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সংশক্ষপ্ত বেণনা............ 
নবী-রাসূলণের কাশহনীর  ণধে অণনক 
শিক্ষা শবেে ান। তাণের কাশহনীণত ফুণট 
উণেণে তাওহীেপন্থীণের অবস্থা ও তাণের 
শবণরাধীণের অবস্থান। শকভাণব তাণের 
কাউণক আল্লাহ নাজাত শেণয়ণেন, আর 
অনেণের কীভাণব ধ্বংস কণরণেন। এ 
কাশহনীর শিক্ষাগুণলা জানার  াধেণ  ময 
মকাণনা মলাণকর পণক্ষ আল্লাহর সন্তুশি ও 
িাশি মকাোয় রণয়ণে তা জানা সম্ভব হণব। 
এ প্রবণে মসসব শিক্ষা মেণক শকেু শকেু 
শিক্ষা তুণল ধরা হণয়ণে। 
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ভূশ কা 

সকল প্রিংসা আল্লাহ তা‘আলার জনে শযশন 
আ াণেরণক সুষ্পি ও প্রকািে শকতাব 
আল-কুরআন উপহার শেণয়ণেন, যাণত 
রণয়ণে শহোয়াত ও উপণেি গ্রহণের 
হাজাণরা উপকরে। শবণিষ কণর কুরআণনর 
সুন্দরত  কাসাস তো ঘটনাবলী আ াণের 
উপণেি ও নসীহত গ্রহণের আ ীয় বােী। 
আল-কুরআণন অতীত কাণলর জাশত ও 
সম্প্রোয়স ূণহর ঘটনাবলী এবং 
কাশহনীগুণলা বেণনা কণর তাণের প্রকৃশত, 
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স্বভাব, পশরেশত ও পশরোণ র শেক শনণেণি 
কণর। অতীত কাণলর ইশতহাস শনভণর, 
শবশভন্ন ঘটনা ও শকসসা বেণনা করা আল-
কুরআণনর  ূল উণেিে নয়। তণব অতীত 
কাণলর ঐশতহাশসক কাশহনী ও ঘটনার 
সশেক বেণনা আল-কুরআণনর একশট 
উণল্লখণযাগে শবষয়। মসই উপ া, উোহরে 
এবং কাশহনী শিত্রায়ণের উণেিে হণলা েীশন 
োওয়াতণক  ানুণষর শনকট হৃেয়গ্রাহী কণর 
তুণল ধরা। আল-কুরআণনর প্রধান আণলািে 
শবষণয়র প্রািীন জাশতস ূহ এবং প্রশসদ্ধ 
নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলীর শববরে 
অনেত । এ সকল কাশহনীর  ণধে  ানব 
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জাশতর সবণিণর শিরকাল উপণেি ও শিক্ষা 
গ্রহণের বহুশবধ উপকরে রণয়ণে। বতণ ান 
প্রবণে আ রা  াত্র কণয়কজন নবীর জীবন 
কাশহনী পযণাণলািনা কণর তা মেণক শিক্ষা 
গ্রহণের শেকগুণলা শিশিতকরে এবং বািব 
জীবণন তা উপলশি করার প্রয়াস পাব। 

আল-কুরআণন বশেণত কাসাস জীবন ও 
জগত সম্পণকণ  ানব জাশতর অতীত 
অশভজ্ঞতার ভাণ্ডার। জীবন ও জগত 
সম্পণকণ  ানুষ তার শনণজর পুবণধারো, তার 
স্বজাতীয় অতীত ঘটনাবলী, কাযণক্র  ও 
ফলাফল পযণাণলািনা কণরই ভশবষেত 
পশরকল্পনা গ্রহে কণর, সভেতার শবকাি 
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ঘটায়।  ানব জাশতর ননশতক, বেশিগত, 
সা াশজক সম্পকণ মহাক, আর রাষ্ট্রীয় বা 
আন্তজণাশতক সম্পকণ মহাক অতীত 
ঘটনাবলীণক মকন্দ্র কণরই তাণের সুখ, 
েুোঃখ, ভাল- ণন্দর  াপকাশে শনেণীত হয়। 
আল-কুরআণন বশেণত শবশভন্ন বেশি, স াজ, 
জাশত ও সভেতার আণলািনা দ্বারা শিক্ষা 
প্রোনই আল্লাহ তা‘আলার উণেিে। 

আল-কুরআণন উশল্লশখত সকল শকসসাই 
বেশির জীবণন মকাণনা না মকাণনা িণর 
উপকার শেণে এবং তা মেণক শিক্ষা 
গ্রহণের সুণযাগ আণে। শনণে আ রা  াত্র 
কণয়কজন নবীর ঘটনাবলী বেণনা কণর 
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তাণেণক উপণেি গ্রহণের এবং শিক্ষনীয় 
শবষণয়র শেক-শনণেিণনা প্রাশপ্ত শনণয় 
আণলািনা করব।  

আে  ‘আলাইশহস সালাণ র ঘটনা মেণক 
শিক্ষা:  

আল-কুরআণন আে  ‘আলাইশহস সালাণ র 
না  ২৫শট আয়াণত ২৫ বার উণল্লখ করা 
হণয়ণে।1 আে  ‘আলাইশহস সালাণ র 
প্রশসদ্ধ ঘটনাবলী বেণনার এক াত্র উণেিে 

                                                           
1. সম্পােনা পশরষে, সীরাত শবশ্বণকাষ (ঢাকা: 
ইসলাশ ক ফাউণেিন বাংলাণেি, ২০০০ খৃ.), ১  
সংস্করে, খ. ১, পৃ. ৩৩।  
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হণলা ঘটনা মেণক প্রাপ্ত ফলাফল মেণক 
শহোয়াত ও সৎক ণ লাণভর উপকরে খুুঁণজ 
মবর করা এবং জ্ঞান-বৃশদ্ধ ও শবণবক শেণয় 
আল্লাহর একত্ববাণের স্বীকৃশত প্রোণনর 
শিক্ষা লাভ করা। তাোড়া আে  
‘আলাইশহস সালাণ র ঘটনায় অসংখে 
নেীহত এবং  াসআলার স াণবি রণয়ণে। 
এখাণন কণয়কশট গুরুত্বপূেণ নেীহণতর প্রশত 
ইশেত করা হণলা। 

1. আল্লাহর শহক তস ূণহর রহসে অসংখে 
এবং অগশেত। মকাণনা  ানুণষর পক্ষ 
(ণস আল্লাহর যত সাশন্নধেপ্রাপ্তই মহাক 
না মকন), স ি রহসে সম্বণে 
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ওয়াশকফহাল হওয়া সম্ভব নয়। এ 
কারণেই আল্লাহর শফশরিতাগে িূড়ান্ত 
পযণাণয়র সাশন্নধেপ্রাপ্ত হওয়া সণেও 
আে ণক খলীফা বানাণনার শহক ত 
সম্পণকণ শকেুই জানণত পাণরন শন এবং 
শবষয়শট পূেণ তেে সমু্মণখ না আসা পযণন্ত 
তারা শবস্মণয় শন গ্ন শেণলন।  

2. আল্লাহর েয়ােৃশি এবং  ণনাণযাগ যশে 
মকাণনা তুে পোণেণর প্রশতও হণয় যায়, 
তাহণল তা মেষ্ঠ হণত মেষ্ঠতর  যণাো 
এবং  হা সম্মাশনত পণে অশধশষ্ঠত হণত 
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পাণর এবং  হে ও বুযুগণী লাণভ ধনে 
হণত পাণর।2  

3.  ানুষণক যশেও সকল প্রকাণরর বুযগণী 
োন করা হণয়ণে এবং মস সব প্রকাণরর 
 যণাো ও বুযগণী লাভ কণরণে, তবুও 
তার সৃশিগত ও স্বভাবজাত েুবণলতা 
স্বস্থাণন পূবণবৎ বহাল রণয়ণে এবং  ানব 
ও  নুষেসূলভ মস সৃশিগত ত্রুশট তবুও 
বাকী রণয়ণে। এ েুবণলতা এবং ত্রুশটই 
মস বস্তু শেল যা আে  ‘আলাইশহস 

                                                           
2 আবু্দল ওয়াহাব আল-নাজ্জার, কাসাসুল আশম্বয়া 
(ববরুত: োরুল-শফকর, তা. শব), পৃ. ৬।  
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সালাণ র উপরও ভুল আনয়ন কণরণে, 
ফণল শতশন ইবশলণসর মধাকায় পশতত 
হণয়ণেন।3 

4. অপরাধী হণয়ও যশে  ানুণষর অন্তর 
তাওবা ও অনুতাণপর প্রশত ঝুুঁণক পণড় 
তণব তার জনে আল্লাহ পাণকর 
রহ ণতর দ্বার রুদ্ধ নয়। মস েরবার 
পযণন্ত মপৌঁেবার পণে শনরািার অেকার 
ঘাশটণত পশতত হয় না। অবিে খাুঁশট 
তাওবা ও সশতেকাণরর অনুতপ্ত হওয়া 

