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ি�তীয় অধযায় 

বাংলােদেশর অিধকাংশ মুসিলমেদর মােঝ িশেকরর বিহহঃকাশ 

বাংলােদেশ ইসলাম আগমেনর ঃা�ােল জনগণ কতৃরক 

তা �হেণর ধরন ও ঃকৃিত 

ঃথম 

পিরে�দ 

বাংলােদেশ ইসলাম আগমেনর ঃা�ােল এেদেশর 

েভৗগিলক, রাজৈনিতক ও ধমরীয় অব�া 

 
জনগেণর ইসলাম �হেণর ধরন ও ঃকৃিত 

ভারতীয় মুসিলমেদর ধমরীয় অব�ার অবনিত 

বাংলােদেশ িশকর   রার েকেসমসহ  ি�তীয় 

পিরে�দ 

জােহলী যুেগর িশেকরর েকেসমসেহর সােথ 

আমােদর েদেশ অবি�ত িশেকরর েকেসমসেহর 

তুলনা 

তৃতীয় 

পিরে�দ 
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বাংলােদেশর অিধকাংশ মুসিলমেদর মােঝ ঃ িলত িশকর 

 ( نغاالد�شو سل�وانوكث�وفوالك واظيور ) 
 তুথর 

পিরে�দ 

জানগত িশকর ( العلموفوالك واظيور ) 

 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম অদৃশয বা 

গােয়ব স�েকর জানেতন বেল িববাস করা 

ভাগয স�েকর জানার জনয েজযািতিবরদেদর িনকর 

গমন করা এবং তােদর কথায় িববাস �াপন করা 

তারকা সৃি�র রহসয 

অতীত ও বতরমান েজযািতিবরদেদর মেধয পাথরকয 

িজন ও িজন সাধকরা অদৃশয স�েকর জানেত পাের 

বেল িববাস করা 

পািখ বা বানেরর মাধযেম ভাগয জানার ে �া করা 

আ�াহর ওিলগণ  গােয়ব স�েকর জােনন? 

পির ালনাগত িশকর ( ارصفوفوالك واظيور ) 

িবপদ মুি�র জনয খতেম নাবী পাা করা 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ঃশংসা 

ও �িত বণরনা কের তাােক আ�াহর অবতাের 
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পিরণত করা 

অিলগেণর মেধয যারা গগউ ও কুতুব তারা পৃিথবী 

পির ালনা কেরন বেল িববাস করা 

ওিলগণ  িক মানুেষর কলযাণ করেত পােরন ? 

কবর� ওিলগণ  িক আ�ানকারীেদর আ�ান 

শনেত পােরন ? 

আ�াহই সকল কলযাণ ও অকলযােণর মািলক 

কবের অ�ুল কািদর জীলানীর হ�েকেপ িববাস 

আ�ুল কািদর জীলানীেক দ�গীর নােম 

অিভিহতকরণ 

রা�ীয় কমতা ঃািার েকেক েদেশর জনগণেক 

সকল কমতার মািলক বেল মেন করা 

ওলীেদর কবর ও কবেরর মাির, গাউ, িনকর� 

কস েপর পািন ও জীব-জ�র �ারা গপকাের িববাস 

করা 

মানব রি ত িবধান ও আইন �ারা েদশ শাসন ও 

িব ার কাযরয পির ালনা করা 

িজেনর অিন� েথেক বাা ার জনয িজনেক িশরনী 

দান 
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ভাগয পিরবতরেনর েকেক পাথেরর ঃভােব িববাস 

করা 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েপের 

বাধা পাথেরর �ারা গপকাের িববাস 

িন�জগেতর গপর গধরজগেতর তারকারািজর 

ঃভােব িববাস করা 

মানুেষর গপর েকােনা �েহর ঃভাব থাকা িমথযা 

হওয়ার বা�ব ঃমাণ 

গপাসনাগত িশকর ( العبيداتوفواظيورالك  ) 

আ�াহ তা‘আলার নােমর িজকেরর সােথ বা 

এককভােব রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর নােমর িজকর করা 

কবরমুখী হেয় বা কবেরর পােবর নামায আদায় 

করা 

�ত েদা‘আ কবুল হওয়ার আশায় মুরিশদ বা 

পীেরর ৈবাকখানার িদেক মুখ কের েদা‘আ করা 

ওলীেদর িনকর িকউু কামনা করা 

ওলীেদরেক সাহােযযর জনয আ�ান করা 
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ওলীেদর কবেরর পােবর দাািিেয় িবনয় ঃকাশ করা 

আ�াহর এবাদেতর জনয কবেরর পােবর ই‘িতকাফ 

বা অব�ান করা 

কবেরর  ার পােবর ঃদিকণ বা বওয়াফ করা 

কবরেক সামেন েরেখ রকু‘ ও েসজদা করা 

কবর, কবর, দরবার ও মুকােম মানত করা 

গায়র�ােহর নােম পশ যবাই করা 

আ�াহর ভালবাসার নযায় িনেজর পীরেক ভালবাসা 

অ�ের পীর ও ওিলেদর অিনে�র েগাপন ভয় করা 

আ�াহ বযতীত অেনযর গপর ভরসা করা 

আ�াহ ও রাসসল বযতীত েকােনা মানুেষর মত ও 

পেথর িনহশতর আনুগতয ও অনুসরণ করা 

িনিদর� কের এক মাযহাব অনুসরেণর স�াবয �ান 

সকল িবষেয় িনিদর� কের এক মাযহাব পালন করা 

জররী না হওয়ার কারণ 

িবশু হাদীেসর িবপরীেত অঅভােব মাযহাব 

পালেনর বা�ব গদাহরণ 

অনুসরেণর বযাপাের সাধারণ ও আধুিনক িশকায় 
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িশিকতেদর অব�া 

পীেরর িনকর রহমত ও করণা কামনা করা 

অভযাসগত িশেকরর গদাহরণ ( والك واظيور
 (العيدات

েরাগ িনরামেয়র গে�েশয ধাতব  বয �ারা িনিমরত 

আংির বা বালা পিরধান করা 

িজন বা অপর েকােনা েরােগর অিন� েথেক 

আ�রকার জনয শরীের তা‘বীজ বযবহার করা 
( ارع �ذوأموار يئموتعليق )  

তা‘বীেজর ঃকারেভদ 

এ জাতীয় তা‘বীজ হারাম হওয়ার কারণ 

দুেধর গাভী ও নতুন বা�ার গলায় তা‘বীজ, জুতা 

ও জােলর রুকরা ঝুলােনা 

�ামীেক বাধয করার জনয েগাপেন নেরর  ুলা, 

িবউানা, বািলশ বা অনয েকাথাও তা‘বীজ রাখা 

আগন, র�, খাবার  বয, স�ান ও মাির ইতযািদর 

নােম বা তােত হাত েরেখর শপথ �হণ করা 

ওলীেদর কবেরর মাির ও েসখােন জালােনা 
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েমামবািতেক িবিভ� েরােগর জনয গপকারী মেন 

করা 

েকান ভা�যর বা  ৃিতেসৗধেক স�ান ঃদশরেনর 

জনয িনরেব দাািিেয় থাকা 

িশখা অিনবরােণর পােশ দাািিেয় আগনেক স�ান 

ঃদশরন করা 

কপােল রাকা �শর কের তা স�ান করা 

জ�েলর িজেনর কােউ আ�য়  াওয়া 

খাওয়াজ িখিযর ও পীর বদরেক আ�ান করা 

জ�েলর কাা সরদািরনীেক ভয় করা 

মাির ও গাউেক সালাম করা 

িশেকর আসগর এর কিতপয় গদাহরণ 

 ( األصاروللك وأاثلةونعض ) 

কুসং�ার 

বাংলােদেশর মুসিলমেদর মােঝ ঃ িলত িশেকরর 

সােথ জােহলী যুেগর িশেকরর তুলনামসলক আেলা না 
প�ম 

পিরে�দ 

তৃতীয় অধযায় 
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অিধকাংশ মুসিলমেদর িশেকর পিতত হওয়ার কারণ 

( الك وفوالسل �وانوكث�ومق عوأسبيب:وواليلثوالفصي ) 

অিধকাংশ মুসিলমেদর িশেকর পিতত হওয়ার 

পেরাক ও ঃতযক কারণ 

ঃথম 

পিরে�দ 

ঃথম পেরাক কারণ : ইসলােমর সিাক আ�ীদা 

স�েকর তারা অজ 

 :الشك ف ابسلم� قوعلو اببرش غ� األول السبب(
 )الصحيحة اإلسالميةجهلهم للعقيدة 

 

ি�তীয় পেরাক কারণ : শয়তােনর  তুমুরখী ষিযয  

 اكييد :الشك لوقوع اببرش غ� الر� السبب (
 )الشيطرن

মুসিলমেদর িশেকর িলা হওয়ার ঃতযক কারণসমসহ 

 )الشك ف ابسلم� لوقوع اببرشة األسبرب (

ঃথম কারণ : রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ও অিলগেণর স�ান ঃদশরেনর েকেক 

সীমাল�ন  

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কবর 

িনজ গৃেহ েদয়ার কারণ  
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মানুষেক স�ান করা িনেয় বািাবািি করার ধরন  

ি�তীয় কারণ : রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এবং ওিলগণ েক ৈবিশ�য ঃদােনর 

েকেক বািাবািি করা  

তৃতীয় কারণ : ব�র সােথ কলযাণ ও অকলযােণর 

স�করকরণ  

 তুথর কারণ : িন� জগেতর গপর গ�রজগেতর �হ 

ও নকেকর ঃভােব িববাসী হওয়া  

প�ম কারণ : আ�াহর গপাসনায় ওিলগণ েক 

শরীক করা  

ষ� কারণ : ওিলগণ েক আ�াহ ও সাধারণ 

মানুেষর মেধয মধয�তাকারী ও শাফা‘আকারী 

িহেসেব মেন করা  

সাম কারণ : পীর ও মুরববীেদর কথা-বাতরা ও 

েহদায়তী বাণীসমসেহর অঅ অনুসরণ করা 

অ�ম কারণ : ইমামগেণর ইজেতহাদী গি� সমসহ 

পালেনর েকেক শরী‘আেতর সীমাল�ন করা  

নবম কারণ : েদা‘আ করার সময় ওসীলা �হেণর 

েকেক বািাবািি করা  
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দশম কারণ : অিলগেণর শাফা‘আত স�েকর 

বািাবািি করা 

একাদশ কারণ : অিলগেণর িনকর কলযাণ কামনা 

ও তাােদর অকলযােণর েগাপন ভয় করা  

�াদশ কারণ : কবেরর স�ান ঃদশরেনর েকেক 

বািাবািি করা 

কেয়াদশ কারণ : রাজৈনিতক েনতােদর আনুগতয 

করার েকেক বািাবািি করা 

 তুদরশ কারণ : েকােনা েকান েরাগ িনেজই 

সং�িমত হয় বেল মেন করা  

ওিলগণ  িক মানুষ ও আ�াহর মােঝ ওসীলা বা 

মধয�তাকারী? 

ি�তীয় 

পিরে�দ 

মানুেষর জীবেনর ইহেলৗিকক সমসযা ও তা 

সমাধােনর মাধযম 

 

পরকালীন সমসযা সমাধােনর মাধযম 

জানী ও স মানুষেদর সহ যর �হণ  

( الصرل� و العلمرء صحبة ) 

কুরআেন বিণরত ওসীলা শে�র অপবযাখযা  
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( الوسيلة بع� الرطئ الفس� ) 

ওসীলার মসলকথা ( الوسيلة حقيقة ) 

আ�াহর িনকর েকােনা মানুেষর নাম বা মযরাদার 

ওসীলায় িকউু  াওয়া যায় না 

জীিবত মানুেষর েদা‘আর ওসীলা �হণ  

( الح ددعء الوسيلة ) 

কােরা নােমর ওসীলায় েদা‘আ করা েবদ‘আত 

েদা‘আ কবুেলর স�াবয সময় ও মুহসতর 

আ�াহ তা‘আলার িনকর িকউু  াওয়ার ৈবধ 

ওসীলার ঃকারেভদ 

 )ابشوعة الوسرئل أنواع(

ঃথম প�া : আ�াহ তা‘আলার সু�র নামাবলী ও 

সুমহান গণাবলীর ওসীলায় েদা‘আ করা  

 ) الع� تهوصفر الس� دأسمرءه اهللا ىل الوسل (

ি�তীয় প�া : আ�াহর তাওহীদ ও ঈমােনর 

রকনসমসেহর ঃিত ঈমান আনয়েনর ওসীলায় 

েদা‘আ করা  

 )اإليمرن دأر�ن درإليمرن اهللا ىل الوسل (
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তৃতীয় প�া : আ�াহর িনকর িবপদ ও দুহেখর কথা 

বেল িনেজর অপারগতা ও দুবরলতা ঃকােশর 

ওসীলায় েদা‘আ করা 

 )األضار من اإل�سرن أصيب مر دذكر اهللا ىل الوسل(

 তুথর প�া: িনেজর অপরাধ �ীকার করার ওসীলায় 

েদা‘আ করা  

 )النوب درعتاف اهللا ىل الوسل(

প�ম প�া : েকােনা স কেমরর ওসীলায় েদা‘আ 

করা 

 )الصرلة األعمرل دذكر اهللا ىل سلالو( 

ষ� প�া : জীিবত মানুেষর েদা‘আর ওসীলায় 

আ�াহর িনকর িকউু কামনা করা 
 )الصرلح الح ددعء اهللا ىل الوسل(

ওসীলা করার অৈবধ প�া 
 )للوسيلة ابشوعة الغ� الوسرئل(

কােরা িবেশষ মযরাদা কাগেক িবপদ েথেক রকা 

করেত পাের না  

কােরা িবেশষ মযরাদার ওসীলায় আেখরােত েকগ 
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িবপদ েথেক রকা পােবনা 

রাসসলস�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

মযরাদার ওসীলায় েদা‘আ করা ৈবধ বলা স�িকরত 

কিতপয় দলীল ও এর খ�ন 

আ�াহর গপর কােরা েকােনা অিধকার েনই 

পািথরব ও পরকালীন িবষেয় অিলগেণর শাফা‘আত 

 )واألخرو�ة النيو�ة األاور ف األولرء شفرعة :الرلث اببحث(
তৃতীয় 

পিরে�দ 

শাফা‘আত স�েকর আরেবর মুশিরক ও 

ি��ানেদরেক শয়তােনর েদয়া ধারণা 

 

অিলগেণর শাফা‘আত স�েকর সাধারণ মুসিলমেদর 

মােঝ শয়তােনর েদয়া ধারণা 

েকান েকােনা শরী‘আতী পীরেদর দৃি�েত 

শাফা‘আত 

েকােনা মানুষই িনেজেক স  মানুষ হওয়ার সনদ 

িদেত পাের না 

কুরআন ও হাদীেসর আেলােক শাফা‘আেতর 

মসলকথা 

দুিনয়াবী িবষেয় পর�েরর িনকর শাফা‘আত করা 
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ৈবধ হওয়ার শতরসমসহ 

দুিনয়াবী িবষেয় আ�াহর কােউ শাফা‘আত 

আেখরােত আ�াহর কােউ শাফা‘আত  

 )القيرمة يوم ف اهللا دعن الشفرعة(

সাধারণ মুশিরক ও মুসিলম মুশিরকরা আেখরােত 

েয অব�ায় হািজর হেব 

কারা আেখরােত শাফা‘আেতর অনুমিত পােবন 

শাফা‘আেতর ঃথম পযরায় : হাশেরর ময়দােন যারা 

শাফা‘আেতর অনুমিত পােবন 

শাফা‘আেতর ি�তীয় পযরায় : জাহা�ামীেদর 

জাহা�ােম ঃেবেশর পর যারা 

শাফা‘আেতর অনুমিত পােবন 

জাহা�ামীেদর জনয েফেরশতা, নবী ও মু’িমনেদর 

শাফা‘আত 

সাধারণ মু’িমনরগণও শাফা‘আত করেব 

যারা কােরা শাফা‘আত পােব না 

আেখরােত রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর শাফা‘আেতর সংখযা 
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সাধারণ মুসিলমেদরেক িশেকর পিতত করােনার 

েকেক শয়তােনর িবিভ� অপেকৗশল  

 عمة إليقرع حيله و الشيطرن اكييد: الرادع اببحث(
 )الشك ف ابسلم�

 তুথর 

পিরে�দ 

ঃথম অপেকৗশল : েকােনা কবের কােরা ঃেয়াজন 

পসণর হওয়া 

 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কােরা 

েকােনা গপকার করেত পােরন না 

ওিলগণ  কােরা গপকার করেত না পারার ঃমাণ 

ি�তীয় অপেকৗশল : েবলায়েতর দাবীদারেদর �ারা 

িকউু েতেলশমাতী ঃকাশ 

মানুেষর নােি শয়তােনর সওয়ার হওয়ার ঃমাণ 

আ�াহ ও রাসসলেক কারা সে� েদখেত পােরন ? 

িখিযর আলাইিহস সালাম-এর সাকা  

ঃকৃত ওিলর পির য় 

তৃতীয় অপেকৗশল : ওিলগণ  মানুেষর আ�ান 

�বণ করেত পােরন বেল ধারণা ঃদান 

 �سمعون األولرء أن الرس أفهم ىنه:الرلة اليلة (



 

18 

 )العيد من الرس اعء

মানুষ মের না ইে�কাল কের (  أو الرس يموت هل

 ?(ينتقل

মৃতুযর পর মানুেষর  হ েকাথায় যায়? 

মৃত মানুেষর �বণ স�েকর কুরআন ও হাদীেসর 

ব�বয 

েদেহ ঃাণ থাকেলই েকবল সকল জীব �বণ 

করেত পাের 

মৃতেদর িবেশষ মুহস েতর �বণ (  وقت ف ابو� سمرع
 (خرص

গপসংহার 

��প�ী 
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ি�তীয় অধযায় 

বাংলােদেশর অিধকাংশ মুসিলমেদর মােঝ িশেকরর 

বিহহঃকাশ 

 

ঃথম পিরে�দ 

বাংলােদেশ ইসলাম আগমেনর ঃা�ােল জনগণ কতৃরক 

তা �হেণর ধরন ও ঃকৃিত 

বাংলােদেশর মুসিলমেদর মােঝ িশেকরর বিহহঃকাশ স�েকর 

অবগত হওয়ার িবষয়ির অেনকরা এ েদেশ ইসলাম ঃেবশকালীন 

সমেয় এখানকার মানুেষর ধমরীয় ও রাজৈনিতক অব�া এবং 

জনগণ কতৃরক তা �হণ করার ধরণ ও ঃকৃিত অবগত হওয়ার 

গপের িনভররশীল। েস জনয িনে� গপযুর� িবষয়ািদ স�েকর 

সংেকেপ িকউু আেলাকপাত করা হেলা। 

বাংলােদেশ ইসলাম আগমেনর ঃা�ােল এখানকার েভৗেগািলক, 

রাজৈনিতক ও ধমরীয় অব�া 

বতরমান বাংলােদশ নােমর �াধীন ও সাবরেভৗম এ েদশির অতীেত 

ভারত গপমহােদেশর একির অংশ িউল। ১৭৫৭ সােল এেদেশ 
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ইংেরজেদর ঔপিনেবিশক শাসন পাকােপা� হওয়ার পসবর পযর� দীনর 

কেয়ক শতা�ী পযর� এখােন মুসিলম শাসন ঃিতি�ত িউল। অতহপর 

১৯৪৭ সােল তা পািক�ােনর অংশ িহেসেব পসবর পািক�ান নােম 

ইংেরজেদর হাত েথেক �াধীনতা লাভ কের। এর পর ১৯৭১ সােল তা 

পািক�ান েথেক আলাদা হেয় �াধীনতা লাভ কের। বতরমােন জনসংখযার 

িদক েথেক এ েদশির িবেবর ি�তীয় বৃহ�ম মুসিলম েদশ িহেসেব 

পিরণত হেয়েউ। এেদশির পি�ম, গ�র ও পসবর িদক েথেক িহ�ু ঃধান 

েদশ ভারেতর �ারা েবি�ত। এর দিকেণ রেয়েউ মায়ানমার ও 

বে�াপসাগর। এর আয়তন হে� ৫৫৫৯৮ বগর মাইল। এর জনসংখযার 

ঃায় ৯০% মুসিলম। সুদসর অতীত কাল েথেকই এ েদেশর মানুষ মানব 

রি ত িবিভ� ধেমর দীিকত িউল। এ সব ধেমরর মেধয বহল ঃ িলত ধমর 

িউল িহ�ু ও েবৗু ধমর। তারা এ দু’ির ধেমরর িবিভ� রাজা-বাদশা এবং 

গ� ে�ণীর িহ�ু �া�ণেদর �ারা সবরদাই িনযরািতত ও েশািষত িউল। এ 

উািাও সাধারণ েলােকরা িহ�ু ধেমরর বণর ৈবষময ও সামািজক িবিভ� 

িনয়ম কানুেনর �ারা িনপীিিত ও অতযা ািরত িউল। িাক এমনই এক 

যুগ সিঅকণ ও পিরেবেশ এেদেশ ইসলােমর শভাগমন নের। িহজরী 

ঃথম শতেক যিদও েকােনা েকােনা আরব বিণকেদর মাধযেম এেদেশর 

েকােনা েকােনা অ�েল ইসলােমর আগমন নেরেউ বেল ঃমাণ পাওয়া 
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যায়,1 তেব ি��া� অ�ম ও নবম শতেকই এেদেশ ইসলাম ঃেবশ 

কেরেউ িবপুল সমােরােহ। বিণকগণ  ��ােমর ত কালীন সামুি ক 

ব�র িদেয় েস এলাকায় ঃেবশ কেরিউেলন এবং েসখােন তারা 

িনেজেদর জনয একির গপিনেবশ ৈতরী কের েসখান েথেকই েদেশর 

অভয�ের ঃেবশ কেরিউেলন। এমনিক ১৭২ িহজরী সেন খলীফা 

হারনুর রশীেদর শাসনামেল তারা নদী পেথ বতরমান রাজশাহী েজলার 

পাহািপুর অ�েলও েপৗেউিউেলন বেল ঃমাণ পাওয়া যায়।১

2 তােদর 

সততা, নযায়পরায়ণতা ও দাওয়ােত এেদেশর সাধারণ জনগণ ঃভািবত 

হেয় ইসলাম �হণ কেরিউল। তেব েস সমেয় যারা এ সব এলাকায় 

এেস ইসলােমর দাওয়াতী কাযর�ম  ািলেয়িউেলন, আজ পযর� সুিনিদর� 

কের তােদর কােরারই নাম জানা স�বপর হয় িন। এরপর ি��া� 

একাদশ শতা�ী েথেক সাদশ শতা�ীর এ সুদীনর সমেয় এ েদেশর 

                                                           
1. কুিি�াম েজলায় ঃ�তািবক খনন কাজ  ািলেয় মািরর িনে  একির 

মসিজেদর �ংসাবেশষ পাওয়া যায়। যার ইেরর গােয় কােলমােয় 

তাইিয়যবাহ ও িহজরী ৬৯ সােলর বণরনা রেয়েউ। এর �ারা ঃমািণত হয় েয, 

িহজরী ঃথম শতেকই আরব বিণকেদর �ারা এেদেশ ইসলােমর শভাগমন 

নেরিউল। েদখুন : েগালাম সাকলােয়ন, বাংলােদেশর সসফী সাধক; (ঢাকা : 

ইসলািমক ফাগে�শন, ৫ম সং�রণ, ১৯৯৩ ি�.), পৃ. ৩। সংিকাাকাের। 
2. আ�ুল মা�াম তািলব, বাংলােদেশ ইসলাম; (ঢাকা : আধুিনক ঃকাশনী, 

সং�রণ িবহীন, ১৯৮০ ি�.), পৃ. ৫৬। 
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িবিভ� অ�েল ত কালীন ইসলামী েদশসমসেহর িবিভ� অ�ল েথেক 

িবেশষত আরব, ইয়ামন, ইরান, খুরাসান ও এিশয়া মাইনেরর মধযা�ল 

এবং গ�র ভারত েথেক বহ আিলেম �ীন ও ওিলগণ  এ েদেশর িবিভ� 

অ�েল িবিভ� যুেগ ধারাবািহকভােব ইসলাম ঃ ােরর জনয আগমন 

কেরিউেলন।২

3 এ দীনর সমেয় ইসলাম ঃ ােরর এ যুগিরেক েমার িতন 

যুেগ িবভ� করা যায় : 

১. ঃাথিমক যুগ বা ৈশশবকাল : ি��া� একাদশ শতা�ী েথেক 

আর� কের কেয়াদশ শতা�ীর মাঝামািঝ সময় পযর� এ যুগির 

িব�ৃত িউল। 

২. েযৗবন কাল : ি��া� কেয়াদশ শতা�ীর মাঝামািঝ সময় 

েথেক  তুদরশ শতা�ী পযর� এ যুগির িব�ৃত িউল। 

৩. পতেনর যুগ : ি��া� প�দশ শতা�ী েথেক সাদশ 

শতা�ী পযর� এ যুেগ িবিভ� কারেণ ইসলােমর ঃ ার ও 

ঃসার দুবরল হেয় পেি।  

                                                           
3. তেদব; ৬৩। 
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তাােদর ইসলাম ঃ ােরর পুিত : 

এ িতন যুেগর ইসলাম ঃ ারকগণ তাােদর কেমরর পুিতগত 

িদক েথেক দু’ভােগ িবভ� িউেলন। তাােদর একদল ‘আেবদ’ নােম 

পিরি ত িউেলন। এারা যুেুর পথ পিরহার কের িনরাপদ ও 

শাি�পসণর প�ায় জনগণেক ইসলােমর পেথ আ�ান জানােতন। 

তাােদর মেধয গে�খেযাগযেদর মােঝ রেয়েউন শাহ সুলতান বলখী, 

িযিন ঃারে� ঢাকার হিররামপুের এবং পের ৪৩৯ িহজরীেত 

বতরমান বগিা েজলার মহা�ান গেি এেস ইসলাম ঃ ার কেরন। 

এ নীিতর গে�যখেযাগযেদর মেধয আেরা রেয়েউন শাহ মুহা�দ 

সুলতান রমী, িযিন ৪৪৫িহহ/১০৫০ সােল বতরমান েনকেকানা 

েজলার ‘মদনপুর’ এলাকায় ইসলাম ঃ ার কেরন। মুনল স�ার 

শাহ জাহােনর আমেল ১০৮২/১৬৭১ সােল তাার িনেদরেশ েসখােন 

তাার কবর িনমরাণ করা হয়। 

এােদর মেধয আেরা রেয়েউন েশখ জালাল গি�ন তবেরযী, 

িযিন বাংলােদেশ মুসিলম রা� ঃিত�া লােভর পর এ েদেশ 

আগমন কেরিউেলন এবং ৬২২িহহ/১২২৫ সােল িতিন মৃতুযবরণ 

কেরন। এােদর মেধয আেরা রেয়েউন শাহ েনয়ামত গ�াহ (মৃত 
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১০৭৫িহহ/১৬৬৪ ি�.) এবং েশখ ফরীদ গি�ন ও অনযানয বহ 

দরেবশগণ।৩

4 

ইসলাম ঃ ারকেদর ি�তীয় দল ‘গাযী’ নােম পিরি ত 

িউেলন। তাারা ইসলাম ঃ ােরর েকেক ঃেয়াজেন যুেুর পথ 

অবল�ন কেরিউেলন। তাােদর মােঝ গে�খেযাগযেদর মেধয 

রেয়েউন : 

‘বাবা আদম শাহী’ িযিন ১১৫৭-১১৭৯ সােলর মেধয 

ত কালীন িহ�ু রাজা ‘বলরাম েসন’-এর আমেল ঢাকার 

‘িব�মপুর’ এলাকায় এেস ইসলাম ঃ ার কেরন।  

                                                           
4. েশখ ফরীদ গি�ন বতরমান ফিরদপুর েজলায় আগত ঃখযাত ‘আিবদগেণর 

মেধয অনযতম িউেলন। তাার আগমেনর সিাক তািরখ জানা যায় িন। বলা 

হেয় থােক েয, তাার নােমর সােথ স�কর েরেখ পরবতরীেত ফিরদপুর 

েজলার নামকরণ করা হয়। এ আিবেদর নােম ফিরদপুর েজলার 

কােল�েরর ভবেনর িনকরবতরী এলাকায় যেশার েবােডরর িনকরতম একির 

গােউর িনে  একির দরগাহ রেয়েউ। েগালাম উাকলােয়ন, ঃাগ�; পৃ. ১৯৮। 
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ত�েধয আেরা রেয়েউন : ‘মাখদুম শাহ েদৗলা শহীদ’ িযিন 

ি��া� কেয়াদশ শতা�ীর মাঝামািঝেত পাবনা েজলার 

‘শাহজাদপুর’ এলাকায় আগমন কেরিউেলন। 

আেরা রেয়েউন : ‘শাহ তুরকান শহীদ’ িযিন ত কালীন 

বাংলােদেশ মুসিলম রা� ঃিতি�ত হওয়ার পর গাযী িহেসেব 

বগিা েজলায় আগমন কেরিউেলন। 

আেরা রেয়েউন : ‘ৈসয়দ আহমদ কা�া শহীদ’, গলসগই 

আ‘জম জা‘ফর খাান গাযী (মৃত- ৭১৩িহ), শাহ জালাল (মৃত 

৯৭০িহ:/১৫৬২ ি�.) এবং অনযানয গাজীগণ।৪

5 

এ দীনর সমেয়র মােঝ আগত এ সকল ‘আিবদ, যািহদ 

(দুিনয়া িবরাগী) আেলম ও গাযীেদর সততা, িন�া ও  িরক 

মাধুযরতা এবং তাােদর �ারা ঃকািশত কারামতসমসহ (অেলৗিকক 

কাযরকলাপ) পযরেবকণ কের এ েদেশর সাধারণ েলােকরা ঃভািবত 

হেয় দেল দেল ইসলােম ঃেবশ কেরিউল। 

                                                           
5. তেদব; পৃ. ৩৫; পীর ে েহল গাজী; (�ান িবহীন: ১ম সং�রণ, ১৯৬৮ ি�.) 

পৃ.। 
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জনগেণর ইসলাম �হেণর ধরণ ও ঃকৃিত: 

জনগেণর ইসলাম �হেণর অব�ােক িব ার ও িবে�ষণ 

করেল তােদরেক দু’ভােগ িবভ� করা যায়। তােদর ঃথম ভােগ 

রেয়েউন এমন সব েলােকরা যারা ইসলামেক ভাল কের বুেঝ-

শেন, অতয� ি �া-ভাবনা কের তা একির সতয ও সিাক ধমর 

িহেসেব মেন ঃােণ িববাস কেরই তােত ঃেবশ কেরিউেলন এবং 

এর সােথ সােথ তারা তােদর অতীত ধেমরর যাবতীয় িশকরী িববাস 

ও ধমরীয় কুসং�ার স�সণর েপ পিরহার কের তাওহীদী ি �া ও 

ে তনায় িববাসী হেয়িউেলন। আর ি�তীয় ভােগ রেয়েউন এমন 

সব েলাক যারা তােদর অতীত ধেমরর িবিবধ িববােসর গপর বহাল 

েথেক শধুমাক েস-সব িববােসর নাম পিরবতরন কের ইসলােম 

ঃেবশ কেরিউেলন। তােদর পিরবিতরত িববােসর মেধয িউল- ��া 

েদবতা মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর আকৃিতেত 

অবতার হেয়েউন এবং িব�ু েদবতা রাসসল  েপ আিবভস রত 

হেয়েউন।৫

6 

                                                           
6. েগালাম উাকালােয়ন, ঃাগ�; পৃ. ৩৬; েমাহর আলী, ঃাগ�; পৃ. ৪। 
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েস সমেয় ভারত গপ-মহােদেশর সাধারণ মানুেষর ইসলাম 

�হেণর ঃকৃিত বণরনা ঃসংেগ েগাপাল হালদার বেলন : ‘‘আর 

ইহাও আমরা জািন েয, এই নতুন ইসলামেক জনসাধারণ 

�ভাবতই তাহােদর পসবর পিরি ত িজিনেষর আাধাের ঢািলয়া 

সাজাইেতিউল। িনর�ন হইেতিউেলন আ�াহ, েবৗু েদবতারা 

হইেতিউেলন মুসিলমেদর পীর, �প হইেতিউল দরগাহ, পুরাতন 

েদবলীলার কািহনী নতুন পীেরর েক�ায় পিরণত হইেতিউল।... 

ইহাই িউল ভারতীয় ইসলােমর একরা জন�াহয  প।’’7  

এ ধরেনর মুসিলমরা নতুন জীবেনর, নতুন ে তনার, নতুন 

সং�ৃিতর, নতুন ঐিতহয সৃি�েত কুরআন ও সু�াহর আেলার পেথ 

 লার পিরবেতর শধুমাক েলবাউ পিরবতরন কেরিউল। ঃাথরনার �ান 

ও ভাষা পিরবতরন কেরিউল। িহ�ু নােমর পিরবেতর মুসিলম নাম 

েরেখিউল মাক। ধুিত েউেি লুি� পেরিউল, গ�রীয় েরেখ রুিপ 

িনেয়িউল, জেলর বদেল পািন বেলিউল, মি�েরর পিরবেতর 

                                                           
7. েগালাম উাকালােয়ন, ঃাগ�; পৃ. ১৩-১৪; এ. এই . এম শামসুর রহমান, 

আপন গৃেহ অপিরি ত; (খুলনা : জাহান িঃি�ং েঃস, ১ম সং�রণ, ২০০০ 

ি�.), ঃবঅ : ‘‘সং�ৃিতর  পা�র না িশকর-িবদ‘আেতর নামা�র’’, পৃ. ৭; 

েগাপাল হালদার রি ত ‘‘সং�ৃিতর  পা�র’’ �ে�র পৃ. ১৯৮। 
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মসিজেদ এেসিউল, শ�ােনর পিরবেতর েগার�ােন এেসিউল। বযস 

এ পযর�ই। তাওহীেদর মমরকথা, আ�াহর গলসিহয়যাত ও তাওহীদ, 

তার অি�ব, কমতা, সৃি� ও ��ার মােঝ বযবধান কী, এ সব 

তারা জানেত পাের িন। ফেল তারা আ�াহ ও ভগবােনর মেধয কী 

তফা  রেয়েউ তা জানেত পাের িন। পাথরকয এরুকু িউল েয, পসেবর 

তারা রাম মসিতরর কােউ ধণরা িদেতা, এখন তারা মুসিলেমর মৃত 

ওিল আওিলয়ার কবের হাারুেগেি মাথা লুিরেয় ঃাথরনা জানােত 

লাগেলা। 

েস কােলর মুসিলমরা েয ইসলামেক িহ�ু সং�ৃিতর আাধাের 

েঢেল সািজেয়িউল, তা েস সময়কার িবিভ� কিব ও সািহিতযকেদর 

েলখনীর মােঝও ঃিতভাত হেয় গোিউল।৭

8 তারা ম�া ও 

মদীনােক াাকুর জগ�াথ ও কাশীধযােমর সােথ তুলনা করেতও 

ি�ধােবাধ কের িন।৮

9 তারা কেমরর শরেত িবসিম�াহ বলা আর 

                                                           
8. েদখুন : ঃা ীন বাংলা সািহেতয মুসিলমেদর অবদান; পৃ. ৮২। তােত একির 

কিবতা রেয়েউ, যােত আ�াহেক ইবর, আদমেক অনািদ নর, মা হাওয়ােক 

কালী, রাসসলেক ৈ তনয, েখাআজ িখিজরেক বাসুেদব, কুরআনেক পুরান 

আর পীরেদরেক িহ�ুেদর গরজনেদর সােথ তুলনা করা হেয়েউ। 
9. েদখুন কিব েমাহা�দ আকবর (জ� ১৬৫৭ ি�.), পুিথকাবয; পৃ. ৮৫। 

মুহা�দ ইগনুউ রি ত ‘‘ে ৗধুরী লিাই’’ গীিতর ব�নায় তা বিণরত হেয়েউ। 
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�িব�ু বলােক একই মেন করেতন। এমনিক আ�াহ, রাম ও 

রহীম এ দু’অংেশ িবভ� বেলও িববাস করেতন।৯

10 

েস সময়কার সাধারণ মুসিলমেদর ি �া, ে তনা ও কমরকা� 

েদখেল মেন হয় তারা মুসিলম হেয়িউল িাকই, তেব েকনইবা 

তারা মুসিলম হেলা, ইসলামী সং�ৃিত আর িহ�ু ও েবৗু ধেমরর 

সং�ৃিতর মােঝ তফা রা েকাথায়, তা তারা বুেঝ গােত পােরন িন। 

অতীেত তারা েযমন তােদর েদব-েদবীেদরেক তােদর এবং ভগবােনর 

মেধয মধয�তাকারী এবং িবিভ� রকেমর কলযাণ ও অকলযােণর 

মািলক বেল ভাবেতা, মুসিলম হেয়ও েতমিন তারা মুসিলম ওিল ও 

দরেবশেদরেক েস সব িকউুর মািলক বেল ভাবেলা। এ অব�া শধু 

েয মুসিলম কিব সািহিতযকেদর মােঝই সীমাবু িউল তা নয়, বরং 

এ অব�া ত কালীন সকল মুসিলমেদর ধমরীয় ও সামািজক 

কমরকাে�ও িব�ৃত িউল। এ ঃসে� মাওলানা আকরম খাা বেলন : 

                                                           
10. ‘নসরে�হর ও কিবর কথা’ গীিত কােবয রেয়েউ : ‘‘িবসিম�াহ ও � িব�ু 

একই কথা। আ�াহ দু’অংেশ িবভ� হইয়া রাম ও রহীম হইয়ােউন’’। 
েদখুন : আপন গৃেহ অপিরি ত; ঃবঅ : সং�ৃিতর  পা�র না িশকর-

িবদ‘আেতর নামা�র; পৃ. ৬। 
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‘‘িহ�ু ধমর সং�ৃিতেক এইভােব আদশর েপ �হণ করার এবং 

এই আদেশরর উাাে  িনেজেক গেি েতালার এই ঃবণতা শধুমাক 

কিব, সািহিতযকেদর মেধযই সীমাবু থােক নাই, মুসিলমেদর 

ধমরীয় ও সামািজক ি�য়াকলােপর সবর�ের ইহা স�ািরত ও 

গ�েরা�র ঃসার লাভ কিরয়া  িলয়ািউল। ইহার অবশয�াবী 

পিরণিত িহসােব জলেদবতা বরণ পীর বদের, েগৗর ে েগার াাদ 

পীের, ওলাই  েী-ওলািবিবেত, সতযনারায়ণ সতযপীের, লকীেদবী 

মা বরকেত  পা�িরত হন। আর এই  পা�িরত েদবেদবীগণ 

মুসিলমেদর িনকর তাহােদর ঃাপয পসজা ও �ুা অবযাহতভােবই 

পাইেত থােকন। তদুপির এই সম�  পা�িরত েদবতা বা পীর 

উািাও বহ পীেরর কিিত কবর এবং েকােনা কবেরর সিহত 

স�কর রিহত কিিত পীরও মুসিলমেদর িনকর হইেত পসজা, 

গ সগর, িসি�, েমামবািত ইতযািদ লাভ করেত থােকন। অেনক 

খানকাহ ও দরগাহ এখােন মুসিলমেদর সুখ সমৃিু এবং িবপদ 

আপদ হইেত গুার লােভর গপলকয েপ দীনরকাল তাহােদর 
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আ�াহর �ান দখলকারীর ভস িমকায় এবং আংিশকভােব অদযাবিধ 

েসই �ানই তারা দখল কিরয়া আেউ।”11 

এ েতা হেলা সাধারণ মুসিলমেদর অব�া। অপর পেক যারা 

ইসলামেক একরু বুেঝ শেন সিাকভােব ঈমান এেনিউেলন, তােদর 

বযাপাের আমােদর হােত এমন েকােনা দলীল ঃমাণািদ েনই যা এ 

কথা ঃমাণ কের েয, তারা তাওহীদেক এর ঃকারািদসহ এবং 

িশকরেক এর কারণসমসহসহ েজেনিউেলন। আমরা যিদ ধের েনই 

েয, তারা এ সব িব�ািরতভােব েজেনিউেলন, তথািপ এ কথা 

গিিেয় েদয়া যায় না েয, শয়তান তােদর কােরা মােঝ বািহযক 

দৃি�েত ভাল অথ  ঃকৃত অেথর ম� এমন সব ধযান-ধারণা ও 

কমরকা� উিিেয় িদেয়িউল, েযমনির েস মানব জািতর পথ ��তার 

গষালে� ওয়া�, সুয়া‘, ইয়াগস, ইয়া‘গক ও নউর এর 

অনুসারীেদর ঃিত এ সব উিিেয় িদেয়িউল। 

শয়তান অতয� স�পরেণ তােদর মােঝ তা উিিেয় না িদেয় 

পাের েকমন কের? েযখােন েস তা ভারেতর মুসিলম জনপেদর 
                                                           
11. মাওলানা আকরম খাা, েমাসেলম বে�র সামািজক ইিতহাস; (ঢাকা : আজাদ 

অিফস, ১ম সং�রণ, ১৯৬৫ ি�.), পৃ.৮৬। 
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মেধয এখােন ইসলাম ঃ ািরত হওয়ার পসেবরই অিত স�পরেণ 

উিিেয় িদেত সকম হেয়িউল। আর েস কারেণই আমরা মুজাি�েদ 

আলেফ উানী আ�ামা েশখ আমহদ উরিহ�ী (রহ.)-েক (১৫৬৮-

১৬২৪ ি�.) েস সেবর ঃিতবাদ করেত েদখেত পাই। িতিন 

ত কালীন ভারেতর মুসিলমেদর মােঝ, িবেশষ কের তােদর 

মধযকার সসফীেদর অনুসারী ও েমাগল সরকােরর দরবারী 

আিলমেদর মােঝ েয সকল িশকর, েবদ‘আত ও ধমরাে াহী কমরকা� 

িব�ার লাভ কেরিউল, েসগেলার িবরেু সং�ারমসলক আে�ালন 

গেি েতােলিউেলন, যার জেনয তাােক িহজরী ি�তীয় সহে�র মহান 

সং�ারক গপািধেত ভস িষত করা হেয়িউল।১১

12 স�ার জাহা�ীর এর 

দরবাের ঃ িলত রীিত অনুযায়ী তােক েসজদা না করার কারেণ 

িতিন কারাব�ী পযর� হেয়িউেলন। কারাগাের বেস িতিন তাার 

সং�ারমসলক কমর  ািলেয় যাওয়ার ফেল এর সুদসর ঃসারী ঃভাব 

েদেখ েজল কতৃরপক ভীত সয� হেয় স�ার জাহা�ীেরর িনকর এ 

মেমর িরেপারর েপশ করেত বাধয হেয়িউল েয, ‘‘এ বযি�র 

সং�ারমসলক আ�ােনর ঃভােব েজলখানার পশসুলভ আ রেণর 

                                                           
12. তেদব; পৃ. ১৬৭। 
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মানুষগেলা মানুেষ  পা�িরত হেত শর কেরেউ এবং েসখানকার 

মানুষগেলা েফেরশতায় পিরণত হেত শর কেরেউ।’’13 তাার এবং 

তাার এ সং�ারমসলক আে�ালেনর বযাপাের বলা হেয় থােক েয, 

‘‘েস সমেয় যিদ েশখ আহমদ উরিহ�ীর শভাগমন না হেতা, তা 

হেল ঃায় িতন শতা�ী পসেবরই ভারেতর মাির েথেক ইসলােমর 

নাম ও এর িনদশরন িনি�� হেয় েযেতা।’’14 

এ ঃসে� মাওলানা আকরম খাা বেলন : ‘‘েশখ আহমদ 

উরিহ�ী েয সং�ারমসলক আে�ালন আর� কেরিউেলন েশষ 

পযরােয় এেস শাহ ওয়ালী গ�াহ মুহাি�েস েদহলভী (১১১৪-

১১৭৬িহ:) ও তাার পিরবােরর সদসযরা েয সং�ারমসলক আে�ালন 

দাাি কেরিউেলন, েস আে�ালেনর সােথ তা একীভস ত হেয় যায়। 

কােলর পির�মায় এই দুই সং�ারেকর যাবতীয় ঃে �া 

‘রায়ে�লভী’ এর ঃখযাত মুজািহদ পিরবােরর সােথ এেস িমেল 

যায়। ৈসয়দ আহমদই হেলন মুজািহদ পিরবােরর ঃথম বযি� 

িযিন ভারত গপমহােদেশ ওয়াহাবী আে�ালেনর ঃথম ঃিত�াতা। 

                                                           
13. তেদব; পৃ. ১৪৮। 
14. তেদব; পৃ. ১৪৯। 
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গে�খয েয, ৈসয়দ আহমেদর ভারেতর মুসিলমেদর �াধীনতা ও 

