফতা? তারা বলমলা,  
আমামদর কামছ এমন মহাযাদু রময়মছ,  যার উপর ফকউ 
িয়ী হমত পামর না। কামিই আমামদর পরািময়র প্রশ্ন 
উঠমত পামর না। তোহপ যহদ আপহন িয়ী হময় যান,  তা 
হমল প্রকাশ্য ফঘাষণার মাধযমম ফফরাউমনর ফচামখর সামমন 
আমরা আপনার প্রহত ঈমান গ্রহণ করমবা। (আল-
িাহম‘হলআহকাহমল কুরআন হলল কুরতুবী) 

অতঃপর প্রহতদ্বহিতার ময়দামন যখন সবাই সমমবত হমলা 
তখন যাদুকররা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক উমেশ্য 
কমর যা বমলহছল,  এক আয়ামত ফস কোই বণিনা করা 
হময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

َّْن ن َُّكْونَّ نَّْحُن الُْملِْقْيَّ  ا ا اِم َّ َّْن تُلِْٰقَّ وَّ ا ا  ○قَّالُْوا يَّا ُمْوٰسى اِم َّ
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অেিঃ তারা বলমলা,  ফহ মুসা,  হয় আপহন হনমেপ করুন 
না- হয় আমরা হনমেপকারী হই। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  
১১৫)  

যাদুকরমদর এই উহক্তহট হছল হনমিমদর হনহশ্চন্ততা ও ফশ্রষ্ঠত্ব 
প্রকাশ করার উমেমশ্য ফয,  এ বযাপামর আমামদর ফকান 
পমরায়াই ফনই-  প্রেমম আমরা শুরু করমবা,  না আপহন। 
কারণ,  আমরা হনমিমদর যাদুশামস্ত্রর বযাপামর সম্পণূি আশ্বি। 

তামদর বণিনাভহঙ্গমত একো বুঝা যায় ফয,  তারা মমন মমন 
প্রেম আক্রমমণর প্রতযাশী হছল। হকন্তু হনমিমদর শহক্তমিা 
ও বাহাদুহর প্রকাশ করার উমেমশ্য হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমক হিমজ্ঞস কমর হনমলা,  প্রেমম আপহন আরম্ভ 
করমবন,  না আমরা। 

হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম তামদর উমেশ্য উপলহি 
কমর হনমির মুহিযা সম্পমকি পহরপণূি হনশ্চয়তার দরুন প্রেমম 

তামদরই সুমযাগ হদমলন। পহবত্র কুরআমনর ভাষায়, َّلُْقْوا   قَّالَّ ا
“হতহন বলমলন,  ফতামরাই আমগ হনমেপ কমরা।” 

আল্লামা ইসমাঈল ইবমন কাসীর রহ.  তার হবখযাত 
তাফসীরগ্রন্থ “তাফসীরুল কুরআহনল আযীমম” একহট 
ফরওয়াময়ত উমল্লখ কমরমছন। ফসখামন বলা হময়মছ,  
যাদুকররা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর প্রহত আদব 
প্রদশিন ও সম্মানিনক বযবহার করমত হগময়ই প্রেম সুমযাগ 
ফনওয়ার িন্য তামক আমন্ত্রণ িাহনময়হছল। তাই এর 
পহরমপ্রহেমত তামদর ঈমান আনার ফসৌভাগয হময়হছল। তমব 
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আমগই বলা হময়মছ,  মুসা ‘আলাইহহস সালাম ফসই আমন্ত্রণ 
গ্রহণ না কমর তামদরই প্রেমম হনমেপ করার িন্য বলমলন। 

সুতরাং যাদুকররা- ই প্রেমম তামদর লাহঠ ও দহড়গুমলা 
হনমেপ করমলা। সমঙ্গ সমঙ্গ ফসসব হদময় ফয প্রহতহক্রয়ার 
সৃহষ্ট হময়হছল,  এক আয়ামত ফস সম্পমকি বলা হময়মছ,   

ِظْيٍم  اُءْوا بِِسْحٍر عَّ جَّ هَُّبوُهْم وَّ ْ اْسَتَّ َّعُْيَّ الن َّاِس وَّ ُرْوا ا حَّ ْوا سَّ َّلْقَّ ا ا  ○فَّلَّم َّ

অেিঃ যখন তারা হনমেপ করমলা,  তখন তারা ফলাকমদর 
ফচামখ ধাাঁধা লাহগময় হদমলা এবং তামদর ভীত- সন্ত্রি কমর 
তুলমলা। তারা প্রদশিন করমলা এক মহাযাদু। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১১৬)  

অেিাৎ যাদুকররা তামদর লাহঠ ও রহশগুমলা মাহটমত হনমেপ 
করার সামে সামে ফসগুমলা বড় বড় সাপ হময় ফছাটাছুহট 
শুরু করমলা। এভামব তারা দশিকমদর নিরবহন্দ কমর হদময় 
এক মিবড় যাদু ফদখামলা। তামদর যাদু হদময় উপহিত 
ফলাকিন খুবই প্রভাবাহিত হমলা এবং বড় বড় বহুসংখযক 
সাপ ফদমখ তারা ভীত- সন্ত্রি হময় ফগল। 

এই আয়ামতর হদময় বুঝা যায়,  তামদর যাদু হছল একপ্রকার 
নিরবহন্দ। যামত দশিকমদর মমন ফেমক লাগমলা,  এই লাহঠ 
ও দহড়গুমলা সাপ হময় ফছাটাছুহট করমছ। অেচ প্রকতৃপমে 
ফসগুমলা আমগর মমতাই লাহঠ ও দহড় হছল। বািমব ফসগুমলা 
ফকান সাপ হয়হন। বস্তুত এটা এক প্রকার সমম্মাহনীশহক্ত 
হছমলা,  যার প্রভাব মানুমষর কল্পনা ও দৃহষ্টমক ধাাঁহধময় 
হদময়হছমলা। 
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এই পহরহিহতমত আল্লাহ তা‘আলা তার নবী হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমক ফয হনমদিশ হদমলন,  কুরআন মিীমদর 
এক আয়ামত এভামব তার বণিনা ফদওয়া হময়মছ,   

ْينَّا اىِلى  َّْوحَّ ا ا يَّاْفُِكْونَّ وَّ اكَّ فَّاِذَّا ِِهَّ تَّلْقَُّف مَّ َّلِْق عَّصَّ َّْن ا  ○ ُموٰسى ا

অেিঃ তারপর আহম ওহীর মাধযমম মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমক বললাম,  আপনার লাহঠখানা হনমেপ করুন। তা 
হনমেপ করার সমঙ্গ সমঙ্গ ফস ( মুসা ‘আলাইহহস সালাম 
এর সাপ) ,  সবগুমলামক ( যাদুকরমদর সাপগুমলামক)  হগলমত 
লাগমলা,  যা তারা বাহনময়হছল যাদুর বমল। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১১৭)  

অেিাৎ আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ মুসা ‘আলাইহহস সালাম 
তার লাহঠখানা মাহটমত ফফমল হদমতই লাহঠহট সবমচময় বড় 
সামপ পহরণত হময় যাদুকরমদর সকল সাপ হগমল ফখমত 
শুরু করমলা। 

ঐহতহাহসক- বণিনায় রময়মছ,  হািার হািার যাদুকমরর হািার 
হািার লাহঠ ও রহশ যখন সাপ হময় ফদৌড়ামত লাগমলা,  
তখন সমগ্র মাঠ সামপ ভমর ফগল এবং সমমবত দশিকমদর 
মামঝ তামত এক অদ্ভুত ভীহতর সিার হমলা। এমনহক 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামও হকছটুা হবচহলত হময় 
পমড়হছমলন। কুরআমন কারীমম এই হদমকই ইংহগত কমর 
বলা হময়মছ,   

ا تَّْسِعى  َّن َّهَّ ُل اِلَّْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم ا ي َّ ْ يُذَّ ُ الُُهْم وَِّعِصُّي ُ  فَّاَّْوجَّسَّ ِِفْ نَّْفِسه ○فَّاِذَّا ِحبَّ
ٰى  ○ِخْيفَّةًّ م ُْوٰسى  َّنْتَّ اّْلَّعْ ََّ ا ْف اِن َّ  ○ُقلْنَّا ّلَّ تَّذَّ

অেিঃ তামদর যাদুহক্রয়ার প্রভামব তার মমন হমলা,  ফযন 
হঠাৎ তামদর রহশ ও লাহঠগুমলা সাপ হময় ফছাটাছুহট করমছ। 
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তখন মুসা ‘আলাইহহস সালাম মমন মমন হকছটুা ভীহত 
অনুভব করমলন। আহম বললাম,  ভয় করমবন না,  হনশ্চয় 
আপহনই হবিয়ী হমবন। ( সূরা ত্ব-হা,  আয়াত:  ৬৬-৬৮)  

হকন্তু হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম তার এই ভয় মমনর 
ফভতর ফগাপন রাখমলন। প্রকাশ হমত ফদনহন। এই ভয় যহদ 
প্রাণনামশর ভয় হময় োমক,  তমব মানুষ হহসামব এরূপ 
হওয়া নবওুয়যামতর পহরপন্থী নয়। হকন্তু বাহ্ত বুঝা যায়,  
এটা প্রাণনামশর ভয় হছল না;  বরং হতহন আশঙ্কা 
করহছমলন,  এরা লাহঠ ও দহড় ফফমলমছ,  তামত ফসগুমলা 
সাপ হময় হগময়মছ। এমতাবিায় যখন আহম লাহঠ ফফলমবা,  
তাও সাপ হময় যামব। তামত ফতা সব এক রকমই হময় 
ফগল। সুতরাং মানুষ নবওুয়যামতর মুহিযার পােিকয করমব 
হকভামব!  

অপরহদমক হতহন ভাবমলন,  আমার সাপ মাত্র একটা হমব,  
অেচ তামদর সামপর সংখযা অমনক ফবহশ। এই পহরমপ্রহেমত 
এ মহাসমামবমশর সামমন যহদ যাদুকররা হিমত যায়,  তমব 
নবওুয়যামতর দাওয়ামতর উমেশ্য ফতা পূণি হমত পারমব না। 
এর িবামব আল্লাহ তা‘আলার পে ফেমক বলা হময়মছ,   

ٰى  َّنْتَّ اّْلَّعْ ََّ ا ْف اِن َّ  ّلَّ تَّذَّ

অেিঃ আপহন ভয় পামবন না,  আপহনই হবিয়ী হমবন। 

এমত আল্লাহর নবী হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক 
আশ্বাস ফদওয়া হময়মছ,  যাদুকররা িয়ী হমত পারমব না। 
আপহনই তামদর উপর হবিয় ও প্রাধান্য লাভ করমবন। 
এভামব তার উপমরাক্ত আশঙ্কা দূর কমর ফদওয়া হয়। 
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যাদুকরমদর পরািয় ও ঈমান গ্রহণ 
এরপর যখন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম আপন রমবর 
আমদশ ফমাতামবক লাহঠখানা মাহটমত হনমেপ করমলন,  তা 
হবশাল এক অিগমরর আকার ধারণ কমর যাদুকরমদর 
সতরীকৃত কৃহত্রম সাপগুমলা হগমল ফখময় ফফলমলা। এই দৃশ্য 
ফদমখ যাদুকররা হতভম্ব হময় ফগল। তারা বুঝমত পারল,  
মুসা ‘আলাইহহস সালাম যা ফদখামলন,  তা ফকানক্রমমই যাদু 
নয়। বরং অসীম কুদরমতর বহহঃপ্রকাশ। সুতরাং মুসা 
‘আলাইহহস সালাম ফয সতয নবী এবং তার রমবর ঈমামনর 
দাওয়াত ফয সম্পূণি হক ও সতয,  তা তামদর সামমন 
হদবামলামকর মমতা স্পষ্ট হময় ফগল। তাই সমঙ্গ সমঙ্গ তারা 
ঈমান গ্রহণ করমলা এবং এর ফঘাষণা হদমলা। কুরআনুল 
কারীমম এ সম্পমকি ইরশাদ হময়মছ,   

َّانُْوا يَّْعمَّلُْونَّ  ا ك لَّ مَّ بَّطَّ ق ُ وَّ قَّعَّ الْحَّ لَّبُ  ○فَّوَّ انقَّ ََّ وَّ الِ اِغِريْنَّ فَُّغلُِبْوا ُهنَّ اُلِْٰقَّ  ○ْوا صَّ  وَّ
اِجِديْنَّ  ُة سَّ رَّ حَّ الَِّمْيَّ قَّالُْوا اى  ○الس َّ ِب  الْعَّ ن َّا بِرَّ هَّاُرْونَّ  ○مَّ ِب  ُمْوٰسى وَّ  ○رَّ

অেিঃ ফমল সতয প্রহতহষ্ঠত হমলা এবং যাদুকররা যা 
কমরহছমলা,  তা বাহতল প্রহতপন্ন হময় ফগল। সুতরাং তারা 
ফসখামনই পরাহিত হময় ফগল এবং খুবই অপদি হমলা। 
আর যাদুকররা হসিদায় পমড় ফগল। তারা বলমলা,  আমরা 
ঈমান এমনহছ হবশ্বিগমতর প্রহতপালমকর প্রহত,  হযহন হযরত 
মুসা ও হারুমনর প্রহতপালক। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  
১১২-১১৮)  