                                                           
3 আত-তাবারী, কাসাসুল আশম্বয়া (ববরুত: োর 
আল-শফকর, ১৯৮৯), পৃ. ৮। 
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অপশরহাযণ। আে  ‘আলাইশহস সালাণ র 
ভুল-ত্রুশট ময ন এই তাওবা এবং 
অনুতাণপর ফণল ক্ষ া লাণভর মযাগে 
হণয়ণে, মত শন তার স ুেয় বংিধণরর 
জনেই ক্ষ া ও রহ ণতর জগৎ খুবই 
প্রিি4। ময ন,  হান আল্লাহ বণলন, 

ِينۡ ۡٱعِب ادِيۡ ي  ۡۡقُل ۡ﴿ ۡ َّۡلذ س 
 
ۡىۡفُوا ۡأ نُفِسهِمۡ َۡع  

 
ۡۡأ ۡن ُطوا ۡت قۡ ۡل 

ۡ ۡمِن ِهۡٱۡةِرذح  ۡ ۡٱإِنۡذۡللذ ۡۡٱفِرُۡي غۡ ۡللذ نُوب  هَّۡۡلُّ ِيًعا ُۡهوۡ ۡۥإِنذهَُۡۡج 
 [ ٥٣: الزمر] ﴾٥٣ۡلرذِحيمُۡۡٱغ ُفورُۡلۡ ٱ

                                                           
4 প্রাগুি। 



14 

5. ‘‘মহ রাসূল! আপশন মলাকণেরণক বণল 
শেন ময, আল্লাহ বলণেন, মহ আ ার 
বান্দাগে! যারা শনণজণের নফণসর 
বোপাণর সী ালংঘন কণরে (অেণাৎ 
গুোণহর কাজ কণর নফণসর ওপর 
যুলু  কণরে) মতা রা আল্লাহর রহ ত 
মেণক শনরাি হণয়া না। শনোঃসণন্দণহ, 
আল্লাহ যাবতীয় গুনাহ  াফ কণর শেণব, 
(ণতা রা তাওবা ও অনুতাণপর সাণে 
আল্লাহর েরবাণর ক্ষ া প্রােণনা কর), 
শনোঃসণন্দণহ শতশন খুবই ক্ষ ািীল এবং 
েয়ালু।’’ [সূরা আয-যু ার, আয়াত: ৫৩] 
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6. আল্লাহর েরবাণর অবাধেতা ূলক 
আিরে এবং শবণরাহী হওয়া বড় সৎ 
ক ণগুণলাণকও ধ্বংস কণর মেয় এবং 
স্থায়ী অপ ান ও ক্ষশতর কারে হণয় 
োুঁড়ায়। এ শবষণয় ইবশলণসর ঘটনাশট 
বড়ই উপণেি ূলক। আর আল্লাহ 
তা‘আলার েরবাণর অবাধেতা ও শবণরাহ 
করার ফণল তার পূণবণকার ইবােণতর 
শক েুেণিা হণয়ণে তা শনোঃসণন্দণহ লক্ষ 
লক্ষ উপণেি গ্রহণের উপকরে বণট।5 
ময ন, আল্লাহর বােী, 

                                                           
5 ড. সালাহ আল-খশলনী, আল-কাসাস আল 
 



16 

وا ۡعۡ ٱف ۡ﴿ ۡىۡت ِِبُ ِلۡي  و 
ُ
ۡٱۡأ

   [٢: احلرش] ﴾٢ۡرِۡص  ۡب ۡل  

“অতএব, উপণেি লাভ কর, মহ উপণেি 
লাণভর িকু্ষ শবশিি মলাণকরা।” [সূরা 
আল-হাির, আয়াত: ২] 

                                                                     

কুরআনী, ১  সংস্কার (শে ািক: োর আল-কল , 
১৯৯৮ খৃ.) খ. ১, পৃ. ১৬। 
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নূহ ‘আলাইশহস সালা  ও শকন‘আণনর 
ঘটনা মেণক শিক্ষা 

বেশি ও পাশরবাশরক জীবণনর শিক্ষা 
গ্রহণের মক্ষণত্র আ রা নূহ ‘আলাইশহস 
সালাণ র শকসসা স্মরে করণত পাশর যাণত 
তার মেণল শকন‘আণনর মব-ঈ ানীর কো 
উণল্লখ আণে। নবীর মেণল হণয়ও ঈ ান না 
আনার কারণে আল্লাহর আযাব মেণক রক্ষা 
পায়শন। নূহ ‘আলাইশহস সালাণ র ঘটনা 
মেণক আ রা শনণোি শবষয়গুণলার শিক্ষা 
শনণত পাশর।  

1. প্রণতেকশট  ানুষণক শনণজর কাযণকলাপ 
ও ‘আ ণলর জনে শনণজই আল্লাহ 
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তা‘আলার েরবাণর জবাবশেশহ করণত 
হণব। সুতরাং শপতার বুযুগণী ও উচ্চ 
 যণাো দ্বারা পুণত্রর পাণপর প্রশতকার 
হণত পাণর না এবং পুণত্রর মনক ‘আ ল 
ও পারণলৌশকক মসৌভাগে শপতার 
অবাধেিারণের শবশন য় বা বেলাও হণত 
পাণর না। নূহ ‘আলাইশহস সালাণ র 
নবুওয়াত ও পয়গম্বরী তাুঁর পুত্র 
শকন‘আণনর কুফুণরর িাশি মেকাণত 
পাণর শন এবং ইবরাহী  ‘আলাইশহস 
সালাণ র পয়গম্বরী ও উচ্চ যণাো ও 
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উচ্চ যণাো শপতা আযণরর শিণকণর জনে 
 ুশির কারে হণত পাণর শন।6 এ শবষণয় 
আল্লাহর বােী, ﴿ۡ ۡلۡقُل عۡ ُۡكُ ُلۡي  ۡ ۡم  َۡع  

اِِك تِهِۡ [٨٤: االرساء] ﴾ۦش   ‘‘বলুন, 

প্রণতেণকই শনজ শনজ প্রকৃশত অনুযায়ী 
কাজ কণর োণক।’’ [সূরা আল ইসরা, 
আয়াত: ৮৭] 

                                                           
6 ইবন জারীর আল-তাবারী, তারীক আল-উ া  
ওয়া আল- ুলুক (ববরুত: োর আল-কল , তা.শব) 
খ. ১, পৃ. ৯১; ইবন কাসীর, কাসাসুল আশম্বয়া, ১  
সংস্করে (ববরুত:  ুআস সাসাতু আল  া আশরফ, 
১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ৭৯।  
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2. অসৎ সে হণলা শবণষর মিণয়ও অশধক 
 ারাত্মক। এর প্রশতফল ও পশরেশত 
অপ ান, লাঞ্ছনা ও ধ্বংস োড়া আর 
শকেুই নয়,  ানুণষর জনে মনক ‘আ ল 
ময ন জরুরী তেণপক্ষা অশধক জরুরী 
মনককারণের সংসগণ। পক্ষান্তণর 
 ন্দকাযণ হণত আত্মরক্ষা করা  ানুণষর 
জীবণনর উজ্জ্বল নবশিিে7 তেণপক্ষা 
অশধক প্রণয়াজনীয় অসৎ সে হণত 
বাুঁশিণয় রাখা। কশব বণলণেন:  

                                                           
7 ইবন কাসীর, আল-শবোয়া ওয়া আল-শনহায়া, 
(শ ির: োর আল শফকর আল আরাবী, তা. শব), 
খ. ১, পৃ. ৬১। 
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‘‘নূণহর পুত্র পাপািারীণের সাণে 
উোবসা কণরণে, ফণল মস নবী বংণির 
 যণাো হাশরণয় মফণলণে। (নবীর বংণি 
জন্মলাভ করা তার মকানই কাণজ আণস 
শন। আসহাণব কাহাণফর কুকুর শকেু 
শেন মনককারণের সংসগণ লাভ কণর 
 ানব (এর নোয়  যণাোিালী) হণয় 
মগণে। মনককাণরর সংসগণ মতা াণক 
মনককার বাশনণয় মেয়। বেকাণরর 
সংসগণ বেকার কণর মেয়।’’ 

3. আল্লাহ তা‘আলার ওপর পূেণ শনভণর ও 
ভরসা রাখার সাণে বাশহেক উপকরণের 
বেবহার তাওয়াকু্কল-এর পশরপন্থী নয়; 
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বরং আল্লাহর ওপর তাওয়াকু্কণলর জনে 
সশেক ক ণপন্থা। মস কারণেই মতা নূহ 
‘আলাইশহস সালাণ র প্লাবন মেণক রক্ষা 
পাওয়ার জনে মনৌকার প্রণয়াজন 
হণয়শেল।8 

