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ইউনুস ‘আলাইহিস সালামের ঘটনা  
 

পূবববতবী নবী ‘আলাইহিেুস সালােগমের ঘটনাবহলমত রময়মে হশক্ষা ও 
উপমদশ। তারা আোমদর আমলাকবহতবকা ও আমলার হেহেল। আল্লাি 
বমলন,  

َة   قََصِصِهم   ِف  ََكنَ  لََقد   ﴿ ْوِل  ِعۡب 
ُ

ل َبَِٰب   ِّلِ
َ ىَٰ  َحِديٗثا ََكنَ  َما ٱّل  ََتَ  َوَلَِٰكن ُيف 

ِديقَ  ِي تَص  َ  ٱَّلذ ِصيَل  يََدي هِ  َبي  ء   ُكِِ  َوَتف  َةٗ  َوُهٗدى ََش  م   َورَۡح  ِمُنونَ يُ  ِلَِقو   ﴾ ١١١ ؤ 
 [  ١١١: يوسف]

‘তামদর এ কাহিনীগুমলামত অবশযই বুহিোনমদর জনয রময়মে হশক্ষা, 
এটা ককামনা বানামনা গল্প নয়, বরাং তামদর পূবববতবী হকতামবর 
সতযায়নকারী এবাং প্রহতহট হবষময়র হবস্তাহরত হববরে। আর হিদায়াত 
ও রিেত ঐ কওমের জনয যারা ঈোন আমন।’ {সূরা ইউসূফ, 
আয়াত : ১১১} 

েক্কায় যখন ঈোনদামরর সাংখযা েুহিমেয়, পথ যখন দুগবে অথচ দীঘব- 
েুসহলেরা যখন এর কশমষর কদখা পাহিল না, তখন রাসূলুল্লাি 
োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এসব বৃত্তান্ত নাহযল িত। 
এসব বৃত্তান্ত তামদর পমথর কশষ উমমাহচত করত। গন্তমবযর কশষ 
করখা উদ্ভাহসত করত। তামদর সমপ পথ চলত এবাং তামদর িাত 
ধরত। এসব হেল রাসূল োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় 
হির করার অহিপ্রাময়। আল্লাি তা‘আলা বমলন, 



 

4 

﴿  
ۢنَبآءِ  ِمن   َعلَي َك  نذُقص   َوُُكِٗ

َ
ِ  ِف  وََجآَءكَ  فَُؤاَدَك   بِهِۦ نُثَِبُِت  َما ٱلر ُسلِ  أ  ق  ٱل َ  َهَِٰذه

َرىَٰ  َوَمو ِعَظة   ِمنِيَ  َوذِك   [  ١٢١: هود] ﴾ ١٢٠ لِل ُمؤ 

‘আর রাসূলমদর এসব সাংবাদ আেরা কতাোর কামে বেবনা করহে 
যার দ্বারা আেরা কতাোর েনমক হির কহর আর এমত কতাোর কামে 
এমসমে সতয এবাং েুহেনমদর জনয উপমদশ ও স্মরে। {সূরা িূদ, 
আয়াত : ১২০} 

আল্লাি কযন তাাঁর নবীমক বুঝামত চান, আপহন দুগবে পমথ একা নন। 
আল্লাির িাষয কযেন বলমে, 

ِۡب   ﴿ ْ  َصَۡبَ  َكَما فَٱص  ْولُوا
ُ
 [  ٥٣: االحقاف] ﴾ ٣٥ ٱلر ُسلِ  ِمنَ  ٱل َعز مِ  أ

‘অতএব তুহে তধযবধারে কর, কযেন তধযবধারে কমরহেল সুদৃঢ় 
সাংকমল্পর অহধকারী রাসূলগে।’ {সূরা আল-আিকাফ, আয়াত : ৩৫}  

আজ আেরা নবীমদর েমধয একজমনর ঘটনা শুনব, কয ঘটনা 
আোমদর নবীমক বলহেল- সাবধান তুহে কযন দাওয়ামতর দাহয়ত্ব ও 
করসালমতর গুরুিার কফমল কযও না। কযন বলহেল,  