সং�ারমসলক আে�ালেনর িপউেন একক লকয িউল মুসিলম 

রাজশি�র িবনাশ এবং অমুসিলম রাজশি�র আিধপতয ঃিত�ার 

ফেল সম� মুসিলম ভারেতর জাতীয় জীবন �াভািবকভােব েয সব 

মারা�ক অিভশােপ আি� হেয় পেিিউল তাে�েক ভারেতর 

মুসিলম জািতেক গুার করা। নওয়াব সুলায়মান জাহেক েলখা 

এক পেকর মাধযেমও তাার এ গে�শয ফুের গোেউ। েস পেক 

িতিন বেলন : ভাগয�েম এই েদেশর শাসন ও রাজেবর অব�া 

িকউুিদন হেত এ প হেয় দািিেয়েউ েয, ি��ান ও িহ�ুগণ 

িহ�ু�ােনর অিধকাংশ অ�েলর গপর আিধপতয ঃিত�া কের 

িনেয়েউ এবং ঐ অ�লগেলােক অতযা াের, অিব াের পিরপসণর কের 

তুেলেউ। ঐসব অ�েল িশকর ও কুফেরর রীিতনীিত ঃবল হেয় 

গোেউ এবং ইসলােমর অনু�ানগেলা িবলুা হেয় েগেউ। এ 

পিরি�িত লকয কের আমার অ�র দুহেখ ও েবদনায় অিভভুত 

হেয় পেিেউ, িহজরেতর আ�েহ আমার হদয় পসণর হেয় গো, 

ঈমােনর অিভমান আমার হদয়েক গে�িলত কের তুেল এবং 
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েজহাদ ঃবতরেনর আ�েহ আমার ম�ক আেলািিত হেত 

থােক।’’15 

ভারতীয় মুসিলমেদর ধমরীয় অব�ার অবনিত : 

ত কালীন ভারতীয় মুসিলমেদর ধমরীয় অব�ার অধহপতন 

এখােনই েশষ নয়। আমােদর িনকর যেথ� পিরমাণ এমনও তথয 

ঃমাণ রেয়েউ যা এ কথারই ঃমাণ বহন কের েয, ৈসয়দ আহমদ 

শহীদ এর যুেগ ভারত ও বাংলার মুসিলমগণ শধুমাক নাম সবর� 

মুসিলম িউেলন। তারা িববাস ও কেমর িহ�ুেত পিরণত 

হেয়িউেলন। আ�াহ তা‘আলার ই�ায় েসখােন যিদ ৈসয়দ আহমদ 

শহীদ এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ ও তাােদর সহেযাগীেদর পক 

েথেক সং�ারমসলক আে�ালন না হেতা, তা হেল হয়েতা বা 

ভারত গপমহােদেশ ইসলােমর নাম উািা আর িকউুই অবিশ� 

থাকেতা না। এ সব তথয ঃমােণর মধয েথেক িনে� জামরানীর 

িবিশ� ঐিতহািসক Hans Kohn এর “A History of 

Nationalism in the East” �� হেত সাধারণ পাাকেদর 

                                                           
15. তেদব; পৃ. ১৫২। 
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সুিবধােথর তাার িকউু কথার অনুবাদ তুেল ধরা হেলা। িতিন 

ভারতীয় মুসিলমেদর ধমরীয় অব�া এবং ওয়াহাবী আে�ালেনর 

গে�শয ও এর ঃভাব স�েকর বেলন : 

‘‘আি�কার মত ভারত এবং সুমাকায়ও ওয়াহাবী আে�ালন 

মুসিলমেদর মেধয একরা গ�ীপনাময়ী ও ঃাণ স�ারক শি� হেয় 

পিল এবং অ�ায়ীভােব হেলও মুসিলম ধমরীয় রা� ঃিত�া করেত 

সকম হেলা। এই রাে�র লকয িউল ইসলােমর ঃথম যুেগর 

ঐিতেহয িফের যাওয়া। তা ইগেরাপীয় ঃভােবর িবেরাধী িউল। 

ঊনিবংশ শতা�ীর শরেত ভারেত ওয়াহাবীেদর েনতা িউেলন 

ৈসয়দ আহমদ ও হাজী েমৗলভী মুহা�দ ইসমাঈল। ম�ায় হজ 

করেত িগেয় তাারা ওয়াহাবীেদর �ারা ঃভািবত হেয়িউেলন। তাারা 

ভারতীয় মুসিলমেদর ধমরীয় কলুষপরায়ণতা এবং িহ�ু রীিতনীিত 

ও আ ার বযবহােরর সােথ মুসিলম রীিতনীিত ও আ ার বযবহােরর 

িম�ণ েদেখ গভীরভােব মমরাহত হেয়িউেলন। তাারা ওয়াহাবী 

আদেশর ভারেত ইসলােমর সং�ার সাধেন িনেজেদর গ সগর 

করেবন বেল স�ি কেরিউেলন। ত কােল অেনক েলাক িবেশষ 

কের ভারেত শধু নােম মাক মুসিলম িউল। তারা িহ�ুেদর 
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রীিতনীিত েমেন  লেতা। তােদর পবর-পাবরেনর অনু�ান করেতা। 

িববাহ-শাদী ও স�ি�র গ�রািধকােরর বযাপাের তারা তােদর 

আইন-কানুন েমেন  লেতা এবং তােদর বহ েদব-েদবীর গপাসনা 

করেতা। ওয়াহাবীেদর ঃে �ায় এ সেবর পিরবতরন হেত লাগেলা। 

ইসলামেক পুনরায় জািগেয় েতালা হেলা। ইসলােমর ঃথম যুেগর 

পিবক-ৈনিতক দৃঢ়তা িফিরেয় আনা হেলা এবং িশখেদর িবরেু 

েজহাদ েনাষণা করা হেলা...’’।१५

16 

ত কালীন ভারতীয় ও বাংলােদশী মুসিলমেদর ধমরীয় অব�া 

বণরনা ঃসে� Lt. Col. U. N. Mukherji Zuvi “A Dying Race” 

�ে� যা িলেখেউন তাে�েকও িকউু কথা অনুবাদ কের িনে� বণরনা 

করা হেলা। িতিন বেলন : 

‘‘পা া�র বউর আেগ একজন মুসিলম কৃষক ও একজন 

িহ�ু কৃষেকর মেধয সামানযই তফা  িউল। শধু নাম উািা মুসিলম 

কৃষক ও িহ�ুেদর মেধয অধহপিতত জােতর েলােকর পাথরকয 

করার আর িকউু িউল না। ঃকৃতপেক মুসিলমেদরেক িহ�ুেদর 
                                                           
16. তেদব; পৃ. ১৯১-১৯২; Hans Kohn, A History of Nationalism in 

the East. p. ১৫। 
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একরা নী  জািত বেল গণয করা হেতা। তারা সমান অজ ও 

সমান দির  িউল। তােদর আ ার বযবহার, জীবন যাপেনর ধরণ 

ও ধমরা রণ একই রকম িউল।” 

িতিন আেরা বেলন : ‘‘একজন �ানীয় েলখক দিকণ বাংলার 

...গ�রা�েলর েজলাসমসেহর মুসিলম কৃষক স�দােয়র সােথ তাার 

বযি�গত পির েয়র অিভজতা হেত বেলেউন- ঃিত দশজেনর 

মেধয একজনও সামানয কেলমা পযর� জােন না, অথ  জােত 

েহাক আর অজােত েহাক সবরদা এই কেলমা পিা মুসিলমেদর 

একরা অভযােসর বযাপার। িতিন তােদর এমন একির স�দায় 

বেল বণরনা কেরেউন েয, যারা িনেজেদর ধেমরর েকােনা িনয়ম 

েমেন  েল না, িবধমরীেদর মি�ের িগেয় পসজা কের এবং ইসলাম 

ঃবতরক েয-সব রীিতনীিত অিতশয় নৃণয বেল পিরতযাগ কেরেউন, 

তারা তা-ই আকেি রেয়েউ।” 

এর পর সবিকউুর যেথ� পিরবতরন হেয়েউ। এ স�েকর 

িহ�ুও নন মুসিলমও নন এমন একজেনর সাকয �হণ করাই 

ভাল। ভারত সরকােরর িডের�র েজনােরল অব �যািরি�কক সযার 
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ডি�গ. ডি�গ. হা�ােরর িববরণেক যেথ� ঃামাণয বেল ধরা যায়। 

গপযুর� িবষেয় ম�বয ঃসে� িতিন িলেখেউন: 

‘‘প�াশ বউর আেগ কথাগেলার �ারা শধু গ�রা�েলর 

েজলাগেলার নয়, সম� বাংলার মুসিলম কৃষকেদর অব�া বুঝােনা 

েযেতা। শধু শহের অথবা মুসিলম আিমর ও ওমরােদর ঃাসােদর 

শা� জীবেন এবং তােদর ধমর�ােন িন�াবান এবং পাি�তযস�� 

কিতপয় েমৗলভী িনয়িমত ধমরানু�ান করেতন। িক� প�ী এলাকার 

মুসিলম জনসাধারণ েয অব�ার মেধয িউল, তা খতনা করা নী  

িহ�ু জািতর বণর শ�েরর ে েয় সামানযই গ�ত িউল। এরপর 

ভারেত ধমরীয় জাগরেণর ওই ঃবাহ বাংলার মুসিলমেদর গপর 

িদেয় ঃবািহত হেয় েগল। ঃধানত গ�রা�েলর পির�াজক 

ঃ ারকগণ েজলা হেত েজলা�ের গমন কের মুসিলমেদর আবার 

ঈমােনর পেথ িফের আসার আ�ান জানােত লাগেলন এবং 

েবেখয়াল ও অন-অনুতােদর গপর আ�াহর গজব স�েকর 

হািশয়ার কের িদেত লাগেলন। ফেল বহ সংখযক বা�ালী মুসিলম 

পুরাপুিরভােব িহ�ুয়ানী তযাগ কের শু হেলন এবং ঃা ীন কাল 
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হেত �ােম �ােম েয সব আ ার অনু�ান ঃ িলত িউল তা তযাগ 

করেলন...।’’17 

গপের ভারত ও বাংলার মুসিলমেদর ধমরীয় অব�ার সংিকা 

েয বণরনা তুেল ধরা হেলা, এে�েক তােদর ধমরীয় অব�ার েয কী 

করণ দশা হেয়িউল, তারা েয কী পিরমাণ িশকর, েবদ‘আত ও 

কুসং�াের িনমি�ত হেয়িউল, েস সেবর একরা অনুমান করা 

যায়। 

গপযুর� এ সব তথয ঃমােণর সাকযদাতাগণ বিহেদরশীয় ও 

অমুসিলম হেয় থাকেলও আমােদর হােত �েদশীয় মুসিলম 

মনীষীেদর পক েথেকও এ ধরেনর সাকয ঃমাণ রেয়েউ, যা 

অমুসিলম মনীষীেদর গ� কথার সতযতা ঃমাণ কের। 

গদাহরণ� প আমরা শাহ ওয়ালী গ�াহ মুহাি�েস েদহলভী 

(১১১৪-১১৭৬িহ:) এর কথা বলেত পাির। কােলর পির�মায় েয 

মুসিলমেদর মােঝ িশকরী ধযান-ধারণা িব�ারলাভ কেরিউল, এর 

বণরনা ঃসে� িতিন বেলন : 

‘‘অতহপর যখন নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

সাহাবী এবং তাার �ীন বহনকারীগণ িবদায় হেয় েগেলন, তখন 
                                                           
17. মাওলানা আকরম খাা, ঃাগ�;১৯৪-১৯৫। িতিন এ কথা গেলা েথেক গুৃত 

কেরেউন। lt. Col. U. n. Mukherji, A Dying Race; p.৮৯-৯১। 
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তাােদর প�ােত এমন সব েলাকেদর আগমন নরেলা যারা 

সালাতেক িবদায় কের িদেলা, িনেজেদর ঃবৃি�র অনুসরণ করেত 

আর� করেলা। কুরআন ও হাদীেস বযবহত মুতাশােবহ (অ�� 

অথরেবাধক) শ�সমসহেক িভ� অেথর বযবহার করেত লাগেলা, েযমন 

আ�াহর বঅু হওয়া ও তাার িনকর শাফা‘আত করা- যা আ�াহ 

তা‘আলা সকল শরী‘আেতই েকবল িবেশষ মানুষেদর জনয িনিদর� 

কের েরেখেউন- েসরােক তারা িভ� অেথর বযবহার করেত 

লাগেলা। অনু পভােব কােরা �ারা অ�াভািবক িকউু নরেত বা 

আেলার িব�ুরণ নরােত েদখেল সংি�� বযি�র মেধয তারা 

(আ�াহর) জান �ানা�িরত হেয়েউ এবং ঃকৃিত েস েলােকর বাধয 

হেয়েউ বেল মেন করেত লাগেলা ...এ-জাতীয় েরােগ যারা আ�া� 

হেয়েউ তােদর রেয়েউ িবিভ� ঃকার : েকগবা আ�াহেক 

স�সণরভােব ভুেল িগেয় তােদর গপাসনায় িলা হেয়েউ যােদরেক 

েস আ�াহর সমতুলয বেল জান কেরেউ। এ কারেণ তারা তােদর 

যাবতীয় ঃেয়াজন (আ�াহর বদেল) তােদর কােউই েপশ করেত 

রেয়েউ। আ�াহর িদেক তারা েমােরও িফের তাকায় না...এেদর 

েকগবা মেন কের আ�াহ হেলন মসল পির ালক ও সরদার, তেব 

কখনও িতিন তাার েকােনা বা�ােক মযরাদা ও গলসিহয়যােতর 
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েপাষাক পিরেয় েদন, তােক িবেশষ িবেশষ িবষেয় হ�েকপ বা তা 

বযবহােরর কমতা দান কেরন, তাার বা�ােদর অভাব ও অিভেযাগ 

�বেণর েকেক তাার শাফা‘আত �বণ কেরন, তােদরেক রাজা-

বাদশােদর ঃিতিনিধর মযরাদা দান কেরন, যােদরেক বাদশাগণ 

তাােদর েদেশর ঃেতযক অ�েল েঃরণ কেরন এবং তাােদরেক েস 

এলাকার েউার েউার িবষয়ািদ পির ালনার দািয়ব দান কেরন।...এ 

বযািধ হে� সকল ইয়াহসদী, ি��ান ও মুশিরকেদর এবং আজ 

পযর� যারা �ীেন মুহা�দী এর অনুসারী অথ  অিতরি�তকারী ও 

মুনািফক তােদরও রেয়েউ এ বযািধ।’’18 

িতিন তাার সমসামিয়ক মুসিলমেদর অব�া বণরনা ঃসে� 

আেরা বেলন :  

‘‘মুশিরকেদর অব�া, তােদর িববাস ও কমর অনুধাবন করেত 

েতামার অসুিবধা হেল আমার যুেগর সাধারণ ও মুখরেদর অব�ার 

ঃিত নজর কর, িবেশষ কের তােদর মধযকার যারা ইসলামী 

েদেশর ঃতয� এলাকায় বসবাস কের েবলােয়েতর বযাপাের তারা 

                                                           
18. শাহ ওয়ালী গ�াহ, হ�াতু�ািহল বািলগাহ; ১/৬১। 
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কী ধারণা েপাষণ কের? অিলগেণর েবলােয়তেক �ীকৃিত েদয়া 

সে�ও তারা ধারণা কের েয, এ যুেগ েকােনা ওিল পাওয়া যাওয়া 

দু�র, তারা ওিলেদর কবর ও তাােদর িনদশরেনর �ানসমসেহ যায় 

এবং নানাধরেনর িশকরী কমরকাে� িলা হয়।’’19  

ব�তহ শাহ ওয়ালী গ�াহ (১১১৪-১১৭৬িহ:) তাার এ-দু’ির 

ব�েবযর �ারা পসবরকাল েথেক আর� কের তাার সময় পযর� 

মুসিলমরা েয আ�ীদাগত িবকৃিতর কারেণ িশেকরর মেধয িনমি�ত 

হেয়িউল, েস িবষেয়র িদেকই িতিন ইি�ত কেরেউন। আগিলয়া ও 

দরেবশেদরেক মুসিলমরা িকভােব আ�াহর রবসিবয়যাত ও 

গলুিহয়যােত শরীক কের িনেয়িউল, েস িবষয়ির িতিন তাার এ-দু’ির 

ব�েবযর �ারা পিররারভােব তুেল ধেরেউন। 

পসবর েথেক শর কের শাহ ওয়ালী গ�াহ (রহ.)এর সময়কার 

এক ে�ণীর মুসিলমেদর অব�া যিদ এই হেয় থােক, তেব 

ত কালীন বাংলার মুসিলমেদর ধমরীয় আ�ীদা-িববােসর েয িক 

করণ দশা হেত পাের- তা সহেজই অনুেময়। ব�তহ তােদর 
                                                           
19. শাহ ওয়ালী গ�াহ, আল-ফাওযুল কাবীর; (েদওব� : কুতুবখানা েহজায, 

সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), পৃ. ৫১। 
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আ�ীদা ও আমেলর অব�া ধীের ধীের বদেল িগেয়িউল এবং 

ভারত ও অনযানয েদেশর মুসিলমেদর মােঝ েয সকল িশকর, 

েবদ‘আত ও কুসং�ার েউেয় িগেয়িউল, তা তােদর মােঝও 

সমানভােব ঃসার লাভ কেরিউল। েয সকল সসফী ও সাধকগণ এ 

েদেশ এেসিউেলন তাওহীদেক ঃিত�া করার জনয, কােলর 

পির�মায় সাধারণ মুসিলমগণ তাােদর কবর ও কবরসমসহেক 

তাওহীদ িবনােশর এেককির েকেে পিরণত কেরিউল। 

মুসিলমেদর আ�ীদা-িববাস ও  ািরিকক অধহপতেনর যুেগ 

সম� ভারত ও বাংলায় যখন বৃিরশ গপিনেবশ ঃিতি�ত হয়, 

তখন এ েদেশর মুসিলমেদর ইসলামী িশকা ও সং�ৃিতর অব�া 

নাজুক েথেক নাজুকতর হেয় পেিিউল। এ ঃসে� েগালাম 

সাকলােয়ন বেলন : 

‘‘বাংলােদেশ বৃিরশ গপিনেবশ ঃিতি�ত হওয়ার প�াশ 

েথেক ষার বউেরর মেধয এখানকার মুসিলমেদর ইসলািমক িশকা 

ও সং�ৃিতর অব�া অতয� দুবরল হেয় যায়, অব�া এতই খারাপ 

হেয় দািায় েয, মুসিলমেদর (ৈদনি�ন) জীবেন নানািবধ 

েবদ‘আতী কমরকা� ও কুসং�ার অনুঃেবশ কের, মুসিলমরা 
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িহ�ুেদর েদবতােদর নােম মানত এবং কবর, পীর ও কবর পসজা 

করেত থােক। গাজী ও ফােতমার নােম হালুয়া ঃদানসহ অনযানয 

ধমরাে াহী কমর করেত আর� কের।’’20  

কবর পসজার িবরেু আে�ালন : 

এ েদেশর মুসিলমেদর এ েহন অব�া দৃেশয হাজী শরী‘আত 

গ�াহই (মৃত ১২৬৭িহ:/১৮৫০ি�.) হেলন ঃথম বযি�ব িযিন পীর 

ও কবর পসজার িবরেু একির শি�শালী আে�ালন গেি 

তুেলিউেলন। জনগণেক িতিন তাার আে�ালেনর �ারা �ীেনর 

অতযাবশযকীয় িবষয়ািদ (فرائ  الين) স�েকর জান দান করেত 

সে � হেয়িউেলন। যার ফেল তাার এ আে�ালন ‘ফারােয়যী 

আে�ালন’ নােম পিরি িত লাভ কেরিউল।২০F

21 তাার এ আে�ালন 

স�েকর ম�বয করেত িগেয় েজমস েরইলর বেলন : 

‘‘হাজী শরী‘আত গ�াহ পীর ও কবর পসজা এবং গাজী, 

ফােতমা ও অনযানযেদর গে�েশয হালুয়া দান- এ জাতীয় েয সকল 

                                                           
20. েগালাম উাকালােয়ন, ঃাগ�; পৃ. ২০২। 
21. েগালাম উাকালােয়ন, ঃাগ�; পৃ. ২০১। 
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কেমরর সােথ ইসলামী িশকা ও সং�ৃিতর েকানই স�কর েনই এ 

সেবর িবরেু তাার যাবতীয় ঃে �া বযয় কেরন।’’22 

ভারত, বাংলােদশ ও অনযানয মুসিলম েদশসমসেহ এভােব 

িশকর, অজতা ও পথ��তা ঃসািরত হেত থাকায় এক সময় েগারা 

মুসিলম িবব েথেক পির�� ইসলামই পদরার অ�রােল  েল 

যাওয়ার গপ�ম হেয়িউল। এ অব�ার িদেক ইি�ত কেরই 

আ�ামা আবুল হাসান আলী নদভী২২23 বেলেউন : 

طرأت  من الشك و الهل والضاللة، ٌب جُ ب اإلسالم الق حُ و�ا أن �ج"

 ِ شغلت اكنر واسعر من حيرة ابسلم� وشغلتهم عن  عٌ دَ ا الارم الي� د

 ".الين الصحيح وعن النير

                                                           
22. আ�ুল মা�ান তািলব, ঃাগ�; পৃ. ২০২। 
23. আ�ামা আবুল হাসান ‘আলী নদভী িবংশ শতা�ীর একজন ে��তম িব�ান। 

িতিন ৈসয়দ আহমদ শহীদ এর অধহ�ন বংশধর। িবিভ� িবষেয়র গপর 

তাার িলিখত একশেতরও অিধক �� রেয়েউ। ত�েধয গে�খেযাগয হে� : 

  ،وغ�هر البو�ة الس�ة القرآن، واألنييرءف البوة ابدينة، ىل الطر�ق 

 িতিন ابسلم� دإ�طرط العرلم خس مرذا  ’ এই �� ি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, অজতা ও পথ��তার িবিবধ েন�াব পির�� 

ইসলামেক আবৃত কের েফলার গপ�ম হেয়িউল। ধমরীয় িবধােনর 

গপের এমন সব েবদ‘আতী কমরকা� গেি এেস জুেি বেসিউল যা 

মুসিলমেদর জীবেনর িব�র �ান দখল কের িনেয়িউল, তােদরেক 

সিাক �ীন পালন ও দুিনয়া অজরন করেতও িবরত েরেখিউল।’’24 

এ ঃসে� িমসেরর ঃখযাত ইসলামী ি �ািবদ মাহমুদ 

শালতুত বেলন : ‘‘অনযানয ধমরাবল�ীেদর মত মুসিলমেদর মেধযও 

একির �া� ি �া অনুঃেবশ কেরেউ েয, রাসসলগণ উািাও 

আ�াহর বা�ােদর মধযকার এমন একদল বা�াও রেয়েউন 

যােদরেক আ�াহ ইহজগত পির ালনার দািয়ব দান কেরেউন। 

তাােদরেক মানুেষর েদা‘আয় সািা েদবার েযাগযতা দান কেরেউন। 

সকল সৃি�েক তাােদর ঃিত মুখােপকী কের এবং িবপেদর সময় 

তাােদর িনকর সাহাযয  াওয়ার অিধকার িদেয় সকেলর গপর 

তাােদরেক ৈবিশ�যমি�ত কেরেউন। সকল মানুেষর সমািধ েথেক 
                                                           
24. আবুল হাসান ‘আলী নদভী, মা-যা খািসরাল আ-লামু িব ইনেহবািবল 

মুসিলমীন; ‘‘মুসিলমেদর অধহপতেনর ফেল িবব িক কিতর স�ুখীন 

হেলা’’, (আল-ইে�হাদুল ‘আলিমল ইসলামী িলল মুনা�ামািতত বু�ািবয়যাহ, 

সং�রণ িবহীন, ১৯৮১ ি�.), পৃ. ১৯৪-১৯৫। 



 

48 

তাােদর সমািধেক- এর গপর গ�ুজ িনমরাণ করা, েমামবািত 

জালােনা, বরকত অজরেনর জনয তাােদর কবেরর গপর হাত 

বুলােনা ও পদরা রানােনা ...ইতযািদর মাধযেম- ৈবিশ�য দান 

কেরেউন। এ উািাও তাােদর গে�েশয মানত করা যায় এবং 

যাবতীয় ধরেনর হািদয়া তুহফা তাােদর িনকর েপশ করা যায়। এ 

জাতীয় ধযান-ধারণা ও কমর সাধারণ মুসিলমেদর মেধয েযমন 

িব�ৃিত লাভ কেরেউ, েতমিনভােব তা অমুসিলম সাধারণ মানুেষর 

মােঝও িব�ৃিত লাভ কের।’’25 

িবিভ� মনীষীেদর এ সব ব�েবযর �ারা এ কথাই ঃমািণত 

হয় েয, আমােদর েদশসহ মুসিলম িবেবর সবরকই অিধকাংশ 

মুসিলমেদর ধমরীয় িববােস মারা�ক িবকৃিত সািধত হেয়িউল। 

ধেমরর নােম তারা অধেমরর কেমর িলা হেয়িউল। ওলীেদরেক 

তাােদর গপযু� �ােন না বিসেয় তাােদর মযরাদা দােনর েকেক 

তারা অিতমাকায় সীমাল�ন কেরিউল। তাােদর কবরগেলােক িশকর 

ও েবদ‘আত   রার আখিায় পিরণত কেরিউল। তেব আশার কথা 

                                                           
25. মাহমসদ শালতস ত, আল-ইসলামু ‘আ�ীদাতুন ওয়া শরী‘আতুন; (কায়েরা : 

দারশ শরক, ১৭তম সং�রণ, ১৯৯৭ইং), পৃ. ৪০। 
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হেলা, বতরমােন ইসলামী িশকা ও সং�ৃিতর ঃ ার ও ঃসার পসেবরর 

তুলনায় অিধক হওয়ােত অব�ার অেনকরা গ�িত সািধত হেয়েউ। 

অতীেত ওলীেদর কবের েগেল েযভােব মুসিলমেদরেক ভি� ও 

স�ােনর তািনায় তাােদর কবর ও কবের েসজদায় পেি থাকেত 

েদখা েযেতা, বতরমােন আর েস পিরমােণ েদখা যায় না। কবের 

েসজদা করার িবষয়ির এখন অেনেকর কােউ গিহরত কাজ বেল 

মেন হেলও ওলীেদর বযাপাের তােদর মেন অিতির� েয সব 

ধযান-ধারণা পসবর েথেক লািলত িউল তা শধু েদেশর সাধারণ 

মুসিলমেদর মেধযই নয় অেনক িবজ েলাকেদর মােঝও তা 

যথারীিত িবদযমান রেয়েউ। 
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ি�তীয় পিরে�দ 

বাংলােদেশ িশকর   রার েকেসমসহ 

িশেকরর েকেসমসহ : 

আমােদর েদেশর ঃতয� এলাকায় িশকর   রা করার েয সব েকে 

রেয়েউ তা িনেয় ি �া ভাবনা করেল েদখা যায় েয, সংখযার িদক 

েথেক েযমিন তা অগিণত, ঃকােরর িদক েথেকও েতমিন তা 

িবিভ� রকেমর। ি �া করেল এগেলােক েমার আর ঃকাের 

িবভ� করা যায়। 

ঃথম ঃকার : এমন সব েকে যা ওলীেদর কবরেক েকে কের 

িনিমরত হেয়েউ 

এ িবষেয় সে�েহর েকােনা অবকাশ েনই েয, আমােদর 

েদেশর িবিভ� অ�েল যুেগ যুেগ অসংখয আগিলয়া ও স  

বযি�বেগরর শভাগমন হেয়িউল। তাােদর গে�শয িউল এেদেশর 

পথ�� মানুষেদরেক তাওহীেদর সঅান দান করা এবং তােদরেক 

সকল সৃি�র দাসব েথেক মু� কের এক আ�াহর দােস পিরণত 

করা। এ ে �া ও সাধনা করেত করেত তাােদর অেনেক এ- 

েদেশর মািরেতই েশষ িনহবাস তযাগ কেরন। এােদর মেধয 
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গে�খেযাগযেদর মেধয রেয়েউন শাহ জালাল, 2 6  শাহ পরান, 2 7  

েশখ বদর২৭

2 8  ও আ�ামা েকরামত আলী েজৗনপুরীসহ২৮

2 9  আেরা 

                                                           
26. িতিন হেলন শাহ জালাল মুজাররাদ ইবন মুহা�দ ইবন ই�াহীম আল-

ইয়ামানী অথবা আল-কুনইয়াবী। িতিন ৫৯৬/৫৯৮ িহজরীেত জ� �হণ 

কেরন। ৬২৫/৬২৬ িহজরীেত িতিন িদ�ী হেয় বতরমান বাংলােদেশর 

িসেলর েজলায় েসকা�র গাজীর সােথ তার একজন েযাুা অথবা তার 

একজন সহেযাগী িহেসেব আগমন কেরন। তখন িসেলর এলাকায় িহ�ু 

রাজা েগৗি েগািবে�র শাসন িউল। আ�াহ তা‘আলা তাার হােত কিতপয় 

কারামেতর বিহহঃকাশ নরান, যা তাােক িসেলর এলাকা সহেজ জয় করেত 

সাহাযয কেরিউল। িবজেয়র পর িতিন িসেলেরই েথেক ইসলাম ঃ াের �তী 

হন। িসেলের আগমেনর ঃা�ােল তাার সে� িউেলন ৩৬০ জন িশষয। িতিন 

৭৪৭ িহজরীেত ১৫০ বউর বয়েস ইহধাম তযাগ কেরন। েদখুন : সংিকা 

ইসলামী িববেকাষ; (ঢাকা : ইসলািমক ফাগে�শন, বাংলােদশ, ২য় 

সং�রণ, ১৯৮৭ ি�.), পৃ.৩৭৬; ে ৗধুরী েদওয়ান আেনায়ার, ঃাগ�;  শাহ 

জালাল (রহ.); ৩য় সং�রণ, ই. ফা. বা., ১৯৯৫ ি�.), পৃ. ১১ ও ৪২; 

েগালাম সাকালােয়ন, ঃাগ�; পৃ. ১৩০। 
27. শাহ পরান িউেলন শাহ জালাল (রহ.)-এর ভাে� এবং তাার িশষযেদর মেধয 

অনযতম বযি�ব। তাােক িতিন িসেলর শহেরর গ�র পসবর এলাকায় ইসলাম 

ঃ ােরর জনয পািােয়িউেলন। িসেলর শহর েথেক ৫/৬ মাইল দসের একির 

পাহােির গপর তাার সমািধ রেয়েউ। েদখুন : ে ৗধুরী েদওয়ান আেনায়ার, 

ঃাগ�; পৃ. ২৮০-২৮১। 
28. েশখ বদর িউেলন  ��াম েজলায় আগত আগিলয়ােদর মেধয অনযতম। 

সাধারণ মানুেষর মােঝ িতিন েশখ বদর ও বদর শাহ নােম ঃিসু িউেলন। 
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অগিণত মনীষীগণ। বহকাল অিতবািহত হেয় যায় তাােদর কােরা 

                                                                                                            
তাার ঃকৃত নাম জানা যায় িন। স�বত তাার নাম িউল ‘শাহ বদর গি�ন 

বদের আলম’। কিথত আেউ েয, িতিন ঃায় পাা  েথেক উয় শত বউর পসেবর 
একির বি পাথেরর গপর সওয়ার হেয় সমু  পেথ  ��ােম আগমন 

কেরন। েস সময় গ� এলাকায় িজেনর মারা�ক ধরেনর ঃভাব িউল। 

তারা মানুষেদরেক নানাভােব ক� িদত। েশখ বদর েস এলাকায় আগমন 

কের মািরেত একির বািত রাখার জনয িজনেদর িনকর অনুমিত  ান। 

িজনরা এেত স�ত হেল িতিন পাহােির গপর বািত �ালান। েস বািতর 

আেলা পাহােির  ারিদেক িব�ৃত হওয়ার সােথ সােথ িজনরা েস এলাকা 

েথেক পালােত থােক। েস পাহািির এখন ‘ে রাগীর পাহাি’ নােম খযাত, ... 

স�বত এই সসফী সাধকই সবরঃথম  ��াম অ�েল বযাপকভােব ইসলাম 

ঃ ার কেরন। তাার জ� ও মৃতুযর তািরখ স�েকর িকউুই জানা যায় িন। 

েদখুন : েগালাম উাকলােয়ন, ঃাগ�; পৃ. ১১৫-১১৭। 
29. িতিন অ�াদশ শতা�ীেত বাংলােদেশর িবিভ� অ�েল ইসলাম ঃ ার কেরন। 

িতিন ৈসয়দ আহমদ ে�লভীর িশষয িউেলন। ১৮২১ সােল িতিন সবর ঃথম 

এেদেশ আগমন কেরন এবং পি�ম ব�, বাংলােদশ ও আসাম অ�েল 

একাধাের আাার বউর পযর� ইসলাম ঃ ার কেরন। দাওয়াত ও 

েহদায়ােতর কােজ এ-সব এলাকায় িতিন তাার জীবেনর একা�ির বউর বযয় 

কেরন। ১৮৭৩ সােল রংপুর েজলায় িতিন েশষ িনহবাস তযাগ কেরন। 

েদখুন: মুহা�দ আফাজ গি�ন, “ইসলামী দাওয়াত িব�াের ও ধমরীয় - 

সামািজক সং�াের আ�ুল আগয়াল েজৗনপুরী এর অবদান”, িপ.এই .িড 

িথিসস, (ইসলামী িববিবদযালয়, কুি�য়া, অঃকািশত, ১৯৯৮ ি�.), পৃ. ৭৪ ও 

৭৫। 
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সমািধ বা িব�াম �েলর গপর েকােনা ঃকার �াপনা ও গ�ুজ 

িনমরাণ করা হয় িন। কবেরর গপর রানােনা হয় িন েকােনা পদরা। 

িউল না এর েকােনা খােদম; িক� সমেয়র বযবধােন ধীের ধীের 

শর হেয় যায় তাােদর ভ�েদর সােথ শয়তােনর ঃা ীনতম েখলা। 

কাওেম নসহ এর মত তােদর অ�েরও েস এ ধারণার জ� িদল েয, 

এ সব ওিলগণ  হেলন আমােদর ও আ�াহর মধযকার মাধযম, 

তাারা হেলন আ�াহর িনকর আমােদর যাবতীয় অভাব ও অিভেযাগ 

গপ�াপেনর বযাপাের শাফা‘আতকারী। আ�াহর স�ি� তাােদর 

স�ি�র মােঝই িনিহত, তাারা মের েগেলও  হানী শি� বেল তাারা 

আমােদর দুিনয়া-আেখরােতর অেনক কলযাণাজরন ও অকলযাণ দসর 

করেত পােরন। 

 এভােব যারা এখােন এেসিউেলন িশকর িনপাত কের 

ইসলােমর তাওহীদী পতাকা গ�ীন করেত, কােলর পির�মায় 

শয়তােনর ঃেরা নায় তাােদর কবর ও িব�ােমর �ানসমসহই 

ইসলামেক �ংস করার ও িশকরেক ঃসািরত করার অসংখয 

েকেে পিরণত হয়। তাারা েযখােন জনগণেক িশেকরর অপরােধ 

জাহা�ােম ঃেবশ করা েথেক িবরত রাখেত ে েয়িউেলন, েসখােন 

তাােদরেক েকে কেরই শয়তান এমন সব �া� ধযান-ধারণা সৃি� 

কের িদেলা, যার মাধযেম েস জনগণেক জাহা�ােম িনেয় যাওয়ার 
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পথেক সুগম কের েফলেলা। তােদরেক কীর-পতে�র নযায় �ল� 

আগেন ঝাপ িদেয় পিার েকেক ঃিতেযািগতায় নািমেয় িদল। 

গে�খয েয, ওলীেদর কবর েকিেক িশেকরর েকেসমসহ 

িশেকরর অনযানয েকেসমসেহর তুলনায় সংখযায় কম হেলও 

এগেলার অপকািরতা ও অিন�তা অনযানযগেলার ে েয় অিধক; 

কারণ, এ সব েকেের মেধয এমনও েকে রেয়েউ যা েদেশর 

সাধারণ মানুেষর কােউ সাধারণ �হণেযাগযতা লাভ কেরেউ এবং 

তা তােদর দুিনয়া-আেখরােতর মুি�! অজরেনর সহজ ও সরল 

মাধযম হেয় দাািিেয়েউ। 
 

শাহ জালাল (রহ.)-এর কবর : 

 এেকেক শাহ জালাল (রহ.)-এর কবর ঃথম �ান অিধকার 

কেরেউ। যার ফেল েসখােন ৈদনি�ন েদেশর দসর-দসরা� েথেক 

শত শত েলাক তােদর মেনাবা�না পসরেণর গে�েশয আগমন 

কের। আমার এ গেবষণা সং�া� তথয সং�হ গপলেক আিম 

১৯৯৯ সােল েসখােন িগেয়িউলাম। আগত বযাি�েদর মধয েথেক 

এক বযি�েক তার পির য় জানেত  াইেল েলাকির বলেলা : েস 

কুিম�া েজলা েথেক তার একির মানত পসরেণর গে�েশয 

সপিরবাের এখােন আগমন কেরেউ। অেনকেক েদখলাম কবেরর 

খািদেমর িনকর রাকা, েমামবািত ও আগরবািত িদে�। েকগবা 
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কবেরর িগলােফর গপর েগালাপজল িউরাে�। আেরকজনেক 

েদখলাম কবেরর গ�র পসবর পােবর একির িনিদর� �ােন আগরবািত 

�ালাে�। এ সবই অবলীলায় করা হে� সকেলর মানত পসণর 

করার িনিমে�। অনু পভােব আেরা েদখলাম িকউু েলাক কবেরর 

 ার পােবর অব�ান �হণ কের রেয়েউ। আবার অেনেক কবেরর 

পি�ম গ�র পােবরর িনধরািরত �ােন বেস কুরআন েতলাওয়াত 

করেউ। আবার পুকুের িগেয় েদখলাম েকগ েকগ পুকুেরর 

মাউগেলােক েউার েউার মাউ েখেত িদে�। অেনেক কবেরর বি 

বি েডগ ও কস েপ রাকা দান করেউ। কস প েথেক অপিররার ময়লা 

পািন িনেয় পান করেউ। এক বযি� এ ময়লা পািন েবাতেল ভের 

িবি� করেউ। এ সবই করা হে� কবরবাসী শাহ জালাল (রহ.) 

এর িনকর এ আকুিত ঃকাশ করেত- িতিন েযন তােদর 

ইহকালীন কলযাণ এেন েদন এবং অকলযাণ দসর কের েদন। অথবা 

িতিন েযন আ�াহর িনকর েস জনয শাফা‘আত কেরন। আর েস 

জনযই তারা কবেরর পােবর অতয� ভ� হদেয় ও িবগিলত ি ে� 

েনহােয়ত অনুনয়-িবনেয়র সােথ েদা‘আ করেউ। তােদর ভাবরা 

েযন এমন েয, তারা েযন িবপেদ পেি তাার িনকর সাহাযয ঃাথরী 

হেয় হাত তুেলেউ, িতিন উািা েযন তােদর আর েকােনা আ�য় 

�ল েনই। িতিন উািা তােদর গপর আ�াহর রহমত অবতীণর 

হওয়ারও েকােনা গপায় েনই। পৃিথবীর  লমান নরনা ঃবােহ তাার 
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ঃভাব স�েকর জনমেন এ িববাসও রেয়েউ েয, েয মািরেত শাহ 

জালােলর কবর রেয়েউ েস মািরর িনকের বা দসের েকাথাও েকােনা 

মারা�ক অনরন নরেত পাের না। েস কারেণই একির িবমান 

দুনররনায় েকােনা হতাহত না হওয়ার ফেল পিককা�ের এ মেমর 

ম�বয ঃকািশত হয় েয, িসেলেরর মািরেত শাহ জালাল (রহ.) 

