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অিলেদর কারামিত ও চাঁেদ েকােনা বয্ি�েক েদখেত পাওয়
কারামত িক?
কারামত হল, অসাধারণ েকােনা ঘটনা যা আ�াহ্ তাঁর েক
বা�াগেণর মাধয্েম তাের জীিবতাব�ায় অথবা তােদর মৃতু্র পর
তােদর মযর্াদা বৃির জনয্ঘিটেয় থােকন, এর মাধয্েম িতিন তাঁর
বা�ােক েকােনা অিন�তা েথেক েহফাযত কেরন, অথবা তাঁর
বা�ার েকােনা কলয্াণ সাধন কের, অথবা িতিন এর মাধয্েম
হেকর সাহাযয্ কের থােকন। (েসৗদী আরেবর ফেতায়া েবােডর্র
লাজনা দােয়মার ফাতওয়া ১/৩৮৮)
কারামেতর সংজ্ঞায় সুলাইমান িবনবদু �াহ্ (রািহমাহু�া)
বেলন, কারামত এমন একিট িবষয় যা আ�াহ্  তাঁর মুিন এবং
মু�াকী বা�ার মাধয্েম �কাশ কের, হয় তার েদা‘আর কারেণ
অথবা তার েকােনা সৎ আমেলর কারেণ, আর এেত অলীর
েকােনা হাত বা শি� েনই। (তাইিসরুল আযিযল হামীদ, ৪১৩)।
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অলীগেণর মাধয্েম কারামত সংঘিটত হেত পাের তার দলীল
িন�য় আ�াহ মুিমনেদরেক রক্ষা কেরন তােদর দুশমন েথ,
িতিন েকােনা িব�াসঘাতক, অকৃতজ্ঞেক পছ� কের ন না (সূ রা
হা�-৩৮)
রাসূ লু�াহ্ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) বেলন, হাদীস কুদসী
আ�াহ্ ত‘আলা বেলেছন,
ُ َْ ْ ََ
َ
«» َﻣ ْﻦ َﻋدى ِﻟ ﻴﻟًِ ّﺎ �ﻘﺪ آذ�ﺘُﻪ ِﺎﺤﻟ َ ْﺮب
েয বয্ি� আমার অলীর (ি�য় বা�ার) সােথ শ�তা কের আিম
তার সােথ যু � েঘাষণা করলাম। (বুখারী, ৬৫০২)
অলী েক?
েয আ�াহর ি�য় িবষয়সমূ হ পালেনর মাধয্েম তাঁর আনুগতয্ কে
এবং তাঁর স�ি� লােভর উে�েশয্ তাঁর ৈনকটয্ লাভ করেত �া
কের।
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কারামত েকন সংঘিটত হয়?
কারামত সংঘিটত হওয়ার মােঝ অেনক কলয্াণ এবং িহকমত
রেয়েছ ত�েধয উে�খেযাগয্ হে,
ক) আ�াহর অসীম ক্ষমতা এবং তাঁর ই�া বা�বায়েন
বিহঃ�কাশ এবং িতিন যা চান তা করেত পােরন, এমিনভােব
আমরা সচরাচর আ�াহর েদওয়া িবষয়সমূ েহর যা িকছু েদখিছ
তার বািহেরও আেরা অেনক িকছু আেছ যার িকছু বিহঃ�কাশ
এই কারামাত, েয িবষেয় মানু ষ অবগত নয়।
খ) েকােনা বা�ার মাধয্েম কারামত সংঘিটত হওয়া তা তার জনয
আ�াহর পক্ষ েথেক সুসংবাদ যা তােক আ�াহ্ পৃিথবীেতেয়
িদেলন। এ সু সংবাদ তােক আ�াহর ি�য় বা�া বেল �মাণ কের
এবং তার সু ভ পিরণিতর পূ বর্াভাস
গ) যার মাধয্েম তা সংঘিটত হয় েস নবীর সিঠক অনুসারী বেল
�মািণত।
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ইেতাপূ েবর্ সংঘিটত িকছু কারামত
১) সূ রা কাহােফ উে�িখত আসহােব কাহােফর ঘটনা, েযখােন
তারা আ�াহর কৃপায় িতনশত বছেরর অিধক সময় যাবৎ ঘুিমেয়
িছেলন, অথচ এই দীঘর্সমেয় তােদর শরীেরর েকােন ক্ষিত 
িন।
২) মারইয়াম িবনেত ইমরােনর িনকট েমহরােব খাবার উপি�ত
হওয়া যা েদেখ যাকািরয়া আলাইিহস সালাম আ�াযর্ হেতন
৩)

ওমর (রািদয়া�াহু আন) একিট েসনাদল যু ে�র জনয্

পাঠেলন, এদলিটর েনতৃে� িযিন িছেলন তার নাম িছল সািরয়া,
ওমর (রািদয়া�াহু আন) মদীনায় খুতবা িদি�েলন এমতাব�ায়
িতিন হঠাৎ উ��ের বলেলনঃ েহ সািরয়া, পাহাড় িপছেন রাখ! েহ
সািরয়া, পাহাড় িপছেন রাখ! যখন েসনাদল িফের আসল তখন
ওমর (রািদয়া�াহু আন) তােদরেক তােদর অব�া স�েকর্
িজেজ্ঞস ক, তখন তারা বলল, েহ আিমরুল মুেমনীন আমরা
যু ে� পরািজত হেয় যাি�লাম এমতাব�ায় আমরা একিট আওয়াজ
শুনেত েপলাম ে, েহ সািরয়া, পাহাড় িপছেন রাখ, পাহাড় িপছেন
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রাখ! তখন আমরা িদক পিরবতর্ন করলাম এবং আ�াহ
আমােদরেক িবজয় দান করেলন।
৪) খােলদ ইবন ওলীদ (রািদয়া�াহু আন) কােফরেদর একিট
েক�া অবেরাধ কের তােদরেক ইসলাম �হণ করার জনয্ আ�ান
জানােলন। তখন তারা বলল, আমরা ততক্ষণ পযর্� ইসলাম �
করব না যতক্ষণ না তুিম আমােদর ওয়া পানীয় পান করেব,
অথচ তারা েগাপেন েস পানীেয় িবষ িমি�ত কেরিছল। িক�
খািলদ তা জানেতন না। খােলদ ইবন ওলীদ েস পানীয় পান
করেলন এবং আ�াহর েমেহরবাণীেত এেত তার েকানই ক্ষিত হ
িন।
ি�ন বা শয়তােনর মাধয্েমও িক এধরেণর অসাধারণ িকছু ঘটনা
ঘটেত পাের?
