
 

                    লেসানদু্দীন ইব্নলু্  খ াতীব 

                                                           (1313 -  1374 AD ) 

 

     জন্ম  পররচয়ঃ 

অরব তথা ারা রবশ্বের ঐরতারকশ্বের মশ্বযে আব্নলু্  খশ াতীব একটি ঈজ্জ্ব নাম। রতরন মামরয়ক যুশ্বগ স্পেশ্বনর 

স্পেষ্ঠতম ঐরতারক রিশ্বন। তাাঁর প্রকৃত নাম মুাম্মে, ঈপারয স্পানদু্দীন। রপতার নাম ‘অব্দুল্লা, রপতামশ্বর নাম 

া‘য়ীে। রকন্তু রতরন ববারযক পরররচত রিশ্বন আব্নলু্  খশ াতীব নাশ্বম। রতরন 713  রজরর স্পমাতাশ্ববক 1313AD 
 স্পেশ্বনর গ্রানাডায় জন্ম গ্রণ কশ্বরন। তাাঁর পূববপুরুরা জন্মূশ্বে ররীয়। তশ্বব তারা পরবতীশ্বত স্পেশ্বন চশ্ব যান এবং 

স্পখাশ্বনআ ববা শুরু কশ্বরন। 

  

রলক্ষা  জীবনঃ 

৭৪১ রজরীশ্বত তাাঁর রপতা – রতরন তখন গ্রানাডার মন্ত্রী রিশ্বন – মারা স্পগশ্ব রকার তাাঁর রতররক্ত ম্পরি বাশ্বজয়াপ্ত 

কশ্বর। এআ রকম এক চরম প্ররতকূ পরররিরতশ্বত স্পানদু্দীন েশ্বম না রগশ্বয় তাাঁর পঠন পাঠন চারশ্বয় যান এবং যশ্বথষ্ট 

ঈন্নরত কশ্বরন। রতরন স্পখানকার রবদ্বজশ্বনশ্বের রনকট ভাা, েলবন, আরতা, রচরকৎা, যমীয় প্রভৃরত রলক্ষা জব ন কশ্বরন। 

এবং মকাীন স্পেনীয় াররতেকশ্বের মশ্বযে রতরন ববারযক খোরত জব ন কশ্বরন। 

  

কমবজীবনঃ 

তাাঁর রলক্ষা, স্পমযা  খোরত তৎকাীন গ্রানাডার লাক অবলু্ াজ্জাজ আঈুশ্বের েরৃষ্ট অকবণ কশ্বর। রতরন তাাঁশ্বক মন্ত্রী 
পশ্বে বরণ কশ্বরন। পরবতীশ্বত তাাঁর পুে পঞ্চম মুাম্মাশ্বের ময় তাাঁশ্বক স্পআ পশ্বেআ বা রাখা য়। ঈশ্বল্লখে স্পয, েটুি 

মন্ত্রীভা পায়ার কারশ্বণ তাাঁশ্বক জলু্ য়াযারাতাআন (েআু মরন্ত্রশ্বের রযকারী) ঈপারযশ্বত ভূরত করা য়। 

  

মতুৃেঃ 

তাাঁর ঈিশ্বরাির ঈন্নরতশ্বত ইবারিত রকিু ভাে বােলাশ্বক তাাঁর রবরুশ্বে প্রশ্বরারচত করশ্ব বােলা তাাঁশ্বক কারারুে 

কশ্বরন। স্পখাশ্বনআ ৭৭৬ রজরীশ্বত স্পমাতাশ্ববক ১৩৭৫ রিস্টাশ্বব্দ রতরন মতুৃে বরণ কশ্বরন। ঐরতারক অহ্মাে  াান 

যাআয়াশ্বতর মশ্বত, েলবনতশ্বে যুক্ত থাকার জনে স্পেকারবেশ্বের একটি ে তাাঁর প্ররত নারিকতার তকমা াগায়। েশ্ব 