শািয়ত রেয়েউন বেলই িবমােনর আেরাহীরা িননরাত মৃতুযর হাত 

েথেক েবাে  েগল।২৯

3 0  গ� িববােসর িভি�েত বা তাার  হানী েনক 

নজর লােভর আশায় েকগ েকগ জাতীয় িনবরা েন িবজয়ী হওয়ার 

গে�েশয তাার কবর িযয়ারেতর মাধযেম িনবরা নী ঃ ারািভযান 

আর� করেতও েদখা যায়। 
 

শরফু�ীন ি �ী (রহ.)-এর কবর : 

এ জাতীয় েকেসমসেহর মেধয অপর গে�খেযাগয েকে হে� 

রাজধানী ঢাকার হাইেকােরর অবি�ত শাহ শরফুি�ন ি শতী 

                                                           
30. যিদও মানুেষর এ ধারণার অবা�বতা ঃকািশত হেয় েগেউ ২০০৪ সােল 

শাহ জালােলর কবের েবামা হামলা ও এর ফেল েলাক মরার মধয িদেয় 

েকননা, জনগেণর ধারণানুযায়ী যিদ শাহ জালােলর েকােনা েকরামতী 

থাকেতা, তা হেল তাার কবের েকােনা েবামা িব�ুিরত হেতা না। েবামা 

িব�ুরেণর পসেবরই িতিন অদৃশয েথেক সযাসীেদর েকােনা অিন� কের 

িদেতন।- েলখক  



 

57 

েবেহ�ী (রহ.)-এর কবর। এ কবরির বতরমােনর নযায় অতীেত 

এেতা ঃিসু িউল না। রাজধানী ঢাকােত অবি�ত কবর ও 

কবরসমসেহর গপর গদস র ভাষায় িলিখত একির �ে� এ কবর 

স�েকর েলখক যা বেলেউন, পাাকেদর বুঝার সুিবধােথর সংেকেপ 

এর িকউু কথা অনুবাদ কের িনে� তুেল ধরা হেলা : 

‘‘অতীেত এ কবেরর িকউু অনুসারী িউল, যারা এ কবর 

িযয়ারত করেত আসেতা। এ কবরবাসী স�েকর সিাকভােব 

আমার িকউুই জানা েনই। আমার ধারণামেত এ কবরবাসী বযি� 

নওয়াব আলাগি�ন ইসলাম খাান ি �ীর েকােনা িনকরা�ীয় বা 

তাার েকােনা সাথী হেয় থাকেবন। এ কবরির সরকারী জিমর মেধয 

অবি�ত হওয়ার কারেণ বৃিরশ সরকার এ কবরির িনি�� করার 

জেনয বারংবার ে �া কেরেউ এবং এ গে�েশয এর আেশ-পােশ 

গাউও লািগেয়েউ। এর ভ�েদর �ারা কবেরর গপর নতুন কের 

েকােনা �াপনা বা গ�ুজ ইতযািদ িনমরাণ করেতও বারণ কেরেউ, 

যােত কবরেক িনের পুরাতন েয েদওয়াল বা গ�ুজ রেয়েউ তা 

সসেযরর আেলার অভােব েশওলা ধরার ফেল ধীের ধীের িনজ 

েথেকই ধেস পেি।’’3 1  

                                                           
31.হাবীবুর রহমান, আউুদগােন ঢাকা, গ�স র ভাষায় রি ত, (ঢাকা: মনজর েঃস, 

১ম সং�রণ, ১৯৪৬ ি�.), পৃ. ৪৮। 
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বৃিরশ শাসনামেলর েশষ সমেয় এ কবেরর এ জীণর অব�া 

িউল। তেব �াধীনতা গ�রকােল এ কবরির তার ভ�েদর �ারা 

পুেরা মাকায় লািলত হেত আর� কের এবং ধীের ধীের এর 

ঃিসিুও েদেশর সবরক উিিেয় পিেত থােক। বতরমােন ঃিসিুর 

েকেক এির ঃায় ি�তীয় অব�ােন রেয়েউ। এক সময় এখােন িউল 

না েকােনা মসিজদ। েকােনা কবরেক বা কবরেক েকে কের 

মসিজদ িনমরাণ করা শরী‘আেত িনিষু হওয়া সে�ও পরবতরীেত 

এ কবেরর ভ�েদর �ারা এ কবরেক িনেরই মসিজদ িনিমরত 

হেয়েউ। ১৯৭৯ েথেক ১৯৮৩ সােলর মেধয শেব বরােতর রােত এ 

কবর দশরন করেত িগেয় েদেখিউলাম, হাজার হাজার বনী আদম 

এ কবেরর  ার পােবর বওয়াফ করেউ। এ অব�া েদেখ আমার 

মেন হি�ল- তারা েযন কা‘বা শরীেফর  ার পাবর িদেয় ঃদিকণ 

করেউ। েস সমেয় এ কবরিরর পিরেবশ বতরমােনর ে েয় অতয� 

খারাপ িউল। তখন কবের অেনকেক েসজদায় পেি থাকেত েদখা 

েযেতা। কবরসহ পুরা এলাকাির তখন মাথায় জরধারী েনংরা 

ফকীর, আগল-বাগল, মদ ও গাাজােখারেদর আ�ানা িউল। 

বতরমােন এ কবেরর অব�া অেনকরা গ�িত লাভ কেরেউ। ১৯৯৯ 

সােল এ কবরির পুনরায় েদখেত েগেল আিম আেগর েসই অব�া 

েদখেত পাই িন। তেব এ কবেরর গে�েশয মানত করার এবং 

এখােন তা পসণর করার সাধারণ মানুেষর ি রা িরত েয রীিত িউল, 
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বতরমােনও তা পুেরামাকায় বহাল রেয়েউ বেল েদখেত েপলাম। 

আেরা েদখেত েপলাম একদল মানুষ কবরেক িনের রেয়েউ। 

এেদর েকগবা বেস িকউু ধযান করেউ, েকগবা দাািিেয় িকউু পাা 

করেউ, আেরক দল মানুষ গ� �ের িমলাদ পাা করেউ। িকউু 

েলাকেক েদখলাম কা‘বা শরীেফর নযায় এ কবেরর েব�নী ও 

দরজার ে ৗকাোর গপর হাত মুেউ িনেয় িনজ মুখ ও শরীের হাত 

বুিলেয় বরকত হািসল করেউ। কবর েথেক েবর হওয়ার সময় 

েবআদবী হেল অিনে�র ভেয় িপর িপউেন েরেখ েবর হে�। 

আেরা েদখলাম কবর েথেক দসের মসিজেদর দিকণ পােবর 

েমামবািত �ালােনা রেয়েউ। একির যুবকেক েদখলাম কা‘বা 

শরীেফর িগলাফ ধের  ু�ন কের বরকত অজরন করার নযায় 

মসিজেদর গ�র পােবরর েদওয়ােল লাগােনা হসাইন রািদয়া�াহ 

আনহ ও ‘আ�ুল কািদর জীলানী (রহ.)-এর কবেরর িগলাফ�েয় 

োাার িদেয়  ু�ন করেউ এবং গাল িদেয় তা �শর কের তাে�েক 

বরকত �হণ করেউ। 

গপযুর� এ জাতীয় িশকরী ও েবদ‘আতী কেমর েয শধুমাক 

আমােদর েদেশর সাধারণ মুসিলমরাই জিিত রেয়েউ, তা নয়, 

বরং এ জাতীয় গিহরত কেমর সকল মুসিলম েদেশর সাধারণ 

মুসিলমরাও জিিত রেয়েউ। এ জনয মুসিলমেদর এ জাতীয় 

কেমরর গপর আেকপ কের আ�ামা আহমদ বাহজাত বেলন : 
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‘‘এ িনিষু কেমর িলা না হওয়ার জনয ইসলাম ধেমর অেনক 

দলীল ঃমাণািদ দাাি করােনা সে�ও মুসিলমরা ওলীেদর কবের 

মসিজদ বািনেয়েউ, তাােদর সমািধেক দৃঢ় ও মজবুত করার েকেক 

ঃিতেযািগতা কেরেউ, এমনিক এমন সব নােমর গপেরও সমািধ 

ৈতরী কেরেউ েয নােম আসেল েকােনা বযাি�রও অি�ব েনই। 

বরং তা ৈতরী করা হেয়েউ কাোর তখতী ও জীব জ�র লােশর 

গপর। এ অব�া সে�ও এগেলা জনগেণর �ারা আবাদকৃত এমন 

সব কবর, যা িবপদ দসরীকরণ, েরাগমুি� ও কিানেক সহজতর 

করার জনয দসর-দসরা� েথেক (আগমেনর জনয) গে�শয করা হেয় 

থােক।’’3 2  

আহমদু�াহ মাইজভা�ারীর কবর : 

এ িদেক  ��ােমর আহমদু�াহ মাইজভা�ারীর৩২

3 3  কবরও 

ঃিসিুর িদক েথেক িপিউেয় েনই। েসখােন বািষরক ওরেস িহ�ু-

                                                           
32 আহমদ বাহজাত, আ�াহ ফীল আ�ীদািতল ইসলািময়যাহ; (কায়েরা: মুআউ 

উাসাতুল আহরাম, ৪থর সং�রণ, ১৯৯৬ ি�/), পৃ. ১৯০-১৯১। 
33. আহমদু�াহ মাইজভা�ারী নােমর এ সসফী সাধক ১৮২৬ সােল  ��াম 

েজলায় জ� �হণ কেরন। িতিন কুরআন, হাদীস ও িফকহ শাে� পারদশরী 

িউেলন। কমর জীবেন িতিন িকউু িদন যেশার েজলায় িব ারেকর পেদ 

সমাসীন িউেলন। অতহপর িতিন এ পদ েথেক পদতযাগ কেরন এবং 

কিলকাতার ‘বুআলী’ নামক মা াসার ঃধান িশকক িহেসেব িনেয়াগ লাভ 
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মুসিলম িনিবরেশেষ সকেলই আপন আপন ঃেয়াজন পসরণােথর 

একিকত হেয় থােক। ভ�রা তাার ঃশংসায় কিবতার পু�ক পযর� 

র না কেরেউ। এ কবেরর ভ� এক িহ�ু কিব তার পু�েক িনজ 

গরেক �য়ং আ�াহর অবতার বেল দাবী কেরেউ। এ স�েকর 

িব�ািরত কথা আমরা ইন-শাআ�াহ িশেকরর বা�ব ঃমাণািদ বণরনা 

ঃসে� পরবতরীেত আেলা না করেবা। 

এভােব জনগণ ঃেতযক েউার ও বি ওিলেদর কবরগেলােক 

পিবক �ােন পিরণত কের িহ�ুেদর ‘বৃ�াবন’ ও ‘কাসী’র নযায় 

তীথরযাকার �ােন পিরণত কেরেউ। েসগেলােক িবপেদর সময় 

আ�য় েনবার �ান বািনেয় িনেয়েউ। যাবতীয় অসুখ-িবসুখ 

দসরীকরণ ও ঃেয়াজন পসরণােথর তারা েসখােন এমনভােব অব�ান 

�হণ কের েযমন আরেবর মুশিরকরা তােদর েদবতােদর পােবর 

অব�ান �হণ করেতা। অব�ার পিরবতরেনর জনয িনশীথ রােত 

                                                                                                            
কেরন। এ সমেয় িতিন কােদিরয়যাহ তরীকার পীর আবস িশহামাহ এর হােত 

বায়‘আত �হণ কেরন। অতহপর িতিন তাার �ােমর বািীেত  েল আেসন। 

এবং  ��ােমর িবিভ� এলাকায় ওয়াজ ও নসীহেতর মাধযেম দাওয়াতী 

কােজ �তী হন। এক পযরােয় িতিন জনগেণর মেধয ‘ফকীর েমৗলভী’ 

গপািধেত ভস িষত হন। এলাকায় তাার িবিভ� কারামত, তাকওয়া ও 

পরেহগারী ঃিসিু লাভ কেরিউল। িতিন ১৯০৬ সােল পরেলাক গমন 

কেরন।  েগালাম সাকলােয়ন, ঃাগ�; পৃ. ১২৫-১২৬। সংিকাাকাের 
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িনজ গৃেহ বেস আ�াহর কােউ কা�াকাির ও অনুনয় িবনয় করার 

পিরবেতর তারা এ সব ওিলেদর কবের এেস কা�াকাির ও অনুনয় 

িবনয় কের। গে�শয তাারা েযন তােদর ভাগয পিরবতরন কের েদন 

এবং তােদর আকুিত ও িমনিতর কথা  রণ কের আেখরােতর 

ভয়াবহ দুিদরেন েযন তাারা তােদর জনয আ�াহর কােউ শাফা‘আত 

কেরন। 
 

কবেরর খািদম হওয়ার গে�শয : 

নারায়ণগ� েজলার  পগ� গপেজলায় অবি�ত ‘িহরনাল’-

এর কিথত শাহ আলম আল-হাদী এর কবেরর খােদমেক িজজাসা 

কেরিউলাম- আপিন এ কবেরর খােদম হেলন েকন? েলাকির 

গ�ের বলেলা : 

‘‘এ কবেরর খােদম হেয়িউ এ আশা িনেয় েয, আমার এ 

েখদমত েদেখ কবর� ওিল আমার গপর দয়াবান হেবন এবং 

তাার 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 

পািথরব গে�শয হয়েতা িবিভ� রকেমর হেত পাের; িক� তােদর 

সকেলর পরকালীন গে�শয একরাই যা গ� শাহ আলম আল-
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হাদীর কবেরর খােদেমর ব�েবযর মাধযেম ফুের গোেউ। অথ  

তারা জােন না েয, ভাগয িনধরারেণর মািলক েযমন এককভােব 

আ�াহ, েতমিন তা পিরবতরেনর মািলকও এককভােব িতিনই। 

শরী‘আত িনেদরিশত কমর করার মাধযেমই তা পিরবতরেনর জনয 

তাার িনকর িমনিত করেত হেব। ভাল-ম� সকল মানুেষর িমনিত 

শনার জেনয েতা তাার দরজা সকেলর জনয সমানভােবই গ�ু�। 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- এর েয সকল 

সাহাবীেদর জনয জা�ােত যাওয়ার সনদপক ঃদান করা হেয়েউ 

েকবল তাারা বযতীত পরবতরী স  মানুষেদর বযাপাের জা�ােত 

যাওয়ার সুধারণা েপাষণ করা েগেলও তা কােরা জেনয ি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; তাারা ঃকৃতপেক জা�াতী িক 

না, তা আমরা জািন না। জা�াতী হেয় থাকেলও শাফা‘আত করার 

িবষয়ির তাােদর মািলকানাধীন িবষয় নয় েয, তাারা যােক যখন 

খুশী শাফা‘আত করেবন। বরং তা স�সণরভােব আ�াহর 

এখিতয়ারভু� িবষয়। কােক কখন এর অনুমিত েদয়া হেব এবং 

কার জনয হেব, তা েকবল িতিনই জােনন। তেব যারা আ�াহর 

গলসিহয়যাত বা রবসিবয়যােত েকােনা িশকর কের মৃতুযবরণ করেব, 
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কুরআন ও হাদীেসর বণরনামেত তােদর কােরা শাফা‘আত ঃািার 

েকানই সুেযাগ েনই। 

ি�তীয় ঃকার : এমন সব েকেসমসহ যা েকােনা ওিলর িনদশরেনর 

গপর িনিমরত হেয়েউ  : 

এির হে� এ েদেশর সাধারণ মুসিলমেদর সােথ শয়তােনর 

তামাশা করার অপর একির ি ক। েস তােদরেক ওলীেদর েকােনা 

েকােনা িনদশরনািদর গপর বা তাােদর  ৃিতর সােথ জিিত �ােনর 

গপর েকােনা কবর উািাই মাযার ৈতরী করেত গ�ুু কেরেউ। 

গদাহরণ� প বলা যায় েয, শাহ জালাল (রহ.)-এর কবর িসেলর 

শহের থাকা সে�ও তাার নােম কুিম�া েজলার েকাতয়ালী 

গপেজলার গাজীপুর �ােম একির এবং একই েজলার সদর 

গপেজলার �পুর �ােম অপর একির কবর রেয়েউ। এ দু’ির 

কবর স�েকর গ� এলাকায় এমন জন�িত রেয়েউ েয, শাহ 

জালাল (রহ.) তাার েকােনা এক সফের এ দু’ির �ােন যাকা িবরিত 

কেরিউেলন এবং েস দু’ির �ােন তাার হাত ও পােয়র নখ, েগাাফ 

ও দািি েউাের এখােন দাফন কেরিউেলন। পরবতরীেত এ �ান দু’ির 

জনগেণর কােউ স�ািনত �ােন পিরণত হয় এবং ধীের ধীের তা 

তাার কবেরর সমান মযরাদা েপেত থােক। তাার কবরেক েকে 
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কের সাধারণ েলােকরা দসর-দসরা� েথেক এেস যা কের, এ দু’ির 

�ানেক েকে কেরও এলাকার েলােকরাও তা-ই কের।৩৩

3 4  

তৃতীয় ঃকার : পাগলেদরেক েকে কের িনিমরত েকেসমসহ : 

েয সকল পাগল গল� বা অধর গল� থােক, সাধরণত 

মানুেষর সােথ কথা-বাতরা বেল না; িবিভ� কবর, েগার�ান, জংগল 

ও বি বি বর গােউর তলায় রাত যাপন কের, রা�ায়  লেত 

 লেত হাা  কের কােরা িনকর িকউু  ায় বা কাগেক েকােনা ব� 

দান কের; এ জাতীয় পাগলেদর ঃিত সাধারণ েলােকরা িভ�রকম 

দৃি�ভি� েপাষণ কের থােকন। এেদরেক অেনেকই আ�াহর ওিল 

িহেসেব মেন কের থােকন। এ জাতীয় পাগলেদর মেধয েকগবা 

সিতযকার অেথরই পাগল হেয় থােক, আবার েকগবা ই�াকৃতভােব 

এমনির কের পাগেলর ভাব ঃকাশ কের থােক। গে�শয এ 

অব�ােক পুািজ কের পরবতরীেত জীিবকাজরেনর একির সহজ গপায় 

েবর করা। তাই িকউু িদন এভােব থাকার পর এরা গপযু� �ান 

েদেখ িনেজর জনয একির আ�ানা গেি তুেল এবং েসখােন বেসই 

                                                           
34. এ মাজার দু’ির স�েকর গপযুর� তথয ঃদান কেরেউ অক এলাকারই উাক 

মুহা�দ নসরল ইসলাম। েস আল-হাদীস িবভােগর ১৯৯৩-৯৪ সােলর ১ম 

বেষরর উাক িউল। তার �ায়ী িাকানা : �াম : তুলতুলী, েমৗলভী বাজার, 

গপেজলা ও েপা� :  াি�না, েজলা : কুিম�া। 
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েস সাধারণ মানুেষর কলযাণাজরেন ও অকলযাণ দসরীকরেণ 

নানারকম কিবরাজী, েতলপিা, পািনপিা ও তাবীজ-কবজ িদেত 

আর� কের। আমার জীবেন এ জাতীয় িকউু পাগেলর সােথ েদখা 

হেয়েউ। গদাহরণ� প বলা যায় ১৯৮২/১৯৮৩ সােল ঢাকার 

গিল�ােন বতরমান গাবতলী ও িমরপুরগামী িব. আর. ির. িস. বাস 

ে�ে�র �ােন অধর গল� অব�ায় ধযােন ম� গলা ও গােয় েলাহার 

িজি�েরর সােথ বি বি তালা ঝুলােনা এক পাগল েদেখিউলাম। 

১৯৮৫/১৯৮৬ সােল পুনরায় েস পাগলেকই িাক েসভােবই েস 

�ােন বেস তা‘বীজ িবি� করেত েদখলাম। সাধারণ েলােকরা 

তােক েনরাও কের দাািিেয় রেয়েউ। েকগ তাবীজ িনেত  াইেল 

েস ে াখ বঅ কের তার িনকের রাখা একির কাপেির বযাগ েথেক 

একির তা‘বীজ েবর কের িদে� এবং িবিনমেয় দু’ির কের রাকা 

িনে�। িকউুকণ দাািিেয় েদখলাম অেনেকই তার িনকর েথেক 

তা‘বীজ িনে�। সাধারণ েলাকেদর মেন এ ধরেনর পাগলেদর 

বযাপাের ওিল হওয়ার ধারণা রেয়েউ বেলই তারা এ পাগেলর 

িনকর েথেক অতয� আ�েহর সােথ তাবীজ িনে�। তারা এেদর 

সােথ সু�র আ রণ কের, এেদর সােথ েবআদবী করেল িবপদ 

হেত পাের বেল মেন কের, এরা কােরা িনকর রাকা  াইেল তা েস 

বযি�র জনয েসৗভােগযর কারণ বেল মেন কের �ত তা েদয়ার 

বযব�া �হণ কের, না িদেল সমসহ কিতরও আশ�া কের। েকােনা 
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বযবসায়ীর িনকর রাকা  াইেল বযবসােয় অিধক লােভর আশায় েস 

তােক তা �ত দান কের। এেদর িদেল বযবসােয় লাভ হয় ও 

অিধক িবি� হয়, আর না িদেল অনযানয িদেনর তুলনায় এ িদেন 

িবি� কম হয়, এ মেমর িকউু বা�ব নরনার কথাও েলাক মুেখ শনা 

যায়। এ জাতীয় নরনা যিদ সিতযও হয় তেব এর অথর এ নয় েয, 

তা এ পাগলেক রাকা েদয়া বা না েদয়ার কারেণ হেয়েউ, বরং তা 

হেয়েউ আ�াহর ই�ার কারেণই। িতিন এ জাতীয় পাগেলর �ারা 

জনগেণর ঈমােনর দৃঢ়তা পরীকা করেত  ান। িতিন েদখেত  ান 

কার ঈমান মজবুত আর কার ঈমান দুবরল। এেদর েকােনা েকােনা 

কথার সতযতা বা�েব ঃমািণত হেয় থােক, তা েদেখ সাধারণ 

েলােকরা তােদরেক ওিল বেল মেন কের এবং তােদর সতয 

কথােক তােদর কারামত িহেসেব গণয কের; অথ  তারা জােন না 

েয, এ জাতীয় পাগেলরা জ�ল ও েগার�ােন থাকার কারেণ এেদর 

সােথ তােদর অজাে�ই শয়তান িজেনর সখযতা গেি গো। আর 

এ িজনরাই সাধারণ েলাকেদরেক িব�া� করার জনয এেদর মুেখ 

িকউু সতয কথা বা েকােনা তথয বেল েদয়। শয়তান এ ঃি�য়ার 

মাধযেমই বনী আদমেক যুেগর পর যুগ িব�া� কের আসেউ। 

সাধারণ েলােকরা এভােব িব�া� ও ঃতািরত হেয়ই যুেগ যুেগ 

িশেকর িলা হেয়েউ। যারা িমেউিমিউ ওিল হওয়ার ভান কের 

সাধারণ মানুষেদরেক ঃতারণা কের তােদর স�দ ও ঈমান হনন 
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করেত  ায়, এেদর সােথ েয শয়তােনর সখযতা গেি গো, েস 

স�েকর আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

نَ  ﴿
ُ
َ�ِٰطُ� َهۡل � َّ ُُ لش ّ ََ ٰ َن� َ� َ ََ �ِيٖ�  ٢ِئُِ�ُمۡ  

َ
َّاٍك أ

َ
ِ أ
ئ ُُ  ٰ َ ََ  ُُ ّ ََ �َ٢ 

ۡ�َ�ُُهۡ  َ�ِٰذبُوَن 
َ
ۡمَع َوأ َّ وَن لش ُُ ۡۡ  ]وو٢٢٣،وو٢٢١:والشعرا [﴾و ٢ُُ

“বল, আিম েতামােদরেক বলেবা িক কােদর গপর শয়তান 

অবতরণ কের? শয়তান অবতরণ কের ঃেতযক িমথযাবাদী 

েগানাহগােরর গপর। তারা (েফের�ােদর িনকর েথেক) �ত কথা 

তােদর িনকর এেন েদয়। এেদর অিধকাংশই িমথযাবাদী।”34F

3 5  

 তুথর ঃকার : এমন সব েকে েযখােন েকােনা কবর বা 

িনদশরন িকউুই েনই : 

আমােদর েদেশ এমনও িকউু ভুয়া কবর রেয়েউ েযখােন 

ঃকৃত পেক েকােনা ওিল বা দরেবেশর েকােনা কবর বা িনদশরন 

েনই। এ জাতীয় ভুয়া কবর মসলত এক ে�ণীর েলােকরা জনগেণর 

অথর কিি লু�ন করার জনয িমেউিমিউ গেি তুেলেউ। এ জাতীয় 

িমথযা কবেরর বা�ব গদাহরণ হে�  ��াম েজলায় অবি�ত সসফী 

স�ার বােয়জীদ বু�ামী -এর কবর। এ সসফী সাধক েস অ�েল 

েকন �য়ং বাংলােদেশর মািরেতই আগমন কেরিউেলন িক না, এ 

িনেয় িবজজনেদর মেধয ি�মত রেয়েউ। সিাক মতানুসাের িতিন 

                                                           
35. আল-কুরআন, সসরা আশ-শ‘আরা : ২২৩, ২২৪। 
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এেদেশ কখনও আগমন কেরন িন।৩৫

3 6  ইরান েদেশর ‘বু�াম’ 

নামক �ােন িতিন ইহধাম তযাগ কেরেউন। েসখােনই রেয়েউ তাার 

কবর। তা সে�ও  ��ােমর নািসরাবাদ এলাকায় তাার একির 

 ারক কবর রেয়েউ। যার গে�েশয সাধারণ মানুেষরা দসর-দসরা� 

েথেক তােদর মানেতর রাকা কিি ও জীব-জ� িনেয় আগমন 

কের। 

এ জাতীয় েকেের আেরকির গদাহরণ হে� কুিম�া েজলার 

‘বরিা’ গপেজলার ‘মুগতী’ নামক �ােমর ফকীর রহীম আলী’র 

কবর। এ কবরির মসলত েস ফকীেরর বসার �ােনর গপর িনমরাণ 

করা হেয়েউ। এ �ােন েস বসেতা। হাা  একিদন েস িনরে�শ 

হেয় যায়। ঃতারক ও সুেযাগ সঅানীরা অথর গপাজরেনর গে�েশয 

তার বসার �েল কবর িনমরাণ কের এবং এখােন মানত ও িশরনী 

                                                           
36. সসফী স�ার বােয়জীদ বু�ামী  ��াম েজলায় ইসলাম ঃ াের আগমেনর 

সংবাদির ঐিতহািসকভােব ঃমািণত নয়। তা সে�ও এ অ�েল তাার 

আগমেনর জন�িত রেয়েউ। আগমেনর জন�িত থাকেলও িতিন েয ৭৯৪ 

িহজরীেত ইরােনর ‘বু�াম’ নামক �ােন েশষ িনহবাস তযাগ কেরেউন এবং 

েসখােনই তাার সমািধ রেয়েউ, এ বযাপাের সকেলই একমত। তা সে�ও 

 ��ােমর নািসরাবাদ এলাকার একির পাহােির গপর তাার একির  ারক 

মাজার রেয়েউ। আ�ুল মা�ান তািলব, ঃাগ�; পৃ. ৯৩-৯৪। 
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েঃরণ করেত আর� কের। এভােব তা মানত পসণর ও ঃেয়াজন 

পসরেণর �ােন পিরণত হেয় যায়। 

একইভােব মাদারীপুর েজলার ‘দরগা খুলা’ নামক �ােন ‘শাহ 

মাদার দরগা’ নােম আেরকির ভুয়া কবর রেয়েউ। বলা হেয় থােক 

েয, শাহ মাদার নােম একজন স  মানুষ িউেলন। িতিন মসলত 

ভারেতর অিধবাসী িউেলন। িবিভ� �ান সফেরর এক পযরােয় িতিন 

এখােন এেসিউেলন। অতহপর িনজ েদেশ  েল যান এবং 

েসখােনই মৃতুযবরণ কেরন। িক��াথরাোষী মহল পরবতরীেত তাার 

বসার �ােন একির মাযার ৈতরী কের েনয়। 

প�ম ঃকার : এমন সব েকে যা বি বি গাউেক েকে কের 

গেি গোেউ 

এ জাতীয় কবর েদেশর সবরকই কম-েবশী রেয়েউ। 

গদাহরণ� প বলা যায়, িঝনাইদহ েজলার েকার  াাদপুর 

গপেজলার ‘ফুলবািী’ নামক �ােম এ ধরেনর একির কবর 

রেয়েউ। যার নাম ‘ফুলবািীর দরগা’। এ কবর বা দরগাির মসলত 
একির বি পুকুর এবং এ পুকুেরর পােবর অবি�ত একির বি গাউ 

ও এর িনে  িনিমরত একির িরেনর নর, এ-সেবর সমােয় গিাত। 

এলাকার সাধারণ েলােকরা এ গাউিরেক পিবক মেন কের এর 

স�ান কের। িনকর ও দসর েথেক এখােন মানত িনেয় আেস এবং 
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এ গােউর িনকর িবিভ� রকেমর েরাগ মুি� কামনা কের। অেনক 

সময় েরাগীরা এ গােউর িনে  শেয় থােক। 

অনু পভােব যেশার েজলার ‘মিনরামপুর’ গপেজলার 

‘মািজয়ালী’ নামক �ােমও একির পুরাতন বি গাউ রেয়েউ, যার 

িনকের রেয়েউ জৈনক িহ�ু েলােকর একির নর। িহ�ুরা এ 

গােউর পসজা কের। অেনক মুসিলমও িবিভ� সমেয় তােদর কামনা 

বাসনা ও ঃেয়াজন পসরেণর গে�েশয এখােন মানত িনেয় আগমন 

কের। মন�ামনা পসরেণর জনয এ গােউর ডােল েকােনা েকােনা 

ব� ঝুিলেয় রােখ। 

অনু পভােব যেশার েজলার ‘মিনরামপুর’ গপেজলার 

‘মা�ারডা�া’ পীেরর কবেরও একির পুরাতন গাউ রেয়েউ। েস 

কবেরর পােবর রেয়েউ একির কুােিনর ও কেয়কির ভুয়া কবর। 

এর পােবর ঃায় একশির  ুলা ৈতরী কের রাখা আেউ জনগেণর 

মানেতর পশ যবাই কের পাকােনার জেনয। সাধারণ মুসিলমরা 

েসখােন তােদর মানেতর ষাাি ও উাগল িনেয় যায় এবং তা যবাই 

কের েস সব  ুলােত পাক কের সবাই িমেল খায়। েকােনা 

মিহলার স�ান না হেল স�ান ঃািার আশায় মাথায় কাপি েবােধ 

েস গােউর িনে  বেস েথেক গােউর একির পাতা বা ফল িনে  

পিতত হওয়ার আশায় অধীর আ�েহ অেপকা কের। পাতা বা ফল 
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পিতত হেল স�ান লােভর এক রাশ আশা িনেয় বািি িফের যায়। 

আর িকউুই পিতত না হেল িনরাশ হেয় িফের যায়। 

এমিনভােব ফিরদপুর েজলার কােল�েরর এলাকার সােথ 

সংল� একির �ােন যেশার েরােডর িনকের একির বি গাউ 

রেয়েউ। কিথত আেউ েয, েশখ ফরীদ নােমর একজন ভারতীয় 

সাধক অক এলাকায় আগমন কের তাার সাথীেদর সােথ এ গােউর 

িনে  বেসিউেলন। মানুেষরা পের এ গােউর িনে  একির মাযার 

ৈতরী কের েনয় এবং নারী পুরষ িনিবরেশেষ সকেলই তােদর 

ঃেয়াজন েশখ ফরীেদর িনকর েপশ করার জনয এখােন আগমন 

কের।৩৬

3 7  

ষ� ঃকার : এমন সব েকে যা েকােনা কবর ও ত  সংল� 

গাউেক েকে কের িনিমরত হেয়েউ :و

এ জাতীয় েকেের গদাহরণ� প বলা যায়, সাতিকরা 

েজলার কািলগ� গপেজলার ‘কামারনািত’ নামক �ােম একির 

কবর রেয়েউ, যার নাম ‘কামারনািত েউার িময়ার দরগা’। 
েলােকরা এ বযি�র কবরেক েকে কের এ মাযারির ৈতরী কের 

থাকেলও তারা এ বযি�র সিাক নাম ও তার ইিতহাস স�েকর 

িকউুই জােন না। এ কবেরর পােবর রেয়েউ একির বি গাউ। 

                                                           
37. েগালাম সাকলােয়ন, ঃাগ�; পৃ. ১৯৮। 
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েলােকরা এ কবের েযেয় েসখােন তােদর িবনয়ভাব ঃকাশ কের, 

অতয� অনুনয় িবনয় কের েদা‘আ কের েউার িময়ার িনকর স�ান 

কামনা কের। েরাগ েথেক মুি�  ায়। কবেরর পােবরর বি গােউর 

ডােল পাথর ও ইর েবােধ ঝুিলেয় রােখ। 

এ ঃকােরর গদাহরণ� প আেরা বলা যায় েয,  ��ােমর 

বােয়জীদ বু�ামীর ভুয়া কবেরর ডান পােবর একির গাউ রেয়েউ, এ 

গােউর কােউ েলােকর িবিভ� গে�েশয আগমন কের েসখােন 

সুতায় একািধক িগাা েদয়। একির গে�শয পসণর হেল এেস একির 

িগার খুেল েদয়। এক বযি�েক গােউর েগািায় সুতা ঝুিলেয় িগার 

েদয়ার গে�শয স�েকর িজজাসা করা হেল েস বযি� বলেলা: 

এখােন েলােকরা িবিভ� গে�েশয সুতায় িগার েদয়। েকগ েদয় 

স�ান লােভর আশায়, েকগবা েদয় ভােলা  াকরী ঃািার আশায়, 

আবার েকগবা েদয় মানিসক ঃশাি� লােভর  আকা�ায়। এক 

বযি� বােয়জীদ বু�ামীর ওসীলায় আ�াহর িনকর েদা‘আ করা 

ঃসে� একির কাগেজ িকউু কথা িলেখ গােউর সােথ তা ঝুিলেয় 

রােখ। েস তার েদা‘আয় িলেখেউ: ‘‘িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম, 

ওেহ সসফী স�ার বা-এজীদ বু�ামী! আ�াহর িনকর আমার েদা‘আ 

মাকবুল হওয়ার জনয আিম আপনার মাধযেম ওসীলা করিউ। 

েতামার িনকর কামনা করিউ তুিম আমােক িনরাপেদ গািী 

 ালাবার েতৗিফক দাও, আমােক যাবতীয় িবপদ েথেক মুি� দাও 



 

74 

এবং ভাল একির কমর পাইেয় দাও, আর এ এতীেমর েদা‘আ 

কবুল কর।’’ 

আমােদর েদেশর েউার বি সাধারণ েগার�ানগেলােত 

এমিনেতই ঃাকৃিতকভােব েয সব গাউ-পালার জ� হয়, সাধারণত 

জনগেণর িনকর এগেলার েকােনা গরব থােক না; পকা�ের 

েকােনা সিতযকােরর ওিল বা কিথত েকােনা ওিলর কবেরর গপর 

বা িনকের যিদ েকােনা বি ধরেনর গাউ িবেশষ কের েকােনা বি 

বর গাউ থােক, তা হেল জনগেণর কােউ এ গােউর গরব েবেি 

যায়। তারা ওিলর কবেরর স�ােনর পাশাপািশ এ গােউরও স�ান 

করেত আর� কের। এ গােউর িশকেি সুতা বাাধেল, এর মসল 

কাে� তারকাারা মারেল িবিভ� রকেমর মন�ামনা পসরণ হয় বেল 

তারা ধারণা কের। িসেলেরর শাহ পরােনর কবের েগেল এর 

�ল� ঃমাণ েদখেত পাওয়া যায়। জনগণ মেন কের ওিলেদর 

মৃতুযর পর তাােদর কবেরর গপর বা এর সংল� গােউর মাধযেম 

তাােদর িবিভ� রকেমর কারামত ঃকািশত হয়। এ জাতীয় গােউর 

একির সু�র গদাহরণ হে� নারায়ণগ� েজলার  পগ� 

গপেজলার ‘িহরনাল’ �ােমর শাহ আলম আল-হাদী এর কবর 

সংল� গাউির। এ গােউর বযাপাের অক এলাকায় জন�িত রেয়েউ 

েয, েকগ এ গােউর ডাল কারেল অথবা এর পাতা িউিেল েস 

বযি�র েপের েবদনা হয়, এর পাবর িদেয়  লার সময় কােরা পা 
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িপাউেল েগেল েস বযি�র �র হয়। আিম এ কবেরর খােদমেক এ 

গাউ স�েকর িজজাসা কেরিউলাম, তখন েস বলেলা : 

‘‘বৃিরশ শাসনামেলর েকােনা এক সময় ঝেির কারেণ এ 

গােউর একির ডাল েভে� পেি, েলােকরা এ ডালির সিরেয় িনেত 

 াইেল তােদর পেক তা স�ব হয় িন, বরং এর ফেল তারা িবিভ� 

েরােগ আ�া� হেয়িউল। এ এলাকার েস সময়কার ঃতাপশালী 

িহ�ুরা হাতীর সহেযািগতায় এ ডালির েস �ান েথেক সিরেয় 

িনেত  াইেল হাতীর �ারাও তা সরােনা স�ব হয় িন। হাতীর 

গলায় েবেধ েদয়ার পর যখন হাতী তা েজাের রান েমেরিউল তখন 

হাতী অ�াভািবক রকেমর ি  কার কেরিউল। খােদম আেরা 

বলেলা : ১৯৯৯ সােলর েফ�য়ারী মােস িকউু েলাক েস ডালির 

তার পসবর �ান েথেক সিরেয় েস গােউর কােউ িনেত েপেরিউল। 

এরপর তারা এ ডালিরেক আগন িদেয় পুিিেয় িদেত  াইেল তারা 

তা েপািােত পাের িন। পের আমরা এ ডালিরেক রােতর েবলা 

ওিলর কবর ও েস গােউর মধযখােন একির কুােি নের 

েরেখিউলাম, সকােল গো আমরা েস ডালির আর েস নের েদখেত 

পাই িন’’। এ নরনার পিরেঃিকেত জনগেণর অ�ের এ গােউর 
মযরাদা ও গরব আেরা েবেি যায়। এ কবেরর খােদম ও এর 

ভ�রা মেন কের এ গাউ এবং এর ডালেক েকে কের এ পযর� 
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েয সব অ�াভািবক নরনা নেরেউ, সবই হেয়েউ কবর� এ ওিলর 

কারেণ, এ সব তাার কারামত ৈব আর িকউুই নয়!! 

গ� কবেরর খােদম এ গােউর ডাল স�িকরত যা িকউু 

বেলেউ তা যিদ সিতযই হেয় থােক, তা হেল শর‘য়ী দৃি�েকাণ 

েথেক বলেত হেব েয, এ গােউর ডালির কােরা পেক সরােত না 

পারার অথর এ নয় েয, কবর� অিলই তাার কারামত ঃকােশর 

জনয ঃথেম তা সরােত বারণ কেরেউন; বরং ডালির এর �ান 

েথেক সরােত না পারার িপউেন রেয়েউ শয়তােনর কারসািজ। 

শয়তান িজনরাই দীনরকাল এ ডালিরেক সরােত েদয় িন, আবার এ 

িজন শয়তানরাই এ নর েথেক অবেশেষ তা রােতর আাধাের 

সিরেয় িনেয়েউ। গে�শয এর �ারা সাধারণ মানুষেদর নতুন কের 

িব�া� করা। যােত তারা এ গাউেক আেরা েবশী কের েগাপেন 

ভয় কের এবং আেরা েবশী কের এর তা‘যীম কের, এর �ারা 

আেরা েবশী কের কলযােণর আশা কের। এভােব তারা েযন এ 

গাউেক েকে কের িশকরী ি �া ও কেমরর মেধয সবরদা িলা থােক। 

গে�খয েয, এ গােউ েয িজেনর বসিত রেয়েউ তাও বা�ব একির 

নরনার �ারা ঃমািণত। একদা এক বযি�র এক েমেয়েক রােতর 

আাধাের িজনরা গিােয় িনেয় িগেয়িউল েস গােউ। অতহপর 

ফজেরর সময় তারা দসরবতরী এক বািীর আি�নায় তােক অজান 

অব�ায় েফেল যায়। েমেয়ির জান িফের েপেল তােক িজজাসা 
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করা হেল েস বলেলা : আমােক িকউু অপিরি ত বযি�রা ‘িহরনাল’ 

এর কবেরর িনকরতম গােউর ডােল িনেয় বিসেয় েরেখিউল।৩৭

3 8  এ 

বা�ব নরনাির আমােদর জনয গ�ম সাকয বহন করেউ েয, এ 

কবেরর ডাল কারেল বা এর িনকের েকগ েহাউর েখেয় পেি 

েগেল অসুখ হেল তা এ সব শয়তান িজেনর অশভ দৃি�র 

কারেণই আ�াহর হকুেম হেয়েউ। এ জাতীয় সকল গােউ 

বসবাসকারী দু� িজেনরা সাধারণ মানুেষর ঈমান ন� করার জেনয 

কখনও কােরা কলযাণ কের, কখনও কােরা অকলযাণ কের। আর 

সাধারণ মানুষেদর এ কুমযণা েদয় েয, এ সবই হে� কবর� এ 

ওিলর কারেণ। 

সাম ঃকার : এমন সব েকেসমসহ যা েবলােয়েতর দাবীদারেদর 

কবের ৈতরী করা হেয়েউ 

েবলােয়ত লাভ করা বা আ�াহর তা‘আলার ওিল হওয়া 

একির গ� মযরাদা ঃািার বযাপার। যারা আ�াহ তা‘আলােক 

ভালেবেস একা� এখলাস ও একা�তার সােথ তাার স�ি� 

িবধােনর গে�েশয শরী‘আেতর যাবতীয় িবিধ-িবধান যথাসাধয 

পালন কেরন, েকবল তাারাই েস মযরাদায় আেরাহণ করেত 
                                                           
38. িহরনােলর কবেরর িনকরতম ‘কািকনীবাগ’ �ােমর মুহা�দ ফরহাদ গি�ন 

েদওয়ান এর িনকর েথেক এ তথযির সং�হ করা হেয়েউ। নরনাির তার 

িনেজর সামেন নিরত হেয়েউ বেল েস জানায়। 
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পােরন। েয েকগ এ পেথর পিথক হওয়ার জনয ে �া ও সাধনা 

করেত পােরন। তেব েযেহতু এ সাধনার গে�শয আ�াহর স�ি� 

ও পরকালীন মুি�; েস জনয শর‘য়ী দৃি�েকাণ েথেক েকগ এ পেথ 

অেনক দসর অ�সর হেল িতিন জনগেণর কােউ তা ঃকাশ করেত 

পােরন না। বা এ দাবীও করেত পােরন না েয, আিম আ�াহর 

ওিল হেয় েগিউ। যিদ েকগ িনেজর জনয এ ধরেনর দাবী কেরন, 

তেব িতিন েকানভােবই ঃকৃত ওিল হেত পােরন না। িক� 

আফেসােসর িবষয় এ ধরেনর েবলােয়েতর দাবীদারেদর সংখযাই 

আমােদর েদেশ অিধক। তারা মেন কেরন, েকােনা পীেরর হােত 

বায়‘আত �হণ করেল এবং িনজ বািীেত একির খানকা বািনেয় 

িনজ পীেরর তরীকানুযায়ী মাথায় ল�া  ুল, গলায় ল�া তসবীহ, 

আর গােয় লাল সালু পিরধান করেল, জনগেণর সােথ গাা-বসা 

েথেক িবরত থাকেল, সাােহ কমপেক একিদন ভ�েদর সােথ 

একিকত হেয় গৈ�হ�ের িযিকর করেল, িনজ পীর, বিপীর 

আ�ুল কািদর জীলানী ও খাজা মঈনুি�ন ি শতী এর বািষরক ওরস 

পালন কের েসখােন িকউু গান-বাজনা, মদ ও গাাজা েখেল ওিল 

হওয়া যায়। এ জাতীয় �েনািষত ওিল বা পীরেদর সংখযাই সমােজ 

অিধক। ঃকৃতপেক তারা পািথরব গপাজরেনর একির সহজ পথ 

মেন কের এরােক একির েপশা িহেসেব �হণ কের িনেয় থােক। 

েস জেনযই আদম শমািরেত তারা িনেজেদর েপশাগত পির য় পীর 
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বেল িদেয় থােকন।৩৮

3 9  এরা িনেজেদর জীব�শায় েযমন সুেকৗশেল 

সাধারণ মানুেষর ঈমান হনন কের স�দ অজরন কের থােকন, 

েতমিন তােদর মৃতুযর পেরও তােদর বংশধরেদর জনয তার 

কবরেক পািথরব গপাজরেনর একির সহজ গপায় িহেসেব েরেখ 

যান। সাধারণ েলােকরা তােদর জীব�শায় েযমন তােদর নানািবধ 

ঃেয়াজন ও মন�ামনা পসরেণর জনয হািদয়া, তুহফা ও মানত 

িনেয় তােদর দরবাের আগমন করেতা, তােদর মৃতুযর পেরও িাক 

েসভােবই বরং পসেবরর ে েয়ও অিধক হাের আগমন কের থােক। 

অ�ম ঃকার : এমন সব েকে যা জীিবত েবলােয়েতর দাবীদাররা 

িনমরাণ কেরেউ 

অতীেত যারা েবলােয়ত লােভর জনয সাধনা করেতন, তারা 

সাধারণত িনেজেদর ঃ ার করা েথেক িবরত থাকেতন। তাােদর 

কবরেক কবের পিরণত করা েথেক আর� কের এর গপর গ�ুজ 
                                                           
39 ১৯৮১ সােল পির ািলত বাংলােদেশর আদম শমািরর পিরসংখযােন েদখা যায় 

২৯৮০০০ বযি� তােদর েপশাগত পির য় িদেত েযেয় বেলেউন তােদর 

েপশা হে� পীর। ৈদিনক ‘করেতায়া’ নামক একির পিককা এ সংবাদির 

ঃকাশ কের এ ম�বয কেরেউ েয, এ সংখযােক বাংলােদেশর েমার �ােমর 

মেধয ভাগ করেল ঃিত �ােমর ভােগ েমার  ারজন কের ‘পীর’ পিেব। 

এেত ঃমািণত হয় েয, ‘পীর’ েপশাই এখন অনযানয সকল েপশার ে েয় 

লাভজনক। েদখুন : ৈদিনক ‘করেতায়া’, (বগিা : ১৮/১২/১৯৮৭ ি�.), 

পৃ.৩। 
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িনমরাণ করা, তাােদর কবরেক কাপি �ারা ঢাকা, গপের সািময়ানা 

রা�ােনা, তাােদর গে�েশয ইসােল সাওয়ােবর নােম বািষরক ওরস 

পালন ইতযািদ যা িকউুই বতরমােন করা হেয় থােক, েস সেবর জনয 

তাারা েমােরও দায়ী নন। এ-জনয েয, তাারা েতা কাগেক এ সব 

করেত বেলন িন। িক� কােলর পির�মায় পিরি�িত স�সণর 

বদেল েগেউ। আমােদর েদেশ এখন েবলােয়েতর দাবীদার এমন 

অেনক পীর রেয়েউ যারা িনেজেদর জনয খানকা ৈতরী কের ‘িবব 

জােকর মি�ল’ ও ‘বােব রহমত’ ইতযািদ  মকঃদ নাম িদেয় 

েসখােন ‘িবব আেশেক রাসসল সে�লন’র নােম ওরস পালন 

কের। তারা িনেজেদর বািহযক েপাশাকািদ, িমলাদ মাহিফল ও 

িযিকর-আযকােরর অনু�ান পালেনর মাধযেম সাধারণ েলাকেদর 

বুঝােত  ায় েয, তারা আসেলই আ�াহর ওিল ও তাার কােমল 

বা�া; িক� ঃকৃতপেক তারা পাকা ঃতারক, েধাাকাবাজ ও অথর-

স�েদর দাস। েকননা, তােদর মেধয বািহযক েবশভস ষা উািা 

�ীেনর আর িকউুই েনই। তারা মসলত দুিনয়ার েগালাম ও কবর 

পসজারী। েস জেনযই তারা মােঝ মেধয আজমীর ও বাগদােদ গমন 

কের। তারা বািহযক িকউু কমরকা� �ারা সাধারণ জনগণেক েধাাকা 

িদেয় থােক। বাহযত তা তােদর কারামত মেন হেলও আসেল তা 

শয়তানী  �া� ৈব আর িকউুই নয়। সাধারণ েলাকেদরেক 

ঃতারণা করার জনয তারা শয়তােনর সহেযািগতায় তা ঃকাশ 
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কের থােক। এ সব েধাাকাবাজেদর মেধয শীষর�ােন রেয়েউ 