ِۡب   ﴿ مِ  فَٱص  ُوتِ  َكَصاِحبِ  تَُكن َوَل  َرِبَِك  ِلُك  ُظوم   َوُهوَ  نَاَدىَٰ  إِذ   ٱل   ﴾ ٤٨ َمك 
 [  ٨٤: القلم]

‘অতএব তুহে কতাোর রমবর হুকুমের জনয তধযবধারে কর। আর তুহে 
োেওয়ালার েত িময়া না, যখন কস দুুঃমখ কাতর িময় কডমকহেল।’ 
{সূরা আল-কলে, আয়াত : ৪৮} 
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এ িমলা ইউনুস ‘আলাইহিস সালামের ঘটনা। আল্লাি তামক েসুমলর 
নাইনাওয়াবাসীর কামে কপ্ররে কমরহেমলন। হতহন তামদরমক আল্লাির 
তাওিীদ ও ইবাদমতর প্রহত আহ্বান জানান। তারা তামক হেথযা 
প্রহতপন্ন কমর এবাং হনমজমদর কুফরী ও অবাধযতায় অটল থামক। 
তামদর এ অবিা দীঘবাহয়ত িমল ইউনুস ‘আলাইহিস সালাে রামগ-
কক্ষামি তামদর কেমে চমল আমসন। হতহন তামদরমক হতনহদন পর 
আযাব নাহযমলর সতকববাতবা কঘাষো কমরন।  

রাগত অবিায় ইউনুস ‘আলাইহিস সালাে তামদর কেমে কবহরময় 
কগমলন এ কথা কিমব কয পৃহথবীর বযাহি অমনক, গ্রামের সাংখযা বহু 
ও জাহতর ধরন হবহিন্ন। ফমল আল্লাি এমক সাংকীেব করমবন না। 
আর এরা কযমিতু দাওয়ামতর অবাধযতায় অপহরবহতবত, কসমিতু 
আল্লাি িয়মতা অনয জাহতমক তাাঁর প্রহত ঝুাঁমক কদমবন। আর এটাই 
আল্লাির বােীর েেব :  

ن َفَظنذ  ُمَغَِٰضٗبا ذذَهَب  إِذ ٱنل ونِ  َوَذا ﴿
َ
ِدرَ  لذن أ  [  ٤٨: االنبياء] ﴾ َعلَي هِ  نذق 

‘আর স্মরে কর যুন-নূমনর কথা, যখন কস রাগাহিত অবিায় চমল 
হগময়হেল এবাং েমন কমরহেল কয, আহে তার ওপর সাংকীেব করব 
না।’ {সূরা আহিয়া, আয়াত : ৮৭}  

অথবাৎ তার জনয দুহনয়ামক সাংকীেব করব না। এহদমক ইউনুস 
‘আলাইহিস সালামের উম্মত যখন কদখল নবী চমল কগমেন এবাং 
তামদর ওপর আযাব অবতরে অবধাহরত, তখন আল্লাি তামদর 
অন্তমর তাওবা ও অনুমশাচনা কেমল হদমলন। নবীর সমপ কৃত 
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আচরমের জনয তারা অনুতি িমলা। আল্লাির প্রহত হবনত িমলা এবাং 
তাাঁর সােমন হবগহলত িমলা। এ হেল এক বে েুিূতব। ফমল হনজ 
শহি ও সােথবয এবাং দয়া ও করুোয় আল্লাি তামদর পহরত্রাে 
হদমলন। তামদর আযাব উহিময় হনমলন যার কারে ও অনুঘটক ককবল 
তামদর সমপই হেমল হগময়হেল, তারা োো অনয কারও হেমলা না।  

যখনই ককামনা উম্মত তামদর নবীমক হেথযা প্রহতপন্ন কমরমে 
অতুঃপর তামদর ওপর আযাব নাহযল িময়মে, তখন তারা ঈোন 
এমনমে আর কস ঈোন তামদর কামজ এমসমে এেনহট দৃশযোন িয় 
না, তমব ইউনুমসর কাওে এর বযহতক্রে। আল্লাি তা‘আলা সূরা 
ইউনুমস  বমলন,  

