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হেরা পাোড় ও তার গুো 

   

প্রথমত: পাোড়নির পনরচয়: 

মসনেজে োরাম হথজক পূবব-উত্তর হকাজে ত্বাজয়ফ (সাজয়ল) হরাজড মসনেজে োরাম েজত ৪ নকজলানমিার েূজর 

অবনস্থত। পার্শ্ববতবী স্থাি হথজক তার উচ্চতা ২৮১ নমিার, তার চূড়া উজির কুুঁজের মজতা এবং তার আয়তি েজলা ৫ 

নকজলানমিার। তার নকবলার নেক নবসৃ্তত ফাুঁকা অংশ, হযখাি হথজক মসনেজে োরাম হেখা যায়। গুোয় দের্ঘবয প্রায় ৩ 

নমিার।1 

নিতীয়ত: এর োকীকত বা রেসয: 

হেরা পাোড়, হসই পাোড় হযখাজি িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম িবুওয়াত প্রানির পূজবব ইবােজতর েিয 

নিেবিতা অবলম্বি করজতি। হসখাজি নেবরীল আলাইনেস সালাম অবতরে কজরি এবং হস হেরা গুোয় সববপ্রথম 

অবতীেব েয়। আল্লাে তা‘আলার বােী: 
﴿ۡ

ۡ
ِيَۡرب َِكۡۡبِٱۡسمِۡۡٱۡقَرأ نَسَٰنََۡۡخلَق١ََۡۡۡخلَقَۡۡٱَّلذ ٢َۡۡۡعلَقۡ ِۡمنۡۡۡٱۡۡلِ

ۡ
ۡكَرمۡ َۡوَربَُّكۡۡٱۡقَرأ

َ
ِي٣ۡۡٱۡۡل نَسَٰنََۡۡعلذم٤َۡۡۡبِٱۡلَقلَمَِۡۡعلذمَۡۡٱَّلذ  ﴾٥َۡيۡعلَمۡۡۡلَمَۡۡۡماۡٱۡۡلِ

 [  ٥  ،١: العلق]

“তুনম পড় হতামার হসই রজের িাজম, নযনি সৃনি কজরজেি। সৃনি কজরজেি মািুেজক রক্তনপণ্ড হথজক। পড় এবং 
হতামার রে মোমনেমানিত, নযনি কলজমর সাোজযয নশক্ষা নেজয়জেি। নতনি নশক্ষা নেজয়জেি মািুেজক (এমি জ্ঞাি) 

যা হস োিজতা িা।” [সূরা আল-‘আলাক, আয়াত: ১-৫] 

উমু্মল মুনমিীি আজয়শা রানেয়াল্লাহু আিো বজলি, প্রথম নেজক িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম অেী প্রাি েি 

নিদ্রাজযাজে সনিক স্বজের মজধয। নতনি হয স্বেই হেখজতি তা প্রতুযজের আজলা সেৃশ স্পি েজয় হেখা নেত। অতঃপর 

তাুঁর নিকি নিেবি ও নিঃসঙ্গ পনরজবশ পেন্দ েয়। কাজেই নতনি একাধাজর কজয়ক নেি পযবন্ত নিে পনরবাজর 

অবস্থাি িা কজর হেরা পববজতর গুোয় নিেবি পনরজবজশ আল্লাের ইবােজত মশগুল থাজকি। আর এই উজেজশয নতনি 

প্রজয়ােিীয় খােযসমাগ্রী সাজথ নিজয় হযজতি। তারপর নতনি তাুঁর েীবি সনঙ্গিী মনেয়সী নবনব খােীোর নিকি নফজর 

এজস আবার কজয়ক নেজির েিয প্রজয়ােিীয় খােয সামগ্রী নিজয় হযজতি। এভাজব হেরা গুোয় অবস্থািকাজল তাুঁর 

নিকি প্রকৃত সতয (আল্লাের অেী) সমােত েয়। (আল্লাের) নফনরশতা নেবরীল আলাইনেস সালাম হসখাজি 

আেমিপূববক তাুঁজক বলজলি, আপনি পড়ুি! রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম বজলি, আনম বললাম, আনম 

হতা পড়জত োনি িা! নতনি বলজলি, তখি আমাজক নফনরশতা নেবরীল (আলাইনেস সালাম) েনড়জয় ধজর এত 

কনিিভাজব আনলঙ্গি করজলি হয তাজত আনম ভীেে কি অিুভব করলাম। অতঃপর নতনি আমাজক হেজড় নেজয় 