4. আল্লাহ তা‘আলার পয়গম্বর এবং 
শনষ্পাপ হওয়া সণেও  ানবীয় 
স্বভাবসূলভ কারণে আশম্বয়া আলাইশহ ুস 
সালণ র পেঙ্খলন বা ত্রুশট-শবিুেশত 

                                                           
8 ইবন কাসীর, আল শবোয় ওয়া আল শনহারা, 
(শ ির: োর আল শফকর আল আরাবী, তা. শব), 
খ. ১, পৃ. ১১৫। 
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সংঘশটত হণত পাণর, শকন্তু তারা মস 
ত্রুশট শবিুেশতর ওপর স্থায়ী োণকন না, 
বরং আল্লাহ তা‘আলার তরফ হণত 
তাণেরণক সতকণ কণর মেওয়া হয় এবং 
মস ত্রুশট মেণক তাণেরণক েূণর সশরণয় 
মনওয়া হয়। আে  ‘আলাইশহস সালা  
এবং নূহ ‘আলাইশহস সালাণ র 
ঘটনাগুণলা এর সশেক সাক্ষে, এতশিন্ন 
তারা গাণয়ব সম্বেীয় জ্ঞাণনরও 
অশধকারী নন। ময ন, এ ঘটনায় নূহণক 
আল্লাহ বণলণেন “আ ার শনকট এ ন 
শবষণয়র সুপাশরি কণরা না, যা সম্বণে 
তুশ  অবশহত নও।’’ এণতই 
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পশরষ্কারভাণব উপণরাি কোশট বুঝা 
যায়।9 

5. ক ণফল সম্বেীয় আল্লাহ তা‘আলার 
কানূন যশেও প্রণতেক মক্ষণত্রই শনণজর 
কাজ কণর যাণে শকন্তু এশট জরুরী নয় 
ময, প্রণতেক অপরাণধর িাশির শকংবা 
প্রণতেক মনককাণজর শবশন য় 
েুশনয়াণতই পাওয়া যাণব। মকননা এ 
শবশ্বজগৎ ক ণণক্ষত্র। আর ক ণফণলর 
জনে পরণলাকণক শনশেণি করা হণয়ণে, 

                                                           
9 আল-ো‘আলাবী, কাসাসুল আশম্বয়া (তুরস্ক: ১২২৬ 
শহ.); প্রাগুি, পৃ. ৬০।  
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তোশপ যুলু  এবং অহংকার এ েুশট 
 ন্দ কাণযণর িাশি মকাণনা না মকাণনা 
প্রকাণর এখাণন েুশনয়াণতও পাওয়া 
যাণব। 

ই া  আয  আবু হানীফা রহ. বলণতন, 
যাশল  ও অহংকারী মলাণকরা  ৃতুের 
পূণবণই শনণজণের যুলু  ও অহংকাণরর 
িাশি শকেু না শকেু প্রাপ্ত হয় এবং 
অপ ান ও শবফলতার সমু্মখীন হয়। 
ময ন, আল্লাহর সতে পয়গম্বরগেণক 
কি প্রোনকারী সম্প্রোয়স ূণহর এবং 
ইশতহাণস উশল্লশখত যাশল  ও 
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অহংকারীণের অপণেি ূলক ধ্বংস-
লীলার ঘটনাস ূহ এর প্রকৃি প্র াে।10 

                                                           
10 কাজী জয়নুল আণবেীন সাজ্জাে শ রােী, কাসাসুল 
কুরআন, ১  সংস্করে (আসা :  ারকায আল 
 া‘আশরফ, ১৯৯৪ খৃ.), পৃ. ২৭।  
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ইবরাহী  ও ইস াঈণলর ‘আলাইশহস সালা  

ঘটনা মেণক শিক্ষা: 

ইবরাহী  ‘আলাইশহস সালাণ র ঘটনা 
মেণক আ রা আল্লাহর প্রশত অশবিল শবশ্বাস 
এবং শবপণে একত্ববাণের প্রশত েৃঢ়তা, 
বেশিজীবণন  ুিশরক  া-বাবার সাণে 
আিরে ইতোশে শবষণয় শিক্ষা গ্রহে করণত 
পাশর। ময ন, 

1.  ানুষ যখন জ্ঞান ও শবশ্বাণসর আণলাণক 
মকাণনা আকীো কাশয়  কণর মনয় এবং 
তা তার অন্তণর বণস তার আত্মার সাণে 
শ ণি এবং তার সীনার  ণধে 
প্রিরাঙ্কণনর নোয় েৃঢ়ভাণব অশঙ্কত হণয় 
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যায়, তখন তার শিন্তা ও কল্পনা, তার 
ভাবনা ও শবিার এবং তার ইহাণত ডুণব 
োকা এ ন িণরর িশিিালী ও েৃঢ় 
হণয় যায় ময, শবণশ্বর মকাণনা আকশস্মক 
ঘটনা মকাণনা কশেন শবপেও তাণক তার 
স্থান হণত নড়াণত পাণর না। মস তার 
জনে শনশিন্ত  ণন আগুণন লাশফণয় 
পণড়, শবনাশদ্বধায় স ুণর ঝাুঁশপণয় পণড় 
এবং শনভণণয় শুশলকাণষ্ঠ িণড় প্রাে 
শবসজণন মেয়। ইবরাহী  ‘আলাইশহস 
সালাণ র েৃঢ় সংকল্প ও েৃঢ়তার েৃিান্ত 
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তার জনে একশট জীবন্ত ও উজ্জ্বল 
েৃিান্ত।11 

2. সতেণক রক্ষা করার জনে এ ন প্র াে 
মপি করা উশিৎ যা িত্রু এবং শ েো 
পূজারীর অন্তণরর অন্তোঃস্থণল মপৌঁণে যায় 
এবং মস  ুণখ যশেও সতেণক স্বীকার 
কণর না শকন্তু তার অন্তর সতেণক 
স্বীকার করণত বাধে হয়, বরং মকাণনা 
মকাণনা স য়  ুখও ইোর শবরুণদ্ধ সতে 
মঘাষো করা মেণক শবরত োকণত পাণর 

                                                           
11 আল-ো‘আলাবী, কাসাসুল আশম্বয়া (তুরস্ক, ১২২৬ 
শহ.) পৃ. ৮৮। 
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না।12 ময ন, কুরআন  াজীণের এ 
আয়াতশট13  ﴾ُۡنه س  حۡ 

 
ۡأ ِۡٱلذِتِۡۡهۡ  ُۡهمۡب

ج  ِۡدل  ﴿و 
[١٢٥: انلحل]  “শবতকণ কর উত্ত রূণপ’’ 

[সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫] এ 
তণেেরই মঘাষো করণে। 

3. পয়গাম্বর ও রাসূলগণের পন্থা হণলা, 
তারা ঝগড়া ও তকণ শবতণণকর পণে িণল 

                                                           
12 আবু্দল ওয়াহাব আল-নাজ্জার, কাসাসুল আশম্বয়া, 
প্রাগুি, পৃ. ৭৮। 

13  াওলানা শহফযুর রহ ান, অনু:  াওলানা নূরুর 
রহ ান, কাসাসুল কুরআন, ৫  সংস্করে (ঢাকা: 
ই োশেয়া লাইণেশর, ২০০১ খৃ.), খ. ১, পৃ. ২৭২।  
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না। তাণের েলীল ও প্র ােস ূণহর 
শভশত্ত অনুভবনীয় বস্তু এবং িাকু্ষষ 
েিণণনর উপর হণয় োণক। শকন্তু তা 
সহজণবাধে ও যুশির উপর। ইবরাহী  
‘আলাইশহস সালাণ র কাওণ র 
সাধারণের সাণে  ূশতণপূজা ও নক্ষত্র 
পূজা সম্বেীয় শবতণক এবং ন রূণের 
সাণে শবতণক এর স্পি ও উজ্জ্বল 
প্র াে।14  

4. মকাণনা সতে শবষয়ণক প্র াে করার জনে 
েলীণলর  ণধে শবণরাধী পণক্ষর বাশতল 

                                                           
14 প্রাগুি।  
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আশকোণক কাল্পশনকভাণব ম ণন মনওয়া, 
শ েো বা মস বাশতল আশকো স্বীকার 
করা নয়; বরং িত্রু পক্ষণক পরাভূত 
করার জনে সা শয়কভাণব বাশতলণক 
ম ণন মনওয়া শকংবা  াআরীয বা 
পণরাক্ষ ইশেত বলা হয়। এ পদ্ধশতর 
প্র াে আনয়ন শবপক্ষণক শনণজর ভুল 
স্বীকার করণত বাধে কণর মেয়। 
ইবরাহী  ‘আলাইশহস সালা  
জনসাধারণের সাণে শবতণকণর  ণধে 
প্র াণের এ শেকটাই অবলম্বন 
কণরশেণলন যা  ূশতণপুজকণেরণক স্বীকার 
করণত বাধে কণরশেল ময,  ূশতণ মকাণনা 
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অবস্থাণতই মিাণনও না জবাবও শেণত 
পাণর না।15 

