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ি�তীয় অধয্া
বাংলােদেশর অিধকাংশ মুসিলমেদর মােঝ িশেকর্র বিহঃ�কা
�থম

বাংলােদেশ ইসলাম আগমেনর �া�ােল জনগণ কতৃ্ক
র

পিরে�দ

তা �হেণর ধরন ও �কৃিত
বাংলােদেশ ইসলাম আগমেনর �া�ােল এেদেশর
েভৗগিলক, রাজৈনিতক ও ধমর্ী অব�া
জনগেণর ইসলাম �হেণর ধরন ও �কৃিত
ভারতীয় মুসিলমেদর ধমর্ী অব�ার অবনিত

ি�তীয়

বাংলােদেশ িশকর্ চচর্ার েক�স মূ

পিরে�দ
তৃতীয়
পিরে�দ

জােহলী

যু েগর

িশেকর্র েক�সমূেহর সােথ

আমােদর েদেশ অবি�ত িশেকর্র েক�সমূেহর
তুলনা
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চতুথর্
পিরে�দ

বাংলােদেশর অিধকাংশ মুসিলমেদর মােঝ �চিলত িশকর
()ﻣﻈﺎﻫﺮ لﺮﺸك ﻓ ﻛﺜ� ﻣﻦ مﺴﻠ� ﺑﻨﻐﻼد�ﺶ

জ্ঞানগত িশক()ﻣﻈﺎﻫﺮ لﺮﺸك ﻓ اﻟﻌﻠﻢ
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া অদৃ শয্ বা
গােয়ব স�েকর্ জানেতন বেল িব�াস কর
ভাগয্ স�েকর্ জানার জনয্ েজয্ািতিবর্দেদর
গমন করা এবং তােদর কথায় িব�াস �াপন করা
তারকা সৃ ি�র রহসয
অতীত ও বতর্মান েজয্ািতিবর্দেদর মেধয্ পা
িজন ও িজন সাধকরা অদৃ শয্ স�েকর্ জানেত পাে
বেল িব�াস করা
পািখ বা বানেরর মাধয্েম ভাগয্ জানার েচ�া ক
আ�াহর ওিলগণ গােয়ব স�েকর্ জােন?
পিরচালনাগত িশকর্()ﻣﻈﺎﻫﺮ لﺮﺸك ﻓ ﻟﺮﺼف
িবপদ মুি�র জনয্ খতেম নাবী পাঠ কর
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর �শংসা
ও �িত বণর্না কের তঁেক আ�াহর অবতাের
া
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পিরণত করা
অিলগেণর মেধয্ যারা গউছ ও কুতুব তারা পৃিথবী
পিরচালনা কেরন বেল িব�াস করা
ওিলগণ িক মানু েষর কলয্াণ করেত পােরন?
কবর� ওিলগণ

িক আ�ানকারীেদর আ�ান

শুনেত পােরন?
আ�াহই সকল কলয্াণ ও অকলয্ােণমািলক
কবের অ�ু ল কািদর জীলানীর হ�েক্ষেপ িব�
আ�ু ল

কািদর

জীলানীেক

দ�গীর

নােম

অিভিহতকরণ
রা�ীয় ক্ষমতা �াি�র েক্ষে� েদেশর জনগ
সকল ক্ষমতার মািলক বেল মেন ক
ওলীেদর কবর ও কবেরর মািট, গাছ, িনকট�
কূেপর পািন ও জীব-জ�র �ারা উপকাের িব�াস
করা
মানব রিচত িবধান ও আইন �ারা েদশ শাসন ও
িবচার কাযর্য্ পিরচালনা ক
িজেনর অিন� েথেক বাঁচার জনয্ িজনেক িশরনী
দান
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ভাগয্ পিরবতর্েনর েক্ষে� পাথেরর �ভােব িব
করা
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর েপেট
বাধা পাথেরর �ারা উপকাের িব�াস
িন�জগেতর

উপর

উধর্জগেতর তারকারািজর

�ভােব িব�াস করা
মানু েষর উপর েকােনা �েহর �ভাব থাকা িমথয্া
হওয়ার বা�ব �মাণ
উপাসনাগত িশকর্()ﻈﺎﻫﺮالﺮﺸك ﻓ اﻟﻌﺒﺎدات
আ�াহ তা‘আলার নােমর িজকেরর সােথ বা
এককভােব

রাসূলু�াহ

সা�া�াহু আলইিহ

ওয়াসা�াম-এর নােমর িজকর করা
কবরমুখী হেয় বা কবেরর পাে�র্ নামায আদায়
করা
�ত েদা‘আ কবুল হওয়ার আশায় মুরিশদ বা
পীেরর ৈবঠকখানার িদেক মুখ কের েদা‘আ করা
ওলীেদর িনকট িকছু কামনা করা
ওলীেদরেক সাহােযয্র জনযআ�ান করা
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ওলীেদর কবেরর পাে�র্ দঁা িড়েয়িবনয় �কাশ করা
আ�াহর এবাদেতর জনয্ কবেরর পাে�র ই‘িতকাফ
বা অব�ান করা
কবেরর চার পাে�র্ �দিক্ষণ বা �ওয়াফ 
কবরেক সামেন েরেখ রুক ‘ ও েসজদা করা
কবর, কবর, দরবার ও মুকােম মানত করা
গায়রু�ােহর নােম পশু যবাই ক
আ�াহর ভালবাসার নয্ায় িেজর পীরেক ভালবাসা
অ�ের পীর ও ওিলেদর অিনে�র েগাপন ভয় করা
আ�াহ বয্তীত অেনয্র উপর ভরসা ক
আ�াহ ও রাসূ ল বয্তী েকােনা মানু েষর মত ও
পেথর িনঃশতর্ আনুগতয্ ও অনুসরণ ক
িনিদর্ কের এক মাযহাব অনু সরেণর স�াবয্ �া
সকল িবষেয় িনিদর্ কের এক মাযহাব পালন করা
জরুরী না হওয়ার কার
িবশু� হাদীেসর িবপরীেত অ�ভােব মাযহাব
পালেনর বা�ব উদাহরণ
অনু সরেণর বয্াপাের সাধারণ ও আধুিনক িশক্ষ
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িশিক্ষতেদর অব
পীেরর িনকট রহমত ও করুণা কামনা কর
অভয্াসগত িশেকর্র উদাহ ( ﻣﻈﺎﻫﺮ لﺮﺸك
)اﻟﻌﺎدات
েরাগ িনরামেয়র উে�েশয্ ধাতব �বয্ �ারা িনিমর
আংিট বা বালা পিরধান করা
িজন বা অপর েকােনা েরােগর অিন� েথেক
আ�রক্ষার জনয্ শরীের‘বীজ বয্বহার কর
()ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺘﻟﻤﺎﺋﻢ أو ﺘﻟﻌﻮ�ﺬ
তা‘বীেজর �কারেভদ
এ জাতীয় তা‘বীজ হারাম হওয়ার কারণ
দু েধর গাভী ও নতুন বা�ার গলায় তা‘বীজ, জুতা
ও জােলর টুকরা ঝুলােনা
�ামীেক বাধয্ করার জনয্ েগাপে ন ঘেরর চু,
িবছানা, বািলশ বা অনয্ েকাথাও ত‘বীজ রাখা
আগু, র�, খাবার �বয, স�ান ও মািট ইতয্ািদর
নােম বা তােত হাত েরেখর শপথ �হণ করা
ওলীেদর কবেরর মািট ও েসখােন জালােনা
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েমামবািতেক িবিভ� েরােগর জনয্ উপকারী মেন
করা
েকান ভা�যর্ বা

�ৃিতেসৗধেক স�ান �দশর্েন

জনয্ িনরেব দাঁিড়েয় থাক
িশখা অিনবর্ােণর পােশ দঁা িড়েয় আগুনেক স�া
�দশর্ন কর
কপােল টাকা �শর্ কের তা স�ান কর
জ�েলর িজেনর কােছ আ�য় চাওয়া
খাওয়াজ িখিযর ও পীর বদরেক আ�ান করা
জ�েলর কাঠ সরদািরনীেক ভয় করা
মািট ও গাছেক সালাম করা
িশেকর্ আসগর এর কিতপয় উদাহর
()ﺑﻌﺾ أﻣﺜﻠﺔ ﻠﺮﺸك اﻷﺻﻐﺮ
কুসং�ার
প�ম

বাংলােদেশর মুসিলমেদর মােঝ �চিলত িশেকর্র

পিরে�দ

সােথ জােহলী যু েগর িশেকর্র তুলনামূলক আেলাচন

তৃতীয় অধয্া
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অিধকাংশ মুসিলমেদর িশেকর্ পিতত হওয়ার কার
( أﺳﺒﺎب وﻗﻮع ﻛﺜ� ﻣﻦ ﻤﻟﺴﻠﻤ� ﻓ لﺮﺸك: )اﻟﻔﺼﻞ ﺜﻟﺎﻟﺚ

মুসিলমেদর

�থম

অিধকাংশ

পিরে�দ

পেরাক্ষ ও �তয্ক্ষ

িশেকর্ পিতত হওয়ার

�থম পেরাক্ষ কার : ইসলােমর সিঠক আ�ীদা
স�েকর্ তারা অ
:)الﺴﺒﺐ اﻷول ﻏ� ﻟﺒﺎﺮﺷ لﻮﻗﻮع ﻤﻟﺴﻠﻤ� ﻓ لﺮﺸك
(ﺟﻬﻠﻬﻢ لﻠﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ الﺼﺤﻴﺤﺔ
ি�তীয় পেরাক্ষ কার: শয়তােনর চতুমু্খী ষড়
র
য�
 ﺎﻜﻳﻴﺪ:)الﺴﺒﺐ ﺜﻟﺎ� ﻏ� ﻟﺒﺎﺮﺷ لﻮﻗﻮع لﺮﺸك
(الﺸﻴﻄﺎن
মুসিলমেদর িশেকর্ িল� হওয়ার �তয্ক্ষ সমূহ
()اﻷﺳﺒﺎب ﻟﺒﺎﺮﺷة لﻮﻗﻮع ﻤﻟﺴﻠﻤ� ﻓ لﺮﺸك
�থম কারণ : রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ও অিলগেণর স�ান �দশর্েনর েক্ষ
সীমাল�ন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর কবর
িনজ গৃেহ েদয়ার কারণ
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মানু ষেক স�ান করা িনেয় বাড়াবািড় করার ধরন
ি�তীয় কারণ : রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এবং ওিলগণ েক ৈবিশ�য্ �দােনর
েক্ষে� বাড়াবািড় কর
তৃতীয় কারণ : ব�র সােথ কলয্াণ ও অকলয্ােণ
স�কর্করণ
চতুথর্ কারণ: িন� জগেতর উপর উ�র্জগেতর �হ
ও নক্ষে�র �ভােব িব�াসী হওয়
প�ম কারণ : আ�াহর উপাসনায় ওিলগণ েক
শরীক করা
ষ� কারণ : ওিলগণ েক আ�াহ ও সাধারণ
মানু েষর মেধয্ মধয্�তাকারী ও শা‘আকারী
িহেসেব মেন করা
স�ম কারণ : পীর ও মুরববীেদর কথা-বাতর্া ও
েহদায়তী বাণীসমূেহর অ� অনু সরণ করা
অ�ম কারণ : ইমামগেণর ইজেতহাদী উি� সমূ হ
পালেনর েক্ষেশরী‘আেতর সীমাল�ন করা
নবম কারণ : েদা‘আ করার সময় ওসীলা �হেণর
েক্ষে� বাড়াবািড় কর
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দশম কারণ : অিলগেণর শাফা‘আত স�েকর্
বাড়াবািড় করা
একাদশ কারণ : অিলগেণর িনকট কলয্াণ কামনা
ও তােঁ দর অকলয্ােণর েগাপন ভয় করা
�াদশ কারণ : কবেরর স�ান �দশর্েনর েে�
বাড়াবািড় করা
�েয়াদশ কারণ : রাজৈনিতক েনতােদর আনু গতয্
করার েক্ষে� বাড়াবািড় ক
চতুদর্শ কারণ : েকােনা েকান েরাগ িনেজই
সং�িমত হয় বেল মেন করা
ি�তীয়

ওিলগণ

িক মানু ষ ও আ�াহর মােঝ ওসীলা বা

পিরে�দ

মধয্�তাকার?
মানু েষর জীবেনর ইহেলৗিকক সমসয্া ও ত
সমাধােনর মাধয্
পরকালীন সমসয্া সমাধােনর মাধয
জ্ঞানী ও সৎমানুষেদর সহচযর্ 
(�)ﺻﺤﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء و لﺼﺎﺤﻟ
কুরআেন বিণর্ত ওসীলা শে�র অপবয্াখ
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()ﺘﻟﻔﺴ� ﺨﻟﺎﻃﺊ ﻟﻌ� الﻮﺳﻴﻠﺔ
ওসীলার মূ লকথা ()ﺣﻘﻴﻘﺔ الﻮﺳﻴﻠﺔ
আ�াহর িনকট েকােনা মানু েষর নাম বা মযর্দার
ওসীলায় িকছু চাওয়া যায় না
জীিবত মানু েষর েদা‘আর ওসীলা �হণ
()الﻮﺳﻴﻠﺔ ﺪﺎﻋء ﻟﻲﺤ
কােরা নােমর ওসীলায় েদা‘আ করা েবদ‘আত
েদা‘আ কবুেলর স�াবয্ সময় ও মুহতর
আ�াহ তা‘আলার িনকট িকছু চাওয়ার ৈবধ
ওসীলার �কারেভদ
()أﻧﻮاع الﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺮﺸوﻋﺔ
�থম প�া : আ�াহ তা‘আলার সু �র নামাবলী ও
সু মহান গুণাবলীর ওসীলায়েদা‘আ করা
(�)ﺘﻟﻮﺳﻞ ﻰﻟ اﷲ ﺑﺄﺳﻤﺎءه ﺤﻟﺴ� وﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻌ
ি�তীয় প�া : আ�াহর তাওহীদ ও ঈমােনর
রকনসমূ েহর �িত ঈমান আনয়েনর ওসীলায়
েদা‘আ করা
()ﺘﻟﻮﺳﻞ ﻰﻟ اﷲ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن ﺑﺄر�ن اﻹﻳﻤﺎن
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তৃতীয় প�া : আ�াহর িনকট িবপদ ও দু ঃেখর কথা
বেল িনেজর অপারগতা ও দু ব্লতা �কােশর
র
ওসীলায় েদা‘আ করা
()ﺘﻟﻮﺳﻞ ﻰﻟ اﷲ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎ أﺻﻴﺐ اﻹ�ﺴﺎن ﻣﻦ ﻷﺮﺿار
চতুথর্ প�: িনেজর অপরাধ �ীকার করার ওসীলায়
েদা‘আ করা
()ﺘﻟﻮﺳﻞ ﻰﻟ اﷲ ﺎﻋﺮﺘاف ﺬﻟﻧﻮب
প�ম প�া : েকােনা সৎকেমরর ওসীলায় েদা‘আ
করা
()ﺘﻟﻮﺳﻞ ﻰﻟ اﷲ ﺑﺬﻛﺮ اﻷﻋﻤﺎل لﺼﺎﺤﻟﺔ
ষ� প�া : জীিবত মানু েষর েদা‘আর ওসীলায়
আ�াহর িনকট িকছু কামনা করা
()ﺘﻟﻮﺳﻞ ﻰﻟ اﷲ ﺪﺎﻋء ﻟﻲﺤ الﺼﺎﻟﺢ
ওসীলা করার অৈবধ প�া
()الﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐ� ﻟﺮﺸوﻋﺔ لﻠﻮﺳﻴﻠﺔ
কােরা িবেশষ মযর্াদা কাউেক িবপদ েেক রক্ষ
করেত পাের না
কােরা িবেশষ মযর্াদার ওসীলায় আেখরােত েকউ
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িবপদ েথেক রক্ষা পােব
রাসূ লূ�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর

মযর্াদার ওসীলায় েদা‘আ করা ৈবধ বলা স�িকর্ত
কিতপয় দলীল ও এর খ�ন
আ�াহর উপর কােরা েকােনা অিধকার েনই
তৃতীয়

পািথর্ব ও পরকালীন িষেয় অিলগেণর শাফা‘আত

পিরে�দ

( ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻷوﻴﻟﺎء ﻓ اﻷمﻮر ﺪﻟﻧﻴﻮ�ﺔ واﻷﺧﺮو�ﺔ:)ﻤﻟﺒﺤﺚ ﺜﻟﺎﻟﺚ

শাফা‘আত

স�েকর্ আরেবর মুশিরক ও

ি��ানেদরেক শয়তােনর েদয়া ধারণা
অিলগেণর শাফা‘আত স�েকর্ সাধারণ মুসিলমেদর
মােঝ শয়তােনর েদয়া ধারণা
েকান

েকােনা

শরী‘আতী

পীরেদর

দৃ ি�েত

শাফা‘আত
েকােনা মানু ষই িনেজেক সৎ মানু ষ হওয়ার সনদ
িদেত পাের না
কুরআন

ও হাদীেসর

আেলােক শাফা‘আেতর

মূলকথা
দু িনয়াবী িবষেয় পর�েরর িনকট শাফা‘আত করা
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ৈবধ হওয়ার শতর্সমূ
দু িনয়াবী িবষেয় আ�াহর কােছ শাফা‘আত
আেখরােত আ�াহর কােছ শাফা‘আত
()الﺸﻔﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻓ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
সাধারণ মুশিরক ও মুসিলম মুশিরকরা আেখরােত
েয অব�ায় হািজর হেব
কারা আেখরােত শাফা‘আেতর অনু মিত পােবন
শাফা‘আেতর �থম পযর্ায় : হাশেরর ময়দােন যারা
শাফা‘আেতর অনু মিত পােবন
শাফা‘আেতর

ি�তীয়

পযর্ায় :

জাহা�ামীেদর

জাহা�ােম �েবেশর পর যারা
শাফা‘আেতর অনু মিত পােবন
জাহা�ামীেদর জনয্ েফেরশত, নবী ও মু’িমনেদর
শাফা‘আত
সাধারণ মু’িমনরগণও শাফা‘আত করেব
যারা কােরা শাফা‘আত পােব না
আেখরােত

রাসু লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর শাফা‘আেতর সংখয্
16

চতুথর্
পিরে�দ

সাধারণ মুসিলমেদরেক িশেকর্ পিতত করােনা
েক্ষে� শয়তােনর িবিভ� অপেকৗশ
 ﺎﻜﻳﻴﺪ الﺸﻴﻄﺎن و ﺣﻴﻠﻪ ﻹﻳﻘﺎع ﻋﻣﺔ:)ﻤﻟﺒﺤﺚ الﺮاﺑﻊ
(ﻤﻟﺴﻠﻤ� ﻓ لﺮﺸك
�থম অপেকৗশল : েকােনা কবের কােরা �েয়াজন
পূণ্ হওয়
র
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া কােরা
েকােনা উপকার করেত পােরন না
ওিলগণ কােরা উপকার করেত না পারার �মাণ
ি�তীয় অপেকৗশল : েবলায়েতর দাবীদারেদর �ারা
িকছু েতেলশমাতী �কাশ
মানু েষর ঘােড় শয়তােনর সওয়ার হওয়ার �মাণ
আ�াহ ও রাসূলেক কারা সে� েদখেত পােরন ?
িখিযর আলাইিহস সালাম-এর সাক্ষ
�কৃত ওিলর পিরচয়
তৃতীয় অপেকৗশল : ওিলগণ

মানু েষর আ�ান

�বণ করেত পােরন বেল ধারণা �দান
إﻧﻪ أﻓﻬﻢ ﻨﻟﺎس أن ﻷوﻴﻟﺎء �ﺴﻤﻌﻮن:)ﺤﻟﻴﻠﺔ ﻟﺎﺜﻟﺔ
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(ﺎﻋء ﻨﻟﺎس ﻣﻦ ﺒﻟﻌﻴﺪ
মানু ষ মের না ইে�কাল কের ( ﻫﻞ ﻳﻤﻮت ﻨﻟﺎس أو
?)ﻳنﺘﻘﻞ
মৃতুয্র পর মানুেষর রূহ েকাথায় য?
মৃত মানু েষর �বণ স�েকর্ কুরআন ও হাদেসর
ব�বয
েদেহ �াণ থাকেলই েকবল সকল জীব �বণ
করেত পাের
মৃতেদর িবেশষ মুহূেতর্ �ব ( ﺳﻤﺎع ﻤﻟﻮ� ﻓ وﻗﺖ
)ﺧﺎص
উপসংহার
��প�ী
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ি�তীয় অধয্া
বাংলােদেশর অিধকাংশ মুসিলমেদর মােঝ িশেকর্র
বিহঃ�কাশ
�থম পিরে�দ
বাংলােদেশ ইসলাম আগমেনর �া�ােল জনগণ কতৃর্
তা �হেণর ধরন ও �কৃিত
বাংলােদেশর মুসিলমেদর মােঝ িশেকর্র বিহঃ�কাশ স�েকর
অবগত হওয়ার িবষয়িট অেনকটা এ েদেশ ইসলাম �েবশকালীন
সমেয় এখানকার মানু েষর ধমর্ীয় ও রাজৈনিতক অব� এবং
জনগণ কতৃর্ক তা �হণ করার ধরণ ও �কৃিত অবগত হওয়ার
উপের িনভররশীল। েস জনয্ িনে� উপযুর্� িবষয়ািদ স�েক
সংেক্ষেপ িকছু আেলাকপাত করা হেল
বাংলােদেশ ইসলাম আগমেনর �া�ােল এখানকার েভৗেগািলক,
রাজৈনিতক ও ধমর্ীয় অব�
বতর্মান বাংলােদশ নােমর �াধীন ও সাবর্েভৗম এ েদশিট অতীে
ভারত উপমহােদেশর একিট অংশ িছল। ১৭৫৭ সােল এেদেশ
19

ইংেরজেদর ঔপিনেবিশক শাসন পাকােপা� হওয়ার পূ বর্ পযর্� দীঘ
কেয়ক শতা�ী পযর্� এখােন মুসিলম শাসন �িতি�ত িছল। অতঃপর
১৯৪৭ সােল তা পািক�ােনর অংশ িহেসেব পূ বর্ পািক�ান নােম
ইংেরজেদর হাত েথেক �াধীনতা লাভ কের। এর পর ১৯৭১ সােল তা
পািক�ান েথেক আলাদা হেয় �াধীনতা লাভ কের। বতর্মােন জনসংখয্া
িদক েথেক এ েদশিট িবে�র ি�তীয় বৃ হ�ম মুসিলম েদশ িহেসেব
পিরণত হেয়েছ। এেদশিট পি�ম, উ�র ও পূ বর্ িদক েথেক িহ�ু �ধান
েদশ ভারেতর �ারা েবি�ত। এর দিক্ষেণ রেয়েছ মায়ানমার
বে�াপসাগর। এর আয়তন হে� ৫৫৫৯৮ বগর্ মাইল। এর জনসংখয্া
�ায় ৯০% মুসিলম। সু দূর অতীত কাল েথেকই এ েদেশর মানু ষ মানব
রিচত িবিভ� ধেমর্ দীিক্ষত িছল। এ সব ধেমর্র মেধয্ বহুল �চিল
িছল িহ�ু ও েবৗ� ধমর্। তারা এ দ ’িট ধেমর্র িবিভ� রাজ-বাদশা এবং
উ� ে�ণীর িহ�ু �া�ণেদর �ারা সবর্দাই িনযর্ািতত ও েশািষত িছল।
ছাড়াও সাধারণ েলােকরা িহ�ু ধেমর্র বণর্ ৈবষময্ ও সামািজক িবি
িনয়ম কানু েনর �ারা িনপীিড়ত ও অতয্াচািরত িছল। িঠক এমনই এক
যু গ সি�ক্ষণ ও পিরেবেশ এেদেশ ইসলােমর শুভাগমন ঘেট। িহজ
�থম শতেক যিদও েকােনা েকােনা আরব বিণকেদর মাধয্ে এেদেশর
েকােনা েকােনা অ�েল ইসলােমর আগমন ঘেটেছ বেল �মাণ পাওয়া
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যায়, 1 তেব ি��া� অ�ম ও নবম শতেকই এেদেশ ইসলাম �েবশ
কেরেছ িবপুল সমােরােহ। বিণকগণ চ��ােমর তৎকালীন সামুি�ক
ব�র িদেয় েস এলাকায় �েবশ কেরিছেলন এবং েসখােন তারা
িনেজেদর জনয্ একিট উপিনেশ ৈতরী কের েসখান েথেকই েদেশর
অভয্�ের �েবশ কেরিছেলন। এমনিক ১৭২ িহজরী সেন খলীফা
হারুনুর রশীেদর শাসনামেল তারা নদী পেথ বতর্মান রাজশাহী েজলা
পাহাড়পুর অ�েলও েপৗঁেছিছেলন বেল �মাণ পাওয়া যায় 2 তােদর
১

সততা, নয্ায়পরায়ণতা ও দাওয়ােত এেদেশর সাধারণ জনগণ �ভািবত
হেয় ইসলাম �হণ কেরিছল। তেব েস সমেয় যারা এ সব এলাকায়
এেস ইসলােমর দাওয়াতী কাযর্�ম চািলেয়িছেল, আজ পযর্� সুিনিদর্
কের তােদর কােরারই নাম জানা স�বপর হয় িন। এরপর ি��া�
একাদশ শতা�ী েথেক স�দশ শতা�ীর এ সু দীঘর্ সমেয় এ েদেশর

1

. কুিড়�াম েজলায় ��তাি�ক খনন কাজ চািলেয় মািটর িনেচ একিট
মসিজেদর �ংসাবেশষ পাওয়া যায়। যার ইেটর গােয় কােলমােয়
তাইিয়য্বাহ ও িহজরী৬৯ সােলর বণর্না রেয়েছ। এর �ার �মািণত হয় েয,
িহজরী �থম শতেকই আরব বিণকেদর �ারা এেদেশ ইসলােমর শুভাগমন
ঘেটিছল। েদখুন : েগালাম সাকলােয়ন, বাংলােদেশর সূফী সাধক; (ঢাকা :
ইসলািমক ফাউে�শন, ৫ম সং�রণ, ১৯৯৩ ি�.), পৃ . ৩। সংিক্ষ�াকাে

2

. আ�ু ল মা�াম তািলব, বাংলােদেশ ইসলাম; (ঢাকা : আধু িনক �কাশনী,
সং�রণ িবহীন, ১৯৮০ ি�.), পৃ . ৫৬।
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িবিভ� অ�েল তৎকালীন ইসলামী েদশসমূ েহর িবিভ� অ�ল েথেক
িবেশষত আরব, ইয়ামন, ইরান, খুরাসান ও এিশয়া মাইনেরর মধয্া�ল
এবং উ�র ভারত েথেক বহু আিলেম �ীন ওওিলগণ এ েদেশর িবিভ�
অ�েল িবিভ� যু েগ ধারাবািহকভােব ইসলাম �চােরর জনয্ আগমন
কেরিছেলন। 3 এ দীঘর্ সমেয় ইসলাম �চােরর  যু গিটেক েমাট িতন
২

যু েগ িবভ� করা যায় :
১. �াথিমক যু গ বা ৈশশবকাল : ি��া� একাদশ শতা�ী েথেক
আর� কের �েয়াদশ শতা�ীর মাঝামািঝ সময় পযর্� এ যুগিট
িব�ৃ ত িছল।
২. েযৗবন কাল : ি��া� �েয়াদশ শতা�ীর মাঝামািঝ সময়
েথেক চতুদর্শ শতা�ী পযর্� এ গিট িব�ৃ ত িছল।
৩. পতেনর যু গ : ি��া� প�দশ শতা�ী েথেক স�দশ
শতা�ী পযর্� এ যুেগ িবিভ� কারেণ ইসলােমর �চার ও
�সার দু বর্ল হেয় পেড়।

3

. তেদব; ৬৩।
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তাঁেদর ইসলাম �চােরর প�িত :

এ িতন যু েগর ইসলাম �চারকগণ তাঁেদর কেমর্র প�িতগত
িদক েথেক দু ’ভােগ িবভ� িছেলন। তাঁেদর একদল ‘আেবদ’ নােম
পিরিচত িছেলন। এঁরা যু ে�র পথ পিরহার কের িনরাপদ ও
শাি�পূ ণর্ প�ায় জনগণেক ইসলােমর পেথ আ�ান জানােতন।
তাঁেদর মেধয্ উে�খেযাগয্েদর মােঝ রেয়েছন শাহ সুলতান বল,
িযিন �ারে� ঢাকার হিররামপুের এবং পের ৪৩৯ িহজরীেত
বতর্মান বগু েজলার মহা�ান গেড় এেস ইসলাম �চার কেরন।
এ নীিতর উে�য্খেযাগয্েদর মেধয্ আে রা রেয়েছন শাহ মুহা
সু লতান রুম, িযিন ৪৪৫িহঃ/১০৫০ সােল বতর্মান েন�েকানা
েজলার ‘মদনপুর’ এলাকায় ইসলাম �চার কেরন। মুঘল স�াট
শাহ জাহােনর আমেল ১০৮২/১৬৭১ সােল তাঁর িনেদর্েশ েসখাে
তাঁর কবর িনমর্াণ করা হয়
এঁেদর মেধয্ আেরা রেয়েছন েশখ জালাল উি�ন তবেরয,
িযিন বাংলােদেশ মুসিলম রা� �িত�া লােভর পর এ েদেশ
আগমন কেরিছেলন এবং ৬২২িহঃ/১২২৫ সােল িতিন মৃতুয্বরণ
কেরন। এঁেদর মেধয্ আেরা রেয়েছন শাহ েনয়ামত উ�াহ (মৃত
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১০৭৫িহঃ/১৬৬৪ ি�.) এবং েশখ ফরীদ উি�ন ও অনয্ানয্ ব
4

দরেবশগণ।

৩

ইসলাম �চারকেদর ি�তীয় দল ‘গাযী’ নােম পিরিচত
িছেলন। তাঁরা ইসলাম �চােরর েক্ষে� �েয়াজেন যুে�র প
অবল�ন কেরিছেলন। তাঁেদর মােঝ উে�খেযাগয্েদর মেধয
রেয়েছন :
‘বাবা আদম শাহী’ িযিন ১১৫৭-১১৭৯ সােলর মেধয্
তৎকালীন িহ�ু রাজা ‘বলরাম েসন’-এর আমেল ঢাকার
‘িব�মপুর’ এলাকায় এেস ইসলাম �চার কেরন।

4

. েশখ ফরীদ উি�ন বতর্মান ফিরদপুর েজলায় আগত �খয্া ‘আিবদগেণর
মেধয্ অনয্তম িছেলন। তাঁর আগমেনর সিঠক তািরখ জানা যায় িন। বল
হেয় থােক েয, তাঁর নােমর সােথ স�কর্ েরেখ পরবতর্ীেত ফিরদপু
েজলার নামকরণ করা হয়। এ আিবেদর নােম ফিরদপুর েজলার
কােল�েরট ভবেনর িনকটবতর্ী এলাকায় যেশার েবােডর্র িনকটতম একি
গােছর িনেচ একিট দরগাহ রেয়েছ। েগালাম ছাকলােয়ন, �াগু; পৃ . ১৯৮।
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ত�েধয্ আেরা রেয়েছন : ‘মাখদু ম শাহ েদৗলা শহীদ’ িযিন
ি��া�

�েয়াদশ

শতা�ীর

মাঝামািঝেত

পাবনা

েজলার

‘শাহজাদপুর’ এলাকায় আগমন কেরিছেলন।
আেরা রেয়েছন : ‘শাহ তুরকান শহীদ’ িযিন তৎকালীন
বাংলােদেশ মুসিলম রা� �িতি�ত হওয়ার পর গাযী িহেসেব
বগুড়া েজলায় আগমন কেরিছেলন
আেরা রেয়েছন : ‘ৈসয়দ আহমদ কা�া শহীদ’, উলূগই
আ‘জম জা‘ফর খাঁন গাযী (মৃত- ৭১৩িহ), শাহ জালাল (মৃত
৯৭০িহ:/১৫৬২ ি�.) এবং অনয্ানয্ গাজীগ

5

৪

এ দীঘর্ সমেয়র মােঝ আগত এ সকল ‘আিবদ, যািহদ
(দু িনয়া িবরাগী) আেলম ও গাযীেদর সততা, িন�া ও চির�
মাধু যর্তা এবং তাঁেদর �ারা �কািশত কারামতসমূহ (অেলৗিকক
কাযর্কলা) পযর্েবক্ষণ কের এ েদেশর সাধারণ েলােকরা �ভাি
হেয় দেল দেল ইসলােম �েবশ কেরিছল।

5

. তেদব; পৃ . ৩৫; পীর েচেহল গাজী; (�ান িবহীন: ১ম সং�রণ, ১৯৬৮ ি�.)
পৃ .।
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জনগেণর ইসলাম �হেণর ধরণ ও �কৃিত:
জনগেণর ইসলাম �হেণর অব�ােক িবচার ও িবে�ষণ
করেল তােদরেক দু ’ভােগ িবভ� করা যায়। তােদর �থম ভােগ
রেয়েছন এমন সব েলােকরা যারা ইসলামেক ভাল কের বুেঝশুে, অতয্� িচ�-ভাবনা কের তা একিট সতয্ ও সিঠক ধমর
িহেসেব মেন �ােণ িব�াস কেরই তােত �েবশ কেরিছেলন এবং
এর সােথ সােথ তারা তােদর অতীত ধেমর্র যাবতীয় িশকর্ী িব�া
ও ধমর্ীয় কুসং�ার স�ূণর্রূেপ পিরহার কের তাওহীদী িচ�া
েচতনায় িব�াসী হেয়িছেলন। আর ি�তীয় ভােগ রেয়েছন এমন
সব েলাক যারা তােদর অতীত ধেমর্র িবিবধ িব�ােসর উপর বহাল
েথেক শুধুমা� ে-সব িব�ােসর নাম পিরবতর্ন কের ইসলােম
�েবশ কেরিছেলন। তােদর পিরবিতর্ত িব�ােসর মেধয্ ি- ��া
েদবতা মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর আকৃিতেত
অবতার হেয়েছন এবং িব�ু েদবতা রাসূল রূেপ আিবভূর্
হেয়েছন। 6
৫

6

. েগালাম ছাকালােয়ন, �াগু; পৃ . ৩৬; েমাহর আলী, �াগু; পৃ . ৪।
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েস সমেয় ভারত উপ-মহােদেশর সাধারণ মানু েষর ইসলাম
�হেণর �কৃিত বণর্না �সংেগ েগাপাল হালদার বেলন : ‘‘আর
ইহাও আমরা জািন েয, এই নতুন ইসলামেক জনসাধারণ
�ভাবতই তাহােদর পূ ব্ পিরিচত িজিনেষর আঁধাের ঢািলয়া
র
সাজাইেতিছল। িনর�ন হইেতিছেলন আ�াহ, েবৗ� েদবতারা
হইেতিছেলন মুসিলমেদর পীর, �প হইেতিছল দরগাহ, পুরাতন
েদবলীলার কািহনী নতুন পীেরর েক�ায় পিরণত হইেতিছল।...
ইহাই িছল ভারতীয় ইসলােমর একটা জন�াহয্ রূ’’ 7
এ ধরেনর মুসিলমরা নতুন জীবেনর, নতুন েচতনার, নতুন
সং�ৃ িতর, নতুন ঐিতহয্ সৃি�েত কুরআন ও সু�াহর আেলার পেথ
চলার পিরবেতর্ শুধুমা� েলবাছ পিরবতর্ন কেরিছল। �াথর্নান
ও ভাষা পিরবতর্ন কেরিছল। িহ�ু নােমর পিরবেতর্ মুসম নাম
েরেখিছল মা�। ধু িত েছেড় লু ি� পেরিছল, উ�রীয় েরেখ টুিপ
িনেয়িছল, জেলর বদেল পািন বেলিছল, মি�েরর পিরবেতর্

7

. েগালাম ছাকালােয়ন, �াগু; পৃ . ১৩-১৪; এ. এইচ. এম শামসু র রহমান,
আপন গৃ েহ অপিরিচত; (খুলনা : জাহান ি�ি�ং ে�স, ১ম সং�রণ, ২০০০
ি�.), �ব� : ‘‘সং�ৃ িতর রূপা�র না িশক-িবদ‘আেতর নামা�র’’, পৃ . ৭;
েগাপাল হালদার রিচত ‘‘সং�ৃ িতর রূপা�’’ �ে�র পৃ . ১৯৮।
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মসিজেদ এেসিছল, শ�ােনর পিরবেতর্ েগার�ােন এেসিছল। বয্
এ পযর্�ই। তাওহীেদর মমর্ক, আ�াহর উলূ িহয়য্াত ও তাওহী,
তার অি��, ক্ষম, সৃ ি� ও ��ার মােঝ বয্বধান ক, এ সব
তারা জানেত পাের িন। ফেল তারা আ�াহ ও ভগবােনর মেধয্ কী
তফাৎ রেয়েছ তা জানেত পাের িন। পাথর্কয্ এটুকু িছল , পূেবর্
তারা রাম মূ িতর্র কােছ ধণর্া িদে, এখন তারা মুসিলেমর মৃত
ওিল আওিলয়ার কবের হাঁটুেগেড় মাথা লু িটেয় �াথর্না জানােত
লাগেলা।
েস কােলর মুসিলমরা েয ইসলামেক িহ�ু সং�ৃ িতর আঁধাের
েঢেল সািজেয়িছল, তা েস সময়কার িবিভ� কিব ও সািহিতয্কেদর
েলখনীর মােঝও �িতভাত হেয় উেঠিছল। 8 তারা ম�া ও
৭

মদীনােক ঠাকুর জগ�াথ ও কাশীধয্েমর সােথ তুলনা করেতও
ি�ধােবাধ কের িন। 9 তারা কেমর্র শুরুেত িবসিম�াহ বলা
৮

8

. েদখুন : �াচীন বাংলা সািহেতয্ মুসিলমেদর অবদা; পৃ . ৮২। তােত একিট
কিবতা রেয়েছ, যােত আ�াহেক ই�র, আদমেক অনািদ নর, মা হাওয়ােক
কালী, রাসূলেক ৈচতনয, েখাআজ িখিজরেক বাসু েদব, কুরআনেক পুরান
আর পীরেদরেক িহ�ুেদর গুরুজনেদর সােথ তুলনা করা হেয়ে

9

. েদখুন কিব েমাহা�দ আকবর (জ� ১৬৫৭ ি�.), পুিথকাবয; পৃ . ৮৫।
মুহা�দ ইউনু ছ রিচত ‘‘েচৗধু রী লড়াই’’ গীিতর ব�নায় তা বিণর্ত হেয়েছ
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�িব�ু বলােক একই মেন করেতন। এমনিক আ�াহ, রাম ও
10

রহীম এ দু ’অংেশ িবভ� বেলও িব�াস করেতন।

৯

েস সময়কার সাধারণ মুসিলমেদর িচ�া, েচতনা ও কমর্কা�
েদখেল মেন হয় তারা মুসিলম হেয়িছল িঠকই, তেব েকনইবা
তারা মুসিলম হেলা, ইসলামী সং�ৃ িত আর িহ�ু ও েবৗ� ধেমর্র
সং�ৃ িতর মােঝ তফাৎটা েকাথায়, তা তারা বুেঝ উঠেত পােরন িন।
অতীেত তারা েযমন তােদর েদব-েদবীেদরেক তােদর এবং ভগবােনর
মেধয্ মধয্�তাকারী এবং িবিভ� রকেমর কলয্াণ ও অকলয্া
মািলক বেল ভাবেতা, মুসিলম হেয়ও েতমিন তারা মুসিলম ওিল ও
দরেবশেদরেক েস সব িকছু র মািলক বেল ভাবেলা। এ অব�া শুধু
েয মুসিলম কিব সািহিতয্কেদর মােঝই সীমাব� িছল তা ন, বরং
এ অব�া তৎকালীন সকল মুসিলমেদর ধমর্ীয় ও সামািজক
কমরকাে�ও িব�ৃ ত িছল। এ �সে� মাওলানা আকরম খাঁ বেলন :

10

. ‘নূ রে�হর ও কিবর কথা’ গীিত কােবয্ রেয়েছ : ‘‘িবসিম�াহ ও � িব�ু
একই কথা। আ�াহ দু ’অংেশ িবভ� হইয়া রাম ও রহীম হইয়ােছন’’।
েদখুন : আপন গৃ েহ অপিরিচত; �ব� : সং�ৃ িতর রূপ�র না িশকরিবদ‘আেতর নামা�র; পৃ . ৬।
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‘‘িহ�ু ধমর্ সং�ৃিতেক এইভােব আদশর্রূেপ �হণ করার এ
এই আদেশর্র ছাঁেচ িনেজেক গেড় েতালার এই �বণতা শুধুমা
কিব, সািহিতয্কেদর মেধয্ই সীমাব� থােক ন, মুসিলমেদর
ধমর্ীয় ও সামািজক ি�য়াকলােপর সবর্�ের ইহা স�ািরত
উ�েরা�র �সার লাভ কিরয়া চিলয়ািছল। ইহার অবশয্�াবী
পিরণিত িহসােব জলেদবতা বরুণ পীর বদে, েগৗরচ� েগারচাঁদ
পীের, ওলাই চ�ী-ওলািবিবেত, সতয্নারায়ণ সতয্পী, লক্ষীেদব
মা বরকেত রূপা�িরত হন। আর এই রূপা�িরত েদবেদবীগ
মুসিলমেদর িনকট তাহােদর �াপয্ পূজা ও ��া অবয্াহতভােব
পাইেত থােকন। তদু পির এই সম� রূপা�িরত েদবতা বা পীর
ছাড়াও বহু পীেরর কি�ত কবর এবং েকােনা কবেরর সিহত
স�কর্ রিহত কি�ত পীরও মুসিলমেদর িনকট হইেত পূজ,
উৎসগর, িসি�, েমামবািত ইতয্ািদ লাভ করেত থােকন। অেনক
খানকাহ ও দরগাহ এখােন মুসিলমেদর সু খ সমৃি� এবং িবপদ
আপদ হইেত উ�ার লােভর উপলক্রূেপ দীঘর্কাল তাহােদ
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আ�াহর �ান দখলকারীর ভূিমকায় এবং আংিশকভােব অদয্াবিধ
েসই �ানই তারা দখল কিরয়া আেছ।” 11
এ েতা হেলা সাধারণ মুসিলমেদর অব�া। অপর পেক্ষ যার
ইসলামেক একটু বুেঝ শুেন সিঠকভােব ঈমান এেনিছেল, তােদর
বয্াপাের আমােদর হােতএমন েকােনা দলীল �মাণািদ েনই যা এ
কথা �মাণ কের েয, তারা তাওহীদেক এর �কারািদসহ এবং
িশকর্েক এর কারণসমূহসহ েজেনিছেলন। আমরা যিদ ধের েনই
েয, তারা এ সব িব�ািরতভােব েজেনিছেলন, তথািপ এ কথা
উিড়েয় েদয়া যায় না েয, শয়তান তােদর কােরা মােঝ বািহয্ক
দৃ ি�েত ভাল অথচ �কৃত অেথর্ ম� এমন সব ধয্-ধারণা ও
কমর্কা� ছিড়েয় িদেয়িছ, েযমনিট েস মানব জািতর পথ ��তার
উষালে� ওয়া�, সু য়া‘, ইয়াগু, ইয়া‘উক ও নছর এর
অনু সারীেদর �িত এ সব ছিড়েয় িদেয়িছল।
শয়তান অতয্� স�পর্েণ তােদর মােঝ তা ছিড়েয় না িদে
পাের েকমন কের? েযখােন েস তা ভারেতর মুসিলম জনপেদর
11

. মাওলানা আকরম খাঁ, েমাসেলম বে�র সামািজক ইিতহাস; (ঢাকা : আজাদ
অিফস, ১ম সং�রণ, ১৯৬৫ ি�.), পৃ .৮৬।
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মেধয্ এখােন ইসলাম �চািরত হওয়ার পূেবর্ই অিত স�পর্
ছিড়েয় িদেত সক্ষম হেয়িছল। আর েস কারেণই আমরা মুজাি�ে
আলেফ ছানী আ�ামা েশখ আমহদ ছরিহ�ী (রহ.)-েক (১৫৬৮১৬২৪ ি�.) েস সেবর �িতবাদ করেত েদখেত পাই। িতিন
তৎকালীন ভারেতর মুসিলমেদর মােঝ, িবেশষ কের তােদর
মধয্কার স ূফীেদর অনুসারী ও েমাগল সরকােরর দরবারী
আিলমেদর মােঝ েয সকল িশকর, েবদ‘আত ও ধমর্াে�াহী কমর্কা
িব�ার লাভ কেরিছল, েসগুেলার িবরুে� সং�ারমূলক আে�াল
গেড় েতােলিছেলন, যার জেনয্ তাঁেক িহজরী ি�তীয় সহে�র মহান
সং�ারক উপািধেত ভূ িষত করা হেয়িছল। 12 স�াট জাহা�ীর এর
১১

দরবাের �চিলত রীিত অনু যায়ী তােক েসজদা না করার কারেণ
িতিন কারাব�ী পযর্� হেয়িছেলন। কারাগাের বেস িতিন তঁর
া
সং�ারমূ লক কমর্ চািলেয় যাওয়ার ফেল এর সুদূর �সারী �ভাব
েদেখ েজল কতৃর্পক্ষ ভীত স�� হেয় ট জাহা�ীেরর িনকট এ
মেমর্ িরেপাটর্ েপশ করেত বাধয্ হেয়িছল, ‘‘এ বয্ি�র
সং�ারমূ লক আ�ােনর �ভােব েজলখানার পশুসুলভ আচরেণর

12

. তেদব; পৃ . ১৬৭।
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মানু ষগুেলা মানুেষ রূপা�িরত হেত শুরু কেরেছ এবং েসখান
মানু ষগুেলা েফেরশতায় পিরণত হেত শুরু কের’’ 13 তাঁর এবং
তাঁর এ সং�ারমূ লক আে�ালেনর বয্াপাের বলা হেয় থােক ে,
‘‘েস সমেয় যিদ েশখ আহমদ ছরিহ�ীর শুভাগমন না হেত, তা
হেল �ায় িতন শতা�ী পূ েবর্ই ভারেতর মািট েথেক ইসলােমর
নাম ও এর িনদশর্ন িনি�� হেয় েযেতা’’ 14
এ �সে� মাওলানা আকরম খাঁ বেলন : ‘‘েশখ আহমদ
ছরিহ�ী েয সং�ারমূ লক আে�ালন আর� কেরিছেলন েশষ
পযর্ােয় এেস শাহ ওয়ালী উ�াহ মুহাি�েস েদহলভী (১১১৪১১৭৬িহ:) ও তাঁর পিরবােরর সদসয্রা েয সং�ারমূলক আে�ালন
দাঁড় কেরিছেলন, েস আে�ালেনর সােথ তা একীভূত হেয় যায়।
কােলর পির�মায় এই দু ই সং�ারেকর যাবতীয় �েচ�া
‘রায়ে�লভী’ এর �খয্ত মুজািহদ পিরবােরর সােথ এেস িমেল
যায়। ৈসয়দ আহমদই হেলন মুজািহদ পিরবােরর �থম বয্ি�
িযিন ভারত উপমহােদেশ ওয়াহাবী আে�ালেনর �থম �িত�াতা।
13

. তেদব; পৃ . ১৪৮।

14

. তেদব; পৃ . ১৪৯।
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উে�খয্ ে, ৈসয়দ আহমেদর ভারেতর মুসিলমেদর �াধীনতা ও
সং�ারমূ লক আে�ালেনর িপছেন একক লক্ষয্ িছল মুসি
রাজশি�র িবনাশ এবং অমুসিলম রাজশি�র আিধপতয্ �িত�ার
ফেল সম� মুসিলম ভারেতর জাতীয় জীবন �াভািবকভােব েয সব
মারা�ক অিভশােপ আড়� হেয় পেড়িছল তাে�েক ভারেতর
মুসিলম জািতেক উ�ার করা। নওয়াব সু লায়মান জাহেক েলখা
এক পে�র মাধয্েমও তাঁর এ উে�শয্ ফুেট উেঠেছ।  পে�
িতিন বেলন : ভাগয্�েম এই েদেশর শাসন ও রাজে�র অব�া
িকছু িদন হেত এরূপ হেয় দািড়েয়েছ ে, ি��ান ও িহ�ুগণ
িহ�ু�ােনর অিধকাংশ অ�েলর উপর আিধপতয্ �িত�া কের
িনেয়েছ এবং ঐ অ�লগুেলােক অতয্াচা, অিবচাের পিরপূ ণর্ কের
তুেলেছ। ঐসব অ�েল িশকর্  কুফেরর রীিতনীিত �বল হেয়
উেঠেছ এবং ইসলােমর অনু �ানগুেলা িবলু� হেয় েগেছ। এ
পিরি�িত লক্ষয্ কের আমার অ�র দুঃেখ ও েবদনায় অিভভ
হেয় পেড়েছ, িহজরেতর আ�েহ আমার হৃদয় পূণর্ হেয় উ,
ঈমােনর অিভমান আমার হৃদয়েক উে�িলত কের তুেল এবং

34

েজহাদ �বতর্েনর আ�েহ মার ম�ক আেলািড়ত হেত
থােক।’’ 15
ভারতীয় মুসিলমেদর ধমর্ীয় অব�ার অবনিত:
তৎকালীন ভারতীয় মুসিলমেদর ধমর্ীয় অব�ার অধঃপতন
এখােনই েশষ নয়। আমােদর িনকট যেথ� পিরমাণ এমনও তথয্
�মাণ রেয়েছ যা এ কথারই �মাণ বহন কের েয, ৈসয়দ আহমদ
শহীদ এর যু েগ ভারত ও বাংলার মুসিলমগণ শুধুমা� নাম সবর্
মুসিলম িছেলন। তারা িব�াস ও কেমর্ িহ�ুেত পিরণত
হেয়িছেলন। আ�াহ তা‘আলার ই�ায় েসখােন যিদ ৈসয়দ আহমদ
শহীদ এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ ও তাঁেদর সহেযাগীেদর পক্
েথেক সং�ারমূ লক আে�ালন না হেতা, তা হেল হয়েতা বা
ভারত উপমহােদেশ ইসলােমর নাম ছাড়া আর িকছু ই অবিশ�
থাকেতা না। এ সব তথয্ �মােণর মধয্ েথেক িনে� জামর্ান
িবিশ�

ঐিতহািসক Hans Kohn

এর

“A History of

Nationalism in the East” �� হেত সাধারণ পাঠকেদর

15

. তেদব; পৃ . ১৫২।
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সু িবধােথর্ তাঁর িকছু কথার অনুবাদ তুেল ধরা হেলা। িতিন
ভারতীয় মুসিলমেদর ধমর্ীয় অব�া এবং ওয়হাবী আে�ালেনর
উে�শয্ ও এর �ভাব স�েকর্ বেল:
‘‘আি�কার মত ভারত এবং সু মা�ায়ও ওয়াহাবী আে�ালন
মুসিলমেদর মেধয্ একটা উ�ীপনাময়ী ও �াণ স�ারক শি� হেয়
পড়ল এবং অ�ায়ীভােব হেলও মুসিলম ধমর্ীয় রা� �িত�া করেত
সক্ষম হেলা। এই রাে�র লক্ষল ইসলােমর �থম যু েগর
ঐিতেহয্ িফের যাওয়া। তা ইউেরাপীয় �ভােবর িবেরাধী িছল।
ঊনিবংশ শতা�ীর শুরুেত ভারেত ওয়াহাবীেদর েনতা িছেল
ৈসয়দ আহমদ ও হাজী েমৗলভী মুহা�দ ইসমাঈল। ম�ায় হজ
করেত িগেয় তাঁরা ওয়াহাবীেদর �ারা �ভািবত হেয়িছেলন। তাঁরা
ভারতীয় মুসিলমেদর ধমর্য় কলু ষপরায়ণতা এবং িহ�ু রীিতনীিত
ও আচার বয্বহােরর সােথ মুসিলম রীিতনীিত ও আচার বয্বহাের
িম�ণ েদেখ গভীরভােব মমর্াহত হেয়িছেলন। তঁরা ওয়াহাবী
া
আদেশর্ ভারেত ইসলােমর সং�ার সাধেন িনেজেদর উৎসগর
করেবন বেল স�� কেরিছেলন। তৎকােল অেনক েলাক িবেশষ
কের ভারেত শুধ নােম মা� মুসিলম িছল। তারা িহ�ুেদর
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রীিতনীিত েমেন চলেতা। তােদর পবর-পাবর্েনর অনু�ান করেতা।
িববাহ-শাদী ও স�ি�র উ�রািধকােরর বয্াপাের তারা তােদর
আইন-কানু ন েমেন চলেতা এবং তােদর বহু েদ-েদবীর উপাসনা
করেতা। ওয়াহাবীেদর �েচ�ায় এ সেবর পিরবতর্ন হেত লাগেল।
ইসলামেক পুনরায় জািগেয় েতালা হেলা। ইসলােমর �থম যু েগর
পিব�-ৈনিতক দৃ ঢ়তা িফিরেয় আনা হেলা এবং িশখেদর িবরুে�
েজহাদ েঘাষণা করা হেলা...’’। 16
१५

তৎকালীন ভারতীয় ও বাংলােদশী মুসিলমেদর ধমর্ীয় অব�া
বণর্না �সে� Lt. Col. U. N. Mukherji Zuvi “A Dying Race”
�ে� যা িলেখেছন তাে�েকও িকছু কথা অনু বাদ কের িনে� বণর্না
করা হেলা। িতিন বেলন :
‘‘পঁচা�র বছর আেগ একজন মুসিলম কৃষক ও একজন
িহ�ু কৃষেকর মেধয্ সামানয্ই তফাৎ িছল। শুধু নাম ছাড়া মুসি
কৃষক ও িহ�ুেদর মেধয্ অধঃপিতত জােতর েলােকর পাথর্ক
করার আর িকছু িছল না। �কৃতপেক্ষ মুসিলমেদরেক িহ�ুেদ
16

. তেদব; পৃ . ১৯১-১৯২; Hans Kohn, A History of Nationalism in
the East. p. ১৫।
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একটা নীচ জািত বেল গণয্ করা হেতা। তারা সমান অজ্ঞ
সমান দির� িছল। তােদর আচার বয্বহা, জীবন যাপেনর ধরণ
ও ধমর্াচরণ একই রকম িছল”
িতিন আেরা বেলন : ‘‘একজন �ানীয় েলখক দিক্ষণ বাংলা
...উ�রা�েলর েজলাসমূ েহর মুসিলম কৃষক স�দােয়র সােথ তাঁর
বয্ি�গত পিরচেয়র অিভজ্ঞতা হেত বেল- �িত দশজেনর
মেধয্ একজনও সামানয্ কেলমা পযর্� জােন, অথচ জ্ঞাে
েহাক আর অজ্ঞােত েহাক সবর্দা এই কেলমা পড়া মুসিলমে
একটা অভয্ােসর বয্াপার। িতিন তােদর এমন একিট স�দা
বেল বণর্না কেরেছন ে, যারা িনেজেদর ধেমরর েকােনা িনয়ম
েমেন চেল না, িবধমর্ীেদর মি�ের িগেয় পূ জা কের এবং ইসলাম
�বতর্ক ে-সব রীিতনীিত অিতশয় ঘৃ ণয্ বেল পিরতয্াগ কেরে,
তারা তা-ই আকেড় রেয়েছ।”
এর পর সবিকছু র যেথ� পিরবতর্ন হেয়েছ। এ স�েকর
িহ�ুও নন মুসিলমও নন এমন একজেনর সাক্ষয্ �হণ কর
ভাল। ভারত সরকােরর িডের�র েজনােরল অব �য্ািটি�কস্ সয্
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ডি�উ. ডি�উ. হা�ােরর িববরণেক যেথ� �ামাণয্ বেল ধরা যায়।
উপযু র্� িবষেয় ম�বয্ �সে� িতিন িলেখে:
‘‘প�াশ বছর আেগ কথাগুেলার �ারা শু ধু উ�রা�েল
েজলাগুেলার ন, সম� বাংলার মুসিলম কৃষকেদর অব�া বুঝােনা
েযেতা। শুধু শহের অথবা মুসিলম আিমর ও ওমরােদর �াসােদর
শা� জীবেন এবং তােদর ধমর্�ােন িন�াবান এবং পাি�তয্স�
কিতপয় েমৗলভী িনয়িমত ধমর্ানু�ান করেতন। িক� প�ী এলাকার
মুসিলম জনসাধারণ েয অব�ার মেধয্ িছ, তা খতনা করা নীচ
িহ�ু জািতর বণর্ শ�েরর েচেয় সামানয্ই উ�ত িছল। এরপ
ভারেত ধমর্ীয় জাগরেণর ওই �বাহ বাংলার মুসিলমেদর উপর
িদেয় �বািহত হেয় েগল। �ধানত উ�রা�েলর পির�াজক
�চারকগণ েজলা হেত েজলা�ের গমন কের মুসিলমেদর আবার
ঈমােনর পেথ িফের আসার আ�ান জানােত লাগেলন এবং
েবেখয়াল ও অন-অনু ত�েদর উপর আ�াহর গজব স�েকর্
হুঁিশয়ার কের িদেত লাগেলন। ফেল বহু সংখয্ক বা�ালী মুসি
পুরাপুিরভােব িহ�ুয়ানী তয্াগ কের শু� হেলন এবং �াচীন কা
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হেত �ােম �ােম েয সব আচার অনু �ান �চিলত িছল তা তয্াগ
করেলন...।’’ 17
উপের ভারত ও বাংলার মুসিলমেদর ধমর্ীয় অব�ার সংিক্
েয বণর্না তুেল ধরা হেল, এে�েক তােদর ধমর্ীয় অব�ার েয কী
করুণ দশা হেয়িছ, তারা েয কী পিরমাণ িশকর, েবদ‘আত ও
কুসং�াের িনমি�ত হেয়িছল, েস সেবর একটা অনু মান করা
যায়।
উপযু র্� এ সব তথয্ �মােণর সাক্ষয্দাতাগণ বিহেদর্
অমুসিলম হেয় থাকেলও আমােদর হােত �েদশীয় মুসিলম
মনীষীেদর পক্ষ েথেকও এ ধরেনর সাক্ষয্ �মাণ , যা
অমুসিলম

মনীষীেদর

উ�

কথার

সতয্তা �মাণ কের।

উদাহরণ�রূপ আমরা শাহ ওয়ালী উ�াহ মুহাি�েস েদহলভী
(১১১৪-১১৭৬িহ:) এর কথা বলেত পাির। কােলর পির�মায় েয
মুসিলমেদর মােঝ িশকর্ী ধয্-ধারণা িব�ারলাভ কেরিছল, এর
বণর্না �সে� িতিন বেলন:
‘‘অতঃপর যখন নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
সাহাবী এবং তাঁর �ীন বহনকারীগণ িবদায় হেয় েগেলন, তখন
17

. মাওলানা আকরম খাঁ, �াগু;১৯৪-১৯৫। িতিন এ কথা গুেলা েথেক উ�ৃত
কেরেছন। lt. Col. U. n. Mukherji, A Dying Race; p.৮৯-৯১।
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তাঁেদর প�ােত এমন সব েলাকেদর আগমন ঘটেলা যারা
সালাতেক িবদায় কের িদেলা, িনেজেদর �বৃ ি�র অনু সরণ করেত
আর� করেলা। কুরআন ও হাদীেস বয্বহৃত মুতাশােব (অ��
অথর্েবাধ) শ�সমূ হেক িভ� অেথর্ বয্বহার করেত লাগে, েযমন
আ�াহর ব�ু হওয়া ও তাঁর িনকট শাফা‘আত করা- যা আ�াহ
তা‘আলা সকল শরী‘আেতই েকবল িবেশষ মানু ষেদর জনয িনিদর�
কের েরেখেছন- েসটােক তারা িভ� অেথর্ বয্বহার করে
লাগেলা। অনু রূপভােব কােরা �ারা অ�াভািবক িকছু ঘটেত বা
আেলার িব�ুরণ ঘটােত েদখেল সংি�� বয্ি�র মেধয্ তার
(আ�াহর) জ্ঞান �ানা�িরত হেয়েছ এবং �কৃিত েস েলােকর বাধ
হেয়েছ বেল মেন করেত লাগেলা ...এ-জাতীয় েরােগ যারা আ�া�
হেয়েছ তােদর রেয়েছ িবিভ� �কার : েকউবা আ�াহেক
স�ূ ণ্ভােব ভুেল িগেয় তােদর উপাসনায় িল� হেয়েছ যােদরেক
র
েস আ�াহর সমতুলয্ বেল জ্ঞান কেরেছ। এ কারেণ তারা তাে
যাবতীয় �েয়াজন (আ�াহর বদেল) তােদর কােছই েপশ করেত
রেয়েছ। আ�াহর িদেক তারা েমােটও িফের তাকায় না...এেদর
েকউবা মেন কের আ�াহ হেলন মূ ল পিরচালক ও সরদার, তেব
কখনও িতিন তাঁর েকােনা বা�ােক মযর্াদা ও উলূিহয়য্ােত
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েপাষাক পিরেয় েদন, তােক িবেশষ িবেশষ িবষেয় হ�েক্ষপ বা ত
বয্বহােরর ক্ষমতা দান ক, তাঁর বা�ােদর অভাব ও অিভেযাগ
�বেণর েক্ষ তাঁর শাফা‘আত �বণ কেরন, তােদরেক রাজাবাদশােদর �িতিনিধর মযর্াদা দান কের, যােদরেক বাদশাগণ
তাঁেদর েদেশর �েতয্ক অ�েল ে�রণ কেরন এবং তাঁেদরেক েস
এলাকার েছাট েছাট িবষয়ািদ পিরচালনার দািয়� দান কেরন।...এ
বয্ািধ হে� সকল ইয়াহূদ, ি��ান ও মুশিরকেদর এবং আজ
পযর্� যারা �ীেন মুহা�দী এর অনুসারী অথচ অিতরি�তকারী ও
মুনািফক তােদরও রেয়েছ এ বয্ািধ’’ 18
িতিন তাঁর সমসামিয়ক মুসিলমেদর অব�া বণর্না �সে�
আেরা বেলন :
‘‘মুশিরকেদর অব�া, তােদর িব�াস ও কমর্ অনুধাবন করেত
েতামার অসু িবধা হেল আমার যু েগর সাধারণ ও মুখ্েদর অব�ার
র
�িত নজর কর, িবেশষ কের তােদর মধয্কার যারা ইসলামী
েদেশর �তয্� এলাকায় বসবাস কের েবলােয়েতর বয্াপাের তার

18

. শাহ ওয়ালী উ�াহ, হু�াতু�ািহল বািলগা; ১/৬১।
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কী ধারণা েপাষণ কের? অিলগেণর েবলােয়তেক �ীকৃিত েদয়া
সে�ও তারা ধারণা কের েয, এ যু েগ েকােনা ওিল পাওয়া যাওয়া
দু �র, তারা ওিলেদর কবর ও তাঁেদর িনদশর্েনর �ানসমূেহ যা
এবং নানাধরেনর িশকর্ী কমর্ে� িল� হয়।’’ 19
ব�তঃ শাহ ওয়ালী উ�াহ (১১১৪-১১৭৬িহ:) তাঁর এ-দু ’িট
ব�েবয্র �ারা পূবর্কাল েথেক আর� কের তাঁর সময় পযর
মুসিলমরা েয আ�ীদাগত িবকৃিতর কারেণ িশেকর্র মেধয্ িনমি�
হেয়িছল, েস িবষেয়র িদেকই িতিন ইি�ত কেরেছন। আউিলয়া ও
দরেবশেদরেক মুসিলমরা িকভােব আ�াহর রুবূিবয়য্ ও
উলু িহয়য্াে শরীক কের িনেয়িছল, েস িবষয়িট িতিন তাঁর এ-দু ’িট
ব�েবয্র �ারা পির�ারভােব তুেল ধেরেছন
পূ ব্ েথেক শুরু কের শাহ ওয়ালী উ�
র
(রহ.)এর সময়কার
এক ে�ণীর মুসিলমেদর অব�া যিদ এই হেয় থােক, তেব
তৎকালীন বাংলার মুসিলমেদর ধমর্ীয় আ�ীদ-িব�ােসর েয িক
করুণ দশা হেত পাে- তা সহেজই অনু েময়। ব�তঃ তােদর
19

. শাহ ওয়ালী উ�াহ, আল-ফাওযু ল কাবীর; (েদওব� : কুতুবখানা েহজায,
সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), পৃ . ৫১।
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আ�ীদা ও আমেলর অব�া ধীের ধীের বদেল িগেয়িছল এবং
ভারত ও অনয্ানয্ েদেশর মুসিলমেদর মােঝ েয সকল িশ,
েবদ‘আত ও কুসং�ার েছেয় িগেয়িছল, তা তােদর মােঝও
সমানভােব �সার লাভ কেরিছল। েয সকল সূ ফী ও সাধকগণ এ
েদেশ এেসিছেলন তাওহীদেক �িত�া করার জনয, কােলর
পির�মায় সাধারণ মুসিলমগণ তাঁেদর কবর ও কবরসমূহেক
তাওহীদ িবনােশর এেককিট েকে� পিরণত কেরিছল।
মুসিলমেদর আ�ীদা-িব�াস ও চািরি�ক অধঃপতেনর যু েগ
সম� ভারত ও বাংলায় যখন বৃ িটশ উপিনেবশ �িতি�ত হয়,
তখন এ েদেশর মুসিলমেদর ইসলামী িশক্ষা ও সং�ৃিতর অব�
নাজুক েথেক নাজুকতর হেয় পেড়িছল। এ �সে� েগালাম
সাকলােয়ন বেলন :
‘‘বাংলােদেশ বৃ িটশ উপিনেবশ �িতি�ত হওয়ার প�াশ
েথেক ষাট বছেরর মেধয্ এখানকার মুসিলমেদর ইসলািমক িশক্
ও সং�ৃ িতর অব�া অতয্� দুবর্ল হেয় য, অব�া এতই খারাপ
হেয় দাড়ায় েয, মুসিলমেদর (ৈদনি�ন) জীবেন নানািবধ
েবদ‘আতী কমর্কা� ও কুসং�ার অনু�েবশ কে, মুসিলমরা
44

িহ�ুেদর েদবতােদর নােম মানত এবং কবর, পীর ও কবর পূ জা
করেত থােক। গাজী ও ফােতমার নােম হালু য়া �দানসহ অনয্ানয
ধমর্াে�হী কমর্ করেত আর� কের’’ 20
কবর পূ জার িবরুে� আে�ালন:
এ েদেশর মুসিলমেদর এ েহন অব�া দৃ েশয্ হাজী শর‘আত
উ�াহই (মৃত ১২৬৭িহ:/১৮৫০ি�.) হেলন �থম বয্ি�� িযিন পীর
ও কবর পূজার িবরুে� একিট শি�শালী আে�ালন গেড়
তুেলিছেলন। জনগণেক িতিন তাঁর আে�ালেনর �ারা �ীেনর
অতয্াবশয্কীয় িবষয়াি (اﺪﻟﻳﻦ

 )ﺮاﺋﺾস�েকর্ জ্ঞান দান কর

সেচ� হেয়িছেলন। যার ফেল তাঁর এ আে�ালন ‘ফারােয়যী
আে�ালন’ নােম পিরিচিত লাভ কেরিছল। 21 তাঁর এ আে�ালন
২০F

স�েকর্ ম�বয্ করেত িগেয় েজমস েটইলর বেল:
‘‘হাজী শরী‘আত উ�াহ পীর ও কবর পূ জা এবং গাজী,
ফােতমা ও অনয্ানয্েদর উে�েশয্ হালুয়া - এ জাতীয় েয সকল
20

. েগালাম ছাকালােয়ন, �াগু; পৃ . ২০২।

21

. েগালাম ছাকালােয়ন, �াগু; পৃ . ২০১।
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কেমর্র সােথ ইসলামী িশক্ষা ও সং�ৃিতর েকানই স�কর্ েন
সেবর িবরুে� তাঁর যাবতীয় �েচ�া বয্য় কের’’ 22
ভারত, বাংলােদশ ও অনয্ানয্ মুসিলম েদশস মূেহ এভাে
িশকর, অজ্ঞতা ও পথ��তা �সািরত হেত থাকায় এক সময় েগাট
মুসিলম িব� েথেক পির�� ইসলামই পদর্ার অ�রােল চেল
যাওয়ার উপ�ম হেয়িছল। এ অব�ার িদেক ইি�ত কেরই
আ�ামা আবুল হাসান আলী নদভী 23 বেলেছন :
২২

ُ ُ
 ﻃﺮأت،"و�د أن �ﺠاﻹﺳﻼم اﻨﻟﻲﻘ ﺣﺠ ٌﺐ  الﺮﺸك و اﺠﻟﻬﻞ والﻀﻼﻟﺔ
ٌ َ
اﻨﻟﻈﺎم اﺪﻟﻳ� ﺑ ِﺪع ﻠﺖ مﺎﻜﻧﺎ واﺳﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻤﻟﺴﻠﻤ� وﺷﻐﻠﺘﻬﻢ ﻋﻦ
."ﻟﻳﻦ الﺼﺤﻴﺢ وﻋﻦ اﺪﻟﻧﻴﺎ
22

. আ�ু ল মা�ান তািলব, �াগু; পৃ . ২০২।

23

. আ�ামা আবু ল হাসান ‘আলী নদভী িবংশ শতা�ীর একজন ে��তম িব�ান।
িতিন ৈসয়দ আহমদ শহীদ এর অধঃ�ন বংশধর। িবিভ� িবষেয়র উপর
তাঁর িলিখত একশেতরও অিধক �� রেয়েছ। ত�েধয্ উে�খেযাগয্ হে:
وﻏ�ﻫﺎ،  الﺴ�ة ﻨﻟﺒﻮ�ﺔ، ﻨﻟﺒﻮة اﻷﻧبﻴﺎءﻲﻓ اﻟﻘﺮآن،اﻟﻄﺮ�ﻖ ﻰﻟ ﻤﻟﺪﻳﻨﺔ

িতিন� ’ ﻣﺎذا ﺮﺴ اﻟﻌﺎلﻢ ﺑﺈ�ﻄﺎط ﻤﻟﺴﻠﻤএই �� িলেখ বাদশাহ ফয়সাল
পুর�ার লাভ কেরন। ১৯১৪ সােল িতিন জ� লাভ কেরন এবং ১৯৯৯
সােল মারা যান। ৈদিনক সং�াম, ১৯৯৯ ি�., ৩১ েশ িডেস�র, পৃ . ৩।
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‘‘িশকর, অজ্ঞতা ও পথ��তা িবিবধ েন�াব পির��
ইসলামেক আবৃ ত কের েফলার উপ�ম হেয়িছল। ধমর্ীয় িবধাের
উপের এমন সব েবদ‘আতী কমর্কা� উেড় এেস জুেড় বেসিছল যা
মুসিলমেদর জীবেনর িব�র �ান দখল কের িনেয়িছল, তােদরেক
সিঠক �ীন পালন ও দু িনয়া অজর্ন করেতও িবরত েরেখিছল’’ 24
এ �সে� িমসেরর �খয্াত ইসলামী িচ�ািবদ মাহমুদ
শালতুত বেলন : ‘‘অনয্ানয্ ধমর্াবল�ীেদত মুসিলমেদর মেধয্ও
একিট �া� িচ�া অনু �েবশ কেরেছ েয, রাসূ লগণ ছাড়াও
আ�াহর বা�ােদর মধয্কার এমন একদল ব�াও রেয়েছন
যােদরেক আ�াহ ইহজগত পিরচালনার দািয়� দান কেরেছন।
তাঁেদরেক মানু েষর েদা‘আয় সাড়া েদবার েযাগয্তা দান কেরেছন।
সকল সৃ ি�েক তাঁেদর �িত মুখােপক্ষী কের এবং িবপেদর সম
তাঁেদর িনকট সাহাযয্ চাওয়ার অিধকার িদেয় সকেলর উপর
তাঁেদরেক ৈবিশ�য্মি�ত কেরেছন। সকল মানুেষর সমািধ েথেক
24

. আবু ল হাসান ‘আলী নদভী, মা-যা খািসরাল আ-লামু িব ইনেহ�াি�ল
মুসিলমীন; ‘‘মুসিলমেদর অধঃপতেনর ফেল িব� িক ক্ষিতর স�ুখী
হেলা’’, (আল-ইে�হাদু ল ‘আলিমল ইসলামী িলল মুনা�ামািতত �ু�ািবয়য্া,
সং�রণ িবহীন, ১৯৮১ ি�.), পৃ . ১৯৪-১৯৫।
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তাঁেদর সমািধেক- এর উপর গ�ু জ িনমর্াণ কর, েমামবািত
জালােনা, বরকত অজর্েনর জনয্ তাঁেদর কবেরর উপর হা
বুলােনা ও পদর্া টানােনা ...ইতয্ািদর মাধয্- ৈবিশ�য্ দান
কেরেছন। এ ছাড়াও তাঁেদর উে�েশয্ মানত করা যায় এবং
যাবতীয় ধরেনর হািদয়া তুহফা তাঁেদর িনকট েপশ করা যায়। এ
জাতীয় ধয্া-ধারণা ও কমর্ সাধারণ মুসিলমেদর মেধয্ েযম
িব�ৃ িত লাভ কেরেছ, েতমিনভােব তা অমুসিলম সাধারণ মানু েষর
মােঝও িব�ৃ িত লাভ কের।’’ 25
িবিভ� মনীষীেদর এ সব ব�েবয্র �ারা এ কথাই �মািণত
হয় েয, আমােদর েদশসহ মুসিলম িবে�র সবর্�ই অিধকাংশ
মুসিলমেদর ধমর্ীয় িব�ােস মারা�ক িবকৃিত সািধত হেয়িছল।
ধেমর্র নােম তারা অধেমর্র কেমর্ িল� হেয়িছ ওলীেদরেক
তাঁেদর উপযু � �ােন না বিসেয় তাঁেদর মযর্াদা দােনর েক্ষ
তারা অিতমা�ায় সীমাল�ন কেরিছল। তাঁেদর কবরগুেলােক িশকর
ও েবদ‘আত চচর্ার আখড়ায় পিরণত কেরিছল। তেব আশার কথা
25

. মাহমূ দ শালতূ ত, আল-ইসলামু ‘আ�ীদাতুন ওয়া শরী‘আতুন; (কায়েরা :
দারুশ শু, ১৭তম সং�রণ, ১৯৯৭ইং), পৃ . ৪০।
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হেলা, বতর্মােন ইসলামী িশক্ষা ও সং�ৃিতর �চার ও �সার পূেব
তুলনায় অিধক হওয়ােত অব�ার অেনকটা উ�িত সািধত হেয়েছ।
অতীেত ওলীেদর কবের েগেল েযভােব মুসিলমেদরেক ভি� ও
স�ােনর তাড়নায় তাঁেদর কবর ও কবের েসজদায় পেড় থাকেত
েদখা েযেতা, বতর্মােন আর েস পিরমােণ েদখা যায় না। কবের
েসজদা করার িবষয়িট এখন অেনেকর কােছ গিহর্ত কাজ বেল
মেন হেলও ওলীেদর বয্াপাের তােদর মেন অিতির� েয স
ধয্া-ধারণা পূ বর্ েথেক লািলত িছল তা শুধু েদেশর সাধার
মুসিলমেদর মেধয্ই নয় অেনক িবজ্ঞ েলাকেদর মােঝও
যথারীিত িবদয্মান রেয়েছ
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ি�তীয় পিরে�দ
বাংলােদেশ িশকর্ চচর্ার েক�স ম
িশেকর্র েক�সমূহ:
আমােদর েদেশর �তয্� এলাকায় িশকর্ চচর্া করার েয সব�
রেয়েছ তা িনেয় িচ�া ভাবনা করেল েদখা যায় েয, সংখয্ার িদক
েথেক েযমিন তা অগিণত, �কােরর িদক েথেকও েতমিন তা
িবিভ� রকেমর। িচ�া করেল এগুেলােক েমাট আট �কাের
িবভ� করা যায়।
�থম �কার : এমন সব েক� যা ওলীেদর কবরেক েক� কের
িনিমর্ত হেয়ে
এ িবষেয় সে�েহর েকােনা অবকাশ েনই েয, আমােদর
েদেশর িবিভ� অ�েল যু েগ যু েগ অসংখয্ আউিলয়া ও সৎ
বয্ি�বেগর্র শুভাগমন হেয়িছল। তাঁেদর উে�শয্ িছল এেদ
পথ�� মানু ষেদরেক তাওহীেদর স�ান দান করা এবং তােদরেক
সকল সৃ ি�র দাস� েথেক মু� কের এক আ�াহর দােস পিরণত
করা। এ েচ�া ও সাধনা করেত করেত তাঁেদর অেনেক এেদেশর মািটেতই েশষ িনঃ�াস তয্াগ কেরন। এঁেদর মেধয
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উে�খেযাগয্েদর মেধয্ রেয়েছন শাহ জাল,

26

শাহ পরান,
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29
েশখ বদর 2 8 ও আ�ামা েকরামত আলী েজৗনপুরীসহ আেরা
২৭

২৮
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. িতিন হেলন শাহ জালাল মুজাররাদ ইবন মুহা�দ ইবন ই�াহীম আলইয়ামানী অথবা আল-কুনইয়াবী। িতিন ৫৯৬/৫৯৮ িহজরীেত জ� �হণ
কেরন। ৬২৫/৬২৬ িহজরীেত িতিন িদ�ী হেয় বতর্মান বাংলােদেশর
িসেলট েজলায় েসকা�র গাজীর সােথ তার একজন েযা�া অথবা তার
একজন সহেযাগী িহেসেব আগমন কেরন। তখন িসেলট এলাকায় িহ�ু
রাজা েগৗড় েগািবে�র শাসন িছল। আ�াহ তা‘আলা তার
ঁ হােত কিতপয়
কারামেতর বিহঃ�কাশ ঘটান, যা তাঁেক িসেলট এলাকা সহেজ জয় করেত
সাহাযয্ কেরিছল। িবজেয়র পর িতিন িসেলেটই েেক ইসলাম �চাের �তী
হন। িসেলেট আগমেনর �া�ােল তাঁর সে� িছেলন ৩৬০ জন িশষয্। িতিন
৭৪৭ িহজরীেত ১৫০ বছর বয়েস ইহধাম তয্াগ কেরন। েদখুন : সংিক্ষ
ইসলামী িব�েকাষ; (ঢাকা : ইসলািমক ফাউে�শন, বাংলােদশ, ২য়
সং�রণ, ১৯৮৭ ি�.), পৃ .৩৭৬; েচৗধু রী েদওয়ান আেনায়ার, �াগু; শাহ
জালাল (রহ.); ৩য় সং�রণ, ই. ফা. বা., ১৯৯৫ ি�.), পৃ . ১১ ও ৪২;
েগালাম সাকালােয়ন, �াগু; পৃ . ১৩০।

27

. শাহ পরান িছেলন শাহ জালাল (রহ.)-এর ভাে� এবং তাঁর িশষয্েদর মেধয
অনয্তম বয্ি��। তাঁেক িতিন িসেলট শহেরর উ�র পূবর্ এলাকায় ইসল
�চােরর জনয্ পািঠেয়িছেলন। িসেলট শহর েথেক৫/৬ মাইল দূের একিট
পাহােড়র উপর তাঁর সমািধ রেয়েছ। েদখুন : েচৗধু রী েদওয়ান আেনায়ার,
�াগু; পৃ . ২৮০-২৮১।

28

. েশখ বদর িছেলন চ��াম েজলায় আগত আউিলয়ােদর মেধয্ অনয্তম
সাধারণ মানু েষর মােঝ িতিন েশখ বদর ও বদর শাহ নােম �িস� িছেলন।
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অগিণত মনীষীগণ। বহুকাল অিতবািহত হেয় যায় তাঁেদর কােরা
তাঁর �কৃত নাম জানা যায় িন। স�বত তার
ঁ নাম িছল ‘শাহ বদর উি�ন
বদের আলম’। কিথত আেছ েয, িতিন �ায় পাঁচ েথেক ছয় শত বছর পূ েবর্
একিট বড় পাথেরর উপর সওয়ার হেয় সমু� পেথ চ��ােম আগমন
কেরন। েস সময় উ� এলাকায় িজেনর মারা�ক ধরেনর �ভাব িছল।
তারা মানু ষেদরেক নানাভােব ক� িদত। েশখ বদর েস এলাকায় আগমন
কের মািটেত একিট বািত রাখার জনয্ িজনেদর িনকট অনুমিত চান।
িজনরা এেত স�ত হেল িতিন পাহােড়র উপর বািত �ালান। েস বািতর
আেলা পাহােড়র চারিদেক িব�ৃ ত হওয়ার সােথ সােথ িজনরা েস এলাকা
েথেক পালােত থােক। েস পাহাড়িট এখন ‘েচরাগীর পাহাড়’ নােম খয্া, ...
স�বত এই সূফী সাধকই সবর্�থম চ��াম অ�েল বয্াপকভােব ইসলা
�চার কেরন। তাঁর জ� ও মৃ তুয্র তািরখ স�েকর্ িকছুই জানা য িন।
েদখুন : েগালাম ছাকলােয়ন, �াগু; পৃ . ১১৫-১১৭।
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. িতিন অ�াদশ শতা�ীেত বাংলােদেশর িবিভ� অ�েল ইসলাম �চার কেরন।
িতিন ৈসয়দ আহমদ ে�লভীর িশষয্ িছেলন।১৮২১ সােল িতিন সবর্ �থম
এেদেশ আগমন কেরন এবং পি�ম ব�, বাংলােদশ ও আসাম অ�েল
একাধাের আঠার বছর পযর্� ইসলাম �চার কেরন। দাওয়াত ও
েহদায়ােতর কােজ এ-সব এলাকায় িতিন তাঁর জীবেনর একা�িট বছর বয্য়
কেরন। ১৮৭৩ সােল রংপুর েজলায় িতিন েশষ িনঃ�াস তয্াগ কেরন।
েদখুন: মুহা�দ আফাজ উি�ন, “ইসলামী দাওয়াত িব�াের ও ধমর্ীয় সামািজক সং�াের আ�ু ল আউয়াল েজৗনপুরী এর অবদান”, িপ.এইচ.িড
িথিসস, (ইসলামী িব�িবদয্াল, কুি�য়া, অ�কািশত, ১৯৯৮ ি�.), পৃ . ৭৪ ও
৭৫।
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সমািধ বা িব�াম �েলর উপর েকােনা �কার �াপনা ও গ�ু জ
িনমর্াণ করা হয় িন। কবেরর উপর টানােনা হয় ি েকােনা পদর্া।
িছল না এর েকােনা খােদম; িক� সমেয়র বয্বধােন ধীের ধীের
শুরু হেয় যায় তাঁেদ ভ�েদর সােথ শয়তােনর �াচীনতম েখলা।
কাওেম নূহ এর মত তােদর অ�েরও েস এ ধারণার জ� িদল েয,
এ সব ওিলগণ

হেলন আমােদর ও আ�াহর মধয্কার মাধয,

তাঁরা হেলন আ�াহর িনকট আমােদর যাবতীয় অভাব ও অিভেযাগ
উপ�াপেনর বয্াপাের শাফ‘আতকারী। আ�াহর স�ি� তাঁেদর
স�ি�র মােঝই িনিহত, তাঁরা মের েগেলও রূহানী শি� বেল তাঁরা
আমােদর দু িনয়া-আেখরােতর অেনক কলয্াণাজর্ন ও অকলয্াণ দ
করেত পােরন।
এভােব যারা এখােন এেসিছেলন িশকর্ িনপাত কের
ইসলােমর তাওহীদী পতাকা উ�ীন করেত, কােলর পির�মায়
শয়তােনর �েরাচনায় তাঁেদর কবর ও িব�ােমর �ানসমূ হই
ইসলামেক �ংস করার ও িশকর্েক �সািরত করার অসংখয
েকে� পিরণত হয়। তাঁরা েযখােন জনগণেক িশেকর্র অপরােধ
জাহা�ােম �েবশ করা েথেক িবরত রাখেত েচেয়িছেলন, েসখােন
তাঁেদরেক েক� কেরই শয়তান এমন সব �া� ধয্া-ধারণা সৃ ি�
কের িদেলা, যার মাধয্েম েস জনগণেক জাহা�ােম িনেয় যাওয়ার
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পথেক সু গম কের েফলেলা। তােদরেক কীট-পতে�র নয্য় �ল�
আগুেন ঝাপ িদেয় পড়ার েক্ষে� �িতেযািগতায় নািমেয় ি
উে�খয্ ে, ওলীেদর কবর েকি�ক িশেকর্র েক�সমূহ
িশেকর্র অনয্ানয্ েক�সমূেহর তুলনায় সংখয্ায় কম হ
এগুেলর অপকািরতা ও অিন�তা অনয্ানগুেলার েচেয় অিধ;
কারণ, এ সব েকে�র মেধয্ এমও েক� রেয়েছ যা েদেশর
সাধারণ মানু েষর কােছ সাধারণ �হণেযাগয্তা লাভ কেরেছ এবং
তা তােদর দু িনয়া-আেখরােতর মুি�! অজর্েনর সহজ ও সরল
মাধয্ম হেয় দাঁিড়েয়েছ
শাহ জালাল (রহ.)-এর কবর :
এেক্ষে� শাহ জালা(রহ.)-এর কবর �থম �ান অিধকার
কেরেছ। যার ফেল েসখােন ৈদনি�ন েদেশর দূ র-দূ রা� েথেক
শত শত েলাক তােদর মেনাবা�না পূ রেণর উে�েশয্ আগমন
কের। আমার এ গেবষণা সং�া� তথয্ সং�হ উপলেক্ষ আ
১৯৯৯ সােল েসখােন িগেয়িছলাম। আগত বয্াি�েদর মধয্ েথে
এক বয্ি�েক তার পিরচয় জানেত চাইেল েলাকিট বলেলা : েস
কুিম�া েজলা েথেক তার একিট মানত পূ রেণর উে�েশয্
সপিরবাের এখােন আগমন কেরেছ। অেনকেক েদখলাম কবেরর
খািদেমর িনকট টাকা, েমামবািত ও আগরবািত িদে�। েকউবা
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কবেরর িগলােফর উপর েগালাপজল িছটাে�। আেরকজনেক
েদখলাম কবেরর উ�র পূ বর্ পাে�র্ একিট িনিদর্� �ােন আগরবা
�ালাে�। এ সবই অবলীলায় করা হে� সকেলর মানত পূ ণর্
করার িনিমে�। অনু রূপভােব আেরা েদখলাম িকছু েলাক কবেরর
চার পাে�র্ অব�ান �হণ কের রেয়েছ। আবার অেনেক কবেরর
পি�ম উ�র পাে�র্র িনধর্ািরত �ােন বেস কুরআন েতলাওয়া
করেছ। আবার পুকুের িগেয় েদখলাম েকউ েকউ পুকুেরর
মাছগুেলােকেছাট েছাট মাছ েখেত িদে�। অেনেক কবেরর বড়
বড় েডগ ও কূেপ টাকা দান করেছ। কূপ েথেক অপির�ার ময়লা
পািন িনেয় পান করেছ। এক বয্ি� এ ময়লা পািন েবাতেল ভের
িবি� করেছ। এ সবই করা হে� কবরবাসী শাহ জালাল (রহ.)
এর িনকট এ আকুিত �কাশ করেত- িতিন েযন তােদর
ইহকালীন কলয্ণ এেন েদন এবং অকলয্াণ দূর কের েদন। অথবা
িতিন েযন আ�াহর িনকট েস জনয্ শাফ‘আত কেরন। আর েস
জনয্ই তারা কবেরর পাে�র্ অতয্� ভ� হৃদেয় ও িবগ িলত ি
েনহােয়ত অনু নয়-িবনেয়র সােথ েদা‘আ করেছ। তােদর ভাবটা
েযন এমন েয, তারা েযন িবপেদ পেড় তাঁর িনকট সাহাযয্ �াথর
হেয় হাত তুেলেছ, িতিন ছাড়া েযন তােদর আর েকােনা আ�য়
�ল েনই। িতিন ছাড়া তােদর উপর আ�াহর রহমত অবতীণর্
হওয়ারও েকােনা উপায় েনই। পৃিথবীর চলমান ঘটনা �বােহ তাঁর
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�ভাব স�েকর্ জনমেন এ িব�াসও রেয়েছ ে, েয মািটেত শাহ
জালােলর কবর রেয়েছ েস মািটর িনকেট বা দূ ের েকাথাও েকােনা
মারা�ক অঘটন ঘটেত পাের না। েস কারেণই একিট িবমান
দু ঘর্টনায় েকােনা হতাহত না হওয়ার ফেল পি�কা�ের এ মেমর
ম�বয্ �কািশত হয় ে, িসেলেটর মািটেত শাহ জালাল (রহ.)
শািয়ত রেয়েছন বেলই িবমােনর আেরাহীরা িনঘর্াত মৃতুয্র হা
েথেক েবঁেচ েগল।
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২৯

উ� িব�ােসর িভি�েত বা তাঁর রূহানী েনক

নজর লােভর আশায় েকউ েকউ জাতীয় িনবর্াচেন িবজয়ী হওয়ার
উে�েশয্ তাঁর কবর িযয়ারেতর মাধয্েম িনবর্াচনী �চারািভযা
আর� করেতও েদখা যায়।
শরফু�ীন িচ�ী (রহ.)-এর কবর :
এ জাতীয় েক�সমূ েহর মেধয্ অপর উে�খেযাগয্ েক� হে
রাজধানী ঢাকার হাইেকােটর্ অবি�ত শাহ শরফুি�ন িচশতী
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. যিদও মানু েষর এ ধারণার অবা�বতা �কািশত হেয় েগেছ ২০০৪ সােল
শাহ জালােলর কবের েবামা হামলা ও এর ফেল েলাক মরার মধয্ িদেয়
েকননা, জনগেণর ধারণানু যায়ী যিদ শাহ জালােলর েকােনা েকরামতী
থাকেতা, তা হেল তাঁর কবের েকােনা েবামা িব�ু িরত হেতা না। েবামা
িব�ু রেণর পূ েবর্ই িতিন অদৃশয্ েথেক স�াসীেদর েকাে অিন� কের
িদেতন।- েলখক
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েবেহ�ী (রহ.)-এর কবর। এ কবরিট বতর্মােনর নয্ায় অতীে
এেতা �িস� িছল না। রাজধানী ঢাকােত অবি�ত কবর ও
কবরসমূ েহর উপর উদূর্ ভাষায় িলিখত একিট �ে� এ কবর
স�েকর্ েলখক যা বেলেছ, পাঠকেদর বুঝার সু িবধােথর্ সংেেপ
এর িকছু কথা অনু বাদ কের িনে� তুেল ধরা হেলা :
‘‘অতীেত এ কবেরর িকছু অনু সারী িছল, যারা এ কবর
িযয়ারত করেত আসেতা। এ কবরবাসী স�েকর্ সিঠকভােব
আমার িকছু ই জানা েনই। আমার ধারণামেত এ কবরবাসী বয্ি�
নওয়াব আলাউি�ন ইসলাম খাঁন িচ�ীর েকােনা িনকটা�ীয় বা
তাঁর েকােনা সাথী হেয় থাকেবন। এ কবরিট সরকারী জিমর মেধয্
অবি�ত হওয়ার কারেণ বৃ িটশ সরকার এ কবরিট িনি�� করার
জেনয্ বারংবার েচ�া কেরেছ এবং এ উে�েশয্ এর আ-পােশ
গাছও লািগেয়েছ। এর ভ�েদর �ারা কবেরর উপর নতুন কের
েকােনা �াপনা বা গ�ু জ ইতয্ািদ িনমর্াণ করেতও বারণেরেছ,
যােত কবরেক িঘের পুরাতন েয েদওয়াল বা গ�ু জ রেয়েছ তা
সূ েযর্র আেলার অভােব েশওলা ধরার ফেল ধীের ধীের িনজ
েথেকই ধেস পেড়।’’ 3 1
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.হাবীবু র রহমান, আছু দগােন ঢাকা, উ�ূর্ ভাষায় রিচ, (ঢাকা: মনজর ে�স,
১ম সং�রণ, ১৯৪৬ ি�.), পৃ . ৪৮।
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বৃ িটশ শাসনামেলর েশষ সমেয় এ কবেরর এ জীণর্ অব�া
িছল। তেব �াধীনতা উ�রকােল এ কবরিট তার ভ�েদর �ারা
পুেরা মা�ায় লািলত হেত আর� কের এবং ধীের ধীের এর
�িসি�ও েদেশর সবর্� ছিড়েয় পড়েত থােক। বতর্মােন �িসি�
েক্ষে� এিট �ায় ি�তীয় অব�ােন রেয়েছ। এক সময় এখােন িছ
না েকােনা মসিজদ। েকােনা কবরেক বা কবরেক েক� কের
মসিজদ িনমর্াণ করা শর‘আেত িনিষ� হওয়া সে�ও পরবতর্ীেত
এ কবেরর ভ�েদর �ারা এ কবরেক িঘেরই মসিজদ িনিমর্ত
হেয়েছ। ১৯৭৯ েথেক ১৯৮৩ সােলর মেধয্ শেব বরােতর রােত এ
কবর দশর্ন করেত িগেয় েদেখিছলা, হাজার হাজার বনী আদম
এ কবেরর চার পাে�র্ �ওয়াফ করেছ। এ অব�া েদেখ আমার
মেন হি�ল- তারা েযন কা‘বা শরীেফর চার পা�র্ িদেয় �িক্ষ
করেছ। েস সমেয় এ কবরিটর পিরেবশ বতর্মােনর েচেয় অতয্
খারাপ িছল। তখন কবের অেনকেক েসজদায় পেড় থাকেত েদখা
েযেতা। কবরসহ পুরা এলাকািট তখন মাথায় জটধারী েনংটা
ফকীর, আউল-বাউল, মদ ও গাঁজােখারেদর আ�ানা িছল।
বতর্মােন এ কবেরর অব�া অেনকটা উ�িত লাভ কেরেছ। ১৯৯৯
সােল এ কবরিট পুনরায় েদখেত েগেল আিম আেগর েসই অব�া
েদখেত পাই িন। তেব এ কবেরর উে�েশয্ মানত করার এবং
এখােন তা পূ ণর্ করার সাধারণ মানুেষর িচরাচিরত েয রীিত িছ,
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বতর্মােনও তা পুেরামা�ায় বহাল রেয়েছ বেল েদখেত েপলাম।
আেরা েদখেত েপলাম একদল মানু ষ কবরেক িঘের রেয়েছ।
এেদর েকউবা বেস িকছু ধয্ান করে, েকউবা দাঁিড়েয় িকছু পাঠ
করেছ, আেরক দল মানু ষ উ� �ের িমলাদ পাঠ করেছ। িকছু
েলাকেক েদখলাম কা‘বা শরীেফর নয্ায় এ কবেরর েব�নী ও
দরজার েচৗকােঠর উপর হাত মুেছ িনেয় িনজ মুখ ও শরীের হাত
বুিলেয় বরকত হািসল করেছ। কবর েথেক েবর হওয়ার সময়
েবআদবী হেল অিনে�র ভেয় িপট িপছেন েরেখ েবর হে�।
আেরা েদখলাম কবর েথেক দূের মসিজেদর দিক্ষণ পাে�
েমামবািত �ালােনা রেয়েছ। একিট যু বকেক েদখলাম কা‘বা
শরীেফর িগলাফ ধের চু�ন কের বরকত অজর্ন করার নয্া
মসিজেদর উ�র পাে�র্র েদওয়ােল লাগােনা হুসাইন রািদয়া�
আনহু ও ‘আ�ু ল কািদর জীলানী (রহ.)-এর কবেরর িগলাফ�েয়
েঠাঁট িদেয় চু�ন করেছ এবং গাল িদেয় তা �শর্ কের তাে�েক
বরকত �হণ করেছ।
উপযু র্� এ জাতীয় িশকর্ী ও ে‘আতী কেমর্ েয শুধুমা
আমােদর েদেশর সাধারণ মুসিলমরাই জিড়ত রেয়েছ, তা নয়,
বরং এ জাতীয় গিহর্ত কেম সকল মুসিলম েদেশর সাধারণ
মুসিলমরাও জিড়ত রেয়েছ। এ জনয্ মুসিলমেদর এ জাতীয়
কেমর্র উপর আেক্ষপ কের আ�ামা আহমদ বাহজাত বে:
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‘‘এ িনিষ� কেমর্ িল� না হওয়ার জনয্ ইসলাম ধেমর্ অে
দলীল �মাণািদ দাঁড় করােনা সে�ও মুসিলমরা ওলীেদর কবের
মসিজদ বািনেয়েছ, তাঁেদর সমািধেক দৃ ঢ় ও মজবুত করার েক্ষে
�িতেযািগতা কেরেছ, এমনিক এমন সব নােমর উপেরও সমািধ
ৈতরী কেরেছ েয নােম আসেল েকােনা বয্াি�রও অি�� েনই।
বরং তা ৈতরী করা হেয়েছ কােঠর তখতী ও জীব জ�র লােশর
উপর। এ অব�া সে�ও এগুেলা জনগেণর �ারা আবাদকৃত এমন
সব কবর, যা িবপদ দূরীকরণ, েরাগমুি� ও কিঠনেক সহজতর
করার জনয্ দূ-দূরা� েথেক (আগমেনর জনয) উে�শয্ করা হেয়
থােক।’’ 3 2
আহমদু �াহ মাইজভা�ারীর কবর :
এ িদেক চ��ােমর আহমদু �াহ মাইজভা�ারীর 3 3 কবরও
৩২

�িসি�র িদক েথেক িপিছেয় েনই। েসখােন বািষর্ক ওরেস িহ� -
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আহমদ বাহজাত, আ�াহু ফল আ�ীদািতল ইসলািময়য্া; (কায়েরা: মুআছ
ছাসাতুল আহরাম, ৪থর্ স�রণ, ১৯৯৬ ি�/), পৃ . ১৯০-১৯১।
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. আহমদু �াহ মাইজভা�ারী নােমর এ সূফী সাধক ১৮২৬ সােল চ��াম
েজলায় জ� �হণ কেরন। িতিন কুরআন, হাদীস ও িফকহ শাে� পারদশর্ী
িছেলন। কমর্ জীবেন িতিন িকছু িদন যেশার েজলায় িবচারেকর পেদ
সমাসীন িছেলন। অতঃপর িতিন এ পদ েথেক পদতয্াগ কেরন এবং
কিলকাতার ‘বু আলী’ নামক মা�াসার �ধান িশক্ষক িহেসেব িনেয়াগ লা
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মুসিলম িনিবরেশেষ সকেলই আপন আপন �েয়াজন পূ রণােথর্
একি�ত হেয় থােক। ভ�রা তাঁর �শংসায় কিবতার পু�ক পযর্�
রচনা কেরেছ। এ কবেরর ভ� এক িহ�ু কিব তার পু�েক িনজ
গুরুেক �য়ং আ�াহর অবতার বেল দাবী কেরেছ। এ স�েক
িব�ািরত কথা আমরা ইন-শাআ�াহ িশেকর্র বা�ব�মাণািদ বণর্না
�সে� পরবতর্ীেত আেলাচনা করেবা
এভােব জনগণ �েতয্ক েছাট ও বড়ওিলেদর কবরগুেলােক
পিব� �ােন পিরণত কের িহ�ুেদর ‘বৃ �াবন’ ও ‘কাসী’র নয্ায়
তীথর্যা�ার �ােন পিরণত কেরেছ। েসগুেলােক িবপেদর সম
আ�য় েনবার �ান বািনেয় িনেয়েছ। যাবতীয় অসু খ-িবসু খ
দূ রীকরণ ও �েয়াজন পূ রণােথর্ তারা েসখােন এমনভােব অব�ান
�হণ কের েযমন আরেবর মুশিরকরা তােদর েদবতােদর পাে�র্
অব�ান �হণ করেতা। অব�ার পিরবতর্েনর জনয্ িনশীথ রাে

কেরন। এ সমেয় িতিন কােদিরয়য্াহ তরীকার পীর আবূ িশহামাহ এর হােত
বায়‘আত �হণ কেরন। অতঃপর িতিন তাঁর �ােমর বাড়ীেত চেল আেসন।
এবং চ��ােমর িবিভ� এলাকায় ওয়াজ ও নসীহেতর মাধয্েম দওয়াতী
কােজ �তী হন। এক পযর্ােয় িতিন জনগেণর মেধয ‘ফকীর েমৗলভী’
উপািধেত ভূ িষত হন। এলাকায় তার
ঁ িবিভ� কারামত, তাকওয়া ও
পরেহগারী �িসি� লাভ কেরিছল। িতিন ১৯০৬ সােল পরেলাক গমন
কেরন। েগালাম সাকলােয়ন, �াগু; পৃ . ১২৫-১২৬। সংিক্ষ�াকা
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িনজ গৃেহ বেস আ�াহর কােছ কা�াকািট ও অনু নয় িবনয় করার
পিরবেতর্ তারা এ সব ওিলেদর কবের এেস কা�াকািট ও অনু নয়
িবনয় কের। উে�শয্ তাঁরা েযন তােদর ভাগয্ পিরবতর্ন ক ের ে
এবং তােদর আকুিত ও িমনিতর কথা �রণ কের আেখরােতর
ভয়াবহ দু িদর্েন েযন তঁরা তােদর জনয্ আ�াহর কােছ শ
া
া‘আত
কেরন।
কবেরর খািদম হওয়ার উে�শয্:
নারায়ণগ� েজলার রূপগ� উপেজলায় অি�ত ‘িহরনাল’এর কিথত শাহ আলম আল-হাদী এর কবেরর খােদমেক িজজ্ঞাস
কেরিছলাম- আপিন এ কবেরর খােদম হেলন েকন? েলাকিট
উ�ের বলেলা :
‘‘এ কবেরর খােদম হেয়িছ এ আশা িনেয় েয, আমার এ
েখদমত েদেখ কবর� ওিল আমার উপর দয়াবান হেবন এবং
তাঁর কবেরর খােদমী করার কথা �রণ কের আেখরােত আমােক
সােথ না িনেয় জা�ােত েযেত ল�ােবাধ করেবন।’’
ওিলেদর কবেরর ভ�েদর েসখােন েযেয় িমনিত করার
পািথর্ব উে�শয্ হয়েতা িবিভ� রকেমর হেত পা; িক� তােদর
সকেলর পরকালীন উে�শয্ একটাই যা উ� শাহ আলম আ62

হাদীর কবেরর খােদেমর ব�েবয্র মাধয্েম ফুেট উেঠে অথচ
তারা জােন না েয, ভাগয্ িনধর্ারেণর মািলক েযমন এককভাে
আ�াহ, েতমিন তা পিরবতর্েনর মািলকও এককভােব িতিনই।
শরী‘আত িনেদর্িশত কমর্ করার মাধয্েমই তা পিরবতর্েনর
তাঁর িনকট িমনিত করেত হেব। ভাল-ম� সকল মানু েষর িমনিত
শুনার জেনয্ েতা তাঁর দরজা সকেলর জনয্ সভােবই উ�ু �।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- এর েয সকল
সাহাবীেদর জনয্ জা�ােত যাওয়ার সনদপ� �দান করা হেয়েছ
েকবল তাঁরা বযতীত পরবতর্ী সৎ মানুষেদর বয্াপাের জা�াে
যাওয়ার সু ধারণা েপাষণ করা েগেলও তা কােরা জেনয্ িনি�ত
কের বলার অিধকার আমােদর েনই। আর েস ধারণার িভি�েত
েকােনা ওিল ও দরেবেশর শাফা‘আত লােভর আশায় থাকারও
েকােনা েযৗি�কতা েনই। েকননা; তাঁরা �কৃতপেক্ষ জা�াতী ি
না, তা আমরা জািন না। জা�াতী হেয় থাকেলও শাফা‘আত করার
িবষয়িট তাঁেদর মািলকানাধীন িবষয় নয় েয, তাঁরা যােক যখন
খুশী শাফা‘আত করেবন। বরং তা স�ূ ণ্ভােব আ�াহর
র
এখিতয়ারভু� িবষয়। কােক কখন এর অনু মিত েদয়া হেব এবং
কার জনয্ হে, তা েকবল িতিনই জােনন। তেব যারা আ�াহর
উলূ িহয়য্াত বা রুবূিবয়য্া েত েকােনা িশ কর্ কের মৃতুয্বরণ,
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কুরআন ও হাদীেসর বণর্নামেত তােদর কােরা শাফ‘আত �াি�র
েকানই সু েযাগ েনই।
ি�তীয় �কার : এমন সব েক�সমূ হ যা েকােনা ওিলর িনদশর্েনর
উপর িনিমর্ত হেয়ে :
এিট হে� এ েদেশর সাধারণ মুসিলমেদর সােথ শয়তােনর
তামাশা করার অপর একিট িচ�। েস তােদরেক ওলীেদর েকােনা
েকােনা িনদশর্নািদর উপর বা তঁেদর
া
�ৃিতর সােথ জিড়ত �ােনর
উপর েকােনা কবর ছাড়াই মাযার ৈতরী করেত উ�ু � কেরেছ।
উদাহরণ�রূপ বলা যায় ে, শাহ জালাল (রহ.)-এর কবর িসেলট
শহের থাকা সে�ও তাঁর নােম কুিম�া েজলার েকাতয়ালী
উপেজলার গাজীপুর �ােম একিট এবং একই েজলার সদর
উপেজলার �পুর �ােম অপর একিট কবর রেয়েছ। এ দু ’িট
কবর স�েকর্ উ এলাকায় এমন জন�িত রেয়েছ েয, শাহ
জালাল (রহ.) তাঁর েকােনা এক সফের এ দু ’িট �ােন যা�া িবরিত
কেরিছেলন এবং েস দু ’িট �ােন তাঁর হাত ও পােয়র নখ, েগাঁফ
ও দািড় েছঁেট এখােন দাফন কেরিছেলন। পরবতর্ীেত এ �ান দ ’িট
জনগেণর কােছ স�ািনত �ােন পিরণত হয় এবং ধীের ধীের তা
তাঁর কবেরর সমান মযর্াদা েপেত থােক। তাঁর কবরেক েক�
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কের সাধারণ েলােকরা দূ র-দূরা� েথেক এেস যা কের, এ দু ’িট
�ানেক েক� কেরও এলাকার েলােকরাও তা-ই কের।

34
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তৃতীয় �কার : পাগলেদরেক েক� কের িনিমর্ত েক�সমূহ:
েয সকল পাগল উল� বা অধর্ উল� থাে, সাধরণত
মানু েষর সােথ কথা-বাতর্া বেল ন; িবিভ� কবর, েগার�ান, জংগল
ও বড় বড় বট গােছর তলায় রাত যাপন কের, রা�ায় চলেত
চলেত হঠাৎ কের কােরা িনকট িকছু চায় বা কাউেক েকােনা ব�
দান কের; এ জাতীয় পাগলেদর �িত সাধারণ েলােকরা িভ�রকম
দৃ ি�ভি� েপাষণ কের থােকন। এেদরেক অেনেকই আ�াহর ওিল
িহেসেব মেন কের থােকন। এ জাতীয় পাগলেদর মেধয্ েকউবা
সিতয্কার অেথর্ই পাগল হেয় থা, আবার েকউবা ই�াকৃতভােব
এমনিট কের পাগেলর ভাব �কাশ কের থােক। উে�শয্ এ
অব�ােক পুঁিজ কের পরবতর্ীেত জীিবকাজর্েনর একিট সহজ উপা
েবর করা। তাই িকছু িদন এভােব থাকার পর এরা উপযু � �ান
েদেখ িনেজর জনয্ একিট আ�ানা গেড় তুেল এবং েসখােন বেসই
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. এ মাজার দু ’িট স�েকর্ উপযুর্� তথয্ �দান কেরেছ অ� এলাকারই ছ
মুহা�দ নূ রুল ইসলাম। েস আ-হাদীস িবভােগর ১৯৯৩-৯৪ সােলর ১ম
বেষর্র ছা� িছল। তার �ায়ী িঠকানা : �াম : তুলতুলী, েমৗলভী বাজার,
উপেজলা ও েপা� : চাি�না, েজলা : কুিম�া।
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েস সাধারণ মানু েষর কলয্াণাজর্েন ও অকলয্াণ দূরীকর
নানারকম কিবরাজী, েতলপড়া, পািনপড়া ও তাবীজ-কবজ িদেত
আর� কের। আমার জীবেন এ জাতীয় িকছু পাগেলর সােথ েদখা
হেয়েছ। উদাহরণ�রূ বলা যায় ১৯৮২/১৯৮৩ সােল ঢাকার
গুিল�ােন বতর্মান গাবতলী ও িমরপুরগামী . আর. িট. িস. বাস
ে�ে�র �ােন অধর্ উল� অব�ায় ধয্ােন ম� গলা ও গােয় েলাহা
িজি�েরর সােথ বড় বড় তালা ঝুলােনা এক পাগল েদেখিছলাম।
১৯৮৫/১৯৮৬ সােল পুনরায় েস পাগলেকই িঠক েসভােবই েস
�ােন বেস তা‘বীজ িবি� করেত েদখলাম। সাধারণ েলােকরা
তােক েঘরাও কের দাঁিড়েয় রেয়েছ। েকউ তাবীজ িনেত চাইেল
েস েচাখ ব� কের তার িনকেট রাখা একিট কাপেড়র বয্াগ েথেক
একিট তা‘বীজ েবর কের িদে� এবং িবিনমেয় দু ’িট কের টাকা
িনে�। িকছু ক্ষণ দাঁিড়েয় েদখলাম অেনেকই তার িন েথেক
তা‘বীজ িনে�। সাধারণ েলাকেদর মেন এ ধরেনর পাগলেদর
বয্াপাের ওিল হওয়ার ধারণা রেয়েছ বেলই তারা এ পাগেলর
িনকট েথেক অতয্� আ�েহর সােথ তাবীজ িনে�। তারা এেদর
সােথ সু �র আচরণ কের, এেদর সােথ েবআদবী করেল িবপদ
হেত পাের বেল মেন কের, এরা কােরা িনকট টাকা চাইেল তা েস
বয্ি�র জনয্ েসৗভােগয্র কারণ বেল মেন কের �ত তা েদয়
বয্ব�া �হণ কে, না িদেল সমূহ ক্ষিতরও আশ�া কের। েকােন
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বয্বসায়ীর িনকট টাকা চাইেল বয্বসােয় অিধক লােভর আশায় ে
তােক তা �ত দান কের। এেদর িদেল বয্বসােয় লাভ হয় ও
অিধক িবি� হয়, আর না িদেল অনয্নয্ িদেনর তুলনায় এ িদেন
িবি� কম হয়, এ মেমর্ িকছু বা�ব ঘটনার কথাও েলাক মুেখ শুন
যায়। এ জাতীয় ঘটনা যিদ সিতয্ও হয় তেব এর অথর্ এ নয় ,
তা এ পাগলেক টাকা েদয়া বা না েদয়ার কারেণ হেয়েছ, বরং তা
হেয়েছ আ�াহর ই�ার কারেণই। িতিন এ জাতীয় পাগেলর �ারা
জনগেণর ঈমােনর দৃ ঢ়তা পরীক্ষা করেত চান। িতিন েদখেত চা
কার ঈমান মজবুত আর কার ঈমান দু বর্ল। এেদর েকােনা েকােনা
কথার সতয্তা বা�েব �মািণত হেয় থাে, তা েদেখ সাধারণ
েলােকরা তােদরেক ওিল বেল মেন কের এবং তােদর সতয্
কথােক তােদর কারামত িহেসেব গণয্ কে; অথচ তারা জােন না
েয, এ জাতীয় পাগেলরা জ�ল ও েগার�ােন থাকার কারেণ এেদর
সােথ তােদর অজাে�ই শয়তান িজেনর সখয্তা গেড় উেঠ। আর
এ িজনরাই সাধারণ েলাকেদরেক িব�া� করার জনয্ এেদর মুেখ
িকছু সতয্ কথা বা েকােনা তথয্ বেল েদয়। শয়তান এ �ি�য়া
মাধয্েমই বনী আদমেক যুেগর পর যুগ িব�া� কের আসে।
সাধারণ েলােকরা এভােব িব�া� ও �তািরত হেয়ই যু েগ যু েগ
িশেকর্ িল� হেয়েছ। যারা িমেছিমিছ ওিল হওয়ার ভান কের
সাধারণ মানু ষেদরেক �তারণা কের তােদর স�দ ও ঈমান হনন
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করেত চায়, এেদর সােথ েয শয়তােনর সখয্তা গেড় উে, েস
স�েকর্ আ�াহতা‘আলা বেলন :
َ ّ َ ّل َ ِّ أَف
َُ َۡ
ۡ
ُ َ ّ
َ ّل
٢ �ِي
ََ� ﴿ هل �ن ئِ ُ ُ�م
ٍ َ ُ� َٰ� َُ� ٢ �ٰ مَن� َ�َُ ٱلشَ�ٰ ِط
ٖ �اك أ
ق
َ
َ
ُ َُ ۡ ََ َ ۡ ّ
  [٢٢٣  ،٢٢١ : ﴾ ]الﺸﻌﺮاء٢ �ه ۡم �ٰذِبُون
�ُلُۡونَ ٱلسَمع وأ
“বল, আিম েতামােদরেক বলেবা িক কােদর উপর শয়তান
অবতরণ কের? শয়তান অবতরণ কের �েতয্ক িমথয্াবা
েগানাহগােরর উপর। তারা (েফের�ােদর িনকট েথেক) �ত কথা
তােদর িনকট এেন েদয়। এেদর অিধকাংশই িমথয্াবাদী” 3 5
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চতুথর্ �কার : এমন সব েক� েযখােন েকােনা কবর বা
িনদশর্ন িকছুই েনই:
আমােদর েদেশ এমনও িকছু ভুয়া কবর রেয়েছ েযখােন
�কৃত পেক্ষ েকােনওিল বা দরেবেশর েকােনা কবর বা িনদশর্ন
েনই। এ জাতীয় ভুয়া কবর মূ লত এক ে�ণীর েলােকরা জনগেণর
অথর্ কিড় লু�ন করার জনয্ িমেছিমিছ গেড় তুেলেছ। এ জাতী
িমথয্াকবেরর বা�ব উদাহরণ হে� চ��াম েজলায় অবি�ত সূ ফী
স�াট বােয়জীদ বু�ামী -এর কবর। এ সূ ফী সাধক েস অ�েল
েকন �য়ং বাংলােদেশর মািটেতই আগমন কেরিছেলন িক না, এ
িনেয় িবজ্ঞজনেদর মেধয্ ি�মত রেয়েছ। সিঠক মতানুসাের িত
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এেদেশ কখনও আগমন কেরন িন। 3 6 ইরান েদেশর ‘বু�াম’
৩৫

নামক �ােন িতিন ইহধাম তয্াগ কেরেছন। েসখােনই রেয়েছ তাঁর
কবর। তা সে�ও চ��ােমর নািসরাবাদ এলাকায় তাঁর একিট
�ারক কবর রেয়েছ। যার উে�েশয্ সাধারণ মানুেষরা দূ-দূ রা�
েথেক তােদর মানেতর টাকা কিড় ও জীব-জ� িনেয় আগমন
কের।
এ জাতীয় েকে�র আেরকিট উদাহরণ হে� কুিম�া েজলার
‘বরুড়’ উপেজলার ‘মুগুত’ নামক �ােমর ফকীর রহীম আলী’র
কবর। এ কবরিট মূ লত েস ফকীেরর বসার �ােনর উপর িনমর্াণ
করা হেয়েছ। এ �ােন েস বসেতা। হঠাৎ একিদন েস িনরুে�শ
হেয় যায়। �তারক ও সু েযাগ স�ানীরা অথর্ উপাজর্েনর উে�েশ
তার বসার �েল কবর িনমর্াণ কের এবং এখােন মানত ও িশরনী
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. সূ ফী স�াট বােয়জীদ বু �ামী চ��াম েজলায় ইসলাম �চাের আগমেনর
সংবাদিট ঐিতহািসকভােব �মািণত নয়। তা সে�ও এ অ�েল তাঁর
আগমেনর জন�িত রেয়েছ। আগমেনর জন�িত থাকেলও িতিন েয ৭৯৪
িহজরীেত ইরােনর ‘বু �াম’ নামক �ােন েশষ িনঃ�াস তয্াগ কেরেন এবং
েসখােনই তাঁর সমািধ রেয়েছ, এ বয্াপাের সকেলই একমত। তা সে�ও
চ��ােমর নািসরাবাদ এলাকার একিট পাহােড়র উপর তার
ঁ একিট �ারক
মাজার রেয়েছ। আ�ু ল মা�ান তািলব, �াগু; পৃ . ৯৩-৯৪।
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ে�রণ করেত আর� কের। এভােব তা মানত পূ ণর্ ও �েয়াজন
পূরেণর �ােন পিরণত হেয় যায়।
একইভােব মাদারীপুর েজলার ‘দরগা খুলা’ নামক �ােন ‘শাহ
মাদার দরগা’ নােম আেরকিট ভুয়া কবর রেয়েছ। বলা হেয় থােক
েয, শাহ মাদার নােম একজন সৎ মানু ষ িছেলন। িতিন মূলত
ভারেতর অিধবাসী িছেলন। িবিভ� �ান সফেরর এক পযর্ােয় িতিন
এখােন এেসিছেলন। অতঃপর িনজ েদেশ চেল যান এবং
েসখােনই মৃতুয্বরণ কেরন। িক��াথর্াে�ষী মহল পরবতর্ীেত তা
বসার �ােন একিট মাযার ৈতরী কের েনয়।
প�ম �কার : এমন সব েক� যা বড় বড় গাছেক েক� কের
গেড় উেঠেছ
এ জাতীয় কবর েদেশর সবর্�ই ক-েবশী রেয়েছ।
উদাহরণ�রূপ বলা যা, িঝনাইদহ েজলার েকাট চাঁদপুর
উপেজলার ‘ফুলবাড়ী’ নামক �ােম এ ধরেনর একিট কবর
রেয়েছ। যার নাম ‘ফুলবাড়ীর দরগা’। এ কবর বা দরগািট মূ লত
একিট বড় পুকুর এবং এ পুকুেরর পাে�র্ অবি�ত একিট বড় গাছ
ও এর িনেচ িনিমর্ত একিট িটেনর ঘ, এ-সেবর সম�েয় গিঠত।
এলাকার সাধারণ েলােকরা এ গাছিটেক পিব� মেন কের এর
স�ান কের। িনকট ও দূ র েথেক এখােন মানত িনেয় আেস এবং
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এ গােছর িনকট িবিভ� রকেমর েরাগ মুি� কামনা কের। অেনক
সময় েরাগীরা এ গােছর িনেচ শুেয় থােক
অনু রূপভােব যেশার েজলার ‘মিনরামপুর’

উপেজলার

‘মািজয়ালী’ নামক �ােমও একিট পুরাতন বড় গাছ রেয়েছ, যার
িনকেট রেয়েছ জৈনক িহ�ু েলােকর একিট ঘর। িহ�ুরা এ
গােছর পূ জা কের। অেনক মুসিলমও িবিভ� সমেয় তােদর কামনা
বাসনা ও �েয়াজন পূ রেণর উে�েশয্ এখােন মানত িনেয় আগমন
কের। মন�ামনা পূ রেণর জনয্ এ গােছর ডােল েকােনা েকােনা
ব� ঝুিলেয় রােখ।
অনু রূপভােব যেশার েজলার ‘মিনরামপুর’

উপেজলার

‘মা�ারডা�া’ পীেরর কবেরও একিট পুরাতন গাছ রেয়েছ। েস
কবেরর পাে�র্ রেয়েছ একিট কুঁেড়ঘর ও কেয়কিট ভুয়া কবর।
এর পাে�র্ �ায় একশিট চুলা ৈতরী কের রাখা আেছ জনগেণর
মানেতর পশু যবাই কের পাকােনার জেনয্। সাধারণ মুসিলমর
েসখােন তােদর মানেতর ষাঁড় ও ছাগল িনেয় যায় এবং তা যবাই
কের েস সব চুলােত পাক কের সবাই িমেল খায়। েকােনা
মিহলার স�ান না হেল স�ান �াি�র আশায় মাথায় কাপড় েবঁেধ
েস গােছর িনেচ বেস েথেক গােছর একিট পাতা বা ফল িনেচ
পিতত হওয়ার আশায় অধীর আ�েহ অেপক্ষা কের। পাতা বা ফ
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পিতত হেল স�ান লােভর এক রাশ আশা িনেয় বািড় িফের যায়।
আর িকছু ই পিতত না হেল িনরাশ হেয় িফের যায়।
এমিনভােব ফিরদপুর েজলার কােল�েরট এলাকার সােথ
সংল� একিট �ােন যেশার েরােডর িনকেট একিট বড় গাছ
রেয়েছ। কিথত আেছ েয, েশখ ফরীদ নােমর একজন ভারতীয়
সাধক অ� এলাকায় আগমন কের তাঁর সাথীেদর সােথ এ গােছর
িনেচ বেসিছেলন। মানু েষরা পের এ গােছর িনেচ একিট মাযার
ৈতরী কের েনয় এবং নারী পুরুষ িনিবর্েশেষ সকেলই তােদ
�েয়াজন েশখ ফরীেদর িনকট েপশ করার জনয্ এখােন আগমন
কের। 3 7
৩৬

ষ� �কার : এমন সব েক� যা েকােনা কবর ও তৎ সংল�
গাছেক েক� কের িনিমর্ত হেয়েছ:
এ জাতীয় েকে�র উদাহরণ�রূপ বলা যা, সাতিক্ষর
েজলার কািলগ� উপেজলার ‘কামারঘািত’ নামক �ােম একিট
কবর রেয়েছ, যার নাম ‘কামারঘািত েছাট িময়ার দরগা’।
েলােকরা এ বয্ি�র কবরেক েক� কের এমাযারিট ৈতরী কের
থাকেলও তারা এ বয্ি�র সিঠক নাম ও তার ইিতহাস স�েকর
িকছু ই জােন না। এ কবেরর পাে�র্ রেয়েছ একিট বড় গাছ।
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েলােকরা এ কবের েযেয় েসখােন তােদর িবনয়ভাব �কাশ কের,
অতয্� অনুনয় িবনয় কেরেদা‘আ কের েছাট িময়ার িনকট স�ান
কামনা কের। েরাগ েথেক মুি� চায়। কবেরর পাে�র্র বড় গােছর
ডােল পাথর ও ইট েবঁেধ ঝুিলেয় রােখ।
এ �কােরর উদাহরণ�রূপ আেরা বলা যায় ে, চ��ােমর
বােয়জীদ বু�ামীর ভুয়া কবেরর ডান পাে�র্ একিট গাছ রেয়ে, এ
গােছর কােছ েলােকর িবিভ� উে�েশয্ আগমন কের েসখােন
সু তায় একািধক িগঁঠ েদয়। একিট উে�শয্ পূণর্ হেল এেস একি
িগঁট খুেল েদয়। এক বয্ি�েক গােছর েগাড়ায় সুতা ঝুিলেয় িগঁ
েদয়ার উে�শয্ স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা হেল েস বয্ি� :
এখােন েলােকরা িবিভ� উে�েশয্ সুতায় িগঁট েদয়। েকউ েদয়
স�ান লােভর আশায়, েকউবা েদয় ভােলা চাকরী �াি�র আশায়,
আবার েকউবা েদয় মানিসক �শাি� লােভর

আকা�ায়। এক

বয্ি� বােয়জীদ বু�ামীর ওসীলা আ�াহর িনকট েদা‘আ করা
�সে� একিট কাগেজ িকছু কথা িলেখ গােছর সােথ তা ঝুিলেয়
রােখ। েস তার েদা‘আয় িলেখেছ: ‘‘িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম,
ওেহ সূ ফী স�াট বা-এজীদ বু�ামী! আ�াহর িনকট আমার েদা‘আ
মাকবুল হওয়ার জনয্ আিম আপনার মাধয্েম ওসীলা করিছ
েতামার িনকট কামনা করিছ তুিম আমােক িনরাপেদ গাড়ী
চালাবার েতৗিফক দাও, আমােক যাবতীয় িবপদ েথেক মুি� দাও
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এবং ভাল একিট কমর্ পাইেয় দা, আর এ এতীেমর েদা‘আ
কবুল কর।’’
আমােদর েদেশর েছাট বড় সাধারণ েগার�ানগুেলােত
এমিনেতই �াকৃিতকভােব েয সব গাছ-পালার জ� হয়, সাধারণত
জনগেণর িনকট এগুেলা েকােনা গুরু� থােক ; পক্ষা�ে
েকােনা সিতয্কােররওিল বা কিথত েকােনা ওিলর কবেরর উপর
বা িনকেট যিদ েকােনা বড় ধরেনর গাছ িবেশষ কের েকােনা বড়
বট গাছ থােক, তা হেল জনগেণর কােছ এ গােছর গুরু� েবে
যায়। তারা ওিলর কবেরর স�ােনর পাশাপািশ এ গােছরও স�ান
করেত আর� কের। এ গােছর িশকেড় সু তা বাঁধেল, এর মূ ল
কাে� তারকাঁটা মারেল িবিভ� রকেমর মন�ামনা পূ রণ হয় বেল
তারা ধারণা কের। িসেলেটর শাহ পরােনর কবের েগেল এর
�ল� �মাণ েদখেত পাওয়া যায়। জনগণ মেন কের ওিলেদর
মৃতুয্র পর তাঁেদর কবেরর উপর বা এর সংল� গােছর মাধয্ে
তাঁেদর িবিভ� রকেমর কারামত �কািশত হয়। এ জাতীয় গােছর
একিট সু �র উদাহরণ হে� নারায়ণগ� েজলার রূপগ�
উপেজলার ‘িহরনাল’ �ােমর শাহ আলম আল-হাদী এর কবর
সংল� গাছিট। এ গােছর বয্াপাের অ� এলাকায় জন�িত রেয়েছ
েয, েকউ এ গােছর ডাল কাটেল অথবা এর পাতা িছড়েল েস
বয্ির েপেট েবদনা হয়, এর পা�র্ িদেয় চলার সময় কােরা পা
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িপঁছেল েগেল েস বয্ি�র �র হয়। আিম একবেরর খােদমেক এ
গাছ স�েকর্ িজজ্ঞাসা কেরিছ, তখন েস বলেলা :
‘‘বৃ িটশ শাসনামেলর েকােনা এক সময় ঝেড়র কারেণ এ
গােছর একিট ডাল েভে� পেড়, েলােকরা এ ডালিট সিরেয় িনেত
চাইেল তােদর পেক্ষ তা স�ব হয় , বরং এর ফেল তারা িবিভ�
েরােগ আ�া� হেয়িছল। এ এলাকার েস সময়কার �তাপশালী
িহ�ুরা হাতীর সহেযািগতায় এ ডালিট েস �ান েথেক সিরেয়
িনেত চাইেল হাতীর �ারাও তা সরােনা স�ব হয় িন। হাতীর
গলায় েবেধ েদয়ার পর যখন হাতী তা েজাের টান েমেরিছল তখন
হাতী অ�াভািবক রকেমর িচৎকার কেরিছল। খােদম আেরা
বলেলা : ১৯৯৯ সােলর েফ�য়ারী মােস িকছু েলাক েস ডালিট
তার পূ বর্ �ান েথেক সিরেয় েস গােছর কােছ িনেত েপেরিছল।
এরপর তারা এ ডালিটেক আগুন িদেয় পুিড়েয় িদেত চাইেল তারা
তা েপাড়ােত পাের িন। পের আমরা এ ডালিটেক রােতর েবলা
ওিলর কবর ও েস গােছর মধয্খােন একিট কুঁেড় ঘের
েরেখিছলাম, সকােল উেঠ আমরা েস ডালিট আর েস ঘের েদখেত
পাই িন’’। এ ঘটনার পিরে�িক্ষেত জনগেণর অ�ের এ গােছ
মযর্াদা ও গুরু� আেরা েবেড় যায়। কবেরর খােদম ও এর
ভ�রা মেন কের এ গাছ এবং এর ডালেক েক� কের এ পযর্
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েয সব অ�াভািবক ঘটনা ঘেটেছ, সবই হেয়েছ কবর� এ ওিলর
কারেণ, এ সব তাঁর কারামত ৈব আর িকছু ই নয়!!
উ� কবেরর খােদম এ গােছর ডাল স�িকর্ত যা িকছু
বেলেছ তা যিদ সিতয্ই হেয় থাে, তা হেল শর‘য়ী দৃ ি�েকাণ
েথেক বলেত হেব েয, এ গােছর ডালিট কােরা পেক্ষ সরােত ন
পারার অথর্ এ নয় ে, কবর� অিলই তাঁর কারামত �কােশর
জনয্ �থেম তা সরােত বারণ কেরেছ; বরং ডালিট এর �ান
েথেক সরােত না পারার িপছেন রেয়েছ শয়তােনর কারসািজ।
শয়তান িজনরাই দীঘর্কাল এ ডালিটেক সরােত েদয় ি, আবার এ
িজন শয়তানরাই এ ঘর েথেক অবেশেষ তা রােতর আঁধাের
সিরেয় িনেয়েছ। উে�শয্ এর �ারা সাধারণ মানুষেদর নতুন কের
িব�া� করা। যােত তারা এ গাছেক আেরা েবশী কের েগাপেন
ভয় কের এবং আেরা েবশী কের এর তা‘যীম কের, এর �ারা
আেরা েবশী কের কলয্ােণর আশা কের। এভােব তারা েযন এ
গাছেক েক� কের িশকর্ী িচ�া ও কেমর্র মেধয্ সবর্দা থােক।
উে�খয্ ে, এ গােছ েয িজেনর বসিত রেয়েছ তাও বা�ব একিট
ঘটনার �ারা �মািণত। একদা এক বয্ি�র এক েমেয়েক রােতর
আঁধাের িজনরা উিঠেয় িনেয় িগেয়িছল েস গােছ। অতঃপর
ফজেরর সময় তারা দূ রবতর্ী এক বাড়ীর আি�নায় তােক অজ্ঞ
অব�ায় েফেল যায়। েমেয়িট জ্ঞান িফ েপেল তােক িজজ্ঞাস
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করা হেল েস বলেলা : আমােক িকছু অপিরিচত বয্ি�রা‘িহরনাল’
এর কবেরর িনকটতম গােছর ডােল িনেয় বিসেয় েরেখিছল।
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৩৭