ঐহতহাহসক- বণিনায় রময়মছ,  যাদুকরমদর সরদার মুসলমান 
হময় ফগমল,  তার ফদখামদহখ ফফরাউমনর ফগামত্রর ছয় লে 
ফলাক হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর প্রহত ঈমান আনমলা 
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এবং তার ফঘাষণা করমলা। এই প্রহতদ্বহিতা ও হবতমকির 
আমগ ফতা শুধু হযরত মুসা ও হারুন আলাইহহমাস সালাম 
ফফরাউমনর হবমরাধী হছমলন,  হকন্তু এর পমর লে লে 
ফলামকর মুসলমান হময় যাওয়ার দরুন একটা হবরাট শহক্ত 
ফফরাউমনর প্রহতদ্বিী হময় দাাঁড়ামলা। 

ফসসময় ফফরাউমনর বযাকুল ও আতংহকত হময় পড়াটা 
এমকবামর হনরেিক হছল না। হকন্তু ফস তা ফগাপন কমর 
একিন ধূতি ও হবজ্ঞ রািনীহতমকর ভহঙ্গমত প্রেমম 
যাদুকরমদর উপর হবমদ্রাহমূলক অপবাদ আমরাপ কমর 
বলমলা,   

مَّْنُتْم بِه َّْن اى  اى  ذَّنَّ لَُّكْم قَّْبلَّ ا
অেিঃ ফতামরা ফয আমার অনুমহত ফদওয়ার আমগই ঈমান 
হনময় এমল? ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১২৩)  

তৎসমঙ্গ ফফরাউন চাতুমযির আশ্রয় হনময় যাদুকরমদর উপর 
রাষ্ট্রমদ্রাহহতার অহভমযাগ আমরাপ কমর বলমলা,  “হনশ্চয় 
ফতামরা মুসা ‘আলাইহহস সালামমর সামে ফগাপন ষড়যন্ত্র 
কমর এ কািহট ফদশ ও িাহতমক েহতগ্রি করার উমেমশ্য 
কমরছ।” পহবত্র কুরআমন ইরশাদ হময়মছ,   

كَّْرتُُمْوُه ِِف الْمَِّديْنَّةِ اِن َّ هى  ا لَّمَّْكٌر م َّ  ذَّ

অেিঃ এটা একটা চক্রান্ত,  যা ফতামরা প্রহতদ্বহিতার ময়দামন 
আসার আমগই শহমরর ফভতমর হনমিমদর মমধয হির কমর 
ফরমখহছমল। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১২৩)  

উক্ত সকহফয়তহট হছল হুমহকস্বরূপ। অনুমহতর আমগ ঈমান 
আনার কো বমল মূলত ফফরাউন তার ফলাকমদর আশ্বি 
করার ফচষ্টা করমলা,  আমার কাময হছল,  মুসা ‘আলাইহহস 
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সালামমর হমকর উপর প্রহতহষ্ঠত হওয়ার বযাপারহট যহদ 
প্রতীয়মান হময় যায়,  তা হমল আহমও তামক ফমমন ফনব 
এবং িনসাধারণমকও মুসলমান হওয়ার িন্য অনুমহত দান 
করমবা। হকন্তু ফতামরা তাড়াহুড়া করমল এবং আসল তাৎপযি 
না বুমঝই একটা ষড়যমন্ত্রর হশকার হময় মুসলমান হময় 
ফগমল!  

এই চাতুমযির মাধযমম একহদমক ফলাকমদর সামমন হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মুহিযা এবং যাদুকরমদর ঈমান 
গ্রহণমক একটা ষড়যন্ত্র সাবযি কমর তামদর হবোন্ত করার 
বযবিা করমলা। অপরহদমক ফফরাউন রািননহতক এই চাল 
চালল ফয,  হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর কাযিকলাপ 
ও যাদুকরমদর ইসলাম গ্রহণ শুধু ফফরাউনমক িব্দ করার 
িন্য অনুহষ্ঠত হময়মছ,  িাহত ও িনসাধারমণর সামে যার 
ফমামটই সম্পকি হছল না-  একো বমল ফস িনগণমক হবোন্ত 
করার ফচষ্টা করমলা। এ পযিাময় এটামক রাষ্ট্রীয় ও রািননহতক 
হবষময় পহরণত করার উমেমশ্য ফস যাদুকরমদর বলমলা,   

ا َّْهلَّهَّ ا ا  لُِتْذِرُجْوا ِمْنهَّ
অেিঃ ফতামরা এই ষড়যন্ত্র এই িন্য কমরমছা ফয,  ফতামরা 
হমসমরর উপর িয়লাভ কমর এমদমশর অহধবাসীমদর এখান 
ফেমক বহহষ্কার করমত চাও। 

এই চাতুমযির পর সবার উপর হনমির আতঙ্ক প্রহতষ্ঠা এবং 
সরকামরর প্রভাব ও ভীহত সিাহরত করার িন্য যাদুকরমদর 
হুমহক হদমত শুরু করমলা। প্রেমম ফস অস্পষ্ট ভহঙ্গমত 
বলমলা,   

 فَّْسْوفَّ تَّْعلَُّمْونَّ 
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অেিঃ ফতামামদর ফয কী পহরণহত হমব,  তা ফতামরা অহচমরই 
বুঝমত পারমব। 

অতঃপর তা পহরষ্কার কমর বলমলা,   

َّيْ  عَّن َّ ا َّقَِّط  َّْجمَِّعيَّ ّلَّ ن َُّكْم ا لِ بَّ َّصَّ ّلَّ َّْرُجلَُّكم ِم ْن ِخالٍَّف وَّ ا  ○ِديَُّكْم وَّ

অেিঃ আহম ফতামামদর সকমলর হাত ও পা হবপরীতভামব 
ফকমট ফতামামদর সকলমক শূমল চহড়ময় মারব। 

হবপরীতভামব কতিন করার অেি হমলা োন হাত ও বাম পা 
কতিন করা,  ফযন উভয় পামশ্বি িখমী হময় ফবকার হময় 
পমড়। 

ফফরাউন এই দুরবিার উপর হনয়ন্ত্রণ লাভ করার িন্য এবং 
স্বীয় পহরষদবগি ও িনগণমক হনয়ন্ত্রমণ রাখার উমেমশ্য যমেষ্ট 
বযবিা হনময়হছল। আর তার উৎপীড়নমূলক শাহি আমগ 
ফেমকই প্রহসদ্ধ হছল,  যা অন্তরাত্মা কাাঁহপময় ফদওয়ার িন্য 
যমেষ্ট। 

হকন্তু ইসলাম ও ঈমান এমন এক ফদৌলত ফয,  যখন তা 
কামরা আত্মায় বদ্ধমূল হময় যায়,  তখন ফস ফগাটা পৃহেবী 
ও তার যাবতীয় উপকরমণর ফমাকামবলা করমত সতহর হময় 
যায়,  তোহপ ফকানক্রমমই ঈমান তযাগ করমত প্রস্তুত হয় 
না। তাই ফতা ফযসকল যাদুকর হকছসুময় আমগও ফফরাউনমক 
হনমিমদর ফখাদা বমল স্বীকার করমতা এবং অন্যমদরও এই 
দীো হদমতা,  কময়ক মুহূমতির বযবধামন ইসলামমর কামলমা 
পড়ার সামে সামে তামদর মমধয এমন ঈমানী িযবা সতহর 
হময় ফগমলা,  তারা ফফরাউমনর যাবতীয় হুমহকর উিমর বমল 
উঠমলন,   
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لُِبْونَّ اِن َّا اىِلى  بِ نَّا ُمنقَّ  ○ رَّ

অেিঃ অেিাৎ তুহম যহদ আমামদর হতযা কমর ফফমলা,  তামত 
হকছ ু আমস যায় না। আমরা আমামদর রমবর কামছই ফতা 
চমল যাব,  ফযখামন আমরা সব রকম সুখ- শাহন্ত লাভ 
করমবা। সুতরাং তুহম আমামদর বযাপামর যা হসদ্ধান্ত ফনওয়ার 
হনমত পার। কুরআন মিীমদ যাদুকরমদর এই বক্তবয এভামব 
তুমল ধরা হময়মছ,  

َّنْتَّ قَّاٍض اِن َّمَّا تَّْقَِضْ هى  ا ا ا فَّاقِْض مَّ نْيَّ اةَّ الد ُ يَّ  ○ِذهِ الْحَّ

অেিঃ অতএব,  তুহম যা ইচ্ছা করমত পার। তুহম ফতা শুধু 
এই পাহেিব িগমতই ( যা করার)  করমব। ( সূরা ত্ব-হা,  
আয়াত:  ৭২)  

শুধু ঈমামনর শহক্ত এবং আল্লাহর রামহ হিহামদর সৎসাহসই 
ফয তামদর মমধয সৃহষ্ট হময়হছল,  তা- ই নয়,  বরং প্রতীয়মান 
হমচ্ছ,  তামদর িন্য সতয ও প্রকৃত মামরফাত জ্ঞামনর দ্বারও 
উনু্মক্ত হময় হগময়হছল। ফস কারমণই ফফরাউমনর হবরুমদ্ধ 
এমহন হববৃহত ফদওয়ার সামে সামে তারা আল্লাহ তা‘আলার 
হনকটও প্রােিনা করমলা,   

ف َّنَّا ُمْسلِِمْيَّ  تَّوَّ ا و َّ ْْبًّ َّْفِرْغ عَّلَّْينَّا صَّ ا ا ب َّنَّ  ○رَّ

অেিঃ ফহ আমামদর প্রহতপালক,  আমামদর পহরপণূি সধযিয 
দান করুন এবং মুসলমান অবিায় আমামদর মৃতুয দান 
করুন। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১২৬)  

ফফরাউমনর দীনহবমখুতা ও ভয়- আতঙ্ক 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর লাহঠ হবরাটকায় অিগর সাপ 
হময় যাওয়া এবং ফফরাউমনর যাদুকরমদর যাদুর সাপগুমলা 
ফখময় ফফলা,  এই সতয উপলহি কমর যাদুকররা ঈমান 
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গ্রহমণর ফঘাষণা ফদয়। উক্ত মুহিযার বহহঃপ্রকামশর পর 
ফফরাউন হযরত মুসা ও হারুন আলাইহহমাস সালামমর প্রহত 
ভীত- সন্ত্রি হময় পড়ল। তাই তার সমি ফরাষানল 
যাদুকরমদর উপমরই সীমাবদ্ধ োকমলা। মুসা ‘আলাইহহস 
সালাম সম্পমকি ফফরাউমনর মুখ হদময় ফকান কোই ফবর 
হমলা না। অেচ হতহনই হছমলন আসল প্রহতপে। তাই তার 
সম্প্রদাময়র ফলামকরা বলমত লাগমলা,   

قَّْومَّهٗ  ُر ُمْوٰسى وَّ َّتَّذَّ اى  ا كَّ وَّ رَّ يَّذَّ ََّ لُِيْفِسُدْوا ِِف اّْلَّْرِض وَّ تَّ  لِهَّ

অেিঃ আপহন হক মুসা ও তার সম্প্রদায়মক এমহন ফছমড় 
হদমবন,  ফদশময় ফাসাদ সৃহষ্ট করার িন্য এবং আপনামক 
ও আপনার ফদব- ফদবীমদর বিিন কমর চলার িন্য। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১২৭)  

তখন বাধয হময় ফফরাউন বলমলা,   

َّبْنَّٓا ُل ا ِت  ُنقَّ ٓاسَّ نَّْستَّْحِِيْ نِسَّ اِن َّا فَّْوقَُّهْم قَّاِهُرْونَّ ءَُّهْم وَّ  ءَُّهْم وَّ

অেিঃ আহম অহতসত্বর হতযা করমবা তামদর পুত্রসন্তানমদর। 
আর িীহবত রাখমবা তামদর ফমময়মদর। বস্তুত আমরা তামদর 
উপর প্রতাপশালী। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১২৭)  

মুফাসহসরগণ বমলন,  সম্প্রদাময়র এমহন ফিরার মুমখও 
ফফরাউন একোই বলমলা,  আমরা বনী ইসরাইমলর 
ফছমলসন্তানমদর হতযা কমর হদমবা,  হকন্তু হযরত মুসা ও 
হারুন আলাইহহমাস সালাম সম্পমকি তখনও তার মুখ ফেমক 
ফকান কোই ফবর হমলা না। তার কারণ হমলা,  হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর উহল্লহখত মুহিযা এবং তার পরবতিী 
ঘটনা ফফরাউমনর মন- মহিমষ্ক হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর বযাপামর কহঠন ভীহতর সিার কমর হদময়হছল। 
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হযরত সাহয়দ ইবমন যুবাইর রহ.  বমলন,  হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর মুহিযা ফফরাউমনর উপর এমন প্রভাব 
হবিার কমরহছল,  যখনই ফস হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমক ফদখত,  তখনই অবমচতনভামব তার প্রস্রাব ফবহরময় 
ফযত। 

এই ঘটনার পর ঐহতহাহসক- বণিনা অনুযায়ী,  হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালাম হবশ বছর যাবত হমসমর অবিান কমর 
ফসখানকার অহধবাসীমদর আল্লাহ তা‘আলার বাণী ফশানান 
এবং আল্লাহর দীমনর দাওয়াত হদমত োমকন। হকন্তু বনী 
ইসরাইল ঈমান আনমলও ফফরাউন ও তার কওম ঈমান 
আনল না। তখন আল্লাহ তা‘আলা তামদর প্রহত এমক এমক 
হবহভন্ন আযাব অবতীণি কমরন। 