েদওয়ানবােগর �েনািষত পীর মাহবুেব েখাদা েদওয়ানবাগী। েস এ 

মেমর দাবী কেরেউ েয, েস আ�াহ তা‘আলােক একির যুবেকর 

আকৃিতেত েদেখেউ। আেরা দাবী কেরেউ েয, েস �ে�র মাধযেম 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েদহেক গল� 

অব�ায় ঢাকা ও ফিরদপুর েজলার মধযবতরী একির আবজরনার 

মেধয পেি থাকেত েদেখেউ।৩৯

4 0  অপর এক �ে� েদেখেউ: 

‘‘রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-তাার সােথ কা‘বা 

শরীফসহ তার আরামবাগ� ‘বােব রহমত’ নামক খানকােত 

আগমন কের তােক লকয কের বেলেউন: েদওয়ানবাগী হ� কের 

িন বেল েলােকরা যা বেল, তা সিাক নয় কারণ, আিম (রাসসল) 

সবরকণ তার সােথ রেয়িউ, আর কা‘বা শরীফ সবরদা তার সামেন 

রেয়েউ, েস মানুেষর মােঝ আমার ধমর ঃ ার করেউ, এমতাব�ায় 

তার হ� করার েকােনা ঃেয়াজন েনই।’’4 1 ‘িবব আেশেক রাসসল 

সে�লন’ নােম ঃিত বউর েস তার েদওয়ানবােগর খানকােত 

একির ওরস পালন কের। রাে�র েকােনা েকােনা পদ� 

                                                           
40. মাহবুেব েখাদা েদওয়ানবাগী, রাসসল সতযই িক গরীব িউেলন; (ঢাকা : সসফী 

ফাগে�শন, আরামবাগ, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), পৃ. ১২। 
41. মাহবুেব েখাদা েদওয়ানবাগী, আ�াহ েকান পেথ; (ঢাকা : সসফী ফাগে�শন, 

আরামবাগ, ৩য় সং�রণ, সন িবহীন), পৃ. ১৯৮। 
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কমরকতরােদর সােথ তার েগাপন আাতাত রেয়েউ। েস জনয 

েদওয়ানবাগ এলাকায় েস জনগেণর জিম অৈবধ দখলসহ েয সব 

অপরাধমসলক কমর কেরেউ, জনগেণর পেক এর েকােনা ঃিতকার 

করা স�ব হয় িন। কা‘বা শরীেফর ‘বােব রহমত’ নােমর দরজার 

নােম আরামবােগর খানকার নাম রাখার িপউেন ভাবরা েযন এমন 

েয, যারা তার এ খানকায় আগমন করেব তােদর ম�া শরীফ 

যাওয়া হেয় যােব। আ�াহর রহমেত অবেশেষ িকউুরা হেলও তার 

েগাপন তথয ফাাস হেয়িউল, যার পিরেঃিকেত েস তার আ�ানা 

েথেক পািলেয় েযেত বাধয হেয়িউল। তার আ�ানা েথেক পুিলশ 

অেনক অ�শ�সহ কিতপয় ভািািরয়া সযাসীেকও পাকিাও 

কেরিউল।৪১

4 2  তার পািলেয় যাওয়ার পর আিম েসখােন িগেয় 

এলাকার েলাকজনেক তার স�েকর িজজাসা করেল তারা বলেলা: 

েস জিমর দলীল জাল কের অেনক সাধারণ মানুেষর জিম 

বলপসবরক দখল কের িনেয় এ িবশাল দরবার ৈতরী কেরেউ। 

এলাকার েলােকরা তােক পউ� কের না। তারা আেরা বলেলা: 

ঃেতযক জুমু‘আর িদেন এ খানকােত তার ভ�রা িবিভ� �ান 

েথেক এেস সমেবত হয়। তারা তােক েসজদা কের, নগদ রাকা 

দান কের এবং েস েসজদাকারীেদর িপো হাত বুিলেয় েদয়। 

                                                           
42. েদখুন : ৈদিনক ইনিকলাব, ১ম পৃ�া, তািরখ : ২৬/১২/১৯৯৯ ি�.। 
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এরকম পীরেদর মেধয আেরক পীর হে� েদওয়ান মুহা�দ 

সাঈদ গি�ন সাঈদাবাদী।৪২

4 3  যার খানকা ও আ�ানা ঢাকার 

সাঈদাবাদ বাস ে�শেনর পসেবর অবি�ত। কুরআন ও হাদীস 

স�েকর তার িব�ুমাক জান না থাকেলও অেনেকর দৃি�েত েস 

ঃথম সািরর একজন ওিল ও সাধক। েস জেনয তার দরবাের 

েদেশর বহ েলাক তােদর সমসযািদ সমাধান ও মন�ামনা পসরেণর 

জনয িভি জমায়। কখনও আজমীর ও বাগদােদ েগেল জনগেণর 

েযাগােযােগর সুিবধােথর তা পিককা�ের ঃকাশ কের যায়। আবার 

আগমন করেল তাও পিককার মাধযেম জনগণেক জািনেয় েদয়া 

হয়। জনগণ তার িনকর েথেক ঝািফুাক েথেক আর� কের তার 

েদা‘আ কামনা, স�ান ঃািা ও সমসযা সমাধােনর জনয েযেয় 

থােক। তার কােউ েযেয় স�ান লাভকারীরা মােঝ মেধয 

পিককা�ের তােদর স�ান লােভর সংবাদির ঃ ার কের আ�াহর 

িনকর কৃতজতা ঃকােশর পাশাপািশ তারও কৃতজতা ঃকাশ কের 
                                                           
43. অেনেকর সােথ আলাপ কের এ বযি� স�েকর যা জানা যায় তা হেলা : এ 

েলাকির একজন সাধারণ মানুষ, কুরআন ও হাদীস স�েকর তার েকােনা 

জান েনই। আজমীর ও বাগদাদ গমেনর মাধযেম েস মা‘িরফাত ও সুলুেকর 

পথ ধের। ধীের ধীের জনগেণর মেধয তার �হণেযাগযতা বৃিু পায়। তার 

িনকর েদেশর সাধারণ জনগেণর মত অেনক রাজনীিতিবদরাও গমন কের 

থােকন। ঃিত সাােহ জুমু‘আর নামােজর পর িমলাদ মাহিফল করা হেলা 

তার একির সাধারণ রীিত। 
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এবং যারা এখনও তার কােউ যায় িন তােদরেক তার িনকর 

যাবার গ সাহ েযাগায়। তার এ জাতীয় ঃ ারািভযান �ারা 

সহেজই ঃতীয়মান হয় েয, েস সসফী হওয়ােক িনেজর জনয 

জনগেণর স�দ আ�সােতর একির সহজ গপায় িহেসেব �হণ 

কের িনেয়েউ। 
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তৃতীয় পিরে�দ 

জােহলী যুেগর িশেকরর েকেসমসেহর সােথ এ-সব েকেের তুলনা 

আমরা ঃথম অধযােয় জােহলী যুেগর িশেকরর েকেসমসেহর 

ধরণ ও ঃকৃিত স�েকর িব�ািরত আেলা না কেরিউ। এখােন 

আমরা এ িবষয়ির খিতেয় েদখেবা েয, বাংলােদেশ অবি�ত 

িশেকরর েকেসমসেহর সােথ েস যুেগর েকেসমসেহর কতরুকু 

সাদৃশয বা ৈবসাদৃশয রেয়েউ। এ েকেক ি �া করেল েদখা যায় েয, 

ইসলাম পরবতরী যুেগ িবিভ� মুসিলম বা অমুসিলম েদেশ িবেশষ 

কের আমােদর েদেশ ওলীেদর কবর বা তাােদর িনদশরেনর গপর 

েয সব েকে ৈতরী করা হেয়েউ, েসগেলার িবেশষ ধরেনর িমল 

রেয়েউ নসহ ‘আলাইিহস সালাম-এর জািতর মধযকার ওয়া�, সুয়া‘, 

ইয়াগস, ইয়া‘গক ও নসর নােমর ওিলেদর কবের িনিমরত 

েকেসমসেহর সােথ; েকননা, তাােদর নােম পৃথক পৃথক মসিতর ৈতরী 

করার পসেবর তাােদর ভ�রা তাােদর কবরগেলার সােথ িাক 

েসরকমই আ রণ কেরিউল েয প আ রণ অিধকাংশ সাধারণ 

মুসিলমরা আজ তােদর ওলীেদর কবরসমসেহর সােথ কের থােক। 

েস সময় েথেক আর� কের সবরেশষ নবী ও সবরেশষ রাসসল 
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মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর আগমেনর পসবর পযর� 

েলােকরা তােদর আগিলয়া ও নবীেদর স�ান ও তা‘িজম করেত 

িগেয় এবং তাােদরেক সাধারণ মানুেষর জীবেনর কলযাণাজরন এবং 

অকলযাণ দসরীকরেণর েকেক শাফা‘আতকারী মেন করার কারেণই 

তাােদর কবরগেলােক িশেকরর েকে বািনেয় িনেয়িউল। ধীের ধীের 

মুসিলমরাও তােদর ওলীেদর স�ান ও তা‘িজম করেত িগেয় এবং 

দুিনয়া-আেখরােতর কলযাণাজরন ও অকলযাণ দসরীকরেণর েকেক 

তাােদরেক আ�াহ ও তােদর মােঝ মধয�তাকারী ও 

শাফা‘আতকারী হওয়ার ধারণা করার ফেল তাােদর কবর ও 

কবরগেলােক িাক একই কায়দায় িশেকরর েকে বািনেয় িনেয়েউ। 

পাগলেদর কবরসমসেহ িনিমরত েকেসমসহ বা তথাকিথত 

েবলােয়েতর দাবীদাররা িনেজেদর জনয েয সব েকে িনমরাণ 

কেরেউ, েসগেলারও ওলীেদর কবের িনিমরত েকেের সােথ স�কর 

রেয়েউ। এরা যিদও ওলীেদর অ�ভুর� নয়, তথািপ েলােকরা 

তােদরেক অজতাবশত ওলীেদর মােঝ গণয কের িনেয়েউ। এ 

উািাও েস কােলর গণকেদর সােথ এেদর িবেশষ রকেমর িমল 

রেয়েউ; েকননা, েস কােলর গণকেদর সােথ শয়তান িজেনর 
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স�কর িউল, বতরমান কােলর েবলায়ােতর দাবীদারেদর সােথও 

শয়তান িজেনর েগাপন স�কর রেয়েউ। এ িজনেদর 

সহেযািগতােতই েযমন গণকরা জনগেণর গপকার করেতা, েতমিন 

এরাও িজনেদর সহেযািগতায় জনগেণর গপকার কের থােক। 

তাই সাধারণ েলাকেদর দৃি�েত এরা আ�াহর ওিল হেয় থাকেলও 

মসলত তারা শয়তােনর ওিল ও বঅু। েস জেনযই তারা িনেজেদর 

েবলায়াত লােভর িবষয় েগাপন না েরেখ পিককা�ের ঃকাশ 

কের। সাধারণত কা‘বা শরীফ ও মসিজেদ নববী িযয়ারেতর 

বদেল তারা আজমীর ও বাগদােদ যায়। িনজ িনজ খানকােত 

ওরস পালেনর নােম জােহলী যুেগর মুশিরকেদর নযায় ঈদ পালন 

কের। 

অবিশ� িবিভ� গাউপালা, পুকুর, কস প ও জীব জ�েক েকে 

কের েয সকল িশেকরর েকে িনিমরত হেয়েউ, েসগেলার িমল 

রেয়েউ আরেবর মুশিরকেদর ‘লাত’ ‘গযযা’ ‘মানাত’ ও ‘যােত 

আনওয়াত’ নােমর পাথর ও গাউেক েকে কের িনিমরত িশেকরর 

েকেসমসেহর সােথ; েকননা েসগেলাও গাউ ও পাথরেক েকে 

কেরই িনমরাণ করা হেয়িউল।  
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 তুথর পিরে�দ 

বাংলােদেশর অিধকাংশ মুসিলমেদর মােঝ ঃ িলত িশকর 

ইসলােমর িবধান মহান আ�াহ ঃদ� একির অতুলনীয় 

েন‘আমত। যারা তা লাভ করেত সকম হেয়েউ তারা বিই 

েসৗভাগযবান। একজন মানুেষর পেক মুসিলম হওয়া তার জনয 

অতয� েগৗরেবর বযাপার। েস জনয বাংলােদেশর একজন সাধারণ 

মুসিলমও এ জনয গবরেবাধ কের। এমনিক েকগ ইসলাম িবেরাধী 

বা ইসলাম িবন�কারী েকােনা কাজ করেলও এ-জনয েকগ তােক 

অমুসিলম বলুক, এমন কথা তারা বরদাশত করেত পােরন না। 

তেব আসল কথা হে� মুসিলম হওয়ার িবষয়ির ঃকৃত আন� ও 

গেবরর িবষয় হে� েকবল েস বযি�র জেনযই েয ইসলামেক 

সিাকভােব বুঝেত সকম হেয়েউ এবং ইসলাম িবেরাধী যাবতীয় 

ি �া, ে তনা, কমর ও অভযাসেক  ুিা�ভােব পিরহার কের 

পিরপসণরভােব ইসলােম ঃেবশ কেরেউ এবং এর মেধয েথেকই তার 

জীবন অিতবািহত কেরেউ। বাংলােদেশর মুসিলমরা যিদও 

িনেজেদরেক সিতযকােরর মুসিলম বেল দাবী কের থােকন, তেব 

তােদর অিধকাংেশর ি �া, ে তনা, কমর, ব�বয ও অভযাস এ 

কথারই সাকয েদয় েয, আদম স�ানেদরেক িব�া� করার জনয 

শয়তান িবতািিত হওয়ার সময় েয ঃিতজা কেরিউল এবং তা 
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বা�বায়েনর জেনয পরবতরীেত েস েয সব পিরকিনা �হণ 

কেরিউল, তােদর গপর শয়তান তার েস ঃিতজা ও পিরকিনা 

বা�েব প িদেত সকম হেয়েউ। তােদরেক তােদর অজাে�ই 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সময়কার আরেবর 

মুশিরকেদর অব�ার িশকাের পিরণত কেরেউ, যােদর বযাপাের 

আ�াহ বেলিউেলন : 

ۡ�َ�ُُه  ُُۡؤِن�ُ  َوَنا ﴿
َ
ِ  أ َّ َّ  بِ� ِ  ]وو١٠٦:وي سف[و﴾ ١ ّنۡ�ُِ�ونَ  وَُه  ِ

‘‘এেদর অিধকাংশই মুশিরক অব�ায় আ�াহর গপর িববাস 

কের।’’43F

44 

বাংলােদশসহ অনযানয েদেশর অিধকাংশ মুসিলমেদর মােঝ 

েয িশেকরর উিাউিি রেয়েউ, এ িবষেয় শরী‘আত িবেশষজেদর 

সাকয ঃমাণ আমরা ি�তীয় পিরে�েদ গপ�াপন কেরিউ। িনে� 

আমরা তােদর বা�ব িকউু িশকরী আ�ীদা-িববাস, কমর ও অভযােসর 

গদাহরণ গপ�াপন করেবা ইন-শাআ�াহ, যা এ কথারই গ�ম 

সাকয বহন করেব েয, তারা িনেজেদরেক এেককজন মুসিলম 

বেল দাবী করেলও তােদর অিধকাংশরাই এর িবপরীত েমরেত 

অব�ান করেউন। তারা তােদর িবিভ� িববাস, কমর ও অভযােসর 

                                                           
44 . আল-কুরআন, সসরা ইগসুফ : ১০৬। 
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�ারা েয শধুমাক আরেবর মুশিরকেদর সমতুলযই হেয়েউন তা নয়, 

বরং অেনক েকেক তারা তােদর ে েয়ও অ�গামী হেয়েউন। 

আমােদর েদেশর মুসিলমেদর ধমরীয় ও সামািজক অব�া 

পযরােলা না কের আমার কােউ ঃমািণত হেয়েউ েয, তােদর 

অিধকাংেশর িববাস, কমর ও অভযােস েয সকল িশেকরর ঃ লন 

রেয়েউ, তা িশেকর আকবার এর  ার ঃকারেকই শািমল কের। 

িনে� তা এক এক কের বণরনা করা হেলা : 

জানগত িশকর 

১. রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম অদৃশয বা গােয়ব 

স�েকর জানেতন বেল িববাস করা : 

 আমােদর েদেশ এমন বহ মুসিলম রেয়েউন যারা 

িনেজেদরেক ঃকৃত সু�ী বেল দাবী কের থােকন। তারা রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জান ও তাার মান মযরাদা 

বািােনার জনয তাার বযাপাের এ িববাস েপাষণ কেরন েয, িতিন 

তাার জীব�শায় যাবতীয় অদৃশয স�েকর অবগত িউেলন, 

বতরমােনও িতিন সবরক হািজর ও নািজর আেউন। সুদসর মদীনায় 

েথেকও িতিন সবরক িবরাজমান ও সব িকউু অবেলাকন করেউন। 

েদেশর  ��াম, কুিম�া, নারায়ণগ� ও ময়মনিসংহ েজলার 
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অেনক মুসিলম এ ি �াধারা লালন কের থােকন। িকেশারগ� 

েজলার কিরমগ� গপেজলার আবু বকর িসি�ক নােমর জৈনক 

পীর সােহবও এ ধরেনর দাবী কেরন বেল পিককা�ের সংবাদ 

ঃকািশত হেয়েউ।৪৪

45 

অনু পভােব এ িববাস িসেলর েজলার জিকগ� গপেজলার 

ফুলতুলী পীর সােহব এবং তাার সকল ভ� অনুর�রাও েপাষণ 

কের থােকন। এ ধরেনর িববাস েয জানগত িশেকরর অ�গরত, 

এর ঃমাণ আমরা ঃথম অধযােয় যাবতীয় তথয ঃমাণািদসহ 

গপ�াপন কেরিউ। েসখােন ঃমাণ কের েদিখেয়িউ েয, কােরা 

পেকই িনজ েথেক গােয়ব স�েকর জানার েকােনা সুেযাগ েনই। 

এ িবষয়ির স�সণরভােবই আ�াহ তা‘আলার অিধকারভু� িবষয়। 

আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক তাার েরসালেতর 

দািয়ব যথাযথভােব আদায় করার ঃেয়াজেন আ�াহ তা‘আলা 

তাােক িকউু অদৃশয স�েকর অবগত কেরিউেলন, এর বাইের িতিন 

িনজ েথেক আর িকউুই জানেতন না বা জানেত পারেতন না। 

গােয়ব স�েকর জানার েযমন তাার জ�গত েকােনা ৈবিশ�য িউল 

না, েতমিন েরসালত লােভর পেরও তাার মেধয এমন েকােনা 

ৈবিশ�য দান করা হয় িন। তা না েদয়ার কারণ হেলা : এির 

                                                           
45. েদখুন : সাাািহক েসানার বাংলা, (শ�বার, ৪/৮/২০০০ ি�.), পৃ.৬। 
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আ�াহ তা‘আলার রবসিবয়যােতর সােথ স�িকরত ��া ও সৃি�র 

মেধয পাথরকয সৃি�কারী তাার একির িবেশষ গণ, যা িতিন (আ�াহ) 

বযতীত তাার েকােনা সৃি�র জনয েশাভা পায় না। রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাার জীব�শায় েয ৈবিশে�যর 

অিধকারী হেত পােরন না, তাার িতেরাধােনর পেরও িতিন েস 

ৈবিশে�যর অিধকারী হেত পােরন না। 

যারা রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জনয 

এমন ৈবিশে�যর অিধকারী হওয়ার ি �াধারা লালন কেরন তারা 

িনেজেদরেক ‘আহলুস সু�াত ওয়াল জামা‘আত’ এর দল বেল 

দাবী কের থােকন। অথ  রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর েয সকল সাহাবীগণ সবরঃথম িনেজেদরেক এ 

নােম পির য় দান কেরিউেলন, তাারােতা তাার জনয এ জাতীয় 

েকােনা ৈবিশে�যর অিধকারী হওয়ার ধারণায় আেদৗ িববাসী িউেলন 

না। এ �া� িশকরী িববাস েপাষণকারীগণ হয়েতাবা এর �ারা 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক অসীম জােনর 

অিধকারী ও মযরাদাবান বেল তাার মযরাদা বৃিু করেত  ান; িক� 

তােদর ভুেল েগেল  লেব না েয, এ জাতীয় িববােসর মাধযেম 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক অিধক স�ান 

ঃদশরন করার অথর হে�- অিধক মাকায় িশেকর িনমি�ত হওয়া ও 
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ইসলাম েথেক পসণরমাকায় েবিরেয় যাওয়ার শািমল।৪৫

46 এ জাতীয় 

িশকরকারীেদর বযাপাের মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগহী বেলন : 

‘‘রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-গােয়ব জানেতন 

এ জাতীয় িববাস েপাষণ করা ঃকাশয িশকর।’’47 

মাওলানা শাহ আ�ুল আযীয মুহাি�েস েদহলভী এ জাতীয় 

ি �াধারা স�েকর বেলন : 

‘‘আ�াহ তা‘আলার গলসিহয়যােতর সােথ স�িকরত িবষয়ািদর 

েকেক এ ধারণা েপাষণ করা েয, নবীগণ গােয়ব জােনন, তাারা 

সকল �ান েথেক মানুেষর আ�ান �বণ কেরন, এ জাতীয় 

আ�ীদা-িববাস �া� ও িশকর।’’48 

আমােদর েদেশ এ-জাতীয় িশকরী ি �াধারা ও িববাস �া� 

তরীকত প�ী এবং আহমদ েরজা ে�লভী (১৮৫৬-১৯২১ ি�.) এর 

অনুসারীেদর মাধযেম অনুঃেবশ কেরেউ; েকননা, মা‘িরফােতর 

দাবীদার �া� তরীকতপ�ীরা এ জাতীয় ধারণা শধু রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর বযাপােরই েপাষণ কের না, 

                                                           
46. েশখ সুলাইমান ইবন আ�ু�াহ ইবন মুিন‘, ঃাগ�; পৃ. ২৩১। 
47. েদখুন : রশীদ আহমদ গাংগহী, ফতাওয়া রশীিদয়যাহ; ২/১০। 
48. শাহ ‘আ�ুল ‘আযীয আদ-েদহলভী, তাফসীের ফাতহল আযীয; পৃ. ৫৩। 
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তারা ওিলেদর বযাপােরও গপযুর� ধারণা েপাষণ কের। আহমদ 

েরজা ে�লভীও রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

বযাপাের এ জাতীয় িশকরী ি �াধারা েপাষণ করত এবং তার ও 

তার অনুসারীেদর �ারাই এ ি �াধারা পািক�ান, ভারত ও 

আমােদর েদেশ অিধকমাকায় অনুঃেবশ কেরেউ। েস কারেণই 

ভারত মহােদেশর িবিশ� আেলমগণেক আহমদ েরজা ে�লভী এর 

�া� ি �াধারার িবরেু ঃিতবাদ মুখর েদখেত পাওয়া যায়। তার 

ি �াধারার মুেখাশ গে�া ন কেিই িলিখত হেয়েউنر�ل يواذوبو

در�لو  مذهب ك نير روب  এবং أمروإسالم এ নােমর দু’ির িকতাব।৪৮F

49 

২. ভাগয স�েকর জানার জনয েজযািতিবরদেদর িনকর গমন করা 

এবং তােদর কথায় িববাস করা : 

আমােদর েদেশ বতরমােন ঃেফসর হাওলাদারসহ৪৯F

50 আেরা 

অেনক েজযািতিবরদ রেয়েউন যারা তারকার গিতিবিধ লকয কের 

                                                           
49. মাওলানা নসর েকলীম কতৃরক গদুর ভাষায় িলিখত ‘ে�লভী মাযহাব আওর 

ইসলাম’ িকতাবির পািক�ােনর ফয়সলাবাদ েথেক ঃকািশত হেয়েউ। এবং 

মাওলানা েমাহ ‘আিরফ স�হলী কতৃরক িলিখত ‘ে�লভী িফ না িক নয়া  প’ 

িকতাবির পািক�ােনর লােহার েথেক ১৯৭৮ সােল ঃকািশত হেয়েউ। 
50. ঃেফসর হাওলাদার েদেশর একজন ঃখযাত েজযািতষ। ঃেতযক সাােহ তার 

রািশ ে�র বিণরত ফলাফল পিককা ও মযাগািজেন ঃকািশত হয়।  
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এর ফলাফল ৈদিনক, সাাািহক ও মািসক পিককায় ঃকাশ কের 

থােকন। এর �ারা তারা জনগণেক তােদর ভাগয স�েকর 

ভিবষয�াণী কের আগাম সতকর কেরন। রািশ ফেলর এ জাতীয় 

ঃ ারণা আমােদর েদেশ এখন একির সাধারণ বযাপাের পিরণত 

হেয়েউ। রাজধানী ঢাকােত তােদর অেনেকর ে �ার রেয়েউ। 

সাধারণ েলােকরা তােদর িনকর িনজ িনজ ভােগয ভাল বা ম� কী 

অেপকা করেউ, তা আগাম জানার জনয গমন কের। যারা ভাগয 

িবি�নার িশকার হেয়েউ, তারা ভাগয পিরবতরেনর জনয পরামশর 

েনয়ার গে�েশয তােদর িনকর গমন কের। অথ  তারা জােন না 

েয, ইসলাম েজযািতিবরদেদর মানুেষর ভাগয স�িকরত ভিবষয�াণীেক 

�ীকার কের না এবং িন�জগেতর ঃাণীর ভােগয গ�র জগেতর 

�হ, নকক ও তারকার ঃভাব আেউ বেল দীনরকাল েথেক মানুেষর 

মােঝ েয িববাস গেি গোেউ, েসরােক ইসলাম িশকরী ি �াধারা 

িহেসেব গণয কের; েকননা, িববজগত এককভােব মহান আ�াহর 

িনেদরশ ও তাার পিরকিনানুযায়ী পির ািলত হেয় থােক। আমােদর 

নযায় সকল �হ, নকক ও তারকারাজী আ�াহরই সৃি�। এগেলােক 

আমােদর ভােগযর ভাল বা মে�র গপর ঃভাব িব�ার করার জনয 

সৃি� করা হয় িন। এ সব একা�ই আবহমান কােলর মানুেষর 

কিনা ও ধারণাঃসসত কথা ৈব আর িকউুই নয়। এ সব িববােসর 
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ফেলই একবার মানুষ তারকার কািিনক মসিতর বািনেয় এর পসজা 

করেত অভয� হেয়িউল। 

তারকা সৃি�র রহসয : 

 আমরা মহাশেনয কতক নুণরমান ও কতক ি�র �হ, নকক 

ও তারকারািজ েদখেত পাই। এরা সবাই আ�াহর সুিনিদর� 

িবধােনর অধীেন মহাশেনয অব�ান করেউ। এেদর সৃি�র িপউেন 

মহান আ�াহর আসল গে�শয কী, েস স�েকর িতিন কুরআনুল 

কারীেমর েকাথাও িব�ািরতভােব েকােনা তথয ঃদান না কের 

থাকেলও সংেকেপ এ সব সৃি�র িকউু গে�শয ও গপকািরতার 

কথা বণরনা কেরেউন। েযমন এ স�েকর বেলেউন : 

دۡ ﴿ َُ َّا َولَ ّّ َمآءَ  َ� َّ ۡ�َيا لش ُّ َۡۡ�َٰها بَِمَ�ٰبِيحَ  ل َ�ِٰطِ��  رُُجوٗنا وََجَع َّ  ]وو٥:واللك[و﴾لئِۡ

‘‘আিম পৃিথবীর িনকরতম আকাশেক ঃদীপমালা �ারা 

সুসি�ত কেরিউ, েসগেলােক শয়তােনর জনয েকপনা�� প 

ৈতরী কেরিউ।’’ 50F

51 

এ আয়াত �ারা তারকা সৃি�র িপউেন আ�াহর একির 

গে�শয ও তা সৃি�র একির গপকািরতার সঅান পাওয়া যায় : এ 

                                                           
51. আল-কুরআন, সসরা মুলক : ৫। 
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সব সৃি�র গে�শয হে�- পৃিথবী সংল� আকাশেক সাজােনা। আর 

এর গপকািরতা হে�- েয সকল িজন শয়তান গ�রজগেত িগেয় 

েফেরশতােদর কেথাপকথন �বণ করেত  ায়, েস সব 

শয়তানেদর গপর তারকারািজ েথেক েকােনা আে�য় গপাদান 

িনেকপ করার কােজ এ সব তারকােক বযবহার করা হয়।৫১

52 

মানব জীবেন তারকা সৃি�র িপউেন কী গপকািরতা রেয়েউ 

েস স�েকর অনযক বলা হেয়েউ : 

 ]و١٦:والحي[و﴾ ١ َ�ۡهَتُدونَ  ُه ۡ  َوِِ�َّۡج ِ  وََعَ�َٰ�ٰٖت�  ﴿

‘‘এবং িতিন পথ িনণরায়ক অেনক িনদশরনািদ সৃি� কেরেউন, 

আর তারকা �ারা তারা পেথর িনেদরশনা লাভ কের।’’ 52F

53 

                                                           
52. মুফিত মুহা�দ শফী‘ ইমাম কুরববী েথেক বণরনা কেরন : নককরািজেক 

শয়তান িবতািিত করার জেনয িনেকপ করার অথর এ প হেত পাের েয, 

নককরািজ েথেক েকান আে�য় গপাদান শয়তােনর িদেক িনেকপ করা হয় 

এবং নককরািজ ��ােনই েথেক যায়। সাধারণ দশরেকর দৃি�েত এই 

অি��ুিল� নকেকর নযায় গিতশীল েদখা েযেত পাের। এই দৃি�েকাণ 

েথেকই এরােক তারকা খেস যাওয়া বলা হেত পাের। েদখুন : মুফিত 

মুহা�দ শফী‘, ঃাগ�; পৃ. ১৩৯২। 
53. আল-কুরআন, সসরা নাহাল : ১৬। 
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অপর আয়ােত বলা হেয়েউ: 

ِي َوُهوَ ﴿ َّ ْ  لَُّجومَ  لَُم ُ  َجَعَل  ل ِ  ُظَُۡ�ِٰت  ِ�  بَِها ِ�َۡهَتُدوا و﴾َولۡ�َۡحرِ�  لۡلَ�ئ

و]وو٩٧:واالنعيم[

‘‘িতিন হেলন েসই স�া িযিন েতামােদর জনয তারকারািজ 

সৃি� কেরেউন, যােত েতামরা এর �ারা �ল ও সমুে র অঅকাের 

পথ ঃাা হও।’’ 53F

54 

এ দুির আয়াত �ারা বুঝা যায় েয, তারকা সৃি�র িপউেন 

মানব জীবেন েয ঃতযক গপকািরতা রেয়েউ তা হেলা- সমু  বা 

�ল পেথ রােতর েবলা  লার সময় তােদর সােথ িদকদশরেনর 

জনয যিদ েকােনা যযপািত না থােক, তা হেল তারা তারকার ঃিত 

লকয কের পেথর িনেদরশনা লাভ করেব। এই হে� নককপু� 

সৃি�র িপউেন আ�াহ তা‘আলার কী গে�শয রেয়েউ এবং মানব 

জীবেন এর ঃতযক কী গপকািরতা, তার একির বণরনা। এর 

বাইের যিদ আমরা িবজােনর আেলােক তারকা সৃি�র গে�শয 

স�েকর বলেত যাই তা হেল এরুকু বলেত পির েয, িববজগত 

সু�ুভােব একির িনিদর� সময়সীমা পযর� পির ািলত হওয়ার জনয 

মহান আ�াহ মহাশসেনয এ সব �হ, নকক ও তারকারািজ সৃি� 
                                                           
54 . আল-কুরআন, সসরা আল-আন‘আম : ৯৭। 
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কেরেউন। বতরমােন িবজােনর গ�িত হেয়েউ বেলই আমােদর 

পেক এ সব সৃি�র এ গে�শয স�েকর অবগত হওয়া স�ব 

হেয়েউ। কুরআন অবতীণর হওয়ার সমেয় মহাশসনয স�েকর 

মানুেষর জান এতদসর অ�সর হয় িন বেলই কুরআেন এ 

গে�েশযর কথা ��ভােব বিণরত না হেয় েয গে�শয ও গপকােরর 

কথা ত কালীন মানুেষর েবাধগময হয় েকবল েস গে�শয ও 

গপকােরর কথাই তােত বণরনা করা হেয়েউ। 

 অতীত ও বতরমান েজযািতিবরদেদর মেধয পাথরকয : 

কুরআন অবতীণরকালীন সমেয় সমােজ যারা কািহন বা 

েজযািতিবরদ নােম পিরি ত িউল, তারা েমার দু’ির মাধযেমর গপর 

িনভরর কের ভিবষয�াণী করেতা : 

এক . তারকারািজর গিতিবিধর ঃিত লকয কের আবহমান 

কাল েথেক েজযািতিবরদরা আ�াজ ও অনুমােনর গপর িনভরর কের 

েয অিভজতা অজরন কেরিউল, েস অিভজতার আেলােক তােদর 

মােঝ ভিবষয�াণী করার েয রীিত  েল আসিউল, েস রীিত অনুযায়ী 

তারা িকউু ভিবষয�াণী করেতা। 

দুই. িজনরা গ�রাকােশ িগেয় েফেরশতারা পৃিথবীর েকােনা 

িবষয় িনেয় আেলা না করেল েগাপেন তা �বণ কের তােদর কােউ 
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এেস এর সােথ আেরা অসংখয িমথযা িম�ণ কের সংবাদ িদেতা 

এবং েস সংবােদর আেলােকই তারা িকউু ভিবষয�াণী করেতা। 

ফেল তােদর িকউু কথা বা�েবর সােথ িমেল েযেতা। এ জাতীয় 

ভিবষয  ঃব�ােদর গ�রসসরীরা এখনও সকল েদেশই কম-েবশী 

রেয়েউ। তেব এেদরেক আর আধুিনক েজযািতিবরদেদরেক 

একপা�ায় িব ার করা যায় না; কারণ, পুরাতন েজযািতষ ও 

তােদর গ�রসসরীগণ পুরাতন িনয়মানুযায়ী তারকার গিতিবিধ লকয 

কের আ�াজ ও অনুমান কের মানুেষর ভােগযর বযাপাের 

ভিবষয�াণী কেরন। তারা একিদেক েযমন বা�েব সিতযকার অেথরই 

িকউু নরেত যাে� এমন িকউু েজেন েকােনা কথা বলেত পােরন 

না, অপরিদেক েতমিন তারা যা বেলন এর দু’একির কথা 

নরনা�েম সতয বেল ঃমািণত হেলও বাদবাকী সবই িমথযা বেল 

ঃমািণত হয়। েযমন ২০০৪ সেন অনুি�ত আেমিরকার িনবরা েনর 

ফলাফল �ারা তােদর িমথযাবািদতা ঃমািণত হেয়েউ। তথাকিথত 

েজযািতিবরদরা বেলিউল এবােরর িনবরা েন জন েকির জয়ী হেবন, 

িক� বা�েব তা হয় িন। পকা�ের আধুিনক েজযািতিবরদগণ যা 

বেলন তা েকােনা অদৃশয স�িকরত িবষয় নয়। তারা আধুিনক 

ৈবজািনক যযপািতর সাহােযয েসৗরজগত স�েকর িনতয নতুন েয 

সব আিবরােরর কথা বেলন, তােদর েস সব কথা সতয েহাক আর 

না েহাক তা েযমন মানুেষর ভােগযর সােথ স�ৃ� েকােনা অদৃশয 
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স�িকরত কথা নয়, েতমিন তা িমথযা হেলও এেত মানুেষর বযি� 

জীবেনও এর েকােনা িব প ঃভাব েনই। েজযািতষরা মানুেষর 

ভাগয স�েকর জােন এবং এ স�েকর ভিবষয�াণী করেত পাের এ 

মেমর জনমেন েয িববাস রেয়েউ ইসলামী শরী‘আেত এ িববােসর 

েকােনা �ান েনই। বরং িন� জগেতর নরনা ঃবােহর গপর গ�র 

জগেতর তারকার ঃভােব িববাস করােক ইসলােম িশকরী িববাস 

বেল আখযািয়ত করা হেয়েউ। এমন িববাসীেক হাদীেস কুদসীেত 

কািফর বেল আখযািয়ত করা হেয়েউ।৫৪

55  

১. িজন ও িজন সাধকরা গােয়ব স�েকর জানেত পাের বেল 

িববাস করা : 

আমােদর েদেশর অেনক েলােকরা িজনসাধকেদর বযাপাের এ 

িববাস রােখন েয, এরা ই�া করেল গােয়ব স�েকর জানেত 

পাের। েস-জনয েদখা যায় কােরা িকউু  ুির হেল বা েকগ েকােনা 

সমসযায় পিতত হেল, তারা �ত েকােনা িজনসাধেকর শরণাপ� 

হন। েসখােন েযেয়  ুির হওয়া  বয এবং ে ার স�েকর জানেত 

 ান।  বযির এখনও অকত অব�ায় আেউ িক না এবং িকভােব 

তা পাওয়া েযেত পাের, েস স�েকরও জানেত  ান। িবিভ� 

েরাগীরাও তােদর িনকর িগেয় তােদর েরাগরা কী এবং িকভােব 
                                                           
55. হাদীসির ঃথম অধযােয় রীকায় েদখুন। 
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তা আেরাগয হেত পাের, তা জানেত যান। িজনসাধেকরা মানুেষর 

সমসযার সমাধান কেি েয সব কথা বেল, অেনক সময় তা 

বা�েবর সােথও িমেল যায়, েস জেনযই সাধারণ মানুেষর মােঝ 

তােদর স�েকর গ� ধারণার সৃি� হেয়েউ। িজনসাধকেদর েকােনা 

েকান কথার সতযতা বা�েব ঃমািণত হেলও এর �ারা তারা 

গােয়ব স�েকর জােন বা জানেত পাের, এ কথা বলার েকােনা 

েযৗি�কতা েনই; েকননা, িজনসাধেকরা বািীেত বেস থাকেলও 

তারা িজেনর সহেযািগতায়ই তােদর অসাকােত নিরত নরনা 

স�েকর তথয সং�হ কের থােক। তারা তােদর বশযতা 

�ীকারকারী বঅু িজনেক সবরাে� এ কােজ বযবহার কের। েয সব 

িবষয়ািদ তােদর কােউ আেস তা যিদ তােদর বঅু িজেনর 

গপি�িতেত নের থােক, তা হেল েস তার িনেজর েদখানুযায়ী এ 

নরনা স�েকর তথয দান কের। আর তার অসাকােত নের থাকেল 

নরনা�েল িগেয় েসখানকার িজনেদর সহেযািগতা িনেয় নরনা 

স�েকর তথয সং�হ কের িফের এেস তার বঅুেক সংবাদ দান 

কের। অেনক সময় েকােনা সিাক তথয সং�হ করেত না পারেল 

আ�াজ ও অনুমান কের িকউু বেল েদয়। ইসলাম পসবর যুেগও এ 

ধরেনর িজনসাধকরা িউল। তখন তােদরেক ‘কািহন’ বলা হেতা। 

িজনেদর সহেযািগতায়ই তারা জনগণেক িবিভ� তথয ও পথয 

িদেতা। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর যুেগ গ� 
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িববােসর আেলােক েলােকরা িজনসাধক ‘কািহনেদর’ কােউ েযেতা, 

েস জনয রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদরেক 

িববাস করেত িনেষধ কেরিউেলন। এ িনেষধ সং�া� দলীল 

আমরা ঃথম অধযােয় বণরনা কেরিউ। িজনরা েয অদৃশয বা গােয়ব 

স�েকর িকউুই জানেত পাের না, তাও কুরআনুল কারীম �ারা 

ঃমািণত। সুলায়মান (আ.) বায়তুল মা�িদস িনমরােণর সময় 

িজনেদরেক িনমরাণ �িমক িহেসেব কােজ লািগেয়িউেলন। গৃহ 

িনমরাণ েশষ হওয়ার পসেবর লািার গপর িনভরর কের দািিেয় থাকা 

অব�ায় তাার মৃতুয হেয় েগেল িজনরা তাার মৃতুযর কথা বুঝেত না 

েপের যথারীিত িনমরাণ কাজ  ািলেয় যাি�ল, িনমরাণ কাজ েশষ 

হওয়ার পর নুণ েপাকায় লািা েখেয় েফলার ফেল িতিন পেি 

েগেল তারা বুঝেত পারেলা েয, িতিন মৃতুযবরণ কেরেউন। তখন 

তারা আফেসােসর সােথ বেলিউল েয, যিদ তারা তা পসেবর বুঝেত 

পারেতা তা হেল এ কিান কােজ তারা এতিদন েলেগ থাকেতা 

না। এ নরনা বণরনা ঃসে� আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

ََا َََّۡما﴿ شُّه ۡ  َنا لشَۡمۡوَت  َعَۡۡيهِ  قََضۡي ََ  ٰ َ َّ  َمۡوتِهِۦٓ  ََ ِ ببّةُ  ِ �ِض  ََ
َ
ُ�ُل  لۡ�

ۡ
 تَأ

ۥۖ  تَُه
َ
� ََ رّ  َََّۡما ِنن ََِت  ََ �ّ  تََِّي ِ

ۡۡ ن ل
َ
ْ  ّلوۡ  أ ْ  َنا لۡلَغۡيَب  َ�ۡعَُۡمونَ  َ�نُوا  ِ�  َ�ُِثوا

 ]١٤:وسبي[و﴾ ١ لشُۡمِه�ِ  لۡلَعَذاِب 
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‘‘যখন আিম সুলায়মােনর মৃতুয নরালাম, তখন নুণ েপাকাই 

িজনেদরেক তাার মৃতুয স�েকর অবিহত করল। েসালায়মােনর 

লািা েখেয় যাি�ল। যখন িতিন মািরেত পেি েগেলন, তখন 

িজেনরা বুঝেত পারল েয, অদৃশয িবষেয়র জান থাকেল তারা এই 

লা�নাপসণর শাি�েত আবু থাকেতা না।’’56 

আজও যারা িজন সাধক ও িজনরা গােয়ব জােন, এ 

িববােসর িভি�েত তােদর কােউ যােব, তােদর পিরণিতও ইসলাম 

পসবরবতরী সমেয়র েলাকেদর মতই হেব। 

৪. পািখ বা বানেরর মাধযেম ভাগয জানার ে �া করা : 

 ঢাকা শহেরর গিল�ান এলাকার ফুরপােত বেস েকােনা 

েকান বযি�েক একির িরয়া (Parot) বা বানেরর মাধযেম ভাগযাহত 

মানুেষর ভােগযর ভাল-ম� স�েকর ভিবষয�াণী করেত েদখা যায়। 

তারা তােদর স�ুেখ সািজেয় রােখন িকউু খাম। খােমর িভতের 

থােক ভিবষয  জীবেন ভােগযর ভাল-ম� স�েকর িবিভ� কথা। 

ভাগয িবি�নার িশকার হেয় েকগ তােদর কােউ ভাগয স�েকর 

জানেত েগেল েলাকিরর িনেদরেশ েস িরয়া পািখ বা বানর তার 

সামেন সািজেয় রাখা খামগেলা েথেক একির খাম গে�ালন কের 

                                                           
56. আল-কুরআন, সসরা সাবা : ১৪।  
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েলাকিরর হােত তুেল েদয়। এবার েলাকির খােমর িভতেরর 

কাগজির েবর কের তােত যা িলখা রেয়েউ তা সংি�� বযি�েক 

পেি শনায় বা তােক পিেত েদয়। এভােবই সাধারণ েলােকরা 

িরয়া পািখ বা বানেরর মাধযেম িনেজেদর ভাগয স�েকর জানার 

ে �া কের। খােমর িলখা ভাল হেল এর �ারা তারা সামিয়েকর 

জনয হেলও আন� গপেভাগ কের, আর খারাপ হেল আেরা 

হতাশা�� হয়। িরয়া পািখ বা বানেরর মাধযেম সাধারণ েলােকরা 

িনেজেদর ভাগয স�েকর জানেত  াওয়ার কারণ হেলা- তারা 

এেদর বযাপাের এ ধারণা েপাষণ কের েয, এরা অদৃশয স�েকর 

অবগত থােক। জােহলী যুেগ আরেবর মুশিরকেদর মােঝও পািখর 

ডােন বা বােম গেি যাওয়া েথেক েকাথাও �মেণ যাওয়ার শভ 

অশভ জানার েরওয়াজ িউল। এির একির িশকরী ি �াধারা 

হওয়ােত রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- তা এই বেল 

রিহত কেরন েয, [.. ةَو وِطَ�َ  পািখ ডােন বা বােম গেি...‘‘ [.. َمَال

যাওয়ার সােথ ভােগযর ভাল বা মে�র েকােনা স�কর েনই...’’।৫৬F

57 

অপর হাদীেস িতিন বেলন: [و وثََالثيًو وِشٌْ  ة  َ�َ �ّ وال وِشٌْ  ة  َ�َ �ّ  পািখ‘‘[.ال