এ

বা�ব ঘটনািট আমােদর জনয্ উ�ম সাক্ষয্ বহন করে, এ
কবেরর ডাল কাটেল বা এর িনকেট েকউ েহাছট েখেয় পেড়
েগেল অসু খ হেল তা এ সব শয়তান িজেনর অশুভ দৃি�র
কারেণই আ�াহর হুকুেম হেয়েছ। এ জাতীয় সকল গােছ
বসবাসকারী দু � িজেনরা সাধারণ মানু েষর ঈমান ন� করার জেনয্
কখনও কােরা কলয্াণ কে, কখনও কােরা অকলয্াণ কের। আর
সাধারণ মানু ষেদর এ কুম�ণা েদয় েয, এ সবই হে� কবর� এ
ওিলর কারেণ।
স�ম �কার : এমন সব েক�সমূহ যা েবলােয়েতর দাবীদারেদর
কবের ৈতরী করা হেয়েছ
েবলােয়ত লাভ করা বা আ�াহর তা‘আলার ওিল হওয়া
একিট উ� মযর্াদা �াি�র বয্াপার। যারা আ�া তা‘আলােক
ভালেবেস একা� এখলাস ও একা�তার সােথ তাঁর স�ি�
িবধােনর উে�েশয্ শর‘আেতর যাবতীয় িবিধ-িবধান যথাসাধয্
পালন কেরন, েকবল তাঁরাই েস মযর্াদায় আেরাহণ করেত
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. িহরনােলর কবেরর িনকটতম ‘কািকনীবাগ’ �ােমর মুহা�দ ফরহাদ উি�ন
েদওয়ান এর িনকট েথেক এ তথয্িট সং�হ করা হেয়েছ। ঘটনািট তার
িনেজর সামেন ঘিটত হেয়েছ বেল েস জানায়।
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পােরন। েয েকউ এ পেথর পিথক হওয়ার জনয্ েচ�া ও সাধনা
করেত পােরন। তেব েযেহতু এ সাধনার উে�শয্ আ�াহর স�ি�
ও পরকালীন মুি�; েস জনয্ শ‘য়ী দৃ ি�েকাণ েথেক েকউ এ পেথ
অেনক দূ র অ�সর হেল িতিন জনগেণর কােছ তা �কাশ করেত
পােরন না। বা এ দাবীও করেত পােরন না েয, আিম আ�াহর
ওিল হেয় েগিছ। যিদ েকউ িনেজর জনয্ এ ধরেনর দাবী কের,
তেব িতিন েকানভােবই �কৃত ওিল হেত পােরন না। িক�
আফেসােসর িবষয় এ ধরেনর েবলােয়েতর দাবীদারেদর সংখয্াই
আমােদর েদেশ অিধক। তারা মেন কেরন, েকােনা পীেরর হােত
বায়‘আত �হণ করেল এবং িনজ বাড়ীেত একিট খানকা বািনেয়
িনজ পীেরর তরীকানু যায়ী মাথায় ল�া চুল, গলায় ল�া তসবীহ,
আর গােয় লাল সালু পিরধান করেল, জনগেণর সােথ উঠা-বসা
েথেক িবরত থাকেল, স�ােহ কমপেক্ষ একিদন ভ�েদর সাে
একি�ত হেয় উৈ�ঃ�ের িযিকর করেল, িনজ পীর, বড়পীর
আ�ু ল কািদর জীলানী ও খাজা মঈনু ি�ন িচশতী এর বািষর্ক ওরস
পালন কের েসখােন িকছু গান-বাজনা, মদ ও গাঁজা েখেল ওিল
হওয়া যায়। এ জাতীয় �েঘািষত ওিল বা পীরেদর সংখয্াই সমােজ
অিধক। �কৃতপেক্ষ তারা পািথর্ব উপাজর্েনর একিট সহজ
মেন কের এটােক একিট েপশা িহেসেব �হণ কের িনেয় থােক।
েস জেনয্ই আদম শুমািরেত তারা িনেজেদর েপশাগত পিরচয় পী
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বেল িদেয় থােকন। 3 9 এরা িনেজেদর জীব�শায় েযমন সু েকৗশেল
৩৮

সাধারণ মানু েষর ঈমান হনন কের স�দ অজর্ন কের থােক,
েতমিন তােদর মৃতুয্র পেরও তােদর বংশধরেদর জনয্ তা
কবরেক পািথরব উপাজর্েনর একিট সহজ উপায় িহেসেব েরেখ
যান। সাধারণ েলােকরা তােদর জীব�শায় েযমন তােদর নানািবধ
�েয়াজন ও মন�ামনা পূ রেণর জনয্ হািদয়, তুহফা ও মানত
িনেয় তােদর দরবাের আগমন করেতা, তােদর মৃতুয্র পেরও িঠক
েসভােবই বরং পূেবর্র েচেয়ও অিধক হাের আগমন কের থােক
অ�ম �কার : এমন সব েক� যা জীিবত েবলােয়েতর দাবীদাররা
িনমর্াণ কেরে
অতীেত যারা েবলােয়ত লােভর জনয্ সাধনা করেত, তারা
সাধারণত িনেজেদর �চার করা েথেক িবরত থাকেতন। তাঁেদর
কবরেক কবের পিরণত করা েথেক আর� কের এর উপর গ�ু জ
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১৯৮১ সােল পিরচািলত বাংলােদেশর আদম শুমািরর পিরসংখয্ােন েদখা যা
২৯৮০০০ বয্ি� তােদর েপশাগত পিরচয় িদেত েযেয় বেলেছন তােদর
েপশা হে� পীর। ৈদিনক ‘করেতায়া’ নামক একিট পি�কা এ সংবাদিট
�কাশ কের এ ম�বয্ কেরেছ ে, এ সংখয্ােক বাংলােদেশর েমাট �ােমর
মেধয্ ভাগ করেল �িত �ােমর ভােগ েমাট চারজন কের ‘পীর’ পড়েব।
এেত �মািণত হয় েয, ‘পীর’ েপশাই এখন অনয্ানয্ সকল েপশার েচে
লাভজনক। েদখুন : ৈদিনক ‘করেতায়া’, (বগুড়া : ১৮/১২/১৯৮৭ ি�.),
পৃ .৩।
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িনমর্াণ কর, তাঁেদর কবরেক কাপড় �ারা ঢাকা, উপের সািময়ানা
টা�ােনা, তাঁেদর উে�েশয্ ইসােল সাওয়ােবর নােম বািষর্ক ওর
পালন ইতয্ািদ যা িকছুই বতর্মােন করা হেয় থা, েস সেবর জনয্
তাঁরা েমােটও দায়ী নন। এ-জনয্ ে, তাঁরা েতা কাউেক এ সব
করেত বেলন িন। িক� কােলর পির�মায় পিরি�িত স�ূ ণর্
বদেল েগেছ। আমােদর েদেশ এখন েবলােয়েতর দাবীদার এমন
অেনক পীর রেয়েছ যারা িনেজেদর জনয্ খানকা ৈতরী কের‘িব�
জােকর মি�ল’ ও ‘বােব রহমত’ ইতয্ািদ চমক�দ নাম িদেয়
েসখােন ‘িব� আেশেক রাসূল সে�লন’র নােম ওরস পালন
কের। তারা িনেজেদর বািহয্ক েপাশাকাি, িমলাদ মাহিফল ও
িযিকর-আযকােরর অনু �ান পালেনর মাধয্েম সাধারণ েলাকেদর
বুঝােত চায় েয, তারা আসেলই আ�াহর ওিল ও তাঁর কােমল
বা�া; িক� �কৃতপেক্ষ তারা পাকা �তা, েধাঁকাবাজ ও অথরস�েদর দাস। েকননা, তােদর মেধয্ বািহয্ক েবশভূষা ছাড়
�ীেনর আর িকছু ই েনই। তারা মূ লত দু িনয়ার েগালাম ও কবর
পূজারী। েস জেনয্ই তারা মােঝ মেধয্ আজমীর ও বাগদােদ গম
কের। তারা বািহয্ক িকছু কমর্কা� �ারা সাধারণ জনগণেক েধাঁক
িদেয় থােক। বাহয্ত তা তােদর কারামত মেন হেলও আসেল তা
শয়তানী চ�া� ৈব আর িকছু ই নয়। সাধারণ েলাকেদরেক
�তারণা করার জনয্ তারা শয়তােনর সহেযািগতয় তা �কাশ
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কের থােক। এ সব েধাঁকাবাজেদর মেধয্ শীষর্�ােন রেয়ে
েদওয়ানবােগর �েঘািষত পীর মাহবুেব েখাদা েদওয়ানবাগী। েস এ
মেমর্ দাবী কেরেছ ে, েস আ�াহ তা‘আলােক একিট যু বেকর
আকৃিতেত েদেখেছ। আেরা দাবী কেরেছ েয, েস �ে�র মাধয্েম
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম-এর েদহেক উল�
অব�ায় ঢাকা ও ফিরদপুর েজলার মধয্বতর্ী একিট আবজর্ন
মেধয্ পেড় থাকেত েদেখেছ

40
৩৯

অপর এক �ে� েদেখেছ:

‘‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-তাঁর সােথ কা‘বা
শরীফসহ তার আরামবাগ� ‘বােব রহমত’ নামক খানকােত
আগমন কের তােক লক্ কের বেলেছন: েদওয়ানবাগী হ� কের
িন বেল েলােকরা যা বেল, তা সিঠক নয় কারণ, আিম (রাসূ ল)
সবর্ক্ষণ তার সােথ রে, আর কা‘বা শরীফ সবর্দা তার সামেন
রেয়েছ, েস মানু েষর মােঝ আমার ধমর্ �চার করে, এমতাব�ায়
তার হ� করার েকােনা �েয়াজন েনই।’’ 4 1 ‘িব� আেশেক রাসূল
সে�লন’ নােম �িত বছর েস তার েদওয়ানবােগর খানকােত
একিট ওরস পালন কের। রাে�র েকােনা েকােনা পদ�
40

. মাহবু েব েখাদা েদওয়ানবাগী, রাসূল সতয্ই িক গরীব িছেল; (ঢাকা : সূফী
ফাউে�শন, আরামবাগ, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), পৃ . ১২।
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. মাহবু েব েখাদা েদওয়ানবাগী, আ�াহ েকান্ পে; (ঢাকা : সূফী ফাউে�শন,
আরামবাগ, ৩য় সং�রণ, সন িবহীন), পৃ . ১৯৮।
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কমর্কতর্ােদর সােথ তার েগাপন আঁতাত রেয়েছ। েস জন
েদওয়ানবাগ এলাকায় েস জনগেণর জিম অৈবধ দখলসহ েয সব
অপরাধমূলক কমর্ কেরে, জনগেণর পেক্ষ এর েকােনা �িতকা
করা স�ব হয় িন। কা‘বা শরীেফর ‘বােব রহমত’ নােমর দরজার
নােম আরামবােগর খানকার নাম রাখার িপছেন ভাবটা েযন এমন
েয, যারা তার এ খানকায় আগমন করেব তােদর ম�া শরীফ
যাওয়া হেয় যােব। আ�াহর রহমেত অবেশেষ িকছু টা হেলও তার
েগাপন তথয্ ফাঁস হেয়িছ, যার পিরে�িক্ষেত েস তার আ�ান
েথেক পািলেয় েযেত বাধয্ হেয়িছল। তার আ�ানা েথেক পুিলশ
অেনক অ�শ�সহ কিতপয় ভাড়ািটয়া স�াসীেকও পাকড়াও
কেরিছল। 4 2 তার পািলেয় যাওয়ার পর আিম েসখােন িগেয়
৪১

এলাকার েলাকজনেক তার স�েকর্ িজজ্ঞাসা করেল তারা বল:
েস জিমর দলীল জাল কের অেনক সাধারণ মানু েষর জিম
বলপূব্ক দ
র
ল কের িনেয় এ িবশাল দরবার ৈতরী কেরেছ।
এলাকার েলােকরা তােক পছ� কের না। তারা আেরা বলেলা:
�েতয্ক জুম‘আর িদেন এ খানকােত তার ভ�রা িবিভ� �ান
েথেক এেস সমেবত হয়। তারা তােক েসজদা কের, নগদ টাকা
দান কের এবং েস েসজদাকারীেদর িপেঠ হাত বুিলেয় েদয়।
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. েদখুন : ৈদিনক ইনিকলাব, ১ম পৃ �া, তািরখ : ২৬/১২/১৯৯৯ ি�.।
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এরকম পীরেদর মেধয আেরক পীর হে� েদওয়ান মুহা�দ
সাঈদ উি�ন সাঈদাবাদী।

৪২

43

যার খানকা ও আ�ানা ঢাকার

সাঈদাবাদ বাস ে�শেনর পূেবর্ অবি�ত। কুরআন ও হাদীস
স�েকর্ তার িব�ুমা� জ্ঞান না থাকেলও অেনেকর দৃি� েত
�থম সািরর একজন ওিল ও সাধক। েস জেনয্ তার দরবাের
েদেশর বহু েলক তােদর সমসয্ািদ সমাধান ও মন�ামনা পূরেণর
জনয্ িভড় জমায়। কখনও আজমীর ও বাগদােদ েগেল জনগেণর
েযাগােযােগর সু িবধােথর্ তা পি�কা�ের �কাশ কের যায়। আবার
আগমন করেল তাও পি�কার মাধয্েম জনগণেক জািনেয় েদয়া
হয়। জনগণ তার িনকট েথেক ঝাড়ফুঁক েথেক আর� কের তার
েদা‘আ কামনা, স�ান �াি� ও সমসয্া সমাধােনর জনয্ েযে
থােক। তার কােছ েযেয় স�ান লাভকারীরা মােঝ মেধয্
পি�কা�ের তােদর স�ান লােভর সংবাদিট �চার কের আ�াহর
িনকট কৃতজ্ঞতা �কােশর পাশাপািশ তারও কৃতজ্ঞতা �কাশ
43

. অেনেকর সােথ আলাপ কের এ বয্ি� স�েকর্ যা জানা যায় তা হেল: এ
েলাকিট একজন সাধারণ মানু ষ, কুরআন ও হাদীস স�েকর্ তার েকােন
জ্ঞান েনই। আজমীর ও বাগদাদ গমেনর মাধয্েম মা‘িরফাত ও সু লুেকর
পথ ধের। ধীের ধীের জনগেণর মেধয্ তার �হণেযাগয্তা বৃি� পায়। তা
িনকট েদেশর সাধারণ জনগেণর মত অেনক রাজনীিতিবদরাও গমন কের
থােকন। �িত স�ােহ জুমু‘আর নামােজর পর িমলাদ মাহিফল করা হেলা
তার একিট সাধারণ রীিত।
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এবং যারা এখনও তার কােছ যায় িন তােদরেক তার িনকট
যাবার উৎসাহ েযাগায়। তার এ জাতীয় �চারািভযান �ারা
সহেজই �তীয়মান হয় েয, েস সূ ফী হওয়ােক িনেজর জনয্
জনগেণর স�দ আ�সােতর একিট সহজ উপায় িহেসেব �হণ
কের িনেয়েছ।
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তৃতীয় পিরে�দ
জােহলী যু েগর িশেকর্র েক�সমূেহর সােথ -সব েকে�র তুলনা
আমরা �থম অধয্েয় জােহলী যু েগর িশেকর্র েক�সমূেহর
ধরণ ও �কৃিত স�েকর্ িব�ািরত আেলাচনা কেরিছ। এখােন
আমরা এ িবষয়িট খিতেয় েদখেবা েয, বাংলােদেশ অবি�ত
িশেকর্র েক�সমূেহর সােথ েস যুেগর েক�সমূেহর কতটুকু
সাদৃ শয্ বা ৈবসাদৃশয্ রেয়েছ। এ েক্ষে� িচ�া করেল েদখয় েয,
ইসলাম পরবতর্ী যুেগ িবিভ� মুসিলম বা অমুসিলম েদেশ িবেশষ
কের আমােদর েদেশ ওলীেদর কবর বা তাঁেদর িনদশর্েনর উপর
েয সব েক� ৈতরী করা হেয়েছ, েসগুেলার িবেশষ ধরেনর িমল
রেয়েছ নূ হ ‘আলাইিহস সালাম-এর জািতর মধয্কার ওয়া, সু য়া‘,
ইয়াগু, ইয়া‘উক ও নসর নােমর ওিলেদর কবের িনিমর্ত
েক�সমূেহর সােথ; েকননা, তাঁেদর নােম পৃথক পৃথক মূ িতর্ ৈতরী
করার পূ েবর্ তাঁেদর ভ�রা তাঁেদর কবরগুেলার সােথ িঠ
েসরকমই আচরণ কেরিছল েযরূপ আচরণ অিধকাংশ সাধারণ
মুসিলমরা আজ তােদর ওলীেদর কবরসমূেহর সােথ কের থােক।
েস সময় েথেক আর� কের সবর্েশষ নব ও সবর্েশষ রাসূল
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মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর আগমেনর পূ বর্ পযর্
েলােকরা তােদর আউিলয়া ও নবীেদর স�ান ও তা‘িজম করেত
িগেয় এবং তাঁেদরেক সাধারণ মানু েষর জীবেনর কলয্াণাজর্ন এব
অকলয্াণ দূরীকরেণর েক্ষে� শ‘আতকারী মেন করার কারেণই
তাঁেদর কবরগুেলেক িশেকর্র েক� বািনেয় িনেয়িছল। ধীের ধীের
মুসিলমরাও তােদর ওলীেদর স�ান ও তা‘িজম করেত িগেয় এবং
দু িনয়া-আেখরােতর কলয্াণাজর্ন ও অকলয্াণ দূরীকরেণর েক
তাঁেদরেক

আ�াহ

ও

তােদর

মােঝ

মধয্�তাকারী ও

শাফা‘আতকারী হওয়ার ধারণা করার ফেল তাঁেদর কবর ও
কবরগুেলােকিঠক একই কায়দায় িশেকর্র েক� বািনেয় িনেয়েছ
পাগলেদর কবরসমূেহ িনিমর্ত েক�সমূহ বা তথাকিথত
েবলােয়েতর দাবীদাররা িনেজেদর জনয্ েয সব েক� িনমর্া
কেরেছ, েসগুেলারওওলীেদর কবের িনিমর্ত েকে�র সােথ স�কর
রেয়েছ। এরা যিদও ওলীেদর অ�ভুর্� ন, তথািপ েলােকরা
তােদরেক অজ্ঞতাবশ ওলীেদর মােঝ গণয্ কের িনেয়েছ। এ
ছাড়াও েস কােলর গণকেদর সােথ এেদর িবেশষ রকেমর িমল
রেয়েছ; েকননা, েস কােলর গণকেদর সােথ শয়তান িজেনর
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স�কর্ িছ, বতর্মান কােলর েবলায়ােতর দাবীদারেদর সােথও
শয়তান

িজেনর

েগাপন

স�কর্ রেয়েছ। এ িজনেদর

সহেযািগতােতই েযমন গণকরা জনগেণর উপকার করেতা, েতমিন
এরাও িজনেদর সহেযািগতায় জনগেণর উপকার কের থােক।
তাই সাধারণ েলাকেদর দৃ ি�েত এরা আ�াহর ওিল হেয় থাকেলও
মূ লত তারা শয়তােনর ওিল ও ব�ু। েস জেনয্ই তারা িনেজেদর
েবলায়াত লােভর িবষয় েগাপন না েরেখ পি�কা�ের �কাশ
কের। সাধারণত কা‘বা শরীফ ও মসিজেদ নববী িযয়ারেতর
বদেল তারা আজমীর ও বাগদােদ যায়। িনজ িনজ খানকােত
ওরস পালেনর নােম জােহলী যু েগর মুশিরকেদর নয্ায় ঈদ পালন
কের।
অবিশ� িবিভ� গাছপালা, পুকুর, কূপ ও জীব জ�েক েক�
কের েয সকল িশেকর্র েক� িনিমর্ত হেয়, েসগুেলার িমল
রেয়েছ আরেবর মুশিরকেদর ‘লাত’ ‘উযয্’ ‘মানাত’ ও ‘যােত
আনওয়াত’ নােমর পাথর ও গাছেক েক� কের িনিমর্ত িশেকর্
েক�সমূেহর সােথ; েকননা েসগুেলাও গাছ ও পাথরেক েক�
কেরই িনমর্াণ করা হেয়িছল
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চতুথর্ পিরে�
বাংলােদেশর অিধকাংশ মুসিলমেদর মােঝ �চিলত িশকর
ইসলােমর িবধান মহান আ�াহ �দ� একিট অতুলনীয়
েন‘আমত। যারা তা লাভ করেত সক্ষম হেয়েছ তারা বড়
েসৗভাগয্বান। একজন মানুেষর পেক্ষ মুসিলম হওয়া তার জ
অতয্� েগৗরেবর বয্াপার। েস জনয্ বাংলােদেশর একজন সাধা
মুসিলমও এ জনয্ গবর্েবাধ কের। এমনিক েকউ ইসলাম িবেরাধ
বা ইসলাম িবন�কারী েকােনা কাজ করেলও এ-জনয্ েকউ তােক
অমুসিলম বলু ক, এমন কথা তারা বরদাশত করেত পােরন না।
তেব আসল কথা হে� মুসিলম হওয়ার িবষয়িট �কৃত আন� ও
গেবর্র িবষয় হে� েকবল েস বয্ি�র জেনয্ই েয ইসলাম
সিঠকভােব বুঝেত সক্ষম হেয় এবং ইসলাম িবেরাধী যাবতীয়
িচ�া, েচতনা, কমর্ ও অভয্াসেক চুড়া�ভােব পিরহার কে
পিরপূ ণ্ভােব ইসলােম �েবশ কেরেছ এবং এর মেধয্ 
র
েথেকই তা
জীবন অিতবািহত কেরেছ। বাংলােদেশর মুসিলমরা যিদও
িনেজেদরেক সিতয্কােরর মুসিলম বেল দাবী কের থােক, তেব
তােদর অিধকাংেশর িচ�া, েচতনা, কমর, ব�বয্ ও অভয্াস
কথারই সাক্ষয্ েদয়, আদম স�ানেদরেক িব�া� করার জনয্
শয়তান িবতািড়ত হওয়ার সময় েয �িতজ্ঞা কেরি এবং তা
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বা�বায়েনর জেনয্ পরবতর্ীেত েস েয সব পিরক�না �হ
কেরিছল, তােদর উপর শয়তান তার েস �িতজ্ঞা ও পিরক�ন
বা�েবরূপ িদেত সক্ষম হেয়েছ। তােদরেক তােদর অজই
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর সময়কার আরেবর
মুশিরকেদর অব�ার িশকাের পিরণত কেরেছ, যােদর বয্াপাের
আ�াহ বেলিছেলন :

َ ُ ۡ ّ َُ ّ ّ
ُ َُ ۡ َ ُ ُۡ ََ
  [١٠٦ : ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ١ ��ون
ِ ُ ﴿ وما يؤمِن أ��هم ِٱ�َِ ِ�َ وهم

‘‘এেদর অিধকাংশই মুশিরক অব�ায় আ�াহর উপর িব�াস
কের।’’ 44
43F

বাংলােদশসহ অনয্ানয্ েদেশর অিধকাংশ মুসিলমেদর মাে
েয িশেকর্র ছড়াছিড় রেয়ে, এ িবষেয় শরী‘আত িবেশষজ্ঞেদ
সাক্ষয্ �মাণ আমরা ি�তীয় পিরে�েদ উপ�াপন কেরিছ। িন
আমরা তােদর বা�ব িকছু িশকর্ী আ�ীদ-িব�াস, কমর্ ও অভয্ােস
উদাহরণ উপ�াপন করেবা ইন-শাআ�াহ, যা এ কথারই উ�ম
সাক্ষয্ বহন কর েব, তারা িনেজেদরেক এেককজন মুসিলম
বেল দাবী করেলও তােদর অিধকাংশরাই এর িবপরীত েমরুেত
অব�ান করেছন। তারা তােদর িবিভ� িব�াস, কমর্ ও অভয্ােস
44

. আল-কুরআন, সূরা ইউসু ফ : ১০৬।
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�ারা েয শুধুমা� আরেবর মুশিরকেদর সমতুলয্ই হেয়েছন তনয়,
বরং অেনক েক্ষে� তারা তােদর েচেয়ও অ�গামী হেয়েছ
আমােদর েদেশর মুসিলমেদর ধমর্ীয় ও সামািজক অব�া
পযর্ােলাচনা কের আমার কােছ �মািণত হেয়েছ ে, তােদর
অিধকাংেশর িব�াস, কমর্ ও অভয্ােস েয সকল িশেকর্র �চ
রেয়েছ, তা িশেকর্ আকবার এর চার �কারেকই শািমল ের।
িনে� তা এক এক কের বণর্না করা হেলা:
জ্ঞানগত িশ
১. রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম অদৃশয্ বা গােয়
স�েকর্ জানেতন বেল িব�াস করা:
আমােদর

েদেশ

এমন

বহু মুসিলম রেয়েছন যারা

িনেজেদরেক �কৃত সু �ী বেল দাবী কের থােকন। তারা রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর জ্ঞান ও তাঁর মান মযর্া
বাড়ােনার জনয্ তাঁর বয্াপাের এ িব�াস েপাষণ কেরন , িতিন
তাঁর জীব�শায় যাবতীয় অদৃ শয্ স�েকর্ অবগত িছে,
বতর্মােনও িতিন সবর্� হািজর ও নািজর আেছন। সুদূর মদীনা
েথেকও িতিন সবর্� িবরাজমান ও সব িকছু বেলাকন করেছন।
েদেশর চ��াম, কুিম�া, নারায়ণগ� ও ময়মনিসংহ েজলার
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অেনক মুসিলম এ িচ�াধারা লালন কের থােকন। িকেশারগ�
েজলার কিরমগ� উপেজলার আবু বকর িসি�ক নােমর জৈনক
পীর সােহবও এ ধরেনর দাবী কেরন বেল পি�কা�ের সংবাদ
�কািশত হেয়েছ। 45
৪৪

অনু রূপভােব এ িব�স িসেলট েজলার জিকগ� উপেজলার
ফুলতুলী পীর সােহব এবং তাঁর সকল ভ� অনু র�রাও েপাষণ
কের থােকন। এ ধরেনর িব�াস েয জ্ঞানগত িশেকর্র অ�,
এর �মাণ আমরা �থম অধয্ােয় যাবতীয় তথয্ �মাণািদস
উপ�াপন কেরিছ। েসখােন �মাণ কের েদিখেয়িছ েয, কােরা
পেক্ষই িনজ েক গােয়ব স�েকর্ জানা েকােনা সু েযাগ েনই।
এ িবষয়িট স�ূণ্ভােবই আ�াহ
র
তা‘আলার অিধকারভু� িবষয়।
আমােদর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক তাঁর েরসালেতর
দািয়� যথাযথভােব আদায় করার �েয়াজেন আ�াহ তা‘আলা
তাঁেক িকছু অদৃ শয্ স�েকর্ অবগত কেরিছে, এর বাইের িতিন
িনজ েথেক আর িকছু ই জানেতন না বা জানেত পারেতন না।
গােয়ব স�েকর্ জানার েযমন তঁর জ�গ
া
েকােনা ৈবিশ�য্ িছল
না, েতমিন েরসালত লােভর পেরও তাঁর মেধয্ এম েকােনা
ৈবিশ�য্ দান করা হয় িন। তা না েদয়ার কারণ হেলা : এিট
45

. েদখুন : সা�ািহক েসানার বাংলা, (শু�বা, ৪/৮/২০০০ ি�.), পৃ .৬।
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আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়য্ােতর সােথ স�িকর ��া ও সৃ ি�র
মেধয্ পাথর্কয্ সৃি�কারী তাঁর একিট িবেশষ, যা িতিন (আ�াহ)
বয্তীত তাঁ েকােনা সৃ ি�র জনয্ েশাভা পা না। রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর জীব�শায় েয ৈবিশে�য্
অিধকারী হেত পােরন না, তাঁর িতেরাধােনর পেরও িতিন েস
ৈবিশে�যর অিধকারী হেত পােরন না।
যারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর জনয্
এমন ৈবিশে�য্র অিধকারী হওয়ার িচ�াধারা লালন কেরন তারা
িনেজেদরেক ‘আহলু স সু �াত ওয়াল জামা‘আত’ এর দল বেল
দাবী কের থােকন। অথচ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর েয সকল সাহাবীগণ সবর�থম িনেজেদরেক এ
নােম পিরচয় দান কেরিছেলন, তাঁরােতা তাঁর জনয্ এ জাতী
েকােনা ৈবিশে�য্র অিধকারী হওয়ার ধারণায় আেদৗ িব�াসী িছেলন
না। এ �া� িশকর্ী িব�াস েপাষণকারীগণ হয়েতাবা এর �ারা
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক অসীম জ্ঞার
অিধকারী ও মযর্াদাবান বেল তঁর মযর্
া
াদা বৃি� করেত চ; িক�
তােদর ভুেল েগেল চলেব না েয, এ জাতীয় িব�ােসর মাধয্েম
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক অিধক স�ান
�দশর্ন করার অথর্ হ- অিধক মা�ায় িশেকর্ িনমি�ত হওয়া ও
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ইসলাম েথেক পূ ণর্ম�ায় েবিরেয় যাওয়ার শািমল। 46 এ জাতীয়
৪৫

িশকর্কারীেদর বয্াপাের মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী বে:
‘‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-গােয়ব জানেতন
এ জাতীয় িব�াস েপাষণ করা �কাশয্ িশকর’’ 47
মাওলানা শাহ আ�ু ল আযীয মুহাি�েস েদহলভী এ জাতীয়
িচ�াধারা স�েকর্ বেলন:
‘‘আ�াহ তা‘আলার উলূ িহয়য্ােতর সােথ স�িকর্ত িবষয়ািদ
েক্ষে� এ ধারণা েপাষণ করা , নবীগণ গােয়ব জােনন, তাঁরা
সকল �ান েথেক মানু েষর আ�ান �বণ কেরন, এ জাতীয়
আ�ীদা-িব�াস �া� ও িশকর্’’ 48
আমােদর েদেশ এ-জাতীয় িশকর্ী িচ�াধারা ও িব�স �া�
তরীকত প�ী এবং আহমদ েরজা ে�লভী (১৮৫৬-১৯২১ ি�.) এর
অনু সারীেদর মাধয্েম অনু�েবশ কেরে; েকননা, মা‘িরফােতর
দাবীদার �া� তরীকতপ�ীরা এ জাতীয় ধারণা শুধু রাস ূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর বয্াপােরই েপাষণ কের ন,
46

. েশখ সু লাইমান ইবন আ�ু �াহ ইবন মুিন‘, �াগু; পৃ . ২৩১।

47

. েদখুন : রশীদ আহমদ গাংগুহ, ফতাওয়া রশীিদয়য্া; ২/১০।

48

. শাহ ‘আ�ু ল ‘আযীয আদ-েদহলভী, তাফসীের ফাতহুল আযী; পৃ . ৫৩।
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তারা ওিলেদর বয্াপােও উপযু র্� ধারণা েপাষণ কের। আহমদ
েরজা ে�লভীও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
বয্াপাের এ জতীয় িশকর্ী িচ�াধারা েপাষণ কর এবং তার ও
তার অনু সারীেদর �ারাই এ িচ�াধারা পািক�ান, ভারত ও
আমােদর েদেশ অিধকমা�ায় অনু �েবশ কেরেছ। েস কারেণই
ভারত মহােদেশর িবিশ� আেলমগণেক আহমদ েরজা ে�লভী এর
�া� িচ�াধারার িবরুে� �িতবাদ মুখর েদখেত পাওয়া যায়। তার
িচ�াধারার মুেখাশ উে�াচন কে�ই িলিখত হেয়েছ ﺑﺮ�ﻠﻮي  ﻣﺬﻫﺐ
 أور إﺳﻼمএবং  ﺮ�ﻠﻮي ﻣﺬﻫﺐ ﻲﻛ ﻧﻴﺎ روبএ নােমর দু ’িট িকতাব। 49
৪৮F

২. ভাগয্ স�েকর্ জানার জন েজয্ািতিবর্দেদর িনকট গমন কর
এবং তােদর কথায় িব�াস করা :
আমােদর েদেশ বতর্মােন �েফসর হাওলাদারস 50 আেরা
৪৯F

অেনক েজয্ািতিবর্দ রেয়েছন যারা তারকার গিতিবিধ লক্ষয্
49

. মাওলানা নূ র েকলীম কতৃর্ক উদুর্ ভাষায় িলিখ ‘ে�লভী মাযহাব আওর
ইসলাম’ িকতাবিট পািক�ােনর ফয়সলাবাদ েথেক �কািশত হেয়েছ। এবং
মাওলানা েমাঃ ‘আিরফ স�হলী কতৃর্ক িলিখত ‘ে�লভী িফৎনা িক নয়া রূ’
িকতাবিট পািক�ােনর লােহার েথেক ১৯৭৮ সােল �কািশত হেয়েছ।

50

. �েফসর হাওলাদার েদেশর একজন �খয্াত েজয্ািতষ। �েতয্ক স�ােহ ত
রািশচে�র বিণর্ত ফলাফল পি�কা ও ময্াগািজেন �কািশত হয়
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এর ফলাফল ৈদিনক, সা�ািহক ও মািসক পি�কায় �কাশ কের
থােকন। এর �ারা তারা জনগণেক তােদর ভাগয্ সেকর্
ভিবষয্�াণী কের আগাম সতকর্ কেরন। রািশ ফেলর এ জাতী
�চারণা আমােদর েদেশ এখন একিট সাধারণ বয্াপাের পিরণত
হেয়েছ। রাজধানী ঢাকােত তােদর অেনেকর েচ�ার রেয়েছ।
সাধারণ েলােকরা তােদর িনকট িনজ িনজ ভােগয্ ভাল বা ম� কী
অেপক্ষা কর, তা আগাম জানার জনয্ গমন কের। যারা ভাগয্
িবড়�নার িশকার হেয়েছ, তারা ভাগয্ পিরবতর্েনর জনয্ পরাম
েনয়ার উে�েশয্ তােদর িনকট গমন কের। অথচ তারা জােন না
েয, ইসলাম েজয্ািতিবর্দেদর মানুেষর ভাগয্ স�ত ভিবষয্�াণীেক
�ীকার কের না এবং িন�জগেতর �াণীর ভােগয্ উ�র্ জগেত
�হ, নক্ ও তারকার �ভাব আেছ বেল দীঘর্কাল েথেক মানুেষর
মােঝ েয িব�াস গেড় উেঠেছ, েসটােক ইসলাম িশকর্ী িচ�াধারা
িহেসেব গণয্ কে; েকননা, িব�জগত এককভােব মহান আ�াহর
িনেদর্শ ও তঁর পিরক�নানুযায়ী পিরচািলত হেয় থােক। আমােদর
া
নয্ায় সকল �, নক্ষ� ও তারকারাজী আহরই সৃ ি�। এগুেলােক
আমােদর ভােগয্র ভাল বা মে�র উপর �ভাব িব�ার করার জনয
সৃ ি� করা হয় িন। এ সব একা�ই আবহমান কােলর মানু েষর
ক�না ও ধারণা�সূ ত কথা ৈব আর িকছু ই নয়। এ সব িব�ােসর
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ফেলই একবার মানু ষ তারকার কা�িনক মূ িতর্ বািনেয় এর পূজা
করেত অভয্�হেয়িছল।
তারকা সৃ ি�র রহসয্:
আমরা মহাশুেনয্ কতক ঘুণর্মান ও কতক ি�র, নক্ষ
ও তারকারািজ েদখেত পাই। এরা সবাই আ�াহর সু িনিদর�
িবধােনর অধীেন মহাশুেনয্ অব�ান করেছ। এেদর সৃি�র িপছে
মহান আ�াহর আসল উে�শয্ ক, েস স�েকর্ িতিন কুরআনু ল
কারীেমর েকাথাও িব�ািরতভােব েকােনা তথয্ �দান না কের
থাকেলও সংেক্ষেপ এ সব সৃি�র িকছু উে�শয্ ও উপকািরত
কথা বণর্না কেরেছন। েযমন এ স�েকর্ বেলেছ:
ّ
ٗ يح َو َج َع ۡل َ�ٰ َها ُر ُج
ّ لسَ َما ٓ َء
ّ ﴿ َولَ َق ۡد َ� نّ َّا
َ �ُ ۡ� َيا ب َم َ�ٰب
  [٥ :وما ِّلشَ َ�ٰ ِط�ِ�﴾ ]ﻤﻟﻠﻚ
ِ ِ
‘‘আিম পৃিথবীর িনকটতম আকাশেক �দীপমালা �ারা
সু সি�ত কেরিছ, েসগেলােক শয়তােনর জনয্ েক্ষপ�রূপ
ৈতরী কেরিছ।’’ 51
50F

এ আয়াত �ারা তারকা সৃ ি�র িপছেন আ�াহর একিট
উে�শয্ ও তা সৃি�র একিট উপকািরতার স�ান পাওয়া যায়: এ
51

. আল-কুরআন, সূরা মুলক : ৫।
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সব সৃ ি�র উে�শয্ হে- পৃিথবী সংল� আকাশেক সাজােনা। আর
এর উপকািরতা হে�- েয সকল িজন শয়তান উ�রজগেত িগেয়
েফেরশতােদর

কেথাপকথন

�বণ

করেত

চায়,

েস

সব

শয়তানেদর উপর তারকারািজ েথেক েকােনা আে�য় উপাদান
িনেক্ষপ করার কােজ এ সব তারকােক বয্বহার করা  52
৫১

মানব জীবেন তারকা সৃ ি�র িপছেন কী উপকািরতা রেয়েছ
েস স�েকর্ অনয্� বলা হেয়ে:
َ
ُ
َ ََ َ
[١٦ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ١ ت َ� ِٱ�َّ ۡج ِم ه ۡم َ� ۡه َت ُدون
� ٖ ٰ �ٰ�﴿ وع
‘‘এবং িতিন পথ িনণর্ায়ক অেনক িনদশর্নািদ সৃি� কেরে,
আর তারকা �ারা তারা পেথর িনেদর্শনা লাভ কের’’ 53
52F

52

. মুফিত মুহা�দ শফী‘ ইমাম কুর�বী েথেক বণর্না কেরন : নক্ষ�রািজে
শয়তান িবতািড়ত করার জেনয্ িনেক্ষপ করার অথরপ হেত পাের েয,
নক্ষ�রািজ েথেক েকান আে�য় উপাদান শয়তােনর িদেক িনেক্ষপ করা
এবং নক্ষ�রািজ ��ােনই েথেক যায়। সাধারণ দশর্েকর দৃি�েত
অি��ু িল� নক্ষে�র নয্ায় গিতশীল েদখা েযেত পাের। এই দৃি�েক
েথেকই এটােক তারকা খেস যাওয়া বলা হেত পাের। েদখুন : মুফিত
মুহা�দ শফী‘, �াগু; পৃ . ১৩৯২।

53

. আল-কুরআন, সূ রা নাহাল : ১৬।
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অপর আয়ােত বলা হেয়েছ:
ّ ُ
ۡ َّۡ
ْ َ
ُ َ ََ َ
َُ ُ
َ ُ ُّ� � ُم
﴾�� َوٱ�َ ۡح ِر
﴿ َوه َو �َِي جعل ل
ِ ٰ �جوم ِ�َ ۡهت ُدوا ب ِ َها ِ� ظل
ِ ت ٱل
  [٩٧ :]اﻻﻧﻌﺎم
‘‘িতিন হেলন েসই স�া িযিন েতামােদর জনয্ তারকারািজ
সৃ ি� কেরেছন, যােত েতামরা এর �ারা �ল ও সমুে�র অ�কাের
পথ �া� হও।’’ 54
53F

এ দু িট আয়াত �ারা বুঝা যায় েয, তারকা সৃ ি�র িপছেন
মানব জীবেন েয �তয্ক্ষ উপকািরতা রেয়েছ তা হ- সমু� বা
�ল পেথ রােতর েবলা চলার সময় তােদর সােথ িদকদশর্েনর
জনয্ যি েকােনা য�পািত না থােক, তা হেল তারা তারকার �িত
লক্ষয্ কের পেথর িনেদর্শনা লাভ করেব। এই হে� নক্
সৃ ি�র িপছেন আ�াহ তা‘আলার কী উে�শয্ রেয়েছ এবং মানব
জীবেন এর �তয্ক্ষ কী উপকাি, তার একিট বণর্না। এর
বাইের যিদ আমরা িবজ্ঞােনর আেলােক তারকা সৃি�র উে�শ
স�েকর্ বলেত যাই তা হেল এটুকু বলেত পির ে, িব�জগত
সু �ুভােব একিট িনিদর্ সময়সীমা পযর্� পিরচািলত হওয়ার জনয
মহান আ�াহ মহাশূ েনয্ এ সব �, নক্ষ� ও তারকারািজ সৃি
54

. আল-কুরআন, সূরা আল-আন‘আম : ৯৭।
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কেরেছন। বতর্মােন িবজ্ঞােনর উ�িত হেয়েছ বেলই আমাে
পেক্ষ এ সব সৃি�র এ উে�শয্ স�েকর্ অবগত হওয়া
হেয়েছ। কুরআন অবতীণর্ হওয়ার সমেয় মহাশূনয্ স�েক
মানু েষর জ্ঞান এতদূর অ�সর  িন বেলই কুরআেন এ
উে�েশয্র কথা ��ভােব বিণর্ত না হেয় েয উে�শয্ ও উপকাে
কথা তৎকালীন মানু েষর েবাধগময্ হয় েকবল েস উে�শয্
উপকােরর কথাই তােত বণর্না করা হেয়েছ
অতীত ও বতর্মান েজয্ািতিবর্দেদর মেধয্ পাথ:
কুরআন অবতীণর্কালীন সমেয় সমােজ যারা কািহন বা
েজয্ািতিবদ নােম পিরিচত িছল, তারা েমাট দু ’িট মাধয্েমর উপর
িনভর্র কের ভিবষয্�াণী করেত:
এক . তারকারািজর গিতিবিধর �িত লক্ষয্ কের আবহম
কাল েথেক েজয্ািতিবর্দরা আ�াজ ও অনুমােনর উপর িনভর্র ক
েয অিভজ্ঞতা অজর্ন কের, েস অিভজ্ঞতার আেলােক তােদ
মােঝ ভিবষয্�াণী করর েয রীিত চেল আসিছল, েস রীিত অনু যায়ী
তারা িকছু ভিবষয্�াণী করেতা
দু ই. িজনরা উ�র্াকােশ িগেয় েফেরশতারা পৃিথবীর েকােনা
িবষয় িনেয় আেলাচনা করেল েগাপেন তা �বণ কের তােদর কােছ
100

এেস এর সােথ আেরা অসংখয্ িমথয্া িম�ণ কের সংবাদ িদে
এবং েস সংবােদর আেলােকই তারা িকছু ভিবষয্�াণী করেতা।
ফেল তােদর িকছু কথা বা�েবর সােথ িমেল েযেতা। এ জাতীয়
ভিবষয্ৎ �ব�ােদর উ�রস ূরীরা এখনও সকল েদেশই ক-েবশী
রেয়েছ।

তেব

এেদরেক

আর

আধু িনক

েজয্ািতিবর্দেদরে

একপা�ায় িবচার করা যায় না; কারণ, পুরাতন েজয্ািতষ ও
তােদর উ�রসূ রীগণ পুরাতন িনয়মানু যায়ী তারকার গিতিবিধ লক্ষ
কের আ�াজ ও অনু মান কের মানু েষর ভােগয্র বয্াপাে
ভিবষয্�াণী কেরন। তারা একিদেক েযমন বা�েব সিতয্কার অেথর
িকছু ঘটেত যাে� এমন িকছু েজেন েকােনা কথা বলেত পােরন
না, অপরিদেক েতমিন তারা যা বেলন এর দু ’একিট কথা
ঘটনা�েম সতয্ বেল �মািণতহেলও বাদবাকী সবই িমথয্া বেল
�মািণত হয়। েযমন ২০০৪ সেন অনু ি�ত আেমিরকার িনবর্াচেনর
ফলাফল �ারা তােদর িমথয্াবািদতা �মািণত হেয়েছ। তথাকিথত
েজয্ািতিবর্দরা বেলিছল এবােরর িনবর্াচেন জন েকির জয়ী হ,
িক� বা�েব তা হয় িন। পক্ষা�ের আধুিনক েজয্ািতিবর্দগণ
বেলন তা েকােনা অদৃ শয্ স�িকর্ত িবষয় নয়। তারা আধুিন
ৈবজ্ঞািনক য�পািতর সাহােযয্ েসৗরজগত স�েকর্ িনতয্ নতু
সব আিব�ােরর কথা বেলন, তােদর েস সব কথা সতয্ েহাক আর
না েহাক তা েযমন মানু েষর ভােগয্র সােথ স�ৃ েকােনা অদৃ শয্
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স�িকর্ত কথা ন, েতমিন তা িমথয্া েলও এেত মানু েষর বয্ি�
জীবেনও এর েকােনা িবরূপ �ভাব েনই। েজয্ািতষরা মানুেষ
ভাগয্ স�েকর্ জােন এবং এ স�েকর্ ভিবষয্�াণী করেত পাে
মেমর্ জনমেন েয িব�াস রেয়েছ ইসলামী শর‘আেত এ িব�ােসর
েকােনা �ান েনই। বরং িন� জগেতর ঘটনা �বােহর উপর উ�র্
জগেতর তারকার �ভােব িব�াস করােক ইসলােম িশকর্ী িব�াস
বেল আখয্ািয়ত করা হেয়েছ। এমন িব�াসীেক হাদীেস কুদসীেত
কািফর বেল আখয্ািয়ত করা হেয়েছ

55

৫৪

১. িজন ও িজন সাধকরা গােয়ব স�েকর্ জানেত পাের বেল
িব�াস করা :
আমােদর েদেশর অেনক েলােকরা িজনসাধকেদর বয্াপাের এ
িব�াস রােখন েয, এরা ই�া করেল গােয়ব স�েকর্ জানেত
পাের। েস-জনয্ েদখা যায় কােরা িকছু চুির হেল বা েক েকােনা
সমসয্ায় পিতত হে, তারা �ত েকােনা িজনসাধেকর শরণাপ�
হন। েসখােন েযেয় চুির হওয়া �বয্ এবং েচার স�েকর্ জানে
চান। �বয্িট এখনও অক্ষত অব�ায় আেছ িক না এবংভােব
তা পাওয়া েযেত পাের, েস স�েকর্ও জানেত চান। িবিভ�
েরাগীরাও তােদর িনকট িগেয় তােদর েরাগটা কী এবং িকভােব
55

. হাদীসিট �থম অধয্াে টীকায় েদখুন।
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তা আেরাগয্ হেত পাে, তা জানেত যান। িজনসাধেকরা মানু েষর
সমসয্ার সমাধান কে� েয সব কথা বে, অেনক সময় তা
বা�েবর সােথও িমেল যায়, েস জেনয্ই সাধারণ মানুের মােঝ
তােদর স�েকর্ উ� ধারণার সৃি� হেয়েছ। িজনসাধকেদ েকােনা
েকান কথার সতয্তা বা�েব �মািণত হেলও এর �ারা তারা
গােয়ব স�েকর্ জােন বা জানেত পাে, এ কথা বলার েকােনা
েযৗি�কতা েনই; েকননা, িজনসাধেকরা বাড়ীেত বেস থাকেলও
তারা িজেনর সহেযািগতায়ই তােদর অসাক্ষা ঘিটত ঘটনা
স�েকর্ তথয্ সং�হ কের থােক। তারা তােদর বশয্
�ীকারকারী ব�ু িজনেক সবর্াে� এ কােজ বয্বহার কের। েয স
িবষয়ািদ তােদর কােছ আেস তা যিদ তােদর ব�ু িজেনর
উপি�িতেত ঘেট থােক, তা হেল েস তার িনেজর েদখানু যায়ী এ
ঘটনা স�েকর্ তথয্ দান কের। আর ত অসাক্ষােত ঘেট থাকে
ঘটনা�েল িগেয় েসখানকার িজনেদর সহেযািগতা িনেয় ঘটনা
স�েকর্ তথয্ সং�হ কের িফের এেস তার ব�ুেক সংবা দ দা
কের। অেনক সময় েকােনা সিঠক তথয্ সং�হ করেত না পারেল
আ�াজ ও অনু মান কের িকছু বেল েদয়। ইসলাম পূবর্ যুেগও এ
ধরেনর িজনসাধকরা িছল। তখন তােদরেক ‘কািহন’ বলা হেতা।
িজনেদর সহেযািগতায়ই তারা জনগণেক িবিভ� তথয্ ও পথয
িদেতা। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর যু েগ উ�
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িব�ােসর আেলােক েলােকরা িজনসাধক ‘কািহনেদর’ কােছ েযেতা,
েস জনয্ রাস ূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদরে
িব�াস করেত িনেষধ কেরিছেলন। এ িনেষধ সং�া� দলীল
আমরা �থম অধয্ােয় বণর্না কেরিছ। িজনরা েয অদৃশয্ বা গাে
স�েকর্ িকছুই জানেত পাে না, তাও কুরআনু ল কারীম �ারা
�মািণত। সু লায়মান (আ.) বায়তুল মা�িদস িনমর্ােণর সময়
িজনেদরেক িনমর্াণ �িমক িহেসেব কােজ লািগেয়িেলন। গৃহ
িনমর্াণ েশষ হওয়ার পূেবর্ লািঠর উপর িনভর্র কের দািড়েয় থা
অব�ায় তাঁর মৃতুয্ হেয় েগেল িজনরা তাঁর মৃতুয্র কথা বুঝেত ন
েপের যথারীিত িনমর্াণ কাজ চািলেয় যাি�, িনমর্াণ কাজ েশষ
হওয়ার পর ঘুণ েপাকায় লািঠ েখেয় েফলার ফেল িতিন পেড়
েগেল তারা বুঝেত পারেলা েয, িতিন মৃতুয্বরণ কেরেছন। তখন
তারা আফেসােসর সােথ বেলিছল েয, যিদ তারা তা পূ েবর্ বুঝেত
পারেতা তা হেল এ কিঠন কােজ তারা এতিদন েলেগ থাকেতা
না। এ ঘটনা বণর্না �সে� আ�াহতা‘আলা বেলন :
َۡ ُ
ّ
ُ ُ َۡ
َ َعلَ ۡيهِ ٱل ۡ َم ۡو
ٰ َ َ ت َما َلَ ّ ُه ۡم
ِ �� َم ۡوتِهِۦٓ ِ�َ آَبَّة ٱ
�ض تأ�ل
ْ ُ َ
َ ََُۡ ْ ُ َ ّۡ َ ّ
َ ّ ََر
َ ون ۡٱل َغ ۡي
ّ
�ِ ب َما �ِثوا
ت �ِۡنُ أن َو �نوا �علم
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﴿
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َ َۡ
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‘‘যখন আিম সু লায়মােনর মৃতুয্ ঘটালা, তখন ঘুণ েপাকাই
িজনেদরেক তাঁর মৃতুয্ স�েকর অবিহত করল। েসালায়মােনর
লািঠ েখেয় যাি�ল। যখন িতিন মািটেত পেড় েগেলন, তখন
িজেনরা বুঝেত পারল েয, অদৃ শয্ িবষেয়র জ্ঞান থাকেল তারা
লা�নাপূ ণ্ শাি�েত আব� থাকেতা না
র
’’ 56
আজও যারা িজন সাধক ও িজনরা গােয়ব জােন, এ
িব�ােসর িভি�েত তােদর কােছ যােব, তােদর পিরণিতও ইসলাম
পূবর্বতর্ী সমেয়র েলাকেদর মতই হে
৪. পািখ বা বানেরর মাধয্েম ভাগয্ জানার েচ�া কর:
ঢাকা শহেরর গুিল�ান এলাকার ফুটপােত বে েকােনা
েকান বয্ি�েক একিট িটয়া (Parot) বা বানেরর মাধয্েম ভাগয্াহ
মানু েষর ভােগয্র ভা-ম� স�েকর্ ভিবষয্�াণী করেত েদখা য়।
তারা তােদর স�ু েখ সািজেয় রােখন িকছু খাম। খােমর িভতের
থােক ভিবষয্ৎ জীবেন ভােগয্র ভা-ম� স�েকর্ িবি� কথা।
ভাগয্ িবড়�নার িশকার হেয় েকউ তােদর কােছ ভাগয্ স�েক
জানেত েগেল েলাকিটর িনেদর্েশ েস িটয়া পািখ বা বানর তার
সামেন সািজেয় রাখা খামগুেলা েথেক কিট খাম উে�ালন কের
56

. আল-কুরআন, সূ রা সাবা : ১৪।
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েলাকিটর হােত তুেল েদয়। এবার েলাকিট খােমর িভতেরর
কাগজিট েবর কের তােত যা িলখা রেয়েছ তা সংি�� বয্ি�েক
পেড় শুনায় বা তােক পড়েত েদয়। এভােবই সাধারণ েলােকরা
িটয়া পািখ বা বানেরর মাধয্েম িনেজেদর ভাগয্ স�েকর্ জান
েচ�া কের। খােমর িলখা ভাল হেল এর �ারা তারা সামিয়েকর
জনয্ হেলও আন� উপেভাগ কে, আর খারাপ হেল আেরা
হতাশা�� হয়। িটয়া পািখ বা বানেরর মাধয্েম সাধারণ েলােকরা
িনেজেদর ভাগয্ স�েকর্ জানেত চাওয়ার কারণ হে- তারা
এেদর বয্াপাের এ ধারণা েপাষণ কের ে, এরা অদৃ শয্ স�েকর
অবগত থােক। জােহলী যু েগ আরেবর মুশিরকেদর মােঝও পািখর
ডােন বা বােম উেড় যাওয়া েথেক েকাথাও �মেণ যাওয়ার শুভ
অশুভ জানা েরওয়াজ িছল। এিট একিট িশকর্ িচ�াধারা
হওয়ােত রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- তা এই বেল
َََ َ َ
রিহত কেরন েয, [.. �ة
 وﻻ ِﻃ..] ‘‘...পািখ ডােন বা বােম উেড়
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যাওয়ার সােথ ভােগয্র ভাল বা মে� েকােনা স�কর্ েন...’’।
ً َ َ ْ
َ �
ٌّ�ََةُ ﺮﺷِْك.]‘‘পািখ
অপর হাদীেস িতিন বেলন: [ ﺮﺷ ٌك ﺛﻼﺛﺎ
ِ ُاﻟﻄَِّة
৫৬F

উিড়েয় বা উেড় যাওয়া েথেক ভােগয্র শুভ বা অশুভ িনধর্ারণ
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. বু খারী, �াগু, ৫/২২৭৭, মুসিলম, �াগু; ৪/১৭৪২।
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িশকর্। (এ কমর্িট েয িশকর্ তা গুরুে�র সােথ বুঝাবার) িতিন
এ কথািট িতন বার বেলন’’।

58
৫৭

১. আ�াহর ওিলগণ গােয়ব স�েকর্ জােনন:
আমােদর েদেশর সাধারণ মানু ষেদর মােঝ িবেশষ কের পীর
ভ�েদর মােঝ এ ধারণা ব�মূ ল হেয় রেয়েছ েয, পৃিথবীেত যা
িকছু ঘটেছ তা আ�াহর ওিলগণ তাঁেদর রূহানী শি�বেল জানেত
পােরন। এ ধারণার িভি�েতই তারা দূর-দূরা� েথেক ওিলগণ েক
‘ইয়া গাউস’ ‘ইয়া খাজা’ ইতয্ািদ বেল সাহােযয্র জন আ�ান
কের থােকন। এমনিক ভি�র আিতশেযয্ তােদর কাউেক আ�াহর
যাবতীয় গুলাবলী �ারা খাজা মঈনুি�ন িচশতীেক গুণাি�
করেতও েদখা যায়। েযমন এক বয্ি� খাজা মঈনুি�ন িচশতী
(রহ.)-েক গুণাি�ত করেত িগেয় বেলেছ : সা�ারুন মঈনুি�,
ওয়ািহদু ন মঈনু ি�ন, সামী‘উন মঈনু ি�ন, আলীমুন মঈনু ি�ন, আন59

নািজরু মঈনুি�ন ইতয্াি

৫৮

যার অথর্ হে�: মঈনু ি�ন একাধাের

58

. আবু দাউদ, �াগু; িকতাবু ত ি�ব, বাব : পািখ উিড়েয় ভাগয্ যাচাই করার
বণর্ন; ৪/২৩০।

59

. এ কথাগুেলা মঈনুি�ন িচশতী (রহ.)-এর বািষর্ক ওরস উপলেক্ষ তা
জৈনক ভে�র �ারা �চািরত একিট দাওয়াতী হয্া�িবল েথেক সং�হ করা
হেয়েছ।
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মানু েষর সকল েদাষ-�িট েগাপনকারী, একক, সবর্ে�াত, সবর্জ
ও সবর্��া। ন‘উজু িব�াহ
খাজা মঈনু ি�ন িচশতীেক এভােব গুণাি�ত করার অথর্ দাঁড়িতিন েযন আ�াহর অবতার িছেলন। েস জনয্ই িতিন তাঁর
ভ�েদর যাবতীয় িবষেয়র বয্াপাের সময্ক অবিহত রেয়েছন
িতিন তােদর আ�ান �বণ কের থােকন। এ সব ধারণার
িভি�েতই িবপেদর সমেয় েহাক আর �াভািবক সমেয় েহাক
সবর্াব�ায়ই তারা তঁেদরেক এ সব নােম
া
আ�ান কের থােকন।
এমনিক নামােযর মুস�ায় দাঁিড়েয়ও তােদরেক ‘ইয়া গাউছ’ বেল
বড়পীর আ�ু ল কািদর জীলানী (রহ.)-েক আ�ান করেত েদখা
যায়। 60
৫৯

60

. মা�াসা-ই-আলীয়া, ঢাকােত কািমল মুহাি�স ে�ণীেত ১৯৭৯-১৯৮১ সােল
অধয্য়ন করার সময় েমাঃ আ�ুল মা�ান ‘জমী নােম চ��াম েজলার
আমার এক সহপািঠ িছল। একিদন েযাহেরর সালােতর জনয্ মুস�ায়
দাঁিড়েয় ‘ইয়া গাউস’ বেল বড়পীর আ�ু ল কািদর জীলানীেক আহবান
করেত শুনলাম। তােক বললা- নামােযর মুস�ায় দাঁিড়েয় গাউসেক
আহবান করেছা? জবােব েস বলেলা- গাউস আমার আ�ান �বণ করেত
পােরন, তাই তাঁেক আ�ান করলাম।
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পিরচালনাগত িশকর
বয্বহার বা পিরচালনাগত িশেকর্র পিরিচিত স�েকর্ �
অধয্ােয় িব�ািরতভেব আেলাচনা করা হেয়েছ। এখােন এর
পিরিচিত স�েকর্ সংেক্ষেপ শুধু এটুকু বলেত চা, এ
িব�জগেতর মািলকানােত েযমন আ�াহর েকােনা শরীক েনই,
েতমিন গাউছ, কুতুব ও আবদাল নােম এর েছাট েথেক বড়
েকােনা িকছু পিরচালনার েক্ষে�ও তা েকােনা শরীক বা
সাহাযয্কারী েনই। িতিন েযমন িবতা ও �জ্ঞার সােথ তাঁর
জগেতর সবিকছু পিরচালনা কেরন, িঠক েতমিনভােব িতিন
পরজগতও পিরচালনা করেবন। এ সৃ ি�জগেতর কােরা পেক্ষ তাঁ
পিরচালনা কেমর্ তঁর পূবর্ অনুমিত বয্তীত ক
া
ােরা বয্াপ
শাফা‘আত করারও েকােনা অিধকার েনই। এ জগেত মানু ষ তাঁরই
সৃ � একিট স�ািনত জীব। তােদর ভােগয্র ভা-ম� সব িকছু ই
িতিন িনয়�ণ কেরন। িহকমেতর িভি�েত যােক ই�া �ভূ ত
কলয্াণ বা অকলয্াণ িদেয় থােকন। তাঅব�া পিরবতর্েনর জনয
অপর েকােনা মানু েষর মধয্�তা পিরহার কের সরাসির েকবল
তাঁরই িনকট িবনেয়র সােথ চাইেত হেব। মানু েষরা পর�েরর
পূবর্ অন মিত ছাড়াই এেক অপেরর কােছ অেনয্র জনয্ শা‘আত
করেত পাের, তারা পার�িরক �েয়াজেন এেক অপেরর �ারা
�ভািবত হেয় এেক অপেরর সু পািরশ অনু যায়ী কাজও কের; িক�
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আ�াহর িবষয়িট স�ূ ণর্ �ত�। িতিন কােরা মুখােপক্ষী, তাঁর
সামেন তাঁর পূ ব্ অনুমিত বয্
র
তীত শা‘আত করারও েকউ েনই,
কােরা নাম শুেনও িতিন �ভািবত হন না। তাঁর কােছ িকছু চাইেত
হেল তাঁর উ�ম নামাবলীর মাধয্েম বা ওসীলার অনয্ানয্ ৈ
প�ায় তা চাইেত হেব। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বা অপর েকােনা ওিলেদর নােমর ওসীলায় নয়; েকননা, তাঁর
িনকট কােরা নােমর ওসীলায় িকছু চাওয়া তাঁর সােথ মানবীয়
আচরণ ও তাঁেক তাঁর সৃ ি�র �ারা �ভািবত করার শািমল।
েকােনা মানু ষ বা েকােনা ব� আ�াহ তা‘আলার ই�ার
বাইের কােরা েকােনা উপকার বা অপকার করেত পাের না; েসজনয্ জীিব েকােনা মানু ষ বা েকােনা ব�র �ারা েকােনা উপকার
বা অপকার অিজর্ত হেল েস উপকার বা অপকােরর কৃিত� েস
মানু ষ বা েস ব�েক েদয়া যােব না। েকউ যিদ এর পূ ণর্ কৃিত� েস
মানু ষ বা েস ব�র বেল মেন কের, তেব এেত েস আ�াহর
রুবূিবয়য্ােত েস মানুষ বা েস�েক শরীক কের িনল বেল গণয্
হেব এবং তার এ মেন করািট শর‘য়ী দৃ ি�েত িশেকর্ আকবর
িহসােব গণয্ হেব
আ�াহর পিরচালনা কেমর েকােনা হ�েক্ষপকারী এ ধরােত ন
থাকা সে�ও এবং তাঁর ই�ার বাইের কােরা েকােনা উপকার বা
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অপকার করার মত েকউ না থাকা সে�ও আমােদর মুসিলম
সমােজ এমন সব িচ�া, েচতনা ও কমর্ রেয়েছ যা এ কথা �মাণ
কের েয, আ�াহর পিরচালনা কেমর্ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম -সহ িবিভ� ওিলগণ হ�েক্ষপ করেত পােরন। িতি
(আ�াহ) তাঁর নবী ও অিলগেণর নােমর �ারা �ভািবত হন। তাঁরা
মের েগেলও তাঁেদর রূহানী শি�বেল তাঁরা ই�া করেলই মানু েষর
েয েকােনা উপকার করেত পােরন। না‘উজু িব�াহ।
মুসিলম সমােজ �চিলত এ ধরেনর িকছু পিরচালনাগত
িশেকর্র উদাহরণ িনে� বিণর্ত হেল
1. িবপদ মুি�র জনয্ দরূদ বা খতেম নারী পাঠ ক:
িবপদ মুি�র জনয্ ওসীলা করার শর‘আত িনেদর্িশত ৈবধ প�া
রেয়েছ, যার িকছু ইি�ত একটু আেগই েদয়া হেয়েছ। তেব এর
িব�ািরত বণর্না আমর এ বই এর তৃতীয় অধয্ােয় �দান করেবা
ইন-শাআ�াহ। িক� আমােদর েদেশ ওসীলার নােম শরী‘আত
অনু েমািদত প�ার বাইের সূফীেদর কতৃর্ক উ�ািবত দুরূেদ নারী ব
খতেম নারী নােম সাধারণত মা�াসার িশক্ষকেদর মােঝ অপ
একিট ওসীলার বহুল �চলন রেয়েছ। দরূদিট �রূপ:
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َ ًَﺔ
ّ ﺤ
َ ِ ّ ٰ ﺳَﻴ
ُّ
ّﺪِﻧﺎ �َُﻤَّﺪِ اﺬﻟَِّيْ �َﻨَْﻞُ ﺑ ِ ِﻪ
َ"لﻠَﻬﻼَةً ﺎﻛَمِﻠ وﺳَﻠِّﻢْ �َﺴْﻠِﻴْﻤ ًﺎ ﺗَﺎﻣًﺎ ﻰﻠﻋ
َ
َ
ْ ُ
ُ
،  وَ�ُﻘْﻰﻀٰ  ِ ﻪِ اﺤﻟَْﻮ،  ُ َﻪِ اﻟْﻜُﺮ
َاﺋِﺞُ وَ�ُﻨَﺎلُ ﺑِﻪِ الﺮَّﺎﻏﺋ ُِﺐ َوﺣﺴ ُﻦ
ﺑ
ب
ِ ُﻘَﺪ وَ �َﻨْﻔﺮِجُ ﺑ
ْ َ
ْ ُ َ َ َ  وَ �ُﺴْت ﺴْﻰ،َﻟَْﻮَاﺗِﻢ
"....َ ﻘ اﻟﻐﻤﺎم ﺑ ِ ُﻮﺟ ِﻬ ِﻪ اﻟْﻜ ِﺮ� ِﻢ
‘‘েহ আ�াহ! আমােদর েনতা মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর উপর অেনক অেনক রহমত ও শাি� বষর্ণ কর,
যার �ারা যাবতীয় সমসয্ার িগঁট খুেল যা, িবপদাপদ দূরীভূত হয়,
সকল �েয়াজন পূ ণর্ হ এবং সকল কামনা, বাসনা ও ভাল
পিরণিত অিজরত হয়। যার মযর্াদাপূণর্ মু�ল অথবা তাঁর জােতর
ওসীলা কের বৃ ি� কামনা করা হয়।’’
এ দরূদেক এ নােম নামকরণ করার কারণ িহেসেব বলা
হেয় থােক েয, আগুন েযমন তােত িনিক্ষ�েক পুেড় ছাই কের
েদয়, েতমিনভােব এ দরূদিট৪৪৪৪ বার পাঠ করেল নািক তাও
সকল িবপদাপদেক আগুের মত পুেড় ছাই কের েদয়। এ
দু রূেদর বাকয্গুেলার মেধয্ আমরা বাহয্তই েদখেত পা,
তােত িবপদ মুি�র জনয্ আ�াহ তা‘আলার বদেল রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর সাহাযয্ �হণ করা হেয়েছ।
আর রাসূেলর বয্াপাের এ ধারণা েপাষণ করা হে� ে, তাঁর �ারা
যাবতীয় উে�শয্ পূণর্ হেয় যায়। অথচ িতিন বা কােরা বয্াপাের
জাতীয় ধারণা করা আ�াহর পিরচালনা কেমর্ হ�েক্ষপ ক
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শািমল। েস জনয্ আ�ামা জাযাইর 61 (মৃত ১৯৯৯ ি�.) এ দরূদ
৬০F

�সে� বেলন :
 ﻟ آﺧﺮه إﻰﻟ الﺮﺳﻮل... "ن ﻫﺬه الﺼﻼة ﻻ ﺠﺗﻮز؛ﻷن ﻓﻴﻬﺎ إﺳﻨﺎد ﺣﻞ اﻟﻌﻘﺪ
" ﻫﺬا ﺮﺷك أو �ﻔﺮ،
‘‘এ দরূদ পাঠ করা জােয়য নয়। কার; এেত সমসয্ার িগঁট
েখালাসহ েদা‘আয় বিণর্ত অনয্ানয্ িবষয়ািদেক রাসূলু�াহ সা�া�
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ স�কর্যু� করা হেয়ে। আর এ
ধরেনর কথা িশকর্ অথবা কুর এর অ�গর্’’। 62
৬১F

ইবেন আি�ল হাদী (৭০৪-৭৪৪ িহ:) বেলন: ‘‘রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর স�ান ও মযর্াদার েক্ষ
বাড়াবািড় করার মানেস তাঁর বয্াপাের এ িব�াস েপাষণ করা ে,
61

. শায়খ আ�ু র রহমান আল-জাযাইরী িতিন মূলত আলিজিরয়ার অিধবাসী
হেয় থাকেলও পরবতর্ীেত েসৗদী আরেবর নাগিরক� লাভ কেরন। িতিন
ইসলামী িব�িবদয্াল, মদীনা এর একজন অধয্াপক িছেলন। মসিজেদ
নববীেত �ায়ীভােব তাফসীেরর দারস িদেতন। িতিন িবিভ� �� রচনা
কেরন। ত�েধয্ ‘আয়সারুত তাফাসী, িমনহাজুল মুসিলম ও ’আ�ীদাতুল
মু’িমন ইতয্ািদ �� উে�খেযাগয্- েলখক

62

. আবু বকর জািবর আল-জাযাইরী, ওয়া জা-উ ইয়ারকুদু না!!! মাহলান ইয়া
দু ‘আতাদ দলালাহ; পৃ . ৬০।
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িতিন গােয়ব স�েকর্ জােন, িকছু িদেতও পােরন এবং িদেত
বারণও করেত পােরন, যারা িবপেদর সময় আ�াহেক বয্তীত
তাঁেক আ�ান কের িতিন তােদর কলয্াণাজর্ন ও অকলয্
দূ রীকরেণর ক্ষমতা রাে, আ�াহ তা‘আলার পূ বর্ অনুমিত ছাড়াই
িতিন েয কােরা বয্াপাের শাফ‘আত করেত পােরন এবং যােক
ই�া জা�ােত �েবশ করােত পারেবন, তাঁর স�ােনর েক্ষে�
ধরেনর বাড়াবািড় করা অিত মা�ায় িশকর্ করা ও েগাটা �ন
েথেক েবিরেয় যাওয়ারই শািমল।’’ 63
২. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর �শংসা ও �িত
বণর্না কের তঁেক আ�াহর অবতাের পিরণত করা
া
:
আমােদর েদেশ এমনও িকছু মানু ষ রেয়েছন যারা রাসূ লু�াহসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর অিত স�ান েদখােত িগেয়
তাঁর �শংসায় এমন সব কথা-বাতর্া বেলন যা তঁেক আ�াহ ও
া
�িতপালেকর মযর্াদায় উ�ীত কের। মেন হয় েযন িতিন আর
আ�াহর মেধয েকােনা পাথর্কয্ই েনই। আ�াহ িনেজই েয
মুহা�দ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর

আকৃিতেত

এ

পৃিথবীেত িনেজেক �কাশ কেরেছন এবং িতিনই েযন আ�াহর

63

. েশখ সু লাইমান ইবন আ�ু �াহ ইবন মুনী‘, �াগু; পৃ . ২৩১।
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হেয় এ-জগত পিরচালনা কেরন। তােদর এ-জাতীয় িশকর্ী কথবাতর্ার িকছু উদাহরণ িনে� �দ� হেল:
ক)
ﺟﻮﺗﻬﺎ ﻋﺮﺵ ﭘﺮﻣﺴﺘﻮﻱ ﺧﺪﺍ ﻫﻮ ﻛﺮ** ﻭﻩ ﺃﺗﺮ ﻳﺮﺍ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻫﻮ ﻛﺮ

‘িযিন েখাদারূেপ আরেশর উপ িছেলন, িতিন
পৃিথবীেত মু�াফারূেপ অবতরণ কের’।
খ) ‘আরেশ িযিন আহাদ িছেলন, ফরেশ (যিমেন) িতিন
আহমদ হেলন’’।
গ) ‘আহাদ আর আহমেদর মােঝ শুধু মীম অক্ষে
পাথর্কয্ রেয়, মীমেক মাঝ েথেক সিরেয় িদেল
আহাদ আর আহমদেক একই েদখেত পােব’।
ঘ) ‘আহমেদর ঐ মীেমর পদর্া উিঠেয় েদ ের মন
েদখিব েসথা িবরাজ কেরেছ আহাদ িনর�ন’।
ঙ)
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﺏ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ** ﻋﻴﻦ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺭﺏ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
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‘মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-একজন আরবী
মানু েষর আকৃিতেত আগমন কেরেছন, আরব শে�র
‘আইন’ অক্ষরেক িবলু� কের িদেল েদখেত পাে
�কৃতপেক্ষ রবই আগমন কেরে’।
চ) ‘ ’ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺒﺎﻃﻦ ﺧﺪﺍমুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বাহয্ত মুহা�দ হেয় থাকেলও েগাপেন
িতিন েখাদা।’
ছ) ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺮﭼہ ﺧﺪﺍ ﻧﻬﻴﻦ ﻭﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪﺍ ﺳﮯ ﺟﺪﺍ ﺑﻬﻰ ﻧﻬﻴﻦ
‘‘মুহা�দ যিদও েখাদা নন, তেব িতিন েখাদা েথেক
পৃথকও নন।’’
জ) “ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﻨﻜﮯ ﺁﻳﺎআ�াহর রাসূ ল �য়ং
েখাদা হেয় আগমন কেরিছেলন।’’
ঝ) ﺁﭘﻜﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻞ ﺑﻨﺎ ﺩﻳﺎ

‘‘ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﻧﮯসব িকছু র

সৃ ি�কতর্া আপনােক সব িকছুর মািলক বািনেয়
িদেয়েছন।’’ 64
63F

64

. মুহা�দ ফজলু ল করীম, েতৗহীদ-েরসালত ও নূের মুহা�দী (সা.)-এর সৃ ি�
রহসয; (কুিম�া : জমইয়াতু উলামাই আহিলস সু �াত ওয়াল জামা‘আত, ১ম
সং�রণ, ১৯৯১ ি�.), পৃ . ৪৮-৫০।
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মাইজভা�ােরর অনু সারীগণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-েক আ�াহ বেল িব�াস করার পাশাপািশ তােদর পীর
আহমদু �াহ ভা�ারীেকও তারা আ�াহ বেল িব�াস কেরন। তাই
তােক লক্ কের তারা বেলন : ‘‘এেকর িভতের িতেনর েখলা
বুঝব কী কের, তুিম আ�াহ, তুিম রাসূ ল, তুিম ভা�ারী।’’
তােদর ধারণা মেত, আ�াহ িনেজই একবার রাসূ ল িহেসেব
আবার ভা�ারী িহেসেব আগমন কেরিছেলন। নাউজুিব�াহ।
উে�খয্ ে, উদু র ও ফাসর্ী ভাষায় িলিখত কিবতাগুেলা
েলখকগণ পরেদশী হেলও আমােদর েদেশর �া� তরীকতপ�ীগণ
এবং রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর �িত বণর্নার
েক্ষ সীমাল�নকারীগণ কিবতার এ পংি�গুেলা খুব ভােল
কেরই র� কের থােকন এবং সাধারণত ১২ ই রবীউল আউয়াল
উপলেক্ষয্ আেয়ািজত ঈেদ িমলাদু�বী উৎসেব রাস�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ভালবাসা �কাশােথর্ তারা এ সব গাইেত
থােকন। ইসলােমর দৃ ি�েত অবতারবাদ একিট িশকর্ ও কুফির
িব�াস হেয় থাকেলও তােদর এ সব ধয্া-ধারণা ও কথা বাতর্ার
�ারা মেন হয় েয, তারা ি��ান ও িহ�ুেদর নয্ায় অবতারবােদ
িব�াসী। তােদর মােঝ এ জাতীয় ধারণা ও িব�াস েয িহ�ু ও
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ি��ানেদর মধয্ েথেক অনু�েবশ কেরে, তা সহেজই অনু মান
করা যায়।
৩. অিলগেণর মেধয্ যারা গউছ ও কুতুব তারা পৃিথবী পিরচালনা
কেরন বেল িব�াস করা :
আমােদর েদেশ �া� তরীকত ও মা‘িরফাতপ�ীেদর মােঝ
এমন একিট অ�ূ ত িব�াস রেয়েছ েয, আ�াহ তা‘আলা তাঁর
অিলগেণর মধয্ েথেক কিতপয় েলাকেদরেক পৃিথবীর িবিভ� কমর
পিরচালনা জনয্ গউ, কুতুব ও আ�াল ইতয্ািদ পেদ িনেয়াগ
িদেয় থােকন। সরকারী ক্ষমতা ল, �শাসেনর িবিভ� পেদর
িনেয়াগ, বদলী ও অপসারণ তাঁেদরই ইশারায় নািক হেয় থােক।
আ�াহ তা‘আলা তাঁেদর হােত কাউেক িকছু েদয়া বা না েদয়া,
কােরা কলয্াণ বা অকলয্াণ করার ক্ষমতা দান কের থা
‘েদওয়ানু স সােলহীন’ নােম তাঁেদর নািক একিট পরামশর্ পিরষদও
রেয়েছ। েসখােন বেসই তাঁরা যাবতীয় িবষেয়র িস�া� �হণ
কেরন এবং েস অনু যায়ী ফরমান জারী কেরন। এমনিক তাঁেদর
িস�া� অনু যায়ীই নািক আদালেতর যাবতীয় রায়সমূ হ জারী হেয়
থােক। 65 এ-জাতীয় ধারণার পিরে�িক্ষেতই বড় পীর আ�ু
৬৪

65

. মাওলানা ফজলু ল হক নােম ‘ফািজেল েদওব�’ িড�ী অজর্নকারী মা�াস-ইআলীয়া, ঢাকা’র একজন িবিশ� িশক্ষক িছেলন। েদওবে� অধয্য়নকা
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কািদর জীলানীেক ‘গউেছ আ‘যম’ (বড় উ�ারকারী) বেল
নামকরণ করা হেয়েছ। এ ধারণার িভি�েতই পীরেদর ভ�গণ
তােদর পীর সােহবেদরেক ‘যামানার কুতুব’ নােম েখতাব িদেয়
থােকন। গাউছ ও কুতুব স�িকর্ত এ িব�াস েয শু ধু সাধার
মানু েষর মেধয্ই রেয়ে, তা নয়; এ ধরেনর িব�াস অেনক
আেলমেদর মােঝও রেয়েছ। যার �ল� �মাণ হেলন জমঈয়াতুল
মুদারিরছীেনর সভাপিত ও ইনিকলাব পি�কার মািলক মাওলানা
আ�ু ল মা�ান। িতিন তাঁর পি�কায় এ মেমর একিট �ব� িবগত
২৮/৯/১৯৯৭ সােল �কাশ কেরিছেলন। যার উ�ৃ িত �থম
অধয্ােয় �দান করা হেয়েছ। গউছ ও কুতুব স�িকর্ত এ জাতী
িচ�াধারা ভারতবেষর্র মুসিলম সমাজ বয্তীত অনয্ানয্ মুস
েদেশর মুসিলমেদর মােঝ েনই। এ-জাতীয় িচ�াধারা তােদর মেধয্
িতিন এ স�িকর্ত িকছু ঘটনা �বণ কেরিছেল। ত�ধয্কার একিট ঘটনা
িন�রূ: একদা এক বয্ি� খুেনর দােয় অিভযু� হেল তার িবরুে
মক�মা হয়। েলাকিটেক িনেদর্া সাবয্� কের খালাস কের আনার জনয
তার আ�ীয়-�জনরা মক�মা চলাকালীন সমেয় একজন িবিশ� আেলেমর
মাধয্েম েস সমেয় িযিন িদ�ীর গাউছ িছেলন, তার
ঁ শরণাপ� হয়। গাউছ
িবষয়িট তাঁেদর েদওয়ােন আেলাচনা কেরন এবং েলাকিটেক িনেদর্াষভােব
খালােসর িস�া� পাশ কেরন। পরবতর্ীেত দালেতর িবচারকও েস
অনু যায়ী তােক িনেদর্াষ বেল রায় �দান কেরন [গাঁজাখুরী গ�
(স�াদক)]
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�সািরত হওয়ার িপছেন িকছু হাদীস রেয়েছ; েয-গুেলা দু বর্ল
অথবা মাওযু ‘ হওয়ার বয্াপাের হাদীস িবেশষজ্ঞগেণর মা
ঐকমতয্ �িতি�ত হেয়েছ 66 ইমাম ইবেন তাইিময়য্া এ-জাতীয়
৬৫

িব�াস স�েকর্ বেল,

66

. েকউ েকউ মুগীরাহ ইবেন শ‘বাহ রািদয়া�াহু আনর দাস েহলাল এর
বয্াপাের এ স�িকর্ত হাদীস বণর্না কের, েস হাদীেস রেয়েছ : িতিন
কুতুবেদর মধয্কার একজন িছেলন। এ হাদীসিট হাদীস িবেশষজ্ঞেদ
ঐকমেতয্র িভি�েত বািতল বেল গৃহীত হেয়েছ। আবু নাঈম তাঁর
‘িহলয়াতুল আউিলয়া’ �ে� এবং েশখ আ�ু র রহমান আস-সু লামী তাঁর
েকােনা েকােনা �ে� এ স�িকর্ত িকছু হাদীস বণর্না কেরে, তা েদেখ
কােরা েধাঁকায় পড়ার েকান অবকাশ েনই; কারণ, তােদর িকতাবািদেত
সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও মাওদু ‘ তথা িমথয্া হাদীেসর সমাহার রেয়েছ
েযগুেলা িমথয্া হওয়ার বয্াপাের হাদীস িবশারদেদর মেধয্ েক মতিবেরাধ
েনই। এ ছাড়া আবু স েশখ নামক মুহাি�স এর বিণর্ত হাদীসসমূেহর মেধয
এমন সব বণর্নাকারীেদর হাদীস রেয়ে, যারা হাদীেসর মেধয্ িবশু� আ
বািতল বেল েকােনা পাথর্কয্ না কের -ই �বণ কেরেছন তা-ই বণর্না
করার নীিত অবল�নকারী িছেলন, যিদও �কৃত হাদীস েব�াগণ এ ধরেনর
হাদীস বণর্না করেতন ন, এ কারেণ েয, রাসূল-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-েথেক িবশু� সনেদ �মািণত হেয়েছ িতিন বেলেছন:
َ ّ ْ َ
ْ
َ ُ
ْ َ ُ َ َ َُ ٌ َ ُّ
«�ِ�ِ»ﻣﻦ َﺪَث ِﺑَ ِﺪﻳ ٍﺚ َوﻫ َﻮ ﻳ َﺮى َﻧَﻪ ﻛﺬِب �ﻬ َﻮ أﺣﺪ لﺎﻜذ

‘‘একিট হাদীস িমথয্া জানা সে�ও েয আমার পক্ষ েথেক তা বণর্না ক, েস
িমথু য্কেদর মধয্কারই একজ’’ েদখুন: ইবেন তাইিময়য্া, িযয়ারাতুল
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 وﻻ ﻗﺎﻪﻟ أﺣﺪ ﻣﻦ،’’ﻠﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻻ أﺻﻞ ﻪﻟ ﻲﻓ ﻛﺘﺎب اﷲ وﻻ ﺳﻨﺔ رﺳﻮﻪﻟ
 وﻻ ﻣﻦ اﻤﻟﺸﺎﻳﺦ اﺒﺎر اﻤﻟﺘﻘﺪﻣ� اﺬﻟﻳﻦ ﻳﺼﻠﺤﻮن، وﻻ أﺋﻤﺘﺎ،ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ
‘‘... لﻼﻗﺘﺪاء ﺑﻬﻢ
‘‘এ সব বািতল িব�াস। আ�াহর িকতাব এবং তাঁর রাসূ েলর
সু �ােত এ সেবর েকানই িভি� েনই, মুসিলম উ�ােহর
অ�বতর্ীেদর মধয্কার েকউ তা বেলন িন। তােদর ইমামগণও ত
বেলন িন এবং অনু সরণীয় অ�বতর্ী ড় বড় পীর-মাশােয়খগণও
এ সব বেলন িন...’’।

67
৬৬ F

কুবূ ির ওয়াল ইে�নজািদ িবল মাকবূর; (িরয়াদ : আর িরয়াসাতুল আ�াহ..., দারুল ইফত, ১ম সং�রণ, ১৪১০িহ:), পৃ .৬৫।
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. ইমাম ইবেন তাইিময়য্াহ(রহ.)-েক গাউছ ও কুতুব স�েকর্ িজজ্ঞাসা ক
হেল িতিন বেলন : েকােনা েকােনা দেলর েলােকরা এ সব কথা বেল থােক,
এবং ইসলাম ধেমর্র মেধয্ বািতল িবষেয় এ সেবর বয্াখয্া, েযমন েকউ
েকউ বেল : গাউছ হেলন িতিন যার মাধয্েম সম� সৃি�র সাহাযয্ ও জীিবক
এেস থােক, এমনিক তারা আেরা বেল েয, েফেরশতা ও সমুে�র মােছর
সাহাযয্ ও গউেছর মাধয্েম হেয় থােক। এ জাতীয় ধারণা ঈসাআলাইিহস
সালাম-এর বয্াপাের ি��ানরা এবং ‘আলী রািদয়া�াহু আনর বয্াপাের
বাড়াবািড়কারীরা তাঁর বয্াপাের যা বে, েস সব কথারই অনু রূপ। এ
জাতীয় ধারণা ও কথা �কাশয্ কুফরী। যারা এ সব বলেব তােদরেক
তাওবা করােত হেব। তাওবা না করেল এেদরেক (মুরতাদ হওয়ার কারেণ)
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এ স�েকর্ আ�ামা সু‘উ�ািহল হালাবী হানাফী বেলন : 68
৬৭

� ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ مﻮﺿﻮﺎﻋت إﻓﻚ اﻤﻟﺴﻠﻤ
‘‘গউছ, কুতুব ও আ�াল ইতয্ািদ স�িকর্ত িব�া
মুসিলমেদর িমথয্া রিচত িব�ােসর অ�গর্’’ 69
68F

হতয্া কর হেব; েকননা, সৃ ি�র মােঝ এমন েকােনা েফেরশতা বা মানু ষ
েনই যার মাধয্েম সকল সৃ� জীেবর সাহায এেস থােক ...। ‘গাউছ’ শে�র
�ারা আিম এটাই উে�শয্ কেরিছ যা এেদর েকউ েকউ বেল ে, পৃ িথবীেত
৩১৩ জেনরও অিধক বয্ি� রেয়েছন যােদরেক ‘নু জাবা’ বলা হয়, তােঁ দর
মধয্ েথেক পুনরায় ৭০ জনেক বাছাই করা হয়, যােদরেক বলা হয়
‘নু �াবা’। এেদর মধয্ েথেক ৪০ জনেক বাছাই করা হয়, তােঁ দরেক বলা
হয় ‘আবদাল’’। এেদর মধয্ েথেক আবার সাত জনেক বাছাই করা হ,
তাঁেদরেক বলা হয় ‘আকতাব’। এেদর মধয্ েথেক আবার চার জনেক
বাছাই করা হয়, তাঁেদরেক বলা হয় ‘আওতাদ’। এেদর মধয্ েথেক আবার
একজনেক বাছাই করা হয়, যােক বলা হয় ‘গাউছ’।... এরপর িতিন বেলন:
এ স�েকর �থম েথেক েশষ পযর্� যা বলা হেল, এর সবই বািতল।
�াগু; পৃ . ৬৩-৬৪।
68

. িতিন ১৭০৮ সােল মৃ তুয্বরণ কেরন। তাঁর সমেয় িতিন ম�া শরীেফ হানাফী
মাযহােবর একজন �খয্াত‘আিলম িছেলন। একজন িবিশ� ওয়াইয, ফ�ীহ
ও মুহাি�স িছেলন। েদখুন: ‘উমার েরজা কাহহা-লাহ, মু‘যামুল মুআি�ফীন;
(ৈবরুত: মুআসসাসাতুর িরছালাহ, ১ম সং�রণ, ১৯৯৩ ি�.), ১/৮৪৩।
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আমােদর েদেশ এমন সব েলাকও রেয়েছন যারা এ িব�াস
কেরন েয, মহান আ�াহ অিলগেণর আকৃিতেত আ��কাশ কের
থােকন িবধায়, অিলগেণর পিরচালনাগত শি� সীমাহীন হেয়
থােক। তারা আেরা িব�াস কেরন েয, ইেতাপূ েবর্ আ�াহ তা‘আলা
বাগদাদ,

আজমীর

ও

মাইজভা�াের

িনেজর

আ��কাশ

ঘিটেয়িছেলন। েস জনয্ মাইভা�ােরর ভ�েদরেক এ জাতীয়
ধারণা �কাশ কের কিবতা িলখেতও েদখা যায়। েযমন
মাইজভা�ােরর এক িহ�ু ভ� িলেখেছ:
69

. এ জাতীয় িব�াস �তয্াখয্ান উেক িতিন বেলন : ‘‘মুসিলমেদর মােঝ
এমন িকছু দেলর আিবভর্াব ঘেটেছ যারা এ দাবী কের ে, ওিলগণ জীিবত
েহান আর মৃ ত েহান সবর্াব�ায় জগত পিরচালনার েক্ তােঁ দর দািয়�
রেয়েছ, িবপদাপেদ তােঁ দর িনকট সাহাযয্ কামনা করা যা,... তােঁ দর মােঝ
রেয়েছন আ�াল, নু কাবা, আওতাদ ও নু জাবা..., কুতুবই হেলন সম�
মানু েষর িবপেদ সাহাযয্কার...। িতিন বেলন : এ জাতীয় কথার মেধয্
বাড়াবািড় রেয়েছ, বরং এর মেধয্ই িচর�ায়ী �ংস ও শাি অিনবাযর্ হেয়
রেয়েছ। েকননা; এেত িনি�তভােব িশকর রেয়েছ। কুরআেনর সােথ রেয়েছ
এর িবেরাধ, সকল ইমাম ও মুসিলম উ�ােহর ঐকমেতয্র িভি�েত
�িতি�ত আ�ীদার সােথও এর িবেরাধ ও ৈবপিরতয্ রেয়ে...। মুতুয্র
পেরও ওিলগণ মানু েষর ভাগয্ পিরবতর্ন করেত পাে, এ জাতীয় িব�াস
সবেচেয় জঘনয্তম িব�া...। আ�াল ও গাউছ স�েকর্ েলােকরা যা বেল
তা তােদর িমথয্া বানােনা গ� ৈব আর িকছুই নয়। েদখুন: েশখ সু লই্মান
ইবন আ�ু �াহ ইবন মুনী‘, �াগু; পৃ . ২৩২-২৩৪।
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হায়ের দয়াল ভা�ারী।
েদাজাহােনর মািলক আমার জগেতর কা�ারী।
(মাওলাের) েতামার নাম িনেয় িদলাম ভব সাগের পািড়।
পুলেসরােত পার কিরও িদেয় চরণ তরী।
(মাওলাের) মানু ষরূেপ এেল িচনেত না পাির
তুিম যিদ দয়া কর এক পলেক তির।
(মাওলাের) মিদনা, বাগদাদ, আজিমেরর েখলা সা� কির
চ��ােম েরাশন কিরলা হইয়া ভা�ারী।
(মাওলাের) নাম শুেন েতামার দরজায় হেয়িছ িভখারী
রেমশ বেল েদাহাই েতামার এক নজের চাও িফির।’’ 70
কী আ�যর্ ে, এ েলাকিট একজন িহ�ু ধমর্াবল�ী হওয়া
সে�ও আহমদু �াহ মাইজভা�ারীর একজন �থম ে�ণীর উপাসেক
পিরণত হেয়েছ। িহ�ুরা েযমন তােদর রাম, কৃ� ও িশব ইতয্ািদ
েদবতােদর বয্াপাের এরা আ�াহর অবতার বেল িব�াস কে, িঠক
েতমিন এ বয্ি� মাইভা�ারীর েবলায়ও একই ধারণা েপাষণ
করেছ। েস তার অপর এক কিবতায় বেলেছ : ভা�ারীর পা িনেয়
সবর্দা িচ�া করেল কখনও িবপদ হয় না। মানুেষর পাপ েমাচেনর
জনয্ই মাইভা�াের তাঁর শুভাগমন হেয়িছল। ভা�ারীর পােয়র
70

. �গর্ীয় রেমশ চ� সরকা, মুি�র দরবার; (চ��াম: � পুিলন িবহারী শীল,
সং�রণ িবহীন, ১৯৯২ ি�.), পৃ . ৮।
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কথা িচ�া করেল কা‘বা, কাশী ও বৃ �াবন সবই পাওয়া যায়।
তাঁর �িত ভি� েরেখ মুেখ ভা�ারী নাম জপ করেল আেখরােত
মুি� পাওয়া যােব; েকননা, আেখরােত ভা�ারী বয্তীত পার পাবা
েকােনা উপায় েনই। িনে� বিণর্ত তার কিবতার �ারা তার এ সব
ব�বয্ �কািশত হেয়েছ। েযমন েস বেলেছ:
ভাব অেবাধ মন হরদেম ভা�ারী চরণ।
ঐ চরেণ শরণ িনেল িবপদ হয় না কদাচন।
মাইজভা�ারীর েজার কদেম কী ফল আেছ জান না,
পাপীর ভােগয্ েদখা িদলভা�ােরেত মাওলানা;
ঐ কদম বরকেত পািব কা‘বা কাশী বৃ �াবন।
মাওলার �িত ভি� রাখ মুেখ ডাক ভা�ারী,
মাওলা িবেন আর েকহ েনই িনেত যােব পার কির,’’।

71
৭০

শুধু এখােনই েশষ ন, েস আেরা দূর অ�সর হেয়
ভা�ারীেক মানু েষর ভােগয্র উপর হ�েক্ষপকারী ও তােদ
যাবতীয় সু খ-দু ঃেখর মািলক বািনেয় িদেয়েছ। এ পযর্ােয় েস
বেলেছ:
কািল েতামার কলম েতামার, সু খ-দু ঃখ িলখা সকল েতামার,
েক খ�ােব তুিম না খ�ােল। 72
৭১

71

. তেবদ; পৃ . ২।
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মাইজভা�ােরর মুসিলম ভ�রা হয়েতা উপযু র্� সকল িবষেয়
এ বয্ি�র িচ�াধারার সােথ একমত নাও হেত পােরন। তেব
একজন মানু েষর পথ��তার জনয্ েতা তার একিট �া� ধারণাই
যেথ�। মাইজভা�ােরর বািষর্ক ওরেস েয সকল মুসিলমরা তােদর
ভাগয্ পিরবতর্ন ও সমসয্ািদর সমাধান পাবার জনয্ মানেতর,
জ� ও নগদ টাকা অকাতের িবিলেয় েদন, েস সবই তােদর িশকর্ী
কেমর্ িল� থাকার দলীল হওয়ার জনয্ যেথ�। েসখানকার বািষর্
ওরেস েয হাের িহ�ু, মুসিলম িনিবর্েশেষ সবাই িভড় জমা, তােত
মেন হয় মাইজভা�ার েযন সকল ধমর্াবল�ী েলাকেদর জনয্ একি
মহািমলন েক�। এ স�েকর্ েস বয্ি�র ভাষয্ িন:
‘‘‘আয়ের আয় রহমান’ মনেজেল মাইজভা�ার,
ঔরস েমলা ে�েমর েখলা েদখিব আেশেকর েগালজার।
দু ই িদেক দু ই রওজা বাি� �েল অিনবার,
হালকা তােল আেশক নােচ আ�াহু িজিকর সা,
উট, গর, গয়াল, ৈমষ সংখয্া নাই ছাগল েভড়া,
মােঝ মােঝ নলকুপ আেছ িপপ
ঁ াসী েলাক পািন খায়।
েকহ িছেট আতর েগালাপ বাবাজােনর হুজুরা,
বাবাজােনর পি�ম পাে�র্ রওজা শাজাদা,
েকহ রাে� েকহ খাওয়ায় েখদমেত আেছ মশগু,
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নানা রকম বাদয্ বােজ হকভা�ারী শ�মূ ল,
িহ�ু, মুসিলম, খৃ�ান, েবৗ� িমলন েক� ে�ম দরবার।’’ 73
ওিলগণ িক মানু েষর কলয্াণ করেত পাের?
ব�ত আমােদর েদেশর অিধকাংশ মুসিলমেদর কবের
যাওয়ার কারণ ও উে�শয্ িনেয় গেবষণা কের আমার কােছ যা
�তীয়মান হেয়েছ তা হেলা-আউিলয়া, পীর ও দরেবশেদর
অিধকাংশ ভ�রা এ িব�ােসর েক্ষে� একমত , আউিলয়া ও
দরেবশগেণর জীবন আর মৃতুয্ সবই সমান। েকনন, �কৃতপেক্
তাঁরা মেরন না। বািহয্ক দৃি�েত মৃতুয্র মাধয্েম তাঁরহজগত
েথেক ইে�কাল কেরন বা �ানা�িরত হেয় আ�াহর সাি�েধয্ চেল
যান। এ সমেয় তাঁেদর রূহানী শি� পূেবর্র তুলনায় বৃি� , যার
ফেল পৃিথবীর েয েকােনা �ান েথেক তাঁেদরেক আ�ান করেল
তাঁরা তা শুনেত পাের এবং মানু েষর েয েকােনা কলয্াণাজর্ন ব
অকলয্াণ দূরীকরণ করে পােরন। এ ধারণার পিরে�িক্ষেত
তারা তােদর কােছ তােদর পািথর্ব ও পরকালীন যাবতীয়
�েয়াজনািদ িনেয় আগমন কেরন। েরাগীরা যায় েরাগ মুি�র জনয,
স�ানহীনরা যায় স�ান লােভর জনয, িবপ�রা যায় িবপদ মুি�র
জনয, চাকুরীহীনরা যায় চাকরী লােভর জনয, অপরাধীরা যায় ক্ষম
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�াি�র জনয; িনবর্াচেন �িত��ীরা িনবর্াচেন জয়ী হওয়ার জনয
তােদর কবের যাওয়ার পািথর্ব উে�শয্ িবিভ� রকেমর হেল
সকেলর

পরকালীন

উে�শয্ তাঁেদর শাফ‘আেতর

মাধয্েম

পরকালীন মুি�।
অেনেক মেন কের খাজা মঈনু ি�ন িচশিতর কবর েথেক
ফেয়জ ও বরকত উপেচ পড়েছ। েসখােন েয েয উে�েশয্ই তাঁেক
আ�ান কের, তােদর সকেলর জেনয্ই তাঁর দ ’হাত �শ� হেয়
রেয়েছ। এভােব ‘‘েকউ িফের না খািল হােত খাজা েতামার দরবার
হেত’’ এ বাকয্িট তাঁর ভ�েদর িনকট একিট ে�াগােন পিরণত
হেয়েছ। তারা ওরস উপলেক্ষ তােদর দাওয়াতী িচ-পে� এ
জাতীয় ে�াগান িলেখ থােকন। েযমন জৈনক কাজী মাহবুবুল
আলম তার এক দাওয়াতী পে� িলেখেছন : ‘‘তাহার এতই দয়া
েকহ তাহার দরবার হইেত খািল হােত েফের না। ওিল আ�াহর
েনক দৃ ি� িবদু য্েতর নয্ায় মুহূেতর্ই আপনার ভাগয্ পিরবতর্ন ক
পাের এবং আপনােক শত বৎসর এবাদেতর উে�র্ তুেল িদেত
পাের। আপিন খাজা সােহেবর েনক দৃ ি� লাভ করুন’’ 74
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. কাজী মাহবু বুল আলম এর িঠকানা : িলংক ই�ারনয্াশনা, আল-েচ�ার নং
১২২/১২৪, মিতিঝল , ঢাকা।
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খাজা মঈনু ি�ন িচশিতর বয্াপাের তাঁর ভ�েদর ধারণা হেএক সময় আ�াহ তাঁর নবীেক সব িকছু পিরচালনার দািয়� অপর্ণ
কেরিছেলন। এরপর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর এ
দািয়� অপর্ণ কেরেছন খাজা মঈনুি�ন িচিতেক। তােদর এ
জাতীয়

ধারণা

�কািশত

হেয়েছ

তাঁর

�শংসায়

িনিমর্ত

বাজারজাতকৃত গােনর েকেসেট। েযমন তারা বেল থােক :
েখাদার ধন নবীেক িদয়া েখাদা েগেলন খািল হইয়া
নবীর ধন খাজােক িদয়া নবী েগেলন খািল হইয়া
খাজাের েতার দরবার হেত েকউ িফের না খািল হােত।
অিলগেণর বয্াপাের তাের আেরা ধারণা হে�-তাঁরা সকল
অসাধয্েক সাধন করেত পােরন। ে-জেনয্ তােদরেক আ�াহর
রহমেতর উপর ভরসা করার পিরবেতর্ ওিলেদর করুণার উপর
ভরসা করেত েদখা যায়। েযমন এক বয্ি� তার মেনর -জাতীয়
অিভবয্ি� �কাশকরেত িগেয় বেলেছ : ‘‘েখাদারই েপয়ারা ওিল
েয জন সংসাের, অসাধয সাধন কিরেত েস পাের, েতামার দয়া না
হেল বাবা আমার হেব কী উপায়।’’
অপর এক বয্ি� খাজা মঈনুি�ন িচশিতর বািষর্ক ওরে
শরীক হওয়ার জনয্ সাধারণ জনগণেক আ�ান করেত িগেয়
বেলেছ : ‘‘গরীব েনওয়াজ যাহার দরবাের সবর্দা ফেয়েজর সমু�
উছিলয়া পেড়, েসই দয়ালু খাজা বাবার দরবাের আপিনও আসু ন
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আ�াহর রহমত পাইেত ও েরাগ েশাক দু ঃখ দাির�তা হইেত
মুি� পাইেত। দীন ও দু িনয়ার পরম শাি� লাভ কিরেত ওরস
েমাবারেক শরীক হইয়া আপিনও ফেয়জ হািসল করুন’’ 75
ওরস উপলেক্ষ আজমীর হেত বাংলা ভাষায় �কািশত এ
দাওয়াতী পে� ওরেসর মাহা�য্ বণর্না �সে� বলা হেছ: ‘‘উরশ
েমাবারক এক েসৗ�যর্য্ ও রহমেতর দৃশয্ জািনেবন।
রহমেতর সময় আউিলয়া একরাম হইেত ফেয়জ বরকত হািসল
করার সময় ঐ পিব� সময় খাজা বাবার রূহানী ফেয়জ অগিণত
ভােব িবতরণ হইয়া থােক, সকল আেশকীনরা ঐ েনক সমেয়
সকল মেনা কামনা পূ রা কিরয়া থােকন এবং েনক সমেয় বাবার
দরবার হইেত েকহ খালী হােত েফেরন না।’’ 76
েনায়াখালী েজলার মহীউি�ন এখলাসপুরীর ভ�রা তার
বয্াপাের েয ধারণা েপাষণ কে, তা েযন অতীেতর সকল ওিলগণ
েক অিত�ম কের েগেছ। তারা তার বয্াপাের েয সব ধারণা
েপাষণ কের তা তােদর ওরস উপলেক্ষ �কািশত এক দাওতী
75

. এ দাওয়াত দাতার নাম : ৈসয়দ আলমগীর িচশতী, এম. রহমান এ� েকাং,
৩৭/ েক. িব.আ�ু স সা�ার েরাড, রহমতগ�, চ��াম, বাংলােদশ।

76

. ১৯৭৮ সােল পীরজাদা েমৗলভী ৈসয়দ ফজলু র রহমান েবারাকী হেত েস
বছেরর ওরস উপলেক্ষ �চািরত দাওয়াতী প� েথেক গৃহী
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েপা�াের এ ভােব িলিখত রেয়েছ: ‘‘...িতিন (মহীউি�ন) তাঁর
জীব�শায় জনগেণর কলয্াণ সাধন কের েগেছ, এখনও (মৃতুয্র
পরও) িতিন মানু েষর কলয্াণ কের যাে�ন। িতিন মানুেষর দুঃখ
দূ রীকারী (গউছ) িছেলন। তার হােত েদেশর িবচার ও শাসন
ক্ষমতা িছল। চ��, েনায়াখালী, বিরশাল ও খুলনা েজলার
উপকূলীয় এলাকায় সমু�েক তার তা�বলীলা েথেক িতিন বারণ
কেরিছেলন। যার ফেল েস সব েজলার উপকূলীয় এলাকা ধীের
ধীের বিধর্ত হেয়েছ। তার িনকট ৮৬ হাজার গউছ, কুতুব,
আবদাল, নজীব ও আখইয়ার ইতয্ািদর েনতৃ�দােনর রূহানী
বােতনী েযাগয্তা িছল। কমপেক্ষ আট হাজার , বয্বসায়,
সমােজর েনতৃ�দানকারী ও িশ�পিতরা তার মাধয্েম তােদর
জীবেন শাি� লাভ কেরেছন।’’
কবর িযয়ারেতর উে�শয্ পিরবতর্: পীর, অিল, দরেবশ ও
সাধারণ মানু ষ িনিবর্েশেষ িবনা সফের যােদর কবর িযয়ারত করা
যায়,

তােদর

কবর

িযয়ারেতর

অনু মিত

�দােনর িপছেন

শরী‘আেতর উে�শয্ হে� কবর� বি�র জনয্ মাগেফরাত কামনা
কের েদা‘আ করা এবং িনেজর েশষ পিরণিত ও আেখরাতেক
�রণ করা। মানু েষরা কবর িযয়ারেত িগেয় শরী‘আত িবেরাধী কমর্
কের িবধায়, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এক সময়
কবর িযয়ারত িনিষ� কের িদেয়িছেলন। কবর িযয়ারেতর িপছেন
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শরী‘আেতর েয উে�শয্ রেয়েছ েস স�েকর্ জনগেণর অবগিত
পর পরবতর্ী এক সমেয় িতিন পুনরায় তা িযয়ারেতর অনুমিত
�দান কেরন। িতিন এ �সে� বেলন:
َ
ُْ َ َ ْ َ ْ ُ ََُْ ْ
َ ْ ُ َِّ َﺈ ّ َ ُﺬَﻛ
«ُﺮ� ِﻢ اﻵ ِﺧ َﺮة
ﺒُﻮر ﻓﺰُورُوﻫﺎ ِ�َﻬﺎ
ِ »ﻛُﻨﺖُ  �ﻬﻴﺘ�ﻢ �ﻦ ِز�ﺎر ِة اﻟﻘ
‘‘আিম েতামােদরেক কবর িযয়ারত করেত (এক সময়)
িনেষধ কেরিছলাম, এখন েতামরা তা িযয়ারত কেরা; েকননা, তা
েতামােদরেক আেখরাত �রণ কিরেয় েদয়।’’ 77
76F

িক� পীর ও ওলীেদর ভ�েদর অব�া িবচার করেল েদখা
যায়, তারা কবর িযয়ারেতর মূ ল উে�শয্েক স�ূণর্ভােব িভ
উে�েশয্ �বািহত কের িদেয়েছ। তারা কবরবাস ওিলর �েয়াজন
পূ রেণর বদেল তাঁেদর কবরেক িনেজেদর �েয়াজন পূ রেণর �ােন
পিরণত কেরেছ। তারা মেন করেছ- ওলীেদর জনয্ মাগিফরাত
কামনা ও তাঁেদর জনয্ েদা‘আ করার েকােনা �েয়াজন েনই;
েকননা, তারােতা আ�াহর ৈনকটয্ লােভ ধনয্ হেয় েগে! অথচ
কুরআন ও হাদীস �ারা এ কথা �মািণত রেয়েছ েয, মানু ষ েস

77

. মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল জানাইয, বাব নং ৩৬, হাদীস নং ৯৭৭;২/৬৭২;
নাসাঈ, �াগু; ৮/৩১০; িতরিমযী, �াগু; িকতাবু ল জানাইয, বাব নং
৬০, হাদীস নং ১০৫৪;৩/৩৭০।
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েয-ই েহাক না েকন, মৃতুয্র পর তার সকল কমর্ ব� হেয় য,
েস জীিবতেদর েদা‘আর �িত আশাি�ত হেয় থােক। আমােদর
পক্ষ েথেক তা েকােনা উপকার েপেল তারা আমােদর কলয্ােণর
জনয্েদা‘আ করেলও তােদর এ েদা‘আর েকােনা কাযর্কািরতা েনই
বেল তা আমােদর েকােনা কলয্ােণ আেস ন; কারণ, তারা মৃত,
আর মৃত মানু েষর এমন েকােনা কমর্ েন, যার �ারা িতিন িনেজ
বা অপর েকউ উপকৃত হেত পাের। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েযখােন বেলেছন :
ُُ َ َ َُْ َ َ َْ ُ َْ ْ َ َ َ
«...اﻹ�ﺴﺎن ا�ﻘﻄﻊ �ﻨﻪ �ﻤﻠﻪ
ِ »إِذا ﻣﺎت
‘‘মানু ষ যখন মের যায় তখন তার যাবতীয় আমল ব� হেয়
যায়...।’’ 78 এরপরও সাধারণ মানু েষরা েযমন ওিলেদর বয্াপাের এ
7F

হাদীেসর িবপরীত িচ�া কের, েতমিন আমােদর েদেশর েকােনা
েকান নামধারী ওিল বা পীরেদরেকও অনু রপ িচ�া করেত েদখা
যায়। উদাহরণ�রূপ সাতক্ষীরা েজলার বিশরহােটর পীর জন
78

. মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল ওয়ািসয়য্া, বাব নং ৩, হাদীস নং ১৬৩১,
৩/১২৫৫; িতরিমযী, �াগু; িকতাবু ল আহকাম ..., বাব নং ৩৬, হাদীস নং
১৩৭৬;৩/৬৬০; আবু দাউদ, �াগু; ৩/১১৭; আদ-দা-িরমী, আ�ু �াহ ইবন
আ�ু র রহমান, আবু মুহা�দ, সু নািনদ দািরমী; স�াদনা : ফওয়ায আহমদ
ও গং, (ৈবরুত : দারু িকতািবল আরবী, ১ম সং�রণ, ১৪০৭িহ:),
১/১৪৮; সহীহ ইবেন িহববান; ৭/২৬৬।
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মুহা�দ রুহুল আিমন সােহেবর কথা বলা যায়। িত তার
জীবেনর েশষ �হের তার ভ�েদর উে�েশয্ এ উপেদশ িদেয়
েগেছন েয,
‘‘আমার কবের সাওয়াব েপৗঁছােনার উে�েশয্ েতামর
েযখােনই ইসােল ছওয়ােবর মাহিফল কেরা না েকন, তা আ�াহ
�হণ করেবন, আমার ইসােল ছওয়ােবর জনয্ যারাই হািদয়া েপশ
করেব আিম আমার কবের শুেয় তার জনয েদা‘আ করেত
থাকেবা।’’ 79
কবর� ওিলগণ িক আ�ানকারীেদর আ�ান শুনেত পাের?
যারা ওলীেদরেক সাধারণ মানু েষর ইহ-পরকালীন কলয্ােণর
েক্ষে� অেনক িকছু করেত পােরন বেল মেন ক, তাঁেদরেক
িনকট ও দূ র েথেক আ�ান কের এবং মেন কের েয, তাঁরা
তােদর এ সব আ�ান �বণ করেত পােরন। িক� মহান আ�াহ
তােদর এ �া� ধারণা খ�ন পূবর্ক বেলন:
79

. এ উপেদেশর কথািট সাতিক্ষরা েজলার কুিলয়া মা�াসার েসে�টারী �ার
মুহা�দ আশরাফুল আলম পীর রুহুল আিমন সােহেবর ইসােল ছওয়া
উপলেক্ষ অনুি�ত একিট ইসলামী সভায় জনগণেক শরীক হওয়ার জন
দাওয়াতী পে� উে�খ কেরেছন।
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َ َُُۡ ۡ ُ َ ٗۡ َ َ َُُۡ َ ّ
َ ُ َۡ َ ّ
ُ
ٌ ٰ �َ  أ َ ۡم٢ ون
ُ ۡ �َ ت
�
ون �َِ � �لقون ش�ٔا وهم �لق
ِ ﴿ َٱ�َِين يدعون مِن د
ٓ َ
ۡ
َ ُ
َ َ
[٢١  ،٢٠ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٢ أ ۡح َياءٖ� َو َما �َش ُع ُرون َيَّان ُ� ۡب َعثون
‘‘আ�াহেক বয্তী তারা যােদরেক আ�ান কের তারা িকছু ই
সৃ ি� কের না অথচ তােদর সৃ ি� করা হয়। তারা মৃত, জীিবত নয়,
আর তারা কেব পুনরু�ীিবত হেব তা অনুধাবন করেত পাে
না।’’ 80
79F

আরেবর মুশিরকরা উপযু র্� ধারণার িভি�েত ওয়া, সু য়া‘,
ইয়াগু, উয়া‘উক, নসর ও অনয্ানয্ েয সওিলেদরেক সাহােযয্র
জনয্আ�ান জানােতা, েস সব অিলগেণর বা�ব অব�া স�েকর্
এ আয়ােত আেলাকপাত করা হেয়েছ এবং তােদরেক এ কথা
বলা হে� েয, েতামরা যােদরেক উ� ধারণার িভি�েত আ�ান
করেছা, তারােতা েতামােদর সাহাযয্ করেত পাের ন; েকননা,
তারােতা মৃত। আর মৃতরা িকছু ই �বণ করেত পাের না।
পৃিথবীেত েক কী করেছ, এখােন কখন কী ঘটেছ, কখন মহা�লয়
ঘটার পর তাঁরা পুনরু�ীিবত হে, এ সব বয্াপাের তাঁেদর
েকানই অনু ভূিত েনই। এই যিদ হয় মুশিরকেদর আ�ানকৃত
অিলগেণর অব�া, তা হেল সাধারণ মুসিলমরা েয সব ওিলগণ েক
80

. আল-কুরআন, সূ রা নাহাল: ২০, ২১।
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উ� ধারণার িভি�েত আ�ান কের থােক, তাঁেদর অব�া েয এর
বয্িত�ম হেব ন, তা বলা-ই বাহুলয্।�ত মের যাবার পর
তাঁেদর রূেহর �ারা তাঁরা িনেজরা এবং অপর েকউ উপকৃত হেত
পারেব না েকননা, রূেহর �ারা রূহ িনেজর বা অপর কাের
উপকার করার জনয্ রূেহর সােথ জীব� েদেহর সহঅব�া
একা� �েয়াজন। েদহ যখন মের যায় তখন রূেহর জীিবত থাকা
আর না থাকা উভয়ই সমান হেয় যায়। েদহ মের যাওয়ার ফেল
রূহেক হাজােরাআ�ান করেলও তা �াভািবক িনয়মানু যায়ী িকছু ই
�বণ করেত পাের না। তখন তা কােরা েকােনা উপকারও করেত
পাের না। واﷲ أﻋﻠﻢ
আ�াহই সকল কলয্াণ ও অকলয্ােণর মািল:
আমােদরেক মুসিলম িহেসেব মেন রাখেত হেব েয, �েতয্ক
কমর্ স�ািদত হওয়ার জনয্ �েয়াজনীয় ৈবধ কাজকমর্ করা হ
শরী‘আেতর িনেদর্শ। েয বয্ি� তা �হণ কের আ�াহর উপ
ভরসা করেলা এবং এর সােথ সােথ আ�াহর রহমত ও দয়া
কামনা করেলা, আ�াহ েস বয্ি�র কামনা কখনও �ত পূণর
কেরন, কখনও েস বয্ি�র ঈমান ও ৈধেযর্র পরীক্ষা �হেণর
তা পূণর্ করেত িবল� কেরন। যােক ই�া �ত েরাগ েথেক
আেরাগয্ দান কের, যােক ই�া �ত স�ান েদন, যােক ই�া তা
136

িদেত িবল� কেরন। এ েক্ষে� ন, রাসূ ল আর সৎ ও অসৎ বেল
েকােনা পাথর্কয্ েনই। এইেতা নবীবর আইউব এর িবই লক্ষ
করা যায়। িতিন দীঘর্ িদন যাবৎ মহামারীেত আ�া� িছেলন।
আ�াহ তা‘আলা তাঁর ঈমান ও ৈধেযর্র পরীক্ষা �হেণর জনয্ ত
েরাগ মুি�েত িবল� কেরন। অবেশেষ তাঁেক েয অিন�তা েপেয়
বেসেছ েস অিনে�র কথা আ�াহেক �রণ কিরেয় িদেয় এর
ওসীলায় তাঁর রহমেতর �তয্শী হেয় েস েরাগ েথেক আেরাগয্
লােভর জনয্ এ মেমরেদা‘আ কেরন :

َ
ّ نت أ َ ۡر َح ُم
َ �ِ ٰ َ�ل
َ َ �ُّ َوأ
ّ ُ �
َ ِ َّ ﴿ � ِ ّ� َس
  [٨٣ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء٨ �ِ

‘‘আমােক অিন�তা েপেয় বেসেছ, অথচ তুিম দয়ার
সাগর’’। 81
৮০F

এই েদা‘আ করার পর আ�াহ তা‘আলা তাঁর মন�ামনা পূ ণর্
কেরন। ই�াহীম আলাইিহস সালাম-এর অব�া েদখুন, জীবেনর
েশষ �হের েপৗঁছার পরও তাঁ েকােনা স�ান হি�ল না। েদখেত
েদখেত তাঁর �ীও বৃ �া এবং ব�া হেয় েগেছন। দীঘর্ পরীক্
�হেণর পর যখন আ�াহ তাঁেদরেক স�ান �দােনর সংবাদ
িদেলন, তখন তাঁর �ী হতবাক হেয় বেলন :
81

. আল-কুরআন, সূ রা আি�য়া : ৮৩।
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ّ ً ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ ٞ ُ َ َََ۠ ُ ََ
ٞ � ٌء َعج
ۡ َ َ ِنَ َ�ٰ َذا ل
ۖ﴿ءأ ِ� و�نا عجوز و�ذا �ع ِ� شيخا
  [٧٢ : ﴾ ]ﻫﻮد٧ يب
ِ
‘‘আিম স�ান �সব করেবা অথচ আিম একজন বৃ �া ও ব�া
এবং আমার �ামী একজন বৃ � মানু ষ ! িন�য় এ ঘটনািট একিট
অ�ূ ত বয্াপার’’ 82
81F

অনু রূপভােব নবীবর যাকািরয়া আলাইিহস সালাম-এর
িবষয়িটও লক্ষয্ করা যায়। িতিনও স�ান �াি�র আশায় থাক
থাকেত বৃ � হেয় েগেছন। পিরেশেষ আ�াহর কােছ এই বেল
েদা‘আ কেরন :

ٗ َ ّ َ َ َٓ ُ ۢ ُ َ َۡ َ ٗۡ َ ُ ّۡ َ َ َ ۡ َ ّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ّ ّ َ
ب شق ِّيا
ِ ب إ ِ ِ� وهن ٱلعظم م ِِ� وٱشتعل لرَأس شيبا ولم أ�ن بِد��ِك ر
ِ ﴿ر
ّ
َ ّ
ۡ � مِن َو َرآءِي َو َ�نَت
ۡ ٱم َرأَ� َ�ق ِٗر� َ� َه
ُ �� خ ِۡف
َ ِ ٰ �َ ت ٱل ۡ َم
ب ِ� مِن َُنك َو ِ ّٗ�ا
ِ
ِ
ِ ٤
ُ ََ ُ َ
َ ث م ِۡن َءال َ� ۡع ُق
  [٦  ،٤ :وبۖ ﴾ ]مﺮ�ﻢ
ِ
ِ يرِث ِ� و�ر٥
‘‘েহ আমার পালনকতর্! আমার অি� বয়স-ভারাবনত

হেয়েছ, বাধর্য্েকয্র ফেল মাথার চুল শু� হেয় , �ভু েহ!
েতামােক আ�ান কের আিম েতা কখনও হতভাগা হইিন। আমার
পর আমার �েগাে�র েলাকেদর (অব�া) িনেয় আিম আতি�ত
82

. আল-কুরআন, সূ রা হূ দ : ৭২।
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আিছ, আমার �ী ব�া হেয় েগেছ, কােজই আপিন আপনার পক্
েথেক আমােক এমন একজন কতর্বয্ পালনকারী দান ক, েয
আমার ও ইয়া‘কুেবর উ�রািধকারী হেব।’’ 83
এবার লক্ষযের েদখুন : েরাগ মুি� আর স�ান দান যিদ
ওিল ও দরেবশগেণর আয়ে� বা সামেথর্য্র মেধয্ থাক, তা হেল
নবীগণ আ�াহর বড় ওিল হওয়ার সু বােদ অনয্ানয্েদর েচেয় অিধ
সু িবধােভাগ করেতন। তাঁেদর েকােনা েরাগই হেতা না, বা হেলও
তা �ত আেরাগয্ কের িনেতন। স�ানািদ যথা সমেয় েপেয়
েযেতন; িক� বা�বতা এর স�ূণর্ িবপরীত বেলই আমরা েদখেত
পাই। তাঁেদরেক েরাগ মুি� ও স�ান লােভর জনয্ হতাশ না হেয়
অতয্� ৈধেযর সােথ অেপক্ষা করেত েদখা য এবং অপর
েকােনা িবক� বয্ব�ার িচ�া না কের শু ধুমা� আ�া তা‘আলার
কােছই িবনেয়র সােথ তা কামনা করেত েদখা যায়।
এ েক্ষে� আমােদ র রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�
এর জীবেনও আমােদর জনয্ িশক্ষার িবষয় রেয়েছ। িতিন আ�া
এেতা ি�য়ভাজন হেয়ও একজন ইয়াহূদীর জাদু মে�র �ারা
83

. আল-কুরআন, সূ রা মারয়াম : ৪-৭।
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আ�া� হেয়িছেলন, অথচ িতিন বুঝেতও পােরন িন েয তাঁর কী
হেয়েছ, কী ভােবই বা িতিন এে�েক পির�াণ পােবন? অবেশেষ
আ�াহই তাঁেক এ বয্পাের সংবাদ িদেলন এবং সূরােয় নাস ও
ফালা� অবতীণর্ কের এর �ারা ঝাড়ফুঁেকর মাধয্েম তা ন� করা
বয্ব�া কেরন। যিদ িবপদ দূর করার বয্াপাের রাসূলু�াহ সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনজ� েকােনা উপায় থাকেতা, তা হেল
িতিন জাদু েত আ�া�ই হেতন না, বা হেলও মুহূেতর্র মেধয্
তাে�েক আেরাগয্ লাভ করেত সক্ষম হ; িক� তাঁর পেক্ষ ত
করা স�ব হয় িন। এেত �মািণত হয় েয, আমােদর রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যিদ তাঁর উপের পিতত িবপদ িনজ
েথেক দূ র করেত না পােরন, তেব এ জগেত এমন েকােনা ওিল
ও দরেবশ থাকেত পােরন না, িযিন িনেজর বা অপর েকােনা
মানু েষর িবপদ দূর করেত পােরন। বা যার েকােনা স�ান হবার
নয় তােক স�ান েদবার বয্ব�া করেত পােরন। েস জনয্ মাওলান
�াযী সানাউ�াহ পািনপথী বেলন:
‘‘েয ব�র েকােনা অি�� েনই েস ব�র অি�� দান করা বা
েয ব�র অি�� রেয়েছ েসটােক অি��হীন করার মত সামথর্য
ওলীেদর েনই। অতএব কােরা �িত এ ধারণা েপাষণ করা েয,
িতিন েকােনা ব�েক অি�� িদেত পােরন, বা েসটােক অি��হীন
করেত পােরন, কাউেক জীিবকা িদেত পােরন, েরাগ েথেক মুি�
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িদেত পােরন, িকংবা িবপদাপদ ও অকলয্াণ দূর করেত পাের,
তেব তা কুফরী িব�ােস পিরণত হেব।’’ 84
িক� অতয্� পিরতােপর িবষয় ে, আমােদর েদেশর সাধারণ
মুসিলমগণ ওলীেদর কবের শয়তােনর পাতােনা িকছু অ�ূ ত
কমর্ক� েদেখ, বা অ�ূ ত েকােনা ঘটনার কথা েলাক মুেখ শুেন
শয়তােনর েবড়াজােল আব� হেয় েগেছন। যার ফেল তারা
আ�াহর ক্ষমতােওলীেদর হােত নয্� কের িদেয়েছন। েস জনয্
তারা তােদর জীবেনর যাবতীয় অভাব ও অিভেযােগর কথা
আ�াহর পিরবেতর্ ওলীেদর কােছই জািনেয় থােকন, িবপেদ পড়েল
তাঁেদরেকই �রণ কের থােকন, তাঁেদর কবেরর িনকতম গাছ-পালা,
কূপ ও পুকুেরর পািন এবং জীব-জ� েথেকও কলয্াণ ও বরকত
�হণ কের থােকন। এগুেলার স�ান ও ত‘যীম কের থােকন।
এেত তারা িনেজেদর অজাে�ই আরেবর মুশিরকেদর নয্ায় িশেকর
িনমি�ত হে�ন; েকননা ওরাও তােদর অিল, েদবতা, গাছ-পালা
ও পাথেরর বয্াপাের এ জাতীয় ধারণা করার ফেলই িশেকর
িনমি�ত হেয়িছল।

84

. মাওলানা মুহা�দ আিরফ স�হলী, �াগু; ৯৩।
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৪. কবের অ�ু ল কািদর জীলানীর হ�েক্ষেপ িব�:
মানু েষর ইহকালীন জীবেন মৃত অিলগেণর হ�েক্ষপ করা
িব�ােসর পাশাপািশ িকছু জনমেন এ িব�াসও রেয়েছ েয, তারা
�েয়াজেন মানু েষর কবেরও হ�েক্ষপ করেত পােরন। এ �সে
বড়পীর আ�ু ল কািদর জীলানীর বয্াপাের একিট চমকদ ঘটনা
তাঁর ভ�েদর মােঝ আেলািচত হেত েদখা যায়। তা হেলা- একদা
তাঁর এক ভ� মৃতুয্র পর কবের নািক-মুনকার েফেরশতার
�ে�র জবাব িদেত অপারগ হেয় পেড়। এমতাব�ায় েস তার পীর
আ�ু ল কািদর জীলানীেক সাহােযয্র জনয্ �রণ করেত থােক
িতিন তাঁর ভে�র েদা‘আ শুেন েস েলাের কবের আগমন কেরন
এবং েফেরশতােদর হাত েথেক তাঁর ভে�র আমলনামা িনজ
হােত িনেয় তােদরেক লক্ষয্ কের ব- েতামরা িক জান না, এ
েলাকিট আমার ভ�। এেত েফেরশতাগণ িনবর্াক হেয় িফের
যান।

85
৮৪

১. আ�ু ল কািদর জীলানীেক দ�গীর নােম অিভিহতকরণ :
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. েদখুন: অধয্াপক আ� �ু র সালাফী, েতৗিহদ বনাম িশকর; (রংপুর: সালািফয়া
�কাশনী, সং�রণ িবহীণ, ১৯৮৪ ি�.), পৃ . ৭৭।
142

মহান আ�াহ হেলন এ জগেতর পিরচালক। এ-জগতেক সু �ুভােব
পিরচালনার জনয্ তাঁেক সবর্দাই জা�ত থাকেত হয়। কখন
তাঁেক মানবীয় েকােনা �কার দু বর্লতা েযম- ত�া, িন�া ও
পদ�লন �শর্ করেত পাের না। তাঁর একিট গুণগত নাম হে
ْ ّ
()َﻴُ ْﻮم, এ গুেণর কারেণ িতিন সম� জগতেক ধারণ কের
রেয়েছন। িতিন পায়চাির কেরন, হাঁটেত হাঁটেত তাঁর পা মুবারক
িপছেল যায়- নাউজু িব�াহ! এ জাতীয় কথা আ�াহর েক্ষে
�েযাজয্ হেত পাে না। িতিন যিদ পা িপছেল পেড় যান, তা হেল
িতিন কী কের এ মহাজগত ধারণ কের থাকেবন। িক� বড়পীর
‘আ�ু ল কািদর জীলানী (রহ.)-এর ভ�েদর মেধয্ আ�াহর
বয্পাের এ জাতীয় িব�াস রেয়েছ। ‘আ�ু ল কািদর জীলানী (রহ.)এর বয্াপাের তাঁর ভ�েদর মােঝ ে- সব রূপকথা ও ককািহনী রেয়েছ, ত�েধয্ সবেচেয় অ�ূত একিট কািহনী হে‘একদা িতিন অদৃ শয্ হেয় আকােশ আ�াহর সােথ সাক্ষাত ক
এবং দু ই ব�ুর নয্ায় িতিন েসখােন আ�াহ হাত ধের চলেত
থােকন। এক সময় হঠাৎ কের আ�াহর পা িপছেল যায় (নাউজু
িব�াহ)। তখন ‘আ�ু ল কািদর জীলানী আ�াহেক তাঁর হাত ধের
েসাজা কের দাঁড় করান।’ 86 এ ঘটনার পিরে�িক্ষেত ‘আ�ু ল
85F