5. যশে মকাণনা  ুসশলণ র শপতা- াতা 
উভয়ই  ুিশরক হয় এবং মকাণনাক্রণ ই 
শিকণ মেণক শবরত না হয় তণব তাণের 
 ুিশরকী জীবন মেণক অসন্তুস্ট এবং 
পৃেক মেণকও তাণের সাণে েুশনয়াবী 
কাজ কারবাণর ও আিরণেও এবং 
আশখরাণতর উপণেি ও নসীহণতর 
সম্মান ও ইজ্জণতর সাণে বেবহার করা 
উশিৎ। কণোর ও ককণি বেবহার করা 

                                                           
15 প্রাগুি। 
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অনুশিত। ইবরাহী  ‘আলাইশহস 
সালাণ র বেবহার আযণরর সাণে এবং 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাণ র 
ক ণপদ্ধশত আবূ তাশলণবর সাণে এ 
শবষণয় অকাটে ও সুশনশিত প্র াে।16 

6. যশে  ুশ ণনর অন্তর শবশুদ্ধ আশকোর 
ওপর শনশিণন্ত  ুখ ও অন্তণরর ঐণকের 
সাণে ঈ ান রাণখ, শকন্তু িাকু্ষষ েিণন 
অনুভব করার জনে শকম্বা যোেণ 

                                                           
16 ইবন কােীর, তারীখ আল-কাশ ল, ১  সংস্করে, 
(নবরুত: োর আল কুতুব আল- ইলশ য়ো, 
১৪০৭/১৯৮৭), খ. ১. পৃ.৭৪। 
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শবশ্বাণসর ির পযণন্ত লাভ করার 
উণেণিে মকাণনা ঈ ান বা শবশ্বাণসর 
 াস’আলায়ও প্রশ্ন এবং অণেষণের পে 
অবলম্বন কণর এবং অন্তণরর তৃশপ্ত প্রােণী 
হয়, তণব এ অণেষে সণন্দহ এবং 
কুফুর নয়, বরং প্রকৃত ঈ ান। 
ইবরাহী  ‘আলাইশহস সালাণ র জবাব 

ل  ۡ﴿ ئِنۡذُّلِ ط ِۡۡكنو  [٢٦٠: ابلقرة] ﴾٢٦٠ِۡبيۡق لۡ ۡم    
বাকেশট দ্বারা এ গূঢ়তে পশরস্কার হণয় 
যায়।  

7. আল্লাহ তা‘আলা ময স ি  হাপুরুষণক 
শনণজর সতে প্রিাণরর জনে শনবণািন 
কণর োণকন তাণের সমু্মণখ আল্লাহর 
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 হব্বত এবং সততা বেতীত অনে 
মকাণনা বস্তু বাকীই োণক না। এ কারণে 
প্রে  মেণকই তাণের  ণধে এ মযাগেতা 
প্রোন করা হয় ময, তারা নিিবকাল 
হণতই শনণজণের স সা শয়কণের  ণধে 
শবশিিে ও উজ্জ্বলরূণপ পশরেৃি হন এবং 
আল্লাহর রািায় পরীক্ষাস ূহণক 
আনণন্দর সাণে সহে কণর নধযণে ও 
সন্তুশির উত্ত  আেিণ মপি করণত 
োণকন। ইস াঈল ‘আলাইশহস 
সালাণ র ঘটনাশট এর প্র াণের জনে 
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উপযুি সাক্ষী এবং হাজার হাজার 
উপণেি ূলক েৃিান্ত।17  

ইউসুফ ‘আলাইশহস সালাণ র ঘটনা মেণক 

শিক্ষা: 

ইউসুফ ‘আলাইশহস সালাণ র এ শবস্ময়কর 
ও অশভনব কাশহনীণত ধী-সম্পন্ন মলাকণের 
জনে অতেন্ত গুরুত্বপূেণ িাশরশত্রক  াসআলা 
শনশহত আণে। আসণল এ শকোশট শুধু 
একশট ঘটনাই নয়, ফযীলত ও আখলাণকর 
এ ন একশট সূবেণ কাশহনী যার প্রণতেকটা 
                                                           
17 আল্লা া ফখরুেীন রাযী, তাফসীর কাবীর 
(ববরুত: তা.শব), খ. ২৬. পৃ. ১৫৩। 
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শেক নেীহত ও জ্ঞাণনর  শে- ুিা দ্বারা 
কানায় কানায় পশরপূেণ।  

ঈ ানী িশি, আত্মসংয , সবর, শুকর, 
পশরত্রতা, েীনোরী, শবশ্বিতা, ক্ষ া, েীন 
প্রিাণরর অনুণপ্ররো, আল্লাহর বােীণক 
স ুন্নত করার তীে আকাঙ্ক্ষা, 
আত্মসংণিাধন ও আল্লাহভীশতর নোয় উচ্চ 
পযণাণয়র আখলাক এবং  হৎ গুোবলীর 
একশট েুলণভ স্বেণ িৃঙ্খল যা এ শকসসাশটর 
প্রণতেক পরণত মেখা যায়। তন্মণধে শনে 
হণত শনেবশেণত কণয়কশট শবষয় শবণিষভাণব 
উণল্লখণযাগে।  
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1. যশে মকাণনা বেশির শনজস্ব প্রকৃশত ও 
স্বভাব উত্ত  হয় এবং তার পশরণবিও 
পশবত্র-শনস্কলঙ্ক হয়, তণব মস বেশির 
জীবন  হৎ িশরত্রাবলীর  ণধে সুষ্পি 
এবং উচ্চিণরর গুোবলীর  ণধে শবশিি 
হণব এবং শতশন সবণ প্রকাণরর  াহাত্মে 
ও বুযুগণীর ধারক ও বাহক হণবন।18 
ইউসুফ ‘আলাইশহস সালাণ র পশবত্র 
শযশন্দগী তার অশত উত্ত  েৃিান্ত। শতশন 
ইয়াকূব, ইসহাক এবং ইবরাহী  

                                                           
18 সম্পােন পশরষে, সীরাত শবশ্বণকাষ, ১  সংস্করে 
(ঢাকা: ইসলাশ ক ফাউণেিন বাংলাণেি, ১৯৯৫ 
খৃ.), খ. ২, পৃ. ১৩০। 
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‘আলাইশহ ুস সালাণ র  ণতা অশত 
উচ্চ  যণাোিশল নবী ও পয়গাম্বরগণের 
সন্তান শেণলন, সুতরাং নুবুওয়াত ও 
শরসালাণতর মোলনায় প্রশতপাশলত হন। 
নবুওয়াত ও শরসালাণতর পশরবাণরর 
পশরণবণি শিক্ষা েীক্ষা লাভ কণরন। 
তার শনজস্ব মনক প্রকৃশত এবং 
স্বভাবগত পশবত্রতা যখন এ ন পশবত্র 
পশরণবি মেখণত পায় তখন তার 
স ূেয় প্রিংসনীয় ফযীলত ও গুে 
প্রেীপ্ত হণয় উণে! ফণল নিিব, মযৌবন 
এবং বাধেকণের এ নশক জীবণনর স ি 
কাজ পরণহযগারী, সাধুতা, নধযণে, 
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দ্বীনোরী এবং আল্লাহর ভাণলাবাসার 
এ ন উজ্জ্বল শবকািণক্ষত্র হণয় মগল 
ময,  ানুণষর জ্ঞান এতগুণলা পূেণ 
গুোবলীর স াণবিযুি একজন 
 ানুষণক মেণখ শবস্মণয় অবাক হণয় 
যায়।  

2. যশে মকাণনা বেশির  ণধে আল্লাহর 
প্রশত ঈ ান সশেক এবং সুেৃঢ় হয় 
এবং তার ওপর তার শবশ্বাস  জবুত 
ও েৃঢ় হয়, তণব এ পণের স ি 
জশটলতা ও  ুিশকল তার জনে সহজ 
শুধু নয়; বরং সহজতর হণয় যায়, সতে 
েিণণনর পর স ি শবপে ও  ুসীবত 
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অশত তুে হণয় যায়। ইউসুফ 
‘আলাইশহস সালাণ র মগাটা জীবণনর 
 ণধে এ শবষয়শট সুস্পিভাণব পশরেৃি 
হয়।19  

3. পরীক্ষা,  ুসীবত এবং ধ্বংণসর 
আকৃশতণতই মহাক শকম্বা ধন মেৌলত 
এবং শরপুর কা না বাসনার সুন্দর 
সুন্দর উপকরণের আকাণরই মহাক, 
সবণাবস্থায়  ানুণষর উশিৎ আল্লাহ 
তা‘আলার শেণক রুজু হওয়া। 
আল্লাহরই েরবাণর কাকুশত শ নশত 