َل  ﴿ َية   ََكنَت   فَلَو  ٓ  َءاَمَنت   قَر  ٓ  َفَنَفَعَها ٓ  يُونَُس  قَو مَ  إِلذ  إِيَمَُٰنَها ا ْ  لَمذ َنا َءاَمُنوا  َكَشف 
يِ  َعَذاَب  َعن ُهم   ِز  ةِ  ِف  ٱۡل  ََيوَٰ ن َيا ٱل  َنَُٰهم   ٱدل   [  ٨٤: يونس] ﴾ ٩٨ ِحي   إَِلَٰ  َوَمتذع 

‘সুতরাাং ককন িল না এেন এক জনপদ, কয ঈোন এমনমে এবাং 
তার ঈোন তার উপকামর এমসমে? তমব ইউনুমসর কওে োো যখন 
তারা ঈোন আনল, তখন আেরা তামদর কথমক দুহনয়ার জীবমনর 
লাঞ্ছনাকর আযাব সহরময় হদলাে এবাং আেরা তামদরমক একহট সেয় 
পযবন্ত কিাগ করমত হদলাে।’ {সূরা ইউনুস, আয়াত : ৯৮} 

অসন্তুহি ইউনুস ‘আলাইহিস সালােমক সেুদ্রতীমর হনময় উপনীত 
করল। কসখামন হতহন যাত্রী ও োল কবাঝাই এক জািামজ চেমলন। 
োঝ দহরয়ায় কেউ ও বাতাস জািাজহটমক ঝুাঁহকময় কফলল। সিযাত্রীরা 
এ কথমক ইহপত খুাঁমজ কপল কয যাত্রীমদর েমধয ককউ একজন রময়মে 
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যার ওপর আল্লাি অসন্তুি। হতহন ককামনা অনুহচত কাজ কমর 
এমসমেন। কসমিতু জািাজহটমক ডুমব যাওয়া কথমক বাাঁচামত তামক 
পাহন কফমল কদওয়ার ককামনা হবকল্প কনই। অথবা ডুমব যাওয়া কথমক 
বাাঁচামত জািামজর কবাঝা িাল্কা করমত চাইল। এ লমক্ষয তারা 
যাত্রীমদর নামে লটাহর হদল। কদখা কগল ইউনুস ‘আলাইহিস সালামের 
নােই কবহরময় এমলা। তামদর অন্তর তাাঁমক কফমল হদমল সায় হদহিল 
না। হকন্তু বারবার লটাহর হদমলও এমকর পর এক শুধু তার নােই 
কবহরময় আসমত থাকল। আল্লাি বমলন,  

َبقَ  إِذ   ١٣٩ ٱل ُمر َسلِيَ  لَِمنَ  يُونَُس  ِإَونذ  ﴿
َ
ُحونِ  ٱل ُفل ِك  إَِل  أ : الصافات] ﴾ ١٤٠ ٱل َمش 

١٨١  ،١٥٨  ] 

‘আর হনশ্চয় ইউনুসও হেল রাসূলমদর একজন। যখন কস একহট 
কবাঝাই কনৌযামনর হদমক পাহলময় হগময়হেল।’ {সূরা আস-সাফফাত, 
আয়াত : ১২৯-১৪০}  

আল্লাি তাাঁর কবহরময় যাওয়ামক পালামনা বমলমেন কযিামব কগালাে 
তার েুহনবমক কেমে পাহলময় যায়। কারে হতহন আল্লাির অনুেহত 
োোই জনপদ কথমক কবহরময়হেমলন। পমরর আয়ামত আল্লাি বমলন,  

َحِضيَ  ِمنَ  فَََكنَ  فََساَهمَ  ﴿  [  ١٨١: الصافات] ﴾ ١٤١ ٱل ُمد 

‘অতুঃপর কস লটাহরমত অাংশগ্রিে করল এবাং তামত কস কিমর কগল।’ 
{সূরা আস-সাফফাত, আয়াত : ১৪১}  