86

. তেদব; পৃ . ৭৪-৭৫।
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কািদর জীলানী দ�গীর (আ�াহর হাত পাকড়াওকারী) নােম
অিভিহত হন। যারা এ জাতীয় ক�-কথায় িব�াস কের তারা েযন
�কারা�ের ‘আ�ু ল কািদর জীলানীেকই আ�াহর ধারক িহেসেব
গণয্ কের থাে এবং তাঁেক আ�াহর পিরচালনাকারীর মযর্াদা
িদেয় থােক, অথচ এমন ধারণা করা সু �� িশকর্।
রা�ীয় ক্ষমতা �াি�র েক্ষে� েদেশর জনগণেক সকল ক্
মািলক বেল মেন করা :
সকল ক্ষমতার মািলক ও উৎস হেলন আ�াহ। কাের
ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতা েথেক অপসািরত হওয়ার িবষ
স�ূ ণর্ভােব তাঁরই ই�া �ারা িনয়ি�ত হয়। েস অনুযায়ী যখন
িতিন েকােনা দলেক রা�ীয় ক্ষমতায় বসাবার ই�া কে, তখন
জনগেণর অ�রেক েস দেলর �িত িতিন আকৃ� কের েদন। তাই
তারা ে��ায় অথবা েকােনা িকছু র িবিনমেয় হেলও তােদরেক
েভাট েদয় এবং এ �ি�য়ায়ই েস দল রা�ীয় ক্ষমতা লাভ কের
আ�াহর ই�া না হেল েযেহতু জনগণ েকােনা দলেক ক্ষমতা
বসাবার জনয্ েভাট িদেত পাে না, েসেহতু ক্ষমতার মূল মািল
হেলন িতিনই, জনগণ নয়। েস-জনয্ েকউ যিদ এ কথা এ
িব�ােসর িভি�েত বেল েয, রা�ীয় ক্ষমতা লােভর িপছেন আ�া
েকােনা হাত েনই এবং জনগণই এর সব িকছু র মািলক, তেব
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তার এ ধারণা িশেকর্ আকবার িহেসেব গণয্ হেব। এমন ধারণা ন
িনেয় বলেল বািহয্ক দৃি�েত তার কথািট আপি�কর হওয়ায় তা
িশেকর্ আসগার িহেেব গণয্ হেব। এ ধরেনর কথা বলার িবষয়িট
শর‘য়ী দৃ ি�েত গিহর্ত হওয়া সে�ও গণ�জাত�ী বাংলােদেশর
সংিবধােনর ৭ম ধারার �থম পয্ারােত এ জাতীয় িস�া�ই গৃহীত
রেয়েছ। িস�া�িট িন�রূপ:
‘All powers in the Republic belong to the people
and their exercise on behalf of the people shall be
effective only under, and by the authority of this
Constitution.’87
জনগণেক এ ধরেনর ক্ষমতার �ীকৃিত �দােনর িবষয়ি
কুরআনু ল কারীেমর িনে�া� আয়াত দু ’িটর সােথ সাংঘিষর্ক বেল
�তীয়মান হয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন :
ّ
ٗ �َ ِ ّ َِ َُوَة
ّ َنَ لۡق
  [١٦٥ :ِيعا ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿
‘‘সকল ক্ষমতার মািলক েকবল আ�া’’ 88
87F

অপর আয়ােত বেলন :
87

. গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান; পৃ . ৬।

88

. আল-কুরআন, সূ রা বাকারাহ : ১৬৫।
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ٓ ََ ّ َ ۡ ُۡ ُ ََ ُٓ ََ َ َ ۡ ُۡ
ُ
ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َٰ ّ
ِمَن �شا ُء
�ع ٱلملك
ِ ﴿ ق ِل لَّهُمَ �ل ِك ٱلمل
ِ ك تؤ ِ� ٱلملك من �شاء وت
ّ ُ َٰ َ َ ّ ُ ۡ َۡ َ َ ُ ٓ َ َ َ ّ
ٓ ََ
ٞ �ءٖ قَد
ّ
ۡ َ �
 ﴾ ]ال٢ ِير
َتُعِزُ َمن �شا ُء َتُذِلُ من �شاء ۖ �ِيدِك ٱ�� ۖ ِنَك
ِ �

  [٢٦ :ﻋﻤﺮان

‘‘বল েহ আ�াহ! েহ ক্ষমতার মাি, তুিম যােক ই�া
ক্ষমতা দান , যােক ই�া স�ান দান কর, আবার যােক ই�া
অস�ািনত কর, েতামার হােতই সকল কলয্ােণর চািবকাি, তুিম
সব িকছু র উপর ক্ষমতাবা’’ 89
8F

৬. ওলীেদর কবর ও কবেরর মািট, গাছ, িনকট� কূেপর পািন ও
জীব-জ�র �ারা উপকাের িব�াস করা :
মহান আ�াহর ই�ায় এ পৃিথবীর অেনক িকছু ই মানু েষর অেনক
অসু খ-িবসু েখর েক্ষ উপকারী হেয় থােক। এেত েকােনা সে�হ
েনই। তেব েকােনা ওিলর কবর বা কবেরর মািট, এর িনকট�
গাছ, পুকুেরর মাছ, ক�প ও কুিমর ইতয্ািদর �িত তা ে ওিলর
সােথ সংি�� হওয়ার কারেণ উপকারী হওয়ার ধারণা করা িশেকর্র
অ�গর্ত। িক� তা সে�ও অেনক মুসিলমেদর মেন এ সব
উপকারী হওয়ার দৃ ঢ় িব�াস রেয়েছ। েস কারেণ তােদরেক
অিলগেণর কবেরর মািট, কবর বা কবেরর উপর পুড়ােনা েমাম

89

. আল-কুরআন, সূরা আেল ইমরান : ২৬।
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সং�হ করেত েদখা যায়। কূপ ও পুকুেরর পািন ময়লা হেলও তা
যমযেমর পািনর মত আ�েহর সােথ পান করেত ও তা �য়
করেত েদখা যায়। এমনিক শাহ জালাল (রহ.)-এর কূেপর সােথ
যমযম কূেপর েগাপন স�কর্ রেয়েছ বেলও ধারণা করেত েদখা
যায়। 90 কবেরর কবুতর, পুকুেরর মাছ, ক�প ও কুিমরেক যে�র
৮৯

সােথ খাবার িদেত েদখা যায়। অিনে�র ভেয় কবুতর ও মাছ
খাওয়া েথেক িবরত থাকেত েদখা যায়। িবিভ� েরাগ মুি� ও
স�ান লােভর আশায় েকােনা েকােনা কবর বা কবেরর িনকট�
গােছ তারকাঁটা মারেত ও লাল সু তা েবঁেধ রাখেত েদখা যায়। এ
জাতীয় গাছ িশকর্ চচর্ার েক� হওয়ােত তামূ েল উৎপাটন করা
�সে� মািলকী মাযহােবর একজন �িস� আেলম ইমাম �র�ুশী
বেলন :
"ﺎﻧﻈﺮوا رﻤﺣ�ﻢ اﷲ ! ﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪﺗﻢ ﺳﺪرة أو ﺷﺠﺮة ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﻨﻟﺎس و
ﻤﻮﻧﻬﺎ و ﻳﺮﺟﻮن ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺒء الﺸﻔﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ و�ﺮﻀ�ﻮن ﺑﻬﺎ اﻤﻟﺴﺎﻣ� و
". ﻓﺎﻗﻄﻌﻮﻫﺎ، ﺨﻟﺮق ﻓ� ذات أﻧﻮاط

90

. ৈসয়দ েমা�ফা কামাল, শাহ জালাল ও তার
ঁ কারামত; (িসেলট : িনউ
এমদািদয়া লাইে�রী, ১০ম ষং�রণ, ১৯৯৬ ি�.), পৃ . ২২।
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‘‘ওেহ মুসিলম জনতা লক্ষয্! আ�াহ আপনােদর উপর রহম
করু! েযখােনই েতামরা এমন েকােনা কুল গাছ বা অনয েকােনা
গাছ পােব, যার িনকেট েলােকরা (দূর-দূরা� েথেক) উে�শয্ কের
আগমন কের, এর স�ান কের ও তাে�েক েরাগ মুি� কামনা
কের, তােত তারকাঁটা মাের ও কাপেড়র টুকরা ঝুিলেয় রােখ, তা
হেল েতামরা বুেঝ িনেব েয, এিট (কািফরেদর) েসই যােত
আনওয়াত (এরই অনু রূপ গা, যােক কািফররা দূ র-দূ রা� েথেক
উে�শয্ কের আসেত)। সু তরাং েতামরা তা েকেট েফেলা।’’ 91
আ�ামা আহমদ রূমী কবর ও কবেরর িনকটতম গােছর
কােছ েলােকরা যা কের েস স�েকর্ ম�বযকরেত িগেয় বেলন:
‘‘কবেরর কােছ িযয়ারতকারীেদর নামায পড়া, কবেরর হ�
করার সময় িবিভ� িনয়ম-কানু ন েমেন চলা, এর পাে�র্ পশু যবা
ও কা�াকািট করা, �েয়াজেনর কথা কবরবাসীেক জানােনা,
তােদর িনকট ক�, অভাব ও িবপদ েথেক মুি� ইতয্ািদ কামনা
কের িযয়ারতকারীরা েয সব কমর্ কে, এর েকানিটই আ�াহর
জনয্ ন, বরং তা শয়তােনর জেনয্ই কের থােক’’ 92 রাসূ লু�াহ
91

. মুহা�দ আ�ু র রহীম, ফতাওয়া রহীিময়য্া; (গুজরাট : মকতবা-ইরহীিময়য্া, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), ১/২০৩-২০৪।

92

. আহমদ রূম, �াগু; পৃ . ১৫৯।
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সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর

সহচরগণ তাঁর

িনকট

মুশিরকেদর ‘যােত আনওয়াত’ নােমর কুল গােছর অনু রূপ একিট
গাছ িনধর্ারণ কের েদয়ার আেবদেনর হাদীসি 93 বণর্না পূবর্
৯২

িতিন বেলন : ‘‘লক্ষয্ ! যখন (রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর সাহাবীেদর পক্ষ েথ) েকােনা �কার এবাদত
বা এর িনকট েকােনা �েয়াজন পূ রেণর কথা জানােনা ছাড়াই,
শুধুমা� এেত অ�শ� ঝুিলেয় রাখা এবং এর পাে�র্ অব�ান �হ
করার উে�েশয্ এ ধরেনর গাছেক িনধর্ারণ কের েদয়ার আবদা
করা-ই রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর দৃ ি�েত এ
93

হাদীসিট িন�রূপ : আবু ওয়াি�দ আল-লায়ছী রািদয়া�াহু আন েথেক
বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন খয়বর অিভযােনর েবর
হেলন, তখন মুশিরকেদর একিট গােছর পা�র্ িদেয় অিত�ম কের, যােক
‘যােত আনওয়াত’ বলা হেতা, এর উপর তারা তােদর অ�শ� ঝুিলেয়
রাখেতা। সাহাবীগণ বলেলন- েহ রাসূল! ওেদর নয্ায় আমােদর জেনয্
একিট ‘যােত আনওয়াত’ িনধর্ারণ কের িদন। সাহাবীেদর এ আেবদন শুে
রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন : সু বহানা�াহ! েতামােদর এ
কথািট মূ সা (আ.) এর জািতর কথার মতই হেয় েগল, তারা বেলিছলমুশিরকেদর ইলােহর নয্ায় আমােদর জেনয্ একিট ইলাহ বািনেয় িদন। যা
হােতর মেধয্ আমার আ�া তাঁর শপথ কের বলি- েতামরা অবশয্ই
েতামােদর অতীেতর েলাকেদর রীিতনীিত অনু সরণ করেব।’’ েদখুন : আবু
ঈসা আত- িতরিমযী, �াগু; ৪/৪৭৫। েকােনা েকােনা বণর্নায় খয়বার
যু ে�র পিরবেতর্ হুনায়ন যুে�র কথা বিণর্ত হেয়
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গাছেক ইলাহ বা উপােসয্ পিরণত করার নামা�র হেয় েগ,
তখন েসই সম� েলাকেদর বয্াপাের আমরা কী ধারণা করেত
পাির, যারা েকােনা কবর, গাছ ও পাথেরর কােছ আগমন কের
এটােক স�ান কের, এর �ারা েরাগমুি� কামনা কের, এর
উে�েশয্ মানত কে, এ ধারণার বশবতর্ী হেয় ে, এিট তােদর
মানত �হণ কের। এিটেক তারা হাত িদেয় �শর্ কে, মুখ �ারা
চু�ন কের, অথচ আ�াহ তা‘আলা ‘মাকােম ই�াহীমেক’ নামােযর
�ান িহেসেব িনধর্ারেণর জনয্ আমােদরেক িনেদর্শ �দান ক
সে�ও সলফগণ তা হাত �ারা �শর্ করেত িনেষধ কেরেছন।
েযমন আযর�ী ইমাম কাতাদাহ (রহ.) েথেক বণর্না কের, িতিন
٩٤
F

93

ْ ُ ّ
ّٗ
ِ ﴿َٱ�َِذوا مِن َّ َق
  [١٢٥ :ام إِبۡ َ� ٰ ِ�ۧ َم ُم َص� �﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة

এ আয়ােতর বয্াখযয় বেলেছন :
()ﷲ أمﺮ اﻨﻟﺎس ﺑﺎلﺼﻼة ﻲﻓ ﻫﺬا اﻤﻟﺎﻜن و لﻢ ﻳﺄمﺮﻫﻢ ﺑﻠﻤﺴﻪ
‘‘আ�াহ তা‘আলা জনগণেক এ �ােন নামায পড়েত আেদশ
কেরেছন, তােদরেক তা �শর্ করেত আেদশ কেরন িন’’ 95
94F

94

. অনু বাদ : ‘‘েতামরা মাকােম ই�াহীমেক নামােযর �ান বানাও।’’ আলকুরআন, সূ রা : বা�ারাহ : ১২৫।
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বা�িবক অেথর্ যার েকােনা কবর, কবর, গাছ, পাথর, মািট,
কূপ ও পুকুর এবং ওলীেদর িনদশর্নািদেক িবিভ� েরামুি�র
হাসপাতাল ও িবপেদর আ�য়�ল বািনেয় িনেয়েছ, স�ান লাভ ও
িবিভ� মন�ামনা পূ রেণর �ান বািনেয় িনেয়েছ, তারা েযন
ওলীেদর কবর ও কবরসমূহেক মুশিরকেদর ‘হুব’ ও ‘মানাত’
েদবতার �ােন বিসেয়েছ এবং গাছ, কূপ, পুকুর ও ওলীেদর
িনদশর্নািদেক মুশিরকেদর ‘যােত আনওয়াত’, ‘উয্যা’ ও ‘লাত’
নােমর েদবীেত পিরণত কেরেছ। এসবেক েক� কের তারা যা
িকছু কের এর �ারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
েস ভিবষয্�াণীরই সতয্তা �মািণত হেয়, িতিন বেলিছেলন :
‘‘েতামরা অবশয্ই েতামােদর পূেবর্কার জািত (মুশিরকেদর)
রীিতনীিতর অনু সরণ করেব।’’ 96
৭. মানব রিচত িবধান ও আইন �ারা েদশ শাসন ও িবচার কাযর্
পিরচালনা করা :
এ পৃিথবীেত মানু ষ যিদ িনজ েথেক আপনা-আপিন সৃ ি� হেয়

95

. আহমদ রূম, �াগু; পৃ .১৬১।

96

. েদখুন : িতরিমযী, �াগু; িকতাবু ল কদর, বাব নং ১৮, হাদীস নং ২১৮০;
৪/৪৭৫; ইবেন মাজাহ, �াগু; ২/১৩২২; ইবেন আবী শায়বাহ, ৭/৪৭৯।
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থাকেতা, তা হেল তারা েযমন খুশী চলেত পারেতা। তােদর
জীবেনর যাবতীয় িদক ও িবভাগ শাসন ও পিরচালনা করার জনয্
িনেজরাই �াধীনভােব আইন ও িবধান রচনা করেত পারেতা।
িক� মানু ষ আ�াহর সৃ � জীব হওয়ায় তােদর এ �াধীনতা েনই;
েকননা, িতিন িনেজই তােদর এ �েয়াজন পূ রেণর জনয্
�েয়াজনীয় বয্ব�া �হণ কেরেছন। এ জনয্ িদেয়েছন সবর্কাল
সবর্�ােন �েয়ােগর উপেযাগী সবর্েশষ অহীর িবধান -কুরআন
ও তাঁর েশষ নবীর সহীহ সু �াহ। এ দু ’েয়র মােঝ বিণর্ত যাবতীয়
িবিধ-িবধান

মানু েষর

বযি�,

পিরবার,

ধমর্ী,

সামািজক,

রাজৈনিতক ও অথর্ৈনিতক জীবেন বা�বায়ন করা বা না করার
বয্াপাের আ�াহ তােদরেক সৃি�গত �াধীনতা িদেয় থাকেলও
শরী‘আতগত িদক েথেক তা পালন করা বা না করার বয্াপাের
িতিন তােদরেক েকােনা �াধীনতা দান কেরন িন। বরং এ কথা
বেল িদেয়েছন েয, যারা ে��ায় তা তােদর জীবেন বা�বায়ন
করেব বা এ জনয্ েচ�া করে, তারা আ�াহর আইেনর কােছ
আ�সমপর্ণকারী ও তাঁর দাস িহেসেব গণয্ হেব। তার
আ�াহেকই তােদর জীবেনর পিরচালনাকারী ও রব িহেসেব
�ীকৃিত দানকারী হেব। আর যারা তা করেব না, তারা আ�াহর
অবাধয্ হেয় তার দাস�েক অ�ীকারকারী হেয় িনেজেদরেক
িনেজেদর ইলাহ ও রব িহেসেব �ীকৃিত দানকারী হেব। কুরআন
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ও হাদীেসর �ারা এ িবষয়িট অতয্� পির�ার থাকা সে�ও েদখা
যায়- আমােদর েদেশ যারা িনেজেদরেক মুসিলম বেল দাবী
কেরন, তােদর অিধকাংশই তােদর জীবেনর সকল েক্ষে� ে
ওহীর িবধান বা�বায়ন করেত রািজ নন। তারা এটােক
সা�দািয়কতা ও েমৗলবাদ বেল আখয্ািয়ত কেরন। েদেশর
অিধকাংশ

জনগণ

ইসলামী

রাজনীিতর

পিরবেতর্ পা�াতয

রাজনীিতর অনু সরণ ও অনু করণ করার ফেল েদেশ েযমন
ইসলামী রা� কােয়ম হে� না, েতমিন শুধুমা� িববা, তালাক,
উ�রািধকার ও পািরবািরক আইন বয্তীত মানব জীবেনর অনয্ান
েক্ষে� অহীর েয সব িবধান রেয়, তা রা�ীয়ভােব বা�বায়ন
করা হে� না। কুরআন ও সহীহ সু �াহ েযখােন যাবতীয় আইেনর
মূ ল উৎস িহেসেব �ীকৃিত পাওয়ার কথা, েসখােন আইন
�েয়াগকারী সং�া িনেজই আইেনর উৎস হেয় দাঁিড়েয়েছ। েদশ
পিরচালনার জনয্ সংিবধান রচনা কের আমরা এ িস�া� িনেয়
েরেখিছ েয, এ সংিবধােন বিণর্ত িবধােনর সােথ অপ েকােনা
িবধােনর িবেরািধতা করার েকােনা আইনগত অিধকার েনই এবং
করেল তা অপিনেতই বািতল বেল গণয্ হেব। েযমন সংিবধােনর
৭ম ধারার ি�তীয় অনু ে�েদ আমরা এ িস�া� িনেয় েরেখিছ েয,
“This Constitution is, as the solemn expresson of
the will of the people, the supreme law of the Republic,
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and if any other law is inconsistent with this
Constitution that other law shall, to the extent of the
inconsistency, be void.” 97
এ িস�াে�র �ারা আমরা িনেজেদর রিচত সংিবধােনর আইন
ও িবধানেক কুরআন ও সু �ােহর আইন ও িবধােনর উপর মযর্াদা
দান কেরিছ। িবচার কাযর্ অহীর িবধানানুযায়ী পিরচািলত না কের
তা পা�াতয্ বা িনেজেদর রিচত িবধানানুযায়ী করিছ। এভােব
আমরা সৃ ি� হওয়া সে�ও িনেজেদরেক ��ার আসেন বিসেয়
িদেয়িছ এবং এ জাতীয় কমর্ কের িনেজেদর অজাে�ই
িনেজেদরেক আ�াহর রুবূিবয়য্ােত শরী ক কের িনেয়িছ। এ েহ
অিভেযাগ েথেক েকবল তারাই মুি� েপেত পােরন যারা আ�াহর
আইন ও িবধানেক েকােনা �কার অবজ্ঞা না কের সবর্কােল
বা�বায়েনর েযাগয্ বেল মেন কের, ক্ষমতায় েত না পারেল
ইসলাম িবেরাধী েদশীয় ও আ�জর্ািতক যাবতীয় ষড়যে�র জাল

97

. এর ব�ানু বাদ হে� : জনগেণর অিভ�ােয়র পরম অিভবয্ি�রূেপ এ
সংিবধান �জাতে�র সেবর্া� আইন এবং অনয্ েকান আইন যিদ এ
সংিবধােনর সিহত অসাম�সপূণর্ হ, তাহা হইেল েসই আইেনর যতখািন
অসাম�সয্পূণ, ততখািন বািতল হইেব। েদখুন : গণ�জাত�ী বাংলােদেশর
সংিবধান; (েডপুিট কে�ালার, গভণর্েম� ি�ি�ং ে�, েতজগাঁও, ঢাকা
কতৃর্ক মুি�, ১৯৯১ ি�.), পৃ . ৬।
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িছ� কের েকােনা �কার স�াসী কমর্ক� ছাড়াই শাি�পূ ণর্ উপােয়
ক্ষমতায় েযেয় তা বা�বায়েনর জনয্ আ�াণ েচ�া ও তদব
কেরন। িক� যারা শুধু েসিমনা, েসে�ািজয়াম ও ব�ৃতায়
দাঁিড়েয় ইসলামী িবধােনর েমৗিখকভােব �শংসা কেরন এবং
শুধুমা� সমসয্ািদর কথা েভেব তা বা�বায়ন করার জ েকােনা
�কার বা�ব উেদয্াগ �হণ করা েথেক িবরত থােক, তারা
আ�াহর রুবূিবয়য্ােত িশকর্ করা েথেক বাঁচেত পার েকােনা
অব�ােতই তারা কবীরা গুনাহ েথেক মু� হেত পারেবন না
েকননা, একজন মুসিলম বা একিট মুসিলম রাজৈনিতক দেলর
েনতৃবৃ � ও অনু সারীেদর ঈমানী দািয়� হে�- ক্ষমতা িগেয়
আ�াহর িবধান অনু যায়ী েদশ ও িবচার কাযর্ পিরচালনার জনয
সাধয্ানুযায়ী েচ�া কর, যারা তা চায় তােদর সহেযািগতা �হণ
করা। িনেজ চাইেবা না বা যারা তা চায় তােদর সহেযািগতাও
করেবা না, এমন মুনািফকী চির� িনেজর আেখরাত স�েকর্
সেচতন েকােনা মুসিলেমর কি�নকােলও হেত পাের না।
৮. িজেনর অিন� েথেক বাঁচার জনয্ িজনেক িশরনী দা:
িজন-পরী

ও

েদও-দানবসহ

যাবতীয়

অিন�কারীেদর

অিনে�র হাত েথেক বাঁচার জনয্ একজন ম’িমেনর করণীয় হে�
পারতপেক্ষ সবর্দা পি থাকার েচ�া করা এবং িজেনর আ�য়
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কামনা করার বদেল িবিভ� েদা‘আ-কালাম পাঠ কের আ�াহর কােছ
আ�য় চাওয়া; েকননা েয েকােনা িবপদ েথেক বাঁচার জনয্
আ�াহর কােছ আ�য় �াথর্না করা হে� তঁর একিট িবেশষ
া
ধরেনর উপাসনা। িক� েদেশর �ামা�েলর সাধারণ মুসিলমেদর
েদখা যায়, মাছ ধরার জনয েকােনা পুকুর বা িবল েসচ করেল
তারা েসচ কাজ আর� করার পূ েবর্ দু� িজন যােত মাছ অনয্
সিরেয় না েনয়, েস জনয্ পুকুর বা িবেলর পাের িশরনী ৈতরী কের
িনকট� েকােনা গােছর িনেচ এর িকছু অংশ েরেখ েদন এবং এর
মাধয্েম পুকুর বা িবের পা�র্বতর্ী িজেনর স�ি� কামনা কেরন
তার অিন� হেত বাঁচার জনয্ তার িনকট আ�য় �াথর্না কেরন।
ছাড়াও েদেশর িবিভ� �ােন মুকাম নােম পিরিচত এমন িকছু
পুরাতন গাছপালািবিশ� �ানও রেয়েছ েযখােন িজেনর অিন�
েথেক বাঁচার জনয্ েলােকরা েসখানকা েকােনা বড় গােছর িনেচ
হালু য়া ও িশরনী িদেয় থােক। এ জাতীয় কেমর্র �চলন িসেলট
েজলার িবিভ� �ামা�েল অিধকহাের রেয়েছ। েলােকরা েযন এ
কেমর্র �ারা িজেনর অিন� েথেক বাঁচার জনয্ আ�াহর কাে
আ�য় চাওয়ার বদেল িজেনর কােছই আ�য় কামনা কের থােক।
এ জাতীয় কমর্েক িহ�ু ধেমর্ অনু সারীেদর মনসা পূ জার সােথ
তুলনা করা যায়, যা তারা মনসা েদবী নােম এক কা�িনক েদবীর
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স�ি�র জনয্ উপাসনালেয়র গাছতলায় খাবার রাখার মাধয্েম কে
থােক।
১০. ভাগয্ পিরবতর্েনর েক্ষে� পাথেরর �ভােব িব�াস :
আমােদর েদেশ গণক ও হ�েরখািবদ নােম িকছু েপশাজীবী
েলাক রেয়েছন যারা মানু েষর েচহারা বা হাত েদেখ তােদর
ভােগয্র ভা-ম� িবষেয় ভিবষয্�াণী কের থােকন। যারা তােদর
িশকার হয় তােদরেক ভাগয্ িবড়�নার হাত েথেক বাঁচােনার জেনয
তারা তােদরেক িবিভ� রকেমর পাথর �ারা িনিমর্ত আংিট
বয্বহােরর জনয্ িদেয় থােক। পাথর দাতা ওহীতা সকেলই এ
সব পাথেরর অেলৗিকক �ভােব িব�াস কের, যা শর‘য়ী দৃ ি�েত
আ�াহর রুবূিবয়য্ােত িশেকর্র শািমল। উে�খয, মানু েষর ভােগয্
মহান আ�াহ দু ’িট কারেণ িবড়�না বা দু ঃখ িদেয় থােকন :
এক. েকােনা দু ঃখ দু দর্শা িদেয় িতিন তােদর ঈমান ও ৈধেযর্
পরীক্ষা করেত ন। এ �সে� আ�াহ বেলেছন :

َۡ
ۡ َ ِ ُۡ َ
ُ َۡ
َ
ُ ّ َ
َ ۡ �ء مّ َِن
وع َو�ق ٖص مّ َِن ٱ� ۡم َ� ٰ ِل َوٱ�نف ِس
�ٱ� ۡو ِف وٱ
ٖ ۡ ِ � ﴿َ� َبۡلُوَنَ�م
ّ َ َ َٰ َ ّ
ّ
َ �َٰ�ل
  [١٥٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ �ن
�
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ِِ
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157

‘‘আিম অবশয্ই ভ-ভীিত, ক্ষু, জান ও ফসেলর ক্ষি
সাধেনর মাধয্েম েতামেদর পরীক্ষা করেব’’ 98
দু ই, েকােনা মানু ষেক তার কমর্েদােষর ফেলই িতিন তার ভােগয
দু দ্শা নািমেয় েদন। এ �সে� আ�াহ বেলেছন
র
:
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‘‘েতামােদর উপর েয িবপদ পিতত হেয়েছ তা েতামােদর
কমর্েদােষর ফেলই হেয়েছ’’ 99
98F

উপযু র্� দ ’িট কারেণ ভােগয্র ে েকােনা িবড়�না আ�াহর
ই�ায়ই হেয় থােক। এিট েকােনা েরাগ-বয্ািধ নয় ে েকােনা
ঔষধ েসবন বা েকােনা পাথর বয্বহােরর মাধয্েম তা ভাল কর
যােব। তা ভাল করার একমা� পথ হে� এ িদক েস িদক মুখ না
কের আ�াহর কােছ কা�াকািট করা এবং ৈধেযর্র সােথ ভাগয
পিরবতর্েনর জনয্ ৈবধ উপােয় কমর্ ক েকােনা গণক বা
হ�েরখািবেদর কথা যিদ কােরা ভােগয্র অতীত অব�ার সােথ
িমেলও যায়, তবুও এর �ারা কােরা আ�যর্াি�ত ও �তািরত হেল
98

. আল-কুলআন, সূ রা বা�ারাহ : ১৫৫।

99

. আল-কুরআন, সূ রা শূ রা : ৩০।
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চলেব না; কারণ গণকরা অেনক সময় িজেনর সহেযািগতায়
মানু েষর ভােগয্র অতীত স�েকর্ িকছু তথয্ েজেন কথা বে
আবার অেনক সময় এরা ও হ�েরখািবদরা অিভজ্ঞতার আেলাে
কথা বেল, যার অেনকটা অেনেকর ভােগয্র বা�বতার সােথ িমেল
যায়। এেদর ব�েবয্র অব�া য-ই েহাক না েকন, কােরা ভাগয্
পিরবতর্েন তােদর েদয়া পাথেরর েকানই �ভব েনই; েকননা তা
স�ূ ণর্ভােবই আ�াহতা‘আলার িনয়�ণাধীন বয্াপার। তা পিরবতর্
করেত হেল েয ৈবধ প�া অবল�ন করেল তা পিরবতর্ন হেত
পাের তা ক’ের পিরবতর্েনর জনয্ আ�াহর কােছ চাইেত হেব
িহকমেতর িভি�েত িতিন যােক ই�া তা �ত পিরবতর্ন কের
েদন, আবার যােক ই�া িবলে� েদন। যারা ভাগয্ পিরবতর্েন
জনয্ অেনয্র কােছ চায় বা মৃ ওিলেদর শাফা‘আেতর মাধয্েম
তােদর ভাগয্ বদলােত চা, তােদর ভাগয্ও িতিনই তাঁর িহকমেতর
িভি�েত পিরবতর্ন কেরন। এেক্ষে� অেনয্র বা মধয্�তাকার
ওিলর েকানই হাত েনই। তেব যারা তােদর ভাগয্ পিরবতেনর
জনয্আ�াহর িনকট সরাসির চায়, তারা হেব তাঁর উপাসনাকারী
ও তাঁর রুবূিবয়য্াতেক স �ূণর্ভােব �ীকৃিতদানকারী। আর যা
অপর কােরা কােছ চায় বা েকােনা মৃত ওিলেদর মধয্�তা
অবল�ন কের, তারা হেলা অেনয্র উপাসনাকারী ও অেনয্
রুবূিবয়য্ােতর �ীকৃিতদানকার
159

১১. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর েপেট বাধ
ঁ া পাথেরর
�ারা উপকাের িব�াস :
হাদীস এবং ইিতহাস �ারা �মািণত েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম খ�েকর যু ে� পিরখা খনেনর সময় ক্ষুধ
100

িনবারেণর জনয্ েপেট পাথর েবেধিছেলন

৯৯

�েয়াজন েশেষ এ

পাথর দু ’িটেক িতিন েকাথায় েফেল িদেয়িছেলন, তাঁর

েকােনা

সাহাবী তা সংরক্ষণ কেরিছেলন িক , এ সেবর েকােনা বণর্ন
েকােনা হাদীস অথবা ইিতহাস িকংবা েকােনা সীরাত �ে�ও
পাওয়া যায় না। অনু রূপভােব আবু েজেহল একিট বড় পাথর িদেয়
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর মাথায় আঘাত কের
তাঁেক হতয্া করেত েচেয়িছল বেলও ইিতহােসর িকতাবািদেত
�মাণ পাওয়া যায়। 101 তেব আবু েজেহেলর হােত এ পাথর তখন
১০০

কািলমা পাঠ কেরিছল িক না এবং আবু েজেহল তা েফেল েদয়ার
পর েকউ তা সংরক্ষণ কেরিছল িক , এ সেবরও েকােনা বণর্ন
100

. আবু �ালহা রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্, আমরা রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট ক্ষুধার কথা জানালাম। আমরা েপেট
কাপড় সিরেয় একিট কের পাথর েদখালাম। তখন িতিন কাপড় সিরেয়
দু ’িট পাথর েদখােলন। েদখুন : সিফয়ু য্র রহমান আ-মুবারকপুরী, �াগু;
পৃ .৩০৪; ওয়ালী উি�ন, আল-খতীব, �াগু; ২/৪৪৮।

101

. সিফয়ু য্র রহমান আ-মুবারকপুরী, �াগু; পৃ . ৯৯।
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েকােনা িকতােব পাওয়া যায় না। েকউ তা সংরক্ষণ কের থাকও
েয পাথরিট আবু েজেহল একিট ঘৃ িণত উে�েশয্ তার হােত
িনেয়িছল, েস পাথর েকােনা অব�ােতই েকােনা মুবারক পাথর
হেত পাের না। িক� অতয্� পিরতােপর িবষয় ে, ভারেতর
পি�মবে� হ�ানী আ�ু মান নােম আজানগাছী পীেরর একিট
দরবার রেয়েছ। েস দরবাের রেয়েছ দু ’িট পাথর। কুি�য়া েজলার
রাজারহাট বাজােরর পি�ম পাে�র্ এ দরবােরর অনুসারীেদর
একিট মসিজদ রেয়েছ। েস মসিজেদর েদয়ােল উ� দরবােরর
একিট �চারপ� ঝুলােনা রেয়েছ। তােত এ পাথর দু ’িটর পিরচয়
স�েকর্ বলা হেয়েছ:
‘এ পাথর দু ’িটর একিট হে� আবু েজেহেলর হােত কািলমা
পাঠকারী পাথর। আর অপরিট হে� েসই পাথর যা রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ক্ষুধার তাড়নায় তাঁর ে
েমাবারেক েবঁেধিছেলন। এ পাথর দু ’িট পীর পর�রায় ম�া
শরীেফর �ীন মুহা�দ নােমর এক মুআি�েমর কােছ সংরিক্ষ
িছল। িতিন �ে� আিদ� হেয় তা আজানগাছী পীরেক দান
কেরিছেলন।’
আমােদর েদেশও এ পীেরর ভ�বৃ � রেয়েছন। তারা ঢাকা�
হাইেকােটর্র উ�-পি�ম �াে� অবি�ত শাহবাগ শাহী মসিজেদ
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এবং বায়তুল মুকাররম মসিজেদ �িত স�ােহর ম�লবাের
একি�ত হন বেল এ �চার পে� িলিখত রেয়েছ। এ পাথর দু ’িট
সংরিক্ষত হওয়ার ঐিতহাি েকােনা িভি� না থাকা সে�ও
আজানগাছী পীর সােহব এদু ’িট পাথরেক েস মু‘আি�েমর হাত
েথেক মহা মূ লয্বান পাথর িহেসেব �হণ কের এবং কিলকাতার
হ�ানী আ�ু মােন েরেখ এর জনয্ িযয়ারেতর একিট েব‘আত
জারী কেরন। িতিন এ দু ’িট পাথরেক িবিভ� মারা�ক েরাগ েথেক
মুি�, িবপদাপদ দূরীকরণ ও রূহানী শি� বৃি�র েক্ষে� ম
উপকারী বেল েঘাষণা েদন। বাজার েথেক লব� �য় কের এ
পাথর দু ’িটর সােথ িমিলেয় রাখেল এ লবে�র মেধয্ পাথর দ’িট
অ�াভািবক �ভাব িব�ার কের বেল িতিন ও তার ভ�রা িব�াস
করেতন এবং এখনও এ িব�াস করা হয়। িবিভ� উে�েশয
আ�াহর নাম িনেয় এ লবে� �াণ িনেল উপকার পাওয়া যায়
বেলও তারা িব�াস কেরন। এভােব িতিন ও তার ভ�রা এ
পাথর দু ’িটেক আরেবর মুশিরকেদর ‘যােত আনওয়ােতর’ সমতুলয্
কের িনেয়েছন। লবে� �াণ েনওয়ার সময় আ�াহর নাম িনেয়
থাকেলও পাথর দু ’িটর বয্াপাের তাঅেলৗিককভােব উপকারী হওয়া
এবং লবে� অ�াভািবকভােব এর �ভাব িব�ার করার ধারণা
েপাষণ করার ফেল তারা িশেকর্ আকবার বা িশেকর্ আসগাে
পিতত হে�ন; েকননা, েকােনা ব�র বয্াপাের এ ধরেনর উপকারী
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�ভাব িব�ারকারী হওয়ার ধারণা করা আ�াহর রুবূিবয়য্ােত িশক
করার শািমল।
১২. িন�জগেতর উপর উ�র্জগেতর তারকারািজর �ভােব িব�াস
করা :
তারকারািজ সৃ ি�র িপছেন মহান আ�াহর কী উে�শয্ রেয়ে,
�থম অধয্ােয় জ্ঞানগত িশেকর্র আেলাচনা �সে� আমরা
আেলাচনা কেরিছ। এখােন েয কথািট বলেত চাই তা হেলা- িন�
জগেতর উপর উ�র্জগেতর তারকা ও �েহর �ভেবর এ ধরেনর
িব�াস েয শুধু েজয্ািতিবর্দ ও সাধারণ মানুেষর মেধয্ই রেয়েছ
নয়, অেনক পীর ও দরেবশগেণর মােঝও এ-জাতীয় িব�াস
রেয়েছ। উদাহরণ�রূপ চরেমানাই এর �থম পীর জনাব ৈসয়দ
েমাহা�দ এছহাক (রহ.)-এর কথাই বলা যায়। িতিন মুরীেদর
�িত পীেরর দৃ ি�র �ভােবর কথা �মাণ করা �সে� বেলন :
‘‘�েতয্কিট জমীেনর ক্ষমতা আেছ �ণর্ পয়দা , িক� ঐ
জমীেনই �ণর্ পয়দা হইেব েযই জমীেনর �িত ঐ তারকার দৃি�
পিড়য়ােছ, েযই তারকার দৃ ি�েত �ণর্ পয়দা হয়’’ 102
102

. ৈসয়দ েমাহা�দ এছহাক, েভেদ মা’েরফত; (ঢাকা : আল-এছহাক
�কাশনী, সংেশািধত সং�রণ, ১৪০২ বাংলা), পৃ . ৪৪।
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পীর সােহেবর উ� কথার �ারা সহেজই �মািণত হয় েয,
েকােনা একিট তারকার �ভােব জমীেন �ণর্ সৃি� হয় বেল িতিন
িব�াস কেরন। অথচ এ িবষয়িট েকােনাভােবই শরী‘আত �ীকৃত
নয়। যার �মাণ আমরা জ্ঞানগত িশেকর্র আেলাচনা �স
ইেতাপূ েবর্ িদেয় এেসিছ। যারা এ জাতীয় িব�াস েপাষণ কে,
তােদর বয্াপাের . বরীকান বেলন :
‘‘েকউ যিদ মেন কের েয তারকা িনেজই িকছু পিরবতর্ন কের বা
িনেজই েকােনা িকছু র উপের �ভাব িব�ার কের অথবা মেন কের
েয, তা আ�াহর অনু মিত সােপেক েকােনা িকছু েত �ভাব িব�ার
কের, তা হেল সংি�� বয্ি� মুশিরক হেয় যাে এবং তার এ
জাতীয় ধারণা িশেকর্ আকবার িহেসেব গণয্ হেব। আর যিদ মে
কের েয, তারকার উদয় বা অ� ইতয্ািদর সােথ পৃিথবীেত িবিভ�
ঘটনা �বাহ হেয় থােক, তা হেল তার এ িশকর্িট িশেকর্ আসগা
িহেসেব গণয্ হে, যা পূ ণর্ তাওহীেদর পিরপ�ী। িশেকর্ আসগ
িহেসেব গণয্ হেব এ কারেণ ে, তারকারািজ েয িন� জগেতর
উপর �ভাব িব�ার কের, এ-কথািট শরী‘আত �ারা �ীকৃত নয়।
অতএব তারকার বয্াপাের এ ধরেনর কথা বলা আ�াহর উপর না
েজেন কথা বলার শািমল।’’ 103
103

. ড. ই�াহীম আল-বরীকান, �াগু; পৃ . ১৪৬।
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মানু েষর উপর েকােনা �েহর �ভাব থাকা িমথয্া হওয়ার বা�ব
�মাণ :
২০০৪ সােল আেমিরকার ে�িসেড� িনবর্চেন �াথর্ী িছেলন
িতনজন। ত�েধয্ �বল �িত�ি�ত হয় জজর্ ডি�উ বুশ আর
েচেল�ার জন েকিরর মেধয্। সকল মানুেষরই ধারণা িছল এ
িনবর্াচেন জন েকিরই জয়ী হেবন। এ অব�া দৃেশয্ ভারতী
েজয্ািতষীরাও িব�জনমেতর সােথ সুর িমিলেয় এ কথাই
বেলিছেলন। এ �সে� িদ�ীর এে�ালিজ �ািড এ� িরসাচর্
ই�িটিটউেটর �ধান েজয্িতষী শা� েলখক লক্ষণ দাস মদ
জানান:
‘‘মাস খােনক ধের যু �রাে�র জনগেণর মতামত জিরেপ
ে�িসেড� বুশ ও তার �িত��ী জন েকিরর পেক্ষ সমথর্ন �
কাঁেধ কাঁধ সমান েরেখ চলেছ। িক� �হরািশর পযর্েবক্ষ েণ েদ
যায় েয, বুশ পুনরায় মািকর্ন ে�িসেড� িহেেব িফের আসেত
পারেবন না। অনয্িদেক জন েকিরর রািশফল িবে�ষেণ েদখা যায়
েয শিন �হ বতর্মােন চাঁদ েথেক সের তৃতীয় কেক্ষ অব�
করেছ যা তার জনয্ সবর্ািধক অনুকূেল। িতিন আেরা বে,
েকিরর উপর �ভাব িব�ারকারী বুধ ও ম�ল�হ যথা�েম প�ম
এবং তৃতীয় অক্ষ েথেক ফলয্জনকভােব পার�িরক অব�ান
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পিরবতর্ন কেরেছ। এটা মািকর্ন িনবর্াচেনর �িত�ি�তায় ক্
পিরবতর্েনর �িত ইি�তবহ। এেত উপলি� হে� জন েকির হেবন
আগামী মািকর্ন ে�িসেড�’’ 104
এই হে� একজন িবিশ� েজয্ািতষীর মািকর্ন িনবর্া
স�েকর্ ভিবষয্�াণী। � বা�েব েদখা েগল তার এ ভিবষয্�াণী
স�ূ ণর্ িমথয্া। িনবর্াচেন জন েকিরর পিরবেতর্ বুশই পুনরায় িব
েভােটর বয্বধােন িনবর্ািচত হেলন। এেত �মািণত হেয় েগল ,
মানু েষর উপর �েহর �ভাব থাকার বয্াপাের েজয্ািতষীর
আবহমান কাল েথেক যা বেল আসেছ তা স�ূণর্ িমথয।
উপাসনাগত িশকর
আমরা �থম অধয্ােয় -কথা আেলাচনা কের েদিখেয়িছ েয,
আরেবর মুশিরকরা মহান আ�াহেক এ মহাজগেতর সৃ ি�কতর্,
জীিবকা দানকারী, জীবন ও মৃতুয্দাতা এবং পিরচালক বেল
�ীকৃিত িদত। এ �ীকৃিতর পাশাপািশ তারা িবিভ�ভােব আ�াহর
উপাসনাও করেতা। েস-জনয্ তরা িনেজেদরেক �ীেন ই�াহীেমর
অনু সারী বেলও দাবী করেতা। তেব সৃ ি�, েরেযক, জীবন ও মৃতুয্র
বয্াপাের তারা েযভােব আ�াহর তাওহীেদ িব�াসী িছ, উপাসনার
104

. েদখুন : ৈদিনক ইনিকলাব, ৩০ অে�াবর, শিনবার, ২০০৪ ি�., পৃ .৬।
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েক্ষে� তারা েসরকম িব�াসী ি না। তারা বািহয্ক িকছু
উপাসনািদ িবেশষভােব আ�াহর জেনয্ করেলও শয়তােনর
�েরাচনায় পেড় অ�েরর সােথ স�িকর্ত আ�াহর উপাসনািদেত
আ�াহর সােথ অতীেতর িকছু ওিলেদর নােম িনিমর্ত মূিতর্ এব
েফেরশতােদর উে�শয্ কের িনিমর্ত িকছু গাছ ও পাথেরর �িতম
ও েদবীেদরেক শরীক কের িনেয়িছল। আমােদর েদেশর
মুসিলমেদর আউিলয়া েকি�ক েয িব�াস ও তাঁেদর কবর
েকি�ক েয সব কমর্ রেয়ে, তা িবে�ষণ করেল েদখা যায় েয,
তােদর অেনেকই আ�াহর উপাসনায় ওিলগণ েক শরীক কের
িনেয়েছন। এমনিক েক্ষ� িবেশেষ তারা আরেবর মুশিরকেদরেক
অিত�ম কের েগেছন। িনে� তােদর কিতপয় িশকর্ী কেমর্
উদাহরণ বিণর্ত হেলা:
১. আ�াহ তা‘আলার নােমর িযকেরর সােথ বা এককভােব
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর নােমর িযকর করা:
এ কথা সবর্জন িবিদত ে, ইয়া আ�াহ, ইয়া রহমানু 105
১ ০৪

ইতয্ািদ বেল মুেখ জপ করােক আ�াহর িযিকর ও তাঁর উপাসনা
105

যিদও শুধু আ�াহ বা শু ধু রাহমান অথবা শুধু রাহীম নােমর িযিকর কুর
ও হাদীস �ারা সমিথর্ত নয়। অবশয্ই সাে থ থাকেত হেব িক জনয্ তাঁ
ডাকা হে� েসটার উে�খ। [স�াদক]
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বলা হয়। এ জাতীয় িযিকর েকবল তাঁর নাম ও গুণাবলী বয্তী
অপর কােরা নাম িনেয় করা িশেকর্র অ�গর্ িক� আমােদর
েদেশর অেনক িযিকরকারীেক ‘ইয়া আ�াহ’ বেল িযিকর করার
পাশাপািশ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক ভালবাসার
আিতশেযয্‘ইয়া রাহমাতুি�ল আলামীন’ বেল তাঁর নােমও িযিকর
করেত েদখা যায়। অেনকেক আবার ‘ইয়া রাসূ লা�াহ’ বা ‘নূ ের
রাসূ ল নূ ের েখাদা’ বেলও িযিকর করেত েদখা যায়। এ জাতীয়
িযিকর করার �চলন কুিম�া েজলার েকাতয়ালী উপেজলার
মুহা�দ আলী দরেবেশর ভ�েদর মেধয্ রেয়েছ। অনুরূপভাে
‘হক বাবা হক বাবা’ বেলও েকােনা েকােনা কবেরর ভ�েদরেক
তােদর পীর সােহেবর নােম িজিকর করার �চলন রেয়েছ।
২. কবরমুখী হেয় বা কবেরর পাে�র্ নামায আদায় করা:
আ�াহর উপাসনােক িশকর্মু� রাখার জনয্ কবরমুখী হেয় ব
কবেরর পাে�র্ নামায আদায় করা েথেক িনেষধ কের িদেয়
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ُ ُْ َ
َ ُ َ
«»ﻻ ﺗﺼّﻮا إِﻰﻟ اﻟﻘﺒ ْﻮ ِر
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‘‘েতামরা কবেরর িদেক মুখ কের সালাত আদায় করেব
না।’’ 106
105F

যিদ েকউ তা কের তেব তার এ সালাত �ারা আ�াহর
তা‘যীম আদায় না হেয় কবরবাসীরই তা‘যীম �কািশত হেয়
থাকেব। িক� তা সে�ও েকােনা েকােনা কবেরর ভ�েদর মেধয্
এমনিট করার �চলন রেয়েছ। উদাহরণ�রূ শরীয়তপুর েজলার
‘শুের�’ কবেরর ভ�েদর কথাই বলা যায়। তােদর অেনেকই
তােদর পীেরর কবরেক ি�বলার মত গণয্ কের েস িদেক মুখ
কের সালাত আদায় কের থােক। কবেরর পাে�র্ কবেরর ত‘যীম
করার উে�শয্ ছাড়া সালাত আদায় করা হারা, িশকর্ নয়। তেব
েকউ যিদ কবেরর তা‘যীম করার উে�েশয্ এর পাে�র্ সালা
আদায় কের, তা হেল িশকর্ িহসােব গণয্ হেব। মু�া আলী �ার
হানাফী উপযু র্� হাদীেসর বয্াখয্ায় বে:
ﺎﻛن ﻫﺬا اﺘﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ لﻠﻘﺮﺒ و لﺼﺎﺣﺒﻪ ﻟ�ﻔﺮ اﻤﻟﻌﻈﻢ
“এ তা‘যীম যিদ কবর ও কবর� বয্ি�র জেনয্ হেয় থা,
তা হেল তা‘যীমকারী কােফর হেয় যােব।” 107
১০৬F

106

. মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল জানাইয, ২/৬৬৮;নাসাঈ, �াগু; ২/৬২;
আহমদ, �াগু; ৪/১৩৫।
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৩. �ত েদা‘আ কবুল হওয়ার আশায় মুরিশদ বা পীেরর
ৈবঠকখানার িদেক মুখ কের েদা‘আ করা :
মহান আ�াহ বেলন:

ّ َ َََۡ
ّ
ّ ْ ُوَلُوا
  [١١٥ :َثَمَ َو ۡج ُه �َِۚ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿ ف��نما

‘‘েতামরা েযিদেকই মুখ িফরাওনা েকন েস িদেকই আ�াহর
িদক রেয়েছ’’ 108
107F

এ আয়ােতর িভি�েত েয েকােনা িদেক মুখ কের আ�াহেক
ডাকা েযেত পাের। িক� েকউ যিদ আ�াহর িদেক মুখ না কের
�ত েদা‘আ কবূ েলর জনয্ তার মুরিশদ বা পীেরর ৈবঠকখানার
িদেক মুখ কের, তা হেল এ উপাসনা আ�াহর জনয্ না হেয় তার
মুরিশদ বা পীেরর জেনয্ই হেব। এ জাতীয় কেমর্র �চল
ফিরদপুর েজলার আটরিশর িব�জািকর মি�েলর ভ�েদর মােঝ
রেয়েছ। অথচ আ�াহর িনকট িকছু চাইেত হেল সরাসির তা
তাঁরই কােছ চাওয়ার িনেদর্শ কের িতিন বেলেছন:

107

. মু�া আলী �ারী আল-হানাফী, আল-িমর�াত ফী শরিহল িমশকাত;
২/৩৭২।

108

. আল-কুরআন, সূরা বা�ারাঃ :১১৫।
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ُ َ ۡ َ َۡ ٓ ُ ۡ
[٦٠ :ب ل� ۡ ۚم ﴾ ]ﻏﻓﺮ
ج
ِ و� أست
ِ ﴿ ٱدع
‘‘েতামরা আমােক আ�ান কর, আিম েতামােদর ডােক সাড়া
েদব’’। 109 আমরা যিদ আ�াহ- মুখী হেয় তাঁর কােছ সরাসির না
১০৮F

েচেয় অপর েকােনা মৃত মানু েষর মাধয্েম তাঁর কােছ িকছু চা, তা
হেল এ চাওয়া আ�াহর কােছ না হেয় মধয্� েস বয্ি�র কােছ
চাওয়া িহেসেব গণয্ হেব। েকনন; এ জাতীয় চাওয়া আ�াহর
িনকট সরাসির চাওয়ার উপাসনায় তাঁর সােথ মধয্� বয্ি�ে
শরীক কের েনয়া িহেসেব গণয্ হেয় থােক। আর এ জতীয়
উপাসনার

বয্াপাের হাদীেস কুদসীেত রাস ূলু�াহ সা�া�াহ

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :

ُ َ
َ
ّْ ي
َِكَ �ِﻴْﻪِ ﻣَﻲﻌ
َ�ِ وَ ﺮﺷِْﻛَﻪُ وَﺟَﻌَﻠْﺖُ اﻟْﻌَﻤَﻞَ ل
 �َ�ِْيْ ﺗَﺮ�ْ ﺘُﻪ
ْ
ْ» ﻋَﻤِﻞ �َﻤَﻼً وَأَﺮﺷ
ِ
ُ َ َ ْ َﺮ
«ﺷ�ﻪ
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‘‘েয বয্ি েকােনা কােজ আমার সােথ অপর কাউেক শরীক
কের, আিম তােক ও তার কমর্েক েছেড় েদই এবং এ কােজ যােক
েস শরীক কেরেছ, তােকই েস কাজিট িদেয় েদই।’’ 110
৪. ওলীেদর িনকট িকছু কামনা করা :
মানু েষর জীবেন এমন অেনক �েয়াজন রেয়েছ যা একমা�
আ�াহ তা‘আলা বয্তীত অপর েকউ পূরণ করেত পাে না। েস
সব �েয়াজেনর মেধয্ রেয়েছ: স�ান দান, েরাগ মুি�, বয্বসায়
উ�িত ইতয্ািদ। এ জাতীয় িবষয় �াি�র জনয্ �েয়াজনীয়
উপযু � কমর্ ’ের তা আ�াহ তা‘আলার কােছই কামনা করেত
হয়। িক� অেনক কবর িযয়ারতকারী এ জাতীয় িবষয়ািদও
অিলগেণর িনকট কামনা কের থােকন, যা সু �� িশকর্
৫. ওলীেদরেক সাহেযয্রজনয্আ�ান করা :
�াভািবক অব�ায় কাউেক সাহােযয্র জনয আ�ান করােক
বলা হয় ইে�‘আনাহ ()اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ, আর িবপদমুহূেতর্ সাহােযয্র জন
কাউেক আ�ান করােক বলা হয় ‘ইে�গাছাহ’ ()اﺳﺘﻐﺎﺛﺔ, এ উভয়
110

. মুসিলম, �াগু; িকতাবু য যু হদ, বাব নং: ৫, হাদীস নং ২৯৮৫; ৪/২২৮৯;
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অব�ায় সাহােযয্র জনয্ েকবল েস মানুষেকআ�ান করা েযেত
পাের িযিন জীিবত এবং উপি�ত। েকােনা অনু পি�ত বা মৃত
মানু ষেক িবপদ েথেক উ�ােরর জনয্ তােদর িনকট সাহাযয্ েচে
আ�ান করা যায় না; যিদ েকউ তা কের, তেব ধের িনেত হেব
েয, েস তােদর �িত গােয়ব স�েকর্ জানার ধারণা েপাষণ কে
এবং আ�াহর নয্ায় অেলৗিককভােব তারা মানুেষর সাহাযয্ করে
পােরন বেলও িব�াস কের, যা সু �� িশকর্। আমােদর েদেশর
সাধারণ েলােকরা ওলীেদরেক উপযু র্� দুই ধারণার িভি�েতই‘ইয়া
গউছ, ইয়া খাজা, ইয়া গরীব েনওয়াজ’ ইতয্ািদ বেল দূ-দূ রা�
েথেক তাঁেদরেক সাহােযয্র জনযআ�ান কের থােকন

111
১১০

।

৬. ওলীেদর কবেরর পাে�র্ দঁা িড়েয় িবনয়�কাশ করা :
নামায হে� আ�াহর সােথ বা�ার সাক্ষােতর সুবণর্ সুেয
ও মুনাজাত। এর মাধয্েম বা�া েযমন আ�াহর তা‘যীম �কাশ

111

সু তরাং েদখা েগল েয, এ ধরেনর আ�ান ও সাহাযয্�াথর্না ’িদক েথেক
িশকর্। এ. েস মেন করেছ েয এ বয্ি� তার আ�ান স�েকর্ দূে
েথেকও জানেছ, যা ইলেম গােয়েবর জ্ঞােনর অ, আবার ধারণা করেছ েয
এমন সমেয় েস সাহাযয্ করেত সক, যা আ�াহর পূণর্া� শি� সােথ
শরীক করা। এ দু েটাই িশকর্ িফর রবুিবয়য্াহ। আর েস েয আ�াহ বয্ত
অনয্েদর আ�ান করেছ েসটা উলুিহয়য্েত িশকর[স�াদক]
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কের, েতমিন অতয্� সংেগাপেন আ�ার কােছ তার মেনর
আকুিত, িমনিত ও �েয়াজেনর কথা �কাশ কের। এ জনয্
�েয়াজন হয় িবনয় ও একা�তার। েস জনয আ�াহ তা‘আলা
নামােয তাঁর স�ু েখ অতয্� িবনেয়র সােথ দাঁড়াবার িনেদর্শ কে
বেলেছন :
َ وموا ْ َِ ّ ِ َ�ٰنِت
ُ ُ﴿ َوق
  [٢٣٨ :ِ�﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
‘‘েতামরা আ�াহর স�ি� অজর্েনর উে�েশয (সালাত আদায়
করার সময় তাঁর সামেন) অতয্� িবনেয়র সােথ দাঁড়াও’’ 112 েকউ
1F

নামায আদায় করার উে�েশয্ িবনেয়র সােথ েকবলামুখী হেয়
দাঁড়ােল বািহয্ক দৃি�েত তা উপাসনার মত েদখােলও �কৃত অেথর
তা নামায িহেসেব তখনই গণয্ হেব যখন এর সােথ ভালবাসা ও
এখলােসর সংিম�ণ হেব। নামােয দাঁিড়েয় একজন নামায
আদায়কারী এভােব আ�াহর স�ান ও তা‘যীম �কাশ কের
থােক। মানু েষর পেক্ষ এ ধরেনর ‘যীম �কাশ একমা� আ�াহ
বয্তীত আর কােরা জেনয্ করা িশকর্। িক� অেনক পীর
আউিলয়া ভ�েদর েদখা যায় তারা িনজ পীর ও ওিলেদর তা‘যীম
করার জনয্ তাঁেদর পীেরর সামেন বা ওিলেদর কবের অনু রূপ

112

. আল-কুরআন, সূ রা বা�ারাহ : ২৩৮।
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িবনয় �কােশর মাধয্েম তাঁেদর ত‘যীম কের থােকন। সােথ সােথ
কবর� ওিলেদর িনকট তােদর �েয়াজেনর কথাও অতয্� িবনেয়র
সােথ েপশ কের থােকন যা স�ূণ্ িশকর
র
৭. আ�াহর ইবাদেতর জনয্ কবেরর পাে�রই‘েতকাফ বা অব�ান
করা
ই‘িতকাফ শে�র আিভধািনক অথর্ হে েকােনা উে�েশয্
েকাথাও অব�ান �হণ করা। শর‘য়ী পিরভাষায় আ�াহর
উপাসনার উে�েশয্ দশ িদন বা এর ক-েবশী সমেয়র জনয
েকােনা মসিজেদ অব�ান �হণ করােক ই‘িতকাফ বলা হয়। এিট
আ�াহর একিট িবেশষ ধরেনর উপাসনা। যা মসিজেদই েকবল
করা স�ব। এ �সে� মহান আ�াহ বেলন :
ّ َ َ ٓ َۡ َ َ ٓ ّ َ َۡ ۡ ّ ََ
ُ ُلس
ّ ُِّكَع
  [٢٦ :جودِ ﴾ ]ﺤﻟﺞ
﴿ وط ِهر بي ِ� ِلطَا�ِفِ� وٱلقا� ِ ِم� وٱ
‘‘তুিম আমার গৃহ (মাসিজদু ল হারাম)-েক �াওয়াফকারী, অব�ান
তথা ই‘িতকাফকারী, রূক ‘ ও েসজদাকারীেদর জনয্ পিব�
রাখ।’’ 113
12F
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েকােনা কবর বা দরবার েযেহতু মসিজদ নয়, সু তরাং আ�াহর
উপাসনার জনয্ েসখােন অব�ান �হণ করা জােয়য নয়। েকউ
ই�াকৃতভােব এমনিট করেল তা েবদ‘আতী কমর্ িহেসেব গণয
হেব। েকউ যিদ েকােনা কবের অব�ােনর �ারা কবর� ওিলর
দৃ ি� আকষর্ণ কের তাঁর মাধয্েম আ�াহর িনকটবতর্ী হেত , তা
হেল তার এ অব�ান িশকর্ী কমর্ িহেসেব গণয্ ; েকননা যু েগ
যু েগ মুশিরকরা তােদর েদবতােদর পাে�র এ জাতীয় উে�েশয্ই
অব�ান �হণ করেতা। 114 এর �মাণ আমরা �থম অধয্ােয় িদেয়
১১৩

এেসিছ। তাওহীদেক যথাযথভােব অনু ধাবন কের থাকেল েকােনা
মু’িমেনর পেক্ষ এ ধরেনর কমর্ করা কখনও স�ব হেত প না।
তেব আমােদর েদেশর অেনক মুসিলমেক এ-ধরেনর কমর্ করেত
114

. ই�াহীম আলাইিহস সালাম তাঁর জািতর মুশিরকেদর লক্ষয্ কের ব,
َ ُ َ َ ُ َ ٓ ّ ُ َّ
َ
  [٥٢ :نت ۡم ل َها �ٰكِفون ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء
﴿ َما �ٰ ِذه ِ �َما�ِيل لَ ِ� أ

‘‘এ মূ িতর্গুেলা িক েয েতামরা এর পাে�র্ অব�ান �হণ করে’’ সূ রা �া-হা :

৯১। মুসা আলাইিহস সালাম-এর জািতর মুশিরকরা গরু পূজা করা
উপলেক্ষয্ বেলি:

َ َ َ َ َّۡ َ ْ ُ َ
َ كف
ۡ َ ٰ ّ �ِ
ٰ َ ج َع إ ِ َ�ۡ َنا ُم
َ ﴿ قالوا لن
  [٩١ : ﴾ ]ﻃﻪ٩ �و
ِ ٰ � ِ�ح عل ۡيه
ِ َ�َ ير

‘‘মূ সা আলাইিহস সালাম িফের না আসা পযর্� আমরা এর পাে�র্ অব�া
কেরই যাব।’’ সূ রা আি�য়া : ৫২।
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েদখা যায়। শাহজালাল (রহ.) বা হাইেকােটর্ অবি�ত শরফুি�ন
িচি� েবেহশতী (রহ.)-এর কবের েগেল অসংখয্ েলাকেক এ
জাতীয় কমর্ করেত েদখা যায়। এমনি েকােনা েকােনা কবের
িযয়ারেতর সময় িকভােব, কতদূের বসেত হেব, তাও েবােডর্
িলিখত েদখেত পাওয়া যায়।
৮. কবেরর চার পাে�র্ �দিক্ষণ ক:
আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক হ� এবং ‘উমরা পালেনর
সময় ছাড়াও বছেরর অনয্ানয্ সমেয়ও েকবলমা� মসিজদু
হারােমর চার পাে�র্ �ওয়াফ বা �দিক্ষণ করার অনুম
িদেয়েছন। এ কাজিট তাঁর স�ান ও তা‘যীম �কােশর একিট
িবেশষ মাধয্ম িহেসেব �হণ কের বেলেছন:
ۡ ْ ُ ّ َ �َۡط
َ ۡ ِ ٱ�َ ۡي
  [٢٩ :ِيق﴾ ]ﺤﻟﺞ
ِ ﴿ ّوَفوا ب
ِ ت ٱلعت
‘‘েতামরা স�ািনত গৃহ অথর্াৎ ক‘বা শরীেফর চার পাে�র্ �ওয়াফ
কর।’’ 115
14F
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�ওয়ােফর এ উপাসনািট কা‘বা শরীেফর সােথ সংি��
হওয়ার ফেল তা েকােনা কবের করা ৈবধ হওয়া েতা দূ েরর কথা,
অপর েকােনা মসিজেদর চার পােশ করারও েকােনা অনু মিত
েনই। েকউ যিদ আ�াহর উপাসনার উে�েশয্ ত েকােনা মসিজেদ
কের তেব তা েবদ‘আত িহেসেব গণয্ হেব। আর যি েকােনা
ওিলর কবের কের, তেব তা িশকর্ী কমর্ িহেসেব গণয্ হে
আমােদর েদেশর সাধারণ মানু ষেদরেক িবিভ� সমেয় ওলীেদর
কবের এ ধরেনর কমর্ করেত েদখা যায়। িবেশষ কেরতথাকিথত
শেব বরােতর সময় হাইেকাটর্কবের এ ধরেনর কমর্ অতয্� েবশ
হেয় থােক।
৯. কবরেক সামেন েরেখ রুক ‘ ও েসজদা করা:
রূক ‘ ও েসজদার মাধয্েম আমােদর ভি� ও স�ান লােভর
একক অিধকারী হেলন মহান আ�াহ। মানু ষ েকােনা মানু ষেক
এভােব স�ান করেল এিট একিট �তয্ক্ষ িশকর্ী কমর্ িহেসেব
হেব। অনু সরণীয় বযি�বেগর্র স�ােনর শ‘য়ী প�া হে�-তাঁেদর
আগমেনর সংবাদ েপেল তাঁেদরেক এিগেয় িনেয় আসা, বা
আসেত েদখেল এিগেয় েযেয় সালাম, মুসাফাহা ও আিল�ন করা,
কপােল ও হােত চুমু েদওয়া। সাধয্ানুযায়ী আদর ও আপয্ায়
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করা। তাঁেদর িবদােয়র সময় তাঁেদরেক এিগেয় িনেয় যাওয়া ও
স�ােনর সােথ িবদায় করা। িক� ওিল ও পীরেদর ভ�গণ
মানু ষেক স�ান �দশর্েনর এ ৈবধ প�া অিত�ম কের অিলগেণর
কবের েসজদা কের থােকন এবং পীরেদর স�ি� অজর্েনর জনয
তােদর পােয় পেড় েসজদা কের থােকন; েকননা তােদর দৃ ি�েত
ওিল ও পীরেদর মন জয় করাই হেলা �কৃত কাজ। তা করেত
পারেলই সকল সমসয্ার সমাধান হেয় যাে! এ উে�েশয্ই
েদওয়ানবােগর পীরেক তার ভ�রা েসজদা কের থােক।
১০. কবর, মাযার, দরবার ও মুকােম মানত করা:
অসু খ-িবসু খ িনবারণ, িকছু �াি� বা পািথর্ব ে েকােনা
উে�শয্ হািসেলর জনয্ আ�াহর নােম িকছু �দান করার িনয়
করােক মানত বলা হয়। এর �ারা আ�াহর স�ান �দিশর্ত হয়
িবধায়, তা আ�াহর একিট িবেশষ উপাসনা। মানেতর মাধয্েম
মূ লত িনিদর্ েকােনা বয্াপাের তিড়ৎ গিতেত আ�াহর রহমত ও
করুণা �াি�র আশাবাদ বয্� করা হয়। েস জনয্ তা একিন�ভা
আ�াহর উে�েশয্ হওয়ার জনয্ পূশতর্ ে�- েয �ােন তা �দান
করা হেব েস �ানিট অবশয্ই যাবতীয় ধরেনর িশকর্ী কমর�
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েথেক এবং তা মুশিরকেদর বািষর্ক েমল, ঈদ বা ওরস পালন
করা েথেক পিব� হেত হেব।

116
১১৫

মানত েদওয়ার উপযু � �ান হে�- মসিজদ, মা�ারাসা,
অসহায় এতীম, িবধবা, ফকীর, িমসকীন, অভাবী ও সমাজ
কলয্াণমূলক েখদমেতর �ানসমূহ।ওিলেদর কবের িতনিট কারেণ
েকােনা মানত েদয়া ৈবধ নয় :
�থমত :
মানেতর উে�শয্ হে� সংি�� িবষেয় �ত আ�াহর রহমত
কামনা করা। মানেতর উে�শয্ যিদ ত-ই হয়, তা হেল তা েযমন
হেত হেব সরাসির আ�াহর কােছ, েতমিন তা হেত হেব এমন
এক �ােন েযখােন েকবল আ�াহ বয্তীত তাঁ েকােনা সৃ ি�র কােছ
িকছু কামনা করা হয় না। যারা ওিলেদর কবের মানত কের তারা
সংি�� উে�শয্িট হয় সরাসির ওিলেদর িনকেটই কামনা কের
অথবা তাঁেদর মাধয্েম আ�াহর কােছ কামনা কের। যিদ তাঁেদর
কােছ েচেয় থােক তা হেল তারা �কাশয্ই িশক কের। আর যিদ
তাঁেদর মাধয্েম আ�াহর কােছ েচেয় থাে, তা হেল তারা
116

. এ স�েকর্ দহ্হাক রহ. েথেক একিট হাদীস বিণর্ত হেয়ে, যা �থম
অধয্ােয় মানত স�িকর্ত আেলাচনায় বিণর্ত হেয়
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আ�াহেক এই বেল অিভযু � কের েয, িতিন তাঁর সাধারণ
বা�ােদর অভাব ও অিভেযােগর কথা অপর েকােনা মাধয্ম বয্তী
�হণ করেত চান না। অথচ আ�াহ তা‘আলা এ-জাতীয় অিভেযাগ
েথেক স�ূ ণর্ মু�। পাপ-তাপী িনিবরেশেষ সকেলর জেনয্ই তাঁর
দরজা উ�ু �। েকােনা মৃত ওিল ও দরেবশেদরেক তাঁর এবং
সাধারণ মানু েষর মেধয্ মধয্�তা করার জনয্ িত িন িনযু� কে
িন। এিট মূ খর্ ও �পীর এবং সাধারণ মানু ষেদর একিট সাজােনা
ক�কথা ৈব আর িকছু ই নয়। ওিলেদর কবের মানত করেল
েযখােন এেতা কথা রেয়েছ, েসখােন মানত করা িক কের ৈবধ
হেত পাের।
ি�তীয়ত :
কবর বা কবের মানতকারীর উে�শয্ যিদ সিঠকও হ, িতিন
যিদ তার উে�েশয্র কথা সরাসির আ�াহর কােছই আবদার কের
থােকন, তবুও েকােনা কবর বা কবের মানত করা ৈবধ নয়;
েকননা, কবর বা কবের মানতকারী সাধারণ ও মূ খর্ েলােকরা
উপযু র� এ অিভেযাগ�য় েথেক মু� নয়। আর যাহ্হাক রহ. এর
হাদীস অনু যায়ী েযখােন িশকর্ হয় েসখাে েকােনা মানত করা বা
কের থাকেলও েসখােন তা পূণর্ করা ৈবধ নয়
তৃতীয়ত :
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ওিলেদর কবের বািষর্ক েয ওরস পািলত হ, তা আরেবর
মুশিরকেদর বািষর্ক েস ঈেদরই সমতুল, যা তারা বছরাে� পালন
করেতা। এ জাতীয় ঈদ পালন শরী‘আেত িনিষ�। রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর কবরেক এ জাতীয় ঈদ
পালেনর �ান বানােত তাঁর সাহাবীেদর তথা আমােদর িনেষধ
কেরেছন, যার �মাণ �থম অধয্ােয় �দ� হেয়েছ। এমতাব�া
েকােনা ওিলর কবের মানত েদয়া েকােনা অব�ােতই ৈবধ নয়।
িদেলও তা েসখােন পূ ণর্ করা জােয়য নয়। তা সে�ও েদেশর
সাধারণ মুসিলমরা ওিলেদর কবর এমনিক তাঁেদর �ৃ িত িবজিড়ত
কবর ও মুকাম তথা অব�ানসমূ েহ মানত িদেয় থােক। সরাসির
আ�াহর কােছ িকছু চাইেল তা পাওয়া যায় িক না, এ সে�েহ
তারা েয-সব �ােন মানত েদয়া ৈবধ, েসখােন মানত না িদেয়
ওিলেদর কােছ অথবা তাঁেদর মধয্�তায় চাওয়ার জনয্ তাঁেদ
কবের মানত িদেয় থােক। ﻣﻌﺎذ اﷲ
১১.গায়রু�ােহর নােম পশু যবাই ক:
আমরা ইেতাপূ েবর্ আেলাচনা কের এেসিছ ে, পশু যবাই ত
েকােনা মানেতর েহাক আর না েহাক সবর্াব�ায় তা যবাই করার
সময় ‘িবসিম�ািহ আ�াহু আকবা’ বেল আ�াহর নাম উ�ারণ
কের তা যবাই করা হে� তাঁর একিট িবেশষ উপাসনা। এেত
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েযমন আ�াহর তাওহীদ েঘািষত হয় েতমিন এর �ারা তাঁর মযর্াদা
সমু�ত হয়। িক� এেক্ষে�ও আমােদর েদেশ বয্িত�ম হ
থােক। িবিভ� কবের যারা মানত বা অনয েকােনা উে�েশয্ শু
িনেয় যায়, েসখােন তা যবাই করার সময় অেনেক আ�াহর নাম
উ�ারণ করার বদেল পীর বা পীেরর দরগার নাম উ�ারণ কের
থােক। একজন �তয্ক্ষদশর্ীর বণর্না মেত ফিরদপুর েজলার
জােকর মি�েল এমিন ধরেনর কমর্ হেয় থােক। েসখােন গর
যবাই করার সময় আ�াহর নাম উ�ারেণর পিরবেতর্ ‘জয় িব�
জােকর মি�ল’ বেল তা যবাই করা হয়। অথচ এ ধরেনর যবাই
َْ ّ ُ َ
েয কুরআেন বিণর্ত (‘‘ ) َوﻣﺎ �ُأِﻞَ ﻟ ِﻐ�ِ اﷲِ ﺑ ِ ِﻪআর যা গায়রু�ােহর
নােম উৎসগর্কৃত হ’’ 117 এ আয়ােতর মমর্ানুযায়ী গায়রু�ােহ
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নােম উৎসগর্ করা হেয় থােক এবং েস অনুযায়ী এ ধরেনর
যবাইকৃত গরর মাংস খাওয়া সে�হাতীতভােব হারাম হেয় যায়।
১২. আ�াহ তা‘আলােক ভালবাসার নয্ায় িনেজর পীরেক ভালবাস:
আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-েক ভালবাসার অথর্ হে- রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্ক বিণর্ত ও �দিশর্ত হ তা‘আলার
117

. আল-কুরআন; সূরা আল-মািয়দাহ : ৩।
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শরী‘আতেক আ�িরকতা ও আ�েহর সােথ সাধয্ানুযায়ী পালন
করা। শরী‘আেতর আেদশ ও িনেষধসমূ হেক িনেজর পছ� ও
অপছে�র উপের �ান েদয়া। আ�াহর হুকুম পালন কের তাঁর
স�ি� অজর্েনর জনয্ �েয়াজেন িনি�র্ধায় িনেজর �াণ িবসজ
িদেতও ��ত থাকা। শরী‘আেতর এ-জাতীয় িনঃশতর্ অনুসরণ ও
আনু গতয্ করােকই আ�াহ ও তাঁর রাসূলেক ভালবাসা বলা হয়।
এ জাতীয় ভালবাসা আ�াহর এক ধরেনর উপাসনা। যা িতিন ও
তাঁর রাসূ েলর অবাধয্তায় অনয্ কােরা আেদশ বা িনেষধ পালেন
েক্ষে� �কাশ করা িশকর্। আমােদর েদেশ পীর কবর ভ�
এমন অেনক মানু ষ রেয়েছ যােদরেক শরী‘আত িবহীন তরীকত ও
মা‘িরফাত িনেয় বয্� থাকেত েদখা যায়। তারা তােদর পীেরর
িনেদর্েশ শর‘আেতর িবিধ-িবধান পালন করা েথেক িবরত থােক
এবং পীেরর িনেদর্শেক শর‘আেতর িনেদর্েশর উপের ভালেবেস
থােক। আমার জানা মেত সমােজ এমন েলাকও রেয়েছ যারা
িনেজর পীেরর ভালবাসার আিতশেযয্ পীেরর হােত অনয্ায়ভাে
িনেজর জীবনটুকুও িবিলেয় িদেয়েছ। শরী‘আেতর িবিধ-িবধান
পালন না কের এভােব তােদর পীর বা েকােনা কবেরর ওিলেক
ভালবাসার মাধয্েম যারা আেখরােত নাজাত েপেত চায়, তারা
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�কৃতপেক্ষ আ�াহ ও তাঁ র রাসূেলর েচেয় তােদর পীর ব
ওিলেকই অিধক ভালেবেস থােক। আর এভােবই তারা আ�াহর
িনঃশতর্ ভালবাসার েক্ষে� িনেজরেদর পীর ওিলেক শরীক কের
থােক। এেদর বয্াপােরই মহান আ�াহ বেলেছন
ُ ّ َ
ّ ّ ُ َ ۡ َُ ّ ٗ َ َ ّ
ُ
ِ َّ� ﴿ َوم َِن
:ب �َِۖ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ اس من َتَخِذ مِن دو ِن �َِ أندادا ُِبُو�هم كح
  [١٦٥

‘‘মানু েষর মােঝ এমনও িকছু েলাক রেয়েছ যারা আ�াহেক বাদ
িদেয় (তাঁর উলূ িহয়য্ােতর েক্) অসংখয্ সমকক্ষ িনধর্ারণ,
তােদরেক আ�াহর নয্ায় ভালবােস’’ 118
17F

তারা েয তােদর পীর বা ওিলেক আ�াহর েচেয় অিধক
ভালবােস এর �ল� �মাণ হেলা- েয েসজদার মাধয্েম আ�াহর
ভালবাসা ও তাঁর স�ান �দিশর্ত হ, তারা তা আ�াহেক না কের
তােদর পীর ও ওিলেদরেক কের থােক।
১৩. অ�ের পীর ও ওিলেদর অিনে�র েগাপন ভয় করা :

118
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শ�র ষড়য�, সােপর দংশন ও িহং� জীব-জ� ইতয্ািদর
আ�মেণর ভয় করােক মানু েষর �ভাবসু লভ ভয় বলা হয়। এ
জাতীয় ভয় েথেক সাধারণ মানু ষ েকন �য়ং নবীগণও মু�
থাকেত পােরন না। তাই শর‘য়ী দৃ ি�েত এমন ভয় েকােনা দূ ষণীয়
বয্াপার নয়। তে েকােনা মানু েষর �িত িতিন শ� আর িম� যাই েহান না েকন এমন ভয় করা যােব না েয, িতিন বা�ব েকােনা
পদেক্ষপ �হণ করা ছাড়াই কােরা অিনে�র ই�া করেলই সংি�
বয্ি�র অিন� কেত পােরন; েকননা আমােদর অ�ের এ জাতীয়
ভয় েকবল আ�াহ বয্তীত আর কােরা জেনয্ থাকেত পাের না
িক� আমােদর েদেশ এমন অেনক মানু ষ রেয়েছন যারা ওলীেদর
বয্াপাের এমন েগাপন ভয় কের থােকন। েযন িসেলট েজলায়
অবি�ত শাহ পরান ওিলর বয্াপাের সাধারণ জনমেন এমন ধারণা
রেয়েছ েয, িতিন খুবই গরম, তাঁর কবের েকউ েবআ‘দবী করেল
িতিন েস বয্ি�র ে েকােনা অিন� করেত পােরন। অনু রূপভােব
িদনাজপুর েজলার ‘েচেহলগাজী’ কবেরর বয্াপাের েস এলাকায়
এমন ধারণা রেয়েছ েয, েসখােন েকউ েবআদবী করেল সংি��
বয্ি� ে েকােনা মুহূেতর েকােনা দু ঘর্টনায় পিতত হেত পাের।
েবআদবী হেল িবপেদর আশং�ায় সাধারণ িযয়ারতকারীরা েসখােন
িযয়ারত েশেষ মুখ সামেন েরেখ িপছু েহঁেট েবর হয়। গাড়ী
চালেকরা দু ঘর্টনার হাত েথেক বাঁচার জনয কবেরর িনকেট গাড়ী
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িনেয় আসেল গাড়ীর গিত কিমেয় েনয়। 119 এ ছাড়াও অেনেক
১১৮

েকােনা কবের েগেল কবেরর িনকট� গােছর ডাল ও পাতা
কাটেত ও িছঁড়েত অ�ের েগাপন একিট ভয় অনু ভব কের। এ
জাতীয় ভয় করা িশকর্। আরেবর মুশিরকেদর মেধয্ তােদ
েদবতােদর বয্াপাের এ জাতীয় েগাপন ভয় িবদয্মান িছল। ে
জনয্ তারা রাস ূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�-েক তােদর
েদবতােদর অিনে�র েগাপন ভয় �দশর্ন করেতা। যার �মণ
�থম অধয্ােয় বিণর্ত হেয়ে
১৪. আ�াহ বয্তীত অেনয্র উপর ভরসা ক:
ইহ-পরকালীন েয েকােনা িবষয় অিজর্ত হওয়ার জনয
�েয়াজনীয় ও উপযু � কমর্ করার পর তা অিজর্ত হওয়ার জন
আ�াহর উপর ভরসা করা হে� অ�েরর একিট অনয্তম
উপাসনা। েকােনা কমর্ করা বা উে�শয্ অিজর্ত হর েক্ষে
মানু ষ মানু েষর সাহাযয্কারী হেত পাের। তে েকােনা অব�ােতই
েকউ কােরা ভরসা হেত পাের না, েকননা েকােনা কাজ আর�
করা এবং সফলভােব তা স�� করা স�ূ ণর্ভােব আ�াহর ই�ার
উপর িনভর্রশীল েকােনা মানু ষ কাউেক সাহােযয্র জনয্ ই�
করেল তার ই�া ও কমর্ বা�ে েকবল তখনই রূপ িনেত পাের
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যখন এর সােথ আ�াহর ই�ার সংিম�ণ ঘেট, অনয্থায় নয়।
তাই আ�াহই হেলন আমােদর যাবতীয় কেমর্র একক ভরসা।
িক� তা সে�ও েকােনা েকান কেমর্র েক্ষে� সাধারণ মানুষে
মুেখ এমন কথা বলেত শুনা যায় ে, ‘একােজ আপিনই আমার
একমা� ভরসা’, ‘আপনার উপর আিম ভরসা কেরিছ’, আবার
অেনকেক আেখরােত মুি�র জনয্ সিঠক ঈমান ও সৎকমর্ কে
আ�াহর রহমেতর উপর ভরসা না কের ওিল ও পীরেদর
শাফা‘আেতর উপর ভরসা করেত েদখা যায়।
১৫. আ�াহ ও রাসূ ল বয্তী েকােনা মানু েষর মত ও পেথর অ�
আনু গতয্ ও অনুসরণ কর :
কুরআন ও সহীহ হাদীেস বিণরত যাবতীয় িবধােনর যথাসাধয্
অনু সরণ ও আনু গতয্ করা হে� আ�াহর িবধােনর আনুগেতয্
উপাসনা। এ উপাসনার �িত িনেদর্শ কের মহান আ�াহ বেলেছ:
ْ ّ َ ُ
َٓ َۡ ٓ ُ
ُ َ َ َُٓ ْ ُ ّ
:�ا َء ۗ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
ِ نزل إ ِ ۡ��م مّ ِن َّ�ِّ� ۡم َو� َتَب ِ ُعوا مِن دونِهِۦ أو
ِ ﴿تَبِعوا ما أ
  [٣
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‘‘েতামােদর �িত েতামােদর �িতপালেকর পক্ষ েথেক যা অবতীণ
করা হেয়েছ, েতামরা তা অনু সরণ কর এবং আ�াহেক বাদ িদেয়
অনয েকােনা অিভভাবকেদর অনু সরণ কেরা না।’’ 120
আ�াহর িবধােনর অনু সরণ ও আনু গেতয্র এ উপাসনা
মানু েষর যাবতীয় িচ�া, েচতনা, কাজ-কমর্ ও কথার মধয্ িদে
�কািশত হেব। আর েস-জেনয্ জ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ িনিবর্ে
সবাইেক তাকলীদ বা অনু সরেণর েয সিঠক প�িতর কথা �থম
অধয্ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ তা অনুসরণ করেত হেব। িক�
বা�েব েদখা যায়, এেক্ষে�ও েদেশর সাধারণ েলাকেদর ম
অেনক জ্ঞানী েলােকরাও অেনকটা িনেজেদর অজাে�ই অনুসরে
ৈবধ নীিতমালা ল�ন কের চেলেছন। সাধারণ েলাকজন অ�ভােব
তােদর পীরেদর আনু গতয্ ও অনুসরণ কের থােকন। কুরআন ও
সহীহ হাদীস �ারা তােদর েকােনা কেমর্র �িট �মাণ কের িদেলও
তারা তােদর পীর সােহেবর িনেদর্শ বয্তী ত তা পিরতয্াগ কে
না।
ধমর্ীয় েক্ষে� জ্ঞানী অিধকাংমগণ িনজ মাযহােবর
িনঃশতর্ ও িনিবর্চাের অনুসরণ কের েকােনা িবষেয় িনেজর
ইমাম বা মাযহােব �চিলত আমেলর িবপরীেত সহীহ হাদীেসর
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স�ান েপেলও িবিভ� অনথর্ক যুি� ও তকর্ দাঁড় কিরেয় তার
িনেজর ইমােমর মত বা মাযহােবর অনু সরণ কেরন এবং সহীহ
হাদীসেক আমেলর অেযাগয্ বা তা শািঈ মাযহােবর অনু সারীেদর
জনয্ �েযাজয্ বেল পিরতয্াগ কেরন। এভােব তারা িনজ মাযহা
�চিলত যাবতীয় আমলেকই িনিবর্চাের ও অ�ভােব অনুসরণ কের
থােকন। যিদও মাযহােবর িকতাবািদর বয্াখয্া �ে� বা টীিট�নীেত অেনক সতয্ানুরাগী আেলমগণ িনজ মাযহােব �চিলত
িকছু িকছু আমেলর িবপরীেত অবি�ত সহীহ হাদীসসমূ েহর উপর
আমল করােকই সিঠক বেল মত �কাশ কেরেছন। এ �সে�
আ�ামা সু ন‘উ�ািহল হালাবী আল-হানাফী (মৃত ১০৫০িহ:) তাঁর
‘আল-কাউলু স সদীদ ফী মাসাইিলত তাকলীদ’ নামক িরসালায়
বেলন :
" ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻻ ﻧﺄﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻨﻟﺎ ﺻﻮاب ﺧﻼﻓﻪ إذ أﻧﻌﻢ ا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺤﺑﺼﻮل
 ﻫﺬا و�ﻦ ﻣﻊ ذلﻚ ﻻ،  ﻳﻤ�ﻦ الﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﻰﻠﻋ الﺼﻮاب، ﻣﻦ اﻨﻟﻈﺮ
"ﻋﻦ درﺟﺔ اﺘﻟﻘﻠﻴﺪ ﻹﻣﺎﻣﻨﺎ اﻷﻋﻈﻢ أﻲﺑ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻤﻟﻘﺪم
‘‘িনজ ইমােমর মেতর িবপরীত েকােনা সিঠক িবষয় আমােদর
িনকট �মািণত হেল তা �হণ করােত আমােদর েকােনা েদাষ েনই
কারণ, আ�াহ আমােদরেক িকছু িচ�া-ভাবনা করার েনয়ামত দান
কেরেছন, যদ�ারা আমােদর পেক্ষও সতয্ উপলি� করা স�
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ইমােমর মেতর িবপরীেত সিঠক কথা �হণ করেলও এেত আমরা
আমােদর অ�বতর্ী ইমােম ‘যম আবু হানীফা (রহ.)-এর
তাকলীদ করা েথেক মু� হেবা না।’’ 121
এমনিক তাঁরা েস সব হাদীেসর উপর মাযহােবর অতীেতর
বহু মীষীগেণর আমল থাকার কথাও অকপেট �ীকার কেরেছন।
সহীহ হাদীস িনজ ইমােমর ফেতায়ার িবপরীেত পাওয়া েগেল তা
পিরতয্াগ কের হাদীেসর উপর আমল না করেল িনজ ইমামেক
িনেজর �িতপালক বািনেয় েনয়া হেব বেলও �াযী মাওলানা
সানাউ�াহ পািনপথী হানাফী িনজ মাযহােবর অনু সারীেদর সতকর্
কেরেছন। 122 িনিদর্ েকােনা এক মাযহােবর অ� তাকলীদ ও
১২১
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হাই; (মাকতাবাহ থানবী : েদওব�, ১ম সং�রণ, ১৯৮৯ ি�.), পৃ . ১৫৭।
ُ ْ ِّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ّ ّ َ
িতিন তাঁর তাফছীের মাযহারী �ে� َو ﻻ َﺘَﺨِﺬ �ﻌﻀﻨﺎ �ﻌﻀًﺎ أرْ�ﺎﺑًﺎ ﻦ د ْو ِن اﷲ
‘‘আমরা আ�াহেক বয্তীত পর�রেক অসংখয্ র ব বািনেয় না ে’’ এ
আয়ােতর বয্াখয্ায় বেল:

وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ إذا ﺻﺢ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ مﺮﻓﻮع ﻣﻦ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﺔ وﺳﻠﻢ ﺎﻤﻟﺎ ﻣﻦ
 وﻗﺪ ذﻫﺐ ﻋ، ولﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟ ﻧﺎﺳﺦ و ﻛن ﻓﺘﻮى ﻲﺑ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻤﺣﻪ اﷲ ﻣﺜﻼ ﺧﻼﻓﻪ،ﻤﻟﻌﺎرﺿﺔ
 و ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺠﻟﻤﻮد، �ﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﺒﺎع ﺤﻟﺪﻳﺚ ﺜﻟﺎﺑﺖ،وﻓﻖ ﺤﻟﺪﻳﺚ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻵﺋﻤﺔ اﻷر�ﻌﺔ
 ﻟﻼ ﻳﻠﺰم ﺨﺗﺎذ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ أر�ﺎﺑﺎ ﻣﻦ دون اﷲ، ﻋ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻣﻦ ذلﻚ
অথর্া এ আয়াত েথেক �মািণত হয় েয, যখন কােরা িনকট েকােনা �কার
িবেরাধ ছাড়াই রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েথেক এমন েকােনা
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এক�� অনু সরণ করা জরুরী বেল েকউ েকউ মত েপাষণ কের
থাকেলও আসেল যাঁরা তা জরুরী নয় বেল মত িদেয়েছ, তাঁেদর
কথাই অিধক সিঠক।’’ 123 হানাফী মাযহােবর উসূ েল িফকেহর ��

মারফু‘ হাদীস �মািণত হয়, যা মানসূ খ হেয় েগেছ বেল তার িনকট েকােনা
�মাণ থােক না থােক, িক� ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর েকােনা ফেতায়া
উদাহরণত েস হাদীেসর িবপরীত �মািণত হয়, আর চার ইমােমর েকােনা
ইমাম এ হাদীসিট �হণ কের থােকন। তেব উ� �মািণত হাদীেসর
অনু সরণ করা েস বয্ি�র উপর ওয়ািজব হেয় যােব। তার মাযহাবেক
কিঠনভােব অনু সরণ করা েযন তােক এ হাদীেসর উপর আমল করা েথেক
িবরত না রােখ। েকননা; এেত পর�রেক অসংখয্ রব বানােনার শািমল
হেব।’’ েদখুন: মাওলানা সানাউ�াহ পািনপতী, তাফসীের মাযহারী;
(এদারাতু এশা‘আিতল ইসলাম : িদ�ী, সং�রণ ও সন িবহীন), ২/৬৩৬৪।
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. েযমন ইবেন আিবদীন তাঁর হািশয়াতু রি�ল মুহতার �ে� বেলেছন :
. وﻫﻮ اﻷﺻﺢ، ﻻ:  وﻗﻴﻞ، ﻳﻠﺰﻣﻪ: ﻓﻘﻴﻞ،أﻧﻪ لﻮ ﻟﺰﺘم ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺄﻲﺑ ﺣﻨﻴﻔﺔ و لﺸﺎﻓﻲﻌ

‘‘েকউ যিদ ইমাম আবু হানীফা অথবা ইমাম শািফ‘ঈ এর মাযহাব অনু সরণ
কের, তা হেল েস বয্ি�র উপর সকল েক্ষ ে� েস মাযহাবই অনুসরণ ক
িক জরুরী হেয় যাে? কােরা কােরা মেত তা জরুরী হেয় যেব, আবার
কােরা কােরা মেত তা জরুরী হেব ন এবং জরুরী না হওয়ার মতই অিধক
সিঠক।’’ তেদব; পৃ .১৪৪; অ� তাকিলেদর সমােলাচনা করেত িগেয় শাহ
ওয়ািল উ�াহ মুহাি�েস েদহলভী বেলন :
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‘আত-তাহরীর’ এর বয্াখয্ ‘আত-তায়সীর’ নামক �ে� বলা
হেয়েছ : ‘‘েকউ েকউ বেলেছন: সকল িবষেয় িনিদর্� এক মাযহাব
অনু সরণ করা জরুরী নয়। তাঁেদর কথাই অিধক সিঠক; েকননা,
আ�াহ তা‘আলা যা ওয়ািজব কেরেছন তা বয্তীত ওয়ািজব বলেত
আর িকছু েনই।’’ 124 যারা িনিদর্ মাযহােবর িনিবর্চাের অনুসরণ
করার কথা বেলন এবং েকউ িনজ ইমােমর মাযহাব তয্াগ করেল
তােক শাি� েদয়ার কথা বেলন, তােদর বয্াপাের মাওলানা আ�ুল
হাই লে�ৗভী হানাফী বেলন :
" إﻧﻤﺎ ﻫﻮ �ﺮﺸ�ﻊ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺴﻪ."ﺤﻟﻖ أﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻻ دﻴﻟﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﻼ
 وﻻ �ﻮز أن ﻳﻘﺘﺪي،وﻓﻴﻤﻦ ﻻ �ﻮز أن ﺴﺘﻔﻲﺘ ﻟﻨﻲﻔ ﻣﺜﻼ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﺷﺎﻓﻌﻴﺎ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﻟﻨﻲﻔ ﺑﺈﻣﺎم ﺷﺎﻲﻌ ﻣﺜﻼ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﻤﺟﺎع اﻟﻘﺮون اﻷو� و ﻧﺎﻗﺾ الﺼﺤﺎﺑﺔ
. �اﺘﻟﺎﺑﻌ
উদাহরণ�রূপ বলা যা, িযিন েকােনা হানাফী বয্ি�েক েকােন শািফঈ ফকীহ
এর িনকট এবং েকান শািফঈ বয্াি�েক েকােন হানাফী ফকীহ এর িনকট
ফেতায়া িজজ্ঞাসা করােক জােয়য মেন না কে, েকােনা হানাফীেক েকােনা
শািফঈ মাযহােবর অনু সারী ইমােমর িপছেন নামায পড়ােক জােয়য মেন না
কেরন, িতিন উ�েতর �থম যু েগ অনু ি�ত ইজমা‘ এর িবরু�াচরণ কের
থাকেবন এবং সাহাবা ও তােবঈনেদর অনু সৃত রীিতর িবেরািধতা করেবন।
েদখুন : শাহ ওয়ালী উ�াহ মুহাি�েস েদহলভী, হু�াতু�ািহল বািলগা;
১/১৫৪-১৫৬।
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. আবু ল হাসানাত আ�ু ল হাই আল-লে�ৗভী আল-হানাফী, �াগু; পৃ . ১৫০।
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‘‘সিঠক কথা হে�- িনিদর্ েকােনা মাযহােবর অনু সরণ করা
একিট েগাঁড়ািম িবেশষ। �কৃতপেক্ষ এর যথাথর্ েকােনা দলীল
েনই। এিট সংি�� বয্ি�র িনজ� বানােনা শর‘আত ৈব আর
িকছু ই নয়।’’ 125
িনিদর্� মাযহাব অনুসরেণর স�াবয্ �া:
েকাথাও যিদ এমন েকােনা �ান পাওয়া যায় েযখােন একিট
মা� মাযহােবর �চলন থােক, আর অপর মাযহাবসমূেহ কী
রেয়েছ তা অবগত হওয়ার বয্াপাের েসখানকার আেলম বা
সাধারণ মানু ষেদর েকােনা সু েযাগ না থােক, তা হেল েস �ােনর
েলাকেদর উপর িনজ এলাকায় �চিলত মাযহােবর অনু সরণ করাই
জরুরী হেয় দাঁড়ােব। িক� েসখােন যিদ অনয্ মাযহােবর �চল
কমেবশী থােক, বা অনয্ মাযহাব স�েকর্ জানার সুেযাগ থা,
তা হেল তা জরুরী হে না। এ-স�েকর্ শাহ ওয়ালী উ�াহ
মুহাি�েস েদহলভী বেলন :
‘‘একজন মানু ষ যিদ ভারত অথবা ফুরাত নদীর ওপােরর
(মধয্ এিশয়া) েদশসমূেহ বসবাস কের, েসখােন েকােনা শািফঈ,
মািলকী ও হা�লী মাযহােবর েকােনা অনু সারী না থােক, এ সব

125

. আবু ল হাসানাত আ�ু ল হাই লে�ীভী আল-হানাফী , �াগু; পৃ . ১৫০।
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মাযহােবর েকােনা িকতাবািদও েসখােন না থােক, তা হেল েস
েলােকর উপর ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব অনু সরণ
করা ওয়ািজব হেব এবং ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব
েথেক তার েবর হওয়া হারাম হেব; পক্ষা�ের েস েলাকিট যি
ম�া ও মিদনার েদেশ থােক তা হেল তার উপর ইমাম আবু
হানীফা (রহ.)-এর মাযহােবর তাকলীদ করা ওয়ািজব হেব না।
েকননা,

েসখােন

সকল

মাযহাব

স�েকর্ অবিহত হওয়া

সহজ।’’ 126
শাহ ওয়ালী উ�াহ (রহ.) েয সমেয় এ কথাগুেলা বেলেছন
তখন উপযু র্� অ�েলর অব�া এরকমই িছল। এখােন েযমন
হানাফী মাযহাব বয্তীত অপ েকােনা মাযহােবর �চলন িছল না,
েতমিন েসখােন েথেক মাযহাব স�েকর্ জানাও েকােনা সু েযাগ
িছল না। তাই তখনকার মানু েষর জনয্ এককভােব হানাফী
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.এ �সে� িতিন বেলন :

" ﻓﺈذا ﻛن إ�ﺴﺎن ﺟﺎﻫﻞ ﻓ ﺑﻼد ﻬﻟﻨﺪ و ﻣﺎوراء ﻨﻟﻬﺮ و ﻟيﺲ ﻫﻨﺎك ﻋلﻢ ﺎﻓﻲﻌ و ﻻ ﺎلﻲﻜ و
ﻻﺣﻨﺒ� و ﻻ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻫﺬه ﻤﻟﺬاﻫﺐ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘ� ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻲﺑ ﺣﻨﻴﻔﺔ
 ﺑﻼف ﻣﺎ إذا ﻛن ﻓ ﺤﻟﺮﻣ� ﻓﺈﻧﻪ ﺘيﺮﺴ ﻟ ﻫﻨﺎك،...و�ﺮم ﻋﻠﻴﻪ أن �ﺮج ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ
".ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﻊ ﻤﻟﺬاﻫﺐ
েদখুন : শাহ ওয়ালী উ�াহ মুহাি�েস েদহলভী, আল-ইনসাফ ফী মাসাইিলল
িখলাফ; (িদ�ী : মা�বা‘ মুজতবাঈ, ১৯৩৫ইং), পৃ . ৭০; মাওলানা আবু ল
হাসানাত আ�ু ল হাই, �াগু; পৃ . ১৫১।
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মাযহাব অনু সরণ করা ছাড়া েকােনা উপায়া�র িছল না। তেব
আ�াহর রহমেত বতর্মােন অব�ার যেথ� উ�িত হেয়েছ। আধুিনক
�যু ি�র যু েগ ই�ারেনট সু িবধার মাধয্েম িব� এখন মানুেষর
হােতর মুেঠায়। হাদীস ও অনয্ান মাযহাব স�েকর্ জানা েকােনা
সু েযাগই এখন আর আমােদর নাগােলর বাইের নয়। ই�া
করেলই েযমন আমরা পিব� ম�া ও মদীনায় েযেত পাির, েতমিন
েদেশ বেসই ই�ারেনেটর মাধয্েম হাদীেসর �� সমূহ এবং অনয
মাযহােবর িকতাবািদর েকাথায় কী আেছ তাও েদেখ িনেত
পারিছ। এ-ছাড়া হাদীেসর ��সমূহ এবং অনয্ মাযহােবর
িকতাবািদ বতর্মােন আমােদর েদেশ পযর্া� পিরমােণ িবদয্ম
থাকায় �েয়াজেন আমরা যখন ই�া তা েদেখ িনেত পাির। এক
কথায় মতিবেরাধপূ ণর্ িবষয়ািদেত কার দলীল অিধক সিঠক ও
যু ি�যু � তা িবচার িবে�ষণ কের েদেখ েনয়া এখন খুবই সহজ।
ই�া করেলই তা করা যায়। তাই আমােদর েদেশর আেলমগেণর
পূ েবর্র নয্ায় িনজ মাযহােবর যাবতীয় িবষয়ািদ অ�ভােব েমে
চলার েকানই সু েযাগ েনই; েকননা, এমনিট করা েচাখ থাকেত
অ� হওয়ার শািমল।
সকল িবষেয় িনিদর্� কের এক মাযহাব পালন করা জরুরী ন
হওয়ার কারণ:
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িনিদর্ েকােনা এক মাযহােবর িনিবরচাের অনু সরণ করা িঠক
না হওয়ার কারণ হেলা : মানু ষ মাে�রই ভুল হওয়াই �াভািবক।
েস-জনয্ ইজেতহাদী িবষয়ািদে েকােনা মাযহাবই এককভােব
সকল েক্ষে� সিঠক মত ও পেথর উপর হেত পা না। তাই
মতিবেরাধপূণ্ িবষেয় সতয্ েযখােন বা েয মাযহােবই থা
র
কুক ন
েকন সিঠক ও সবল দলীল এবং �হণেযাগয্ যুি�র িভি�েত তা
েখাঁজ কের িনেয় এর অনু সরণ করা এবং সাধারণ জনগণেকও তা
পালন করেত উৎসািহত করা হে� আিলম সমােজর দািয়�।
েকননা, েচাখ থাকেত অ� না হেয় েদেখ শুেন ও বুেঝ সুেঝ িকছু
অনু সরণ করার মেধয্ই আ�াহ ও তাঁর রাসূল সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম-এর অনু সরেণর পাশাপািশ িনজ মাযহােবর ইমােমরও
অনু সরণ িনিহত রেয়েছ। েকােনা িকছু অনু সরণ করার পূ েবর্ তা
বুেঝ সু েঝ অনু সরণ করেত হেব এবং েস অনু যায়ী জনগণেক
েসিদেক আ�ান করেত হেব, এিটই হে� আ�াহ তা‘আলা কতৃর্ক
অনু সরেণর িনেদর্িশত সরল ও সিঠক প�া। েযমন আ�াহ
তা‘আলা বেলেছন :
ّ
ّ َ ْٓ ُ َۡ ٓ َ
َ �� َ�نَا ۠ َو َمن ّ�َ َب َع� َو ُس ۡب
َ � بَ ِص
ٰ َ َ َِۚ�
َٰ ُۡ
�ِي� أدعوا إ
َِ� �ٰ َن
ٍ
� ِ
ِ
ِ ِ ﴿ قل � ِذه ِۦ سب
َ ��ۡ َو َما ٓ َ�نَا ۠ م َِن ٱل ۡ ُم
  [١٠٨ : ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ١ �ِ
ِ
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‘‘বলু ন : এ হে� আমার পথ। আিম আ�াহর িদেক বুেঝ সু েঝ
দাওয়াত েদই- আিম এবং আমার অনু সারীরা। আ�াহ পিব�।
আিম অংশীবাদীেদর অ�ভুর্� নই’’ 127
আরেবর মুশিরকরা না বুেঝ বাপ দাদার অ� অনু সরণ
করেতা বেলই রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক উ�
আয়ােত আ�াহ তা‘আলা এ মেমর্ েঘাষণা করেত বেলন ে, না
বুেঝ িকছু অনু সরণ করা আমার ও আমার অনু সারীেদর পথ নয়।
যারা এমনিট কের তারা মুশিরক। সু তরাং আিম মুশিরকেদর
অ�গর্ত নই। এ আয়াত �ারা �মািণত হয় ে, যারা িবিভ� অসার
যু ি� তকর্ উপ�াপন কের অ�ভােব কােরা মত ও পেথর অনুসরণ
করেত িগেয় কুরআন ও িবশু� হাদীেসর কথার উপের িনেজর
ইমাম

বা

মাযহােবর

কথােক গুরু� দানেরন,

তারা

িনেজেদরেক আ�াহর অনু সরেণর উপাসনায় িনজ ইমাম বা
মাযহাবেক শরীক করার অিভেযােগ অিভযু � কেরন।
অ�

তাকলীেদর

সমােলাচনা

�সে�

দারুল উলূম

েদওবে�র �খয্াত িশক্ষক সাঈদ আহমদ বে : িযিন ভুল�িটর উেধর্ নন এমন কােরা অ� তাকলীদ করা িশেকর্র শািমল
এ স�েকর্ আেলাচনাকরেত িগেয় িতিন বেলন :

127

. আল-কুরআন, সূরা ইউসু ফ : ১০৮।
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‘‘িযিন ভুল-�িটর উেধর্ নন সাধারণ মানুেষর মােঝ তাঁর অ�
তাকলীদ করার �কৃিত ও �রূপ এমন ে, েকােনা িবষেয় মুসিলম
উ�ােহর েকােনা একজন জ্ঞানী বয্ি� ইজেতহাদ কের থাকেব
তাঁর অনু সারীগণ তাঁর ইজেতহােদর বয্াপাের -ধারণা েপাষণ
কের বসেবন েয, তাঁর যাবতীয় ইজেতহাদই একশ’ভাগ সিঠক
অথবা অিধকাংশই সিঠক। এ ধারণার িভি�েত তারা তাঁর
ইজেতহাদী িস�াে�র �ারা েকােনা সহীহ হাদীসেক �তয্াখয্া
করেবন। অথচ রহমাত�া� এ উ�েত েয তাকলীেদর বয্াপাের
ঐকমতয্ েপাষণ কেরিছেল

128
১২৭

, উপযু র্� ধরেনর তাকলীদি েস

তাকলীেদর অ�গর্ত নয়। েকনন; তারােতা এ িবষয়িট জানার
িভি�েত মুজতািহদগেণর তাকলীদ করা জােয়য হওয়ার বয্াপাের
একমত হেয়িছেলন েয, ইজেতহাদকৃত িবষেয় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েকােনা ‘নাস’ আেছ কী না, তা জানার
বয্াপাের মুজতািহদগেণর অ�ের অধীর আ�হ থাকার পাশাপািশ
েস িবষেয় ইজেতহাদ করেত িগেয় তাঁরা ভুল ও শু� উভয়ই কের
থাকেবন এবং এ সংকে�র িভি�েত তাঁেদর তাকলীদ করা হেব
েয, যখন েকােনা িবষেয় তাকলীদ করার পর এর িবপরীেত
128

স�বত েলখক এখােন যার ব�বয্ বণর্না করেছন তার মত তুেল ধেরে,

নতুবা তাকলীেদর বয্াপাের ঐকমতয্ হওয়ার িবষয়িট �িস� কথা নয়
[স�াদক]
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েকােনা সহীহ হাদীস �মািণত হেব, তখন তাকলীদেক বজর্ন করা
হেব এবং হাদীেসর অনু সরণ করা হেব। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম {اﻵﻳﺔ...  }ﺨﺗﺬوا أﺣﺒﺎرﻫﻢ ورﻫﺒﺎﻧﻬﻢএর বয্াখয্া
বেলেছন : ইয়াহূদী ও ি��ানরা তােদর ধমর্ীয় িবষেয় জ্ঞানী
ধমর্যাজকেদর উপাসনা করেতা ন, িক� তারা যখন তােদর জনয্
িকছু হালাল বলেতা তারা তা হালাল মেন করেতা, আর যখন িকছু
হারাম বলেতা তখন তারা তা হারাম মেন করেতা ।’’ 129
128F

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বা তাঁর নােম �চিলত মাযহােবর
অ� তাকলীেদর মােঝ েয আমােদর পরকালীন মুি� নয় তা �য়ং
ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর একিট �ে�র �ারাও আমরা

129

. মূ ল আরবী হে�,

،أن �ﺘﻬﺪ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ ﻓ مﺴﺌﻠﺔ ﻓﻴﻈﻦ ﻣﺘﺒﻌﻮه أﻧﻪ ﻋ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻗﻄﻌﺎ أو ﺒﻟﺎ
 و ﻫﺬا ﺘﻟﻘﻠﻴﺪ ﻏ� ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺔ ﻤﻟﺮﺣﻮﻣﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ.ﻓ�دوا ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ
 ﻣﻊ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻤﻟﺠﺘﻬﺪ �ﻄﺊ و ﻳﺼﻴﺐ،اﺗﻔﻘﻮا ﻋ ﺟﻮاز ﺘﻟﻘﻠﻴﺪ لﻠﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ
 واﻟﻌﺰم ﻋ أﻧﻪ إذا ﻇﻬﺮ ﺣﺪﻳﺚ،ﻻﺳتﺮﺸاف ﻟﺺ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ ﻤﻟﺴﺌﻠﺔ
 ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﺮك ﺘﻟﻘﻠﻴﺪ و اﺗﺒﻊ ﺤﻟﺪﻳﺚ، ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻗ� ﻓﻴﻪ
ﺨﺗﺬوا أﺣﺒﺎرﻫﻢ ورﻫﺒﺎﻧﻬﻢ أر�ﺎﺑﺎ ﻣﻦ دون اﷲ( أﻧﻬﻢ لﻢ ﻳ�ﻮﻧﻮا ﻳﻌﺒﺪوﻧﻬﻢ: وﺳﻠﻢ
.ولﻜﻨﻬﻢ إذا أﺣﻠﻮا ﻟﻢ ﺷيﺌﺎ اﺳتﺘﺤﻠﻮه و إذا ﺣﺮمﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷيﺌﺎ ﺣﺮمﻮه
েদখুন: সাঈদ আহমদ বালনপুরী, আল-আউনু ল কবীর িফল ফাওিযল কবীর;
(েদওব� : মাকতাবাতু েহজায, সং�রণ িবিহন, সন িবহীন), পৃ . ৮৩।
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অবগত হেত পাির। কিথত আেছ েয, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)
একদা আ�াহ তা‘আলােক �ে� েদেখন। তােত আ�াহ তাঁেক
বেলন: ‘‘আিম েতামােক এবং েকয়ামত পযর্� যারা েতামার
মাযহােবর অনু সরণ কের তােদরেকও ক্ষমা করল’’। ইমাম
ইবেন আিবদীন আল-হানাফী ( )ﻤﻟﻦ اﺗﺒﻌﻚএ কথার বয্াখয্া
বেলন : এর অথর্ হে- �ীেনর েখদমত ও তা জানার েকে�
অথবা েতামার ইজেতহাদ �ারা তুিম েয সব আেদশ ও িনেষধ
অবগত হেয় থাকেব, েস সব েক্ষে� যারা েতামার অনুসর
করেব, এে�েক িবচুয্ত হে না, েতামার অনু সরণ ে�ফ (অ�)
তাকলীেদর মাধয্েম করেব ন, (বরং যারা বুেঝ শুেন েতামার
তাকলীদ করেব) আিম তােদরেকও ক্ষমা করলা 130
১২৯F
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ঘটনািটর মূল ভাষয্ হে,

 ﻗﺪ ﻏﻔﺮﻧﺎ لﻚ و ﻟﻦ اﺗﺒﻌﻚ ﻣﻦ ﻛن: وﻓﻴﻪ ﻗﺎل اﷲ ﻟ، و ﻧﻘﻞ ﻗﺼﺔ رأى أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓ ﻤﻟﻨﺎم
 ﻤﻟﻦ اﺗﺒﻌﻚ أى ﻓ ﺨﻟﺪﻣﺔ و ﻤﻟﻌﺮﻓﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ أدى:  ﻮﻪﻟ.ﻋ ﻣﺬﻫﺒﻚ ﻰﻟ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 ﻻ ﺑﻤﺠﺮد ﺘﻟﻘﻠﻴﺪ، ﻴﻟﻪ اﺟﺘﻬﺎدك ﻣﻦ اﻷوامﺮ و ﻨﻟﻮا� و لﻢ ﻳﺰغ ﻋﻨﻬﺎ
েদখুন : ইবন ‘আিবদীন, রা�ু ল মুহতার; (পািক�ান : এইচ. এম. সাঈদ
েকা�ানী, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), ১/৫২।
(তেব এ ধরেণর িকসসা-কািহনী ও �� �ারা দলীল েপশ করা আহেল সু �াত
ওয়াল জামা‘আেতর আেলমেদর সিঠক প�িত নয়। [স�াদক])
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িবশ� দলীেলর িভি�েত কােরা মত ও পেথর অনু সরণ ও
তাকলীেদর চচর্া অেনক আেলমগেণর �ারা �ীকৃিত না পাওয়ার
ফেল, অনু সরণ ও আনু গতয্ স�েকর্ আমােদর �িত আ�াহর ে
িনেদর্শ রেয়ে, তা তােদর �ারা অ�াহয্ হওয়ার পাশাপাি,
অনু সরণ স�েকর্ তােদর �িত িনজ ইমােমরও েয িনেদশ রেয়েছ,
তাও তারা অসতকর্তা েহতু অমানয্ কের চেলে; েকননা ইমাম
আবু হানীফা (রহ.) িনেজই তাঁর অনু সারীেদর লক্ষয্ কের বেল:
ا ﺻﺢ اﺤﻟﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﻲﺒ
‘‘হাদীস যখন সহীহ পাওয়া যােব তখন েসটাই আমার
মাযহাব িহেসেব গণয্ হেব’’ 131 অনু সরণ স�েকর্ ইমাম আবু
130F

হানীফা (রহ.) এর এত সু �� ব�বয্ থাকা সে�ও আমােদর
অেনক আেলমগণ তা পালন কেরন না। তেব আশার কথা হেলা :
অতীেতর িকছু সংখয্ক জ্ঞানীেদর নয্ায় অধুনা েদেশর �খয্াত
আেলমগণেক সাধারণ আেলমেদর েচেয় িকছু বয্িত�ম করেত
েদখা যাে�। তাঁরা েবসরকারী েকােনা েকােনা �চার মাধয্েমর
�ে�া�র অনু �ােন অতয্� সাহিসকতার সােথ িনজ মাযহােব
�চিলত েকােনা েকােনা আমল পিরতয্াগ কের এর িবপরীেত
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. �াযী সানাউ�াহ পািনপথী, �াগু; ২/৬৫।
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সহীহ অথবা অিধক সহীহ হাদীেসর �ারা �মািণত িকছু আমল
করার �িত েদেশর জনগণেক উ�ু � করেছন। اﺤﻟﻤﺪ و اﻤﻟﻨﺔ
িবশু� হাদীেসর িবপরীেত অ�ভােব মাযহাব পলেনর বা�ব
উদাহরণ:
েকান িবষেয় পর�র িবেরাধী িবশু� হাদীস থাকেল এ
জাতীয় হাদীেসর বয্াপাের আমােদর করণীয় ক, েস বয্াপাের
হাদীসিবদগণ বেলন :
1) যিদ উ� ধরেনর উভয় হাদীেসর মেধয্ সাম�সয্ িবধান কর
যায়, তা হেল তা কের উভয় হাদীেসর উপর ‘আমল করেত
হেব।
2) আর যিদ উভেয়র মােঝ েকােনা সাম�সয্ িবধান করা না যা,
তা হেল েদখেত হেব েয, এর মধয্কা েকােনা একিট অপরিটর
জনয্ নািসখ তথা রিহতকারী িক না। তা জানা েগেল রিহতকারী
হাদীসেক অ�ািধকার িদেয় েসিটর উপর ‘আমল করেত হেব
এবং মানসূখ তথা রিহতকৃত হাদীসেক বাদ িদেত হেব।
3) তা জানা স�ব না হেল একিটেক অপরিটর উপর অ�ািধকার
দােনর িনয়মানু যায়ী একিটেক অ�ািধকার িদেত হেব।
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৪) তাও যিদ স�ব না হয়, তা হেল েকােনা একিটেক
অ�ািধকার েদয়ার মত েকােনা কারণ না পাওয়া পযর্� উভয়
হাদীেসর উপর ‘আমল করা েথেক িবরত থাকেত হেব। 132
১৩১

েকান িবষেয় যিদ পর�র িবপরীতমুখী িবশু� হাদীস থাে
অথবা একিট হাদীস েথেক দু ’রকেমর অথর্ �হেণর স�াবয্ত
থােক, আর েস কারেণ যিদ তা িনেয় ইমামগেণর ইজেতহােদর
মােঝও িবিভ�তা পিরলিক্ষত  এবং পরবতর্ী আেলমগণও যিদ
েকােনাভােবই েস বয্াপাের ঐকমেতয্ েপৗঁছােত বয্থর্ হ’রকম
‘আমল কেরন, আর তাঁেদর অনু সরেণ আমরাও েস রকম কির,
তা হেল আশা কির এেত তাঁরা এবং আমরা সবাই আ�াহর কােছ
উপযু � উজরখাহী করেত পারেবা। িক� েয িবশু� হাদীেসর
িবপরীেত অপর েকােনা িবশু� হাদীস পাওয়া যা না এবং এর
বািহয্ক অেথর্রও ি েকােনা বয্াখয্া করা য না, এমন হাদীেসর
উপর ‘আমল করার েক্ষে� কােরা িভমত েপাষণ করার েকানই
এখিতয়ার থােক না। অনু রূপভােব একিট কমর্ যিদ সাহাবীেদ
যু গ েথেক দু ’ভােব করা জােয়য হওয়ার �মাণ পাওয়া যায়, তা
হেল এর একিটেক �হণ কের অপরিটেক না জােয়য বা মকরূহ
132

. ড. মাহমূদ �হ্হা, তাইছীরু মুস�লািহল হাদী; (করাচী : �দীমী
কুতুবখানা, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), পৃ . ৫৭।
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বলারও কােরা েকােনা অিধকার েনই। তেব আ�যর্জনক হেলও
সতয্ ে, মাযহােবর অ� অনু সরেণর কারেণ আমােদর সমােজ
এমনও িকছু ‘আমেলর �চলন রেয়েছ যার মেধয্ িবশু� হাদী
�ারা �মািণত ‘আমেলর িবেরািধতা রেয়েছ বেলই �তীয়মান হয়।
পাঠক সমােজর বুঝার সু িবধােথর্ িনেমণ এর িতনিট উদাহরণ তুেল
ধরা হেলা :
এক. এক িমছেলর পর ি�তীয় িমছেলর শুরু েথেকই আস
নামােযর ওয়া� আর� হয় :
ইবেন ‘আ�াস রািদয়া�াহু আনহু েথেক িবশু� হাদীস
�ারা বিণর্ত হেয়ে েয, িজবরাঈল আলাইিহস সালাম রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক নামােযর সময় িশক্ষাদা
উপলেক্ষ ’িদন পাঁচ ওয়া� নামােয ইমামত কেরিছেলন। �থম
িদেন আসেরর নামায �েতয্ক �র ছায়া এক িমিছল 133 পূ ণর্
১৩২

হওয়ার সময় অথবা পূণ্ হওয়ার পর অথর্াৎ ি�তীয় 
র
িমিছেল
�ারে� আদায় কেরিছেলন এবং ি�তীয় িদেন তা �েতয্ক �র
ছায়া দু ই িমিছল হওয়ার পর অথর্াৎ তৃতীয় িমিছেলর �ারে�
আদায় কেরিছেলন। এর পর িতিন বেলিছেলন : নামােযর ওয়া�
133

িমছল বলেত বু ঝায়, অনু রুপ হওয়ােক। অথর্াৎ েয েকােনা ব�র ছায়া তা

অনু রূপ ৈদেঘয্ ল�া হেয় মািটেত পড়া[স�াদক]
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এ দু ই ওয়াে�র মেধয্ 134 এ হাদীস �ারা �মািণত হয় েয,
১৩৩

আসেরর নামােযর ওয়া� �েতয্ক �র ছায়া দু ই িমছল হওয়ার
পর তৃতীয় িমছেলর �ারে� আর� না হেয় ি�তীয় িমিছেলর �ার�
েথেকই হেয় যায়। অথচ আমােদর মাযহােব িবষয়িট এর স�ূণর্
িবপরীত রেয়েছ। ি�তীয় িমছেলর �ার� েথেক আসেরর নামােযর
ওয়া� আর� হেয় যাওয়ার িবষয়িট হাদীস �ারা সু ��ভােব
�মািণত হওয়া সে�ও আমরা মাযহােবর কথানু যায়ী তা �ীকার
কির না।
ইমাম মুহা�দ (রহ.) তাঁর মুওয়া�া �ে� আসেরর নামােযর
ওয়া� বণর্না �সে� আবু হুরায় রািদয়া�াহু আনহেথেক বিণর্ত
একিট হাদীস েপশ কেরেছন। তােত রেয়েছ: ‘আ�ু �াহ ইবেন
রােফ‘ আবু হুরায়র রািদয়া�াহু আনেক নামােযর ওয়া� স�েকর্
িজজ্ঞাসা কেরন। এেত আবু হুরা রািদয়া�াহু আনহ বেলন :
যখন েতামার িনেজর ছায়া এক িমছল হয় তখন তুিম েযাহেরর
নামায পড় এবং যখন েতামার ছায়া দু ’ িমছল হয় তখন আসেরর

134

. ইমাম িতরিমযী, �াগু; িকতাবু স সালাত ‘আন রাসূিল�াহ, বাব নং ১১৩,
হাদীস নং ১৪৯, ১/২৭৯; ইবেন িহববাস, �গু; িকতাবু স সালাত, বাব নং
২, হাদীস নং ১৪৭২, ৪/৩৩৫।
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নামায পড় ...।’’ 135 এরপর ইমাম মুহা�দ (রহ.) বেলন : এিটই
হে� ‘আসেরর নামােযর ওয়াে�র বয্াপাের ইমাম আবু হানীফা
(রহ.) এর মত।
‘আসেরর নামােযর ওয়াে�র বয্াপাের ইমাম আবু হানীফা
(রহ.) এর উপযু র্� মত হেলও তাঁর এ মেতর সােথ তাঁ েকােনা
িশষয্ই ঐমতয্ েপাষণ কেরন িন। েস জনয্ ইমাম মুহা�দ ইমা
আবু হানীফা (রহ.) এর মত বণর্না করার পর বেলন:
‘‘আমরা বিল : যখন ছায়া এক িমছেলর েচেয় একটু েবশী হয়
তখন পি�ম িদেক সূযর্ ঢলা েথেক যখন �েতয্ক�র ছায়া এক
িমছেলর েচেয় একটু েবশী হয়, তখনই ‘আসেরর ওয়া� এেস
যায়’’।

136

১৩৫

ইমাম মুহা�েদর উ� কথার উপর টীকা িলখেত িগেয়
মাওলানা আ�ু ল হাই লে�ৗভী বেলন :
“আসেরর ওয়া� আগমন স�েকর্ ইমাম মুহা�দ যা বেলেছন
েস-কথািট ইমাম আবু ইউসু ফ, হাসান, যু ফার, ইমাম শািফঈ,
135

. আশ-শায়বানী, ইমাম মুহা�দ ইবেন হাসান, মুওয়া�া; (েদওব� :
আশরাফী বু ক িডেপা, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন) পৃ . ৪২।
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. তেদব; পৃ . ৪৪।
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আহমদ, �হাবী ও অনয্ানয্রাও বেলেছন। এমনিক সাধার
িকতাবািদর বণর্নানুযায় এিট ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর ি�তীয়
মত িহেসেব তাঁর িশষয্ হাসান কতৃর্ক বিণর্ত হেয়েছ।-মাবসূ�
�ে�র বণর্নানুযায়ী ইমাম মুহা�দও ইমাম আবু হানীফা (রহ.)
েথেক এ মতিট বণর্না কেরেছন। -কথাগুেলা মুহা�দ ইবন
আমীর আল-হা� আল-হালাবী কতৃর্ক রিচত ‘মুনইয়াতুল মুস�ী’
নামক �ে�র বয্াখয্ ‘িহলয়াতুল মুহা�া’ নামক �ে�ও বিণর্ত
হেয়েছ। হানাফী মাযহােবর িবিভ� িফকেহর িকতাবসমূেহও এ
মেতর অ�গণয্তার �ীকৃিত পাওয়া যায়। েযমন ‘গারারাতুল
আযকার’ নামক �ে� বিণর্ত হেয়েছ:
""ﻮ اﻤﻟﺄﺧﻮذ ﺑﻪ
‘আসেরর ওয়াে�র বয্াপাের ইমম মুহা�দ ও অনয্ানয্রা য
বেলেছন েসটাই গৃহীত হেয়েছ। ‘আল-বুরহান’ নামক গে� রেয়েছ:
"" اﻷﻇﻬﺮ ﺒﻟﻴﺎن ﺟﺮﺒ�ﻞ
িজবরাঈল (আ.) এর বণর্নার কারেণ এটাই সবেচেয় েবশ সু ��
কথা। কীরিক কতৃর্ক িলিখত‘ফেয়য’ নামক �ে� রেয়েছ :
"" ﻋﻤﻞ اﻨﻟﺎس اﻴﻟﻮم و�ﻪ ﻳﻔﻰﺘ ﻛﺬا ﻲﻓ اﺪﻟ اﻤﻟﺨﺘﺎر.
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‘‘এ মেতর উপেরই বতর্মান সমেয়র েলাকজেনর ‘আমল রেয়েছ,
এ মেতর �ারাই ফেতায়া �দান করা হেয় েথেক। অনু রূপ কথা
‘দু রের মুখতার’ �ে�ও বিণর্ত হেয়ে’’। 137এ-সব উ�ৃ িতর �ারা
১৩৬

�মািণত হয় েয, অতীেত হানাফী মাযহােবর গণয্মনয্ মনীষীগণ
আছেরর নামায দু ই িমছেলর পের আদায় না কের এক িমছেলর
পেরই আদায় করেতন।
আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু আনর উপযু র্� হাদীস িনেয়
একটু িচ�া করেল েদখা যায় েয, িতিন তাঁর এ ব�েবয্র �ারা
মূ লত েযাহর বা ‘আসেরর নামােযর �ারি�ক সমেয়র কথা বলেত
চান িন, বরং এর �ারা িতিন নামােযর মু�াহাব ওয়াে�র েশষ
সময়সীমার বণর্না িদেত েচেয়িছেলন। ে-জেনয্ ইমাম �াহবী
হানাফী বেলন:
“আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু আনহ এ কথা বলার মূ ল উে�শয্
হে� িজবরাঈল আলাইিহস সালাম তাঁর ইমামেত ি�তীয় িদেন
নামােযর মু�াহাব ওয়াে�র সবর্েশষ সীমা পিরচয় কিরেয় েদয়ার
জনয্ েয ে সমেয় নামায আদায় কেরিছেলন, তা বণর্না করা।
েকননা, িবিভ� বণর্নায় এেসেছ ে, িজ�াঈল (আ.) দু ’িদন
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.আবু ল হাসানাত আ�ু ল হাই, আত-তা‘লীকুল মুমা�দ আলা মুওয়া�া
মুহা�দ;পৃ .৪৪। টীকা নং (১); শরহুল েব�ায়া; পৃ .৩০।
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর নামােযর ইমামত
কেরিছেলন ...তখন িতিন �থম িদেন সূ য্ পি�ম িদেক ঢলার পর
র
েযাহেরর নামায পেড়িছেলন এবং �েতয্ক �র ছায়া এক িমিছল
হওয়ার পর ‘আসেরর নামায আদায় কেরিছেলন ...অতঃপর
ি�তীয় িদেন িতিন তাঁর সােথ �েতয্ক �র ছায়া এক িমছল পূ ণর্
হওয়ার সমেয় েযাহেরর নামায আদায় কেরিছেলন এবং �েতয্ক
ব�র ছায়া দু ’ িমছল হওয়ার সময় ‘আসেরর নামায আদায়
কেরিছেলন। ...আবু হুরায়র রািদয়া�াহু আনহ তাঁর উ� কথার
�ারা এিদেকই ইি�ত কেরেছন।’’ 138
আ�ু ল হাই লে�ৗভী তাঁর টীকােত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)
এর মেতর সহায়ক দু ’িট হাদীস বণর্না কেরেছন। যার একিট
সু নােন আবী দাউদ ও ইবেন মা-জাঃেত বিণর্ত হেয়েছ। তােত
রেয়েছ ‘আলী ইবেন শায়বান রািদয়া�াহু আনহবেলেছন : আমরা
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকট মদীনায় আগমন
করলাম এবং তাঁেক ‘আসেরর নামায উ�ল ও পির�ার থাকা
পযর্� িবল� করেত েদখলা’’। অপরিট মুসা�াফ ইবেন আবী
শায়বাঃেত বিণর্ত হেয়েছ। তােত রেয়েছ জািব রািদয়া�াহু আনহ
বেলন: রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক িনেয়
138

. তেদব;পৃ .৪২। ৭ নং টীকা ��বয্।
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দু ’িমিছল হওয়ার পর নামায আদায় কেরন’’। এর পর বেলন:
ইমাম ‘আইনী তাঁর ‘উমদাতুল �ারী’ �ে� এ’ দু িট হাদীস �সে�
বেলেছন: এ দু ’িট হাদীস দু ’ িমছেলর সময় নামায আদায় করা
জােয়য হওয়ার কথা �মাণ কের, এ-সমেয়র পূ েবর্ ‘আসেরর
ওয়া� হয় না-এ-কথািট �মাণ কের না’’। 139
১৩৮

এরপর লে�ৗভী বেলন: ‘‘এ-েক্ষে� ইনেফর কথা হে�:
এক িমছেলর হাদীসসমূহ সু �� ও সহীহ এবং দু ’ িমছেলর
হাদীসসমূহ দু ’ িমছল না হেল ‘আসেরর ওয়া� হয় না এ-কথা
বণর্নার েে� সু �� নয়। যারাই দু ই িমছেলর কথা �হণ
কেরেছন তােদর অিধকাংশই তােদর ব�বয্ তুেল ধরার েক্ষ
িকছু হাদীস বণর্না কের তাে�েক দ ’ িমছেলর িবষয়িট ইজেতহাদ
কের েবর কেরেছন, অথচ ইজেতহাদ কের েবর করা িবষয়
সু �� িবষেয়র সােথ সাংঘিষর্ক হেত পাে না। ‘বাহরুর র-ই�’
এর েলখক এ-িবষেয় পৃথক একিট �ে� অেনক দীঘর্ আেলচনা
কেরেছন, তেব এর �ারা িতিন তার দাবী �মািণত হেত পাের
এমন িকছু উপ�াপন করেত পােরন িন’’।
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. তেদব; টীকা নং ২।
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. তেদব; পৃ .৪৪।
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140
১৩৯

