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হাল্লাজ কে? ইসলামমর ইকিহামস িার অবস্থান েী?
আল-হামদু কলল্লাহ্ (সেল প্রশাংসা আল্লাহ িা‘আলার জনয)
হাল্লামজর মূ ল নাম হমলা : হুসাইন ইব্নু মানসূ র আল-হাল্লাজ।
উপনাম: আবু মুগীস। কেউ কেউ বমলন: আবূ ‘আকিল্লাহ্।
কস বড় হমে ওয়াকসত্ব শহমর। কেউ কেউ বমলন, িাসিুর শহমর।
কস এেদল সূ ফীর সামে চলামফরা েরি। িাাঁমদর মমযয অনযিম
কিল সাহল আি-িাসিুরী, জুনাইদ, আবুল হাসান আন-নূ রী প্রমূ খ।
কস অমনে কদশ ভ্রমন েমরকিল। িন্মমযয মক্কা, খুরাসান ও ভারি
অনযিম। আর ভারি কেমেই কস জাদু কশক্ষা েমরন। জীবমনর
কশষভামগ বাগদামদ অবস্থান েমরন এবাং কসখামনই িামে হিযা েরা
হয়।
হাল্লাজ ভারি কেমে জাদু কবদযা কশক্ষা েমর। কস কিল েুট-কেৌশল ও
প্রিারণাোরী কলাে। কস এ জাদু , প্রিারণা দ্বারা বহু মূ খখ কলােমদর
কযাাঁো কদময়কিল এবাং িামদরমে িার কদমে আেকষখি েমরকিল।
এমনকে িারা িার সম্পমেখ যারণা েরমিা কয, কিকন সমস্ত
আওকলয়ামদর মমযয সবমচময় বড়।
অকযোাংশ প্রাচযকবমদর কনেট কস এেজন গ্রহণমযাগয বযকিত্ব এবাং
প্রচার েমর োমে কয, িামে অনযায়ভামব হিযা েরা হময়মি। এর
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োরণ এই কয, িার আেীদা কিল খৃস্টানমদর আেীদা-কবশ্বামসর মি
আর কস বলমিা কিস্টানমদর েোই। যার বণখনা অকচমরই আসমি।
৩০৯ কহজরী সমন িার স্বীোমরাকি ও িার কবরুমে অনযমদর সাক্ষয
অনু যায়ী িামে োকফর ও কযনদীে (মুনাকফে/নাকস্তে) সাবযস্ত েমর
বাগদামদ হিযা েরা হয় এবাং িার যু মগর সেল আকলম িামে হিযা
েরার ওপর ঐেমিয কপাষণ েমরমিন, োরণ কস েুফকর ও নাকস্তে
েমখোণ্ড েমরকিল।
িার কেিু েোবািখা কনম্নরূপ :
1. প্রেমমই কস নবূ ওয়ামির দাকব েমরকিল, িারপর িার এ
অবস্থাকট আমরা প্রেট হময় কগল কয, কস কনমজমে আল্লাহ্ বমল দাকব
েমর বসমলা। আর কস বলমিা : আকমই আল্লাহ্। আর িার স্ত্রী ও
সন্তানমদরমে িামে কসজদা েরার কনমদখশ কদি। অিঃপর িার স্ত্রী
িামে বলমলা : কসকে আল্লাহ্ বযিীি অনয োউমে কসজদা েরমব?
