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অিলেদর কারামিত ও চােঁদ েকােনা বযিিেক েদদেত  াওয়া 

কারামত িক?  

কারামত হল, অসাধারণ েকােনা ঘটনা যা আ�াহ তারঁ েনক 

বা�াগেণর মাধযেম তােদর জীিবতাব�ায় অথবা তােদর মৃতু্র  র 

তােদর মযরাদা বৃিির জনয ঘিটেয় থােকন, এর মাধযেম িতিন তাঁর 

বা�ােক েকােনা অিন�তা েথেক েহফাযত কেরন, অথবা তাঁর 

বা�ার েকােনা কলযাণ সাধন কেরন, অথবা িতিন এর মাধযেম 

হেকর সাহাযয কের থােকনন (েসৗদী আরেবর ফেতায়া েবােডরর 

লাজনা দােয়মার ফাতওয়া ১/৩৮৮) 

কারামেতর সংজায় সুলাইমান িবন আবদু�াহ (রািহমাহ�াহ) 

বেলন, কারামত এমন একিট িবষয় যা আ�াহ  তাঁর মুিমন এবং 

মু�াকী বা�ার মাধযেম  কাা কেরন, হয় তার েদা‘আর কারেণ 

অথবা তার েকােনা সৎ আমেলর কারেণ, আর এেত অলীর 

েকােনা হাত বা ািি েনইন (তাইিসরল আযীিযল হামীদ, ৪১৩)ন 
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অলীগেণর মাধযেম কারামত সংঘিটত হেত  াের তার দলীলল 

িন�য় আ�াহ মুিমনেদরেক রকা কেরন তােদর দুামন েথেক, 

িতিন েকােনা িব�াসঘাতক, অকৃতজেক   � কেরন নান (সূরা 

হা�-৩৮) 

রাসূলু�াহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলন, হাদীস কুদসী 

আ�াহ তা‘আলা বেলে ন,  

 »نِيلَْرب آَذْ�تُهُ  َ�َقدْ  َيِلّي ِل  َعَدى َمنْ «

েয বযিি আমার অলীর (ি য় বা�ার) সােথ া�তা কের আিম 

তার সােথ যুি েঘাষণা করলামন (বুদারী, ৬৫০২) 

অলী েক? 

েয আ�াহর ি য় িবষয়সমূহ  ালেনর মাধযেম তাঁর আনুগতয কের 

এবং তাঁর স�ি� লােভর উে�োয তারঁ  নকটয লাভ করেত েচ�া 

কেরন 
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কারামত েকন সংঘিটত হয়? 

কারামত সংঘিটত হওয়ার মােঝ অেনক কলযাণ এবং িহকমত 

রেয়ে  ত�েধয উে�দেযাগয হেে,  

ক) আ�াহর অসীম কমতা এবং তাঁর ইো বাববায়েনর 

বিহল কাা এবং িতিন যা চান তা করেত  ােরন, এমিনভােব 

আমরা সচরাচর আ�াহর েদওয়া িবষয়সমূেহর যা িক ু েদদি  

তার বািহেরও আেরা অেনক িক ু আে  যার িক ু বিহল কাা 

এই কারামাত, েয িবষেয় মানুষ অবগত নয়ন 

দ) েকােনা বা�ার মাধযেম কারামত সংঘিটত হওয়া তা তার জনয 

আ�াহর  ক েথেক সুসংবাদ যা তােক আ�াহ  ৃিথবীেত িদেয় 

িদেলনন এ সুসংবাদ তােক আ�াহর ি য় বা�া বেল  মাণ কের 

এবং তার সুভ  িরণিতর  ূবরাভাসন 

গ) যার মাধযেম তা সংঘিটত হয় েস নবীর সিিক অনুসারী বেল 

 মািণতন 
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ইেতা ূেবর সংঘিটত িক ু কারামতল 

১) সূরা কাহােফ উে�িদত আসহােব কাহােফর ঘটনা, েযদােন 

তারা আ�াহর কৃ ায় িতনাত ব েরর অিধক সময় যাবৎ ঘুিমেয় 

ি েলন, অথচ এই দীঘরসমেয় তােদর ারীেরর েকােনা কিত হয় 

িনন 

২) মারইয়াম িবনেত ইমরােনর িনকট েমহরােব দাবার উ ি�ত 

হওয়া যা েদেদ যাকািরয়া আলাইিহস সালাম আ�াযর হেতনন 

৩)  ওমর (রািদয়া�াহ আনহ) একিট েসনাদল যুেির জনয 

 ািেলন, এদলিটর েনতৃে� িযিন ি েলন তার নাম ি ল সািরয়া, 

ওমর (রািদয়া�াহ আনহ) মদীনায় দুতবা িদিেেলন এমতাব�ায় 

িতিন হিাৎ উ��ের বলেলনল েহ সািরয়া,  াহাড় ি  েন রাদ! েহ 

সািরয়া,  াহাড় ি  েন রাদ! যদন েসনাদল িফের আসল তদন 

ওমর (রািদয়া�াহ আনহ) তােদরেক তােদর অব�া স�েকর 

িজেজস করল, তদন তারা বলল, েহ আিমরল মুেমনীন আমরা 

যুেি  রািজত হেয় যািেলাম এমতাব�ায় আমরা একিট আওয়াজ 

শনেত ে লাম েয, েহ সািরয়া,  াহাড় ি  েন রাদ,  াহাড় ি  েন 
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রাদ! তদন আমরা িদক  িরবতরন করলাম এবং আ�াহ 