                                                           
19 প্রাগুি। 



43 

করা মযন শতশন সণতের ওপর েৃঢ়পে 
রাণখন এবং নধযণে োন কণরন। 
আযীণয শ সণরর শবশব এবং শ সর 
িহণরর সুন্দরী র েীণের অসৎ 
প্রণরািন এবং তাণের  নস্কা পূেণ না 
করণল মজণল আবদ্ধ করার ধ ক। 
অতোঃপর মজলখানার নানা প্রকার কি 
ও স ি অবস্থায় ইউসুফ ‘আলাইশহস 
সালাণ র শনভণর, তার মো‘আ এবং 
কাকুশত-শ নশতস ূণহর মকন্দ্রস্থল মকবল 
আল্লাহরই সাণে সংশিি মেখা যায়। 
তাণক আযীণয শ সণরর সমু্মণখ 
আণবেন করণতও মেখা যায় না। 
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শফর‘আউণনর েরবাণরও আবোর 
করণত মেখা যায় না। শতশন মস 
শ সণরর সুন্দরী র েীণের সণে  ন 
লাগাণে না। শনণজর পালনকারীর 
সুন্দরী স্ত্রীর সণেও না বরং প্রণতেক 
মক্ষণত্র শুধু আল্লাহ তা‘আলার সাহাযে 
প্রােণীই মেখা যায়।20 ময ন শতশন 
বণলণেন: 

جۡ ٱۡر ُبِۡۡق ال ۡ﴿ ۡۡنُۡلُسِ بُّ ح 
 
ۡذۡأ اۡإِل  ُۡعون ِنۡيي دۡ ِۡممذ

 ۡ   [٣٣: يوسف] ﴾٣٣ۡهِۡيإِّل 

                                                           
20  ওলানা শহফযুর রহ ান, প্রাগুি, খ. ১, পৃ. 
৩৩৭। 
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“মহ আ ার রব, এ  শহলারা আ াণক 
মযশেণক আহ্বান করণে তার মিণয় 
মজলখানাই আ ার শনকট মেয়।” [সূরা 
ইউসুফ, আয়াত: ৩৩] 

اذۡ ﴿ ع  ِهۡٱۡم  ۡيۡۥإِنذهُۡۡللذ ُبِ حۡ ۡر 
 
نۡ أ ثۡ ۡس  ۡهم   ﴾٢٣ۡو اي 

  [٢٣: يوسف]

“আল্লাহর আেয় শভক্ষা িাইশে। 
শনোঃসণন্দণহ শতশন (আযীয শ সর) 
আ ার  ুরশব্ব আ াণক সম্মান ও 
 যণাোর সশহত মরণখণেন।” [সূরা 
ইউসুফ, আয়াত: ২৩] 
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4. যখন আল্লাহ তা‘আলার  হব্বত এবং 
ভাণলাবাসা অন্তণরর গভীণর প্রণবি 
কণর, তখন  ানুণষর জীবণনর সমূ্পেণ 
উণেিে এক াত্র শতশনই হণয় যান। 
তার েীণনর োওয়াত, তাবলীণগর 
আকাঙ্ক্ষা সবণক্ষে ধ নীস ূণহ ও 
শিরায় শিরায় ধাশবত হণত োণক। 
ময ন, মজলখানায় কশেন  ুসীবণতর 
স য় শনণজর সােীণের সাণে ইউসুফ 
‘আলাইশহস সালাণ র সবণপ্রে  কো 
এশটই শেল। যা আল-কুরআণনর 

ِۡص  ۡي  ۡ﴿ جۡ ٱِۡحب  رۡ ۡنِۡلُسِ
 
ُرِقُونۡ ۡب ابۡلء أ ت ف  ۡرۡمُّ ي  مِۡۡخ 

 
ۡأ

ُۡٱ ارُۡلۡ ٱِۡحدُۡو  ۡلۡ ٱۡللذ هذ [٣٩: يوسف] ﴾٣٩ۡق   “মহ 



47 

আ ার মজলখানার বেুদ্বয়! পৃেক 
পৃেক বহু মেবতার উপাসনাই শক 
ভাণলা? না শক এক াত্র  হা িশিিান 
আল্লাহ তা‘আলার ইবােতই উত্ত ?” 
[সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৯] িীষণক 
বােীণত উণল্লখ পাওয়া যায়।  

5. েীনোরী ও শবশ্বিতা এ ন একশট 
শন‘আ ত ময, এণক  ানুণষর ধ ণীয় ও 
পাশেণব মসৌভাণগের িাশবকাশে বলা মযণত 
পাণর। আযীণয শ সণরর এখাণন  
ইউসুফ ‘আলাইশহস সালা  মযরূণপ 
প্রণবি কণরশেণলন, ঘটনাবলীর শবিৃত 
শববরণে তা জানা শগণয়ণে। এশট 
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ইউসুফ ‘আলাইশহস সালাণ র েীনোরী 
এবং শবশ্বিতারই ফল শেল ময, প্রে  
শতশন আযীণয শ সণরর েৃশিণত উচ্চ 
 যণাোসম্পন্ন এবং শপ্রয় হন। তৎপর 
এণকবাণর স গ্র শ সর রাণজের 
 াশলকই হণয় বণসন।21 

6. আত্মশনভণরিীলতা  ানুণষর উচ্চ মেশের 
গুোবলীর অন্তগণত একশট  হৎ গুে। 
আল্লাহ তা‘আলা যাণক এ মেৌলত োন 

                                                           
21  ওলানা আহ ে ও অনোনে, কাসাসুল কুরআন, 
১০  সংস্করে (শ সর, ১৯৬৯ খ.) খ. ১, পৃ. 
৩১২। 
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কণর মস বেশিই েুশনয়ার সবণপ্রকার 
 ুসীবত ও েুোঃখ কি অশতক্র  কণর 
েুশনয়া ও আশখরাণতর উন্নশত লাভ 
করণত পাণর।  

 ূসা ‘আলাইশহস সালা  হারুন ‘আলাইশহস 

সালা  এবং তার সণে তাগুণতর ধ্বজাধারী 
শফর‘আউণনর দ্বন্দ্ব সংঘাণতর ঘটনা মেণক 

শিক্ষা: 

 ূসা ‘আলাইশহস সালা  বনী ইসরাঈল, 
শফর‘আউন এবং শফর‘আউণনর কাওণ র এ 
েীঘণ ঐশতহাশসক কাশহনী শুধু একশট কাশহনী 
ও গল্প নয়, বরং সতে-শ েোর প্রশতণযাশগতা, 
নোয়-অনোণয়র লড়াই স্বাধীনতা ও োসণত্বর 
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টানা-মহুঁিড়া, অক্ষ  ও হীনণের 
 িণকাত্তলে, অতোিারী ও উন্নত  িকণের 
হীনতা বরে ও ধ্বংস, সণতের সফলতা 
এবং বাশতণলর পরাভূত ও অপেস্থ হওয়া, 
নধযণ ও পরীক্ষা, মিাকর এবং অনুগ্রণহর 
শবকাি মক্ষত্র। ম াটকো, অকৃতজ্ঞতা ও না-
শুকরীর শনকৃি পশরেশতর এ ন  হৎ ও 
ফলশ্রুশতপূেণ এবং তেোবলীর এ ন 
সারগত শবষয় শনশহত রণয়ণে এবং প্রণতেক 
রুশিসম্পন্ন বেশিণক তা জ্ঞাণনর সী া ও 
সুক্ষ্মেৃশি অনুযায়ী শিন্তা ও গণবষোর 
োওয়াত প্রোন করণে। তৎস ূেয় হণত 
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ন ুনাস্বরূপ শনণের কণয়কশট জ্ঞানগভণ শবষয় 
শবণিষভাণব শিন্তনীয় ও অনুধাবনীয়।  

1.  ানুষ যশে মকাণনা শবপে ও পরীক্ষার 
সমু্মখীন হয়, তণব তার অবিে কতণবে 
হয় নধযণ ও সন্তুশির সাণে এর 
 ুকাশবলা করা। এরূপ করণল 
শনোঃসণন্দণহ মস  হা  েল লাভ করণব 
এবং শনঘণাত মস সফলকা  হণব।  ূসা 
‘আলাইশহস সালা  ও শফর‘আউণনর 
পূেণ ঘটনাশট এর জীবন্ত সাক্ষী।22  