িখন কস বলল : আসমামন এেজন ইলাহ রময়মি, আর যমীমনর
অনয এেজন ইলাহ রময়মি।
2. কস হুলু ল ও ইমেহামদর েো বলমিা : অেখাৎ কস বলমিা,
আল্লাহ িার মমযয প্রমবশ েমরমি; ফমল আল্লাহ্ ও কস এেই সত্ত্বা
হময় কগমি। নাউযু কবল্লাহ। কস যা বলি িা কেমে আল্লাহ েিই না
উাঁচু মযখাদার অকযোরী।
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আর এ োরমণই প্রাচযকবদগণ িার অনু সারী হময়কিল; কেননা িারাও
হুলু লী বা আল্লাহ মানু মষর মমযয প্রকবষ্ট হওয়ার আেীদা-কবশ্বাস
কপাষণ েরমিা, কস কহমসমব কস হুলু মলর বযাপামর খৃষ্টানমদর আেীদাকবশ্বামসর অনু গামী কিল। োরণ, খৃষ্টানরা ‘ঈসা আ. সম্পমেখ এ
কবষময় কবশ্বাস েরমিা কয, আল্লাহ্ িা‘আলা ঈসা আলাইকহস
সালামমর মমযয প্রমবশ েমরমিন। এ োরমণ হাল্লাজ লাহূ ি িো ঐশী
সো ও নাসূ ি িো মানকবে সোর েো বমলকিল কযমনকট কিস্টানরা
বমল োমে। এ বযাপামর িার উমল্লখমযাগয েকবিা হমলা :

 رس الهوته اثلاقب+ لسبحان من أظهر نالســــوته

 يف صورة اآللك جالشـار+ ثم بدأ يف خلقه ظاهرا

“ঐ সত্ত্বা েিই মহান, কযকন িার কগাপন প্রকদপ্ত ঐশী সোমে
মানকবে সোয় প্রোশ েমরমি।
অিঃপর কস িার সৃ কষ্টমি প্রোকশি হমলন, খাদযগ্রহণোরী ও
পানোরীরূমপ।” [নাউযু কবল্লাহ]
যখন ইব্নু খাফীফ নামে সু ফীমদর মযয কেমে এেজন সু ফী এ
েকবিা শুনমলন িখন বলমলন: এ েোর বিার প্রকি আল্লাহর
অকভশাপ পকিি কহাে। অিঃপর িামে বলা হমলা : একট হাল্লামজর
েকবিা। িখন কিকন বলমলন, যকদ একট িার কবশ্বাস হয় িাহমল কস
োকফর।
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3. কস এেবার কোমনা এেজন পাঠমের মুমখ শুনমি কপল কয, কস
েুর’আন পাঠ েরমি। িখন কস বলল : আকমও অনু রূপ রচনা
েরমি পাকর। (নাউযু কবল্লাহ)
4. িার উমল্লখমযাগয েকবিা হমলা :
. جأنا اعتقدت مجيع ما اعتقدجه+ عقد اخلجالئق يف اإلهل عقائدا
“সৃ কষ্টেুল িামদর ইলাহ সম্পমেখ বহু রেমমর আেীদা কপাষণ েমর
োমে, আকম িামদর সেমলর আেীদা-ই কপাষণ েমর োকে।”
[নাউযু কবল্লাহ]
িার এ েো এবাং িার সামে বনী আদমমর মমযযোর সেল ভ্রষ্ট-নষ্ট
দল ও কফেখাসমূ মহর েুফরী আেীদা কবশ্বামসর মি আেীদা কপাষমণর
স্বীোমরাকি ও িামদর কবশ্বামসর মি কবশ্বাস কপাষণ কনঃসমেমহ এ
সবকেিু ই েুফরী। িািাড়া িার এ েোয় রময়মি স্বকবমরাকযিা; যা
কোমনা কবমবে গ্রহণ েরমি পামর না; েীভামব িাওহীমদর কবশ্বাস ও
কশেখ এে সামে োেমি পামর? [নাউযু কবল্লাহ]
5. িার এমন কেিু েো রময়মি যা ইসলামমর রুেনগুমলামে
বাকিল েমর কদয় ও িার কভকে কবনষ্ট হময় যায়। আর িা হমলা
সালাি, যাোি, সাওম ও হজ্জ। [নাউযু কবল্লাহ]
6. কস বলি: নবী-রাসূ লমদর আত্মা িার সঙ্গী-সােী ও িাত্রমদর
শরীমর কফমর এমসমি। আর এ োরমণই িামদর এেজনমে কস
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বলমিা: িুকম নূ হ, অনয এেজনমে বলমিা : িুকম মূ সা, অনযজনমে
বলমিা : িুকম মুহাম্মাদ। [নাউযু কবল্লাহ]
7. যখন িামে হিযা েরার জনয কনময় যাওয়া হমলা িখন কস িার
সােী বা ভিমদরমে বলল: কিামরা এমি হিাশ হময়া না। কনশ্চয়ই
আকম কিামামদর কনেট কত্রশকদন পর আবার কফমর আসমবা। অিঃপর
িামে হিযা েরা হমলা। কেন্তু কস আর েখনও কফমর আমসকন।
আর এ োরমণই িার কবকভন্ন েোবািখা ও অনযানয োযখক্রমমর
োরমণ িার যু মগর আকলমগণ ঐেমমিয িামে োকফর ও নাকস্তে
বমল আখযাকয়ি েমরমিন। এ োরমণই ৩০৯ কহজরী সমন বাগদামদ
িামে হিযা েরা হয়। িািাড়া সূ ফীগমণর অকযোাংশই িার কনো
েমরমিন, িারা িামে িামদর দমলর অন্তভুখি েরমি অস্বীোর
েমরমিন। কয সেল সূ ফী িার কনো েমরমিন, িন্মমযয অনযিম
হমেন, জুনাইদা আল-বাগদাদী রহ। আর আবুল োকসম আলেুশাইরী িার কলকখি গ্রমে অমনে সূ ফী মাশাময়খমদর নাম উমল্লখ
েরমলও িার নাম উমল্লখ েমরন কন।
িামে হিযা েরার জনয কযকন প্রমচষ্টা চাকলময়মিন, িার কবরুমে
কবচামরর বযবস্থা েমরমিন এবাং িামে িার উকচি শাকস্তদণ্ড হিযা
েরার কবযান কদময়মিন, কিকন হমলন োযী আবূ ‘উমর মুহাম্মাদ ইবন
ইউসু ফ আল-মামলেী (রহ.)। উি োযী সামহমবর প্রশাংসায় আল্লামা
ইবন োিীর (রহ.) বমলমিন: কিকন কয এেকট বড় ও সকঠে কসোন্ত
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কদময়মিন কসকট কিল, হুসাইন ইবন মানসূ র আল-হাল্লাজমে হিযা
েরার জনয কদওয়া রায়। (আল-কবদায়া ওয়ান কনহায়া, খ. ১১, পৃ.