গিিেয় বা গেি যাওয়া েথেক ভােগযর শভ বা অশভ িনধরারণ করা 

                                                           
57. বুখারী, ঃাগ�, ৫/২২৭৭, মুসিলম, ঃাগ�; ৪/১৭৪২। 
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িশকর। (এ কমরির েয িশকর তা গরেবর সােথ বুঝাবার জনয) িতিন 

এ কথাির িতন বার বেলন’’।৫৭

58 

১. আ�াহর ওিলগণ  গােয়ব স�েকর জােনন : 

আমােদর েদেশর সাধারণ মানুষেদর মােঝ িবেশষ কের পীর 

ভ�েদর মােঝ এ ধারণা বুমসল হেয় রেয়েউ েয, পৃিথবীেত যা 

িকউু নরেউ তা আ�াহর ওিলগণ  তাােদর  হানী শি�বেল জানেত 

পােরন। এ ধারণার িভি�েতই তারা দসর-দসরা� েথেক ওিলগণ েক 

‘ইয়া গাগস’ ‘ইয়া খাজা’ ইতযািদ বেল সাহােযযর জনয আ�ান 

কের থােকন। এমনিক ভি�র আিতশেযয তােদর কাগেক আ�াহর 

যাবতীয় গলাবলী �ারা খাজা মঈনুি�ন ি শতীেক গণািাত 

করেতও েদখা যায়। েযমন এক বযি� খাজা মঈনুি�ন ি শতী 

(রহ.)-েক গণািাত করেত িগেয় বেলেউ : সা�ারন মঈনুি�ন, 

ওয়ািহদুন মঈনুি�ন, সামী‘গন মঈনুি�ন, আলীমুন মঈনুি�ন, আন-

নািজর মঈনুি�ন ইতযািদ।৫৮

59 যার অথর হে� : মঈনুি�ন একাধাের 

                                                           
58. আবু দাগদ, ঃাগ�; িকতাবুত িবব, বাব : পািখ গিিেয় ভাগয যা াই করার 

বণরনা; ৪/২৩০। 
59. এ কথাগেলা মঈনুি�ন ি শতী (রহ.)-এর বািষরক ওরস গপলেক তাার 

জৈনক ভে�র �ারা ঃ ািরত একির দাওয়াতী হযা�িবল েথেক সং�হ করা 

হেয়েউ। 
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মানুেষর সকল েদাষ-�ির েগাপনকারী, একক, সবরে�াতা, সবরজ 

ও সবর �া। না‘গজু িব�াহ 

 খাজা মঈনুি�ন ি শতীেক এভােব গণািাত করার অথর দাািায়-

িতিন েযন আ�াহর অবতার িউেলন। েস জনযই িতিন তাার 

ভ�েদর যাবতীয় িবষেয়র বযাপাের সমযক অবিহত রেয়েউন। 

িতিন তােদর আ�ান �বণ কের থােকন। এ সব ধারণার 

িভি�েতই িবপেদর সমেয় েহাক আর �াভািবক সমেয় েহাক 

সবরাব�ায়ই তারা তাােদরেক এ সব নােম আ�ান কের থােকন। 

এমনিক নামােযর মুস�ায় দাািিেয়ও তােদরেক ‘ইয়া গাগউ’ বেল 

বিপীর আ�ুল কািদর জীলানী (রহ.)-েক আ�ান করেত েদখা 

যায়।৫৯

60 

                                                           
60. মা াসা-ই-আলীয়া, ঢাকােত কািমল মুহাি�স ে�ণীেত ১৯৭৯-১৯৮১ সােল 

অধযয়ন করার সময় েমাহ আ�ুল মা�ান আ‘জমী নােম  ��াম েজলার 

আমার এক সহপািা িউল। একিদন েযাহেরর সালােতর জনয মুস�ায় 

দাািিেয় ‘ইয়া গাগস’ বেল বিপীর আ�ুল কািদর জীলানীেক আহবান 

করেত শনলাম। তােক বললাম- নামােযর মুস�ায় দাািিেয় গাগসেক 

আহবান করেউা? জবােব েস বলেলা- গাগস আমার আ�ান �বণ করেত 

পােরন, তাই তাােক আ�ান করলাম। 



 

109 

পির ালনাগত িশকর 

বযবহার বা পির ালনাগত িশেকরর পিরি িত স�েকর ঃথম 

অধযােয় িব�ািরতভােব আেলা না করা হেয়েউ। এখােন এর 

পিরি িত স�েকর সংেকেপ শধু এরুকু বলেত  াই েয, এ 

িববজগেতর মািলকানােত েযমন আ�াহর েকােনা শরীক েনই, 

েতমিন গাগউ, কুতুব ও আবদাল নােম এর েউার েথেক বি 

েকােনা িকউু পির ালনার েকেকও তাার েকােনা শরীক বা 

সাহাযযকারী েনই। িতিন েযমন িবজতা ও ঃজার সােথ তাার এ 

জগেতর সবিকউু পির ালনা কেরন, িাক েতমিনভােব িতিন 

পরজগতও পির ালনা করেবন। এ সৃি�জগেতর কােরা পেক তাার 

পির ালনা কেমর তাার পসবর অনুমিত বযতীত কােরা বযাপাের 

শাফা‘আত করারও েকােনা অিধকার েনই। এ জগেত মানুষ তাারই 

সৃ� একির স�ািনত জীব। তােদর ভােগযর ভাল-ম� সব িকউুই 

িতিন িনয়যণ কেরন। িহকমেতর িভি�েত যােক ই�া ঃভস ত 

কলযাণ বা অকলযাণ িদেয় থােকন। তাই অব�া পিরবতরেনর জনয 

অপর েকােনা মানুেষর মধয�তা পিরহার কের সরাসির েকবল 

তাারই িনকর িবনেয়র সােথ  াইেত হেব। মানুেষরা পর�েরর 

পসবর অনুমিত উািাই এেক অপেরর কােউ অেনযর জনয শাফা‘আত 

করেত পাের, তারা পার�িরক ঃেয়াজেন এেক অপেরর �ারা 

ঃভািবত হেয় এেক অপেরর সুপািরশ অনুযায়ী কাজও কের; িক� 
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আ�াহর িবষয়ির স�সণর �তয। িতিন কােরা মুখােপকী নন, তাার 

সামেন তাার পসবর অনুমিত বযতীত শাফা‘আত করারও েকগ েনই, 

কােরা নাম শেনও িতিন ঃভািবত হন না। তাার কােউ িকউু  াইেত 

হেল তাার গ�ম নামাবলীর মাধযেম বা ওসীলার অনযানয ৈবধ 

প�ায় তা  াইেত হেব। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বা অপর েকােনা ওিলেদর নােমর ওসীলায় নয়; েকননা, তাার 

িনকর কােরা নােমর ওসীলায় িকউু  াওয়া তাার সােথ মানবীয় 

আ রণ ও তাােক তাার সৃি�র �ারা ঃভািবত করার শািমল। 

েকােনা মানুষ বা েকােনা ব� আ�াহ তা‘আলার ই�ার 

বাইের কােরা েকােনা গপকার বা অপকার করেত পাের না; েস-

জনয জীিবত েকােনা মানুষ বা েকােনা ব�র �ারা েকােনা গপকার 

বা অপকার অিজরত হেল েস গপকার বা অপকােরর কৃিতব েস 

মানুষ বা েস ব�েক েদয়া যােব না। েকগ যিদ এর পসণর কৃিতব েস 

মানুষ বা েস ব�র বেল মেন কের, তেব এেত েস আ�াহর 

রবসিবয়যােত েস মানুষ বা েস ব�েক শরীক কের িনল বেল গণয 

হেব এবং তার এ মেন করাির শর‘য়ী দৃি�েত িশেকর আকবার 

িহসােব গণয হেব। 

আ�াহর পির ালনা কেমর েকােনা হ�েকপকারী এ ধরােত না 

থাকা সে�ও এবং তাার ই�ার বাইের কােরা েকােনা গপকার বা 
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অপকার করার মত েকগ না থাকা সে�ও আমােদর মুসিলম 

সমােজ এমন সব ি �া, ে তনা ও কমর রেয়েউ যা এ কথা ঃমাণ 

কের েয, আ�াহর পির ালনা কেমর রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম -সহ িবিভ� ওিলগণ  হ�েকপ করেত পােরন। িতিন 

(আ�াহ) তাার নবী ও অিলগেণর নােমর �ারা ঃভািবত হন। তাারা 

মের েগেলও তাােদর  হানী শি� বেল তাারা ই�া করেলই মানুেষর 

েয েকােনা গপকার করেত পােরন। না‘গজু িব�াহ। 

মুসিলম সমােজ ঃ িলত এ ধরেনর িকউু পির ালনাগত 

িশেকরর গদাহরণ িনে� বিণরত হেলা। 

1. িবপদ মুি�র জনয দ দ বা খতেম নারী পাা করা: 

 িবপদ মুি�র জনয ওসীলা করার শরী‘আত িনেদরিশত ৈবধ প�া 

রেয়েউ, যার িকউু ইি�ত একরু আেগই েদয়া হেয়েউ। তেব এর 

িব�ািরত বণরনা আমরা এ বই এর তৃতীয় অধযােয় ঃদান করেবা 

ইন-শাআ�াহ। িক� আমােদর েদেশ ওসীলার নােম শরী‘আত 

অনুেমািদত প�ার বাইের সসফীেদর কতৃরক গউািবত দু েদ নারী বা 

খতেম নারী নােম সাধারণত মা াসার িশককেদর মােঝ অপর 

একির ওসীলার বহল ঃ লন রেয়েউ। দ দির িন� প : 
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هُ "
ّ
ََنحَحّل دِِه الل ِ ح 

ّ
َّمِد ال َُ لِيحّمر تَرٰمر َاِ َسَيِدنَر  مح مَسح

َ
ّة وََسل

َ
ّم َصَل َصالَةّ َوِال

ُن  َُنَرُل دِِه الرَّغئُِب وَُحسح ََوائُِ  ، َو
ح
ِب دِِه ال َُقح َرُب ، َو

ُ
ب
ح
ُِ دِِه ال ََنحَفِر ُعَقُد َو 

ح
ال

َق الَغَمرُم  ََسح ََواتَِم، َو �ُسح
ح
ِر�حمِ ال

َ
ب
ح
ِهِه ال  ."...دِوُجح

‘‘েহ আ�াহ! আমােদর েনতা মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর গপর অেনক অেনক রহমত ও শাি� বষরণ করন, 

যার �ারা যাবতীয় সমসযার িগার খুেল যায়, িবপদাপদ দসরীভস ত হয়, 

সকল ঃেয়াজন পসণর হয় এবং সকল কামনা, বাসনা ও ভাল 

পিরণিত অিজরত হয়। যার মযরাদাপসণর মুখম�ল অথবা তাার জােতর 

ওসীলা কের বৃি� কামনা করা হয়।’’  

এ দ দেক এ নােম নামকরণ করার কারণ িহেসেব বলা 

হেয় থােক েয, আগন েযমন তােত িনিকা ব�েক পুেি উাই কের 

েদয়, েতমিনভােব এ দ দির ৪৪৪৪ বার পাা করেল নািক তাও 

সকল িবপদাপদেক আগেনর মত পুেি উাই কের েদয়। এ 

দু েদর বাকযগেলার মেধয আমরা বাহযতই েদখেত পাি� েয, 

তােত িবপদ মুি�র জনয আ�াহ তা‘আলার বদেল রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সাহাযয �হণ করা হেয়েউ। 

আর রাসসেলর বযাপাের এ ধারণা েপাষণ করা হে� েয, তাার �ারা 

যাবতীয় গে�শয পসণর হেয় যায়। অথ  িতিন বা কােরা বযাপাের এ 

জাতীয় ধারণা করা আ�াহর পির ালনা কেমর হ�েকপ করার 
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শািমল। েস জনয আ�ামা জাযাইরী৬০F61 (মৃত ১৯৯৯ ি�.) এ দ দ 

ঃসে� বেলন :و

 ىل آخره ىل الرسول ...ىن هذه الصالة   توز؛ألن فيهر ىسنرا حل العقد "

 "وهذا شك أو �فر، 

‘‘এ দ দ পাা করা জােয়য নয়। কারণ; এেত সমসযার িগার 

েখালাসহ েদা‘আয় বিণরত অনযানয িবষয়ািদেক রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােথ স�করযু� করা হেয়েউ। আর এ 

ধরেনর কথা িশকর অথবা কুফর এর অ�গরত’’।৬১F

62 

ইবেন আি�ল হাদী (৭০৪-৭৪৪ িহ:) বেলন: ‘‘রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর স�ান ও মযরাদার েকেক 

বািাবািি করার মানেস তাার বযাপাের এ িববাস েপাষণ করা েয, 

                                                           
61. শায়খ আ�ুর রহমান আল-জাযাইরী িতিন মসলত আলিজিরয়ার অিধবাসী 

হেয় থাকেলও পরবতরীেত েসৗদী আরেবর নাগিরকব লাভ কেরন। িতিন 

ইসলামী িববিবদযালয়, মদীনা এর একজন অধযাপক িউেলন। মসিজেদ 

নববীেত �ায়ীভােব তাফসীেরর দারস িদেতন। িতিন িবিভ� �� র না 

কেরন। ত�েধয ‘আয়সারত তাফাসীর, িমনহাজুল মুসিলম ও ’আ�ীদাতুল 

মু’িমন ইতযািদ �� গে�খেযাগয। - েলখক 
62. আবু বকর জািবর আল-জাযাইরী, ওয়া জা-গ ইয়ারকুদুনা!!! মাহলান ইয়া 

দু‘আতাদ দলালাহ; পৃ. ৬০। 



 

114 

িতিন গােয়ব স�েকর জােনন, িকউু িদেতও পােরন এবং িদেত 

বারণও করেত পােরন, যারা িবপেদর সময় আ�াহেক বযতীত 

তাােক আ�ান কের িতিন তােদর কলযাণাজরন ও অকলযাণ 

দসরীকরেণর কমতা রােখন, আ�াহ তা‘আলার পসবর অনুমিত উািাই 

িতিন েয কােরা বযাপাের শাফা‘আত করেত পােরন এবং যােক 

ই�া জা�ােত ঃেবশ করােত পারেবন, তাার স�ােনর েকেক এ 

ধরেনর বািাবািি করা অিত মাকায় িশকর করা ও েগারা �ীন 

েথেক েবিরেয় যাওয়ারই শািমল।’’63 

২. রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ঃশংসা ও �িত 

বণরনা কের তাােক আ�াহর অবতাের পিরণত করা : 

 আমােদর েদেশ এমনও িকউু মানুষ রেয়েউন যারা রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অিত স�ান েদখােত িগেয় 

তাার ঃশংসায় এমন সব কথা-বাতরা বেলন যা তাােক আ�াহ ও 

ঃিতপালেকর মযরাদায় গ�ীত কের। মেন হয় েযন িতিন আর 

আ�াহর মেধয েকােনা পাথরকযই েনই। আ�াহ িনেজই েযন 

মুহা�দ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর আকৃিতেত এ 

পৃিথবীেত িনেজেক ঃকাশ কেরেউন এবং িতিনই েযন আ�াহর 

                                                           
63. েশখ সুলাইমান ইবন আ�ু�াহ ইবন মুনী‘, ঃাগ�; পৃ. ২৩১। 
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হেয় এ-জগত পির ালনা কেরন। তােদর এ-জাতীয় িশকরী কথা-

বাতরার িকউু গদাহরণ িনে� ঃদ� হেলা: 

ক) 

 وه أتر يرا زمين مين مصطفى هو كر** مستوي خدا هو كرپرعرش  اتهجو

  ‘িযিন েখাদা েপ আরেশর গপর িউেলন, িতিন 

পৃিথবীেত মু�াফা েপ অবতরণ কেরন’। 

খ) ‘আরেশ িযিন আহাদ িউেলন, ফরেশ (যিমেন) িতিন 

আহমদ হেলন’’। 

 গ) ‘আহাদ আর আহমেদর মােঝ শধু মীম অকেরর 

পাথরকয রেয়েউ, মীমেক মাঝ েথেক সিরেয় িদেল 

আহাদ আর আহমদেক একই েদখেত পােব’। 

 ন) ‘আহমেদর ঐ মীেমর পদরা গিােয় েদ ের মন  

  েদখিব েসথা িবরাজ কেরেউ আহাদ িনর�ন’। 

ঙ) 
 عين را حذف كن كه رب آمده است** محمد با شكل عرب آمده است 
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‘মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-একজন আরবী 

মানুেষর আকৃিতেত আগমন কেরেউন, আরব শে�র 

‘আইন’ অকরেক িবলুা কের িদেল েদখেত পােব 

ঃকৃতপেক রবই আগমন কেরেউন’।  

 মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ’بظاهر محمد بباطن خدا‘ ( 

ওয়াসা�াম বাহযত মুহা�দ হেয় থাকেলও েগাপেন 

িতিন েখাদা।’ 

উ)  جدا بهى نهين سے  خدا نهين وليكن خداگرچہ محمد  
‘‘মুহা�দ যিদও েখাদা নন, তেব িতিন েখাদা েথেক 

পৃথকও নন।’’ 

জ) آيا ےرسول خدا خود خدا بنك  “আ�াহর রাসসল �য়ং 

েখাদা হেয় আগমন কেরিউেলন।’’ 

ঝ) كل بنا ديا آپكو مالك  ےخالق كل ن  ‘‘সব িকউুর 

সৃি�কতরা আপনােক সব িকউুর মািলক বািনেয় 

িদেয়েউন।’’ 63F

64 

                                                           
64. মুহা�দ ফজলুল করীম, েতৗহীদ-েরসালত ও নসের মুহা�দী (সা.)-এর সৃি� 

রহসয; (কুিম�া : জমইয়াতু গলামাই আহিলস সু�াত ওয়াল জামা‘আত, ১ম 

সং�রণ, ১৯৯১ ি�.), পৃ. ৪৮-৫০। 
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মাইজভা�ােরর অনুসারীগণ রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-েক আ�াহ বেল িববাস করার পাশাপািশ তােদর পীর 

আহমদু�াহ ভা�ারীেকও তারা আ�াহ বেল িববাস কেরন। তাই 

তােক লকয কের তারা বেলন : ‘‘এেকর িভতের িতেনর েখলা 

বুঝব কী কের, তুিম আ�াহ, তুিম রাসসল, তুিম ভা�ারী।’’ 

তােদর ধারণা মেত, আ�াহ িনেজই একবার রাসসল িহেসেব 

আবার ভা�ারী িহেসেব আগমন কেরিউেলন। নাগজুিব�াহ। 

গে�খয েয, গদুর ও ফাসরী ভাষায় িলিখত কিবতাগেলার 

েলখকগণ পরেদশী হেলও আমােদর েদেশর �া� তরীকতপ�ীগণ 

এবং রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �িত বণরনার 

েকেক সীমাল�নকারীগণ কিবতার এ পংি�গেলা খুব ভােলা 

কেরই রা কের থােকন এবং সাধারণত ১২ ই রবীগল আগয়াল 

গপলেকয আেয়ািজত ঈেদ িমলাদু�বী গ সেব রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ভালবাসা ঃকাশােথর তারা এ সব গাইেত 

থােকন। ইসলােমর দৃি�েত অবতারবাদ একির িশকর ও কুফির 

িববাস হেয় থাকেলও তােদর এ সব ধযান-ধারণা ও কথা বাতরার 

�ারা মেন হয় েয, তারা ি��ান ও িহ�ুেদর নযায় অবতারবােদ 

িববাসী। তােদর মােঝ এ জাতীয় ধারণা ও িববাস েয িহ�ু ও 
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ি��ানেদর মধয েথেক অনুঃেবশ কেরেউ, তা সহেজই অনুমান 

করা যায়। 

৩. অিলগেণর মেধয যারা গগউ ও কুতুব তারা পৃিথবী পির ালনা 

কেরন বেল িববাস করা : 

আমােদর েদেশ �া� তরীকত ও মা‘িরফাতপ�ীেদর মােঝ 

এমন একির অউসত িববাস রেয়েউ েয, আ�াহ তা‘আলা তাার 

অিলগেণর মধয েথেক কিতপয় েলাকেদরেক পৃিথবীর িবিভ� কমর 

পির ালনা জনয গগউ, কুতুব ও আ�াল ইতযািদ পেদ িনেয়াগ 

িদেয় থােকন। সরকারী কমতা লাভ, ঃশাসেনর িবিভ� পেদর 

িনেয়াগ, বদলী ও অপসারণ তাােদরই ইশারায় নািক হেয় থােক। 

আ�াহ তা‘আলা তাােদর হােত কাগেক িকউু েদয়া বা না েদয়া, 

কােরা কলযাণ বা অকলযাণ করার কমতা দান কের থােকন। 

‘েদওয়ানুস সােলহীন’ নােম তাােদর নািক একির পরামশর পিরষদও 

রেয়েউ। েসখােন বেসই তাারা যাবতীয় িবষেয়র িসুা� �হণ 

কেরন এবং েস অনুযায়ী ফরমান জারী কেরন। এমনিক তাােদর 

িসুা� অনুযায়ীই নািক আদালেতর যাবতীয় রায়সমসহ জারী হেয় 

থােক।৬৪

65 এ-জাতীয় ধারণার পিরেঃিকেতই বি পীর আ�ুল 

                                                           
65. মাওলানা ফজলুল হক নােম ‘ফািজেল েদওব�’ িড�ী অজরনকারী মা াসা-ই- 

আলীয়া, ঢাকা’র একজন িবিশ� িশকক িউেলন। েদওবে� অধযয়নকােল 
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কািদর জীলানীেক ‘গগেউ আ‘যম’ (বি গুারকারী) বেল 

নামকরণ করা হেয়েউ। এ ধারণার িভি�েতই পীরেদর ভ�গণ 

তােদর পীর সােহবেদরেক ‘যামানার কুতুব’ নােম েখতাব িদেয় 

থােকন। গাগউ ও কুতুব স�িকরত এ িববাস েয শধু সাধারণ 

মানুেষর মেধযই রেয়েউ, তা নয়; এ ধরেনর িববাস অেনক 

আেলমেদর মােঝও রেয়েউ। যার �ল� ঃমাণ হেলন জমঈয়াতুল 

মুদারিরউীেনর সভাপিত ও ইনিকলাব পিককার মািলক মাওলানা 

আ�ুল মা�ান। িতিন তাার পিককায় এ মেমর একির ঃবঅ িবগত 

২৮/৯/১৯৯৭ সােল ঃকাশ কেরিউেলন। যার গুৃিত ঃথম 

অধযােয় ঃদান করা হেয়েউ। গগউ ও কুতুব স�িকরত এ জাতীয় 

ি �াধারা ভারতবেষরর মুসিলম সমাজ বযতীত অনযানয মুসিলম 

েদেশর মুসিলমেদর মােঝ েনই। এ-জাতীয় ি �াধারা তােদর মেধয 

                                                                                                            
িতিন এ স�িকরত িকউু নরনা �বণ কেরিউেলন। ত�ধযকার একির নরনা 

িন� প: একদা এক বযি� খুেনর দােয় অিভযু� হেল তার িবরেু 

মক�মা হয়। েলাকিরেক িনেদরাষ সাবয� কের খালাস কের আনার জনয 

তার আ�ীয়-�জনরা মক�মা  লাকালীন সমেয় একজন িবিশ� আেলেমর 

মাধযেম েস সমেয় িযিন িদ�ীর গাগউ িউেলন, তাার শরণাপ� হয়। গাগউ 

িবষয়ির তাােদর েদওয়ােন আেলা না কেরন এবং েলাকিরেক িনেদরাষভােব 

খালােসর িসুা� পাশ কেরন। পরবতরীেত আদালেতর িব ারকও েস 

অনুযায়ী তােক িনেদরাষ বেল রায় ঃদান কেরন। [গাাজাখুরী গি  

(স�াদক)]  
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ঃসািরত হওয়ার িপউেন িকউু হাদীস রেয়েউ; েয-গেলা দুবরল 

অথবা মাওযু‘ হওয়ার বযাপাের হাদীস িবেশষজগেণর মােঝ 

ঐকমতয ঃিতি�ত হেয়েউ।৬৫

66 ইমাম ইবেন তাইিময়যাহ এ-জাতীয় 

িববাস স�েকর বেলন, 

                                                           
66. েকগ েকগ মুগীরাহ ইবেন শ‘বাহ রািদয়া�াহ আনহর দাস েহলাল এর 

বযাপাের এ স�িকরত হাদীস বণরনা কেরেউন, েস হাদীেস রেয়েউ : িতিন 

কুতুবেদর মধযকার একজন িউেলন। এ হাদীসির হাদীস িবেশষজেদর 

ঐকমেতযর িভি�েত বািতল বেল গৃহীত হেয়েউ। আবু নাঈম তাার 

‘িহলয়াতুল আগিলয়া’ �ে� এবং েশখ আ�ুর রহমান আস-সুলামী তাার 

েকােনা েকােনা �ে� এ স�িকরত িকউু হাদীস বণরনা কেরেউন, তা েদেখ 

কােরা েধাাকায় পিার েকান অবকাশ েনই; কারণ, তােদর িকতাবািদেত 

সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও মাওদু‘ তথা িমথযা হাদীেসর সমাহার রেয়েউ 

েযগেলা িমথযা হওয়ার বযাপাের হাদীস িবশারদেদর মেধয েকােনা মতিবেরাধ 

েনই। এ উািা আবুস েশখ নামক মুহাি�স এর বিণরত হাদীসসমসেহর মেধয 

এমন সব বণরনাকারীেদর হাদীস রেয়েউ, যারা হাদীেসর মেধয িবশু আর 

বািতল বেল েকােনা পাথরকয না কের যা-ই �বণ কেরেউন তা-ই বণরনা 

করার নীিত অবল�নকারী িউেলন, যিদও ঃকৃত হাদীস েব�াগণ এ ধরেনর 

হাদীস বণরনা করেতন না, এ কারেণ েয, রাসসল-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-েথেক িবশু সনেদ ঃমািণত হেয়েউ িতিন বেলেউন : 
نّهُ  يََرى َوُهوَ  يحٍث ِبَدِ  َحّدَث  َمنح «

َ
ِذٌب  َ

َ
َحدُ  َ�ُهوَ  ك

َ
 و»الَكِذ�ِ�ح  أ

‘‘একির হাদীস িমথযা জানা সে�ও েয আমার পক েথেক তা বণরনা করেলা, েস 

িমথুযকেদর মধযকারই একজন।’’ েদখুন: ইবেন তাইিময়যাহ, িযয়ারাতুল 
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وهذا اه درطل   أصل ل ف كترب اهللا و  سنة رسول، و  قرل أحد من ’’

لببرر ابتقدم� الين يصلحون هر، و  من ابشريخ اسلف األمة، و  أئمت

 ‘‘...قتداء دهم لال

‘‘এ সব বািতল িববাস। আ�াহর িকতাব এবং তাার রাসসেলর 

সু�ােত এ সেবর েকানই িভি� েনই, মুসিলম গ�ােহর 

অ�বতরীেদর মধযকার েকগ তা বেলন িন। তােদর ইমামগণও তা 

বেলন িন এবং অনুসরণীয় অ�বতরী বি বি পীর-মাশােয়খগণও 

এ সব বেলন িন...’’।৬৬F

67  

                                                                                                            
কুবসির ওয়াল ইে�নজািদ িবল মাকবসর; (িরয়াদ : আর িরয়াসাতুল আ-

�াহ..., দারল ইফতা, ১ম সং�রণ, ১৪১০িহ:), পৃ.৬৫।  
67. ইমাম ইবেন তাইিময়যাহ (রহ.)-েক গাগউ ও কুতুব স�েকর িজজাসা করা 

হেল িতিন বেলন : েকােনা েকােনা দেলর েলােকরা এ সব কথা বেল থােক, 

এবং ইসলাম ধেমরর মেধয বািতল িবষেয় এ সেবর বযাখযা কের, েযমন েকগ 

েকগ বেল : গাগউ হেলন িতিন যার মাধযেম সম� সৃি�র সাহাযয ও জীিবকা 

এেস থােক, এমনিক তারা আেরা বেল েয, েফেরশতা ও সমুে র মােউর 

সাহাযয ও গাগেউর মাধযেম হেয় থােক। এ জাতীয় ধারণা ঈসা আলাইিহস 

সালাম-এর বযাপাের ি��ানরা এবং ‘আলী রািদয়া�াহ আনহর বযাপাের 

বািাবািিকারীরা তাার বযাপাের যা বেল, েস সব কথারই অনু প। এ 

জাতীয় ধারণা ও কথা ঃকাশয কুফরী। যারা এ সব বলেব তােদরেক 

তাওবা করােত হেব। তাওবা না করেল এেদরেক (মুরতাদ হওয়ার কারেণ) 
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এ স�েকর আ�ামা সুন‘গ�ািহল হালাবী হানাফী বেলন :৬৭

68 

  ىن م ل هذا ا عتقرا من اواوعت ىف  ابسلم�

‘‘গগউ, কুতুব ও আ�াল ইতযািদ স�িকরত িববাস 

মুসিলমেদর িমথযা রি ত িববােসর অ�গরত।’’ 68F

69 

                                                                                                            
হতযা করা হেব; েকননা, সৃি�র মােঝ এমন েকােনা েফেরশতা বা মানুষ 

েনই যার মাধযেম সকল সৃ� জীেবর সাহাযয এেস থােক ...। ‘গাগউ’ শে�র 

�ারা আিম এরাই গে�শয কেরিউ যা এেদর েকগ েকগ বেল েয, পৃিথবীেত 

৩১৩ জেনরও অিধক বযি� রেয়েউন যােদরেক ‘নুজাবা’ বলা হয়, তাােদর 

মধয েথেক পুনরায় ৭০ জনেক বাউাই করা হয়, যােদরেক বলা হয় 

‘নু�াবা’। এেদর মধয েথেক ৪০ জনেক বাউাই করা হয়, তাােদরেক বলা 

হয় ‘আবদাল’’। এেদর মধয েথেক আবার সাত জনেক বাউাই করা হয়, 

তাােদরেক বলা হয় ‘আকতাব’। এেদর মধয েথেক আবার  ার জনেক 

বাউাই করা হয়, তাােদরেক বলা হয় ‘আওতাদ’। এেদর মধয েথেক আবার 

একজনেক বাউাই করা হয়, যােক বলা হয় ‘গাগউ’।... এরপর িতিন বেলন: 

এ স�েকর ঃথম েথেক েশষ পযর� যা বলা হেলা, এর সবই বািতল। 

ঃাগ�; পৃ. ৬৩-৬৪। 
68. িতিন ১৭০৮ সােল মৃতুযবরণ কেরন। তাার সমেয় িতিন ম�া শরীেফ হানাফী 

মাযহােবর একজন ঃখযাত ‘আিলম িউেলন। একজন িবিশ� ওয়াইয, ফ�ীহ 

ও মুহাি�স িউেলন। েদখুন: ‘গমার েরজা কাহহা-লাহ, মু‘যামুল মুআি�ফীন; 

(ৈবরত : মুআসসাসাতুর িরউালাহ, ১ম সং�রণ, ১৯৯৩ ি�.), ১/৮৪৩। 
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আমােদর েদেশ এমন সব েলাকও রেয়েউন যারা এ িববাস 

কেরন েয, মহান আ�াহ অিলগেণর আকৃিতেত আ�ঃকাশ কের 

থােকন িবধায়, অিলগেণর পির ালনাগত শি� সীমাহীন হেয় 

থােক। তারা আেরা িববাস কেরন েয, ইেতাপসেবর আ�াহ তা‘আলা 

বাগদাদ, আজমীর ও মাইজভা�াের িনেজর আ�ঃকাশ 

নিরেয়িউেলন। েস জনয মাইজভা�ােরর ভ�েদরেক এ জাতীয় 

ধারণা ঃকাশ কের কিবতা িলখেতও েদখা যায়। েযমন 

মাইজভা�ােরর এক িহ�ু ভ� িলেখেউ: 

                                                                                                            
69. এ জাতীয় িববাস ঃতযাখযান গপলেক িতিন বেলন : ‘‘মুসিলমেদর মােঝ 

এমন িকউু দেলর আিবভরাব নেরেউ যারা এ দাবী কের েয, ওিলগণ  জীিবত 

েহান আর মৃত েহান সবরাব�ায় জগত পির ালনার েকেক তাােদর দািয়ব 

রেয়েউ, িবপদাপেদ তাােদর িনকর সাহাযয কামনা করা যায়,... তাােদর মােঝ 

রেয়েউন আ�াল, নুকাবা, আওতাদ ও নুজাবা..., কুতুবই হেলন সম� 

মানুেষর িবপেদ সাহাযযকারী...। িতিন বেলন : এ জাতীয় কথার মেধয 

বািাবািি রেয়েউ, বরং এর মেধযই ি র�ায়ী �ংস ও শাি� অিনবাযর হেয় 

রেয়েউ। েকননা; এেত িনি�তভােব িশকর রেয়েউ। কুরআেনর সােথ রেয়েউ 

এর িবেরাধ, সকল ইমাম ও মুসিলম গ�ােহর ঐকমেতযর িভি�েত 

ঃিতি�ত আ�ীদার সােথও এর িবেরাধ ও ৈবপিরতয রেয়েউ...। মুতুযর 

পেরও ওিলগণ  মানুেষর ভাগয পিরবতরন করেত পােরন, এ জাতীয় িববাস 

সবে েয় জননযতম িববাস...। আ�াল ও গাগউ স�েকর েলােকরা যা বেল 

তা তােদর িমথযা বানােনা গি ৈব আর িকউুই নয়। েদখুন : েশখ সুলই্মান 

ইবন আ�ু�াহ ইবন মুনী‘, ঃাগ�; পৃ. ২৩২-২৩৪। 
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হায়ের দয়াল ভা�ারী। 

েদাজাহােনর মািলক আমার জগেতর কা�ারী। 

(মাওলাের) েতামার নাম িনেয় িদলাম ভব সাগের পািি। 

পুলেসরােত পার কিরও িদেয়  রণ তরী। 

(মাওলাের) মানুষ েপ এেল ি নেত না পাির। 

তুিম যিদ দয়া কর এক পলেক তির। 

(মাওলাের) মিদনা, বাগদাদ, আজিমেরর েখলা সা� কির 

 ��ােম েরাশন কিরলা হইয়া ভা�ারী। 

(মাওলাের) নাম শেন েতামার দরজায় হেয়িউ িভখারী। 

রেমশ বেল েদাহাই েতামার এক নজের  াও িফির।’’70 

কী আ�যর েয, এ েলাকির একজন িহ�ু ধমরাবল�ী হওয়া 

সে�ও আহমদু�াহ মাইজভা�ারীর একজন ঃথম ে�ণীর গপাসেক 

পিরণত হেয়েউ। িহ�ুরা েযমন তােদর রাম, কৃ� ও িশব ইতযািদ 

েদবতােদর বযাপাের এরা আ�াহর অবতার বেল িববাস কের, িাক 

েতমিন এ বযি� মাইজভা�ারীর েবলায়ও একই ধারণা েপাষণ 

করেউ। েস তার অপর এক কিবতায় বেলেউ : ভা�ারীর পা িনেয় 

সবরদা ি �া করেল কখনও িবপদ হয় না। মানুেষর পাপ েমা েনর 

জনযই মাইজভা�াের তাার শভাগমন হেয়িউল। ভা�ারীর পােয়র 

                                                           
70. �গরীয় রেমশ  ে সরকার, মুি�র দরবার; ( ��াম: � পুিলন িবহারী শীল, 

সং�রণ িবহীন, ১৯৯২ ি�.), পৃ. ৮। 
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কথা ি �া করেল কা‘বা, কাশী ও বৃ�াবন সবই পাওয়া যায়। 

তাার ঃিত ভি� েরেখ মুেখ ভা�ারী নাম জপ করেল আেখরােত 

মুি� পাওয়া যােব; েকননা, আেখরােত ভা�ারী বযতীত পার পাবার 

েকােনা গপায় েনই। িনে� বিণরত তার কিবতার �ারা তার এ সব 

ব�বয ঃকািশত হেয়েউ। েযমন েস বেলেউ : 

ভাব অেবাধ মন হরদেম ভা�ারী  রণ। 

ঐ  রেণ শরণ িনেল িবপদ হয় না কদা ন। 

মাইজভা�ারীর েজার কদেম কী ফল আেউ জান না,  

পাপীর ভােগয েদখা িদল ভা�াে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,’’।৭০

71 

শধু এখােনই েশষ নয়, েস আেরা দসর অ�সর হেয় 

ভা�ারীেক মানুেষর ভােগযর গপর হ�েকপকারী ও তােদর 

যাবতীয় সুখ-দুহেখর মািলক বািনেয় িদেয়েউ। এ পযরােয় েস 

বেলেউ: 

কািল েতামার কলম েতামার, সুখ-দুহখ িলখা সকল েতামার,  

েক খ�ােব তুিম না খ�ােল।৭১

72 

                                                           
71. তেবদ; পৃ. ২। 
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মাইজভা�ােরর মুসিলম ভ�রা হয়েতা গপযুর� সকল িবষেয় 

এ বযি�র ি �াধারার সােথ একমত নাও হেত পােরন। তেব 

একজন মানুেষর পথ��তার জনয েতা তার একির �া� ধারণাই 

যেথ�। মাইজভা�ােরর বািষরক ওরেস েয সকল মুসিলমরা তােদর 

ভাগয পিরবতরন ও সমসযািদর সমাধান পাবার জনয মানেতর জীব, 

জ� ও নগদ রাকা অকাতের িবিলেয় েদন, েস সবই তােদর িশকরী 

কেমর িলা থাকার দলীল হওয়ার জনয যেথ�। েসখানকার বািষরক 

ওরেস েয হাের িহ�ু, মুসিলম িনিবরেশেষ সবাই িভি জমায়, তােত 

মেন হয় মাইজভা�ার েযন সকল ধমরাবল�ী েলাকেদর জনয একির 

মহািমলন েকে। এ স�েকর েস বযি�র ভাষয িন� প: 

‘‘‘আয়ের আয় রহমান’ মনেজেল মাইজভা�ার,  

ঔরস েমলা েঃেমর েখলা েদখিব আেশেকর েগালজার। 

দুই িদেক দুই রওজা বাি� �েল অিনবার,  

হালকা তােল আেশক নাে  আ�াহ িজিকর সার,  

গর, গর, গয়াল, ৈমষ সংখযা নাই উাগল েভিার,  

মােঝ মােঝ নলকুপ আেউ িপাপাসী েলাক পািন খায়। 

েকহ িউের আতর েগালাপ বাবাজােনর হজুরায়,  

বাবাজােনর পি�ম পােবর রওজা শাজাদার,  

েকহ রােঅ েকহ খাওয়ায় েখদমেত আেউ মশগল,  
                                                                                                            
72. তেদব; পৃ. ১১। 
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নানা রকম বাদয বােজ হক ভা�ারী শ�মসল,  

িহ�ু, মুসিলম, খৃ�ান, েবৗু িমলন েকে েঃম দরবার।’’73 

ওিলগণ  িক মানুেষর কলযাণ করেত পােরন? 