এরপর তামক সাগমর হনমক্ষপ করা িমলা। আল্লাি বমলন, 
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ََقَمهُ  ﴿ ُوُت  فَٱۡل   [  ١٨٢: الصافات] ﴾ ١٤٢ ُملِيم   َوُهوَ  ٱل 

‘তারপর বে োে তামক হগমল কফলল। আর কস (হনমজমক) হধক্কার 
হদহিল।’ {সূরা সাফফাত, আয়াত : ১৪২}  

হতহন হধক্কারমযাগয িময় যান। কারে হতহন কস েিান দাহয়ত্ব কেমে 
চমল যাহিমলন আল্লাি যা হদময় তাাঁমক কপ্ররে কমরহেমলন। আল্লাি 
তাাঁমক অনুেহত না হদমতই হতহন স্বজাহতমক তযাগ কমর যাহিমলন 
অসন্তুহিবশত। োে তাাঁমক আিার বানাল অথচ তাাঁর এতটুকু কগাশত 
কখল না হকাংবা তার ককামনা িাহিমত কিাকর হদল না। কেমের কপমট 
হতহন থাকমলন যতক্ষে আল্লাি তাাঁমক রাখমত চাইমলন। োমের 
অন্ধকার, সাগমরর অন্ধকার ও রামতর অন্ধকার- অন্ধকামরর পর 
অন্ধকামর হতহন হনমজর রবমক কাতরিামব ডাকমলন,  

﴿  ٓ ٓ  إَِلَٰهَ  لذ نَت  إِلذ
َ
َٰلِِميَ  ِمنَ  ُكنُت  إِِنِ  ُسب َحََٰنَك  أ  [  ٤٨: اءاالنبي] ﴾ ٨٧ ٱلظذ

‘আপহন োো ককামনা (সতয) ইলাি কনই। আপহন পহবত্র েিান। 
হনশ্চয় আহে হেলাে যাহলে।’ {সূরা আল-আহিয়া, আয়াত: ৮৭}  

বহেবত িময়মে কয কফমরশতারা তাাঁর এ কাতর প্রাথবনা শুমন বলমলন, 
কি রব, এ কদহখ অমচনা কদশ কথমক আসা কচনা োনুমষর ক্ষীে কণ্ঠ! 
আল্লাি তাাঁর ডামক সাো হদমলন এবাং তাাঁমক দুহশ্চন্তা কথমক েুি 
করমলন। আল্লাির িাষায়, 

َتَجب َنا ﴿ ِمنِيَ  ِج  ُۨن  َوَكَذَٰلَِك  ٱل َغِمِ   ِمنَ  َوََنذي َنَٰهُ  ََلُۥ فَٱس   [  ٤٤: االنبياء] ﴾ ٨٨ ٱل ُمؤ 
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‘অতুঃপর আেরা তার ডামক সাো হদময়হেলাে এবাং দুহশ্চন্তা কথমক 
তামক উিার কমরহেলাে। আর এিামবই আেরা েুহেনমদরমক উিার 
কমর থাহক।’ {সূরা আল-আহিয়া, আয়াত: ৮৮} 

এেন ঘনমঘার হবপমদ ইউনুস ‘আলাইহিস সালাে োমের কপমট 
আল্লাির তােবীি পেমত লাগমলন এবাং কদা‘আ করমত থাকমলন। 
োে তাাঁমক সেুদ্রতীমর উগমে হদল। এেন িামন কযখামন ককামনা 
উহদ্ভদ বা োয়া হেল না। হতহন তখন শারীহরকিামব এমকবামর দুববল। 
আল্লাি বমলন,  

َنَٰهُ  ﴿ ۢنَبت َنا ١٤٥ َسقِيم   َوُهوَ  بِٱل َعَرآءِ  ۞َفَنَبذ 
َ
ِطي   ِمِن َشَجَرةٗ  َعلَي هِ  َوأ  ﴾ ١٤٦ َيق 

 [  ١٨١  ،١٨٣: الصافات]