ফফরাউন ও তার কওমমর উপর আপহতত আযাব 
আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক নয়হট 
মুহিযা দান কমরহছমলন। এগুমলার উমেশ্য হছল ফফরাউমনর 
সম্প্রদায়মক সতকি কমর সতয পমে আনা। এ সম্পমকি 
কুরআমন কারীমম ইরশাদ হময়মছ,   

ْد اى  لَّقَّ  يَّاٍت...تَّْينَّا ُمْوٰسى تِْسعَّ اى وَّ

অেিঃ আহম মুসা ‘আলাইহহস সালামমক নয়হট প্রকাশ্য মুহিযা 
প্রদান কমরহছলাম। ( সূরা বনী-ইসরাঈল,  আয়াত:  ১০১)  

,শব্দহট মুহিযার অমেিও বযবহৃত হয় اية  আসমাহন হকতামবর 

আয়াত বা আহকামম ইলাহীর অমেিও বযবহৃত হয়। এখামন 
উভয় অমেির সম্ভাবনা রময়মছ। বহু তাফসীরহবদ এই িমল 

- اية এর অেি মুহিযা হনময়মছন। 
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‘নয়’ সংখযা উমল্লখ করা হমলও মুসা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 
ওয়াসাল্লামমর মুহিযার সংখযা আমরা ফবহশ হছল,  হকন্তু 
এখামন নয়হট মুহিযার হবমশষ গুরুমত্বর কারমণ নয় সংখযাহট 
উমল্লখ করা হময়মছ। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা.  উক্ত নয়হট মুহিযা 
এভামব গণনা কমরমছন,  ১.  মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
লাহঠ,  যা যহমমন ফফলমলই অিগর সাপ হময় ফযত। ২.  
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর শুে হাত,  যা বগমলর হনচ 
ফেমক ফবর করমতই উজ্জ্বল হময় চমকামত োকমতা। ৩.  
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর মুমখ ফতাতলাহম হছল,  যা 
অমলৌহককভামব দূর কমর ফদওয়া হময়হছল। ৪.  বনী 
ইসরাইলমক নদী পার করামনার িন্য নদী হবভক্ত কমর 
বামরাহট রািা কমর ফদওয়া হময়হছল। ৫.  ফফরাউন ও তার 
সম্প্রদাময়র উপর পঙ্গপামলর আযাব এমসহছল। ৬.  তামদর 
প্রহত তুফামনর আযাব ফপ্ররণ করা হময়হছল। ৭.  তামদর 
শরীমর উাঁকুমনর আযাব ফপ্ররণ করা হময়হছল। ৮.  বযামঙর 
আযাব চাহপময় ফদওয়া হময়হছল। ৯.  তামদর উপর রমক্তর 
আযাব ফপ্ররণ করা হময়হছল। 

এই নয়হট মুহিযার মমধয প্রেম দুহট অেিাৎ লাহঠ সাপ 
হওয়া এবং হাত ফিযাহতমিয় হওয়া ফফরাউমনর দরবামর 
প্রকাহশত হয়। লাহঠ সাপ হময় যাওয়ার মুহিযার মাধযমমই 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম যাদুকরমদর হবরুমদ্ধ িয়লাভ 
কমরন। আর ৫নং ফেমক ৯নং পযিন্ত বহণিত পাাঁচহট মুহিযা 
ফফরাউন ও তার কওমমর উপর আযাব- গিব নাহযল 
সংক্রান্ত। 
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ফফরাউমনর কওমমর উপর দুহভিমের আযাব 
অবশ্য এই পাাঁচহট আযাব ছাড়াও ফফরাউন ও তার কওমমর 
উপর আমরা আযাব অবতীণি হময়মছ বমল বহণিত আমছ। 
ফযমন,  ফফরাউন ও তার কওমমর উপর দুহভিমের আযাব 
নাহযল হওয়ার হবষময়ও পহবত্র কুরআমন বহণিত হময়মছ। 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

ل َُّهْم يَّذ َّ  اِت لَّعَّ نَّْقٍص ِم نَّ الث َّمَّرَّ ِنْيَّ وَّ ْونَّ بِالِس  ْذنَّا ئٓالَّ فِْرعَّ َّخَّ ْد ا لَّقَّ  ك َُّرْونَّ وَّ

অেিঃ আহম পাকড়াও কমরহছলাম ফফরাউমনর অনুসারীমদর 
দুহভিে ও ফল- ফসমলর েয়- েহত হদময়,  ফযন তারা 
হহদায়াত গ্রহণ কমর। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১৩০)  

যখন ফফরাউমনর সম্প্রদাময়র হঠকাহরতা ও দুরাচরমণর ফমল 
দুহভিমের আগমন হময়হছল,  তখন তামদর ফেমতর ফসল ও 
বাগ- বাহগচার উৎপাদন চরমভামব হ্রাস পায়। যার দরুন 
তারা অতযন্ত বযাকুল হময় পমড় এবং ফশষ পযিন্ত তারা ঈমান 
আনার অঙ্গীকার কমর হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
মাধযমম দুহভিে ফেমক মুহক্তলামভর দু‘আ করায়। হকন্তু 
পহরতামপর হবষয়,  মুসা ‘আলাইহহস সালামমর দু‘আয় দুহভিে 
রহহত হময় ফগমল,  পুনরায় তারা অহংকার প্রদশিন কমর 
এবং ঈমান আনমত অস্বীকার কমর। উপরন্তু তারা বলমত 
শুরু কমর,  এই দুহভিে মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার 
সঙ্গী- সােীমদর কুলেমণর দরুনই আপহতত হময়হছল। আর 
এখন ফয দুহভিে রহহত হময় হগময়মছ,  তা হমলা আমামদর 
সৎকমমির স্বাভাহবক ফল। এমনহটই ফতা আমামদর প্রাপয। 

ফতমহনভামব তারা ফযমকামনা ভামলা হকছ ু ফপমল তা হনমিমদর 
কৃহতত্ব মমন করমত োমক এবং মন্দ ও দুদিশার সম্মুখীন 
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হমল ফসটা মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার অনুসারীমদর 
কারমণ হময়মছ বমল চাহলময় হদমত োমক। পহবত্র কুরআমন 
এ হবষয়হট এভামব বণিনা করা হময়মছ,   

ٓا نَُّة قَّالُْوا لَّنَّا هى ءَّ فَّاِذَّا جَّ سَّ هٗ  ِذهتُْهُم الْحَّ مَّْن م َّعَّ ْوا بُِمْوٰسى وَّ ُ َّ ْ ٌة يَّط َّ ِي ئَّ ْ سَّ اِْن تُِصهْْبُ َّ  وَّ ّلَّ ا
ٓا ُهْم ّلَّ يَّْعلَُّمْونَّ اِن َّمَّا طَّ َّْكثَّرَّ لَِّكن َّ ا ِ وَّ  ُِِرُهْم ِعْندَّ اّلل ى

অেিঃ যখন ভামলা হদন হফমর আমস,  তখন তারা বলমত 
আরম্ভ কমর,  “আমামদর িন্যই ফতা এটা।” আর যহদ ফকান 
অকলযাণ এমস উপহিত হয়,  তমব তার িন্য মুসা 
‘আলাইহহস সালাম এবং তার সঙ্গীমদর অলেুমণ মমন কমর। 
শুমন রামখা,  তামদর অলেুমণর কো আল্লাহ তা‘আলারই 
িানা আমছ। হকন্তু তামদর অহধকাংশই তা িামন না। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১৩১)  

বহু প্রমচষ্টার পরও ফফরাউনসম্প্রদায় হহদায়ামতর পমে না 
আসায় আল্লাহ তা‘আলা তামদর উপর এমকর পর এক 
নানান আযাব- গিব নাহযল কমরন। এ সম্পমকি কুরআনুল 
কারীমম ইরশাদ হময়মছ,   

مَّ اى  الد َّ ادِعَّ وَّ فَّ الض َّ الُْقم َّلَّ وَّ ادَّ وَّ رَّ الْجَّ ْوفَّانَّ وَّ ُ الط ُ لْنَّا عَّلَُّّْيِ ٍت فَّاَّْرسَّ الَّ  يَّاٍت م ُفَّص َّ

অেিঃ তখন আহম তামদর উপর পাঠালাম তুফান,  পঙ্গপাল,  
উাঁকুন,  বযাঙ ও রক্ত বহুহবধ হনদশিন এমকর পর এক। 
( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১৩৩)  

এই আয়ামত ফফরাউমনর সম্প্রদাময়র উপর আপহতত পাাঁচ 
রকমমর আযামবর কো উমল্লখ করা হময়মছ। এসব আযাব 

ٍت اى  الَّ يٍت ُمفَّص َّ  ( বহুহবধ হনদশিন এমকর পর এক)  বলার তাৎপযি 

সম্পমকি হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা.  বমলন,  
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এগুমলার মমধয প্রমতযকহট আযাবই হনধিাহরত সময় পযিন্ত 
অবিান কমর। অতঃপর রহহত হময় যায়। এরপর হকছসুময় 
হবরহত হদময় পুনরায় হদ্বতীয় বা তৃতীয় হকংবা তৎপরবতিী 
আযাবগুমলা পৃেক পৃেকভামব আমস। 

ইবমন মুনহযর,  হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা. - এর 
ফরওয়াময়ত উদৃ্ধত কমরমছন,  এগুমলার প্রহতহট আযাব 
ফফরাউনমগাষ্ঠীর উপর সাতহদন কমর িায়ী হয়। শহনবার 
শুরু হময় হদ্বতীয় শহনবামর রহহত হময় ফযত এবং পরবতিী 
আযাব আসা পযিন্ত হতন সপ্তাহর অবকাশ ফদওয়া হত। 

ইমাম বাগাবী রহ.  হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস রা.  
এর উদৃ্ধহত হদময় বমলমছন,  প্রেমবার যখন ফফরাউমনর 
কওমমর উপর দুহভিমের আযাব আপহতত হয় এবং হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর দু‘আয় তা রহহত হময় যায়। 
হকন্তু তারা হনমিমদর নাফরমানী ফেমক হবরত হয় না। তখন 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম প্রােিনা কমরন,  ফহ আমার 
পালনকতিা,  এরা এতই অহংকারী ফয,  দুহভিমের আযামব 
ফকানরূপ প্রভাহবত হয়হন। তারা হনমিমদর কৃত ঈমান আনার 
প্রহতজ্ঞা ভঙ্গ কমরমছ। সুতরাং তামদর উপর এমন ফকান 
আযাব চাহপময় হদন,  যা হমব তামদর িন্য ফবদনাদায়ক ও 
আমামদর িাহতর িন্য উপমদশ গ্রহমণর উপায় এবং যা 
পরবতিীমদর িন্য হমব সংমশাধনমূলক হশো। তখন আল্লাহ 
তা‘আলা প্রেমম তামদর উপর তুফামনর আযাব নাহযল 
কমরন। 

প্রখযাত মুফাসহসরগমণর মমত,  এখামন তুফান অেি পাহনর 
তুফান। অেিাৎ িমলাচ্ছ্বাস। তামত ফফরাউমনর সম্প্রদাময়র 
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সমি ঘর- বাহড় ও িহম- িমা িমলাচ্ছ্বামস তহলময় যায়। না 
োমক ফকাোও তামদর ফশায়া- বসার িায়গা,  না োমক িহম 
চাষাবামদর ফকান বযবিা। 

আশ্চমযির হবষয় হছল,  ফফরাউন ফগামত্রর সমন্দহ হছল বনী 
ইসরাইমলর ঘর- বাহড় ও িহম- িমা িমলাচ্ছামস েুমব ফগমছ 
অেচ বনী ইসরাইমলর ঘর- বাহড় ও িহম- িমা সবই হছল 
শুকমনা,  স্বাভাহবক। ফসগুমলার ফকাোও িমলাচ্ছ্বামসর ফকান 
পাহন হছল না। হকন্তু ফফরাউন সম্প্রদাময়র িহম হছল অনে 
পাহনর হনমচ। 

এই িমলাচ্ছ্বামস ভীত হময় ফফরাউনসম্প্রদায় মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর হনকট আমবদন িানামলা,  আপনার পালনকতিার 
দরবামর দু‘আ করুন,  যামত এই আযাব দূর হময় যায়। 
তা হমল আমরা ঈমান আনমবা এবং বনী ইসরাইলমক মুক্ত 
কমর হদমবা। তখন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম দু‘আ 
করমলন। তার দু‘আর ফমল িমলাচ্ছ্বামসর তুফান রহহত হময় 
হগময় তামদর শস্য- ফসলমেত্র আমগর ফচময়ও অহধক 
সুিলা- সুফলা হময় উঠমলা। 

তখন ফসই নাফরমানরা বলমত শুরু করমলা,  আদমত এই 
তুফান ফকান আযাব হছল না। বরং আমামদর ফায়দার িন্যই 
তা এমসহছল। যার ফমল আমামদর শস্যভূহমর উৎপাদন-
েমতা ফবমড় ফগমছ। মুসা ‘আলাইহহস সালামমর এমত ফকান 
ভূহমকা ফনই। সুতরাং আমরা ঈমান আনমবা না। এসব কো 
বমল তারা ঈমান আনার বযাপামর কৃত প্রহতজ্ঞা ভঙ্গ করমলা। 