দু ’ িমছেলর �ার� েথেকই ‘আছেরর নামােযর ওয়া� এেস
যাওয়ার কথা িজ�াঈল আলাইিহস সালােমর নামােযর মু�াহাব
ওয়া� িশক্ষাদান সং�া� সহী হ হাদীস �ারা �মািণ হওয়া
সে�ও এবং ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর ি�তীয় মত ও হানাফী
মাযহােবর িবিশ� মনীষীেদর মতামেতর �ারা তা �ীকৃত হওয়া
সে�ও আমরা ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর �থম মতেকই ধের
রেয়িছ। আর দু ’ িমছল েশেষ তৃতীয় িমছল শুরু হওয়ার পূেব
‘আছেরর নামােযর ওয়া� হয় না- এ-কথা বলার কারেণ আমরা
সাধারণ ও আেলম িনিবর্েশেষ িনে� বিণর্ত অিভেযােগ অিভযু
হি�:
1) এেত আমরা িবশু� ও সু�� হাদীস �ারা �মািণত
িবষেয়র িবেরািধতা করিছ।
2) িনজ মাযহােবর �িত�াতা ও মূ ল �চারকেদর মেতর
অনু সরণ না কের মাযহােবর ি�তীয় পযর্ােয়র িকছু
আেলমেদর অনু সরণ করিছ।
3) িজ�াঈল কতৃর্ক বিণর্ ‘‘নামােযর ওয়া� এ’ দু ই
ওয়াে�র মাঝখােন’’ এ-কথার অনু সরেণ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-

ও

তাঁর

সাহাবীগণ

অিধকাংশ সমেয় ি�তীয় িমছেলর মাঝামািঝ সমেয়
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‘আসেরর নামায পড়ার কারেণ আমরা তাঁেদরেক ওয়া�
হওয়ার পূেবর নামায আদায় কেরেছন বেল অিভযু � করিছ।
4) িবশু� হাদীেস আউয়াল ওয়াে� নামায আদায় করার
অেনক গুরু� ও ফযীলত থাকার কথা বিণর্ত হওয়া সে
আমরা ‘আসেরর নামায সবর্দা মু�াহাব ওয়াে�র সবর্েশ
সমেয় আদায় করিছ, যা আউয়াল ওয়াে� নামায আদায়
করার ফজীলত সং�া� সহীহ হাদীেসর স�ূণর্ িবপরীত
5) ‘আসেরর ওয়া� আগমেনর বয্াপাের িনজ মাযহােবর
ফেতায়ারও িবেরািধতা করিছ।
দু ই, নামােযর কাতাের পর�র কাঁধ ও পা িমিলেয় দাঁড়ােনা:
1) সহীহ বুখারী শরীেফ আনাস রািদয়া�াহু আনহ েথেক বিণর্ত
হেয়েছ। িতিন রাসূ ল -সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- েথেক
বণর্না কেরেছন। রাসূল সা��াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন:
‘‘েতামরা েতামােদর কাতার েসাজা কেরা, েকননা, আিম
েতামােদরেক আমার িপেঠর িপছন েথেক (বাঁকা অব�ায়) েদখেত
পাই। আনাস রািদয়া�াহু আনহ বেলন: (রাসূ ল -সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর এ িনেদর্েশর পিরে�িক্) আমােদর
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একজন তাঁর কাঁধ ও পা তাঁর পাে�র্র জেনর কাঁধ ও পােয়র সােথ
িমিলেয় রাখেতা’’।

141
১৪০

এ হাদীস �ারা �মািণত হয় েয, রাসূ লু�াহ -সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম- তাঁর সাহাবীগণেক নামােয কাতার েসাজা
করার বয্াপাের িনেদর্শ কেরিছেলন। িতিন তাঁর সাহাবীগণেকজনয্ র�েরর সােথ কাঁেধ কাঁধ ও পােয় পা লািগেয় দাঁড়ােত না
বলেলও তাঁরা কাতার েসাজা করার জনয্ এমনিট কেরিছেলন।
তেব ইবেন ‘উমার রািদয়া�াহু আনহ েথেক বিণর্ত অপর একিট
হাদীস �ারা �মািণত হয় েয, তাঁরা রাসূ ল -সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম- এর এ সং�া� অপর একিট িনেদরশ পালন করেত
িগেয়ই

এমনিট

কেরিছেলন।

রাসূ ল

-সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-বেলেছন:
‘‘কাতার েসাজা কেরা, কাঁেধর সােথ কাঁধ বরাবর কেরা, ফাঁক ব�
কেরা, শয়তােনর জনয েকােনা ফাঁক রাখেব না। েয বয্ি�
কাতােরর সংেযাগ �াপন কের আ�াহও তার সােথ সংেযাগ �াপন
কেরন, আর েয কাতার িছ� কের, আ�াহও তার সােথ সংেযাগ
141

.বু খারী, �াগু;িকতাবু ল আ-যান, বাব নং ৪৭, হাদীস নং ৬৯২,
১/২৫৪;ইবেন হাজার, ফতহুল বার; িকতাবু ল আ-যান, বাব নং ৭৬, হাদীস
নং ৭২৫, ২/২১১।
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িছ� কেরন’’। 142 এ হাদীসিট ইমাম ইবেন খুযায়মাঃ ও ইমাম
১৪১

হািকম সহীহ বেল ম�বয্ কেরেছন

143

১৪২

এ হাদীস �ারা �মািণত হয় েয, রাসূ লু�াহ -সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম- কাতার েসাজা কের দাঁড়ােনার িনেদর্শ করার
পাশাপািশ দু ’জেনর পােয়র মধয্খাে েকােনা ফাঁক না রাখার
বয্াপােরও তাঁর সাহাবীেদর �িত িনেদর্শ কেরিছেলন। আর জেনয্ই তাঁরা পর�েরর সােথ কাঁেধ কাঁধ বরাবর করার
পাশাপািশ পােয়র সােথ পা-ও িমিলেয় দাঁড়ােতন। এেত �মািণত
হয় েয, নামােযর কাতাের পর�েরর সােথ কাঁধ ও পা যথাস�ব
লািগেয় দাঁড়ােনা সু �াত। এ িবষয়িট অনয্ানয্ মাযহাব �ারা সমিথর
হেলও হানাফী মাযহােব শুধু পর�র িমিলেয় ও কাঁেধর সােথ
কাঁধ বরাবর কের দাঁড়ােনার িবষয়িট সমিথর্ত হেয়েছ। পােয়র
সােথ পা িমলােনার িবষয়িট সমিথর্ত হ িন। েযমন, হানাফী
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.হাদীসিট িন�রূ: ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
" أﻗﻴﻤﻮا الﺼﻔﻮف وﺣﺎذوا ﺑ� ﻤﻟﻨﺎﻛﺐ و ﺳﺪوا ﺨﻟﻠﻞ و ﻻ ﺗﺬروا:وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
 وﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﻗﻄﻌﻪ اﷲ،  و ﻣﻦ وﺻﻞ وﺻﻠﻪ اﷲ، ﻓﺮﺟﺎت لﻠﺸﻴﻄﺎن." েদখুন:আবু
দাউদ, �াগু;িকতাবু স সালাত, বাব নং ৯৫, হাদীস নং ৬৬৬, ১/১৭৮।
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. েদখুন: ইবেন হাজার ‘আস�লানী, ফতহুল বার; �াগু; ২/২১১।
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মাযহােবর িফকেহর �িস� �� ‘বাদাই‘উস সানেয়‘উ-েত এ�সে� বলা হেয়েছ:
‘‘আর যখন কাতাের দাঁড়ােব তখন পর�র িমেল দাঁড়ােব
এবং কাঁেধর সােথ কাঁধ বরাবর করেব; েকননা; রাসূ ল -সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম- বেলেছন: েতামরা পর�র িমেল দাঁড়াও
এবং কাঁেধর সােথ কাঁধ িমলাও’’। 144
১৪৩

এ হাদীেস পােয়র সােথ পা িমলাও, এ-কথািট না থাকায়
আমােদর মাযহােব পােয়র সােথ পা িমলােনার িবষয়িট েকােনা
গুরু� প িন। যিদও তা উপযু র্� আনাস ও ইবেন ‘উমার
রািদয়া�াহু আনহএর হাদীস�য় �ারা �মািণত।
অতয্� পিরতােপর িবষয় ে, মাযহােব েযটুকু করার িনেদর্শ
রেয়েছ আমােদর সমােজ েসটুকু করারও �চলন েনই। নামােয
দাঁড়ােল �িত দু ’জন নামাযীর মাঝখােন িব�র ফাঁক পিরলিক্ষ
144

. েযমন িকতােব এেসেছ,

:  ﻘﻮﻪﻟ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،و�ذا ﻗﺎمﻮا ﻓ الﺼﻔﻮف ﺗﺮاﺻﻮا وﺳﻮوا ﺑ� ﻣﻨﺎﻛﺒﻬﻢ
.ﺗﺮاﺻﻮا و ألﺼﻘﻮا ﻤﻟﻨﺎﻛﺐ ﺎﻤﻟﻨﺎﻛﺐ
েদখুন: আল-কা-সানী, ‘আলাউ�ীন আবু বকর ইবন মাস‘উদ, বাদাই‘উস
সানােয়‘; (করাচী: এস.এম.সাঈদ ক�ানী, ১ম সং�রণ, ১৯১০ ইং),
১/১৫৯।
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হয়। কাঁেধর সােথ কাঁধ িমলােনা েতা দূ েরর কথা একটু কােছ
আসেত বলেলও তারা আসেত চান না। উে�খয্ ে, ‘সাহাবীগণ
পােয়র সােথ পা লাগােতন’ এ-কথািটেক আমােদর মাযহােবর
েকােনা েকােনা িব�ান ‘পােয়র েগাড়ািলর সােথ েগাড়ািল িমলােতন’
মেমর্ বয্াখয্া কেরেছন।-কারেণই আমরা পােয়র সােথ পা
িমলােত চাই না। যিদও ইমাম ইবেন হাজার ‘আস�লানী এর
বণর্নানুযায়ী -বয্াখয্ািট একিট অনুে�খেযাগয্, যা মাযহােবর
145
মুহাি�ক িব�ানেদর �ারা সমিথর্ত নয়
১৪৪

উপযু র্� হাদীসমূেহর িবিভ� শ� ও বােকয্র �িত লক্
করেল পােয়র সােথ পা িমলােনার কথাই সিঠক বেল �মািণত
হয়। েকননা, রাসূ ল -সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- দু ’জেনর
মেধয্ শয়তােনর দাঁড়ােনার �ান রাখেত িনেষধ কেরেছন। কাঁেদর
সােথ কাঁধ বরাবর কের দাঁড়ােল রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর উ� িনেদর্শিট আংিশকভােব পািলত হেলও পােয়র
সােথ পা লািগেয় দাঁড়ােল তা পূ ণর্ভােব পািলত হয়। এ ছাড়া সহীহ
বুখারীেত নু ‘মান ইবেন বশীর রািদয়া�াহু আনহ েথেক বিণর্ত
হেয়েছ িতিন বেলন:

145

. ইবেন হাজার ‘আস�লানী, ফতহুলবার;২/২১১।
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‘‘আিম আমােদর একজনেক তাঁর পােশর জেনর পােয়র
�ি�র সােথ তাঁর পােয়র �ি� িমলােত েদেখিছ’’ 146।
ব�ত পােয়র সােথ পা িমলােনা কথািট হাদীেস সু ��ভােব
থাকা সে�ও েগাড়ািলর সােথ েগাড়ািল িমলােনার �ারা এর বয্াখয্
করা আেদৗ সমীচীন নয়। েকননা, ‘কা‘ব’ ( )ﻛﻌﺐশ�িটর
আিভধািনক অথর: টাখনু বা �ি�। তা পােয়র েগাড়ািলর অথর্
�কাশ করার কথা েকােনা অিভধােন পাওয়া যায় না। তা ছাড়া
এর �ারা যিদ েগাড়ািলর অথর্ই উে�শয্ হেয় থাকে, তা হেল
আনাস রািদয়া�াহু আনহ ও নু ‘মান ইবেন বশীর এর হাদীেস
ُ ُْ
বিণর্ত ‘�াদাম’ ও ‘কা‘ব’ শে�র পূ েবর্র ি�য়াপদিট ( )ﻳﻠ ِﺰقনা
ُْﺴَﻮِّي
হেয় (
) বয্বহৃত হেতা। অথর্াৎ কথািট এভােব হ:
‘আমােদর একজন তাঁর পােয়র েগাড়ালী অপরজেনর েগাড়ািলর
বরাবর করেতা’। িক� কথািট এভােব না হেয় হেয়েছ: ‘আমােদর
একজন তাঁর পা অপরজেনর পােয়র সােথ লাগােতন’। এেত
�মািণত হয় েয, সাহাবীগণ আসেল পােয়র সােথই পা িমলােতন।
েকননা, এেত দু ’জেনর মােঝ ফাঁক না রাখা সং�া� রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- এর িনেদর্শ পূণর্ভােব পািলত ;
যা েগাড়ািলর সােথ েগাড়ািল বরাবর করেল সিঠকভােব পািলত হয়
146

. বু খারী, �াগু; িকতাবু ল আযান, বাব নং ৪৭;১/২৫৪।
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না। তেব আ�যর্জনক হেলও সতয্ , এ বয্াখয্ািট হাদীস িবেরাধ
হওয়া সে�ও এবং মাযহােবর সকেলর �ারা সমিথর্ত না হেয়
কােরা কােরা �ারা সমিথর্ত হওয়া সেও এটাই আমােদর িনকট
অনু সরণীয় হেয় রেয়েছ। যা আেদৗ উিচত নয়।
িতন, জানাযার নামােয সূ রােয় ফািতহাঃ পাঠ:
সহীহ বুখারীেত �লহা ইবন ‘আি��াহ রািদয়া�াহু আনহ
েথেক বিণর্ত হেয়ে- িতিন বেলন: ‘‘আিম ইবেন ‘আ�াস
রািদয়া�াহু আনহ এর িপছেন একিট জানাযার নামায আদায়
করলাম, িতিন তখন তােত সূ রােয় ফািতহাঃ পাঠ করেলন। িতিন
বলেলন: এিট পাঠ করা সু �াত’’। 147 সু নােন নাসাঈ এর বণর্নায়
১৪৬

রেয়েছ: ‘‘িতিন তখন তােত সূ রা ফািতহাঃ এবং অপর একিট সূ রা
সশে� পাঠ করেলন, এমনিক আমরা তা শুনেত েপলাম। জানাযা
েশষ হেল পের আিম তাঁর হাত ধের তাঁেক তা সশে� পাঠ করার
কারণ স�েকর্ িজজ্ঞাসা করলাম। িতিন বল: েতামরা যােত
َْ َ ُ ّْ
. হাদীসিট িন�রূ: " اﺑﻦ
ِ َﻠَﻴﺖ ﺧﻠﻒ: ﻋﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻗﺎل
َ ََ َ َ َ ََ َ َُْ ُ
ٌّ ّ َ ّ ْ ُ َ ْ َ َ
َ
َِ
َ ِ ﻋﺒﺎس َﻲ
ﻗﺎل ِﻟَﻌﻠﻤﻮا �َﻬَﺎ ُﻨَﺔ. ﺎب
ﺿ اﷲ �ﻨﻬﻤﺎ ﻋ ﺟﻨﺎز ٍة �ﻘ َﺮأ
ٍ .
ِ ِﻔَﺎﺤﺗ ِﺔ اﻟْﻜِﺘ
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েদখুন: বু খারী, �াগু;িকতাবু ল জানাইয, বাব: নং ৬৪, হাদীস নং ১২৭০,

১/৪৪৮; ইবেন হাজার আস�ালানী, ফতুহুতল বার; বাব নং ৬৫, হাদীস
নং ১৩৩৫; ৩/২০৩।
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অবগত হেত পােরা েয, এটা পাঠ করা সু �াত ও হক, েস-জেনয্ই
আিম তা সশে� পাঠ করলাম’’।

148
১৪৭

উপযু র্� -হাদীস দু ’িট �ারা জানাযার নামােয সূ রােয়
ফািতহাঃ পাঠ করার কথা �মািণত হয়। ইমাম ইবেন হাজার
‘আস�লানী বেলন:
‘‘জানাযার নামােয সূ রােয় ফািতহাঃ পাঠ করার িবষয়িট
িবেরাধপূ ণর্। ইমাম ইবনুল মুিযর রহ. ইবেন মাস‘উদ রািদয়া�াহু
আনহ, হাসান ইবেন ‘আলী ও আ�ু �াহ ইবেন যু বায়র রািদয়া�াহু
আনহম েথেক তা পাঠ করার িবধােনর কথা বণর্না কেরেছন।
আর এটাই ইমাম শািফঈ, আহমদ ও ইসহাে�র মত। তেব আবু
হুরায়রা ও ইবেন ‘উমার রািদয়া�াহু আনহুম এর ‘আমল েথেক
জানাযার নামােয েকােনা িকরাত না থাকার কথা বিণর্ত হেয়েছ।
149
আর এিট ইমাম মািলক ও কূফাবাসীেদর মত।
১৪৮

َ َ
ً ْ ُ
َ َ
َ
ّ
َِ
. সু নােন নাসাঈর বণর্নািট িন�র: َ َوﺟﻬ َﺮ ﻰﺘ، ﺎب َو ﺳﻮ َرة
ﻓ ِﻘ َﺮأ
ِ ِﻔَﺎﺤﺗ ِﺔ اﻟْﻜِﺘ
ٌّ َّ َُْ ْ ُ َ َ َّ َ َ
َ ُ ْ َ َ َ َ ّ
َ َ ْ َ
ُ ْ َﺴَﺄَﺘ
 ِ�َﻤﺎ ﺟﻬ ْﺮت ِﻟَﻌﻠﻤﻮا َ�َﻬﺎ ُﻨَﺔ ً �َو:ﻟُﻪ ؟ ﻗﺎل
، ِ  َﻠَﻤَﺎ ﻓ َﺮغ أﺧﺬت �ِﻴ ِﺪه،أﺳﻤﻌﻨﺎ
ّ
ٌَﻖ." - েদখুন:ইমাম নাসাঈ, �াগু;িকতাবু ল জানাইয, বাব: আদ-দু ‘আ,

148

হাদীস নং১৯৮৭, ৪/৭৬; ইবেন িহববান, �াগু;৭/৩৪০।
149

. ইবেন হাজার, ফাতহুল বার; ৩/২০৩।
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ইমাম নাসাঈ কতৃর্ক উপের বিণর্ত হাদীসিট ইমা িতরিমযী
বণর্না করার পর বেল:
‘‘এ

হাদীসিট

হাসান-সহীহ।

রাসূ ল-সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর কিতপয় সাহাবী এবং অনয্ানয্ িকছু িব�ানগেণর
হাদীেসর উপর ‘আমল রেয়েছ, তাঁরা �থম তকবীেরর পর সূ রােয়
ফািতহাঃ পাঠ করােক পছ� কেরন। এটাই ইমাম শািফঈ,
আহমদ ও ইসহােকর মত। আবার েকােনা েকােনা িব�ান
বেলেছন: জানাযার নামােয কুরআন পাঠ করা হেব না। েকননা,
জানাযার মূ ল উে�শয্ আ�াহ তা‘আলার �শংসা করা, তাঁর
রাসূ েলর �িত দরূদ পাঠ করা এবং মৃত বয্ি�র জনেদা‘আ করা
ৈব আর িকছু ই নয়। এিটই ইমাম ছাওরী ও অনয্ানয্ কূফাবাসীেদ
মত’’।

150
১৪৯

আমােদর েদেশ জানাযার নামােয সূ রা ফািতহাঃ পাঠ করার
�চলন েনই। কারণ, আমােদর মাযহােব এিট পাঠ করার
অনু েমাদন েনই। েযমন ইমাম মুহা�দ (রহ.) তাঁর মুওয়া�া �ে�
িলেখেছন:

150

. িতরিমযী, �াগু; িকতাবু ল জানাইয, বাব নং ৩৯, হাদীস নং ১০২৭;
৩/৩৪৬।
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" و ﻫﻮ ﻗﻮل أﻲﺑ ﺣﻨﻴﻔﺔ، " اءة ﻰﻠﻋ اﺠﻟﻨﺎزة
‘‘জানাযার নামােয েকােনা িকরাত েনই, এিটই ইমাম আবু হানীফা
(রহ.) এর মত’’। 151 দলীল িহেসেব িতিন আবু হুরায়র
১৫০F

রািদয়া�াহু আনহ ‘আমল স�িলত একিট হাদীস বণর্না
কেরেছন। তােত রেয়েছ িতিন বেলন: যখন জানাযা রাখা হয়
তখন আিম তকবীর পাঠ কির, অতঃপর আ�াহর �শংসা কির
এবং তাঁর রাসূ েলর উপর দরূদ পাঠ কির। এরপর মৃেতর জনয
েদা‘আ কির...’’।

152

১৫১F

জানাযার নামােয সূ রা ফািতহাঃ পাঠ করার িবধান হানাফী
মাযহাব ও অপর েকােনা েকােনা ইমামেদর মেত না থাকেলও
িনে� বিণর্ত কারেণ আমােদর পেক্ষ তা পাঠ করা উ:
1. জানাযার নামােয তা পাঠ করা সু �াত হওয়ার িবষয়িট
উপযু র্� িবশু� হাদীস �ারা �মািণত। না পাঠ করার িবষয়
েকােনা েকােনা সাহাবীেদর ‘আমল �ারা �মািণত হেলও

151

.আশ-শয়বানী, ইমাম মুহা�দ ইবন হাসান, �াগু;পৃ .১৬৯; সারখাসী, আবু
বকর মুহা�দ ইবন আহমদ, আল-মাবসূত; (করাচী: এদারাতুল কুরআন
ওয়াল ‘উলূ িমল ইসলািময়য্া, সং�রণ িবহীন, ১৯৮৭ইং), ২ / ৬৪।

152

. ইমাম মুহা�দ, �াগু; পৃ .১৬৮।
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েযেহতু তা পাঠ করাও সাহাবীেদর ‘আমল �ারা সু �াত বেল
�মািণত, েসেহতু মৃেতর কলয্ােণর িদক িবেবচনা কের তা
পাঠ করাই উ�ম।
2. েকান সাহাবী যিদ েকােনা িবষেয় এ-কথা বেলন: ‘‘এমনিট
করা সু �াত’’, তা হেল হানাফী মাযহােবর অ�বতর্ী িফকেহর
উসূ লিবদ

১৫২

153

ও শািফঈ মাযহােবর উসূ লিবদেদর 154 মেত এ১৫৩

কথািট মুসনাদ মুরফূ‘ হাদীস িহেসেব গণয্ হেব। এ িনয়েমর
দৃ ি�েকাণ েথেকও তা পাঠ করা সু �াত বেল �মািণত হয়।
যিদও হানাফী মাযহােবর পরবতর্ী ফকীহগণ ইবেন আ�াস
রািদয়া�াহু আনহএর এ হাদীসেক উ� িনয়েমর আওতাধীন
মেন কেরন না। তাঁরা এটােক েবদ‘আেতর িবপরীত েয
সু �াত রেয়েছ, েস রকম সু �াত বেল মেন কেরন। অথর্াৎ

153

.হানাফী িফকাহিবদেদর মেধয্ সবর্ািধক গুরু�পূণর্ বয্ি� ইমাম ইবনুল
তাঁর ‘আত-তাহরীর’ �ে� এবং এর ভাষয্কার ইবেন আমীর আ-হাজও
এ-জাতীয় কথােক মুসনাদ মরফূ‘ হাদীস িহসােব �হণ করার িবষয়িটেক
সিঠক মাযহাব বেল �ীকার কেরেছন। েদখুন:ইবেন আমীর আল-হা�,
শরহুত তাহরী; ২/২২৪।

154

.েদখুন: ইমাম নববী, ইয়াহইয়া ইবেন শরফ, আল-মাজমূ‘ শরহুল মুহযয্ব;
(�ান িবহীন: দারুল িফক, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), ৫/২৩২।
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তাঁেদর মেত জানাযার নামায সূ রােয় ফািতহাঃ পাঠ ক’ের
এবং না ক’ের দু ’ভােব আদায় করাই সু �াত।
3. ইমাম আছরােমর বণর্নামেত িবিশ� তাে‘ঈ মুজািহদ েথেক
বিণর্ত। িতিন বেল: আিম তা পাঠ করার িবষয়িট ১৮ জন
সাহাবীেক িজেজ্ঞস কিছ, তাঁরা সকেলই তা পাঠ করার
কথা বেলেছন। 155
১৫৪

4. তা পাঠ করার িবষয়িট উে� শুরাই রািদয়া�াহু আনহ
েথেক বিণর্ত একিট মুসনাদ হাদীস �ারাও সমিথর্ত। িতি
বেলন: ‘‘রাসূ ল -সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- আমােদরেক
জানাযার নামােয সূ রােয় ফািতহাঃ পাঠ করার িনেদর্শ
কেরেছন।’’ 156

এ

হাদীেসর

সনেদ

সামানয্ দুবর্লত

থাকেলও 157 ইবেন আ�াস রািদয়া�াহু আনমা কতৃর্ক
১৫৬

155

.আল-লে�ৗভী, আবু ল হাসানাত মুহা�দ আ�ু ল হাই আল-হানাফী, আততা‘লীকুল মুমা�াদ ‘আলা মুওয়া�া ইমাম মুহা�দ; (েদওব�: আশরাফী
বু ক িডেপা, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), পৃ .১৬৯।

156

. ইবেন মা-জাঃ, �াগু; িকতাবু ল জানাইয, বাব নং ২২, হাদীস নং ১৪৭৬,
৩/৪৭৯। [(এর সনদ দু বর্), স�াদক]

157

.ইমাম ইবেন হাজার ‘আছ�ালানী এ হাদীেসর সনেদ সামানয্ দুবর্লতা রেয়ে
বেল ম�বয্ কেরেছন। েদখুন : আবু ল হাসানাত আ�ু ল হাই, �াগু;
পৃ .১৬৯। [শাইখ আলবানীও হাদীসিটেক দু বর্ল বেলেছ]
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বিণর্ত এবং অনয্ানয্ সাহাবীেদর মতামত �ারা এ হাদীে
ব�েবয্র সতয্তা �মািণত হওয়ার ফেল তা পাঠ করা
িবষয়িট রাসূ ল -সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর িনেদর্শ
�ারা �মািণত হয়।
5. তা পাঠ না করার িবষয়িট েকােনা েকান সাহাবীর বয্ি�গত
‘আমল �ারা �মািণত হেলও রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর েকােনা সহীহ বা দু বর্ল হাদীস �ারা তা পাঠ
না করার িবষয়িট �মািণত নয়।
6. সাহাবীেদর মেধয্ যারা তা পাঠ না করার পেক্ষ িছ, তাঁরা
হয়েতা তা পাঠ করা সু �াত এ কথািট অবগত হেত পােরন
িন। পরবতর্ীেত যখন সাহাবােদর মােঝ এ িবষয়িট িনেয়
ি�মত েদখা েদয়, তখন ইবেন আ�াস রািদয়া�াহু আনমা
তা সশে� পাঠ ক’ের এর সু �াত হওয়ার িবষয়িট �মাণ
করার েচ�া কেরন। ইবেন আ�াস রািদয়া�াহু আনহএর এ
ঘটনার বণর্না �সে� িণর্ত িবিভ� হাদীস �ারা -কথাই
�মািণত হয়।
7. ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এবং অনয্ানয্ ইমামগেণর িনক
ইবেন আ�ােসর হাদীস েপৗঁেছ থাকেল তাঁরা অবশয্ই ত
পাঠ করার বয্াপাের মত িদেতন। েকনন, তাঁরা বেলেছন :
‘‘হাদীস যখন সহীহ িহেসেব পাওয়া যােব তখন েসটাই হেব
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আমােদর মত’’। 158 অথবা অ�ত তাঁরা এমনিট বলেতন : তা
১৫৭

পাঠ করা উ�ম, তেব না করেলও েকােনা অসু িবধা েনই।
8.

জানাযার নামােয রুক ‘ ও েসজদা না থাকেলও তা ফরয
নামােযর নয্ায় ি�বলা মুখী হেয় দাঁিড়েয় তাকবীের তাহরীমার
সােথ আদায় করেত হয়। এর উে�শয্ মৃত মানুেষর জনয
েদা‘আ হেয় থাকেলও শর‘য়ী দৃ ি�েকাণ েথেক এিট এক
ধরেনর নামায। েস জেনয্ তােত স ূরা ফািতহাঃ পাঠ করা
আবশয্ক। েকনন, ‘‘েয বয্ি� স ূরা ফািতহাঃ পাঠ কে িন
তার েকােনা নামায েনই’’ 159, এ মেমর্ রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্ক েয সব সাধারণ হাদীস রেয়ে,
জানাযার নামাযও েস সব সাধারণ হাদীেসর আওতায় পেড়।

9. তা ি�রাত িহেসেব না পাঠ করেলও অ�ত আ�াহ তা‘আলার
�শংসা ও েদা‘আ িহেসেব পাঠ করা-ই উ�ম। হানাফী

158

.ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বেলেছন:  إذا ﺻﺢ ﺤﻟﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﺬﻫﻲﺒ. ‘‘হাদীস
যখন সহীহ হেব েসটাই আমার মাযহাব হেব’’। েদখুন:ইবেন ‘আিবদীন,
হািশয়াতু রি�ল মুহতার ‘আলাদ দু রিরল মুখতার; ১/৬৭।

159

.বু খারী, �াগু; িকতাব নং ১৬, িসফািতস সালাত, বাব নং ১৩, হাদীস নং
৭২৩, ১/২৬৩; মুসিলম, �াগু; ১/২৯৫;িতরিমযী, �াগু; ২/২৫।
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মাযহােবর �খয্াত ইমাম �হাব 160 এবং ইমাম ইবনু ল হুমাম
১৫৯

161

েদা‘আ িহেসেব তা পাঠ করার পেক্ষ মত িদেয়েছ

১৬০

10. কবর িযয়ারেতর উে�েশয্ কবেরর পাে�র্ দাঁিড়েয় কআন
পাঠ করা জােয়য হওয়ার পেক েকােনা দলীল না থাকা
সে�ও আমরা কবেরর পােশ দাঁিড়েয় কবর� বয্ি�র
কলয্ােণর জনয্ ফােতহা পাঠ করার একিট সু�াত জাি
কেরিছ, অথচ জানাযা করার সময় তা পাঠ করা জােয়য
হওয়ার �মােণ এত সব দলীল ও যু ি� �মাণ থাকা সে�ও
মাযহােবর েদাহাই িদেয় আমরা তা পাঠ করােক জােয়য মেন
কির না।
11. জানাযার নামােয ফািতহাঃ পাঠ করার �মােণ এত সব দলীল
�মাণািদ থাকার কারেণ তা পাঠ করা জােয়য হওয়ার িবষয়িট
িবিশ� হানাফী ফকীহ হাসান ইবন হাসান শর�ু লালী (মৃত
১৮২৭ ি�.) ও মাওলানা আ�ু ল হাই লে�ৗভী �ীকার
কেরেছন। যারা তা পাঠ করােক মকরূহ বেলন তােদর কথার
�িতবাদ করার জনয্ শর�ুললী
160

.ইবেন হাজার ‘আস�ালানী, ফতহুলবার;৩/২০৪।

161

.ইবনু ল হুমা, কামাল উ�ীন মুহা�দ আ�ু ল ওয়ািহদ, শরেহ ফতহুল
�াদীর; (�ার এহইয়াউত তুরািছল ‘আরাবী, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন),
১/৪৫৯।
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()ﻢ اﻤﻟﺴﺘﻄﺎب ﺤﻟ�ﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻲﻓ ﺻﻼ اﺠﻟﻨﺎزة ﺑﺄم الﻜﺘﺎب
নােম একিট পু�কও রচনা কেরেছন এবং মাওলানা আ�ু ল
হাই লে�ৗভী বেলেছন : তা পাঠ করা মকরূহ বলার েকানই
যু ি� েনই।

162

১৬১F

উপযু র্� িবষয়িদর �িত লক্ষয্ করেল েদখা , আমরা যািদ
সিতয্কার অেথর্ কুরআন ও হাদীেসর যথাথর্ অনুসারী হেয় থ,
তা হেল আমােদরেক ইবেন আ�াস রািদয়া�াহু আনমা ও উে�
শুরইক রািদয়া�াহু আনহর হাদীেসর উপর ‘আমল করা উিচত
বেল িবেবিচত হেব। জানাযার নামােয সূ রা ফািতহা : পাঠ করার
িবধান আমােদর মাযহােব েনই, এ কথা বেল ‘আেলম সমােজর
পার পাবার েকােনা সু েযাগ েনই। েকননা, এর অথর্ হে�: আমরা
দু ’িট জােয়য কেমর্র মেধয্ েয কাজিট উ, েসিটেক উ�ম বেল
�ীকৃিত না িদেয় েয কাজিট করা শুধুমা� জােয়য েসিটর উপর
‘আমল কের েসিটেক উ�েমর পযর্ােয় উ�ত করিছ, আর উ�ম
কমর্েক না জােয়য ও মকরূহ বেল তা পিরতয্াগ ক এবং এসব করিছ েকবল িনজ মাযহােবর েদাহাই িদেয় অ�ভােব তা
অনু সরণ করার কারেণই। আবার অেনকেক এ-সব িবষেয়
িজজ্ঞাসা করা হেল এবং সহী হ হাদীস অনুযায়ী যা পালন কর
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. আবু ল হাসানাত আ�ু ল হাই, �াগু; পৃ . ১৬৯।
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উ�ম তা পালন না করার কারণ স�েকর্ িজজসা করেল তারা
বেলন : এ সব িবষেয়র ফয়সালা বহু পূেবর্ই েশষ হেয় েগেছ।
সব িনেয় আমােদর িচ�া করার েকানই অবকাশ েনই। িক� ��
হেলা : এ সব িনেয় িচ�া করার অবকাশ যিদ না-ই থােক, তা
হেল আমােদর মাযহােবরই িবিশ� মনীষীগণ েকনইবা আমােদর
মেধয্ �চিলত এসব ‘আমেলর িবপরীত ‘আমলেক সিঠক বেল
ম�বয্ করেল? এেত �মািণত হয় েয, আমােদর মােঝ �চিলত
েকােনা েকােনা ‘আমেলর বয্াপাের িচ�া ভাবনা করার অবকাশ
রেয়েছ। আর েস জেনয্ই তাঁরা উপযুর্� ধরেনর ম�বয্ কেরেছ
এেত �মািণত হে� েয, আমােদর মােঝ এমনও িকছু কমর্ রেয়েছ
যা �চিলত িনয়েম না হেয় অনয্ভােব হওয়াই উিচত ও উ�ম
িছল। িক� মাযহােব অনু �ম কমর্ �চিলত হেয় েগেছ বেলই
আমরা আর সিঠক ও উ�ম ‘আমেল িফের েযেত চাই না।
অনু সরেণর েক্ষে� এমন মানিসকতা েপাষণ করা িক সিঠক ত
আমােদর েভেব েদখা উিচত। এ-ভােব মাযহােবর অ� তাকলীদ
করার কথা বেল িবশু হাদীস �ারা �মািণত সিঠক বা উ�ম
‘আমল পিরতয্াগ করেল আেখরােত িক পির�াণ পাওয়া যােব?
এেত িক আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর যথাথর্ অনুসরণ ও আনুগতয
হেব?
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অনু সরেণর বয্াপাের সাধারণ ও আধুিনক িশক্ষায় িশিক্ষ
অব�া:
এ েতা েগেলা েদেশর ‘আেলম সমােজর অনু সরণ সং�া�
দূ রব�ার কথা। তারা অেনকটা েচাখ থাকেত অ� এর অব�ার
মত হেয় রেয়েছন। অপর িদেক েদেশর সাধারণ িশিক্ষত জনগ
ধমর্ীয় উপাসনা ও অনু�ানািদ পালেনর েক্ষে� সাধা‘আেলমেদর
অনু সরেণ মাযহােব �চিলত িবষয়ািদর অ� অনু সরণ কের
থােকন। অবশয্ এ েক্ষে� তারা অেনকটা অপারগও । তেব
দু িনয়া অজর্ন ও শাসেনর েক্ষে� তারা ধমর্ীয় িবধ েকােনা
েতায়া�া কেরন না। েস-জনয্ রাজনীিত েথেক শুরু কের অনয্
সকল েক্ষে�ই তারা িনেজেদর অথবা পি�মােদর ৈতরী িবিবধােনর অনু সরণ কের চেলেছন। েদশ পিরচালনার জনয্ আ�াহর
েদয়া িনেদর্িশকা আ-কুরআেনর আেলােক েদশ পিরচালনার জনয্
সংিবধান রচনা না কের িনেজেদর েখয়াল-খুশী অনু যায়ী সংিবধান
ৈতরী কের েদশ পিরচালনা করেছন। চুির, ডাকাতী, হতয্, স�াস
ও বয্িভচার... ইতয্ািদ িবষেয়র েক্ষকুরআনু ল কারীেম সু ��
িবধান থাকা সে�ও এর �িত েকানরূপ �েক্ষপ না কের ত
েস-সব েক্ষে� িনেজেদর পক্ষ েথেক আইন ও িবধান রচনা
সংসেদ তা পাশ কের িনেয় িবচার কাযর্ পিরচালনা করেছন। যারা
েদশ ও িবচার িবভাগ পিরচালনার েক্ষে� আ�াহ �দ� আইন
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িবধানেক বতর্মান সমেয় তা বা�বায়েনর অেযাগয্ বেল উেপক
কেরন এবং েদশ ও িবচার কাযর্ পিরচানার েক্ষে� পি�মােদ
অনু সরণ কেরন অথবা িনেজেদরেক েস-জেনয্ �েয়াজনীয় আইন
রচনা করার েযাগয্ বেল মেন কের, তারা আ�াহর রুবুিবয়য্াে
িশেকর্ িনমি�ত হেয় রেয়েছন। আর যারা আ�াহ �দ� আইন ও
িবধানেক বতর্মােন বা�বায়েনর েযাগয্ মেন করা সে�
পািরপাি�র্ক িবিধ কারেণ তা বা�বায়ন করেত না েপের মানব
রিচত আইেনর �ারা েদশ ও িবচার িবভাগ পিরচালনা কেরন,
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তারা সবর্দাই কিবরা গুনােহর মেধয্ িনমি�ত রেয়ে

১৬২

িনেজেদর পরকালীন জীবেনর কলয্ােণর �ােথর্ এ কাজ েথে
তােদর তাওবা করা একা� �েয়াজন।
১৬.পীেরর িনকট রহমত ও করুণা কানা করা :
মানু ষ েকােনা অপরাধ করুক আর ন-ই করু, সবর্াব�ায়
তার মন আ�াহর কােছ তাঁর রহমত ও করুণার িভখারী হেয়
থাকেব। িনেজর জানা বা অজানা সকল অপরােধর মাজর্না লােভর
জনয্ সবর্দা তাঁরই িনকট আ�সমপর্ণকারী হেয় থাকেব। েক,
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. শায়খ মুহা�দ ইবন ই�াহীম আ-লু শয়খ, তাহকীমুল কাওয়ানীন; (মদীনা :
মারকাযু সু উিনদ দাওয়ািত, ইসলামী িব�িবদয্াল, মদীনা, ৩য় সং�রণ,
১৪০৪ িহ:), পৃ .১১।
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সবর্দা তাঁর করুণাকামী হেয় থাকা হে� েরর একিট উপাসনা
িবেশষ, যা মৃত বা জীিবত েকােনা পীর বা ওিলর িনকট �কাশ
করা যায় না। এ জাতীয় উপাসনার িনেদর্শ কের আ�াহ বেলেছ:
َ ُ
َ ْ ُ ََ
َ ْ
[٥٤ :ِيب ٓوا إ ِ ٰ� رَ�ِّ� ۡم َوأ ۡسل ُِموا ُ�﴾ ]الﺰمﺮ
﴿ وأن
‘‘েতামরা েতামােদর �িতপালেকর িদেক িফের আেসা এবং
তাঁরই িনকট আ�সমপরণ কর’’।

164
১৬৩F

আ�াহর িদেক িফের আসার

প�িত স�েকর্ কােরা জানা না থাকেল তা জানার জনয্ িতি
জীিবত েলাকেদর মেধয্ যারা তা জােন, তােদর িনকট েথেক তা
েজেন িনেব, এটাই শরী‘আেতর িনেদর্শ। তা েজেন িনেয় আ�াহর
কােছ েস তার মেনর কথা বলেব, তাঁর কােছই অনু নয় িবনয় কের
িনেজর যাবতীয় কৃত অপরােধর জনয্ মাজর্না কামনা কের তাঁ
রহমত কামনা করেব। িক� পীর ভ�েদরেক এর বয্িত�ম
করেত েদখা যায়। তারা আ�াহর পিরবেতর্ তােদর পীর বাবার
কােছই িবনয় �কাশ কেরন। তারই কােছ কমা ও করুণা িভক্
কেরন। উদাহরণ�রূপ িনে�র কথাগুেলা লক্ষয্ করা যক
বয্ি� একিট বই এর ��দ পৃ�ায় িলেখেছ:

164

. আল-কুরআন, সূ রা যু মার: ৫৪।
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‘‘েহ চাঁদপুরীশাহ! েহ আমার বাবা ও পীর এবং ি�বলা!
আমার উপর রহম করু’’।

165

১৬৪

অপর এক কিবতায় একজন িলেখেছ:
‘‘আশা পুরাও ওেহ চাঁদপুরী মাওলা দু ’জাহান
তা না হেল দু ই অধেম কেরা না কুরবান।’’ 166
অপর এক বয্ি� বেলে: 167
১৬৬

‘‘আমার গউছু ল আ‘জম চাঁদপুরী শাহ হাকীেক রাসূল
রহম নজের বাবায় তরায় দু ই কুল’’।
অপর একজন তার পীরেক েখতাব কের বেলেছ:‘‘ তুিম
েতামার ভ�েদর জনয্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু ি’’। 168
১৬৭

165

. চাঁদপুরী শাহ পীেরর ভালবাসা �কাশােথর্ িলিখত ‘‘ে�েমর শুর-এে�র
খনী’’ নামক পুি�কার ��দ পৃ �ায় একথাগুেল িলিখত রেয়েছ। (বইিটর
�কাশক: চাঁদপুরী শাহ দরবার শরীফ: খােদম মুহা�দ শিফকুল ইসলাম,
১ম সং�রণ)।

166

. তেদব; কিবতা নং- ১৯।

167

. তেদব; কিবতা নং- ২০।
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েনায়াখালী েজলার হািফজ মিহউি�ন নামক পীেরর দরবার
েথেক �চািরত এক পে� জৈনক ভ� িলেখেছ : ‘‘ওেহ বাবা!
তুিম যিদ আমার উপর রহম না কর, তা হেল আমার কী অব�া
হেব।’’
এভােব পীর ভ�গণ তােদর পীরেকই আ�াহর গুেণ
গুণাি�ত কের িনেয়েছন। তাই আ�াহর পিরবেতর্ তারা তােদ
পীেরর কােছই আ�সমপর্ণ কের তার করুণা ও দয়া িভক্ষা
থােকন।

168

. কুিম�া েজলার গাজীউল হক মাইজভা�ারীর েকান এক ভে�র কথা, যা
তার কবেরর �চার প� েথেক �হণ করা হেয়েছ।
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অভয্াসগত িশেকর্র উদাহ ()ﺷﺮﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
উপের উদাহরণ�রূপ েয সব কেমর্র বণর্না �দান করা হ,
এর �ারা �তঃই �মািণত হয় েয, আমােদর েদেশর অসংখয্
মুসিলম আ�াহর উপাসনা তথা তাঁর উলূ িহয়য্ােতর েক্ষে� িশে
িনমি�ত রেয়েছন। এবার যিদ আমরা তােদর অভয্াস বা
বয্বহািরক অব�ার িদেক লক্ষয্, তা হেল েদখেত পাব েয,
মহান আ�াহ মানু েষর জীবেনর যাবতীয় কলয্াণ ও অকলয্ােণ
মািলক হওয়া সে�ও অেনক মুসিলমেদরেক কলয্াণাজর্ন
অকলয্াণ দূরীকরণােথর্ এমন সব প�া অবল�েন অভয্� েদখা ,
যা �কৃতপেক্ষ আ�াহর পিরবেতর্ তাঁর সৃি�র িনকট কলয্াণাজর
অকলয্াণদূরীকর কামনা করার শািমল। িনে� এর কিতপয়
উদাহরণ তুেল ধরা হেলা:

1. েরাগ িনরামেয়র উে�েশয্ ধাতব �বয্ �ারা িনিমর্ত আংিট
বালা পিরধান করা :
আমােদর েদেশর রাজধানীর ফুটপােত এবং বড় বড়
পাইকারী বাজাের এমন িকছু বয্বসােয়র েদাকান পাওয়া যা, যারা
ধাতব িনিমর্ত আংিট বা বালা িি� কের থােকন। অেনক
েলাকেদরেক তা বাত েরাগ িনরামেয়র েক্ষে� িবেশষ উপকার
িব�াস কের আংগুেল ও হােত বয্বহার করেত েদখা যায়
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আ�াহর ই�ার বাইের েকােনা ব�ই িনজ� গুে েকােনা েরােগর
েক্ষে� উপকারী বা অপকারী হেত পাের না। ত েকােনা ব�েক
েকােনা েক্ষে� উপকারী  অপকারী বলা বা এ ধারণা কের তা
বয্বহার করা িশেকর্ আসগার িহেসেব গণয্ হেয় থােক। আ
সমােজ এ-জাতীয় েরােগ এ ধরেনর বালা বয্বহােরর �চলন িছল।
এেত েরাগীর অ�ের ধাতব ব�র �িত উপকারী হওয়ার ধারণার
সৃ ি� হয় এবং েরাগ িনরামেয়র েক্ষে� আ�াহর পিরবেতর�র
উপর ভরসা করা হয়। এ কারেণ রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এ ধরেনর বালা বয্বহার করেত িনেষধ কেরেছন। যার
�মাণ �থম অধয্ােয় আরব সমােজ �চিলত অভয্াসগত িশেকর
বণর্না �সে� �দান করা হেয়েছ
২. িজন বা অপর েকােনা েরােগর অিন� েথেক আ�রক্ষার জন
শরীের তা‘বীজ বয্বহার করা:
িজেনর অশুভ দৃি� এবং িবিভ� েরােগর অিন� েথেক বাঁচার
জনয্ আমােদর েদেশর সাধারণ মুসিলমেদর মােঝ ত‘বীজ বয্বহার
করা একিট সাধারণ রীিতেত পিরণত হেয়েছ। তারা এ-সব
তা‘বীজ েকােনা িজন সাধক বা েপশাদার েকােনা পীর-ফকীর বা
কিবরাজ, উল� ও মাথায় জটধারী পাগল বা পাগেলর ভানকারী
েলাকেদর িনকট েথেক তােদরেক ওিল বা দরেবশ জ্ঞান কে
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িনেয় থােকন। এেদর চটকদার েকােনা েকান কথােক তারা তােদর
কারামত মেন কের েধাকায় পেড় যান। অথচ তারা জােনন না েয,
এ-জাতীয় তা‘বীজদানকারী িজন সাধক, কিবরাজ ও পাগেলরা
আসেল শয়তান। এভােব যারা �তারণার মাধযেম অথর্ স�দ
উপাজর্ন করেত চায় এেদর সােথ েয শয়তােনর েগাপন সখয্ত
গেড় উেঠ, েস স�েকর্ আ�াহ বেলেছ:
َ ّ َ� َ ّ ُ َ َ ُ ّ َف
ّ ُ ّ َ �َ َ ٰ َ َ ۡ ُ ُ َّ ۡ ُ َب
ُ لشَ َ�ٰط
ٰ  َل٢ �
﴾ ٢ �ِي
﴿ هل �ن ِئ�م � من َل
ِ
ٍ َ �
ٖ �اك أ
ِ �
  [٢٢٢  ،٢٢١ :]الﺸﻌﺮاء

‘‘কােদর উপর শয়তান অবতীণর হয়, েস স�েকর্ আিম িক
েতামােক সংবাদ েদব? শয়তানেতা �েতয্ক িমথুয্ক ও পািপ
বয্ি�র উপেরই অবতীণর্ হেয় থা’’। 169
১৬৮F

তা‘বীজ বয্বসা েকােনা েকােনা মসিজেদর ইমাম ও
মাদরাসার েকােনা েকােনা িশক্ষকগণও িপিছেয় েনই। তার
কুরআেনর আয়াত অথবা তা‘বীেজর িকতাব েথেক তা‘বীজ িদেয়
একিদেক কুরআেনর আয়াত িবি� কের দু িনয়া হািসল করেছন,
অপরিদেক এর মাধয্েম তারা জনগণেক িশেকর্ আসগাের িনমি�

169

. আল-কুরআন, সূ রা শুআর: ২২২।
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করেছন। অথচ আ�াহ তা‘আলা তাঁর আয়াতসমূ হ িবি� করেত
িনেষধ কের বেলেছন:

َ
ّٗ ل
َ َ ْ ُ ُ َ َ
ُ
ُ نز ۡل
َ َ ﴿ َو َءام ُِنوا ْ ب َما ٓ أ
�ت ُم َص ّدِقا َِما َم َع� ۡم َو� ت�ون ٓوا َّوَل �ف ِۢ ِ بِهِۖۦ َو
ِ
ُ ّ َ ۡ َ ُ ْ َٰ َ َ ٗ َ ٗ ّٰ َ ٱ
  [٤١ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٤ ون
ِ �ش�وا �� ِ� �منا قل ِي� �َي َ�َق

‘‘েতামরা আ�াহর আয়ােতর িবিনমেয় অ�মূ লয্ অথর্াৎ দুিনয়
হািসল কেরানা’’।

170

১৬৯F

বাজাের তা‘বীজ দােনর সহায়ক িকতাব অেনক রেয়েছ।
ত�েধয্ নকেশ সুলায়মানী ও চরেমানাই এর পর মাওলানা ৈসয়দ
েমাহা�দ এছহাক এর তা‘বীেজর িকতাব উে�খেযাগয্। মানুেষর
জীবেনর িবিবধ েরাগ-বয্ািধ িনবারেণর জনয্ তােত অেনক ধরেন
পথয্ েদয়া রেয়েছ। যার েকােনিট কুরআেনর আয়ােতর, েকােনািট
েফেরশতােদর নােমর, েকােনািট আসহােব কাহােফর নােমর,
েকােনািট খুলাফােয় রােশদার নােমর, েকােনািট েফরাউন, হামান,
শয়তান ও ইবিলেসর নােমর। িনে� সবর্েশষিটর িচ� তুেল ধরা
হেলা: 171
১৭ ০ F

170

. আল-কুরআন, সূরা বা�ারাঃ : ৪১।

171

.ৈসয়দ েমাহা�দ এছহাক, তািবেজর িকতাব; (ঢাকা: আল-এছহাক
�কাশনী, সংেশািধত সং�রণ, ১৩৯৭ বাংলা), ৭ নং তদবীর , পৃ . ৩৮।
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إﺑﻠيﺲ

ﻫﺎﻣﺎن

ﺷﻴﻄﺎن

ﻓﺮﻋﻮن

ﺷﻴﻄﺎن

ﻓﺮﻋﻮن

إﺑﻠيﺲ

ﻫﺎﻣﺎن

ﻓﺮﻋﻮن

ﺷﻴﻄﺎن

ﻫﺎﻣﺎن

إﺑﻠيﺲ

ﻫﺎﻣﺎن

إﺑﻠيﺲ

ﻓﺮﻋﻮن

ﺷﻴﻄﺎن

কুরআন ও হাদীস েথেক তা‘বীজ িদেল বা বয্বহার করেল
তা জােয়য বা না জােয়য, এ িনেয় িকছু কথা থাকেলও উপের
িচ�সহ েয তা‘বীেজর বণর্না েদয়া হেল, তা মুসিলম মনীষীেদর
সবর্ স�িত�েম অৈবধ। েকনন, এমন তা‘বীজ �হণ করার অথর্
হে�- গায়রু�ােহর িনকট েরাগ িনরামেয়র জনয্ আ�য় �াথর্
করা যা �কাশয্ িশকর্।-ছাড়া এেত তা‘বীজ বয্বহারকারীর
ভরসা আ�াহর উপর থাকার বদেল তার মেনর অজাে�ই
তা‘বীেজর উপর েনেম আেস। েস-জনয্ রাস ূলু�া-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম- বেলেছন:
َ َ
َ َ
«» �َﻌَﻠّﻖَ ﺷيْﺌًﺎْ وُﻞﻛِ ّ إِﻴ ْﻟ ِﻪ
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‘‘েয বয্ি েকােনা িকছু েক (তা‘বীজ িহেসেব) শরীের
ঝুলােলা, তার রক্ষণােবক্ষেণর যাবতীয়-দািয়� তােকই বুিঝেয়
েদয়া হয়’’। 172 এমতাব�ায় েস আ�াহর েহফাজেত না েথেক
১৭১

িনেজর েহফাজেত চেল আেস। অপর হাদীেস রেয়েছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- বেলন:

َ َ ْ َ ّﻖَ ﺗَﻤِﻴْﻤَﺔً �َﻘَﺪْ أَﺮ
«ﺷك
»ﻦْ ﻋَﻠ

‘‘েয বয্ি� ত‘বীজ ঝুলােলা েস িশকর্ করেল’’। 173
১৭২F

তা‘বীেজর �কারেভদ:তা‘বীজ দু ’�কার:
এক.এমন সব তা’বীজ যা কুরআন শরীেফর আয়াত বা
েদা‘আেয় মা’ছূরা বয্তীত অনয্ িকছু �ারা �দান করা হয়। ‘য়ী
দৃ ি�েত এ-জাতীয় তা‘বীজ �দান করা ও বয্বহার করা উভয়টাই
হারাম। এ-জাতীয় তা‘বীজ দানকারী বা বয্বহারকারী যিদ এ মেন
কের েয, েরাগ িনরামেয়র েক্ষে�-তা‘বীজ িনেজই কাজ কের
এবং িনেজই েরাগেক �ভািবত কের, তা হেল তা িশেকর্ আকবার
িহেসেব গণয্ হেব। আর যিদ অনুরূপ ধারণা না কের আ�াহ
172

.িতরিমযী, �াগু;িকতাব নং-২৯, বাবনং-২৪, হাদীসনং ২০৭২, ৩/৪০৩;
বায়হা�ী.�াগু;২/৩০৭; হািকম, �াগু;৪/৪৪১।

173

.আহমদ, �াগু;৪/১৫৬; আল-হাইছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ; ৫/১০৩।
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অনু �েহ উপকারী হেয় থােক এ-কথা অ�ের েরেখ মুেখর �ারা
শুধু ত‘বীজেক উপকারী বেল বা তা‘বীেজর �ারা েরােগর উপকার
হেয়েছ এমনিট বেল, তা হেল তা িশেকর্ আসগার িহেসেব গণয
হেব।
এ-জাতীয় তা‘বীজ হারাম হওয়ার কারণ:
এেত গায়রু�ােহর সােথ অ�েরর স�কর্ সৃি� হয়। আ�াহ
উপর ভরসা না েথেক গায়রু�ােহর উপর ভরসা হয়। যাবতীয়
উপকােরর মািলক আ�াহ হওয়া সে�ও এেত গায়রু�াহেক
উপকােরর মািলক বািনেয় েনয়া হয়। আর েয ব� আ�াহর উপর
েথেক মানু েষর ভরসােক ন� কের এবং গায়রু�াহেক উপকারী
িনিদর্ কের, তা িশকর্। -জেনয্ই -জাতীয় তা‘বীজ বয্বহার করা
হারাম। এেত উপকার থাকেলও শর‘য়ী দৃ ি�েত েস উপকার
�হণেযাগয্ নয়। েযমনজাদু আ�াহর ই�ায় উপকারী হেলও েস
উপকার �হণ করা হারাম ও িশকর্
দু ই. এমন সব তা‘বীজ যা কুরআনু ল কারীেমর আয়াত �ারা
�দান করা হয়। এ-জাতীয় তা‘বীেজর বয্াপাের মুসিলম মনীষীেদর
মােঝ দু ’িট মত পিরলিক্ষত হয়। েকউ এটােক জােয়য বে,
আবার েকউ এটােক না জােয়য ও হারাম বেলন।
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আমার মেত যারা এ-জাতীয় তা‘বীজেকও হারাম বেল মেন
কেরন, সতয্ তাঁেদর কথার মেধয্ই িনিহত রেয়েছ। দলীল ও যুি
তাঁেদর মতেকই সিঠক বেল �মাণ কের। েকননা;
ক) তা‘বীজ বয্বহার করা িশকর্ স�িলত েয সব হাদী
রেয়েছ তা সাধারণভােব বিণর্ত হেয়েছ। তােত কুরআন
আর অ-কুরআেনর তা‘বীজ বেল েকােনা পাথর্কয্ কর
হয় িন।
খ) এেত তা‘বীজ বয্বহারকারীর ভরসা আ�াহর উপর না
েথেক তা‘বীেজর উপের েনেম যায়। তা‘বীজই তােক
িবপদ েথেক রক্ষা কর-এ ধরেনর একিট ভাবধারা
বয্বহারকারীর অ�ের তার অজাে�ই সৃি� হেয় যা, যা
সু �� িশকর্
গ) তা‘বীজ বয্বহার কের উপকার েপেল আ�াহর পিরবেতর
তা‘বীজেকই উপকারী বেল মেন করা হয়। অথচ
েকােনা ব�র �িত অনু রূপ ধারণা করা িশকর
ঘ) এ ছাড়া কুরআেনর আয়াত �ারা তা‘বীজ েদয়া জােয়য
হেল অৈবধ তা‘বীজ বয্বসায়ীরা এর �ারা আসকারা
পােব।
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ঙ) অনু রূপভােব এর �ারা অৈবধ ত‘বীজ বয্বহারকারীরা
িব�াি�র িশকার হেব। তারা এটােক অৈবধ তা‘বীেজর
মতই মেন করেব। এটােক ফকীর ও কিবরাজেদর
েদয়া তা‘বীজই মেন করেব।
চ) এছাড়া এেত কুরআেনর অবমাননা করা হয়। কুরআন
িবি� কের দু িনয়া উপাজর্েনর একিট হীন প�া
উে�ািচত হয়।
ছ) সেবর্াপির রাসূলু�াহ -সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
বাণী অনু যায়ী এেত মানু েষর উপর আ�াহর েকােনা
রক্ষণােবক্ষণ  না।
জ)

তা‘বীজ

বয্বহারকারীর �িত রাস ূলু�া-সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর বদ েদা‘আ থাকায় তা‘বীেজর
�ারা মূ লত েকােনা উপকার পাবার কথা নয়। 174
১৭৩

তা‘বীজ বয্বহার করার পর আ�াহর ই�া েকােনা
উপকার হেয় থাকেলও এর মেধয্ ত‘বীজ বযবহারকারী
174

. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন:

ُ ّ ّ �َ َ َ ً َ ْ َ َ ّ ْ َ
ُ �َ َﻟ
َﻣﻦ َﻠَﻖ ﺗ ِﻤﻴﻤﻪ ﻓﻼ َﻢ

‘‘েয তা’বীজ বয্বহার কের আ�াহ েযন তার উে�শয্ পূণর্ না ক’’। ইবেন
িহববান, �াগু; ১৩/৪৫০; বায়হা�ী, �াগু; ৯/৩৫০।
243

বয্ি�র ঈমানী পরীক্ষা িনিহত থাকেব। সুতরাং
বয্বহার করেল িশকর্ সংঘিটত হওয়ার স�াবনা রেয়,
তা বয্বহার না করাই ে�য়
৩. দু েধর গাভী ও নতুন বা�ার গলায় তা‘বীজ, জুতা ও জােলর
টুকরা ঝুলােনা :
েদেশর কৃষকগণ মানু েষর েচােখর অশুভ দৃি� েথেক দুেধর
গাভী ও তার নবজাত বা�ােক রক্ষা করার জনয্ গাভী ও বা�
গলায় তা‘বীজ ঝুিলেয় রােখন। অেনক সময় উ� উে�েশয্ গলায়
�াি�েকর েসে�ল ও জােলর টুকরাও ঝুিলেয় রােখন। আরব
সমােজ এ-জাতীয় উে�েশয্ উেটর গলায় তােরর মালা ঝুিলেয়
রাখার �চলন িছল। এেত ভরসাগত উপাসনায় িশকর হয় িবধায়,
রাসূ লু�াহ -সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- তা েকেট িদেত িনেদর্শ
কেরিছেলন। 175
১৭৪

4. �ামীেক বাধয্ করার জনয্ েগাপেন ঘেরর চু, িবছানা, বািলশ
বা অনয্ েকাথাও ত‘বীজ রাখা:
এ-জাতীয়

কমর্েকও রাসূলু�াহ -সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম- িশেকর্র মেধয্ শািমল কেবেলেছন:
175

. আবু দাউদ, �াগু; ৩/৫২।
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ّ
ٌ ْ
َ
َ َلﺮُ�َ و
«اﺘﻟِّﻮْﻟَﺔَ ﺮﺷك
ّﻤَﺎﺋِﻢَ و
اﺘﻟ
»
ِ
‘‘মে�র ঝাড়ফুঁক, তা‘বীজ ও েতওলা িশকর্’’ 176 ‘েতওলা’ হে�
175F

ঐজাতীয় জাদু -েটানা যা মিহলারা �ামীেক বাধয্ করার জনয্ কে
থােক। আমােদর েদেশও এর বহুল �চলন রেয়েছ। মিহলারা
িহ�ু জাদু কর, কিবরাজ ও িজন সাধকেদর িনকট েথেক তা‘বীজ
এেন এ জাতীয় কমর্ কের থােকন
5. আগু, র�, খাদয্ �ব, স�ান ও মািট ইতয্ািদর নােম বা
তােত হাত েরেখ শপথ �হণ করা :
এ-জাতীয় কেমর্র �চলনও সাধারণ মানুেষর মেধয্ রেয়েছ
অথচ শরী‘আেত এ জাতীয় শপথ করা স�ূণর্ িনিষ�।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ َ ْ َ َ ﺑِﻐَ�ِْ ا�َِّ �َﻘَﺪْ �َﻔَﺮَ أَوْ أَﺮ
«ﺷك
»ﻦْ ﺣَﻠﻒ

176

. তেদব; ৪/২১২।
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‘‘েয বয্ি� গায়রু�ােহর নােম শপথ করে, েস কুফরী অথবা
িশকর্ করেলা’’ 177
6. ওলীেদর কবেরর মািট ও েসখােন জালােনা েমাম িবিভ�
েরােগর জনয্ উপকারী বেল মেন করা:
এ-জাতীয় কমর্ও েদের সাধারণ মানু েষর মেধয্ অহরহ
পিরলিক্ষত হয়। তারা িবিভ� েরােগর েক্ ওলীেদর কবেরর
মািট ও েসখােন জালােনা েমামবািত অেনক উপকারী মেহৗষধ
মেন কের অতয্� যে�র সােথ বাড়ীেত িনেয় েযেয় তা বয্বহা
কের থােকন এবং এর �ারা েকােনা েরাগ মুি� হেল তা কবর�
ওিলর দান বা তাঁর ফেয়য ব’েল মেন কের থােকন, অথচ এমন
মািট ও েমামেক উপকারী মেন করা িশকর্
7. েকান ভা�যর্ বা �ৃিতেসৗধেক স�ান �দশর্েনর জনয্ িনর
দাঁিড়েয় থাকা :
ভা�যর্ বা

�ৃিতেসৗধ মানুষ বা অপ েকােনা �াণীর

আকৃিতেত িনমর্াণ করা এমিনেতই শর‘আেত হারাম, েকননা এেত
আ�াহর সৃ ি�র সােথ পা�া েদয়া ও সাদৃ শয্ �কাশ করা হয়। যারা

177

.হাদীসিট হাসান সনেদ ইবেন উমার রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্ত।
িতরিমযী, �াগু; ৪/১১০; ইবেন িহববান, �াগু; ১০/২০০।
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এমনিট কের হাদীেসর বণর্নানুযায়ী আেখরােত তােদরেক সবেচেয়
কিঠন শাি�র স�ু খীন হেত হেব।

178
১৭৭

কােরা �রণােথর েকােনা

�াণীর আকৃিত বয্তীত অনয্ভা েকােনা উপােয় ভা�যর্ বা
�ৃিতেসৗধ িনমর্াণ করা েযেত পাে, তেব এ শেতর্ ে, েসখােন
েকােনা ফুল িদেয় বা নীরেব দাঁিড়েয় েসটােক েকােনা �কার
স�ান �দশর্ন করা যাে না। েকননা; এিট মানু ষেক স�ান
�দশর্েনর ইসলামী প�িত নয়। বরং -জাতীয় স�ান �দশর্নেক
ইসলাম বাড়াবািড় বেল মেন কের এবং এটােক সংি�� বয্ি�র
পূ জা িহেসেব গণয্ কের। -ছাড়া এিট ি��ানেদর সং�ৃ িত, যা
অনু সরণ করা েথেক রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামুসিলমেদরেক িনেষধ কেরেছন।
8. িশখা অিনবর্ােণর পােশ দঁা িড়েয় আগুনেক স�ান �দশর্ন :
মানু েষর উপকােরর জনয্ আ�াহ আগুনেক সৃি� কেরেছন
তাই আগুেনর কাজ হে� তা মানুেষ উপকাের ও তােদর
েখদমেত বয্বহৃত হেব। মান েকােনা অব�ােতই আগুেনর খােদম
178

হাদীেস এেসেছ, ইবেন মাসউদ রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্ত রাসূ-

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- বেলন :
ّ
َ
ّ
َ َ ْ ََْ َ َ
«ﺎس ﻋﺬاﺑًﺎ ﻳﻮم اﻟﻘِﻴﺎﻣ ِﺔ لْﻤُﺼَﻮِّ ُر ْون
ِ َّ»إِنَ ِﺷَﺪَ ﻟ
“েকয়ামেতর িদন সবেচেয় অিধক শাি� েভাগ করেব মূিতর্ িনমরণকারীগণ’’।
বু খারী, �াগু; ৫/২২২০; মুসিলম, �াগু; ৩/১৬৭০।
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হেত পাের না। এক সময় পারেসয্ অি�পূজা হেতা। তাই
তােদরেক অি�পূ জক বলা হেতা। তারা আগুেনর পােশ দাঁিড়েয়
েসটােক স�ান �দশর্ন করেতা। অি�পূজারী না হেয়ও যারা
আগুনেক স�ান �দশর্ন কর, তারা অি�পূ জারীেদরই একজন
িহেসেব গণয্ হেব। অথচ -কাজিটও বতর্মােন আমােদর েদেশর
রাজধানীর েসনাকুে� ও েসাহরাওয়াদর্ উদয্ােন হেয় থােক।
�াধীনতা িদবস উপলেক্ষ েদেশর রাজনীিতিবদগণ এমনিক অেন
সময় েসনাবািহনীর উধর্তন অিফসারগণ েসখােন অবি�ত িশখা
অিনবর্ােণ েযেয় আগুনেক িদর্� একিট কায়দায় স�ান �দশর্
কের থােকন।
9. ‘গােরাভাত ৈতরী কের ভক্ষণ কর:
িহ�ুেদর অনু সরেণ েদেশর �ামা�েলর মুসিলম কৃষকেদর
মােঝ এ কেমর্র �চলন রেয়েছ। িহ�ুরা তােদর ল�ী (িহ�ুেদর
ধনস�দ ও েসৗভােগয্র েদব) মা এর পূ জার জনয্ আি�ন মােসর
েশষ িদেন এ ভাত ৈতরী কের কািতর্ক মােসর �থম িদেন তা
ভক্ষণ কের। মুসিলমরা েযেহতু িহ�ুেদর অনুসরেণ তা ক, তাই
উভেয়র উে�শয্ িভ�তর হেলও তা মুসিলম কতৃর্ক ল�ী মা এ
পূ জারই শািমল।
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10. কপােল টাকা �শর্ কের তা স�ান কর:
টাকা-পয়সা মানু েষর স�দ। তা মানু েষর জীবেনর
�েয়াজন িমটােনার েক্ষে� সহায়ক ভূিমকা পালন কের। ে
িহেসেব টাকা মানু েষর খািদম। মানু ষ টাকার খািদম বা েগালাম
নয়। স�েদর স�ান হে� তােক সংরক্ষণ ক, তােক অবজ্ঞা
তু� জ্ঞান না করা। পােয়র িনেচ েফেল এটােক দি-মিথত না
করা। মাথা ও কপাল েঠিকেয় আ�াহর উপাসনা ও তাঁেক স�ান
করেত হয়। তাই কপােল টাকা �শর্ কের টাকােক স�ান করা
টাকােক পূ জা করারই শািমল। এ-কাজিটও অেনক মুসিলম
বয্বসায়ীেদর মােঝ পিরলিক্ষত হয়। েদাকান েখালার পর �
িবি� হেলই তারা এ-কাজিট কের থােকন।
11. ‘মনসা পূজার জনয্ ভাত ও টাকা দান কর:
এ-কাজিটও িহ�ুেদর অনু সরেণ েদেশর দিক্ষণা�েলর অেন
মুসিলমেদর মােঝ �চিলত রেয়েছ।
12. ‘মনসা েদবীর ক্ষিতর হাত েথেক বাঁচার জনয্ গােছর িন
খাদয্�বয্ দান কর
13. গাভীর েগাবর অথবা নরম মািটেত আ�ল �ারা সাতিট গতর্
কের নতুন গাভী েথেক আহিরত �থম িদেনর দু ধ �ারা েস
গতর্ পূণর্ কের এরপর এক �কার ঘাস েরেখ ‘মািনক’
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নােমর েকােনা পীর অথবা েদবতােক এই বেল সে�াধন
করা: ‘‘েযমন েতামােক সাতিট গতর্ ভের দুধ িদলা,
েতমিনভােব তুিম আমােক দু ধ দান কর।’’ এই বেল েসই
েগাবর বা মািট পািনেত িনেক্ষপ কর
14. �চুর পিরমােণ দু েধর গাভী �াি�র আশায় েগায়াল ঘের
পােয়শ ৈতরী কের ‘মািনক’ পীর বা েদবতার নােম তা
উপি�ত জনতার মেধয্ িবিল করা
15. েখজুর গােছর �থম রস িদেয় গুড় ৈতরী কের েশখ ফরীদ
এর স�ি� ও তাঁর বরকত �াি�র আশায় তাঁর নােম তা
গরীবেদর মেধয্ ব�ন করা।
16. ল�ী মা এর স�ি� ও তার সু দৃি�েত ভাল ফলন লােভর
আশায় েসামবার ও শু�বাের চাষাবাদ আর� কর এবং তার
ক্ষিতর আশ�ায় অনয্ িদেন চাষাবাদ আর� করা েথেক িব
থাকা।
17. জ�েলর িজেনর কােছ আ�য় চাওয়া: কাঠ বা গাছ কাটার
জনয্ জ�েল যাওয়ার পূেবর্ জ�েলর সরদারেক এই বে
আ�ান করা : ‘‘মােগা! জ�েল েতামার স�ানরা এেসেছ,
মােগা! আশা কির েতামার অ�ের দয়া থাকেব, েহ জ�েলর
সরদািরনী মা! েতামার স�ানেদর রক্ষা , তােদর তুিম
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ভুেল েযওনা। জ�েলর িসংহ, বাঘ ও িজনেদর এক পােশ
েরেখ িদও।’’
18. খাওয়াজ িখিযর ও পীর বদরেক আ�ান করা : �মেণ যাবার
�া�ােল েনৗকায় আেরাহণ কের পাঁচপীর, খাওয়াজ িখিজর ও
েশখ বদরেক আ�ান করা। এ ধরেনর আ�ান েদেশর
সাধারণ মানু ষেদর মােঝ বহুল �চিলত রেয়েছ। অনুরূপভাে
দু ঃখজনকভােব সাইমুম িশ�ীেগাি�র িশশ-িকেশারেদর গাওয়া
একিট গােনর েকেসেটও বদর বদর বেল বদর পীরেক
আ�ান স�িলত একিট গান রেয়েছ।
19. জ�েলর কাঠ সরদািরনীেক ভয় করা : কাঠ সং�েহর
উে�েশয্ েনৗকা েযােগ েবর হেয় েনৗকায় শয়েনর সময় মুখ
িনেচর িদেক িদেয় শয়ন করা েথেক িবরত থাকা, এই ভেয়
েয, এেত কাঠ সরদািরনী রাগাি�ত হেব এবং কাঠ সং�হ
করা স�ব হেব না।
20. মািট ও গাছেক সালাম করা : কাঠ সং�েহর জনয্ জ�েল
�েবেশর সময় মািট ও গাছেক সালাম করা, ললাট ও িজ�া
িদেয় মািট �শর্ করা এবং মােগা মােগা বেল জ�েল পদাপর্
করা।
েদেশর দিক্ষণা�েলর সু�রবন এলাকার মানুেষর মােঝ এছাড়া
আেরা অেনক িশকর্ী কমর্� িবদয্মান রেয়েছ। তা জানার জনয
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�েয়াজেন েমা: বুরহানু ি�ন রিচত ‘েশেরক িবনাশ বা েবেহে�র
চািব’ ও মাওলানা ৈসয়দ আহমদ রিচত ‘িশেরক বজর্’ বই দু ’িট
েদখা েযেত পাের। 179
১৭৮

সমােজ �চিলত িশেকর্ আসগার এর কিতপয় উদাহর
এ পযর্� েদেশ �চিলত যত িশেকর্র উদাহরণ তুেল ধর
হেয়েছ, এর দু ’একিট বয্তীত অবিশ� সবকয়িটই িশেকর্ আকবা
এর অ�গর্ত। িনে� সমােজ �চিলত কিতপয় িশেকর্ আসর এর
উদাহরণ তুেল ধরা হেলা :
1. কােরা ই�ােক আ�াহর ই�ার সমতুলয্ করা। েযমন কাউেক
এ-কথা বলা েয, ‘আ�াহ এবং আপিন যা চান’। এ জাতীয়
কথােক রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িশকর্ িহেসেব
গণয্ কেরেছন। যার �মাণ আমরা �থম অধয্ােয় বণর্
কেরিছ।
2. আ�াহর নাম বয্তত িপতা-মাতা, স�ানািদ ও আগুন ইতয্ািদ
নােম শপথ �হণ করা।
179

.‘েশেরক িবনাশ’ নােমর বইিট ঢাকা েথেক আল-নাহদা �কাশনী কতৃর্ক
১৩৯৫ বাংলা সেন এবং ‘েশেরক বজর্’ বইিট সাতিক্ষরা েথেক হািমিদয়
লাইে�রী কতৃর্ক১৩৬৮ বাংলা সেন �কািশত হেয়েছ।
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3. আ�ু র রাসূ ল, আ�ু �বী, েগালাম রাসূ ল, েগালাম মু�ফা ও
েগালাম সাকলােয়ন ইতয্ািদ নাম রাখা
4. প� েলখার সময় আ�াহর রহমত ও প� �াপেকর েদা‘আেক
সম মযর্াদাবান কের এমনিট বলা ে, ‘আিম আ�াহর রহমেত
ও আপনার েদা‘আয় ভাল আিছ। কথািট এভােব না বেল যিদ
বলা হয় : আিম আ�াহর রহমেত অতঃপর আপনার েদা‘আয়
ভাল আিছ’, তা হেল তােত িশকর্ হওয়ার স�াবনা থাে না।
5. েচােখর অশুভ দৃি� েথেক স�ানেক রক্ষার জনয্ স�া
ললােট কােলা িটপ বা দাগ েদয়া। এ-কাজিট আ�াহর উপের
ভরসার পিরপ�ী বেল তা িশেকর্ আসগার
6. একই ভােব েচােখর কুদৃ ি� েথেক েক্ষেতর ফসল রক্ষার
মািটর পাে�র িপেঠ চুনা েলপ িদেয় তা েক্ষেত েরেখ েদয়া
এ-কাজিটও আ�াহর উপর ভরসার পিরপ�ী।
7. েলাক েদখােনা ও তােদর �শংসা পাওয়ার উে�েশয েকােনা
কাজ করা।
8. �মেণর �া�ােল রা�ায় খািল কলিস েদখেল এটােক অশুভ
লক্ষণ বেল মেন করা
9. কেলরা, দাদ, একিজমা, এইডস, ে�গ ও যক্ষা ইতয্া
েরাগেক ‘আ�াহর ই�ায় সং�ামক েরাগ’ হেত পাের এমনিট
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না বেল কথায় ও েলখনীেত এ-গুেলােক সং�ামক েরাগ
বলা।
10. েকােনা ব�েক আ�াহর ই�ায় ও তাঁর রহমেত েকােনা
েরােগর েক্ষে� উপকারী  অপকারী এমনিট না বেল
সরাসির েস ব�েকই উপকারী বা অপকারী বলা। েযমন
এমনিট বলা : নাপা টয্াবেলট �র সারােনার জনয্ উপকার
11. েকােনা ঔষধ েখেয় আ�াহর রহমেত েরাগ েসেরেছ এমনিট
না বেল অমুক ঔষধ েখেয় েরাগ েসেরেছ এমনিট বলা।
েযমন এমনিট বলা েয, নাপা েখেয় আমার �র েসের েগেছ।
12. আ�াহ অিধকাংশ জনগেণর রােয়র মাধয্েম ক্ষমতা দান ও
িছিনেয় েনয়ার মািলক হওয়া সে�ও কথায় ও েলখনীেত
েদেশর জনগণেক ক্ষমতার মািলক ও উৎস বেল মেন কর
13. েকােনা কাজ সমাধা করার জনয্ আ�াহর উপর ভরসা না
কের েকােনা মানু েষর উপর ভরসা কের এমনিট বলা েয, ‘এ
কােজ আপিন আমার একমা� ভরসা’।
এ সব িশেকর্ আসগার ছাড়াও সমােজ �চিলত আেরা িকছু
িবষয়ািদ রেয়েছ যা বাহয্ত কুসং�ােরর মতই মেন হয়। িক� এ
সব েক্ষে�ও�র �িত অপকােরর ধারণা থাকায় মানু েষর মেনর

254

অব�ার পিরে�িক্ষে ত তা িশেকর্ আকবার বা িশেকর্ আসগ
পিরণত হেত পাের। িনে� এর িকছু উদাহরণ তুেল ধরা হেলা :
কুসং�ার
1. বাড়ীর খাদয্

�েবয্র বরকত কেম যাওয়া এবং মৃ

আপনজনেদর রূেহর উপর পািন পেড় যাওয়ার ভেয় রােতর
েবলা ঘেরর বয্বহৃত পািন বাইের না েফল
2. �মেণর �া�ােল েকােনা গাভী বা কুকুর হাঁিচ িদেল এেত
দু ঘর্টনায় পিতত হওয়ার আশ�া কর।
3. রিববাের বাঁশ কাটােক বাঁশ ঝােড়র জনয্ অশুভ মেন কর
4. �মেণর �া�ােল বাড়ীর িপছেনর দরজা িদেয় েবর হওয়ােক
অশুভ বেল মেন করা
5. েকান ভাল কােজর উে�েশয্ েবর হেল অকলয্াণ হেত পাে
এ ভেয় িপছেনর িদেক িফের না তাকােনা।
6. পরীক্ষায় শূনয্ পাওয়ার ভেয় পরীক্ষা িদেত যাওয়ার  িডম
খাওয়া েথেক িবরত থাকা।
7. েপঁচা েদখেল বা এর আওয়াজ শুনেল এটােক অশুভ মে
করা।
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8. িদেনর েবলা ঘেরর চােল বেস কাক ডাকেল এটােক েকােনা
েমহমান আগমেনর পূব্াভাস বেল মেন করা
র
9. বরকত লােভর উে�েশয্ নত ন বউ এর িপতার বাড়ী েথেক
শাড়ীর আঁচেল েবঁেধ িকছু চাউল এেন তা �ামীর বাড়ীর
গুদােম িছিটেয় েদয়া
10. রােতর েবলা ঘেরর চােল বেস েপঁচা ডাকেল এেত িবপেদর
আশ�ােবাধ করা।
11. নবজাত িশশুেক িজেনর অশুভ দৃি� েথেক রক্ষার জনয্ ব
কােন িছ� করা।
12. একই উে�েশয্ বা�ার বািলেশর িনেচ জুতার টুকরা রাখা
13. বাংলা বষর্ পি�কার বণর্নানুযায়ী স�ােহর শবার, ম�লবার
ও অমাবশয্ার িদনেক অশুভ মেন ক এবং তােত েকােনা
িববাহ অনু �ান না করা।
14. বয্বসােয় েলাকসান হওয়ার ভেয় েবলা ডুবার পর িচটাগুড়
হলু দ িবি� করা েথেক িবরত থাকা।
15. েসামবার ও শু�বার বয্তীত অনয্ানয্ িদনসমূেহ কৃিষ
আর� করেল ভাল ফলন হয় না বেল মেন করা।
16. কলার চারা েরাপেণর পূ েবর্ ঘেরর আি�ণা অিত�ম করেল
কলার ফলন ভাল হয় বেল মেন করা।
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17. কাঁচা মিরেচর চারা লািগেয় হােতর �ারা আগুেনর তাপ
েনওয়া এ িব�ােসর িভি�েত েয, এেত কাঁচামিরচ অিধক ঝাল
হেব।
18. হালু য়া বা িমি� েখেয় িমি� কুমড়ার বীজ বপন করেল এেত
কুমড়ায় িমি� েবশী হয় বেল মেন করা।
19. রােতর েবলা কাউেক টাকা িদেল এেত ভাগয্ খারাপ হেব বেল
মেন করা।
20. পৃিথবী একিট ষােড়র িশং এর উপর রেয়েছ, যখনই উহা িশং
নাড়া েদয় তখনই ভুিমক� হয় বেল মেন করা।
21. �মেণর সময় রা�ায় েকােনা িবধবা মিহলার সােথ সাক্ষা
হেল িবপেদর ভেয় �মণ বািতল করা।
22. নতুন েপাশাক পিরধান করার পর হাঁিচ আসেল এটােক অশুভ
বেল মেন করা।
23. ৈবশাখ মােসর �থম িদেন েদাকােন মাল বাকী িবি� করােক
অশুভ মেন করা
24. সকাল েবলা েদাকান খুেল সারািদন িবি� না হওয়ার ভেয়
�থেম কােরা কােছ বাকীেত িকছু িবি� না করা।
25. চি�শা পালন না করেল মৃত বয্ি�র কবের আযাব য় বেল
মেন করা।
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26. নবজাত িশশুেক িজেনর কুদৃি� েথেক বাঁচােনার লেক্ষয্ ি
মাথার চুল না কাটা।
27. শিনবার ও ম�লবারেক অশুভ মেন কের �মেণ না যাওয়া
28. স�ান িবকলা� জ� হওয়ার ভেয় �ী গভর্বতী থাকাব�ায় গর
ও ছাগল যবাই করা েথেক িবরত থাকা।
29. েপট বয্থা হেল তা িনবািত হওয়ার আশায় িবিরয়ানী পাক
কের িতন রা�ার মাথায় একিট পাে�র মােঝ িকছু খাবার
েরেখ আসা।
30. েকােনা কলাগােছর কাঁিদ সিঠকভােব েবর না হেল গভর্বতী
মিহলার স�ান �সেবর সময় সমসয্া হবার আশ�ায় তােক
েস কাঁিদর কলা েখেত না েদয়া।
31. জমজ স�ান হবার ভেয় যু � কলা খাওয়া েথেক িবরত
থাকা।
উপযু র্� িবষয়ািদ ছাড়াও েদেশর মানুেষর মােঝ আেরা
অেনক িবষয়ািদ রেয়েছ যা শুনেত কুসং�ােরর মত মেন হয়।
তেব মানু েষর অ�েরর অব�া িবচাের এ সব ধয্া-ধারণা িশেকর্
আকবার বা আসগাের পিরণত হেত পাের।
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চতুথর্ পিরে�
জােহলী যু েগ �চিলত কেমর্র সােথ বাংলােদের মুসিলমেদর
কেমর্র তুলনামূলক আেলাচন
তৃতীয় অধয্ােয় আমােদর েদেশর অসংখয্ মুসিলমেদ
িব�াস, কমর্ ও অভয্ােসর মােঝ �চিলত েয সব িশকর্ী কাে�র
কথা আেলািচত হেয়েছ, আশা কির এর �ারা িচ�াশীল পাঠক
মহেলর িনকট এর সােথ জােহলী যু েগর মানু েষর িব�াস, কমর্ ও
অভয্েসর কী পিরমাণ িমল বা অিমল রেয়েছ, তা অেনকটা
পির�ার হেয় েগেছ। এর পেরও িবষয়িট যােত সবর্ সাধারেণর
িনকট স�ূ ণর্ভােব পির�ার হেয় যায় েস জেনয্ িনে� উভ
সমেয়র িশকর্ী কমকাে�র একিট তুলনামূলক বণর্না ছক আকাের
�দান করা হেলা :
০

জােহলী যু েগর িব�াস, কমর্ বাংলােদেশর

ও অভয্স

মুসিলমেদর

অিধকাংশ
িব�াস,

কমর্ ও

অভয্া
গণক

ও

কািহনেদর গণক, িটয়া পািখ ও বানেরর
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ভিবষয্�াণীেত িব�া
আররাফেদর

মাধয্েম ভাগয্ জানার েচ�া ক
গােয়ব

স�কর্ীয় কথায় িব�া

িজন

সাধকেদর

গােয়ব

স�কর্ীয় কথায় িব�া

েজয্ািতষেদর ভাগয �েফসর হাওলাদার ও অনয্ানয
স�কর্য় কথায় িব�াস

েজয্ািতষেদর ভাগয্ স�কর্
কথায় িব�াস
আমােদর

--

নাবী

ও

ওিলগণ

গােয়ব জােনন
পািখ উিড়েয় ভােগয্র ম�ল িটয়া পািখ ও বানেরর সাহােযয্
ও অম�ল জানার েচ�া ভাগয্ জানার েচ�া কর
করা
ওয়াদ,

সু আ‘,

ইতয্ািদ ওিলেদর

য়াগুছ আউিলয়াগণ

িবিভ�

�েয়াজন

নােম পূ রণ করেত পােরন বেল িব�াস

িনিমর্ত মূিতর্সমূহ �েয়াজ করা
পূরণ করেত পাের বেল
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িব�াস করা
--

খতেম নারী পড়ার মাধয্েম রাস ূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াএর নাম িনেলই তাঁর নােমর
বেদৗলেত

যাবতীয়

সমসয্ার

সমাধান হেয় যায় বেল িব�াস
করা
ি��ান ও িহ�ুেদর নয্ায় আ�াহ
অবতারবােদ িব�াস করা

িনেজই

রাসূল

হেয়

আগমন কেরিছেলন বেল িব�াস
করা
আহমদ আর আহাদ এর মেধয্

--

েকবল ‘মীম’ অক্ষেরর পাথয্কর্
িব�াস করা

--

আরেশ

িযিন

মদীনায়

িতিনই

আ�াহ
রাসূ ল

িছেলন
হেয়

আগমন কেরিছেলন বেল িব�াস
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করা
েদবতারা

ইহকালীন ওলীেদর

কলয্াণাজর্ন

মধয্কার গাউছ ও

ও অকলয্ কুতুবগণ

দু িনয়া

পিরচালনা

দূর করেত পাের বেল কেরন এবং মানু েষর কলয্াণ ও
অকলয্াণ করেত পােরন বেল

িব�াস করা

িব�াস করা
ওিল ও েফের�ােদর নােম আউিলয়াগণ িনজ� মযর্াদা বেল
িনিমর্ত মূিতর্ ও েদবতাস মূ আ�াহর
আ�াহর

কােছ

জনয্ শাফ‘আত

েকােনা

পূ বর্ানুমিত

মানু েষর বয্তীত তাঁেদর ভ�েদর জনয
করেত শাফা‘আত কের তােদরেক মুি�

পােরন বেল িব�াস করা

িদেত পারেবন বেল িব�াস করা

েফের�া ও ওিলেদর নােম মৃত

ওলীেদরেক

আ�াহর

িনিমর্ত েদবতােদরেক িনকটতম কের েদয়ার মাধয্ম
সাধারণ মানু ষেদর জনয্
িহেসেব মেন করা
আ�াহর িনকটবতর্ কের
েদয়ার মাধয্ম িহেসেব মেন
করা
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মৃত ওিলগণ

ভ�েদর সমসয্া

--

সমাধােন হ�েক্ষপ করেত পাের

--

ওিলগণ সাগরেক তার �ংসযজ্

বেল িব�াস করা

েথেক বারণ করেত পােরন বেল
িব�াস করা
উযয্া ও যােত আনওয়াত ওলীেদর কবেরর উপর অথবা
নােমর গাছ সবর্� েদবতা পাশর্বতর্ী �ােন উৎপ� ব
যু ে� বরকত ও িবজয় লাগােনা গােছর িশকড়, ফল ও
এেন িদেতা বেল িব�াস পাতার মাধয্েম বরকত ও িবিবধ
কলয্াণ লাভ করা যায় বেল মেন

করা

করা
কবেরর পুকুর ও কূেপর পািন
--

পান ক’ের এবং মাছ, ক�প ও
কুমীরেক খাবার িদেয় েরাগ মুি�
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ও বরকত কামনা করা
‘মানাত’

নােমর

পাথর আজানগাছী

পীেরর

দরবাের

সবর্� েদবতার িনকট রিক্ষত কিথত আবু েজেহেল
�েয়াজন

পূ রেণর

জনয্ হােতর পাথর িদেয় েরাগ মুি�

কামনা করা

কামনা করা
নারায়ণগে�র কদমরসূ ল দরবাের
--

রিক্ষত রাসূল সা�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর কিথত কদম
মুবারেকর ছাপ িবিশ� পাথর
�ারা েরাগ মুি� ও কলয্াণ কামনা
করা

উপতয্কার িজন সরদােরর কাঠ ও মধু সং�হকারীেদর �ারা
িনকট আ�য় কামনা করা

জ�েলর িজন ও িহং� �াণীর
অিন�

েথেক

রক্ষার জন

জ�েলর িজন সরদািরনীর িনকট
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আ�য় �াথর্না কর
িবল ও জলাশেয়র মাছ ধরার
জনয্ পািন েসেচর পূেবর ‘কাল’

--

নামক িজনেক িশরনী িদেয় স��
করা
পৃিথবীর

ঘটনা

�বােহর মানু েষর ভােগয্র উপর �হ ও

উপর তারকা ও নক্ষে� তারকার �ভােব িব�াস করা
�ভােব িব�াস করা
--

তারকার সু দৃি�েত জিমেত �ণর্
জে� বেল িব�াস করা

েগা�ীয় েনতােদর �বৃ ি� মানব রিচত িবধােনর আেলােক
অনু যায়ী েগা� শাসন করা
--

েদশ শাসন করা
আ�াহর

পিরবেতর্ েদেশর

জনগণেক

ক্ষমতায় বসােনা
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সবর্ময় ক্ষমতার মািলক মেন 
দাদ ও ে�গ েরাগেক িনজ কেলরা, বস�, দাদ, এিজমা,
েথেক সং�ামক েরাগ বেল য�া, ে�গ ও এইড’স েরাগেক
িনজ েথেক সং�ামক েরাগ বেল

িব�াস করা

মেন করা
েদা‘আ
েদবতােদর িদেক মুখ কের মুরিশদ,

গৃহীত
পীর

হওয়ার
ও

জনয্

ওিলেদর

কবেরর িদেক মুখ কের েদা‘আ

েদা‘আ করা

করা
েদবতারা

েছাট

েছাট মৃত ওিলগণ

সাহাযয্ করেত

বয্াপাের সাহাযয্ করে পােরন, এ িব�ােসর িভি�েত
পাের এ িব�ােসর িভি�েত তাঁেদর িনকট সাহাযয্ চাওয়
তােদর িনকট তা কামনা
করা
ঝড়-তুফােনর
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সময়

আ�াহর

বদেল পাঁচ পীর, খওয়াজ িখিজর

--

ও বদর পীরেক সাহােযয্র জনয
আ�ান করা
ওিলেদর

মূ িতর্র সামেন ওিলেদর কবর ও পীেরর সামেন

িবনেয়র সােথ দাঁড়ােনা

িবনেয়র সােথ দাঁড়ােনা

ভাল-ম� সবর্াব�ায় মূিতর্ ওলীেদর িনকট সাহাযয্ কামনা
িনকট সাহাযয্ চাওয়
ওয়াদ,

সু য়া‘

করা
ইতয্ািদ ওলীেদর কবের অব�ান �হণ

অিলগেণর �থমত কবর কের

তাঁেদর

বােতনী

ফেয়য

এবং পের তাঁেদর মূ িতর্র হািসল করা এবং তাঁেদর মাধয্েম
সামেন অব�ান �হণ কের আ�াহর িনকটবতর্ী হেত চাওয়
আ�াহর
মেনােযাগ

উপাসনায়
ও

তাঁর

িনকটবতর্ী হেত চাওয়
চাঁদ ও সূযর্েক েসজদা কর

ওলীেদর কবের েসজদা করা
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িবপদাপদ দূর করার জনয্ িবিভ� উে�েশয্ওলীেদর কবেরর
েদবতােদর উে�েশয্ নয- মানত করা।
িনয়াজ ও মানত করা
েদবতােদরেক

আ�াহর আ�াহর হুকুেমর উপের পীেরর

েচেয় অিধক ভালবাসা
েদবতারা

মানু েষর

হুকুমেক �াধানয্ েদ
ক্ষি ওলীেদর কবরেক ভয় করা

সাধন করেত পাের বেল
মেন করা
েদবতােদর িনকট �েয়াজন ওলীেদর িনকট �েয়াজন পূ ণর্
েপশ করা

কের েদয়ার জনয্ আেবদন কর

উে�শয্ পূরেণর জনয উে�শয্ পূরেণর জনয ওিলেদর
েদবতােদর উপর ভরসা উপর ভরসা করা
করা
�েয়াজন িনেয় েদবতােদর �েয়াজন
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িনেয়

ওিলেদর

শরণাপ� হওয়া

�রণাপ� হওয়া এবং তাঁেদর
িনকট ক্ষমা িভক্ষা

ধমর্ যাজকেদরেক হারাম ও শরী‘আত পালেনর েক্ষে� সহী
হালাল িনধর্ারণকারী বািনেয় হাদীেসর
মাযহােবর

েনওয়া

উপর

পীর

মতামতেক

ও

�াধানয্

েদওয়া
রাসূ লু�াহ

--

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম বা পীেরর নাম জপ
করা
েদবতােদর সােথ স�িকর্ত ওলীেদর কবর ও তাঁেদর সােথ
কিথত

বরকতপূণর্ �ান স�িকর্ত �ানসমূহ দূ-দূ রা�

সমূহ

িযয়ারত

করেত েথেক িযয়ারত করেত যাওয়া

যাওয়া
--

মৃতুয্র পরওিলগণ রূহানী শি�
বেল অেনক িকছু করেত পােরন
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বেল িব�াস করা
েদবতােদর

গােয়

হাত ওলীেদর কবর, কবেরর েদয়াল,

বুিলেয় বরকত হািসল করা

িগলাফ

ও তাঁেদর

�ৃ িতসমূ হ

�শর্ কের বরকত হািসল কর
েদবতা ও বাপ-দাদার নােম আগু, পািন ও মািট ইতয্িদর
শপথ �হণ করা

নােম শপথ করা

েদবতােদর নােমর সােথ রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

িমিলেয়

ও

স�ানািদর

নাম ওয়াসা�াম

েকােনা

ওলীর

রাখা, িবেশষ কের তােদর নােমর সােথ িমিলেয় স�ানািদর
দাস-

আবদ,

ইতয্ািদ বল

েগালাম নাম রাখা, িবেশষ কের তােদর
দাস- আবদ, েগালাম ইতয্ািদ
বলা

বরকত

হািসেলর

জনয্ ওলীেদর কবর েথেক বরকত লাভ

স�ানেদরেক েদবতােদর কােছ ও েরাগ মুি�র জনয্ স�ানেদরেক
িনেয় যাওয়া

েসখােন িনেয় যাওয়া এবং তােদর
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গােয় কবেরর কূেপর পািন িছটােনা
ও পান করােনা
িশকর্ী প�ায় অসুখ িবিভ�
িনবারেণর জনয্ েচ�া কর
েচােখর

কুদৃ ি�

ত�-মে�র

মাধয্েম

ঝাড়ফুঁক করা

েথেক কােরা েচাখ লাগা েথেক িশশুেদর

িশশুেদর রক্ষার জনয্ গ রক্ষার জনয্ তােদর গলায় মাে
িঝনু ক

েথেক

আহিরত হাড়,

মু�ার মালা পরােনা।

শামুক

ইতয্ািদ ঝুিলেয়

রাখা।

উপযু র্� তুলনামূলক আেলাচনার মাধয্েম

এ কথ

পির�ারভােব �মািণত হে� েয, আমােদর েদেশর অেনক
মুসিলমেদর িব�াস, কমর্ ও অভয্ােসর সােথ জােহলী যুেগ
মুশিরকেদর িব�াস, কমর্ ও অভয্ােসর যেথ� িমল রেয়েছ। তােদ
মেধয্ এমনও অেনক িশকর্ী কম র্ রেয়েছ যা জােহলী যুে
মুশিরকেদর মেধয্ িছ না। িবেশষ কের েনৗকা েযােগ েকাথাও
যাওয়ার িবষয়িটর কথা বলা যায়। জােহলী যু েগর েলােকরা
কখনও েনৗকা েযােগ েকাথাও যাওয়ার �া�ােল ঝড় ও তুফােনর
কবেল পিতত হেল তারা িবপদ েথেক মুি�র জনয্ একিন�ভােব
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আ�াহেকই �রণ কের তাঁেক আ�ান করেতা বেল কুরআনু ল
কারীেম বিণর্ত হেয়েছ

180
১৭৯

অথচ েদখা যায়, অেনক মুসিলমরা

অনু রূপ িবপেদ পিতত হেল সাহােযয জনয্ একিন�ভােব আ�াহ
তা‘আলােক আ�ান না কের ওিলেদরেক সাহােযয্র জনযআ�ান
কের থােবন। এেত �মািণত হয় েয, জােহলী যু েগর মানু েষরা
যতটুকু শয়তােনর িশকাের পিরণত হেয়িছল আমােদর েদেশর
অেনক মুসিলমরা এর েচেয়ও অিধক িশকাের পিরণত হেয়েছ।

180

. এ স�েকর্ আ�হ তা‘আলা বেলন : ‘‘িতিনই েতামােদর �েল ও সমুে�
�মণ করান। এমনিক যখন েতামরা েনৗকাসমূেহ আেরাহণ কেরা এবং
অনূ কুল হাওয়ায় তা তােদরেক বেয় িনেয় চেল, এেত তারা আনি�ত হয়,
িঠক এমন সময় েনৗকাগুেলার উপর তী� বাতাস এেস আঘাত হাে, আর
সবর্িদক েথেক েসগুেলার উপর েঢউ আসেত লা, তারা বু ঝেত পাের েয,
তারা অবরু� হেয় পেড়ে, তখন তারা আ�াহেক একিন�ভােব আহবান
করেত লােগ এই বেল েয, যিদ তুিম আমােদরেক এ িবপদ েথেক উ�ার
কর, তাহেল িনঃসে�েহ আমরা কৃতজ্ঞ থকেব’’ েদখুন : আলকুরআন,
সূ রা ইউনু স : ২২। এ স�েকর্ আেরা েদখা েযেত পাের সূরা আ‘আম :
৬৩; সূ রা : আনকাবূ ত : ৬৫, সূরা ইসরা : ৬৭।
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তৃতীয় অধয্া
অিধকাংশ মুসিলমেদর িশেকর্ পিতত হওয়ার কার
�থম পিরে�দ

:

মুসিলমেদর

অিধকাংশ

িশেকর্ পিতত

হওয়ার পেরাক্ষ ও �তয্ক্ষ 
ি�তীয় পিরে�দ

:

ওিলগণ

িক মানু ষ ও আ�াহর মােঝ

ওসীলা বা মধয্�তাকারী?
তৃতীয় পিরে�দ

:

পািথর্ব ও পরকালীন িবষেয় অিলগেণর
শাফা‘আত

চতুথর্ পিরেদ

:

সাধারণ মুসিলমেদরেক িশেকর্ পিতত
করার

েক্ষে� শয়তােনর িবিভ

অপেকৗশল
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�থম পিরে�দ
অিধকাংশ মুসিলমেদর িশেকর্ পিতত হওয়ার পেরাক্ষ ও �ত
কারণ
মানু েষর �িতিট কােজর িপছেন পেরাক্ষ ও �ত েকােনা
না েকােনা কারণ থােক। েস অনু যায়ী আমােদর েদশসহ অনয্নয্
েদেশর েয সব মুসিলম িবিভ� িশকর্ী িব�াস ও কমকাে� িল�
রেয়েছন, তােদর েস সব িব�াস ও কেমর্র িপছেন কিতপয়
পেরাক্ষ ও �তয্ক্ষ কারণ রে
�থম পেরাক্ষ কার : ইসলােমর সিঠক আ�ীদা স�েকর্
তারা অজ্
 ﻬﺎﺘﻟﻬﻢ ﻋﻦ: ]ﺴﺒﺐ اﻷول ﻏ� اﻤﻟﺒﺎﺮﺷ لﻮﻗﻮع ﻟﺴﻠﻤ� ﻲﻓ لﺮﺸك
[اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ الﺼﺤﻴﺤﺔ
এ িনেয় িচ�া করেল পেরাক্ষ কারণ িহেসেব েয িবষয়িটে
েমৗিলকভােব দায়ী করা যায় তা হেলা : সিঠক ইসলামী আ�ীদা ও
িব�াস স�েকর্ তারা স�ূণর্ অজ্ঞ ও মূ ইয়াহূদী, ি��ান ও
�ীেন ই�াহীেমর অনু সারী বেল দাবীদার আরব জনপেদর
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েলােকরাও িঠক এ পেরাক্ষ কারেণই িশেকর্ িনমি�ত হেয়ি
বেল কুরআনু ল কারীম ও হাদীস �ারা �মািণত হয়।
এ স�েকর্ আ�াহতা‘আলা বেলন :
َۡ ۡ َ ُ ََ ُ ََُ ّ
َ ُ ُۡ َ ََ ۡ ُ ُ ُ َۡ َََۡ
ُ
نت ۡم أضلل ُت ۡم ع َِبادِي
ون �َِ �يقول ءأ
ِ ﴿ و�وم ��هم وما �عبدون مِن د
َ ّ َ ََٓ َ َ َ َ َ َ ََٰ ۡ ُ ْ ُ َ
َ ّ ْ ّ ۡ ُ ۡ َ ٓ َ ُ ٰ َٓ
ّتَخِذ
 قالوا سب�نك ما �ن ي�ب ِ� �ا أن١ لسَبِيل
ؤ�ءِ أم هم َلُوا
ۡ
ْ
ْ
َ ٓ َ
َ ُ َ
ّ�ّ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ٓ َ ُ ۡ ّ ٰ َ ٱ
َ ُ
�َۢ�َ � ُسوا ِك َر َو�نوا ق ۡو َم
مِن دون ِك م ِۡن أ ۡو ِ�َا َء َو�ٰ�ِن ّتَعتهم وءاباءهم
ٗ ُب
  [١٨  ،١٧ : ﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن١ �ور

‘‘েস িদন আ�াহ একি�ত করেবন তােদরেক এবং তারা
আ�াহর পিরবেতর্ যােদর এবাদত করত তােদরে, েস িদন িতিন
উপাসয্েদরেক বলেব: েতামরাই িক আমার এই বা�ােদরেক
পথ�� কেরিছেল, না তারা িনেজরাই পথ�� হেয়িছল? তারা
বলেব- আপিন পিব�, আমােদর পেক্ষ আপনার পিরবেতর্ অনয
অিভভাবকরূেপ হণ করা স�বপর িছল না;িক� আপিনই েতা
তােদরেক এবং তােদর িপতৃপুরুষেদরেক েভাগস�ার িদেয়িছেল,
ফেল তারা আপনার �ৃ িত িব�ৃ ত হেয়িছল এবং তারা িছল
�ংস�া� জািত।’’ 181
180F

এখােন ‘‘তারা আপনার �ৃ িত িব�ৃ ত হেয়িছল’’এ কথার �ারা
এ িদেকই ইি�ত করা হেয়েছ েয, আ�াহ �দ� শরী‘আত
181

.আল-কুরআন, সূরা ফুর�ান : ১৭-১৮।
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স�েকর্ অজ্ঞতার কারেণই যুেগ যুেগ মানুেষরা িশেকর্ প
হেয়িছল। অতীেতর মানু েষরা েযমন আ�াহর শরী‘আত স�েকর্
অজ্ঞ হওয়ার কারেণ িবিভ� �তয্ক্ষ িশকর্ী, কমর্ ও অভয্াে
িল� হেয়িছল, কােলর পির�মায় অেনক মুসিলমরাও ধীের ধীের
ইসলাম েথেক অজ্ঞ হেয় যাওয়া বা মূল েথেকই ইসলামী আ�ীদ
ও িব�ােসর বয্াপাের সিঠক ও �� ধারণা না পাওয়ার কারেণ
নানািবধ িশকর্ী িব�া, কমর্ ও অভয্ােস িল� হেয়েছ। বতর্মা
যারা জ� সূ ে� মুসিলম, তারা িনেজেদরেক মুসিলম বেল দাবী
কের থাকেলও মহান আ�াহর উলূ িহয়য্াত ও বূ িবয়য্াত স�েকর
েয িচ�া ও েচতনা মেন �ােণ লালন কের মু’িমন ও মুসিলম হেত
হয়, েস স�েকর্ তাঁেদর অেনেকরই সিঠক ও �� ধারণা েনই।
তারা মুেখ মুেখ ‘আ�াহ আমার রব ও উপাসয’ এ কথা িব�ােসর
�ীকৃিত িদেয় থাকেলও কাযর্েক্ষে� তারা তােদর এ �ীকৃ
িবন�কারী বহু িব�া, কমর্ ও অভয্ােস িল� রেয়েছন। মান
জািতর ইিতহাস অধয্য়ন করেল েদখা যা, নূহ আলাইিহস
সালােমর জািত েথেক আর� কের বতর্মান যুগ পযর্� ইসলা
ধেমর্ িব�াসীেদর িশেকর্ িল� হওয়ার জনয্ এ অজ্ঞতা ও মূখ
হে� মূল ও �ধানতম কারণ।
ি�তীয় পেরাক্কারণ : শয়তােনর চতুমু্খী ষড়
র
য
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মুসিলমেদর িশেকর্ িল� হওয়ার ি�তীয় পেরাক্ষ কারণ তােদর িচরশ� শয়তােনর চতুমুর্খী ষড়য�। শয়তান তােদরেক
পথ�� করার জনয্ আ�াহর সামেন েয �িতজ্ঞা কের, তা েস
অক্ষের অক্ষের পূণর্ করেত সক্ষম হেয়েছ। তাের
সু েযােগ ষড়য�মূ লকভােব েস তােদরেক এমন িকছু �তয্ক
কারেণ জিড়েয় েফেলেছ, যার পিরে�িক্ষেত তারা িশেকর্ িনমি
হয়। িনে� এর কেয়কিট কারণ বিণর্ত হেলা
মুসিলমেদর িশেকর্ িনমি�ত হওয়ার �তয্ক্ষ কারণস:
�থম কারণ : রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম ও
অিলগেণর স�ান �দশর্েনর েক্ষে� সীমাল:
আ�াহর পের নবী, রাসূ ল, তাঁেদ েযাগয্ উ�রস ূরী আেলম ও
মাশােয়খগণ হেলন সাধারণ মানু ষেদর �শংসা ও স�ান পাবার
েযাগয্। তাই তাঁেদর মযর্াদ ও স�ান �দশর্েনর ৈবধ প�া হে�ুরআন ও হাদীেস েয সকল নবী ও রাসূ লগেণর বণর্না এেসে,
তােদর নবুওত ও েরসালেতর �িত িব�াস করা। আমােদর নবী
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক সবর্েশষ নবী িহেসেব
িব�াস করা। িনেজর আ�া, িপতা-মাতা, স�ানািদ, সকল মানু ষ ও
স�েদর ভালবাসার উপর তাঁর ভালবাসােক �ান েদয়া। সব
িকছু র অনু সরণ ও আনু গতয্ বাদ িদেয় িনঃশতর্ভােব েকবল তাঁ
েরেখ যাওয়া কুরআন ও সহীহ হাদীেসর অনু সরণ ও অনু করণ
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করা। কমর্ জীবেন তাঁর সু�ােতর এক�� অনুসরণ করা 182 নবী
১৮১

ও রাসূ লগণেক অিতমানব িহেসেব মেন না কের এ িব�াস েপাষণ
করা েয, তাঁরা আমােদর মেতাই মানু ষ িছেলন। তাঁেদর ও
আমােদর মােঝ পাথর্কয্ শুধু এতটুকু, তাঁেদর আ�াসমূহ পিব�
হওয়ায় মহান আ�াহ তাঁেদরেক সাধারণ মানু েষর কােছ তাঁর বাণী
েপৗঁেছ েদয়ার জনয্ বাছাই কের িনেয়িছেলন এবং তাঁেদর িনক
তাঁর বাণী �দান কেরিছেলন। নবুওত ও েরসালেতর দািয়�
আদােয়র �েয়াজেন আ�াহ তাঁেদরেক যতটুকু অদৃ শয্ স�েকর
জ্ঞান দান কেরিছে, এর বাইের তাঁরা িনজ েথেক আর েকােনা
অদৃ শয্ স�েকর্ জ্ঞাত হেত পারেতন না। তাঁরা তাঁেদর সাে
বাইের অ�াকৃিতকভােব কােরা েকােনা কলয্াণ করেত ব েকােনা
অকলয্াণ দূর করেত পােরন না
তােঁ দর সােথ আচরণগত স�ান :
আচরেণর িদক েথেক তাঁেদরেক েয স�ান �দশর্ন করেত
হেব তা হেলা তাঁেদর জীব�শায় বা মুতুয্র পেরও তাঁেদরেক উ�
�ের নাম ধের আ�ান না করা। তাঁেদর নাম আেলাচনা করেল বা
�বণ করেল তাঁেদর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করা। আমােদর
182

. ইবনু তাইিময়াহ, একেতদাউস িসরািতল মুসতাকীম; স�াদনা : হািমদ
আল-ফ�ী, (ৈবরুত : দারু মািরফাহ, সং�রণ িবহীন, সনিবহীন), পৃ .
৩৩৬।
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নবীর জনয্ িবেশষ কের সাধারণ সমেয় এমিনেতই এবং
আজােনর পর ও সালােতর মেধয্ দরূদ ও সালাম পাঠ করা
আজােনর পর তাঁর উপর দরূদ পাঠ করা এবং আ�াহর িনকট
‘ওসীলা’ নােমর একিট িবেশষ মযর্াদার �ােন তাঁেক অিধি�ত
করার জনয্ েদা‘আ করা। মদীনায় বা তাঁর মসিজদ িযয়ারেত
েগেল তাঁর কবর িযয়ারত করা। ইয়াহূদী ও ি��ানরা েযমন
তাঁেদর নবী ও অলীেদর কবরসমূহেক মসিজদ তথা িগজর্ায়
রূপা�িরত কেরিছল তাঁেদর কবরেক েসভােব মসিজেদ রূপা�ির
না করা। মুশিরকরা েযমন িকছু সৎ মানু েষর মূ িতর্র �ানেক
ঈদগাহ বা বািষর্ক ওরস ও েমলা বসােনার �ােন পিরণত কেরিছল
তাঁেদর কবরেক েসরূপ ঈদ পালেনর �ােন পিরণত না করা।
িনকট ও দূর েথেক তাঁেদর িনকট িকছু না চাওয়া। অনু রূপভােব
শুধুমা� তাঁেদর নাম বা তঁেদর মান ও মযর্
া
াদার ওসীলায় আ�াহ
িনকট িকছু না চাওয়া। তাঁেদর কবর বা তাঁেদর কবেরর েদয়ােল
বরকত হািসেলর জনয্ হাত না বুলােনা। কবেরর পা�র্ বা িভত
েথেক মািট বা অনয্ িকছু বরকত বা ঔষধ িহেসেব ববহােরর
জনয্ সং�হ না করা
ওিল ও ধমর্ীয় েনতৃবৃ� েযেহতু নবী ও রাসূলগেণর
উ�রািধকারী, তাই তাঁরাও নবী-রাসূ লগেণর নয্ায় ৈবধ স�ান ও
মযর্াদা পাবার অিধকার রােখ; তেব এ িব�ােসর িভি�েত েয,
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তাঁরা আর নবীগণ অব�ানগত িদক েথেক সমান মযর্াদার
অিধকারী নন। নবীেদর মত তাঁরাও জীিবত বা মৃত েকােনা
অব�ায়ই অদৃ শয্ স�েকর্ িকছুই জােন ন না। তাই নবীেদর ম
তাঁেদরেকও দূর বা িনকট েথেক েকােনা �কার কলয্াণাজর্ন ব
অকলয্াণ দূরীকরেণর জেনযআ�ান না করা। মৃতুয্র পের তাঁরাও
অনয্ানয্ সাধারণ মৃতেদর নয্ায় জীিবত মানুষে েদা‘আর �িত
মুখােপক্ষী থােকন। েস কারেণ তাঁেদর জনেদা‘আ করা।
তাঁেদর সােথ আচরণগত স�ান হে�- তাঁেদর কবর কােরা
বাড়ীর িনকেট হেল আ�াহর কােছ তাঁেদর মাগিফরাত কামনার
জনয্ মােঝ মেধয্ তা িযয়ারত করেত যাওয়া। তাঁেদর কবর অ
েকােনা েজলায় হেল েকােনা জােয়য উে�েশয্ েসখােন েগেল
তাঁেদর মাগিফরাত কামনা করার জনয্ তা িযয়ারত করা। তাঁেদর
কবর বা কবেরর আি�ণােক েকােনা মসিজেদর নয্ায় পিব� ও
েদা‘আ কবূ েলর �ান িহেসেব মেন না করা। তাঁেদর নাম ও
জােতর ওসীলায় আ�াহর কােছ িকছু না চাওয়া। তাঁেদর কবরেক
মসিজেদ রূপা�িরত না করা। তাঁেদর কবরেক েক� কের বািষক
ওরস পালন না করা। তাঁেদর কবের েসজদা না করা, বরকত
হািসেলর জনয্ কবর বা েসখানকা েকােনা িকছু র উপর হাত না
বুলােনা এবং েসখান েথেক মািট বা অনয্ িকছু সং�হ না করা
েকােনা উে�শয্ হািসেলর জনয্ েসখানক েকােনা গােছর েগাড়ায়
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সু তা না বাধা। গােছর মূ ল কাে� তারকাটা না লাগােনা। কাগেজ
িকছু িলেখ গােছর ডােল তা ঝুিলেয় না রাখা। েরাগ মুি�র
উে�েশয্ েসখানকার পািনর কূ, পুকুর ও জলাশয় েথেক পািন
সং�হ কের না আনা।
নবী-রাসূ ল ও ওলীেদর মযর্াদা �দান �সে� এ কথা মেন
রাখা েয, তাঁেদর মযর্াদা �দােনর উে�েশয্ শ‘আত আমােদরেক
যা করেত অনু মিত েদয়, েকবল তা করার মেধয্ই তাঁেদর �কৃত
স�ান িনিহত রেয়েছ। আর যা করেত িনেষধ কের তা করার
মেধয্ই তাঁেদর অস�ান িনিহত রেয়েছ। তাঁেদর বা তাঁেদর
কবরেক েক� কের যা করা িনেষধ তা তাঁেদর জীব�শায় তাঁেদর
স�ু েখ করেল এেত েযমন তাঁরা অস�� হেতন, তাঁেদর মৃতুয্র
পেরও তাঁেদর কবরেক েক� কের তা করেল এেত তাঁেদর রূহ
অস�� হেয় থাকেব।
নবী-রাসূ ল ও সৎ েলাকেদর স�ান �দশর্েনর বয্াপাের
পযর্� যা আেলাচনা করা হেল, এিটই হে� তাঁেদর স�ান
�দশর্েনর ৈবধ প�া। তাঁেদর স�ান �দশর্ন করার সময় যারা ত
লক্ষয্ ক তারাই তােদর কতর্বয্ যথাযথভােব পালন কর এবং
িশকর্ ও েব‘আেত িল� হওয়া েথেক িনেজেদরেক িনরাপেদ
রাখেব।
281

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কবর িনজ গৃেহ
েদওয়ার কারণ :
ইয়াহূদী ও ি��ানরা তােদর নবী ও সৎ মানু ষেদর কবর
িনেয় বাড়াবািড় করার কারেণই রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তাঁর জীবেনর েশষ সমেয় এেদর উপর আ�াহর
অিভস�াত কের বেলেছন :
َ ْ اﷲِ ﻰﻠﻋََ اﻴﻟ
ِّ �َُﺬ،ََ ى اﺨﺗََّﺬُوْا �ُﺒُﻮْرَ أَﻧْبِﻴَﺎﺋِﻬِﻢْ مَﺴَﺎﺟِﺪ
َ
ُر ْوا ﻣﺎ
ﻬُﻮْدِ وَاﻨﻟَّﺼَﺎر
»
َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُﺑْ َ َ ﺮﺒْ ُ ُ َ  � َ ّﻪُ ﺧَﻲﺸ
ْ َ َ َ ّ
.«ﺠﺪا
ِ َ ولﻮ ﻻ ذل ِﻚ أ ﺮز َ ه � ﻧ، ﺻﻨﻌﻮا
ِ َ أَنْ �ُﺘَﺨﺬ مﺴ
‘‘ইয়াহূদী ও ি��ানেদর উপর অ�াহর অিভস�াত, তারা
তােদর নবীগেণর কবরসমূহেক মসিজদ বািনেয়েছ, তারা যা
কেরেছ তা করা েথেক িতিন তাঁর উ�তেক সতকর্ কেরেছন।
(আেয়শা রািদয়া�াহু আনহ বেলন:) অদূর ভিবষয্েত তাঁর কবরেক
েক� কের এ জাতীয় কােজর ভয় না হেল তাঁর কবর ঘেরর
বাইেরই েদয়া হেতা। তাঁর কবরেক মসিজদ বািনেয় েনয়ার ভয়
হওয়ার কারেণই িতিন তাঁেক িনজ ঘেরর িভতের দাফন করেত
বেলেছন’’। 183 এ হাদীস �ারা ��তই বুঝা যাে� েয,
১৮২F

রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-তাঁর পরবতর্ী উতেদর

183

.বু খারী, �াগু; িকতাবু ল জানইয, বাব : ২২, হাদীস নং- ৪২৫; ১/১৬৮;
মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল মাসািজদ..., হাদীস নং- ৫৩১; ১/৩৭৭।
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�ারা তাঁর কবরেক েক� কের আহেল িকতাবেদর অনু রূপ কমর
করার বয্াপাের আশি�ত িছেলন। আেশা রািদয়া�াহু আনহ
َ  � ّﻪُ ﺧَﻲﺸ
ْ َ َ َ ّ
َ َْ َ َ َ ُﺑ
ﺠﺪا
ِ ََول ْﻮ ﻻ ذل ِﻚ أ َﺮز ُْهُ �َ�ْ َ ﻧ
ِ َ أَنْ �ُﺘَﺨﺬ مﺴ
এ কথা বেল রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
েস আশ�ার কথাই বয্া� কেরেছন। তাঁর কবরেক িনেয় যাে
েকােনা রকম বাড়াবািড় করা না হয় েস-জনয্ িতিন তাঁর
সাহাবীেদরেক সরাসির িনেদর্শ কের বেলেছন:

ً ْ ْﺮﺒْ ي
«» ﺠﺗَْﻌَﻠُﻮْا �َ ِ �ِﻴﺪا

‘‘েতামরা আমার কবরেক বাৎসিরক ঈদ (ওরস) বা েমলা
পালেনর �ােন পিরণত কেরা না।’’ 184
183F

নবী বা সৎ মানু ষেদর কবরেতা দূেরর কথা তাঁেদর েকােনা
িনদশর্ন [ ]آﺛﺎرিনেয় েকােনা �কার বাড়াবািড় করারও েকােনা
সু েযাগ ইসলামী শরী‘আেত �ীকৃত নয়। েস কারেণই আমরা
েদখেত পাই হুদাইিবয়া নামক �ােনর েয গােছর িনেচ রাস ূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যুে�র জনয্ তাঁর সাহাবীগর
বয়‘আত �হণ কেরিছেলন, আ�াহ তা‘আলা তাঁর একা� করুণায়
েস গাছ ও �ােনর পিরিচিতও মুসিলমেদর অ�র েথেক
স�ূ ণর্ভােব মুেছ িদেয়িছেলন। ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু আনহ
184

. �থম অধয্ােয়র টীকা নং১৬৩ ��াবয্
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েথেক বিণর্ত। িতিন বেলন : ‘‘আমরা সি�র শতর্ানুযায়) পরবতর্ী
বছর (‘উমরা পালেনর উে�েশয্ ম�া যাওয়ার পেথ) হুদায়িবয়া
নামক �ােনর েয গােছর িনেচ আমরা বায়‘আত �হণ কেরিছলাম,
েস গাছিট িনধর্ারেণর বয্াপাে (অেনক েচ�া কেরও) আমােদর
েকােনা দু ’জন বয্ি�ও তা িচি�ত করার বয্াপাের একমত হে
পাের িন। এ না পারািট িছল আ�াহর একা� রহমত�রূপ’’ 185
ইবেন হাজার আসকালানী বেলন: ‘‘এ গাছিট িনধর্ারণ করেত
না পারার মেধয্ েয িহকমত িনিহত রেয়েছ তা হেলা: এ গােছর
িনেচ েয কলয্ােণর কাজ হেয়িছল েসটােক েক� কের যােত
ভিবষয্েত েসখাে েকােনা েফৎনার জ� না হয়, েস জেনয্ই এ
গাছিট আ�াহ িনধর্ারণ করেত েদ িন। কারণ; যিদ তা জনগেণর
িনকট পিরিচত েথেক েযেতা, তা হেল এ গাছিট জািহল ও অজ্
েলাকেদর তা‘যীম ও স�ান পাওয়া েথেক িনরাপদ থাকেতা না।
এমনিক জািহলেদর অজ্ঞতা তােদরেক-গাছিট িবিভ� অসু খিবসু খ দূ রীকরেণ উপকারী হওয়ার ধারণায় েপৗঁেছ িদেতা...।’’ 186
েস গাছিট তখনকার সমেয় িচি�ত করা স�বপর না হওয়া সে�ও
পরবতর্ীেত েখলাফেত রােশদার আমেলই আ�াজ ও অনুমােনর
উপর িনভর্র কের েলােকরা েসখানকার একিট গাছেক েক� কের
185

. বু খারী, �াগু; িকতাবু ল িজহাদ, বাব: ১০৯, হাদীস নং- ২৭৯৭;৩/১০৮০।

186

. ইবেন হাজার আস-কালানী, ফতহুল বার; ৬/১১৮।
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অেনকটা বাড়াবািড় আর� কের িদেয়িছল। নােফ‘ েথেক বিণর্ত
েয, ‘‘‘উমার এর িনকট এ মেমর্ সংবাদ এেস েপৗঁছেলা , িকছু
েলাকজন েসই গােছর িনেচ যাতায়াত কের যার িনেচ বায়‘আত
�হণ করা হেয়িছল। এ সংবাদ শুেন িতিন তা েকেট েদয়ার
িনেদর্শ কেরন। ফেল তা েকেট েফলা হয়’’ 187 ইবন আবী
শায়বাহ ও বুখারীর বণর্নার মেধয্ বািহয্ক িকছু ৈবপিরতয্
হেলও আসেল দু ’ বণর্নার মেধ েকােনা ৈবপিরতয্ েনই। কার,
গাছিটেতা আসেল পরবতর্ী বছরই িচি�ত করা স�বর হয় িন;
িক� তা সে�ও পরবতর্ীেত েলােকরা েসখানকা েকােনা একিট
গােছর বয্াপাের অনুমােনর িভি�েত এ ধারণা কের িনেয়িছল ে,
এিটই েবাধ হয় েসই গাছ, যার িনেচ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বায়‘আত �হণ কেরিছেলন। এ ধারণার
িভি�েতই তারা েস গােছর িনেচ েযেত আর� কেরিছল। তেব
‘উমার রািদয়া�াহু আনহ েস স�াবয্ গাছিটেকও েকেট িদেয়
ভিবষয্েত এটােক েক� কের েয সব েব‘আতী ও িশকর্ী কমর্�
হওয়ার আশ�া িছল, েস সেবর মূ েলাৎপাটন কেরন।

187

. েশখ আ�ু র রহমান ইবেন হাসান আলু স- েশখ, �াগু; পৃ . ২৪৬।
মুসনােদ ইবেন আবী শায়বাহ েথেক উ�ৃ ত।
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মানু ষেক স�ান করা িনেয় বাড়াবািড় করার ধরন:
সৎ মানু ষেদর িনেয় বাড়াবািড় করার ধরন ও �কৃিত �সে�
ড. ই�াহীম বরীকান বেলন : ‘‘কথা ও কােজর মাধয্েম কােরা
�শংসা ও �িত বণর্না করার েক্ষে� এর ৈবধ সীমােরখা অিত
করােকই সৎ মানু ষেদর িনেয় বাড়াবািড় করা (�)ﻐﻠﻮ ﻲﻓ الﺼﺎﺤﻟ
বলা হয়’’।

188

১৮৭F

িতিন এ বাড়াবািড়েক েমাট দু ’ভােগ িবভ�

কেরেছন :
�থম �কার : কথার মাধয্েম কােরা �শংসা ও �িত
বণর্নার েক্ষে�

এর ৈবধ সীমােরখা অিত�ম করা।

সীমািত�মিট আবার িতন ভােব হেত পাের :
(ক) কােরা �শংসা করেত িগেয় তাঁেক আ�াহ তা‘আলার
রুবূিবয়য্ােতর গুণাবলীর সােথ স�ৃ� ক ের েফলা। েয
এ কথা বলা েয, িতিন িবপদ দূর করেত পােরন, কলয্াণ
এেন িদেত পােরন, িতিন গােয়ব স�েকর্ জ্ঞাত ইতয্া
যারা আ�াহ তা‘আলা বয্তীত অপর কােরা বয্াপাের
জাতীয় ধারণা েপাষণ কের, তারা আ�াহর (রুবূিবয়য্াে)
গুণাবলীেত এক�বাদী িব�াসী বেল িবেবচয্ হেব না

188

. ড. ই�াহীম বরীকান, �াগু; পৃ . ১৭৪, ১৭৫।
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কারণ, এ জাতীয় ধারণা তাওহীদী িব�ােসর পিরপ�ী ও
িশেকর্ আকবার এর অ�গর্’’ 189
(খ) এমন সব কথা ও কাজ করা যা তাওহীেদর পূণ্তার
র
পিরপ�ী। েযমন কােরা নােম শপথ করা, কথার মাধয্েম
কােরা ই�া ও কামনােক আ�াহর ই�ার সমতুলয্ কের
‘আ�াহ ও আপিন যা চান’ এমনিট বলা। এ জাতীয় কথা
িশেকর্ আকবার এর পযর্ােনা পড়েলও িশেকর্ আসগার এর
অ�ভুর্� হওয়ায় তা আ�াহর এক�বােদর পূণর্তা
পিরপ�ী।
(গ) এমন েকােনা গুেণ কাউেক গুণাি�ত করা যা িশকর্,
তেব তা েস গুণাি�ত বয্াি�র মেধয্ও েনই। েযমন কাে
কৃপণ হওয়া সে�ও তােক একজন বড় দানশীল হওয়ার
গুেণ গুণাি�ত করা (েযমন কাউেক সিতয্কােরর ওিল না
হওয়া সে�ও তােক ‘অিলেয় কােমল, অিলকুল িশেরামিণ,
পীের কােমল, িকবলােয় দু ’জাহন ও হাদীেয় জামান ইতয্ািদ
গুেণ গুণাি�ত ক)। িমথয্া কথা বলা হারাম ও িনকৃ�
কিবরা গুনার অ�ভুর্� হওয়ার কারেণ কাউেক িমেছিমি

189

. তেদব।
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এরূপ গুেণ গি�ত করাও হারাম ও কিবরা গুনাের
অ�গর্ত কাজ
ি�তীয় �কার : কেমর্র মাধয্েম কােরা মযর্া দা দােনর েক
সীমাল�ন করা। এিট আবার চার ভােব হেত পাের :
1. মানু ষসহ সৃ ি�র েয েকােনা ব�র সামেন রুকু ও েসজদা কর,
তােক আ�াহর নয্ায় ভালবাস, েগাপন ভয় করা, গুনােহর
কাজ কের কােরা িনকট ক্ষমা িভক্ষা, েকােনা িবষেয়
কােরা উপর পূ ণর্ ভরসা কর, িনঃশতর্ভােব কােরা আনুগতয্
অনু সরণ করা ইতয্ািদ। এ জাতীয় কমর্ তাওহীেদর স �ূণ
পিরপ�ী। েকননা, এ সব িশেকর্ আকবেরর অ�গর্ত কা
2. আ�াহর উপাসনার উে�েশয্ কােরা কবর বা কবের নামায
পড়া, েসজদা করা, কুরআন েতলাওত ইতয্ািদ করা এ
ধারণার িভি�েত েয, েসখােন এ সব কাজ করা উ�ম। এ
জাতীয় কমর্ িশেকর্ আসগার এর অ�ভুর্� হওয়ায়
তাওহীেদর পূ ণ্তার পিরপ�ী
র
3. কােরা মযর্াদা বাড়ােনার জনয্ এ েকােনা কাজ করা যা িশকর্
গুনােহর অ�ভুর্� নয়। তেব ‘য়ী দৃ ি�েত েস কাজিট
হারাম। েযমন কােরা কবর পাকা করা, তােত �ৃ িতেসৗধ
িনমর্াণ করা ও নাম েলখা ইতয্ািদ কমর্। এ জাতীয় ক
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু�াত িবেরাধী
হওয়ায় তা েবদ‘আেতর অ�গর্ত
4. সৎ মানু ষেদর িনেয় বাড়াবািড় করার �সংগ িনেয় আেলাচনা
করেত িগেয় আ�ামা নািসর উি�ন আলবানী (মৃত ১৯৯৯
ি�.) বেলন: ‘‘েয সকল মাধয্ম িবলে� হেলও জনগেণর
িশেকর্র মত অমাজর্নীয় অপরােধ িনমি�ত করার কারণ হবা
আশ�া রেয়েছ, িহকমত চায় েয, েস সকল মাধয্মও িনিষ�
করা েহাক। আর েস-জেনয্ই কবেরর উপর মসিজদ িনমর্া
িনিষ� করা হেয়েছ। অনু রূপভােব কবর িয়ারেতর উে�েশয্
দূর-দূ রাে� সফর করেত, কবরেক েমলার (ওরেসর) �ান
বানােত ও কবরবাসীেদর নােম শপথ করেত িনেষধ করা
হেয়েছ। কারণ, এ সব কমর্ই কবরেক িনেয় বাড়াবািড় ও
কবরেক পূজা করার িদেক েপৗঁেছ েদয়। িবেশষ কের যখন
মানু েষর জ্ঞান েলাপ েপেয় অজ্ঞতা েবেড় যায় এবং উপ
দানকারীেদর সংখয্া কেম যা, তখনকার কথােতা বলা-ই
বাহুলয’’ 190