‘অতুঃপর আেরা তামক তৃেলতািীন প্রান্তমর হনমক্ষপ করলাে এবাং 
কস হেল অসুি। আর আেরা একহট ইয়াকতীন (লাউজাতীয়) গাে 
তার ওপর উদগত করলাে।’ {সূরা আস-সাফফাত, আয়াত : ১৪৫-
১৪৬}  

এহট এেন গাে যা তামক বে পাতা হদময় োয়া কদয় এবাং তার গাময় 
োহে বসমত বাধা কদয়। নবী োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাে কথমক 
প্রোহেত কয হতহন লাউ পেন্দ করমতন এবাং বাসমনর পাশ কথমক 
খুাঁমজ হনময় কখমতন।  

অতুঃপর আল্লাি তাাঁমক উম্মমতর কামে হফমর কযমত হনমদবশ কদন। 
তারা তাাঁমক সতয বমল গ্রিে কমর এবাং তাাঁর প্রহত ঈোন আমন। 
তামদর সাংখযা হেল অনূযন এক লাখ। এ িমলা আল্লাির পক্ষ কথমক 
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তাাঁর নবীমক সম্মাহনত করা ও কেষ্ঠত্ব দামনর নেুনা। আর আোমদর 
নবী েুিাম্মদ োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাে িমলন উম্মমতর সাংখযার 
হদক হদময় সব নবীর কসরা। কযেন আবূ হুরায়রা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
কথমক বহেবত, রাসূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলন,   

، وَ » ْعِطَي َما ِمثْلُه آَمَن َعلَيِْه البَََشُ
ُ
نِْبيَاِء نَِِبٌّ إاِلا أ

َ
وِتيُت َما ِمَن األ

ُ
ِي أ إِناَما ََكَن اَّلا

ْكََثَُهْم تَابًِعا يَْوَم الِقيَاَمةِ 
َ
ُكوَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
، فَأ ُ إِيَلا وَْحاُه اَّللا

َ
 «وَْحيًا أ

‘প্রমতযক নবীমকই এেন হকেু (অমলৌহকক হনদশবন) প্রদান করা 
িময়মে যার অনুযায়ী তাাঁর ওপর োনুষ ঈোন এমনমে। আর আোমক 
কয হনদশবন কদওয়া িময়মে তা িমলা অিী, যা আল্লাি আোর ওপর 
প্রতযামদশ হিমসমব কপ্ররে কমরমেন। (যা হকয়ােত পযবন্ত অহবকল 
হটমক থাকমব)। কসমিতু আহে আশা কহর আহে হকয়ােমতর হদন 
তাাঁমদর েমধয সবমচময় কবহশ অনুসারীর অহধকারী িব।’ [বুখারী : 
৪৯৮১] 

এ িমলন ইউনুস ‘আলাইহিস সালাে। আল্লাির একজন সম্মাহনত 
নবী। আবদুল্লাি ইবন ‘আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুো কথমক বহেবত, 
রাসূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলন,  

نَا َخْْيٌ ِمْن يُونَُس بِْن َمّتا »
َ
ْن َيُقوَل أ

َ
َحٍد أ

َ
 «َما يَنْبَِِغ أِل

‘কারও জনয এেন বলা সেীচীন নয় কয আহে ইউনুস ইবন োত্তা 
কথমক উত্তে।’ [বুখারী : ৪৬০৩; েুসহলে : ২৩৭৬]  
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এেন সম্মাহনত নবী সূরা হনসা ও আন‘আমে উমল্লহখত সম্মাহনত 
নবীমদর কাতামর যামক রাখা িময়মে আর যামদর সম্পমকব হনমদবশ 
কদওয়া িময়মে অনুসরমের। আল্লাির িাষায়,  

ْوَلَٰٓئَِك  ﴿
ُ
ِينَ  أ ه  َهَدى ٱَّلذ ُ َُٰهمُ  ٱللذ َتِده    فَبُِهَدى  [  ٨١: نعاماال] ﴾ ٩٠ ٱق 