তাাঁশ্বক কারা বরণ করশ্বত য়। এবং কারাগাশ্বরআ তাাঁশ্বক োশ্বরায কশ্বর তো করা য়। 

  

প্ররতভাঃ 

জ্ঞাশ্বনর রবরভন্ন স্পক্ষশ্বে তাাঁর রবচরণ রি বায। আরতা লাশ্বে খোরত জব ন করশ্ব করবতা রচনাশ্বত রতরন রে ি 

রিশ্বন। ঐরতারক জরুজী যাআোশ্বনর মশ্বত, রতরন আরতা, েলবন, গরণত, রচরকৎা  রেক্  লাশ্বে পারিতে জব ন 

কশ্বররিশ্বন। প্রলারনক জীবশ্বনর নানা বেিতা  লত ঈত্থান পতশ্বন তাাঁর কম কখশ্বনা স্পথশ্বম থাশ্বকরন। লতারযক 

বেিতার মাশ্বে রতরন রনয়রমত রশ্বখ স্পগশ্বিন, মশ্বয়র োাঁশ্বক োাঁশ্বক মূেবান ারতে কমবকাি স্পরশ্বখ স্পগশ্বিন 

ঈিরূররশ্বের জনে।   



  

ববরলষ্টঃ 

গেে রচনাশ্বত িন্দময়তা তাাঁর জাত রবয় রি। তাাঁর াবী ৃজনলীতা, জ্ঞাশ্বনর স্পয স্পকান স্পক্ষশ্বে তাাঁর 

রবচরণশ্বক বায কশ্বরশ্বি। যরে তাাঁর রকিু রকিু রচনায় রতরঞ্জন ক্ষে করা যায়। তাাঁর করবতায় ূক্ষ্ম লশ্বব্দর মাার 

শ্ব থব রি েষ্ট। রলক্ষা  ারশ্বতের ঈৎকব তাাঁর যুশ্বগ তাাঁর কাশ্বি রগশ্বয় স্পল শ্বয় যায়, খারনকটা আব্নু  খােশু্বনর 

নোয়। এ মশ্বমব যাআয়াত মন্তবে কশ্বরশ্বিন, স্পযমনটা অরিকাশ্বত ারতে  জ্ঞাশ্বনর চূড়ান্ত পযবায় আব্নু  খােনুশ্বক িুাঁ শ্বয় পূণবতা 
াভ কশ্বর ঠিক স্পতমনআ স্পেশ্বন তাাঁরআ মকাীন আব্নলু্  খাতীবশ্বক েলব কশ্বর চূড়ান্ত রলখশ্বর স্পপ াঁিয়। তশ্বব তাাঁর বোন 

ববারযক আরতা লাশ্বে। এমনরক এআ রবশ্বয় তাাঁর পুিশ্বকর ংখো াটটির স্পবলী।   

  

রচনাবীঃ 

রনঃশ্বন্দশ্ব তাাঁর স্পখনী অরবী জ্ঞানভািারশ্বক যশ্বথষ্ট মেৃ কশ্বরশ্বি। তাাঁর রত মূেবান ারতে ম্পশ্বের মশ্বযে রবখোত 

কশ্বয়কটি শ্বা 

1)االحاطة في تارخ غرناطة   , 

 االعالم في من بويع االحتالم من ملوك االسالم (2

 الحلل المرقومة (3

 رقم الحلل في نظم الدول (4

  نقاضة الجراب (5

 معيار االختيار (6

 ديوان شعر (7

  রতরন করব আব্নু  ুাআশ্বর মুয়াশ্লাশ্বর  প্ররতঈিশ্বর ররচত রনজ মুয়াশ্লা  করবতাটিশ্বত বশ্বশ্বিন—   

 باألندلس الوصل زمان يا      هيم  الغيث إذا الغيث جادك

يم      حلما إال وصلك يكن لم
 المختلس خلسة أو الكرى  يف


