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ললখ : নূরুল্লাহ তারীফ 

শশুয জন্মেয য তায জনয একশট ুন্দয আরাভী নাভ যাখা প্রন্মতযক ভুশরভ শতা-ভাতায কততফয। 

ভুশরভ শফন্মেয নযানয ঞ্চন্মরয ভুরভানন্মদয নযা ফাংরান্মদন্ময ভুরভানন্মদয ভান্মঝ আরাভী 

ংস্কৃশত  ভুশরভ ঐশতন্মযয ান্মথ শভর রযন্মখ শশুয নাভ শনফতাচন কযায অগ্র রদখা মা। এজনয 

তাঁযা নফজাতন্মকয নাভ শনফতাচন্মন শযশচত অন্মরভ-রাভান্মদয যণান্ন ন। তন্মফ শতয কথা ফরন্মত 

কী এ শফলন্ম অভান্মদয ড়াশুনা শত প্রতুর। তাআ আরাভী নাভ যাখায অগ্র থাকায য 

জ্ঞতাফত অভযা এভনফ নাভ শনফতাচন কন্ময রপশর রমগুন্মরা অন্মদৌ আরাভী নান্মভয অতাবুক্ত 

ন। ব্দশট অযফী থফা কুযঅন্মনয ব্দ ন্মরআ নাভশট আরাভী ন্মফ তান্মতা ন। কুযঅন্মন রতা 

ৃশথফীয শনকৃষ্টতভ কান্মপযন্মদয নাভ ঈন্মেখ অন্মছ। আফশর, রপযাঈন, াভান, কারুন, অফ ুরাাফ 

আতযাশদ নাভ রতা কুযঅন্মন ঈন্মেখ অন্মছ; তাআ ফন্মর কী এফ নান্মভ নাভ যাখা ভীচীন ন্মফ!? তাআ 

এ শফলন্ম শঠক নীশতভারা অভান্মদয জানা প্রন্মাজন।  

ী ভুশরন্মভ ফশণতত ন্মন্মছ- “অোয কান্মছ ফন্মচন্ম শপ্র নাভ ন্মে- অবু্দো (অোয ফান্দা) 

 অবু্দয যভান (যভান্মনয ফান্দা)।” এ নাভদ্ব অোয শপ্র ায কাযণ র- এ নাভদ্বন্ম 

অোয ঈানায স্বীকৃশত যন্মন্মছ। তাছাড়া অোয ফন্মচন্ম ুন্দয দুশট নাভ এ নাভদ্বন্ময ান্মথ 

ভশিত অন্মছ। একআ কাযন্মণ অোয নযানয নান্মভয ান্মথ অযফী „অব্দ‟ (ফান্দা) ব্দশটন্মক 

ভশিত কন্ময নাভ যাখা ঈত্তভ। রমভন: 

 অবু্দর অমীম (عثذ انعشٌش- যাক্রভারীয ফান্দা), 
 অবু্দর ভাশরক (عثذ انًانك), 
 অবু্দর কাযীভ (عثذ انكزٌى-ম্মাশনন্মতয ফান্দা), 
  অবু্দয যীভ (عثذ انزحٍى-করুণাভন্ময ফান্দা), 
 অবু্দর অাদ (عثذ األحذ- এক ত্তায ফান্দা), 
 অবু্দ াভাদ (عثذ انصًذ- ূণতাঙ্গ কতৃতন্মেয শধকাযীয ফান্দা), 
 অবু্দর ান্মদ (عثذ انىاحذ-একক ত্তায ফান্দা), 
  অবু্দর কাআুযভ (عثذ انقٍىو-শফনেন্মযয ফান্দা), 
 অবু্দ াভী (عثذ انسًٍع-ফতন্মরাতায ফান্দা), 
 অবু্দর াআয (ًعثذ انح-শচযঞ্জীন্মফয ফান্দা), 
 অবু্দর খান্মরক (عثذ انخانق-ৃশষ্টকততায ফান্দা), 
 অবু্দর ফাযী (عثذ انثاري-স্রষ্টায ফান্দা), 
 অবু্দর ভাজীদ (عثذ انًجٍذ-ভশভাশিত ত্তায ফান্দা) আতযাশদ। 

http://www.bishorgo.com/user/111/post/453


ক্ষান্তন্ময এআ „অব্দ‟ ব্দশটন্মক অোয নাভ ছাড়া নয রকান ন্মব্দয ান্মথ ভশিত কন্ময নাভ যাখা 
াযাভ। রমভন: 