‘এরাই তারা, যামদরমক আল্লাি হিদায়াত কমরমেন। অতএব তামদর 
হিদায়াত তুহে অনুসরে কর।’ {সূরা আল-আন‘আে, আয়াত : ৯০}  

আর ইউনুস ‘আলাইহিে সালামের এ ঘটনায় েিান অনুসরে িমলা 
ওই হিদায়াত বা পথহনমদবশ যার কথা আল্লাি বমলমেন হনমনাি 
আয়ামত। আল্লাি বমলমেন, 

ِۡب   ﴿ مِ  فَٱص  ُوتِ  َكَصاِحبِ  تَُكن َوَل  َرِبَِك  ِلُك  ُظوم   َوُهوَ  نَاَدىَٰ  إِذ   ٱل   ﴾ ٤٨ َمك 
 [  ٨٤: القلم]

‘অতএব তুহে কতাোর রমবর হুকুমের জনয তধযবধারে কর। আর তুহে 
োেওয়ালার েত িময়া না, যখন কস দুুঃমখ কাতর িময় কডমকহেল।’ 
{সূরা কলে, আয়াত : ৪৮} 

অতএব দাওয়াতপ্রচারকমদর কাজ িমব কয ককামনা েূমলয হনমজর 
দাহয়ত্ব পালন কমর যাওয়া এবাং এ পমথ পাওয়া কি ও হেথযা 
অহিমযামগ তধযব ধরা। অটল অহবচল থাকা এবাং বারবার সুপমথ 
আহ্বান অবযািত রাখা।। োনুষ যতই হবেুখতা কদখাক তামদর 
সাংমশাধন কথমক হনরাশ না িওয়া।  
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তাই রাসূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীমদরও 
অবশয কতববয িমব, তধযবধারে করা এবাং সিয করা। অহবচল থাকা 
এবাং অধযবসায় চাহলময় যাওয়া। সমববাপহর বারবার দাওয়ামতর 
পুনরাবৃহত্ত করমত থাকা। কতেহন তার জনয তবধ নয় োনুমষর অন্তর 
সাংমশাহধত িওয়া বা হৃদয় সাো কদওয়ার বযাপামর িতাশ িওয়া। 
যতই তারা অস্বীকার বা হেথযা প্রহতপন্ন করুক হকাংবা অবাধযতা ও 
হবেুখতা কদখাক না ককন।  

ডামক সাো না কদওয়ায় োনুমষর ওপর রাগ করা কতা সাংমশাধন 
প্রতযাশীমদর জনয সিজ তব হক। হকন্তু এটা কতা সতযমক সািাযয 
করমব না। েুহেন তাই হনমজর কক্রাধ িজে কমর এবাং চলোন 
থামক। তার জনয সবরই কেয়। আর কশষ পহরোে েুত্তাকীমদর 
জনয। আল্লাির িাষায়,  

لَمُ  َولََقد   ﴿ نذَك  َنع 
َ
ُركَ  يَِضيقُ  أ دِ  فََسِبِح   ٩٧ َيُقولُونَ  بَِما َصد   ِمِنَ  َوُكن َرِبَِك  ِِبَم 

َِٰجِدينَ  ُبد   ٩٨ ٱلسذ َٰ  َربذَك  َوٱع  تَِيَك  َحّتذ
 
َقِيُ  يَأ  [  ٨٨  ،٨٨: احلجر] ﴾ ٩٩ ٱۡل 

‘আর অবশযই আেরা জাহন কয, তারা যা বমল তামত কতাোর অন্তর 
সঙু্কহচত িয়। সুতরাাং তুহে কতাোর রমবর প্রশাংসায় তাসবীি পাি 
কর এবাং হসজদাকারীমদর অন্তিুবি িও। আর ইয়াকীন (েৃতুয) আসা 
পযবন্ত তুহে কতাোর রমবর ইবাদাত কর।’ {সূরা আল-হিজর, আয়াত 
: ৯৭-৯৯} 