১৭২।)
এ প্রসমঙ্গ শাইখুল ইসলাম ইব্ন িাইকময়া (রহ.) বমলন : “কয োরমণ
হাল্লাজ কনহি হমলা; কয কেউ হাল্লামজর কস সব মিবামদর প্রকি
কবশ্বাস েরমব কস মুসকলমমদর ঐেমমিয োকফর ও মুরিাদ বমল
কবমবকচি হমব। কেননা মুসকলমরা িামে হিযা েরমি িার কবশ্বামস
হুলু ল ও ইকেহাদ এবাং নাকস্তেমদর মিবাদ োোর োরমণ। কযমন
িার েো : আকম আল্লাহ্। িার আমরা েো হমলা: এে ইলাহ
আসমামন, অপর ইলাহ যমীমন। ... প্রেৃিপমক্ষ হাল্লাজ কিল
কভল্কীবাজ, িার কিল কেিু জাদু ; আর িার কদমে সম্পৃ ি েরা কেিু
কেিাব আমি যামি জাদু র সমাহার রময়মি। কমাটেো: উম্মমির
মমযয এ েোয় কোমনা কবমরায কনই কয, কয কেউ বলমব কয মানু মষর
মমযয আল্লাহর অনু প্রমবশ ঘমট, মানু ষ ও আল্লাহ এেীভূ ি হময় যায়,
মানু ষও ইলাহ হমি পামর, আর একট ইলাহমদর এেজন, এ জািীয়
কবশ্বাস কয কেউ কপাষণ েরমব, কস োকফর কহমসমব সাবযস্ত হমব, িার
রি প্রবাহ ববয হময় যামব। বস্তুি এ োরমণই হাল্লাজমে হিযা েরা
হময়মি।” (মাজমূ ‘ আল-ফািাওয়া, খ. ২, পৃ. ৪৮০।)
কিকন আমরা বমলন : “আমরা জাকন না কয, মুসকলম ইমামমদর কেউ
হাল্লাজমে ভামলা বমলমিন। আমলমগমণর কেউ কিা নয়ই এমনকে
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সূ ফী মাশাময়খমদর কেউও নয়। কেন্তু কেিু মানু ষ িার বযাপামর মি
প্রোশ কেমে কবরি কেমেমি োরণ, িারা িার োযখক্রম বুঝমি
পামর কন। (মাজমূ ‘ ফািাওয়া, খ. ২, পৃ. ৪৮৩।)
এ বযাপামর আমরা কবস্তাকরি জানার জনয দ্রষ্টবয :
খিীব আল-বাগদাদী, িারীখু বাগদাদ, খ. ৮, পৃ. ১১২-১৪১;
ইবনু ল জাওযী, আল-মুনিাযাম, খ. ১৩, পৃ. ২০১-২০৬;
আয-যাহাবী, কসয়ারু আ‘লাকমন নু বালা’, খ. ১৪, পৃ. ৩১৩-৩৫৪;
ইবন োিীর, আল-কবদায়াহ ওয়ান কনহায়াহ, খ. ১১, পৃ. ১৩২-১৪৪।
বস্তুি আল্লাহই সকঠে পমের কদশা দান েমরন।
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