এমতাবিায় তারা মাসাহধকাল সুমখ- শাহন্তমত বসবাস করমত 
োমক। ফমমহরবান আল্লাহ তামদর হচন্তা- ভাবনার িন্য 
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অবকাশ দান কমরন। হকন্তু তামদর সচতমন্যর উদয় হমলা 
না। তখন আল্লাহ তা‘আলা তামদর উপর পঙ্গপামলর আযাব 
নাহযল করমলন। এই পঙ্গপাল তামদর সমি শস্য- ফসল ও 
বাগামনর ফল- ফলাহদ ফখময় হনঃমশষ কমর ফফলমলা। ফকান 
ফকান ফরওয়ায়ামত এমসমছ,  কামঠর দরিা- িানালা,  ছাদ 
প্রভৃহতসহ ঘমরর বযবহাযিয আসবাবপত্র পঙ্গপাল ফখময় ফশষ 
কমর ফফমলহছল। 

ফফরাউমনর কওম ঈমান গ্রহমণ বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করমলা 
এই আযামবর ফেমত্রও হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
মুহিযা পহরলহেত হয় ফয,  সমি পঙ্গপাল শুধু হকবতী বা 
ফফরাউমনর সম্প্রদাময়র শস্যমেত ও ঘর- বাহড়মত ভমর 
হগময়হছল। অেচ পাশাপাহশ োকা সমেও ইসরাইলীমদর ঘর-
বাহড়,  শস্যভূহম ও বাগ- বাহগচা সম্পূণি হনরাপদ োমক। 

এবারও ফফরাউমনর সম্প্রদায় হচৎকার করমত লাগমলা এবং 
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হনকট পুনরায় আমবদন 
িানামলা,  এবার আপহন আল্লাহ তা‘আলার দরবামর দু‘আ 
কমর আযাব সহরময় হদমল আমরা পাক্কা ওয়াদা করহছ,  
ঈমান আনমবা এবং বনী ইসরাইলমক মুহক্ত হদময় হদমবা। 

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম আবার আল্লাহ 
তা‘আলার হনকট দু‘আ করমলন। তামত এ আযাব সমর 
ফগল। 

উক্ত আযাব সমর যাওয়ার পর তারা ফদখমলা,  আমামদর 
কামছ এখনও ফয পহরমাণ খাদয- শস্য মিদু রময়মছ তা 
আমরা আমরা বছরকাল ফখমত পারমবা। এ কো ফভমব 
আবার তারা প্রহতজ্ঞা ভঙ্গ করমলা। তারা ঈমান আনমলা না 
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এবং বনী ইসরাইলমক মুহক্তও হদমলা না। উমটা তারা 
অহংকার প্রদশিমন প্রবৃি হমলা। 

এই অবিায় আল্লাহ তা‘আলা তামদর আবার এক মামসর 
িন্য অবকাশ দান করমলন। হকন্তু অবকামশর সুমযাগ ফপময়ও 
তামদর ফবামধাদয় হমলা না। তখন আল্লাহ তা‘আলা তামদর 
উপর কুম্মাল )َّْلُقم( - এর আযাব অবতীণি করমলন। 

কুম্মাল ফসই উকুনমক বলা হয়,  যা মানুমষর চমুল বা 
কাপমড় িমন্ম োমক এবং ফসসব ফপাকা বা কীটমকও বলা 
হয়,  যা ফকান ফকান সময় খাদয- শমস্য পমড় এবং যামক 
সাধারণত ঘূণ ও ফকহর ফপাকা বলা হয়। ফফরাউন 
সম্প্রদাময়র উপর উকুন- এর আযামব উক্ত উভয় রকমমর 
ফপাকাই অন্তভুিক্ত হছল। তামদর খাদয- শমস্যও ঘূণ ধমরহছল 
এবং শরীমর,  মাোয় ও কাপমড়ও উকুন পমড়হছল হবপুল 
পহরমামণ। 

ফসই ঘূমণর ফমল খাদযশমস্যর এই অবিা দাাঁহড়ময়হছল ফয,  
দশ ফসর গমম হতন ফসর আটাও হমতা না। আর উকুন 
তামদর চলু;  এমনহক ভ্রু পযিন্ত ফখময় ফফলহছল এবং তামদর 
অহির কমর তুমলহছল। 

ফফরাউমনর সম্প্রদায় আবার ফুাঁহপময় ফুাঁহপময় কাাঁদমত লাগমলা 
এবং হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর কামছ এমস ফহরয়াদ 
িানামলা,  এবার আর আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করমবা না। 
দয়া কমর আপহন দু‘আ করুন। 

তামদর কোয় হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম দু‘আ 
করমলন। তার দু‘আয় এই আযাবও চমল ফগল। হকন্তু ফসই 
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হতভাগারা হনমিমদর িন্য ধ্বংসই ফটমন আনমত চাহচ্ছল। 
তাই তারা এবারও প্রহতজ্ঞা পূরণ করমলা না। 

তারপর আবার তামদর এক মামসর অবকাশ ফদওয়া হয়। 
এ সময় প্রচুর আরাম- আময়মশ তামদর হদন কাটমলা। হকন্তু 
তারা যখন এই অবকামশরও ফকান মূলযায়ন করমলা না,  
তখন তামদর হনকট পাঠামনা হমলা বযাঙ- এর আযাব। তখন 
এত অহধক পহরমামণ বযাঙ তামদর ঘমর িন্মামলা,  ফকানিামন 
বসমত ফগমল,  গলা পযিন্ত উঠমতা বযামঙর িপূ। শুমত ফগমল 
তারা বযামঙর িমূপর হনমচ তহলময় ফযত। এই অবিায় পাশ্বি 
পহরবতিন করাও অসম্ভব হময় পড়মতা। ফতমহনভামব রান্নার 
হাাঁহড়,  চাল- োমলর মটকা বা হটন সবহকছইু বযামঙ ভমর 
ফযত। 

এই আযামব অহির হময় ফফরাউন সম্প্রদায় হবলাপ করমত 
লাগমলা এবং অমনক অনুনয়- হবনয় কমর হযরত মুসা 
‘আলাইহহস সালামমক দু‘আ করমত অনুমরাধ িাহনময় 
বলমলা,  এবার এই অবিা ফকমট ফগমল আমরা অবশ্যই 
ঈমান আনমবা,  এর অন্যো হমব না। 

তাই দয়াপরবশ হময় হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম দু‘আ 
করমলন। তখন ফসই আযাব দূর হময় ফগল। হকন্তু ফয িাহতর 
অন্তর নাফরমানীমত ফমাহরাহঙ্কত হময় যায়,  তামদর বুহদ্ধ-
হবমবচনা ও জ্ঞান- ফচতনা ফকান কািই কমর না। তাই ফতা 
এত ঘটনার পমরও আযাব ফেমক মুহক্ত ফপময় এরা আবারও 
হঠকাহরতায় হলপ্ত হমলা এবং ঈমান গ্রহণ করমলা না। উমটা 
তারা বলমত আরম্ভ করমলা,  এবার আমামদর হবশ্বাস আমরা 
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দৃঢ় হময় হগময়মছ,  মুসা একিন মহাযাদুকর,  আর এসবই 
তার যাদুর কীহতি- কাণ্ড। 

অতঃপর আমরক মামসর িন্য আল্লাহ তা‘আলা তামদর 
অবকাশ দান করমলন। হকন্তু এই সুমযাগও তারা গ্রহণ 
করমলা না। তখন তামদর উপর আপহতত হমলা রমক্তর 
আযাব। তামদর সমি পানাহামরর বস্তু রমক্ত রূপান্তহরত হময় 
ফগল। কূপ হকংবা হাউি ইতযাহদ ফেমক পাহন তুমল আনমল,  
তা রমক্ত পহরণত হময় ফযত। খাবার রান্না করার িন্য 
দ্রবযাহদ সতহর কমর হনমল,  তাও রক্ত হময় ফযত। 

হকন্তু এ সমি আযামবর ফেমত্রই হযরত মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর মুহিযা বারবার প্রকাশ ফপমত োমক ফয,  ফয 
ফকামনা আযাব হমত ইসরাইলীরা োমক মুক্ত ও হনরাপদ। 
রমক্তর আযামবর সময় হকবতী তো ফফরাউন ফগামত্রর 
ফলামকরা বনী ইসরাইমলর কামরা বাহড় ফেমক পাহন চাইমতা,  
হকন্তু তা তামদর হামত যাওয়া মাত্র রমক্ত পহরণত হময় 
ফযত। একই দিরখামন বমস হকবতী ও বনী ইসরাইল খাবার 
ফখমত ফগমল,  ফয ফলাকমাহট বনী ইসরাইলীরা তুলমতা,  তা 
স্বাভাহবক অবিায় োকমতা,  হকন্তু ফয ফলাকমা বা পাহনর 
ফ াক ফকান হকবতী মুমখ তুলমতা,  তা সমঙ্গ সমঙ্গ রক্ত হময় 
ফযত। 

এ আযাবও পূবি রীহত অনুযায়ী এক সপ্তাহ পযিন্ত িায়ী হমলা 
এবং এ সময় ফসই দুরাচার িাহত হবলাপ করমত লাগমলা। 
অতঃপর তারা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হনকট 
কাকুহত- হমনহত করমত লাগমলা এবং অহধকতর দৃঢ়ভামব 
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ওয়াদা করমলা,  এই আযাব দূর হময় ফগমল তারা ঈমান 
আনমব। 

তাই হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম দু‘আ করমলন। তখন 
এই আযাব সমর ফগল। হকন্তু এরা আমগর মমতাই 
ফগামরাহহমত অটল োকমলা। ঈমান আনমলা না। এ হবষময় 
কুরআন মিীমদ ইরশাদ হময়মছ,   

ا م ُْجِرِمْيَّ  َّانُْوا قَّْومًّ ك ْوا وَّ ُ  ○فَّاْستَّْكْبَّ
অেিঃ তারা আত্মগহরমা প্রদশিন করমত োকমলা। বস্তুত এরা 
হছল অপরামধ অভযি িাহত। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  
১৩৩)  

অতঃপর সপ্তম আযামবর আমলাচনার আয়ামত এমক হরিয 

 বমল উমল্লখ করা হময়মছ। এই শব্দহট অহধকাংশ (ِرْجز)

ফেমত্র ফেগ ফরাগমক বুঝাবার িন্য বযবহৃত হয়। অবশ্য 
বসন্ত প্রভৃহত মহামাহরমকও হরিয বলা হয়। এক ফরওয়ায়ামত 
উমল্লখ রময়মছ,  ফফরাউমনর সম্প্রদাময়র উপর এমন ভয়াবহ 
ফেমগর মহামাহর চাহপময় ফদওয়া হয়,  এমত তামদর সির 
হািার ফলামকর মৃতুয ঘমট। 

তখন আবার তারা মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হনকট 
কাকুহত- হমনহত কমর দু‘আ করার িন্য হনমবদন করমলা 
এবং ফিারামলাভামব ঈমান আনার বযাপামর ওয়াদা করমলা। 

হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম পুনরায় দু‘আ করমলন। 
যার ফমল ফেমগর আযাব তামদর উপর ফেমক সমর ফগল। 
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হকন্তু পহরতামপর হবষয়,  এবারও তারা আমগর মমতাই 
ওয়াদা ভঙ্গ করমলা। পহবত্র কুরআমনর এই আয়ামত তা- ই 
বণিনা করা হময়মছ,   

ا  ن َّ ْفتَّ عَّ کَّ ۚ لَِّئْن کَّشَّ ِهدَّ ِعْندَّ ب َّکَّ بِمَّا عَّ ِْجُز قَّالُْوا يىُمْوٰسَّ ادُْع لَّنَّا رَّ ُ الر  قَّعَّ عَّلَُّّْيِ ا وَّ لَّم َّ وَّ
ئٓاِءيْلَّ  لَُّنْرِسلَّ َّ مَّعَّکَّ بَِّنْۤ اِْسرَّ ِْجزَّ لَُّنْؤِمنَّن َّ لَّکَّ وَّ ا کَّ  ○ الر  ْجزَّ فَّلَّم َّ ِ ُ الر  هْْنُ ا عَّ ْفنَّ ۤ شَّ  اىِلى

ٍل ُهْم بىلُِغْوُه اِذَّا ُهْم يَّْنُكُثْونَّ  َّجَّ  ○ا

অেিঃ যখন তামদর উপর হরিয- এর আযাব আপহতত হমলা,  
তখন তারা বলমলা,  ফহ মুসা,  আমামদর িন্য আপনার 
পালনকতিার হনকট ফস হবষময় দু‘আ করুন,  যা হতহন 
আপনার সামে ওয়াদা কমর ফরমখমছন। যহদ আপহন আমামদর 
উপর ফেমক এ আযাব দূর কমর ফদন,  তা হমল অবশ্যই 
আমরা আপনার কো ফমমন ঈমান আনমবা এবং বনী 
ইসরাইলমক আপনার সামে ফযমত ফদব। অতঃপর যখন আহম 
তামদর উপর ফেমক আযাব তুমল হনলাম হনধিাহরত সময় 
পযিন্ত,  ফযটুকু পযিন্ত তামদর ফপৌাঁছামনা উমেশ্য হছল,  তখন 
তারা প্রহতশ্রুহত ভঙ্গ করমত লাগমলা। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১৩৪-১৩৫)  