ব�ত আমােদর েদেশর অিধকাংশ মুসিলমেদর কবের 

যাওয়ার কারণ ও গে�শয িনেয় গেবষণা কের আমার কােউ যা 

ঃতীয়মান হেয়েউ তা হেলা-আগিলয়া, পীর ও দরেবশেদর 

অিধকাংশ ভ�রা এ িববােসর েকেক একমত েয, আগিলয়া ও 

দরেবশগেণর জীবন আর মৃতুয সবই সমান। েকননা, ঃকৃতপেক 

তাারা মেরন না। বািহযক দৃি�েত মৃতুযর মাধযেম তাারা ইহজগত 

েথেক ইে�কাল কেরন বা �ানা�িরত হেয় আ�াহর সাি�েধয  েল 

যান। এ সমেয় তাােদর  হানী শি� পসেবরর তুলনায় বৃিু হয়, যার 

ফেল পৃিথবীর েয েকােনা �ান েথেক তাােদরেক আ�ান করেল 

তাারা তা শনেত পােরন এবং মানুেষর েয েকােনা কলযাণাজরন বা 

অকলযাণ দসরীকরণ করেত পােরন। এ ধারণার পিরেঃিকেতই 

তারা তােদর কােউ তােদর পািথরব 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,  াকুরীহীনরা যায়  াকরী লােভর জনয, অপরাধীরা যায় কমা 

                                                           
73. তেদর; পৃ. ৮। 
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ঃািার জনয; িনবরা েন ঃিত��ীরা িনবরা েন জয়ী হওয়ার জনয। 

তােদর কবের যাওয়ার পািথরব গে�শয িবিভ� রকেমর হেলও 

সকেলর পরকালীন গে�শয তাােদর শাফা‘আেতর মাধযেম 

পরকালীন মুি�।  

অেনেক মেন কের খাজা মঈনুি�ন ি শিতর কবর েথেক 

ফেয়জ ও বরকত গপে  পিেউ। েসখােন েয েয গে�েশযই তাােক 

আ�ান কের, তােদর সকেলর জেনযই তাার দু’হাত ঃশ� হেয় 

রেয়েউ। এভােব ‘‘েকগ িফের না খািল হােত খাজা েতামার দরবার 

হেত’’ এ বাকযির তাার ভ�েদর িনকর একির ে�াগােন পিরণত 

হেয়েউ। তারা ওরস গপলেক তােদর দাওয়াতী ি িা-পেক এ 

জাতীয় ে�াগান িলেখ থােকন। েযমন জৈনক কাজী মাহবুবুল 

আলম তার এক দাওয়াতী পেক িলেখেউন : ‘‘তাহার এতই দয়া 

েকহ তাহার দরবার হইেত খািল হােত েফের না। ওিল আ�াহর 

েনক দৃি� িবদুযেতর নযায় মুহস েতরই আপনার ভাগয পিরবতরন কিরেত 

পাের এবং আপনােক শত ব সর এবাদেতর গে�র তুেল িদেত 

পাের। আপিন খাজা সােহেবর েনক দৃি� লাভ করন।’’74 

                                                           
74. কাজী মাহবুবুল আলম এর িাকানা : িলংক ই�ারনযাশনাল, আল-ে �ার নং 

১২২/১২৪, মিতিঝল , ঢাকা। 
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খাজা মঈনুি�ন ি শিতর বযাপাের তাার ভ�েদর ধারণা হে�-

এক সময় আ�াহ তাার নবীেক সব িকউু পির ালনার দািয়ব অপরণ 

কেরিউেলন। এরপর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাার এ 

দািয়ব অপরণ কেরেউন খাজা মঈনুি�ন ি শিতেক। তােদর এ 

জাতীয় ধারণা ঃকািশত হেয়েউ তাার ঃশংসায় িনিমরত 

বাজারজাতকৃত গােনর েকেসের। েযমন তারা বেল থােক : 

েখাদার ধন নবীেক িদয়া েখাদা েগেলন খািল হইয়া 

নবীর ধন খাজােক িদয়া নবী েগেলন খািল হইয়া 

খাজাের েতার দরবার হেত েকগ িফের না খািল হােত। 

অিলগেণর বযাপাের তােদর আেরা ধারণা হে�-তাারা সকল 

অসাধযেক সাধন করেত পােরন। েস-জেনয তােদরেক আ�াহর 

রহমেতর গপর ভরসা করার পিরবেতর ওিলেদর করণার গপর 

ভরসা করেত েদখা যায়। েযমন এক বযি� তার মেনর এ-জাতীয় 

অিভবযি� ঃকাশ করেত িগেয় বেলেউ : ‘‘েখাদারই েপয়ারা ওিল 

েয জন সংসাের, অসাধয সাধন কিরেত েস পাের, েতামার দয়া না 

হেল বাবা আমার হেব কী গপায়।’’ 

অপর এক বযি� খাজা মঈনুি�ন ি শিতর বািষরক ওরেস 

শরীক হওয়ার জনয সাধারণ জনগণেক আ�ান করেত িগেয় 

বেলেউ : ‘‘গরীব েনওয়াজ যাহার দরবাের সবরদা ফেয়েজর সমু  

গউিলয়া পেি, েসই দয়ালু খাজা বাবার দরবাের আপিনও আসুন 
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আ�াহর রহমত পাইেত ও েরাগ েশাক দুহখ দাির তা হইেত 

মুি� পাইেত। দীন ও দুিনয়ার পরম শাি� লাভ কিরেত ওরস 

েমাবারেক শরীক হইয়া আপিনও ফেয়জ হািসল করন।’’75 

ওরস গপলেক আজমীর হেত বাংলা ভাষায় ঃকািশত এক 

দাওয়াতী পেক ওরেসর মাহা�য বণরনা ঃসে� বলা হেয়েউ: ‘‘গরশ 

েমাবারক এক েসৗ�যরয ও রহমেতর দৃশয জািনেবন। এই 

রহমেতর সময় আগিলয়া একরাম হইেত ফেয়জ বরকত হািসল 

করার সময় ঐ পিবক সময় খাজা বাবার  হানী ফেয়জ অগিণত 

ভােব িবতরণ হইয়া থােক, সকল আেশকীনরা ঐ েনক সমেয় 

সকল মেনা কামনা পসরা কিরয়া থােকন এবং েনক সমেয় বাবার 

দরবার হইেত েকহ খালী হােত েফেরন না।’’76 

েনায়াখালী েজলার মহীগি�ন এখলাসপুরীর ভ�রা তার 

বযাপাের েয ধারণা েপাষণ কের, তা েযন অতীেতর সকল ওিলগণ 

েক অিত�ম কের েগেউ। তারা তার বযাপাের েয সব ধারণা 

েপাষণ কের তা তােদর ওরস গপলেক ঃকািশত এক দাওয়াতী 

                                                           
75. এ দাওয়াত দাতার নাম : ৈসয়দ আলমগীর ি শতী, এম. রহমান এ� েকাং, 

৩৭/ েক. িব.আ�ুস সা�ার েরাড, রহমতগ�,  ��াম, বাংলােদশ। 
76. ১৯৭৮ সােল পীরজাদা েমৗলভী ৈসয়দ ফজলুর রহমান েবারাকী হেত েস 

বউেরর ওরস গপলেক ঃ ািরত দাওয়াতী পক েথেক গৃহীত। 
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েপা�াের এ ভােব িলিখত রেয়েউ: ‘‘...িতিন (মহীগি�ন) তাার 

জীব�শায় জনগেণর কলযাণ সাধন কের েগেউন, এখনও (মৃতুযর 

পরও) িতিন মানুেষর কলযাণ কের যাে�ন। িতিন মানুেষর দুহখ 

দসরীকারী (গগউ) িউেলন। তার হােত েদেশর িব ার ও শাসন 

কমতা িউল।  ��াম, েনায়াখালী, বিরশাল ও খুলনা েজলার 

গপকস লীয় এলাকায় সমু েক তার তা�বলীলা েথেক িতিন বারণ 

কেরিউেলন। যার ফেল েস সব েজলার গপকস লীয় এলাকা ধীের 

ধীের বিধরত হেয়েউ। তার িনকর ৮৬ হাজার গগউ, কুতুব, 

আবদাল, নজীব ও আখইয়ার ইতযািদর েনতৃবদােনর  হানী ও 

বােতনী েযাগযতা িউল। কমপেক আর হাজার ধনী, বযবসায়ী, 

সমােজর েনতৃবদানকারী ও িশিপিতরা তার মাধযেম তােদর 

জীবেন শাি� লাভ কেরেউন।’’ 

কবর িযয়ারেতর গে�শয পিরবতরন : পীর, অিল, দরেবশ ও 

সাধারণ মানুষ িনিবরেশেষ িবনা সফের যােদর কবর িযয়ারত করা 

যায়, তােদর কবর িযয়ারেতর অনুমিত ঃদােনর িপউেন 

শরী‘আেতর গে�শয হে� কবর� বযি�র জনয মাগেফরাত কামনা 

কের েদা‘আ করা এবং িনেজর েশষ পিরণিত ও আেখরাতেক 

 রণ করা। মানুেষরা কবর িযয়ারেত িগেয় শরী‘আত িবেরাধী কমর 

কের িবধায়, রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এক সময় 

কবর িযয়ারত িনিষু কের িদেয়িউেলন। কবর িযয়ারেতর িপউেন 
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শরী‘আেতর েয গে�শয রেয়েউ েস স�েকর জনগেণর অবগিতর 

পর পরবতরী এক সমেয় িতিন পুনরায় তা িযয়ারেতর অনুমিত 

ঃদান কেরন। িতিন এ ঃসে� বেলন: 

و« غْت  مْووك  ب  رِووِزَ�يَرةِووَ�نْووَ�َهيْت �  ق 
ْ
مر مَويوال مِووفَِِّ�َهيوفَء   � ر  ِخَرةَووت َذك�

ْ
  »اآل

‘‘আিম েতামােদরেক কবর িযয়ারত করেত (এক সময়) 

িনেষধ কেরিউলাম, এখন েতামরা তা িযয়ারত কেরা; েকননা, তা 

েতামােদরেক আেখরাত  রণ কিরেয় েদয়।’’ 76F

77 

িক� পীর ও ওলীেদর ভ�েদর অব�া িব ার করেল েদখা 

যায়, তারা কবর িযয়ারেতর মসল গে�শযেক স�সণরভােব িভ� 

গে�েশয ঃবািহত কের িদেয়েউ। তারা কবরবাসী ওিলর ঃেয়াজন 

পসরেণর বদেল তাােদর কবরেক িনেজেদর ঃেয়াজন পসরেণর �ােন 

পিরণত কেরেউ। তারা মেন করেউ- ওলীেদর জনয মাগিফরাত 

কামনা ও তাােদর জনয েদা‘আ করার েকােনা ঃেয়াজন েনই; 

েকননা, তারােতা আ�াহর ৈনকরয লােভ ধনয হেয় েগেউন! অথ  

কুরআন ও হাদীস �ারা এ কথা ঃমািণত রেয়েউ েয, মানুষ েস 

                                                           
77. মুসিলম, ঃাগ�; িকতাবুল জানাইয, বাব নং ৩৬, হাদীস নং ৯৭৭;২/৬৭২; 

নাসাঈ, ঃাগ�; ৮/৩১০; িতরিমযী, ঃাগ�; িকতাবুল জানাইয, বাব নং  

৬০, হাদীস নং ১০৫৪;৩/৩৭০। 
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েয-ই েহাক না েকন, মৃতুযর পর তার সকল কমর বঅ হেয় যায়, 

েস জীিবতেদর েদা‘আর ঃিত আশািাত হেয় থােক। আমােদর 

পক েথেক তারা েকােনা গপকার েপেল তারা আমােদর কলযােণর 

জনয েদা‘আ করেলও তােদর এ েদা‘আর েকােনা কাযরকািরতা েনই 

বেল তা আমােদর েকােনা কলযােণ আেস না; কারণ, তারা মৃত, 

আর মৃত মানুেষর এমন েকােনা কমর েনই, যার �ারা িতিন িনেজ 

বা অপর েকগ গপকৃত হেত পাের। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েযখােন বেলেউন : 

هُ «
ُ
َقَطَع َ�نحُه َ�َمل َسرُن ا�ح

ح
� ِ
ح
 »...ىَِذا َمرَت اإل

‘‘মানুষ যখন মের যায় তখন তার যাবতীয় আমল বঅ হেয় 

যায়...।’’ 77F

78 এরপরও সাধারণ মানুেষরা েযমন ওিলেদর বযাপাের এ 

হাদীেসর িবপরীত ি �া কের, েতমিন আমােদর েদেশর েকােনা 

েকান নামধারী ওিল বা পীরেদরেকও অনু প ি �া করেত েদখা 

যায়। গদাহরণ� প সাতকীরা েজলার বিশরহােরর পীর জনাব 

                                                           
78. মুসিলম, ঃাগ�; িকতাবুল ওয়ািসয়যাহ, বাব নং ৩, হাদীস নং ১৬৩১, 

৩/১২৫৫; িতরিমযী, ঃাগ�; িকতাবুল আহকাম ..., বাব নং ৩৬, হাদীস নং 

১৩৭৬;৩/৬৬০; আবু দাগদ, ঃাগ�; ৩/১১৭; আদ-দা-িরমী, আ�ু�াহ ইবন 

আ�ুর রহমান, আবু মুহা�দ, সুনািনদ দািরমী; স�াদনা : ফওয়ায আহমদ 

ও গং, (ৈবরত : দারল িকতািবল আরবী, ১ম সং�রণ, ১৪০৭িহ:), 

১/১৪৮; সহীহ ইবেন িহববান; ৭/২৬৬। 
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মুহা�দ রহল আিমন সােহেবর কথা বলা যায়। িতিন তার 

জীবেনর েশষ ঃহের তার ভ�েদর গে�েশয এ গপেদশ িদেয় 

েগেউন েয,  

‘‘আমার কবের সাওয়াব েপৗউােনার গে�েশয েতামরা 

েযখােনই ইসােল উওয়ােবর মাহিফল কেরা না েকন, তা আ�াহ 

�হণ করেবন, আমার ইসােল উওয়ােবর জনয যারাই হািদয়া েপশ 

করেব আিম আমার কবের শেয় তার জনয েদা‘আ করেত 

থাকেবা।’’79 
 

কবর� ওিলগণ  িক আ�ানকারীেদর আ�ান শনেত পােরন? 

যারা ওলীেদরেক সাধারণ মানুেষর ইহ-পরকালীন কলযােণর 

েকেক অেনক িকউু করেত পােরন বেল মেন কের, তাােদরেক 

িনকর ও দসর েথেক আ�ান কের এবং মেন কের েয, তাারা 

তােদর এ সব আ�ান �বণ করেত পােরন। িক� মহান আ�াহ 

তােদর এ �া� ধারণা খ�ন পসবরক বেলন : 

                                                           
79. এ গপেদেশর কথাির সাতিকরা েজলার কুিলয়া মা াসার েসে�রারী �ারী 

মুহা�দ আশরাফুল আলম পীর রহল আিমন সােহেবর ইসােল উওয়ার 

গপলেক অনুি�ত একির ইসলামী সভায় জনগণেক শরীক হওয়ার জনয 

দাওয়াতী পেক গে�খ কেরেউন। 
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﴿  َ�ُِ َّ ِ  َُونِ  ِن� َُۡدُعونَ  َول َّ ونَ  ََ  ل ُُ ونَ  َوُه ۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ُۡۡ ُُ ۡنَ�ٌٰت  ٢ ُ�َۡۡ
َ
 َ�ۡ�ُ  أ

ۡحَيآءٖ� 
َ
ُعُرونَ  َوَنا أ َۡ َ ُّانَ  �

َ
وو]٢١وو،٢٠:والحي[و﴾ ٢ ُ�ۡبَعُثونَ  �

‘‘আ�াহেক বযতীত তারা যােদরেক আ�ান কের তারা িকউুই 

সৃি� কের না অথ  তােদর সৃি� করা হয়। তারা মৃত, জীিবত নয়, 

আর তারা কেব পুনর�ীিবত হেব তা অনুধাবন করেত পাের 

না।’’79F

80 

আরেবর মুশিরকরা গপযুর� ধারণার িভি�েত ওয়াদ, সুয়া‘, 

ইয়াগস, গয়া‘গক, নসর ও অনযানয েয সব ওিলেদরেক সাহােযযর 

জনয আ�ান জানােতা, েস সব অিলগেণর বা�ব অব�া স�েকর 

এ আয়ােত আেলাকপাত করা হেয়েউ এবং তােদরেক এ কথা 

বলা হে� েয, েতামরা যােদরেক গ� ধারণার িভি�েত আ�ান 

করেউা, তারােতা েতামােদর সাহাযয করেত পাের না; েকননা, 

তারােতা মৃত। আর মৃতরা িকউুই �বণ করেত পাের না। 

পৃিথবীেত েক কী করেউ, এখােন কখন কী নরেউ, কখন মহাঃলয় 

নরার পর তাারা পুনর�ীিবত হেব, এ সব বযাপাের তাােদর 

েকানই অনুভস িত েনই। এই যিদ হয় মুশিরকেদর আ�ানকৃত 

অিলগেণর অব�া, তা হেল সাধারণ মুসিলমরা েয সব ওিলগণ েক 

                                                           
80 . আল-কুরআন, সসরা নাহাল: ২০, ২১। 
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গ� ধারণার িভি�েত আ�ান কের থােক, তাােদর অব�া েয এর 

বযিত�ম হেব না, তা বলা-ই বাহলয। ব�ত মের যাবার পর 

তাােদর  েহর �ারা তাারা িনেজরা এবং অপর েকগ গপকৃত হেত 

পারেব না েকননা,  েহর �ারা  হ িনেজর বা অপর কােরা 

গপকার করার জনয  েহর সােথ জীব� েদেহর সহঅব�ান 

একা� ঃেয়াজন। েদহ যখন মের যায় তখন  েহর জীিবত থাকা 

আর না থাকা গভয়ই সমান হেয় যায়। েদহ মের যাওয়ার ফেল 

 হেক হাজােরা আ�ান করেলও তা �াভািবক িনয়মানুযায়ী িকউুই 

�বণ করেত পাের না। তখন তা কােরা েকােনা গপকারও করেত 

পাের না। وماهللاوأعلم

আ�াহই সকল কলযাণ ও অকলযােণর মািলক : 

আমােদরেক মুসিলম িহেসেব মেন রাখেত হেব েয, ঃেতযক 

কমর স�ািদত হওয়ার জনয ঃেয়াজনীয় ৈবধ কাজকমর করা হে� 

শরী‘আেতর িনেদরশ। েয বযি� তা �হণ কের আ�াহর গপর 

ভরসা করেলা এবং এর সােথ সােথ আ�াহর রহমত ও দয়া 

কামনা করেলা, আ�াহ েস বযি�র কামনা কখনও �ত পসণর 

কেরন, কখনও েস বযি�র ঈমান ও ৈধেযরর পরীকা �হেণর জনয 

তা পসণর করেত িবল� কেরন। যােক ই�া �ত েরাগ েথেক 

আেরাগয দান কেরন, যােক ই�া �ত স�ান েদন, যােক ই�া তা 
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িদেত িবল� কেরন। এ েকেক নবী, রাসসল আর স  ও অস  বেল 

েকােনা পাথরকয েনই। এইেতা নবীবর আইগব এর িবষয়ই লকয 

করা যায়। িতিন দীনর িদন যাব  মহামারীেত আ�া� িউেলন। 

আ�াহ তা‘আলা তাার ঈমান ও ৈধেযরর পরীকা �হেণর জনয তাার 

েরাগ মুি�েত িবল� কেরন। অবেশেষ তাােক েয অিন�তা েপেয় 

বেসেউ েস অিনে�র কথা আ�াহেক  রণ কিরেয় িদেয় এর 

ওসীলায় তাার রহমেতর ঃতযাশী হেয় েস েরাগ েথেক আেরাগয 

লােভর জনয এ মেমর েদা‘আ কেরন : 

�ئِ  ﴿
َ
�  َ�ِ َّ ّ  َم ّّ نَت  لش

َ
رَۡح ُ  َوأ

َ
ِٰ�ِ�َ  أ َّ  ]وو٨٣:واالنبيي [و﴾ ٨ لل

‘‘আমােক অিন�তা েপেয় বেসেউ, অথ  তুিম দয়ার 

সাগর’’।৮০F

81 

এই েদা‘আ করার পর আ�াহ তা‘আলা তাার মন�ামনা পসণর 

কেরন। ই�াহীম আলাইিহস সালাম-এর অব�া েদখুন, জীবেনর 

েশষ ঃহের েপৗউার পরও তাার েকােনা স�ান হি�ল না। েদখেত 

েদখেত তাার �ীও বৃুা এবং বঅা হেয় েগেউন। দীনর পরীকা 

�হেণর পর যখন আ�াহ তাােদরেক স�ান ঃদােনর সংবাদ 

িদেলন, তখন তাার �ী হতবাক হেয় বেলন : 

                                                           
81. আল-কুরআন, সসরা আি�য়া : ৮৩। 
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﴿ ُ ُِ
َ
۠  َءأ نَا

َ
ۖ  َ�ۡعِ�  َوَ�َٰذا َعُجو�ٞ  َو� ءٌ  َ�َٰذا ِِنّ  َشۡيًخا  ]وو٧٢:وو د[و﴾ ٧ َعِجيٞب  شََ�ۡ

‘‘আিম স�ান ঃসব করেবা অথ  আিম একজন বৃুা ও বঅা 

এবং আমার �ামী একজন বৃু মানুষ ! িন�য় এ নরনাির একির 

অউসত বযাপার।’’ 81F

82  

অনু পভােব নবীবর যাকািরয়া আলাইিহস সালাম-এর 

িবষয়িরও লকয করা যায়। িতিনও স�ান ঃািার আশায় থাকেত 

থাকেত বৃু হেয় েগেউন। পিরেশেষ আ�াহর কােউ এই বেল 

েদা‘আ কেরন : 

﴿ ِ ِ  لۡلَعۡظ ُ  َوَه�َ  ِِ�ئِ  َربئ ُس  َولۡشَتَعَل  ِن�ئ
ۡ
ُ��ۢ  َوشَ ۡ  َشۡيٗبا لشّرأ

َ
ِ  بُِدَ�ٓ�َِك  أ ا رَبئ  َشُِيئٗ

ۡفُت  ��ئِ  ٤ ِ�  َوَ�نَِت  َوَرآءِي ِن� لشَۡمَ�ِٰ�َ  َِ
َ
نَك  ِن� ِ�  َ�َهۡب  َ�قِٗر� لۡمَرأ ُ  َوِ�ئٗا ُّ

َّرُِث  َُرِثُِ�  ٥ ُِ  ِن�ۡ  َو وَبۖ  َءا ُُ  ]وو٦وو،٤:و ر�م[و﴾ َ�ۡع

‘‘েহ আমার পালনকতরা! আমার অি� বয়স-ভারাবনত 

হেয়েউ, বাধরযেকযর ফেল মাথার  ুল শ� হেয় েগেউ, ঃভু েহ! 

েতামােক আ�ান কের আিম েতা কখনও হতভাগা হইিন। আমার 

পর আমার �েগােকর েলাকেদর (অব�া) িনেয় আিম আতি�ত 

                                                           
82. আল-কুরআন, সসরা হসদ : ৭২। 



 

139 

আিউ, আমার �ী বঅা হেয় েগেউ, কােজই আপিন আপনার পক 

েথেক আমােক এমন একজন কতরবয পালনকারী দান করন, েয 

আমার ও ইয়া‘কুেবর গ�রািধকারী হেব।’’83 

এবার লকয কের েদখুন : েরাগ মুি� আর স�ান দান যিদ 

ওিল ও দরেবশগেণর আয়েব বা সামেথরযর মেধয থাকেতা, তা হেল 

নবীগণ আ�াহর বি ওিল হওয়ার সুবােদ অনযানযেদর ে েয় অিধক 

সুিবধােভাগ করেতন। তাােদর েকােনা েরাগই হেতা না, বা হেলও 

তা �ত আেরাগয কের িনেতন। স�ানািদ যথা সমেয় েপেয় 

েযেতন; িক� বা�বতা এর স�সণর িবপরীত বেলই আমরা েদখেত 

পাই। তাােদরেক েরাগ মুি� ও স�ান লােভর জনয হতাশ না হেয় 

অতয� ৈধেযরর সােথ অেপকা করেত েদখা যায় এবং অপর 

েকােনা িবকি বযব�ার ি �া না কের শধুমাক আ�াহ তা‘আলার 

কােউই িবনেয়র সােথ তা কামনা করেত েদখা যায়। 

এ েকেক আমােদর রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এর জীবেনও আমােদর জনয িশকার িবষয় রেয়েউ। িতিন আ�াহর 

এেতা িঃয়ভাজন হেয়ও একজন ইয়াহসদীর জাদু মেযর �ারা 
                                                           
83. আল-কুরআন, সসরা মারয়াম : ৪-৭। 
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আ�া� হেয়িউেলন, অথ  িতিন বুঝেতও পােরন িন েয তাার কী 

হেয়েউ, কী ভােবই বা িতিন এে�েক পিরকাণ পােবন? অবেশেষ 

আ�াহই তাােক এ বযাপাের সংবাদ িদেলন এবং সসরােয় নাস ও 

ফালা� অবতীণর কের এর �ারা ঝািফুােকর মাধযেম তা ন� করার 

বযব�া কেরন। যিদ িবপদ দসর করার বযাপাের রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনজ� েকােনা গপায় থাকেতা, তা হেল 

িতিন জাদুেত আ�া�ই হেতন না, বা হেলও মুহস েতরর মেধযই 

তাে�েক আেরাগয লাভ করেত সকম হেতন; িক� তাার পেক তা 

করা স�ব হয় িন। এেত ঃমািণত হয় েয, আমােদর রাসসল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যিদ তাার গপের পিতত িবপদ িনজ 

েথেক দসর করেত না পােরন, তেব এ জগেত এমন েকােনা ওিল 

ও দরেবশ থাকেত পােরন না, িযিন িনেজর বা অপর েকােনা 

মানুেষর িবপদ দসর করেত পােরন। বা যার েকােনা স�ান হবার 

নয় তােক স�ান েদবার বযব�া করেত পােরন। েস জনয মাওলানা 

�াযী সানাগ�াহ পািনপথী বেলন: 

‘‘েয ব�র েকােনা অি�ব েনই েস ব�র অি�ব দান করা বা 

েয ব�র অি�ব রেয়েউ েসরােক অি�বহীন করার মত সামথরয 

ওলীেদর েনই। অতএব কােরা ঃিত এ ধারণা েপাষণ করা েয, 

িতিন েকােনা ব�েক অি�ব িদেত পােরন, বা েসরােক অি�বহীন 

করেত পােরন, কাগেক জীিবকা িদেত পােরন, েরাগ েথেক মুি� 
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িদেত পােরন, িকংবা িবপদাপদ ও অকলযাণ দসর করেত পােরন, 

তেব তা কুফরী িববােস পিরণত হেব।’’84 

িক� অতয� পিরতােপর িবষয় েয, আমােদর েদেশর সাধারণ 

মুসিলমগণ ওলীেদর কবের শয়তােনর পাতােনা িকউু অউসত 

কমরকা� েদেখ, বা অউসত েকােনা নরনার কথা েলাক মুেখ শেন 

শয়তােনর েবিাজােল আবু হেয় েগেউন। যার ফেল তারা 

আ�াহর কমতােক ওলীেদর হােত নয� কের িদেয়েউন। েস জনযই 

তারা তােদর জীবেনর যাবতীয় অভাব ও অিভেযােগর কথা 

আ�াহর পিরবেতর ওলীেদর কােউই জািনেয় থােকন, িবপেদ পিেল 

তাােদরেকই  রণ কের থােকন, তাােদর কবেরর িনকতম গাউ-পালা, 

কস প ও পুকুেরর পািন এবং জীব-জ� েথেকও কলযাণ ও বরকত 

�হণ কের থােকন। এগেলার স�ান ও তা‘যীম কের থােকন। 

এেত তারা িনেজেদর অজাে�ই আরেবর মুশিরকেদর নযায় িশেকর 

িনমি�ত হে�ন; েকননা ওরাও তােদর অিল, েদবতা, গাউ-পালা 

ও পাথেরর বযাপাের এ জাতীয় ধারণা করার ফেলই িশেকর 

িনমি�ত হেয়িউল। 

                                                           
84. মাওলানা মুহা�দ আিরফ স�হলী, ঃাগ�; ৯৩। 
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৪. কবের অ�ুল কািদর জীলানীর হ�েকেপ িববাস: 

মানুেষর ইহকালীন জীবেন মৃত অিলগেণর হ�েকপ করার 

িববােসর পাশাপািশ িকউু জনমেন এ িববাসও রেয়েউ েয, তারা 

ঃেয়াজেন মানুেষর কবেরও হ�েকপ করেত পােরন। এ ঃসে� 

বিপীর আ�ুল কািদর জীলানীর বযাপাের একির  মকঃদ নরনা 

তাার ভ�েদর মােঝ আেলাি ত হেত েদখা যায়। তা হেলা- একদা 

তাার এক ভ� মৃতুযর পর কবের নািকর-মুনকার েফেরশতার 

ঃে�র জবাব িদেত অপারগ হেয় পেি। এমতাব�ায় েস তার পীর 

আ�ুল কািদর জীলানীেক সাহােযযর জনয  রণ করেত থােক। 

িতিন তাার ভে�র েদা‘আ শেন েস েলােকর কবের আগমন কেরন 

এবং েফেরশতােদর হাত েথেক তাার ভে�র আমলনামা িনজ 

হােত িনেয় তােদরেক লকয কের বেলন- েতামরা িক জান না, এ 

েলাকির আমার ভ�। এেত েফেরশতাগণ িনবরাক হেয় িফের 

যান।৮৪

85  

১. আ�ুল কািদর জীলানীেক দ�গীর নােম অিভিহতকরণ : 

                                                           
85. েদখুন: অধযাপক আ�ু�ুর সালাফী, েতৗিহদ বনাম িশকর; (রংপুর: সালািফয়া 

ঃকাশনী, সং�রণ িবহীণ, ১৯৮৪ ি�.), পৃ. ৭৭। 
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মহান আ�াহ হেলন এ জগেতর পির ালক। এ-জগতেক সু�ুভােব 

পির ালনার জনয তাােক সবরদাই জা�ত থাকেত হয়। কখনও 

তাােক মানবীয় েকােনা ঃকার দুবরলতা েযমন- তো, িন া ও 

পদ�লন �শর করেত পাের না। তাার একির গণগত নাম হে� 

ّيوحمح )
َ
َ), এ গেণর কারেণ িতিন সম� জগতেক ধারণ কের 

রেয়েউন। িতিন পায় াির কেরন, হাারেত হাারেত তাার পা মুবারক 

িপউেল যায়- নাগজু িব�াহ! এ জাতীয় কথা আ�াহর েকেক 

ঃেযাজয হেত পাের না। িতিন যিদ পা িপউেল পেি যান, তা হেল 

িতিন কী কের এ মহাজগত ধারণ কের থাকেবন। িক� বিপীর 

‘আ�ুল কািদর জীলানী (রহ.)-এর ভ�েদর মেধয আ�াহর 

বযাপাের এ জাতীয় িববাস রেয়েউ। ‘আ�ুল কািদর জীলানী (রহ.)-

এর বযাপাের তাার ভ�েদর মােঝ েয- সব  পকথা ও কি-

কািহনী রেয়েউ, ত�েধয সবে েয় অউসত একির কািহনী হে�- 

‘একদা িতিন অদৃশয হেয় আকােশ আ�াহর সােথ সাকাত কেরন 

এবং দুই বঅুর নযায় িতিন েসখােন আ�াহর হাত ধের  লেত 

থােকন। এক সময় হাা  কের আ�াহর পা িপউেল যায় (নাগজু 

িব�াহ)। তখন ‘আ�ুল কািদর জীলানী আ�াহেক তাার হাত ধের 

েসাজা কের দাাি করান।’ 85F

86 এ নরনার পিরেঃিকেতই ‘আ�ুল 

                                                           
86. তেদব; পৃ. ৭৪-৭৫। 



 

144 

কািদর জীলানী দ�গীর (আ�াহর হাত পাকিাওকারী) নােম 

অিভিহত হন। যারা এ জাতীয় কি-কথায় িববাস কের তারা েযন 

ঃকারা�ের ‘আ�ুল কািদর জীলানীেকই আ�াহর ধারক িহেসেব 

গণয কের থােক এবং তাােক আ�াহর পির ালনাকারীর মযরাদা 

িদেয় থােক, অথ  এমন ধারণা করা সু�� িশকর।  

রা�ীয় কমতা ঃািার েকেক েদেশর জনগণেক সকল কমতার 

মািলক বেল মেন করা : 

সকল কমতার মািলক ও গ স হেলন আ�াহ। কােরা 

কমতায় যাওয়া বা কমতা েথেক অপসািরত হওয়ার িবষয়ির 

স�সণরভােব তাারই ই�া �ারা িনয়িযত হয়। েস অনুযায়ী যখন 

িতিন েকােনা দলেক রা�ীয় কমতায় বসাবার ই�া কেরন, তখন 

জনগেণর অ�রেক েস দেলর ঃিত িতিন আকৃ� কের েদন। তাই 

তারা ে��ায় অথবা েকােনা িকউুর িবিনমেয় হেলও তােদরেক 

েভার েদয় এবং এ ঃি�য়ায়ই েস দল রা�ীয় কমতা লাভ কের। 

আ�াহর ই�া না হেল েযেহতু জনগণ েকােনা দলেক কমতায় 

বসাবার জনয েভার িদেত পাের না, েসেহতু কমতার মসল মািলক 

হেলন িতিনই, জনগণ নয়। েস-জনয েকগ যিদ এ কথা এ 

িববােসর িভি�েত বেল েয, রা�ীয় কমতা লােভর িপউেন আ�াহর 

েকােনা হাত েনই এবং জনগণই এর সব িকউুর মািলক, তেব 
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তার এ ধারণা িশেকর আকবার িহেসেব গণয হেব। এমন ধারণা না 

িনেয় বলেল বািহযক দৃি�েত তার কথাির আপি�কর হওয়ায় তা 

িশেকর আসগার িহেসেব গণয হেব। এ ধরেনর কথা বলার িবষয়ির 

শর‘য়ী দৃি�েত গিহরত হওয়া সে�ও গণঃজাতযী বাংলােদেশর 

সংিবধােনর ৭ম ধারার ঃথম পযারােত এ জাতীয় িসুা�ই গৃহীত 

রেয়েউ। িসুা�ির িন� প : 

 ‘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 কমতার �ীকৃিত ঃদােনর িবষয়ির 

কুরআনুল কারীেমর িনে�া� আয়াত দু’িরর সােথ সাংনিষরক বেল 

ঃতীয়মান হয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

نّ ﴿
َ
وّ  أ ُُ ِ  ةَ لۡل ّ  ]وو١٦٥:والقرة[و﴾ َ�ِيٗعا َِ

‘‘সকল কমতার মািলক েকবল আ�াহ।’’87F

88 

অপর আয়ােত বেলন :و
                                                           
87. গণঃজাতযী বাংলােদেশর সংিবধান; পৃ. ৬। 
88. আল-কুরআন, সসরা বাকারাহ : ১৬৫। 
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ُّۡه ّ  قُلِ  ﴿و ِۡۡك  َ�َِٰۡك  لش َۡۡك  تُۡؤِ�  لشُۡم آءُ  َن� لشُۡم ََ َ َۡۡك  َوتََِعُ  � آءُ  ِمّم� لشُۡم ََ َ � 
 ُّ آءُ  َن� َوتُعِ ََ َ �  ُّ ۖ  َن� َوتُِذ آُء ََ َ ۖ ل�َۡ  �َِيِدكَ  � ٰ  ِِنَّك  ۡ�ُ َ ََ  ِ ئ ءٖ  ُُ وال[و﴾ ٢ قَِدُرٞ  َ�ۡ

و]وو٢٦:وع ران

‘‘বল েহ আ�াহ! েহ কমতার মািলক, তুিম যােক ই�া 

কমতা দান কর, যােক ই�া স�ান দান কর, আবার যােক ই�া 

অস�ািনত কর, েতামার হােতই সকল কলযােণর  ািবকািা, তুিম 

সব িকউুর গপর কমতাবান।’’ 88F

89 

৬. ওলীেদর কবর ও কবেরর মাির, গাউ, িনকর� কস েপর পািন ও 

জীব-জ�র �ারা গপকাের িববাস করা : 

মহান আ�াহর ই�ায় এ পৃিথবীর অেনক িকউুই মানুেষর অেনক 

অসুখ-িবসুেখর েকেক গপকারী হেয় থােক। এেত েকােনা সে�হ 

েনই। তেব েকােনা ওিলর কবর বা কবেরর মাির, এর িনকর� 

গাউ, পুকুেরর মাউ, ক�প ও কুিমর ইতযািদর ঃিত তা েস ওিলর 

সােথ সংি�� হওয়ার কারেণ গপকারী হওয়ার ধারণা করা িশেকরর 

অ�গরত। িক� তা সে�ও অেনক মুসিলমেদর মেন এ সব 

গপকারী হওয়ার দৃঢ় িববাস রেয়েউ। েস কারেণ তােদরেক 

অিলগেণর কবেরর মাির, কবর বা কবেরর গপর পুিােনা েমাম 

                                                           
89. আল-কুরআন, সসরা আেল ইমরান : ২৬। 
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সং�হ করেত েদখা যায়। কস প 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 কস েপর সােথ 

যমযম কস েপর েগাপন স�কর রেয়েউ বেলও ধারণা করেত েদখা 

যায়।৮৯

90 কবেরর কবুতর, পুকুেরর মাউ, ক�প ও কুিমরেক যে�র 

সােথ খাবার িদেত েদখা যায়। অিনে�র ভেয় কবুতর ও মাউ 

খাওয়া েথেক িবরত থাকেত েদখা যায়। িবিভ� েরাগ মুি� ও 

স�ান লােভর আশায় েকােনা েকােনা কবর বা কবেরর িনকর� 

গােউ তারকাারা মারেত ও লাল সুতা েবােধ রাখেত েদখা যায়। এ 

জাতীয় গাউ িশকর   রার েকে হওয়ােত তা �মসেল গ পারন করা 

ঃসে� মািলকী মাযহােবর একজন ঃিসু আেলম ইমাম বরবুশী 

বেলন : 

أينمر وجدتم سدرة أو شجرة يقصدهر الرس و ! فرناروا رح�م اهللا "

يعامونهر و يرجون منه ال ء الشفرء من قبلهر و��وون دهر ابسرم� و 

 ."الرق ف� ذات أنواط ، فرقطعوهر

                                                           
90. ৈসয়দ েমা�ফা কামাল, শাহ জালাল ও তাার কারামত; (িসেলর : িনগ 

এমদািদয়া লাইে�রী, ১০ম ষং�রণ, ১৯৯৬ ি�.), পৃ. ২২। 
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‘‘ওেহ মুসিলম জনতা লকয কর! আ�াহ আপনােদর গপর রহম 

করণ! েযখােনই েতামরা এমন েকােনা কুল গাউ বা অনয েকােনা 

গাউ পােব, যার িনকের েলােকরা (দসর-দসরা� েথেক) গে�শয কের 

আগমন কের, এর স�ান কের ও তাে�েক েরাগ মুি� কামনা 

কের, তােত তারকাারা মাের ও কাপেির রুকরা ঝুিলেয় রােখ, তা 

হেল েতামরা বুেঝ িনেব েয, এির (কািফরেদর) েসই যােত 

আনওয়াত (এরই অনু প গাউ, যােক কািফররা দসর-দসরা� েথেক 

গে�শয কের আসেতা)। সুতরাং েতামরা তা েকের েফেলা।’’91 

আ�ামা আহমদ  মী কবর ও কবেরর িনকরতম গােউর 

কােউ েলােকরা যা কের েস স�েকর ম�বয করেত িগেয় বেলন: 

‘‘কবেরর কােউ িযয়ারতকারীেদর নামায পিা, কবেরর হ� 

করার সময় িবিভ� িনয়ম-কানুন েমেন  লা, এর পােবর পশ যবাই 

ও কা�াকাির করা, ঃেয়াজেনর কথা কবরবাসীেক জানােনা, 

তােদর িনকর ক�, অভাব ও িবপদ েথেক মুি� ইতযািদ কামনা 

কের িযয়ারতকারীরা েয সব কমর কের, এর েকানিরই আ�াহর 

জনয নয়, বরং তা শয়তােনর জেনযই কের থােক।’’92 রাসসলু�াহ 

                                                           
91. মুহা�দ আ�ুর রহীম, ফতাওয়া রহীিময়যাহ; (গজরার : মকতবা-ই- 

রহীিময়যাহ, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), ১/২০৩-২০৪। 
92. আহমদ  মী, ঃাগ�; পৃ. ১৫৯। 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সহ রগণ তাার িনকর 

মুশিরকেদর ‘যােত আনওয়াত’ নােমর কুল গােউর অনু প একির 

গাউ িনধরারণ কের েদয়ার আেবদেনর হাদীসির৯২

93 বণরনা পসবরক 

িতিন বেলন : ‘‘লকয করন! যখন (রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর  সাহাবীেদর পক েথেক) েকােনা ঃকার এবাদত 

বা এর িনকর েকােনা ঃেয়াজন পসরেণর কথা জানােনা উািাই, 

শধুমাক এেত অ�শ� ঝুিলেয় রাখা এবং এর পােবর অব�ান �হণ 

করার গে�েশয এ ধরেনর গাউেক িনধরারণ কের েদয়ার আবদার 

করা-ই রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর দৃি�েত এ 
                                                           
93 হাদীসির িন� প : আবু ওয়াি�দ আল-লায়উী রািদয়া�াহ আনহ েথেক 

বিণরত, রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন খয়বর অিভযােনর েবর 

হেলন, তখন মুশিরকেদর একির গােউর পাবর িদেয় অিত�ম কেরন, যােক 

‘যােত আনওয়াত’ বলা হেতা, এর গপর তারা তােদর অ�শ� ঝুিলেয় 

রাখেতা। সাহাবীগণ বলেলন- েহ রাসসল! ওেদর নযায় আমােদর জেনযও 

একির ‘যােত আনওয়াত’ িনধরারণ কের িদন। সাহাবীেদর এ আেবদন শেন 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন : সুবহানা�াহ! েতামােদর এ 

কথাির মসসা (আ.) এর জািতর কথার মতই হেয় েগল, তারা বেলিউল- 

মুশিরকেদর ইলােহর নযায় আমােদর জেনয একির ইলাহ বািনেয় িদন। যার 

হােতর মেধয আমার আ�া তাার শপথ কের বলিউ- েতামরা অবশযই 

েতামােদর অতীেতর েলাকেদর রীিতনীিত অনুসরণ করেব।’’ েদখুন : আবু 

ঈসা আত- িতরিমযী, ঃাগ�; ৪/৪৭৫। েকােনা েকােনা বণরনায় খয়বার 

যুেুর পিরবেতর হনায়ন যুেুর কথা বিণরত হেয়েউ। 
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গাউেক ইলাহ বা গপােসয পিরণত করার নামা�র হেয় েগল, 

তখন েসই সম� েলাকেদর বযাপাের আমরা কী ধারণা করেত 

পাির, যারা েকােনা কবর, গাউ ও পাথেরর কােউ আগমন কের 

এরােক স�ান কের, এর �ারা েরাগমুি� কামনা কের, এর 

গে�েশয মানত কের, এ ধারণার বশবতরী হেয় েয, এির তােদর 

মানত �হণ কের। এিরেক তারা হাত িদেয় �শর কের, মুখ �ারা 

 ু�ন কের, অথ  আ�াহ তা‘আলা ‘মাকােম ই�াহীমেক’ নামােযর 

�ান িহেসেব িনধরারেণর জনয আমােদরেক িনেদরশ ঃদান করা 

সে�ও সলফগণ তা হাত �ারা �শর করেত িনেষধ কেরেউন। 

েযমন আযর�ী ইমাম কাতাদাহ (রহ.) েথেক বণরনা কেরন, িতিন 

﴿ ْ ُِذوا َّ امِ  ِن� َول َُ ِٰ�  ّن ََ �   َ  ِِۧبۡ
93F]وو١٢٥:والقرة[و﴾ ُمَص�ئٗ

٩٤ 

 এ আয়ােতর বযাখযায় বেলেউন : 

  )ىن اهللا أار الرس درلصالة ف هذا ابكن و لم يأارهم دلمسه( 

‘‘আ�াহ তা‘আলা জনগণেক এ �ােন নামায পিেত আেদশ 

কেরেউন, তােদরেক তা �শর করেত আেদশ কেরন িন।’’ 94F

95 

                                                           
94. অনুবাদ : ‘‘েতামরা মাকােম ই�াহীমেক নামােযর �ান বানাও।’’ আল-

কুরআন, সসরা : বা�ারাহ : ১২৫। 
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বা�িবক অেথর যারা েকােনা কবর, কবর, গাউ, পাথর, মাির, 

কস প ও পুকুর এবং ওলীেদর িনদশরনািদেক িবিভ� েরাগমুি�র 

হাসপাতাল ও িবপেদর আ�য়�ল বািনেয় িনেয়েউ, স�ান লাভ ও 

িবিভ� মন�ামনা পসরেণর �ান বািনেয় িনেয়েউ, তারা েযন 

ওলীেদর কবর ও কবরসমসহেক মুশিরকেদর ‘হবল’ ও ‘মানাত’ 

েদবতার �ােন বিসেয়েউ এবং গাউ, কস প, পুকুর ও ওলীেদর 

িনদশরনািদেক মুশিরকেদর ‘যােত আনওয়াত’, ‘গয যা’ ও ‘লাত’ 

নােমর েদবীেত পিরণত কেরেউ। এসবেক েকে কের তারা যা 

িকউু কের এর �ারা রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

েস ভিবষয�াণীরই সতযতা ঃমািণত হেয়েউ, িতিন বেলিউেলন : 

‘‘েতামরা অবশযই েতামােদর পসেবরকার জািতর (মুশিরকেদর) 

রীিতনীিতর অনুসরণ করেব।’’96 

৭. মানব রি ত িবধান ও আইন �ারা েদশ শাসন ও িব ার কাযর 

পির ালনা করা : 

এ পৃিথবীেত মানুষ যিদ িনজ েথেক আপনা-আপিন সৃি� হেয় 

                                                                                                            
95. আহমদ  মী, ঃাগ�; পৃ.১৬১। 
96. েদখুন : িতরিমযী, ঃাগ�; িকতাবুল কদর, বাব নং ১৮, হাদীস নং ২১৮০; 

৪/৪৭৫; ইবেন মাজাহ, ঃাগ�; ২/১৩২২; ইবেন আবী শায়বাহ, ৭/৪৭৯। 
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থাকেতা, তা হেল তারা েযমন খুশী  লেত পারেতা। তােদর 

জীবেনর যাবতীয় িদক ও িবভাগ শাসন ও পির ালনা করার জনয 

িনেজরাই �াধীনভােব আইন ও িবধান র না করেত পারেতা। 

িক� মানুষ আ�াহর সৃ� জীব হওয়ায় তােদর এ �াধীনতা েনই; 

েকননা, িতিন িনেজই তােদর এ ঃেয়াজন পসরেণর জনয 

ঃেয়াজনীয় বযব�া �হণ কেরেউন। এ জনয িদেয়েউন সবরকাল ও 

সবর�ােন ঃেয়ােগর গপেযাগী সবরেশষ অহীর িবধান আল-কুরআন 

ও তাার েশষ নবীর সহীহ সু�াহ। এ দু’েয়র মােঝ বিণরত যাবতীয় 

িবিধ-িবধান মানুেষর বযি�, পিরবার, ধমরীয়, সামািজক, 

রাজৈনিতক ও অথরৈনিতক জীবেন বা�বায়ন করা বা না করার 

বযাপাের আ�াহ তােদরেক সৃি�গত �াধীনতা িদেয় থাকেলও 

শরী‘আতগত িদক েথেক তা পালন করা বা না করার বযাপাের 

িতিন তােদরেক েকােনা �াধীনতা দান কেরন িন। বরং এ কথা 

বেল িদেয়েউন েয, যারা ে��ায় তা তােদর জীবেন বা�বায়ন 

করেব বা এ জনয ে �া করেব, তারা আ�াহর আইেনর কােউ 

আ�সমপরণকারী ও তাার দাস িহেসেব গণয হেব। তারা 

আ�াহেকই তােদর জীবেনর পির ালনাকারী ও রব িহেসেব 

�ীকৃিত দানকারী হেব। আর যারা তা করেব না, তারা আ�াহর 

অবাধয হেয় তাার দাসবেক অ�ীকারকারী হেয় িনেজেদরেক 

িনেজেদর ইলাহ ও রব িহেসেব �ীকৃিত দানকারী হেব। কুরআন 
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ও হাদীেসর �ারা এ িবষয়ির অতয� পিররার থাকা সে�ও েদখা 