বলজলি, আপনি পড়ুি! তখি আনম পূজববর িযায় বললাম, আনম হতা পড়জত োনি িা! তখি নতনি নিতীয়বার আমাজক  

েনড়জয় ধজর এত কনিিভাজব আনলঙ্গি করজলি হয তাজত আনম ভীেে কি অিুভব করলাম। তারপর নতনি আমাজক  

হেজড় নেজয় বলজলি, আপনি পড়ুি! আনম পূববািুরূপ তখিও বললাম,  আনমজতা পড়জত োনি িা। তখি নতনি 

আমাজক েনড়জয় ধজর তৃতীয়বার আনলঙ্গি কজর হেজড় নেজলি। তারপর নতনি বলজলি:  

                                                           
1 হেখুি: আল োজম আল-লাতীফ পৃ: ২৯৯ ইতযানে গ্রন্থ। 
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﴿ۡۡ
ۡ
ِيَۡرب َِكۡۡبِٱۡسمِۡۡٱۡقَرأ نَسَٰنََۡۡخلَق١ََۡۡۡخلَقَۡۡٱَّلذ ٢َۡۡۡعلَقۡ ِۡمنۡۡۡٱۡۡلِ

ۡ
ۡكَرمۡ َۡوَربَُّكۡۡٱۡقَرأ

َ
 [  ٣  ،١: العلق] ﴾٣ۡۡٱۡۡل

“আপনি আপিার রজের িাজম পড়ুি, নযনি সৃনি কজরজেি, সৃনি কজরজেি মািুেজক েমাি বাুঁধা রক্ত েজত। আপনি 

পড়ুি ! আর আপিার রে মোমনেমানিত! [সূরা আল-‘আলাক, আয়াত: ১-৩]2 

এ হসই পাোড় যাজক িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম বজলনেজলি: “নস্থর েও হে হেরা।” 

আবু হুরায়রা রানেয়াল্লাহু আিহু হথজক বনেবত, িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম একবার হেরা পাোজড় অবস্থাি 

করজেি এমি সময় পাোড় িড়া-চড়া শুরু কজর, তখি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম বজলি: হে হেরা 

নস্থর েও, হতামার উপর হতা একেি িবী, এক নসেীক ও শেীে রজয়জেি” হস সময় তার উপর িবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইনে ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমার, উসমাি, আলী, ত্বালো, যুবাজয়র ও সা‘ে ইবি আবী ওয়াক্কাস রানেয়াল্লাহু 

আিহুম উপনস্থত নেজলি।3 

এ হেরা পাোজড়র চূড়ায় হয গুো রজয়জে, অেী অবতীেব েওয়ার পর, এমিনক মক্কা নবেজয়র পর, নকংবা িবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনে ওয়াসাল্লাম তাুঁর েজের সময় বা তাুঁর হকাজিা সাোবী কখিও আসা-যাওয়া কজরজেি বজল 

হকাজিা েলীল-প্রমাে হিই। 

ইমাম ইবজি তাইনময়া বজলি: হেরা গুোয় িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম িবী েওয়ার পূজববই নিেবিতা গ্রেে 

করত: ইবােত কজরি। অতঃপর আল্লাে যখি তাুঁজক িবুওয়াত ও নরসালাত িারা সম্মানিত করজলি, সৃনির ওপর 

তাুঁর প্রনত ঈমাি আিা, তাুঁর অিুসরে ও আিুেতয ফরয কজর নেজলি। নতনি (সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম) ও 

যারা তাুঁর প্রনত ঈমাি আজিি হসই সজববাত্তম সৃনি মুোনেরেে মক্কায় হবশ নকেু বের অবস্থাি কজরি; নকন্তু হস সময় 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম নিজে বা তাুঁর হকাজিা সাোবী হেরা পাোজড় যাি নি। অতঃপর িবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম মেীিায় নেেরত কজরি ও চারবার উমরা কজরি। অথচ হসগুজলার হকাজিানিজত িা 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম, িা তাুঁর হকাজিা সাোবী হেরা গুোয় আেমি কজরি, িা হসখাজি তারা 

নযয়ারত কজরি, িা মক্কার পার্শ্ববতবী হকাজিা স্থাজির হকাজিা অংশ তাুঁরা নযয়ারত কজরি। অতএব, হসখাজি মসনেজে 

োরাম, সাফা-মারওয়ার মধযবতবী স্থাি, নমিা, মুযোনলফা ও ‘আরাফাত বযতীত আর হকাজিা স্থাজি হকাজিা ধরজের 

ইবােত হিই। 

িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম-এর পরবতবীজত হখালাফাজয় রাজশেীি ও অিযািয মোি উত্তরসূরীেে অনতবানেত 