আযাব ফযভামব ফফরাউমনর কওমমক ধ্বংস করমলা 
ক্রমাগত এতবার পরীো ও অবকাশ দামনর পমরও যখন 
ফফরাউমনর সম্প্রদাময়র মমধয ফবামধাদময়র সৃহষ্ট হয়হন,  তখন 
তামদর উপর আবহতিত হয় চড়ূান্ত ও সবিমশষ আযাব এবং 
তামত তারা ধ্বংস হময় যায়। তা এভামব আমস ফয,  আল্লাহ 
তা‘আলার হনমদিমশ মুসা ‘আলাইহহস সালামও তার সম্প্রদায় 
ফফরাউন ও তার িাহত ফেমক মুহক্ত পাওয়ার িন্য ফসমদশ 
ফছমড় রওয়ানা হন। তখন ফফরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা 
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হনমিমদর ঘর- বাহড়,  িহম- িমা ও আসবাবপত্র সবহকছ ু
ফরমখ হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও বনী ইসরাইমলর 
অনুসরমণর উমেমশ্য ফবহরময় পমড়। 

এ সম্বমন্ধ তাফহসমর রুহুল মাআনীমত বহণিত আমছ,  হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহর হনমদিমশ রামতর সূচনাভামগ 
বনী ইসরাইলমক হনময় হমসর ফেমক ফলাহহত সাগমরর হদমক 
অেিাৎ হমসমরর পূবিি এলাকা শামমদমশর উমেমশ্য রওয়ানা 
হময় যান। 

বনী ইসরাইমলর সংখযা তখন ছয় লাখ হতন হািার এবং 
অন্য ফরওয়াময়ত অনুযায়ী ছয় লাখ সির হািার হছল। 
এগুমলা ইসরাইলী ফরওয়াময়ত হবধায় অহতরহিত হমত পামর। 
তমব কুরআমন কাহরম ও হাদীস ফেমক এতটুকু তেয প্রমাহণত 
ফয,  তামদর বারহট ফগাত্র হছল এবং প্রমতযক ফগামত্রর 
িনসংখযা হছল হবপুল। 

বস্তুত হযরত ইউসুফ ‘আলাইহহস সালামমর আমমল বনী 
ইসরাইল যখন হমসমর আগমন কমর,  তখন তারা বামরা 
ভাই হছল। ফসই বামরা ভাইময়র বামরা ফগামত্রর এমতা 
হবপুলসংখযক ফলাক হমসর ফেমক ফবর হমলা,  তামদর সংখযা 
ছয় লামখরও অহধক বণিনা করা হয়। 

ফফরাউন তামদর হমসর তযামগর সংবাদ সম্বমন্ধ অবগত হময় 
হনি সসন্যবাহহনীমক একত্র করমলা এবং মুসা ‘আলাইহহস 
সালাম ও তার সম্প্রদায়মক পাকড়াও করার িন্য ধাওয়া 
করমলা। ফফরাউমনর সামে সির হািার কৃষ্ণবমণির ফঘাড়া 
হছল এবং অগ্রবতিী বাহহনীমত সাত লাখ সওয়ার হছল। 
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হপছন হদমক ফফরাউন ও তার ফসনাবহর এবং সামমন 
ফলাহহতসাগর ফদমখ বনী ইসরাইল ঘাবমড় ফগল। তাই তারা 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমক বলমলা,  

ُكونَّ    اِن َّا لَُّمْدرَّ
“আমরা ধরা পমড় ফগলাম”। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ৬১)  

তখন মুসা ‘আলাইহহস সালাম তামদর সান্তনা হদময় বলমলন,  

ْهِديِْن   يَّ ْ سَّ ِِب  ِِعَّ رَّ ○اِن َّ مَّ   

“আমার সামে আমার পালনকতিা আমছন। হতহন আমামক 
পে ফদখামবন”। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ৬২)  

এরপর মুসা ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার হনমদিমশ 
সমুমদ্র লাহঠ হদময় আঘাত করমলন। ফমল সমঙ্গ সমঙ্গ তামত 
বামরাহট রািা হনহমিত হময় ফগল এবং সাগমরর পাহন প্রাচীমরর 
মমতা দণ্ডায়মান হময় োকমলা। তখন বনী ইসরাইমলর 
বামরাহট ফগাত্র এসব সড়ক হদময় সমুদ্র পার হময় ফগল। 
কুরআনুল কারীমম এ সম্পমকি ইরশাদ হময়মছ,   

يْ  اۤ فَّاَّْوحَّ ۤ  ُموْ اىِلى  نَّ َِّن اْضِرْب ٰسى َؕ فَّانْ   ا ْحرَّ اکَّ الْبَّ ْودِ ب ِعَّصَّ َّالط َّ َّانَّ كُل ُ فِْرٍق ك لَّقَّ فَّك فَّ
ِظيْ  ا ثَّم َّ اّْلى  وَّ  ○ ِم الْعَّ َّْزلَّْفنَّ ِريْ ا َّنْ  وَّ  ○ نَّ خَّ يْ ا ا ُموْ جَّ ْن   وَّ ٰسى نَّ هۤٗ  مَّ َّْجمَِّعْيَّ  م َّعَّ  ○ا

অেিঃ অতঃপর আহম মুসা ‘আলাইহহস সালামমক আমদশ 
করলাম,  আপহন হনমির লাহঠ হদময় সমুমদ্র আঘাত করুন। 
ফমল সমঙ্গ সমঙ্গ তা হবদীণি হময় ফগল এবং প্রমতযক ভাগ 
হবশাল পবিতসদৃশ্য হময় ফগল। আর ফসখামন অপর দলমক 
( ফফরাউমনর বাহহনী)  ফপৌাঁমছ হদলাম। আর আহম হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার সঙ্গীমদর সবাইমক বাাঁহচময় 
হদলাম। ( সূরা শুআরা,  আয়াত:  ৬৩-৬৫)  
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ফফরাউন ও তার সসন্যবাহহনী সমুমদ্রর কামছ ফপৌাঁমছ এই 
হবস্ময়কর দৃশ্য ফদমখ হতভম্ব হময় ফগল। সমুমদ্রর বুমক এই 
রািা কীভামব সতহর হমলা? হকন্তু এর পমরও ফফরাউন তার 
সসহনকমদর সগমবি বলমলা,  এগুমলা আমার প্রতামপর লীলা। 
এর কারমণ সমুমদ্রর ফস্রাত বন্ধ হময় রািা সতহর হময় 
হগময়মছ। এ কো বমল ফস সামমন অগ্রসর হময় হনমির 
ফঘাড়া সমুমদ্রর পমে চাহলময় হদমলা এবং ফগাটা 
সসন্যবাহহনীমক তার ফপছমন ফপছমন আসার িন্য আমদশ 
হদমলা। 

যখন ফফরাউন তার সসন্যবাহহনীসহ সমুদ্রপমের মাঝখামন 
এমস ফগল এবং একহট ফলাকও তীমর বাহক রইমলা না। 
অপরহদমক বনী ইসরাইল সমুমদ্রর অপর তীমর ফপৌাঁমছ ফগল। 
তখন আল্লাহ তা‘আলা সমুদ্রমক রািা হবলীন কমর আমগর 
মমতা প্রবাহহত হওয়ার হুকুম হদমলন। সমুমদ্রর সকল অংশ 
পরস্পর হমমল ফগল। ফমল ফফরাউন ও তার দলবল 
ফলাহহতসাগমরর মমধয পমড় অনে পাহন ও ফস্রামতর গ্রামস 
পহরণত হমলা। এ সম্পমকি কুরআমন কারীমম ইরশাদ 
হময়মছ,   

بُْوا بِاى  قْنَّاهُْم ِِف الْيَِّم  بِاَّن َُّهْم كَّذ َّ َّافِلِْيَّ فَّاَّْغرَّ اً  َّانُْوا عَّْنهَّ ثْنَّا الْقَّْومَّ ال َِّذيْ  ○يَّاتِنَّا وَّك َّْورَّ ا َّانُْوا وَّ نَّ ك
كْنَّا  ا ال َِّتْ بَّارَّ ارِقَّ اّْلَّْرِض وَّمَّغَّاِربَّهَّ ايُْستَّْضعَُّفْونَّ مَّشَّ  فِْيهَّ

অেিঃ তখন আহম তামদর সাগমরর মমধয েুহবময় হদলাম। 
কারণ,  তারা হমেযাপ্রহতপন্ন কমরহছল আমার হনদশিনসমূহ 
এবং এ সম্পমকি তারা উদাসীন হছল। আর আহম 
উিরাহধকারী কমর হদলাম ফসই কওমমক,  যামদর দুবিল মমন 
করা হমতা ফসই যহমমনর পূবি ও পহশ্চমমর অংশসমূমহর,  
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যামত আহম বরকত িাপন কমরহছলাম। ( সূরা আ‘রাফ,  
আয়াত:  ১৩৬-১৩৭)  

অতঃপর ফফরাউন যখন সমুমদ্র হাবুেুবু ফখমত আরম্ভ 
করমলা,  তখন ফস বমল উঠমলা,  আহম ঈমান আনলাম 
আল্লাহর উপর,  যার উপর বনী ইসরাইল ঈমান এমনমছ। 
হতহন ছাড়া ফকান ইলাহ ফনই। পহবত্র কুরআমন এ সম্পমকি 
ইরশাদ হময়মছ,   

 ۤ ت ى َّ  اِ حَّ ُق  کَّهُ ْدرَّ ذَّاۤ ا رَّ نْ ۙ  قَّالَّ اى  الْغَّ َّ مَّ ۤ  ن َّهٗ ُت ا ى  اِ ّلَّ نَّْت بِه  اى   ال َِّذْْۤۤ ّل َّ اِ  هَّ ل ئٓااِ  ابَُّنوْۤ  مَّ َّ  لَّ وَّ يْ ءِ ْسرَّ  نَّاا
 ○ِمنَّ الُْمْسلِِمْيَّ 

অেিঃ এমনহক যখন ফস ( ফফরাউন)  হনমহিত ফেমক 
লাগমলা,  তখন বলমলা,  আহম ঈমান আনলাম,  ফকান ইলাহ 
ফনই হতহন ছাড়া,  যার প্রহত ঈমান এমনমছ বনী ইসরাইল। 
আহম তারই অনুগতমদর দমল। ( সূরা ইউনুস,  আয়াত:  
৯০)  

তখন আল্লাহ তা‘আলা ফফরাউমনর ঈমান আনার ফঘাষণার 
উিমর বমলন,   

يْ ـ ى لْ اى   صَّ قَّْد عَّ ُكنْ نَّ وَّ  نَّ تَّ ِمنَّ الُْمْفِسِديْ تَّ قَّْبُل وَّ

অেিঃ এতেমণ ঈমান এমনছ? অেচ এ যাবত নাফরমানী 
কমর চমলমছা এবং ফাসাদকারীমদর অন্তভুিক্ত ফেমকছ!  ( হকন্তু 
এখন ফয ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহমণর সময় উিীণি 
হময় হগময়মছ।)  ( সূরা ইউনুস,  আয়াত:  ৯১)  

এমত প্রমাহণত হয়,  হঠক মৃতুযকামল যখন প্রাণ হমলাকুমম 
চমল আমস,  ফসসময় ঈমান আনা শরী‘আত অনুযায়ী 
গ্রহণমযাগয নয়। হবষয়হটর আমরা হবিাহরত হবমেষণ ফসই 
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হাদীমসর হদময়ও প্রতীয়মান হয়,  যামত রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বমলমছন,  আল্লাহ তা‘আলা বান্দার 
তাওবা ততেণ পযিন্ত কবুল কমরন,  যতেণ না তার মৃতুযর 
ঊধ্বিশ্বাস আরম্ভ হময় যায়। ( হতরহমযী)   

ফফরাউমনর ঘটনা পরবতিীমদর িন্য হশো 
ফমাটকো,  সমুমদ্রর গ্রামসর চড়ূান্ত আযাব- গযব হদময় 
ফফরাউন ও তার দলবল সমূমল ধ্বংস হময় ফগল। প্রচণ্ড 
দাপট,  আত্মেমতা ও মহাপ্রতামপর দাহবদার ফফরাউমনর 
সকল শহক্ত ও ঐশ্বযি খবি হময় ফগল। 

তমব ফফরাউমনর িীবন খতম হমলও আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা 
করমলন,  ফফরাউমনর মৃতমদহ সংরহেত ফরমখ দুহনয়াবাসীর 
িন্য হশোগ্রহমণর হবষয় বানামত। এ সম্পমকি আল্লাহ 
তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

يْ فَّالْيَّ  ِ ُكوْ ْومَّ نُنَّج  نِکَّ لِتَّ لْفَّکَّ اى کَّ بِبَّدَّ ًّ اِ  َۙؕ وَّ  ةًّ يَّ نَّ لِمَّْن خَّ ْْ ِث ْن اى ن َّ کَّ ا يى ا م ِنَّ الن َّاِس عَّ ُِنَّ
 ○نَّ ِفلُوْ لَّغى 