যায়- আমােদর েদেশ যারা িনেজেদরেক মুসিলম বেল দাবী 

কেরন, তােদর অিধকাংশই তােদর জীবেনর সকল েকেক েস 

ওহীর িবধান বা�বায়ন করেত রািজ নন। তারা এরােক 

সা�দািয়কতা ও েমৗলবাদ বেল আখযািয়ত কেরন। েদেশর 

অিধকাংশ জনগণ ইসলামী রাজনীিতর পিরবেতর পা�াতয 

রাজনীিতর অনুসরণ ও অনুকরণ করার ফেল েদেশ েযমন 

ইসলামী রা� কােয়ম হে� না, েতমিন শধুমাক িববাহ, তালাক, 

গ�রািধকার ও পািরবািরক আইন বযতীত মানব জীবেনর অনযানয 

েকেক অহীর েয সব িবধান রেয়েউ, তা রা�ীয়ভােব বা�বায়ন 

করা হে� না। কুরআন ও সহীহ সু�াহ েযখােন যাবতীয় আইেনর 

মসল গ স িহেসেব �ীকৃিত পাওয়ার কথা, েসখােন আইন 

ঃেয়াগকারী সং�া িনেজই আইেনর গ স হেয় দাািিেয়েউ। েদশ 

পির ালনার জনয সংিবধান র না কের আমরা এ িসুা� িনেয় 

েরেখিউ েয, এ সংিবধােন বিণরত িবধােনর সােথ অপর েকােনা 

িবধােনর িবেরািধতা করার েকােনা আইনগত অিধকার েনই এবং 

করেল তা অপিনেতই বািতল বেল গণয হেব। েযমন সংিবধােনর 

৭ম ধারার ি�তীয় অনুে�েদ আমরা এ িসুা� িনেয় েরেখিউ ে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 িসুাে�র �ারা আমরা িনেজেদর রি ত সংিবধােনর আইন 

ও িবধানেক কুরআন ও সু�ােহর আইন ও িবধােনর গপর মযরাদা 

দান কেরিউ। িব ার কাযর অহীর িবধানানুযায়ী পির ািলত না কের 

তা পা�াতয বা িনেজেদর রি ত িবধানানুযায়ী করিউ। এভােব 

আমরা সৃি� হওয়া সে�ও িনেজেদরেক ��ার আসেন বিসেয় 

িদেয়িউ এবং এ জাতীয় কমর কের িনেজেদর অজাে�ই 

িনেজেদরেক আ�াহর রবসিবয়যােত শরীক কের িনেয়িউ। এ েহন 

অিভেযাগ েথেক েকবল তারাই মুি� েপেত পােরন যারা আ�াহর 

আইন ও িবধানেক েকােনা ঃকার অবজা না কের সবরকােল তা 

বা�বায়েনর েযাগয বেল মেন কেরন, কমতায় েযেত না পারেল 

ইসলাম িবেরাধী েদশীয় ও আ�জরািতক যাবতীয় ষিযেযর জাল 

                                                           
97. এর ব�ানুবাদ হে� : জনগেণর অিভঃােয়র পরম অিভবযি� েপ এই 

সংিবধান ঃজাতেযর সেবরা� আইন এবং অনয েকান আইন যিদ এই 

সংিবধােনর সিহত অসাম�সপসণর হয়, তাহা হইেল েসই আইেনর যতখািন 

অসাম�সযপসণর, ততখািন বািতল হইেব। েদখুন : গণঃজাতযী বাংলােদেশর 

সংিবধান; (েডপুির কে�ালার, গভণরেম� িঃি�ং েঃস, েতজগাাও, ঢাকা 

কতৃরক মুি ত, ১৯৯১ ি�.), পৃ. ৬। 
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িউ� কের েকােনা ঃকার সযাসী কমরকা� উািাই শাি�পসণর গপােয় 

কমতায় েযেয় তা বা�বায়েনর জনয আঃাণ ে �া ও তদবীর 

কেরন। িক� যারা শধু েসিমনার, েসে�ািজয়াম ও ব�ৃতায় 

দাািিেয় ইসলামী িবধােনর েমৗিখকভােব ঃশংসা কেরন এবং 

শধুমাক সমসযািদর কথা েভেব তা বা�বায়ন করার জনয েকােনা 

ঃকার বা�ব গেদযাগ �হণ করা েথেক িবরত থােকন, তারা 

আ�াহর রবসিবয়যােত িশকর করা েথেক বাা েত পারেলও েকােনা 

অব�ােতই তারা কবীরা গনাহ েথেক মু� হেত পারেবন না 

েকননা, একজন মুসিলম বা একির মুসিলম রাজৈনিতক দেলর 

েনতৃবৃ� ও অনুসারীেদর ঈমানী দািয়ব হে�- কমতায় িগেয় 

আ�াহর িবধান অনুযায়ী েদশ ও িব ার কাযর পির ালনার জনয 

সাধযানুযায়ী ে �া করা, যারা তা  ায় তােদর সহেযািগতা �হণ 

করা। িনেজ  াইেবা না বা যারা তা  ায় তােদর সহেযািগতাও 

করেবা না, এমন মুনািফকী  িরক িনেজর আেখরাত স�েকর 

সে তন েকােনা মুসিলেমর কি�নকােলও হেত পাের না। 

৮. িজেনর অিন� েথেক বাা ার জনয িজনেক িশরনী দান: 

 িজন-পরী ও েদও-দানবসহ যাবতীয় অিন�কারীেদর 

অিনে�র হাত েথেক বাা ার জনয একজন মু’িমেনর করণীয় হে� 

পারতপেক সবরদা পিবক থাকার ে �া করা এবং িজেনর আ�য় 
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কামনা করার বদেল িবিভ� েদা‘আ-কালাম পাা কের আ�াহর কােউ 

আ�য়  াওয়া; েকননা েয েকােনা িবপদ েথেক বাা ার জনয 

আ�াহর কােউ আ�য় ঃাথরনা করা হে� তাার একির িবেশষ 

ধরেনর গপাসনা। িক� েদেশর �ামা�েলর সাধারণ মুসিলমেদর 

েদখা যায়, মাউ ধরার জনয েকােনা পুকুর বা িবল েস  করেল 

তারা েস  কাজ আর� করার পসেবর দু� িজন যােত মাউ অনযক 

সিরেয় না েনয়, েস জনয পুকুর বা িবেলর পাের িশরনী ৈতরী কের 

িনকর� েকােনা গােউর িনে  এর িকউু অংশ েরেখ েদন এবং এর 

মাধযেম পুকুর বা িবেলর পাবরবতরী িজেনর স�ি� কামনা কেরন ও 

তার অিন� হেত বাা ার জনয তার িনকর আ�য় ঃাথরনা কেরন। এ 

উািাও েদেশর িবিভ� �ােন মুকাম নােম পিরি ত এমন িকউু 

পুরাতন গাউপালািবিশ� �ানও রেয়েউ েযখােন িজেনর অিন� 

েথেক বাা ার জনয েলােকরা েসখানকার েকােনা বি গােউর িনে  

হালুয়া ও িশরনী িদেয় থােক। এ জাতীয় কেমরর ঃ লন িসেলর 

েজলার িবিভ� �ামা�েল অিধকহাের রেয়েউ। েলােকরা েযন এ 

কেমরর �ারা িজেনর অিন� েথেক বাা ার জনয আ�াহর কােউ 

আ�য়  াওয়ার বদেল িজেনর কােউই আ�য় কামনা কের থােক। 

এ জাতীয় কমরেক িহ�ু ধেমরর অনুসারীেদর মনসা পসজার সােথ 

তুলনা করা যায়, যা তারা মনসা েদবী নােম এক কািিনক েদবীর 
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স�ি�র জনয গপাসনালেয়র গাউতলায় খাবার রাখার মাধযেম কের 

থােক। 

১০. ভাগয পিরবতরেনর েকেক পাথেরর ঃভােব িববাস করা : 

 আমােদর েদেশ গণক ও হ�েরখািবদ নােম িকউু েপশাজীবী 

েলাক রেয়েউন যারা মানুেষর ে হারা বা হাত েদেখ তােদর 

ভােগযর ভাল-ম� িবষেয় ভিবষয�াণী কের থােকন। যারা তােদর 

িশকার হয় তােদরেক ভাগয িবি�নার হাত েথেক বাা ােনার জেনয 

তারা তােদরেক িবিভ� রকেমর পাথর �ারা িনিমরত আংির 

বযবহােরর জনয িদেয় থােক। পাথর দাতা ও �হীতা সকেলই এ 

সব পাথেরর অেলৗিকক ঃভােব িববাস কের, যা শর‘য়ী দৃি�েত 

আ�াহর রবসিবয়যােত িশেকরর শািমল। গে�খয েয, মানুেষর ভােগয 

মহান আ�াহ দু’ির কারেণ িবি�না বা দুহখ িদেয় থােকন : 

এক. েকােনা দুহখ দুদরশা িদেয় িতিন তােদর ঈমান ও ৈধেযরর 

পরীকা করেত  ান। এ ঃসে� আ�াহ বেলেউন : 

َۡبَُۡونُّم ﴿ ََ ءٖ  َو ۡ�َِ�  َ�ِ ُوعِ  لۡ�َۡوِف  نئ ۡۡ ٖص  َول ُۡ ِ�َ  َوَ� ُِ  نئ ٰ ۡنَ�
َ
نُفِس  لۡ�

َ
 َولۡ�

ِٰت�  ََ ِ  َولََّم ِ  ]وو١٥٥:والقرة[و﴾ ١ للّ�ِٰ�ِّ�َ  َو�َ�ئ



 

158 

‘‘আিম অবশযই ভয়-ভীিত, কুধা, জান ও ফসেলর কিত 

সাধেনর মাধযেম েতামােদর পরীকা করেবা।’’98  

দুই, েকােনা মানুষেক তার কমরেদােষর ফেলই িতিন তার ভােগয 

দুদরশা নািমেয় েদন। এ ঃসে� আ�াহ বেলেউন : 

﴿  ٓ َ�َٰبُم  َوَنا
َ
ِ� أ َبۡت  ََبَِما ّنِصيَبةٖ  نئ ََ ُِۡدُُم ۡ  َك

َ
�  ْ َّۡعُفوا و﴾ ٣ َكثِ�ٖ  َع� َو

و]وو٣٠:والش را[

‘‘েতামােদর গপর েয িবপদ পিতত হেয়েউ তা েতামােদর 

কমরেদােষর ফেলই হেয়েউ।’’ 98F

99  

গপযুর� দু’ির কারেণ ভােগযর েয েকােনা িবি�না আ�াহর 

ই�ায়ই হেয় থােক। এির েকােনা েরাগ-বযািধ নয় েয েকােনা 

ঔষধ েসবন বা েকােনা পাথর বযবহােরর মাধযেম তা ভাল করা 

যােব। তা ভাল করার একমাক পথ হে� এ িদক েস িদক মুখ না 

কের আ�াহর কােউ কা�াকাির করা এবং ৈধেযরর সােথ ভাগয 

পিরবতরেনর জনয ৈবধ গপােয় কমর করা। েকােনা গণক বা 

হ�েরখািবেদর কথা যিদ কােরা ভােগযর অতীত অব�ার সােথ 

িমেলও যায়, তবুও এর �ারা কােরা আ�যরািাত ও ঃতািরত হেল 
                                                           
98. আল-কুলআন, সসরা বা�ারাহ : ১৫৫। 
99 . আল-কুরআন, সসরা শসরা : ৩০। 
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 লেব না; কারণ গণকরা অেনক সময় িজেনর সহেযািগতায় 

মানুেষর ভােগযর অতীত স�েকর িকউু তথয েজেন কথা বেল। 

আবার অেনক সময় এরা ও হ�েরখািবদরা অিভজতার আেলােক 

কথা বেল, যার অেনকরা অেনেকর ভােগযর বা�বতার সােথ িমেল 

যায়। এেদর ব�েবযর অব�া যা-ই েহাক না েকন, কােরা ভাগয 

পিরবতরেন তােদর েদয়া পাথেরর েকানই ঃভাব েনই; েকননা তা 

স�সণরভােবই আ�াহ তা‘আলার িনয়যণাধীন বযাপার। তা পিরবতরন 

করেত হেল েয ৈবধ প�া অবল�ন করেল তা পিরবতরন হেত 

পাের তা ক’ের পিরবতরেনর জনয আ�াহর কােউ  াইেত হেব। 

িহকমেতর িভি�েত িতিন যােক ই�া তা �ত পিরবতরন কের 

েদন, আবার যােক ই�া িবলে� েদন। যারা ভাগয পিরবতরেনর 

জনয অেনযর কােউ  ায় বা মৃত ওিলেদর শাফা‘আেতর মাধযেম 

তােদর ভাগয বদলােত  ায়, তােদর ভাগযও িতিনই তাার িহকমেতর 

িভি�েত পিরবতরন কেরন। এেকেক অেনযর বা মধয�তাকারী মৃত 

ওিলর েকানই হাত েনই। তেব যারা তােদর ভাগয পিরবতরেনর 

জনয আ�াহর িনকর সরাসির  ায়, তারা হেব তাার গপাসনাকারী 

ও তাার রবসিবয়যাতেক স�সণরভােব �ীকৃিতদানকারী। আর যারা 

অপর কােরা কােউ  ায় বা েকােনা মৃত ওিলেদর মধয�তা 

অবল�ন কের, তারা হেলা অেনযর গপাসনাকারী ও অেনযর 

রবসিবয়যােতর �ীকৃিতদানকারী। 
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১১. রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েপের বাাধা পাথেরর 

�ারা গপকাের িববাস : 

 হাদীস এবং ইিতহাস �ারা ঃমািণত েয, রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম খ�েকর যুেু পিরখা খনেনর সময় কুধা 

িনবারেণর জনয েপের পাথর েবেধিউেলন।৯৯

100 ঃেয়াজন েশেষ এ 

পাথর দু’িরেক িতিন েকাথায় েফেল িদেয়িউেলন, তাার  েকােনা 

সাহাবী তা সংরকণ কেরিউেলন িক না, এ সেবর েকােনা বণরনা 

েকােনা হাদীস অথবা ইিতহাস িকংবা েকােনা সীরাত �ে�ও 

পাওয়া যায় না। অনু পভােব আবু েজেহল একির বি পাথর িদেয় 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মাথায় আনাত কের 

তাােক হতযা করেত ে েয়িউল বেলও ইিতহােসর িকতাবািদেত 

ঃমাণ পাওয়া যায়।১০০

101 তেব আবু েজেহেলর হােত এ পাথর তখন 

কািলমা পাা কেরিউল িক না এবং আবু েজেহল তা েফেল েদয়ার 

পর েকগ তা সংরকণ কেরিউল িক না, এ সেবরও েকােনা বণরনা 

                                                           
100. আবু বালহা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, আমরা রাসসল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকর কুধার কথা জানালাম। আমরা েপেরর 

কাপি সিরেয় একির কের পাথর েদখালাম। তখন িতিন কাপি সিরেয় 

দু’ির পাথর েদখােলন। েদখুন : সিফয়ুযর রহমান আল-মুবারকপুরী, ঃাগ�; 

পৃ.৩০৪; ওয়ালী গি�ন, আল-খতীব, ঃাগ�; ২/৪৪৮।  
101. সিফয়ুযর রহমান আল-মুবারকপুরী, ঃাগ�; পৃ. ৯৯।  



 

161 

েকােনা িকতােব পাওয়া যায় না। েকগ তা সংরকণ কের থাকেলও 

েয পাথরির আবু েজেহল একির নৃিণত গে�েশয তার হােত 

িনেয়িউল, েস পাথর েকােনা অব�ােতই েকােনা মুবারক পাথর 

হেত পাের না। িক� অতয� পিরতােপর িবষয় েয, ভারেতর 

পি�মবে� হ�ানী আ�ুমান নােম আজানগাউী পীেরর একির 

দরবার রেয়েউ। েস দরবাের রেয়েউ দু’ির পাথর। কুি�য়া েজলার 

রাজারহার বাজােরর পি�ম পােবর এ দরবােরর অনুসারীেদর 

একির মসিজদ রেয়েউ। েস মসিজেদর েদয়ােল গ� দরবােরর 

একির ঃ ারপক ঝুলােনা রেয়েউ। তােত এ পাথর দু’িরর পির য় 

স�েকর বলা হেয়েউ : 

 ‘এ পাথর দু’িরর একির হে� আবু েজেহেলর হােত কািলমা 

পাাকারী পাথর। আর অপরির হে� েসই পাথর যা রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কুধার তািনায় তাার েপর 

েমাবারেক েবােধিউেলন। এ পাথর দু’ির পীর পর�রায় ম�া 

শরীেফর �ীন মুহা�দ নােমর এক মুআি�েমর কােউ সংরিকত 

িউল। িতিন �ে� আিদ� হেয় তা আজানগাউী পীরেক দান 

কেরিউেলন।’  

আমােদর েদেশও এ পীেরর ভ�বৃ� রেয়েউন। তারা ঢাকা� 

হাইেকােররর গ�র-পি�ম ঃাে� অবি�ত শাহবাগ শাহী মসিজেদ 
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এবং বায়তুল মুকাররম মসিজেদ ঃিত সাােহর ম�লবাের 

একিকত হন বেল এ ঃ ার পেক িলিখত রেয়েউ। এ পাথর দু’ির 

সংরিকত হওয়ার ঐিতহািসক েকােনা িভি� না থাকা সে�ও 

আজানগাউী পীর সােহব এদু’ির পাথরেক েস মু‘আি�েমর হাত 

েথেক মহা মসলযবান পাথর িহেসেব �হণ কেরন এবং কিলকাতার 

হ�ানী আ�ুমােন েরেখ এর জনয িযয়ারেতর একির েবদ‘আত 

জারী কেরন। িতিন এ দু’ির পাথরেক িবিভ� মারা�ক েরাগ েথেক 

মুি�, িবপদাপদ দসরীকরণ ও  হানী শি� বৃিুর েকেক মহা 

গপকারী বেল েনাষণা েদন। বাজার েথেক লব� �য় কের এ 

পাথর দু’িরর সােথ িমিলেয় রাখেল এ লবে�র মেধয পাথর দু’ির 

অ�াভািবক ঃভাব িব�ার কের বেল িতিন ও তার ভ�রা িববাস 

করেতন এবং এখনও এ িববাস করা হয়। িবিভ� গে�েশয 

আ�াহর নাম িনেয় এ লবে� �াণ িনেল গপকার পাওয়া যায় 

বেলও তারা িববাস কেরন। এভােব িতিন ও তার ভ�রা এ 

পাথর দু’িরেক আরেবর মুশিরকেদর ‘যােত আনওয়ােতর’ সমতুলয 

কের িনেয়েউন। লবে� �াণ েনওয়ার সময় আ�াহর নাম িনেয় 

থাকেলও পাথর দু’িরর বযাপাের তা অেলৗিককভােব গপকারী হওয়া 

এবং লবে� অ�াভািবকভােব এর ঃভাব িব�ার করার ধারণা 

েপাষণ করার ফেল তারা িশেকর আকবার বা িশেকর আসগাের 

পিতত হে�ন; েকননা, েকােনা ব�র বযাপাের এ ধরেনর গপকারী 
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ঃভাব িব�ারকারী হওয়ার ধারণা করা আ�াহর রবসিবয়যােত িশকর 

করার শািমল। 

১২. িন�জগেতর গপর গ�রজগেতর তারকারািজর ঃভােব িববাস 

করা : 

তারকারািজ সৃি�র িপউেন মহান আ�াহর কী গে�শয রেয়েউ, 

ঃথম অধযােয় জানগত িশেকরর আেলা না ঃসে� আমরা তা 

আেলা না কেরিউ। এখােন েয কথাির বলেত  াই তা হেলা- িন� 

জগেতর গপর গ�রজগেতর তারকা ও �েহর ঃভােবর এ ধরেনর 

িববাস েয শধু েজযািতিবরদ ও সাধারণ মানুেষর মেধযই রেয়েউ তা 

নয়, অেনক পীর ও দরেবশগেণর মােঝও এ-জাতীয় িববাস 

রেয়েউ। গদাহরণ� প  রেমানাই এর ঃথম পীর জনাব ৈসয়দ 

েমাহা�দ এউহাক (রহ.)-এর কথাই বলা যায়। িতিন মুরীেদর 

ঃিত পীেরর দৃি�র ঃভােবর কথা ঃমাণ করা ঃসে� বেলন : 

‘‘ঃেতযকির জমীেনর কমতা আেউ �ণর পয়দা করার, িক� ঐ 

জমীেনই �ণর পয়দা হইেব েযই জমীেনর ঃিত ঐ তারকার দৃি� 

পিিয়ােউ, েযই তারকার দৃি�েত �ণর পয়দা হয়।’’102 

                                                           
102. ৈসয়দ েমাহা�দ এউহাক, েভেদ মা’েরফত; (ঢাকা : আল-এউহাক 

ঃকাশনী, সংেশািধত সং�রণ, ১৪০২ বাংলা), পৃ. ৪৪। 
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পীর সােহেবর গ� কথার �ারা সহেজই ঃমািণত হয় েয, 

েকােনা একির তারকার ঃভােব জমীেন �ণর সৃি� হয় বেল িতিন 

িববাস কেরন। অথ  এ িবষয়ির েকােনাভােবই শরী‘আত �ীকৃত 

নয়। যার ঃমাণ আমরা জানগত িশেকরর আেলা না ঃসে� 

ইেতাপসেবর িদেয় এেসিউ। যারা এ জাতীয় িববাস েপাষণ কের, 

তােদর বযাপাের ড. বরীকান বেলন : 

‘‘েকগ যিদ মেন কের েয তারকা িনেজই িকউু পিরবতরন কের বা 

িনেজই েকােনা িকউুর গপের ঃভাব িব�ার কের অথবা মেন কের 

েয, তা আ�াহর অনুমিত সােপেক েকােনা িকউুেত ঃভাব িব�ার 

কের, তা হেল সংি�� বযি� মুশিরক হেয় যােব এবং তার এ 

জাতীয় ধারণা িশেকর আকবার িহেসেব গণয হেব। আর যিদ মেন 

কের েয, তারকার গদয় বা অ� ইতযািদর সােথ পৃিথবীেত িবিভ� 

নরনা ঃবাহ হেয় থােক, তা হেল তার এ িশকরির িশেকর আসগার 

িহেসেব গণয হেব, যা পসণর তাওহীেদর পিরপ�ী। িশেকর আসগর 

িহেসেব গণয হেব এ কারেণ েয, তারকারািজ েয িন� জগেতর 

গপর ঃভাব িব�ার কের, এ-কথাির শরী‘আত �ারা �ীকৃত নয়। 

অতএব তারকার বযাপাের এ ধরেনর কথা বলা আ�াহর গপর না 

েজেন কথা বলার শািমল।’’103  

                                                           
103. ড. ই�াহীম আল-বরীকান, ঃাগ�; পৃ. ১৪৬। 
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মানুেষর গপর েকােনা �েহর ঃভাব থাকা িমথযা হওয়ার বা�ব 

ঃমাণ : 

২০০৪ সােল আেমিরকার েঃিসেড� িনবরা েন ঃাথরী িউেলন 

িতনজন। ত�েধয ঃবল ঃিত�ি�তা হয় জজর ডি�গ বুশ আর 

ে েল�ার জন েকিরর মেধয। সকল মানুেষরই ধারণা িউল এ 

িনবরা েন জন েকিরই জয়ী হেবন। এ অব�া দৃেশয ভারতীয় 

েজযািতষীরাও িববজনমেতর সােথ সুর িমিলেয় এ কথাই 

বেলিউেলন। এ ঃসে� িদ�ীর এে�ালিজ �ািড এ� িরসা র 

ই�িরিরগেরর ঃধান েজযািতষী শা� েলখক লকণ দাস মদন 

জানান: 

‘‘মাস খােনক ধের যু�রাে�র জনগেণর মতামত জিরেপ 

েঃিসেড� বুশ ও তার ঃিত��ী জন েকিরর পেক সমথরন ঃায় 

কাােধ কাাধ সমান েরেখ  লেউ। িক� �হরািশর পযরেবকেণ েদখা 

যায় েয, বুশ পুনরায় মািকরন েঃিসেড� িহেসেব িফের আসেত 

পারেবন না। অনযিদেক জন েকিরর রািশফল িবে�ষেণ েদখা যায় 

েয শিন �হ বতরমােন  াাদ েথেক সের তৃতীয় কেক অব�ান 

করেউ যা তার জনয সবরািধক অনুকস েল। িতিন আেরা বেলন, 

েকিরর গপর ঃভাব িব�ারকারী বুধ ও ম�ল�হ যথা�েম প�ম 

এবং তৃতীয় অক েথেক সাফলযজনকভােব পার�িরক অব�ান 
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পিরবতরন কেরেউ। এরা মািকরন িনবরা েনর ঃিত�ি�তায় কমতা 

পিরবতরেনর ঃিত ইি�তবহ। এেত গপলিি হে� জন েকির হেবন 

আগামী মািকরন েঃিসেড�।’’104 

 এই হে� একজন িবিশ� েজযািতষীর মািকরন িনবরা ন 

স�েকর ভিবষয�াণী। িক� বা�েব েদখা েগল তার এ ভিবষয�াণী 

স�সণর িমথযা। িনবরা েন জন েকিরর পিরবেতর বুশই পুনরায় িবপুল 

েভােরর বযবধােন িনবরাি ত হেলন। এেত ঃমািণত হেয় েগল েয, 

মানুেষর গপর �েহর ঃভাব থাকার বযাপাের েজযািতষীরা 

আবহমান কাল েথেক যা বেল আসেউ তা স�সণর িমথযা। 

গপাসনাগত িশকর 

আমরা ঃথম অধযােয় এ-কথা আেলা না কের েদিখেয়িউ েয, 

আরেবর মুশিরকরা মহান আ�াহেক এ মহাজগেতর সৃি�কতরা, 

জীিবকা দানকারী, জীবন ও মৃতুযদাতা এবং পির ালক বেল 

�ীকৃিত িদত। এ �ীকৃিতর পাশাপািশ তারা িবিভ�ভােব আ�াহর 

গপাসনাও করেতা। েস-জনয তারা িনেজেদরেক �ীেন ই�াহীেমর 

অনুসারী বেলও দাবী করেতা। তেব সৃি�, েরেযক, জীবন ও মৃতুযর 

বযাপাের তারা েযভােব আ�াহর তাওহীেদ িববাসী িউল, গপাসনার 

                                                           
104. েদখুন : ৈদিনক ইনিকলাব, ৩০ অে�াবর, শিনবার, ২০০৪ ি�., পৃ.৬। 
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েকেক তারা েসরকম িববাসী িউল না। তারা বািহযক িকউু 

গপাসনািদ িবেশষভােব আ�াহর জেনয করেলও শয়তােনর 

ঃেরা নায় পেি অ�েরর সােথ স�িকরত আ�াহর গপাসনািদেত 

আ�াহর সােথ অতীেতর িকউু ওিলেদর নােম িনিমরত মসিতর এবং 

েফেরশতােদর গে�শয কের িনিমরত িকউু গাউ ও পাথেরর ঃিতমা 

ও েদবীেদরেক শরীক কের িনেয়িউল। আমােদর েদেশর 

মুসিলমেদর আগিলয়া েকিেক েয িববাস ও তাােদর কবর 

েকিেক েয সব কমর রেয়েউ, তা িবে�ষণ করেল েদখা যায় েয, 

তােদর অেনেকই আ�াহর গপাসনায় ওিলগণ েক শরীক কের 

িনেয়েউন। এমনিক েকক িবেশেষ তারা আরেবর মুশিরকেদরেকও 

অিত�ম কের েগেউন। িনে� তােদর কিতপয় িশকরী কেমরর 

গদাহরণ বিণরত হেলা : 

১. আ�াহ তা‘আলার নােমর িযকেরর সােথ বা এককভােব 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর নােমর িযকর করা : 

 এ কথা সবরজন িবিদত েয, ইয়া আ�াহ, ইয়া রহমানু১০৪

105 

ইতযািদ বেল মুেখ জপ করােক আ�াহর িযিকর ও তাার গপাসনা 

                                                           
105 যিদও শধু আ�াহ বা শধু রাহমান অথবা শধু রাহীম নােমর িযিকর কুরআন 

ও হাদীস �ারা সমিথরত নয়। অবশযই সােথ থাকেত হেব িক জনয তাােক 

ডাকা হে� েসরার গে�খ। [স�াদক] 
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বলা হয়। এ জাতীয় িযিকর েকবল তাার নাম ও গণাবলী বযতীত 

অপর কােরা নাম িনেয় করা িশেকরর অ�গরত। িক� আমােদর 

েদেশর অেনক িযিকরকারীেক ‘ইয়া আ�াহ’ বেল িযিকর করার 

পাশাপািশ রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক ভালবাসার 

আিতশেযয ‘ইয়া রাহমাতুি�ল আলামীন’ বেল তাার নােমও িযিকর 

করেত েদখা যায়। অেনকেক আবার ‘ইয়া রাসসলা�াহ’ বা ‘নসের 

রাসসল নসের েখাদা’ বেলও িযিকর করেত েদখা যায়। এ জাতীয় 

িযিকর করার ঃ লন কুিম�া েজলার েকাতয়ালী গপেজলার 

মুহা�দ আলী দরেবেশর ভ�েদর মেধয রেয়েউ। অনু পভােব 

‘হক বাবা হক বাবা’ বেলও েকােনা েকােনা কবেরর ভ�েদরেক 

তােদর পীর সােহেবর নােম িজিকর করার ঃ লন রেয়েউ। 

২. কবরমুখী হেয় বা কবেরর পােবর নামায আদায় করা : 

আ�াহর গপাসনােক িশকরমু� রাখার জনয কবরমুখী হেয় বা 

কবেরর পােবর নামায আদায় করা েথেক িনেষধ কের িদেয় 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :  

  َ تَُص «
َ
وا ىِل

ّ
رِ  ل

ُقُبوح
ح
 »ال
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‘‘েতামরা কবেরর িদেক মুখ কের সালাত আদায় করেব 

না।’’105F

106 

যিদ েকগ 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 মেধয 

এমনির করার ঃ লন রেয়েউ। গদাহরণ� প শরীয়তপুর েজলার 

‘শেরবর’ কবেরর ভ�েদর কথাই বলা যায়। তােদর অেনেকই 

তােদর পীেরর কবরেক ি�বলার মত গণয কের েস িদেক মুখ 

কের সালাত আদায় কের থােক। কবেরর পােবর কবেরর তা‘যীম 

করার গে�শয উািা সালাত আদায় করা হারাম, িশকর নয়। তেব 

েকগ যিদ কবেরর তা‘যীম করার গে�েশয এর পােবর সালাত 

আদায় কের, তা হেল িশকর িহসােব গণয হেব। মু�া আলী �ারী 

হানাফী গপযুর� হাদীেসর বযাখযায় বেলন : 

 ولو ون هذا العايم حقيقة للق  و لصرحبه ل�فر ابعام

“এ তা‘যীম যিদ কবর ও কবর� বযি�র জেনয হেয় থােক, 

তা হেল তা‘যীমকারী কােফর হেয় যােব।”১০৬F

107 

                                                           
106. মুসিলম, ঃাগ�; িকতাবুল জানাইয, ২/৬৬৮;নাসাঈ, ঃাগ�; ২/৬২; 

আহমদ, ঃাগ�; ৪/১৩৫। 
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৩. �ত েদা‘আ কবুল হওয়ার আশায় মুরিশদ বা পীেরর 

ৈবাকখানার িদেক মুখ কের েদা‘আ করা : 

মহান আ�াহ বেলন: 

َََما ﴿ �ۡ
َ
�ََ  ْ ِۚ  وَۡجهُ  َ�َث ّ  تَُوّلوا َّ و]وو١١٥:والقرة[و﴾ل

‘‘েতামরা েযিদেকই মুখ িফরাওনা েকন েস িদেকই আ�াহর 

িদক রেয়েউ’’107F

108 

এ আয়ােতর িভি�েত েয েকােনা িদেক মুখ কের আ�াহেক 

ডাকা েযেত পাের। িক� েকগ যিদ আ�াহর িদেক মুখ না কের 

�ত েদা‘আ কবসেলর জনয তার মুরিশদ বা পীেরর ৈবাকখানার 

িদেক মুখ কের, তা হেল এ গপাসনা আ�াহর জনয না হেয় তার 

মুরিশদ বা পীেরর জেনযই হেব। এ জাতীয় কেমরর ঃ লন 

ফিরদপুর েজলার আররিশর িববজািকর মি�েলর ভ�েদর মােঝ 

রেয়েউ। অথ  আ�াহর িনকর িকউু  াইেত হেল সরাসির তা 

তাারই কােউ  াওয়ার িনেদরশ কের িতিন বেলেউন : 

                                                                                                            
107. মু�া আলী �ারী আল-হানাফী, আল-িমর�াত ফী শরিহল িমশকাত; 

২/৩৭২। 
108. আল-কুরআন, সসরা বা�ারাহ :১১৫। 
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ُعوِ�ٓ  ﴿ َۡ ۡسَتِجۡب  ل
َ
 ]و٦٠:وغفر[و﴾ لَُم ۚۡ  أ

‘‘েতামরা আমােক আ�ান কর, আিম েতামােদর ডােক সািা 

েদব’’।১০৮F

109 আমরা যিদ আ�াহ- মুখী হেয় তাার কােউ সরাসির না 

ে েয় অপর েকােনা মৃত মানুেষর মাধযেম তাার কােউ িকউু  াই, তা 

হেল এ  াওয়া আ�াহর কােউ না হেয় মধয� েস বযি�র কােউই 

 াওয়া িহেসেব গণয হেব। েকননা; এ জাতীয়  াওয়া আ�াহর 

িনকর সরাসির  াওয়ার গপাসনায় তাার সােথ মধয� বযি�েক 

শরীক কের েনয়া িহেসেব গণয হেয় থােক। আর এ জাতীয় 

গপাসনার বযাপাের হাদীেস কুদসীেত রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : 

ِ ح «
ّ
َعَمَل لَِ

ح
ُت ال
ح
ُه وََجَعل

َ
ك ُتُه َو ِشح

ح
ِ ح تََرت ح َ��ح ِْ ِه َم

َك �ِيح َ شح
َ
َمنح َعِمَل َ�َمالّ وَأ

هُ 
َ
ت َ شح
َ
 »أ

                                                           
109. আল-কুরআন, সসরা গািফর : ৬০। 
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 ‘‘েয বযি� েকােনা কােজ আমার সােথ অপর কাগেক শরীক 

কের, আিম তােক ও তার কমরেক েউেি েদই এবং এ কােজ যােক 

েস শরীক কেরেউ, তােকই েস কাজির িদেয় েদই।’’110 

৪. ওলীেদর িনকর িকউু কামনা করা : 

মানুেষর জীবেন এমন অেনক ঃেয়াজন রেয়েউ যা একমাক 

আ�াহ তা‘আলা বযতীত অপর েকগ পসরণ করেত পাের না। েস 

সব ঃেয়াজেনর মেধয রেয়েউ : স�ান দান, েরাগ মুি�, বযবসায় 

গ�িত ইতযািদ। এ জাতীয় িবষয় ঃািার জনয ঃেয়াজনীয় ও 

গপযু� কমর ক’ের তা আ�াহ তা‘আলার কােউই কামনা করেত 

হয়। িক� অেনক কবর িযয়ারতকারী এ জাতীয় িবষয়ািদও 

অিলগেণর িনকর কামনা কের থােকন, যা সু�� িশকর। 

৫. ওলীেদরেক সাহেযযর জনয আ�ান করা : 

�াভািবক অব�ায় কাগেক সাহােযযর জনয আ�ান করােক 

বলা হয় ইে�‘আনাহ (استعرنة), আর িবপদমুহস েতর সাহােযযর জনয 

কাগেক আ�ান করােক বলা হয় ‘ইে�গাউাহ’ (استغرثة), এ গভয় 

                                                           
110. মুসিলম, ঃাগ�; িকতাবুয যুহদ, বাব নং: ৫, হাদীস নং ২৯৮৫; ৪/২২৮৯; 

আহমদ, ঃাগ�; ২/২০১। 
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অব�ায় সাহােযযর জনয েকবল েস মানুষেকই আ�ান করা েযেত 

পাের িযিন জীিবত এবং গপি�ত। েকােনা অনুপি�ত বা মৃত 

মানুষেক িবপদ েথেক গুােরর জনয তােদর িনকর সাহাযয ে েয় 

আ�ান করা যায় না; যিদ েকগ তা কের, তেব ধের িনেত হেব 

েয, েস তােদর ঃিত গােয়ব স�েকর জানার ধারণা েপাষণ কের 

এবং আ�াহর নযায় অেলৗিককভােব তারা মানুেষর সাহাযয করেত 

পােরন বেলও িববাস কের, যা সু�� িশকর। আমােদর েদেশর 

সাধারণ েলােকরা ওলীেদরেক গপযুর� দুই ধারণার িভি�েতই ‘ইয়া 

গগউ, ইয়া খাজা, ইয়া গরীব েনওয়াজ’ ইতযািদ বেল দসর-দসরা� 

েথেক তাােদরেক সাহােযযর জনয আ�ান কের থােকন১১০

111। 

৬. ওলীেদর কবেরর পােবর দাািিেয় িবনয় ঃকাশ করা : 

 নামায হে� আ�াহর সােথ বা�ার সাকােতর সুবণর সুেযাগ 

ও মুনাজাত। এর মাধযেম বা�া েযমন আ�াহর তা‘যীম ঃকাশ 

                                                           
111 সুতরাং েদখা েগল েয, এ ধরেনর আ�ান ও সাহাযযঃাথরনা দু’িদক েথেক 

িশকর। এক. েস মেন করেউ েয এ বযি� তার আ�ান স�েকর দসের 

েথেকও জানেউ, যা ইলেম গােয়েবর জােনর অংশ, আবার ধারণা করেউ েয 

এমন সমেয় েস সাহাযয করেত সকম, যা আ�াহর পসণরা� শি�র সােথ 

শরীক করা। এ দুেরাই িশকর িফর রবুিবয়যাহ। আর েস েয আ�াহ বযতীত 

অনযেদর আ�ান করেউ েসরা গলুিহয়যেত িশকর। [স�াদক]  
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কের, েতমিন অতয� সংেগাপেন আ�ার কােউ তার মেনর 

আকুিত, িমনিত ও ঃেয়াজেনর কথা ঃকাশ কের। এ জনয 

ঃেয়াজন হয় িবনয় ও একা�তার। েস জনয আ�াহ তা‘আলা 

নামােয তাার স�ুেখ অতয� িবনেয়র সােথ দাািাবার িনেদরশ কের 

বেলেউন : 

﴿ ْ ِ  َوقُوُموا ّ  ]وو٢٣٨:والقرة[و﴾َ�َِٰتِ�َ  َِ

‘‘েতামরা আ�াহর স�ি� অজরেনর গে�েশয (সালাত আদায় 

করার সময় তাার সামেন) অতয� িবনেয়র সােথ দাািাও।’’ 111F

112 েকগ 

নামায আদায় করার গে�েশয িবনেয়র সােথ েকবলামুখী হেয় 

দাািােল বািহযক দৃি�েত তা গপাসনার মত েদখােলও ঃকৃত অেথর 

তা নামায িহেসেব তখনই গণয হেব যখন এর সােথ ভালবাসা ও 

এখলােসর সংিম�ণ হেব। নামােয দাািিেয় একজন নামায 

আদায়কারী এভােব আ�াহর স�ান ও তা‘যীম ঃকাশ কের 

থােক। মানুেষর পেক এ ধরেনর তা‘যীম ঃকাশ একমাক আ�াহ 

বযতীত আর কােরা জেনয করা িশকর। িক� অেনক পীর ও 

আগিলয়া ভ�েদর েদখা যায় তারা িনজ পীর ও ওিলেদর তা‘যীম 

করার জনয তাােদর পীেরর সামেন বা ওিলেদর কবের অনু প 

                                                           
112. আল-কুরআন, সসরা বা�ারাহ : ২৩৮। 
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িবনয় ঃকােশর মাধযেম তাােদর তা‘যীম কের থােকন। সােথ সােথ 

কবর� ওিলেদর িনকর তােদর ঃেয়াজেনর কথাও অতয� িবনেয়র 

সােথ েপশ কের থােকন যা স�সণর িশকর। 

৭. আ�াহর ইবাদেতর জনয কবেরর পােবর ই‘েতকাফ বা অব�ান 

করা  

ই‘িতকাফ শে�র আিভধািনক অথর হে� েকােনা গে�েশয 

েকাথাও অব�ান �হণ করা। শর‘য়ী পিরভাষায় আ�াহর 

গপাসনার গে�েশয দশ িদন বা এর কম-েবশী সমেয়র জনয 

েকােনা মসিজেদ অব�ান �হণ করােক ই‘িতকাফ বলা হয়। এির 

আ�াহর একির িবেশষ ধরেনর গপাসনা। যা মসিজেদই েকবল 

করা স�ব। এ ঃসে� মহান আ�াহ বেলন : 

ِرۡ  ﴿ آ�ِِم�َ  شِّۡطآ�ِفِ�َ  بَۡيِ�َ  َوَطهئ َُ ُجوَِ  شّرّكعِ َول َولۡل َّ  ]وو٢٦:والج[و﴾ لش

‘‘তুিম আমার গৃহ (মাসিজদুল হারাম)-েক বাওয়াফকারী, অব�ান 

তথা ই‘িতকাফকারী,  কস ‘ ও েসজদাকারীেদর জনয পিবক 

রাখ।’’112F

113 

                                                           
113. আল-কুরআন, সসরা বা�ারাহ : ১২৫। 
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েকােনা কবর বা দরবার েযেহতু মসিজদ নয়, সুতরাং আ�াহর 

গপাসনার জনয েসখােন অব�ান �হণ করা জােয়য নয়। েকগ 

ই�াকৃতভােব এমনির করেল তা েবদ‘আতী কমর িহেসেব গণয 

হেব। েকগ যিদ েকােনা কবের অব�ােনর �ারা কবর� ওিলর 

দৃি� আকষরণ কের তাার মাধযেম আ�াহর িনকরবতরী হেত  ায়, তা 

হেল তার এ অব�ান িশকরী কমর িহেসেব গণয হেব; েকননা যুেগ 

যুেগ মুশিরকরা তােদর েদবতােদর পােবর এ জাতীয় গে�েশযই 

অব�ান �হণ করেতা।১১৩

114 এর ঃমাণ আমরা ঃথম অধযােয় িদেয় 

এেসিউ। তাওহীদেক যথাযথভােব অনুধাবন কের থাকেল েকােনা 

মু’িমেনর পেক এ ধরেনর কমর করা কখনও স�ব হেত পাের না। 

তেব আমােদর েদেশর অেনক মুসিলমেক এ-ধরেনর কমর করেত 

                                                           
114. ই�াহীম আলাইিহস সালাম তাার জািতর মুশিরকেদর লকয কের বেলন,  

ِ  َنا ﴿ نُت ۡ  للِّ�ٓ  ل�َّما�ِيُل  َ�ِٰذه
َ
 ]وو٥٢:واالنبيي [و﴾ َ�ِٰكُفونَ  شََها أ

‘‘এ মসিতরগেলা িক েয েতামরা এর পােবর অব�ান �হণ করেউা।’’ সসরা বা-হা : 

৯১। মুসা আলাইিহস সালাম-এর জািতর মুশিরকরা গর পসজা করা 

গপলেকয বেলিউল : 

﴿  ْ حَ  لَ� قَاشُوا ََا َُرِۡجعَ  َحّ�ٰ  َ�ِٰكفِ�َ  َعَۡۡيهِ  ّ�ۡ�َ و]وو٩١:وطه[و﴾ ٩ ُموَ�ٰ  َِِ�ۡ

‘‘মসসা আলাইিহস সালাম িফের না আসা পযর� আমরা এর পােবর অব�ান 

কেরই যাব।’’ সসরা আি�য়া : ৫২। 
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েদখা যায়। শাহজালাল (রহ.) বা হাইেকােরর অবি�ত শরফুি�ন 

ি ি� েবেহশতী (রহ.)-এর কবের েগেল অসংখয েলাকেক এ 

জাতীয় কমর করেত েদখা যায়। এমনিক েকােনা েকােনা কবের 

িযয়ারেতর সময় িকভােব, কতদসের বসেত হেব, তাও েবােডর 

িলিখত েদখেত পাওয়া যায়। 

৮. কবেরর  ার পােবর ঃদিকণ করা : 

আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক হ� এবং ‘গমরা পালেনর 

সময় উািাও বউেরর অনযানয সমেয়ও েকবলমাক মসিজদুল 

হারােমর  ার পােবর বওয়াফ বা ঃদিকণ করার অনুমিত 

িদেয়েউন। এ কাজির তাার স�ান ও তা‘যীম ঃকােশর একির 

িবেশষ মাধযম িহেসেব �হণ কের বেলেউন : 

﴿  ْ و]وو٢٩:والج[و﴾تِيقِ لۡلعَ  بِ�ۡ�َۡيِت  َوۡ�َّطّوَُوا

‘‘েতামরা স�ািনত গৃহ অথরা  কা‘বা শরীেফর  ার পােবর বওয়াফ 

কর।’’ 114F

115 

                                                           
115. আল-কুরআন, সসরা হ� : ২৯। 
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বওয়ােফর এ গপাসনাির কা‘বা শরীেফর সােথ সংি�� 