আমােদরেক িবজয় দান করেলনন 

৪) দােলদ ইবন ওলীদ (রািদয়া�াহ আনহ) কােফরেদর একিট 

েক�া অবেরাধ কের তােদরেক ইসলাম �হণ করার জনয আআান 

জানােলনন তদন তারা বলল, আমরা ততকণ  যরয ইসলাম �হণ 

করব না যতকণ না তুিম আমােদর েদওয়া  ানীয়  ান করেব, 

অথচ তারা েগা েন েস  ানীেয় িবষ িমি�ত কেরি লন িক� 

দািলদ তা জানেতন নান দােলদ ইবন ওলীদ েস  ানীয়  ান 

করেলন এবং আ�াহর েমেহরবাণীেত এেত তার েকানই কিত হয় 

িনন 

ি�ন বা ায়তােনর মাধযেমও িক এধরেণর অসাধারণ িক ু ঘটনা 

ঘটেত  াের? 

ায়তানও িক ু মানুেষর �ারা এধরেণর অ�াভািবক িক ু ঘটনা 

ঘিটেয় থােক, তেব ায়তান ঐসমব েলাকেদর মাধযেম তা ঘটায় 

যারা কুরআন এবং হাদীস েথেক দূেরন েযমন, েকােনা বযিি 

হাওয়ার মেধয উেড় যােে, �লয আগেন হাত িদেে ইতযািদন 
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এটা অবায মানুষ েস বযিির রমান ও চািরিরক িদেকর তািকেয়ই 

 াথরকয কের িনেত  ােরন 

েকান ভােলা মানুষেক িনেয়ও িক ি�ন বা ায়তান এসমব িক ু 

করেত  াের? 

হযাঁ, এটাও স�ব, েযমন ইমাম ইবেন তাইিময়া (রািহমাহ�াহ) 

িতিন তাঁর িনেজর একিট ঘটনা বণরনা করেত িগেয় বেলন, যদন 

আিম িমসের েজেল বি� ি লাম, তদন তুিকরর এক অঅেল ি�ন 

আমার আকৃিত ধারণ কের মানুষেক বলেত লাগল েয, আিম 

ইমাম ইবনু তাইিময়া এবং েস ওদােন আমার আচার আচরণ এবং 

চাল চলেনর মত সব িক ু করেত লাগল, তদন েসদানকার াাসক 

মারদীন এই বাতরা িদেয় িমসেরর বাদাার িনকট একজন দূত 

 ািাল, তারা িবষয়িটেক অেলৗিকক েকােনা িবষয় বেল মেন 

করল, ইমাম ইবেন তাইিময়া বেলনল আিম তদেনা বি� অব�ায় 

ি লাম এবং এটা ি ল একজন মুসিলম ি�েনর কাজ েয আমােক 

ভাল জানত এবং তার ভাল জানা েথেক েস তা কেরি ল, 

েলােকরা ইমাম ইবেন তাইিময়া রািহমাহ�াহেক বললল এটােক 

আি িন ি�ন বলে ন েকন? েস েতা েফেরাতাও হেত  াের? 
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উ�ের ইমাম বলেলনল না েফের�া কদেনা িমথযার আ�য় েনয় 

নান (মাজমূ ফাতাওয়া,দ.১৩  ৃ.৯২) 

যারা এধরেণর সংবাদ  চার কের তােদর সতয িমথযা িকভােব 

বুঝা যােব? 

 থমতল েয েলাক বলে  তার আমল আদলাক ভাল হওয়ান 

ি�তীয়তল যদন েস এ ধরেণর েকােনা কথা বলে  তদন আয়াতুল 

কুরসী  াি কের তােক ঝাড় ফুঁক করা, যিদ িবষয়িট ায়তানী হয় 

তাহেল তা দূর হেয় যােব ইনাাআ�াহন 

উ সংহার 

 িরোেষ ি য়  ািকেদরেক বলেত চাই িবষয়িট ি�ন, ায়তান বা 

আধুিনক  যুিির েতলাসমিতও হেত  াের, তেব এ েকের 

বাতরাবাহকেক উে�িদত  িিত যাচাই করেল সংায় দূরীভূত হেব 

ইনাা আ�াহন 
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তথয সূরল  

১- আল ফুরকান বাইনা আওিলয়ািয়র রহমান ওয়া আওিলয়ািয়া-

াাইতানন  

২- আল আ�ীদা আল ওয়ােসিতয়যাহ, মাজমূ ফাতাওয়া িল 

াাইিদল ইসলাম ইবেন তাইিময়যান  

৩- াাইদ িবন বায (রািহমাহ�াহর) ওেয়ব ে ইজন 