                                                           
22 আল-শকসাঈ, কাসাসুল আশম্বয়া (লাইণডন, ১৯২২ 
খৃ.) পৃ. ১৩৮। 
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2. ময বেশি শনণজর স ূেয় কাজ-কণ ণ 
আল্লাহ তা‘আলার ওপর ভরসা ও 
শনভণর রাণখ এবং এক াত্র তাণকই 
খাুঁশট অন্তণরর সাণে শনণজর পৃষ্ঠণপাষক 
 ণন কণর, আল্লাহ তা‘আলা অবিেই 
তার যাবতীয় শবপে সহজসাধে কণর 
মেন এবং তার স ি শবপেণক  ুশি 
ও সফলভাণব রূপান্তশরত কণর মেন। 
 ূসা ‘আলাইশহস সালা  শক্কবতীণক 
হতো করা, শ সরবাসীরা  ূসা 
‘আলাইশহস সালা ণক হতো করার 
জনে পরা িণ করা, অতোঃপর িত্রু 
েণলরই  ধে মেণক একজন স বেেী 
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বেশি  ূসা ‘আলাইশহস সালা ণক 
শ সরবাসীণের ষড়যন্ত্র সম্বণে অবশহত 
করা, এরূণপ তার  াোণয়ন িণল 
যাওয়া এবং নবুওয়াত লাভ।23  

3. যশে আল্লাহর মকাণনা বান্দা সণতের 
সাহাযাণেণ জীবন হাণত শনণয় োুঁশড়ণয় 
যায়, তণব আল্লাহ তা‘আলা বাশতণলর 
পুজারীণেরই  ধে মেণক তার 
সাহাযেকারী নতশর কণর মেন। 

                                                           
23  ুহাম্মাে জা ীল আহ ে, আশম্বয়া ই-কুরআন, 
(লাণহার: িায়খ মগালা  আলী এে সন্স, তা.শব), 
খ.২, পৃ. ২৭৮। 
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আ াণের সমু্মণখ  ূসা ‘আলাইশহস 
সালাণ র েৃিান্ত শবেে ান। যখন 
শফর‘আউন ও তার সভাসে তাণক 
হতো করার শসদ্ধান্ত গ্রহে করল, তখন 
তাণেরই  ধে মেণক একজন সতেশনষ্ঠ 
বেশি নতশর হণয় মগণলন শযশন  ূসা 
‘আলাইশহস সালাণ র পক্ষ মেণক পূেণ 
প্রশতবাে করণলন। অনুরূপভাণবই 
শক্কবতীণক হতো করার পর যখন তাণক 
হতো করার শসদ্ধান্ত করা হণয়শেল, 
তখন একজন আল্লাহভি শক্কবতী  ূসা 
‘আলাইশহস সালা ণক এ শবষণয় 
সংবাে প্রোন করণলন এবং তাণক 
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শ সর মেণক মবর হণয় যাওয়ার সৎ 
পরা িণ শেণলন, যা ভশবষেণত  ূসা 
‘আলাইশহস সালাণ র নানাশবধ 
 হাসাফলের কারে হণয়শেল।24  

4. সবণরর ফল সবণো শ ি হণয় োণক, 
ফল লাভ করণত যতই েুোঃখ কি সহে 
করণত মহাক না মকন, তবুও মস ফল 
শ িই লাগণব। বনী ইসরাঈল কত 
েীঘণকাল পযণন্ত শ সণর শনোঃসহায়তা, 
োসত্ব এবং মপণরিান অবস্থায় জীবন 
কাশটণয়শেল এবং পুরুষ সন্তানণের 

                                                           
24 প্রাগুি। 
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হতো ও ম ণয় সন্তানণের োসী হওয়ার 
অপ ান সহে করশেল, শকন্তু পশরণিণষ 
এ ন স য় এণসই পড়ল, যখন তারা 
সবণরর শ ি ফল লাভ করল এবং 
শফর‘আউণনর ধ্বংস ও শনণজণের 
সম্মানজনক  ুশি তাণের সবণপ্রকার 
সাফণলের পে  ুি কণর শেল।25 
ময ন, আল্লাহর বােী: 

                                                           
25 শহফজুর রহ ান শসউহারবী, কাসাসুল কুরআন 
(লাণহার: ম ািাক বুক কেণার, তা.শব) খ. ১, পৃ. 
৩৫৮-৩৬০) 
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﴿ۡ ت  ت مذ ُتۡۡو  ِم  ُبِك ِۡۡك  ۡ سۡ ل ُۡٱۡر  ۡ ۡن  ۡب ِنۡيَۡع  
ىۡإِسۡ  اۡءِيل ۡر  وا ۡهۡبِم  ُ ِب  [١٣٧: االعراف] ﴾١٣٧ۡص   

“এবং বনী ইসরাঈলণের ওপর 
আপনার রণবর মনক বােী পূেণ হণলাই 
হণলা শুধু এ জনে ময, তারা নধযণধারে 
কণরণে।’’ [সূরা আল আ‘রাফ, আয়াত: 
১৩৭] 

5. সতেণক মকউ কবুল করুক বা না 
করুক, সণতের প্রশত আহ্বানকারীর 
কতণবে সতে উপণেি প্রোণন শবরত না 
োকা। ময ন, িশনবাণরর  যণাো নি 
করায় তাণেরই  ধে হণত কশতপয় 
সতেশনষ্ঠ বেশি তাণেরণক বুঝাল। 
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তাণের কতক মলাক এও বণলশেল ময 
এণেরণক বুঝাণনা শনষ্ফল, শকন্তু সণতের 
প্রশত পাকা আহ্বানকারীরা উত্তর 
করণলন, 

عۡ ﴿ ۡ إِِۡۡذر ةًۡم  ُبُِكمۡ ۡل  لذُهمۡ ۡر  ل ع  تذُقونۡ ۡو   ﴾١٦٤ۡي 
 [١٦٤: االعراف]

‘‘শকয়া ণতর শেন আ রা আল্লাহ 
তা‘আলার সমু্মণখ এ ওযরণতা মপি 
করণত পারণবা ময, আ রা অনবরত 
সণতের প্রিার করণত রণয়শে’’, অেৃিে 
জগণত শক শনশহত রণয়ণে, তার জ্ঞান 
মতা আ াণের মনই। শবশিত্র শক ময, 
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এরা পরণহযগার হণয় যাণব”। [সূরা 
আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৬৪] 

োউে ‘আলাইশহস সালাণ র ঘটনা মেণক 

শিক্ষা: 

োউে ‘আলাইশহস সালাণ র পশবত্র 
জীবণনর অবস্থা ও ঘটনাবলী আ াণের 
জনে ময স ি জ্ঞান ও উপণেি মপি 
কণরণে তা যশেও অশতিয় বোপক, তবুও 
কণয়কশট গুরুত্বপূেণ সতে এবং  ূলোবান 
পশরো  শবণিষভাণব  ণনাণযাগ আকষণে 
কণরণে। 
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1. আল্লাহ তা‘আলা যখন কাউণক উচ্চ 
 যণাোর অশধকারী কণরন এবং তার 
বেশিত্বণক শবণিষ  যণাোয় সম্মাশনত 
করণত ইণে কণরন, যখন তাুঁর 
স্বভাবজাত মযাগেতাস ূহণক বালেকাল 
মেণকই েীশপ্ত ান কণর তুলণত োণকন 
এবং তার ললাট েীশপ্ত ান নক্ষণত্রর 
নোয় উজ্জ্বল পশরেৃি হণত োণক। 
ময ন, োউে ‘আলাইশহস সালা ণক 
যখন পয়গম্বর এবং উচ্চ মেশের রাসূল 
 ণনানীত করা আল্লাহ তা‘আলার ইো 
শেল, তখন জীবণনর প্রােশ ক িণরই 
তাগুণতর  ণতা যাশল  ও প্রবল 
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প্রভাবিালী রাজাণক তার হতো কশরণয় 
তার সাহস ও বীরত্ব এবং তা েৃঢ় 
সংকল্প ও েৃঢ়পেতার মযাগেতাণক 
এ নভাণব প্রকাি কণর শেণলন ময, 
স গ্র বনী ইসরাঈল তাণক শনণজণের 
শপ্রয় মনতা এবং বণরেে পে 
প্রেিণকরূণপ  ানে করণত লাগল।26 

2. অণনক স য় আ রা মকাণনা একশট 
বস্তুণক  া ুলী এবং সাধারে  ণন কশর, 
শকন্তু অবস্থা ও ঘটনাবলী পণর প্রকাি 

                                                           
26  াওলানা শহফজুর রহ ান, অনু.  াওলানা নূরুর 
রহ ান, প্রাগুি, খ. ২, পৃ. ৩০৫। 
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কণর ময, এশট অশত  ূলেবান বস্তু। 
ময ন, োউে ‘আলাইশহস সালাণ র 
নিিণবর অবস্থাবলীর  ণধে 
পরবতণীকাণল  ুজাশহেসুলভ সণতের 
সংরক্ষে, আল্লাহ তা‘আলার 
আহকা ণক েৃঢ়রূণপ ধারণের সাণে 
োওয়াত প্রোন এবং নবুওয়োতকাণলর 
অবস্থাবালীর  ণধে ময বেবধান রণয়ণে 
তাই উপণরাি োবীর জ্বলন্ত প্র াে।27 