অেিঃ অতএব,  আিমকর হদমন পহরত্রাণ হদহচ্ছ আহম ফতামার 
ফদহমক,  যামত তুহম ফতামার পরবতিীমদর িন্য হশোর হবষয় 
হমত পামরা। আর হনঃসমন্দমহ বহুমলাক আমার 
হনদশিনসমূমহর প্রহত লেয কমর না। ( সূরা ইউনুস,  আয়াত:  
৯২)  

উক্ত প্রহক্রয়া এভামব সংঘহটত হময়হছল ফয,  সাগর পাহড় 
ফদওয়ার পর হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম যখন বনী 
ইসরাইলমক ফফরাউমনর হনহত হওয়ার সংবাদ ফদন,  তখন 
তারা ফফরাউমনর বযাপামর এতই ভীত ও সন্ত্রি হছল ফয,  
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তা অস্বীকার কমর বসমলা এবং বলমত লাগমলা,  ফফরাউন 
সম্ভবত ধ্বংস হয়হন। আল্লাহ তা‘আলা তামদর সহঠক ঘটনা 
প্রদশিন এবং অন্যমদর হশো লামভর উমেমশ্য একহট 
ফ উময়র মাধযমম ফফরাউমনর লাশহট সাগমরর তীমর এমন 
ফফমল রাখমলন। তখন সবাই তা প্রতযে করমলা। এমত 
তার ধ্বংমসর বযাপামর তারা হনহশ্চত হমলা এবং তার এই 
লাশ সকমলর িন্য হশোগ্রহমণর হবষয় হময় রইমলা। 

তারপর এই লামশর কী পহরণহত হময়হছল,  তা িানা যায়হন। 
ফযখামন ফফরাউমনর লাশহট পাওয়া হগময়হছল,  আিও ফস 
িানহট ‘িাবামল ফফরাউন’ নামম পহরহচত। 

হকছকুাল আমগ পহত্রকায় খবর ফবহরময়মছ এবং অমনক 
ঐহতহাহসকও হলমখমছন,  ফফরাউমনর লাশ অেত অবিায় 
রময় হগময়মছ। সাধারণ ফলামকরাও তা প্রতযে কমরমছ এবং 
আি পযিন্ত তা কায়মরার যাদুঘমর সংরহেত আমছ। হকন্তু 
একো হনহশ্চতভামব বলা যায় না ফয,  এই ফফরাউনই ফসই 
ফফরাউন,  যার সামে হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর 
ফমাকামবলা হময়হছল,  নাহক অন্যমকামনা ফফরাউন। কারণ,  
‘ফফরাউন’ নামহট ফকান একক বযহক্তর িন্য খাস নয়,  বরং 
ফস যুমগ হমসমরর সকল বাদশামকই ‘ফফরাউন’ উপাহধ 
ফদওয়া হত। 

হকন্তু এটাও অসম্ভব নয় ফয,  আল্লাহ তা‘আলা ফযভামব 
েুমব- যাওয়া লাশহট হশোর উপকরণ হহসামব সাগরতীমর 
আছমড় ফফমলহছমলন,  ফতমহনভামব ফসহট আগত হবশ্ববাসীর 
হশোর িন্য পচা- গলা ফেমকও রো কমর োকমবন এবং 
এখনও তা হবদযমান োকমব। 
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উহল্লহখত ফফরাউন ও তার সম্প্রদাময়র ধ্বংমসর ঘটনা ফেমক 
হশো হনময় আমামদর উপমদশ গ্রহণ করা িরুরী এবং 
সবধরমনর পাপাচার ও অবাধযতা ফছমড় আল্লাহ তা‘আলার 
হুকুম ও তার রাসুমলর আদশি যোযেভামব পালন করা 
কতিবয। 

বালআম বাউরার শাহি:  মহুমনমদর িন্য হশো 

اَّ ال َِّذْ اى  ْ نَّبَّ اتُْل عَّلَُّّْيِ اُه اى وَّ َّانَّ ِمنَّ تَّْينَّ اُن فَّك ْيطَّ ُه الش َّ عَّ ا فَّاَّتْبَّ ٌَّ ِمْنهَّ لَّ يَّاتِنَّا فَّانسَّ
اوِيْنَّ  ى  ○الْغَّ ل ا وَّ فَّْعنَّاُه بِهَّ ا لَّرَّ لَّْو ِشْئنَّ َّْخلَّدَّ اىِلَّ اّْلَّْرِض وَّ اُه فَّمَّثَّلُهٗ  ِكن َُّه ا ات َّبَّعَّ هَّوَّ ثَِّل كَّمَّ  وَّ

ْث ذى  كُْه يَّلْهَّ َّْو تََّْتُ ْث ا َّلِْب اِْن تَّْحِمْل عَّلَّْيِه يَّلْهَّ بُْوا بِاى الْك ْوِم ال َِّذيْنَّ كَّذ َّ ََّ مَّثَُّل الْقَّ ا يَّ لِ اتِنَّ
ك َُّرْونَّ  ل َُّهْم يَّتَّفَّ صَّ لَّعَّ  ○فَّاقُْصِص الْقَّصَّ

অেিঃ আপহন তামদর ফসই ফলামকর বৃিান্ত শুহনময় হদন,  
যামক আহম আমার হনদশিনাবলী দান কমরহছলাম;  হকন্তু ফস 
তা উমপো কমর ফবহরময় ফগল। আর সমঙ্গ সমঙ্গ শয়তান 
তার ফপছমন ফলমগ ফগল। ফমল ফস পেেষ্টমদর অন্তভুিক্ত 
হময় ফগল। আহম ইচ্ছা করমল ফসইসব হনদশিমনর বমদৌলমত 
তার মযিাদা বাহড়ময় হদতাম,  হকন্তু ফস দুহনয়ার প্রহত ধাহবত 
হময় ফগল এবং স্বীয় হরপুর অনুগামী হমলা। তাই তার 
অবিা হমলা কুকুমরর মমতা। যহদ তামক তাড়া কমরা,  তবু 
হাাঁপামত োমক আর যহদ ফছমড় দাও,  তবু হাাঁপামত োমক। 
এই হমলা ফসইসব ফলামকর উদাহরণ,  যারা হমেযাপ্রহতপন্ন 
কমরমছ আমার আয়াতসমূহ। অতএব,  আপহন বণিনা করুন 
এসব কাহহনী,  যামত তারা হচন্তা- হফহকর কমর। ( সূরা 
আ‘রাফ,  আয়াত:  ১৭৫-১৭৬)   

উহল্লহখত আয়াতসমূমহ বনী ইসরাইল সম্প্রদাময়র একিন 
হবজ্ঞ আমলম ও অনুসরণীয় বযহক্তর ইলম ও আমমলর সুউচ্চ 
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িমর ফপৌাঁছার পর এক পযিাময় নীহতচুযত হওয়ার কারমণ 
ফগামরাহ ও অহভশপ্ত হময় যাওয়ার একহট দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা 
এবং তার শাহির হববরণ হববৃত হময়মছ। তামত মুহমনগমণর 
িন্য বহু হশেণীয় হবষয় রময়মছ। 

এই আয়াতগুমলামত ঘটনাহট বণিনার শুরুমত ও ফশমষ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর প্রহত হনমদিশ 
ফদওয়া হময়মছ,  আপহন হনি উম্মতমক ফসই ঘটনা শুহনময় 
হদন,  বনী ইসরাইমলর একিন বড় আমলম ও বুযুগি আমবদ 
কামালামতর সুউচ্চ সীমায় ফপৌাঁমছও আল্লাহর অসন্তুহষ্টর একহট 
কাি করার কারমণ হকভামব ধ্বংমসর গহ্বমর পহতত হমলা। 
এমত তারা সতকি হমব। 

কুরআমন কারীমম ফসই ফলামকর নাম বা ফকান পহরচয় উমল্লখ 
করা হয়হন। তাফসীরহবদ সাহাবা ও তামবয়ীগমণর মাধযমম 
এ বযাপামর হবিাহরত হববরণ হবহভন্ন ফরওয়ায়ামত এমসমছ। 
ফসগুমলার মমধয সবিাহধক প্রহসদ্ধ ও অহধকাংশ আমলমমর 
হনকট গ্রহণমযাগয হমলা হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আব্বাস 
রা.  এর ফরওয়াময়ত। তামত উমল্লখ করা হময়মছ,  ফসই 
ফলাকহটর নাম বালআম ইবমন বাউরা। সংমেমপ বলা 
বালআম বাউরা। ফস হসহরয়ায় বায়তুল মুকাোমসর হনকটবতিী 
হকনআমনর অহধবাসী হছল। অপর এক বণিনায় এমসমছ,  ফস 
বনী ইসরাইল সম্প্রদাময়র ফলাক হছল। 

ফস ‘মুসতািাবুদ দাওয়াত’ হছল। অেিাৎ তার প্রমতযকহট 
দু‘আ আল্লাহর দরবামর কবুল হমতা। ফস ইসমম আিমমর 
মাধযমম দু‘আ করমতা। আল্লাহ তা‘আলার আমগ নাহযলকৃত 
ফকান ফকান হকতামবর ইলমও তার হছল। তার গুণ ও 
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সবহশমষ্টযর বণিনায় বলা হময়মছ, ْْ اى    اُه اى ال َِّذ اتَّْينَّ يَّاتِنَّ   “যামক 

আহম আমার হনদশিনাবহল দান কমরহছলাম।” এখামন “আমার 
হনদশিনাবহল” হদময় তার ফসই ইলমমর হদমকই ইংহগত করা 
হময়মছ। 

বালআম বাউরার দু‘আ ও তার পহরণহত 
ফফরাউমনর ফলাহহতসাগমর েুমব মরা এবং মুসা ‘আলাইহহস 
সালামমর হমসর হবিময়র পর যখন আল্লাহ তা‘আলার পে 
ফেমক হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও বনী ইসরাইল 
কওমমক তৎকালীন িাব্বাহরন ও নাফরমান আমাহলকা 
সম্প্রদাময়র হবরুমদ্ধ হিহাদ করার হুকুম ফদওয়া হমলা,  তখন 
তারা হিহামদর িন্য ফসই সম্প্রদাময়র আবাসিমলর উপকমে 
হসহরয়ায় ফপৌাঁছমুলন। তামত িাব্বাহরন কওমম আমাহলকা 
ফদখমলা,  হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম সমি বনী 
ইসরাইল সসন্যসহ হসহরয়ায় এমস ঘাাঁহট িাপন কমরমছন। 

মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার কওমমর ফমাকামবলায় প্রচণ্ড 
শহক্তধর ফফরাউন সম্প্রদাময়র ফলাহহতসাগমর হনমহিত হময় 
মরার কো পূবি ফেমকই তামদর িানা হছল। তাই মুসা 
‘আলাইহহস সালামমর ফমাকামবলা করমত তামদর মমন ভয় 
িন্মামলা। 

এিন্য তারা চাতুমযির আশ্রয় হনময় ওই এলাকার সবমচময় 
বড় দু‘আ কবুমল প্রহসদ্ধ বুযুগি আমলম বালআম ইবমন 
বাউরার কামছ সমমবত হময় বলমলা,  মুসা তার হবপুলসংখযক 
সসন্যসহ আমামদর হতযা ও ফদশান্তর করার িন্য এমসমছ। 
আপহন আমামদর িন্য আল্লাহ তা‘আলার দরবামর দু‘আ 
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করুন,  যামত হতহন তামদর আমামদর ফমাকামবলা ফেমক 
হফহরময় ফদন। 

বালআম বলমলা,  ফতামরা এ কী বলমছা!  হতহন হমলন 
আল্লাহর নবী,  তার সামে রময়মছন আল্লাহর ফফমরশতাগণ। 
আহম আল্লাহর নবী ও তার অনুসারীগমণর হবরুমদ্ধ ফকমন 
কমর বদদু‘আ করমত পাহর? অেচ আল্লাহ তা‘আলার 
দরবামর তার ফয মরতবা,  আহম তা িাহন। আহম যহদ এ 
ধরমনর িঘন্য কাি কহর,  তা হমল আমার দুহনয়া- আহখরাত 
সবই বরবাদ হময় যামব। 

তবু তার সম্প্রদাময়র প্রভাবশালী ফলামকরা পীড়াপীহড় করমত 
োকমলা। বালআম ইবমন বাউরা বলমলা,  আচ্ছা,  তা হমল 
আহম ইসহতখারা কমর ফদহখ,  এ বযাপামর দু‘আ করার 
অনুমহত আমছ হকনা? বালআমমর হনয়ম হছল,  ইসহতখারা 
ছাড়া ফকান কাি করমতা না। তাই ফস হনয়মানুযায়ী হবষয়হট 
িানার িন্য ইসহতখারা করমলা। তামত স্বপ্নমযামগ তামক 
এই হনমদিশনা ফদওয়া হমলা,  ফস ফযন কখমনাই নবী ও 
মুহমনমদর হবরুমদ্ধ বদদু‘আ না কমর। 