কি হবপন্ন বযহথত হচহন্তত বযহি, নবীমদর কদায়ায় কতাোর জনয রময়মে 
আদশব। ইোে আিেদ ও হতরহেযী রহিোহুোল্লাি সিীি সূমত্র বেবনা 
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কমরমেন, সা‘দ ইবন আবী ওয়াক্কাে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু কথমক বহেবত, 
রাসূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলন,  

نَْت ُسبَْحانََك إِِّني ُكنُْت  :َدْعَوةُ ِذي انلُّوِن إِذْ َدََع وَُهَو ِِف َبْطِن احلُوِت »
َ
اَل إََِلَ إاِلا أ

ُ ََلُ  ٍء َقطُّ إاِلا اْستََجاَب اَّللا الِِمنَي، فَإِناُه لَْم يَْدُع بَِها رَُجٌل ُمْسِلٌم ِِف ََشْ  «.ِمَن الظا

‘োমের কপমট করা জুনু্নমনর (োেওয়ালা অথবাৎ ইউনুস ‘আলাইহিস 
সালামের) কদা‘আ ‘আপহন োো ককামনা সতয ইলাি কনই, আপহন 
সপ্রশাংস েিান, হনশ্চয় আহে জুলুেকারীমদর অন্তিুবি।’ (উচ্চারে : 
লা ইলািা ইল্লা আনতা েুবিানাকা ইহন্ন কুনতু হেনায কযাহলেীন)  
এহট কয ককামনা েুসহলে ককামনা সেয় পেমব, আল্লাি অবশযই তার 
কদা‘আ কবুল করমবন।’ [হতরহেযী : ৩৫০৫; েুসনাদ আিোদ : 
১৪৬২] 

আোমদরমক অবশযই অেূলয এ কদা‘আহট কিমব কদখা দরকার। এমত 
রময়মে আল্লাির একত্ববামদর কঘাষো, অাংশীদাহরমত্বর অস্বীকৃহত ও 
হনমজর যাবতীয় িুমলর স্বীকামরাহি। (অতএব হনমজর কদা‘আ 
কবুমলর জনয এ হতন তবহশিয রক্ষা কমর করা দরকার।) 

ইোে আিেদ রি. আবদুল্লাি ইবন োসঊদ রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 
কথমক বেবনা কমরন, রাসূলুল্লাি োল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাে 
বমলন,  

َصابَُه َهمٌّ وََحَزنٌ 
َ
َمتَِك، : َما قَاَل َعبٌْد َقطُّ إَِذا أ

َ
اللاُهما إِِّني َعبُْدَك، َواْبُن َعبِْدَك، ابُْن أ

سْ 
َ
لَُك بُِكلي اْسٍم ُهَو لََك، نَاِصيَِِت بِيَِدَك، َماٍض ِِفا ُحْكُمَك، َعْدٌل ِِفا قََضاُؤَك، أ

َ
أ

ثَْرَت 
ْ
ِو اْستَأ

َ
َحًدا ِمْن َخلِْقَك، أ

َ
ْو َعلاْمتَُه أ

َ
نَْزْْلَُه ِِف ِكتَابَِك، أ

َ
ْو أ

َ
يَْت بِِه َنْفَسَك، أ َسما
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ْن ََتَْعَل الُْقْرآَن َربِيَع قَلِِْب، َونُوَر َصْدرِي، وَِجاَلَء 
َ
بِِه ِِف ِعلِْم الَْغيِْب ِعنَْدَك، أ