190

. মুহা�দ নািসর উি�ন আলবানী, তাহিযরুস সািজদ ‘আন ইে�খা-িযল
কুবূ ির মাসািজদা; (ৈবরুত : আল-মাকতাবু ল ইসলামী, ৪থর্ স�রণ,
১৪০২িহজরী), পৃ . ১৫৪, ১৫৫।
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ব�ত সৎ মানু ষেদর স�ান ও মযর্াদা দােনর েক্ষে� সাধা
মানু েষরা তােদর িব�াস, কথা ও কেমর্র মাধয্েম েয স ব বাড়াবাি
কের, েস বাড়াবািড়ই হে� অতীত ও বতর্মান কােলর সকল
েদেশর

সাধারণ

মানু ষেদর-

িবেশষ

কের

আউিলয়া

ও

দরেবশগেণর কবর ও কবরসমূ েহ যারা গমনাগমন কের এবং
েসখােন যারা বািষর্ক ওরস পালন কের তােদ- পথ�� হওয়ার
মূ ল কারণ। ধমর্ ও সৎ মানুষেদর িনেয় বাড়াবািড় করার েক্ষ
শরী‘আেতর সু �� িনেষধাজ্ঞা ও সতকর্বাণী থাকা সে�ও সাধা
মুসিলমেদরেক এ েক্ষে� সীমান করেত েদখা যায়। মহান
আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-যা যা করেত
িনেষধ কেরেছন, এর েকানিটই করা েথেক তারা িবরত হয় িন।
এিটই হে� সকল �ান ও কােল মুশিরক ও েবদ‘আতীেদর
িচরাচিরত অভয্াস। রাস ূলু�া-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াসাধারণ মুসিলমেদর বয্াপাের এ ভয় কেরিছেলর ে, তারা তাঁর
স�ান ও মযর্াদা �দােনর েক্ষে� বাড়াবািড় ক, তাঁেক তাঁর
উপযু � মযর্াদায় সমাসীন না কের তােত অিতরি�ত করেত
চাইেব, তাঁর কবরেক বািষর্ক ওরস ও েমলা বসােনার �ােন
পিরণত করেব। এই আশ�ায় িতিন তাঁর সাথীেদর এ-সব করা
েথেক িনেষধ কের বেলেছন:
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ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َْ َتِ اﻨﻟَّﺼَﺎرَى ﻲﻓِْ ﻋِيْﻰ َ ﺑ
»َﻄْﺮُوْ�ِْ  ﻛَﻤَﺎ أﻃَﺮ
ِ�ﻦ ﻗﻮلﻮا �ﺒﺪ اﷲ
ِ وﻟ،ﺴ ِﻦ مﺮ� ِﻢ
ُ
«َُرَﺳُﻮْﻪ ﻟ
‘‘ি��ানরা ঈসা ইবন মারইয়াম আলাইহাস সালামেক িনেয়
েযরূপ বাড়াবািড় কেরে, েতামরা আমােক িনেয় েসরূপ বাড়াবািড়
কেরা না, েতামরা বরং আমার বয্াপাের বেল: আিম আ�াহর বা�া
ও তাঁর রাসূ ল।’’ 191
190F

অনু রূপভােব িতিন তাঁর সাহাবীেদরেক তাঁর কবরেক বািষর্
ওরস বা েমলা বসােনার �ােন পিরণত করেতও িনেষধ কের
বেলেছন:

َ
ً ْ ْﺮﺒْ ي
«»ﻻﺗَْﻌَﻠُﻮْا �َ ِ �ِﻴﺪا

‘‘েতামরা আমার কবরেক েকােনা �কার ওরস বা েমলা
বসােনার �ােন পিরণত কেরা না’’। 192
১৯১F

িক� এ সব িনেষেধর বাণীসমূহ থাকা সে�ও মুসিলম
সমােজ এর বয্িত�ম েদখেত পাওয়া যায়
িবিভ� ওলীেদর কবর ও কবরেক েক� কের মুসিলমরা যা
কেরন, তা েদেখ মেন হয় েয, তারা যিদ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

191

. ইমাম আহমদ, �াগু; ১/৪৭। ‘উমার রািদয়া�াহু আন েথেক হাদীসিট
বিণর্ত

192

. �থম আধয্ােয়র১৬৩ নং টীকা ��াবয্
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আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর রওযা মুবারক আমােদর েদেশ েপেতা,
তা হেল েসখােন তারা েসই সব কাজই করেতা যা তাঁর কবরেক
েক� কের করা েথেক িতিন আমােদরেক িনেষধ কেরেছন।
তােদরেক এ সব কমর্ করা েথেক েকউ বারণ করেল নবী
ে�েমর 193 িমথয্া দাবীেত তারা এর িবরুে� সশ� �িতেরাধ গে
১৯২

তুলেতা। �েয়াজেন এ জনয্ তারা আ�াহুও িদেতা। তেব
আ�াহ তা‘আলার অপার রহমত েয, িতিন তাঁর নবীর কবরেক এ
রকেমর িমথয্া ে�িম!েদর নানািবধ অপকেমর্র হাত েথেক
েহফাযত কেরেছন।
ি�তীয় কারণ : রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এবং
ওিলগণ েক ৈবিশ�য্ �দােনর েক্ষে� বাড়াবা
করা :
মহান আ�াহর গুণগত েয িনরানববইিট নাম রেয়েছ েস সব
নােমর স�কর্ হে� তাঁর রুবূিবয়য্ােতর সােথ। আ�াহর এ
গুণ থাকার কারেণই িতিন আমােদর রব। েস সব ৈবিশে�য্র মাে
রেয়েছ িতিন সবর্ে�াত, সবর্জ্ঞ বা গােয়েবর জ, সবর ��া, সকল
কলয্াণ ও অকলয্াণকার...ইতয্ািদ। এ েবর েক্ষে� তা েকােনা
193

ে�ম শ�িট আ�াহ ও আ�াহর রাসূেলর জনয্ েমােটই মানানসই শ� নয়।

তাঁেদর জনয্ এিট বয্বহার করা েবয়াদবী। রণ, ে�ম শ�িট িবপরীত িল�
অথবা জড় পদােথর্র জনয্ বয্বহৃত হেয় থা[স�াদক]
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শরীক না থাকা সে�ও অেনক মুসিলমরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ও ওিলেদর অনু রূপ ৈবিশ�য্ রেয়েছ বে
মেন কের থােকন। অথচ এ সব িবষয়ািদ আ�াহ তা‘আলার
রুবূিবয়য্ােতর ৈবিশে�য্র সােথ স�িকর্ত হ েকােনা সৃ ি�র
েবলায় এমন ধারণা করা তাঁর রুবূিবয়য্ােত িশকর্ করার শািম
ওলীেদর বয্াপাের -জাতীয় অিতরি�ত ধারণা করাই মুসিলমেদর
িশেকর্ পিতত হওয়ার জনয্ পেরাক্ষভােব দায়ী। েস জেনয্
ওয়ালী উ�াহ মুহাি�েস েদহলভী মুসিলমেদর মােঝ িশকর্ চালু
হওয়ার জনয্ এ ধারণােকই েমৗিলকভােব দায়ী কেরেছন। িিন এ
�সে� বেলেছন :
‘‘মুশিরকরা মেন কের ওিলগণ অিধক তপসয্া করার ফেল
মহান আ�াহ তাঁেদরেক তাঁর উলূ িহয়য্ােতর পদর্া উে�াচন কে
েদন অথবা অিধক তপসয্া কের তাঁরা তঁর জাতস�ার মেধয্ ফ
া
ান
হেয় যাওয়ার কারেণ এমন সব কামািলয়ােতর ৈবিশে�য্র অিধকারী
হন, যা েকবলমা� মহান আ�াহ বয্তীত অপর কােরা ৈবিশ�য
হেত পাের না। তাঁরা এ ধরেনর কামািলয়ােতর অিধকারী হেয়
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থােকন বেলই তাঁেদর �ারা িবিভ� রকেমর কারামত বা
আ�যর্জনক িবষয়ািদ স�ািদত হয়’’ 194
তৃতীয় কারণ : ব�র সােথ লাভ ও ক্ষিতর স�কর্ক:
েকােনা ব�েক আ�াহর ই�ায় উপকারী বা অপকারী
এমনিট না বেল সরাসির েস ব�েকই উপকারী বা অপকারী বলা।
েকননা, উপকার বা অপকার করা তাঁর রুবুিবয়য্ােতর ৈবিশে�য
অ�গর্ত িবষয়
চতুথর্ কারণ : িন� জগেতর উপর উধবর্জগেতর �হ নক্ষে
�ভােব িব�াসী হওয়া :
মানু েষর ভাগয্ িনয়�েণ মহাকােশর হ ও তারকার �ভােব

194

. িশেকর্র হাকীকত বণর্না �সে� শাহ ওয়ালী উ�াহ মুহাি�েস েদহলভী য
বেলেছন, উ� কথাগুেলা তাঁর েস কথারই সারমমর্। িতিন এ  �সে
বেলেছন :

إن ﻳﻌﺘﻘﺪ إ�ﺴﺎن ﻓ ﺑﻌﺾ ﻤﻟﻌﻈﻤ� ﻣﻦ ﻨﻟﺎس اﻷﺛﺎر اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ الﺼﺎدرة ﻣﻨﻪ
 مﺎ لﻢ ﻳﻌﻬﺪ ﻓ ﺟنﺲ اﻹ�ﺴﺎن، إﻧﻤﺎ ﺻﺪرت لﻜﻮﻧﻪ ﻣﺘﺼﻔﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت الﻜﻤﺎل
 إﻻ أن �ﻠﻊ ﻫﻮ ﺧﻠﻌﺔ اﻷلﻮﻫﻴﺔ،  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓ ﻏ�ة،  ﺑﻞ �ﺘﺺ ﺑﺎلﻮاﺟﺐ ﺟﻞ �ﺪه،
 مﺎ ﻳﻈﻨﺔ ﻫﺬا ﻤﻟﻌﺘﻘﺪ،  أو ﻳﻔ� ﻏ�ه ﻓ ذاﺗﻪ و ﺒﻰﻘ ﺑﺬاﺗﻪ أو �ﻮ ذلﻚ، ﻋ ﻏ�ه
. ّ� ﻣﻦ أﻧﻮاع ﺨﻟﺮاﻓﺎت
েদখুন : শাহ ওয়ালী উ�াহ, হু�াতু�ািহল বািলগা; (ৈবরুত : দারু
মা’িরফাহ, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), ১/৬৭।
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িব�াসী হওয়া।
প�ম কারণ : আ�াহর উপাসনায় ওিলগণেক শরীক করা :
মহান আ�াহর বড়�, মহ� ও তা‘যীম �দশর্েনর জনয
িতিন আমােদর মুখ, েদহ ও অ�েরর উপর েয সব �কাশয্ ও
েগাপন উপাসনা ফরয হওয়ার কথা এ বই এর �থম অধয্ােয়
বিণর্ত হেয়ে, অেনক মুসিলমেদর েস সব উপাসনায় ওিলগণ
েক শরীক করেত েদখা যায়।
ষ� কারণ : ওিলগণ েক আ�াহ ও সাধারণ মানু েষর মেধয্
মধয্�তাকারী ও শাফ‘আতকারী িহেসেব মেন করা :
অিলগেণর অেনক ভ�রা মেন কের থােকন েয, ওিলগণ
আ�াহর অিধক আরাধনা করার ফেল কামািলয়য্ােতর উঁচু �ের
েপৗঁেছ থােন। েস সময় ে�িসেড� েযমন সাধারণ মানু ষেদর
কথা-বাতর্া �বেণর জনয্ ম�ীেদর মধয্�তা অবল�ন ক,
েতমিন আ�াহও সাধারণ মানু েষর কথা-বাতর্া �বেণর জনয
ওিলগণ েক তাঁর ও সাধারণ মানু েষর মেধয্ ওসীলা বা মাধয্
িহেসেব িনেয়াগ কেরন। তাঁেদর শাফা‘আেতর মাধয্েম তাের
সমসয্ািদ আ�াহর িনকট উপ�াপন করেল িতিন তাঁেদর মযর্াদা
খািতের

�তগিতেত

তা

ম�ু র

কেরন।

�থম

অধয্ােয়

পিরচালনাগত িশকর্ এর বণর্না �সে� আমরা-কথা �মাণ কের
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েদিখেয়িছ েয, ওিলেদর বয্াপাের -জাতীয় ধারণা করা আ�াহ
তা‘আলার পিরচালনা কেমর্ তাঁেদরেক শরীক বেল ধারণা করার
শািমল।
উে�খয্ ে, শয়তান সাধারণ মুসিলম জনমেন উ� ধরেনর
ওসীলা ও শাফা‘আেতর ধারণা সৃ ি� কের িদেয় এ দু ’িটেক েক�
কেরই তােদরেক আ�াহর উলূ িহয়য্ােতর েক্ষে� নানা রকম �ত
িশকর্ী কেমর্ িল� কেরেছ। তাঁেদর ওসীলা ও শা‘আেত দু িনয়াবী
কলয্ণ অিজর্ত হয় এবং অকলয্াণ দূরীভূত - এমন ধারণা িদেয়
একিদেক েযমন ওিলগণ েক উপােসয্ পিরণত কেরে, অপর
িদেক েতমিন তাঁেদর কবর ও কবরসমূহেক মসিজেদর িবক�
এেককিট উপাসনালয় িহেসেব দাঁড় কেরেছ। তাই তােদর
অেনেকই মসিজেদর পিরবেতর্ কবের েযেয় থােকন এবং সরাসির
আ�াহর কােছ তােদর �েয়াজন পূ রেণর কথা না বেল েকউ বা
কবর� ওিলর িনকেটই তা কামনা কের। আবার েকউবা তাঁর
মাধয্েম তা পূরেণর জনয্ আ�াহর কােছ আেবদন কের থােকন
এভােব তারা আরেবর মুশিরকেদর নয্ায় ওিলেদরেকই সাহােযয্র
জনয্ িনকট ও দূর েথেকআ�ান কের থােকন। অথচ এ ধরেনর
আ�ান করােক মহান আ�াহ িশকর্ী কমর্ িহেসেব আখয্াি
কেরেছন। েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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ُ َ ْ َ َ ۡ َ ْ ُ َ َۡ َ ۡ ُ َ َٓ ُ ْ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ
جابُوا ل� ۡمۖ َو َ� ۡو َم
﴿ إِن تدعوهم � �سمعوا د�ء�م ولو س ِمعوا ما ٱست
َ ُۡ َ ُ َُّ ََ ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ
  [١٤ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ١ �
ٖ ِ ٱلقِ�ٰمةِ ي�فرون � ِ ِ�كِ� ۚم و� ينبِئك مِثل خب
‘‘েতামরা যিদ তােদরেক (সু পািরেশর জনয) আ�ান কর, তা
হেল তারা েতামােদর আ�ান শুনেব ন, আর শুনেলও তারা
েতামােদর ডােকর েকােনা জবাব িদেবনা।’’
কুরআেনর তজর্মা খুেল েদখুন 195 এ আয়ােত বিণর্ত সবর্েশ
১৯৪F

কথার �ারা তােদর এ আ�ানেক িশকর্ী কমর্ িহেসেব গণয্ ক
হেয়েছ। এেত �মািণত হয় েয, যারাই এভােব কাউেক আ�ান
করেব, তারা মুশিরক িহেসেব গণয্ হেব
স�ম কারণ : পীর ও মুরববীেদর কথা-বাতর্া ও নাসীহাতপূণর
বাণীসমূেহর অ� অনু সরণ ও অনু করণ:
কুরআন ও সহীহ সু �ােহর িনঃশতর্ অনুসরণ করা হে�
আ�াহ তা‘আলার উপাসনা। যারা সাধারণ মানু ষ তারা অবশয
েকােনা পীর, আিলম বা মুরববীর কথা সিঠক হওয়ার ধারণার
িভি�েত অনু সরণ করেব। তেব েকানভােবই অ�ভােব তাঁেদর
অনু সরণ করেব না। যখনই তাঁেদর েকােনা নাসীহােতর কথা
কুরআন ও সহীহ সু �ােহর িবপরীেত রেয়েছ বেল জানেত পারেব,
তখনই তা পিরহার কের কুরআন ও সহীহ সু �াহর কথাই পালন
195

. আল-কুরআন, সূ রা ফাি�র : ১৪।
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করেব-এ মেমর্র মানিসকতা অ�ের লালন কেরই তঁেদর অনুসরণ
া
করেব। িক� শয়তান অেনক সাধারণ মুসিলমেদরেক তা না কের
িনজ িনজ পীর ও মুরববীেদর েহদায়াতী কথা-বাতর্া অ�ভােব
অনু সরণ ও অনু করণ করেত িশিখেয়েছ। যার ফেল তােদর
অেনেকই িনেজ পড়াশুনা কে েকােনা ভুল কেমর্র স�ন েপেল বা
েকউ তােদরেক েকােনা ভুেলর স�ান িদেল তারা তা সংেশাধন
কেরন না। অথচ কােরা এ রকম অনু সরণ করা সংি�� বয্ি�র
উপাসনা করার শািমল।
অ�ম কারণ : ইমামগেণর ইজেতহাদী উি�সমূ হ পালেনর েক্ষে
শরী‘আেতর সীমাল�ন করা :
েকান িবষেয় মতিবেরাধ হেল তা িনরসেনর জনয্ কেরা
ইজেতহাদী মতামতেক অ�ভােব �হণ না কের কুরআন ও সহীহ
হাদীেসর

িদেক

�তয্াবতর্ন করাই হে� জ্ঞানীেদর

শরী‘আেতর িনেদর্শ। িক� অেনক আেলমগণ তা না কের
মতিবেরাধপূণর্ িবষেয় েচাখ ব� কে েকােনা একজন মহামানয্
ইমােমর ইজেতহাদী মতামতেকই �াধানয্ িদেয় থােকন েকােনা
িবষেয় ‘নস’ থাকা সে�ও তা েকােনা ইমােমর িনকট না েপৗঁছার
কারেণ বা েকােনা অিনভর্রেযাগয্ সনেদ তাঁর িনকট তা েপৗঁছ
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কারেণ িতিন হয়েতা তা �হণ না কের থাকেত পােরন। 196
১৯৫

েকােনা িবষেয় ইমামগেণর মােঝ মতেভেদর এ জাতীয় কারণ
থাকা সে�ও তা িবচাের না এেন িনিদর্� কে েকােনা একজেনর
যাবতীয় ইজেতহাদী মতেক অ�ভােব �হণ করা �কারা�ের তা
ইয়াহূদী ও ি��ানেদর নয্ায় ইমামগণেক একািধক রব বািনেয়
েনয়ার সমতুলয্
নবম কারণ : েদা‘আ করার সময় ওসীলা �হেণর েক্ষে
বাড়াবািড় করা:
েকান জীিবত মানু ষেক েদা‘আ করেত বলা বা েকােনা জীিবত
মানু েষর েদা‘আর ওসীলা �হণ করা ৈবধ ওসীলার একিট �কার।
তেব েদা‘আর মােঝ েকােনা নবী, ওিল বা জীিবত অথবা মৃত
েকােনা মানু েষর নাম মুেখ উ�ারণ কের তাঁেদর জাতস�া িকংবা
মযর্াদা ও হুরমত এর ওসীলায় বা খািতের আ�াতা‘আলার কােছ

196

. েকান িবষেয় ইমামগেণর মােঝ মতিবেরাধ হওয়ার িপছেন বহুিবধ কারণ
রেয়েছ। ত�েধয্ উ� দ’িট কারণ উে�খেযাগয্। এ স�েকর্ িব�াির
জানার জনয্ ইমাম ইবেন তাইিময়য্া (রহ.) কতৃর্ক রিচত ‘রফউল মালাম
‘আন আই�ািতল আ‘লাম’ ও শাহ ওয়ালী উ�াহ মুহাি�েস েদহলভী (রহ.)
কতৃর্ক রিচত ‘আল-ইনসাফ ফী মাসাইিলল িখলাফ’ িকতাব দু ’িট েদখা
েযেত পাের। (উে�খয, �থম ��িট আপিন এ ওেয়বসাইেটই পােবন।
[স�াদক])
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িনেজর ইহ-পরকালীন েকােনা কলয্াণ কামনা কেরেদা‘আ করার
িবষয়িট কুরআন ও সহীহ সু �াহ �ারা �ীকৃত নয়। এ জাতীয়
ওসীলা অৈবধ। ওসীলাকারীর অ�েরর অব�ার পিরে�িক্ষেত এট
িশকর্ হেত পাের। এ জাতীয় ওসীলা অৈবধ ও িশকর্পূণর্ হওয়
কারণ িন�রূপ:
ক) কােরা িনকট েথেক েকােনা ব� চাওয়ার সময় তৃতীয়
েকােনা মানু েষর নাম ও মযর্াদার বয্বহার েকব তখনই
ৈবধ হেত পাের যখন েস মানু ষিট জীিবত থােক এবং তার
নাম বয্বহােরর জনয্ িলিখত বা েমৗিখকভােব তার স�ি
�দান কের। অনয্থায় এমনিট করা সাধারণত একিট
অৈনিতক ও অৈবধ কমর্ িহেসেব িবেবচয্ হেয় থােক। নব
ও ওিলগণ মের যাওয়ার কারেণ েযেহতু কােরা েকােনা
িবষেয় তাঁরা তাঁেদর স�িত �দান করেত পােরন না, তাই
তাঁেদর নাম, মযর্াদা ও হুরমেতর ওসীলায় আ�াহর কাে
িকছু চাওয়া ৈবধ হেত পাের না।
(খ) মানু েষরা পর�েরর �িত মুখােপক্ষী থাকায় এেক অেনয
জনয্ ওসীলা হেত পাে; িক� আ�াহ কােরা মুখােপক্ষী ন
থাকায় িতিন কােরা নাম, মযর্াদ ও হুরমেত কথা কােরা
মুেখ শুেন িকছু করেব, তা আশা করা যায় না।
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(গ) নবী ও অিলগেণর নাম ও মযর্াদার ওসীলায় আ�াহর কােছ
িনেজর জনয্ িকছু চাওয়া আর ‘অমুক বয্ি�েক অমুক �
িদেয়েছন, তাই আমােকও অমুক ব�িট িদন’ এমন কথা
বলার শািমল। এমন আবদার একজন মানু েষর কােছ করা
েযমন অ�হণেযাগয্ ও অেসৗজনয্মূলক িবেবিচত হেয় থা,
েতমিন

এমন

আবদার

আ�াহ

তা‘আলার

কােছও

অ�হণেযাগয্ ও অেসৗজনয্মূলক আচরণ বেল িবেবিচ
হেব।
(ঘ) আ�াহর কােছ নবী ও অিলগেণর েয মযর্াদা রেয়েছ তা
তাঁেদর জেনয্ই। এর সােথ অপর কােরা মযর্াদা লােভর ব
কােরা েকােনা �েয়াজন পূ রেণর েকানই স�কর্ েনই।
তাঁেদর নাম ও মযর্াদা ও হুরমেতর ওসীলায় িকছু েপে
চাওয়া চুির কের একজন সৎ ও নয্ায় িবচারেকর নাম
বয্বহার কের চুিরর � েথেক েরহাই পাবার অপেচ�া
করার শািমল।
(ঙ) আ�াহর িনকট িকছু চাইেত হেল েকােনা সৎকেমর্র ওসীলা
কের বা িকছু র ওসীলা ছাড়াই তাৎক্ষিণক  চাওয়া েযেত
পাের। িক� চাওয়ার সময় মুেখ কােরা নাম ও মযর্াদার
কথা আ�াহেক শুনােন েকােনা সৎ কমর্ নয়। তাই ত
েকােনা ওসীলা হেত পাের না।
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(চ) কােরা কােছ কােরা নাম বয্বহার কের িকছু চাওয়ার অথর
হে� েস বয্ি�েক তৃতীয় বয্ি�র �ারা �ভািবত করা এব
তােক �ভািবত কেরই ৈবধ বা অৈবধ েকােনা কাজ আদায়
কের েনয়া। মানু ষ মানু েষর �ারা �ভািবত হয় বেলই
মানু েষর মােঝ এমন ওসীলার �চলন রেয়েছ। তেব
আ�াহর বয্াপাের এমন ধারণা করা তাঁর পিরচালনা কেমর
িশকর্ করার শািমল। আরেবর মুশিরকরা আ�াহর কােছ
তােদর েদবতােদর অেনক মযর্াদা রেয়েছ বেল মে কেরই
তারা তােদর েদবতােদরেক আ�াহর িনকটবতর্ী হওয়ার
মাধয্ম বা ওসীলা বেল মন করেতা। েয সকল মুসিলমরা
অনু রূপ ধারণার বশবতর্ী হে েদা‘আ করার সময় নবী ও
অিলগেণর নাম, মযর্াদা ও হুরমেতর ওসীলা েদা‘আ
কেরন, তারা �কারা�ের আরেবর মুশিরকেদর নয্ায়
আচরণ কেরন এবং নবী ও অিলগেণর মযর্াদার �ারা
আ�াহেক �ভািবত কের এর মাধয্েম িনেজেদর ইপরকালীন কলয্াণ অজর্ন করেত চান। ওসীলার িবষয়িটে
িনেয় অিধক বাড়াবািড় হেয়েছ বেলই এ অধয্ােয়র ি�তীয়
পিরে�েদ এ স�েকর আেরা িব�ািরত আেলাচনা করেবা
ইন-শাআ�াহ।
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দশম কারণ : অিলগেণর শাফা‘আত স�েকর বাড়াবািড় :
মুশিরকরা েযমন তােদর কিতপয় সৎ মানু ষ ও েফের�ােদর
নােম িনিমর্ত মূিতর্সমূহেক আ�াহর িনকট শা‘আতকারী মেন
কের তােদরেক ইহকালীন �েয়াজন পূ রেণ শাফা‘আেতর জনয্
আ�ান করেতা, অেনক মুসিলমরাও েতমিন ওিল ও পীরগণেক
অনু রূপ ধারণার িভি�েত ই-পরকালীন �েয়াজন পূ রেণর েক্ষে
শাফা‘আেতর জনয্আ�ান কের থােকন। তারা আেরা মেন কেরন
েয, তাঁরা মেরও মেরন িন, বরং �ান পিরবতর্ন কেরেছন মা 1 9 7 ।
১৯৬

তাঁরা রূহানী শি�বেল অদৃশয্ স�েকর্ অবগত হেত পােরন। দ
ও িনকট েথেক েকউ তাঁেদরেক শাফা‘আেতর জনয্ আ�ান
করেল তাঁরা তা শুনেত পান।আেখরােত আ�াহর েকােনা অনু মিত
ছাড়াই তােদরেক তাঁরা শাফা‘আত কের জা�ােত িনেয় েযেত
পারেবন বেলও তারা মেন কেরন। অথচ তাঁেদর বয্াপাের এমন
ধারণা েপাষণ করা আ�াহর উলূ িহয়য্াত ও রুবূিবয়য্ােতর ৈবিশে
িশেকর্র শািমল। েযেহতু শাফ‘আত স�েকর্ সিঠক ধারণা না
থাকার কারেণ সাধারণ জনগণ শাফা‘আতেক েক� কের িশেকর্
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. স�বত: তারা এ জনয্ই মারা েগেছন না বেল ‘ইে�কাল কেরেছন’ বেল
থােকন। সু তরাং আমােদরেক এ িবদ‘আতী শ�িট তয্াগ করা উিচত।
[স�াদক]
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িনমি�ত হে�, েস-জনয্ এ অধয্ােয়র  তৃতীয় পিরে�ে
শাফা‘আত স�েকর্ িব�ািরত আেলাচনা করা হেয়েছ
একাদশ কারণ : ওিলেদর িনকট কলয্াণ কামনা করা বং তােঁ দর
অকলয্ােণর েগাপন ভয় কর:
সকল কলয্াণ ও অকলয্ােণর মািলক এককভােব আ�া
তা‘আলা হওয়া সে�ও অেনেক মেন কেরন েয, আ�াহ তা‘আলা
ওিলগণেক েছাট েছাট অেনক কলয্াণ ও অকলয্ােণর মািল
বািনেয় িদেয়েছন এবং েস অনু যায়ী তারা তাঁেদর িনকট তা কামনা
কেরন। কবর� গাছ, পুকুর ও কূেপর পািন এবং জীব-জ�েক
ওিল বা ওিলর কবেরর সােথ সংি��তার কারেণ েসগুেলেক
বরকতপূণ্ মেন কের এর �ারা িবিভ� �কার েরাগ েথেক মুি�
র
কামনা কেরন। ওিলেদর কবরেক েগাপেন ভয় কেরন। ওিলর
অকলয্ােণর ভেয় কবেরর গাছ বা গােছর ডাল কাটেল সমূ হ
ক্ষিতর আশ�া কেরন। দুঘর্টনায় পিতত হওয়ার ভ কবেরর
পা�র্ িদেয় যাওয়ার সময় গািড় ধীর গিতেত পিরচালনা েরন।
�াদশ কারণ : কবেরর স�ান �দশর্েনর েক্ষে� বাড়াবািড় ক:
একজন মুসিলেমর কবেরর স�ান �দশর্েনর শর‘আত
�ীকৃত প�া হে�-শর‘য়ী েকােনা ওজর বয্তীত এর উপর িদেয়
িবচরণ না করা, এর উপের না বসা, এর উপর ��াব-পায়খানা
না করা, চতু�দ জ� এর উপর িবচরণ করেত না েদয়া। েকােনা
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কবর এককভােব থাকেল ভিবষয্েত যােত তা কবর িহেসেব
িচি�ত করা যায়, েস জেনয্ এর চার পাে�র্ েবড়া বা েদয়াল িনমর্
করা। েকােনা অব�ােতই কবরেক দু িনয়াবী কলয্াণ ও বরকত
�হেণর �ান িহেসেব গণয্ না করা। এর উপর বা এর চারপাে�র
মসিজদ িনমর্াণ না কর। িক� শয়তােনর �েরাচনায় পেড় সাধারণ
মুসিলমগণ এর িবপরীেত ওিলেদর কবরেক স�ান েদখােত েযেয়
তােক �থেম বরকত �হেণর �ােন পিরণত কেরেছ। পের
েসখােন মসিজদ বািনেয় নামায, কুরআন েতলাওয়াত ও অব�ান
�হণ করাসহ আেরা িবিভ� রকেমর উপাসনা করেত িশিখেয়েছ।
কবেরর �া�ণেক ওিলর কারেণ বরকত �হেণর �ান িহেসেব
মেন কের এর সংল� গাছ, মািট, কূপ বা পুকুেরর পািন, মাছ ও
অনয্ানয্ জ-জ�েক উপকারী মেন কের তাে�েক বরকত �হণ
করেত িশিখেয়েছ। অথচ আ�াহর উপাসনার জনয্ কব েকােনা
উপাসনালয় না হওয়ােত েকােনা কবেরর পাে�র্ বেস কবর
ওিলর স�ি� অজর্েনর মাধয্েম আ�াহর স�ি� কামনা কর
�কারা�ের েস অিলরই উপাসনার শািমল। আর েকােনা ব�র
�ারা উপকার পাবার িবষয়িট স�ূ ণর্রূেপ আ�াহর ই�াধীন হওয়
সে�ও েস ব�র �ারা উপকােরর িবষয়েক কবর� ওিলর সােথ
স�কর্যু� করার কারেণ তা আ�হর রুবূিবয়য্ােত িশেকর
শািমল।
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�েয়াদশ কারণ : রাজৈনিতক েনতােদর আনু গতয্ করার েক্ষ
বাড়াবািড় করা :
শয়তােনর

�েরাচনায়

পেড়

অেনক

সাধারণ

মুসিলম

রাজৈনিতক েনতােদর অ�ভােব অনু সরণ ও আনু গতয্ কের
থােকন। তােদর মধয্ েথেক েক তােদরেক আ�াহর �ীন �িত�ার
িদেক আ�ান করেছ আর েক মানব রিচত িবধান �িত�ার িদেক
আ�ান করেছ, তা িবচার না কেরই তারা তােদর আনু গতয্ কের
থােকন। অথচ এ ধরেনর অ� আনু গতয্ আ�াহর রুবূিবয়য্া
িশেকর্র শািমল
চতুদর্শ কারণ:
েকান েকােনা েরাগ বয্ািধ আ�াহর ই�ায় অেনয্র িদে
সং�িমত হয়। েস সং�মণেক আ�াহর ইচছার সােথ স�িকর্ত
না কের েরাগেকই িনজ েথেক সং�িমত হয় বেল িব�াস করা বা
এমনিট বলা।
উপযু র্� এ সব কারণ ছাড়াও িশকর্ সংঘিটত হওয়ার জন
আেরা িকছু �তয্ক্ষ কারণ রে, যা মুসিলমেদর মােঝ �চিলত
িশকর্সমূহ অধয্য়ন করেল েয েকউই তা িশেকর্র কারণ িহেস
িচি�ত করেত পারেব। এ সব কারণসমূেহর �িত দৃ ি� িদেল
সহেজই �তীয়মান হয় েয, মুসিলমেদর মােঝ িশকর্ সংঘিটত
হওয়ার িপছেন পেরাক্ষ ও �তয্ক্ষ েয সব কারণ রেয়েছ েসগ
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সােথ ইসলাম পূ বর্যুেগর ধমর্�াণ মানুেষর মােঝ িশকর্ সংঘি
হওয়ার কারণসমূেহর সােথ বহুলাংেশ িমল রেেছ।
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ি�তীয় পিরে�দ
ওিলগণ িক মানু ষ ও আ�াহর মােঝ ওসীলা বা মধয্�তাকার?
জােহলী যু েগ আরেবর মুশিরকেদরেক শয়তান িবিভ�
রকেমর ধয্া-ধারণা েদয়ার মাধয্েম িশেকর্ িল� কেরিছল
তােদরেক েয সব ধয্া-ধারণা িদেয়িছল ত�েধয্ অনয্তম একি
ধারণা এমন িদেয়িছল েয, আ�াহর ওিল ও েফের�ােদর নােম
তােদর েয সব েদব-েদবী রেয়েছ েসগুেলা আ�াহ ও সাধারণ
মানু েষর মােঝ মধয্�তাকারী। এেদর ধয্�তা �হণ করেল অিত
সহেজ আ�াহর িনকটবতর্ী হওয়া যায়। আবার এেদর মধয্�ত
েপেত হেল এেদর স�ি� অজর্ন করেত হয়। েস জেনয্ তার
এেদর উে�েশয মানত করেতা। এেদর কােছ অব�ান করেতা।
সাহােযয্র জনয্ এেদরে আ�ান করেতা। তারা েয এেদর
মধয্�তা পাওয়ার উে�শয্েক সামেন েরেখই এ জাতীয় উপাসন
করেতা েস স�েকর্ তারা িনেজরাই বলেতা:
�َۡ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ ّ ُ َ ّ ُ َ ٓ َ ّ ُل
ٰ ٓ ِ َ�
[٣ :َ ﴾ ]الﺰمﺮ
�ِ﴿ما �عبدهم ِ�َ ِ�قرِ�ونا إ
‘‘আমরা তােদর উপাসনা করিছ েকবল এ জনয্ ে, তারা
আমােদরেক আ�াহর অিধক িনকটবতর্ী কের েদেব’’ 198
197F

198

. আল-কুরআন, সূ রা যু মার : ৩।
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মুশিরকেদর এ কথার �ারা পির�ারভােবই বুঝা যাে� েয,
তারা েয সব উে�শয্েক সামেন েরেখ িবিভ� েদ-েদবীর উপাসনা
করেতা, ত�েধয্ এেদর ওসীলায় আ�াহর িনকটবতর্ী হেত ওয়া
তােদর একিট অনয্তম উে�শয্ িছল। কােলর পির�মাওলীেদর
বয্াপাের শয়তান বহু মুসিলমেদর অ�েরও এ জাতীয় ধারণার জ
িদেয়েছ। শুধু ত-ই নয়, তােদরেক আেরা ধারণা িদেয়েছ েয,
তাঁেদর মাধয্েম মানুেষরা তােদর জীবেনর েছাট েছাট িবষয়ািদ
�া� হেয় থােক। পৃিথবীর িনয়ম-শৃ �লা তাঁেদর মাধয্েমই
পিরচািলত হেয় থােক। আ�াহ তাঁেদর মাঝ েথেক কিতপয়
বয্ি�েক আবদা, আওতাদ, আবরার, গাউছ ও কুতুব... ইতয্ািদ
�শাসিনক পেদ িনেয়াগ িদেয় থােকন। 199 আ�ু ল কািদর জীলানী
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(রহ.) আ�াহর পক্ষ েথেক গউছ েখতাব েপেয়িছেলন বেলই তাঁে
গউছু ল আ‘জম বলা হেয় থােক। একই কারেণ চ��ােমর
মাইজভা�ােরর আহমদু �াহ মাইজভা�ারীেকও গউছু ল আ‘জম বলা
হয়। ে�িসেডে�র কােছ ম�ীেদর েযরূপ মযর্াদা থা, আ�াহ
তা‘আলার িনকট তাঁেদর েস রকম মযর্াদা রেয়েছ। জনগুরু�প
িবষয়ািদ উপ�াপেনর েক্ষে��ীরা েযমন ে�িসেডে�র মাধযম
199

. েলখেকর মূল কথার উ�ৃ িত এ বই এর �থম অধয্ােয়র ২৫ নং টীকায়
�দান করা হেয়েছ। েদখুন : ৈদিনক ইনিকলাব, ২৫ েসে��র ১৯৯৭ ি�.,
পৃ .৬।
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হেয় থােকন, েতমিন আ�াহর িনকট সাধারণ মানু েষর সমসয্ািদ
উপ�াপন করা, তােদর মন�ামনা পূ ণর্ কিরেয় েদয়ার জনয
�েয়াজনীয় সু পািরশ করা এবং তােদরেক আ�াহর িনকটবতর্ী
কের েদয়ার েক্ষেওিলগণ হেলন আ�াহর মাধয্ম বা ওসীলা!
[নাউযু িব�াহ]
মানু েষর জীবেনর ইহেলৗিকক সমসয্া ও তা সমাধােনর মাধয:
মানু েষর জীবেনর সমসয্ািদ েমাট দ’ভােগ িবভ� :
এক, জীবন ও জীিবকার সমসয্া। দু, পরকালীন সমসয্া।
�িতিট মানু ষই পৃিথবীেত ভাল জীবন ও জীিবকা েপেত চায় এবং
�িতিট মু’িমন মা�ই আেখরােত শাি�ময় জীবন লাভ করেত চায়।
পৃিথবীেত ভাল জীবন ও জীিবকা লােভর িবষয়িট মানু েষর ভােগয্র
সােথ স�িকর্ত। ভাগয্ িনধর্ারণ স�েকর্ আমরা এ বই এর
অধয্ােয় আ�াহ তা‘আলার

রুবূিবয়য্ােতর ৈবিশ�য্ স�ে

আেলাচনা �সে� িব�ািরত আেলাচনা কেরিছ। তাই এখােন এ
স�েকর্ িব�ািরতভােব িকছু না বেল সংেক্ষেপ শুধুকু বলেত
চাই েয, আ�াহর ইনসাফ ও িবচাের েয মানু ষেক েয জীবন ও
জীিবকা �দান করা উিচত ও তার জনয্ ম�লজনক বেল িতিন
মেন কেরেছন, তােক িতিন েস জীবন ও জীিবকা �দােনর
পিরক�না পূ বর্ েথেকই কের েরেখেছন। �িতিট মানুেষর ভােগয
310

কী জীবন ও জীিবকা রেয়েছ তা খিতেয় েদখার মাধয্ম েস
িনেজই। সু � জীবন ও উ�ম জীিবকা লাভ করার জনয্ তােক
শরী‘আতস�ত ৈবধ উপায় ও প�ায় �েয়াজনীয় কমর্ করেত
হেব। েয সকল কমর্ করার েক্ষে� জীিবত মানুেষরা এেক অেন
�াভািবকভােব কমর্ বােদা‘আ করার মাধয্েম সাহাযয্ করেত পা,
েস সকল েক্ষে� অেনয্র ক বা েদা‘আর সাহাযয্ েনয়া েযেত
পাের। এ ধরেনর েক্ষ িনেজ ও �েয়াজেন অনয্ জীিবত মানুেষর
সাহাযয্ িনেয় কমর্ কের কেমর্র ফল �াি�র জনয্ সবর্দা আ
কােছই তাঁর দয়া কামনা করেত হেব। ৈধেযর্র সােথ যাবতীয়
সমসয্ার েমাকােবলা করেত হেব। ভাগয্ পিরবতর্েন িবল� হ
েদেখ েকােনা অব�ােতই ৈধযর্হারা হে েকােনা িবক� পেথ ভাগয্
পিরবতর্েনর েচ�া করা েথেক িবরত থাকেত হেব েকােনা পীর,
ফকীর ও ওিলর কবের এ জনয েকােনা আেবদন-িনেবদন করা
েথেক স�ূ ণর্ভােব িবরত থাকেত হেব। মেন রাখেত হেব ে,
ভােগয্ সু� জীব, স�ান ও উ�ম জীিবকা েলখা থাকেল ৈবধ প�া
অবল�েনর মাধয্েম তা আজ েহাক কাল েহা, পাওয়া যােবই।
েকউ হাজার ষড়য� কেরও তা েঠকােত পারেব না। আর ভােগয্
তা েলখা না থাকেল সারা দু িনয়ার জীিবত ও মৃত মানু েষরা সাহাযয্
ও েদা‘আ করেলও তা পাইেয় িদেত পারেব না। ৈবধ প�া
অবল�েনর মাধয্েম ভাগয্ পিরবিতর্েল তা েযমন আ�াহরই
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দান হেয় থাকেব, েতমিন অৈবধ প�া অবল�েনর পর তা
পিরবিতর্ত হেল তাও আ�াহরই �ারা হেয় থাকেব। দু েয়র মােঝ
পাথর্কয্ এটুকু , যারা ৈবধ প�া অবল�ন কের ৈধেযর্র সােথ
অেপক্ষা ক, তারাই হেব �কৃত মু’িমন ও আ�াহর ি�য়ভাজন
বা�া। আর যারা অৈধযর্ হেয় কবর ও কবের েযেয় েরাগ মুি�,
স�ান দান ও উ�ম জীিবকা ইতয্ািদ চাইে, তারা হেব মুশিরক ও
আ�াহর িবরাগভাজন।
পরকালীন সমসয্া সমাধােনর মাধয:
এ েক্ষে� শ‘আেতর একক িশক্ষা হেল : ঈমান ও সৎ
‘আমলই হে� মানু েষর পরকালীন সমসয্া সমাধােনর একক
মাধয্ম বা সীলা। এ দু ’িট গুণ বয্তীত যারা অ েকােনা উপােয়
আ�াহর িনকটবতর্ী হওয়া যায় বেল মেন কে, তারা মূ লত
ক�নার জগেতই বসবাস কের। মুহািজর, আনসার ও তাঁেদর
অনু সারী পরবতর্ী মনীষীগণ এ িবষয়িট অনুধাবন কেরই ঈমান ও
‘আমেল

সােলহ

এর

েক্ষে� অিধক �িতেযািগতায় িল

হেয়িছেলন। যার ফেলই সাহাবীেদর মধয্কার দশজন বয্ি
আ�াহর পক্ষ েথেক এ দুিনয়ােত থাকেতই জা�ােতর আগাম সন
লাভ কেরিছেলন। বািকরা সনদ লাভ না করেলও তা লাভ করার
েযাগয্ হেয়িছেলন। এক কথায় আ�াহর িনকটবতর্ী হওয়ার জন
কুরআনু ল কারীেম বিণর্-
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ََ ۡ َ ْ ُ
ّ ٓ﴿
َ ّ ْ ِين َء َام ُنوا ْ ّ�َ ُقوا
َ َ�ّ ٰ�َ�ُ َها
  [٣٥ :�َ َو ۡٱ� َتغ ٓوا إ ِ ۡ�هِ ٱل َوسِيلة﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
‘‘েহ মু’িমনগণ! েতামরা আ�াহেক ভয় কর এবং তাঁর ৈনকটয্
অে�ষণ কর’’। 200
১৯৯F

এ আয়ােত ওসীলা অে�ষেণর েয িনেদর্শ রেয়ে, এর �ারা
তাঁরা ঈমান ও ‘আমেল সােলহ করার �িত িনেদর্শ করার কথাই
বুেঝিছেলন।
জ্ঞানী ও সৎ মানুষেদর সাহচযর্ �:
ঈমান কী এবং িকভােব ‘আমেল সােলহ করেত হয়, তা
তাঁেদর কােরা জানা না থাকেল েস জনয্ তাঁরা জ্ঞানী ও সৎ জে
সাহচযর্ �হ কেরিছেলন। তাঁেদর িশক্ষার অনুসরণ ও অনুকর
কের েস অনু যায়ী ঈমান ও ‘আমেল সােলহ করােকই তাঁরা
আ�াহর

িনকটবতর্

হওয়ার

একক

ওসীলা

িহেসেব

গণয্

কেরিছেলন। ঈমান ও ‘আমেল সােলহ না কের েকবলমা� সৎ
মানু ষেদর সাহচযর্ �হণ করা বা তঁেদর হােত বা
া
‘আত 201
২০০F

করােকই তাঁরা আ�াহর ৈনকটয্ লােভর মূল উপায় িহেসেব
িনধর্ারণ কেরন িন। অনুসরেণর েক্ষে� তাঁরাই িছেলন আমাে

200

. আল-কুরআন, সূরাহ মা-ইদাহ : ৩৫।

201

. যিদও এ ধরেনর বাই‘আত �হণ জঘনয্ িব‘আত। এর অিধকার তােদর
েনই। এ অিধকার শাসকেদর জনয্ িনধর্ািরত[স�াদক]
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একমা� আদশর্। তাই মােদরেকও তাঁেদর আদশর্ অনুসরণ কের
আেখরােত আ�াহর স�ি� অজর্ন কের শাি�ময় জীবন লােভর
আশা করেত হেব।
কুরআেন বিণর্ত‘ওসীলা’ শে�র অপবয্াখয্:
িক� কােলর পির�মায় এক ে�ণীর মানু েষরা তাঁেদর
আদশর্ েথেক িবচুয্ত হেয় যায়। ধমর্ীয় জ্ঞােনর অভােবর সুে
শয়তান তােদর মােঝ ওসীলা স�েকর্ ভুল ধারণা িদেত সক্
হয়। একে�ণীর মানু ষেক এ ধারণা িদেত সক্ষম হয় , সাধারণ
মানু েষর পেক্ষ আ�াহর িনকটবতর্ী হওয়া আেখরােত মুি�
পাওয়ার জনয্ শু ধুমা� ঈমান ‘আমেল সােলহ করাই যেথ� নয়।
এ জনয্ �েয়াজন রেয়েছ একজ ওিলর হােত বায়‘আত ও তাঁর
ওসীলা �হণ। েযমন একজন পীর বায়‘আেতর �েয়াজনীয়তা
বণর্না �সে� উ� আয়ােত বিণর্ত ওসীলা শে�র অথর্ বণর্না �
বেলন :
‘‘আমরা দু িনয়ােত েদিখ েকােনা কাজই ওসীলা বয্তীত হ
না, আর েস জনয্ই আ�াহ বেলেছ: (‘‘ )اﺑﺘﻐﻮا إﻴﻟﻪ الﻮﺳﻴﻠﺔআ�াহ
পােকর মহববত অজর্ন করার জনয্ অিছলা তালাশ ক’’ 202 এ
201F

আয়ােতর সরল অথর্ বণর্না করার পর এর বয্াখ করেত িগেয়
202

. মাওলানা েমাহা�দ এছহাক (পীর চরেমানাই), েভেদ মা‘িরফাত; পৃ . ১১।
314

ওসীলা অে�ষণ করা �ারা েয আ�াহ তা‘আলা তাঁর উপর ঈমান
ও ‘আমেল সােলহ করার মাধয্েমই তাঁর ৈনকটয্ অে�ষণ করে
বেলেছন, িতিন এ কথা না বেল বেলেছন : আ�াহর ৈনকটয্
লােভর জনয ‘‘একজন পীেরর হােত বায়‘আত কর।’’ ভাবটা েযন
এমন েয, েকােনা পীেরর হােত বায়‘আত করেলই েযন সাধারণ
মানু েষর জা�ােত যাওয়ার পথ সু গম হেয় েগল। একজন সাধারণ
মানু ষ একজন শরী‘আতী পীেরর হােত বায়‘আত করেল 203 এেত
২০২

তার পেক্ষ শ‘আত স�েকর্ জানা এবং েস অনুযায়ী‘আমল করা
সহজ হেব- তােত েকােনা সে�হ েনই। িক� পীর সােহব যিদ
িনেজেক সাধারণ মানু েষর �াণকতর্া ভাবেত শুরু ক, আর
মুরীদরা যিদ পীর বয্তীত মুি� েকােনা পথ েনই বেল ভাবেত
থােক, তা হেলই েতা সমসয্ার সৃি� হয়। অপরাধীরা যতই অপরাধ
করুক না েক, তােদর ক্ষমা কের েদয়ার জনয্ আ�াহর দ
সব সময়ই উ�ু �। তাওবােয় নাসূ হা তথা খাঁিট তাওবা করেলই

203

. স�বত: েলখক ‘শরীয়তী পীর’ বেল সিতয্কার আেলমেদর বুিঝেয়েছ,
নতুবা পীর শ�িট ইসলােমর েকােনা �হণেযাগয্ শ� নয়। শরীয়তী পীর
বলেত িকছু েনই। তাছাড়া আেলেমর হােতও বাই‘আত হওয়ার অিধকার
েনই; কারণ বাই‘আত শরী‘য়েতর পিরভাষা, শরী‘য়ত িনধর্াির �ােনই তা
করেত হয়। শাসক ও যু �েক্ষে� েসনা পিরচালেকর িনকট বয্তীত আ
কারও িনকট তা হওয়া জােয়য �মািণত হয় িন। [স�াদক]
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িতিন তােদর অপরাধ মাজর্না কেরন। এ সতয্িট কুরআেনর িবিভ
আয়াত �ারা �মািণত হেয় থাকেলও পীর সােহবগণ তা েবমালু ম
ভুেল যান। তারা বেলন-অেনক অপরাধ করেল না িক আ�াহ
অপরাধীেদরেক েকােনা পীেরর ওসীলা বয্তীত মাফ করেত চান
না। েযমন উ� পীর সােহব এ স�েকর্ বেলন:
‘‘বা�ার গুনাহ যখন অিধক হেয় যা, তখন েকােনা মাধয্ম
বয্তীত সরাসির আ�াহর কােছ তাওবা করেল আ�াহ তা মাফ
করেত চান না, িক� যখন তার পীর এখলােসর সােথ তার জনয্
আ�াহর কােছ েদা‘আ কেরন, তখন িতিন তার তাওবা কবুল
কেরন অথবা পীেরর েদা‘আর বরকেত তার তাওবা কবুল হওয়ার
আশা করা যায়।’’ 204 পীেরর হােত বায়‘আত ও পীেরর ওসীলা
বয্তীত কােরা মুি� েন, এ কথা �মাণ করার জনয্ িতিন তাঁর
িকতােব ইমাম ফখরু�ীন রযীর মৃতুয্কালীন সমেয় ঘিটত ঈমান
হননকারী একিট অ�ু ত ঘটনারও উে�খ কেরেছন। 205
২০৪

204

. তেদব; পৃ . ২৪।

205

. ঘটনািট িন�রূপ : একদা ইমাম ফখরুি�ন রযী একজন পীেরর হােত
বায়‘আত �হণ করেত ই�া কের েস পীেরর কােছ গমন কেরন। পীর
সােহব বলেলন : েতামার মেধয্ ইলেম ম‘েরফাত �েবশ করাবার েকােনা
�ান েনই িবধায়, আিম েতামার বায়‘আত িনেত পারেবা না। ফেল ইমাম
রাযী হতাশ হেয় িফের আেসন। পীর িবহীন অব�ায় তাঁর মৃ তুয্র সমেয়
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শয়তান অপর এক ে�ণীর েলাকেদরেক ওসীলা স�েকর্ এ
ধারণা িদেয়েছ েয, আ�াহর িনকবতর্ী হওয়া ও আেখরােত মুি�র
জনয্ শর‘আত পালেনর খুব একটা আবশয্কতা েনই। -জনয্
মূ লত �েয়াজন ওিলেদর সাহচযর, তাঁেদর স�ি� ও ভালবাসা। এ
উে�শয্ অজর্েনর জন ওিলেদর িশক্ষার অনুসরণ ও অকরণ
করার বদেল েস তােদরেক তাঁেদর কবর ও কবরেক েক� কের
এমন সব কমর্ করেত িল� কেরে, যার কারেণ তারা তাঁেদরেক
উপােসয্ এবং িনেজেদরেক তাঁেদর উপাসেক পিরণত কেরেছ।
উদাহরণ�রূ েকােনা ওিলর কবর বা কবেরর েখদমত করা,
েসখােন নামায আদায় করা, কবেরর পাে�র্ অব�ান হণ করা, ও
শয়তান কুম�ণা িদেত আসেল পীর ছাড়া তাঁর কী অব�া হেব, এ িনেয়
িতিন খুব ভাবেত থাকেলন। অতঃপর তাঁর মৃ তুয্কালীন সমেয় শয়তান এেস
তাঁর িনকট আ�াহর বয্াপাের নানা �� উ�াপন করেত থাে, যার ফেল
ঈমান িবহীন অব�ায়ই তাঁর মৃ তুয্মুেখ পিতত হওয়ার উপ�ম হেয় দাঁড়ায়।
িঠক এমন সময় অযু রত অব�ায় বহু দুর েথেক কশেফর মাধয্েম েস পী
সােহব তাঁর এ অব�া স�েকর্ অবিহত হ, তখন িতিন ইমাম রাযী েয
িদেক েসিদেক পািন িছিটেয় িদেলন এবং ইমাম রাযীেক লক্ষয্ কের ব:
শয়তানেক বল, িবনা দলীেল আ�াহ একজন, আ�াহর এক হওয়ার জনয্
েকান দলীেলর �েয়াজন েনই। তেদব; পৃ . ৩১-৩২। (ব�ত: এিট একিট
গাঁজাখুির গ�, ইমাম রাযীর জীবেন বা অনয্ কারও জীবেন এটা ঘেট িন।
[স�াদক])
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এর চারপাে�র্ �দিক্ষণ করার কথা উে�খ করা যায়। এগু
কা‘বা শরীফেক েক� কের করেল তা আ�াহর উপাসনা িহেসেব
গণয্ হেয় থােক। িক েকােনা কবর বা কবর আ�াহর উপাসনার
�ান না হওয়ায় েসখােন এ সব কাজ করেল তা সংি�� কবর বা
কবরবাসীর সাি�ধয্ অজর্ ও তাঁর উপাসনা িহেসেব গণয্ হেব।
েকননা, েকােনা উপাসনা খািলসভােব আ�াহর উে�েশয্ হওয়ার
জনয্ পূবর্ শতর্ হে� তা িশকর্মু� �ােন হেত এবং তা
এককভােব আ�াহর সাি�ধয্ লােভর উে�েশয্ই হেত হ, তা না
হেল হাদীস অনু যায়ী তা িশকর্ী কমর্ িহেসেব গণয্ হেব। রাস
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: আ�াহ তা‘আলা বেলনُ َ
َ
َ
ّْ ي
َِكَ �ِﻴْﻪِ ﻣَﻲﻌ
َ�ِ وَﺮﺷِْﻛَﻪُ وَﺟَﻌَﻠْﺖُ اﻟْﻌَﻤَﻞَ ل
 �َ�ِْيْ ﺗَﺮ�ْ ﺘُﻪ
ْ
ْ» ﻋَﻤِﻞ �َﻤَﻼ أَﺮﺷ
ِ
ُ َ َ ْ َﺮ
«ﺷ�ﻪ
‘‘েয বয্ি েকােনা কােজ আমার সােথ অপরেক শরীক
কের িনল, আিম তােক ও তার কাজেক েছেড় েদই এবং েস
কাজিট তার জনয্ই িদেয় েদ, যােক েস উ� কােজ শরীক
কেরেছ।’’ 206
205F

206

. মুসিলম, �াগু; ৪/২২৮৯; ইবেন কাছীর, তাফসীরুল কুরআিনল আজী;
২/৪৯৫।
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ওসীলার মূ লকথা ( )ﺣﻘﻴﻘﺔ الﻮﺳﻴﻠﺔ:
َْ َ
‘ওসীলা’ ()و ِﺳﻴﻠﺔ
শ�িট আিভধািনক িদক েথেক মাধয্ম
(Media) 207 ও ৈনকটয্ এর অথর্ �কাশ কের থাে 208 উপের
206F

২০৭F

বিণর্ত আয়ােত‘ওসীলা’ শে�িটেক উভয় অেথর্ বয্বহার ক েযেত
পাের। তেব সাহাবা, তােবঈন ও িবিশ� মনীষীগণ অ� আয়ােত এ
শ�িটেক ‘মাধয্’ অে�ষেণর অেথর্ বয্বহার না কে ‘ৈনকটয’
অে�ষেণর অেথর্ বয্বহার কেরেছন। ফেল তাঁেদর মেত
আয়ােতর অথর্ হে-‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহর তাকওয়া
অবল�ন কর এবং (ঈমান ও ‘আমেল সােলহ �ারা) তাঁর ৈনকটয্

207

এ অথর্িট �াচীন েকােনা অিভধান �ারা সমিথর্ত নয়। বরং অিভধানিবদেদর
মেধয্ যারাই এ অথর্ উে�খ কেরে, তারাই শ�িটর সােথ ৈনকটয্ কথািটও
জুেড় িদেয়েছন। অথর্াৎ তারা বেলেছ, আমল বা কাজ করার মাধয্েম
ৈনকটয্। সুতরাং ওসীলা শে�র অথর্ শু‘মাধয্’ বা ‘িমিডয়া’ করা পরবতর্ী
অনারব বা অনারবেদর �ারা �ভািবত আরবেদর সংেযাজন। [স�াদক]

208

. ইবনু ল আছীর, আন-েনহায়াতু ফী গারীিবল হাদীিস ওয়াল আছার; (ৈবরু:
আল-মাকতাবাতুল ইলিময়য্া, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), ৫/১৮৫; ইবেন
মানযূ র আল-আফরী�ী, েলসানু ল আরব; ১১/৭২৪।
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অে�ষণ কর।’’ 209 িবিশ� তােবঈ �াতাদাঃ (রহ.) এ আয়ােতর
বয্াখয্ায় বেল:
«»ﻘﺮ�ﻮا إﻴﻟﻪ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ و اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻴﻪ
‘‘তাঁর আনু গতয্ এবং ে-সব কাজ তাঁেক স�� কের েসসব কােজর মাধয্েম তাঁর ৈনকটয্ ও সাি�ধয্ অে�ষণ’’। 210
২০৯F

যিদ ‘ওসীলা’ শ�িটেক ‘মাধয্’ অেথর্ বয্বহার করা হয় তা হে
উ� আয়ােতর অথর্ হে: ‘‘তাঁর িনকটবতর্ী হওয়ার জনয্ মাধয
অে�ষণ কর’’। যিদ এই অথর্ করা হয় তা হেল �� দাঁড়াে,
মাধয্ম বলেত এখােন কী উে�শয্ করা হেয়? এ �ে�র
�াভািবক জবাব হে�- ঈমান ও ‘আমেল সােলহ কের এ দু ’েয়র
মাধয্েম তাঁর িনকটবতর্ী হেত চাও ‘আমেল সােলহ এর মেধয্
জীিবত সৎ মানু ষেদর সােথ স�কর্ �াপন কর, তাঁেদর সাি�েধয্
থাকা, নবী-রাসূ ল ও ওিলগণেক ভালবাসা, তাঁেদর িশক্ষা
209

. িবিশ� তােবঈ আবু ওয়াইল, হাসান, মুজািহদ, �াতাদাহ, ’আ�া ও সু ি� এ
আয়ােত বিণর্ত ‘ওসীলা’ শ�িটেক ‘�ুবর্া’ তথা ৈনকটয্ অেথর্ বয্বহ
কেরেছন। েদখুন : কুরতবী, �াগু; ৬/১৫৯; �বারী, �াগু; ৬/২২৫।

210

. ইবেন কাছীর, তাফসীরুল কুরআিনল‘আজীম; ২/৫৩।
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অনু সরণ ও অনু করণ করা ইতয্ািদ িবষয়ািদ থাকেলও মৃত বা
জীিবত েকােনা ওিলেদর বয্ি�, তাঁেদর মযর্াদা ও নােমর মাধয্
কের আ�াহর কােছ িকছু চাওয়ার অথর্িট এখােন এেকবােরই
অ�াসি�ক।

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর

জীব�শায় বা তাঁর ওফােতর পেরও তাঁর সাহাবীেদর মােঝ তাঁর
মযর্াদা ও নাম িনেয় এমন ওসীলা েকােনা �চলন িছল না। েয
সব সহীহ হাদীস �ারা বাহয্ত এমন িকছু বুঝা যা, আসেল েস
সেবর �ারা তাঁর েদা‘আর ওসীলাই উে�শয্ করা হেয়েছ। বয্ি
রাসূ ল, তাঁর নাম ও মযর্াদার ওসীলা উে�শয্ করা  িন। এ
�সংেগ িকছু মরফু‘ ও মাওকুফ হাদীস বিণর্ত হেয়েছ িঠক, তেব
হাদীস িবেশষজ্ঞেদর মেত তা দুবর্ল ও অ�হণেয। 211 িক� তা
২১০

সে�ও িকছু িকছু আেলম ও পীরেদর মুেখ এমনিক েকােনা েকান
তাফসীরকারকেদর কলেমও এ আয়ােতর বয্াখয্ায় শয়তান
অ�াসি�ক অথর্িট জুেড় িদেত সক্ষম হেয়েছ। েয মন মাওলা
মুফতী শফী‘ এ আয়ােতর বয্াখয্ায় তাঁর তাফসীর �ে� এ অথর্
জুেড় িদেয় িলেখেছন :

211

. ইবেন তাইিময়য্া, আত-তাওয়াসসু লু ওয়াল ওয়াসীলাতু; পৃ .৪৭।
321

‘‘ওসীলা শে�র আিভধািনক বয্াখয্া এবং ছাহাবী
তােবয়ীগেণর তফসীর েথেক জানা েগল েয, েয ব� আ�াহর
স�ি� ও ৈনকটয্ লােভর মাধয্ম , তা-ই মানু েষর জনয্ আ�াহর
িনকটবতর্ী হওয়ার ওসীলা। ঈমান ও সৎ কমর্ েযমন এর অ�ভু,
েতমিন পয়গ�র ও সৎ কমর্ীেদর সংসগর্ এবং মহববত এর
অ�ভুর্�। েকনন, এগুেলাও আ�াহর স�ি� লােভরই উপায়। এ
কারেণই তাঁেদরেক ওসীলা কের আ�াহর দরবাের েদায়া করা
জােয়য।’’

212
21F

এখােন িতিন ‘‘তাঁেদরেক ওসীলা কের আ�াহর দরবাের
েদায়া করা জােয়য’’ এ মেমর্ েয কথািট বেলেছন এর �ারা িতিন
যিদ এ উে�শয্ কের থােকন ে, জীিবত ওিলেদরেক সােথ িনেয়
তাঁেদর েদা‘আর ওসীলায় েদা‘আ করা জােয়য, তা হেল তােত
আপি�র িকছু েনই। তেব আ�াহর িনকটবতর্ী হওয়ার ওসীলা
িহেসেব পয়গা�র ও সৎ কমর্ীেদর সংসগর্ ও মহববেতর কথ
বলার পর এ কথািট পৃথক কের বলােত �মািণত হয় েয, আসেল
িতিন তাঁর এ কথার �ারা তা উে�শয্ কের িন। বরং মৃত নবী ও
ওিলেদর মযর্াদা এবং তাঁেদর নােমর ওসীলায় আ�াহ তা‘আলার
212

. মাওলানা মুফতী শফী‘, �াগু; পৃ . ৩২৭।
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িনকট েদা‘আ করার েয �চলন সমােজ রেয়েছ, েস ওসীলার
কথাই িতিন তাঁর এ কথার �ারা উে�শয্ কেরেছন। অথচ তা
স�ূ ণর্ একিট �া� কথা। যার সােথ এ আয়ােত বিণর্ত িনেদর্ে
আেদৗ েকােনা স�কর্ েনই। এমন িক ওসীলা স�েকর্ িতিন
কথার পর যা বেলেছন তার সােথও তাঁর এ কথার আেদৗ েকােনা
স�কর্ েনই। েকনন, েনক মৃত মানু েষর মহববত করা এক
িজিনষ আর তাঁেদর নােমর ওসীলায় েদা‘আ করা একিট িভ�
িজিনষ। �থমিট মানু েষর ঈমােনর পিরচায়ক, আর অপরিট
শরী‘আত বিহভুর্ত এিট েবদ‘আতী কমর্। িক� তা সে�ও
শয়তান তাঁর মত বয্ি� ও অনয্ানয্ পীরেদর মুখ ও েলখনীেত
কথািটেক চািলেয় িদেয় অজ্ঞ ও মুখর্ মুসিলমেদরেক পথ�� কর
একিট উ�ম সু েযাগ কের িনেয়েছ।
কুরআেন বিণর্ত ‘ওসীলা’ শে�র অথর্ বণর্নার েক্ষে� ত
যিদ তােদর সলফগেণর পদা� অনু সরণ করেতন, তা হেল
সমােজ ‘ওসীলা’ ধরা িনেয় শয়তান এেতা িব�াি� ছড়ােত পারেতা
না।
‘ওসীলা’ শ�িট কুরআেন করীেমর েমাট দু ’�ােন বিণর্ত
হেয়েছ। একিটর কথা উপের বিণর্ত হেয়েছ। আর অপরিট বিণর্
হেয়েছ সূরা ইসরােত। আ�াহ তা‘আলা বেলন :
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َ َ
َ ۡ َر
  [٥٧ :� َت ُهۥ َو َ�خافون َعذابَ ُه﴾ ]ﻻﺮﺳاء
‘‘মুশিরকরা যােদরেক (িহত সাধন বা অিন� েরােধর জনয)
আ�ান কের তারা িনেজরাই (এখন) তােদর রেবর অিধক
িনকটবতর্ী হওয়ার েক্ষেসীলা অে�ষেণ �িতেযািগতা কের,
তাঁর রহমত কামনা কের এবং তাঁর আযাবেক ভয় কের’’। 213
২১২F

এ আয়ােত বিণর্ত ‘ওসীলা’ শ�িটেকও উপযু র্� আয়ােত
বিণর্ত ‘ওসীলা’ শে�র নয্ায় ওসীলার উভয় অেথর্ই বয্বহার ক
েযেত পাের 214। এ ছাড়া সহীহ হাদীেস আজােনর পর পিঠত
২১৩F

েদা‘আর মেধয্ও‘ওসীলা’ শ�িট বিণর্ত হেয়েছ। তেব েসখােন তা
আিভধািনক অেথর্ বয্বহৃত না হেয় একিট মযর্াদাপূণর্ �ােনর
বয্বহৃত হেয়েছ। েযমন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�
বেলন :

213

. আল-কুরআন, সূরা ইসরা বা বনী ইসরাঈল: ৫৭।

214

. আমরা আেগই বেলিছ েয, ওসীলা �ারা শুধু‘মাধয্’ অথর্ েনওয়া েকােনা
�হণেযাগয্ অিভধানিবেদর মত িছল ন। [স�াদক]
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ّ
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َﺳِﻴْﻠﺔَ ﻓَﺈِ�َّﻬَﺎ دَرَﺟَﺔٌ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ ﻻ
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َِ�ْ إِﻻَ ِﻌَﺒْﺪٍ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِ ا
ُ َ َ ّ
َ
َ
«ﻦْ ﺳَﺄَل ﻲﻟِْ الْﻮَﺳِﻴْﻠَﺔَ ﺣﻠَّﺖْ ﻪﻟَُ الﺸَﻔﺎﻋﺔ
‘‘েতামরা আজােনর পর আমার জনয্ আ�াহর িনকট ওসীলা
কামনা কর। েকননা, তা এমন একিট মযর্াদাপূণর্ �ান যা আ�াহ
বা�ােদর মধয্ েথেক েকবল একজন বা�ার জেনয্ই েশাভা পােব
েয আমার জনয্ ওসীলা কামনা করেব তার জনয্ আমা
শাফা‘আত হালাল হেয় যােব।’’ 215
214F

উ� বণর্নার �ারা �মািণত হেলা ে, ‘ওসীলা’ শ�িট
কুরআন ও হাদীেস েমাট দু ’িট অেথর্ বয্বহৃত হেয়েছ। এক
হে�- ৈনকটয্ বা ৈনকেটয্র মাধয্ম অেথর্। আর অপরিট হে
মযর্াদাপূণর্ �ান এর অেথর আর ৈনকেটয্র মাধয্ম এর অেথর
এিটেক �হণ করেল এর অথর্ দাঁড়া- ঈমান, সৎকমর, মৃত নবী ও
েনক মানু ষেদর ভালবাসা, তােঁ দর আদশর্ অনুসর, জীিবত েনক
মানু েষর সাহচযর্ �হ, তাঁেদর েদা‘আ, ভালবাসা ও তাঁেদর আদশর্
অনু সরণ ইতয্ািদর ওসীলায় আ�াহর ৈনকটয্ অে�ষণ করা। ে�
তাঁেদর নাম ও মযর্াদার ওসীলায় বা তাঁেদর কবেরর পাে�র্ বে
215

. ইবেন খুযায়মাহ, মুহা�দ, সহীহ; স�াদনা : ড. মুহা�দ মু�ফা আলআ‘জমী, (ৈবরুত: আল-মাকতবু ল ইসলামী, সং�রণ িবহীন, ১৯৭০ ি�.),
১/২১৮।
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আ�াহর ৈনকটয্ অে�ষণ ও এর ওসীলায় ই-পরকালীন িকছু
চাওয়া নয়।
আ�াহর িনকট েকােনা জীিবত বা মৃত মানু েষর মযর্দার ওসীলায়
িকছু চাওয়া যায় না :
�কৃতকথা হে�- একজন মানু ষ অপর েকােনা মানু েষর
িনকট েথেক তার েকােনা উে�শয্ সহেজ হািসল করার জনয
তৃতীয় েকােনা গণয্মানয্ বয্ি�র নাে মর মাধয্েম তার কােছ
চাইেত পাের এবং ি�তীয় বয্ি�ও তৃতীয় বয্ি�র নাম শুেন িতন
কারেণ �থম বয্ি�র চািহদা ও আবদার পূণর্ করেত পােরন
কারণগুেলা হে�:
১. ি�তীয় বয্ি� তৃতীয় বয্ি�র ম শুেন তার মযর্াদার �ার
�ভািবত হেয় তা করেত পােরন।
২. তৃতীয় বয্ি�র স�াবয্ ক্ষিতর আশ�ায় িতিন তা কের ি
পােরন।
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৩. তৃতীয় বয্ি�র িনকট েথেক তার িনেজ েকােনা �েয়াজন
হািসল করার জনয্ তা কের িদেত পােরন
মানু ষ মানু েষর �িত মুখােপক্ষী , এেক অেনয্র �রা
�ভািবত হয় বেল তােদর মােঝ এ ধরেনর ওসীলা চলেত পাের।
মহান আ�াহ কােরা মুখােপক্ষী না হওয়ায় এবং কােরা �ারা িতি
�ভািবত না হওয়ায় তাঁর কােছ কােরা নাম ও মযর্াদার ওসীলায়
েদা‘আ করা েযেত পাের না। নবী ও ওিলেদর েয মযর্াদা রেয়েছ
তা তাঁরই েদয়া। সু তরাং তাঁেদরেক তাঁরই েদয়া িজিনেষর ওসীলায়
তাঁর কােছ িকছু আবদার করা তাঁর সােথ েবআদবী করারই
নামা�র। িতিন কােরা েকােনা উে�শয্ পূণর্ না করেল এে ত তা
েকােনা ক্ষিতরও আশ�া েনই। এমতাব�ায় তাঁর কােছ কাের
নাম, মযর্াদা ও হুরমেতর ওসীলায় িকছু চাওয়া আ�াহর সাে
মানবীয় আচরণ করারই শািমল।
জীিবত মানু েষর েদা‘আর ওসীলা �হণ :
জীিবত মানু েষর েদা‘আর ওসীলা দু ’ভােব �হণ করা েযেত পাের :
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এক, েকােনা জীিবত মানু েষর কােছ িগেয় এ কথা বলা
েযেত পাের েয, আিম অমুক সমসয্ায় পিতত হেয়ি, আপিন
আমার জনয্ এ মুহূেতর্ আ�াহর কােছ একট েদা‘আ করুন। এ
ধরেনর েদা‘আ কামনা করার িবষয়িট হাদীস �ারা �মািণত। যা
আমরা একটু পের বণর্না করেবা
দু ই, েকােনা জীিবত মানু েষর িনকট িগেয় এ মেমর্ েদা‘আ
কামনা করা েযেত পাের েয, আপিন আমার জনয্েদা‘আ করেবন।
েদা‘আকারী যিদ অসাক্ষােেদা‘আ কেরন, তা হেল তার েদা‘আ
আ�াহ তা‘আলার িনকট ম�ু র হওয়ার অিধক স�াবনার কথা
হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ। উ�ুদ দরদ রািদয়া�াহু আনহ েথেক
বিণর্ত। রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ:
ٌَ َ َ ْ ُ َْْ ْ َ ْ َ
ْ ُْ َْْ َُ ْ َ
«...ﺐ مﺴﺘﺠﺎﺑﺔ
ِ »دﻋﻮة الﻤﺮءِ الﻤﺴﻠ ِِﻢ ﻻﺧِﻴ ِﻪ ﺑِﻈﻬ ِﺮ اﻟﻐﻴ
‘‘একজন মুসিলম ভাইেয়র জনয্ তার অসাক্ষােত মুসি
বয্ি� েদা‘আ মকবূল হেয় থােক।’’ 216
215F

216

. মুসিলম, �াগু; (িজিকর ও দু ‘আ অধয্া, বাব : ফদিলদ দু ‘আ িলল
মুসিলমীনা িব জাহিরল গাইব, হাদীস নং- ২৭৩২), ৪/২০৯৪।
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তেব এ ধরেনর েদা‘আ কামনা েয শুধু সাধারণ েলােকরাই
েকবল সৎ েলাকজেনর িনকেটই চাইেব তা নয়, বরং একজন
মযর্াদাবান বয্ি�ও তাঁর েচেয় ক ম মযর্াদাবান বয্ ি�র িনকেট
চাইেত পােরন। এমন েদা‘আ চাওয়ার �চলন �য়ং রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম েথেকই �মািণত। একদা ‘উমার
রািদয়া�াহু আনহ ‘উমরা পালন উপলেক্ষ ম�ায় যাওয়ার জন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর িনকট অনু মিত
চাইেল িতিন তাঁেক অনু মিত দানপূ বর্ক বেলন : ‘‘ভাই! (সফেরর
অব�ায় যখন তুিম েদা‘আ করেব তখন) েতামার েনক েদা‘আ
েথেক আমােদর ভুেল েযও না।’’ 217 এিট হে� জীিবত মানু েষর
েদা‘আর ওসীলা �হেণর একিট সিঠক প�িত। এেত �মািণত হয়
েয, একজন সাধারণ মানু ষ েযমন একজন ওিল ও পীর সােহেবর
িনকট েদা‘আ কামনা করেত পাের, েতমিন একজন পীর সােহবও
একজন সাধারণ মানু েষর িনকট েদা‘আ চাইেত পােরন। েকােনা

217

. আবু দাউদ, �াগু; সালাত অধয্া, বাবু দ দু ‘আ; ২/১৬৯; হাদীসিট ইবেন
আববাস রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্ত। কুরত বী, �াগু; ১২/৩২১।
(তেব হাদীসিটর সনদ দু বর্, [স�াদক])
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পীর সােহব েয মানু েষর জনয্ েদা‘আ করার এেজ�ী িনেয় বেস
থাকেবন িবষয়িট এমন নয়।
কােরা নােমর ওসীলায় েদা‘আ করা েবদ‘আত:
িক� েদা‘আর সময় নবী ও ওিলেদর নােমর মাধয্ম ধের
আ�াহর কােছ িকছু চাওয়ার কথা বা অনু মিত কুরআন ও
হাদীেসর �ারা সমিথর্ত নয়। এর কারণ হেল, এভােব কােরা
নােমর কথা শুিনেয় িকছু চাওয়া হে� মানবীয় বয্াপার। আ�াহ
কােছ িকছু চাওয়ার সময় এমনিট করা িঠক নয়। েকননা, িতিন
কােরা মুখােপক্ষী নন বেল তাঁর সােথ মানবীয় আচরণ কর
�কারা�ের তাঁেক মানু েষর মযর্াদার �ারা �ভািবত করেত
চাওয়ারই শািমল। িতিন কােরা মযর্াদার �ারা �ভািবত ন না
বেলই েকউ তাঁর িনকট িনেজর মযর্াদার ওসীলায় আেখরােত
কােরা জেনয েকােনা শাফা‘আত করেত পারেব না। েয মযর্াদার
মূ লয্ আেখরােত েনই েস মযর্াদার ওসীলায় দুিনয়ােত তাঁর কােছ
িকছু চাওয়ারও েকােনা মূ লয্ েনই। এছাড়া িতি েকােনা মানু েষর
নােমর মাধয্েম বা ওসীলায় তাঁর কােছ িকছু আবদর করেত
আমােদরেক িশক্ষাও েদন িন। বরং িতিন তাঁর িনকট তাঁর িনেজ
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নােমর ওসীলায় আমােদর অভাব ও অিভেযােগর কথা তাঁর িনকট
উপ�াপন করেত আমােদরেক িশক্ষা িদেয় বেলেছ:
ۡ َ ٰ َ ۡ ُۡ ُ ٓ َ ۡ َ ۡ ّ
  [١٨٠ :� فٱد ُعوهُ ب ِ َهاۖ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
﴿ َ�َِ ِ ٱ�سماء ٱ�س
‘‘আ�াহর রেয়েছ উ�ম নামাবলী, সু তরাং েতামরা তাঁেক
তাঁর

নােমর

ওসীলায় আ�ান

কর।’’ 218
217F

আ�াহ েযখােন

আমােদরেক তাঁর নােমর ওসীলায় তাঁেক আ�ান করেত িনেদর্শ
কেরেছন, েসখােন আমরা তাঁেক তাঁর েকােনা সৃ ি�র নােমর
ওসীলায় তাঁর িনেদর্শ বয্তীআ�ান করেত পাির না। যিদও েস
সৃ ি� তাঁর িনকট তাঁর সকল সৃ ি�র মেধয্ অিধক ভালবাসার পা�ও
হেত পােরন। আমরা আ�াহর বা�া। তাই আমােদর জীবেনর
যাবতীয় �েয়াজেনর কথা েকােনা সৃ ি�র মাধয্ম ছাড়াই সরাসির
তাঁর কােছ জানােবা, এটাই �াভািবক কথা এবং যু ি�রও দাবী।
েস জেনয্ই িতিন আমােদর সকলেক সৎ ও অসৎ িনিবর্েশ
েকােনা নবী বা ওিলর মধয্�তা ছাড়াই তাঁেক আ�ান করার
িনেদর্শ কের বেলেছন:

218

ُ َ ۡ َ َۡ ٓ ُ ۡ
  [٦٠ :ب ل� ۡ ۚم ﴾ ]ﻏﻓﺮ
ج
ِ و� أست
ِ ﴿ ٱدع

. আল-কুরআন, সূরা আ‘রাফ : ১৮০।
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‘‘েতামরা আমােক আ�ান কর, আিম েতামােদর ডােক সাড়া
েদব।’’ 219 সরাসির আ�াহেক আ�ান করার িশক্ষা িদেয় রাস
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া

ইবেন

আ�াস

রািদয়া�াহু

আনহুমেক বেলন :
ْ َ ْ َ َ ََْ ْ َ
َ َْ َ َ
َ ﺖ ﻓَﺎﺳْﺎَل
« َو إِذا اﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘ ِﻌﻦ ﺑِﺎﷲ،اﷲ
»إِذا ﺳﺄﻟ
ِ
‘‘যখন তুিম িকছু চাইেব তখন তা আ�াহর কােছই চাইেব,
আর যখন িকছু সাহাযয্ চাইেব তখন তা আ�াহর কােছই
চাইেব।’’ 220 এরপরও িক এ কথা বলা যায় েয, িতিন নবী ও
219F

অিলগেণর নােমর মাধয্ম ছাড়া পাপীেদ েকােনা কথা �বণ কেরন
না বা করেত চান না বা তাঁেদর নােমর ওসীলা িনেয় েদা‘আ করেল
িতিন েদা‘আ �ত কবুল করেবন, অনয্থায় িবলে� করেব?
�কৃতপেক্ষ যারা এমনিট বেল তারা আ�াহর �ি
িমথয্ােরাপ কের। তারা আ�াহর �িত খারাপ ধারণা েপাষণ কের।
অথচ িতিন তাঁর পাপী বা�ােদর তাওবা ও েদা‘আ কবুল কের
তােদর অপরাধ মাজর্না করার জনয্ অিধর আ�েহ অেপক্ষা

219

. আল-কুরআন, সূ রা গািফর : ৬০।

220

. িতরিমযী, �াগু; িকতাবু ল িকয়ামাহ, বাব নং- ৫৯; ৪থর্ খ, পৃ . ৬৬৭।
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থােকন। িতিন তাঁর বা�ােদরেক এ িবষেয়র সংবাদ েদয়ার জনয্
তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক এ মেমর্ িনেদর্
কেরেছন :

َ ٓ َ ۡ َّ
ُ � َ�نَا ۡٱل َغ ُف
ُ لرَح
ّ ور
ٓ ِّ � ِي
  [٤٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٤ ِيم
﴿ ۞�بِئ عِباد

‘‘তুিম আমার বা�ােদরেক সংবাদ দাও েয, আিম হলাম
অিধক ক্ষমাশীল ও েমেহরবা’’ 221
20F

অপর �ােন এ মেমর্আ�ান করেত বেলেছন :
ْ َۡ َ
ّ ّ َّۡ
ُ َ ٰٓ َ ْ ُ َ ۡ َ َ ّ َ َ َٰ ۡ ُ
َ ّ َِن
َ�
﴿ ۞قل �عِبادِي �َِين أ�فوا
َِۚ� ِس ِه ۡم � �ق َن ُطوا مِن َ�ة
ِ َ أنف
ّ ُ َۡ
ً �َ وب
َ ُ�ُن
ُ ِيعا ۚ ِنَّ ُهۥ ُه َو ۡٱل َغ ُف
ُ لرَح
ّ ور
  [٥٣ : ﴾ ]الﺰمﺮ٥ ِيم
�غفِر
‘‘বল : েহ আমার বা�ারা! যারা িনেজেদর নফেছর উপর
অতয্াচার কেরেছা েতামরা আ�াহর রহমত েথেক িনরাশ হেয়
েযওনা, িন�য় আ�াহ যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা ক, িতিনই হেলন
অতয্� ক্ষমাশীল ও দয়া’’ 222
21F

221

. আল-কুরআন, সূ রা িহজর : ৪৯।

222

. আল-কুরআন, সূ রা যু মার : ৫৩।
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যারা অপরাধ কের সরাসির তাঁেক আ�ান কের িতিন
তােদর আ�ান �বণ কেরন।
এ �সে� বেলেছন :
َ َ ِ ّ ََ ۡ َ ُ ُ ٌ َ ّ َ ّ َ
َ َ ََ َ َ
:اع إِذا د َ� ِن�﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َ� جيب دعوة
ِ ﴿ �ذا س�لك عِبادِي � ِ� فإ ِ ِ� ق ِر�بۖ أ
  [١٨٦

‘‘আর আমার বা�ারা যখন েতামােক আমার বয্াপাের
িজজ্ঞাসা ক, (তখন তােদর বল) ব�ত আিম িনকেটই রেয়িছ,
আ�ানকারী যখন আমােক আ�ান কের, তখন আিম তার
আহবােন সাড়া িদেয় তা কবুল কির...।’’ 223
2F

যারা অনয্ায় করার পর �ত তাঁর িনকট ক্ষমা , িতিন তােদর
তাওবা কবুল কেরন। এ �সে� বেলন :
َ
َ ُ َُ ّ َ ََ َٓ ّ َ ُ َ َۡ َ ّ ّ ََ َُّۡ َّ
�ب
ٖ ﴿ ِ�َما �َو�ة � �َِ ِ�َِين �عملون لسُوء ِ��ٰل ٖة ُمَ �تو�ون مِن ق ِر
َ ٰ ٓ �ْأُو
ٗ ِيما َحك
ُ ّ �َ َع َل ۡيه ۡم َو َ� َن
ُ ّ وب
ُ ك َ� ُت
ً �َ َعل
  [١٧ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ِيما
ۗ ِ
ِ �َ َ
‘‘আ�াহ অবশয্ই তােদর তাওবা কবুল কেরন যারা
ভুলবশত ম� কাজ কের, অতঃপর অনিতিবলে� তাওবা কের,
223

. আল-কুরআন, সূ রা বা�ারাহ : ১৮৬।
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এরাই হেলা েসই সব েলাক যােদরেক আ�াহ ক্ষমা কের েদন
আ�াহ মহাজ্ঞা, মহািবজ্’’ 224
অপরাধীরা সরাসির আ�াহেক আ�ান করেল িতিন তােদর
আহবােন সাড়া েদন এবং তােদর অপরাধ মাজর্না কের, েস
স�েকর্ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিওয়াসা�াম বেলন :
َ
ّْ
َ َﺎ �َﺒﺎرَكَ َو
َ »ُّ ﻨ
 �َﻌﺎﻰﻟَ ﻞﻛَُّ ﻴﻟَْﻠَﺔٍ إِﻰﻟَ الﺴ ّﻤَﺎءِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ ﺣِ�َْ �َﺒْﻰﻘَ ﺛُﻠُﺚُ الﻠَﻴ ِﻞ
ََُُْ ْ َْ
َُ ْ َُ ْ َُ َْ ْ َ َ َُ
ْ َ
 َوﻣﻦ، � ﻓﺄﻋ ِﻄﻴﻪ
ﻟ
ﺄ
ﺴ
�
ﻦ
ﻣ
و
،
َﻦْ ﻳَﺪْﻋُﻮْ�ِْ ﻓَﺄَﺳْﺘَﺠِﻴْﺐَ ﻪﻟ
:
ل
ِ� �ﻴﻘﻮ
ِ اﻷﺧ
ِ
َُ
ْ � َ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ
«...� َﺄَﻏْﻔِﺮَ ﻪﻟ
ِ
‘‘আমােদর বরকতময়, সু মহান �িতপালক �িত রােতর
েশষ তৃতীয়াংেশ পৃিথবী সংল� আকােশ আগমন কের বলেত
থােকন- েক আমােক আ�ান করেব, আিম তার আহবােন সাড়া
েদব, েক আমার িনকট চাইেব, আিম তােক দান করেবা, েক
আমার কােছ ক্ষমা চাই, আিম তােক ক্ষমা কের ব।’’ 225
24F

224

. আল-কুরআন, সু রা িনসা : ১৭।

225

. বু খারী, �াগু; (িকতাবু য যু হদ, বাব- েশষ রােতর নামােজ দু ‘আ করা),
১/২১২১; মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল মুসািফরীন, পিরে�দ : েশষ রােত
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মহান আ�াহ েকবল েস সব েলােকরই তাওবা কবুল কেরন
না, যারা মৃতুয্ মুেখ পিতত হেয় তাওবা কের। এ �সে� আ�াহ
বেলন :
َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ّٓ َ
َ َُ َۡ َ ّ َُّۡ
َۡ
َ ّ َلس
ّ ون
ت قال
ات � ٰ إِذا ح� أحدهم ٱلمو
ت �َو�ة ِ�َِين �عمل
ِ ٔ�
ِ ﴿ َولي َس
ِ
ّ ۡ ُ َ َ ُ ُ َ َ ّ ََ َ ۡ ُ ُۡ ّ
ٌ َُف
  [١٨ :ار ۚ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
إ ِ ِ� �بت ٱل�ن و� �َِين �موتون وهم
‘‘আর েসই সব েলাকেদর জনয েকােনা ক্ষমা ে, যারা
ম� কাজ করেতই থােক, এমন িক যখন তােদর কােরা মাথার
উপর মৃতুয্ উপি�ত হ, তখন বলেত থােক- আিম এখন তাওবা
করিছ, আেরা তাওবা েনই তােদর জনয্ যারা কুফরী অব�ায়
মৃতুয্বরণ কের’’ 226
25F

আমরা েদখেত েপলাম েয, উ� আয়াতসমূহ ও হাদীেস
েকাথাও অপরাধীেদর তাওবা কবুল ও গুনাহ মাজর্না করার জন
মহান আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সৃি�র

দু ‘আ ও িজিকর করার েক্ষে� আ�হ �দ, এবং দু ‘আ কবু ল করা),
১/৫২১।
226

. আল-কুরআন, সূ রা িনসা : ১৮।

336

মধয্কার কােরা নাম ও মযর্াদার মাধয্ম ধআ�াহর কােছ তাওবা
করেত বেলন িন। েকােনা মাধয্েম তাঁর কােছ কথা না বলেল িতিন
কােরা তাওবা কবুল করেত িবল� করেবন, এমন কথাও বেলন
িন। বরং এ সেবর �ারা অপরাধীেদর তাওবা কবুল কের
তােদরেক ক্ষমা কের েদয়ার জনয্ আ�তা‘আলার অধীর আ�হ
থাকার কথাই আমরা জানেত েপলাম।
েদা‘আ কবুেলর স�াবয্ সময় ও মুহূতর:
এখন শুধু �েয়াজন হে� আ�াহ তা‘আলার িনকট বা�ার
অনু তাপ ও অনু নয়-িবনয় �কাশ করার। আ�াহ তা‘আলার িনকট
বা�া সাবর্ক্ষিণকই তার অনুতাপ �কাশ করেত পাের। তেব
জনয্ স�াবয্ িকছু সময় ও মুহূতর্ও রেয়েছ। স�াবয্ সময় েসহরীর সময়, জুমু‘আর িদন, রমাযান মাস ও ‘আরাফার িদন।
আর স�াবয্ মুহূতর্ েয- নামােয েসজদা রত অব�ায়, আযান ও
ইকামেতর মধয্বতর্ী স, নামােযর েশেষ একাকী বেস ও বৃ ি�
বষর্েণর সমেয় 227 বা�া যিদ েদা‘আ কবুেলর এ সব স�াবয্
২২৬

সময় ও মুহূতর্ অে�ষণ কের আ�াহ তা‘আলার িনকট তার কৃত
227

. নববী, ইয়াহইয়া ইবেন শরফ, মহই উি�ন আবু যাকািরয়য্, আল-আযকার;
(ৈবরুত: দারু মা‘িরফাহ, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), পৃ .৩৫৩।
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অপরােধর জনয্ অনুতাপ কের বং পুনরায় অপরাধ না করার দৃ ঢ়
সংক� িনেয় তাঁর কােছ �াথর্না কে, তা হেল িতিন তােক
অবশয্ই ক্ষমা করেবন। িতিন যিদ তাঁর অবাধয্ অহংক
শয়তােনর েদা‘আ কবুল কের তার আহবােন সাড়া িদেয় তােক
অপকমর্ করার জনয্ েকয়ামত পযর্� আয়ু িদেত পা, 228 তা
হেল সাধারণ অপরাধীরা তাঁর কােছ িবনেয়র সােথ সরাসির িকছু
চাইেল িতিন তােদর েদা‘আ কবুল না করার েকােনা কারণ থাকেত
পােরনা। �কৃত কথা হে�- যারা তাঁর আনু গতয্েক �ায়ীভােব না
েহাক অ�ত সামিয়কভােব হেলও �ীকার কের িনেয় তাঁেক
একিন�ভােব িবনেয়র সােথ আ�ান কের, িতিন তােদর
আহবােনও সাড়া েদন। এ েক্ষেআ�ানকারী েকােনা মুশিরক না
মুনািফক না ফািসক না মু’িমন, এ সেবর �িত িতিন আেদৗ
েকােনা লক্ষয্ কেরন না। আর এ কারেণই মুশিরকরা যখন সমু
ঝেড়র কবেল পেড় তােঁ ক একিন�ভােব আ�ান করেতা তখন
িতিন তােদর িবপদ েথেক উ�ার কের িদেতন।
228

. শয়তান অপমািনত হেয় িবতািড়ত হওয়ার �া�ােল এই ব’েল দু ‘আ
কেরিছল :

َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َٰ ٓ ۡ َ َ َ
َ ُۡ َ َ ّ َ َ
َ نظر
  [١٥  ،١٤ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ �ن
ِ  قال ِنَك مِن ٱلم١ ﴿ قال أن ِظر ِ� إِ� يو ِم �بعثون

‘‘�ভু! আমােক েকয়ামত িদবস পযর্� অবকাশ দান কর, আ�াহ বেলন :
েতামােক অবকাশ দান করা হেলা।” আল-কুরআন, সূ রা আ‘রাফ : ১৪ ও ১৫।
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েযমন আ�াহ বেলন :
ْ
َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ٰ ّ َ ّ َ ّ�َ َ ُ ٱ
َ َ
ُۡ َّ ُْ َ َ ۡ ُۡ
� إِذا
ِ ﴿ فإِذا َر� ُِبوا ِ� ٱلفل
ِ ك دعوا �َ �ل ِِص� � ِين َلَمَا َٮهم إِ� ٱل
َ ُ ُۡ ۡ ُ
  [٦٥ : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٦ ��ون
ِ � هم
‘‘যখন মুশিরকরা (সমুে�) েনৗকা বা জাহােজ আেরাহণ কের
(ঝেড়র কবেল পেড়, তখন তারা) তােদর সকল আনু গতয্েক
আ�াহর জনয্একিন� কের তাঁেক আ�ান কের। অতঃপর িতিন
যখন তােদরেক �েল এেন উ�ার কের িদেতন, তখনই তারা
(তাঁর সােথ) শরীক করেত থােক।’’ 229 মুশিরকরা যিদ তােদর
28F

িশকর্ী ধয্-ধারণা পিরহার না কেরও েকােনা মধয্�তা ছাড়াই
একিন�ভােব সরাসির আ�াহেক আ�ান করার ফেল িতিন
তােদরেক ঝেড়র কবল েথেক উ�ার করেত পােরন, তা হেল
আমােদর ডাক না শুনার েত েকােনা কারণ থাকেত পাের না।
অতএব যারা মৃত নবী ও ওিলেদরেক আ�াহ ও সাধারণ
মানু ষেদর মােঝ মাধয্ম িহেসেব দাঁড় কেরন এবং তাঁেদর নােমর
মাধয্েমেদা‘আ করেল আ�াহ েস েদা‘আ �ত �বণ কেরন বেল
মেন কেরন, তারা আসেল আ�ার �িত িমথয্ােরাপ কেরন। তােদর
জানা আবশয্ক ে, েকােনা ওিল েতা দূ েরর কথা �য়ং রাসূ লু�াহ
229

. আল-কুরআন, সূ রা ‘আনকাবূত : ৬৫।
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সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামও যিদ কােরা বয্াপাের আ�াহ
কােছ েকােনা সু পািরশ কেরন, তা হেল তাঁর েস সু পািরশ �হণ
করা আ�াহ তা‘আলার উপর জরুরী হেয় যায় না। েযমন িতিন
মুনািফকেদর সরদার আ�ু �াহ ইবেন উবাই এর জানাযার নামায
পেড় তার মাগিফরােতর জনয্ সুপািরশ কেরিছেলন। িক� আ�হ
তাঁর সু পািরশ �হণ করােতা দূ েরর কথা, িতিন তাঁেক এ ধরেনর
কেমর্র পুনরাবৃি� করার বয্াপাের সতকর্ কের িদেয়িছেলন।
�সে� আ�াহ বেলিছেলন :
َ ُّ َ ۡ َ َ َ ّٗ َ ۡ َ ۡ َُ ۡ ۡ َ َۡ
  [٨٠ :�َ ل ُه ۡ ۚم ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
﴿إِن �ستغفِر لهم سبعِ� َرَة فلن �غفِر
‘‘যিদ তুিম তােদর (মুনািফকেদর) জনয্ স�র বারও ক্ষ
িভক্ষা , তবুও আ�াহ কি�নকােলও তােদরেক ক্ষমা করেব
না।’’ 230
29F

অপর আয়ােত এেদর জানাযা পড়েত িনেষধ কের িদেয়
বেলন :
ۡ َ ٰ َ َ ۡ ُ َ َ َ ٗ َ َ َ ّ ُ ۡ َّ َ ُ َ ّ َ ٓ ٰ َ َ م
  [٨٤ :�ه ِۦٓ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
ِ � � ﴿ و� تص ِل َ أح ٖد ِنهم َات �بدا و� �قم

230

. আল-কুরআন, সূ রা তাওবাহ : ৮০।
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‘‘এেদর েকউ মরেল তুিম তােদর জানাযার নামায পড়েব
না, তার কবেরর পােশও দাঁড়ােব না।’’ 231
কােজই েদখা যাে� েয, েকউ িকছু চাইেল তা নবী বা
ওিলেদর মধয্েম আ�াহর িনকট েচেয়েছ ি না, মূ লত েসটা েদখার
েকােনা িবষয় নয়। বরং আসল েদখার িবষয় হে� যার সমসয্া তার
মানিসক অব�া কী। েদা‘আকারীর মানিসক অব�া িঠক হেল এবং
এখলােসর সােথ েস িনেজই সরাসির আ�াহর কােছ চাইেল িতিন
শুধু ম’িমন েকন মুশিরেকরও েদা‘আ শুেনন এবং তােক িবপদ
েথেক উ�ার কেরন। এটাই হে� আ�াহর সু �াত বা িনয়ম।
উ� আেলাচনার �ারা এ কথা �মািণত হেলা েয, েদা‘আ
করার সময় েকােনা সৃ ি�র নােমর বা তাঁর মযর্াদা ও হুরমেত
ওসীলা �হেণর জনয্ আ�াহ আমােদরে েকােনা িশক্ষা দান কের
িন বা তাঁর সাধারণ বা�ােদর সমসয্ািদ তাঁর িনকট উপ�াপেনর
জনয্ িতি তাঁর সৃ ি�র মধয্কার কাউেক তাঁর ও তাঁর বা�ােদর
মেধয্ ওসীলা হওয়ার জেনয্ও মেনানীত কেরন িন। বরং এ

231

. আল-কুরআন, সূ রা তাওবাহ : ৮৪।
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েকােনা েকান পীরেদর মনগড়া ব�বয্ ৈব আর িকছুই নয়। এ
িবষয়িট অবগিতর পর এবার আমােদরেক েয িবষয়িট জানেত হেব
তা হেলা : আ�াহ তা‘আলার িনকট িকছু চাইেত হেল তা কীভােব
চাইেত হেব?
আ�াহ তা‘আলার িনকট িকছু চাওয়ার ৈবধ ওসীলার �কারেভদ :
আ�াহর িনকট িকছু চাইেত হেল তা েমাট দু ’ভােব চাওয়া
েযেত পাের :
এক. েকােনা িকছু র মাধয্ম ছাড়াই সরাসির আ�াহ
তা‘আলার িনকট িকছু চাওয়া েযেত পাের। েকােনা �েয়াজনেক
সামেন েরেখ এ কথা বলা েযেত পাের েয, েহ আ�াহ আমার
অমুক �েয়াজনিট পূণ্ কের িদন। আমার অসুখ হেয়েছ তা �ত
র
িনবারণ কের িদন...ইতয্ািদ।
দু ই. েকােনা িকছু র ওসীলা বা মাধয্ম কের আ�াহর কােছ
িকছু চাওয়া। কুরআন ও সহীহ হাদীস অধয্য়ন করেল েদখা যা,
আ�াহর কােছ েমাট ছয় প�ায় ওসীলা কের িকছু চাওয়া েযেত
পাের:
342

�থম প�া : আ�াহ তা‘আলার সু �র নামাবলী ও সু মহান
গুণাবলীর ওসীলায়েদা‘আ করা :
আ�াহ তা‘আলার জানা বা অজানা পিব� ও উ�ম
নামাবলীর মাধয্েম তাঁর কােছ িকছু আেবদন করা। িনেজর
�েয়াজেনর কথা বলার পূেবর্ মুেখ তাঁর নাম েনয়া । েযমন এ
কথা বলা :

َ َ َ ْ َ ُ َ ّ ِﺮَﻤ
ّ »ﻳﺎ
« ُﺣ ِﺘﻚ أ ْﺳﺘَ ِﻐﻴﺚ
 َُ ﻳﺎ َﻴُﻮم

‘‘েহ িচর�ীব েহ সবিকছু র ধারক! আিম েতামার রহমেতর
অসীলায় উ�ার কামনা করিছ 232।’’
২৩১F

এ প�া েয আ�াহ তা‘আলার িনেদর্িশত প�া তা আমরা
ইেতাপূ েবর্ অবগত হেয়িছ। এিট ওসীলার সেবর্া�ম প�া হওয়া
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া অিধকহাের এ প�া
অবল�ন কেরই েদা‘আ করেতন। হাদীেসর ��সমূ েহর েদা‘আর
অধয্ায় খুলেলই এর জল� �মাণ পাওয়া যায়।
ি�তীয় প�া : আ�াহর তাওহীদ ও ঈমােনর রূকনসমূেহর �িত
ঈমান আনয়েনর ওসীলায় েদা‘আ করা :
232

. িতরিমযী, হাদীস নং ৩৫২৪।
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িনে� বিণর্ত আয়াত দ ’িট �ারা এ জাতীয় ওসীলার �মাণ
পাওয়া যায়। ইউনু স (আলাইিহস সালাম) েক যখন সমুে�র মাছ
ভক্ষণ কেরি, তখন িতিন েস িবপদ েথেক �ত মুি� লােভর
জনয্ আ�াহ তা‘আলার তাওহীেদর ওসীলায় েদা‘আ কের
বেলিছেলন :
ّ َ ُ ُ ّ َ َ ٰ َ ۡ ُ َ َ ٓ ّ َ َٰ ٓ ّ َ ٰ َ ُ ّ
َ ََ
َ ل�َٰلِم
ٰ اد
﴾�
ت أن َ إِ�ه ِ�َ أنت سب�نك إ ِ ِ� كنت مِن
﴿�ن
ِ �ى ِ� لظُل
ِ
  [٨٧ :]اﻻﻧبﻴﺎء
‘‘অ�কােরর মেধয্ িতিন এই বেল আ�ান কেরন েয, (েহ
আ�াহ) তুিম বয্তী েকােনা সিঠক ইপাসয্ েন, আিম েতামার
পিব�তা বণর্না করি, িন�য় আিম যািলমেদর অ�গর্ত হেয়
েগিছ।’’ 233
23F

আ�াহ তা‘আলার �িত ঈমান আনয়েনর ওসীলায় েদা‘আ করা
�সে� কুরআনু ল কারীেম বিণর্ত হেয়েছ:
ُ ّ� َ ْ ُ َ ۡ َ ٰ َ ۡ
َُ ٗ َُ َۡ َ َّ َّٓ
ّ ۚ �ٔمَن َّا
َ َ � ۡم
َ�َ َنا
ِ ﴿ ّ�َنا ِ�َنا س ِمعنا منادِيا �نادِي ل ِِ�ي� ِن أن ءامِنوا بِر
َۡ
ۡ َ
ّ
َ ّ و� َنا َو َ� ّف ِۡر َن َّا َس
َ ُٱغف ِۡر َ�َا ُذن
: ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ ِ�ٔات َِنا َتَوَ�َ َنا َم َع ٱ�بۡ َرار
ف
ِ
  [١٩٣
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‘‘েহ আমােদর �িতপালক! আমরা একজন আ�ানকারীেক
ঈমােনর �িত এ মেমর্ আ�ান করেত শুেনিছ ে, েতামরা
েতামােদর �িতপালেকর �িত ঈমান আনয়ন কর, ফেল আমরা
ঈমান আনয়ন কেরিছ, েহ আমােদর �িতপালক! অতএব,
(েতামার �িত ঈমান আনয়েনর ওসীলায়) তুিম আমােদর
অপরাধসমূ হ মাজর্না ক, আমােদর অপকমর্সমূহ দূর কের দাও
এবং আমােদরেক েনক মানু ষেদর সােথ মৃতুয্ দাও’’ 234
ঈমােনর রকসমূ েহর �িত ঈমান আনয়েনর ওসীলায়
েদা‘আ করা �সে� বিণর্ত হেয়েছ:
ّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ّ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ ٓ َ ّ ّ َ ٓ َامَن
َ ل�َهد
 ﴾ ]ال٥ ِين
﴿ َ�َنا َا بِما أنزلت َٱ�َبعنا لرَسول فٱ�تبنا مع
ِٰ
  [٥٣ :ﻋﻤﺮان
‘‘েহ আমােদর �িতপালক! তুিম যা িকছু অবতীণর্ কেরছ
আমরা তােত ঈমান এেনিছ এবং রাসূ েলর অনু সরণ কেরিছ,

234

. আল-কুরআন, সূ রা : আেল ইমরা্ন : ১৯৩।
345

অতএব, তুিম

আমােদরেক সাক্ষয্দানকারীেদর মেধয্ ি

নাও।’’ 235
অ� আয়ােত আ�াহর িকতােবর �িত ঈমান এবং রাসূ েলর
অনু সরণ এ দু ’িট িবষয়েক ওসীলা কের সাক্দানকারীেদর মেধয্
িলেখ েনয়ার কথা আ�াহর কােছ চাওয়া হেয়েছ। এেত �মািণত
হয় েয, এ দু ’িট িবষেয়র মত ঈমােনর আেরা েয সব রুকন
রেয়েছ েসগুেলার �িত ঈমান আনয়েনর ওসীলায়ও েদা‘আ করা
েযেত পাের।
তৃতীয় প�া : আ�াহর িনকট িবপদ ও দু ঃেখর কথা বেল িনেজর
অপারগতা ও দু ব্লতা �ক
র
েশর ওসীলায় েদা‘আ
করা :
েযমন আইউব (আলাইিহস সালাম) তাঁর অসু েখর কথা বেল
িনেজর অপারগতা ও অসহায়ে�র িবষয়িট আ�াহর কােছ তুেল
ধের তাঁর দয়া কামনা কের বেলিছেলন :

َ
ّ نت أ َ ۡر َح ُم
َ �ِ ٰ َ�ل
َ َ �ُّ َوأ
ّ ُ �
َ ِ َّ ﴿ � ِ ّ� َس
  [٨٣ :ِ� ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء
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‘‘�ভু! আমােক অকলয্াণ েপেয় বেসেছ, তুিম হেল অিধক
দয়াবান।’’
চতুথর্ প�া: িনেজর অপরাধ �ীকার করার ওসীলায় েদা‘আ করা :
েযমন আদম ও হাওয়া (‘আ.) শয়তােনর �েরাচনায় পেড়
গম খাওয়ার পর যখন বুঝেত পারেলন েয, তারা অপরাধ কের
েফেলেছন, তখন তারা তােদর অপরাধ �ীকার করার ওসীলায়
আ�াহর কােছ তা মাজর্নার জনযেদা‘আ কের বেলিছেলন :
َ ََۡ ََۡ ََ ۡ َۡ ۡ ّ
ُ َ ََٓۡ َ َّ
َ ۡ َ ّ
َ نف َس
َ �ِ ٰ�
﴾�ن
ٱل
ِن
م
َكُو�َن
َ
ا
ن
�
ر
ت
و
ا
�
ِر
ف
غ
�
م
َ
�ن
ا
ن
﴿َ�َنا ظلمنا أ
ِ
  [٢٣ :]اﻻﻋﺮاف
‘‘েহ আমােদর �িতপালক! আমরা আমােদর িনেজেদর
উপর অতয্াচার কেরি, তুিম যিদ ক্ষমা ও দয়া না , তা হেল
আমরা ক্ষিত��েদর অ�ভুর্� হেয় য’’ 236
235F

প�ম প�া : েকােনা সৎকেমর্র ওসীলায়েদা‘আ করা:
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সৎ কমর্ িবিভ� রকেমর হেত পাের। ত�েধয্ উ�ম  ’িট
‘আমল হে� নামায ও িবপেদ ৈধযর্ ধারণ করা। তাই মহান
আ�াহ এ দু ’িটর ওসীলায় েদা‘আ করার �িত িনেদর্শ িদেয়
বেলেছন :
َ ّ َ ۡ َ ُ ْ ّ ۡ َٱ
  [٤٥ :لصَل ٰوة ِ� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
�
ِ َ﴿ وٱستعِينوا ِٱلص
‘‘েতামরা ৈধযর্ ধারণ এবং নামােযর ওসীলায় আ�াহর কােছ
সাহাযয্ কামনা ক’’। 237 এ আয়ােতর মমর্ানুযায়ী �মািণত হয়
২৩৬ F

েয, ফরয ও নফল নামাযাে� একাকী বেস নামােযর ওসীলায়
আ�াহর কােছ িকছু �াি�র জনয্েদা‘আ করা েযেত পাের।
এছাড়াও সহীহ হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ ে, বনী ইসরাঈেলর
িতন বয্ি� একদা রাত যাপেনর জনয্ একিট পাহােড়র পাদেদে
অবি�ত গুহায় আ�য় িনেয়িছল। রােত পাহােড়র চূড়া েথেক
একিট পাথর গিড়েয় পেড় তােদর গুহার মুখ ব� হেয় েগেল তারা
পর�রেক বলেলা :
ْ ّ
ْ َ
ْ َ ّ
ُ
َ ْ ْ ُ
َ ّ ﺨ َﺮة ِّﻻَ أَ ْن ﺗَ ْﺪﻋُﻮا
«�َ ﺑِ َﺼﺎ ِﻟ ِﺢ أ� َﻤﺎ ِﻟ� ْﻢ
ِ َ»ِﻧَﻪُ  ﻻ �ُﻨ ِﺠﻴ�ﻢ ِﻣﻦ ﻫ ِﺬهِ لﺼ
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‘‘েতামােদর সৎ ‘আমেলর ওসীলায় আ�াহেক আ�ান না
করা বয্তীত এ পাথর েথেক েতামােদর মুি� েকােনা উপায়
েনই...।’’ 238 এরপর তােদর একজন তার িপতা-মাতার �িত
সদাচরণ করার ওসীলায় েদা‘আ করেলা, আেরকজন আ�াহর
ভেয় বয্িভচার করা েথেক িবরত থাকার ওসীলায়েদা‘আ করেলা,
তৃতীয়জন মজুরেক তার �াপয্সহ আেরা অিধক স�দ েদয়ার
ওসীলায় আ�াহ তা‘আলােক আ�ান করার পর আ�াহ তােদরেক
239
েস িবপদ েথেক মু� কেরিছেলন।
২৩৮

এেত �মািণত হয় েয, শরী‘আত কতৃর্ক িনেদর্িশত যাবতী
করণীয় ও বজর্নীয় কমর্ কের এর ওসীলায় -পরকালীন
কলয্াণাজর্ন ও অকলয্াণ দূরীকরেণর জনয্ আ�াহর ক েদা‘আ
করা েযেত পাের।

238

. বু খারী, �াগু; িকতাবু ল ইজারাহ, বাব নং- ১২ ; ৩/৭৯৩; মুসিলম,
�াগু; িকতাবু য িয�, বাব : ি�সয্াতু আসহািবল গািরস সালাসাি, হাদীস
নং- ১০০; ৪/২০৯৯।
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. মুসিলম, �াগু; (িকতাবু য িযিকর ওয়াদ দু ’আ, বাব: িতন গুহাবাসীর
ঘটনা...); ৪/২০৯৯।
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ষ� প�া : জীিবত মানু েষর েদা‘আর ওসীলায় আ�াহর িনকট িকছু
কামনা করা :
জীিবত মানু েষর েদা‘আর ওসীলা �হণ কেরও আ�াহর
কােছ িকছু চাওয়া েযেত পাের। এ ওসীলা আবার দু ’ভােব হেত
পাের :
এক. িনেজর এবং িনেজর স�ানািদ ও পিরবােরর ইহ-পরকালীন
কলয্ােণর জন েকােনা মানু েষর িনকট িগেয় তােক এ কথা বলা
েযেত পাের েয, আমােদর জনয্ একটু েদা‘আ করুন বা আমােদর
জনয্ েদা‘আ করেবন 240। েদা‘আকারী বয্ি� তাৎক্ষিণক আমাে
২৩৯

240

. যিদও কারও কােছ েদা‘আ েচেয় েবড়ােনা কুরআন ও রাসূ েলর সহীহ
হাদীস �ারা �মািণত হয় িন; কারণ এেত দু ’িট সমসয্া রেয়ে, এক. বা�া
তার রব েথেক দূ ের সের েযেত পাের। দু ই. শুধু শু ধু কারও কােছ েছে
েবড়ােনার মাধয্েম িনেজেক েহয় করেছ এবং অেনয্র �িত মুখােপক্ষী হ
যা েকােনাভােবই কাময্ হেত পাের না। সুতরাং বা�া িনেজই এ কাজিট
িনেজর জনয্ করা উিচত। যিদ অেনয্র কােছ েদ‘আ চায়, তখন তার
উে�েশয্ থাকেত হেব েয যার কােছ েদ‘আ েচেয়িছ েস বয্ি� িনেজও
আমার জনয্ েদ‘আ করা �ারা উপকৃত হেত পাের; কারণ, েয েকউ কারও
জনয্ তার অনুপি�িতেত েদ‘আ কের েফেরশতা বলেত থােক, “েতামার
জনয্ও অনুরূপ েহ”। সু তরাং এর মাধযেম েদা‘আ�াথর্ী ও েদ‘আকারী
350

জনয্ েদা‘আ করেত পােরন। ই�া করেল পরবতর্ী সমেয় আমােদর
অনু পি�িতেতও তা করেত পােরন। তেব অনু পি�ত অব�ার েদা‘আই
সবেচেয় উ�ম। েকননা, তা আ�াহর কােছ গৃহীত হওয়ার অিধক
স�াবনা রেয়েছ বেল ইেতাপূেবর্ বিণর্ত হাদীস �ারা �মািণত হেয়েছ
নবজাত িশশু ও েরাগীেদরেক কােরা কােছ িনেয় েযেয় তার
িনকট তােদর জনয্ েদা‘আ কামনা করাও এ জাতীয় ওসীলারই
অ�ভুর্�। এ জাতীয় কমর্ রাসূেলর সাহাবীেদর মােঝ �চিল
িছল। উ�ু ল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহু আনহ েথেক বিণর্ত
হেয়েছ েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কােছ
স�ানেদর িনেয় আসা হেতা, িতিন (েদা‘আ পাঠ কের তােদর গােয়

উভেয়ই সমভােব উপকৃত হেত পাের। তাই কারও কােছ েদা‘আ চাওয়ার
সময় উভেয় উপকৃত হওয়ার এ িনয়ত থাকা আবশয্, িনছক িনেজর জনয্
কারও কােছ যা�া কের েবড়ােনা ইসলােমর মূল িশক্ষার িবেরাধী।
িবষয়িট আরও জানার জনয্ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়য্াহ িলি,
‘আল-ওয়ােসতা-বাইনাল হাি� ওয়াল খালক’ বা ��ােক েপেত মাধয্ম �হণ
��িট (কািময়াব �কাশনী কতৃর্ক আমার �ারা অনুবাদ ও স�ািদ) েদখা
েযেত পাের। [স�াদক]
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হাত বুিলেয় ঝাড়ফুঁক কের) তােদর উপর বরকত িদেতন এবং
খুরমা িচিবেয় তােদর মুেখর তালু েত লািগেয় িদেতন।’’ 241
দু ই. কােরা িনকট িনেজর কলয্ােণর জনযেদা‘আ চাওয়া এবং
িতিন তাৎক্ষিণেদা‘আ করেল িনেজও েস েদা‘আয় শরীক হেয়
আ�াহর কােছ িনেজর জনয্ েদা‘আকারীর েদা‘আ কবুল হওয়ার
জনয্ আ�াহু�া-মীন বলা। অথবা তার েদা‘আর সােথ শরীক
না হেয় পরবতর্ েকােনা সমেয় িনেজ িনেজর জনয্েদা‘আ করার
সময় তাঁর েদা‘আর ওসীলা �হণ কের এ কথা বলা েয, েহ
আ�াহ! অমুক বয্ি� আমার জনয্ ে েদা‘আ কেরেছন, তাঁর েস
েদা‘আ এর ওসীলা কের বলিছ- আমার বয্াপাের তার েদা‘আ
কবুল করুন। এ জাতীয় ওসীলা করার ৈবধতা িনে� বিণর্
হাদীস�য় �ারা �মািণত হয়:
�থম হাদীস
‘উছমান ইবেন হানীফ (রহ.) েথেক বিণর্ত। একজন অ� মানুষ
এেস রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক বলেলা :
َ َ ُ ُْد
َ
َ َْ
ْ اﷲ أ ْن ﻳُﻌﺎ� ِْﻴ
 وَ إِنْ ﺷِﺌْﺖَ ﺻَﺮﺒت، َِنْ ﺷِﺌْﺖَ دَﻋَﻮْتُ لَﻚ
":ُ َﻘَﺎلَ ﻪﻟ. �
»أ ع
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ ْد
َ
َ
َ ٌْ َ ََُ
ِّْ�َ �َﻴُﺼ، ُ �َﻴُﺤْﺴِﻦَ وُﺿُﻮْءَه، َهُ أَنْ �َﺘ َﻮ َﺿّﺄ
 "ﺄمﺮ.ا ع: ﻓﻘﺎل."� لﻚ
�ﻬﻮ ﺧ
241

. মুসিলম, �াগু; (িকতাবু ত �াহারত, পির�দ : দু �পানকারী িশশুেদর
বরকত দােনর হুকু); ১/২৩৭।
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ََ ﺪْﻋُﻮْ ﺑِﻬَﺬَا اﺪﻟُّﺎ َ ﻬُﻢَّ إِ�ِّْ أَﺳْﺄَلُﻚ
ََ
َ
َ َ
وَ أَﺗﻮ َﺟّﻪُ إِﻴﻟْﻚ ِنَﺒِﻴِّﻚ
: ِﻋء
 وَ ﻳ، ِْ�َْﻌَﺘ
َ
ْ ِ َِّ الﺮَّﻤﺣَْﺔِ ﻳَﺎ �َُﻤَّﺪُ إِ�ِّْ ﺗَﻮﺟَّﻬْﺖُ ﺑِﻚَ إﻰﻟَ رَ�ِّْ ﻲﻓِْ ﺣَﺎﺟَﻲﺘِْ ﻫَﺬِهِ �َﺘَﻘَﻲ
ﻀ
ِ
ُ ُ ّ
ْ ْ ْ َِّ ﺷَﻔ
« ﺮﺒَِأَ الﺮَﺟﻞ:  ﻗﺎل الﺮاوي.� �ِﻴ ِﻪ
"  و ﻓ رواﻳﺔ." ّ َِ الﻠَّﻬُﻢَّ ﻓَﺸَﻔِّﻌْﻪُ ﻲﻓ
ِﻌ
‘‘েহ রাসূল! আ�াহর কােছ েদা‘আ করুন িতিন েযন আমার
চক্ষু িফিরেয় েদন। রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তা
বলেলন : তুিম চাইেল আিম েতামার জনয্ েদা‘আ করেবা, আর
তুিম চাইেল ৈধযর্ ধারণ করেত পাের, তা হেল েতামার জনয্ তা
ম�ল হেব। েলাকিট বলেলা: েদা‘আ করুন। অতঃপর রাস ূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক উ�মভােব ওয়াযু কের
দু ’রাক‘আত নামায আদায় কের িনে�া� েদা‘আর মাধয্েমেদা‘আ
করেত বলেলন:েহ আ�াহ ! আিম েতামার কােছ সওয়াল করিছ
এবং েতামার রহমেতর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম

(এর েদা‘আ)-এর ওসীলায় েতামার িদেক মুখ

িফরালাম, েহ মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আিম
েতামার (েদা‘আ এর) ওসীলায় আমার এই �েয়াজেনর েক্ষে
েতামার রেবর �িত মুখ িফরালাম, অতএব আমার এই �েয়াজন
পূ ণর্ করুন। েহ আ�! আমার বয্াপাের তুিম তাঁর েদা‘আেক
কবুল কর’’। অপর বণর্নায় রেয়েছ : আমার েস বয্াপাের আমার
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েদা‘আ কবুল কর।’’ এ হাদীেসর বণর্নাকারী বেলন : েলাকিট
এভােব েদা‘আ করার পর েস সু � হেয় যায়।’’ 242
এ হাদীেস বিণর্ত েলাকিটর েদা‘আর জনয্ আেবদন করা
অতঃপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর পক্ষ েথে
তার জনয্ েদা‘আ করা বা না করার বয্াপাের এখিতয়ার েদয়,
পিরেশেষ রাসূ েলর পক্ষ েথেক তােক উেদা‘আ িশিখেয় েদয়ার
�ারা এ জাতীয় ওসীলার ৈবধতা �মািণত হয়।
ি�তীয় হাদীস
আনাস রািদয়া�াহু আনহ েথেক বিণর্ত হেয়েছ ে, ‘উমার
ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু আনহ যু েগ যখন অনাবৃ ি�জিনত
কারেণ তাঁরা অভােব পিতত হেতন তখন তারা আ�াস
রািদয়া�াহু আনহ েদা‘আর ওসীলায় বৃ ি� চাইেতন এবং ‘উমার
তাঁর েদা‘আয় বলেতন :
ّ
َ َِّ َّﻞُ إِﻴﻟَْﻚَ ﺑِﻌَﻢِّ ﻧَبِﻴ
َ
َ  و،ّﻨَﺎ ﻓَتَﺴْﻘِﻴْﻨَﺎ
ﻨﺎ
 إِﻧ ّﺎ �َﺘَﻮﺳ
ِ »ِﻧَﺎ ﻛُﻨَّﺎ �َﺘَﻮَﺳَّﻞُ إِﻴﻟَْﻚَ ﺑِنَﺒِي
َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ
« ﻓيﺴﻘ ْﻮن: ﻗﺎل، ﻓﺎﺳ ِﻘﻨﺎ
242

. িতরিমযী, �াগু; ৪/৫৬৯; আ�ু র রহমান আল-মুবারকপুরী, �াগু;
৪/২৮১-২৮২।
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‘‘েহ আ�াহ! আমরা আমােদর নবীর মাধয্েম আপনার িনকট
বৃ ি�র জনয্ েদা‘আ চাইতাম, ফেল তুিম আমােদর বৃ ি� িদেত,
আমরা (এখন) আমােদর নবীর চাচার (েদা‘আর) মাধয্েম আপনার
িনকট বৃ ি� কামনা করিছ.অতএব, আপিন আমােদর বৃ ি� দান
করুন। আনা রািদয়া�াহু আনহবেলন : এ ভােব েদা‘আ করার
পর তাঁেদর বৃ ি� দান করা হেতা।’’ 243
এ হাদীস �ারাও অেনয্র েদা‘আর ওসীলায় েদা‘আ করার
ৈবধতা �মািণত হয়।
ওসীলা করার অৈবধ প�া :
েকউ েকউ এ হাদীস দু ’িট �ারা নবী ও ওিলেদর জাতস�া,
তাঁেদর নাম, অিধকার ও মযর্াদার ওসীলায় েদা‘আ করােক জােয়য
বেল দলীল িদেয় থােকন এবং এর িভি�েতই তারা নবী, রাসূ ল,
তথাকিথত গাউছ, কুতুব ও খােজগানেদর নাম ও মযর্াদার
ওসীলায় েদা‘আ কেরন। রাসূ ল এর হুরমেতর ওসীলায় েদা‘আ
কের বেলন :
243

. বু খারী, �াগু; (িকতাবু ল ইে�সকা, পির�দ : অনাবৃ ি�র সময় জনগণ
কতৃর্ক ইমামেক বৃি� জনয্  ‘আ করেত বলা); ১/২/৭৫।
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""ﻞ ﻳﺎ إﻟ� ﻞﻛ ﺻﻌﺐ ﺤﺑﺮﻣﺔ ﺳﻴﺪ اﻷﺑﺮار
‘‘েহ আ�াহ ৈসিয়য্দুল আবরার এর হুরমেতর ওসীলা
যাবতীয় কিঠন সমসয্ািদ সহজ কের িদন’’
অেনক সময় নামাযাে� বা েকােনা অনু �ান েশেষ েযৗথভােব
েদা‘আ করার সময় বেল থােকন: েহ আ�াহ সম� নবী-রাসূ ল,
সাহাবা,

তােবঈন,

আই�ােয়

েকরাম,

গউছ,

কুতুব

ও

খােজগানেদর ওসীলায় আমােদর অপরাধ মাজর্না কর, ইহকালআেখরােত কলয্াণ দান করুন এবং অকলয্াণ দূর ...ইতয্ািদ
তারা এ জাতীয় ওসীলা ৈবধ বেল �মাণ করার জনয্ বেল:
�থম হাদীস �ারা বাহয্ত �মািণত হয় ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এ বয্ি�েক তাঁর নাম ও মযর্াদার ওসীলা
েদা‘আ করেত িশিখেয়েছন। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এ বয্ি�র জনয্ তাৎক্ েকােনা েদা‘আ কেরেছন
বেলও এ হাদীেসর বণর্না েকােনা �মাণ েনই। তােদর মেত
এেত বুঝা যায় েয, িতিন তাঁর নােমর ওসীলায়ই তােক েদা‘আ
করেত িশিখেয়েছন। আর ি�তীয় হাদীেসও আ�াস রািদয়া�াহু
আনহমার েদা‘আর ওসীলার কথা বিণর্ত না হওয়ায় তােদর মেত
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এ-হাদীেসর �ারাও নবী ও ওিলেদর নাম, জাত ও মযর্াদর
ওসীলায় েদা‘আ করার ৈবধতা �মািণত হয়। তেব িনে� বিণর্ত
িবষয়ািদর �িত লক্ষয্ করেল বুঝা যা েব, বাহয্ত উভয় হাদীস
�ারা উ� সে�েহর স�াবনা �মািণত হেলও আসেল �থম
হাদীেস রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েস বয্ি�েক তাঁ
নােমর ওসীলায় েদা‘আ করেত বেলন িন। ি�তীয় হাদীেসও ‘উমার
রািদয়া�াহু আনহ আ�াস রািদয়া�াহু আনহুর জাত বা তাঁর
মযর্াদার ওসীলায় েদা‘আ কেরন িন। বরং উভয় হাদীস �ারাই
তাঁেদর েদা‘আর ওসীলা �হেণর কথাই �মািণত হয়। লক্ষয্ণ
িবষয়সমূহ িন�রূপ:
(ক) �থম হাদীেস যিদও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর েদা‘আ করার েকােনা বণর্না েন, তেব এ
না থাকািট তাঁর েদা‘আ না করার িবষয়িটেক অকাটয্ভােব
�মাণ কের না। কারণ, এ হাদীেসর �থম ও েশষাংেশর
িদেক লক্ষয্ করেল তাঁর েস বয্ি�র েদা‘আ করার
কথাই �মািণত হয়। েকননা, েসেতা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক েদা‘আ করেত বেলেছ এবং িতিনও
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তােক েদা‘আ করা বা ৈধযর্ ধারণ করার কথা বেলেছন এবং
তােক েয েদা‘আ িশক্ষা িদেয়েছন তাে ত তােক এই বলে
বেলেছন : (ﻓﺸﻔﻌﻪ ﻲﻓ

�) ‘‘েহ আ�াহ! আমার বয্াপাের

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর শাফ‘আত
তথা তাঁর েদা‘আ কবুল কর’’। এ সেবর �ারা �মািণত হয়
েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েস বয্ি�
জনয্েদা‘আ কেরিছেলন। তেব বণর্নাকারী তা বণর্না করা
েকােনা গুরু�পূণর্ বেল মেন ক িন। কারণ, তার দৃ ি�েত
েস বয্ি�র জনয্ রাসূলু�াহ সা�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
এর েদা‘আ করার িবষয়িট বলার অেপক্ষা রা না। তাই
তার দৃ ি�েত যা বলার �েয়াজন, িতিন েসটুকুই বেলেছন।
(খ) এ হাদীস �ারা বুঝা যাে� েয, েস বয্ি� েদা‘আ করেত
বলেল রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক
েদা‘আ করার ওয়াদা িদেয়েছন। েস যখন েদা‘আ করার
িবষয়িট েবেছ িনেয়েছ, তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তার জনয্ অবশয্েদা‘আ কের থাকেবন। নতুবা
এেত ওয়াদা িখলাফী হওয়া জরুরী হেয় পড়ে, যা রাসূ েলর
বয্াপাের ক�না করা যা না।
358

(গ) রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক েয েদা‘আ
িশিখেয়েছন তােত বিণর্ (ﻓﺸﻔﻌﻪ ﻲﻓ