 অবু্দর জ্জা (জ্জায ঈাক), 
 অবু্দ াভ (ূন্মমতয ঈাক), 
 অবু্দর কাভায (চন্মেয ঈাক), 
  অবু্দর কারাভ (কথায ঈাক), 
 অবু্দন নফী (নফীয ঈাক), 
  অবু্দর অরী (অরী এয ঈাক), 
 অবু্দর রাাআন (রাাআন এয ঈাক) আতযাশদ। 

তন্মফ অভান্মদয রদন্ম রপ্রক্ষান্মট রদখা মা নান্মভয ভন্মধয „অব্দ‟ ব্দটা থাকন্মর ডাকায ভ „অব্দ‟ 
ব্দটা ছাড়া ফযশক্তন্মক ডাকা । রমভন অবু্দয যভানন্মক ডাকা  যভান ফন্মর। অবু্দয যীভন্মক 

ডাকা  যীভ ফন্মর। এশট নুশচত। মশদ দ্বদ্বত ন্মব্দ গশঠত নাভ ডাকা বালাবালীন্মদয কান্মছ কষ্টকয 

রঠন্মক রন্মক্ষন্মে নয নাভ শনফতাচন কযাটাআ রর। 

 তাছাড়া রম রকান নফীয নান্মভ নাভ যাখা বার। রমন্মতু তাঁযা অোয শনফতাশচত ফান্দা। নফী কশযভ 

(াঃ) তাঁয শনন্মজয ন্তান্মনয নাভ রযন্মখশছন্মরন আব্রাশভ। কুযঅন্মন কাযীন্মভ ২৫ জন নফীয নাভ ঈন্মেখ 

অন্মছ। এয রথন্মক ছন্দভত রম রকান নাভ নফজাতন্মকয জনয শনফতাচন কযা রমন্মত ান্ময। রমভন: 

 ভুাম্মদ (يحًذ), 
 অভাদ (أحًذ), 
 আব্রাীভ (إتزاهٍى), 
  ভুা (يىسى), 
  ইা (عٍسى), 
  নূ (َىح), 
 হুদ (هىد), রূত (نىط), 
  শছ (شٍث),  
 ারুন (ٌهارو), 
  শুঅআফ (شعٍة), 
 অদভ (آدو) আতযাশদ।  

রনককায ফযশক্তন্মদয নান্মভ নাভ যাখা ঈত্তভ। এয ভাধযন্মভ নফজাতন্মকয ভান্মঝ ংশিষ্ট নান্মভয 

শধকাযী ফযশক্তয স্ববাফ চশযন্মেয প্রবাফ ড়ায ফযাান্ময অাফাদী া মা। এ ধযন্মনয অাফাদ 
আরান্মভ দ্বফধ। অযফীন্মত এটান্মক তাপাঈর ফরা । রনককায ফযশক্তন্মদয ীলতস্থান্মন যন্মন্মছন যাূর 



(াঃ) এয াাফান্ম রকযাভ। তাযয তান্মফীন। তাযয তান্মফ তান্মফীন। এযয অন্মরভ ভাজ। 

শফশষ্ট াাফী মুফাআয আফন্মন অাভ তায ৯ জন রছন্মরয নাভ রযন্মখশছন্মরন ফদন্মনয মুন্মে ীদ 