3. সবণো খলীফাতুল্লাহ (নবী ও রাসূল) 
এবং নাফর ান ও মব-েীন 

                                                           
27 প্রাগুি। 
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বােিাহণের  ণধে এ প্রণভে েৃি হণব 
ময, প্রে  েণলর  ণধে সবণপ্রকার 
প্রতাপ-প্রশতপশত্ত শবেে ান োকা সণেও 
শবনয় ও নম্রতা এবং  ানবজাশতর 
শখে ত প্রেীপ্ত শিি মেখা যাণব। আর 
মিণষাি েণলর  ণধে অহংকার, 
আশ ত্ব, যুলু  ও জবরেিীর প্রাবলে 
োকণব। তারা (জনণসবার পশরবণতণ) 
আল্লাহর সৃি  ানব জাশতণক শনণজণের 
িাশন্ত ও আণ াে-উপণভাণগর যন্ত্রস্বরূপ 
 ণন করণব। 

4. আল্লাহ তা‘আলার শবধান এই ময, ময 
বেশি সম্মান ও উন্নশতর ির  শিখণর 
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উন্নীত হওয়ার পর ময পশর াে আল্লাহ 
তা‘আলার মিাকর কণর এবং তাুঁর েয়া 
অনুগ্রহ ময পশর াে স্বীকার কণর, মস 
পশর ােই তাণক মবশি পুরষ্কার ও 
সম্মান প্রোন করা হয়। োউে 
‘আলাইশহস সালাণ র পূেণ জীবনশট 
এরই প্র াে।28 

5.  াযহাব, ধ ণ যশেও আধোশত্মকতার 
সাণে অশধক সংশিি, শকন্তু পাশেণব 
ক্ষ তা (শখলাফত) এর বড় 
পৃষ্ঠণপাষক। অেোৎ ধ ণ ও ধ ণ সেত 

                                                           
28 প্রাগুি। 
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স াজ দ্বীন এবং পাশেণব অবস্থার 
সংণিাধণনর শযম্মাোর। আর পাশেণব 
ক্ষ তা তো শখলাফত হণলা ধণ ণ বশেণত 
নোয়নীশতর সংরক্ষক। এ  ণ ণ উস ান 
রাশেয়াল্লাহু আনহুর বােী সুপ্রশসদ্ধ 
‘‘শনোঃসণন্দণহ, আল্লাহ তা‘আলা ক্ষ তার 
অশধকারী িাসণকর দ্বারা অনোয় 
ে ণনর মস কাজ গ্রহে কণর োণকন, 
যা কুরআন  াজীণের দ্বারা সম্পন্ন হয় 
না।29 

                                                           
29 প্রাগুি। 
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6. আল্লাহ তা‘আলা রাজে ও রাজত্ব 
প্রোণনর জনে কুরআন  াজীণের 
শবশভন্ন আয়াণত যা বেণনা কণরণেন, 
তার সার  ণ এই ময, সবণপ্রে  
 ানুণষর  ণন এ শবশ্বাস জশন্মণয় 
মনওয়া উশিৎ ময, রাজে ও রাজত্ব 
প্রোন করা এবং তা মকণড় মনওয়া 
এক াত্র আল্লাহরই এখশতয়ারাধীন। 

আইয়ূব ‘আলাইশহস সালাণ র ঘটনা মেণক 

শিক্ষা: 

আইয়ূব ‘আলাইশহস সালাণ র জীবনী ও 
তার সম্বশেয় শবশভন্ন ঘটনা মেণক অণনক 
শিক্ষেীয় শবষয় আণে যা শনেরূপ: 
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1. আইয়ূব ‘আলাইশহস সালাণ র জীবনী 
উণল্লখণযাগে শিক্ষেীয় শবষয়, আল্লাহ 
তা‘আলার বান্দাগণের  ণধে আল্লাহ 
তা‘আলার সাণে যার যতটুকু সাশন্নধে 
আণে তার পরীক্ষাও মস অনুপাণতই 
হণয় োণক। পরীক্ষায় পশতত হণয় যশে 
মকউ সবর কণর, মকাণনারূপ অশভণযাগ 
না কণর তণব তার  যণাো পূণবণর 
তুলনায় িতগুণে মবণড় যায়। একো 
সা‘ে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ 
ওয়াসাল্লা ণক প্রশ্ন করণলন- ‘‘মকাণনা 
ধরণের  ানুষ কশেনতর পরীক্ষার 
সমু্মখীন হণয় োণক? রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লা  
বলণলন, নবীগে সবণাশধক কশেন 
পরীক্ষার সমু্মখীন হণয় োণকন। 
এরপর যারা উত্ত । এভাণব পরীক্ষার 
কণোরতা ক্রণ ই লঘু হণত োণক। 
ম াটকো,  ানুষ যারা েীণনর পশরপক্ক 
হয় তণব তার পরীক্ষা অপরাপর 
 ানুণষর তুলনায় কশেন হয়। আর ময 
বেশি ধণ ণর বোপাণর েুবণল তার 
পরীক্ষাও মস অনুসাণরই হণয় োক।’’30 

                                                           
30 ই া  শতরশ যী, জাণ ‘ শতরশ যী (ণেওবন্দ: 
কুতুবখানাণয় রিীশেয়া, তা.শব) খ. ২, পৃ. ৬৫। 
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2. সুণখ-েুোঃণখ তো জীবণনর সকল 
অবস্থায়  ানুণষর জনে উশিৎ তাণের 
প্রশতপালণকর মিাকর আোয় করা, 
জীবণন সুখ-সমৃ্মশদ্ধ আসণল আল্লাহ 
তা‘আলার রহ ত বণল গেে করা। 
আর যশে মকাণনা প্রশতকুল পশরণবি বা 
পশরশস্থশতর সমু্মখীন হণত হয় তাহণল 
নধযণধারে করা। মকননা আল্লাহর প্রশত 
অশভণযাগ নবী-রাসূলগণের শিক্ষা 
পশরপন্থী। 

3.  ানুণষর জনে উশিৎ মকাণনা অবস্থাণতই 
আল্লাহর রহ ত মেণক শনরাি না 
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হওয়া। শনরাি হওয়া কুফুরী। ময ন, 
আল্লাহর বােী: 

﴿ۡ ۡ ِۡمنۡن ُطوا ۡت قۡ ۡل  ِۡهٱۡةِرذح  ۡ ٱۡإِنۡذۡللذ غۡ ۡللذ ۡفِرُۡي 
ۡٱ نُوب  ِيًعاَّۡلُّ   [٥٣: الزمر] ﴾َج 

‘‘আল্লাহর অনুগ্রহ মেণক শনরাি হণয়া 
না, আল্লাহ স ি পাপ ক্ষ া কণর 
শেণবন।’’ [সূরা আয-যু ার, আয়াত: 
৫৩] 

4. স্ত্রীর জনে উশিৎ সবণো স্বা ীর শখে ণত 
শনণয়াশজত োকা, সুণখ-েুোঃণখ সবণাবস্থায় 
স্বা ীর পাণি োকা, শনণজর সবণস্ব 
উজাড় কণর শেণয় হণলও স্বা ীর সন্তুশি 
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অজণন করা এবং তার মসবায় 
শনণয়াশজত োকা। যা আ রা আয়ুেব 
‘আলাইশহস সালাণ র ঘটনা মেণক 
শিক্ষা গ্রহে করণত পাশর, ময ন 
আইয়ূব ‘আলাইশহস সালাণ র পশবত্রা 
স্ত্রী ‘রাহ া’ কণরশেণলন।31 

উযাণয়র ‘আলাইশহস সালাণ র শকসসা মেণক 

শিক্ষা: 

                                                           
31  াওলানা  ুহাম্মে শহফযুর রহ ান শসউহারবী, 
কাসাসুল কুরআন(করািী:  ীর কুতুবখানা 
আরা বাগ, তা.শব) খ. ২, পৃ. ১৯৩-৯৫। 
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উযাণয়র ‘আলাইশহস সালাণ র ঘটনাবলীণক 
যারা শকসসা কাশহনীর পশরবণতণ ঐশতহাশসক 
প্রকৃত ঘটনা  ণন কণরন, তারা শনোঃসণন্দণহ 
তা মেণক বহু গুরুত্বপূেণ ফায়ো গ্রহে 
করণত পাণরন এবং তারা শনেশলশখত 
উপণেিগুণলাণকও মস প্রসেীয় 
উপণেিাবলীর িৃঙ্খণলর কো  ণন 
করণবন। 