�) বাকয্িটর অথর

হে�- ‘‘েহ আ�াহ! তুিম আমার বয্াপাের রাস ূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর েদা‘আ কবুল কর’’। এ
কথািট �মাণ কের েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তার জনয্েদা‘আ কেরিছেলন। নতুবা েস বযি�র
েদা‘আর মেধয্ তােক এ কথা বলেত িশখােনা েকােনা অথর্
থােক না।
(ঘ) রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর না, জাত
ও মযর্াদার ওসীলা কের েদা‘আ করা ৈবধ হেল েস বয্ি�র
পেক্ষ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা-এর কােছ
এেস েদা‘আ চাওয়ার েকােনা �েয়াজন হেতা না। তার
িনেজর বাড়ীেত বেসইেতা েস তা কের িনেত পারেতা। িক�
তা না কের যখন রাসূলু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াএর িনকেট এেস তাঁর েদা‘আ কামনা কেরেছ, তখন এর
�ারা �মািণত হয় েয, এ হাদীস �ারা রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নাম, জাত ও মযর্াদার ওসীলা
�হণ করার দলীল �হণ করা যায় না।
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(ঙ) রাসূলু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর েশখােনা এেদা‘আর উে�শয্ যিদ তাঁর না, জাত ও মযর্াদার ওসীলা
�হণই হেয় থােক এবং এ অ� বয্ি�র চক্ষু িফের পাওয়
িপছেন মূ ল রহসয্ যিদ রাস ূেলর জাতস�ার ওসীলয় এেদা‘আর মাধয্েম দ’আ করাই হেয় থােক, তা হেলেতা
অনয্ানয্ অ�রাও-েদা‘আ পাঠ কের তােদর চক্ষু িফে
েপেতন। িক� বা�বতা এর স�ূণ্ িবপরীত। এেত
র
�মািণত হয় েয, েস বয্ি�র চক্ষু িফের পাওয়ার িপছেন ম
রহসয্ হে� তার জনয্ রাসূলু�-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর েদা‘আ। তাঁর জােতর বা এ িশখােনা েদা‘আ
এর ওসীলা নয়।
(চ) িবিশ� মনীষীগণ এ হাদীসেক রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর মু‘িজযা িহেসেব গণয্ কেরেছন। রাস ূলু�াসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর েদা‘আর ওসীলায় এ
অ� বয্ি�র চক্ষু িফের পাওয়াররেণই তাঁরা এটােক তাঁর
নবুওয়ােতর �মাণকারী িবষয় িহেসেব গণয্ কেরেছন 244
২৪৩

244

. আ�ামা মািসরুি�ন আলবান, আত তাওয়াসসু লু আনওয়াউহু য়া
আহকামুহ; পৃ . ৮১।
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উ� এ সব িবষয়ািদর �িত লক্ষয্ করেল এ ক
অকাটয্ভােব �মািণত হয় ে, হাদীেস বিণর্ ( ﺗﻮﺟﻪ إﻴﻟﻚ
� )نﺒﻴﻚ و ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﻚ إﻰﻟ رএ দু ’িট বােকয্র অথর্ হে( أﺗﻮﺟﻪ
�)ﻴﻟﻚ ﺎﻋء ﻧبﻴﻚ و ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﺪﺎﻋﺋﻚ ﻰﻟ ر, অথর্াৎ েহ আ�া!
আিম েতামার নবীর েদা‘আর ওসীলায় েতামার িদেক মুখ
িফরালাম এবং েতামার েদা‘আর ওসীলায় আমার রেবর
িদেক মুখ িফরালাম। ( )ﺗﻮﺟﻪ إﻴﻟﻚ ﺑنﺒﻴﻚএ বােকয্র �ার
েকােনা অব�ােতই ‘েতামার নবীর নাম, জাত ও মযর্াদার
ওসীলায় েতামার িদেক মুখ িফরালাম’ এ অথর্ �ণ করা
সিঠক নয়।
(ছ) ি�তীয় হাদীস �ারা বাহয্ত রাস ূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম ও আ�াস রািদয়া�াহু আনহুর নাম, জাত ও
মযর্াদার ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করার ৈবধতার েয
স�াবনা �মািণত হয় তাও এ হাদীেসর অনয্ানয্ বণর্ন
�িত লক্ষয্ করেল দূর হেয়য়। �খয্াত হাদীসিবদ
ইসমা‘ঈলী, িযিন ইমাম বুখারী (রহ.) েথেক তাঁর সহীহ ��
বণর্না কেরেছ, তাঁর বণর্নায় এ হাদীেস রেয়েছ:
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َ ْ  ﻓَيَﺴْت ﺴْﻲ، ِﻬْﺪِ اﻨﻟَّﻲﺒِ ّ اﺳْت ﺴْﻘَﻮْا ﺑِﻪ
، ﻘ ل ُ ﻬ ْﻢ
َ ِ
َ� ََ» إِذَا ﻗَﺤَﻄُﻮْا ﻰﻠﻋ
ِ َ
َﺴْﻘَﻮْن
َ ﺎرة
َ َ ْ
«ﺤﻟﺪﻳﺚ...َ �ُﻤ َﺮ
ِ  ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺎﻛَنَ ﻲﻓ إِﻣ،
ِ
তারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর যু েগ
অনাবৃ ি�েত পিতত হেল রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর মাধয্েম বৃি�র জনয েদা‘আ চাইেতন, তখন
িতিন তােদর জনয্ বৃি� েচেয় েদা‘আ করেতন, ফেল বৃ ি�
হেতা।

অতঃপর

যখন

‘উমার

রািদয়া�াহু আনহ

েখলাফেতর সময় হয়...।’’ 245 (এ হাদীেসর বাকী অংশটুকু
24F

উপেরর হাদীেসর অনু রূ, তাই এখােন এর পুনরাবৃ ি� করা
হেলা না)। এ হাদীেস বিণর্ত ( )ﺴتﺴﻲﻘ ﻬﻟﻢএ কথার �ারা
�মািণত হয় েয, তাঁরা েদা‘আর করার সময় ে�ফ রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর নাম বয্বহার কের বৃি�
চাইেতন না, বরং রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
তাঁেদর জনয্ বৃি� কামনা কের আ�াহর িনকট েদা‘আ
করেতন

এবং

তাঁরা

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম এর েদা‘আেকই ওসীলা িহেসেব গণয্ করেতন।
245

. ইবন হাজার, ফতহুল বার; ২/২৯৯।
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েযমন অপর এক ঘটনা �ারাও এ কথার যথাথর্তা �মািণত
হয়। আনাস রািদয়া�াহু আনহেথেক বিণর্ত হেয়েছ ে,
َ
َ َََ ّﺎسُ ﺳِﻨَﺔً ﻰﻠﻋ
ّ
�
»اﻨﻟ
ُِﻬْﺪِ اﻨﻟَّﻲﺒِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ يْﻨﻤَﺎ اﻨﻟَّﻲﺒ
ِ
َ
ُ
ّ
ٌِﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ُﺐُ ﻗَﺎﺋِﻤًﺎ ﻲﻓِْ ﻳَﻮْمِ اﺠﻟُﻤﻌَﺔِ �َﻘﺎمَ أَﻋْﺮَاﻲﺑ
َ
َ ُ َ َ ََ
َ ُ َََْ ْ َ
!ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻞ َرﺳ ْﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎﺋِﻤًﺎ �ﻘﺎل ﻳﺎ َرﺳ ْﻮل اﷲ
َ
، َُ َ الﻤَﺎلُ وَ ﺟَﺎعَ اﻟْﻌِﻴَﺎل
:  و ﻲﻓ رواﻳﺔ، ِ ﻓَﺮَ�َﻊَ ﻳَﺪَﻳْﻪ، ﻓَﺎدْعُ اﷲ ﻨﻟَﺎ
ﻠﻚ
َ َ َّ ﻳَﺪَﻳْﻪِ و دَﺎ
«ﻋ
ﻤﺪ
ّ

‘‘রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর যু েগ একদা
েলাকজন অভােব পিতত হয়। একিদন রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম- জুমু‘আর িদেন দাঁিড়েয় খুতবা
িদি�েলন, এমন সময় এক �াময্ বয্ি� রাসূলু�-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর স�ু েখ দাঁিড়েয় বলেলা: েহ
আ�াহর রাসূ ল ! স�দ সব ন� হেয় যাে� এবং পিরবার
পিরজন অনাহাের পিতত হেয় েগেছ, আপিন আমােদর জনয্
েদা‘আ

করুন। ফেল রাস ূলু�া-সা�া�াহু আলাইিহ
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ওয়াসা�াম-েদা‘আর জনয্ তাঁর দ ’হাত উঠােলন 246। অপর
২৪৫

বণর্নায় রেয়ে: ফেল িতিন দু ’হাত �লি�ত কের উঠােলন
এবং েদা‘আ করেলন’’। 247 ইসমা‘ঈলী এবং আনাস (রা.
২৪৬

েথেক বিণর্ত হাদীস দ ’িট �ারা পির�ারভােবই বুঝা যাে�
েয, সাহাবীেদর বৃ ি�র জনয্ েদা‘আ কামনা করা মূ লত
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর

েদা‘আর

ওসীলায় িছল, ে�ফ তাঁর নাম ও মযর্াদার ওসীলায় িছল না
(জ) এ-সময় আ�াস রািদয়া�াহু আনমা কী কথা বেল েদা‘আ
কেরিছেলন তা উপ�াপন করেলও রাসূলু�াহ-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েদা‘আ করার িবষয়িট আমােদর
কােছ আেরা পির�ার হেয় যায়। িতিন এ বেল েদা‘আ
কেরিছেলন :

246

. বু খারী, �াগু; িকতাবু ল জমাআঃ, বাব : জুমু‘আর িদেনর খুতবায় বৃ ি�র
জনয্ দ‘আ করা); ২/২/৪৭।

247

. তেদব।
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ّ
َ ّ
 وَﻗَﺪْ ﺗَﻮَﺟَﻪ، ٍ»ُﻢَ إِﻧَّﻪ لَﻢْ �َ�ِْلْ ﺑَﻼَءٌ إِﻻَّ ﺑِﺬَﻧْﺐٍ ولَﻢْ ﻳُ�ْﺸَﻒْ إِﻻَّ ﺑِﺘُﻮْ�َﺔ
َ َ َْ
،َﻦْ ﻧَبِﻴِّﻚ
َْ َََ ُّْ
اﺻﻴﻨﺎ
�ِْ ﻣ
ِ وَ ﻫٰﺬِهِ أَﻳْﺪِ�ْﻨَﺎ إِﻴﻟَْﻚَ ﺑِﺎﺬﻟُﻧﻮ ِب وﻧﻮ
ِ ْﻘَﻮْمُ ﻲﺑِْ إِﻴﻟﻤﺎﻜ
َ ْ َ َ ّ
«...ﺎﺳ ِﻘﻨﺎ،
ﻟَْﻚَ ﺑِﺎﺘﻟَﻮْ� ِﺔ ﻓ
‘‘েহ আ�াহ! িন�য় অপরাধ সংঘিটত না হেল েকােনা িবপদ
অবতীণর্ হয়ন, আর তাওবা বয্তীত তা দূর করা হয়ন,
আিম েতামার নবীর িনকটজন হওয়ার কারেণ জনগণ
আমার (েদা‘আর) মাধয্েম আপনার িদেক মুখ কেরে,
আমরা আমােদর গুনাহমাখা হাতগুেলা আপনার িদে
�সািরত কেরিছ এবং তাওবার সােথ আমােদর ললাটগুেলা
আপনার সমীেপ অবনত কেরিছ, কােজই আপিন আমােদর
বৃ ি� দান করু...।’’ 248
247F

এ হাদীস �ারা েযমন এ কথািট �মািণত হয় েয, ‘উমার
রািদয়া�াহু আনহ মূ লত আ�াস রািদয়া�াহু আনহুর
েদা‘আর ওসীলা �হণ কেরই েদা‘আ কেরিছেলন, েতমিন
আেরা �মািণত হয় েয, তাঁেদর �ারা আ�াস রািদয়া�াহু

248

. ইবেন হাজার, ফতহুল বার; ৩/১৫০।
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আনহুমর েদা‘আর ওসীলা �হণ করার িবষয়িট রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর জীিবত থাকাকালীন
সমেয় তাঁর েদা‘আর ওসীলা �হণ করার মতই িছল।
কােজই এ হাদীস �ারাও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামও ওিলেদর নাম, জাত ও মযর্াদার ওসীলা �হণ
জােয়য হওয়ার িবষয়িট �মাণ করা যায় না।
(ঝ) এ হাদীস েথেক এ জাতীয় অথর্ �হেণর েকানই স�াবনা
েনই; েকননা, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
নাম, জাত ও মযর্াদার ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করা
জােয়য হেল ‘উমার রািদয়া�াহু আনহ আ�াস রািদয়া�াহু
আনহর মযর্দার ওসীলায় েদা‘আ না কের সরাসির
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর নাম ও
মযর্াদার ওয়াসীলায়ই েদা‘আ করেতন। িক� তা না কের
আ�াস রািদয়া�াহু আনেক সামেন েরেখ বৃ ি�র জনয্ উ�
ধরেনর েদা‘আ করার �ারা এ কথা �মািণত হয় েয,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর জীব�শায়
িনেজই েদা‘আ করেতন বেল তাঁরা তাঁর েদা‘আর ওসীলা
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�হণ করেতন। তাঁর অবতর্মােন তাঁরা তার জীিবত চাচা
আ�াস

রািদয়া�াহু আনহ

েদা‘আর

ওসীলা

�হণ

কেরিছেলন।
(ঞ) কােরা নােমর ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করা জােয়য
হেল রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সবার েচেয়
মযর্াদাবান হওয়ায় তঁরা অনাবৃি�র সময় ত
া
ঁর নাম িনেয়ই
া
বৃ ি� চাইেতন। িক� তা না কের রাসূ েলর েচেয় কম
মযর্াদার অিধকারী আ�াস রািদয়া�াহু আনর ওসীলা �হণ
করােত �মািণত হয় েয, তাঁরা মূ লত তাঁর নােমর ওসীলায়
েদা‘আ কামনা কেরন িন, বরং তাঁর েদা‘আর ওসীলায়ই বৃ ি�
কামনা কেরিছেলন।
(ট) আনাস রািদয়া�াহু আনহ এর হাদীস �ারা �মািণত হয়
েয, তার
ঁ া একািধকবার আ�াস রািদয়া�াহু আনহ এর
মাধয্েম অনাবৃি�র সময়েদা‘আ কেরিছেলন। কােরা মযর্াদার
ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করা জােয়য হেল তাঁরা বার বার
তাঁর মাধয্েমেদা‘আ না কের রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর নােমর ওসীলায় েদা‘আ করেতন। িক�
তাঁরা তা না করােত �মািণত হয় েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
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আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নাম, মযর্াদা ও হুরমেতর ওসীল
�হণ কের েদা‘আ করা জােয়য নয়।
(ঠ) ‘আমরা আমােদর নবীর চাচার মাধয্েম েতামার কােছ ওসীলা
করিছ’ এ কথা বলার উে�শয্ যিদ আ�াস রািদয়া�াহু
আনহু এর নাম ও তাঁর মযর্াদার সীলা �হণ হেয় থােক,
তা হেল তাঁরােতা িনজ িনজ ঘের বেসই রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বা আ�াস রািদয়া�াহু আনহ মযর্াদার
ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করেত পারেতন। িক� তা না
কের তাঁরা তাঁর িনকেট আসােত �মািণত হয় েয, তাঁর
েদা‘আর ওসীলা �হেণর জেনয্ই তাঁরা তাঁর িনকট
এেসিছেলন। তাঁর মযর্াদার ওসীলা �হেণর জেনয্ ন
উপের বিণর্ত এ সব িবষয়ািদর �িত লক্ষয্ করেল এ কথ
�তঃই �মািণত হয় েয, এ উভয় হাদীস েথেক েকােনা অব�ােতই
নবী বা অিলগেণর নাম, মযর্াদা ও জােতর সীলা �হণ কের
েদা‘আ করার ৈবধতা �মাণ করা যায় না।
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কােরা িবেশষ মযর্াদা কাউেক িবপদ েথেক রক্ষা করেত পাের:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বা ওিলগণ েক
আ�াহ তা‘আলা েয মযর্াদা িদেয়েছন তা তঁেদর �িত আ�াহর
া
একিট করুণা িবেশষ। তাঁেদরেক এ মযর্াদা �দােনর অথর্ এটা
েয, এ মযর্াদার িদক লক্ষয্ আ�াহ তাঁেদরেক েকােনা �কার
িবপদ িদেয় পরীক্-িনরীক্ষা করেবন না। আমােদর নবীর জীবে
তাঁর শ�েদর পক্ষ েথেক অসংখয্ িবপদ এেসেছ। িবিভ� স
িতিন অসু �ও হেয়েছন। এেত �মািণত হয় েয, রাসূ লু�াহসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-িনেজর মযর্াদার ওসীলায় �য়ং
িনেজেক ভাগয্ িবড়�নার হাত েথেক রক্ষা করেত পােরন ি
এমতাব�ায় অনয্রা তাঁর মযর্াদার ওসীলায় কী কে র রক্ষা ে
পাের? ব�ত তাঁর এ মযর্াদার ওসীলায় েকউ এ দুিনয়ায় েযমন
িবপদ েথেক রক্ষা েপেত পা না, েতমিন আেখরােতও পারেব
না। ইহ-পরকালীন িবপদ েথেক রক্ষা পাওয়ার জনযেয়াজন
যথাথর্ ঈমান ও সিঠক কেমর্র। িবপদ যােত না আেস েস জন
সবর্াে� আ�াহর িনকট িবপদ েথেক আ�য় চাইেত হেব। েযসব
কারেণ িবপদ আেস তা েথেক সতকর্ থাকেত হেব। সকাল ও
স�ায় েদা‘আ-কালাম পাঠ কের শরীের ঝাড়ফুঁক িদেত হেব। এর
পেরও যিদ িবপদ এেস যায় তা হেল তা দূরীকরেণর জনয্
ওসীলার ৈবধ প�া �হণ করেত হেব। এেত আ�াহর ই�া ও দয়া
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হেল িতিন িবপদ দূ র কের েদেবন। িবপদ দূর করার জনয্ রাস ূল
বা অিলগেণর নােমর ওসীলায় আ�াহর কােছ েদা‘আ করা িবপদ
দূ রীকরেণর েকােনা উপযু � বয্ব�া নয়। েসজনয্ সলে
সােলহীনেদর মােঝ এ-জাতীয় ওসীলা �হেণর েকােনা �চলন
লক্ষয্ করা না।
কােরা িবেশষ মযর্াদার ওসীলায় আেখরােত েকউ িবপদ েথেক
রক্ষা পােব:
কােরা মযর্াদার ওসীলায় েযমন েকউ ইহকালীন িবপদ েথেক
রক্ষা েপেত পা না, েতমিন েকউ কােরা মাযর্াদার খািতের
পরকালীন িবপদ েথেকও রক্ষা েপেত পা না। যিদ েকউ
পারেতা

তা

হেল

সবর্াে

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর িনকটা�ীয়রাই তা পারেতন। িক� েদখা যায়
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এ-জাতীয় স�াবনার
কথা স�ূ ণ্ভােব অ�ীকার কেরেছন। ত
র
ঁ
া েকােনা িনকটা�ীয়েদর
মেন যােত এ-জাতীয় ধারণার উে�ক না হয়, েস-জনয্ িতিন
তােদর সতকর্ কের িদেয়িছেলন। িতিন বনী হািশম ও বনী
মু�ািলব এমনিক তাঁর কিলজার টুকরা মা ফােতমােকও েডেক
বেল িদেয়িছেলন:

ْ َ
ُ َْ ْ ْ َُ
«� �ﻨ� ْﻢ ﻣ َِﻦ اﷲِ ﺷيﺌًﺎ
ِ »ﻻ أﻏ
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‘‘আিম আ�াহর শাি�র হাত েথেক েতামােদর রক্ষা করে
পারেবা না’’।

249
২৪৮

আ�াহর কােছ রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর অফুর� মযর্াদা থাকা সে�ও িতিন যিদ তাঁর
মযর্াদার ওসীলায় তাঁর িনকটা�ীয়েদরেক পরকালীন িবপেদর হাত
েথেক রক্ষা করেত না পাে, তাঁর আ�ীয়রা যিদ আেখরােত
তাঁর মযর্াদার �ার েকােনা উপকার েপেত না পাের, তা হেল এজগেত আর েক থাকেত পােরন িযিন তাঁর িনেজর মযর্াদার
ওসীলায় তাঁর িনকটা�ীয় ও ভ�েদরেক পরকালীন িবপেদর হাত
েথেক রক্ষা করেত পাের?!
�কৃতকথা হে�-পরকালীন িবপদ েথেক রক্ষা পাওয়া
একমা� উপযু � উপায় হে�-রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর অনু সরেণ সিঠক ঈমান ও িবশু� ‘আমল �ারা
িনেজর জীবনেক পিরশু� করা। যারাই এ েযাগয্তার মাপকািঠে
উ�ীণর্ হে, তারাই হয় িবনা িহেসেব জা�ােত যােব, না হয়
হালকা িহেসব হেব, �েয়াজেন রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর শাফা‘আত লােভ ধনয্ হেব। এর বাইের �ারে
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. আবু আি��ািহ �ািরমী, সু নান, (দার এহইয়াউস সু �ািত�ববীয়য্া, সং�রণ
িবহীন, তািরখ িবহীন), ২/৩০৩৫।
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েকােনা পীর বা ওিলর ওসীলায় কােরা পার পাবার েকানই উপায়
েনই। িক� সাধারণ জনমেন ওিলেদর বয্াপাের -জাতীয় ধারণার
জ� হওয়ার ফেলই তারা ওিলেদর কবের নানারকম উপাসনা
করার মাধয্েম তাঁেদর স�ি� অজর্ন করেত েচ�া কের।-উে�শয্
হািসল করার জনয্ তােদর েকউবাকবেরর েখদমত কের, েকউবা
েসখােন মানত কের। েকউবা েসখােন েযেয় বেস েথেক ধয্ােন ম�
হেয় মুরা�াবা ও মুশাহাদা কের। েকউবা কবেরর পাে�র্ নামায
পেড়। েকউবা েসখােন অনু নয় িবনয় কের েদা‘আ কের। েকউবা
েসজদাবনত হয় ইতয্াি...। আর এ-সব কেমর্র মাধয্েম তার
কবর� ওিলর দৃ ি� আকষর্ণ কের তাঁর দয়া ও কৃপা অজন করেত
চায় এবং তাঁেদর দয়ার ওসীলায় আেখরােত পির�াণ েপেয়
আ�াহর িনকটতম হেত চায়। তেব এ-জাতীয় কমর্কারীেদর জানা
আবশয্ক ে, তারা েয ধারণার িভি�েত মাযার ও কবের এ-সব
কমর্ কের, আরেবর মুশিরকরাও িঠক এ ধারণার িভি�েতই
তােদর ওিলেদর মূ িতর্েক েক� কের -সব করেতা। যার �মাণ
এ পিরে�েদর �ারে�ই �দান করা হেয়েছ।
রাসূলু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর মযর্াদার ওসীলায়
েদা‘আ করা ৈবধ স�িকর্ত কিতপয় দলীল ও এর �ন:
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বয্ি� নবী ও তাঁর মযর্াদা এবং হুরমেতর ওসীলা �হণ
যারা ৈবধ মেন কেরন তারা িনে� বিণর্ত দললসমূ হ �ারা তােদর
ধারণার সতয্তা �মাণ করার েচ�া কের থােকন
�থম দলীল:
কুরআনু ল

কারীেম

মহান

আ�াহ

রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর আগমন পূ বর্ ও পরবতর্ী সমে
ইয়াহূদীেদর অব�া বণর্না �সে� বেলেছ:
ْ ُ َ
ّ لٞ
ُ َ
ّ
ٞ ٰ�َِ َلَمَا َجا ٓ َء ُه ۡم ك
ّ ﴿
ب مّ ِۡن عِن ِد �َِ ُم َص ّدِق َِما َم َع ُه ۡم َو�نوا مِن � ۡبل
ْ ََ ْ ُ َ
ّ ُ ََ
ُ ٓ ّ ْ ُ َ َ َ ّ ََ َ ُ َۡ َۡ
�ستفت ِحون � �َِين �فروا
َِ� َلَمَا َجا َءهم َّا ع َرفوا �ف ُروا بِهِۚۦ فل ۡع َنة
َ ۡ ََ
َ �ٰفِر
  [٨٩ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٨ �ن
� ٱل
ِ
‘‘যখন তােদর (ইয়াহূদীেদর)িনকট আ�াহর এমন িকতাব
এেস েপৗঁছেল, যা তােদর িনকট থাকা িকতােব (বিণর্ত িবষ)
এর সতয্ায়ন কে, অথচ তারা ইেতাপূ েবর্ তােদর িকতােব বিণর্
নবীর শুভাগমেনর কথা ’েল (অদূর ভিবষয্েত আওছ এবং
খযরজ েগা�ীয়) কািফরেদর উপর িবজয় কামনা করেতা।
অতঃপর যখন তােদর কােছ েসই পিরিচত িকতাব এেস েপৗঁছেল,
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তখন তারা তা অ�ীকার কের বসেলা। অতএব অ�ীকারকারীেদর
উপর আ�াহর অিভস�াত’’।

250
২৪৯

রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর

মযর্াদার

ওসীলা �হণ ৈবধ বলার দাবীদারগণ বেলন: উ� আয়ােত বিণর্ত
{ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﱠﺬِﻳْﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭْﺍ... ُ }ﻭَ ﻛَﺎﻧُﻮْﺍ ﻣِﻦْ ﻗَﺒﻞএ-অংশ �ারা �মািণত হয়
েয, রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর আগমেনর পূ েবর্
মদীনার আওছ ও খযরজেদর সােথ ইয়াহূদীেদর যু � বাধেল তারা
রাসূ েলর মযর্াদার ওসীলা �হণ কের ওেদর উপর িবজয়ী হওয়ার
জনয্ েদা‘আ করেতা। অ� আয়ােত আ�াহ তােদর এ-ওসীলা
�হেণর িবষয়িটেক �শংসামূ লকভােব বণর্না করায় এর �ারা
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর নাম, মযর্াদা ও
হুরমেতর ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করা ৈবধ হওয়ার িবষয়িট
�মািণত হয়। 251
২৫০ F

250

. আল-কুরআন, সূরা বা�ারাঃ:৮৯।

251

. অধয্াপক আহমদ আিনসুর রহমান তাঁর একিট �বে� উ� আয়াত �ারা
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম মযর্াদার ওসীলা ৈবধ হবার �মাণ
374

তােদর এ-দলীেলর জবাব:
িবিভ� তাফসীর �ে� এ-আয়ােতর বয্াখয্ায় ইবে আ�াস
রািদয়া�াহু আনমা েথেক েমাট দু ’িট বয্াখয্া বিণর্ত হেয়েছ।
একিট হে�:
ﻬﻮدا ﺎﻛﻧﻮا �ﺴﺘﻔﺘﺤﻮن ﻰﻠﻋ اﻷوس و اﺨﻟﺰرج ﺑﺮﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ
‘‘ইয়াহূদীরা রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
মাধয্েম আওস ও খযরজেদর উপর িবজয় কামনা করেত’’। 252
২৫১F

অপরিট হে�:
تﻨﺮﺼون ﺨﺑﺮوج �ﻤﺪ ﺻ� ﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻰﻠﻋ مﺮﺸﻲﻛ اﻟﻌﺮب
‘‘ইয়াহূদীরা নবী মুহা�দ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
শুভাগমেনর মাধয্েম আরেবর মুশিরকেদর উপর িবজয় কামন
করেতা’’। 253
২৫২F

িহেসেব েপশ কেরেছন। �ব�িট ৈদিনক ইনিকলাব পি�কায় �কািশত হয়।
েদখুন: ৈদিনক ইনিকলাব, ১০ ই অে�াবর, ১৯৯৬ ি�.।
252

. ইবেন কাছীর, তাফসীরুল কুরআিনল‘আজীম; ১/১২৯।

253

. তেদব।
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এ-দু ’িট বয্াখয্ার মধয্ হেত �থমিটর �ারা বাহয্ত সম
�চিলত ওসীলার ৈবধতা �মািণত হেলও ি�তীয়িট �ারা তা
�মািণত হয় না, েকননা, ি�তীয়িটেত রেয়েছ-তারা রাসূ লু�াহসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর আগমেনর ওসীলায় িবজেয়র
জনয্েদা‘আ করেতা, তাঁর মযর্াদার ওসীলায় নয়। যার অথর্ দাঁড়:
িতিন আগমন করেল তারা তাঁর অনু সারী হেয় ভিবষয্েত তােদর
শ�েদর উপর িবজয়ী হেব। আর �থমিটর �ারা মযর্াদার ওসীলার
কথা বাহয্ত বুঝা েগেলও সাহাব, তােবঈ ও তাফসীরকারকগণ তা
বুেঝন িন। েকননা, এ-আয়ােতর বয্াখয্ায় আনসারেদর বরাে
ইয়াহূদীেদর েয-সব ব�বয্ বিণর্ত হেয়, তােত ি�তীয় অেথর্রই
সমথর্ন পাওয়া যায়। আনসারেদর বণর্নানুযায়ী তারা তােদ
শ�েদর বলেতা:
(...)ن ﻧبﻴﺎ ﺳيﺒﻌﺚ اﻷن ﻧتﺒﻌﻪ ﻗﺪ أﻇﻞ زﻣﺎﻧﻪ ﻓﻨﻘﺘﻠ�ﻢ ﻣﻌﻪ ﻗﺘﻞ ﺎﻋد و إرم
‘‘একজন নবী অিচেরই ে�িরত হেবন, আমরা তাঁর
অনু সরণ করেবা, যার আগমেনর সময় িনকটবতর্ী হেয় েগে,
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তখন আমরা তাঁর সােথ হেয় েতামােদরেক ‘আদ’ ও ‘ইরম’
254

জািতর নয্ায় পাইকারীভােব হতয্া করে’’।

২৫৩

িবিশ� তােবঈ আবুল ‘আিলয়া (রহ.) এর দৃ ি�েত তারা
তােদর এ ওসীলায় বলেতা:
اﺑﻌﺚ ﻫﺬا اﻨﻟﻲﺒ اﺬﻟي �ﺪه مﻜﺘﻮ�ﺎ ﻋﺎ ﺣﻰﺘ ﻧﻌﺬب اﻤﻟﺮﺸ�� وﻧﻘﺘﻠﻬﻢ

‘‘েহ আ�াহ! আমরা যােত মুশিরকেদরেক শাি� িদেত ও
হতয্া করেত পাি, েস-জেনয্ আমােদর িকতােব আমরা েয নবীর
বণর্না পা, আপিন তাঁেক ে�রণ করু’’। 255
২৫৪F

উ� উ�ৃ িতসমূ হ �ারা �মািণত হয় েয, উ� আয়ােতর এ
অংশ

�ারা

েকােনাভােবই

রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর মযর্াদার ওসীলা �হণ ৈবধ হওয়ার অথর্ �হণ কর
যায় না। আর ইবেন আ�াস রািদয়া�াহু আনমার �থম বয্াখয্া
�ারা বাহয্ত এিট বুঝা েগেলও আসেল এর �ারা বািহয্ক েস অথ
তাঁর উে�শয্ িছল না। বরং িতিন েয কথািট বলেত েচেয়েছন তা
254

. তেদব।

255

. তেদব।
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হেলা: ইয়াহূদীরা আওস এবং খযরজ বংেশর েলাকেদরেক
বলেতা: আজ হয়েতা আমরা েতামােদর সােথ যু ে� পরািজত হি�,
তেব অিচেরই একজন নবীর আগমন ঘটেব, তখন আমরা তাঁর
অনু সরণ কের েতামােদর উপর যু ে� িবজয়ী হেবা। আমােদর
অেনেকর মােঝ বয্ি� রাস ূল বা রাসূলু�া-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর মযর্াদার ওসীলায় েদা‘আ কের িকছু কামনা করার
েয রীিত রেয়েছ, িঠক েসভােব তারা সমাগত বয্ি� রাস ূল বা তাঁর
মযর্াদার ওসীলা কের আ�াহর িনকট তাঁর গমেনর পূ েবর্ তােদর
শ�েদর িবরুে� তাৎক্ষ েকােনা িবজয় কামনা কের েকােনা
েদা‘আ কের িন। েস-জনয্ ইমাম ইবেন কাছীর -আয়ােতর অথর্
বণর্না �সে� বেলেছ:
 )�ﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻲﺠء ﻫﺬا الﺮﺳﻮل ﺑﻬﺬا الﻜﺘﺎب �ﺴتﻨﺮﺼون ﺑﻤﺠﻴﺌﻪ ﻰﻠﻋ
ﺪاﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻤﻟﺮﺸ�� إذا ﻗﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ﻳﻘﻮلﻮن إﻧﻪ ﺒﻌﺚ ﻧﻲﺒ ﻲﻓ آﺧﺮ الﺰﻣﺎن
(.ﻘﺘﻠ�ﻢ ﻣﻌﻪ ﻗﺘﻞ ﺎﻋد و إرم
‘‘অথর্াৎ এ িকতাবসহ এ নবীর আগমেনর পূেবর্ যখ
মুশিরকেদর সােথ তােদর যু � হেতা তখন তারা েস নবীর
আগমেনর ওসীলা কের (ভিবষয্ে) িবজয় কামনা করেতা। তারা
বলেতা: িন�য় অিচেরই েশষ যু েগ একজন নবী ে�িরত হেবন,
378

তাঁেক সােথ কের আমরা েতামােদরেক ’আদ’ ও ‘ইরম’ জািতেক
আ�াহ েযমন �ংস কেরিছেলন েসভােব �ংস করেবা’’।

256

২৫৫

উে�খয্ ে, তারা েয তােদর িকতােব বিণর্ত িকতাব ও নবীর
আগমেনর �িত ঈমান আনয়েনর জনয্ অধীর আ�েহ অেপক্
করিছল, েস জনয্ অ� আয়ােত আ�াহ তােদর �শংসা কেরেছন।
েস নবীর ওসীলায় েদা‘আ করার জনয্ মূলত তােদর �শংসা করা
হয় িন। �িতিক্ষত েস িকতাব ও নবীর আগমেনর পর তারা যখ
ঈমান আনয়ন কের িন, তখন আ�াহ অ� আয়ােত তােদর
সমােলাচনাও কেরেছন।
উ� বণর্নাসমূহ �ারা �মািণত হয় ে, আসেল উ� আয়াত
�ারা রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ য়াসা�াম-এর মযর্াদার ওসীলা
�হেণর ৈবধতা �মািণত হয় না। কােজই যারা এর �ারা তা
�মাণ করার েচ�া কেরন, তারা �াি�র মেধয্ িনমি�ত
রেয়েছন 257।
২৫৬

256

. তেদব।
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তাছাড়া যিদ নবীর বয্ি� স�ার ওসীলাই তারা িদ, আর তা কাযর্করী হ,

তেব অবশয্ই তারা (েতামােদর িব�াস েমাতােবক) সবসময় জয়লাভ করত,
অথচ বা�েব েসটা ঘেট িন, তারা সবসময় জয়লাভ কের িন। [স�াদক]
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ি�তীয় দলীল:
ম�ার কািফরগণ সেতয্র �িত িহংসা ও শ�তাবশত
বেলিছল: ‘‘েহ আ�াহ মুহা�েদর �ীন যিদ আপনার িনকট েথেক
�দ� সতয্ �ীন হেয় থাে, তা হেল আপিন আমােদর উপর
আকাশ েথেক পাথেরর বৃ ি� বষর্ণ করুন অথবা আমােদর উপ
মমর্�দ শাি� নািযল করু’’ 258
আ�াহ তােদর এ েদা‘আর �িতি�য়া�রূপ বেলন:
َ َ�َ ِ�ُ َع ّذ َِ� ُه ۡم َوأ
ُ ّ ﴿ َو َما َ� َن
  [٣٣ :نت �ِي ِه ۡ ۚم ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل
‘‘আপিন তােদর মােঝ থাকাব�ায় আ�াহ কখনই তােদরেক
শাি� েদেবন না ’’। 259 যারা বয্ি� রাস ূল বা তাঁর মযর্াদার ওসীল
২৫৮ F

�হণ ৈবধ বেল মেন কেরন তারা বেলন: এ আয়াত �ারা �মািণত
হয় েয, ম�ার কািফররা বয্ি� রাস ূল বা তঁর মযর্
া
াদার ওসীল
�হণ না কেরও িতিন ম�ায় থাকার ওসীলায় তারা আ�াহর সমূ হ
শাি� েথেক রক্ষা েপেয়েছ। তাঁর কারেণ আ�াহ তােদর উপ

258

. আল-কুরআন, সূ রা আনফাল:৩২।

259

.আল-কুরঅন, সূ রা আনফাল:৩৩।

380

আযাব নািযল করা েথেক িবরত রেয়েছন। কািফররা যিদ রাসূ েলর
ওসীলা �হণ না কেরও তাঁর মযর্াদার ওসীলায় িবপদ েথেক রক্
েপেত পাের, তা হেল আমরা তাঁর ওসীলা �হণ কের িবপদ েথেক
রক্ েপেত পারেবা না েকন?
তােদর এ-দলীেলর জবাব:
কিতপয় কারণবশত এ আয়াত �ারা রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ওসীলায় েদা‘আ করা জােয়য বেল �মাণ
করা যায় না। কারণগুেলা িন�র:
1. কািফররা যিদ রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
নােমর ওসীলা �হণ করার ফেল আযাব েথেক রক্ষা েপে,
তা হেল এমন কথা বলা েযেতা। িক� তারােতা তা কের িন।
এেত �মািণত হয় েয, তােদর আযাব েথেক রক্ষা পাবার মূ
কারণ রাসূ েলর মযর্াদার ওসীলা নয়। বরং অন েকােনা
কারণবশত তারা আযাব েথেক রক্ষা েপেয়িছ
2. তােদর উপর আজাব নািজল না হওয়ার মূ ল কারণ হে�
আ�াহ তা‘আলা পূ বর্ েথেক এ মেমর্ একিট িস�া� িনে
েরেখেছন েয, েকােনা জনপেদর অ�ীকৃিতর কারেণ তােদর
মােঝ তােদর নবী থাকাব�ায় তােদরেক পাইকারী আযাব
381

�ারা �ংস করেবন না। আ�াহর এই পূ বর্ িস�া� না হেল
অবশয্ই িতিন কািফরেদর েদা‘আ কবুল কের তােদরেক
উপযু �

শাি�

িদেতন।

রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর মযর্াদাই যিদ কািফরেদর আজাব েথেক বাঁচার
মূ ল ওসীলা হেতা, তা হেল েতা িতিন ম�া েথেক চেল আসার
পরপরই তােদর উপর শাি� এেস েযেতা। িক� তা েতা
আেস িন। এেত �মািণত হয় েয, তােদর শাি� েথেক রক্ষ
পাবার মূ ল কারণ রাসূ েলর ওসীলা নয়, বরং আ�াহর উপযু র্�
পূ বর্ িস�া এবং আ�াহর এ-জাতীয় িস�া� েয শুধু
আমােদর রাসূ ল-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর বয্াপােরই
িছল, তা নয়, বরং এিট িছল সকল নবীেদর উ�েতর বয্াপাের
আ�াহর একিট িচরাচিরত িনয়ম।

২৫ ৯

260

কাওেম ‘আদ, ছামূদ ও

লূ� ইতয্ািদ জািতর ইিতহাস পযর্ােলাচনা করেলও েদখা যা
তােদর নবীগণ যতিদন তােদর মােঝ িছেলন, ততিদন তােদর
উপর আজাব আেস িন। তাঁরা তােদর জািত েথেক দূ ের চেল
যাওয়ার পর তােদর উপর আ�াহর আজাব নািজল হেয়িছল।
3. আ�াহর এ কমর্েক আমরা যিদ ওসীলা িহেসেব গণয্ ক,
তবুও এেত রাসূলু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর

260

.মাওলানা মুহা�দ শফী‘, �াগু; পৃ .৫৩০।
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স�া বা তাঁর মযর্াদার ওসীলা �হণ করা আমােদর জনয্ ৈব
হেয় যােব না। েকননা, েকােনা কমর্ আ�াহর জনয্ ৈবধ হে
থাকেলও তা আমােদর জনয্ ৈবধ হেয় যাওয়া জরুরী হে
যায়না। উদাহরণ�রূ শপেথর কথা বলা যায়। আ�াহর
পেক তাঁর েয েকােনা সৃ ি�র নাম িনেয় শপথ করা জােয়য;
িক� আমােদর জনয্ তা জােয়য হওয় েতা দূ েরর কথা, তা
িশেকর আকবার িহেসেব গণয্ হেয় থােক
উ� কারণসমূ েহর িদক লক্ষয্ করেল �মািণত হয়, েকােনা
ভােবই

এ-আয়াত

�ারা

রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর নাম, হুরমত ও মযর্াদার ওসীলা �হেণ
ৈবধতা �মাণ করা যায় না।
তৃতীয় দলীল:
‘উমার রািদয়া�াহু আনহেথেক বিণর্ত হেয়েছ ে, রাসূলু�াহসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-বেলন:
َ َ َ ْ
َ َّ ا�ْﺮﺘ
ّ
ْ
«...َﻔَﺮْتَ ﻲﻟ
ﻖِّ �َُﻤَ ٍﺪ ل ِ َﻤﺎ
َِ رَبِّ أَﺳْﺄَل ُﻚَﺤﺑ: » َفَ أَدَمُاﺨﻟ َ ِﻄﻴْﺌَﺔ ﻗﺎل
ِ

383

‘‘আদম-আলাইিহস সালাম-যখন অনয্ায় করেলন তখন িতিন
বেলন: েহ আমার �িতপালক! আিম আপনার িনকট মুহা�েদর
অিধকােরর ওসীলায় ক্ষমা িভক্ষা ...’’। 261
২৬০

রাসূ ল-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর অিধকার, মযর্াদা
ও জােতর ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করা ৈবধ বেল দাবীদারগণ
বেলন:এ হাদীস �ারা �মািণত হয় েয, রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করা ৈবধ।

261

. হাদীেসর অবিশ� অংশ িন�রূ: ‘‘তখন আ�াহ বেলন:েহ আদম !
মুহা�দেক সৃ ি� না করা সে�ও তুিম িক কের তাঁেক জানেত পারেল?
উ�ের আদম বেলন:আপিন আমােক সৃ ি� কের আমার মােঝ রূহ �িব�
করার পর যখন আিম মাথা উঁচু করলাম তখন আরেশর পায়ােত ﻻ � إﻻ
 اﷲ �ﻤﺪ رﺳﻮل اﷲিলিখত েদখেত েপলাম। তখন ভাবলাম আপিন আপনার
নােমর সােথ সবেচেয় ি�য়ভাজেনর নামেক িমিলেয় থাকেবন। আ�াহ
বেলন: েহ আদম তুিম িঠক বেলেছা, েস অবশয্ই আমার কােছ সবেচেয়
েবশী ি�য়ভাজন। তুিম তার
ঁ হেকর ওসীলায় আমার িনকট দু ‘আ কেরেছা।
আিম েতামােক ক্ষমা কের িদলাম। আর মুহা�দ না হেল েতামােক সৃি
করতাম না’’। েদখুন: আ�ীসাপুরী, আবু ‘আ�ু �াহ মুহা�দ ইবন ‘আ�ু �াহ,
আল-মুসতাদরাক ;স�াদনা: মু�ফা আ�ু ল কািদর আ�া, (ৈবরু: দারু
কুতুিবল ইলিময়য্া, ১ম সং�রণ, ১৯৯০ ি�.), ২/৬৭২।
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আর েস-জেনয্ই আদম (আলাইিহস সালাম) তাঁর অিধকােরর
ওসীলা �হণ কের েদা‘আ কেরিছেলন।
তােদর এ দলীেলর খ�ন:
এ-হাদীসিট যিদও রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াএর অিধকােরর ওসীলা �হেণর ৈবধতা �মাণ কের, তেব দু ’িট
কারেণ এ-হাদীসিট �হণেযাগয্ ন:
�থম কারণ:
ইমাম হািকম (রহ.) এ-হাদীসিটেক িবশু� বেল দাবী ’ের
থাকেলও অনয্ানয্ হাদীস িবেশষজ্ঞ-হাদীসিটেক িমথয্া ও
বােনায়াট হাদীস বেল ম�বয্ কেরেছ। েযমন �খয্াত হাদীস
িবেশষজ্ঞ ইমাযাহাবী বেলন:
  و ﻻ أدري ﻣﻦ ذا ؟ و، )ﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ مﻮﺿﻮع ؛ﻷن ﻲﻓ ﺳﻨﺪه ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ مﺴﻠﻢ
(.ﺒﺪالﺮﻤﺣﻦ واه
‘‘এ-হাদীসিট মাওদু ‘ বা জাল। কারণ, এর সনেদ ‘আ�ু �াহ
ইবেন মুসিলম নােম এক বণর্নাকারী রেয়ে, এ েলাকিট েক? তা
385

আিম জািননা। এর সনেদ ‘আ�ু র রহমান নােম অপর এক বয্ি�
262

রেয়েছ, যার বয্াপাের িকছুই জানা যা িন’’।

২৬১

ইমাম ইবেন হাজার ‘আস�ালানী বেলন:
‘‘এ-হাদীসিট বািতল হাদীেসর অ�গর্ত 263 িতিন বেলন:এ২৬২

হাদীেসর বণর্ানাকারীেদর মেধয্ একজেনর নাম হে ‘আ�ু �াহ,
িযিন ইমাম লাইছ, মািলক ও ইবেন লাহী‘আঃ এর নােম হাদীস
ৈতরীর অিভযু েগ অিভযু �, এ বয্ি�র হাদীস েলখার েযাগয্ নয়
ইমাম হািকেমর বয্াপাের আ�যর্েবাধ হয় , িতিন তাঁর
মুসতাদরাক �ে� (৩/৩৩২) ‘আ�ু র রহমান ইবেন যায়দ এর
অপর একিট হাদীস বণর্না কের েসিটেক সহীহ বেল িন, বরং
েসখােন বেলেছন: ইমাম বুখারী ও মুসিলম এ বয্ি�েক �হণেযাগয
মেন কেরন িন। এিট তাঁর একিট পর�র িবপরীতমুখী ব�বয্।

262

. ইবেন হাজার ‘আস�ালানী, েলসানু ল মীযান; (ৈবরু: মুআসসাসাতুল
এ‘লাম িলল মা�বূ‘আত, ৩য় সং�রণ, ১৯৮৬ ি�,), ৩/৩৬০।

263

. তেদব।

386

এক�ােন এ বয্ি�েক িনভর্রেযাগয্ বেলেছন এবং অপর �া
তােক দু বর্ল বেল আখয্ািয়ত কেরে’’।

264
২৬৩

ি�তীয় কারণ:
এ হাদীেসর ব�বয্ কুরআেনর স�ূণর্ িবপরীত। এ হাদী
�ারা বুঝা যাে� েয, আদম আলাইিহস সালাম মুহা�দ-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অিধকােরর ওসীলায় �ীয় গুনাহ েথেক
মাজর্না েপেয়িছেল, অথচ কুরআন বলেছ েয,
َ َ ٰ َََٓ
ُ ََّو
َ اد ُم مِن َّ�ّهِۦ َ� َِ�ٰت َ� َت
ُ لرَح
ّ اب َعلَ ۡي �هِ ِنَّ ُهۥ ُه َو
ّ اب
﴾ ٣ ِيم
﴿ تل�ّ ء
ٖ
ِ
  [٣٧ :]ﺒﻟﻘﺮة

264

. িতিন বেলন,

. ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ مﺴﻠﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺤﻟﺪﻳﺚ ﻋ ﻟﺚ و ﻣﺎلﻚ واﺑﻦ ﻟﻴﻌﺔ:  وﻗﺎل. إﻧﻪ ﺮﺒ ﺑﺎﻃﻞ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ أورد ﺣﺪﻳﺜﺎ آﺧﺮ ﻓ، واﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺤﻟﺎ�ﻢ ﻧﻔﺴﻪ.وﻻ �ﻞ ﻛﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ
 والﺸﻴﺨﺎن لﻢ: ﺑﻞ ﻗﺎل،  �ﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪ لﺮﻤﺣﻦ ﺑﻦ ز�ﺪ و لﻢ ﻳﺼﺼﺤﻪ،(٣٣٢/٣) مﺴﺘﺪر�ﻪ
 ﺣﻴﺚ وﺛﻘﻪ ﻓ ﺎﻜن و ﺿﻌﻔﻪ ﻓ،  و ﻫﺬا ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﻪ. �ﺘﺠﺎ ﺑﻌﺒﺪ لﺮﻤﺣﻦ ﺑﻦ ز�ﺪ
.ﺎﻜن آﺧﺮ
েদখুন: শায়খ নািসর উি�ন আলবানী, আততাওসসু লু আনওয়াউহু ওয়া
আহকামুহ; পৃ .১১৫-১১৬।

387

‘‘অতঃপর আদম �ীয় রেবর িনকট েথেক িকছু বাকয্ িশেখ
িনেলন, ফেল আ�াহ তাঁেক ক্ষমা কের িদে, িন�য় িতিন
অতয্� তাওবা �হণকারী ও দয়াল’’। 265 আদম -আলাইিহস
২৬৪

সালাম- আ�াহর িনকট েথেক েয বাকয্সমূহ িশক্ষা কেরিছেলন
সূ রা আ‘রােফর ২৩ নং আয়ােত বিণর্ত হেয়েছ। ে আয়াতিট
িন�রূ:
َ ََۡ ََۡ ََ ۡ َۡ ۡ ّ
ُ َ ََٓۡ َ َّ َ َ
َ ۡ َ ّ
َ نف َس
َ �ِ ٰ�
�ن
ٱل
ِن
م
َكُو�َن
َ
ا
ن
�
ر
ت
و
ا
�
ِر
ف
غ
�
م
َ
�ن
ا
ن
﴿ قا� َ�َنا ظلمنا أ
ِ
  [٢٣ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٢
‘‘আদম ও হাওয়া বেলিছেলন: েহ আমােদর �িতপালক!
আমরা আমােদর িনেজেদর উপর অতয্াচার কেরি, তুিম যিদ
আমােদর কমা কের রহম না কর, তা হেল আমরা অবশয্ই
ক্ষিত��েদর অ�গর্ত হেয় যা’’। 266 ইমাম যমাখশারীর (মৃত
২৬৫F

৫২৯িহ:) মেত উ� এ েদা‘আ পােঠর ওসীলা কেরই আদম-

265

. আল-কুরআন, সূরা বা�ারাঃ:৩৭।

266

. আল-কুরআন, সূরা আ‘রাফ: ৭।

388

(আলাইিহস সালাম)-আ�াহর িনকট েদা‘আ কেরিছেলন। 267
২৬৬

ইবেন মাসউদ রািদয়া�াহু আনহ েথেক মাওকূফ সনেদ বিণর্ত
অপর একিট বণর্নায় রেেছ েয, আদম আলাইিহস সালাম অনয্ায়
করার পর িনে�া� েদা‘আ পাঠ কের আ�াহর িনকট মাগেফরাত
কামনা কেরন:
َ َ
َ َْ ّ
َ
ﻚَ اَلﻠَّﻬُﻢَّ وَ ﺤﺑِ ﻤْﺪِكَ وَ �َﺒَﺎرَكَ اﺳْﻤُﻚُ وَ �َﻌَﺎﻰﻟ ﺟ ﺪُّكَ ﻻَ إِﻪﻟَٰ إِﻻَ أﻧﺖ
]
َ
ِْﻤْﺖُ �َﻔْﻲﺴ
ّ
٢٦٨ َ ْ ّ
[.ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ�ِْ إِﻧَّﻪُ ﻻَ �َﻐْﻔِﺮَ اﺬﻟُُﻮْبَ إِﻻَ أﻧﺖ
F 267

উ� দু ’িট আয়াত �ারা �মািণত হয় েয, আদম আলাইিহস
সালাম উ� এ েদা‘আ িশক্ষা কের এর ওসীলায় আ�াহর কাে
তাঁর কৃত অপরাধ মাজর্নার জনয েদা‘আ কেরিছেলন। মুহা�দসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর অিধকােরর ওসীলায় িতিন তাঁর
অপরাধ মাজর্নর জনয্ েদা‘আ কেরন িন। আর ইবেন মাসউদ
267

. যামাখশারী, জার�াহ মাহমূ দ ইবেন ওমর, আল-কাশ্শা; (কুতুবখানা
মাজহারী, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), ১/১২৮; আল-�ুর�ুবী, আহকামুল
কুরআন; (আল-হাইআতুল িমশিরয়য্াতুল -�াহ িলল কু�াব, ৩য় সং�রণ,
১৯৮৭

ি�.),

১/১/৩২৪;

আবু

আয়সারু�াফাসী; ১/৪৫।।
268

. তেদব। টীকা ��াবয্

389

বকর

জািবর

আল-জাযাইরী,

রািদয়া�াহু আনহেথেক বিণর্ত মাওকূফ হাদীস �ারা উ� েদা‘আ
পাঠ করার কথা �মািণত হয়। তাই সনেদর িদক েথেক রাসূ েলর
নােমর ওসীলা �হণ সং�া� হাদীসিট দু বর্ল হওয়ার পাশাপািশ
কুরআেনর উ� আয়াত দু ’িটর মমর্ এবং ইবেন মাসউেদর
হাদীেসর িবপরীতমুখী হওয়ায় সহেজই বুঝা যাে� েয, উ�
হাদীসিট িমথয্া। -জাতীয় হাদীস �ারা রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অিধকার, মযর্াদা ও স�ার ওসীলা �হণ
করার ৈবধতা �মাণ করা যায় না।
চতুথর্ দলী: রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- বেলেছন:
ّ َﺎ�ِْ ﻓَﺈ
َ ْ ْ ِنَ َﺟ
«ﷲ َﻋ ِﻈﻴْ ٌﻢ
ِ»َﺳَّﻠُﻮْا ﺠﺑ
ِ
ِ ﺎ� ِﻋﻨﺪ ا
‘‘েতামরা আমার মযর্াদার ওসীলা ক, েকননা আ�াহর
কােছ আমার বড় ধরেনর মযর্াদা রেয়ে’’। 269
২৬৮ F

এ দলীেলর খ�ন:
269

. আলহাইছামী, মাজমাউয্ যাওয়াই; ৯/২৫৭; �বরানী �ীয় কাবীর ও
আওসাত �ে� এবং হািকম �ীয় মুসতাদরাক �ে� এ হাদীসিট বণর্না
কেরেছন এবং সহীহ বেলেছন।

390

এ হাদীসিট ইমাম �াবরানী ও হািকম সহীহ বেল সতয্ায়ন
করেলও অনয্ানয্ মুহাি�সগেণর মেত তসহীহ নয়। এ হাদীেসর
সনেদ রওহ ইবেন সালাহ নােম একজন দু বর্ল বণর্নাকার
রেয়েছন। আবু নাঈম বেলেছন: ‘‘রওহ ইবেন সালাহ এ হাদীসিট
এককভােব বণর্না কেরেছন। তােক ইমাম ইবেন আদী দুবর্ল বে
ম�বয্ কেরেছ’’। 270 ইমাম ইবেন ইউনু স বেলেছন: ‘‘এ বয্ি�
২৬ ৯

েথেক অেনক মুনকার (িনভর্রেযাগ রাবীেদর বণর্নার িবপরীতমুখ)
হাদীস বিণর্ত হেয়েছ। ইমাম দারকু�নী তার বয্াপাের বেলে:
হাদীস বণর্নার েক্ষে� েলাকিট দু’’। 271
২৭০

ইমাম ইবেন তাইিময়য্াঃ �ীয় ‘আলকাওয়াইদু ল জালীলাঃ’
�ে�র ১৩২ ও ১৫০ পৃ�ায় বেলন:
 و ﻻ ﻳﺬﻛﺮه ﻛﺤﺪﻳﺚ، ]ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻬﻟﺬا اﺤﻟﺪﻳﺚ أﺻﻼ ﻲﻓ أي ﻛﺘﺐ اﺤﻟﺪﻳﺚ
[." وﻟيﺲ ﺪﻟﻳﻪ أد� ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﺤﻟﺪﻳﺚ،  ﻣﻦ ﻫﻮ ﺟﺎﻫﻞ

270

. আসফাহানী, আবু নাঈম আহমদ ইবন আ�ু �াহ, িহলয়াতুল আউিলয়া;
(�ান িবহীন, দারু িকতািবল আরাবী, ৪থর্ সং�র, ১৯৮৫ ি�.), ৩/১২১।

271

. শায়খ মুহা�দ নািসর উি�ন আল-বানী, আ�াওয়াস সু লু আনওয়াউহু ওয়া
আহকামুহ; পৃ . ১১১।

391

‘‘েকান হাদীেসর িকতােব এ হাদীেসর েকােনা িভি� পাওয়া
যায়না। জােহল ও হাদীস স�েকর্ যা েকােনা জ্ঞান েনই েকব
েস বয্তীত আর েকউই এিটেক হাদীস িহেসেব বণর্না করেত পা
না’’। 272
২৭১

িতিন আেরা বেলন: ‘‘অবশযই আ�াহর কােছ রাসূ লু�াহসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর মযর্াদা অনয্ানয্ রাসূলেদর েচ
অিধক রেয়েছ, তেব আ�াহর কােছ তাঁর মযর্াদা মানুেষর
পার�িরক মযর্াদার মত নয়। কার, কােরা পেক্ষ আ�াহ
পূ বর্ানুমিত বয্তী ত তাঁর কােছ কােরা জেনয্ শ‘আত করা
স�বপর নয়, পক্ষা�ের একজন মানুষ তার মযর্াদার ওসীল
অপর মানু েষর কােছ তার অনু মিত বয্তীতই শাফ‘আত করেত
পাের, এটা এ-জনয্ ে, শাফা‘আতকারী ও শাফা‘আত �হীতা
উভয়ই উে�শয্ অজর্েনর েক্ষে� সমভােব শর (অথর্াৎ এখােন
শাফা‘আত �ারা তােদর উভেয়র উে�শযই হািসল হেব, উভেয়ই
উপকৃত হেব) িক� আ�াহর বয্াপারিট এেক্ষে� স�ূণর্ �
েকননা, কােরা উে�শয্ অিজর্ত হওয়া বা না হওয়া এককভাে

272

. তেদব।

392

আ�াহর ই�ার উপেরই স�ূ ণর্ িনভর্রশ, এ-েক্ষে� েকউ তা
শাফা‘আত �ারা তাঁর সােথ শরীক হেত পাের না’’।

273
২৭২

উ� হাদীসিট সহীহ না হওয়ােত এবং রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মযর্াদার িবষয়িট বয্বহারেযা েকােনা
িবষয় না হওয়ােত এ হাদীস �ারাও রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর মযর্াদার ওসীলায় েদা‘আ করা ৈবধ বেল �মািণত
হয় না।
প�ম দলীল :
আনাস রািদয়া�াহু আনহ েথেক বিণর্ত েয়েছ েয, আলী
রািদয়া�াহু আনহু মাতা ফােতমা িবনেত সা‘দ মৃতুয্বরণ করেল
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-তাঁর িনেজর এবং তাঁর
পূ বর্বতর্ী নবীগেণর অিধকােরর ওসীলায় আ�াহর কােছ তার জন
মাগিফরাত কামনা কেরন’’। 274
২৭৩

273

. তেদব।

274

. এ হাদীসিট ইমাম হািকম ও ইবেন িহববান বণর্না কের তা সহীহ বেল
দাবী কেরেছন। তেব �কৃতপেক্ষ হাদিট সহীহ নয়।
393

এ হাদীস �ারাও রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামএর অিধকার ও মযর্াদার ওসীলা �হেণর ৈবধতা �মােণর েচ�া
করা হয়।
এ দলীেলর খ�ন:
এ হাদীসিট ইমাম হািকম ও ইবেন িহববান িবশু� বেল
মতামত িদেয় থাকেলও আসেল তা িবশু� নয়। কার, হাদীেসর
সহীহ ও দু বর্ল পিরচেয়র েক্ষে� এ ’জেনর েচেয়ও অিধক
অিভজ ইমাম ইবেন ‘আদী, দারাকু�নী ও ইবেন মা’কূলা এ
হাদীেসর সনেদ ‘রওহ ইবেন সালাহ’ নামক দু বর্ল বণর্নাকার
থাকায় এটােক তাঁরা দু বর্ল হাদীস বেল ম�বয্ কেরেছন। হাদী
বণর্নাকারীেদর িনভর্রেযাগয্ ও দুবর্ল বেল আখয্া েদয়ার
তাঁরা দু ’জন কািঠনয্তা আেরাপ না করার কারেই এ বয্ি�েক
তাঁরা িনভর্রেযাগয্ বেলেছন। তেব অনয্ানয্রা এ বয্ি�েক দ
বেলেছন। এমনিক এ বয্ি�েক তাঁরা অেনক ‘মুনকার’ হাদীস
বণর্নাকারী বেলও অিভযু� কেরেছন
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২৭৪

275

. শায়খ মুহা�দ নািসর উি�ন আল-বানী, িসলিসলাতুল আহাদীিসদ দয়ীফািত
ওয়াল মাওদু ‘আঃ; (ৈবরু: ১ম সং�রণ), ১/৩৯৯; ইমাম সাগানী, আলআহাদীসু ল মাওদু ‘আঃ;পৃ .৭।

394

কােজই এ হাদীস �ারাও রাসলু �াহ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর অিধকােরর ওসীলা �হেণর ৈবধতা �মাণ করা
যায় না।
আ�াহর উপর কােরা েকােনা অিধকার েনই:
এ হাদীসিট সিঠক না হওয়ার �মাণ হে� �কৃতপেক্ষ নরাসূ ল ও ওিলগণ িনিবর্েশেষ আ�াহর উপর কাের েকােনা
অিধকার বলেত িকছু ই েনই। যারা ঈমান ও ‘আমেল সােলহ এর
গুেণ গুণাি�ত হে, তােদরেক মহান আ�াহ েয পুর�ার ও
মযর্াদা দােনর কথা বেলেছ, তা তােদর ঈমান ও ‘আমেলর
কারেণ এমিনেতই আ�াহর উপর তােদর জেনয্ ওয়ািজব হেয় যা
িন। বরং তা তােদর �িত তাঁর একা� কৃপা িবেশষ। িতিন অনু �হ
কের তােদর জনয্ িকছু অিধকােরর �ীকৃিত দান কেরেছন। তেব
তা এমন েকােনা অিধকার নয় েয, তা আ�াহর িনকট েথেক দাবী
কের আদায় কের েনয়া হেব বা এর ওসীলায় আ�াহর কােছ িকছু
চাওয়া যােব। এ-েক্ষে� রাসূলু�-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াও সাধারণ মানু ষ বেল েকােনা পাথর্কয্ েনই। আ�াহর উপ
মানু েষর েকােনা অিধকােরর অ�ীকৃিত জািনেয় রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-বেলন:
395

َ
َ
َْ َ َ َ َْ َ
َُ َ َّ
ﷲ؟
ِ  َوﻻ أﻧﺖ ﻳﺎ رﺳُﻮل ا: ُ َﻘِﻴْﻞَ ﻪﻟ. ُﻦْ ﻳُﺪْﺧِﻞَ أَﺣﺪُ اﺠﻟَْﻨَﺔ �ﻤﻠﻪ...»
َ
َ ََ
َ
َ ْ  إِﻻَّ أَنْ �َﺘﻐَ َﻤّﺪَ�ِ اﷲُﺑِﺮَﻤ، ﻧَﺎ
«ﺣ ِﺘﻪ
 َﻻ أ: �ﻘﺎل
‘‘...কি�নকােলও কাউেক তার সৎ কমর্ জা�ােত �েবশ
করােত পারেব না। তাঁেক বলা হেলা: েহ আ�াহর রাসূ ল!
আপিনও িক পারেবন না ? িতিন বেলন: আ�াহর রহমত �ারা
িতিন আমােক েব�ন না করেল আিমও পারেবা না’’। 276 আ�াহর
২৭৫ F

উপর েযখােন মানু েষর েকােনা অিধকারই �ীকৃত নয়, েসখােন
আবার কী কের আ�াহর কােছ েস অিধকােরর ওসীলায় িকছু
চাওয়া েযেত পাের? এ-জনয্ইইমাম আবু হানীফা (রহ.) বেলেছন:
  ﻣﺎ، و اﺪﻟﺎﻋء اﻤﻟﺄذون ﻓﻴﻪ اﻤﻟﺄمﻮر ﺑﻪ،]ﻲﻐ ﻷﺣﺪ أن ﻳﺪﻋﻮ اﷲ إﻻ ﺑﻪ
[. ﷲ اﻷﺳﻤﺎء اﺤﻟﺴ� ﻓﺎدﻋﻮه ﺑﻬﺎ:ﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﻪﻟ ﺗﻌﺎﻰﻟ
‘‘ কােরা পেক্ষ আ�া তা‘আলােক েকবল তাঁরই নােমর
ওসীলা বয্তীত এবং ‘‘আ�াহর রেয়েছ উ�ম নামাবলী, অতএব
তাঁেক েস নােমর ওসীলায়ই আ�ান কর’’ এ আয়াত েথেক েযসব নামাবলীর ওসীলায় তাঁেক আহবােনর অনু মিত ও িনেদর্শ

276

. সহীহুল বুখার; িকতাবু র ির�াক, বাব: [
اﻟﻌﻠﻢসবর্দা জ্ঞানাজর্েন েলেগ ), ৪/৩/১৭৭।
396

ﺑﺎب اﻟﻘﺼﺪ و ﻤﻟﺪاوﻣﺔ ﻋ

পাওয়া যায়, েস-সব নামাবলীর ওসীলা বয্তীত অপর কােরা
নােমর ওসীলায় আ�ান করা উিচত নয়’’।

277
২৭৬

িতিন আেরা বেলন:

()ه أن ﻳﻘﻮل أﺣﺪ ﻲﻓ دﺎﻋﺋﻪ ا� إ� أﺳﺎلﻚ ﺤﺑﻖ ﺧﻠﻘﻚ
‘‘েহ আ�াহ ! আিম েতামার সৃ ি�র অিধকােরর ওসীলায়
েতামার কােছ সাওয়াল করিছ’ েকউ তার েদা‘আর মেধয্ এমন
কথা বলােক আিম অপছ� তথা না জােয়য

278
২৭৭F

মেন কির’’। 279
২৭৮F

আ�ামা ইবনু আবীল ‘ইযয্ আ-হানাফী (রহ.) এ-জাতীয়
ওসীলা করার বয্াপাের ম�বযকরেত িগেয় বেলন:
‘‘আ�াহ তা‘আলা তাঁর িনেজর উপর েয অিধকােরর কথা
�ীকার কেরেছন, তা বয্তীত আ�াহর উপর কাের েকােনা
অিধকার েনই। ... আ�াহর উপর আমােদর েয অিধকার �িতি�ত
হেয়েছ, তা তাঁর �িত�িত �দােনর কারেণই �িতি�ত হেয়েছ।
একজন মানু েষর অিধকার অপর মানু েষর উপর েয-ভােব �িতি�ত

277

. েশখ নািসরু�ীন আ-বাণী, আ�াওয়াস সু লু আনওয়াউহু ওয়া আহকামু;
পৃ .৫১। েশখ আলবানী একথািট ‘দু ররুল মুকতা’ �ে�র (২/৬৩০) এর
বরাত িদেয় বণর্না কেরেছন

278

. সালােফ সােলহীন অপছ� বেল নাজােয়য বু ঝােতন। এ বয্াপাের ইমাম
ইবনু ল কাইেয়য্ম তাঁর ‘লামুল মুওয়াে�‘য়ীন, নামক �ে� িব�ািরত দলীল
�মাণািদ উপ�াপন কেরেছন। [স�াদক]

279

. তেদব।

397

হয়, েকােনা মানু ষ েস-ভােব আ�াহর উপর িনজ েথেক েকােনা
অিধকার �িতি�ত করেত পাের না।’’ 280
িতিন আেরা বেলন:‘‘কােরা অিধকােরর ওসীলায় েদা‘আ করা
আর েদা‘আকারী বয্ি�রেদা‘আ কবুল করার মােঝ েকােনা স�কর্
েনই। েয এরকম েদা‘আ কের েস েযন �কারা�ের এমন কথা
বেল: েহ আ�াহ! অমুক আপনার সৎ বা�ােদর মেধয্ হওয়ার
কারেণ আমার েদা‘আ কবুল কর। (আপনার অমুক সৎ বা�া আর
আমার েদা‘আ কবুল কর) এ দু ’িট কথার মেধয্ কী স�কর্
বাধয্বাধকতা থাকেত পাের? বরং এ-জাতীয় কথা েদা‘আর মেধয্
বলা এক ধরেনর সীমাল�ন ৈব আর িকছু ই নয়’’। 281
২৮০

280

. িতিন বেলন:

 )و�ن ﺣﻘﺎ: ﻛﻘﻪﻟ ﻌﺎﻰﻟ، "وﻟيﺲ ﻷﺣﺪ ﻋ اﷲ ﺣﻖ إﻻ ﻣﺎ أﺣﻘﻪ ﻋ ﻧﻔﺴﻪ...
ﻓﻬﺬا ﺣﻖ وﺟﺐ ﺑ�ﻠﻤﺎﺗﻪ ﺘﻟﺎﻣﺔ ووﻋﺪه... ،٤٧ :ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺮﺼ ﻤﻟﺆﻣﻨ�( ﺳﻮرة الﺮوم
 ﻻ أن اﻟﻌﺒﺪ ﻧﻔﺴﻪ مﺴﺘﺤﻖ ﻋ اﷲ ﺷيﺌﺎ ﻛﻤﺎ ﻳ�ﻮن لﻠﻤﺨﻠﻮق ﻋ،الﺼﺎدق
..." ﻤﻟﺨﻠﻮق
েদখুন: ইবনু আিবল ইয্য আল-হানাফী, �াগু; পৃ . ২৬১।
281

. িতিন বেলন:

"ﻮﻪﻟ ﺑﻖ ﻓﻼن )ﻓﺈن ﻓﻼﻧﺎ و إن ﻛن ﻟ ﺣﻖ ﻋ اﷲ ﺑﻮﻋﺪه الﺼﺎدق( ﻓﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑ� ذلﻚ و
 لﻜﻮن ﻓﻼن ﻣﻦ ﻋﺒﺎدك لﺼﺎﺤﻟ� أﺟﺐ:  ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮل، ﺑ� إﺟﺎﺑﺔ ﺎﻋء ﻫﺬا الﺴﺎﺋﻞ
."  و أي ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓ ﻫﺬا و أي مﻼزﻣﺔ ؟ و إﻧﻤﺎ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻓ ﻟﺎﻋء،ﻋﻲﺋ
েদখুন: তেদব; পৃ . ২৬২।

398

ইমাম আবু ইউছু ফ (রহ.) বেলন: ‘‘েকউ তার েদা‘আর মেধয্
‘েহ আ�াহ ! আিম অমুেকর অিধকার অথবা েতামার নবী ও
রাসূ লেদর অিধকােরর ওসীলায় েতামার িনকট চাি�’ এমনিট
বলােক আিম অপছ� কির’’। 282
২৮১

উ� উ�ৃ িত �ারা �মািণত হয় েয, রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-বা অপর কােরা অিধকােরর ওসীলায় েদা‘আ
করা আমােদর হানাফী মাযহােব ৈবধ নয়।
ষ� দলীল:
ওসীলা �হেণর ৈবধতা �মােণর জনয্ তারা েলাকমুেখ বহু
�চিলত একিট হাদীস �ারা দলীল িদেয় থােকন। হাদীসিট
িন�রূ:আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َ َْ ُ َْ َ ََ َ َ َ
«»لﻮْﻻك لﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻷﻓﻼك

282

. িতিন বেলন,

 ا� إ� أﺳﺄلﻚ ﺑﻖ ﻓﻼن أو ﺑﻖ أﻧبﻴﺎﺋﻚ و: )إ� أ�ﺮه أن ﻳﻘﻮل أﺣﺪ ﻓ ﺎﻋﺋﻪ
(رﺳﻠﻚ
নািসরু�ীন আলবান, আ�াওয়াস সু লু আনওয়াউহু ওয়া আহকামু; পৃ .৫১।।
ইমাম কারখী হানাফী কতৃর্ক িলিখত ‘�ুদূরী’ �ে�র বয্াখয্া এ ‘কারাহাত’
অধয্ায় েথেক একথািট িতিন বণর্না কেরেছ
399

‘‘েহ মুহা�দ! তুিম না হেল অিম জগত সৃ ি� করতাম না’’।
তােদর মেত আ�াহ তা‘আলা যিদ রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ওসীলায় এ-জগত সৃ ি� কের থােকন।
তা হেল আমােদর পেক্ষ তাঁর ওসীলা �হণ করা অৈবধ হেত পা
না।
এ দলীেলর খ�ন:
এ হাদীসিট েলাকমুেখ বহুল �চিলত হেয় থাকেলও মূলত
এিট েকােনা হাদীস নয়। ইমাম সাগানী এিটেক মাওদু ‘ হাদীস
ُ َْ َ ََ َ َ َ
বেল আখয্ািয়ত কেরেছন 283 এ হাদীেসর অথর্ [ لﻮْﻻك لﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ
َّْ
]ﻟُ�ﻴﺎ
‘‘তুিম না হেল আিম এ-দু িনয়া সৃ ি� করতাম না’’-এ মেমর্
২৮২F
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. আস-সু য়ূতী, আল-লাআলী উল মাসনূ ‘আতু ফীল আহাদীিসল মাওদু ‘আঃ;
১/২৭২; শায়খ মুহা�দ নািসর উি�ন আল-বানী, িসলিসলাতুল আহাদীিসদ
দয়ীফািত ওয়াল মাওদু ‘আঃ; পৃ .১/২৯৯।
400

বিণর্ত হাদীস �ারা শি� স�য় করেলও ইমাম ইবনুল জাওযী ও
ইমাম সু য়ূতী এ হাদীসেকও মাওদু ‘ বেল আখয্ািয়ত কেরেন। 284
২৮৩

এ দু ’িট হাদীস সহীহ হেলও এর �ারা আমােদর পেক্
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর নােমর ওসীলা �হণ
কের েদা‘আ করা ৈবধ হেব না। েকননা, আ�াহর জনয েকােনা
কাজ ৈবধ হেয় থাকেলও আমােদর জনয্ তা ৈবধ হেত হেল তাঁর
সু �� িনেদর্শ বয্তীত তা আপনা আপিন ৈ হেয় যায় না। িতিন
তাঁর উ�ম নামাবলীর ওসীলা �হণ কের আমােদরেক েদা‘আ
করেত আেদশ করার �ারা �মািণত হয় েয, তাঁর নাম বয্তীত
অপর কােরা নােমর ওসীলায় তাঁর কােছ েদা‘আ করা ৈবধ নয়।
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. আস্সুয়ূত, �াগু; ১/২৭২; শায়খ মুহা�দ নািসর উি�ন আল-বানী,
িসলিসলাতুল আহাদীিসদ দয়ীফািত ওয়াল মাওদু ‘আঃ;১/২৯৯।
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স�ম দলীল:
উমাইয়য্াঃ ইবন ‘আ�ু �াহ নামক তােবঈ েথেক একিট
মুরসাল হাদীেস বিণর্ত হেয়ে েয, ‘‘রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-অভাবী মুহািজরেদর ওসীলায় যু ে� জয় কামনা
করেতন’’। 285 এ হাদীেসও মুহািজরেদর েদা‘আর কথা বিণর্ত হ
২৮৪

িন। যার ফেল রাসূল ও েনক মানু ষেদর নাম, জাতস�া ও মযর্াদার
ওসীলায় েদা‘আ করা ৈবধ বেল দাবীদারগণ এ হাদীস �ারাও
দলীল িদেয় থােকন।
এ দলীেলর খ�ন:
এ হাদীসিট মুরসাল হেয় থাকেলও সনেদর িদক েথেক সবর্
স�তভােব তা সহীহ। িক� এর �ারাও কােরা নাম, জাতস�া,
মযর্াদা ও হুরমেতর ওসীলা �হেণর ৈবধতা �মাণ করা য না।
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. তােত এেসেছ,

ﻋﻦ أﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺎﺪﻟ ﺑﻦ أﺳﻴﺪ ﻗﺎل ﺛﻢ ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ �ﺴﺘﻔﺘﺢ ﺼﻌﺎﻴﻟﻚ ﻤﻟﻬﺎﺟﺮ�ﻦ
আত-�বরানী,

সু লায়মান

ইবন

আহমদ,

আল-মু‘জামুল

কবীর;

(মুেসল:মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল িহকাম, ২য় সং�রণ, ১৯৮৩ ি�.),
১/২৯২।
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েকননা; এ হাদীস �ারা মূ লত িনঃ� মুহািজরেদর জাত ও নােমর
ওসীলায় েদা‘আ করার কথা উে�শয্ করা হ িন। বরং তােত
তাঁেদর েদা‘আর ওসীলায় েদা‘আ করার কথাই উে�শয্ করা
হেয়েছ। িবিশ� মনীষীেদর ব�েবয্র �ারা এ সতয্ই পির�ারভাে
ফুেট উেঠেছ। েযমন েশখ মানাবী জািম‘উস সগীর �ে� এ
হাদীেসর বয্াখয্ায় িলেখে:
‘‘মুসিলমেদর মধয্কার ফকীরেদর �রা বরকত অজর্ন কের
তাঁেদর

েদা‘আর

ওসীলায়

রাসূ লু�াহ

-সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম- িবজয় কামনা কেরিছেলন। তােঁ দর মানিসক িবপযর্য়
সািধত হওয়ার কারেণ তাঁেদর েদা‘আ অিধক গৃহীত হওয়ার
আশায় তাঁেদর েদা‘আর ওসীলা �হণ কেরিছেলন। মু�া ‘আলী
আল-�ারী আল-হানাফী (রহ.) বেলন: ‘‘স�বত মুহািজরেদরেক
িনিদর্� করার কারণ হে-তাঁরা িছেলন গরীব, মজলূম, িনপীিড়ত
ও মুজািহদ;ফেল তাঁেদর েদা‘আর �ভাব অনয্ানয্ সাধারণ ’িমন
ও ধনীেদর েদা‘আর েচেয় অিধক হেত পাের েভেব তাঁেদর
েদা‘আর ওসীলা �হণ কেরিছেলন’’। 286
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. ﻗﺎل ﻤﻟﻨﺎوي ﻓ ﺷح ﺠﻟﺎﻣﻊ الﺼﻐ� ﻮﻪﻟ ﺴتﻨﺮﺼ ﺼﻌﺎﻴﻟﻚ ﻤﻟﺴﻠﻤ� أي ﻳﻄﻠﺐ
ﻟﺮﺼ ﺪﺎﻋء ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ ﺗﻴﻤﻨﺎ ﺑﻬﻢ وﻷﻧﻬﻢ ﻻﻧ�ﺴﺎر ﺧﻮاﻃﺮﻫﻢ ﺎﻋءﻫﻢ أﻗﺮب إﺟﺎﺑﺔ
ورواه ﻓ ﺷح الﺴﻨﺔ ﺑﻠﻔﻆ ﻛن �ﺴﺘﻔﺘﺢ ﺼﻌﺎﻴﻟﻚ ﻤﻟﻬﺎﺟﺮ�ﻦ ﻗﺎل اﻟﻘﺎري أي
403

রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম-এর মযর্াদ, হক ও
জােতর ওসীলা �হণ করা ৈবধ বেল যারা দাবী কেরন তারা উ�
দলীলসমূ হ ছাড়াও আেরা িকছু অ�চিলত হাদীস বা ঐিতহািসক
ঘটনা�বাহ �ারাও তা ৈবধ বেল �মাণ করার �েচ�া চািলেয়
থােকন। েযমন একিট ঘটনার বণর্নায় রেয়ে: একদা উে�
আয়মান

রািদয়া�াহু আনহা

রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর ��াব পান কেরিছেলন। এর পিরে�িক্ষে
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- তাঁেক বেলিছেলন:
‘‘আজেকর পের েতামার কখনও েপেটর পীড়া হেবনা’’।

287
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অনু রূপভােব অপর এক ঘটনায় রেয়েছ ে, মািলক ইবেন
িসনান রািদয়া�াহু আনহ উহুেদর যুে� রাস ূলু�া-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর র� পান কেরিছেলন। এেত রাসূ লু�াহসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-বেলন:

 وﻟﻌﻞ وﺟﻪ ﺘﻟﻘﻴﻴﺪ ﺎﻤﻟﻬﺎﺟﺮ�ﻦ ﻷﻧﻬﻢ ﻓﻘﺮاء ﻏﺮ�ﺎء... ﺑﻔﻘﺮاﺋﻬﻢ �ﺮﺒ�ﺔ ﺎﻋﺋﻬﻢ
�ﻣﻈﻠﻮمﻮن �ﺘﻬﺪون �ﺎﻫﺪون �ﻰﺟ ﺗﺄﺛ� ﺎﻋﺋﻬﻢ �ﺮﺜ ﻣﻦ ﻋﻮام ﻤﻟﺆﻣﻨ
� اﻧﺘ. وأﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢেদখুন: আ�ু ররহমান আল-মুবারকপুরী, �াগু; ৫/ ২৯১।
287

. ইবেন কাছীর, আলেবদায়াতু ওয়ান েনহায়াঃ; ২/২/২৭৩।
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‘‘আমার র� যার র�েক �শর্ কেরেছ তােক জাহা�ােমর
আগুন �শর্ করেত পারেব ’’।

288
২৮৭

উে� আয়মান এর ঘটনািটর বণর্ন েকােনা হাদীস �ে�
েনই। ইবেন কাছীর �ীয় ইিতহাস �ে� ইমাম আবু ইয়া‘লা এর
মুসনােদর বরাত িদেয় এ ঘটনািট বণর্না করেলও িতিন তা সহীহ
না দু ব্
র -এ স�েকর েকােনা ম�বয্ কেরন িন। যিদ এিটেক একিট
িবশু� বণর্না িহেসেবও ধের েনয়া , তবুও এর �ারা রাসূ লু�াহসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর নােমর ওসীলা �হেণর ৈবধতা
�মাণ করা যােব না। েকননা, ঘটনার িববরেণ �কাশ েয, িতিন
িপপাসার তাড়নায় এমনিট কেরিছেলন। এর �ারা বরকত �হণ
কের িবিভ� অসু েখর হাত েথেক রক্ষা পাবার উে�েশয্ তা প
কেরন িন। িতিন যিদ এ কারেণ েপেটর পীড়া েথেক রক্ষা েপেয়
থােকন, তেব তা রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
েদা‘আর বরকেত হেয় থাকেব, তাঁর ��াব পান করার কারেণ
নয়। েকননা, রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর ��াব
পান করা যিদ জােয়য হেতা, এর �ারা যিদ বরকত �হণ করা
জােয়য হেতা, তা হেল রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াএর সাহাবীগণ তাঁর অযু র অবিশ� পািন, শরীেরর ঘাম ও থুথু
288

. ইবেন েহশাম, �াগু;১/৮০।
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�ারা েযমন বরকত �হণ করেতন, েতমিন তাঁর ��াব �ারাও
বরকত �হণ করেতন। িক� বা�েব এর েকােনা �মাণ েনই।
কােজই �মািণত হয় েয, এ ঘটনার �ারা রাসূ লু�াহ -সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম- এর নাম ও জােতর ওসীলা �হণ করার
ৈবধতা �মাণ করা যায় না।
আর মািলক ইবেন িসনান রািদয়া�াহু আনহ ঘটনািট
ইবেন কাছীর ইবেন েহশাম েথেক বণর্না করেলও এ বণর্নাি
িবশু� িক ন, িতিন তা উে�খ কেরন িন। িতিন বরং এর
পাশাপািশ অপর একিট ‘মুরসাল’ হাদীস বণর্না কেরেছ, যার
�ারা �মািণত হয় েয, রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াএর খােদম সািলম রািদয়া�াহু আনহ উহুেদর যুে� রাস ূসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর র� পান কেরিছেলন। 289 এ
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বণর্নািট �মাণ কের ে, মািলক ইবেন িসনান এর র� পান
সং�া� বণর্নািট সিঠক নয়। ঘটনা যিদ সিঠকও হ, তবুও এর
�ারা রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর নাম, জাতস�া,
মযর্াদা ও হুরমেতর ওসীলা �হেণর ৈবধতা �মাণ করা যা না।
েকননা, মািলক ইবন েসনান রািদয়া�াহু আনহ েতা রাসূ লু�াহসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর �ারা ওসীলা �হেণর জনয্ তাঁর
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. ইবেন কাছীর, আলেবদায়াতু ওয়ান েনহায়াঃ;২/৪/২৪।
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র� পান কেরন িন। বরং রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর �িত তাঁর অকৃি�ম ভালবাসা এবং তাঁর রে�র
�ারা বরকত �হেণর উে�েশয্ই িতিন তা পান কেরিছেলন। আর
এ-কারেণই রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- তাঁর জনয্
এ েদা‘আ কেরিছেলন। রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াএর জীব�শায় বা তাঁর িতেরাধােনর পর তাঁর শরীেরর সােথ
স�কর্যু� িকছু িদেয় বরকত �হণ ৈবধ হওয়া আর তাঁর নাম ও
মযর্াদা বা অিধকার িদেয় ওসীলা করা েকানভােবই এক িজিনস
নয়। যারা এিটেক এক ভােবন তারা েয ভুেলর মেধয্ই রেয়েছতােত েকােনা সে�হ েনই।
এ-ছাড়াও তারা আেরা িকছু িমথয্া হাদীস �ারা তা �মােণর
েচ�া কের থােকন। বণর্না দীঘর্ হেয় যাওয়ার কারেণ তা উে�
করা েথেক িবরত থাকলাম।
সারকথা:
এ দীঘর্ আেলাচনার �ারা -কথা �মািণত হেলা েয, মহান
আ�াহ এ জগেতর েকােনা নবী বা ওিলেক তাঁর ও তাঁর বা�ােদর
মেধয্ মধয্�তার ভূিমকায় অবতীণর্ হওয়ার জনয্ িনধর্ারণ কের
এিট সাধারণ মানু েষর মােঝ শয়তােনর েদয়া একিট �া� ধারণা
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ৈব আর িকছু ই নয়। শয়তান এ �া� িচ�াধারািটেক েযমন
জােহলী যু েগর মুশিরকেদর মেধয্ চািলেয় িদেয়িছ, েতমিন তা
ইসলাম পরবতর্ী যুেগর বহু মুসিলমেদর মেধয্ও চািলেয় িদ
সক্ষম হেয়েছ। মহান আ�াহ অতীব দয়াবান। িতিন তাঁর বা�ােদ
অপরাধ মাজর্না করার জেনয্ অধীর আ�েহ অেপক্ষায় রেয়ে
তারা তােদর যাবতীয় সমসয্ার কথা তাঁর সমীেপ িনেজরাই
সরাসির উপ�াপন করেত পাের। এ জনয্ মৃত বা জীিব েকােনা
নবী বা ওিলেদর মধয্�া �হেণর েকানই বাধয্বাধকতা েনই
েকননা, সৎ ও অসৎ িনিবর্েশেষ সকেলর জেনয্ই তাঁ র রহমেত
দরজা সমানভােব উ�ু �। তারা তােদর মেনর কথা তাঁর িনকট
েকােনা ওসীলা ছাড়াই বলেত পাের। তেব েযেহতু আ�াহর িনকট
িকছু চাওয়ার পূ েবর েকােনা সৎ কেমর্র ওসীলায় চাওয়া তাঁর িনকট
িকছু চাওয়ার আদােবর অ�গর্, েস-জেনয্ তাঁরা তাঁর (আ�াহর)
নােমর ওসীলায় বা ওসীলার অনয্ানয্ -সব ৈবধ প�া রেয়েছ,
েস-সেবর ওসীলায় তা চাইেত পাের। জীিবত সৎ মানু েষর
েদা‘আর ওসীলা �হণ ৈবধ ওসীলার একিট �কার হেয় থাকেলও
মৃত সৎ মানু েষর নাম ও মযর্াদার ওসীলা �হণ করার েকানই
ৈবধতা েনই। েকননা, এিট েকােনা সৎকমর্ নয়। বরং এিট
আ�াহর নােমর ওসীলা �হেণর পিরবেতর্ তাঁর সৃি�র নােমর
ওসীলা �হেণর শািমল। এ জাতীয় ওসীলাকারীর মেনর অব�ার
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পিরে�িক্ষে ত তা িশেকর্র মত জঘনয্ েধ পিরণত হেত
পাের। সেবর্াপির এ জাতীয় ওসীলার িচ�াধারা শয়তান কতৃর্
মুসিলম সমােজ �চিলত হওয়ায় এমন ওসীলা �হণ করা েথেক
আেখরােত মুি� পাগল মুসিলমেদর সতকর্ থাকা আবশয্
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তৃতীয় পিরে�দ
পািথর্ব ও পরকালীন িবষেয় অিলগেণর শাফ‘আত
শয়তান মুসিলমেদরেক পথ�� কের তার অভী� লেক্ষ
েপৗঁছার জনয্ েকৗশল িহেসেব ি�তীয় েয িবষয়িটেক েবেছ িনেয়ে
তা হেচছ-পািথর্ব ও পরকালীন িবষেয় অিলগেণর শাফ‘আত
স�িকর্ত িবষয়িট। মানুষ জীিবত থাকেল কােরা পািথর েকােনা
িবষেয় অপর েকােনা মানু েষর কােছ সু পািরশ করেত পাের।
অনু রূপভােব কাের েকােনা িবষেয় আ�াহর কােছ েদা‘আও করেত
পাের। িক� েকােনা মানু ষ মের যাওয়ার পেরও িক জীিবত থাকার
নয্ায় তার কােছ অপ েকােনা মানু ষ বা আ�াহর কােছ েকােনা
িবষেয় শাফা‘আেতর জনয্ তার িনকট আেবদন করা যা? শয়তান
এ েক্ষে� সাধারণ মানুষ আ ওিলেদর মেধয্ পাথর্কয্ সৃি� ক
িদেয়েছ। ইসলাম পূ বর্ যুেগ ি��ানেদর মেধয্ তােদর সৎ মানুষেদ
বয্াপাের এবং আরেবর মুশিরকেদর মেধয্ও সৎ মানুষ
েফেরশতােদর নােম িনিমর্ত েদ-েদবীেদর বয্াপাের শাফ‘আত
স�েকর্ শয়তান েয ধারণা িদেয়িছ, সাধারণ মুসিলমেদর মােঝ
ওিলেদর বয্াপােরও েস অনুরূপ ধারণা িদেত সক্ষম হ।
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শাফা‘আত স�েকর্ আরেবর মুশিরক ও ি��ানেদরেক শয়তােনর
েদয়া ধারণা
ইসলাম পূ বর্ যুেগ ি��ান এবং আরেবর মুশিরকেদর মােঝ শয়তান
সৎ মানু ষ ও েফের�ােদর নােম িনিমর্ত পাথর ও গােছর মূিতর্
�িতমাসমূ েহর বয্াপাের এ ধারণা িদেয়িছল ে, মানু েষরা েযমন
এেক অপেরর িনকট তােদর মযর্াদা বেল সাধারণত পর�েরর
পূ বর্ানুমিত ছাড়াই সুপািরশ করেত পাে, েতমিন তােদর এ-সব
মূ িতর্ ও েদ-েদবীসমূহ আ�াহর কােছ তােদর মযর্াদা বেল
আ�াহর অনু মিত ছাড়াই মানু েষর কলয্ােণ সুপািরশ করেত
পাের।

290
২৮৯

এ ধারণার িভি�েতই িবেশষ কের আরেবর মুশিরকরা

তােদর েদব-েদবীেদরেক সাহাযয্ ও সুপািরেশর জনয আ�ান
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.এ স�েকর্ আ�ামা ইবনু আিবলইয্য আল- হানাফী বেলন:

 ﻤﻟﺮﺸ�ﻮن و ﻨﻟﺼﺎرى و ﻤﻟﺒﺘﺪﻋﻮن: "ﺛﻢ إن ﻨﻟﺎس ﻓ الﺸﻔﺎﻋﺔ ﻋ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال
ﻣﻦ اﻟﻐﻼة ﻓ ﻤﻟﺸﺎﻳﺦ وﻏ�ﻫﻢ �ﻌﻠﻮن ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻈﻤﻮﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻛلﺸﻔﺎﻋﺔ
 و ﻟﻌﺰﺘﻟﺔ و ﺨﻟﻮارج أﻧ�ﺮوا ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻧبﻴﻨﺎ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ. ﻤﻟﻌﺮوﻓﺔ ﻓ ﺪﻟﻧﻴﺎ
 و أﻣﺎ أﻫﻞ الﺴﻨﺔ و ﺠﻟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﻘﺮون �ﺸﻔﺎﻋﺔ. وﺳﻠﻢ وﻏ�ه ﻓ أﻫﻞ الﻜﺒﺎﺋﺮ
 ﻟ�ﻦ ﻻ �ﺸﻔﻊ، ﻧبﻴﻨﺎ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ أﻫﻞ الﻜﺒﺎﺋﺮ و ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻏ�ه
." أﺣﺪ ﻰﺘ ﻳﺄذن اﷲ ﻟ و�ﺪ ﻟ ﺣﺪا
- ইবনু আিবল ইয্য আল-হানাফী, �াগু; পৃ .২৬০।
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করেতা। আ�াহ তােদর এ-জাতীয় ধারণা ও আহবােনর
সমােলাচনা কের বেলন:
َ
َ
ٓ َ ُ َٓ َ ُ ُ
َ
َ ََُُۡ
ُ ّ ُ
ّ
ُ
َ�ُه ۡم َو� يَنف ُع ُه ۡم َو َ�قولون ٰ ؤ� ِء
� ون �َِ َما
ِ ﴿ و�عبدون مِن د
َ ُ ٰ ٓ �َُف
ّ َ
  [١٨ :ِند �َِۚ ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ
َؤنا ع
‘‘আর তারা আ�াহেক বয্তীত এমন িকছুর উপাসনা কের
যারা তােদর েকােনা লাভ ও ক্ষিত করেত পাের , আর তারা
বেল এরা আ�াহর কােছ আমােদর জনয্ শাফ‘আতকারী’’। 291
২৯০ F

�থম অধয্ােয় আ�াহর রুবূিবয়য্ােতর েক্ষে� িশেকর্র বণর্ন
আমরা এ িবষয়িট আেলাচনা কের �মাণ কের েদিখেয়িছ েয,
আ�াহর এ জগেত তাঁর পূবর্ানুমিত বয্তীত িনজ মযর্াদার ওসীল
েকউ তাঁর কােছ কােরা বয্াপাের শাফ‘আত করেত পাের-এমন
ধারণা করা পিরচালনাগত িশেকর্র একিট �কার। আ�াহর জগেত েকউ এ-ভােব শাফা‘আত করেত পাের বেল যারা ধারণা
কের, তােদর �� কের আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ َ
ۡ ّ َ ُ َ َۡ
  [٢٥٥ :ِندهُ ٓۥ ِ�َ �ِإِذنِهِۚۦ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿ َمن ذا �َِي �شفع ع
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‘‘এমন মযর্াদার অিধকারী েক আেছ েয তাঁর (আ�াহর)
পূ বর্ানুমিত বয্তী ত তাঁর কাে (কােরা জেনয) শাফা‘আত করেত
পাের?’’ 292 ইসলােম মৃত মানু েষর এ-জাতীয় শাফা‘আেতর েকােনা
অি�� না থাকেলও শয়তান পরবতর্ী সেয় ধীের ধীের সাধারণ
মুসিলম জনমেন তােদর ওলীেদর বয্াপাের অনুরূপ বা এ
কাছাকািছ ধারণা িদেত সক্ষম হেয়ে
অিলগেণর শাফা‘আত স�েকর্ সাধারণ মুসিলমেদর মােঝ
শয়তােনর েদয়া ধারণা:
শয়তান সাধারণ মুসিলম জনমেন অিলগেণর শাফা‘আেতর
বয্াপাের িন�রূপ ধারণা িদেয়:
(ক) ওিলগণ

আ�াহ তা‘আলা ও সাধারণ মানু েষর মােঝ

মধয্�তাকারী হওয়ায় মৃতুয্র পেরও তাঁরা িনজ িন
মযর্াদা বেল মানুেষর পািথর্ব সমসয্ািদ সমাধােনর েক
আ�াহর িনকট শাফা‘আত কের থােকন।
(খ) আেখরােত তােঁ দর েকােনা ভয়-ভীিত না থাকায় েস-িদন
তাঁরা েকবল তাঁেদর ভ�েদর মুি�র িচ�ায় বয্�
থাকেবন।
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(গ) তাঁেদর অনু সারী বা ভ�েদর মােঝ যারা জাহা�ােম
যাওয়ার ফয়সালা �া� হেব, তােদরেক তাঁরা িনজ িনজ
মযর্াদা বেল শাফ‘আত কের জাহা�ােম �েবশ করা
েথেক েরহাই িদেয় জা�ােত িনেয় যােবন।
ওিলেদর শাফা‘আেতর বয্াপাের -জাতীয় ধারণা সাধারণ
মুসিলম জনমেন অতয্� �বলভােব �িতি�ত রেয়েছ বেলই
�তীয়মান হয়। যার কারেণ পািথর্ব সমসয্ািদ সমাধােনর জন
েযমন তােদরেক জীিবত ও মৃত ওিল ও পীরেদর দরবার ও
কবের েযেত েদখা যায়, েতমিন ওিলেদর পরকালীন শাফা‘আত
�াি�র আশায় তােদরেক েদেশর বাইেরর বড় বড় ওিলেদর
কবের গমন করা ছাড়াও েদেশর মধয্কার মৃত ওিলেদর কবর
এবং জীিবত তথাকিথত ওিল সাঈদাবাদী ও েদওয়ানবাগী
...ইতয্ািদ পীেরর দরবােরও ভীড় জমােত েদখা যা এবং েসখােন
েযেয় নানাভােব তাঁেদর তা‘যীম ও স�ান কের তােদর ইহপরকালীন সমসয্ািদর েক্ষে� তাঁেদর িনকট সুপািরশ কাম
করেত েদখা যায়। হাজীগণ েযমন আ�াহর স�ি� অজর্েনর জনয
কা‘বা শরীেফর উে�েশয্ হে�র সময় কুরবানীর জ� সােথ িনেয়
িমনা উপতয্কায় গমন কের, েতমিনভােব অেনক মুসিলমেদরেক
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ওিলেদর স�ি� অজর্েনর জনয্ িবিভ� সমেয় িবেশষ কের বািষর
ওরস উপলেক্ষ ওরেসর �েল বা দরবাের , ছাগল, েভড়া ও
টাকা-কিড় মানত ও হািদয়া িহেসেব িনেয় েযেয় অতয্�
আ�িরকতা ও িন�ার সােথ কুরবানী করেত েদখা যায়। এ-ছাড়াও
েদেশর িবিভ� এলাকায় আেরা িকছু ভ� পীর রেয়েছ, যােদরেক
শরী‘আেতর েচেয় মা‘িরফাত িনেয়ই অিধক বয্� থাকেত েদখা
যায়। আেখরােত বড়পীর আ�ু ল কািদর জীলানী ও খাজা
মঈনু ি�ন িচ�ীর শাফা‘আেত মুি�র আশায় তাঁেদর মৃতুয্ িদবস
উপলেক্ষ তােদরেক ওরস পালন করেতও েদখা যায়। মা-মেধয্
তাঁেদর কবর িযয়ারেত যাওয়ার সময় তা পি�কা�ের �চার
কেরও েযেত েদখা যায়।
শয়তােনর েদয়া এ িতনিট ধারণার অসারতা:
শয়তােনর েদয়া এ িতনিট ধারণার মধয্কার �থমিটর
অসারতা আমরা এ অধয্ােয়রই ি�তীয় পিরে�েদ বণর্না কেরিছ
বাকী দু ’িট ধারণার অসারতা ইন-শাআ�াহ শাফা‘আত স�েকর্
ইসলােমর মূ লকথা কী, তা বণর্নার সময় �মাণ করেবা
েকান েকােনা শরী‘আতী পীরেদর দৃ ি�েত শাফা‘আত
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শরী‘আত পালন কেরন এমন এক ে�ণীর পীরগণেকও
শয়তান তাঁেদর িনেজেদর এবং তােদর শাফা‘আেতর বয্াপাের
তােদরেক মারা�ক িব�াি�র মেধয্ েফেল েরেখেছ। তােদর
িনেজেদর বয্াপাের তােদরেক এমন ধারণা িদেয়েছ ে, তারা
আ�াহর উপাসনা ও তাকওয়ার পথ অবল�ন করার ফেল
আ�াহর ওিলেত পিরণত হেয়েছন। যার ফেল আেখরােত তােদর
িনেজেদর মুি�র িবষেয় তােদর েকােনা িচ�া েনই। েস িদন তারা
শুধু িনেজেদর মুরীদেদর মুি�র বয্াপার িনেয়ই বয্িতব
থাকেবন। হাশেরর ময়দােন িহসাব-িনকাশ চলাকােল তােদর
েকােনা ভে�র পা িপছেল েগেল তাঁরা তােক হাত ধের েটেন
জা�ােত িনেয় যােবন। উদাহরণ�রূ চরেমানাইর পীর মাওলানা
মুহা�দ এছহাক মরহুেমর কথাই বলা যা, িতিন একািধক
পীেরর হােত বায়‘আত করা ৈবধ হওয়া ও এর উপকািরতা বণর্না
�সে� �ীয় পীর মাওলানা কারামত আলী েজৗনপুরী (রহ.)
সােহেবর একিট ব�বয্ উপ�াপন কেরন। মাওলানা কারামত
আলী বেলন:
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‘‘একদা আমার পীর মাওলানা ৈসয়দ আহমদ সােহব-এর
কােছ েকােনা এক বয্ি� িজজ্ঞাসা কিরেলন, হুজুর েযসব েলাক
দু ই িতন পীেরর কােছ মুরীদ হন, েকয়ামেতর িদন পীরগণ ঐ
মুরীদেক আপন আপন িদেক টানাটািন কিরয়া িছিড়য়া েফিলেব
নািক ? তখন উ�র কিরেলন, েকয়ামেতর িদন পা িপছলাইয়া
যাওয়ার িদন; টানাটািন কিরয়া িছঁিড়য়া ফািড়য়া েফিলবার িদন
নেহ। যখন েকােনা বয্ি�র পা িপছলাইয়া যা, তখন একা এক
বয্ি� হাত ধিরয়া তাহােক সাহাযয্ কিরেল তাহার খুব শি� ,
িক� যখন দু ই-িতন বয্ি� তাহার হাত ধে, তখন তাহার শি�
আরও বািড়য়া যায়। মাওলানা কারামত আলী মরহুম সােহব এই
কথার উ�ের বেলন, েছাবহানা�াহ ! িক সু �র েদল আকষর্ণীয়
উ�র িদয়ােছন। সতয্ই েকয়ামেতর অব�া এইরূপ হইেব এব
আ�াহর হুকুেম েসই িদন িনঃসে�েহ পীরগণ েথেক সাহাযয
পাওয়ার আশা করা যায় এবং িতিন েদা‘আ কিরয়া বেলন, আ�াহ
পাক হ�ানী পীরেদর উপর মুরীদেদর এ‘েতকাদ িঠক রাখুন’’। 293
২৯২
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. মাওলানা মুহা�দ এছহাক, েভেদ মা‘েরফত; পৃ .২৫-২৬।
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হাশেরর ময়দােন পীরেদর কতৃর্ক মুরীদেদর সাহাযয্
সহেযািগতা সং�া�.েকান েকােনা পীরগেণর উ� িব�ােসর �িত
লক্ষয্ করেল কেয়কিট িবষয় �মািণত হয়। ে:
1. ওিল ও পীরগণ িনেজেদরেক এেককজন কািমল মানু ষ বেল
মেন কেরন। অথচ কুরআেনর িশক্ষানুযায়ী কােরা পে
িনেজর বয্াপাের এমন ধারণা করা সিক নয়।
2. হাশেরর ময়দােনর ভয়াবহ অব�া দৃ েশয্ তােদর মেন
িনেজেদর মুি�র বয্াপাে েকােনা ভয়-ভীিতর উে�ক হেব
না। অথচ কুরআন শরীেফ হাশেরর ময়দােন সকল মানু েষর
েয অব�ার কথা বিণর্ত হেয়ে, তা েস বণর্নার পিরপ�ী
3. তারা হাশেরর ময়দােন িবচার চলাকালীন সমেয় তােদর
িবপদ�� মুরীদেদর বয্াপাের সুপািরশ করার অনুমিত পাবার
বয্াপাের িনি�ত। অথচ হাদীেসর বণর্নানুযায়ী হাশের
ময়দােন েকােনা ওিলর এ-জাতীয় শাফা‘আত �ীকৃত নয়।
বরং তাঁেদর শাফা‘আত �ীকৃত হেয়েছ েকবল জাহা�ামীেদর
জাহা�াম েথেক েবর কের আনার বয্াপাের। যা আমরা
পরবতর্ী আেলাচনার �রা জানেত পারেবা।
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েকান মানু ষই িনেজেক সৎ মানু ষ হওয়ার সনদ িদেত পাের না:
মানু ষ যতই আ�াহর উপাসনা ও তাকওয়ার পথ অবল�ন
করুক না েক, েবশী হেল েস তার ‘আমল আ�াহর কােছ গৃহীত
হওয়ার বয্াপাের আশাবাদী হেত পাের েকােনা অব�ােতই তা
গৃহীত হেয়েছ বেল িনি�ত হেত পােরনা। তার ‘আমেলর অব�া
যা-ই েহাক না েকন, িতিন এ িনেয় েকােনা �কার আ�তৃি�ও
েবাধ করেত পােরন না। িনেজেক আ�াহর কােছ অিত স�ানী ও
মযর্াদাবান বেলও মেন করেত পােরন না। েকনন, েক �কৃত
মু�াকী ও পরেহজগার তা েকবল আ�াহই ভাল কের জােনন।
েকউই িনেজেক পিরশু� মানুষ হওয়র সনদ িদেত পাের না। এ
�সে� মহান আ�াহ বেলন:
َ ۡ َ ُ ُ
َٓ�َّ
ُ َْ ّ ََ
  [٣٢ : ﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٣ ٰ ﴿ف� ُزَ�ُ ٓوا أنف َس� ۡمۖ ه َو أعل ُم ب ِ َم ِن
‘‘অতএব েতামরা িনেজেক পিরশু� মানুষ হওয়ার সনদ দান কেরা
না, েতামােদর মেধয্ েক মু�াকী তা িতিনই ভাল কের
জােনন’’। 294 একজন মু’িমন যখন এ-কথা বলেত পাের না েয,
২৯৩ F
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আিম একজন মু�াকী ও পরেহজগার হেয় েগিছ, তখন েস েতা
কখনও িনেজেক আ�াহর কােছ বড় মযর্াদার অিধকারী বেলও
ভাবেত পাের না। েস িনেজর মযর্াদর ওসীলায় আেখরােত
মানু েষর মুি�র জনয্ শাফ‘আত করা িনেয় ভাবা েতা দু েরর কথা,
এ দু িনয়ােতও েস তার িনেজর মযর্দা ও স�ােনর েদাহাই িদেয়
আ�াহর কােছ তার িনেজর বা পেরর জনয্ িকছু চাওয়ােকও ৈবধ
মেন করেত পাের না। বরং এ-জাতীয় চাওয়ােক েস আ�াহর
সমীেপ েবআদবী ও অনিধকার চচর্া করা বেলই গণয্ করেব।সব িচ�া-ভাবনা করার বদেল একজন মু’িমেনর অ�র সবর্দা
আ�াহর কােছ িবনয়ী হেয় থাকেব। আ�াহর শাি�র ভেয় তার
অ�র সবর্দা আতি�ত থাবেব। কখনও িনেজেক আ�াহর শাি�
েথেক িনরাপদ ভাবেত পারেব না।
েযমন এ স�েকর্ আ�াহতা‘আলা বেলন:
َ َ ۡ ّّ َ ُ م
َ ُ ۡ
َ ُ ّ َ ُ َ ّ
ّ�ون � َي ۡو ِم ٱ
٢ اب رَ�ّ ِ ِهم ُّشفِقون
﴿ َٱ�َِين يصدِق
ِ  َٱ�َِين هم ِن عذ٢ ِين
ِ
ِ
ُۡ َ ُ ۡ َ ۡ ّ�َ َ َ َ ّ
  [٢٨  ،٢٦ : ﴾ ]ﻤﻟﻌﺎرج٢ ون
ٖ إ َِ عذاب ر ِهِم �� مأم
‘‘এবং যারা �িতফল িদবসেক সতয্ বেল িব�াস কের এবং
যারা তােদর পালনকতর্ার শাি� স�েকর্ ভ-স��, িন�য়
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তােদর পালনকতর্ার শাি� েথেক শ�াহীন থাকা যা না’’। 295 এই
২৯৪

যিদ হয় একজন �কৃত মু’িমেনর ৈবিশ�য্ তখন একজন পীর
আেখরােত কীভােব িনেজেদরেক আ�াহর শাি� েথেক এেতা
িনরাপদ ভাবেত পােরন। সিতয্ই তা আ�েযর্র িবষ!
কুরআন ও হাদীেসর আেলােক শাফা‘আেতর মূলকথা:
কুরআন ও হাদীস পযর্ােলাচনা করেল েদখা যায় ে, ইসলাম
শাফা‘আত বা সু পািরশেক দু ’ভােগ িবভ� কেরেছ:
এক.দু িনয়াবী িবষেয় শাফা‘আত।
দু ই. পরকালীন িবষেয় শাফা‘আত।
দু িনয়াবী িবষেয় পর�েরর িনকট শাফা‘আত করা ৈবধ হওয়ার
শতর্সমূ:
শাফা‘আত যিদ পািথর্ েকােনা িবষেয় েকােনা জীিবত
মানু েষর কােছ চাওয়া হয়, তেব িনে� বিণর্ত শতর্ সােপেক্ষ
চাওয়া ও করার ৈবধতা রেয়েছ:
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�থম শতর: এ শাফা‘আতিট েকােনা উপকারী িবষেয় এবং কােরা
এমন েকােনা অিধকােরর েক্ষে� হেত হেব যা ন� হেয় েগে
অথবা ন� হওয়ার উপ�ম হেয় দাঁিড়েয়েছ।
ি�তীয় শতর: তা েযন েকােনা অপরাধমূলক কােজ বা শরী‘আেতর
েকােনা হদ (শাি�) রিহতকরেণর েক্ষে� না হ
তৃতীয় শতর:যার িনকট শাফা‘আত চাওয়া হেব িতিন �াভািবক
কাযর্�েমর মাধয্েম শা‘আত করেবন এমন ধারণার িভি�েত
তার িনকট শাফা‘আত কামনা করেত হেব। েকােনা �কার
কারামত বা অেলৗিকক প�া অবল�েনর ধারণায় নয়।
কােরা শাফা‘আত যিদ উ� শতর্সমূহ পূণর্ কের তা হেল তা েযম
একিট কৃতজ্ঞতা পাওয়ার েযাগয্ কাজ , েতমিন এর �ারা
আ�াহ তা‘আলার িনকট েথেক পুণয্ পাওয়ারও আশা করা যােব।
অনয্থায় তা পােপর কাজ িহেসেব গণয্ হেব।-জাতীয়
শাফা‘আত �সে� মহান আ�াহ বেলন:
ٗ
ٗ َ َ َ ۡ
ُ َ ٗ َ َ َ ً َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ّ
ٞ �ن ّ َُۥ نَص
يب مّ ِۡن َهاۖ َو َمن �َشف ۡع ش�ٰ َعة َسيِّئَة
﴿ َن �شفع ش�عة حسنة ي
ِ
ّ ُ
ٞ ۡ
[٨٥ :يَ�ن َُۥ كِفل مّ ِۡن َهاۗ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
‘‘েয েলাক সৎ কােজর জনয েকােনা শাফা‘আত করেব, তা
েথেক েসও একিট অংশ পােব। আর েয েলাক েকােনা ম�
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কােজর জনয্ শাফ‘আত করেব, েস তার েবাঝারও একিট অংশ
পােব’’। 296
২৯৫

উে�খয্ ে, এ-জাতীয় শাফা‘আত েকােনা জীিবত অনু পি�ত
অথবা মৃত মানু েষর িনকট চাওয়া যায় না। েকননা, তা তােদর
িনকট কামনা করা তােদরেক গােয়েবর জ্ঞানী বেল িব�াস করা
নামা�র। আর কােরা বয্াপাের এমন ধারণা করা জ্ঞানগত িশেক
অ�গর্ত
দু িনয়াবী িবষেয় আ�াহর কােছ শাফা‘আত:
েকান জীিবত মানু েষর িনকট েযেয় দু িনয়াবী েকােনা িবষেয়
আ�াহর কােছ সু পািরশ বা শাফা‘আত করার জনয্ তােক বলা
েযেত পাের। িতিনও দু ’িট কথা বেল আ�াহর কােছ েস বয্ি�র
জনয্ শাফ‘আত করেত পােরন। এ েক্ষে� শা‘আতকারীর
সবেচেয় পরেহজগার হওয়া েকােনা জরুরী বয্াপার নয়। বর
অেপক্ষাকৃত কম পরেহজগার েলােকর কােছও-জাতীয়
শাফা‘আত

চাওয়া

েযেত

পাের।

েকননা,

আ�াহর

কােছ

শাফা‘আেতর েক্ষে� মূল ওসীলা হে� বয্ি�র মুেখর দুিট ,
বয্ি�র বয্ি, তার মযর্াদা ও স�ান নয় েকােনা দু িনয়াবী
িবষেয় শাফা‘আত করার জনয েকােনা অনু পি�ত বা মৃত মানু েষর
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কােছ েকােনা আবদার করা যায়না। েকননা, জীিবতরা েকােনা
গােয়েবর আওয়াজ শুনেত পােরন না। আর মৃতেদর কবেরর
পাে�র্ েযেয় তােদর কােছ সুপািরেশর জন েকােনা আেবদন
করেল কুরআেনর কথানু যায়ী তারা কােরা েকােনা আেবদন শুনেত
পান না, েপেলও তারা কােরা আেবদেন সাড়া িদেত পােরন
না। 297 সকল মানু ষই মের যাওয়ার পর বরযখী জীবেন তারা
২৯৬

িনেজর বা পেরর উপকাের আসেত পাের এমন েকােনা কমর্
করেত পােরন না। তােদর রূহ ে��া �েণািদত হেয় আমােদর
জেনয েকােনা কলয্াণ কামনা কেরেদা‘আ করেলও আ�াহর িনকট
এর েকােনা কাযর্কািরতা েনই। েকনন, কবেরর জীবন েস রকম
297

.এ স�েকর্ কুরআেন বলা হেয়ে:
َ ُ ُ ۡ َ َ َٰ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ْ ُ َ َ ۡ َ ْ ُ َ َۡ َ ۡ ُ َ َٓ ُ ْ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ
﴿ إِن تدعوهم � �سمعوا د�ء�م ولو سمِعوا ما ٱستجابوا ل�مۖ و�وم ٱلقِ�م ِة ي�فرون
ُ ۡ
  [١٤ :ِ� ۡ ۚم﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ
� ِ ِ�ك

মৃ ত মানু েষরা উপকার করেত পাের এ ধারণার িভি�েত তােদর নােম িনিমর্ত
মূ িতর্েক লক্ষয্ ‘‘েতামরা যিদ তােদরেক উপকােরর জনয্ আহবান ক,
তা হেল তারা েতামােদর আহবান �র্বণ করেব ন, শুনেলও তারা েতামােদর
আহবােন সাড়া েদেব না। (তােদরেক আহবানজিনত কারেণ েতামরা েয
িশকর্ কের) েকয়ামেতর িদন তারা েতামােদর েস িশকর্েক অ�ীকার
করেব’’। অথর্াৎ বলে: আমরা েতামােদরেক আমােদরেক আহবােনর কথা
িশক্ষা েদই িন। এিট েতামােদর মনগড়া কাজ ৈব আর িকছুই নয়। কুরআন, সূ রা ফাি�র :১৪।
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েকােনা ‘আমেলর জীবন নয়। এ-জনয্ই রাস ূ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-বা েকােনা ওিলর কবের িগেয় বা দূর েথেক তাঁেদর
কােছ িনেজর জনয েকােনা েদা‘আ করার আেবদন করা যায় না।
সাহাবা ও তােবঈগেণর যু েগ মুসিলমরা বহুিবধ সমসয্ায় পিত
হেয়িছেলন। িক� তা সে�ও তাঁরা কখনও রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কবর মুবারেক েযেয় তাঁর িনকট সমসয্া
সমাধােনর জনয্ আ�াহর িনকট েদা‘আ করার বয্াপাে েকােনা
আেবদন কেরেছন বেল েকােনা �মাণ পাওয়া যায় না।
আেখরােত আ�াহর কােছ শাফা‘আত:
জীিবত থাকাব�ায় েকােনা দু িনয়াবী িবষেয় শাফা‘আেতর
েক্ষে� িবষয়িট যিদ উপের বিণর্ত শতর্ পূণর, তা হেল এমন
িবষেয় আ�াহর কােছ শাফা‘আত করার বয্াপাের তাঁর আগাম
অনু মিত রেয়েছ। আমরা ই�া করেলই পর�েরর জনয্ এম
েকােনা িবষেয় আ�াহর কােছ শাফা‘আত করেত পাির। িক�
আেখরােত

আ�াহর

কােছ

শাফা‘আেতর

িবষয়িট

দু িনয়াবী

শাফা‘আত েথেক স�ূ ণর্ �ত�। েকনন, এ িদেন শাফা‘আেতর
স�ূণর্ িনয়�ণ থাকেব আ�াহ তা‘আলার হােত। এ িদেক ইি�ত
কেরই িতিন বেলেছন:

ّ ّ ُ
ٗ �َ لشَ َ�ٰ َع ُة
[٤٤ :ِيعاۖ ﴾ ]الﺰمﺮ
ِ َِّ ﴿ قل
425

‘‘আপিন বেল িদন- শাফা‘আেতর িবষয়িট স�ূ ণর্ভােব
আ�াহর িনয়�ণাধীন’’।

298
২৯৭

এ িদেন েকউ তার িনেজর মযর্াদা ও

স�ােনর িদক িবেবচনা কের আ�াহর অনু মিত বয্তীত তাঁর কাে
তার িনেজর বা পেরর জনয েকােনা সু পািরশ করােতা দু েরর কথা,
এ িদেন েকউ তাঁর অনু মিত বয্তী েকােনা কথাই বলেত পারেব
না। এ িদবেসর অব�া বণর্না �সে� মহান আ�াহ বেল:
َ ۡ
ۡ ّ
َۡ ّ
[١٠٥ :﴿ يَ ۡو َم يَأتِ � َ�َلَ ُم �ف ٌس ِ�َ �ِإِذنِهِۚۦ﴾ ]ﻫﻮد
‘‘যখন েসই িদন আসেব, তখন আ�াহর অনু মিত বয্তীত
েকউ েকােনা কথা বলেত পারেব না।’’ 299 আ�াহর ভাষায় :
ُّ
ۡ ٞ ۡ َ
[٣٧ : ﴾ ]ﻋبﺲ٣ ِمۡرِيٖ مّ ِۡن ُه ۡم ي َ ۡو َم� ِ ٖذ شأن ُ�غن ِيه
�ِ
ٕ
ِ ﴿ل
298F

‘‘েস িদন সকল মানু েষরই িনেজর এক িচ�া থাকেব, যা
তােক বয্িতবয্� কে র রাখ’’।

300
২৯৯F

েস িদন কািফর ও মু’িমন

িনিবর্েশেষ কাের জেনয্ কােরা শাফ‘আত থাকেব না। েস-জনয্ েস
িদেন কােরা শাফা‘আেতর আশায় না েথেক �েয়াজনীয় ��িত
�হণ করার জনয্ আ�াহ তা‘আলা মু’িমনেদরক িনেদর্শ কের
বেলেছন:
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ۡ َ
ّ
ُ َٰ َۡ َ ّ ْ ُ َ ْٓ ُ َ َ َ ّ َ ّ
َ ِ �م مّ ِن َ� ۡبل أن يَأ
ِع �ِيهٞ  َ َ� ۡيٞ� يَ ۡوم
�﴿ ٰٓ�َ�ُها �َِين ءامنوا أنفِقوا ِمَا رزق
ِ
ٞ َ َ َ ٞ ّ َ
[٢٥٤ :َو� ُلَة َو� ش�ٰ َعة ۗ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
‘‘েহ মু’িমনগণ! েতামােদরেক আিম েয জীিবকা দান কেরিছ
তাে�েক েতামরা বয্য় কর ে-িদন আগমেনর পূেবর্ েযিদন থাকেব
না েকােনা (পুেণয্)�য়-িব�য়, েকােনা ব�ু� ও শাফা‘আত’’। 301
৩০০F

েস-িদনিট এমন েয, েস-িদেন একমা� আ�াহ বয্তীত মানুেষর
জনয েকােনা ব�ু ও শাফা‘আতকারী থাকেব না। েযমন আ�াহ
বেলন:
َ ّٞ َ
ُ ّّ َ َ َ ُ َ َ ُ ۡ َ ُ ٓ ْ َ ٰ َ�ّ ۡ َ ۡ َ َ ُ م
ۡ ﴿ َوأَنذ
�� َو
و
ِۦ
ه
ِ
ن
و
د
ِن
م
ه
ل
س
ي
ل
م
ه
ر
�
إ
ا
و
�
�
ن
أ
ون
اف
�
ِين
َ�
ِ
ه
ب
ِر
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ ُّ ۡ ُّ ٞ َ
  [٥١ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٥ َتَقون
شفِيع ّعَلَهم
‘‘এ কুরআেনর �ারা আপিন তােদরেক ভয় �দশর্ন করু
যারা তােদর �িতপালেকর কােছ এমন অব�ায় একি�ত হওয়ােক
ভয় কের যখন তােদর েকােনা ব�ু ও শাফা‘আতকারী থাকেব না,
হেত পাের এেত তারা ভীত হেব’’। 302
৩০১F

301

. আল-কুরআন, সূ রা বাকারাঃ: ২৫৪।

302

. আল-কুরআন, সূরা আন‘আম:৫১।
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েস িদন এমন েয, জা�াতীেদর জা�ােত চেল যাওয়ার পর
যখন তারা তােদর জাহা�ামবাসী আ�ীয়�জন ও পিরিচতজনেদর
জনয্ শাফ‘আত করার অনু মিত পােবন, তখন তারা তােদর
�জনেদর অপরােধর খবর না েজেন েকােনা েদবতা, �িতমা,
কবর ও কবর পূ জারী আ�ীেয়র জনয্ আ�াহর কােছ শাফ‘আত
করেল তােদর েস শাফা‘আত আ�াহ তা‘আলার িনকট গৃহীত হেব
না। েযমন আ�াহ বেলন:
َ َ ََ
َ ل�َفِع
ٰ ّ نف ُع ُه ۡم َش َ�ٰ َع ُة
  [٤٨ : ﴾ ]ﻤﻟﺪﺛﺮ٤ �ِ
﴿ �ما ت
‘‘অতএব (মুশিরকেদর জনয) েকােনা সু পািরশকারীেদর
সু পািরশ কােজ আসেব না’’। 303 মুশিরকরা আজ যােদরেক
৩০২F

আ�াহর শরীক কের িনেয়েছ এবং যােদরেক আজ তােদর
মযর্াদার ওসীলায় তােদর দুিনয়াবী উে�শয্ পূরেণর জনয্ আর
কােছ শাফা‘আতকারী বেল ভাবেছ, কাল আেখরােতর ভয়াবহ
িদেন তারা তােদর কথা �রণ করেলও তারা তােদরেক
শাফা‘আতকারী িহেসেব পােব না। বরং েস িদন সবিকছু তােদর
ধারণার বাইের েদেখ মুশিরকরা তােদর শরীকেদর অ�ীকার

303

.আল-কুরআন, সূ রা মু�ািস্স:৪৮।
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করেব। আ�রক্ষার জনয্ তারা ব:আমরা তােদরেক আ�াহর
সােথ কখনও শরীক কিরিন। েযমন আ�াহ বেলন:
ُ َ ّ ُ ُ ََُٓ ُ َ َۡ ْٓ ُ َ ۡ َ َ ّ ُ َُ ّ ٗ َ ۡ ُ ُ ُ َۡ َ َۡ َ
ِين كنتُ ۡم
َ� ﴿ و�وم ��هم �ِيعا ُمَ �قول ِ�َِين أ��وا ��ن ��ؤ�م
َ ُ َ
ّ ْ ُ َ َ ٓ ّ ۡ َُُۡ
ُ َ َ ّ
َ ��ۡ َٱ�َ ِ رَ�ّنَا َما ُن َّا ُم
٢ �ِ
ُمَ ل ۡم ت�ن ف ِتنتهم ِ�َ أن قالوا
٢ ت ۡز� ُمون
ِ
ِ
ُ َ َٰٓ ْ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ
َ َُ َۡ ْ ُ َ ّ َُۡ ّ
: ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٢ �ون
س ِه ۡ ۚم َضَلَ �نهم َا �نوا �ف
ٱنظر كيف كذبوا
ِ َ أنف
[٢٤ ،٢٢

‘‘আর েযিদন আিম তােদর সবাইেক একি�ত করব,
অতঃপর যারা িশকর্ কেরিছ, তােদরেক বলব: যােদরেক েতামরা
অংশীদার বেল ধারণা করেত, তারা (এখন) েকাথায়? অতঃপর
তােদর িশেকর্র পিরণাম -কথা বয্তীত আর িকছুই হেব না ে,
তারা বলেব: েহ আমােদর �িতপালক ! আ�াহর শপথ, আমরা
মুশিরক িছলাম না। লক্ষয্ ক ের , িকভােব তারা িনেজেদর
িবরুে� িমথয্া কথা বলেব। আর তারা তােদর েদবতােদ
শাফা‘আেতর বয্াপাের েয িমথয্া কথা রচনা কেরি, তা (এখন)
তােদর েথেক িনরুে�শ হেয় যাে’’। 304 অথর্াৎ তা িমথয্া
৩০৩ F

�িতফিলত হেলা।
অপর আয়ােত আ�াহ বেলন:

304

. আল-কুরআন, সু রা আন’আম:২২-২৫।
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ٓ َ َ ُ َّ َ ۡ َ ُ ّ ُ م
ۡ
َُ ّ ُ َُ َََۡ
َ
��� ِ ِه ۡم
 ولم ي�ن َهم ِن١ اعة ُ� ۡبل ُِس ٱل ُم ۡجرِ ُمون
َ﴿ و�وم �قوم لس
ٓ
َ ۡ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ٰ ٓ �َُف
َ �ٰفِر
[١٣ ،١٢ : ﴾ ]الﺮوم١ �ن
َؤا و�نوا �ِ��� ِ ِهم
ِ
‘‘েযিদন েকয়ামত সংঘিটত হেব, েসিদন অপরাধীরা হতাশ
হেয় যােব। তারা যােদরেক আ�াহর শরীক কের িনেয়িছল তােদর
মধয্কার েকউ তােদর সুপািরশকারী হেব ন, (অব�া েবগিতক
েদেখ) তারা তােদর শরীকেদর অ�ীকার করেব’’। 305 অথর্াৎ তখন
৩০৪F

তারা িমেছিমিছ বলেব: আমরা তােদরেক আ�াহর সােথ কখনও
শরীক কিরিন।
যারা ওিলেদরেক আ�াহর কােছ সু পািরশকারী মেন ক’ের
তাঁেদরেক সাহােযয্র জনযআ�ান কের, আেখরােত ওিলগণ েসসব েলাকেদর শ�েত পিরণত হেবন।
এ স�েকর্ আ�াহ বেল:
َ َ ُ َ َۡ ّ َ ّ
ۡ
ْ ُ َۡ ّ ّ
ُ
ۡ ََ
ِيب ُ� ٓۥ إ ِ ٰ� يَ ۡو ِم ٱلق َِ�ٰ َمة
ج
ِ ﴿ ومن َضَلُ ِمَن يدعوا مِن دو ِن �َ ِ من َ �ست
ٓ ُ
َ ُ َ
ُ
[٥ : ﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف٥ َوه ۡم َعن د َ��ِهِ ۡم �ٰفِلون

‘‘েস বয্ি�র েচেয় অিধক পথ�� আর েক হেত পাের েয

আ�াহেক বয্তীত এমন কাউেকআ�ান কের েয েকয়ামত পযর্�
তার আহবােন সাড়া েদেব না? তাঁরা েতা তােদর আ�ান স�েকর্
স�ূণর েব-খবর। যখন মানু ষেদরেক হাশেরর িদন একি�ত করা
305

. আল-কুরআন, সূরা রুম:১২।
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হেব, তখন তাঁরা তােদর শ� হেব এবং তাঁরা তােদর উপাসনােক
অ�ীকার করেব’’।

306
৩০৫

সাধারণ মুশিরক ও মুসিলম মুশিরকরা আেখরােত েয অব�ায়
হািজর হেব
েসিদন ইসলাম পূ বর্ যুেগর মুশিরক এবং ইসলাম পরবতর্ী যুেগ
মুসিলম

মুশিরক

সকেলই

আ�াহর

সমীেপ

তােদর

সু পািরশকারীগণ ছাড়াই একাকী হািজর হেব, তােদর সােথ তােদর
স�কর্ পিরপূণর্ভােব িবি�� হেয় যােব। তােদর এ অব�া দৃেশ
মহান আ�াহ বলেবন:
ٓ
ُ ۡ ّ ّ ُ ۡ َ َ َ ّ َ ّ ۡ ُ َٰ ۡ َ َ َ َ ٰ َ َٰ ُ َ ُ ُ ۡ ۡ َ َ َ
َوَل َ� ٰ� ۡم َو َرا َء
جئتمونا ف�دى كما خلق��م َوَل َرَ� ٖ وتر�تم َا
ِ ﴿ ولقد
ّ
ْ ُ ٰ َٓ�َُ ۡ ُ
ٓ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
َ َ� ى مع� ۡم شفعا َء� ُم
ٰ ُظ ُهور ُ� ۡمۖ َوما ن َر
ۚؤا
ِين ز�مت ۡم َ�َه ۡم �ِي�م
ِ
ََ
َ ُ ُ َۡ ُۡ ُ ّ ُ َ ّ
ُ ََۡ َ ّ
ۡ
[٩٤ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٩ لقد ّقَطَع بين�م َضَلَ عن�م َا كنتم تز�مون
‘‘েতামরা আমার কােছ এমনভােব িনঃস� হেয় এেসছ
েযমনভােব আিম �থমবার েতামােদরেক সৃ ি� কেরিছলাম। আিম
েতামােদরেক যা িদেয়িছলাম তা েতামরা প�ােতই েরেখ এেসছ।
আিম েতা েতামােদর সােথ েতামােদর সু পািরশকারীেদরেক েদখিছ
না, যােদর স�েকর্ েতামােদর দাবী িছল ে, তারা েতামােদর
বয্াপাের (আমার) অংশীদার। বা�িবকই েতামােদর পর�েরর
306

. আল-কুরআন, সূরা আহ�াফ: ৫-৬।
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স�কর্ িছ� হেয় েগেছ এবং েতামােদর দাবী উধাও হেয়
েগেছ’’।

307

৩০৬ F

েস িদন এমন েয, তােত একমা� আ�াহ বয্তীত কােরা
জেনয্ অন েকােনা সাহাযয্কারী ও সুপািরশকারী থাকেব না
েযমন আ�াহ বেলন:
َ ََ ّ َ
ُ َّ َ ُ م
  [٤ :ِيع ﴾ ]الﺴﺠﺪة
� ٍ � و� شف
ٖ ِ ﴿ ما ل�م ِن دونِهِۦ مِن و
‘‘িতিন বয্তী েতামােদর জনয েকােনা সাহাযয্কারী ও
সু পািরশকারী েনই’’। 308
৩০৭F

এ-সব আয়াতসমূ হ �ারা েয-সব িবষয়ািদ �মািণত হয় তা হেলা
িন�রূ:
1. আেখরােত

শাফা‘আেতর

িবষয়িট

স�ূ ণ্ভােব আ�াহর
র

িনয়�ণাধীন বয্াপার। েস িদন েকবল িতিন বয্তীত মানুেষ

307

. আল-কুরআন, সূ রা আনআম:৯৪।

308

. আল-কুরআন, সূ রা েসজদা: ৪।
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জনয্ ে��া �েনািদত অপ েকােনা ব�ু বা সু পািরশকারী
থাকেব না।
2. েস িদন একমা� রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াবয্তীত অনয্ানয্ সকল নবীওিলগণ সাধারণ মানু েষর নয্ায়
িনেজর পিরণিত িনেয়ই উে�গ ও উৎক�ার মেধয্ সময়
অিতবািহত করেবন। তাঁরা আ�াহর শাি�র ভেয় আতি�ত
থাকেবন। আেখরােত সৎমানু ষ বা অিলগেণর জনয্ আ�াহর
অভয়বাণী থাকেলও তােদর জনয্ জা�ােতর ফয়সালা না
হওয়া পযর্� তারা এ উৎক�ার মেধয্ই সময় অিতবািহ
করেবন। েস-জনয্ এ সমেয় তাঁেদর পেক্ষ অেনয্র মু
বয্াপাের িচ�া করার েকােনা অবকাশ থাকেব না।
3. েসিদন মুশিরক ও মু’িমন িনিবর্েশেষ সকল মান েষর জনয্
তােদর ঈমান ও ‘আমল বয্তীত অপ েকােনা সাহাযয্কার,
শাফা‘আতকারী ও ব�ু থাকেব না।
4. েস িদন েকউই আ�াহর কােছ তার িনেজর মযর্াদা ও
স�ােনর িদক িবেবচনা কের আ�াহর অনু মিত বয্তীত তার
িনেজর বা অপর কােরা েকােনা িবষেয় েকােনা কথা বলেত
পারেব না।
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5. েসিদন �েতয্ক মানুষ িনেজর কেমর্র িহেসব �দােনর জনয
আ�াহর স�ু েখ একাকী হািজর হেব। কােরা সােথ েকােনা
সাহাযয্কারী ও সুপািরশকারী থাকেব না
6. মুশিরকরা েয-সব মৃত সৎ মানু ষ ও েফের�ােদর েদব-েদবী
এবং িজনেদরেক তােদর জনয্ আ�াহর কােছ সুপািরশকারী
ব’েল মেন কের তােদরেক সাহােযয্র জনয আ�ান করেতা,
আেখরােত তারা তাঁেদরেক সু পািরশকারী িহেসেব পােব না।
এমনিক েস িদন তােদর পর�েরর মেধয েকােনা স�কর্ও
থাকেব না। অনু রূপভােব ইসলাম পরবতর্ী যুে তথাকিথত
অিল, গউছ ও কুতুব নােমর যােদরেক ইহকাল ও আেখরােত
সাধারণ মানু েষর জনয্ আ�াহর কােছ সুপািরশাকরী বেল মেন
কের তাঁেদরেক সু পািরেশর জনয্ আ�ান করা হে�,
আেখরােত তাঁেদরেকও সু পািরশকারী িহেসেব পাওয়া যােব
না। বরং যারা তাঁেদরেক উ� ধারণার িভি�েত সাহাযয্ ও
সু পািরেশর জনয্ আ�ান করেছ, আেখরােত তারা তাঁেদর
সু পািরশ পাওয়া েতা দু েরর কথা, তখন তাঁরা তােদর িবরুে�
অব�ান �হণ করেবন।
7. যারা জা�ােত যাওয়ার পর অেনয্র জনয্ সুপািরেশর অনুমি
পােবন, তাঁরা না েজেন েকােনা মুশিরকেদর জনয্ সুপািরশ
434

করেল তােদর েস সু পািরশ কােরা েকােনা উপকাের আসেব
না।
কারা আেখরােত শাফা‘আেতর অনু মিত পােবন:
আেখরােত েকবল তারাই শাফা‘আেতর অনু মিত পােবন
যােদরেক আ�াহ তা‘আলা শাফা‘আেতর অনু মিত �দান করেবন।
এ �সে� আ�াহ বেলন:
ّ َ َُ َ ّ ُ َ َ ََ
َ َ َ
  [٢٣ :ِند ُه ٓۥ ِ�َ ل َِم ۡن أذِن ُ�﴾ ]ﺳﺒﺎ
﴿ و� تنفع لشَ�ٰعة ع
‘‘তাঁর কােছ েকবল তােদর সু পািরশই উপকারী হেব,
যােদরেক িতিন সু পািরশ করার জনয্ অনুমিত েদেব’’। 309 অপর
৩০৮F

আয়ােত আ�াহ বেলন:
ٗ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ ّ َُ َ َ ۡ َ ّ ُ َ َ ّ ُ َ َ ّ َ َۡ
ِ ﴿ يوم� ِ ٖذ َ تنفع لشَ�ٰعة ِ�َ من أذِن � لرَح�ٰن ور
: ﴾ ]ﻃﻪ١ �� ُ�ۥ ق ۡو
[١٠٩

309

. আল-কুরআন, সূ রা সাবা :২৩।
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‘‘দয়াময় আ�াহ যােক অনু মিত েদেবন এবং যার কথায়
িতিন স�� হেবন, েকবল েস বয্তীত েস িদন কােরা সুপািরশ
েসিদন কােরা উপকাের আসেব না’’। 310
৩০৯

আেখরােত যারা শাফা‘আেতর অনু মিত পােবন কুরআন ও
হাদীেসর বণর্নানুযায়ী তাঁরা হেল: রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-, মু’িমন, মু’িমনেদর মৃত নাবালক িশশ, কুরআন,
েরাযা, জা�াত, জাহা�াম ও শহীদগণ। তেব সকেলর শাফা‘আেতর
সময় এক নয়। বরং তােদর শাফা‘আত দু ’িট পযর্ােয় িভ�।
শাফা‘আেতর �থম পযর্া: হাশেরর ময়দােন যারা শাফা‘আেতর
অনু মিত পােবন:
যারা হাশেরর ময়দােন িহসাব-িনকাশ চলা কালীন সমেয়
শাফা‘আত করেবন, িবিভ� হাদীেসর বণর্ানানুযায়ী তারা হেলন
িন�রূ:
রাসূলু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর শাফা‘আত:

310

. আল-কুরআন, সূ রা �া-হা :১০৯।
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িবিভ� হাদীস �ারা �মািণত হয় েয, হাশেরর ময়দােন
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর একািধক শাফা‘আত
রেয়েছ। েস-গুেলা হেল:
1. শাফা‘আেত কুবরা বা বড় শাফা‘আত: তাঁর �থম এ
শাফা‘আতিট হেব হাশেরর মােঠর ভয়াবহ অব�া েথেক সম�
হাশরবাসীেদর মুি�র জেনয্। হাশরবাসীরা যখন আদ
আলাইিহিস সালাম েথেক আর� কের এেক এেক নূহ,
ই�াহীম, মূসা ও ঈসা আলাইিহমুস সালাম-এর কােছ িগেয়
তােদর এ অব�া েথেক উ�রণ করার উে�েশয্ আ�াহর কােছ
শাফা‘আত করার জনয্ আেবদন করেব, তখন তাঁরা সবাই
িনেজেদর �িট িবচুয্িতর কথা �রণ কের সুপািরশ করেত
অপারগতা �কাশ করেবন। অবেশেষ যখন হাশরবাসীরা
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকট েযেয়
সু পািরশ করার জনয্ আেবদন করে, তখন িতিন বলেবন:
আিম এ-কােজর উপযু �। 311 তেব েযেহতু আ�াহর অনু মিত
৩১০

311

. হাশেরর মােঠ রাসূ ল-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- এর এ
শাফা‘আত সং�া� হাদীসিট হাদীস ��সমূ েহ িব�ািরতভােব বিণর্ত
হেয়েছ। েদখুন: মুসিলম, �াগু; (ঈমান অধয্য়, পিরে�দ: সবর্িন�
জা�াতবাসীর �ান), ১/১৮৩।
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বয্তীত েসখাে েকােনা কথা বলা যােব না, েস-জনয্ িতিন
মাকােম মাহমূ েদ আেরাহণ কের েসজদা রত হেয় এমন
মেনারম ও মেনামু�কর ভাষায় আ�াহ তা‘আলার �শংসা
করেবন

েযমনিট

িতিন

অতীেত

কখনও

কেরন

িন।

এমতাব�ায় আ�াহ তাঁেক সু পািরশ করার অনু মিত েদেবন।
িতিন িবচারকাযর্ আর� করার জনয্ আ�াহর কােছ শা‘আত
করেল আ�াহ তা ম�ু র করেবন এবং িবচার কাযর্ শ
করেবন।
2. ি�তীয় শাফা‘আত হেব তাঁর উ�েতর মধয্কার িকছু
েলাকেদরেক িবনা িহেসেব জা�ােত �েবশ করাবার জেনয্।
শাফা‘আেতর বয্াপাের েয দীঘর্ হাদীস বিণর্ত হেয়েছ তােজাতীয় শাফা‘আেতর কথা এ মেমর্ রেয়েছ ে, আ�াহ
বলেবন:

َْ
َ َ َ ْ َ َ ّ
َْ
«ﺎب اﻷ� َﻤ ِﻦ
ِ َدْﺧِﻞْ ﻣِﻦْ أُﻣَ ِﺘﻚ ﻣﻦ ﻻ ِﺣﺴﺎب َﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣِﻦَ اﺒﻟ...»