بَْدََلُ َمََكَن ُحْزنِِه فَرًَحاحُ 
َ
ُه، َوأ ُ َعزا وََجلا َهما ْذَهَب اَّللا

َ
، إاِلا أ  ْزِِن، وََذَهاَب َهِّمي

‘কয বযহি ককামনা হবপদ বা দুহশ্চন্তায় পমে বলমব (দু‘আর উচ্চারে), 
আল্লাহুম্মা ইন্নী ‘আবু্দকা অবনু ‘আহব্দকা অবনু ‘আোহতকা, না-হসয়াতী 
হবয়য়াহদকা, ো-হদ্বন হফইয়যা হুকেুকা, আদলুন হফইয়যা ক্বাদ্বা-উকা, 
আসআলুকা হবকুহল্লহস্মন হুয়া লাকা, সাম্মাইতা হবিী নাফসাকা আউ 
আনযালতািূ ফী হকতা-হবকা, আউ আল্লােতািূ আিাদাে হেন 
খালহক্বকা, আও ইস্তা’’সারতা হবিী ফী ‘ইলহেল গাইহব ‘ইন্দাক; আন 
তাজ‘আলাল কু্বরআ-না রাবী‘আ ক্বালবী অনূরা সাদরী অজালা-আ 
হুযনী অযািা-বা িাম্মী। (অথব- কি আল্লাি, হনুঃসমন্দমি আহে কতাোর 
দাস, কতাোর দামসর পুত্র ও কতাোর দাসীর পুত্র, আোর ললামটর 
ককশগুি কতাোর িামত। কতাোর হবচার আোর জীবমন বিাল। 
কতাোর েীোাংসা আোর িাগযহলহপমত নযায়সপত। আহে কতাোর 
হনকট কতাোর প্রমতযক কসই নামের অসীলায় প্রাথবনা করহে- কয নাে 
তুহে হনমজ হনময়ে। অথবা তুহে কতাোর গ্রমে অবতীেব কমরে, অথবা 
কতাোর সৃহির েমধয কাউমক তা হশহখময়ে, অথবা তুহে কতাোর 
গায়বী ইলমে হনমজর হনকট কগাপন করমখে, তুহে কুরআনমক আোর 
হৃদময়র বসন্ত কর, আোর বমক্ষর কজযাহত কর, আোর দুহশ্চন্তা দূর 
করার এবাং আোর উমদ্বগ চমল যাওয়ার কারে বাহনময় দাও।) 
আল্লাি তার দুহশ্চন্তা দূর করমবন এবাং তার হবষাদমক িমষব বা 
আনমন্দ পহরেত কমর কদমবন।’ [েুসনাদ আিোদ : ৪৩১৮] 
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একইিামব আবদুল্লাি ইবন আব্বাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুো কথমক 
বুখারী ও েুসহলমে বহেবত িময়মে, হতহন বমলন, নবী োল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাে হবপমদর সেয় বলমতন :  

« ُ ُ رَبُّ الَعْرِش الَعِظيِم، اَل إََِلَ إاِلا اَّللا ُ الَعِليُم احلَِليُم، اَل إََِلَ إاِلا اَّللا اَل إََِلَ إاِلا اَّللا
رِْض رَبُّ الَعْرِش الَكِريمِ 

َ
َمَواِت َورَبُّ األ  «رَبُّ السا

উচ্চারে : লা ইলা-িা ইল্লাল্লা-হুল আলীেুল িালীে, লা ইলা-িা 
ইল্লাল্লা-হু রাবু্বল ‘আরহশল আযীে, লা ইলা-িা ইল্লাল্লা-হু রাবু্বস 
সাো-ওয়া-হত ওয়ারাবু্বল আরহদ ওয়ারাবু্বল আরহশল কারীে। 
অথব : আল্লাি োো ককামনা সতয োবুদ কনই; হযহন সববজ্ঞ, সহিষু্ণ। 
আল্লাি োো ককামনা সতয উপাসয কনই; হযহন েিান ‘আরমশর 
প্রহতপালক। আল্লাি োো ককামনা সতয আরাধয কনই; হযহন 
আকাশেণ্ডলী, পৃহথবী ও সম্মাহনত ‘আরমশর অহধপহত। [বুখারী : 
৭৪২৬] 

এ িমলা দুহশ্চন্তা-কটনশমনর নববী হচহকৎসা। কয বযহি হবশ্বামসর সমপ 
এসব পেমব, আল্লাি তার অন্তর উমমাচন কমর কদমবন ফমল তার 
কমির কারে দূর িময় যামব।  

 

[হব. দ্র. এহট ককবল প্রথে খুতবার অনুবাদ। খুতবার সূচনার িােদ 
ও সালাত অাংশ অনুবাদ করা িয়হন। অনুবাদক] 

 