বালআম তার সম্প্রদাময়র ফলাকমদর স্বমপ্নর কো বলমলা। 
বদদু‘আ করমত তামক বারণ করা হময়মছ। তাই ফস হকছমুতই 
বদদু‘আ করমত পারমব না। তখন ফসই সম্প্রদাময়র 
সমািপহতরা হচন্তাভাবনা কমর তার দরবামর হবপুল পহরমাণ 
মূলযবান উপম ৌকন হনময় হাহির হমলা। তামদর উমেশ্য 
হমলা,  এই ঘুষ হদময় বশ কমর তামক বদদু‘আ করমত 
রাহি করামনা। তাই যখন ফস উক্ত উপম ৌকন ফদমখ ফলাভ 
সামলামত না ফপমর ফসগুমলা গ্রহণ কমর হনমলা,  তখন 
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সম্প্রদাময়র ফলামকরা ফিার আবদার িানামলা,  আপনামক এ 
কািহট কমর হদমতই হমব। এভামব তামদর আবদার- অনুমরাধ 
ও পীড়াপীহড় চলমতই োকমলা। 

ফকান ফকান বণিনা অনুযায়ী,  ফস হনমি এসব উৎমকাচ গ্রহণ 
কমরহন,  বরং তার স্ত্রী উৎমকাচ গ্রহণ কমর তামদর এ 
কািহট কহরময় ফদওয়ার প্রহতশ্রুহত ফদয় এবং এিন্য তামক 
বুঝামত োমক। 

তখন স্ত্রীর সন্তুহষ্ট,  আমবগ ও সম্পমদর ফমাহ তামক হবোন্ত 
কমর হদল। ফমল ফস বদদু‘আ করার উমেমশ্য গাধার উপর 
সওয়ার হময় হিসতান নামক পাহামড়র হদমক রওয়ানা হদল,  
যার হনকমট মুসা ‘আলাইহহস সালাম সসন্যবাহহনীসহ অবিান 
করহছমলন। 

পহেমমধয তার গাধাহট বারবার বমস পড়মত লাগমলা এবং 
সামমন অগ্রসর হমত অনীহা প্রকাশ করমলা। বালআম তামক 
অনবরত চাবুক ফমমর উঠামত লাগমলা এবং একট ু একট ু
কমর অগ্রসর হমত লাগমলা। এমহন কমর গাধাহটমক বারবার 
মারমত মারমত ফস ফপমরশান হময় হগময়হছল। তখন আল্লাহ 
তা‘আলা তার কুদরমত গাধার যবান খুমল হদমলন। ফস বমল 
উঠমলা,  ওমর ফবওকুফ বালআম,  আপনার উপর আফমসাস 
হয়!  আপহন হক একবারও ফভমব ফদমখমছন,  আপহন ফকাোয় 
যামচ্ছন? আপহন ফতা আমামক সামমন চালামনার িন্য ফচষ্টা 
করমছন,  অেচ ফফমরশতারা সামমন হদক ফেমক আমামক 
হপছন হদমক ধাক্কা হদমচ্ছন। 

বালআম তার গাধামক কুদরতীভামব এ ধরমনর কো বলমত 
ফদমখ বুঝমত পারমলা,  এমক হনময় আর সামমন অগ্রসর 
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হওয়া সম্ভব নয়। তাই ফস গাধাহটমক ওখামনই ফরমখ পাময় 
ফহাঁমট ফসই পাহামড় ফপৌাঁছলু। 

উক্ত পাহামড় উমঠ ফস হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও 
বনী ইসরাইমলর হবরুমদ্ধ বদদু‘আ করমত আরম্ভ করমলা। 
ফস মুহমূতি আল্লাহ তা‘আলার কুদরমতর অপূবি কাহরশমা 
ফদখা হদল ফয,  মুসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার সম্প্রদাময়র 
হবরুমদ্ধ বদদু‘আ করমত হগময় বালআম বাউরা ফযইসব বাকয 
উচ্চারণ করমত চাইমলা,  ফসসবই তার মুখ হদময় হনি 
সম্প্রদাময়র হবরুমদ্ধই উচ্চাহরত হময় ফগল। তখন তার 
সম্প্রদাময়র ফলামকরা হচৎকার কমর বমল উঠমলা,  বালআম,  
এহক সবিনাশা কারবার!  তুহম ফয বনী ইসরাইমলর পহরবমতি 
উমটা আমামদর হবরুমদ্ধই বদদু‘আ করমছা!  তখন বালআম 
ইবমন বাউরা বলমলা,  “এটা আমার ইচ্ছাকতৃ হবষয় নয়। 
আহম বনী ইসরাইমলর হবরুমদ্ধই বলমত চাহচ্ছ। হকন্তু আমার 
হিহ্বা ফতামামদর হবরুমদ্ধ বমল ফফলমছ,  যা ফরাধ করা আমার 
পমে সম্ভব হমচ্ছ না।” 

ফশমষ তামদর অন্যায় কৃতকমমির এই পহরণহত হমলা,  ফসই 
আমাহলকা সম্প্রদাময়র উপর আযামব ইলাহী নাহযল হমলা। 
আর বালআমমর পরকালীন শাহি ফতা রময়মছই। দুহনয়ামতও 
তামক এই শাহি ফদওয়া হমলা ফয,  তার হিহ্বা ফবহরময় এমস 
হসনার উপর লটমক ফগল। এরপর ফেমক তার ফকান দু‘আই 
কবুল হমলা না। 

হযনার কারমণ ফযভামব আযাব এমলা 
অতঃপর বালআম তাওবা ও অনুমশাচনা করার পহরবমতি 
ইবলীস শয়তামনর হদময় আমরা ফবহশ প্রমরাহচত হময় আমরা 
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ধ্বংমসর পমে পা বাড়ামলা। ফস তার সম্প্রদায়মক বলমলা,  
আমার ফতা ইহকাল- পরকাল সবই বরবাদ হময় ফগল। আর 
আমার দু‘আও আর চলমছ না। এমতাবিায় ফতামামদর 
খাহতমর বনী ইসরাইমলর ধ্বংমসর িন্য আমামক অন্যমকামনা 
ফহন্দ আাঁটমত হমব। 

এই বমল ফস তার সম্প্রদাময়র ফলাকমদর কুপরামশি হদময় 
বলমলা,  ‘আহম ফতামামদর এমন একহট ফকৌশল বমল হদব,  
যার হদময় ফতামরা মুসা ‘আলাইহহস সালামমর হবরুমদ্ধ 
অনায়ামস িয়ী ফেমক পারমব। ফতামরা ফতামামদর সুন্দরী 
নারীমদর খুব আকষিণীয় কমর সাহিময় ফকান হকছ ু হবহক্র 
করার বাহানায় বনী ইসরাইমলর সসন্যমদর মামঝ পাহঠময় 
দাও। ফসই সামে তামদর একোও ভামলাভামব বুহঝময় হদমব 
ফয,  বনী ইসরাইমলর সসন্যরা তামদর সামে যা- হকছইু করমত 
চাইমব,  িাহতর স্বামেি তারা ফযন তা অবামধ করমত ফদয়;  
ফকান রকম বাধা ফযন না ফদয়। এরা মুসাহফর,  লম্বাহদন 
যাবত ঘরছাড়া;  হয়মতা এরা এই অবিায় বযহভচামর িহড়ময় 
পড়মব। এমত তামদর ধ্বংস অহনবাযি হময় যামব। ফকননা,  
আল্লাহ তা‘আলার হনকট বযহভচার অতযন্ত ঘৃহণত কাি। ফয 
িাহতর মামঝ তা অনুপ্রমবশ কমর,  তামদর উপর আল্লাহর 
গিব ও অহভসম্পাৎ পহতত হয়। তারা কখনও হবিয় বা 
সাফলয লাভ করমত পামর না। তখন ফতামরা- ই হবিয়ী 
হমব এবং তামদর ফমাকামবলা ফেমক মুহক্ত পামব। 

বালআমমর এই সপশাহচক চালহট আমাহলকা সম্প্রদাময়র খুব 
মনঃপূত হমলা। ফস মমতই তারা কাি করমলা। তারা তামদর 
সুন্দরী ফমময়মদর খুব আকষিণীয় কমর সাহিময় বনী 
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ইসরাইমলর সসন্যমদর মামঝ ফফহরওয়ালী হহসামব পাহঠময় 
হদল। 

ঘটনাক্রমম শয়তামনর ফধাাঁকায় পমড় বনী ইসরাইমলর যামযাম 
ইবমন শালুম নামক এক সরদার এই চামলর হশকার হময় 
ফগল। হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম তামক সহ সকলমক 
এই দুষ্কমি ফেমক বারণ করমলন এবং শত্রুমদর গভীর ষড়যন্ত্র 
সম্পমকি সতকি করমলন। হকন্তু ফস তার সতকিবাণীর প্রহত 
ভ্রুমেপ করমলা না। বরং কওমম আমাহলকার সপশাহচক 
ফাাঁমদ িহড়ময় পড়ল এবং বযহভচামর হলপ্ত হমলা। 

ফমল সমঙ্গ সমঙ্গ বনী ইসরাইমলর মামঝ ফখাদায়ী গিবরূমপ 
কহঠন ফেগ ফরাগ ছহড়ময় পড়মলা। ফমল একই হদমন সির 
হািার ইসরাইলী সসন্য মৃতুযমমুখ পহতত হমলা। 

তখন বনী ইসরাইল সম্প্রদায়মক এই হবপদ ফেমক উদ্ধামরর 
িন্য হযরত হারুন ‘আলাইহহস সালামমর ফদৌহহত্র ও হযরত 
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর ফদহরেী বীর মুিাহহদ ফাহহাস 
উক্ত অপকমি সম্পমকি অবগত হময় হনি অস্ত্রসহ যামযাম 
ইবমন শালুমমর তাাঁবুমত প্রমবশ করমলন এবং ফসই পাপাচারী 
যামযাম ও যার সামে ফস অপকমমি হলপ্ত হময়হছল,  তামক 
হতযা কমর ফফলমলন। আর বলমলন,  আল্লাহ তা‘আলা এই 
বযহক্তর কারমণ আমামদর সকলমক গিব হদময় ধ্বংস কমর 
হদমচ্ছন। 

তামদর হনহত হওয়ার পর ইসরাইলীরা ঐ দুিমনর লাশ 
প্রকামশ্য ঝুহলময় রাখমলা,  যামত অন্যরা হশোগ্রহণ করমত 
পামর। অতঃপর তারা সবাই আল্লাহ তা‘আলার দরবামর 
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কায়মমনাবামকয তাওবা- ইসহতগফার করমলা। তখন ফসই 
ফেগ গিব দূর হমলা। 

অতঃপর মুসা ‘আলাইহহস সালাম কওমম আমাহলকামক পরাি 
কমর ফসই এলাকামক নাফরমানী ফেমক মুক্ত করমলন। 

আয়ামতর তাফসীর প্রসঙ্গঃ এক 
আয়ামত বালআম ইবমন বাউরার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পমকি 

প্রেমত বলা হময়মছ, ْْ اى   اُه اى ال َِّذ اتَّْينَّ يَّاتِنَّ   “যামক আহম আমার 

হনদশিনাবহল দান কমরহছলাম।” 

অতঃপর বলা হময়মছ, ا  ٌَّ ِمْنهَّ لَّ  হকন্তু ফস তা ফেমক“ فَّانسَّ

ফবহরময় ফগমছ।” ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১৭৫)  

এই  ٌَّ لَّ  শব্দহট প্রকতৃপমে পশুর চামড়া ছাড়ামনার হদময় فَّانسَّ

চামড়ার ফভতর ফেমক পশুর ফদহ ফবর হওয়া হকংবা সামপর 
( ছলম ছাড়ামনার ফমল)  ফভতর ফেমক তার ফদহ ফবহরময় 
আসার ফেমত্র বলা হয়। এখামন আল্লাহর হনদশিনাবহলর 
জ্ঞানমক একহট ফপাশাক বা ফলবামসর সামে তুলনা কমর 
বলা হময়মছ,  এই ফলাকহট জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ফসই ফবষ্টন 
ফেমক সম্পূণিরূমপ ফবর হময় হগময়মছ। ফমল শয়তান তামক 
কাবু কমর ফফমলমছ। এর দরুন ফস পে পেেষ্টমদর অন্তভুিক্ত 
হময় হগময়মছ। আয়ামতর পরবতিী অংমশ ফসই কোই বযক্ত 
করা হময়মছ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরন,   

اِويْنَّ  َّانَّ ِمنَّ الْغَّ اُن فَّك ْيطَّ ُه الش َّ عَّ  فَّاَّتْبَّ

অেিঃ তাই শয়তান তার ফপছমন ফলমগমছ। ফমল ফস 
পেেষ্টমদর অন্তভুিক্ত হময় পমড়মছ। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  
১৭৫)  
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এখামন একো বুঝামনা হময়মছ,  ফয পযিন্ত আল্লাহর 
হনদশিনাবহলর জ্ঞান তো হকতামবর ইলম ও আল্লাহর স্মরণ 
তার সামে হছল,  ফস পযিন্ত শয়তান তার উপর ফকান প্রভাব 
হবিার করমত পামরহন। হকন্তু স্ত্রীর মুহাব্বমত ও দুহনয়ার 
সম্পমদর ফমামহ যখন তা ফশষ হময় ফগল,  তখন শয়তান 
তামক কাবু কমর ফফলমলা। যেরুন ফস পেেষ্টমদর অন্তভুিক্ত 
হময় ফগল। 