‘‘েতামার উ�েতর মধয্কার যােদ েকােনা িহসাব েনই
তােদরেক জা�ােতর ডােনর দরজা িদেয় �েবশ করাও’’। 312
৩১১F

312

. আহমদ, �াগু; ২/৪৩৫।
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৩. তৃতীয় শাফা‘আত হেব তাঁর উ�েতর মধয্কার এমন সব
েলাকেদর জেনয্ যােদর পাপ ও পূণয্ সমান হেয় যােব। এরা
ইন-শাআ�াহ তাঁর শাফা‘আেত জা�ােত �েবশ করেব। এ
িবষেয় ইবেন আ�াস রািদয়া�াহু আনহেথেক বিণর্ত হেয়েছ
েয,
ْ
ﺑِﻖُ ﻳَﺪْﺧُﻞُ اﺠﻟَﻨَّﺔَ ﺑِﻐَ�ِْ ﺣ
ﺴﻪ
ِ
»
ِ  وَاﻟﻈَّﺎلِﻢُ ﻨﻟَﻔ،ِﺴَﺎبٍ و الْﻤُﻘْﺘَﺼِﺪُ ﺑِﺮَﻤﺣَْﺔِ اﷲ
ِ
َ
َ
َ
ّ َّافِ ﻳَﺪْﺧُﻠُﻮْنَ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ �ِﺸَﻔﺎﻋَﺔِ اﻨﻟ
«ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﺻْﺤﺎبُ اﻷَﻋْﺮ
ِ
‘‘অ�গামীরা িবনা িহেসেব আর মধয্ম প�া অবল�নকারীরা
আ�াহর রহমেত জা�ােত �েবশ করেব, যারা িনেজেদর
নফেসর উপর জুলুম কেরেছ এবং যােদর পাপ ও পূ ণয্ সমান
হেয় েগেছ তারাও রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াএর শাফা‘আেত জা�ােত �েবশ করেব’’। 313
৩১২F

4. চতুথর্ শাফ‘আত হেব তাঁর উ�েতর মধয্কার এমন সব
েলাকেদর জনয্ যােদর পুেণয্র েচেয় পােপর সংখয্া
পিরমােণ েবশী হেব। আ�ীদা িবষয়ক িকতাবািদেত রাসূলু�াহ
313

. িশববীর আহমদ উছমানী, ফতহুল মুলিহম িব শরেহ সহীহ মুসিল;
(করাচী: মাকতাবাতুল েহজায, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), ১/৩৬১;
ফতহুল বারী িব শরিহল বুখার;১১/৪২৮।
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সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এ-জাতীয় শাফা‘আেতর
কথা পাওয়া েগেলও েকােনা িকতােব এর সু িনিদর্ েকােনা
�মােণর বণর্না পাওয়া যা না। স�বত শাফা‘আত সং�া�
সাধারণ হাদীসসমূ হ িবেবচনা কেরই এ শাফা‘আেতর কথা
বলা হেয় থােক। েযমন রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-বেলেছন:

َ
َ
ْ ﻲﺘِْ ﻷَﻫْﻞِ اﻟْﻜَﺒﺎﺋِﺮِ ﻣِﻦْ أُﻣَّﻲ
«ﺘ
»َﺎﻋ
ِ

‘‘আমার উ�েতর মধয্কা কবীরা গুনাহকারীেদর জনয্ আমা
শাফা‘আত হেব’’। 314 অপর হাদীেস বেলন:
َ
ﻲ
َ
ِْ
«ﺔً ﻷُِﻣَّﻲﺘِْ ﻲﻓ اﻵ َ ِﺧ َﺮ ِة
»ِّ ﻧَ ﺒٍِ دَﻋْﻮَةٌ ﻳَﺪْﻋُﻮاﺑِﻬَﺎ وَأُرِ�ْﺪُ أَنْ أَﺧْﺘَﺒِﺄَ دﻋْﻮَ�ِْ ﺷَﻔَﺎﻋ
৩১৩F

‘‘�েতয্ক নবীর জনয্ আ�াহর িনকট একি আ�ান রেয়েছ
যা তাঁরা করেবন। আর আিম আমার েস শাফা‘আত
আেখরােত আমার উ�তেদর শাফা‘আত করার জনয্ জমা
রাখেত চাই’’। 315
৩১৪F

314

. িতরিমযী, �াগু; (অধয্া: িসফিতল িকয়ামাঃ, পিরে�দ নং: ১১),
৪/৬২৫।

315

. মুসিলম, �াগু; (িকতাবু ল ঈমান, বাব: ইখেতবাউন নাবীিয়য্ দাওয়াতাশ
শাফা’আিত িল উ�ািতিহ), ১/১৮৮।
440

উ� ধরেনর হাদীসসমূ হ �ারা এ শাফা‘আেতর কথা �মািণত
হেলও তা সকল অপরাধীেদর জনয্ সমােন পাইকারীভােব
হেব না। বরং তা হেব এমন সব অপরাধীেদর জেনয্ যােদর
পােপর সংখয্া পুেণয্র েচেয় অ� পিরেণ েবশী হেয়েছ।
তােদর অব�া এমন েয, একজন পরীক্ষাথর্ী েক েযমন
ন�র েযাগ িদেল েস পরীক্ষায় উ�ীণর্ হেয় েযেত প, েতমিন
তােদরেকও অ� পুণয্ েযাগ িদেল তারাওজা�ােত চেল েযেত
পাের। এমিন ধরেনর পাপীেদরেক পূণয্ ে�স েদয়া �রূ
আ�াহর

অনু মিত�েম

রাসূলু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-তােদর জনয্ শাফ‘আত করেবন। পরীক্ষায় যার
আেদৗ ে�স পাবার েযাগয্ ন, তােদর েযমন েকােনা ে�স
েদয়া হয় না, েতমিন যারা পুণয্ ে�স পাওয়ার েযাগয্ ,
তােদর জেনয্ও হাশেরর মােঠ রাস ূলু�া-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর েকােনা শাফা‘আত হেব না। বরং এ ধরেনর
েলােকরা তােদর অপরােধর মা�ানু যায়ী অ�-েবশী সমেয়র
জনয্ জাহা�ােম �েবশ করেব। অ� ও েবশী অপরাধী
সকেলই যিদ তাঁর শাফা‘আত েপেয় হাশেরর মােঠই
জাহা�ােম যাওয়া েথেক মুি� েপেয় যায়, তা হেল
অপরাধীেদর বয্াপাের শাি�র ভয় �দশর্ন কের -সব আয়াত
ও হাদীস বিণর্ত হেয়ে, েস-সেবর কী অথর্ দাঁড়াে? সকল
441

অপরাধীরা যিদ েসিদন তাঁর শাফা‘আত েপেয় মু’িমন ও
সৎকমর্শীলেদর সােথই জা�ােত চেল যা, তা হেল দু িনয়ায়
মু’িমনেদর এত ক� করারই-বা কী েহতু থাকেত পাের? তা
ছাড়া ফািছক ও নাফরমান মু’িমনেদর জাহা�ােম যাওয়া
সং�া� বণর্নসমূেহরই-বা কী অথর্ থাকেত পাের?
5. প�ম শাফা‘আত হেব সকল জা�াতীেদরেক জা�ােত �েবশ
করাবার জেনয্। আনা রািদয়া�াহু আনহ েথেক বিণর্ত
হেয়েছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন:
ّ
«»ﺎ أَوَّلُ ﺷَﻔِﻴْﻊٍ ﻲﻓِْ اﺠﻟَْﻨَ ِﺔ
‘‘জা�ােত

�েবশ

শাফা‘আতকারী...’’।

করার

বয্াপাের আিম হেবা �থম

316
৩১৫F

হাশেরর ময়দােন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
এর এ-কয়িট শাফা‘আেতর কথাই িকতাবািদেত পাওয়া যায়। তেব
এ-ছাড়াও অপরাধী মু’িমনেদর জাহা�ােম �েবেশর পর েসখান
েথেক তােদরেক পুনরায় েবর কের িনেয় আসার জেনয্
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর

আেরা

িকছু

শাফা‘আত রেয়েছ, যা আমরা পের বণর্না করেবা
316

.মুসিলম, �াগু;১/১৮৮; আহমদ, �াগু; ৩/১৪০; ইবেন কাছীর,
তাফসীরুল কুরআিনল আজী;৪/৬৬।
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কুরআন ও েরাযার শাফা‘আত:
যারা েবশী েবশী কুরআন েতলাওয়াত কেরন এবং ফরয েরাযা
পালন ছাড়াও �িত মােস নফল েরাযা পালন কেরন, হাশেরর
ময়দােন কুরআন ও েরাযা তােদর জনয্ শাফ‘আত করেব। আবু
উমামাঃ আলবািহলী রািদয়া�াহু আনহেথেক বিণর্ত হেয়ে, িতিন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনে:
َ ً ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ﻳَﺄْﻲ
َ ﺎ ﻷ ْﺻ
ْ ُ»ﻗْﺮَءُوْا اﻟْﻘُﺮْآنَ ﻓَﺈِﻧَّﻪ
«ﺤﺎﺑِ ِﻪ
ﺗ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﺷ ِﻔﻴﻌ
ِ
েতামরা কুরআন পাঠ কর। েকননা, তা েকয়ামেতর িদন এর
পাঠকারীেদর জনয্ শাফ‘আতকারী িহেসেব আগমন করেব’’। 317
৩১৬F

অপর হাদীেস রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াবেলন:

َ ْ ُ ْ َ َ َ ِّّ لﺼ
َ َآن � َ ْﺸ َﻔ َﻌﺎن لﻠْ َﻌﺒْﺪ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
«ﺎﻣ ِﺔ
»نَ ﻴﺎم واﻟﻘﺮ
ِ ِ ِ
ِ

‘‘িন�য় েরাযা ও কুরআন েকয়ামেতর িদন বা�ার জনয্
শাফা‘আত করেব’’। 318
৩১৭F

জা�াত ও জাহা�ােমর শাফা‘আত:

317

.মুসিলম,

�াগু;

(িকতাবু

সালািতল

িতলাওয়ািতল কুরআন...), ১/৫৫৩।
318

. আহমদ, �াগু; ২/১৭৪।
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মুসািফরীন..,

বাব:ফাজাইলু

যারা দু িনয়ায় থাকাকােল আ�াহর িনকট অিধকহাের জা�াত
কামনা করেব এবং জাহা�াম েথেক আ�াহর িনকট আ�য় চাইেব,
েকয়ামেতর িদন জা�াত ও জাহা�াম তােদর জনয্ শাফ‘আত
করেব। জা�াত বলেব: েহ আ�াহ! এ েলাকিট দু িনয়ায় থাকাকােল
েতামার কােছ আমােক অিধকহাের কামনা কেরেছ, তাই তােক
আমার কােছ পািঠেয় িদন। আর জাহা�াম বলেব: েহ আ�াহ! এ
েলাকিট আমার শাি� েথেক বাঁচার জনয্ েতামার কােছ অিধ
হাের আ�য় েচেয়েছ, সু তরাং তােক আমার কােছ েদেবন না।
জা�াত ও জাহা�ােমর শাফা‘আত �সে� আবু হুরায়র রািদয়া�াহু
আনহু েথেক বিণর্ত হেয়ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন:
ِْﺮﺜ
ََ
َ َ ّ  ﻓَﺈ،ِّ َ َ ْ َ ةَ ﺑِﻪ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎر
َﺎ ﺷﺎﻓ َﻌﺘ
ﺎن
ﻬُﻤ
َ�ِ
َﺎذ
ﺳ
ﻻ
ا
 و
ﺔ
َ اﷲِ اﺠﻟَْﻨ
» ُوْا مَﺴْﺄَﻟﺔ
ِ
ِ
ِ
َ َ ِّمُﺸَﻔ
«ﺎن
ِ ﻌﺘ
‘‘আ�াহর কােছ অিধকহাের জা�াত কামনা কর এবং
জাহা�াম েথেক আ�য় চাও। েকননা, জা�াত ও জাহা�াম
শাফা‘আতকারী হেব এবং তােদর শাফা‘আত গৃহীত হেব’’। 319
৩১৮F

319

. এ হাদীসিট আ�ামা ইবনু ল কাইিয়য্ম তাঁর ‘হািদউল আরওয়াহ’ �ে� এ
স�েকর্ আেলাচনা �সে� বণর্না কেরেছন। েদখ:পৃ . ১৪৮। আবু শুজ’
েশরওয়াই ইবন শহরদার ইবন েশরওয়াই আদ-দাইলমী, মুনাদু ল
444

মৃত স�ানািদর শাফা‘আত:
আেখরােত হাশেরর ময়দােন শাফা‘আতকারীেদর মােঝ
রেয়েছ মু’িমনেদর েসই সব স�ানািদ যারা �া� বয়� হওয়ার
পূেবর্ই মৃতুয্বরণ কেরেছ। আবু সাঈদ খুদ রািদয়া�াহু আন
েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামবেলন:
َ َ
ْ َ َ� َﻘﺎﻟ.ﺎ ﺣِﺠَﺎﺑًﺎ ﻣِﻦَ اﻨﻟَﺎر
َ
ّ
ﺖ
ْ�ُﻦَّ امْﺮَأَةٌ ﻗَﺪَّمَ ﺛَﻼ ﺛَﺔً ﻣِﻦْ وَﺪﻟَِﻫَﺎ إِﻻَّ ﺎﻛَن لَﻬ
»
ِ
َ َْْ َ ٌََ ْ
َْْ
«�
ِ  واﺛن: ﻗﺎل، �
ِ  و اﺛن: امﺮأة
‘‘েতামােদর মধয্কার েয মিহলার িনিট স�ান মারা যােব,
তার েস স�ানরা তার জনয্ জাহা�ােমর আগুেনর সামেন পদর
�রূপ হেয় দাঁড়ােব। উপি�ত এক মিহলা বলেল: দু ’িট স�ান
মারা েগেল কী হেব? রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বলেলন:দু ’িট স�ান মারা েগেলও একই অব�া হেব’’। 320 ইবেন
৩১৯F

মাস‘উদ রািদয়া�াহু আনহ েথেক বিণর্ত অপর হাদীেস রেয়ে,
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-বেলন:

েফরদাউস;স�াদনা: সাঈদ ইবন বাসইয়ূনী যাগলু ল, (ৈবরু: দারু
কুতুিবল ইলিময়য্া, ১ম সং�রণ, ১৯৮৬ ি�.), ১/৭২।
320

. বু খারী, �াগু; (িকতাবু ল ইলম, পিরে�দ: জ্ঞান চচর্ার উে�েশয্ মিহলা
জনয্ িক িপৃথক েকান িদন িনি�র্� করা হ?), ১/১/ ৬০-৬১।
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َ َ َ
َ ﻧُﻮْا
ّ  ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ. ﻪﻟَُ ﺣِﺼْﻨًﺎ ﺣَﺼِﻴْﻨًﺎ ﻣِﻦَ اﻨﻟَﺎر
ّ
: ٍَر
َﺪَّمَ ﺛَﻼﺛَﺔً لﻢْ � ْﺒﻠُﻐُﻮْا اﺤﻟُﻠْﻢَ ﺎﻛ
»
ِ
ﺎلَ أُﻲﺑ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
ّ
ً
ً
ْ
َ َﺪَﻣﺖ: َ �ﻦُ ﻛﻌﺐ
َ
ّ
،اﺣﺪا
 ﻘ.�
ِ  َو َو: اﺣﺪا ؟ ﻗﺎل
ِ ُ و
ِ  واﺛن:�؟ ﻗﺎل
ِ َﺪَﻣﺖُ اﺛن
ٍ
ٰ ْ
ْ ّ
َ
«�ﻟٰ�ِﻦْ إِ�َّﻤَﺎ ذَلِﻚَ ﻋِﻨْﺪَ الﺼَﺪﻣ ِﺔ اﻷُو
‘‘েয বয্ি�র িতনিট নাবালক স�ান মারা যাে, তারা েস
বয্ি�র জাহা�াম েথেক রক্ষা পাওয়ার জেনয্ িনরাপদ দূেগর্ প
হেব। (একথা শুে) আবু যর রািদয়া�াহু আনহবলেলন: আমার
দু ’িট স�ান মারা েগেছ? রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বলেলন: দু ’িট স�ান মারা েগেলও তাই হেব। (উপি�ত জনগেণর
মধয্ েথে) উবাই ইবেন কা‘ব রািদয়া�াহু আনহবলেলন:আমার
একিট স�ান মারা েগেছ? রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন: একিট স�ান মারা েগেলও তাই হেব, তেব
এ সু েযাগ েকবল তারাই পােব যারা স�ান মারা যাওয়ার �া�ােল
ৈধযর্ ধারণ কেরে’’। 321
৩২০ F

শহীদেদর শাফা‘আত:
িবশু� হাদীেস হাশেরর ময়দােন শহীদেদর পক্ষ েথ
তাঁেদর িনকটা�ীয়েদর মধয্কার স�র জেনর বযপাের শাফা‘আত
করার কথা বিণর্ত হেয়েছ। েযমন িবিশ� সাহাবী িমকদাম ইবন

321

.িতরিমযী, �াগু; (জানাইয অধয্া, পিরে�দ: যার এক স�ান মারা েগেছ
তার কী ছাওয়াব রেয়েছ?), ৩/৩৬৬।
446

মা‘িদই কািরব রািদয়া�াহু আনহেথেক শহীেদর ফযীলত স�েকর্
একিট হাদীস বিণর্ত হেয়েছ। রাসূলু�াহ বেল: ‘‘আ�াহর িনকট
শহীেদর জনয্ েমাট ছয়িট ৈবিশ�য্ রেয়’’। এ ৈবিশ�য্গুেলা
মেধয্ একিট হে- ‘‘শহীদ তাঁর পিরবােরর মধয্ েথেক স�র
বয্ি�র বয্াপাের শা‘আত করেব’’। 322
৩২১

উে�খয্ ে, হাশেরর ময়দােন উ� এ-সব শাফা‘আত বয্তীত
সাধারণভােব অনয্ানয্ ন, ওিল ও মু’িমনেদর শাফা‘আেতর
েকােনা সু িনিদর্� বণর্না পাওয়া য না। বরং তাঁেদর শাফা‘আত
পরবতর্ী পযর্ােয় হ বেল হাদীস �ারা সু ��ভােব �মািণত হয়।
322

. হাদীেসর শ� হে�,

ﻋﻦ ﻤﻟﻘﺪام ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﻳ�ﺮب ﺳﻨﺎن ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
" و�ﺸﻔﻊ ﻓ ﺳﺒﻌ� إ�ﺴﺎﻧﺎ: و ذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ.وﺳﻠﻢ إن لﻠﺸﻬﻴﺪ ﺛﻢ اﷲ ﺳﺖ ﺧﺼﺎل
ﻣﻦ أﻗﺎر�ﻪ
বু খারী, �াগু; (িকতাবু ল ইলম, পিরে�দ: জ্ঞান চচর্ার উে�েশয্ মিহলা
জনয্ িক পৃথক েকান িদন িনি�র্� করা হ?), ১/১/ ৬০-৬১।
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.িতরিমযী, �াগু; (জানাইয অধয্া, পিরে�দ: যার এক স�ান মারা েগেছ
তার িক ছাওয়াব রেয়েছ?), ৩/৩৬৬। েদখুন:মুসিলম, �াগু; হাদীস নং১৮৮৫ আ�ু �াহ ইবেন আমর েথেক, িতরিমযী, �াগু; হাদীস নং-১৬৬৩
ইবেন কাছীর, তাফছীরুল কুরআিনল ‘আজীম; ৪/১৭৫; আবু দাউদ,
�াগু; (িকতাবু ল িজহাদ, বাব: ফদিলশ শহীদ), ৩/১৫।
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শাফা‘আেতর ি�তীয় পযর্া: জাহা�ামীেদর জাহা�ােম �েবেশর পর
যারা শাফা‘আেতর অনু মিত পােবন:
হাশেরর ময়দােন মহান আ�াহ যখন তাঁর বা�ােদর মােঝ
নয্ায় ও ইনসােফর সােথ ফয়সালা করেব, তখন তাঁর
অনু মিত�েম

জা�াতবাসীরা

জা�ােত

�েবশ

করেব,

আর

জাহা�ামবাসীরা জাহা�ােম �েবশ করেব। এ পযর্ােয় আ�াহ
তা‘আলা পুনরায় শাফা‘আেতর অনু মিত �দান করেবন।
ি�তীয় পযর্ােয় জা�াতবাসীেদর জনয্ রাসূলু�-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর শাফা‘আত:
এ পযর্ােয় জা�াতবাসীেদর মযর্াদা বৃর জনয্ রাস ূলু�াসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর একিট শাফা‘আত থাকার
বণর্না আ�ীদা িবষয়ক িকতাবািদেত পাওয়া যায়। তে েকােনা
িকতােবই এর িপছেন কী দলীল রেয়েছ, অেনক েচ�া কেরও
আিম এর েকােনা দলীল েখাঁেজ পাই িন 323।
৩২২

323

শাইখ মুহা�াদ সােলহ আল-উসাইমীন বেলন, এগুেলা মুিমনেদর পক

েথেক পর�েরর েদা‘আ েথেক েনওয়া হেয়েছ। তাছাড়া বু খারীেত (হাদীস নং
৪০৬৭; মুসিলম, ২৪৯৮) এেসেছ েয, রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
উবাইদ আিব আেমেরর জনয্ জা�ােত উঁচু মযর্াদার ে‘আ কেরিছেলন।
অনু রূপভােব আবদু�াহ ইবন কাইস আবু মূসার জনও রাসূ ল েস রকম েদা‘আ
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জাহা�ামবাসীেদর জনয্ শাফ‘আত:
হাশেরর ময়দােন যারা িশেকর্র অপরােধ দি�ত হেয়
জাহা�ােম �েবশ না কের অনয্ানয্ অপরাধজিনত কারে
জাহা�ােম �েবশ করেব, তােদর জনয্ এ পযর্ােয় রাসূলু�া
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া

এর

িতন

েথেক

চারিট

শাফা‘আেতর কথা আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু আনহও আনাস
রািদয়া�াহু আনহেথেক বিণর্ত শাফ‘আত সং�া� সু দীঘর্ হাদীেস
বিণর্ত হেয়েছ। এ পযর্ােয় রাসূলু�-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-তাঁর জাহা�ামী উ�তেদর জনয্ আ�াহর িনকট
কা�াকািট ও অনু নয় িবনয় কের বলেবন:
 ُ ْ َ ّ َُ �َﻴُﺤِﺪُّ ﻪﻟ،ُِْﻣ ّﻲﺘِْ أُﻣَّﻲﺘ
َّ
«ﺣَﺪًا �ﻴُﺪ ِﺧﻠﻢُ اﺠﻟَْﻨَﺔ
َ ...»
‘‘...�ভু আমার উ�ত! আমার উ�ত! তখন আ�াহ তাঁেক
(িকছু েলাকেদর) শাফা‘আেতর জনয্ একিট সীমােরখা িনধর্ার
কের

েদেবন,

করােবন’’।

324

৩২৩ F

ফেল

িতিন

তােদরেক

জা�ােত

�েবশ

আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু আনহেথেক বিণর্ত

হাদীস অনু যায়ী এ-ভােব রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াপরপর িতনবার আমার উ�ত আমার উ�ত এ-কথা বেল আ�াহ
কেরিছেলন। ত�প আবু সালামার জনয্ রাস ূেলর অনুরূপ ে‘আ িছল।
(মুসিলম, হাদীস নং ৯২০) [স�াদক]
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. বু খারী, �াগু; (ঈমান অধয্া), ৩/৬/৪৩।
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তা‘আলােক ডাকেত থাকেবন এবং �িতবােরই আ�াহ তা‘আলা
তাঁেক িনিদর্� িকছু েলাকেদরেক জাহা�াম েথেক েবর কের এেন
জা�ােত �েবশ করােনার অনু মিত েদেবন। তেব আনাস
রািদয়া�াহু আনহেথেক বিণর্ত হাদীেস এ ধরেনর শাফ‘আত চার
বার হওয়ার কথা বিণর্ত হেয়েছ 325 হাদীস দু ’িট খুবই দীঘর্
৩২৪

হওয়ার কারেণ এখােন তা বণর্না করা েথেক িবরত থাকলাম
জাহা�ামীেদর জনয্ েফের�, নবী ও মু’িমনেদর শাফা‘আত:
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর পর পর িতন
েথেক চার বার শাফা‘আেত তাঁর উ�েতর মধয্কার িশকর্ বয্ত
অনয্ানয্ অপরােধ জাহা�ামবাসী অসংখয্’িমন নর-নারী মুি�
পাওয়ার পেরও তাঁর উ�েতর মধয্কার িকছু েলাক জাহা�ােম
েথেক যােব। তখন জা�াতবাসী মু’িমনরা তােদর পিরিচত
অেনকেক েশষ পযর্� জা�ােত েদখেত না েপেয় তারা ে-সব
েলাকেদর জেনয্ আ�াহর িনকট ফিরয়াদ জানােব। তখন আ�াহ
তােদরেক েস-সব েলাকেদর জনয্ শাফ‘আেতর অনু মিত �দান
করেবন। আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু আনহ েথেক বিণর্ত
হাদীেস এ কথাগুেলা এভােব বিণর্ত হেয়:
325

.মুসিলম, �াগু; (িকতাবু ল ঈমান, বাব:সবেচেয় িন� �েরর জা�ািতর
মযর্াদ), ১/১৮০-১৮১।
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ّ َ َ َِّيْ �َﻔْﻲ
ﺴ �ﻴَﺪه ! َﻣ ْ ُ ْ
» َّ...إِذَا ﺧَﻠُﺺَ الْﻤُﺆْ
 ﻣ ْﻦ
ﺎر ﻓﻮ
ﺎ ﻣﻨ�ﻢ ِ
ِ
ِ ْ ِ ِِ
ﻣِﻨُﻮْنَ ﻣِﻦَ اﻨﻟَ ِ
ْ
ٍ ﺑِﺄَﺷَﺪَّ ﻣُﻨَﺎﺷَﺪَةً �َِِّ ﻲﻓِْ اﺳْﺘِﻘْﺼَﺎءِ اﺤﻟَْﻖِّ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َ ،
ﻹﺧ َﻮاﻧِ ِﻬﻢُ 
ِ
 ﻣﻦ الﻤُﺆ ِﻣﻨِ� ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ِ ِ
ّ ْ َ
ّ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ ﻠُّﻮْنَ 
ّ َ ْ ْ َ
وَ �َُﺠُﻮن.
لُﻮن َ�َ :ﻨﺎ ! ﻛﻧُﻮا ﻳﺼُﻮمُﻮن  ﻣﻌﻨﺎ   ،و ﻳ
ﺎر� .ﻘُﻮ
ِ�ْﻦَ ﻲﻓِْ اﻨﻟَ َ ِ
ْ
ّ َُ ْ ْ َ َ ًْ
ْ
ُ
َ
َ
َ�ﻴُ َﻘﺎلُ ل َ ُﻬ ْﻢ :أﺧﺮ ْ
ﺎر �ﻴﺨ ِﺮﺟُﻮن ﺧﻠﻘﺎ 
ﺟُﻮا ﻣ ْﻦ ﻋ َﺮ�ﺘ ْﻢ  .ﺤْﺮَمُ ﺻُﻮَرُﻫُﻢْ ﻰﻠﻋََ
 اﻨﻟَ ِ
ِ
َ
َ� ُ ْ
َ
ّ
ﻢَّ �َﻘُﻮْلُﻮْنَ رَ�َﻨَﺎ ! َﺎ ﺑَﻲ ِﻘَ
�ًْا ﻗَﺪْ أَﺧَﺬتِ اﻨﻟَّﺎرُ إِﻰﻟ ﻧِﺼْﻒِ ﺳَﺎ�َﻴْﻪِ  و ﻰِﻟ رﻛﺒ ِﺘ ِﻪ.
َ
ﺪ�ُّﻢْ ﻲﻓ ﻗَﻠْﺒﻪ  ﻣﺜْ َﻘﺎلُ د ْ�ﻨَ
ّ
 أَﺣَﺪٌ مِﻤَ ْﻦ أَ َم ْﺮ َ�ﻨَﺎ ﺑﻪ�َ .ﻴَ ْ
َ
ِ ْ
ﺎر
ﻦْ وَﺟ
ْﺟِﻌُﻮْا �َﻤ
:
ُ 
ل
ﻘُﻮ
ِ�ﻴْ َﻬ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ ٍ
َ
ْ َ ْ َ ْ ْ َُ ْ ْ َ َ ًْ َ
ّ َ َّ
ﺎ ﻛﺜ ْ ً
ﻢَّ �َﻘُﻮْلُﻮْنَ رَ�َﻨَﺎ ! ل ْﻢ ﻧﺬ ْر ِ�ﻴْ َﻬﺎ أ َﺣ ًﺪا
�ا.
� ﻓﺄﺧ ِﺮﺟُﻮهُ � .ﻴﺨ ِﺮﺟُﻮن ﺧﻠﻘ ِ
ِﻣﻦ ﺧ َ ٍ
َ
َ
ذَرَة ْ َ ْ
ّ
ُﻢَ � ْ
ّ
ﻘُﻮل ً
ِﻤَ ْﻦ أ َم ْﺮ َ�ﻨَﺎّ .
َ
�
ُ اﷲ ْ:ﺟِﻌُﻮْا �َﻤ
ﻦْ وَﺟﺪْ�ُﻢْ ﻲﻓِْ ﻗَﻠْﺒِﻪِ ﻣِﺜْﻘَﺎلُ ٍ ِ
 ﻣﻦ ﺧ ٍ
ََ ْ ْ َُ ْ ْ َ َ ًْ َ
َّ َْ ّّ ْ َْ َ
�ا�َ .ﻴَ ْ
ﺎ ﺧ ْ ً
ﺎ ﻛﺜ ْ ً
ﻘُﻮلُ 
�ا .ﻢَّ �َﻘُﻮْلُﻮْنَ رَ�َﻨﺎ! لﻢ ﻧﺬر ِ�ﻴﻬ
ﻓﺄﺧ ِﺮﺟُﻮهُ � .ﻴﺨ ِﺮﺟُﻮن ﺧﻠﻘ ِ
ّ َ
َ َ ﻨﻟِّبِﻴُّﻮْنَ  َ الْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮْنَ 
ْ َ َ
َ َ َ َ
وَ لَﻢْ �َﺒْﻖَ إِﻻَ أ ْر َﺣﻢُ 
و
ﺖ ال َﻤﻼﺋِ�ﺔُ و ﺷﻔ
ﷲُ �َﻌَﺎﻰﻟ  :ﺷﻔﻌ ِ
َ
ّ َ ُ  ْ
ّاﻤﺣِِ�َْ َ� ،ﻴﻘْﺒِﺾُ اﷲُ �َﺒْﻀَ
ﺨﺮجُ ﻣﻨْ َﻬﺎ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ل َ ْﻢ َ� ْﻌ َﻤ ْ
ﻠُﻮا َﺧ ْ ً
�ا
ﺎر �ﻴ ِ ِ
ﺔً ﻣِﻦَ اﻨﻟَ ِ
ﻂ
َ ٌّ«
‘‘...অবেশেষ যখন (িনিদর্� সময়সীমার জনয্ জাহা�াে
�েবশকারী) মু’িমনরা (রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াএর শাফা‘আেত) নাযাত পােব, তখন আ�াহর শপথ যার হােতর
মেধয্ আমার আ�! েতামােদর �েতয্েকই েকয়ামেতর িদন তার
অিধকার পিরপূ ণ্ভােব আদােয়র লেক্ষয্ তােদর জ
র
াহা�ামব
ভাইেদর মুি�র জনয্ আ�াহর কােছ অিধকভােব অনুন-িবনয়
করেত থাকেব। তারা বলেব:�ভু েহ! তারা আমােদর সােথ েরাযা
পালন করেতা, নামায আদায় করেতা ও হ� করেতা। তখন
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তােদরেক বলা হেব:েতামরা যােদর িচনেত পােরা, তােদরেক
জাহা�াম েথেক েবর কের িনেয় এেসা। এ-সমেয় তােদর পিরিচত
জনেদর মুখম�ল জাহা�ােমর উপর হারাম করা হেব, তখন তারা
তােদর িচনেত েপের অসংখয্ েলাকেদর েবর কের িনেয় আসেব
এমতাব�ায় েয, তােদর কােরা উভয় পােয়র জ�ার অধর্ পযর,
কােরা হাঁটু পযর্� আগুেন পুেড় েগেছ। এরপর তারা বল:�ভু
েহ! যােদর আপিন েবর কের িনেয় আসার জনয্ আমােদরেক
আেদশ কেরিছেলন, তােদর কাউেকই আমরা েরেখ আিসিন।
তখন আ�াহ তা‘আলা পুনরায় বলেবন: িফের যাও, যােদর অ�ের
এক দীনার পিরমাণ ওজেনর কলয্াণ পাও তােদরেক েবর কের
িনেয় এেসা। এবারও তারা অেনক েলাককেদরেক েবর কের িনেয়
আসেব। অতঃপর বলেব: আ�াহ আপিন যােদরেক েবর কের
িনেয় আসেত আেদশ কেরিছেলন, তােদর একজনেকও আমরা
েসখােন েরেখ আিসিন। অতঃপর আ�াহ তা‘আলা তােদরেক
আবার বলেবন: িফের যাও, যােদর অ�ের অণু পিরমাণ কলয্াণ
পাও, তােদরেকও েবর কের িনেয় এেসা। এবারও তারা অেনক
েলাকেক েবর কের িনেয় এেস বলেব: �ভু েহ! কলয্াণ আেছ
এমন কাউেক আমরা জাহা�ােম েরেখ আিসিন। তখন আ�াহ
তা‘আলা বলেবন:েফের�া, নবীগণ ও মু’িমনরা শাফা‘আত করেলা,
শুধুমা� রহমানুর রাহীম বয্তীত আর কােরা শা‘আত অবিশ�
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থােকিন। এ-কথা বেল আ�াহ একমুি� আগুন তাঁর হােত েনেব
এবং েসখান েথেক এমন িকছু েলাকেদর েবর কের আনেবন যারা
কখনও েকােনা ভাল কাজ কেরিন’’। 326
৩২৫

আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু আনহু হাদীেসর এ অংশ
�ারা সু ��ভােব �মািণত হয় েয, েফের�া, নবী, ওিল ও
সােলহীনেদর শাফা‘আত হেব েস সকল অপরাধীেদর জাহা�াম
েথেক েবর কের আনার েক্ষ, যারা িনিদর্� সমেয়র জনয
জাহা�ােম �েবশ কেরেছ। কাউেক জাহা�ােম �েবশ করেত না
েদয়ার জনয্ তাঁেদ েকােনা শাফা‘আত হেব-এ জাতীয় েকােনা
কথার �মাণ েনই। িক� অতয্� পিরতােপর িবষয় ে, পীর ও
মাশােয়খগণ আেখরােত কােরা জেনয্ শাফ‘আেতর অনু মিত পােবন
িক না, তা িনি�তভােব না জানা সে�ও তারা তােদর ভ�েদরেক
তােদর শাফা‘আেতর বয্াপাের আ�� কের থােকন। ম’িমন ও
অিলগেণর শাফা‘আত জাহা�ামবাসীেদরেক জাহা�াম েথেক েবর
কের আনার েক্ষে� হেয় থাকেলও তারা হাশেরর ময়দােন
তােদর মুরীদেদরেক জাহা�ােম েযেত না েদবার জেনয্ শাফ‘আত
করেবন বেল �চার কেরন। অথচ আমরা েদখেত পাই েয,
326

.বু খারী, �াগু; (িকতাবু ত তাওহীদ, বাব নং ২০, হাদীস নং ৭০০১),
৬/২৭০৭; মুসিলম, �গু; (িকতাবু ল ঈমান, বাব নং ৮০, হাদীস নং
১৮২), ১/১৬৯; �ুর�বী; �াগু; ৩/২৭৪।
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আেখরােতর বয্াপাের কুরআেনর ব�বয্ হ- এ িদেন কােরা
রে�র স�কর্ কাের েকােনা উপকাের আসেব না। 327 েস িদন
৩২৬

েকােনা িপতা তার স�ােনর এবং েকােনা স�ান তার িপতার
েকােনা কােজ আসেব না। 328 েযখােন �য়ং রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
৩২৭

আলাইিহ ওয়াসা�াম-তাঁর িনকটা�ীেদরেক এই বেল সাবধান
কের িদেয়িছেলন:

327

.আ�াহ বেলন:

ْ َ
ُ َْ ْ ْ ُ َ
َ ِ � ْﻢ
«ﷲ ﺷيﺌًﺎ
»ﻻ أﻏ ِ� �ﻨ
ِ  ﻣﻦ ا

َ َ َْ َ َْ ْ ُ َُ َ ْ ُ ُ َ َْ ْ ُ َ َ َْ ْ َ
.ﻟﻦ �ﻨﻔﻌ�ﻢ أرﺣﺎﻣ�ﻢ َو أوْﻻد�ﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣ ِﺔ

েকয়ামেতর িদন েতামােদর বংেশর স�কর্ ও স�ানািদ েকানই কােজ আসেব
না’’। আল-কুরআন, সূরা মুমতািহনাঃ: ২।
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.আ�াহ বেলন:
َ
ْ َ ۡ
َۡ ّ
ُ ّ ْ ُّ ُ ّ َّ
َ َ َُ ٌ َُۡ ََ
َ ٌ َ
﴿ ٰٓ�َ�ُها �َاس �َقوا
از عن
ِ ا� عن َو
ِ َ�َ� ۡم َوٱخش ۡوا يَ ۡو ٗما َ � ِزي و
ٍ �ه ِۦ و� مولود هو ج
ً ۡ ا�ه ِۦ َش
  [٣٣ :�ٔا ۚ ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن
ِ ِ َو

‘েহ েলাক সকল ! েতামােদর �িতপালকেক ভয় কর, এবং এমন এক িদনেক
ভয় কর েযিদন েকান িপতা তার স�ান এবং েকান স�ান তার িপতার
েকান উপকাের আসেব না’’। আল-কুরআন, সূরা লু �মান: ৩৩।
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‘আিম (আেখরােত আ�াহর পাকড়াও েথেক রক্ষার জ)
েতামােদর েকানই উপকার করেত পারেবা না’’, 329 েসখােন পীর
ও মাশােয়খগণ তাঁেদর িনকটা�ীয় ও ভ�েদর জনয্ িকভােব
শাফা‘আত করার আ�াস িদেত পােরন, সিতয্ই তা হতবাক করার
মত িবষয়।
আেখরােত ওিলগণেক অভয় �দােনর তাৎপযর:
কুরআনু ল কারীেম মহান আ�াহ অিলগেণর সংজ্ঞা �দা
পূব্ক ত
র
াঁেদরেক একিট অভয় বাণী এ মেমর্ দান কেরেছন ,
ْ ُ ََ ْ ُ َ َ َ ّ
َ
ٌ َ َ ّ ٓ َ ّ ٓ ََ
َ ُ َۡ ُ َ
 �َِين ءامنوا و�نوا٦ ﴿ �� ِنَ أ ۡو ِ�َا َء �َ ِ � خ ۡوف َعل ۡيهِ ۡم َو� ه ۡم � َزنون
َ ُّ
[٦٣ ،٦٢ : ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٦ َتَقون
‘‘েজেন েরেখা! িন�য় আ�াহর অিলগেণর েকােনা ভয় েনই,
তাঁরা িচি�তও হেবনা। ওিলগণ তাঁরাই যারা ঈমান এেনেছ এবং
তাকওয়া অবল�ন কেরেছ’’। 330 অেনক সাধারণ েলােকরা এ
৩২৯F

আয়ােতর বািহয্ক অেথর্র �িত লক্ষয্ কের মেন কে, েযেহতু
অিলগেণর আেখরােত েকােনা ভয় ও ভীিত েনই, সু তরাং

329

.বু খারী, �াগু; (িকতাবু ল ওয়াসায়া, বাব: নং ১১, হাল ইয়াদখুলুন িনসা-উ
ওয়াল ওয়ালাদু িফল আকািরব), ৩/১০১২; মুসিলম, �াগু; (িকতাবু ল
ঈমান, বাব:৮৯, হাদীস নং ২০৪), ১/১৯২।

330

.আল-কুরআন, সূ রা: ইউনু স: ৬২।
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আেখরােত তারা শধু তাঁেদর ভ�েদর মুি�র জনয্ সুপািরশ িনেয়ই
বয্� থাকেবন। এমনিক এ আয়ােতর িভি�েত একিদন আিম
িনেজই একজেনর পক্ষ েথেক এ ধরেনর �ে�র স�ুখী
হেয়িছলাম। আসেল আেখরােতর ভয়াবহ অব�া স�েকর্ তােদর
যথাথর্ জ্ঞান না থাকার কারেণই তারা মূলত এ ধরেনর উি� ক
থােকন। এ আয়ােতর সারকথা হে�: যারা মু’িমন ও মু�া�ী,
তারাই হেলা আ�াহর ওিল। আর তাঁেদর জেনয্ই রেয়েছ
আেখরােত এ অভয়বাণী। এ জেনয্ কােরা আ�ুল কািদর জীলানী
ও মঈনু �ীন িচ�ীর মত সবর্জেনর িনকট ওিল িহেসেব পিরিচত
হওয়া েকােনা জরুরী বয্াপার নয়। বরং আ�াতা‘আলার দৃ ি�েত
যারাই মু’িমন ও মু�া�ী বেল িবেবিচত হেব, তারাই হেব আ�াহর
ওিল এবং এ অভয়বাণী পাওয়ার েযাগয্। এ অভয়বাণী মূলত েস
রকেমরই একিট অভয়বাণী েযমনিট কুরআনু ল কারীেমর িবিভ�
আয়ােত অনয্ানয্ সৎকমর্শীলেদরেকও দান করা হেয় 331েযমন
৩৩০

আ�াহ তা‘আলা অপর আয়ােত বেলন:
331

.আমরা েয-সব সৎকমর্শীলেদরেক সাধারণত আ�াহ ত‘আলার ওিল বেল
মেন কির না, েসরকম সৎকমর্শীলেদর জনয্ অনুরূপ অভয়বাণী উ�ারে
িবষয়িট জানার জনয্ �েয়াজেন েদখু: সূরােয় বা�ারাঃ এর ৩৮, ১১২,
২৬২, ২৭৭ নং আয়াত, সূরােয় আেল ইমরােনর ১৭০ নং আয়াত, সূরােয়
িনসা এর ৮৩ নং আয়াত, সূরােয় আন‘আেমর ৪৮ নং আয়াত ও সূ রােয়
456

ُ ۡ َ َ َ ّ  مّ ُ ۡ َقٞ ُ ُ ۡ ُ ّ َ ٰ َ ٓ َ َ َ ّ َأۡتِيَن
ٰ َ َ�ّ � ۡم َء َا� ٰ ِ� َ� َم ِن
�
﴿ �ب ِ� ءادم ِمَا َ�م رسل ِن�م ُصُون علي
َ
ٌ َ ََ َ َ
َ ُ َۡ ُ َ
[٣٥ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٣ َوأ ۡصل َح ف� خ ۡوف َعل ۡي ِه ۡم َو� ه ۡم � َزنون
‘‘েহ আদম স�ানরা! যিদ েতামােদর কােছ েতামােদরই মধয্
েথেক রাসূ লগণ আগমন কের েতামােদরেক আমার আয়াতসমূ হ
বণর্না কে, তেব েয বয্ি� তা�ওয়ার পথ অবল�ন কের এবং
িনেজেক সংেশাধন কের েনয়, তােদর েকােনা আশ�া েনই এবং
তারা দু ঃিখত হেবনা’’। 332এ আয়াত �ারা �মািণত হে� েয, যারা
৩৩১F

তা�ওয়ার পথ অবল�ন করেব এবং িনেজেক সংেশাধন কের
িনেব তােদর জেনয্ওওিলেদর নয্য় সমান অভয়বাণী �দান করা
হেয়েছ। এেত বুঝা যাে� েয, যারাই এ আয়ােত বিণর্ত ৈবিশে�য্
অিধকারী হেব তাঁরাই আ�াহর ওিল িহেসেব গণয্ হেব। যিদও
সাধারণ মানু েষর িনকট তাঁরা ওিল িহেসেব পিরিচত নাও হেত
পােরন।

আ‘রােফর ৩৫ ও ৩৯ নং আয়াত। এ-সব আয়াত পাঠ করেল েয েকউই
বু ঝেত পারেব েয, ‘আেখরােত আ�াহর অিলেদর েকান ভয় ও িচ�া েনই’
এ অভয়বাণী শুধু তথাকিথত ওিল আ�াহেদর জেনয্ই ন, বরং আ�াহ
তা‘আলার

পক্ষ েথেক এরকম অভয়বাণী েয েকান ‘িমন

সৎকমর্শীলেদর জেনয্ও রেয়েছ। েল
332

.আল-কুরআন, সূরা আ‘রাফ:৩৫।
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ও

এ জাতীয় আয়াতসমূেহ এ অভয়বাণী �দােনর অথর্ হেমু’িমন, মু�া�ী তথা সৎকমর্শীলেদরেক এ মেমর্ আ�� করা ,
আেখরােত তাঁেদর ভেয়র েকােনা কারণ েনই, তাঁেদরেক অবশয্ই
েস-িদন তাঁেদর কেমর্র িবিনময় �রূপ স�ানজনক �ােন েপৗঁ
েদয়া হেব। এর অথর্ -নয় েয, তাঁরা আ�াহর ওিল হেয়েছন বেল
আেখরােত িহসাব-িনকােশর পূ েবর্ তাঁরা েমন খুশী েতমন কের
ঘুের েবড়ােবন। িনেজর পিরণিতর বয্াপাে েকােনা িচ�া না কের
েকবল পেরর িচ�ায় বয্� থাকেবন।আেখরােত েযখােন রাসূ লু�াহ
-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- বয্তীত অনয্ানয্ সকল নবী
িনেজর িচ�ায় ম� থাকেবন, েসখােন কী কের ওিলগণ

পেরর

িচ�ায় বয� থাকেবন? তা ছাড়া েক সিতয্কােরর অি, তা েতা
�মািণত হেব িহসাব-িনকাশ �হেণর মধয্ িদেয়। তাই িহসােবর
পূ েবর্ সাধারণ মানুেষর নয্ায় তাঁরাও িনেজর কী , তা িনেয় কমেবশী উে�গ ও উৎক�ার মেধয্ থাকেবন। তাঁেদর অ�ের অেনয্
িচ�া আসেলও েস-িদেন আ�াহর ে�াধ ও �চ� �তাপ েদেখ
জা�ােত না যাওয়া পযর্� মেনর কথা মেনর মেধয্ই েথেক যােব
তা েবর করার মত কােরা সাহস হেব না। এ অভয়বাণীেক
একজন ভাল পরীক্ষা দানকারীর ভাল ফলাফ ল লােভর আশা
সােথ তুলনা করা যায়। ভাল পরীক্ষা দানকারীর অ�ের ভা
ফলাফল লােভর আশা থাকেলও ফলাফল �কািশত না হওয়া
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পযর্� তার অ�ের েস আশার পাশাপািশ তার িনেজর অজাে
েকােনা ভুল হেয় যাওয়ার কারেণ ন�র কেম যায় কী না, তা িনেয়
অেনক উে�গ ও উৎক�া থােক, েতমিন ওিলগণ

এ সু সংবাদ

�া� হেয় থাকেলও মানু ষ িহেসেব তাঁেদর ভুল-�াি� হেয় যাওয়ার
আশ�ায় িহেসব িনকােশর মাধয্েম িনেজেদর জা�াতবাসী হওয়ার
বয্াপাের িনি�ত না হওয়া পযর্� তাঁেদর অ�র আ�াহর শাি�
ভেয় ভীত স�� থাকেব এবং েস ভয়ই তাঁেদরেক অেনয্র মুি�র
বয্াপাের িচ�া করা েথেক িবরত রাখেব। নবীগণ েযখােন আ�াহর
ভেয় নফসী নফসী করেবন, েসখােন অলীগণ অেনয্র ি�া
করেবন, এটা কী কের স�ব হেত পাের!? তেব হয্া, িনেজর
বয্াপাের িনি�ত হেয় জা�ােত যাওয়ার পর তাঁরা অেনয্র বয্াপা
িচ�া করেবন এবং শাফা‘আেতর সু েযাগ আসেলই তাঁরা তাঁেদর
েস সু েযােগর স�য্বহার করেব, তােত সে�েহর েকােনা অবকাশ
েনই। েকননা, এিটই কুরআন, সু �াহ ও যু ি� �ারা �মািণত।
সাধারণ মু’িমনরগণও শাফা‘আত করেব:
িহসাব-িনকােশর পর জা�াতীগণ জা�ােত চেল যাওয়ার পর
জাহা�ামীেদর জাহা�াম েথেক েবর কের আনার জনয্ রাস ূলু�াসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর পরপর িতন েথেক চারিট
শাফা‘আেতর পর যখন মু’িমনেদর শাফা‘আেতর সু েযাগ আসেব,
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উপযু র্� হাদীস �ারা �মািণত হয় ে, েস শাফা‘আেতর সু েযাগ
েকবল আমােদর কােছ পিরিচত ওিলেদর জেনয্ই হেব ন, বরং
তখন েবেহ�বাসী েয েকােনা সাধারণ মু’িমনরাও তােদর
পিরিচতজনেদর জনয্ শাফ‘আত করার সু েযাগ পােব।  ﷲ اﺤﻟﻤﺪ
اﻤﻟﻨﺔ
যারা কােরা শাফা‘আত পােব না:
মূ লত

শাফা‘আত

হে�

জাহা�ামীেদর

উপর

আ�াহ

তা‘আলার করুণা নািযেলর একিট িবেশষ মাধয্ম। তেব এ করু
লােভর েসৗভাগয্ েকবল তােদরই নসীব হেব যারা িশেকর্র ম
মহা অপরােধ আ�াহর িবচাের দি�ত না হেয় অনয্ানয্ কবীর
গুনােহর অপরােধ দি�ত হেয় জাহা�ামী হেব। আর যার িশেকর্
আকবােরর অপরােধ দি�ত হেয় জাহা�ামী হেব তােদর জনয্ েস
িদন আ�াহর েকােনা করুণা েনই। েকনন, জা�াত তােদর জনয্
িচরতের হারাম কের েদয়া হেয়েছ। তাই তােদর েযমন রাসূ লু�াহসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর শাফা‘আত পাওয়ার েসৗভাগয্
হেবনা, েতমিন তােদর অপর েকােনা মু‘িমনেদরও শাফা‘আত �া�
হওয়ার েসৗভাগয্ হেবনা। রাস ূলু�া সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বেলন:

َ
َ ٰ
َْ
َ
ً َ
.«ﺎ ﻣ ْﻦ ﻗِﺒَ ِﻞ �ﻔ ِﺴ ِﻪ
ِ »ﻌﺪُ اﻨﻟَّﺎسِ �ِﺸَﻔﺎﻋَﻲﺘِْ ﻣَﻦْ ﻗَﺎلَ ﻻَ إِﻪﻟ إِﻻ اﷲُ ﺧﺎلِﺼ
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‘‘আমার শাফা‘আত লােভ েস েলাকই ধনয্ হেব েয িনজ
েথেক একিন�ভােব লা-ইলাহা ই�া�াহু এর �ীকৃিত দান
কেরেছ’’। 333 এ কািলমার �ীকৃিত একিন�ভােব তারাই িদেয়
৩৩২F

থাকেব, যারা িশকর্ না কের মৃতুয্বরণ করেব। অপর হাদীে
রাসলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন:
َ
َ ْ ْ َ ََْ ْ َّ
ّ
َ ْ َ�ِﺼْﻒُ أُﻣَّﻲﺘِْ اﺠﻟَْﻨَ َﺔ  و
�
� أن ﻳُﺪﺧ
� �ِ َ�َ»ﺗﺎ�ِْ آتٍ ﻣِﻦ ﻋِﻨْﺪِ رَ�ِّْ ﻓَﺨ
َ
ْ َ
ْ ْ
«ﷲ ﺷيﺌًﺎ
ّﻔَﺎﻋ
ِ  وَ �َِ لِﻤَﻦْ ﻻَ �ُﺮﺸك ﺑِﺎ،َ ﻓَﺎﺧْﺮﺘَْتُ الﺸَّﻔَﺎﻋَﺔ،ِﺔ
ِ
‘‘আমার �িতপালেকর পক্ষ েথেক একজন আগ�ক আগম
করেলন এবং আমােক আমার অেধর্ক উ�ত জা�ােত �েবশ করা
আর শাফা‘আত করার মধয্ েথেক ে েকােনা একিটেক �হণ
করার জনয্ এখিতয়ার িদেল, তখন আিম শাফা‘আতেকই েবেছ
িনলাম। এ শাফা‘আত হেব েকবল তােদর জেনয্ই যারা আ�াহর
সােথ েকােনা িকছু েক শরীক কেরিন’’। 334 যারা িশেকর্র অপরােধ
৩৩৩ F

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর শাফা‘আত েথেক
বি�ত হেব, তারা েয অনয্ান সকল শাফা‘আতকারীেদর
শাফা‘আত পাওয়া েথেকও বি�ত হেব, তা বলার অেপক্ষ
333

. বু খারী, �াগু; (িকতাবু ল ইলম, বাবু ল িহরিস আলাল হাদীস, হাদীস নং৪০), ১/১/৫৯।

334

. িতরিমযী, �াগু; (িকতাবু িসফািতল িকয়ামাঃ, বাব: মা জা-আ ফীশ
শাফা‘আিত); পৃ .৬২৭-৬২।
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রােখনা। এমন বয্ি�েদর জাহা�ােম যাওয়ার কারণ না েজেন েকউ
তােদর জনয্ সুপািরশ করেলও েস সুপািরশ তােদর জন েকােনা
কােজ আসেব না। তারা িচর�ায়ীভােব জাহা�ােমর অিধবাসী
িহেসেব েসখােন অন�কাল পযর্� শাি�র পর শাি� েভাগ করেতই
থাকেব। ﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ الﺮﺸك وﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻪ.
উে�খয্ ে, হাশেরর ময়দােন েকােনা ওিল ও মু’িমনেদর
শাফা‘আত

করার

সু েযাগ

না

থাকা

এবং

জাহা�ােম

�েবশকারীেদরেক জাহা�াম েথেক েবর কের িনেয় আসার
বয্াপাের তােদর শাফ‘আত হওয়া �সে� আিম উপের যা বললাম,
এিট আমার িনজ� েকােনা ইজেতহাদী কথা নয়। এিট েযমন
উপযু র্� হাদীস �ারা �মািণ, েতমিন তা মুসিলম মনীষীেদর
েলখনী �ারাও �মািণত। আ�ামা ইবনু আিবল ‘ইয্য আল-হানাফী
(রহ.)ও তাঁর িকতােব মু’িমনেদর শাফা‘আত �সে� উ� ধরেনর
কথাই বেলেছন। 335
৩৩৪F

335

. িতিন রাসূ ল এর শাফা’আেতর আট নং শাফা’আেতর বণর্না �সে� বেল:

 ﻓﻴﺨﺮﺟﻮن،  مﻦ دﺧﻞ ﻨﻟﺎر،  ﺷﻔﺎﻋﺘﻪ ﻓ أﻫﻞ الﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ أﻣﺘﻪ: " ﻨﻟﻮع ﺜﻟﺎﻣﻦ
 وﻫﺬه الﺸﻔﺎﻋﺔ �ﺸﺎر�ﻪ ﻓﻴﻬﺎ...  و ﻗﺪ ﺗﻮاﺗﺮت ﺑﻬﺬا ﻨﻟﻮع اﻷﺣﺎدﻳﺚ، ﻣﻨﻬﺎ
." – ﻤﻟﻼﺋ�ﺔ و ﻨﻟبﻴﻮن و ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن أﻳﻀﺎ
েদখুন :ইবনু আিবল ইয্য আল- হানাফী, �াগু; পৃ . ২৫৪-২৫৯।
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আেখরােত রাসূ ল-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর শাফা‘আেতর
সংখয্:
আেখরােত রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-কতবার
শাফা‘আত করেবন, এ-িনেয় মুসিলম মনীষীেদর মােঝ মতিবেরাধ
রেয়েছ। ইবন আিবল ইয্য আল-হানাফীর (রহ.) মেত রাসূলু�াহসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েমাট
করেবন।

336

৩৩৫

আটবার

শাফা‘আত

ইমাম নববী (রহ.) এর মেত েমাট পাঁচবার 337 এবং
৩৩৬

‘তাইসীরুল আযীিযল হামী’ এর ��কার েমাট ছয়বােরর কথা
বেলেছন। 338 তাঁরা সংখয্া বণর্নার েক্ষে� মতিবেরােধর পাশাপ
৩৩৭

উভয় পযর্ােয়র শাফ‘আতেক একি�ত কের বণর্না কেরেছন।
কতিট হাশেরর ময়দােন এবং কতিট পের হেব, তা িভ�ভােব
উে�খ কেরন িন। ফেল এ িবষেয় যােদর গভীর জ্ঞান থাকেব ,
তারা তা অধয্য়ন করেল -কথা ভাবেত পােরন েয, রাসূ লু�াহসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েবাধ হয় হাশেরর ময়দােন তাঁর
শাফা‘আেতর মাধয্েম সকল অপরাধীেদরেক মু� কের েনেবন।
ফেল মুশিরক নয় এমন সকল অপরাধী মু’িমনরাই জাহা�ােম
336

. তেদব।

337

. ইমাম নববী, শরহু সহীহ মুসিল; (�ান িবহীন: ১ম সং�রণ, ১৯২৯ ি�.),
১/৩/৩৫।

338

. েশখ সু লাইমান ইবেন আি��াহ, �াগু; পৃ . ২৯৪-২৯৫।
463

�েবেশর হাত েথেক রক্ষা েপেয় যােব। অনুরূপভােব তাে
আেরা মেন হেব েয, মু’িমনগণ তাঁেদর ভ�েদর জনয্ রাস ূলু�াসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর মতই হাশেরর ময়দােন
শাফা‘আত করেবন। অথচ এ ধারণা েয আবু সাঈদ খুদরী
রািদয়া�াহু আনহ এবং আনাস রািদয়া�াহু আনহ হাদীস�েয়র
পিরপ�ী, তা েস হাদীস অধয্য়ন করেল েয েকউই বুঝেত পারেব

464

চতুথর্ পিরে�
সাধারণ মুসিলমেদরেক িশেকর্ পিতত করােনার েক্
শয়তােনর িবিভ� অপেকৗশল
আমরা কমেবশী সকেলই জািন েয, শয়তান অহ�ারবশত
আ�াহ তা‘আলার আেদশেক অমানয্ কে আদম আলাইিহস
সালামেক েসজদা না করার কারেণ মহান আ�াহ তােক তাঁর
রমহত েথেক িবতািড়ত কের জা�াত েথেক বিহ�ার কেরিছেলন।
বিহ�ৃ ত হওয়ার �া�ােল েস এ মেমর্ �িতজ্ঞা ক ের েবর হেয়ি
েয, বনী আদেমর মধয্কার আ�াহর একিন� অ� সংখয্
বা�ােদর বয্তীত অবিশ� সবইেকই েস তার বহুমুখী ষড়যে�র
মাধয্েম আ�াহ তা‘আলার সরল ও সিঠক পথ েথেক িবচুয্ত
করেব। আ�াহ তা‘আলা তার এ �িতজ্ঞার জবাে ব বেলিছে:
‘‘আমার বা�ােদর উপর েতামার েকােনা কতৃ্� েন
র
, তেব
পথ��েদর মধয্কার যারা েতামার অনুসরণ করে, তােদর কথা
সত�’’। 339 শয়তান তার এ �িতজ্ঞা পূরেণর জনয্ সকল ব
৩৩৮
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.এ �সংেগ আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ
َ ََّ َ ّ ٌ ٰ َۡ ُ ۡ َۡ َ َ َ َ َۡ
َ ك م َِن ۡٱل َغاو
  [٤٢ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٤ �ن
﴿ ِنَ ع َِبادِي ليس لك علي ِهم سل�ن ِ�َ م ِن �َبع
ِ

েদখুন: আল-কুরআন:সূ রা:আল-িহজর: ৪২।
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আদেমর িপছেন িজন ও মানু েষর মধয্কার তার অনুসারীেদরেক
িদবািনিশ লািগেয় েরেখেছ। তারা িবিভ� েকৗশেল তােদর ঈমান ও
‘আমল ন� করার কােজ সবর্দা তৎপর রেয়েছ। সাধারণ মানুষেতা
দু েরর কথা �য়ং রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এরও
‘আমল ন� করার বয্াপাের েচ�া করেতও তার অনুসারীরা �িট
কের িন। আবু হুরায়র রািদয়া�াহু আনহ েথেক বিণর্ত হেয়েছ।
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- বেলন:
‘‘িজনেদর মধয্কার একিট দু� িজন এেস গত রােত আমার
সালাত েভে� েদয়ার জনয্ আ�মণ কেরিছ। তােক পাকড়াও
করার বয্াপাের আ�াহ আমােক সুেযাগ কের িদেয়িছেল, ফেল
আিম তােক ভীত স�� কের মসিজেদর পায়ার সােথ েবঁেধ
রাখেত েচেয়িছলাম, যােত েতামরা সকােল এেস তােক েদখেত
পাও। িক� ততক্ষেণ আমার মেন পড়েলা সুলায়মান এর েস
েদা‘আর কথা, িতিন বেলিছেলন: েহ আমার �িতপালক! আমােক
এমন রাজ� দান করুন যা আমার পের আর কােরা জেনয্ েশাভ
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পায়না। তাঁর এ েদা‘আর কথা মেন পড়ায় আিম তােক েছেড়
েদই।’’।
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৩৩৯

রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর ‘আমল ন�
করার েক্ষে� শয়তােনর অনুসারীেদর ষড়য� সীমাব� থাকেল
তাঁর উ�তগেণর ঈমান ও ‘আমল উভয়ই ন� করার েক্ষে� তা
অনু সারীেদর

রেয়েছ

নানািবধ

েকৗশল।

িবিভ�

জািত-ধমর্

িনিবর্েশেষ মানব সমােজ ে-সব িশকর্ী ধয্-ধারণা, কমর্ ও
অভয্ােসর �চলন রেয়ে, তা তােদর ষড়যে�রই ফসল। তারা
যােক েয েকৗশল অবল�ন করেল পথ�� করা যায়, তােক েস
েকৗশেলই পথ�� করার েচ�া কের চেলেছ। তােদর ষড়যে�র
হাত েথেক আ�াহর তা‘আলার রহমেত েকবল তারাই রক্ষা েপে
পাের যােদর শরী‘আত স�েকর্ যথাথর্ জ্ঞান রেয়
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.বু খারী, �াগু; (আবওয়াবু ল মাসািজদ, বাব নং ৪২, হাদীস নং৪৪৯),
১/১৭৬ ;মুসিলম, �াগু; (িকতাবু ল মাসািজদ, বাবনং-৮, হাদীস নং-৫৪১),
১/৩৮৪;= =রাহওয়ায়হ, ইসহাক ইবেন ইবরাহীম ইবন িমখলদ, মুসনাদ;
স�াদনা: ড.আ�ু ল গফুর আল-েবলূচী, (মদীনা: মাকতাবাতুল আইমান, ১ম
সং�রণ, ১৯৯১ ি�.); ১/১৪৮।
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আ�াহর অিলগেণর ওসীলা ও তাঁেদর শাফা‘আত স�েকর্
সাধারণ মুসিলম জনমেন শয়তান েয অিতরি�ত ধারণা �দান
কেরেছ, েস ধারণা দু ’িটেক সাধারণ জনগেণর অ�ের ব�মূ ল করা
এবং এ দু ’িটেক েক� কের তােদরেক �তয্ক্ষ িশেকর্ িনম
করার জনয্ তার রেয়েছ িবিভ� অপেকৗশল। িনে� তার িকছু
অপেকৗশেলর বণর্না �দান করা হেল:
�থম অপেকৗশল:
েকান কবের কােরা �েয়াজন পূণর্ হওয়
ওিলগণ

আ�াহ ও সাধারণ মানু েষর মােঝ মাধয্ম ও

শাফা‘আতকারী হওয়ার িবষয় দু ’িটেক �মাণ করার জনয্ শয়তান
সাধারণ মানু ষেদর কােছ েকৗশল িহেসেব েস-সব েলাকেদর
উদাহরণ এেন উপ�াপন কের যারা তােদর েকােনা �েয়াজন
েকােনা কবের উপ�াপন করার পর তা অিজর্ত হেয়েছ বেল মেন
কের। এ ধরেনর েলাকেদর উদাহরণ উপ�াপন কের শয়তান
সাধারণ েলাকেদর অ�ের এ কুম�ণা েদয় েয, অিলগেণর উপযু র্�
ৈবিশ�য্ রেয়েছ বেলই ে-সব েলাকেদর মন�ামনা তােঁ দর কবের
পূণ্ হেয়েছ
র
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শয়তােনর এ অপেকৗশল েথেক েবিরেয় আসার উপায়:
শয়তােনর এ-জাতীয় অপেকৗশল ও ষড়যে�র জাল েথেক
েবিরেয় আসার জনয্ জনগণেক জােত হেব েয, আ�াহই হেলন
মানু েষর ভােগয্র একক িনয়�া। �িতিট মানুষ তার জীবেন কী
কমর্ করে এবং জীিবতেদর মধয্ েথেক কারা তার �েয়াজন
পূ রেণ সহেযািগতা বা েদা‘আ করেব, এ-সব িকছু আগাম জানার
িভি�েত িতিন িহকমত ও পরীক্ষার িবষয়েক সামেন েরেখ ত
িনধর্ারণ করার েক্ষে�রতময্ কেরেছন। তাই সকেলই
স�দশালী হেত চাইেলও একসােথ সবাই স�দশালী হেত
পােরনা। সবাই সু � শরীর, দীঘর্ায়ূ ও স�ানািদ কামনা করেলও
তা পায়না। আ�াহর িবচাের যােক যখন যা েদয়া উিচত, তখন
তােক িতিন তা িদেয় থােকন। েস-জনয্ েকউ স�ান আেগ পা,
েকউ পের পায়, আবার েকউ অেদৗ পায়ই না। এ ভােব যারা
ভােগয্র পরীক্ষায় পেড় তােদর করণীয় - ভাগয্ পিরবতর্েন
জনয্ যখন েয কমর্ করা �েয়াজন তখন তা িনেজ বা অপ
জীিবত মানু ষেদর সহেযািগতা িনেয় করেত হেব। অতঃপর কেমর্র
ফল �াি�র জনয্ আ�াহর উপের অগাধ আ�া েরেখ ৈধেযর্র সাে
অেপক্ষা করেহেব। মেন মেন এ দৃ ঢ় িব�াস লালন করেত হেব
েয, আজ েহাক কাল েহাক আ�াহর ই�ায় আমার ভােগয্
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পিরবতর্ন আসেবই েকােনা অব�ােতই ৈধযর্হারা হেয় আ�াহর
উপর েথেক আ�া হািরেয় ভাগয্ পিরবতর্েনর আশায় অনয্ কাে
দার� বা শরণাপ� হওয়া েথেক িবরত থাকেত হেব। িবেশষ কের
েকােনা মৃত ওিল বা দরেবেশর কবেরর দার� হওয়া েথেক িবরত
থাকেত হেব। েকননা, েকােনা মানু ষ িতিন যত বড় মােপরই ওিল
হেয় থাকুন না েকন- মের েগেল তাঁর পেক্ষ পেরর উপকা
করােতা দূ েরর কথা তখন িতিন তাঁর িনেজরই েকােনা উপকার
করেত পােরন না। ইহজগেত থাকাব�ায় মানু েষর েদেহর সােথ
তার আ�ার �াভািবক স�কর্ থােক িবধা, একজন মানু ষ
সাধয্ানুযায়ী তার িনেজর ও অপর মানুেষর উপকার করেত পাের।
িক� মের যাওয়ার পর তার েদেহর সােথ আ�ার �াভািবক
স�কর্ থােকনা িবধা, তার পেক্ষ িনেজর ও পেরর কাের
েকােনা উপকার করা স�ব হয়না। েস-জনয্ তখন তাঁরা
জীিবতেদর েদা‘আর মুখােপক্ষী হেয় থােকন। তাই সাধা, ওিল
ও দরেবশ িনিবর্েশেষ সকেলর কবর িযয়ারেত েকবল তােদর
মাগিফরাত কামনা ও তােদর জনয্েদা‘আ করার উে�েশয্ই েযেত
হয়, তাঁেদর কােছ িকছু চাওয়ার জেনয্ নয়
এেতা হেলা শরী‘আেত কথা। িক� শয়তান কবর
িযয়ারেতর এ উে�শয্েকই সাধারণ মানুেষ কােছ িবকৃত কের
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িদেয়েছ। তােদর এ বুি� িদেয়েছ েয, কবর িযয়ারেতর উ� িবধান
ওিলেদর েবলায় �েযাজয্ নয়। েকনন, তাঁরা আ�াহর সাি�ধয্ ও
ৈনকটয্ লাভ কেরজা�াতবাসী হেয় েগেছন। সু তরাং তােদর জনয্
মাগিফরােতর েদা‘আ করার েকােনা �েয়াজন েনই। তাঁেদর কবর
িযয়ারেত েযেত হেব িনেজর �েয়াজেনর কথা তাঁেদর জানােনার
জেনয! েকননা, তাঁরা মেরও মেরন িন। তাঁেদর এ মৃতুয্ েকবল
�ান পিরবতর্ন ৈব আর িকছুই নয়। দুিনয়ােত থাকাকােল েযমন
তাঁরা মানু েষর কলয্াণ কেরেছ, ইে�কােলর পেরও তাঁরা মানু েষর
কলয্ােণর জনয্ িনেজেদর িনেবিদত কের েরেখেছন। যারা তাঁর
কােছ িনেজেদর �েয়াজেনর কথা জানায়, তাঁরা তােদর �েয়াজন
পূ ণর্ কের েদ?! নাউজুিব�াহ ।
শয়তােনর এ �ব�না েথেক বাঁচার উপায়:
শয়তােনর

এ-জাতীয়

�ব�না

েথেক

বাঁচেত

হেল

আমােদরেক জানেত হেব েয, বািহয্ক দৃি�ে েকােনা কবের
আবদার কের কােরা উে�শয্ পূণর্ হেয় থাকও আসেল তা
কবর� ওিলর কারেণ পূ ণর্ হেয়েছ বেল মেন করা েকােনা কারণ
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েনই। েকননা, কবের আেবদনকারীর উে�শয্ দ’ভােব পূ ণর্ হেত
পাের:
এক, কবের অেবদনকারীর �েয়াজন যিদ স�ান দান, েরাগ
মুি� ইতয্ািদর মত িবষয় হয় যা একমা� আ�াহতা‘আলা বয্তীত
অপর েকউ পূণর্ করেত পাে না, তা যিদ েকােনা কবের েচেয় বা
কবেরর কূেপর পািন ও গােছর ফল েখেয় েকউ েপেয় থােক, তা
হেল বুঝেত হেব েয, আসেল েস বয্ি�র এ �েয়াজন আ�াহ
তা‘আলাই পূ ণর্ কেরেছন। এর সােথ ে ওিলর মধয্�তা ও
শাফা‘আেতর েকানই স�কর্ েনই। আ�াহই েস বয্ি�র ঈমান
পরীক্ষা �হেণর জনতার ভােগয্ তা িবলে� দােনর িবষয়িট িলেখ
েরেখিছেলন। েস যিদ কবের না েযেয় ৈধেযর্র সােথ এ সময়
পযর্� অেপক্ষা কের তার বাড়ীেত বেসই আ�াহর কােছ িবনে
সােথ তা চাইেত থাকেতা, তা হেল িঠক এ সমেয়ই তার বাড়ীেত
বেসও তার এ উে�শয্ পূণর্ হেতা। িক� তা না কে কবের
যাওয়ার কারেণ তার ঈমান ও ৈধেযর্র পরীক্ষায় েস অকৃতকা
হেয়েছ বেল িনেজেক �মাণ কের িদল।
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দু ই, আর েয সকল �েয়াজন আ�াহ বয্তীত অপ েকােনা
মানু ষ বা িজেনর পেক্ষ �াভািবকভােব পূণর্ করা , কােরা
এমন েকােনা �েয়াজন েকােনা কবের আেবদেনর পর পূণর্ হেয়
থাকেল বুঝেত হেব েয, শয়তান িনেজই কবের আেবদনকারী
এবং অনয্ানয্ আেরা েলাকেদর ঈমান ন� করার জনয্ েস বয্
�েয়াজন পূ ণর্ কের িদেয়েছ।
আমােদর আেরা মেন রাখেত হেব েয, কােরা উ�ম জীবন
ও জীিবকা লাভ করা তার ই�ার উপর িনভর্রশীল নয়। আমরা
এ-জগেত েযমন িনেজেদর ই�ায় আগমন কির িন, েতমিনভােব
সবাই আ�াহর কােছ উ�ম জীিবকা চাইেলও তা সমানভােব পাই
না। আবার যারা আ�াহেক িব�াসই কেরনা তারােতা আ�াহর
কােছ িকছু ই চায় না। তা সে�ও তারা এ দু িনয়ায় আমােদর
অেনেকর েচেয় ভাল জীবন ও জীিবকা লাভ কের। এেত �মািণত
হয় েয, মানু েষর জীবন ও জীিবকার িবষয়িট আ�াহর ই�াধীন।
িতিন ই�া কের আমােদর সৃ ি� কেরেছন। সু � জীবন ও উ�ম
জীিবকা লােভর জনয্ আমােদরেক সতকর্তা অবল�ন এবং ভাগ
পিরবতর্েনর জনয্ �েয়াজনীয় কমর্ করার িনেদর্শ কে এবং
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কারা কী করেব তা আগাম জানার আেলােক আমােদর ভােগয্ তা
িলেখ েরেখেছন। এখন আমরা যিদ তাঁর তাওহীেদ িব�াসী হেয়
সু � জীবন ও উ�ম জীিবকা লােভর জনয্ �েয়াজনীয় কমর্ কে
তাঁর কােছ তা কামনা কির, তা হেল তা পাই আর না পাই, অ�ত
আমােদর ঈমান িঠক থাকেব। আর যারা তাঁেক িব�াস কেরনা,
অথচ উ�ম জীবন ও জীিবকা লােভর জনয্ �েয়াজনীয় কাজ কে,
অথবা তাঁর উপর িব�াস রােখ িক� মৃত অিলগেণর কােছ বা
তাঁেদর মাধয্ম ও শাফ‘আেত উ�ম জীবন ও জীিবকা েচেয় তা
পাওয়ার জনয্ �েয়াজনীয় কাজ কে, িতিন িহকমেতর িভি�েত
তােদর অেনকেকও তা িদেয় থােকন েকননা; তারা সকেলই তাঁর
সৃ ি�। তারা তাঁেক িব�াস করুক আর ন-ই করু, তাঁর
তাওহীেদ িব�াসী েহাক আর না-ই েহাক এবং তাঁর কােছ সরাসির
িকছু চাক আর না-ই চাক, কািফর-মুশিরক-মুসিলম িনিবর্েশেষ
সকেলর জনয্ই তাঁর দান অবািরত 341 তাই েকােনা কবের কােরা
৩৪০

341

.এ �সংেগ আ�াহ বেলন:
ًُ
ً ْ ُ َ َ
َ َ ّ
َ
َ َ ْ َ َُ
ُ َ�ِّﻚ َو َﻣﺎ َﻛ َن َ� َﻄ
ِ{ﻛ ُﻤِﺪُ ﻫﺆْﻻ ِء َو ﻫﺆﻻءِ ﻣِﻦ �ﻄﺎء
ﺎء َ�ِّﻚ �ْﻈﻮرا
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�েয়াজন পূ ণ্ হেল এেত কােরা িব�া� হবার েকানই অবকাশ
র
েনই।
এছাড়াও

আমােদর

আেরা

মেন

রাখেত

হেব

েয,

কােলাবাজারী কের স�দ অজর্ন করেল তা েযমন আ�াহরই দান
হেয় থােক, েতমিনভােব েকােনা কবের িকছু চাওয়ার পর তা
েপেল তাও আ�াহরই দান হেয় থাকেব। এেত কােলাবাজারী করা
েযমন ৈবধ হেয় যােবনা, েতমিন এেত কবের িকছু চাওয়াও ৈবধ
হেয় যােবনা। স�দ েদওয়ার মািলক েযমন আ�াহ, েতমিন িবপদ
েথেক রক্ষা করার িলকও িতিনই। এেত মৃত অিলগেণর ওসীলা
ও শাফা‘আেতর েকানই হাত েনই। ‘কুরায়শরা লাত, উযয্, মানাত
ও হুবল নােমর সৎ মানুষ ও েফের�ােদর মূিতর্ ও িজেনর মাধয
ও শাফা‘আেত আ�াহর কােছ উ�ম জীবন ও জীিবকা এবং বৃ ি�র
জনয্ আবদার কের অেনক সময় তা েপেতা

৩৪১

342

তাই বেল িক এ-

কথা �ীকার করা যােব েয, তারা তােদর েদব-েদবীেদর ওসীলা ও
শাফা‘আেতই এ-সব েপেতা? বা তােদর েদব-েদবীেদর এ-সব

‘‘আিম েতামার রেবর দান েথেক এেদর ও ওেদর সবাইেক িদেয় থািক। আর
েতামার রেবর দান কােরা জেনয্ িনিষ� ন’’। আল-কুরআন, সূ রা বনী
ইসরাঈল: ২০।
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. ইবেন তাইিময়য্া, এ�েতদাউস িসরািতল মু�াকীম; পৃ . ৩২০।
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েদয়ার েযাগয্তা িছ? তা যিদ �ীকার করা না যায়, তা হেল
আমােদর িকছু �াি�র িপছেনও মৃত ওিলগেণর মধয্�ত,
শাফা‘আত ও দােনর িবষয়েক �ীকার করা যােব না। েকননা,
তাঁরা ওয়াদ, সু য়া‘, ইয়াগু, য়াউক ও নছর এবং েফের�া ও
িজনেদর মতই আ�াহর সৃ � জীব। তাঁরা আ�াহর ওিল হেয় এবং
েফের�ারা আ�াহর অনু গত বা�া হেয়ও যিদ আ�াহ তা‘আলার
ই�ার বাইের িনজ েথেক মানু েষর েকােনা উপকার করেত না
পােরন, তা হেল আমরা যােদর ওিল বেল মেন কির, তাঁরাও
মৃতুয্র পর মানুেষ েকােনা উপকার করেত পারেবন না।
�কৃতপেক্ ওিলেদর বয্াপাের এ ধরেনর ধারণা করা কুফরী ৈব
আর িকছু ই নয়।
এ স�েকর্ �খয্াত হানাফী আেলম আ�ামা শামী বে:
()ﻇﻦ أن اﻤﻟﻴﺖ ﻳﺘﺮﺼف ﻲﻓ اﻷمﻮر دون اﷲ اﻋﺘﻘﺎده ذلﻚ �ﻔﺮ
‘‘যিদ (েকউ) এ ধারণা কের েয, আ�াহ বয্তীত মৃত
মানু েষরা পািথর্ব িবষয়ািদ পিরচালনায় হ�েক্ষপ ক, তা হেল
তার এ ধারণা কুফেরর অ�গর্ত বেল িবেবিচত হে’’। 343
৩৪২F

343

. ইবেন ‘আিবদীন, �াগু;২/১৭৫।
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রাসূলু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-কােরা েকােনা উপকার
করেত পােরন না:
েকান মৃত মানু ষ যিদ কােরা উপকার করেত পাের তা হেল
সবর্াে� তা আমােদর রাসূ ল-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- এরই
পারার কথা। অথচ বা�বতা এর স�ূ ণর্ িবপরীত। তাঁর
িতেরাধােনর পর মুসিলমগণ বহু অ�তয্ািশত ঘটনার িশকা
হেয়িছেলন; িক� িবপদ েথেক উ�ােরর জনয্ কখন েকােনা
সাহাবীেক তাঁর রওজা মুবারেক েযেয় তাঁর িনকট েকােনা
অিভেযাগ করেত বা সাহাযয্ চাইেত েদখা যা িন। বা তাঁেক
তাঁেদর িবপদ দূ র করেত এবং সমসয্ার সমাধান কের েদয়ার জনয
িকছু বেলেছন বেলও েকােনা �মাণ পাওয়া যায় না। সাহাবীগণ
েযমন তাঁর কাছ েথেক েকােনা সাহাযয্ চানি, েতমিন িতিন িনজ
েথেক আ�হী হেয়ও তাঁেদর েকােনা উপকার কেরন িন। তাঁর যিদ
েকােনা উপকার করার সামথর্য্ থাকে, তা হেল তাঁর িতেরাধােনর
পরপরই িখলাফেতর িবষয় িনেয় মুহািজর ও আনসারেদর মেধয
েকােনা িবতেকর্র সৃি� হেতা না। ‘উমার রািদয়া�াহু আন-েক
একজন অি�পূ জেকর হােত শহীদ হেত হেতা না। ‘উছমান
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রািদয়া�াহু আনেক িবে�াহীেদর হােত িনমর্মভােব শাহদৎ বরণ
করেত হেতা না। ‘উসমান রািদয়া�াহু আনহ হতয্ার িবষয়েক
িনেয় ‘আলী ও মু‘আিবয়া এর মেধয েকােনা যু �িব�হ হেতা না।
ইয়াজীদ ইবেন মু‘আিবয়ার ৈসিনকেদর �ারা মদীনায় লু টতরাজ,
গণহতয্া ও �ীলতাহািনর মত জঘনয্ কমর্ সংঘিটত হেতা ন
সেবর্াপির কারবালা �া�ের ইয়যীেদর ৈসনয্েদর হােত তাঁর
েদৗিহ� েহাসাইন রািদয়া�াহু আনহ িনমর্মভােব শাহাদৎ বরণ
করেত হেতা না। তাঁর হাদীসসমূ হ মানু েষর বানােনা হাদীেসর
সােথ িমেল একাকার হেয় েযেতা না। ইমাম বুখারী ও অনয্ানয
মুহাি�সগণ তাঁর রওযা মুবারেকর পাে�র্ েযেয় তঁর িনকট েথেক
া
তাঁর হাদীসগুেলা েজেন িনেতন। ফেল মুসিলম উ�ােহর মােঝ
িবিভ� ‘আমেলর েক্ষে� তাঁর হাদীসেক েক� ক েকােনা
মতেভেদর সৃ ি� হেতা না। তাঁর হাদীসসমূ েহর মেধয্ েকাি� নািসখ
ও েকাি� মানসূ খ, তাও েজেন েনয়া স�ব হেতা। িক� বা�েব
আমরা েদখিছ িতিন এ-সব েক্ষ েকােনা িকছু ই করেত পােরন
িন। এেত �মািণত হয় েয, তাঁর এ-সব েক্ষে� কাউ েকােনা
সাহাযয্ করার েকানই সামথর্য্ েনই। এই যিদ হয় দুিনয়ার ে
মানব ও আ�াহর সবেচেয় ি�য় মানু েষর অব�া, তা হেল তাঁর
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উ�েতর মােঝ এমন েক থাকেত পােরন, িযিন মৃতুয্র পর জীিবত
মানু েষর �েয়াজন পূ রণ করেত পােরন? ব�ত েকােনা মানু ষ মের
যাওয়ার পর যিদ তার বয্াপাের এ ধারণা করা হয় ে, িতিন
এখনও মানু েষর উপকার করেত পােরন এবং এ ধারণার িভি�েত
যিদ েস বয্ি�েক আ�ান করা হয়, তা হেল তা হেব �কাশয্
িশকর্। -জাতীয় িশকর্কারীেদর বয্াপাের আ�াহ বে:
ُ َ ْ َ َ ۡ َ ْ ُ َ َۡ َ ۡ ُ َ َٓ ُ ْ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ
جابُوا ل� ۡمۖ َو َ� ۡو َم
﴿ إِن تدعوهم � �سمعوا د�ء�م ولو س ِمعوا ما ٱست
ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َٰ ۡ
  [١٤ :�كِ� ۡ ۚم ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ
ِ ِ � ٱلقِ�مةِ ي�فرون
‘‘েতামরা যিদ তােদরেক (সাহােযয্র জন) আ�ান কর, তা
হেল তারা েতামােদর ডাক শুনেব ন, আর শুনেলও তারা
েতামােদর ডােকর েকােনা জবাব িদেবনা। আর েকয়ামেতর িদন
তারা েতামােদর িশকর্েক অ�ীকার করে’’। 344 তারা বলেব: �ভু
৩৪৩F

েহ ! আমরা তােদর সাহাযয্ করেত পাির বেল ওরা আমােদর �িত
িমেছিমিছ েয ধারণা কেরিছল, েস ধারণার িভি�েতই ওরা
আমােদরেক তােদর সাহাযয্ করার জনযআ�ান কেরেছ। আমরা

344

. আল-কুরআন, সূ রা ফািতর : ১৪।
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কখনও তােদরেক সাহােযয্র নয্ আমােদরেক আ�ান করেত
বিলিন। আপনােক সাহােযয্র জনয আ�ান না কের আমােদরেক
আ�ান করার করেণ ওরা েয িশকর্ কেরে, আমরা তােদরেক তা
িশক্ষা েদইিন
ওিলগণ কােরা উপকার করেত না পারার �মাণ
ওিলগণ েয মৃতুয্র পর মানুেষ েকােনা উপকার করেত
পােরন না এর �ল� �মাণ হেলা- দীঘর্কাল েথেক তাঁেদর
কবরেক েক� কের অসংখয্ মূখর্ মানুেষরা কত িশকর্ী কমর্
চেলেছ, কত েলােকরা তাঁেদর কবের েসজদা করেছ, তাঁরা জীিবত
থাকেত এমনিট েকউ করেলেতা তাঁরা তােত অবশয্ই বাধা
িদেতন। িক� তাঁেদর মৃতুয্র পর তাঁেদর কবরেক েক� কের েসব িশকর্ী মর্ করা হে, তাে�েক তাঁরা কাউেক বারণ করেছন
না। এেত �মািণত হয় েয, তাঁরা আসেল িকছু ই করেত পােরন
না। যিদ পারেতন তা হেল অ�ত তাঁেদর কবের েসজদা করা
েথেক েলাকেদর বারণ করেতন। সাধারণ েলােকরা তাঁেদরেক
অসীম শি�র অিধকারী বেল মেন কের। তাঁরা যা চান তাই
করেত পােরন বেল মেন কের। ২০০৩ সােল যখন ইরাক ই�মািকর্নীেদর অৈবধ হামলার িশকার হ, তখন ওলীেদর েগাপন
শি� থাকার বয্াপাের িব�াসী েলােকরা েভেবিছল এবার বু480

ে�য়ােরর খবর হেয় যােব। েয মািটেত শুেয় আেছন গউছুল
আ‘যম আ�ু ল কািদর জীলানী, েস মািটেত এবার ওেদর বােরাটা
বাজেবই। তাঁর অিভস�ােত ওরা �ংস হেয় যােব। িক� েদখা
েগল িহেত িবপরীত হেয় েগল। ওরা এ-সব মুসিলমেদর কা�িনক
িব�াসেক িমথয্ায় পযর্বিসত কের িদেয় এক মােসর মেধয্ই স
ইরাক দখল কের িনল। কই বড় পীরেতা তাঁর েদশ রক্ষার জন
িকছু ই

করেলন

না।

এমনিক

তাঁেদর

শি�েত

িব�াস

েপাষণকারীেদর �ব�না করার জনয্ শয়তােনর পক্ষ েথেকও িক
করা স�ব হেলানা। হাজােরা িনরপরাধ িশশু ও নারী অনয্ায়ভাে
দু �ৃিতকারী দখলদারেদর হােত িনমর্মভােব আ�াহুিত ি, তা
েদেখও িতিন িকছু করেলন না। এরপেরও িক এ-কথা িব�াস
করা যায় েয, ওিলগণ অেনক িকছু করেত পােরন!? েকউ হয়েতা
বলেত পােরন েয, সা�াম েহােসেনর ৈ�রশাসন েথেক েদেশর
জনগণেক রক্ষার জনয্ হয়েতা আ�ুল কািদর তাঁেক সাহােযয্র
আ�ানকারীেদর ডােক সাড়া না িদেয় নীরব িছেলন। এমন
িচ�াকারীেক বলেবা: সা�াম েহােসনেক যিদ সরােতই হয়, তা
হেল তা বুশ আর ে�য়ারেক িদেয় েকন? সাধারণ মানু েষর িব�াস
অনু যায়ী িতিন িনেজই েতা তােক সরােনার জনয্ যেথ� িছেলন।
তা না হয় আ�াহর কােছ বেল িদেতন-�ভু! সা�ামেক সিরেয়
দাও। ফেল আ�াহ তােক সিরেয় িদেতন। িক� িতিন িকছু ই
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করেলন না। যা হবার তা-ই হেয় েগল। এ-সব িকছু িমেল একথা �মািণত হেয় েগল েয, আসেল ওিলগণ সাধারণ মানু েষর
মতই মৃত। সাধারণ মৃত মানু েষর মত তাঁরাও কােরা জেনয্ িকছুই
করেত পােরন না। েকােনা অনয্ােয়র কথা তাঁরা িনজ েথেক
জানেত পােরন না, জানেত পারেলও তাঁরা তা েরাধ করেত
পােরন না। েস জেনয্ই যুগ যুগ ধের তাঁেদর কবরেক েক� কের
িশকর্ী কমর্ অহরহ হেয়ইেলেছ। এর পেরও িক আমরা তাঁেদর
িনেয় এ-সব আকাশকুসু ম ও অলীক ক�না লালন করেতই
থাকেবা? ا� ﻻ.
ি�তীয় অপেকৗশল:
েবলায়েতর দাবীদারেদর �ারা িকছু েতেলশমািত �কাশ
আমােদর এ িবষয়িট জানা আবশয্ক ে, যারা ঈমান ও সৎ
কমর্ কের বা না কের ওিল হওয়ার দাবী কের এবং বািহয্কভেব
চমক সৃ ি�কারী িকছু কাজ-কমর্ �ারা তারা জনগণেক িনেজেদর
ওিল হওয়ার কথা �চার করেত চায়, তারা েকােনা িদনই আ�াহর
ওিল নয়। �কৃত পেক্ষ তারা শয়তােনরওিল। এেদর �ারা িকছু
আ�যর্জনক কা-কমর্ সংঘিটত হেয় থাকেলও তা মূলত
শয়তােনরই েতেলশমািত। শয়তান এেদর কােরা অবগিত এবং
কােরা অবগিতর বাইের তােদর র�-মাংেসর সােথ িমেশ িগেয়
482

তােদর �ারা অেনক অ�ূ ত কমর্ সংঘিটত করায়। অেনক সময়
তােদর কােছ েকউ আগমন করেল তারা আগমনকারীেক েকােনা
িজজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই তার নাম ও আগমেনর উে�শয্ বেল িদ
পাের। অেনক সময় তােদর সামেন উপি�ত েলাকেদরেক তারা
কােরা আগমেনর আগাম সংবাদ েদয়। বা�েবর সােথ তােদর
কথা িমেলও যায়। অেনেক যখন পাগেলর েবেশ েগার�ান ও বনজ�েল ঘুের েবড়ায় তখন ম�বড় একজন আ�াহওয়ালা ও অেচনা
মানু েষর আকৃিতেত এেস শয়তান িনেজেক তােদর কােছ িখিযর-এর পিরচয় িদেয় িকছু উপেদশবাণী িদেয় যায়। কখনও িখিযর
এর পিরচয় িদেয় সাধারণ মানু েষর েসবা করার জনয েকােনা গাছ
বা েকােনা ব� িদেয় যায়। আবার কাউেক �ে�র মােঝ িকছু িদেয়
জনগণেক তা তা‘বীজ িহেসেব বয্বহার করেত েদয়ার উপেদশ
িদেয় যায়। আবার যখন তারা েকােনা ওিলর কবেরর পাে�র্ বেস
মুরাকাবা কের তখন অদৃ েশয্ েথেক েস তােদর সাে অেনক সময়
কথাও বেল।
শয়তােনর এ ধরেনর েতেলশমািত �কাশ �সে� ইমাম
ইবেন তাইিময়য্াঃ(রহ.) বেলন:
ّ�‘‘যারা শয়তােদর পছ�নীয় কমর্ েযম: িশকর, ফােসকী ও
অপরাধমূলক কাজ কের, শয়তান তােদর সােথ ব�ু� �াপন
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কের। ফেল তােদর ব�ু যােত তার কাশফ �কাশ করেত পাের
েস-জেনয কখনও তারা তােক গােয়ব স�িকর্ েকােনা িবষেয়র
তথয্ �দান কের। কখনও যােক েস ক� িদেত চায় তােক তারা
হতয্, অসু �তা ইতয্ািদ �ারা ক� েদ, কখনও েকােনা মানু ষেক
েস ধের আনেত চাইেল তারা তােক ধের িনেয় আেস, কখনও
তারা তার জনয্ মানুেষ েকােনা অথর্ স�, খাদয্ �ব ও
েপাশাক ইতয্ািদ চুির কের এেন েদ এবং েস এ-সবেক ওিলেদর
কারামত বেল মেন কের, কখনও তারা তােক বাতােস উিড়েয়
অেনক দূরবতর্ েকােনা �ােন িনেয় যায়, কখনও ‘আরাফার িদন
িবেকেল ম�া শরীেফ িনেয় যায় এবং তাৎক্ষিণকই আবার িফিরে
িনেয় আেস এবং েস এটােক (িনেজর) কারামত বেল মেন কের,
অথচ েস মুসিলমেদর হ� কেরিন, হে�র জনয েকােনা এহরামও
বাঁেধিন, তলিবয়াও পাঠ কেরিন, কা‘বা শরীেফর তাওয়াফ এবং
সাফা ও মারওয়ােত সা‘য়ীও কেরিন, অথচ সবর্জন িবিদত বয্াপা
েয, এ ধরেনর কমর্ মারা�ক ধরেনর পথ ��তা’’। 345
৩৪৪
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.িতিন বেলন:

 ﻓﺘﺎرة، و الﺸﻴﺎﻃ� ﻳﻮالﻮن ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ �ﺒﻮﻧﻪ ﻣﻦ لﺮﺸك و اﻟﻔﺴﻮق و اﻟﻌﺼﻴﺎن
 و ﺗﺎرة ﻳﺆذون ﻣﻦ ﻳﺮ�ﺪ إﻳﺬاﺋﻪ ﺑﻘﺘﻞ، ﺮﺒوﻧﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﻷمﻮر اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﺎﻜﺷﻒ ﺑﻬﺎ
 و ﺗﺎرة،  و ﺗﺎرة �ﻠﺒﻮن ﻟ ﻣﻦ ﻳﺮ�ﺪ ﻣﻦ اﻹ�ﺲ، أو ﺗﻤﺮ�ﺾ و �ﻮ ذلﻚ
، ﺮﺴﻗﻮن ﻟ ﻣﺎ ﺮﺴﻗﻮن ﻣﻦ أمﻮال ﻨﻟﺎس ﻣﻦ ﻧﻘﻮد وﻃﻌﺎم و ﺛﻴﺎب و ﻏ� ذلﻚ
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িতিন এ �সে� আেরা বেলন:
‘‘মুশিরকেদর পথ��তার সবেচেয় বড় কারণ হে� েসই
সব িবষয়ািদ যা তারা কবর নােমর �িতমার কােছ েদখেত বা
শুনেত পায়। উদাহরণ�রূ েস-সব িবষেয়র কথা বলা যায় যা
তারা েকােনা অনু পি�ত বয্ি�র আগমন স�েকর্ আগাম সংবা
অথবা এমন েকােনা িবষয় যার �ারা েকােনা �েয়াজন পূণর্ হেয়েছ
বা অনু রপ িকছু শুনেত বা েদখেত পায়। েসই সব মুশিরকেদর
মধয্কার েকউ যখ েকােনা কবর েফেট উ�ল েকােনা েশখেক
েবিরেয় এেস তােক আিল�ন করেত অথবা তার সােথ কথা
বলেত েদেখ, তখন েস মেন কের এই েশখ হেলন কবর� নবী।

 و ﺗﺎرة �ﻤﻠﻮﻧﻪ ﻓ ﻬﻟﻮاء ﻓﻴﺬﻫﺒﻮن ﺑﻪ ﻰﻟ، ﻓﻴﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺎت ﻷوﻴﻟﺎء
ﺎﻜن ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻴﺬﻫﺒﻮن ﺑﻪ ﻰﻟ مﻜﺔ ﻋﺸﻴﺔ ﻋﺮﻓﺔ و ﻳﻌﻮدون ﺑﻪ ﻓﻴﻌﺘﻘﺪ ﻫﺬا ﻛﺮاﻣﺔ
�� ﻻ أﺣﺮم و ﻻ ﻰﺒ و ﻻ ﻃﺎف ﺎﺒﻟﻴﺖ و: �ﻣﻊ أﻧﻪ لﻢ �ﺞ ﺣﺞ ﻤﻟﺴﻠﻤ
".الﺼﻔﺎ و ﻤﻟﺮوة و ﻣﻌﻠﻮم أن ﻫﺬا ﻣﻦ أﻋﻈﻢ الﻀﻼل
ইবেন তাইিময়য্া, আল-�া’ইদাতুল জালীলাঃ িফত তাওয়াসসু িল ওয়াল
অছীলাঃ; স�াদনায় ৈসয়দ রশীদ েরজা, (...: মাকতাবািতছ েছ�াফািতত
�ীিনয়য্া, স্ং�রণ িবহী, তািরখ িবহীণ), পৃ . ২৯।
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অথচ �কৃতপেক্ষ নবীর কবর েফেট য িন, শয়তানই তােক তা
নাটক কের েদিখেয়েছ’’।

346
৩৪৫

িতিন আেরা বেলন:
‘‘যারা মৃত েকােনা নবী বা অপর কাউেক আ�ান করেত বা
তােদর িনকট সাহােযয্র জনয্ আেবদন করেত অভয্� হেয়েছ তা
দূ র েথেক যখন তাঁেদরেক সাহােযয্র জনয্ আেবদন কের তখ
তারা তাঁেদর আকৃিতেত কাউেক েদখেত পায় অথবা যােক তারা
েদখেত পায় তােক তারা তাঁেদর আকৃিতর মত বেল মেন কের
এবং েস দৃ শয্মান েলাক তােদরেক বে: আিম অমুক, এই বেল
েস তােদর সােথ কথা বেল, তােদর �েয়াজন পূ ণর্ কের েদ,
তখন তারা মেন কের: েয মৃত বয্ি�েক তারা সাহােযয্র জন
আ�ান কেরিছল েসই বয্ি�ই তােদর সােথ কথা বেলেছ ও

346

. িতিন বেলন,

إن ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﺿﻼل ﻟﺮﺸ�� ﻣﺎ ﻳﺮوﻧﻪ أو �ﺴﻤﻮﻋﻮﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﻷوﺛﺎن ﻛﺈﺧﺒﺎر ﻋﻦ
 ﻓﺈذا ﺷﺎﻫﺪ أﺣﺪﻫﻢ ﻟﻘﺮﺒ ا�ﺸﻖ، ﻏﺋﺐ أو أمﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺔ و �ﻮ ذلﻚ
 و ﻟﻘﺮﺒ،  ﻇﻦ أن ذلﻚ ﻫﻮ ﻟﻲﺒ ﻤﻟﻘﺒﻮر، و ﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺦ ﺑ� ﻋﻧﻘﻪ أو ﻛﻤﻪ
لﻢ ﻳنﺸﻖ و إﻧﻤﺎ الﺸﻴﻄﺎن ﻣﺜﻞ ﻟ ذلﻚ
ইবেন তাইিময়য্া, আ�াওয়াস্সুল ওয়াল ওসীলাতু; পৃ .৩১, ৩২।
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তােদর �েয়াজন পূ ণর্ কের িেয়েছ, অথচ এ কেথাপকথনকারী
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হে� িজন ও শয়তান’’।

৩৪৬

এভােব িবিভ� উপােয় শয়তান তার েতেলশমািত �কাশ
কের এেদরেক ও সাধারণ েলাকেদরেক তােদর ওিল হওয়া এবং
তােদর �ারা সংঘিটত িবষয়ািদেক তােদর ওিল হওয়ার িনদশর্ন বা
কারামত বেল বুঝােত েচ�া কের। পক্ষা�ের যারা �কৃতপ
আ�াহর ওিল সাধারণত তাঁেদর �ারা েকােনা কারামত �কািশত
না হওয়ায় এবং তাঁেদর �ারা শয়তােনর েকােনা েতেলশমািতও
�কািশত না হওয়ায় অজ্ঞ েলােকরা তােদরেক সাধারণ মানু
িহেসেব গণয্ কের
অপরিদেক েয সকল সৎ বয্ি�েদর �ারা তাঁেদর জীবনকােল
আ�াহ

েকােনা

কারামত

�কাশ

কেরিছেলন,

তাঁেদর

কবরগুেলােকও শয়তান তার েতেলশমািত �কােশর আ�ানায়
পিরণত কের। তাঁেদর কবেরর খািদমেদর র�-মাংেস িমেশ েযেয়
েযমন তােদর �ারা অেনক েতেলশমািত �কাশ কের, েতমিন
কবের অব�ান �হণকারী বা িযয়ারতকারীেদরেকও নানাভােব
েতেলশমািত েদিখেয় িব�া� কের। সমেয়র পিরবতর্েন ধেমর্
েক্ষে� মানুেষর অজ্ঞতা যতই বাড়েছ শয়তা েনর েতেলশম
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. তেদব; পৃ .৩০।
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�কােশর ধরনও ততই বাড়েছ। যারা ফিকরী েবেশ রা�ায় উল�
বা অধর্ উল� হেয় ঘুের েবড়া, শয়তান তােদর সােথও িমেশ
তার েতেলশমািত �কাশ করেছ। এ অব�ায় কবের যারা ঘুের
েবড়ায়, অজ্ঞ েলাকেদর দৃেত তােদরেকও ওিল বািনেয় ছােড়।
এ-জাতীয় ওিলেদর �সে� মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)
বেলন:
‘‘েকউ যিদ তার কাশফ �ারা অদৃ শয েকােনা িবষয় বা
ভিবষয্েত েকােনা িবষেয়র সংবাদ েদয়, তা হেল এিট েস বয্ি�র
কািমল হওয়ার েকােনা দলীল নয় এবং এিট তার আ�াহর
িনকটবতর্ী হওয়ারও মাণ বহন কেরনা। কারণ, কােরা কাশফ
হওয়ার জনয্ েস বয্ি�র মুসিলম হওয়া শতর্ নয়। েক, কাশফ
একজন পাগল ও কািফর বয্ি�রও হেত পাের। �কৃত কথা হেল:
অদৃ শয্ স�েকর কাশফ হওয়ার িবষয়িট শরীেরর একিট েগাপন
শি�র সােথ স�কর্যু�। এিট একজন কািফ, ফািসক ও
পাগেলরও হেত পাের এবং তােদর অিধকাংশ কাশফ বা�েবর
সােথ িমেলও যায়। এ-জাতীয় কাশফ �কাশকারীেদর আ�াহর
িনকটবতর্ী হওয়ার সােথ েকানই স�কর্ েনই। তেব সাধার
েলােকরা বতর্মােন এ ধরেনর কশেফর �ারাই আকৃ� হয়। যখনই
এমন েকােনা বয্ি�র �ার েকােনা কাশফ হেত েদেখ, তখনই
তারা েস বয্িেক কািমল মানু ষ বেল মেন কের, ফেল িনেজরা
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এেত িব�া� হয়, অপরেকও িব�া� কের’’। 348 তাই কােরা �ারা
৩৪৭

েকােনা কাশফ হওয়া বা েকােনা ধরেনর েতেলসমািত �কািশত
হওয়া েদখেলই আমােদর িব�া� হওয়া চলেব না। এ-জাতীয়
েলাকেদর বয্াপাের সতকর্ থাকার জনয্ ইমাম শাি(রহ.) বেলন:
 ﻓﻼ ﺗﻐﺮﺘوا ﺑﻪ ﺣﻰﺘ،  و ﻳﻄ� ﻲﻓ اﻬﻟﻮاء، "إ ا لﺮﺟﻞ ﻳﻤﻲﺸ ﻰﻠﻋ اﻤﻟﺎء
".ﺮﺿﻮا أمﺮه ﻰﻠﻋ الﻜﺘﺎب و الﺴﻨﺔ
‘‘যখন েতামরা েকােনা বয্ি�েক পািনর উপর চলেত এবং
বাতােস উেড় েবড়ােত েদখ, তখন কুরআন ও সু �ােতর সােথ েস
বয্ি�র কমর্ ও আচরণ িমিলেয় না েদেখ তার �ারা �তাি হেব
না।’’। 349
৩৪৮ F

মানু েষর ঘােড় শয়তােনর সওয়ার হওয়ার �মাণ:
যারা ওিল না হেয়ও েবলায়েতর িমথয্া দাবী কে, শয়তান
েয তােদর ঘােড় সওয়ার হেয় েতেলশমািত েদখায় এর �মােণ

348

.মুহা�দ শফী’, মাজািলসু হাকীিমল উ�াত; (িদ�ী: রববানী বু ক িডেপা,
সং�রণ িবহীন, ১৩৯৬িহ:), পৃ . ৪৯-৫০।

349

. ইবনু আিবল ইয্য আল-হানাফী, �াগু�; পৃ .৫৭৩।
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মহান আ�াহ বেলন:
َ ّ َ ّ ُ َ َ ُ ّ َ �َ ُ َ ّ ُ ّ َ �َ َ َ َ ۡ ُ ُ َّ ۡ ُ َب
ٰ  َل٢ �� من َل لشَ�ٰ ِط
ٰ ﴿ هل �ن ِئ�م
﴾ ٢ �ِي
�
ٍ َ� أ
ٖ اك أ
ِ �
  [٢٢٢  ،٢٢١ :]الﺸﻌﺮاء
‘‘আপিন বলু ন:আিম িক েতামােদরেক তােদর স�ান েদব
যােদর উপের শয়তানরা অবতীণর্ হয় ? শয়তানেতা অবতীণর্ হয়
�েতয্ক িমথুয্ক ও পািপে�র উ’’। 350
৩৪৯F

শয়তান মানু ষেদর পথ�� করার জনয্ েযমন েবলায়েতর
িমথয্া দাবীদার ও পািপ�েদর সেথ সখয্তা গেড় তুে, েতমিন েস
অেনক ভাল মানু ষেদরেকও িব�া� করার জনয্ তােদর সােথ
সখয্তা গেড় েতালার েচ�া কের। যারা শর‘আেতর জ্ঞােন পিরপ
থােকন আ�াহর রহমেত তারা তার িব�াি�র হাত েথেক রক্ষ
পান। িক� যােদর জ্ঞােনর পিরিধ �� তারা অেনক সময় তা
িব�াি�র িশকার হন। একদা আ�ু ল কািদর জীলানী (রহ.)-েকও
শয়তান িব�া� করেত এেসিছল। িতিন বেলন:

350

. আল-কুরঅন, সূরা শ’আরা: ২২১-২২২।
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‘‘একদা আিম উপাসনায় িল� িছলাম, হঠাৎ কের একিট বড়
আরশ েদখেত েপলাম, যার উপের রেয়েছ একিট নূ র, েস নূর
েথেক আমােক সে�াধন কের বলা হেলা: েহ আ�ু ল কািদর !
আিম েতামার রব, অেনয্র উপর আিম যা হারাম কেরি, েতামার
জনয্ তা হালাল কের িদলাম। -কথা শুনার পর আ�ুল কািদর
বলেলন: ( )ﻧﺖ اﷲ اﺬﻟي ﻻ � إﻻ ﻫﻮতুিম িক েসই আ�াহ িযিন
বয্তীত অপ েকােনা ইলাহ েনই? েহ আ�াহর শ� ! দূ র হও
এখান েথেক। িতিন বেলন: এ-কথার পর আরেশর েসই আেলা
িছ�িভ� হেয় েগল এবং তা অ�কাের পিরণত হল। অবেশেষ
আমােক লক্ষয্ কের শয়তান বলে : �ীেনর বয্াপাের েতামার
অগাধ জ্ঞান ও েতামার িনেজর অব�া স�েকর্ েতামার সম
অবগিতর �ারা আমার চ�া� েথেক তুিম েবঁেচ েগেল। আিম এই
�ি�য়ায় স�র বয্ি�েক িব�া� কেরি’’। 351
৩৫০F

351

. ইবেন তাইিময়য্া, আত-তাওয়াসসু লু ওয়াল ওসীলাতু; পৃ . ৩১। আ�ু ল
কািদর জীলানী (রহ.)-েক �� করা হেয়িছল : এ আেলা েয শয়তােনর, তা
আপিন কী কের বু ঝেলন? জবােব িতিন বেলন : আিম তার কথা ( ﻗﺪ
 )أﺣﻠﻠﺖ لﻚ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﻋ ﻏ�كএর �ারা তােক বু ঝেত েপেরিছ। েকননা,
আিম জািন েয, মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর শরী’আত রিহত
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শয়তান যিদ আ�ু ল কািদর জীলানীর মত বয্ি�েক িব�া�
করার জনয্ েচ�া করেত পাে, তা হেল যারা জ্ঞান ও তাকওয়া
েক্ষে� তাঁর সমতুলয্, তােদর কােছ েয েস কতভােব িব�া�
করার েচ�া কের থাকেব, তা সহেজই অনু মান করা যায়। ব�ত
যারা িনেজেদরেক আ�াহর ওিল বেল �চার কের, যারা েবলায়ত
লােভর িফিকর িনেয় িবিভ� কবর ও জ�েল পাগল বা মজুয্ব হেয়
ঘুের েবড়ায়, শয়তান এেদরেক অিধক হাের তার েতেলশমাতী
েদিখেয় িব�া� কের। েস জ�েল ও কবের তােদর িনকট িখিযর
এর পিরচয় িদেয় আগমন কের। আবার কােরা কােছ আ�ু ল
কািদর (রহ.)-এর িনকট আগমেনর নয্ায় আ�াহর পিরচয় িদেয়
আগমন কের। েযমন মাহবুেব েখাদা েদওয়ানবাগী এমনিট দাবী
কেরেছ। েস নািক আ�াহ তা‘আলােক একিট যু বেকর মত
েদেখেছ। 352
৩৫১

ও পিরবতর্ন হবার নয়। তা ছাড়া েস বেলিছ: আিম েতামার রব। িক�
তার পেক্( )أﻧﺎ اﷲ ﺬﻟي ﻻ � إﻻ ﻫﻮএ কথা বলা স�ব হয়িন। এে�েকও
তার শয়তান হওয়ার িবষয়িট বু ঝেত েপেরিছ।’’
352

. ি�তীয় অধয্ােয়র৪০ নং টীকা ��বয্।
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েমাটকথা যারাই আ�াহর ওিল হওয়ার শরী‘আত িনধর্ািরত
ঈমান ও তাকওয়ার পথ বাদ িদেয় ৈবরাগয্ অবল�েনর মাধয্ে
আ�াহর ওিল হেত চায় এবং এ অব�ায় আ�াহ, রাসূ ল, িখিযর ও
েকােনা ওিলর সােথ সাক্ষাৎ েপেত চ, শয়তান তােদর সােথ
েকােনা একিট আকষর্ণীয় আকৃিতেত এেস বে- আিম আ�াহ বা
রাসূ ল বা িখিযর অথবা েসই অিল, যার সােথ তুিম সাক্ষােতর জন
অধীর আ�েহ অেপক্ষা করেছা। িক� তারা তােদর অজ্ঞ
কারেণ এ কথা বুেঝ উঠেত পােরনা েয, আসেল তােদর সােথ েয
সাক্ষাত কেরেছ েস হেলা শয়তা
আ�াহ ও রাসূ লেক কারা �ে� েদখেত পােরন?
আ�াহ ও রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক �ে�
েকবল তারাই েদখেত পােরন যারা ঈমান ও ‘আমেল সােলহ এর
গুেণ গুণাি�

353
৩৫২

িক�, যােদর অব�া উপের বিণর্ত হেয়েছ তার

353

. যারা আহলু ত তাওফীক েকবল তাঁরাই রাসূ ল েক �ে� েদখেত পাের। িক�
যারা তােদর দলভু� নয়, তােদর �ে� েদখার িবষয়িট সতয্ হেতও পাে,
আবার িমথয্াও হেত পাের। েকনন, শয়তােনর চ�াে�র মাধয্েম একজন
িযি�ক তথা কািফেরর �ারাও অ�াভািবক ঘটনা ঘটেত পাের, েযমন তা
হেয় থােক একজন সতয্বাদীর জনয্ কারা�রূপ। তেব উভেয়র মােঝ
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েকােনা িদন তাঁেদরেক জা�ত অব�ায় েদখােতা দূেরর কথা,
কখেনা �ে� েদখারও কথা নয়। তা ছাড়া আ�াহ তা‘আলােক
জা�ত অব�ায় পৃিথবীেত থাকাকােল �য়ং রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-ও েদেখন িন। েম‘রােজর রােত েকােনা এক
�ােন আ�াহর সােথ তাঁর একা� কথা-বাতর্া হওয়ার সময় িতিন
িক আ�াহ তা‘আলােক �চেক্ষ েদেখিছে? এ িনেয় মুসিলম
মনীষীেদর মােঝ মতেভদ রেয়েছ। কােরা মেত �চেক্ষ েদেখেছন
তেব অিধকাংশ মনীষীেদর মেত �চেক্ষ েদেখন িন। বরং অ�
354
এবং পদর্ার অ�রাল েথেকই উভেয়র
চক্ষু িদেয় েদেখিছেল
৩৫৩

পাথর্কয্ অিজর্ত হেব িকতাব ও সু�ােতর অনুসরেণর িদক িবেবচনা কে
িযিন িকতাব ও সু �ােতর অনু সারী হেবন তার
ঁ �� সতয্ হে, আর িযিন
িকতাব ও সু �ােতর অনু সারী হেবন না, তার �� িমথয্া হেব। েদখু: ইবেন
হাজার আস�ালানী, ফতহুলবার; ১২/৩৮৫।
ﺛﻢ ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻋم ﻓ أﻫﻞ ﺘﻟﻮﻓﻴﻖ وأﻣﺎ ﻏ�ﻫﻢ ﻓﻌ� اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻓﺎن ﺧﺮق اﻟﻌﺎدة ﻗﺪ
ﻳﻘﻊ لﻠﺰﻧﺪﻳﻖ ﺑﻄﺮ�ﻖ اﻹمﻼء واﻹﻏﻮاء ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ لﻠﺼﺪﻳﻖ ﺗﺼﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑيﻨﻬﻤﺎ
.�ﺑﺎﺗﺒﺎع الﻜﺘﺎب والﺴﻨﺔ اﻧﺘ
354

. এ �সে� মু�া আলী �ারী হানাফী বেলন:

 وواﻗﻌﺔ و ﺛﺎﺑﺘﺔ، "إن أﻫﻞ الﺴﻨﺔ و ﺠﻟﻤﺎﻋﺔ و إن أﺟﺎزوا رؤ�ﺔ اﷲ ﻓ ﺪﻟﻧﻴﺎ ﻋﻘﻼ
 اﺬﻟﻳﻦ.  لﻜﻨﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓ ﺟﻮازاﻫﺎ ﻓ ﺪﻟﻧﻴﺎ ﺎﻋ، ﻓ ﻟﻌﻘﻰﺒ ﺳﻤﻌﺎ وﻧﻘﻼ
 ﻋ، أﺛبﺘﻮﻫﺎ ﻓ ﺪﻟﻧﻴﺎ ﺧﺼﻮا وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻟ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ ﻟﻠﺔ ﻹﺮﺳاء
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মােঝ কথা-বাতর্া হেয়িছল। কুরআনু ল কারীম �ারা এ কথারই
সতয্তার �মাণ পাওয়া যায়। মহান আ�াহ বেল:
َ
َ
َ ُ َ َ َ َ َ ََ
َ �َ ِ َّ َو ۡح ًيا أَ ۡو مِن َرَآيِ ح
ُ ّ �لّ َِم ُه
اب أ ۡو يُ ۡرسِل
ِج
� أن ي
�
ٕ
ٍ
ٍ ﴿ ۞وما �ن ل ِب
ٓ َ
ۡ َ َُ ٗ َُ
ِ رسو� �ي
  [٥١ :و� �ِإِذنِهِۦ َما �َشا ُء ۚ ﴾ ]الﺸﻮرا
‘‘আর েকােনা মানু েষর পেক্ষ এমনিট হওয়া স�বপর ন
েয, আ�াহ তার সােথ সরাসির কথা বলেবন। তেব িতিন মানু েষর
সােথ ইলহাম বা পদর্ার অ�রাল েথেক কথা বেলন। অথবা (েস
জনয) িতিন েকােনা দূ ত ে�রণ কেরন, অতঃপর েস দূ ত আ�াহ
যা চান তা তাঁর অনু মিত�েম েপৗঁেছ েদ’’।

355
৩৫৪F

এ আয়াত �ারা

�মািণত হয় েয, মহান আ�াহ মানু েষর সােথ েমাট িতনভােব কথা
বেলন:

 ﺛﻢ ﻗﺎل و الﺼﺤﻴﺢ...ﺧﻼف ﻓ ذلﻚ ﺑ� الﺴﻠﻒ اﺨﻟﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء و ﻷوﻴﻟﺎء
" ﻻ ﺑﻌﻴﻨﻪ، أﻧﻪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻧﻤﺎ رأى ر�ﻪ ﺑﻔﺆاده
--:েদখুন: ইবনু আিবল ইয্য আল-হানাফী, �াগু;পৃ . ১৮৪।
355

. মাওলানা মুহা�দ শফী‘;�াগু; পৃ .১২২৬।
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এক, ওহী অথর্াৎ েগাপন প�ায় ইলহাম বা �ে�র মাধয্েম।
�ি�য়ায় িতিন নবী-রাসূ ল ও সাধারণ মানু েষর সােথ কথা
বেলন।
দু ই, পদর্ার অ�রাল েথেক কথা বেলন
িতন, রাসূ ল তথা েফের�া ে�রেণর মাধয্েম কথা বেলন। মাওলানা
মুফতী মুহা�দ শফী‘ও উপযু র্� আয়ােতর বয্াখয্ায়
অিভমত বয্� কেরেছন 356
৩৫৫

আ�াহ তা‘আলা যখন মানু েষর সােথ উপযু র্� এ িতন
মাধয্েম কথা বেল থােক, তখন �াভািবকভােবই এ-কথা �মািণত
হয় েয, েম‘রােজর রজনীেত িতিন রাসূ ল-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর সােথ পদর্ার অ�রা েথেকই কথা বেলিছেলন।
মূসাও আ�াহ তা‘আলােক সরাসির েদখার জনয্ আেবদন
কেরিছেলন। আ�াহ তাঁেক বেলিছেলন:
َ
َ َۡ َ ۡ ُ
َ َ َ َ َُ َ َ ّ
َ َ َ َ
ٱ� َب ِل فإ ِ ِن
�ِ﴿ قال لن ت َرٮ ٰ ِ� َو�ٰ� ِِن ٱنظر إ
� �ِ ٰ سۡتَقَرَ م�نهۥ فس ۡوف ت َرٮ
ٗ
ّٗ َ ُ َ َ َ َ َ ۡ ُ ّ ٰ ّ َ َ ّ
ّ �ا َخ
ٰ َ َرَ ُم
  [١٤٣ :و� َصعِقا ۚ ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
َلَمَا �َ َ�ُهۥ ل ِلجب ِل جعلهۥ د