া ৯ জন াাফীয নান্মভ। তাযা ন্মরন- 

 অবু্দো (عثذ اهلل), 
 ভুনশময (يُذر), 
 ঈযা (عزوج), 
 াভমা (حًشج), 
 জাপয (جعفز), 
 ভুঅফ (يصعة), 
 ঈফাআদা (عثٍذج), 
 খান্মরদ (خانذ), 

 ঈভয (عًز)। ।[তাশভাতুর ভারুদ-ফকয অফ ুমাদ ১/১৭]   

ফযশক্তয নাভ তাঁয স্ববাফ চশযন্মেয ঈয আশতফাচক থফা রনশতফাচক প্রবাফ রপন্মর। াআখ ফাকয অফ ু

মান্মদ ফন্মরন, “কাকতারীবান্মফ রদখা মা ফযশক্তয নান্মভয ান্মথ তায স্ববাফ  দ্বফশন্মষ্টযয শভর 

থান্মক। এটাআ অোয তাঅরায রকভন্মতয দাফী। রম ফযশক্তয নান্মভয ন্মথত চরতা যন্মন্মছ তায 

চশযন্মে চরতা াা মা। মায নান্মভয ভন্মধয গাম্ভীমততা অন্মছ তায চশযন্মেয ভন্মধয গাম্ভীমততা 

াা মা। খাযা নান্মভয ররান্মকয চশযে খাযা ন্ম থান্মক, অয বার নান্মভয ররান্মকয চশযে 

বার ন্ম থান্মক।” [তাশভাতুর ভারুদ-ফকয অফ ুমাদ ১/১০, তুপাতুর ভাদুদ-আফনুর 

কাআন্মযভ ১/১২১]  

অভান্মদয রদন্ম শশুয জন্মেয য নাভ যাখা শনন্ম অত্মী স্বজনন্মদয ভন্মধয একটা প্রশতন্মমাশগতা রদখা 

মা। দাদা এক নাভ যাখন্মর নানা নয একটা নাভ ছন্দ কন্মযন। ফাফা-ভা শশুন্মক এক নান্মভ ডান্মক। 

খারাযা ফা পুপুযা অফায শবন্ন নান্মভ। এবান্মফ একটা শফড়ম্বনা প্রাঃ রদখা মা। এ ফযাান্ময াআখ 

ফাকয অফ ুমাদ ফন্মরন, “নাভ যাখা শনন্ম শতা-ভাতায ভান্মঝ শফন্মযাধ রদখা শদন্মর শশুয শতাআ নাভ 

যাখায রক্ষন্মে গ্রাশধকায ান্মফ। „রতাভযা তান্মদযন্মক তান্মদয শতৃশযচন্ম ডাক। এটাআ অোয কান্মছ 

নযাঙ্গত।‟[ূযা অমাফ ৩৩:৫]” তএফ শশুয শতায নুন্মভাদন ান্মন্মক্ষ অত্মী স্বজন ফা 

য রকান ফযশক্ত শশুয নাভ যাখন্মত ান্মযন। তন্মফ রম নাভশট শশুয জনয ছন্দ কযা  র নান্মভ 

শশুন্মক ডাকা ঈশচত। অয শফন্মযাধ রদখা শদন্মর শতাআ ান্মফন গ্রাশধকায। 

 আরান্মভ রমফ নাভ যাখা াযাভ:   

অোয নাভ ন এভন রকান নান্মভয ান্মথ রগারাভ ফা অব্দ (ফান্দা) ব্দশটন্মক ম্বি কন্ময নাভ যাখা 