েজয়জেি তারা হেরা গুো বা এ ধরজের অিয হকাথাও সালাত বা হো‘আর েিয েমি কজরি নি। 

আর সববেিনবনেত হয, যনে তা শরী‘আতসম্মত েত বা এমি মুস্তাোব আমজলর অন্তভুবক্ত েত যাজত আল্লাে হিকী 

নেজবি তজব এ বযাপাজর িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনে ওয়াসাল্লাম সকল মািুে অজপক্ষা হবনশ োিজতি ও সাোবীেেও এ 

সম্পজকব োিজতি। আর সাোবীেে নেজলি হিকীর কােসমূজের হক্ষত্র সববানধক অবেত ও আগ্রেী। তা সজেও 

হযজেতু তারা এ সজবর হকাজিা নকেুর প্রনত ভ্রুজক্ষপ কজরি নি, তাজত বুঝা যায় হয, এ পববত বা এ োতীয় হকাজিা 

স্থাজি নেজয় ইবােত করা েজে হসই সব িতুি িতুি আনবসৃ্কত নবে‘আতসমূজের অন্তভুবক্ত; হযগুজলাজক তারা হকাজিা 

ইবােত, দিকিয অেবজির উপায় বা অিুসরেজযােয েেয করজতি িা। সুতরাং হয হসগুজলাজক হকাজিা ইবােত, দিকিয 

                                                           
2 সেীে বুখারী: ১/৩, মুসনলম: ১/৯৭ িং ৪২২। 
3 সেীে মুসনলম: ৭/১২৮-৬৪০১। 
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অেবজির উপায় বা অিুসরেজযােয েেয করল হস অবশযই তাজের েক পজথর অিুসরে পনরতযাে কজর অিয ভ্রান্ত 

পজথর অিুসরে করল এবং এমি নিয়ম-িীনত প্রবতবি করল যার অিুমনত আল্লাে প্রোি কজরি নি।4 

তৃতীয়ত: হেরা গুোয় কনতপয় োেী িারা হয সমস্ত নবে‘আত ও সুন্নাত নবজরাধী কাযবকলাপ সংর্ঘনিত েয়: 

হেরা পাোজড় হকাজিা হকাজিা োেী হবশ নকেু নবে‘আত ও সুন্নাত পনরপন্থী কাযবকলাজপ পনতত েয়। আর তার কারে 

েজলা, এ পাোজড়র পনবত্রতা ও নভন্ন মযবাো ও দবনশিয আজে বজল তাজের ভ্রান্ত ধারো, যার ভ্রান্ততা সম্পজকব 

ইজতাপূজবব সতকব করা েজয়জে। োেীেে হযি এ সমস্ত নবে‘আত ও কুসংস্কাজর পনতত েওয়া হথজক সতকব থাজক 

এেিয নিজে তার কনতপজয়র প্রনত ইনঙ্গত করা েজলা: 

১। হিকীর উজেজশয হেরা পাোড় নযয়ারত করা, তার উপর আজরােে ও তার পনবত্রতা ও নভন্ন মযবাোর নবর্শ্াস 

হপােে করা। 

২. হেরা পাোড়জক নকবলা কজর উভয় োত উনিজয় খুব কজর হো‘আ করা। 

৩. হসখাজি সালাত আোয় করা। 

৪. তার উপর নবনভন্ন িাম বা অিয নকেু হলখা-হলনখ করা। 

৫. হসখাজি ত্বাওয়াফ করা। 

৬. হসখািকার োে-পালা ও পাথর িারা বরকত গ্রেে ও হসগুজলাজত হিকড়া, সূতা বাুঁধা। 

৭. নবনভন্ন ভ্রান্ত নবর্শ্াজস হযমি, হযি বার বার হসখাজি আেমি করজত পাজর। অমুক বযনক্ত েে করজত পাজর, হরাে-

বযানধ মুক্ত েয়, সন্তাি প্রসব েয় িা এমি মনেলার হযি সন্তাি প্রসব েয় ইতযানে নবর্শ্াজস মযাজসে, কনবতা, নচত্র, 

হিকড়া ইতযানে স্থাপি করা, পয়সা হেওয়া। 

এ ধরজের নবে‘আত ও কুসংস্কার হসখাজি র্ঘজি থাজক অথচ হয বযাপাজর আল্লাে তা‘আলা হকাজিা েলীল অবতীেব 

কজরি নি। 

সমাি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 হেখুি: ইকনতিাউস নসরানতল মুসতাকীম: ২/৩৩৩। 
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