356

. তেদব; পৃ .১২২২।
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‘‘তুিম আমােক কি�নকােলও (সরাসির) েদখেত পারেব না,
তেব তুিম পাহােড়র িদেক তাকাও েসিট যিদ ��ােন দাঁিড়েয়
থােক, তা হেল তুিম আমােক েদখেত পােব। অতঃপর যখন তাঁর
�ভু পাহােড়র উপর আপন েজয্ািতর িবিকরণ ঘটােল, তখন
িতিন েসটােক িব�� কের িদেলন এবং মূসা অজ্ঞান হেয় পে
েগেলন’’। 357 এ আয়াত �ারাও �মািণত হয় েয, এ দু িনয়ােত
৩৫৬

থাকাব�ায় বা আেখরােতর পূ েবর্ আ�াহতা‘আলােক চমর্চেক্ষ ে
েকােনা নবী-রাসূ ল ও ওিলেদর পেক্ষও স�বপর ন
যু ি�র িদক েথেক দু িনয়ায় আ�াহ তা‘আলােক �চেক্
েদখার স�াবনা থাকেলও বা�েব যখন মূসা এবং আমােদর
রাসূ ল-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর

পেক্ষ আ�া

তা‘আলােক সরাসির েদখা স�ব হয়িন, তখন অনয্ কােরা পেক
েয তা আেদৗ স�বপর হেব না, তা বলা-ই বাহুলয্। এর পের
েকউ যিদ এ দু িনয়ায় আ�াহেক সরাসির �চেক্ষ েদেখেছ বে
দাবী কের, তেব েস েয একজন ম�বড় িমথুয্ক হে, তােত
সে�েহর েকােনা অবকাশ েনই। যারা রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
357

. আল-কুরআন, সূরা আ‘রাফ : ১৪৩।
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আলাইিহ ওয়াসা�াম-বয্তীত অপর কােরা জেনয্ এ পৃিথবীে
আ�াহ তা‘আলােক �চেক্ষ েদখার কথােক িব�াস কের এরেক
ইমাম কাওয়াশী অমুসিলম বেল আখয্ািয়ত কেরেছন 358
৩৫৭

আ�ীদা িবষয়ক কিবতায় জৈনক কিব বেলন:
ﻣﻦ ﻗﺎل ﻲﻓ اﺪﻟﻧﻴﺎ ﻳﺮاه ﺑﻌﻴﻨﻪ ** ﻓﺬاك زﻧﺪﻳﻖ ﻃﻐﺎ و ﺗﻤﺮدا
 ﺧﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب اﷲ و الﺮﺳﻞ ﻠﻛﻬﺎ ** زاغ ﻋﻦ الﺮﺸع الﺮﺸ�ﻒ و أﺑﻌﺪا
‘‘েয বেল আ�াহেক দু িনয়ায় �চেক্ষ েদখা য, েস হেলা
িয�ীক, েস েতা সীমাল�ন কেরেছ। আ�াহর িকতাব এবং সকল
রাসূ লেদর িবরু�াচরণ কেরেছ। আর শর‘আত েথেক িবপথগামী
হেয় বহু দূের চেল েগে’’। 359
৩৫৮F

অপর িদেক রাসূলু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
ওফােতর পর তাঁেকও তাঁর সাহাবীগণ কখনও জা�ত অব�ায়
358

.ইমাম কাওয়াশী সূরা নাজম এর তাফসীের বেলন:

"."وﻣﻌﺘﻘﺪ رؤ�ﺔ اﷲ ﻌﺎﻰﻟ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌ� ﻟﻐ� �ﻤﺪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﺔ وﺳﻠﻢ ﻏ� مﺴﻠﻢ
:েদখুন:ইবনু আিবল ইয্য আল-হানাফী, �াগু;১৮৪।
359

. তেদব; পৃ .১৮৬।
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েদখেত পায়িন। এমতা�ায় যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূ লেক জা�ত
অব�ায় েদখার কথা বেল তারা আসেল শয়তানেকই েদেখ।
‘‘রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক যারা �ে� েদেখ
তারা তাঁেক জা�ত অব�ায়ও েদখেত পােব’’ 360 এ মেমর্ একিট
হাদীস বিণর্ত হেয় থাকেলও রাসূলু�া-সা�া�াহু আলইিহ
ওয়াসা�াম-এর মুখ িনঃসৃ ত মূল বাণীিট কী, এ িনেয় এ হাদীেসর
বণর্নাকারীেদর মােঝ মতেভদ রেয়েছ। ইমাম মুসিলম এর বণর্না
বণর্নাকারীগণ সে�হ �কাশ কের বেলেছ:‘‘েয আমােক �ে�
েদখেলা েস আমােক জা�ত অব�ায় েদখেব, অথবা েস েযন
আমােক

জা�ত

অব�ায়

361

েদখেলা’’।

৩৬০

রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মূ ল বাণী যিদ ‘‘েস েযন আমােক জা�ত
َ
َ َ َ َْ
ُ َْ ّ ْ ُّ
ْ ََ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َ
. " ﺑ لﺸَﻴﻄﺎن
ِ ﻣﻦ رأ ِ� ِﻓ الﻤﻨﺎمِ ﻓﺴ� ِا� ِﻓ ﻴﻟﻘْﻈ ِﺔ و ﻻ َﺘَﻤَﺜَﻞ."বু খারী,
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�াগু; িকতাবু র র’য়া, বাব নং ১০, হাদীস নং ৬৫৯২), ৬/২৫৬৭; ইবেন
হাজার ‘আস�ালানী, ফতহুলবার; ১২/৩৮৩; মুসিলম, �াগু; (িকতাবু র
র’য়া, হাদীস নং ২২৬৬), ৪/১৭৭৫।
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.ইমাম মুসিলম এর বণর্নায় সে�হ �কাশ কের বলা হেয়েছ ( ﻓﺴ�ا� ﻓ
‘‘ )ﻴﻟﻘﻈﺔ أو لﻜﺄﻧﻤﺎ رأ� ﻓ ﻴﻟﻘﻈﺔআমােক জা�ত অব�ায় েদখেত পােব
অথবা েস েযন আমােক জা�ত অব�ার মতই েদখেলা’’এ কথা বিণর্ত
হেয়েছ। ইমাম ইসমাঈলী উ� কথার বদেল বেলেছন: ()ﻓﻘﺪ رأ� ﻓ ﻴﻟﻘﻈﺔ
‘‘েয আমােক �ে� েদখেলা েস েযন আমােক জা�ত অব�ায়ই েদখেলা’’।
েদখুন:মুসিলম, �াগু; ৪/১৭৭৫।
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অব�ায় েদখেলা’’ এমনিট হয়, তা হেল এ হাদীস িনেয় েকােনা
জিটলতা েনই। তা না হেয় যিদ রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর মূ ল বাণী ‘‘েস আমােক জা�ত অব�ায় েদখেব’’
হেয় থােক, তা হেল এ হাদীেসর সিঠক অথর্ কী হে, এ িনেয়
মনীষীগণ িবিভ� মত �কাশ কেরেছন। এ �সে� তাঁরা বেলেছন:
যিদ রাসূ লু�াহ -সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- এর মূ ল
বাণী হয় ‘‘েস আমােক জা�ত অব�ায় েদখেব’’- তা হেল এ
বাকয্িট তাঁেদর মেত একিট জিটল বাকয্। এর সমাধােন রা
েমাট ছয়িট মতামত বয্� কেরেছন। যা সংিক্ষ�াকাের িনে� বিণ
হেলা:
এক, এিট রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- একিট উপমা
�রূপ বেলেছন। অথর্া -েয তাঁেক �ে� েদখেব, তার এ
েদখািট তাঁেক জা�ত অব�ায় েদখার মতই হেব।
দু ই. েয এমনিট েদখেব েস জা�ত হেয় তার এ �ে�র বয্াখয্
যথাযথভােব েদখেত পােব।
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িতন. এ হাদীসিট তাঁর সমসামিয়ক েলাকেদর সােথ সংি��।
অথর্া-তাঁর সময়কার েয বয্ি� তাঁেক না েদেখ ইসলাম
�হণ করার পর এমন �� েদখেব, েস তাঁেক তাঁর
জীব�শায় িকছু িদন পের হেলও েদখেত পাের।
চার. েয এমন �� েদখেব েস রাসূ েলর আয়নােত তাঁেক েদখেত
পােব।

েযমনিট

ইবেন

আ�াস

রািদয়া�াহু আনহ

েদেখিছেলন।
পাঁচ. েয এমনিট েদখেব, েস েকয়ামেতর িদন তাঁেক িবেশষ
ৈবিশে�য্র সােথ েদখেত পােব।
ছয়. েয এমনিট েদখেব, েস বা�েব তাঁেক জা�ত অব�ায়
েদখেত পােব। তেব এ অথর্ �হের েক্ষে� বা�ব িকছ
সমসয্া রেয়েছ যা তা �হেণর পেথ অ�রায় সৃি� কের
থােক। 362 হাদীসিবদ ইবেন হাজার ‘আস�ালানী উ�
৩৬১

362

.িতিন বেলন:

ﺤﻟﺎﺻﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻮ�ﺔ ﺳﺘﺔ أﺣﺪﻫﺎ أﻧﻪ ﻋ اﻟتﺸبﻴﻪ اﺘﻟﻤﺜﻴﻞ ودل ﻋﻠﻴﻪ ﻮﻪﻟ ﻓ الﺮواﻳﺔ
أﻧﻪ: ﺎﺜﻟﻬﺎ، أن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺳ�ى ﻓ ﻴﻟﻘﻈﺔ: ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ،اﻷﺧﺮى ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ رأ� ﻓ ﻴﻟﻘﻈﺔ
501

বািহয্ক অথর্েক একিট জিটল ও অিব�াসয্ অথর্ বেল ম
কেরেছন।

363
৩৬২

িখিযর এর সাক্ষ:

أﻧﻪ ﻳﺮاه ﻓ ﻤﻟﺮآة ﻟﻲﺘ ﻛﻧﺖ ﻟ: راﺑﻌﻬﺎ،ﺧﺎص ﺑﺄﻫﻞ آﻻف مﻦ آﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮاه
 أﻧﻪ ﻳﺮاه ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻤﺰ�ﺪ: ﺧﺎمﺴﻬﺎ، وﻫﺬا ﻣﻦ أﺑﻌﺪ ﻤﻟﺤﺎمﻞ، إن أمﻜﻨﻪ ذلﻚ
 أﻧﻪ ﻳﺮاه ﻓ: ﺳﺎدﺳﻬﺎ،ﺨﻟﺼﻮﺻﻴﺔ ﻻ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻳﺮاه ﺣﻴنﺌﺬ مﻦ لﻢ ﻳﺮه ﻓ ﻤﻟﻨﺎم
 و ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻹﺷﺎﻜل، ﺪﻟﻧﻴﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ و �ﺎﻃﺒﻪ
েদখুন: ইবেন হাজার, ফাতহুলবার, ১২/৩৮৫।
363

. এক দল সােলহীন েথেক বিণর্ত হেয়েছ ে, তারা রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক �ে� েদখার পর পুনরায় তারা তােঁ ক জা�ত অব�ায়ও
েদেখেছন। িকছু িবষয় স�েকর্ তারা তঁেক ি
া
জ্ঞাসাও কেরেছন। এব
িজজ্ঞাসার ফলাফলও সিঠকমত েপেয়েছন। ইবেন হাজার-কথা উে�খ
কের বেলন: তােদর এ দাবী যিদ সিতয্ হ, তা হেল তা একিট জিটল
িবষয় িহেসেব গণয্ হেব। েকনন, এেত তারা সাহাবী হওয়ার মযর্াদা
পােবন, এবং েকয়ামত পযর্� যারা এভােব রাসূলেক েদেখেছ বেল দাবী
করেব, তারাও সাহাবী হওয়ার মযর্াদা পােব। অপর পেক্ষ এমনও িক
মনীষী রেয়েছন, যাঁরা রাসূলেক �ে� েদেখেছন বেল বণর্ানা কেরেছ, িক�
তারা তাঁেক জা�ত অব�ায় েদখার কথা বেলন িন। েস-জনয্ যারা রাস ূলেক
জা�ত েদখার কথা বেলন তােদর কথােক বািহয্ক অেথর্ �হণ করেল ত
একিট জিটল অথর্ বেলই �তীয়মান হয়।েদখুন: তেদব।
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িখিযর আলাইিহস সালাম জীিবত আেছন িক না, এিট
একিট িবতিকরত িবষয়। যিদ িতিন জীিবত থাকেতন, তা হেল
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-ও তাঁর সাহাবীেদর সােথ
কম হেলও দু ’একবার সাক্ষাৎ করেতন। িক� তাঁেদর সাে
কখনও তাঁর সাক্ষ হেয়েছ বেল েকােনা �মাণ পাওয়া যায়না।
এমতাব�ায় েবলায়েতর দাবীদার ও পাগলেদর সােথ তাঁর
সাক্ষােতর কথা কী কের সতয্ হেত প? এেত �মািণত হয় েয,
েবলায়েতর দাবীদারগণ শর‘য়ী দৃ ি�েত েকােনা অব�ােতই আ�াহর
ওিল নয়, তারা শয়তােনর অিল। দু ঃখজনক হেলও সতয্ ে,
বতর্মােন সাধারণ মানুেষর কােছ এরাই হেলা আ�াহর বড় অিল।
শয়তান এেদর মাধয্েমই সমােজ তার ষড়যে�র জল িব�ার কের
েরেখেছ। বড় বড় ওিলেদর কবের আ�ানা েগেড় বেস েথেক
েসখােন িনেবদনকারীেদর েয-সব মেনাবা�া তার পেক্ষ পূণর্ ক
স�ব, তা েস পূণর্ কের িদে�। আর এর �ারা সাধারণ
েলাকেদরেক সহেজই তার িশকাের পিরণত করেছ। সাধারণ
েলােকরা

এ-গুেলােক ে-সব

ওিল

ও

েবলায়েতর

িমথয্

দাবীদারেদর রূহানী শি�র বেল �কািশত কারামত িহেসেব মেন
করেছ।
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�কৃত ওিলর পিরচয়:
যারা ঈমান ও তা�ওয়ার গুেণ গুণাি�ত মহান আ�াহ
দৃ ি�েত তাঁরাই েয সিতয্কােরর ওিল েস কথা আমরা এ
পিরে�েদর মেধয্ই একটু পূেবর্ বণর্না কের এেসিছ। েস অনুযা
যারাই এ’দু িট গণ অজর্ন করেত সক্ষম হেব তাঁরাই হেব আ�া
অিল। মানব সমােজ তােদর পিরিচিত আেলম, ডা�ার, �েকৗশলী,
িবজ্ঞা, কৃষক, েক্ষতমজ, ঝাড়ুদার ও মূ িচ যা-ই থাকুক না
েকন, তারা �েতয্েকই এেককজন আ�াহর ওিল হেয় থাকেব।
তােদর �েতয্েকর জেনয্ আেখরােত শাি�ময় জীবন লােভর
অভয়বাণী থাকেব। �েতয্ক মুসিলমেক িনেজর পরকালীন মুি�র
জনয্ ঈমান ও তা�ওয়ার েযাগয্তা অজর্ন করেতই হেব। যারা
েযাগয্তা অজর্েনর েচ�া কে, তারা কি�নকােলও িনেজেদরেক
আ�াহর ওিল হেয়েছন বেল দাবী করেত পােরন না। ওিলেদর
জনয্ আ�াহর পক্ষ েথ আেখরােত েয অভয়বাণীর কথা বলা
হেয়েছ, তারা েবশী হেল েসই সু সংবাদ �া�েদর অ�ভুর্� হওয়ার
বয্াপাের আশাবাদী হেত পােরন েকােনা অব�ােতই এর জনয্
তাঁরা িনি�ত হেত পােরন না। েকননা, তােদর ধমর-কমর্ আ�াহর
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কােছ গৃহীত হে� িক না, তা েতা েকবল আ�াহ বয্তীত আর
েকউই সিঠক কের বলেত পােরনা। তাঁরা িনেজর ধমর-কমর্ ে�্ফ
আ�াহর স�ি� অজর্েনর জেনয্ই কের থােকন ব েকােনা িদনই
তাঁরা িনেজর বয্াপাের ‘আিম আ�াহর ওিল হেয় েগিছ’ বেল এ
ধরেনর েকােনা দাবী করেত এবং এ িনেয় েকােনা আ�তৃি�ও
অনু ভব করেত পােরন না। এ ধরেনর দাবী করা েকােনা সু �
মি�� ও �কৃত মু’িমেনর কাজ হেত পাের বেলও তাঁরা মেন
করেত পােরন না। তাঁেদর �ারা েকােনা কারামত �কািশত হেয়
থাকেল কােরা কােছ তাঁরা তা বেল েবড়ােতও পােরন না।

তৃতীয় অপেকৗশল :
ওিলগণ মানু েষর আ�ান �বণ করেত পােরন বেল ধারণা �দান
েয মানু ষ মের যায়, েস মানু ষ আমােদর দৃ ি�েত েকােনা ওিল েহান
আর না-ই েহান, িতিন মের যাওয়ার পর তার আর েকােনা
অনু ভূিত থােকনা। তােক হাজার বার আ�ান করেলও িতিন আর
তা শুনেত পান না। এিটই হে� বা�বতা। িক, শয়তান
অিলগেণর বয্াপাের সাধারণ জনমেন একিট �ত� ধারণা িদেত
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েচ�া কেরেছ েয, তাঁরা মেরও মেরন না। তাঁরা েকবল ইনেতকাল
বা �ানা�িরত হন। �ান পিরবতর্েনর পর তাঁেদর রূহানী শি
পূেবর্র েচেয় আেরা বৃি� পায়। এ কারেণই েয েযখান েথেকই
তাঁেদরেক সাহােযয্র জনয আ�ান করুক না েক, তাঁরা িনজ
িনজ কবর েথেকই তা শুনেত পান এবং আ�ানকারী বয্ি�র
উপকার কেরন। �েয়াজেন আ�াহর কােছ সু পািরশ কেরন।
শয়তােনর এ অপেকৗশল িছ� করার জনয্ আমােদরেক
দু ’িট িবষয় িনেয় আেলাচনা করেত হেব:
এক, মানু েষর েদহ েথেক আ�া েবিরেয় যাওয়ার পর মানু ষ
িক মের যায়, না ইে�কাল কের? মৃতুয্র পর রূহ েকাথায় যা?
দু ই, মৃত মানু েষর �বেণর বয্াপাের কুরআন ও হাদেসর
ব�বয্ ক?
মানু ষ মের না ইে�কাল কের?
এ-কথা সতয্ ে, আমােদর েদেহর সােথ রূেহর সহঅব�ান
যতিদন থােক, ততিদন আমরা এ ইহজগেত জীিবত থািক। আর
যখন তা েদহ েথেক িবি�� হেয় যায়, তখন আমােদর এ েদহ
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মের যায়। আমােদর েদহ মের যাওয়ার মাধয্েম আমরা বরযখী
জগেত �ানা�িরত হই। এিট হে� পরজগেতর �থম ধাপ। এ
সময় আমােদর েদহ মের েগেলও রূহ মের না। এমতাব�ায়
একজন মানু ষ মের যাওয়ার পর িতিন মের েগেছন না ইে�কাল
কেরেছন েকানিট বলেবা ?
মৃতুয্র মাধয্েম সকল মানুষ পরজগেত �ানা�িরত হেল
কুরআনু ল কারীেমর পিরভাষায় তােদরেক �ানা�িরত হেয়েছন না
বেল মের েগেছনই বলা হেয়েছ। এ েক্ষে� সাধারণ মানুষ আ
অসাধারণ মানু ষ বেল কুরআন ও হাদীেস েকােনা পাথর্কয্ কর
হয়িন। কুরআেন �য়ং আ�াহ তা‘আলাই রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর মৃতুয্েক মৃতুয্ বেলই আখয্ািয়ত কেরেছন।
�সে� আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ ٞ َّ َ ّ
َ
  [٣٠ : ﴾ ]الﺰمﺮ٣ ت �َ ُهم َّ ّيِ ُتون
ِ ﴿ ِنَك مي
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‘‘িন�য় েতামারও মৃতুয্ হেব এবং তােদরও মৃতুয্ হ’’। 364
৩৬৩

অপর �ােন বেলেছন:
ٞ َُ ّ ٌ ّ
َ َ َ ُ َ َ ّ ْ ََ ُ ُ ّ
َ
ۡ َول قَ ۡد َخل
ات أ ۡو قت ِل ٱنقل ۡب ُت ۡم
َ ت مِن � ۡبلِهِ لرُسل ۚ أفإِين
﴿ َو َما َُمَد ِ�َ رس
ُ َ ۡ َ َٰٓ
  [١٤٤ :َ أع�ٰبِ� ۡ ۚم ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
‘‘আর মুহা�দ একজন রাসূ ল মা�, তাঁর পূ েবর্ও রাসূলগণ
অিতবািহত হেয়েছন, িতিন যিদ মের যান বা িনহত হন, তা হেল
েতামরা িক েতামােদর িপছেন িফের যােব’’। 365
৩৬৪F

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম সাহাবীগণও তাঁর
মৃতুয্েক ইে�কাল না েল মৃতুয্ বেলই মেন করেতন। তাঁর মৃতুয্
পর যখন ‘উমার রািদয়া�াহু আনহ অনয্রূপ িচ�া কেরিছে,
তখন আবু বকর রািদয়া�াহু আনহ সবাইেক লক্ষয্ ক
বেলিছেলন:
َ
َ ََن
ُ
ّ
َّ �َُﻤَّﺪًا ﻗَﺪْ ﻣَﺎتَ وَ ﻣَﻦْ ﺎﻛَنَ �َﻌْﺒُﺪُ اﷲَ ﻋَﺰ
]ﻛ �ﻌْﺒُﺪُ �َﻤَّﺪًا ﻓَﺈِن
ّ
َ ُ ََ ّ ٌ
].ِنَّ اﷲَ ﻲﺣَ ﻻ�ﻤ ْﻮت
ََﺟَﻞ

364

. আল-কুরআন, সূ রা যু মার:৩০।

365

. আল-কুরআন, সূরা আেল ইমরান: ১৪৪।
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‘‘েয মুহা�দ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর উপাসনা
কের েস িনি�তভােব েজেন রাখুক েয, মুহা�দ মৃতুয্বরণ
কেরেছন। আর েয আ�াহর উপাসনা কের েস েজেন রাখুক েয,
আ�াহ িনি�ত জীিবত, িতিন মেরন না’’। 366 রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু
৩৬৫

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মৃতুয্েক আ�াহ ও সাহাবীেদর দৃি�েত
যিদ ইে�কাল না বেল মৃতুয্ বলা হ, তা হেল অনয্ কােরা মৃতুয্ে
মৃতুয্ না বেল ইে�কাল বা �ানা�িরত বলা েকােনা েযৗি�কতা
থােক না। তেকর্র খািতের যিদ তা �ীকার কেরও েনয়া হ, তবুও
কুরআন ও হাদীেসর সু �� �মাণ ছাড়া মৃতেদর রূেহর �বেণর
িবষয়িট �ীকার করা যায়না।
মৃতুয্র পর মানুেষর রূহ েকাথায় য?

366

.বু খারী, �াগু; (িকতাবু ফাযাইিলস সাহাবাহ, বাব নং-৫, হাদীস নং
৩৪৬৭), ৩/১৩৪১;বায়হা�ী, আহমদ ইবেন হুসাই, আস্সুনানুল কুবর;
(ম�া: মাকতাবাতু দারু বায, স�াদনা: মুহা�দ আ�ু ল কািদর আ�া,
সং�রণ িবহীন, ১৯৯৪ ি�.), ৮/১৪২;ইবেন কাছীর, তাফসীরুল রুরআিন
আজীম; ১/৪১০।
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মৃত মানু েষর রূেহর �বণ করার িবষয়িট িনেয় আেলাচনার
পূ েবর্ মৃতুয্র পর মানুেষর রূহ েকাথায় -এ িবষয় স�েকর্
আমােদর সিঠক ধারণা হেল মৃতেদর �বণ স�িকর্ত অেনক
িজজ্ঞাসারই জবাব আমরা অিত সহেজই অবগত হেত পারেব
এ িবষেয় কুরআন, হাদীস ও মনীষীগেণর মতামত যাচাই
কের যা জানা যায় তা হেলা:মানু ষ মের যাওয়ার পর নাকীর ও
মুনকার েফের�া�েয়র িজজ্ঞাসাবােদর পূেবর্ মানুেষর শরীেরর সা
রূেহর স�কর্  এবং িজজ্ঞাসাবােদর পর ে স স�কর্নরায়
িবি�� হেয় যায়। তেব িবি�� হওয়ার পর রূহ েকাথায় যায়
আ�ামা ইবনু আিবল ইয্য আল-হানাফী এর বণর্নানুযায়ী এ িনেয়
মনীষীেদর িবিভ� মতামত রেয়েছ। িনে� এর উে�খেযাগয্
কয়েকিট মত বিণর্ত হেল:
1. মু’িমনেদর

রূহসমূহ জা�ােত অব�ান কের এবং

কািফরেদর রূহসমূহ জাহ�ােম অব�ান কের।
2. মু’িমনেদর রূহসমূহ জা�ােতর বাইের এর দরজার
িনকটবতর্ী �া�েন থাে, েসখােন েথেকই তারা জা�ােতর
সু �াণ ও জীিবকা লাভ কের।
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3. ইমাম মািলক (রহ.) বেলন: আমার িনকট এ মেমর্ সংবাদ
েপৗঁেছেছ ে, রূহসমূহ মু� থােক এবং তা েযখােন ই�া
েসখােন ঘুের েবড়ায়।
4.

কা‘ব আল-আহবার এর মেত মু’িমনেদর রূহ স�ম
আকােশ অবি�ত ‘ইি�য়য্ী’ নামক �ােন অব�ান কের
এবং কািফরেদর রূহ স�ম জিমেনর িনেচ ‘িস�ীন’
নামক �ােন থােক।

5. ইমাম ইবেন হাযাম বেলন: শরীর সৃ ি�র পূেবর্ রূহ েযখাে
িছল মৃতুয্র পর তা েসখােন অব�ান কের
6. ইমাম ইবেন ‘আি�ল বার বেলন:শহীদেদর রূহসমূহ
জা�ােত থােক এবং অনয্ানয্ সাধারণ ’িমনেদর রূহ
তােদর কবর �া�েন থােক। 367
৩৬৬

7. েশখ আ�ু র রহমান আল-জাযা-ইরী বেলন: কবের
িজজ্ঞাসাবােদর পর মানুেষর রূহসমূহ ইি�য়য্ীন অ
িসি�েন থােক এবং েকয়ামত পযর্� তা -ভােবই ব�ী
অব�ায় থােক। �েতয্েকর শরীেরর সােথ তার রূেহ
স�কর্ িঠক েসভােব হেয় থােক েযভােব েমাবাইল
েফােনর সংেযাগ টাওয়ােরর সােথ থােক। এ সংেযােগর
367

.আ�ামা ইবনু আিবল ইয্য আল-হানাফী, �াগু; পৃ . ৪৫৩, ৪৫৪।
511

মাধয্েমই একজন কবরবাসী তােক িযয়ারতকারী ও
সালামকারীেদর স�েকর্ অবগত হেয় থােক

368

৩৬৭

8. ইমাম ইবনু কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্াঃ বেল: রূহ
দু ’�কার:এক, শাি� েভাগকারী রূহ। দু, আরাম
েভাগকারী রূহ। যারা শাি�র মেধয্ রেয়েছ তারা েক
কােরা সােথ েদখা সাক্ষাৎ করেত পা না। আর যারা
শাি�েত রেয়েছ তারা পর�েরর সােথ েদখা সাক্ষা
কের। 369
৩৬৮

উপযু র্� মতামতসমূেহর �িত লক্ষয্ কর-কথা �মািণত
হয় েয, মৃতুয্র পর হ েকাথায় যায়, এ বয্াপাের সুিনি�ত কের
িকছু বলা কিঠন। এ েক্ষ েকােনা সু িনিদর্� দলীল না থাকার
কারেণই মনীষীগণ এ বয্াপাের উপযুর্� মতামত বয্� কেরেছ
রূহ কবের থােক -কথা যিদ িনি�ত কের বলা না যায়, তা হেল
রূহেক সে�াধন কের িকছু বলেল তা �বণ করেত পাে, এ-কথা
িনি�ত কের বলার েকােনা উপায় েনই।
মৃত মানু েষর �বণ স�েকর্ কুরআন ও হাদীেসর ব�ব :
368

.েশখ আ�ু র রহমান আল-জাযাইরী, ‘আ�ীদাতুল মু’িমন; পৃ .৪১৮।

369

. ইবনু কাইিয়য্, িকতাবু র রূ; পৃ .২৬।
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কুরআন ও হাদীেসর �িত গভীরভােব দৃ ি�দান করেল েদখা যায়
েয, জীিবত মানু ষ েযভােব �বণ করেত পাের মৃত মানু ষ েসভােব
�বণ করেত পােরনা। এ িবষয়িট অনু ধাবন করার জনয্ আমরা
িনে� বিণর্ত আয়াতসমূেহর �িত লক্ষয্ করেত পাির। যারা জী
থাকা সে�ও জ্ঞ-বুি� খািটেয় সতয্েক �হণ না কের মৃত
মানু েষর নয্ায় আচরণ কের মহান আ�াহ তােদর বয্াপাের বে:
َ َ ّ
ۡ
ٰ َ ك � � ُ ۡس ِم ُع ٱل َم ۡو
[٥٢ :� ﴾ ]الﺮوم
َ﴿ َإِن
‘‘তুিম মৃতেদর �বণ করােত পারেব না’’। 370 অপর আয়ােত
৩৬৯F

বেলেছন:
ّ ُ َٰ َۡ ۡ َ َ ُ ٓ َ ۡ َ ۡ
َ َ
َ َ �َ � ُ ۡس ِم ُع َمن � َ َشا ٓ ُء ۖ َو َما ٓ أ
َ ّ َِن
نت ب ِ ُم ۡس ِم ٖع
ۚ﴿ َو َما � ۡستوِي ٱ�حياء و� ٱ�م�ت
ُۡ
[٢٢ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ٢ َِّن ِ� ٱلقبُور
‘‘�বণ করার েক্ষে� জীিবত আর মৃতরা এক , িন�য়
আ�াহ যােক ই�া �বণ করান, তুিম কবের শািয়তেদরেক
শুনােত পারেব ন’’ 371 অ� আয়াত দু ’িটেত আ�াহ তা‘আলা
370F

জীিবত মুশিরক ও কািফরেদর কতৃর্ক রাসূলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কথা না শুনার অব�ােক কবরবাসীেদর
�বণ না করার অব�ার সােথ তুলনা কেরেছন। কবরবাসীরা �বণ
370

. আল-কুরআন, সূরা রূ:৫২।

371

. আল-কুরআন, সূ রা ফািতর:২২।
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করেত পাের িক না, এ-কথা বলা এ আয়াত দু ’িটর মুখয্ উে�শয
না হেয় থাকেলও েযেহতু আয়াত দু ’িটেত মুশিরকেদর �বণ না
করার অব�ােক মৃত মানু ষ বা কবর� মানু েষর না শুনার সােথ
তুলনা করা হেয়েছ, এেত �মািণত হয় েয, আসেল মৃত মানু েষরা
িনজ েথেক িকছু শুনেত পাের না। েকনন, একিট ব�েক অপর
ব�র ৈবিশে�য্র সােথ তুলনা েকবল তখনই করা হয় যখন সংি��
ৈবিশে�য্ উভেয়র মােঝ সাম�সয্ থােক বা অপর�র মেধয্ েস
ৈবিশ�য্িট অিধকমা�ায় িবদয্মান থােক। এেত বুঝা যায় , মৃতরা
িনজ েথেক আেদৗ িকছু শুনেত পাের না বেলই মুশিরকেদর না
শুনােক মৃতেদর না শুন সােথ তুলনা করা হেয়েছ।
উপযু র্� আয়াত দ ’িটর বয্াখয্া �সে� �খয্াত হাদীসি
আ�ামা আলবানী (মৃত ১৯৯৯ ি�.)বেলন:‘‘উ� আয়াত দু ’িটেত
মুশিরকেদর �ারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর
কথা না শুনার অব�ােক মৃত মানুেষর �বণ না করার অব�ার
সােথ তুলনা করা হেয়েছ। এেত �মািণত হয় েয, মৃত েলােকরা
আসেল িনজ েথেক িকছু ই �বণ করেত পাের না। একজন
মানু েষর সাহিসকতার �শংসা কের যিদ তােক িসংেহর সােথ
তুলনা করা হয়, তা হেল এেত েযমন িসংেহর দু দর্া� সাহিসকতা
�মািণত হয়, িঠক েতমিন উ� আয়াত দু ’িটেত কািফরেদর �বণ
না করােক মৃত মানু েষর �বণ না করার সােথ তুলনা করােত
514

মৃতেদর �বণ না করার কথাই �মািণত হয়। শুধু ত-ই নয়,
আরবী ভাষায় দক্ষ �িতিট মানুষই এ তুলনার �ারা-কথাই
বুঝেব েয, মৃতরা �বণ করার েক্ষে� জীিবতেদর েচেয় অিধ
অক্ষম। আর েস কারেণই জীিবতেদর �বণ  করােক মৃতেদর
সােথ তুলনা করা হেয়েছ। এেত �মািণত হয় েয, মৃতরা আেদৗ
িকছু ই �বণ করেত সক্ষম ’’। 372
৩৭১

মৃতরা িনজ েথেক জীিবতেদর কেমর্র ভা-ম� অবগত হেত
পারেল সবর্�থম তা নবী ও রাসূলগেণরই অবগত হওয়ার কথা।
তােদর পরবতর্ী উ�তগণ শর‘আত অনু সাের চেলেছ িক না, বা
তাঁেদরেক সাহােযয্র জনযআ�ান কের েকউ িশকর্ কেরেছ িক ন,
তা তাঁেদর খুব ভাল কেরই জানা থাকার কথা। িক� কুরআেনর
ব�বয্ানুযায়ী �তীয়মান হয় ে, তাঁরা মৃতুয্র পর -সব িবষেয়
িনজ েথেক িকছু ই অবগত হেত পােরন না। এ স�েকর্ আ�াহ
তা‘আলা বেলন:
ّ َ َ َ ّ ََٓ َ ۡ َ ْ ُ َ ۡ ُۡ ُ َٓ َ ُ ََُ َ ُ ّ ُّ ُ َ َۡ َ َۡ
نت َ�َ ٰ ُم
جبتمۖ قالوا � عِلم �ا ۖ ِنَك أ
ِ ﴿ ۞يوم �مع �َ لرُسل �يقول ماذا أ
ُُۡ
[١٠٩ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة١ وب
ِ ٱلغي
‘‘েযিদন আ�াহ সকল রাসূলেদরেক একি�ত করেবন তখন
িতিন তাঁেদরেক বলেবন:েতামরা (েতামােদর পরবতর্ী উ�তেদর
372

. নু ’মান ইবন মুহমূদ, �াগু;পৃ . ২৭-২৮।
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পক্ষ েথ) কী উ�র েপেয়িছেল? তাঁরা বলেবন: (এ বয্াপাে)
আমােদর েকানই জ্ঞান ে, আপিনই অদৃ শয্ িবষেয় মহা
জ্ঞা’’। 373 রাসূ লগণ মের যাওয়ার পর েমাট দু ’িট মাধয্েম তাঁেদর
৩৭২

জ্ঞান আহরেণর স�াবনা থাকেত পা:
এক.মৃতুয্র পেরও হয়েতা তাঁরা জীিবত থাকার নয্া
নানাভােব জ্ঞান আহরণ কের থাকে এবং েস অনু যায়ী কারা
তাঁেদর অনু সরণ করেলা আর কারা করেলা না, তা তাঁরা েজেন
থাকেত পােরন।
দু ই.নতুবা মৃতুয্র পর আ�াহতা‘আলা িনজ েথেক তােদরেক
�বণ করার ও জানার এমন েকােনা অিতির� েযাগয্তা িদেয়
থাকেবন, যার মাধয্েম তাঁরা মের িগেয় থাকেলও দুিনয়ায় েক কী
করেলা, তা শুেন ও েজেন থাকেবন
িক� এ আয়াত �ারা �মািণত হয় েয, রাসূ লগণ মের
যাওয়ার পর জ্ঞান আহরেণর উপযুর্� দু স�াব েকােনা স�াবনা
িদেয়ই তাঁরা েকােনা জ্ঞান আহরণ করেত পাের ন না। জীিব
মানু েষরা কী কের, তাঁরা এর েকােনা িকছু ই অবগত হেত পােরন
না। যিদ পারেতন, তা হেল তাঁরা তাঁেদর পরবতর্ী �তেদর
অনু সরেণর অব�া স�েকর্ অবগত হেত পারেতন। তাঁেদরেক
373

. আল-কুরআন, সূরা মা-ইদাহ :১০৯।
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সাহােযয্র জনযআ�ান কের যারা িশকর্ কেরে, আেখরােত তাঁরা
আ�াহর �ে�র জবােব েস-সব েলাকেদর কেমর্র অব�া বণর্ন
করেতন। িক� েযেহতু তাঁরা এ-সব িকছু ই অবগত হেত পােরন
না, েস-জেনয্ তাঁরা েসিদন বলেন, �ভু ! এ-সবেতা অদৃ েশয্র
বয্াপার। কােজই তা েকবল আপনারই জানার কথা। আমােদর
পেক্ষ তা জানার বা শুনার েকানই উপায় েনই। রাসূলগণ য
মৃতুয্র পর তাঁেদর উ�তেদর কমর্ স�েকর্ িকছুই শুনে
জানেত না পােরন, তা হেল অবিশ� ওিল ও সাধারণ মানু েষরা েয
িকছু ই শুনেত ও জানে পারেব না, তা বলার অেপক্ষা রােখন
েদেহ �াণ থাকেলই েকবল সকল জীব �বণ করেত পাের
উপযু র্� আয়াত �ারা আেরা �মািণত হয় ে, মানু ষসহ সকল
জীেবর েদেহর সােথ যতক্ষণ তােদর রূেহর �াভািবক স�
থােক, ততক্ষণ তােদর েদহ জীিবত থােক এবং ততক্ষণ পয
সকল জীব শুনে পাের। অনয্থায় নয়। েদহ মের যাওয়ার পর
রূহ মের না েগেলও রূেহর �বণ করার মত িন েকােনা
েযাগয্তা অবিশ� থােক না। আর ে-জনয্ই রাস ূলগণ আেখরােত
উপযু র্� জবাব েদেবন। পক্ষা�ের মুশিরকরা শয়তােনর �েরাচন
পেড় েয সকল েফের�ােদর উপাসনা করেতা তারা জীিবত থাকার
কারেণ তােদরেক েক� কের মুশিরকরা যা িকছু করেতা
আেখরােত তারা আ�াহ তা‘আলার এ জাতীয় �ে�র জবােব
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রাসূলগেণর নয্ায় জবাব না িদেয় বলেব:ওরা আমােদর উপাসনা
কেরিন, ওরা বরং িজেনর তথা শয়তােনর উপাসনা করেতা। এ
স�েকর্ আ�াহ বেল:
ْ ُ َ ُ
ٓ َ ُ َٓ�َ َ ٓ �ََ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ٗ ّ َ ُ ُ م
َ
ٰ ۡ﴿ و�وم ��هم �ِيعا ُمَ �قول ِل
٤ َ�ِكةِ ٰ ؤ�ءِ ِيَّا� ۡم �نوا َ� ۡعبُ ُدون
َ
َ ُ ُۡ َ ْ ُ َ َۡ
َُُ ۡ
ُ
َ ََٰ ۡ ُ ْ ُ َ
َ َك أ
ّ ۡ� ون
�هم بِهِم
�ِنَۖ أ
نت َ�ُِ ّنَا مِن دونِهِم� بل �نوا �عبد
قالوا سب�ن
َ
ۡ
[٤١ ،٤٠ : ﴾ ]ﺳﺒﺎ٤ ُّؤمِنُون
‘‘আর েযিদন িতিন সবাইেক একি�ত করেবন, অতঃপর
েফের�ােদর বলেবন: এরা িক েতামােদরই উপাসনা করেতা?
তারা বলেব:আপিন পূত পিব�, আপিনই আমােদর অিভভাবক,
ওরা নয়। বরং তারা িজেনরই উপাসনা করেতা এবং তােদর
অিধকাংশরাই এেদর উপর ঈমান আনয়ন করেতা।’’ 374 এ আয়াত
37F

�ারা �মািণত হয় েয, মুশিরকরা শয়তােনর �েরাচনায় পেড় েয
েফের�ােদরেক েক� কের িশকর্ কমর্ করে, েস েফের�ারা
জীিবত থাকায় তারা েস স�েকর্ অবিহত িছেলন। আর ে-জনয্ই
আ�াহর উপযু র্� �ে�র জবােব রাসূলগেণর নয্ায় তােদর অজ্ঞ
কথা না বেল তাঁরা বলেবন:ওরা আমােদর উপাসনা কেরিন, বরং
তারা িজন তথা শয়তােনর উপাসনা কেরেছ।

374

. আল-কুরআন, সূ রা সাবা :৪১।
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অনু রূপভােব েদখা যায় আ�াহ তা‘আলা আেখরােত যখন
ঈসা  েক ি��ানেদর ি��বাদ স�েকর্ িজজ্ঞাসা কর,
তখন িতিনও েস স�েকর্ স�ূণর্ অজ্ঞ থাকার কারেণ ব:
َ ُ َُ ۡ ُ ّ
ّ َّ ْ ُُ ۡ َ ٓ
َ َ ٓ ّ َ ُ ُۡ َ
نت َعل ۡي ِه ۡم
��َ َر ِ� َرَ�َ� ۚم و
ت ل ُه ۡم ِ�َ َما أ َم ۡرت ِ� بِهِۦ أ ِن ٱ�بدوا
﴿ ما قل
َ
َ َ ّ َ َ ُ َّۡ ّ ۡ
ٗ َ
ُ يدا َّا ُد ۡم
[١١٧ :ِيب َعل ۡيهِ ۡ ۚم﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
�َت �ِيهِمۖ َلَمَا َوَ�َيت ِ� كنت أنت لر
ِشه
‘‘আপিন আমােক যা বলেত আেদশ কেরিছেলন আিম
তােদরেক েকবল তাই বেলিছ েয, েতামরা আ�াহর উপাসনা
কেরা, িযিন আমার ও েতামােদর পালনকতর্, আিম যতিদন তােদর
মােঝ িছলাম, ততিদন তােদর স�েকর্ অবগত িছলাম। অতঃপর
যখন আপিন আমােক েলাকা�িরত করেলন, তখন েথেক আপিনই
375

তােদর স�েকর্ অবগত রেয়েছ...’’।

৩৭৪F

ঈসা আলাইিহস

সালােমর উ� জবাব েথেক সু ��ভােব �মািণত হয় েয, এ
দু িনয়াবী পিরেবেশ জীিবত না থাকেল কােরা পেক্ষ এ িনয়ার
মানু েষরা িক করেছ, তা িনজ েথেক জানার বা �বণ করার
েকানই উপায় েনই।
অনু রূপভােব েদখা যা, আরেবর মুশিরকরা ওয়াদ, সু য়া‘,
ইয়াগুছ ও অনয্ানয্-সব মূ িতর্সমূহেক সাহােযয্র জন আ�ান
করেতা, েস-সব মূিতর্সমূেহর সবাই তােদর আ�ান না শুনেলও
375

. আল-কুরআন, সূরা মা-ইদাঃ: ১১৮।
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অ�ত ওয়াদ, সু য়া‘...ইতয্িদ মূ িতর্গুেলা সৎ মানুষেদরেক েক
কের ৈতরী হওয়ার কারেণ তাঁেদর পেক্ষ তা �বণ করার কথা
িক� আ�াহর কথানু যায়ী �র্র্মািণত হয় , তারাও মুশিরকেদর
েস-সব আ�ান স�েকর্ স�ূণ েব-খবর রেয়েছন।
েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َ ُ َ َۡ ّ َ ّ
ۡ
ْ ُ َۡ ّ ّ
ُ
ۡ ََ
ِيب ُ� ٓۥ إ ِ ٰ� يَ ۡو ِم ٱلق َِ�ٰ َمة
ج
ِ ﴿ ومن َضَلُ ِمَن يدعوا مِن دو ِن �َ ِ من َ �ست
ٓ ُ
َ ُ َ
ُ
[٥ : ﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف٥ َوه ۡم َعن د َ�� ِ ِه ۡم �ٰفِلون
‘‘েয বয্ি� আ�াহেক বয্তীত এমন কাউেআ�ান কের েয
েকয়ামত পযর্� তার আহবােন সাড়া েদেব ন, েস বয্ি�র েচেয়
পথ�� আর েক হেত পাের ? তাঁরা েতা তােদর আ�ান
স�েকর্ স�ূণ েবখবর।’’ 376 উ� এ-সব আয়াতসমূ হ �ারা এ375F

কথাই �মািণত হয় েয, েকােনা মানু ষ মের যাওয়া বা ইে�কাল
করার পর- িতিন েকােনা ওিল েহান আর না-ই েহান না েকনিতিন িনজ েথেক জীিবতেদর কমরকাে�র েকােনা েখাঁজ-খবর
রাখেত পােরন না। আ�াহ যিদ কােফর ও মু’িমন িনিবর্েশেষ
তােদরেক িবেশষ েকােনা মুহূেতর্ িকছু শুনােত চ, েকবল তা
বয্তীত তারা িনজ েথেক কাের েকােনা কথা বা আ�ান �বণ
করেত পােরন না।
376

. আল-কুরআন, সূরা আহ�াফ :৫-৬।
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মৃতেদর িবেশষ মুহূেতর্ �ব :
মৃতরা িনজ েথেক িকছু ই �বণ করেত পাের না, এিট হে�
কুরআেনর মূল কথা। তেব হাদীস �ারা িবেশষ একিট সমেয়
তােদর �বেণর কথা �মািণত হয়। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
ْ ﺼ
َ
َ َ الْﻤَﻴِّﺖ إِذَا وُﺿِﻊَ ﻲﻓِْ �َﺮﺒْ ِه إِﻧَّﻪ ﻟَيَﺴْﻤَﻊُﺧَﻔْﻖَ ﻧِﻌَﺎلِﻬِﻢْ إِذَا اﻧْﺮ
«ﻓُﻮا
»
‘‘মৃত বয্ি�েক যখন কবের রাখা হয় তখন তােক
দাফনকারীরা িফের যাওয়ার সময় েস তােদর জুতার আওয়াজ
শুনেত পা’’। 377
৩৭৬F

আ�ামা ইবেন আিবদীন এ হাদীস �সে� বেলন:‘‘এ হাদীেস
মৃেতর �বেণর িবষয়িট মৃত বয্ি�র কবের রাখার সমেয় সওয়াজাওয়ােবর �ারে�^র সােথ সংি��। তাই এ হাদীেসর সােথ
কুরআেনর েকােনা সংঘষর্ েন’’। 378
৩৭৭F

শায়খ আলবানী বেলন:‘‘এ হাদীসিট মৃত বয্ি�েক কবের
রাখা এবং তােক �� করার জনয্ েফের�ােদর আগমেনর সমেয়র

377

.মুসিলম, �াগু; (িকতাবু ল জা�ািত..., বাব নং ১৭, হাদীস নং ২৮৭০),
৪/২২০১;মুহা�দ ইবেন িহববান আল-বু �ী, সহীহ ইবেন িহববান; (ৈবরু:
মুআছছাছাতুর িরছালাঃ, ২য় সং�রণ, ১৯৯২ ি�.), ৭/৪৪২।

378

. ইবেন আিবদীন, �াগু; ৩/১৮০।
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সােথ সংি��। সু তরাং মৃেতর �বেণর েক্ষে� এ হাদীসেক সাধার
অেথর্ �হেণ েকােনা উপায় েনই’’। 379
৩৭৮

আ�ামা নু ‘মান ইবন মাহমূ দ আলূ সী এ �সে� হানাফী
মাযহােবর িবিশ� আেলমেদর উি�সমূ হ মাযহােবর �িস� িফকহ
��সমূহ েথেক উ�ৃ ত করার পর বেলন:
‘‘ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসু ফ ও মুহা�দ (রহ.) এবং
মাযহােবর অনয্ানয্ মনীষীেদর ফেতায়া �ারা �মািণত হয় , রূহ
েবর হেয় যাওয়ার পর মৃত বয্ি� �বণ কের ন, েযমনিট মত
�কাশ কেরেছন উ�ু ল মু’িমনীন আয়শা রািদয়া�াহু আনহ।
হানাফীগণ মাযহােবর েকােনা আেলমেদর পক্ষ েথেক এ বয্াপ
েকােনা �কার মতিবেরােধর বণর্না কেরন ি...’’। 380
৩৭৯

এ �সে� িতিন আেরা বেলন:‘‘মৃত বয্ি�র �বণ না করার
বয্াপাের হানাফী ও তােদর মেতর সমথর্নকারীেদর ব�বয্েক
িবষয়িটও সমথর্ন কের ে, মৃত বয্ি� যিদ সাধারণভােবই �বণ
কের থাকেব, ‘তা হেল তােক �� করার সময় তার িনকট রূহ
িফের আসা, অতঃপর তা চেল যাওয়া’ এ মেমর্ হাদীস বিণর্ত হেত
না’’। 381
৩৮০

379

. নু ’মান ইবেন মাহমূদ আল-আলূ সী, �াগু; পৃ . ৫১।

380

. তেদব; পৃ . ১৯।

381

. তেদব;৩৫।
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অতঃপর মৃতেদর �বণ স�েকর্ সাধারণ মানুেষর ধারণা
স�েকর্ িতিন বেল:
 "واﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻻ ﻓﻬﻟ ﻣﻦ ﻳﻨتﺴﺐ إﻰﻟ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم إﻲﺑ
  و أﻧﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﺬﻫﺐ ذلﻚ،ﺣﻨﻴﻔﺔ �ﺸﻴﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮام أن الﺴﻤﺎع �ﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ
 و لﻢ ﻳﻌﻠﻢ أن اﺤﻟﻨﻔﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺴﻜﻮا،ﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ و أﺻﺤﺎﺑﻪ مﻦ أﺧﺮ و ﺗﻘﺪم
."� وأولﻮا ﻣﺎ ورد ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ اﺤﻟﺪﻳث، �ﻌﺎ�ﺸﺔ و ﻏ�ﻫﺎ ﺑﺎﻵﻳت
‘‘ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মাযহােবর অনু সারী বেল
দাবীদার িকছু অজ্ঞ েলাকেদর বয্াপাের আ�যর্ হেত হ, তারা
জনগেণর মােঝ এ তথয্�চার কের েয, মৃতেদর �বেণর িবষয়িট
নািক িবজ্ঞজনেদর ঐকমেতয্র �ারা �িত এবং এটাই নািক
ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অ�-প�ােতর অনু সারীগেণর মাযহাব।
অথচ তারা জানেতও পােরিন েয, হানাফীগণ এ িবষেয় আেয়শা
(রা.) ও অনয্ানয্েদর নয
ُۡ
َ َ  ﴿ َو َما ٓ أএবং
[٢٢ :نت ب ِ ُم ۡس ِم ٖع َّن ِ� ٱلقبُورِ ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ
َ َ ّ
ۡ
ٰ َ ك � � ُ ۡس ِم ُع ٱل َم ۡو
[٨٠ :�﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ
َ ﴿ ِنএ আয়াত দু ’িট �হণ
কেরেছন এবং মৃতেদর �বণ স�িকর্ত হাদীস দ ’িট অবগিতর পর
(যার একিট উপের বিণর্ত হেয়েছ এবং অপরিট িনে� বিণর্ত হ)
এ-দু ’িটর তা’বীল কেরেছন’’। 382
৩৮১F

382

. তেদব।
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মৃতেদর �বণ স�িকর্ত ি�তীয় হাদী:
মৃতেদর �বণ স�েকর্ সামানয্ একটু স�াবনা �মািণত হ
িনে� বিণর্ত হাদীস েথেক। বদেরর যুে�র পের মুশিরকেদর
লাশগুেলা যখন িনকট একিট কূেপ িনেক্ষপ করা , তখন
েসখান েথেক ��ােনর পূ বর্ মুহূেতর্ রাসূলু�-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-েস কূেপর িনকেট েযেয় মুশিরকেদর লাশগুেলােক
সে�াধন কের িকছু কথা বেলন। তা েদেখ ‘উমার রািদয়া�াহু
আনহুবেলন:

ْ َ َ ََ َْ َ ْ َ
ْ ﺎ ر
َ ْ َ ْ ﺳُﻮ َل اﷲ!َﺎ ﺗُ�َﻠِّﻢ
َ َ»ﻳ
ﷲ ﺻ� اﷲ
ِ
ِ ُ ﻣﻦ أﺟﺴﺎ ٍد ﻻ رُوح ِ�ﻴﻬﺎ؟ �ﻘﺎل رﺳُﻮلُ ا
ِ
ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َُْ َ َ ّ
«ُ ﻣﻨ ُﻬ ْﻢ
ِ  ﺬﻟَِّيْ �َﻔْﺲُ�َُﻤَ ٍﺪ ِ�ﻴ ِﺪه ﻣﺎ أ�ﺘﻢ ﺑِﺄﺳﻤﻊ لِﻤﺎ أﻗُﻮل:ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
‘‘েহ আ�াহর রাসূল! রূহ িবহীন লােশর সােথ আপিন কথা

বলেছন ? রাসু লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম-বেলন: যাঁর
হােতর মেধয্ মুহা�েদর আ�া তাঁর শপথ কের বলি: আিম
তােদর লক্ষয্ কের যা বেলিছ তা তােদর েচেয় েতামরা েবশী �
কেরািন’’। 383 এ হাদীস �ারা েকােনা েকান মনীষী মৃতেদর
৩৮২F

�বেণর কথা �মাণ করেত চান। তেব অিধকাংশ িব�ানেদর মেত
এ হাদীস �ারা তা আেদৗ �মাণ করা যায়না। পাঠকেদর সু িবধােথর্

383

. বু খারী, �গু; (িকতাবু ল মাগাযী, বাব নং ৩, হাদীস নং ৩৭৫৬),
৩/৩/১৮৫-১৮৬।

524

এ হাদীস স�েকর্ �খয্াত মনীষীগণ কী বেলে, তা িনে� বণর্না
করা হল:
এ হাদীস স�েকর্ িবিভ� মনীষীেদর মতাম:


মৃতেদর �বণ স�েকর্ আেলাচনা করেত

িগেয় আ�ামা নু ‘মান ইবেন মাহমূদ আল-আলূ সী বেলন:
 ﻛﻤﺎ ﺎﻛن،"  أر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺮﺻح ﺑﺄن اﻤﻟﻴﺖ �ﺴﻤﻊ ﺎﻋ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺎﻋﻣﺎ
 و إﻧﻤﺎ رأﻳﺖ ﺑﻌﻀﻬﻢ �ﺴﺘﺪل ﺑﺄدﻟﺔ،  و ﻻ أﻇﻦ ﺎﻋﻤﻟﺎ ﻳﻘﻮل ﺑﻪ، ﻪ ﻲﻓ ﺣﻴﺎﺗﻪ
".ﺖ ﺑﻬﺎ ﺳﻤﺎﺎﻋ ﻲﻓ اﺠﻟﻤﻠﺔ
‘‘আিম এ িবষেয় েকােনা আেলমেক এ-কথা সু ��ভােব
বলেত েদিখিন েয, মৃত মানু েষরা দু িনয়ায় জীিবত থাকার নয্ায়
মৃতুয্র পেরও সাধারণভােব �বণ রেত পােরন। েকােনা জ্ঞানী
ধরেনর কথা বলেত পােরন বেলও আিম মেন কির না। আিম
তােদর কাউেক েকােনা েকান দলীল �ারা মৃতেদর েমােটর উপর
িকছু �বেণর কথা �মাণ করেত েদেখিছ’’। 384
৩৮৩ F

384

.আল-আলূসী, নু ‘মান ইবন মাহমুদ, আল-আ-য়াত আল-বািয়য্নাত ফী আদািম
েসমাইল আমওয়াত আলা মাজহািবল হানািফয়য্ািতত স-দাত; স�াদনা:
আ�ামা নািসরু�ীন আলবান, (হালব: মা�বা‘আতু অিফসত, ২য় সং�রণ,
১৩৯৯িহ:), পৃ .৫১।
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 উ�ু ল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহু আনহা েথেক বিণর্ত
َ ْ َو َﻣﺎ أﻧ
হেয়েছ েয, এ হাদীসিট কুরআনু ল কারীেম বিণর্{ ﺖ
ْ }ِﻤُﺴْﻤِﻊٍ ﻣَﻦْ ﻲﻓ اﻟْ ُﻘ
ْ ِ
ﺒُﻮر

‘‘কবরবাসীেদরেক তুিম শুনােত

পারেব না’’ 385 এ আয়ােতর মেমর্র িবপরীত হওয়ায় িতিন
384F

এ হাদীসিট অ�াহয্ কেরেছন 386
৩৮৫F

 এ হাদীসেক কুরআেনর উ� আয়ােতর সােথ সাংঘিষর্ক
মেন না করেলও এ হাদীস �ারা তা �মাণ করা যায়না।
েকননা,

রাসূলু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এ

উি�িট আসেল কােফরেদরেক উপেদশ �দােনর জনয্
বেলিছেলন, তােদর বুঝাবার জনয্ বেলন িন 387
৩৮৬F

 আ�ামা ইবেন নু জাইম আল-িমশরী উ� হাদীেসর বয্াখয্া
বেলন:এিট িছল রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
একিট মু‘িজযা িবেশষ। 388 যা অনয েকােনা মৃতেদর
৩৮৭F

েবলায় �েযাজয্ নয়

385

. আল-কুরআন, সূ রা ফাি�র: ২২।

386

. আল-আলূসী, নু ‘মান ইবন মাহমূ দ, �াগু; পৃ .৫১।

387

. তেদব; �. ৯।

388

. তেদব;পৃ . ৮।
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 িবিশ� তােবঈ �াতাদাঃ (রহ.) উ� হাদীেসর বয্াখয্া
বেলন:
َ
ً َ ْ َﻧِﻘْﻤَﺔً  َﺣَﺮ
َ
[ﺴة
و
ﺎﻫُﻢُ اﷲُ ﺣَﻰﺘَّ أَﺳْﻤَﻌﻬُﻢْ ﻗَﻮْﻪﻟَ ﺗَﻮْ�ِﻴْﺨًﺎ وَﺗَﺼْﻐِ�ًْا و
]ﻴ
 ‘‘আ�াহ তা‘আলা কােফরেদরেক ধমিক �দান ও েহয়
�িতপ� করা এবং বদলা �হণ ও হতাশা�� করােনার
জেনয্ জীিবত কের রাস ূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম এর কথা �বণ কিরেয়িছেলন।’’ 389
38F

 ইমাম

কুর�বী

উ�

হাদীেসর

বয্াখয্ায় বে:

‘‘কােফরেদর �বণ করােনার বয্াপারিট সাধারণ িনয়েমর
বয্িত�ম। আ�াহ তা‘আলা তােদর অনু ভূিত িফিরেয়
িদেয়িছেলন, যার কারেণ তারা রাসূ লূ�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কথা �বণ কেরিছল। রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর �বণ করার কথা
আমােদরেক না বলেল তাঁর এ-কথাগুেলােক আমরা
অবিশ� কােফরেদর জনয্ ধমিক �রূপ এবং ’িমনেদর
মেনর �শাি� �রূপ বলর অেথর্ �হণ করতা’’।

390

৩৮৯F

389

. তেদব;পৃ . ৬; আহমদ, �াগু; ৪/২৯।

390

. আল-�ুর�বী, �াগু;১৩/৩৩২।
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 আ�ামা ইবেন আিবদীন বেলন: ‘‘এ �বণ করার িবষয়িট
কােফরেদর আফেসাসেক বৃ ি� করার জনয্ তােদর সােথই
িবেশষভােব স�িকর্ত িছল এবং এিট িছল রাসূলু�াসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর জনয্ একিট িবেশষ
মু‘িজজা’’। 391
৩৯০

 এ �সে� শায়খ আলবানী বেলন:‘‘এ ঘটনার বণর্নায়
ইবেন ‘উমর রািদয়া�াহু আনহেথেক বিণর্ত অপর একিট
হাদীস রেয়েছ, তােত রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-বেলন:
َ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ ُّ َ َ ّ
ّ
ْ
َ
َ
« ُِ�َﻬﻢ اﻵن �ﺴﻤﻌُﻮن ﻣﺎ أﻗُﻮل:ﺪْ�ُﻢْ ﻣَﺎ وَﻋ َﺪ رَ�ُّ�ُﻢْ ﺣَﻘً ؟ �ُﻢَ ﻗﺎل
ﻞْ وَﺟ
»
‘‘েতামােদর রব েয ওয়াদা কেরিছেলন েতামরা িক তা
সিঠকভােব

েপেয়ছ?

অতঃপর

রাসূ লু�াহ

বেলন:িন�য়

(কােফররা) এখন আিম যা বলিছ তারা তা �বণ করেছ’’। 392
৩৯১F

অথর্াৎ তােদরেক সে�াধন করার সময় তারা তা শুনিছল। মৃতর
সব সময় শুনেত পা, েস-জনয্ই তারা তা শুনেত েপেয়,
িবষয়িট এমনিট নয়।

391

. নু ‘মান ইবন আলূসী, �াগু;পৃ .১০।

392

. ইবেন হাজার, ফাতহুলবার; ২/২৪২।
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 মাহমূদ আলূসী বেলন:‘‘ এ হাদীেস এ-কথার শি�শালী
393
ইি�ত রেয়েছ েয, মৃতরা �বণ কেরন না’’।
৩৯২

 ইমাম ইবনু ত তীন বেলন:‘‘ ইবেন ‘উমর রািদয়া�াহু
ٰ ْ
ُ
َ ّ
আনহু হাদীস এবং {� }ِﻧَﻚ َﻻ � ْﺴ ِﻤﻊُ ال َﻤ ْﻮএ আয়ােতর
মেধয্ আসে েকােনা ৈবপির� েনই। েকননা, মৃতরা �বণ
কেরন না, এ-কথায় েকানই সে�হ েনই, তেব যােদর
�বণ করার কথা নয়, আ�াহ ই�া করেল তােদরেক
�বণ করােত পােরন’’। 394
৩৯৩ F

কুরআন, হাদীস ও মনীষীেদর মতামেতর আেলােক এ-কথাই
�মািণত হয় েয, মৃত মানু ষ েস েয-ই েহাক েকন, জীিবতেদর
কথা ও কমর্ স�েকর্ তােদর িকছু শুনা ও জানার ি েকােনা
েযাগয্তা েনই। আ�াহ তা‘আলা িবেশষ বয্ব�ায় তােদরেক িকছু
শুনােত চাইেল তারা েকবল ত-ই শুনেত পােরন। েস িবেশষ
বয্ব�ার মাধয্েমই তােদরেক েকউ সালাম করেল বা তােদ
মাগেফরােতর জনয্ েকউ েদা‘আ করেল তােদরেক তা অবগত
করােনা হয়। িক� তােদর কবরেক েক� কের এর বাইের
শরী‘আত িবেরাধী েয-সব িশকর্ কাজকমর্ হ, েস স�েকর্ আ�াহ

393

. মাহমূ দ আলূ সী, �াগু; ৬/৪৫৫।

394

. ইবেন হাজার , ফাতহুলবার;৩/১৪২।
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তা‘আলা তােদরেক জানােনা বা �বণ করােনার েকােনা বয্ব�া
কেরনিন, তারা িনজ েথেকও তা জানেত বা �বণ করেত পােরন
না। তারা যিদ তা জানেত পারেতন এবং জীিবতেদরেক েকােনা
উপেদশ েদবার মত েকােনা মাধয্ম তােদর কােছ থাকেত, তা
হেল অিলগেণর কবরেক েক� কের েয-সব িশকর্ী কমর্ করা ,
তা পিরতয্াগ করার জনয্ তারা সাধারণ জনগণেক উপেদ
িদেতন। িক� এ-সবই তােদর নাগােলর বাইের থাকার কারেণ
যু গ যু গ ধের অিলগেণর কবর ও কবরেক েক� কের অহরহ
িশকর্ী কমর্� হেয়ই চেলেছ। েযেহতু এ-সব কমর্ শয়তােনর
�েরাচনায়ই েসখােন হেয় চেলেছ, তাই মানু েষরা যােত সবর্দা তা
কের যায়, েস-জনয্ শয়তান িনেজই অিলগেণর কবের িনরাপদ
আ�ানা েগেড় বেস রেয়েছ। নানা উপােয় েসখােন েস তার িবিভ�
েতেলশমািত �কাশ কের চেলেছ। আর ধমর্ীয় জ্ঞােন িমসক
সাধারণ মানু ষ তা েদেখ ভাবেছ-এ-সব কবর� অিলরই কারামত
ও ফেয়য। সাধারণ মানু ষ এবং আ�াহর মােঝ তাঁরা ওসীলা
হওয়ার কারেণই কবের েথেকও তাঁরা এভােব সাধারণ মানু েষর
উপকার কের চেলেছন! واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ.
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উপসংহার:
�ীন স�েকর্ অজ্ঞতার কারেণ মানুষ তােদর িচর
শয়তােনর �েরাচনায় পেড় েয-সব অপরােধ িল� হয় ত�েধয্
মারা�ক অপরাধ হে� িশকর্। এর ফেল একজন মুসিলম তার
অজাে�ই ইসলাম েথেক েবিরেয় যায়। আ�াহ তা‘আলার কােছ
তার নামায, েরাযা, হ� ও যাকাতসহ অনয্ান েকােনা সৎকেমর্র
েকােনা মূ লয্ থােক না। আেখরােত েস তার সাহাযয্কারী ও
শাফা‘আতকারী বলেতও কাউেক পােবনা। আ�াহ তা‘আলার �িত
িব�াসীেদরেক িশেকর্র -ভয়াবহ পিরণিতর কথা বুঝােনার জেনয্
মহান আ�াহ তাঁর রাসূলেক লক্ষয্ কের বেল :
َ َ ُ َ ّ
َ َ َۡ َۡ ۡ َ
َ ۡ َ ّ
َ �ِ ٰ�
  [٦٥ :�ن﴾ ]الﺰمﺮ
حۡبَطَنَ � َملك َ�َكُو�َنَ مِن ٱل
َت
��﴿ ل�ِن أ
ِ
‘‘তুিম যিদ িশকর্ ক, তা হেল েতামার ‘আমল িন�ল হেয়
যােব এবং তুিম ক্ষিত��র অম�ভুর্� হেয় যাে’’। 395
৩৯৪ F

রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েথেক েকােনা িশকর্
সংঘিটত না হওয়া সে�ও এবং িতিন আ�াহর সবর্ািধক ি�য়ভাজন
395

. আল-কুরআন, সূ রা যু মার: ৬৫।

531

বা�া হওয়া সে�ও তাঁেক এ-ভােব অেনকটা ধমেকর সু ের
সে�াধন কের আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক-কথা বলার
উে�শয হে�- তাঁর উ�তেদরেক এ-কথা সু �� কের বুিঝেয়
েদয়া েয, এ-অপরাধ যার �ারাই সংঘিটত হেব, েস বয্ি� বাহয্
তার িনেজর ও আমােদর ধারণায় যত উঁচু দেররই মু’িমন বেল
গণয্ হেয় থাকুন না েক-আেখরােত আ�াহ তা‘আলা তার যাবতীয়
সৎকমর্ িন�ল কের েদেবন এবং েস বয্ কিত��েদর অম�ভুর্�
হেয় যােব।
এ-আয়াত �ারা এ-কথা সহেজই অনু িমত হয় েয, িবশু�
ঈমান তথা িশকর্মু� ‘আ�ীদা ও িব�াসই হে� আেখরােত সৎ
কেমর্র �িতদান �াি�র পূবর্শতর্।-জনয্ কুরআনু ল কারীেম
িশকর্মু� িবশু� ঈমানেক এমন একিট গােছর সােথ তুলনা ক
হেয়েছ যার িশকড় ে�ািথত রেয়েছ মািটর অেনক গভীের।
�াকৃিতক দু েযর্াগ এ েকােনা ক্ষিত করেত পাের না বেল সবর্
েযমিন তা প�-প�ব আর ফুেল-ফেল সু েশািভত থােক, িশকর্মু�
িবশু� ঈমােনর অিধকারীর ঈমানও েতমিন আেখরােত ‘আমেলর
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প�-প�ব ও ফুেল-ফেল সু েশািভত থাকেব। 396 েকােনা মুশিরেকর
৩৯৫

নয়।
তেব দু ঃখ জনক হেলও সতয্ ে, এ িশেকর্র পিরণিত অতয্
ভয়াবহ হওয়া সে�ও মানব জািতর ইিতহাস এ অপরােধর �ারা
পিরপূ ণর্।
িশকর্ িক ও েক? এ স�েকর্ সুদীঘর্ গেবষণা ও পযর্ােলাচ
কের কুরআন, হাদীস ও মুসিলম মনীষীেদর মতামত যাচাই ও
পযর্ােলাচনার কের আিম ে-সব তেথয্ উপনীত হেয়ি, সংেক্ষে
এর সারকথা িন�রূ:


আ�াহ তা‘আলার অেনক সু �র নামাবলী ও সু মহান
গুণাবলী রেয়েছ। েযমিনভােব তাঁর সৃি�র মধয্কার েক
তাঁর স�ার সমকক্ষ হেত পা না, িঠক েতমিনভােব তাঁর
েস-সব নামাবলী ও গুণাবলীর েয ৈবিশ�য্ রেয়, তােতও
তাঁর সৃ ি�র মধয্কার েকউ তাঁর সমকক্ষ হেত প না।
িতিন তাঁর েস-সব নামাবলী ও গুণাবলীর কারেণই আমােদর
ও সম� জাহােনর একক রব বা �িতপালক। িতিন
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সবিকছু র �িতপালক হওয়ার কারেণ সবিকছু র উপাসয্ও
এককভােব িতিনই। েকননা, িযিন �িতপালক হেবন িতিন
বয্তীত আর েকউ উপাসয্ হেত পা না। আর আ�াহই
যখন আমােদর �িতপালক, তাই িতিন বয্তীত আমােদর
অপর েকােনা উপাসয্ বা ইলাহ েনই। তাঁর রুবূিবয়য্া
েযমন েকউ তাঁর শরীক হেত পাের না, েতমিন তাঁর
উলূিহয়য্ােতও েকউ তাঁর শরীক হেত পাে না।


আ�াহ তা‘আলার উপাসনা করেত হয় তাঁর স�ান ও
তা‘যীম করার মাধয্েম তার স�ি� অজর্েনর জেনয্। জেনয্ িতিন আমােদর েদ, অম�র ও স�েদর উপর
িনিদর্� �কাশয্ ও অ�কাশয্ িকছু উপাসনা ধাযর্
িদেয়েছন। এ-গুেলা িনেবিদত হেব েকবল তাঁেক েক�
কেরই। েকােনা নবী-রাসূ ল, সৎ মানু ষ ও অনয্ান েকােনা
ব�র স�ান, তা‘যীম ও স�ি� অজর্েনর জেনয্ তা �েযাজ
হেত পােরনা।



আমােদর উপর আ�াহ তা‘আলার পের নবী-রাসূ ল ও সৎ
মানু ষেদর স�ান পাওয়ার ৈবধ অিধকার রেয়েছ। তেব
আ�াহর স�ান �দশর্েনর উে�শয্ তাঁর উপাসনা হওয়া
এবং তাঁেদর স�ান �দশর্েনর উে�শয্ তাঁেদর একরাম কর
হওয়ায় উভেয়র স�ান �দিশর্ত হওয়ার ধরন ও প�িত
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স�ূ ণর্ পৃথক। যুেগ যুেগ মানুেষরা নব-রাসূ ল ও সৎ
মানু ষেদর স�ান �দশর্েনর েক্ষে� অিতরি�ত কর
কারেণই তাঁেদর একরাম করেত িগেয় তারা তাঁেদর
উপাসনায় িল� হেয় আ�াহর উলূ িহয়য্ােত িশেকর্ িল
হেয়েছ।


আ�াহেক আমার রব বেল �ীকৃিত েদয়ার অথর্ হে:তাঁেক
িনেজর জীবন, জীিবকা, ভােগয্র ভা-ম�, যাবতীয় কলয্াণ
ও অকলয্ােণর এক�� মািলক ও পিরচালক বেল িব�াস
করা। এ-সব েক্ষে� তা েকােনা শরীক বা সাহাযয্কারী
থাকার িচ�া করােতা দূ েরর কথা, তা পিরচালনার েক্ষ
েকােনা ব�র �ভাব বা নবী বা অিলগেণর সু পািরশকারী
থাকার িচ�া করাও উপযু র্� িব�ােসর পিরপ�ী। যুেগ যুেগ
মানু েষর অম�ের এ-জাতীয় িব�াস লািলত হওয়ার
কারেণই তারা তার
ঁ রুবূিবয়য্ােত িশেকর্ িল� হেয়



আদম (আ.) েক সৃ ি�র পর এক হাজার বছর পযর� তার
ঁ
সম�ােনরা তাওহীেদর উপর �িতি�ত িছল। অতঃপর তারা
আদম (আ.)এর কবরেক স�ান করার েক্ষে� বাড়াবাি
করেত েযেত সবর্�থম আ�াহর উলূিহয়য্ােত িশেকর্ ি
হয়। এরপর আদম সম�ানেদর মধয্কার পাঁচজন সৎ
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মানু ষেক েক� কের তাঁেদর অনু সারীরা আ�াহর উলূ িহয়য্াত
ও রুবূিবয়য্ােত িশেকর্ িল� 


আ�াহর রুবূিবয়য্াত ও উলূিহয়য্ােত গায়রু�ােহর সমক
বা িশকর্ মানুেষর িব�া, কমর্ ও অভয্ােসর মধয্ িদেয় হ
থােক। মানু েষর িব�ােসর মেধয্ ে-সব িশকর্ হ, তা
আ�াহর রুবূিবয়য্ােতর সােথ স�িকর্ত। আর কেমর্র ম
েয-সব িশকর্ হ, তা আ�াহর উলূ িহয়য্ােতর সােথ
স�িকর্ত। আর অভয্াস েযেহতু সাধারণত িব�াসগ
কারেণই গেড় উেঠ, েসেহতু অভয্াসগত কেমর্র �ারা -সব
িশকর্ হ, তাও আ�াহর রুবূিবয়য্ােতর সােথ স�িকর



িশেকর্র দ ’িট �কার রেয়েছ। একিট ‘আকবার’ আর
অপরিট ‘আসগার’। িশেকর্ আকবার আবার চার �কার।
জ্ঞানগত িশ, পিরচালনাগত িশকর, অভয্াসগত িশকর্
উপাসনাগত িশকর্। যারা �থম িতন �কােরর িশকর্ ক,
তারা আ�াহর রুবূিবয়য্ােত িশকর্ কের। আর যারা ে
�কােরর িশকর্ কের তারা আ�াহর উলূিহয়য্ােত িশকর্ কে



েকউ যিদ অজ্ঞতাবশত একিট িশেকর্ আকবার কের এ
মুতুয্র পূেবর্ তাে�েক তবা কের মরেত না পাের, তা হেল
মুশিরক িহেসেবই তার হাশর হেব। আর কােরা �ারা যিদ
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‘িশকর্ আসগা’ সংঘিটত হয়, তা হেল েস মুশিরক বেল
িবেবিচত হেব না;তেব তার �িতিট ‘িশেকর্ আসগা’
এেককিট কবীরা েগানাহ িহেসেব িবেবিচত হেব। এে�েক
তাওবা কের মরেত না পারেল আ�াহ তা‘আলা ই�া
করেল তােক রাসূ লু�াহ -সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াএর শাফা‘আেতর মাধয্েম ক্ষমা করেত পা, নতুবা
সামিয়ক শািস�েত িনমি�ত করেবন।


আ�াহর উলূ িহয়য্াত ও রুবূিবয়য্ােত িশকর্ সংঘিটত হও
জনয্ মানুেষর অজ্ঞতা ও শয়তােনর বহুমুখী ষড়
েমৗিলকভােব দায়ী।



ধমর�াণ ইয়াহূদী ও ি��ানেদরেক তােদর অজ্ঞতা
সু েযােগ িবিভ� নবী ও সৎ মানু ষেদর মযর্াদা দােনর েক্ষ
অিতরি�ত করােনার মাধয্েম শয়তান তােদর কবরসমূহেক
উপাসনালেয় রূপাম�িরত কেরিছল। তাঁেদর স�ানােথর
তাঁেদর মূ িতর্ বািনেয় তােদরেক ে-সব মূ িতর্র উপাসনা
করেত িল� কেরিছল। যা বতর্মােনও তােদর মােঝ
যথারীিত �চিলত রেয়েছ।



শয়তান নূহ আলাইিহস সালােমর জািতর েলাকেদরেক েযসব িশকর্ী ধারণার িভি�েত িশকর্ী কেমর্ অভয্� কে,
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িঠক েস-রকেমর িশকর্ী ধারণার িভি�েতই আরেবর �ীেন
ই�াহীেমর অনু সারী বেল দাবীদারেদরেকও েস পাঁচজন
ওিলর মূ িতর্সহ আেরা িবিভ� মূিতর্র উপাসনা করেত অভয
কেরিছল। েফের�ােদরেক আ�াহর েমেয় হওয়ার �াম�
ধারণা িদেয় তােদর নােম লাত, উযয্ ও মানাত নােমর
েদবী বািনেয় েস-গুেলােক আ�াহর িনকটবতর্ী কের েদয়া
মাধয্ম ও তাঁর িনকট সুপািরশকারীর ভূিমকায় অবতীণর
কেরিছল। েস মূিতর্গুেলােক তােদর জীবেনর িবিবধ কলয্
ও অকলয্াণ করার সামথর্য্বান বেলও ধারণা িদেয়িছ
আ�াহর িনকট েথেক পািথর্ব কলয্াণ �াি� ও অকলয্
দূ রীকরেণর জনয্ েদ-েদবীেদর মধয্�তা ও সুপািরশ
পাওয়ার আশায় তােদরেক েস-গুেলার উে�েশয্ মানত ক,
এেদর পাে�র্ অব�ন করা এবং িবপেদ এেদর আ�ান
করাসহ েমৗিখক, শারীিরক ও আম�িরক িবিভ� উপাসনায়
িল� কেরিছল। এ-ছাড়া তােদর অভয্ােসর মােঝও নানা
রকেমর িশকর্ী কমকাে�র িব�ৃ িত ঘিটেয়িছল।


নূ হ আলাইিহস সালােমর জািত েথেক আর� কের েশষ
নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া পযর� দীঘর্
সমেয়র মানু ষেদরেক পথ�� করার েক্ষে� শয়তান ে
ধরেনর কলা-েকৗশল অবল�ন কেরিছল, েস রকেমর কলা538

েকৗশল অবল�ন কেরই েস সাধারণ মুসিলমেদরেকও
পথ�� করার েচ�া চািলেয়েছ। এ-েচ�ার ফেলই েস
তােদরেক

জ্ঞান,

পিরচালনাগত,

অভয্াসগত ও

উপাসনাগত িবিভ� রকম িশকর্ী কমকাে� িল� করেত
সক্ষম হেয়ে


রাসূ ল -সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- ও ওিলগণ

সবর্�

হািজর ও নািজর হেত পােরন, তাঁরা গােয়ব স�েকর্ শুনে
ও জানেত পােরন এবং মৃতুয্র পেরও মানুেষর উপকার
করেত পােরন... ইতয্ািদ মেমর্ -সব ধয্া-ধারণা সাধারণ
মুসিলমেদর মােঝ �চিলত রেয়েছ, তা শয়তােনর েদয়া
িশকর্ী ধারণা ৈব আর িকছুই নয়। এর মাধয্েম েস রাসসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- ও ওিলগণ েক আ�াহর
রুবূিবয়য্ােতর ৈবিশে�য্র অিধকারীর পযর্ােয় উ�ীত কের


আরেবর মুশিরকেদর মােঝ নূ হ (আ.)-এর সময়কার
পাঁচজন ওিল ও িতনজন েফের�ার নােম িনিমর্ত মূিতর্
েদবীসমূ হেক সাধারণ মানু ষ ও আ�াহর মােঝ মধয্�তা ও
সু পািরশকারী হওয়ার েয ধারণা িদেয়িছল, মুসিলমেদর
মােঝও তােদর ওিলেদর বয্াপাের হুবহু েসই ধারণার
িদেত সক্ষম হেয়েছ
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ভাগয্ পিরবতর্েনর জনয্ সরাসির আ�াহর কােছ আেিনেবদন না কের আরেবর মুশিরকেদর নয্ায় তা মৃত
অিলগেণর ওসীলা ও সু পািরেশর মাধয্েম চাইেত অভয
কেরেছ।



অিলগেণর মধয্�তা ও সুপািরশ �াি�র মাধয্েম পািথর
কলয্াণাজর্ন ও অকলয্াণ দূরীকরেণর আশায় তােদর
মুশিরকেদর নয্ায় অিলগেণর কবর ও কবরসমূেহ মানত
দান, েসখােন অব�ান করা, েরাগমুি� কামনা এবং িবপেদ
সাহােযয্র জনয আ�ান করাসহ িবিভ� রকেমর েমৗিখক,
শারীিরক ও আম�িরক উপাসনায় িল� কেরেছ।



ভােগয্র ভাল ও মে�র �িত যথাথর্ ঈমা ন না এেন সু
জীবন ও উ�ম জীিবকা লােভর জনয্ শর‘আত িনেদর্িশত
ৈবধ প�ায় তদবীর ও কমর্ না কের নানা রম িশকর্ী প�ায়
তদবীর ও কমর্ করেত তােদরেক অভয্� কের তুেলে



নবী, ওিল ও সাধারণ মানু ষ িনিবর্েশেষ সকল কবরবাসীেক
সালাম িদেল আ�াহর িবেশষ বয্ব�াপনায় তারা তা শুনে
পান ও সালােমর জবাব েদন। তােদর মাগিফরােতর জনয্
েদা‘আ করেল এবং ছওয়াব েরছানী করেল এেত তােদর
রুহ নি�ত হয়। তারা আমােদর জনয্ েনক েদা‘আও
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কেরন। এ-েক্ষে ওিল আর সাধারণ মানু ষ বেল েকােনা
পাথর্কয্ েনই। তেব তােদর ে েদা‘আ আমােদর েকােনা
উপকাের আেসনা। েকননা, িবশু� হাদীস মেত মানুষ মৃতুয্
পর মানু েষর উপকারেযাগয্ তােদর যাবতীয় ‘আমল ব�
হেয় যায়। তা ছাড়া বরযখী জীবন েকােনা উপকারেযাগয্
কেমর্র জীবন নয়। িক� শয়তান সাধারণ মানুষেদর িনকট
অিলগেণর িবষয়িট এ সাধারণ িনয়েমর বয্িত�ম বেল
ধারণা িদেয়েছ। তাঁরা মের যাওয়ার পেরও জীিবত থাকার
নয্ায় আমােদর উপকার করেত পােরন বেল ধারণা
িদেয়েছ। তাঁেদর আ�ান করেল তাঁরা শুনেত পােরন বেলও
ধারণা িদেয়েছ। অথচ তাঁেদর বয্াপাের এমন ধারণা করা
তাঁেদরেক আ�াহর রুবূিবয়য্ােতর ৈবিশে�য্ শরীক কর
শািমল।


শয়তান মুশিরকেদর িব�াস, কমর্ ও অভয্ােসর সাে
সাধারণ মুসিলমেদর অেনক িব�াস, কমর্ ও অভয্ােস
বহুলাংেশ সংেযাগ �াপন করেত সক্ষম হেয়েছ। ে
িবেশেষ বরং তােদরেক মুশিরকেদরও অ�গামী করেত
সামথর্য্ হেয়েছ। আরেবর মুশিরকরা েযখােন সমুে
মারা�ক ঝড় ও তুফােনর কবেল পিতত হেল িবপদ েথেক
উ�ােরর জনয্ তােদর েদবতােদর কথা ভুেল েযেয়
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একিন�ভােব আ�াহেকই সাহােযয্র জনয আ�ান করেতা;
েসখােন অেনক মুসলমােদরেক অনু রূপ িবপেদ আ�াহ
পিরবেতর্ সাহােযয্র জনয্ বদর , বড়পীর আ�ু ল কািদর
জীলানী ও মঈনু ি�ন িচ�ীেক আ�ান করেত িশিখেয়েছ।


আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়য্ােত িশকর্ করা েথেক বাঁচ
হেল জানেত হেব েয, েয-সব নামাবলী ও ৈবিশে�য্র কারেণ
আ�াহ আমােদর রব, েস-সব ৈবিশে�য্র সামানয্ েকােনা
ৈবিশে�য্ও িতিন কাউেক তাঁর শরীক কেরন না। েকউ িনজ
�েচ�ায়ও তােত তাঁর শরীক হেত পােরনা।



মানু েষর ভােগয্র যাবতীয় কলয্াণ ও অকলয্ােণর িবষয়
আ�াহর রুবূিবয়য্ােতর আওতাধীন িবষ েকােনা মানু ষ বা
েকােনা ব�র পেক্ষ কাে েকােনা উপকার বা অপকার
করার িনজ� েকােনা ক্ষমত েনই। আ�াহর ই�া হেলই
েকবল েকােনা মানু ষ বা েকােনা ব� কােরা উপকার বা
অপকােরর ওসীলা বা মাধয্ম হেত পাের। তা েকােনা
মানু ষ বা েকােনা ব�র �ারা উপকৃত হেল বলেত হেব:
আ�াহর রহমেত অমুক মানু ষ বা অমুক ব�র মাধয্েম
উপকৃত হেয়িছ। েকােনা ঔষধ পান করেল বলেত হেব:
অমুক ঔষধ পান করার মাধয্েম আ�াহর রহমেত উপকার
েপেয়িছ। এক কথায় যাবতীয় উপকার ও অপকােরর
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িবষয়েক েকােনা মানু ষ বা ব�র সােথ স�িকর্ত না কের
েকবল আ�াহ তা‘আলার সােথই স�কর্যু� করেত হেব


একমা� যমযেমর পািন বয্তীত অন েকােনা ওিল বা পীর
ফিকেরর সােথ সংিশল� েকােনা কূপ বা পুকুেরর পািন,
কবেরর পুড়ােনা েমাম, মািট ও গাছ ইতয্ািদ মানুেষ
েকােনা কলয্াণ করেত পাের বেল িব�াস করা আ�াহ
রুবূিবয়য্ােত িশেকর্র শাি



ভাগয্ পিরবতর্ন বা েরাগ বয্া িধ িনবারেণর জেনয্ েজয,
গণক, িজন সাধক, ফিকর ও কিবরাজেদর িনকট এরা
ভিবষয্ৎ স�েকর্ অেনক িকছু েন এমন ধারণা িনেয়
যাওয়া এবং তােদর েদয়া পাথেরর আংিট, বালা ও তা‘বীজ
বয্বহার করা বয্বহারকারীর মেনর অব�ার পিরে�িক্
িশেকর্ আকবার বা আসগার হেত পাের



সৎ ও অসৎ মানু ষ িনিবর্েশেষ সকেলর জেনয্ই আ�াহ
রহমেতর দরজা সবর্দা উ�ু� রেয়েছ। মানুষ গােয়ব
স�েকর্ জােত পােরনা বেল কাউেক েকােনা সংবাদ িদেত
হেল �েয়াজেন অেনয্র ওসীলা �হণ করেত হয়। িক�
মহান আ�াহ যাবতীয় গােয়ব স�েকর্ জােনন বেল তাঁর
কােছ আমােদর েয েকােনা সমসয্ার কথা জানােত হেল 543

জেনয েকােনা নবী, ওিল ও বুজুগর্েদর নােমর ওসীলা
�হেণর েকােনা ৈবধতা �ীকৃত নয়। েকননা, আমােদর
�েয়াজেনর কথা েকােনা ওসীলা ছাড়াই সরাসির তাঁেক
জানােনা যায়। তেব ওসীলা �হণ করেল তাঁর সু �র
নামাবলী, ঈমােনর রুকুনসমূেহর �িত ঈমা, েয েকােনা
সৎকমর, জীিবত মানু েষর েদা‘আ, িনেজর অপরােধর �ীকৃিত
ও অসহায়তা বণর্নার ওসীলা �হণ করেত হেব েকােনা
নবী বা ওিলর নােমর ওসীলায় নয়। েকননা, মানু েষরা
পর�েরর �ারা �ভািবত হয় বেল এমন ওসীলা মানু েষর
মেধয্ চলেত পাের। িক� মহান আ�াহ কােরা নাম শুে
�ভািবত হন না। তাই কােরা নােমর ওসীলায় তাঁর িনকট
িকছু আেবদন করা েযেত পােরনা। েকােনা েকান হাদীস
�ারা বাহয্ত এমন ওসীলা �হেণ ৈবধতা �মািণত হয় বেল
কােরা মেন হেলও বা�েব েস-সব হাদীস �ারা তা �মািণত
হয়না। েকননা, েস-সব হাদীস �ারাও �কৃতপেক্ষ সংি�
সাহাবীেদর েদা‘আর ওসীলা �হণই মূ লত উে�শয্। তাঁেদর
নাম ও মযর্াদার ওসীলা �হণ করা ে-সেবর উে�শয্ নয়


েয-সব িবষয় আ�াহ বযতীত অপর েকউ িদেত পােরনা,
তা আ�াহ বয্তীত অপর কােরা িনকট চাওয়া যায়না। রাস ূল
-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- বা ওিলগণ
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মৃতুয্বরণ

কেরেছন বেল তাঁরা দু িনয়ার মানু েষর েছাট বা বড় েকােনা
উপকারই করেত পােরন না। তাই তাঁেদর িনকট িকছু
চাওয়া যায়না। েকউ তােদর কােছ িকছু আবদার করেলও
কুরআেনর িশক্ষানুযায়ী তাঁরা েস আবদার শুনেত পাে
না। শুনেত পারেলও তাঁরা এ েকােনা জবাব েদেবন না।
তাঁেদর কােছ িকছু আবদার করা িশকর্ হওয়ার কারেণ
সূ রােয় মরয়ােমর ৮২ নং আয়ােতর বণর্ানুযায়ী েকয়ামেতর
িদন তাঁরা তাঁেদর আ�ানকারীেদর িবরুে� অব�ান
েনেবন।


েকান জীিবত মানু েষর �ারা েকােনা অেলৗিকক কমর্
সংঘিটত হেল িতিন যিদ শরী‘আেতর যথাথর্ অনুসারী হ,
তা হেল তা তার কারামত িহেসেব গণয্ হেত পাের। তেব
এিট তাঁেক িব�া� করার জনয্ তাঁর অজাে� তাঁর মাধয্ে
�কািশত শয়তােনর েকােনা েতেলশমািতও হেত পাের।
আর যিদ িতিন শরী‘আেতর অনু সারী না হন, তা হেল তা
িনঃসে�েহ শয়তােনর েতেলশমািত হেয় থাকেব। িবষয়িট
তাঁর কারামত েহাক আর না-ই েহাক, এ-কারেণ তাঁর
বয্াপাের অিতরি�ত িচ�া কের তাঁেক আ�াহর রুবূিবয়য্া
েকােনা েকান ৈবিশে�য্র অিধকারীর মযর্াদায় উ�ীত কর
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যােবনা। েকননা, ওিলেদর বয্াপাের অিতরিত িচম�া
কেরই যু েগ যু েগ সাধারণ মানু েষরা িশেকর্ িনমি�ত হেয়েছ


আ�াহ তা‘আলার উলূ িহয়য্ােত িশকর্ করা েথেক বাঁচেত হে
বুঝেত হেব েয, েয ব� দান করা শয়তােনর সামেথর্য্
মেধয্ রেয়ে, তা েকােনা মৃত ওিলর কবর ও কবের
আেবদেনর পর অেলৗিকক উপােয় েকউ েপেয় থাকেল
এটােক স�ূণর্রূেপ শয়তােনর েতেলশমািত বেলই িব�া
করেত হেব। েকননা, কবের আেবদনকারী ও অনয্ানয
সাধারণ মানু ষেদরেক িব�াম� করার জনয্ শয়তান অদৃেশয
েথেক েস িনেজই বা তার অনু সারীেদর মাধয্েম এমন
আ�ানকারীেদর �েয়াজন পূণ্ কের েদয়। আেবদন পূণর
র
করা যিদ শয়তােনর সামেথর্র মেধয্ না থাে, তা হেল
বুঝেত হেব েয, আ�াহই িনজ অনু �েহ আেবদনকারীর
�েয়াজেনর িদক িবেবচনা কের তা পূ ণর্ কের িদেয়েছন।
তােত কবর� ওিলর আেদৗ েকােনা েকরামিত েনই।
েকননা, আমরা জািন েয, আরেবর মুশিরকরা তােদর ওিল
ও েফের�ােদর নােম িনিমর্ত েদবতােদর কােছ বৃি� চাইে
বৃ ি� হেতা। তারা এিটেক তােদর েদবতােদর ওসীলায়
েপেয়েছ বেলও িব�াস করেতা। অথচ এ বৃ ি� আ�াহর
রহমেতই বিষর্ত হেতা। এর িপছেন েযমিন তােদর েদ546

েদবীেদর আেদৗ েকােনা হাত িছল না, েতমিন কবের
আেবদনকারীেদর �েয়াজন পূ রেণর িপছেনও কবর� ওিলর
আেদৗ েকােনা হাত েনই।


মানু েষর ঈমান ও ৈধেযর্র পরীক্ষা �হেণর জনয্ আ
তােদর ভােগয্ কলয্াণ ও অকলয্াণ িদেয় দীঘর্ বা �� েময়
পরীক্ষা �হণ কের থােকন। পরীক্ষা েশেষ ই�া
িতিনই তা পিরবতর্ন কেরন। তা েকােনা কলয্াণাজর্ন ব
অকলয্াণ দূরীকরেণর জনয্ �েয়াজনীয় ও উপযু� ৈবধ প�
অবল�ন করেত হেব। ওসীলার নােম এিদক-েসিদক মুখ
না িফিরেয় ভয় ও

আকা�ার সােথ েকবল আ�াহেকই

িবনেয়র সােথ �রণ ও আ�ান করেত হেব। উে�শয্
অজর্েনর জনয্ গৃহীত প�ার উপর িনভর্রশীল না হেয়
�াি�র জনয্ িবষয়িটেক আ�াহর ই�ার উপের েছেড় িদেয়
ৈধেযর্র সােথ েকবল তাঁর পেরই ভরসা করেত হেব। মেন
রাখেত হেব েয, েকােনা কবর বা কবেরর পােশ অব�ান
করা, জীবেনর েয েকােনা কলয্াণাজর্ন ও অকলয্
দূ রীকরেণর জেনয েকােনা মৃত ওিলর শরণাপ� হওয়া,
তাঁেদর সাহােযয্র আশাবাদী হেয় তাঁেদরেকআ�ান করা ও
তাঁেদর উপর ভরসা করা �কাশয্ িশকর্ আেখরােত
মানু েষর মুি�র েসাপান হে� িবশু� ঈমান ও সিঠক
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‘আমল। যারা এ দু ’িট ৈবিশে�য্ বলীয়ান হে, েকবল তারাই
এ দু ’েয়র ওসীলায় আ�াহর রহমেত মুি� লােভ ধনয্ হেব


যারা িবশু� ঈমান ও সিঠক ‘আমল বয্তীত মৃত ওিলেদর
শাফা‘আেতর মাধয্েমআেখরােতর মহাসমু� িনরাপেদ পািড়
েদয়ার িচম�া কের, তােদর েস িচম�া মাকড়সার জােলর
নয্ায়ই দুবর, 397 মৃদু বাতােস েয জাল িছ�-িভ� হেয় যায়,
েস জালেক মাকড়সার পেক্ষ েযমন িনরাপেদ বসবােস
জেনয্ আ�য় �ল িহেসেব ধারণা করা িঠক ন, েতমিন
কােরা পেক্আেখরােতর ভয়াবহ িদেন ওিলগণ েক মুি�র
িনরাপদ আ�য় �ল িহেসেব ধারণা করাও িঠক নয়।



অিলগেণর সু পািরশ লােভ আেখরােত ধনয্ হওয়ার আশায়
যারা তাঁেদর কবর ও কবের সময় অিতবািহত করেছ, তারা
�কৃতপেক্ষ মারা�ক ভুেলর মেধয্ িনমি�ত রেয়ে
েকননা, আ�াহর সৃ ি�র মেধয্ তাঁর ি�য়ভাজন বলেত এমন
েকউ েনই- িযিন তাঁর পূ ব্ অনুমিত বয্
র
ত �ীয় মযর্াদার

397

. আয়াতিট িন�রূ:
ۡ َ َ ّ ٗۡ ۡ َ َّ
ْ ُ َّ َ ّ َُ َ
َ َۡ َ َ ٓ َ ّ
ُ
وت
ِ وت �َذت بَيتاۖ نَ أ ۡوه َن ٱ�ُ ُي
ِ ون �َِ أ ۡو ِ�َا َء ك َمث ِل ٱلعنك ُب
ِ ﴿ مثل �َِين �َذوا مِن د
َ َ ْ ُ َ َ
َُ َۡ ُ ۡ َ
  [٤١ : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٤ وت ل ۡو �نوا َ� ۡعل ُمون
� ِ �َيت ٱلعنكب

আল-কুরআন, সূরা আনকাবূ ত: ৪১।
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ওসীলায় আেখরােত তাঁর কােছ কােরা জেনয্ শাফ‘আত
করেত পােরন। বরং সাধারণ মানু েষরা আজ যােদরেক
আেখরােত তােদর িবপদকালীন সমেয় সু পািরশ করেত
পারেবন বেল সাবয্� কের িনেয়ে, আ�াহ েসিদন তােদর
বলেবন: ‘‘েতামরা যােদরেক আমার শরীক বেল মেন
করেত, তােদরেক ডােকা, তখন তারা তােদরগেক ডাকেব।
িক� তাঁরা তােদর ডােক সাড়া েদেবন না। উপর� আ�াহ
তােদর মােঝ একিট অম�রায় সৃ ি� কের েদেবন’’। 398
৩৯৭

ফেল তােদর সকল আশা ও ভরসা িচরতের বয্থর্তা
পিরণত হেব।


আেখরােত রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-বয্তীত
অনয্ানয্ ন-রাসূ লসহ সকল মু’িমন ও ওিলগণ

িনেজর

িচম�ায় উি�� থাকেবন। হাশেরর ময়দােন িহসাব-িনকাশ
চলাকালীন সমেয় একমা� সবর্ েশষ নবী ও রাসূল মুহা�সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বয্তীত সাধারণভােব কােরা
জেনয্ কাের েকােনা সু পািরেশর অি�� কুরআন ও িবশু�
398

. আয়াতিট িন�রূ:
ۡ
َ ْ ُ َ َۡ ۡ ََ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُۡ َ َ َ ّ َ ََٓ ُ ْ ُ َ ُ َُ َََۡ
ٗ
يبوا ل ُه ۡم َو َج َعل َنا بَيۡ َن ُهم َّ ۡو�ِقا
ج
ِ ﴿ و�وم �قول نادوا ��ءِي �َِين ز�متم فدعوهم فلم �ست
  [٥٢ :﴾ ]الﻜﻬﻒ

আল-কুরআন, সূ রা:কাহাফ: ৫২।
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হাদীস �ারা �ীকৃত নয়। হয্া, সাধারণভােব তাঁেদর সু পািরশ
�ীকৃত হেয়েছ েকবল জাহা�ামী মু’িমনেদর জাহা�ােম
যাওয়ার পর তােদরেক জাহা�াম েথেক েবর কের আনার
েক্ষে�। -কুরআেন আেখরােত শাফা‘আেতর িবষয়িট
শুধুমা� কািফর ও মুশিরকেদর েবলায়ই অ�ীকার করা
হয়িন, বরং মু’িমন মুশিরকেদর েবলায়ও তা অ�ীকার করা
হেয়েছ।
অতএব, েয-সব মুসিলম ভাই ও েবােনরা আেখরােত
আ�াহর স�ি� েপেয় ধনয্ হেয় মুহূেতর্র জেনয্ও জাহা�ােম
েযেয় �থেমই জা�ােত েযেত আ�হী, তােদরেক এখন েথেকই
যাবতীয় জ্ঞান, পিরচালনাগত, উপাসনাগত ও অভয্াসগত িশকর
হেত স�ূ ণর্ভাে মু� হেত হেব। িনজ িব�াস, কমর্ ও অভয্া
েথেক যাবতীয় িশকর্ী কমর্�েক স�ূণর্রূে প পিরহার কের িনে
হেব। িনেজর অজাে� যত েছাট বা বড় িশকর্ হেয় েগেছ েস
সেবর জেনয্ আ�াহর িনকট ক্ষমা চাইেত হেব। মেন রাখেত ,
এর মেধয্ই রেয়েছ আমােদর সকেলর পির�াণ
 و آﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن.  ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻻ اﺒﻟﻼغ.ﺗﻤﺖ ﺑ� و ﷲ اﺤﻟﻤﺪ و اﻤﻟﻨﺔ
  وﺳﻠﻢ ﻰﻠﻋ اﻨﻟﻲﺒ اﻷﻣ� وﻰﻠﻋ آﻪﻟ. �ﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ
.  وﻣﻦ ﺳﺎر ﻰﻠﻋ ﻧﻬﺠﻪ و ﺗﺒﻊ ﻫﺪاﻳﺘﻪ إﻰﻟ ﻳﻮم اﺪﻟﻳﻦ،ﻪ وﺳﻠﻢ
550

��প�ী
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(কুতুবখানা মাযহারী, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)।

হাদীেসর ��সমূহ:
11.

আহমদ ইবেন হা�ল, ইমাম, মুসনাদ; (ৈবরু: �ারুল কুতুিবল
ইলিময়য্া, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)।

12.

ইবেন আবী শায়বাঃ, আবু বকর ‘আ�ু �াহ, আল-মুসা�াফ
;স�াদনা: কামাল ইউসু ফ, (িরয়াদ:মাকতবাতুর রুশ, ১ম
সং�রণ, ১৪০৯িহ:)।

13.

ইবেন িহববান, মুহা�দ আল-বু�ী, সহীহ ইবেন িহববান;
(ৈবরু: মুআছছাছাতুর িরছালাঃ, ২য় সং�রণ, ১৯৯২ ি�.)।

14.

ইবেন খুযায়মাঃ, মুহা�দ , সহীহ; স�াদনা: ড.মুহা�দ মু�ফা
আল-‘আযমী, (ৈবরু: আল-মাকতবুল ইসলামী, সং�রণ
িবহীন, ১৯৭০ ি�.)।

15.

ইবেন মাজাহ, মুহা�দ ইবন ইয়াজীদ, আস-সু নান;স�াদনা:
মুহা�দ ফুআদ আ�ু ল বাকী, (�ান িবহীন: �ার এহইয়াউত
তুরািছল আরািবয়য্া, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)।

16.

ইবেন

িহববান,

মুহা�দ

িহববান;স�াদনা:শ’আইব

আল-বু�ী,
আরনাউত,

সহীহ

ইবেন

(ৈবরু:

মুআস

সাসাতুর িরসালাঃ, ২য় সং�রণ, ১৯৯৩ ি�.)।
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17.

আবু জা‘ফর �হাবী, আহমদ ইবন মুহা�দ, শরেহ মা‘আনী
আল-আ-ছার;স�াদনা:মুহা�দ যু হরী আন-না�ার, (ৈবরু:
�ারুল কুতুিবল ইলিময়য্, ১ম সং�রণ, ১৩৯৯িহ.)।

18.

আত-তাবিরযী, ওয়ালী উ�ীন আল-খতীব, িমশকাতুল মাসাবীহ
; (মাকতাবা রশীিদয়য্া, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন)।

19.

আত-িতরিমযী, আবু ঈসা মুহা�দ ইবেন ঈসা, আল-জােম‘উস
সু নান; (িমশর:শিরকাতু মু�ফা আল-বাবী..., ১ম সং�রণ,
১৯৬২ ি�.)।

20.

আদ-দািরমী, ‘আ�ু �াহ ইবেন ‘আ�ু র রহমান, সু নািনদ
দািরমী;স�াদনা:ফাওয়ায আহমদ, (ৈবরু: �ারুল িকতািবল
‘আরাবী, ১ম সং�রণ, ১৪০৭িহ:)।

21.

আদ-দায়লামী, আবু শুজ’ েশরওয়াই ইবন শহরদার ইবন
েশরওয়াই , মুসনাদু ল েফরদাউস;স�াদনা: সাঈদ ইবন িবসু নী
যাগলু ল, (ৈবরু: �ারুল কুতুিবল ইলিময়য্, ১ম সং�রণ,
১৯৮৬ ি�.)।

22.

আস্ িসিজ�ান, সু লায়মান ইবন আশ‘আছ, আস্ সুনা;
(িহমস: িসিরয়া, সং�রণ িবতীন, তাং িবহীন)।

23.

আল-কুশাইরী, মুসিলম ইবন হা�াজ, আস-সহীহ; স�াদনা:
মুহা�দ ফুআদ ‘আ�ু ল বাকী, (ৈবরু: �ার এহইয়াউত
তুরািছল ‘আরাবী, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)।
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24.

আল-বানী, শায়খ মুহা�দ নািসর উি�ন , িসলিসলাতুল
আহাদীিসদ

দয়ীফািত

ওয়াল

মাওদু ’আঃ;

(ৈবরু:

১ম

সং�রণ)।
25.

আত-�বরানী, সু লায়মান ইবন আহমদ, আল-মু‘জামুল কবীর;
(মুেসল:মাকতাবাতুল ‘উলূ ম ওয়াল িহকাম, ২য় সং�রণ,
১৯৮৩ ি�.)।

26.

আন-নাসাঈ, আহমদ ইবেন শ‘আইব আবু ‘আি�র রহমান,
আস-সু নান;স�াদনা:ড. আ�ু ল গাফ্ফার সুলায়মা, (ৈবরু:
�ারুল কুতুিবল ইলিময়য্, ১ম সং�রণ, ১৯৯১ ি�.)।

27.

আ�ীসাপুরী, আবু ‘আ�ু �াহ মুহা�দ ইবন ‘আ�ু �াহ, আলমুসতাদরাক ;স�াদনা: মু�ফা ‘আ�ু ল �ািদর আ�া, (ৈবরু:
�ারুল কুতুিবল ইলিময়য্, ১ম সং�রণ, ১৯৯০ ি�.)।

28.

বুখারী, আবু ‘আি��াহ মুহা�দ ইবন ঈসমাঈল, আসসহীহ;স�াদনা: ড. মু�ফা আদীব আল-বাগা, (ৈবরু: �ার
ইবেন কাছীর আল-ইয়ামামাঃ, ৩য় সং�রণ, ১৯৮৭ি�.)।

29.

বায়হা�ী, আহমদ ইবেন হুসাই, আস্সুনানুল কুবর; (ম�া:
মাকতাবাতু �ারুল বা, স�াদনা: মুহা�দ আ�ু ল কািদর
আ�া, সং�রণ িবহীন, ১৯৯৪ ি�.)।

30.

রাহওয়ায়হ,

ইসহাক

ইবন

মুসনাদ;স�াদনা:ড.আ�ু ল

ই�াহীম
গফুর

ইবন

িমখলদ,

আল-েবলূচী,

(মদীনা:মাকতাবাতুল আইমান, ১ম সং�রণ, ১৯৯১ ি�.)।
হাদীেসর বয্াখয্া:
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31.

‘আজীমাবাদী, আবুত তাইিয়য্ব মুহা�দ শামসুল ক, ‘আউনু ল
মা‘বূদ শরেহ সু নািন আবী দাউদ; (ৈবরু:�ারুল কুতুিবল
ইলিময়য্া, ২য় সং�রণ, ১৪১৫িহ:)।

32.

ইবেন হাজার ‘আসকালানী, ফতহুল বারী িব শরিহল বুখার,
(ৈবরু:�ারুল ম‘িরফাঃ, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)।

33.

ইবনু ল আছীর, আনেনহায়াতু ফী গারীিবল হাদীিস ওয়াল
আছার; (ৈবরু: আল-মাকতাবাতুল ইলিময়য্া, সং�রণ
িবহীন, সন িবহীন)।

34.

নববী, শরফু�ীন, শরহু সহীহ মুসিলম; (�ান িবহীন: ১ম
সং�রণ, ১৯২৯ ি�.)।

35.

মু�াহ

‘আলী

আল-কারী,

িমর�াতুল

মাফাতীহ;

(মুলতান:মাকতাবাঃ ইমদািদয়য্া, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)।
36.

িশববীর আহমদ ‘উছমানী, ফতহুল মুলিহ িব শরেহ সহীহ
মুসিলম; (করাচী: মাকতাবাতুল েহজায, সং�রণ িবহীন, সন
িবহীন)।

‘আকীদার ��ািদ:
37.

আহমদ বাহজাত, আ�াহু ফীল আ�ীদািতল ইসলািময়য্;
(কায়েরাঃ মুআছ ছাসাতুল আহরাম, ৪থর্ সং�র, ১৯৯৬ ি�.)।

38.

আল-বরীকান, ই�াহীম, ড., আল-মাদখালু িল েদরাসািতল
‘আ�ীদািতল ইসলািময়য্া; (আল-খুবার: �ারুস সু�া, সং�রণ
িবহীন, ১৯৯২ ি�.)।
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39.

আল-জাযাইরী, আবু বকর জািবর, ‘আ�ীদাতুল মু‘িমন; (েজ�া:
দারুস শু, ৫ম সং�রণ, ১৯৮৭ ি�.।)।

40.

আল-গাযালী, আল-ইমাম, আল-ই�েতসাদ ফী উসূ িলল
এ‘েতকাদ।

41.

আস-সাইিয়য্দ সােব, আল-‘আ�াইদু ল ইসলািময়য্া; (ৈবরু:
দারুল িকতািবল‘আরাবী, সং�রণ িবহীন, ১৯৭৫ ি�.)।

42.

‘আ�ু ল ‘আযীয আল-মুহা�দ আল-সলমান, আল-আসইলাতু
ওয়াল

আজিয়বািতল

উসূ িলয়য্ািত ‘আলাল

‘আ�ীদািতল

ওয়ািসিতয়য্াঃ িল ইবেন তাইিময়য্; (�কাশ িবহীন, ২১ম
সং�রণ, ১৯৮৩ ি�.)।
43.

ইবন আিবল ইয্য, আল-হানাফী, শরহুল ‘আ�ীদািতত
�াহািবয়য্া ; (ৈবরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৫ম সং�রণ,
তািরখ িবহীন)।

44.

েশখ ‘আ�ু র রহমান ইবন হাসান আ-লু শ েশখ, ফাতহুল
মাজীদ িব শারিহ িকতািবত তাওহীদ ; (লাহুর : আনসারুস
সু �ািতল মুহা�িদয়য্া, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন)।

45.

শাহ ইসমাঈল শহীদ, তা�িবয়াতুল ঈমান; (েদওব�: মাকতাবা
থানভী, সং�রণ িবহীন, ১৯৮৪ ি�.)।

46.

সু লাইমান ইবন ‘আি��াহ ইবন মুনী’, আশ-শায়খ, তাইসীরুল
‘আযীিযল হামীদ ফী শরেহ িকতািবত তাওহীদ; (ৈবরু: আলমাকতবুল ইসলামী, ১ম সং�রণ, ১৪০২িহ:)।
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47.

মুবারক ইবন মুহা�দ আল-মীলী, আশিশকু্র ওয়া মাজািহরু;
(মদীনা:আল-জািম‘আতুল

ইসলািময়য্া,

১ম

সং�রণ,

১৪০৭িহ:)।
48.

মু�া ‘আলী �ারী আল-হানাফী, শরহু িকতািবল িফকহু
আকবার; (ৈবয়রুত : দারুল কুতুিবল ইলিময়য্, সং�রণ
িবহীন, তািরখ িবহীন)।

49.

মাহমূ দ শালতুত, আল-ইসলামু আ�ীদাতুন ওয়া শরী‘আতুন;
(কায়েরা: দারুশশুর, ১৭তম সং�রণ, ১৯৯৭ ি�.)।

50.

মুহা�দ আল-গাযালী, ‘আ�ীদাতুল মুসিলম; (কায়েরা: দারুল
কুতুিবল ইসলািময়য্া, সং�রণ িবহীন, ১৯৮০ ি�.)।

51.

মুহা�দ খলীল হারর্া, শরহুল ‘আ�ীদািতল ওয়ািসিতয়য্া;
(মদীনা: মারকাজুদ দাওয়াঃ, েসৗিদ আরব, ৭ম সং�রণ,
তািরখ িবহীন)।

52.

যাকািরয়য্া ‘আলী ইউছু ফ, আল-ঈমান ওয়া আ-ছারুহু ওয়
আশিশকু্ ওয়া মাজািহর
র
; (কায়েরা: মাকতাবাতুস সালাম
আল-‘আলিময়য্া, ২য় সং�রণ, তািরখ িবহীন)।

িফকেহর �� সমূ হ:
53.

আল-কা-সানী,

‘আলউ�ীন

আবু

বকর

ইবন

মাস‘উদ,

বাদাই‘উস সানাই‘উ; (করাচী: এস.এম.সাঈদ ক�ানী, ১ম
সং�রণ, ১৯১০ ি�.)।
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54.

ইবেন ‘আিবদীন, হািশয়াত ◌ুরি�ল মুহতার ‘আলাদ দু রিরল
মুখতার; (পািক�ান:এইচ.এম.সাঈদ ক�ানী, সং�রণ িবহীন,
সন িবহীন)।

55.

ইবনু ল হুমা, কামাল উ�ীন মুহা�দ ইবন ‘আ�ু ল ওয়ািহদ,
শরেহ ফতুহুল কাদী; (�ান িবহীন: �ার এহইয়াউত তুরািছল
‘আরাবী, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)।

56.

ইমাম

নববী,

আল-মাজমূ‘

শরহুল মুহা�া;

(�ান

িবহীন:�ারুল িফক, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)।
57.

�াযী ছানাউ�াহ পািনপিত, ফতাওয়া রশীিদয়াঃ।

58.

মুহা�দ ‘আ�ু র রহীম, ফতাওয়া রহীিময়য্া; (গুজরাট :
মকতবা-ই- রহীিময়য্া, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন)।

59.

মাওলানা ‘আ�ু ল হাই, ফতাওয়া আ�ু ল হাই; (মাকতাবা
থানবী: েদওব� , ১ম সং�রণ, ১৯৮৯ ি�.)।

60.

সারখাসী, আবু বকর মুহা�দ ইবন আহমদ, আলমাবসূ তব;
(করাচী: এদারাতুল কুরআিন ওয়াল ‘উলূ িমল ইসলািময়য্া)।

ইসলােমর ইিতহাস স�িকর্ত ��াি:
61.

আল-মুবারকপূ রী, সিফয়ু য্র রহমা, আর-রাহী�ুল মাখতুম ;
(িরয়াদ : দারুস সালা, ১৯৯৪ ি�., সং�রণ িবহীন)।

62.

ইবেন কাছীর, আল-েবদায়াতু ওয়ান েনহায়াঃ; (ৈবরু:
মককতাবাতুল মা‘আিরফ, ৬� সং�রণ, ১৯৮৫ ি�.)।
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63.

ইবেন িহশাম, আস্ সীরাতুন নবিবয়য্;স�াদনা:মু�ফা আসসা�া ও গং, (িমশর:তুরাছু ল ইসলাম, সং�রণ িবহীন, তািরখ
িবহীন)।

64.

নদভী,

ৈসয়দ

সু লায়মান,

তারীখু

‘আরিদল

‘আরব;

(করাচী:�ারুল এশ‘আত, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন)।
65.

নদভী, ৈসয়দ সু লায়মান, মাওলানা, তারীখু আরিদল কুরআন;
(করাচী: দারুল এশ‘আত, ১ম সং�রণ, তািরখ িবহীন)।

66.

মুহা�দ ইবন ‘আ�ু ল ওয়াহহাব, মুখতাসারু সীরািতর রাসূ ল;
(িরয়াদ: আর-িরয়াসাতুল দআ-�াহ িল এদারািতল বুহুিছল
ইলিময়য্া..., সং�রণ িবহীন, ১৪০৮িহজরী)।

67.

হাসান ই�াহীম হাসান, ড., তারীখুল ইসলাম; (কায়েরা:
মাকতাবাতুন নাহদািতল িমশিরয়য্া, ১৪ সং�রণ, ১৯৯৬ ি�.)।

অনয্ানয‘আরবী��:
68.

ইবেন

তাইিময়য্া,

আল-�া‘ইদাতুল

জালীলাঃ

িফত

তাওয়াসসু িল ওয়াল অছীলাঃ; স�াদনায় ৈসয়দ রশীদ েরজা,
(...: মাকতাবািতছ েছ�াফািতত �ীিনয়য্া, স্ং�রণ িবহী,
তািরখ িবহীন)।
69.

ইবেন তাইিময়য্া, আহমদ, একেতজাউস িসরািতল মু�াকীম,
স�াদনা:

হািমদ

আল-ফ�ী,

সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন)।
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(ৈবরু:দারুল ম‘িরফাঃ,

70.

ইবেন তাইিময়য্া, িযয়ারাতুল কুবূ ির ওয়াল ইে�নজািদ িবল
মাকবূ র; (িরয়াদ: আর িরয়াসাতুল ‘আ-�াঃ..., দারুল ইফত,
১ম সং�রণ, ১৪১০িহ:)

71.

ইবনু ল জাওযী, আবুল ফরজ ‘আ�ু র রহমান, তলবীেস
ইবলীস; (ৈবরু: দারুল কুতুিবল ইলিময়য্, ১ম সং�রণ,
১৯৮৩ ি�.)।

72.

ইবেন হাজার আল-‘আস�ালানী, েলসানু ল মীযান; (ৈবরু:
মুআসসাসাতুল এ‘লাম িলল মা�বূ‘আত, ৩য় সং�রণ, ১৯৮৬
ি�.)।

73.

ইবেন কাছীর, ইসমাঈল, আবুল েফদা ইসমাঈল, �াছাছু ল
আি�য়া; স�াদনা : আ�ু ল কািদর আহমদ আ�া, (কায়েরা:
মা�বায়াতু েহসান, ১ম সং�রণ, ১৯৮১ ি�.)।

74.

ইবেন কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্া, মুহা�দ ইবেন আবু বকর,
হািশয়াতু

ইবিনল

কাইিয়য্;

(ৈবরু:

�ারুল কুতুিবল

ইলিময়য্া, ২য় সং�রণ, ১৯৯৫ ি�.)।
75.

ইবেন

কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্া,

এগাছাতুল

লাহফান;

(কায়েরা: দারুত তুরািছল‘আরাবী, ২য় সং�রণ, ১৯৮৩ ি�.)।
76.

ইবেন কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্া, িমফতাহু দািরস স‘আদাঃ,
(ৈবরু: দারুল কুতুিবল ইলিময়য্, সং�রণ িবহীন, তািরখ
িবহীন)।

77.

আবু যু হরাঃ, ইমাম, মুকারানাতুল আদইয়ান; (কায়েরা:দারুল
িফকিরল ‘আরাবী, সং�রণ িবহীন, ১৯৯১ ি�.)।
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78.

আহমদ রূম, মাজািলসু ল আবরার; (করাচী:�ারুল এশ‘আত,
সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)।

79.

আহমদ

শালাবী,

ড.;

মু�ারানাতুল

আদইয়ান;

(কায়েরা:মাকতাবাতুন নু হদািতল িমসরীয়য্া, ৮ম সং�রণ,
১৯৮৯ ি�.)।
80.

আ�াহানী, আবু নাঈম আহমদ ইবন ‘আ�ু �াহ, িহলয়াতুল
আউিলয়া; (�ান িবহীন, �ারুল িকতািবল ‘আরাবী, ৪থর্
সং�রণ, ১৯৮৫ ি�.)।

81.

আল-বানী, মুহা�দ নািসর উি�ন, তাহজীরুস সািজদ ‘আন
ইে�খা-িজল কুবূ ির মাসািজদা; (ৈবরু: আল-মাকতাবুল
ইসলামী, ৪থর্ সং�র, ১৪০২িহজরী)।

82.

আল-জুরজানী,

শরীফ

‘আলী

ইবন

মুহা�দ,

িকতাবুত

তা‘রীফাত;ৈবরু: দাবুল কুতুিবল ইলিময়য্া, ১ম সং�রণ,
১৯৮৩ ি�)।
83.

আল-জাযাইরী, আবু বকর জািবর, ওয়া জাউ ইয়ারকুদু ন!!!
মাহলান ইয়া েদা‘আতাত দালালাঃ; ( ﻭﺟﺎءﻭﺍ ﻳﺮﻛﻀﻮﻥ !!! ﻣﻬﻼ
�( )ﻳﺎ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔান িবহীন: িমন ওয়াছাইিলদ দা‘ওয়াঃ,
১৪০৬িহজরী)।

84.

আদ-েদহলভী , শাহ ওয়ালী উ�াহ, হু�াতু�ািহল বািলগা;
(ৈবরু: �ারুল ম‘িরফাঃ, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)।
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85.

আদ-েদহলভী, শাহ ওয়ালী উ�াহ মুহাি�স, আল-ফাউজুল
কাবীর ; (েদওব� : এমদািদয়া কুতুবখানা, সং�রণ িবহীন,
তািরখ িবহীন)।

86.

গংেগাহী, মাওলানা মুহা�দ হানীফ, জাফারুল মুহাসিসলীন িব
আহওয়ািলল মুআলিলফীন; (করাচী:দারুল এশ‘আত, ১ম
সং�রণ, সন িবহীন)।

87.

ওয়ািহদ উি�ন খান, আল-ইসলামু ইয়াতাহা�া; (কায়েরা:
আল-মুখতারুল ইসলাম, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)।

88.

ফারুক হামাদা, ড., আল-ওয়ািসয়য্াতুন নববীয়য্; (আলমাগিরব: দারুছ েছ�াফা, ১ম সং�রণ, ১৯৮৩ ি�.)।

89.

কাজী ছানাউ�াহ পািনপিথ, ইরশাদু ত তািলবীন।

90.

মুহা�দ আিরফ স�হলী, মাওলানা, ে�লভী িফৎনা কা নয়া
রূ; (উ�ূ র্ ভাষা), (লাহুর : আ�াফ �াদাসর্ , ২য় সং�রণ,
১৯৭৮ ি�.)।

91.

মুহা�দ ইবন ‘আ�ু ল ওয়াহ্হা, মাসাইলু ল জািহিলয়য্া;
(মদীনা: মা�ািব‘উল জােম‘আিতল ইসলািময়য্া, সং�রণ
িবহীন, ১৩৯৬িহজরী)।

92.

নদভী, আবুল হাসান ‘আলী , মা-যা খািছরাল আ-লামু িব
ইনেহ�াি�ল মুসিলমীন; (আলিমল ইসলামী িলল মুনা�ামািতত
�ু�ািবয়য্া, সং�রণ িবহীন, ১৯৮১ ি�.)।
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93.

নূর েকলীম, মাওলানা, ে�লভী মাযহাব আওর ইসলাম;
(ফয়সালাবাদ : মাকতাবা দারুল উলূম ফয়েয মুহা�দ,
সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন)

94.

হাসানু ল বা�া, মাজমূ‘আতু রাসা-ইিলল ইমাম আশ-শহীদ;
(ৈবরু: আল-মুআছ্ছাছাতুল ইসলািময়য্, সং�রণ িবহীন,
তািরখ িবহীন)।
সাঈদ আহমদ বালনপূ রী, আল-‘আউনু ল কবীর িফল ফাওিযল

95.

কবীর; (েদওব�: মাকতাবাতু েহজায, সং�রণ িবহীন, সন
িবহীন, সং�রণ িবহীন)।
বাংলা ��
96.

‘আ�ু ল মা�ান তািলব, বাংলােদেশ ইসলাম; (ঢাকা:আধু িনক
�কাশনী, সং�রণ িবহীন, ১৯৮০ ি�.)।

97.

অধয্াপক ‘আ�ু ল�ু র সালাফী, েতৗিহদ বনাম িশকর; (রংপুর:
সালািফয়া �কাশনী, সং�রণ িবহীন, ১৯৮৪ ি�.)।

98.

এ.এইচ.এম শামসু র রহমান, আপন গৃ েহ অপিরিচত; (খুলনা:
জাহান ি�ি�ং ে�স, ১ম সং�রণ, ২০০০ ি�.)।

99.

েগাপাল হালদার, সং�ৃ িতর রূপা�;মুহা�দ ‘আ�ু র রহীম,
মাওলানা, িশকর্ ও তাওহী; (ঢাকা: খায়রুন �কাশন, ২৫তম
সং�রণ, ১৯৯৬ ি�.)।

100.

েগালাম

সাকলােয়ন,

বাংলােদেশর

সূ ফী

সাধক;

(ঢাকা:ইসলািমক ফাউে�শন, ৫ম সং�রণ, ১৯৯৩ ি�.)।
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101.

গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান।

102.

জয়�ানু জ বে�াপধয্য়, ধেমর্র ভিবষয; (কিলকাতা: এলাইড
পাবিলশারস, ১ম সং�রণ, তািরখ িবহীন), পৃ . ২৫।

103.

েদওয়ান নূ রুল আেনায়ার েচৗধুর, শাহ জালাল (রহ.);৩য়
সং�রণ, ই.ফা.বা., ১৯৯৫ ি�.)।

104.

েমহরাব আলী, পীর েচেহল গাজী; (�ান িবহীন: ১ম সং�রণ,
১৯৬৮ ি�.)।

105.

মুহা�দ ইউনু ছ, েচৗধু রী লড়াই।

106.

েমা: বুরহানু ি�ন, ‘েশেরক িবনাশ বা েবেহে�র চািব , (আলনাহদা �কাশনী, ১৩৯৫ বাংলা)।

107.

মাওলানা ৈসয়দ আহমদ, ‘েশেরক বজর্, (সাতক্ষীর :
হািমিদয়া লাইে�রী , ১৩৬৮ বাংলা)।

108.

মাওলানা আকরম খাঁ, েমাসেলম বে�র সামািজক ইিতহাস;
(ঢাকা: আজাদ অিফস, ১ম সং�রণ, ১৯৬৫ ি�.)।

109.

মাহবুেব েখাদা েদওয়ানবাগী, আ�াহ েকােনা পেথ; (ঢাকা: সূ ফী
ফাউে�শন, আরামবাগ, ৩য় সং�রণ, সন িবহীন)।

110.

মাহবুেব েখাদা েদওয়ানবাগী, রাসূল সতয্ই িক গরীব িছেল;
(ঢাকা: সূ ফী ফাউে�শন, আরামবাগ, সং�রণ িবহীন, সন
িবহীন)।

111.

মুহা�দ ফযলু ল করীম, েতৗহীদ-েরসালত ও নূ ের মুহা�দী
(সা.)-এর সৃ ি� রহসয; (কুিম�া:জমইয়াতু ‘উলামাই আহিলস
সু �াত ওয়াল জামা‘আত, ১ম সং�রণ, ১৯৯১ ি�.)।
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112.

সংিক্ষ� ইসলামী িব�েক; (ঢাকা: ইসলািমক ফাউে�শন,
বাংলােদশ, ২য় সং�রণ, ১৯৮৭ ি�.)।

113.

ৈসয়দ েমাহা�দ এছহাক, েভেদ মা‘েরফত; (ঢাকা:আলএছহাক �কাশনী, সংেশািধত সং�রণ, ১৪০২ বাংলা)।

114.

ৈসয়দ েমাহা�দ এছহাক, তািবেজর িকতাব; (ঢাকা: আলএছহাক �কাশনী, সংেশািধত সং�রণ, ১৩৯৭ বাংলা)।

115.

�গর্ীয় রেমশ চ� সরকা, মুি�র দরবার ; (চ��াম : �
পুিলন িবহারী শীল, সং�রণ িবহীন, ১৯৯২ ি�.)।

116.

ৈসয়দ েমা�ফা কামাল, শাহ জালাল ও তাঁর কারামত; (িসেলট
: িনউ এমদািদয়া লাইে�রী, ১০ম সং�রণ, ১৯৯৬ ি�.)।

117.

হাবীবুর রহমান, আছু দগােন ঢাকা, উ�ূ র্ ভাষায় রিচ, (ঢাকা:
মনজর ে�স, ১ম সং�রণ, ১৯৪৬ ি�.)।

118.

‘‘ে�েমর শুর-এে�র খনী (�কাশক: চাঁদপুরী শাহ দরবার
শরীফ: খােদম মুহা�দ শিফকুল ইসলাম, ১ম সং�রণ)।
েলখেকর নাম িবহীন বই।

গেবষণা
১১৯. মুহা�দ আফাজ উি�ন, ‘‘ইসলামী দাওয়াত িব�াের ও ধমর্ীয় সামািজক সং�াের ‘আ�ু ল আউয়াল েজৗনপুরী এর অবদান’’,
িপ.এইচ.িড

িথিসস,

(ইসলামী

অ�কািশত, ১৯৯৮ ি�.),

565

িব�িবদয্াল,

কুি�য়া,

অিভধান
119.

অধয্াপক আনতুয়ান ন‘মাহ ও গং, আল-মুনিজদ; ৈবরু:
দারুল মাশির, ২১ সং�রণ, ১৯৭২ ি�.।

120.

ইবেন মানজুর, েলছানু ল ‘আরব; (কুম:নাশরুল আদািবল
হাওযাহ, সং�রণ িবহীন, ১৮০৫িহ:।

121.

ই�াহীম মু�ফা ও গং, আল-মু‘জামুল ওয়াসীত; (েতহরান:
আল-মাকতাবাতুল ইলিময়য্া, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন)।

122.

‘উমার েরজা কাহহা-লাহ, মু‘জামুল মুআি�ফীন; (ৈবরুত :
মুআসসাসাতুর িরসালাঃ, ১ম সং�রণ, ১৯৯৩ ি�.)।

123.

ড. মুহা�দ ফজলু র রহমান, ‘আরবী-বাংলা বয্বহািরক
অিভধান; (ঢাকা: িরয়াদ �কাশনী, ১ম সং�রণ, ১৯৯৮ ি�.।

পি�কা
124.

ৈদিনক ইনেকলাব, ২৫ েসে��র , ১৯৯৭ ি�.)।

125.

ৈদিনক ‘করেতায়া’, (বগুড়া: ১৮/১২/১৯৮৭ ি�.)।

126. সা�ািহক ‘েসানার বাংলা, (শু�বা, ৪/৮/২০০০ ি�.)।
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