বিদক ধেম হজরত হাদ (সা.) (২য় পব )
অ দান“ং গাড়িমদং চাং কামগং বপনম”।
(কি রাণ- (৩/২৪) তকালার- ২৯ )
অথ াৎ দবতা দ কামগামী ও বপী অে আেরাহণব ক কি অবতার অিতত একান হেত অােন গমন কিরেবন।
কিব ভদাস অবতােরর এ িবষয় পয়ার ছে বেলন,
বগবান ত যাহার বাহন
হে অিস ধারণ করত,
যইতন িেলােকর রাকায কের সব ণ,
যর ারা কিলনাশ হেব িনয়।
উে য, হজরত হাদ (সা.) হজরত িজবরাঈল আঃ. এর সােথ “বারাক” নামক এক তগামী াণীর িপেঠ আেরাহণ
কের মার কা’বা ঘর থেক জজােলেমর বাইল কাাস মসিজেদ গমন কেরন। বাইল কাাস মসিজেদ ’
রাকআত নামায আদায় কের “বারােক” চেড় সম আকােস “িসদরাল নতাহা” নামক ােন পৗেছন ও আাহর সােথ
িনরাপদ রে অবান কের কথা বেলন। সাদা ঘাড়া সাধারণত আরব দেশ পাওয়া যায়। হজরত হাদ (সা.) এর এ
ধরেণর সাদা ঘাড়া িছল।
মামাহ ঋিষবিদক (িহ) শা ঋেেদর ১ম মেল ১৯ ােক “মামাহ” ঋিষ নামক একজন অবতােরর উেখ আেছ। যমন“তো িম বরেণা মামাহ িসঃ িথবী উত দৗ”
অথ াৎ িম বণ মামাহ, আিদিত, িস, িথবী ও ৎ আমােদর রা কন।
“মামাহ” শ সংত নয়। ইহা আরবী ভাষা থেক উৎপ হেয় সংত ভাষায় বত হেয় “মামাহ” প ধারণ কের স
ভাষােক স কেরেছ। “মামাহ” শ লত হাাদ শের অপংশ। “মামাহ” নােম িহেদর কান দবতা নই।
দশ সহ সিনকঅন াসৎ পিতমামেহ মগাবা চিতো অেরা মেঘানঃ।
ো অি দশিভঃ সৈহৈ বানর ত্পিশচেকত। (ঋেদ- ৫/২৭/১)
অথ াৎ হ মানবগেনর অিধনায়ক বানর! সাগেনর রক, ানবান, অর এবং ধনবান ি  ণ নামক রাজিষ 
আমােক শকট গায় এবং দশ সহ বণ  দান কের ািতলাভ করেছন।
িহধেমর িবেশষ ডঃ বদ পধকাশ উপাায় ও মাওলানা আল হক িবাথর মেত ঋেেদর এ ােক হজরত হাদ

(সা.) ক ঝােনা হেয়েছ।
উপেরা ােক য দশ সহ সিনেকর কথা বলা হেয়েছ তা মা িবজেয়র সমেয় হজরত হাদ (সা.) এর সােথ থাকা
সিনকেদর বাঝােনা হেয়েছ। এ দশ সহ সিনক সেব া তাগ ীকার কের মা অিভযান কােল হজরত হাদ (সা.) এর
সী িছেলন। কননা িবের ইিতহােস কােনা নবী বা অবতােরর সােথ দশ সহ স কখেনা ে অংশহণ কেরিন।
আেগর পব  পড়েত : বিদক ধম ও হজরত হাদ (সা.) (১ম পব )
পেরা ানবিদক (িহ) শাসেহ নরাশংেসর বণ না সে বলা হেয়েছ িতিন একজন পেরা নস মহামানব। এ পেরা ান
কী? এ পেরা ান বলেত তােদশ ঝােনা হেয়েছ। তােদেশর আরবী শ ওহী । হজরত হাদ (সা.) ওহী বা
পেরা ােনর মােম পিব রআন লাভ কেরিছেলন। এছাড়া পেরা ােনর মােম িতিন ভিবেতর অেনক ঘটনা
বেল িদেত পারেতন। ৬১৫ িাে পার সাট পারিসক ধমাবলী য  জারী খস পারেভজ কক
 এেকরবাদী ান
ধমাবলী রামান সাট িহরািয়াস পরািজত হেল মার কােফর রাইশরা উািসত হন।
িক হজরত হাদ (সা.) আাহর িনেদ শ পেয় িনিভকভােব ঘাষনা দন য, িতন থেক নয় বৎসেরর মে রামান
বািহনী পার বািহনীেক পরািজত কের জজােলম নদ খল করেব। নবী (সা.) এর এ ভিবত বাণী ৬২৩-৬২৪ িখধাে
সেত পিরণত হয়। রামান সাট, পার সাটেক হািরেয় জজােলম দখল কের।
দবতা কক
 সহায়তা ধানবিদক (িহ) শাে কি রােণ বলা হয়, ধেমর সাের কি অবতার দবতােদর সহায়তা পােবন।
যাত যং বং দবাং ̄াং শাবতরণ রতা
রাজােনৗ মেদবাপী াপিয়া হং ভিব
অথ াৎ হ দবগণ! তামরা িথবী আগমণ ব ক   অংেশ অবতীণ  হও। আিম ণব ার ম ও দবািপ নামক রাজয়
িথবীর শাসন ক
 াপন কিরব।
এ ােক ঈর সত ধম িতার জ দবতািদগেক িথবীেত রণ কের ে অংশ হেণর িনেদ শ দন।
হজরত হাদ (সা.) বদর ও খেকর ে মহান আাহ কক
 িরত ফেরশতােদর ারা সহায়তা পেয় ে জয়লাভ
কের ইসলােমর পতাকা উিড়েয় িদেয়িছেলন। িবধমেদর সােথ ে সিলম বািহনীেক ফেরশতােদর ারা সহায়তার
িবষয় পিব রআেন রা আেল ইমরান এর ১২৩-১২৪ নং আয়ােত উেখ আেছ।
লখক : আখতাামান খােলদ, ইমাম ও খিতব
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