শয়তানও িকছু মানু েষর �ারা এধরেণর অ�াভািবক িকছু ঘটনা
ঘিটেয় থােক, তেব শয়তান ঐসম� েলাকেদর মাধয্ে তা ঘটায়
যারা কুরআন এবং হাদীস েথেক দূ ের। েযমন, েকােনা বয্ি�
হাওয়ার মেধয্ উেড় যাে, �ল� আগুেন হাত িদে� ইতয্াি
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এটা অবশয্ মানুষ েস বয্ি�র ঈমান ও চািরি�ক িদেকর তািকেয়
পাথর্কয্ কের িনেত পাে
েকান ভােলা মানু ষেক িনেয়ও িক ি�ন বা শয়তান এসম� িকছু
করেত পাের?
হয্া, এটাও স�ব, েযমন ইমাম ইবেন তাইিময়া (রািহমাহু�া)
িতিন তাঁর িনেজর একিট ঘটনা বণর্না করেত িগেয় বেল, যখন
আিম িমসের েজেল বি� িছলাম, তখন তুিকর্র এক অ�েল ি�ন
আমার আকৃিত ধারণ কের মানু ষেক বলেত লাগল েয, আিম
ইমাম ইবনু তাইিময়া এবং েস ওখােন আমার আচার আচরণ এবং
চাল চলেনর মত সব িকছু করেত লাগল, তখন েসখানকার শাসক
মারদীন এই বাতর্া িদেয় িমসেরর বাদশার িনকট একজন দূত
পাঠাল, তারা িবষয়িটেক অেলৗিকক েকােনা িবষয় বেল মেন
করল, ইমাম ইবেন তাইিময়া বেলনঃ আিম তখেনা বি� অব�ায়
িছলাম এবং এটা িছল একজন মুসিলম ি�েনর কাজ েয আমােক
ভাল জানত এবং তার ভাল জানা েথেক েস তা কেরিছল,
েলােকরা ইমাম ইবেন তাইিময়া রািহমাহু�ােক বললঃ এটােক
আিপিন ি�ন বলেছন েকন? েস েতা েফেরশতাও হেত পাের?
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উ�ের ইমাম বলেলনঃ না েফের�া কখেনা িমথয্ার আ�য় েন
না। (মাজমূ ফাতাওয়া,খ.১৩ পৃ.৯২)
যারা এধরেণর সংবাদ �চার কের তােদর সতয্ িমথয্া ভােব
বুঝা যােব?
�থমতঃ েয েলাক বলেছ তার আমল আখলাক ভাল হওয়া।
ি�তীয়তঃ যখন েস এ ধরেণর েকােনা কথা বলেছ তখন আয়াতুল
কুরসী পাঠ কের তােক ঝাড় ফুঁক করা, যিদ িবষয়িট শয়তানী হয়
তাহেল তা দূ র হেয় যােব ইনশাআ�াহ।
উপসংহার
পিরেশেষ ি�য় পাঠকেদরেক বলেত চাই িবষয়িট ি�ন, শয়তান বা
আধু িনক �যু ি�র েতলাসমিতও হেত পাের, তেব এ েক্ষে
বাতর্াবাহকেক উেিখত প�িত যাচাই করেল সংশয় দূ রীভূ ত হেব
ইনশা আ�াহ্
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তথয্ সূ�
১- আল ফুরকান বাইনা আওিলয়ািয়র রহমান ওয়া আওিলয়ািয়শশাইতান।
২- আল আ�ীদা আল ওয়ােসিতয়য্হ, মাজমূ ফাতাওয়া িল
শাইিখল ইসলাম ইবেন তাইিময়য্।
৩- শাইখ িবন বায (রািহমাহু�াহ) ওেয়ব েপইজ।
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