আয়ামতর তাফসীর প্রসঙ্গঃ দুই 
কুরআমন কারীমম বলা হময়মছ,   

ى  ل ا وَّ فَّْعنَّاُه بِهَّ ا لَّرَّ لَّْو ِشْئنَّ اهُ  ِكن َّهٗ وَّ ات َّبَّعَّ هَّوَّ َّْخلَّدَّ اىِلَّ اّْلَّْرِض وَّ  ا

অেিঃ আহম ইচ্ছা করমল,  ফসই হনদশিনাবলীর বমদৌলমত 
তামক উচ্চমযিাদাসম্পন্ন কমর হদতাম। হকন্তু ফস পাহেিব 
িগমতর চাকহচমকযর প্রহত আকৃষ্ট হময় হগময়মছ এবং হনি 
প্রবৃহির দাসত্ব করমত শুরু কমরমছ। 

এই আয়ামত  ََّّْخلَّد د শব্দহট ا  ফেমক উদ্ভুত। এর অেি إِْخالَّ

ফকান হকছরু প্রহত আকষৃ্ট হওয়া হকংবা ফকান িান আাঁকমড় 

ধরা। আর أَّْرض এর প্রকৃত অেি ভূহম। পৃহেবীমত যা- হকছু 

রময়মছ,  ফসই যাবতীয় সম্ভার হয়মতা সরাসহর ভূহম,  না 
হয় ভূহমসংক্রান্ত হবষয়- সবভব,  ফযমন,  ঘর- বাহড়,  ফেত-
খামার ইতযাহদ,  হকংবা যহমন ফেমকই উৎপন্ন অন্যান্য 
সামগ্রী,  ফযগুমলার মাধযমম মানুষ িীবন- যাপমনর অবলম্বন 

ও সুখ- শাহন্ত লাভ কমর োমক। সুতরাং أَّْرض শব্দ হদময় 

এখামন পৃহেবীর যাবতীয় সম্পদ- সম্ভারই বুঝামনা হময়মছ। 
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উহল্লহখত আয়ামত এহদমক ইংহগত করা হময়মছ,  আল্লাহপ্রদি 
হনদশিনাবলী ও তার জ্ঞান- ইলমই হমলা প্রকৃত ইিত- সম্মান 
ও সফলতার চাহবকাহঠ। হকন্তু ফয বযহক্ত এসব ফখাদায়ী 
হনদশিন ও জ্ঞামনর যোেি সম্মান না হদময় পাহেিব কামনা-
বাসনামক এর উপর প্রাধান্য হদমব,  তার িন্য এই ইলম-
গুণই মহাহবপমদর কারণ হময় দাাঁড়ামব এবং ফস ইহকাল ও 
পরকামল আল্লাহ তা‘আলার কহঠন শাহি ও আযামব হনপহতত 
হমব। 

আয়ামতর তাফসীর প্রসঙ্গঃ হতন 
বালআম ইবমন বাউরার পরকালীন শাহি ফয কত ভয়াবহ 
হমব,  তা মহান আল্লাহই িামনন। তার প্রহত তাৎেহণক 
দুহনয়ার ফয শাহি আমরাহপত হময়হছল,  ফস সম্পমকি আয়ামতর 
পরবতিী অংমশ বলা হময়মছ,   

َّْو تََّْتُ  ْث ا ْث اِْن تَّْحِمْل عَّلَّْيِه يَّلْهَّ  كُْه يَّلْهَّ

অেিঃ তার অবিা হমলা কুকুমরর মমতা,  যহদ তামক তাড়া 
কমরা,  তবু হাাঁপামব,  আর যহদ তামক ফছমড় দাও,  তবু 
হাাঁপামব। ( সূরা আ‘রাফ,  আয়াত:  ১৭৬)  

এই আয়ামত উহল্লহখত يَّلْهَّث শমব্দর প্রকৃত অেি হমলা হিহ্বা 

ফবর কমর ফছমড় হদময় ফিামর শ্বাস ফনওয়া। 

একো সবিিনহবহদত ফয,  সকল প্রাণীই হনমির িীবন রোর 
িন্য ফভতমরর উষ্ণ বায় ু বাইমর ফবর কমর ফদয় এবং বাইমর 
ফেমক নতুন তািা বায়ু নাক- মুমখর মাধযমম ফভতমর ফটমন 
ফনয়। এই শ্বাস- হনঃশ্বামসর গ্রহণ ও তযামগর উপরই প্রহতহট 
প্রাণীর িীবন হনভিরশীল। আর মহান আল্লাহ- ই প্রমতযক 
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িীমবর িন্য এ কািহট অতযন্ত সহি ও সাবলীল কমর 
হদময়মছন ফয,  ফকান ইচ্ছা বা পহরশ্রম ছাড়াই প্রহতহট প্রাণীর 
নামকর রন্ধ্র হদময় ফভতমরর হাওয়া বাইমর এবং বাইমরর 
হাওয়া ফভতমর আসা- যাওয়া করমছ। এমত না ফকান 
শহক্তপ্রময়ামগর দরকার হয় আর না ইচ্ছা কমর করার 
প্রময়ািন পমড়। বরং স্বাভাহবক ও স্বভাবগতভামবই এ কািহট 
ক্রমাগতভামব সম্পন্ন হমত োমক। 

তমব িীব- িন্তুর মমধয কুকুর এর বযহতক্রম। ফকবল কুকুরই 
এমন িীব,  যামক শ্বাস- প্রশ্বাস ফনওয়ার িন্য হিহ্বা ফবর 
কমর ফিার হদমত হয় এবং পহরশ্রম করমত হয়। 

অন্যান্য িীব- িন্তুর ফবলায় এমন অবিা তখনই সৃহষ্ট হয়,  
যখন তামদর প্রহত ফকউ চড়াও হয় হকংবা ফস ক্লান্ত- পহরশ্রান্ত 
হময় পমড় অেবা আকহস্মক ফকান হবপদ- আপমদর সম্মুখীন 
হয়। হকন্তু কুকুমরর উপর এই অবিা সবিেণই োমক,  তার 
উপর চড়াও হমলও হকবা তামক ফছমড় হদমলও। 

উহল্লহখত আয়ামত বালআম ইবমন বাউরামক কুকুমরর সামে 
তুলনা করা হময়মছ। ফস আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূমহর 
জ্ঞান ও পহরচয় লাভ করার পরও তার উপর হনি প্রবৃহি 
ও দুহনয়ার ফলাভমক প্রাধান্য হদময় আল্লাহ তা‘আলার হনমদিশ 
অমান্য কমরহছল। ফমল তামক এই শাহি ফদওয়া হময়হছল 
ফয,  তার হিহ্বা কুকুমরর হিহ্বার মমতা ফবহরময় হগময় বুমকর 
উপর ঝুমল পমড়হছল এবং তামত ফস অনবরত কুকুমরর 
মমতা হাাঁপামত োকমতা। তামক ফকউ তাড়া করুক বা না 
করুক,  সবিাবিায় ফস শুধু কুকুমরর মমতা হাাঁপামতই োকমতা। 
ফসই সামে তার দু‘আ কবুমলর মযিাদা ও বুযুগিীর মরতবা 
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উহঠময় ফনওয়া হময়হছল এবং ফস চরম অধঃপতমনর হশকার 
হময়হছল। 

বালআম বাউরার ঘটনা ফেমক হশো 
উহল্লহখত আয়ামত বহণিত ঘটনার হববরণী ফেমক আমরা এই 
হশো অিিন করমত পাহর।  

১.  কামরা পমেই হনমির জ্ঞান- গহরমা ও ইবাদত- বমন্দগীর 
বযাপামর তুষ্ট ও হনহশ্চন্ত হওয়া উহচত নয়। কারণ,  শয়তান 
সবিদা মানুমষর ফপছমন ফলমগ আমছ। ফযমকামনা সময় তামক 
ফধাাঁকা হদময় পেচুযত কমর হদমত পামর। ফযমন ঘমটমছ 
বালআম ইবমন বাউরার ফেমত্র। 

তাই শয়তামনর ফধাাঁকা ফেমক সবিদা সমবিাচ্চ সতকিতা 
অবলম্বন করমত হমব এবং ফকানক্রমমই শরী‘আমতর হনমদিশ 
ফেমক একচুলও সরা যামব না। ফসই সামে আল্লাহ তা‘আলার 
ফশাকরগুযাহর ও হসরামত মুসতাকীমমর উপর কাময়ম ও 
দাময়ম োকার িন্য আল্লাহর দরবামর দু‘আ করা এবং 
ফকবল তারই উপর ভরসা করা একান্ত কতিবয। 

২.  এমন সব পহরমবশ ও কাযিকলাপ ফেমক খুব সতকিতার 
সামে ফবাঁমচ োকা িরুরী,  ফযগুমলামত দীনী বযাপামর 
ফকানরূপ েহতর আশংকা োমক। হবমশষ কমর স্ত্রী,  ধনসম্পদ 
ও সন্তানসন্তহতর মায়া ও ফমামহ ফফমল কখমনা ফযন 
শরী‘আমতর হুকুম ফেমক ফকানরূপ হবচুযহত না ঘমট,  ফস 
বযাপামর খুব সাবধান োকমত হমব। এর অশুভ পহরণহতর 
কো সবিেণ স্মরণ রাখমত হমব। 
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স্ত্রী ও সন্তান- সন্তহতর মুহাব্বত ফদামষর নয়;  বরং 
শরী‘আমতর গহণ্ডর মমধয তা কাময,  তমব তামদর কারমণ 
ফযন কখমনা আল্লাহর হুকুমমর বরমখলাফ করা না হয়। 
হবমশষ কমর স্ত্রীর সবধ- অনবধ সকল দাহব রো করা। 
সুতরাং এ বযাপামর শরী‘আমতর হবহধ- হবধান ফিমন তার 
প্রহত প্রাধান্য ফদওয়া কতিবয। তা না হমল আল্লাহর 
নাফরমানীর কারমণ দুহনয়া ও আহখরামত চরম েহতর 
সম্মুখীন হমব। 

৩.  অসৎ ও েষ্ট ফলাকমদর সামে সম্পকি রাখা এবং তামদর 
হনমন্ত্রণ বা হাহদয়া- ফতাহফা গ্রহণ করা ফেমকও ফবাঁমচ োকা 
আবশ্যক। হনি সম্প্রদাময়র পেেষ্ট ফলাকমদর উপম ৌকন 
গ্রহণ করার কারমণই ফতা বালআম ইবমন বাউরা পেচুযত 
হময় পমড়হছল। 

৪.  অেীলতা ও পাপাচার ফগাটা িাহতর িন্য ধ্বংস ও 
হবপযিময়র কারণ হময় দাাঁড়ায়। তাই ফসই ধ্বংস ও হবপযিয় 
ফেমক রো ফপমত হমল,  ফদশ ও সমািমক যাবতীয় 
ফবহায়াপনা ও অেীলতার পে পহরহার করমত হমব এবং 
ফদশ ফেমক পাপাচার ও এর উপকরণাহদ সম্পূণিরূমপ হনমূিল 
করমত হমব। তা না হমল ফগাটা িাহতর উপর আল্লাহর শাহি 
ও গিব নাহযল হমব,  ফযমন হময়হছল বনী ইসরাইমলর 
উপর। হযনা- বযহভচামরর কারমণ তামদর মমধয ফেগ ফরামগর 
গিমবর দ্বারা একহদমনই সির হািার ফলাকমক আল্লাহ 
তা‘আলা ধ্বংস কমর হদময়মছন। 

তাই আমামদর ফদমশ অেীল কমিকামডের যতরকম পন্থা ও 
উপকরণ রময়মছ,  ফযমন,  অেীল গান- বাদয,  অেীল 

http://www.darsemansoor.com/
file:///E:/05.%20AMAR%20KAAAJ/1st%20Priority/esho_taqwa/Done/www.islamijindegi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


73 
 

 
 www.darsemansoor.com           www.islamijindegi.com 
 

হমহেয়া,  পনি মুহভ ও মযাগাহিন,  ফরহেও,  হটহভ চযামনল 
ও হসমনমা- হেময়টার প্রভৃহতর অেীলতা ও মহহলামদর ফবপদিা 
চলামফরা ও ফমাবাইল ফফামন ফছমলমমময়মদর েষ্টতা,  
ফপ্রমহবহনময়,  নািাময়য কোবাতিা ও কযামমরা ফমাবাইমল 
নানান অেীল ছহবর প্রমকাপ ইতযাহদ ফেমক হনমিমদরও 
বাাঁচমত হমব এবং ফদশ ও সমািমকও বাাঁচামত হমব। তা না 
হমল এর পহরণামম দুহনয়ায় ও আহখরামত হবহভন্ন আযাব-
গিমব পাকড়াও হওয়া অবশ্যম্ভাবী। 

পহবত্র কুরআমন পূবিযুমগর নসীহতমূলক সকল ঘটনা বণিনা 
কমর আল্লাহ তা‘আলা আমামদর সতকি করমছন,  ফযন আমরা 
ফসইযুমগ নাফরমানমদর মমতা নাফরমানীমত হলপ্ত না হই। 
তা হমলই যাবতীয় গিব ও শাহি ফেমক আমরা বাাঁচমত 
পারমবা এবং আমামদর সহঠক িীবমন আল্লাহ তা‘আলার 
হবধান পহরপণূিরূমপ বািবায়ন করার হদময় আমরা দুহনয়া ও 
আহখরামত সফলতা লাভ করমত পারমবা। 

সমাপ্ত 
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