াযাভ। রমভন,  



 অবু্দর রভাত্তাশরফ (রভাত্তাশরন্মফয দা), 
 অবু্দর কারাভ (কথায দা), 
 অবু্দর কাফা (কাফাগৃন্ময দা), 
 অবু্দন নফী (নফীয দা), 
 রগারাভ যূর (যূন্মরয দা), 
  রগারাভ নফী (নফীয দা), 
 অবু্দ াভছ (ূন্মমতয দা), 
  অবু্দর কাভায (চন্মেয দা), 
 অবু্দর অরী (অরীয দা), 
  অবু্দর হুাআন (রাাআন্মনয দা), 
 অবু্দর অভীয (গবতনন্মযয দা), 
 রগারাভ ভুাম্মদ (ভুাম্মন্মদয দা), 
 রগারাভ কান্মদয (কান্মদন্মযয দা) আতযাশদ। 

 নুরূবান্মফ রমফ নাভন্মক রকঈ রকঈ অোয নাভ ভন্মন কন্ময বুর কন্মযন থচ রগুন্মরা অোয 

নাভ ন রফ নান্মভয ান্মথ অব্দ ফা দা ব্দন্মক ম্বশিত কন্ময নাভ যাখা াযাভ। রমভন- অবু্দর 

ভাফুদ (ভাফুদ ব্দশট অেয নাভ শন্মফ কুযঅন  াদীন্মছ অন্মশন, ফযং অোয শফন্মলণ শন্মন্মফ 

এন্মন্মছ) অবু্দর ভাজুদ (ভাজুদ ব্দশট অেয নাভ শন্মফ কুযঅন  াদীন্মছ অন্মশন) 

 নুরূবান্মফ ান্মনা (জগন্মতয ফাদা) নাভ যাখা াযাভ। [ভুশরভ] ভাশরকরু ভুরক 
(যাজাশধযাজ) নাভ যাখা াযাভ। াআন্মযদুন না (ভানফজাশতয রনতা) নাভ যাখা াযাভ। 
[তুপাতুর ভারুদ ১/১১৫] 

 যাশয অোয নান্মভ নাভ যাখা াযাভ। রমভন-  অয-যাভান, অয-যীভ, অর-অাদ, 
অ-াভাদ, অর-খান্মরক, অয-যান্মজক, অর- অার, অর-অন্মখয আতযাশদ। 

 রমফ নাভ যাখা ভাকরু :    

ক) রমফ নান্মভয ভন্মধয অত্মস্তুশত অন্মছ রফ নাভ যাখা ভাকরু। রমভন, ভুফাযক (ফযকতভ) 

রমন র ফযশক্ত শনন্মজ দাফী কযন্মছন রম শতশন ফযকতভ, ন্মত ান্ময প্রকৃত ফস্থা ম্পূণত ঈন্মটা। 

নুরূবান্মফ ফাযযা (ূনযফতী)।· 

খ)  তান্মনয নান্মভ নাভ যাখা। রমভন- আফশর, ারান, অজদা, শখনশজফ, াব্বাফ আতযাশদ। 

গ) রপযাঈনন্মদয নান্মভ নাভ যাখা। রমভন- রপযাঈন, াভান, কারুন, াশরদ।[তুপাতুর ভাদুদ 

১/১১৮] 



ঘ) শফশুে ভন্মত রপন্মযতান্মদয নান্মভ নাভ যাখা ভাকরু। রমভন- শজব্রাআর, শভকাআর, আস্রাশপর। 

ঙ) রম কর নান্মভয থত ভন্দ। ভানুল রম থতন্মক ঘৃণা কন্ময এভন থতন্মফাধক রকান নাভ যাখা। রমভন, 
কারফ (কুকুয) ভুযযা (শতক্ত) াযফ (মুে)। 

চ) একদর অন্মরভ কুযঅন যীন্মপয নান্মভ নাভ যাখান্মক ছন্দ কন্মযন্মছন। রমভন- ো, আাীন, 
াভীভ আতযাশদ।[ তাশভাতুর ভারুদ-ফকয অফ ুমাদ ১/২৭] 

ছ) আরাভ ফা ঈদ্দীন ন্মব্দয ান্মথ ম্বশিত কন্ময নাভ যাখা ভাকরূ। আরাভ  দ্বীন ব্দদ্বন্ময 