1.  ানুষ যতই উন্নশতর শিখণর আণরাহে 
করুক এবং আল্লাহ তা‘আলার সাণে 
তার যত অশধক ননকটেই লাভ মহাক, 
তবুও মস আল্লাহ তা‘আলার বান্দাই 
মেণক যায়। মকাণনা িণরই মপৌঁণে মস 
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আল্লাহ শকংবা আল্লাহর পুত্র হণত পাণর 
না। মকননা, আল্লাহ তা‘আলার পশবত্র 
সো এক ও অশদ্বতীয়। শতশন শপতা-
পুণত্রর সম্পকণ মেণক পশবত্র এবং বহু 
উণধ্বণ। সুতরাং এশট  ানুণষর  ারাত্মক 
ভ্রাশন্ত ময, যখন তারা মকাণনা বুযুগণ ও 
 ণনানীত মলাক দ্বারা এ ন কাজ 
সংঘশটত হণত মেণখ, যা সাধারেত 
 ানব বুশদ্ধর শনকট আিযণণবাধক ও 
শবষ্ময়কর হয়। তখন মস প্রভাব বা 
ির  ভশির কারণে বণল উণে, এ 
বেশিত্ব আল্লাহ তা‘আলার অবতার 
(অেণোৎ  ানবাকাণর আল্লাহ) বা 
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আল্লাহর পুত্র। মস শিন্তা কণর না ময, 
শনোঃসণন্দণহ এ স ি ঘটনার সংগেন 
আল্লাহ তা‘আলারই ক্ষ তা দ্বারা 
 ু‘শজযাস্বরূপ মস বেশির  াধেণ  
প্রকাি মপণয় োণক। শকন্তু এতেসণেও 
মস আল্লাহও নয় এবং আল্লাহর পুত্রও 
নয়; বরং তার একজন সাশন্নধেপ্রাপ্ত 
বান্দা। এর এ স ি বোপাণর আল্লাহ 
তা‘আলার সমু্মণখ মসরূপই অক্ষ , 
ময ন অনোনে  াখলূক ও সৃশি। ময ন, 
কুরআন  াজীণে স্থাণন স্থাণন এ 
সতেশটণক স্পিরূণপ বেি কণর 
 ানুণষণক মস স ি শবভ্রাশন্তকর 



75 

আশকো মেণক কণোরভাণব বারে করা 
হণয়ণে।32 

2. আল্লাহ তা‘আলা সূরা বাকারাহ এর 
ঘটনাশটণক ইবরাহী  ‘আলাইশহস 
সালাণ র ঘটনাশটর সাণে শ শলতভাণব 
বেণনা কণরণেন, যাণত উণল্লখ আণে 
ময, শতশনও একবার আল্লাহ 
তা‘আলাণক শজজ্ঞাসা কণরশেণলন, 
‘‘আ াণক মেশখণয় শেন, আপশন 
শকভাণব  ৃতণক জীশবত কণর োণকন। 

                                                           
32  াওলানা শহফযুর রহ ান, প্রাগুি, খ. ৩, পৃ. 
১৫৪। 
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অতোঃপর আল্লাহ তাণক প্রশ্ন করণলন, 
ইবরাহী , এ শবষণয়র প্রশত শক 
মতা ার শবশ্বাস মনই? তখন ইবরাহী  
‘আলাইশহস সালা  আরয করণলন, মহ 
আল্লাহ, শবশ্বাস শনোঃসণন্দণহই কশর ময, 
আপশন  ৃতণক জীবন োন কণর 
োণকন, শকন্তু আ ার প্রণশ্নর আন্তশরক 
উণেিে তৃশপ্ত লাভ করা। অতএব, 
আল্লাহ তা‘আলা পূণবণাি ঘটনাশটণক এ 
ঘটনার সাণে শ শলতরূণপ এ উণেণিে 
বেণনা কণরণেন, মযন এ শবষয়শট 
পশরষ্কার ও উজ্জ্বল হণয় যায় ময, 
আশম্বয়াণয় শকরাণ র তরফ মেণক 
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এরূপ প্রশ্ন এ উণেণিে হয় না ময, 
তারা  ৃতণক জীবন োন শবষণয় সণন্দহ 
মপাষে কণরন এবং মসই সণন্দহণক 
েূর করণত িান; বরং তাণের বোখো 
প্রােণনার উণেিে শুধু এই হয় ময, 
বতণ াণন এ সম্বণে তাণের ময েৃঢ় 
শবশ্বাসজশনত জ্ঞান রণয়ণে তা প্রতেক্ষ 
জ্ঞান ও শেবে জ্ঞাণনর িণর মপৌঁণে 
যায়। অেণোৎ তারা এ শবষয়শটর ওপর 
ময ন েৃঢ় শবশ্বাস রাণখন, তদ্রুপ তারা 
কা না কণরন ময, স্বিণক্ষও তা মেণখ 
মনন। মকননা তারা আল্লাহ তা‘আলার 
বান্দাণের শহোয়াত ও সৎপে 
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প্রেিণণনর জনে আশেি হওয়ার কারণে 
ময স ি োশয়ত্ব তাণের ওপর রণয়ণে, 
তার তাবলীগ ও োওয়াণতর কাযণণক 
মযন তারা অশত সুন্দরভাণব সম্পন্ন 
করণত পাণরন এবং শবশ্বাণসর সণবণাচ্চ 
ির মেণক উপণর এ ন মকাণনা ির 
বাকী না োণক, যা তাণের হাশসল হয় 
শন।33 

3. ইহণলাক কণ ণর জগত। এর শবশন য় 
প্রাশপ্তর জনে অনে একশট জগত 
রণয়ণে। যাণক পরণলাক বলা হয়, শকন্তু 

                                                           
33  াওলানা শহফযুর রহ ান, প্রাগুি, পৃ. ১৫৫। 
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আল্লাহ তা‘আলার এ নীশত প্রিশলত 
রণয়ণে ময, অতোিার ও অহংকার 
এ ন েু’শট ক ণ যাশল  ও অহংকারীণক 
শতশন ইহণলাণক অবিেই লাঞ্ছনা ও 
অপ ানজনক প্রশতফল আস্বােন 
কশরণয় োণকন। শবণিষ কণর যখন এ 
েু’শট ক ণ বেশিবণগণর পশরবণতণ 
কাও স ূণহর স্বভাব হণয় োুঁড়ায় এবং 
তাণের স্বভাণবর অংিরূণপ পশরেত 
হয়। আল্লাহ তা‘আলা বণলন, 

ۡٱِۡفِۡۡسُيوا ۡۡقُل ۡ﴿
يۡ ۡنُظُروا ۡٱف ِۡۡضۡۡرل   ۡك  نۡ ۡف  َۡك 

  [٦٩: انلمل] ﴾٦٩ۡرِِميۡ ُمجۡ ل ۡٱۡقِب ةُۡع  ۡ
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‘‘আপশন তাণেরণক বণল শেন, মতা রা 
আল্লাহর যশ ণন ভ্র ে কর এবং মেখ, 
অপরাধী কাও গুণলার পশরো  শকরূপ 
হণয়শেল।’’ [সূরা আন-না ল, আয়াত: 
৬৯] 

শকন্তু এ শবষয়শটর প্রশত লক্ষে রাখণত 
হণব ময, কাও গুণলার স শিগত 
জীবণনর স্থাশয়ত্ব ও ধ্বংস, বেশিগত 
জীবন মেণক পৃেক হণয় োণক। 
সুতরাং ক ণফল শবলশম্বত হওয়ার 
কারণে কখনও মকাণনা সৎসাহসী এবং 
েৃঢ়ণিতা মলাণকর পণক্ষ ঘাবশড়ণয় 
যাওয়া শকংবা শনরাি হণয় পড়া 
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স ীিীন নয়। মকননা আল্লাহ 
তা‘আলার শনধণাশরত ‘ক ণফণলর শনয় ’ 
স্বীয় শনশেণি স য় মেণক কখনও 
বেশতক্র  হয় না। 

উপসংহার 

আল-কুরআণন বশেণত কাসাস মেণক শিক্ষা 
গ্রহে শিণরানাণ র এ সংশক্ষপ্ত প্রবণের 
উপসংহাণর আ রা বলণত িাই ময, 
কুরআণনর এ সতে ও বািব কাশহনী মহাক 
প্রশতশট  ুসশলণ র জীবণনর পাণেয়। শবণিষ 
কণর আ াণের শিশু শকণিারণের িশরত্র 
গেণন তা মহাক শনতেসেী। কারে, আল-
কুরআণনর সতে-সশেক, মযৌশিক ও তাশেক 
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কাশহনী ালা বরাবরই মোতৃ ণ্ডলীণক  ৃেু 
স্পণিণ আকুল কণর মতাণল।  

বারবার এ কাশহনী বেণনা করণত এবং 
শুনণত মলাকণের ক্লাশন্ত আণস না বরং এশট 
এক জীবন্ত  ু‘শজযা যাণত রণয়ণে সণম্মাহনী 
িশি। সুতরাং প্রােশ ক শিক্ষােণীণের জনে 
এ পদ্ধশত শিক্ষা অনুসরে খুবই সহজ এবং 
ফলোয়ক, আর অনে সাধারণের িশরত্র 
গেণনও এশট কাযণকর। 