ুভান ভমতাদায কাযন্মণ।[ তাশভাতুর ভারুদ-ফকয অফ ুমাদ ১/২৫, তুপাতুর ভাদুদ 

১/১৩৬]·  

জ) দ্বদ্বতন্মব্দ নাভ যাখান্মক াখ ফকয অফ ুমাদ ভাকরু ফন্মর ঈন্মেখ কন্মযন্মছন। রমভন- রভাাম্মদ 

অভাদ, রভাাম্মদ াইদ। 

ঝ) নুরূবান্মফ অোয ান্মথ অব্দ (দা) ব্দ ফান্মদ নয রকান ব্দন্মক ম্বশিত কযা। রমভন- 

যভত ঈো (অোয যভত)। 

ঞ) াখ ফকয অফ ুমান্মদয ভন্মত যাূর ন্মব্দয ান্মথ রকান ব্দন্মক ম্বশিত কন্ময নাভ যাখা 

ভাকরূ। রমভন- রগারাভ যাূর (রগারাভ ব্দশটন্মক মশদ অযফী ব্দ শন্মন্মফ ধযা  এয থত ন্মফ 

যাূন্মরয চাকয ফা ফাছা তখন এশট ভাকরূ। অয রমফ বালা রগারাভ ব্দশট দা ন্মথত ফযফহৃত 

 রফ বালায ব্দ শন্মন্মফ নাভ যাখা  তখন এ ধযন্মনয নাভ যাখা াযাভ মা ূন্মফত ঈন্মেখ কযা 

ন্মন্মছ।)  

শনফতাশচত অন্মযা শকছু রছন্মরন্মদয ুন্দয নাভ:  

 ঈাভা (أسايح-শং), 
 অপীপ (عفٍف-ুতশফে), 
 াভদান (প্রংাকাযী), 
 রাফীফ (نثٍة-ফুশেভান), 
 যামীন (ٌٍرس-গাম্ভীমতীর), 
 যাআযান (ٌرٌَا-জান্নান্মতয দযজা শফন্মল), 
 ভাভদু (يًذوح-প্রংশত), 
 নাফান (ٌَثها- খযাশতভান), 
  নাফীর (َثٍم-ররষ্ঠ), 
 নাদীভ (َذٌى-ন্তযঙ্গ ফিু), 



 অবু্দর আরা (عثذ اإلنه- ঈান্মযয ফান্দা), 
  আভাদ (عًاد- ুদৃঢ়স্তম্ভ), 
  ভাকহুর (يكحىل-ুযভান্মচাখ), 
  ভাআভূন (ٌيًٍى- রৌবাগযফান), 
  তাভীভ (تًٍى), 
  হুাভ (ُحَساو-ধাযান্মরা তযফাশয), 
 ফদয (تذر-ূশণতভায চাঁদ), 
  াম্মাদ (حًاد-শধক প্রংাকাযী), 
  াভদান (ٌحًذا-প্রংাকাযী), 
 াপান (ٌصفىا-স্বে শরা), 
  গান্মনভ (غاَى-গাজী, শফজী), 
  খাত্তাফ (خطاب-ুফক্তা), 
  ান্মফত (ثاتت-শফচর), 
 জাযীয (جزٌز), খারাপ (خهف), 
 জুনাদা (جُادج), আাদ (إٌاد), 
  আা (إٌاص), 
 মুফাআয (ستٍز), 
  ান্মকয (شاكز-কৃতজ্ঞ), 
 অবু্দর ভারা (عثذ انًىنى- ভারায ফান্দা), 
 অবু্দর ভশুজফ (عثذ انًجٍة- ঈত্তযদাতায ফান্দা), 
  অবু্দর ভশুভন (ٍعثذ انًؤي- শনযাত্তাদাতায ফান্দা), 
 কুদাভা (قذايح), 
 ুাআফ (صهٍة) আতযাশদ। 

(ংকশরত, শরন্মখন্মছন: নূরুো তাযীপ) 
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