হওয়ার ফেল তা েকােনা কবের করা ৈবধ হওয়া েতা দসেরর কথা, 

অপর েকােনা মসিজেদর  ার পােশ করারও েকােনা অনুমিত 

েনই। েকগ যিদ আ�াহর গপাসনার গে�েশয তা েকােনা মসিজেদ 

কের তেব তা েবদ‘আত িহেসেব গণয হেব। আর যিদ েকােনা 

ওিলর কবের কের, তেব তা িশকরী কমর িহেসেব গণয হেব। 

আমােদর েদেশর সাধারণ মানুষেদরেক িবিভ� সমেয় ওলীেদর 

কবের এ ধরেনর কমর করেত েদখা যায়। িবেশষ কের তথাকিথত 

শেব বরােতর সময় হাইেকারর কবের এ ধরেনর কমর অতয� েবশী 

হেয় থােক। 

৯. কবরেক সামেন েরেখ রকস ‘ ও েসজদা করা: 

 কু‘ ও েসজদার মাধযেম আমােদর ভি� ও স�ান লােভর 

একক অিধকারী হেলন মহান আ�াহ। মানুষ েকােনা মানুষেক 

এভােব স�ান করেল এির একির ঃতযক িশকরী কমর িহেসেব গণয 

হেব। অনুসরণীয় বযি�বেগরর স�ােনর শর‘য়ী প�া হে�-তাােদর 

আগমেনর সংবাদ েপেল তাােদরেক এিগেয় িনেয় আসা, বা 

আসেত েদখেল এিগেয় েযেয় সালাম, মুসাফাহা ও আিল�ন করা, 

কপােল ও হােত  ুমু েদওয়া। সাধযানুযায়ী আদর ও আপযায়ন 
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করা। তাােদর িবদােয়র সময় তাােদরেক এিগেয় িনেয় যাওয়া ও 

স�ােনর সােথ িবদায় করা। িক� ওিল ও পীরেদর ভ�গণ 

মানুষেক স�ান ঃদশরেনর এ ৈবধ প�া অিত�ম কের অিলগেণর 

কবের েসজদা কের থােকন এবং পীরেদর স�ি� অজরেনর জনয 

তােদর পােয় পেি েসজদা কের থােকন; েকননা তােদর দৃি�েত 

ওিল ও পীরেদর মন জয় করাই হেলা ঃকৃত কাজ। তা করেত 

পারেলই সকল সমসযার সমাধান হেয় যােব! এ গে�েশযই 

েদওয়ানবােগর পীরেক তার ভ�রা েসজদা কের থােক। 

১০. কবর, মাযার, দরবার ও মুকােম মানত করা: 

অসুখ-িবসুখ িনবারণ, িকউু ঃািা বা পািথরব েয েকােনা 

গে�শয হািসেলর জনয আ�াহর নােম িকউু ঃদান করার িনয়ত 

করােক মানত বলা হয়। এর �ারা আ�াহর স�ান ঃদিশরত হয় 

িবধায়, তা আ�াহর একির িবেশষ গপাসনা। মানেতর মাধযেম 

মসলত িনিদর� েকােনা বযাপাের তিি  গিতেত আ�াহর রহমত ও 

করণা ঃািার আশাবাদ বয� করা হয়। েস জনয তা একিন�ভােব 

আ�াহর গে�েশয হওয়ার জনয পসবরশতর হে�- েয �ােন তা ঃদান 

করা হেব েস �ানির অবশযই যাবতীয় ধরেনর িশকরী কমরকা� 
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েথেক এবং তা মুশিরকেদর বািষরক েমলা, ঈদ বা ওরস পালন 

করা েথেক পিবক হেত হেব।১১৫

116 

মানত েদওয়ার গপযু� �ান হে�- মসিজদ, মা ারাসা, 

অসহায় এতীম, িবধবা, ফকীর, িমসকীন, অভাবী ও সমাজ 

কলযাণমসলক েখদমেতর �ানসমসহ। ওিলেদর কবের িতনির কারেণ 

েকােনা মানত েদয়া ৈবধ নয় : 

ঃথমত : 

মানেতর গে�শয হে� সংি�� িবষেয় �ত আ�াহর রহমত 

কামনা করা। মানেতর গে�শয যিদ তা-ই হয়, তা হেল তা েযমন 

হেত হেব সরাসির আ�াহর কােউ, েতমিন তা হেত হেব এমন 

এক �ােন েযখােন েকবল আ�াহ বযতীত তাার েকােনা সৃি�র কােউ 

িকউু কামনা করা হয় না। যারা ওিলেদর কবের মানত কের তারা 

সংি�� গে�শযির হয় সরাসির ওিলেদর িনকেরই কামনা কের 

অথবা তাােদর মাধযেম আ�াহর কােউ কামনা কের। যিদ তাােদর 

কােউ ে েয় থােক তা হেল তারা ঃকাশযই িশকর কের। আর যিদ 

তাােদর মাধযেম আ�াহর কােউ ে েয় থােক, তা হেল তারা 

                                                           
116. এ স�েকর দাহ হাক রহ. েথেক একির হাদীস বিণরত হেয়েউ, যা ঃথম 

অধযােয় মানত স�িকরত আেলা নায় বিণরত হেয়েউ। 
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আ�াহেক এই বেল অিভযু� কের েয, িতিন তাার সাধারণ 

বা�ােদর অভাব ও অিভেযােগর কথা অপর েকােনা মাধযম বযতীত 

�হণ করেত  ান না। অথ  আ�াহ তা‘আলা এ-জাতীয় অিভেযাগ 

েথেক স�সণর মু�। পাপী-তাপী িনিবরেশেষ সকেলর জেনযই তাার 

দরজা গ�ু�। েকােনা মৃত ওিল ও দরেবশেদরেক তাার এবং 

সাধারণ মানুেষর মেধয মধয�তা করার জনয িতিন িনযু� কেরন 

িন। এির মসখর ও ভ�পীর এবং সাধারণ মানুষেদর একির সাজােনা 

কিকথা ৈব আর িকউুই নয়। ওিলেদর কবের মানত করেল 

েযখােন এেতা কথা রেয়েউ, েসখােন মানত করা িক কের ৈবধ 

হেত পাের।  

ি�তীয়ত : 

কবর বা কবের মানতকারীর গে�শয যিদ সিাকও হয়, িতিন 

যিদ তার গে�েশযর কথা সরাসির আ�াহর কােউই আবদার কের 

থােকন, তবুও েকােনা কবর বা কবের মানত করা ৈবধ নয়; 

েকননা, কবর বা কবের মানতকারী সাধারণ ও মসখর েলােকরা 

গপযুর� এ অিভেযাগ�য় েথেক মু� নয়। আর যাহ হাক রহ. এর 

হাদীস অনুযায়ী েযখােন িশকর হয় েসখােন েকােনা মানত করা বা 

কের থাকেলও েসখােন তা পসণর করা ৈবধ নয়। 

তৃতীয়ত : 
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ওিলেদর কবের বািষরক েয ওরস পািলত হয়, তা আরেবর 

মুশিরকেদর বািষরক েস ঈেদরই সমতুলয, যা তারা বউরাে� পালন 

করেতা। এ জাতীয় ঈদ পালন শরী‘আেত িনিষু। রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাার কবরেক এ জাতীয় ঈদ 

পালেনর �ান বানােত তাার সাহাবীেদর তথা আমােদর িনেষধ 

কেরেউন, যার ঃমাণ ঃথম অধযােয় ঃদ� হেয়েউ। এমতাব�ায় 

েকােনা ওিলর কবের মানত েদয়া েকােনা অব�ােতই ৈবধ নয়। 

িদেলও তা েসখােন পসণর করা জােয়য নয়। তা সে�ও েদেশর 

সাধারণ মুসিলমরা ওিলেদর কবর এমনিক তাােদর  ৃিত িবজিিত 

কবর ও মুকাম তথা অব�ানসমসেহ মানত িদেয় থােক। সরাসির 

আ�াহর কােউ িকউু  াইেল তা পাওয়া যায় িক না, এ সে�েহ 

তারা েয-সব �ােন মানত েদয়া ৈবধ, েসখােন মানত না িদেয় 

ওিলেদর কােউ অথবা তাােদর মধয�তায়  াওয়ার জনয তাােদর 

কবের মানত িদেয় থােক। اعيذواهللا 

১১.গায়র�ােহর নােম পশ যবাই করা: 

আমরা ইেতাপসেবর আেলা না কের এেসিউ েয, পশ যবাই তা 

েকােনা মানেতর েহাক আর না েহাক সবরাব�ায় তা যবাই করার 

সময় ‘িবসিম�ািহ আ�াহ আকবার’ বেল আ�াহর নাম গ�ারণ 

কের তা যবাই করা হে� তাার একির িবেশষ গপাসনা। এেত 
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েযমন আ�াহর তাওহীদ েনািষত হয় েতমিন এর �ারা তাার মযরাদা 

সমু�ত হয়। িক� এেকেকও আমােদর েদেশ বযিত�ম হেয় 

থােক। িবিভ� কবের যারা মানত বা অনয েকােনা গে�েশয পশ 

িনেয় যায়, েসখােন তা যবাই করার সময় অেনেক আ�াহর নাম 

গ�ারণ করার বদেল পীর বা পীেরর দরগার নাম গ�ারণ কের 

থােক। একজন ঃতযকদশরীর বণরনা মেত ফিরদপুর েজলার িবব 

জােকর মি�েল এমিন ধরেনর কমর হেয় থােক। েসখােন গর 

যবাই করার সময় আ�াহর নাম গ�ারেণর পিরবেতর ‘জয় িবব 

জােকর মি�ল’ বেল তা যবাই করা হয়। অথ  এ ধরেনর যবাই 

েয কুরআেন বিণরত ( �ُ َوَمر
ُ
ِ اهللاِ دِهِ أ

ِهّل لَِغ�ح و( ‘‘আর যা গায়র�ােহর 

নােম গ সগরকৃত হয়’’116F

117 এ আয়ােতর মমরানুযায়ী গায়র�ােহর 

নােম গ সগর করা হেয় থােক এবং েস অনুযায়ী এ ধরেনর 

যবাইকৃত গরর মাংস খাওয়া সে�হাতীতভােব হারাম হেয় যায়। 

১২. আ�াহ তা‘আলােক ভালবাসার নযায় িনেজর পীরেক ভালবাসা:  

আ�াহ তা‘আলা ও তাার রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-েক ভালবাসার অথর হে�- রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃরক বিণরত ও ঃদিশরত আ�াহ তা‘আলার 

                                                           
117. আল-কুরআন; সসরা আল-মািয়দাহ : ৩।  
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শরী‘আতেক আ�িরকতা ও আ�েহর সােথ সাধযানুযায়ী পালন 

করা। শরী‘আেতর আেদশ ও িনেষধসমসহেক িনেজর পউ� ও 

অপউে�র গপের �ান েদয়া। আ�াহর হকুম পালন কের তাার 

স�ি� অজরেনর জনয ঃেয়াজেন িনি�রধায় িনেজর ঃাণ িবসজরন 

িদেতও ঃ�ত থাকা। শরী‘আেতর এ-জাতীয় িনহশতর অনুসরণ ও 

আনুগতয করােকই আ�াহ ও তাার রাসসলেক ভালবাসা বলা হয়। 

এ জাতীয় ভালবাসা আ�াহর এক ধরেনর গপাসনা। যা িতিন ও 

তাার রাসসেলর অবাধযতায় অনয কােরা আেদশ বা িনেষধ পালেনর 

েকেক ঃকাশ করা িশকর। আমােদর েদেশ পীর ও কবর ভ� 

এমন অেনক মানুষ রেয়েউ যােদরেক শরী‘আত িবহীন তরীকত ও 

মা‘িরফাত িনেয় বয� থাকেত েদখা যায়। তারা তােদর পীেরর 

িনেদরেশ শরী‘আেতর িবিধ-িবধান পালন করা েথেক িবরত থােক 

এবং পীেরর িনেদরশেক শরী‘আেতর িনেদরেশর গপের ভালেবেস 

থােক। আমার জানা মেত সমােজ এমন েলাকও রেয়েউ যারা 

িনেজর পীেরর ভালবাসার আিতশেযয পীেরর হােত অনযায়ভােব 

িনেজর জীবনরুকুও িবিলেয় িদেয়েউ। শরী‘আেতর িবিধ-িবধান 

পালন না কের এভােব তােদর পীর বা েকােনা কবেরর ওিলেক 

ভালবাসার মাধযেম যারা আেখরােত নাজাত েপেত  ায়, তারা 
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ঃকৃতপেক আ�াহ ও তাার রাসসেলর ে েয় তােদর পীর বা 

ওিলেকই অিধক ভালেবেস থােক। আর এভােবই তারা আ�াহর 

িনহশতর ভালবাসার েকেক িনেজরেদর পীর বা ওিলেক শরীক কের 

থােক। এেদর বযাপােরই মহান আ�াহ বেলেউনহ 

ِ  َُونِ  ِن� َ�ّتِخذُ  َن� لَّاِس  َوِن�َ  ﴿ َّ ا ل َٗ نَدا
َ
ِّبوَ�ُه ۡ  أ ُُ  ِ ِۖ  َكُحبئ َّ :والقرة[و﴾ل

و]وو١٦٥

‘‘মানুেষর মােঝ এমনও িকউু েলাক রেয়েউ যারা আ�াহেক বাদ 

িদেয় (তাার গলসিহয়যােতর েকেক) অসংখয সমকক িনধরারণ কের, 

তােদরেক আ�াহর নযায় ভালবােস।’’117F

118 

তারা েয তােদর পীর বা ওিলেক আ�াহর ে েয় অিধক 

ভালবােস এর �ল� ঃমাণ হেলা- েয েসজদার মাধযেম আ�াহর 

ভালবাসা ও তাার স�ান ঃদিশরত হয়, তারা তা আ�াহেক না কের 

তােদর পীর ও ওিলেদরেক কের থােক। 

১৩. অ�ের পীর ও ওিলেদর অিনে�র েগাপন ভয় করা : 

                                                           
118. আল-কুরআন, সসরা বা�ারাহ : ১৬৫। 
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 শ�র ষিযয, সােপর দংশন ও িহং� জীব-জ� ইতযািদর 

আ�মেণর ভয় করােক মানুেষর �ভাবসুলভ ভয় বলা হয়। এ 

জাতীয় ভয় েথেক সাধারণ মানুষ েকন �য়ং নবীগণও মু� 

থাকেত পােরন না। তাই শর‘য়ী দৃি�েত এমন ভয় েকােনা দসষণীয় 

বযাপার নয়। তেব েকােনা মানুেষর ঃিত িতিন শ� আর িমক যা-

ই েহান না েকন এমন ভয় করা যােব না েয, িতিন বা�ব েকােনা 

পদেকপ �হণ করা উািাই কােরা অিনে�র ই�া করেলই সংি�� 

বযি�র অিন� করেত পােরন; েকননা আমােদর অ�ের এ জাতীয় 

ভয় েকবল আ�াহ বযতীত আর কােরা জেনয থাকেত পাের না। 

িক� আমােদর েদেশ এমন অেনক মানুষ রেয়েউন যারা ওলীেদর 

বযাপাের এমন েগাপন ভয় কের থােকন। েযমন িসেলর েজলায় 

অবি�ত শাহ পরান ওিলর বযাপাের সাধারণ জনমেন এমন ধারণা 

রেয়েউ েয, িতিন খুবই গরম, তাার কবের েকগ েবআ‘দবী করেল 

িতিন েস বযি�র েয েকােনা অিন� করেত পােরন। অনু পভােব 

িদনাজপুর েজলার ‘ে েহলগাজী’ কবেরর বযাপাের েস এলাকায় 

এমন ধারণা রেয়েউ েয, েসখােন েকগ েবআদবী করেল সংি�� 

বযি� েয েকােনা মুহস েতর েকােনা দুনররনায় পিতত হেত পাের। 

েবআদবী হেল িবপেদর আশং�ায় সাধারণ িযয়ারতকারীরা েসখােন 

িযয়ারত েশেষ মুখ সামেন েরেখ িপউু েহাের েবর হয়। গািী 

 ালেকরা দুনররনার হাত েথেক বাা ার জনয কবেরর িনকের গািী 
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িনেয় আসেল গািীর গিত কিমেয় েনয়।১১৮

119 এ উািাও অেনেক 

েকােনা কবের েগেল কবেরর িনকর� গােউর ডাল ও পাতা 

কারেত ও িউািেত অ�ের েগাপন একির ভয় অনুভব কের। এ 

জাতীয় ভয় করা িশকর। আরেবর মুশিরকেদর মেধয তােদর 

েদবতােদর বযাপাের এ জাতীয় েগাপন ভয় িবদযমান িউল। েস 

জনয তারা রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক তােদর 

েদবতােদর অিনে�র েগাপন ভয় ঃদশরন করেতা। যার ঃমাণ 

ঃথম অধযােয় বিণরত হেয়েউ। 

১৪. আ�াহ বযতীত অেনযর গপর ভরসা করা: 

ইহ-পরকালীন েয েকােনা িবষয় অিজরত হওয়ার জনয 

ঃেয়াজনীয় ও গপযু� কমর করার পর তা অিজরত হওয়ার জনয 

আ�াহর গপর ভরসা করা হে� অ�েরর একির অনযতম 

গপাসনা। েকােনা কমর করা বা গে�শয অিজরত হওয়ার েকেক 

মানুষ মানুেষর সাহাযযকারী হেত পাের। তেব েকােনা অব�ােতই 

েকগ কােরা ভরসা হেত পাের না, েকননা েকােনা কাজ আর� 

করা এবং সফলভােব তা স�� করা স�সণরভােব আ�াহর ই�ার 

গপর িনভররশীল। েকােনা মানুষ কাগেক সাহােযযর জনয ই�া 

করেল তার ই�া ও কমর বা�েব েকবল তখনই  প িনেত পাের 

                                                           
119. েগালাম উাকলােয়ন, ঃাগ�; পৃ.৪৮। 
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যখন এর সােথ আ�াহর ই�ার সংিম�ণ নের, অনযথায় নয়। 

তাই আ�াহই হেলন আমােদর যাবতীয় কেমরর একক ভরসা। 

িক� তা সে�ও েকােনা েকান কেমরর েকেক সাধারণ মানুষেদর 

মুেখ এমন কথা বলেত শনা যায় েয, ‘একােজ আপিনই আমার 

একমাক ভরসা’, ‘আপনার গপর আিম ভরসা কেরিউ’, আবার 

অেনকেক আেখরােত মুি�র জনয সিাক ঈমান ও স কমর কের 

আ�াহর রহমেতর গপর ভরসা না কের ওিল ও পীরেদর 

শাফা‘আেতর গপর ভরসা করেত েদখা যায়।  

১৫. আ�াহ ও রাসসল বযতীত েকােনা মানুেষর মত ও পেথর অঅ 

আনুগতয ও অনুসরণ করা : 

কুরআন ও সহীহ হাদীেস বিণরত যাবতীয় িবধােনর যথাসাধয 

অনুসরণ ও আনুগতয করা হে� আ�াহর িবধােনর আনুগেতযর 

গপাসনা। এ গপাসনার ঃিত িনেদরশ কের মহান আ�াহ বেলেউন: 

﴿ ْ ٓ  لتّبُِعوا َُ  َنا نُِ
ُ
ِ� َِِ�ُۡم  أ ِئُِم ۡ  نئ ََ  ّر ْ  َو ۗ  َُونِهِۦٓ  ِن� تَّتبُِعوا ۡوِ�َآَء

َ
:واالعراف[و﴾أ

و]وو٣
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‘‘েতামােদর ঃিত েতামােদর ঃিতপালেকর পক েথেক যা অবতীণর 

করা হেয়েউ, েতামরা তা অনুসরণ কর এবং আ�াহেক বাদ িদেয় 

অনয েকােনা অিভভাবকেদর অনুসরণ কেরা না।’’120 

আ�াহর িবধােনর অনুসরণ ও আনুগেতযর এ গপাসনা 

মানুেষর যাবতীয় ি �া, ে তনা, কাজ-কমর ও কথার মধয িদেয় 

ঃকািশত হেব। আর েস-জেনয জানী ও সাধারণ মানুষ িনিবরেশেষ 

সবাইেক তাকলীদ বা অনুসরেণর েয সিাক পুিতর কথা ঃথম 

অধযােয় আেলা না করা হেয়েউ তা অনুসরণ করেত হেব। িক� 

বা�েব েদখা যায়, এেকেকও েদেশর সাধারণ েলাকেদর মত 

অেনক জানী েলােকরাও অেনকরা িনেজেদর অজাে�ই অনুসরেণর 

ৈবধ নীিতমালা ল�ন কের  েলেউন। সাধারণ েলাকজন অঅভােব 

তােদর পীরেদর আনুগতয ও অনুসরণ কের থােকন। কুরআন ও 

সহীহ হাদীস �ারা তােদর েকােনা কেমরর �ির ঃমাণ কের িদেলও 

তারা তােদর পীর সােহেবর িনেদরশ বযতীত তা পিরতযাগ কেরন 

না। 

ধমরীয় েকেক জানী অিধকাংশ আেলমগণ িনজ মাযহােবর 

িনহশতর ও িনিবর াের অনুসরণ কেরন। েকােনা িবষেয় িনেজর 

ইমাম বা মাযহােব ঃ িলত আমেলর িবপরীেত সহীহ হাদীেসর 
                                                           
120. আল-কুরআন, সসরা আ‘রাফ : ৩। 
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সঅান েপেলও িবিভ� অনথরক যুি� ও তকর দাাি কিরেয় তারা 

িনেজর ইমােমর মত বা মাযহােবর অনুসরণ কেরন এবং সহীহ 

হাদীসেক আমেলর অেযাগয বা তা শািফঈ মাযহােবর অনুসারীেদর 

জনয ঃেযাজয বেল পিরতযাগ কেরন। এভােব তারা িনজ মাযহােব 

ঃ িলত যাবতীয় আমলেকই িনিবর াের ও অঅভােব অনুসরণ কের 

থােকন। যিদও মাযহােবর িকতাবািদর বযাখযা �ে� বা রীকা-

ির�নীেত অেনক সতযানুরাগী আেলমগণ িনজ মাযহােব ঃ িলত 

িকউু িকউু আমেলর িবপরীেত অবি�ত সহীহ হাদীসসমসেহর গপর 

আমল করােকই সিাক বেল মত ঃকাশ কেরেউন। এ ঃসে� 

আ�ামা সুন‘গ�ািহল হালাবী আল-হানাফী (মৃত ১০৫০িহ:) তাার 

‘আল-কাগলুস সদীদ ফী মাসাইিলত তাকলীদ’ নামক িরসালায় 

বেলন : 

هللا علينر بصول   علينر أن   نأخذ دمر ههر لر صواب خالفه ىذ أنعم ا"

ضب من الار ، يم�ن الوقوف ده ا الصواب ، هذا و�ن مع ذل    

و" رِ عن ارجة القليد إلمرمنر األعام أ  حنيفة ابقدم

‘‘িনজ ইমােমর মেতর িবপরীত েকােনা সিাক িবষয় আমােদর 

িনকর ঃমািণত হেল তা �হণ করােত আমােদর েকােনা েদাষ েনই 

কারণ, আ�াহ আমােদরেক িকউু ি �া-ভাবনা করার েনয়ামত দান 

কেরেউন, যদ�ারা আমােদর পেকও সতয গপলিি করা স�ব। 
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ইমােমর মেতর িবপরীেত সিাক কথা �হণ করেলও এেত আমরা 

আমােদর অ�বতরী ইমােম আ‘যম আবু হানীফা (রহ.)-এর 

তাকলীদ করা েথেক মু� হেবা না।’’121  

 এমনিক তাারা েস সব হাদীেসর গপর মাযহােবর অতীেতর 

বহ মীষীগেণর আমল থাকার কথাও অকপের �ীকার কেরেউন। 

সহীহ হাদীস িনজ ইমােমর ফেতায়ার িবপরীেত পাওয়া েগেল তা 

পিরতযাগ কের হাদীেসর গপর আমল না করেল িনজ ইমামেক 

িনেজর ঃিতপালক বািনেয় েনয়া হেব বেলও �াযী মাওলানা 

সানাগ�াহ পািনপথী হানাফী িনজ মাযহােবর অনুসারীেদর সতকর 

কেরেউন।১২১

122 িনিদর� েকােনা এক মাযহােবর অঅ তাকলীদ ও 
                                                           
121. েদখুন : মাওলানা আবুল হাসানাত আ�ুল হাই হানাফী, ফতাওয়া আ�ুল 

হাই; (মাকতাবাহ থানবী : েদওব�, ১ম সং�রণ, ১৯৮৯ ি�.), পৃ. ১৫৭। 
122 িতিন তাার তাফউীের মাযহারী �ে�  َُضَنر ََّتِخذّ   َ  و ّضر َ�عح َوردّر َ�عح رح

َ
نِ  َمنح  أ اهللا ُاوح  

‘‘আমরা আ�াহেক বযতীত পর�রেক অসংখয রব বািনেয় না েনই’’ এ 

আয়ােতর বযাখযায় বেলন : 
 من سربر وسلم علية اهللا ص� الب من ارفوع حديث أحد عند صح ىذا أنه ياهر هنر ومن

 ا ذهب وقد خالفه، م ال اهللا رحه حنيفة أ  فتوى ون و نرسخ ل ياهر ولم ابعرراة،
 الموا يمنعه   و الردت، الديث اتبرع عليه �ب األروعة، اآلئمة من أحد الديث وفق
واهللا اون من أروردر دعضر دعضنر اترذ يلزم الل ، ذل  من مذهبه ا

অথরা  এ আয়াত েথেক ঃমািণত হয় েয, যখন কােরা িনকর েকােনা ঃকার 

িবেরাধ উািাই রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক এমন েকােনা 
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এক�ক অনুসরণ করা জররী বেল েকগ েকগ মত েপাষণ কের 

থাকেলও আসেল যাারা তা জররী নয় বেল মত িদেয়েউন, তাােদর 

কথাই অিধক সিাক।’’123 হানাফী মাযহােবর গসসেল িফকেহর �� 

                                                                                                            
মারফু‘ হাদীস ঃমািণত হয়, যা মানসসখ হেয় েগেউ বেল তার িনকর েকােনা 

ঃমাণ থােক না থােক, িক� ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর েকােনা ফেতায়া 

গদাহরণত েস হাদীেসর িবপরীত ঃমািণত হয়, আর  ার ইমােমর েকােনা 

ইমাম এ হাদীসির �হণ কের থােকন। তেব গ� ঃমািণত হাদীেসর 

অনুসরণ করা েস বযি�র গপর ওয়ািজব হেয় যােব। তার মাযহাবেক 

কিানভােব অনুসরণ করা েযন তােক এ হাদীেসর গপর আমল করা েথেক 

িবরত না রােখ। েকননা; এেত পর�রেক অসংখয রব বানােনার শািমল 

হেব।’’ েদখুন: মাওলানা সানাগ�াহ পািনপতী, তাফসীের মাযহারী; 

(এদারাতু এশা‘আিতল ইসলাম : িদ�ী, সং�রণ ও সন িবহীন), ২/৬৩-

৬৪। 
123. েযমন ইবেন আিবদীন তাার হািশয়াতু রি�ল মুহতার �ে� বেলেউন : 

 .األصح وهو  ،:  وقيل يلزمه،: فقيل الشرفْ، و حنيفة كأ  معينر مذهبر التم لو أنه

‘‘েকগ যিদ ইমাম আবু হানীফা অথবা ইমাম শািফ‘ঈ এর মাযহাব অনুসরণ 

কের, তা হেল েস বযি�র গপর সকল েকেক েস মাযহাবই অনুসরণ করা 

িক জররী হেয় যােব? কােরা কােরা মেত তা জররী হেয় যােব, আবার 

কােরা কােরা মেত তা জররী হেব না এবং জররী না হওয়ার মতই অিধক 

সিাক।’’ তেদব; পৃ.১৪৪; অঅ তাকিলেদর সমােলা না করেত িগেয় শাহ 

ওয়ািল গ�াহ মুহাি�েস েদহলভী বেলন : 
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‘আত-তাহরীর’ এর বযাখযা ‘আত-তায়সীর’ নামক �ে� বলা 

হেয়েউ : ‘‘েকগ েকগ বেলেউন: সকল িবষেয় িনিদর� এক মাযহাব 

অনুসরণ করা জররী নয়। তাােদর কথাই অিধক সিাক; েকননা, 

আ�াহ তা‘আলা যা ওয়ািজব কেরেউন তা বযতীত ওয়ািজব বলেত 

আর িকউু েনই।’’124 যারা িনিদর� মাযহােবর িনিবর াের অনুসরণ 

করার কথা বেলন এবং েকগ িনজ ইমােমর মাযহাব তযাগ করেল 

তােক শাি� েদয়ার কথা বেলন, তােদর বযাপাের মাওলানা আ�ুল 

হাই লে�ৗভী হানাফী বেলন : 

 "و ىنمر هو مش�ع من عند نفسه.والق أنه تعصب   الل عليه أصال"

                                                                                                            
 يقتد  أن �وز و  درلعبس، و شرفعير فقيهر م ال النف �ستفت أن �وز   وفيمن

 الصحردة نرق  و األو� القرون ىجرع خرلف قد هذا فإن م ال فْشر دإمرم النف
  .والردع�

গদাহরণ� প বলা যায়, িযিন েকােনা হানাফী বযি�েক েকােনা শািফঈ ফকীহ 

এর িনকর এবং েকান শািফঈ বযাি�েক েকােনা হানাফী ফকীহ এর িনকর 

ফেতায়া িজজাসা করােক জােয়য মেন না কেরন, েকােনা হানাফীেক েকােনা 

শািফঈ মাযহােবর অনুসারী ইমােমর িপউেন নামায পিােক জােয়য মেন না 

কেরন, িতিন গ�েতর ঃথম যুেগ অনুি�ত ইজমা‘ এর িবরুা রণ কের 

থাকেবন এবং সাহাবা ও তােবঈনেদর অনুসৃত রীিতর িবেরািধতা করেবন। 

েদখুন : শাহ ওয়ালী গ�াহ মুহাি�েস েদহলভী, হ�াতু�ািহল বািলগাহ; 

১/১৫৪-১৫৬। 
124. আবুল হাসানাত আ�ুল হাই আল-লে�ৗভী আল-হানাফী, ঃাগ�; পৃ. ১৫০।  
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‘‘সিাক কথা হে�- িনিদর� েকােনা মাযহােবর অনুসরণ করা 

একির েগাািািম িবেশষ। ঃকৃতপেক এর যথাথরতার েকােনা দলীল 

েনই। এির সংি�� বযি�র িনজ� বানােনা শরী‘আত ৈব আর 

িকউুই নয়।’’125  

িনিদর� মাযহাব অনুসরেণর স�াবয �ান : 

েকাথাও যিদ এমন েকােনা �ান পাওয়া যায় েযখােন একির 

মাক মাযহােবর ঃ লন থােক, আর অপর মাযহাবসমসেহ কী 

রেয়েউ তা অবগত হওয়ার বযাপাের েসখানকার আেলম বা 

সাধারণ মানুষেদর েকােনা সুেযাগ না থােক, তা হেল েস �ােনর 

েলাকেদর গপর িনজ এলাকায় ঃ িলত মাযহােবর অনুসরণ করাই 

জররী হেয় দাািােব। িক� েসখােন যিদ অনয মাযহােবর ঃ লন 

কমেবশী থােক, বা অনয মাযহাব স�েকর জানার সুেযাগ থােক, 

তা হেল তা জররী হেব না। এ-স�েকর শাহ ওয়ালী গ�াহ 

মুহাি�েস েদহলভী বেলন : 

‘‘একজন মানুষ যিদ ভারত অথবা ফুরাত নদীর ওপােরর 

(মধয এিশয়ার) েদশসমসেহ বসবাস কের, েসখােন েকােনা শািফঈ, 

মািলকী ও হা�লী মাযহােবর েকােনা অনুসারী না থােক, এ সব 

                                                           
125. আবুল হাসানাত আ�ুল হাই লে�ীভী আল-হানাফী , ঃাগ�; পৃ. ১৫০। 
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মাযহােবর েকােনা িকতাবািদও েসখােন না থােক, তা হেল েস 

েলােকর গপর ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুসরণ 

করা ওয়ািজব হেব এবং ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব 

েথেক তার েবর হওয়া হারাম হেব; পকা�ের েস েলাকির যিদ 

ম�া ও মিদনার েদেশ থােক তা হেল তার গপর ইমাম আবু 

হানীফা (রহ.)-এর মাযহােবর তাকলীদ করা ওয়ািজব হেব না। 

েকননা, েসখােন সকল মাযহাব স�েকর অবিহত হওয়া 

সহজ।’’126  

শাহ ওয়ালী গ�াহ (রহ.) েয সমেয় এ কথাগেলা বেলেউন 

তখন গপযুর� অ�েলর অব�া এরকমই িউল। এখােন েযমন 

হানাফী মাযহাব বযতীত অপর েকােনা মাযহােবর ঃ লন িউল না, 

েতমিন েসখােন েথেক মাযহাব স�েকর জানারও েকােনা সুেযাগ 

িউল না। তাই তখনকার মানুেষর জনয এককভােব হানাফী 
                                                           
126.এ ঃসে� িতিন বেলন : 

 و مرلك   و شرفْ علم هنرك ليس و الهر مروراء و الند دالا ف جرهل ى�سرن ون فإذا"و
 حنيفة أ  دمذهب يق� أن عليه وجب ابذاهب هذه كتب من كترب   و  حنب�
 هنرك ل يتيس فإنه الرم� ف ون ىذا مر بالف ،...مذهبه من �رِ أن عليه و�رم
 ."ابذاهب جيع معرفة

েদখুন : শাহ ওয়ালী গ�াহ মুহাি�েস েদহলভী, আল-ইনসাফ ফী মাসাইিলল 

িখলাফ; (িদ�ী : মাববা‘ মুজতবাঈ, ১৯৩৫ইং), পৃ. ৭০; মাওলানা আবুল 

হাসানাত আ�ুল হাই, ঃাগ�; পৃ. ১৫১।  
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মাযহাব অনুসরণ করা উািা েকােনা গপায়া�র িউল না। তেব 

আ�াহর রহমেত বতরমােন অব�ার যেথ� গ�িত হেয়েউ। আধুিনক 

ঃযুি�র যুেগ ই�ারেনর সুিবধার মাধযেম িবব এখন মানুেষর 

হােতর মুোায়। হাদীস ও অনযানয মাযহাব স�েকর জানার েকােনা 

সুেযাগই এখন আর আমােদর নাগােলর বাইের নয়। ই�া 

করেলই েযমন আমরা পিবক ম�া ও মদীনায় েযেত পাির, েতমিন 

েদেশ বেসই ই�ারেনেরর মাধযেম হাদীেসর �� সমসহ এবং অনয 

মাযহােবর িকতাবািদর েকাথায় কী আেউ তাও েদেখ িনেত 

পারিউ। এ-উািা হাদীেসর ��সমসহ এবং অনয মাযহােবর 

িকতাবািদ বতরমােন আমােদর েদেশ পযরাা পিরমােণ িবদযমান 

থাকায় ঃেয়াজেন আমরা যখন ই�া তা েদেখ িনেত পাির। এক 

কথায় মতিবেরাধপসণর িবষয়ািদেত কার দলীল অিধক সিাক ও 

যুি�যু� তা িব ার িবে�ষণ কের েদেখ েনয়া এখন খুবই সহজ। 

ই�া করেলই তা করা যায়। তাই আমােদর েদেশর আেলমগেণর 

পসেবরর নযায় িনজ মাযহােবর যাবতীয় িবষয়ািদ অঅভােব েমেন 

 লার েকানই সুেযাগ েনই; েকননা, এমনির করা ে াখ থাকেত 

অঅ হওয়ার শািমল। 

সকল িবষেয় িনিদর� কের এক মাযহাব পালন করা জররী না 

হওয়ার কারণ: 
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িনিদর� েকােনা এক মাযহােবর িনিবর াের অনুসরণ করা িাক 

না হওয়ার কারণ হেলা : মানুষ মােকরই ভুল হওয়াই �াভািবক। 

েস-জনয ইজেতহাদী িবষয়ািদেত েকােনা মাযহাবই এককভােব 

সকল েকেক সিাক মত ও পেথর গপর হেত পাের না। তাই 

মতিবেরাধপসণর িবষেয় সতয েযখােন বা েয মাযহােবই থাকুক না 

েকন সিাক ও সবল দলীল এবং �হণেযাগয যুি�র িভি�েত তা 

েখাাজ কের িনেয় এর অনুসরণ করা এবং সাধারণ জনগণেকও তা 

পালন করেত গ সািহত করা হে� আিলম সমােজর দািয়ব। 

েকননা, ে াখ থাকেত অঅ না হেয় েদেখ শেন ও বুেঝ সুেঝ িকউু 

অনুসরণ করার মেধযই আ�াহ ও তাার রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর অনুসরেণর পাশাপািশ িনজ মাযহােবর ইমােমরও 

অনুসরণ িনিহত রেয়েউ। েকােনা িকউু অনুসরণ করার পসেবর তা 

বুেঝ সুেঝ অনুসরণ করেত হেব এবং েস অনুযায়ী জনগণেক 

েসিদেক আ�ান করেত হেব, এিরই হে� আ�াহ তা‘আলা কতৃরক 

অনুসরেণর িনেদরিশত সরল ও সিাক প�া। েযমন আ�াহ 

তা‘আলা বেলেউন : 

ْ  َسِِيِ�ٓ  َ�ِٰذهِۦ قُۡل  ﴿ ُعٓوا َۡ
َ
ِۚ  َِِ�  أ َّ ٰ  ل َ ۠  بَِصَ��ٍ  ََ نَا

َ
ِ  َوُسۡبَ�ٰ�َ  لّ�َبَعِ��  َوَن�ِ  � َّ  ل

 ٓ ۠  َوَنا نَا
َ
و]وو١٠٨:وي سف[و﴾ ١ لشُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِن�َ  �
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‘‘বলুন : এ হে� আমার পথ। আিম আ�াহর িদেক বুেঝ সুেঝ 

দাওয়াত েদই- আিম এবং আমার অনুসারীরা। আ�াহ পিবক। 

আিম অংশীবাদীেদর অ�ভুর� নই।’’127 

আরেবর মুশিরকরা না বুেঝ বাপ দাদার অঅ অনুসরণ 

করেতা বেলই রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক গ� 

আয়ােত আ�াহ তা‘আলা এ মেমর েনাষণা করেত বেলন েয, না 

বুেঝ িকউু অনুসরণ করা আমার ও আমার অনুসারীেদর পথ নয়। 

যারা এমনির কের তারা মুশিরক। সুতরাং আিম মুশিরকেদর 

অ�গরত নই। এ আয়াত �ারা ঃমািণত হয় েয, যারা িবিভ� অসার 

যুি� তকর গপ�াপন কের অঅভােব কােরা মত ও পেথর অনুসরণ 

করেত িগেয় কুরআন ও িবশু হাদীেসর কথার গপের িনেজর 

ইমাম বা মাযহােবর কথােক গরব দান কেরন, তারা 

িনেজেদরেক আ�াহর অনুসরেণর গপাসনায় িনজ ইমাম বা 

মাযহাবেক শরীক করার অিভেযােগ অিভযু� কেরন।  

 অঅ তাকলীেদর সমােলা না ঃসে� দারল গলসম 

েদওবে�র ঃখযাত িশকক সাঈদ আহমদ বেলন : িযিন ভুল-

�িরর গেধর নন এমন কােরা অঅ তাকলীদ করা িশেকরর শািমল । 

এ স�েকর আেলা না করেত িগেয় িতিন বেলন : 

                                                           
127. আল-কুরআন, সসরা ইগসুফ : ১০৮।  
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‘‘িযিন ভুল-�িরর গেধর নন সাধারণ মানুেষর মােঝ তাার অঅ 

তাকলীদ করার ঃকৃিত ও � প এমন েয, েকােনা িবষেয় মুসিলম 

গ�ােহর েকােনা একজন জানী বযি� ইজেতহাদ কের থাকেবন। 

তাার অনুসারীগণ তাার ইজেতহােদর বযাপাের এ-ধারণা েপাষণ 

কের বসেবন েয, তাার যাবতীয় ইজেতহাদই একশ’ভাগ সিাক 

অথবা অিধকাংশই সিাক। এ ধারণার িভি�েত তারা তাার 

ইজেতহাদী িসুাে�র �ারা েকােনা সহীহ হাদীসেক ঃতযাখযান 

করেবন। অথ  রহমাতঃাা এ গ�েত েয তাকলীেদর বযাপাের 

ঐকমতয েপাষণ কেরিউেলন১২৭

128, গপযুর� ধরেনর তাকলীদির েস 

তাকলীেদর অ�গরত নয়। েকননা; তারােতা এ িবষয়ির জানার 

িভি�েত মুজতািহদগেণর তাকলীদ করা জােয়য হওয়ার বযাপাের 

একমত হেয়িউেলন েয, ইজেতহাদকৃত িবষেয় রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েকােনা ‘নাস’ আেউ কী না, তা জানার 

বযাপাের মুজতািহদগেণর অ�ের অধীর আ�হ থাকার পাশাপািশ 

েস িবষেয় ইজেতহাদ করেত িগেয় তাারা ভুল ও শু গভয়ই কের 

থাকেবন এবং এ সংকেির িভি�েত তাােদর তাকলীদ করা হেব 

েয, যখন েকােনা িবষেয় তাকলীদ করার পর এর িবপরীেত 

                                                           
128 স�বত েলখক এখােন যার ব�বয বণরনা করেউন তার মত তুেল ধেরেউন, 

নতুবা তাকলীেদর বযাপাের ঐকমতয হওয়ার িবষয়ির ঃিসু কথা নয়। 

[স�াদক]  
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েকােনা সহীহ হাদীস ঃমািণত হেব, তখন তাকলীদেক বজরন করা 

হেব এবং হাদীেসর অনুসরণ করা হেব। রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামو }و وأحبيرومومروبينهمو اآلية...اتذما } এর বযাখযায় 

বেলেউন : ইয়াহসদী ও ি��ানরা তােদর ধমরীয় িবষেয় জানী ও 

ধমরযাজকেদর গপাসনা করেতা না, িক� তারা যখন তােদর জনয 

িকউু হালাল বলেতা তারা তা হালাল মেন করেতা, আর যখন িকউু 

হারাম বলেতা তখন তারা তা হারাম মেন করেতা ।’’ 128F

129 

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বা তাার নােম ঃ িলত মাযহােবর 

অঅ তাকলীেদর মােঝ েয আমােদর পরকালীন মুি� নয় তা �য়ং 

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর একির �ে�র �ারাও আমরা 

                                                           
129. মসল আরবী হে�,  

 غلر، أو قطعر اإلصردة ا أنه متبعوه فيان اسئلة ف األمة علمرء من واحد �تهد أن
 فإنهم ابرحومة؛ األمة عليه اتفق مر غ� القليد هذا و. صحيحر حدي ر ده ف�اوا
 مع يصيب، و �طئ ابجتهد دأن العلم مع للمجتهدين، القليد جواز ا اتفقوا

 حديث ههر ىذا أنه ا والعزم ابسئلة، ف وسلم عليه اهللا ص� الب لص افا سَش
 عليه اهللا ص� اهللا رسول قرل الديث، اتبع و القليد ترك ، فيه ق� مر خالف صحيح
 يعبدونهم ي�ونوا لم أنهم) اهللا اون من أروردر ورهبرنهم أحبررهم اتذوا: وسلم
 .حراوه شيئر عليهم حراوا ىذا و لوهاسَتح شيئر لم أحلوا ىذا ولبنهم

 েদখুন: সাঈদ আহমদ বালনপুরী, আল-আগনুল কবীর িফল ফাওিযল কবীর; 

(েদওব� : মাকতাবাতু েহজায, সং�রণ িবিহন, সন িবহীন), পৃ. ৮৩।  
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অবগত হেত পাির। কিথত আেউ েয, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 

একদা আ�াহ তা‘আলােক �ে� েদেখন। তােত আ�াহ তাােক 

বেলন: ‘‘আিম েতামােক এবং েকয়ামত পযর� যারা েতামার 

মাযহােবর অনুসরণ কের তােদরেকও কমা করলাম’’। ইমাম 

ইবেন আিবদীন আল-হানাফী ( وبن اتبع) এ কথার বযাখযায় 

বেলন : এর অথর হে�- �ীেনর েখদমত ও তা জানার েকেক 

অথবা েতামার ইজেতহাদ �ারা তুিম েয সব আেদশ ও িনেষধ 

অবগত হেয় থাকেব, েস সব েকেক যারা েতামার অনুসরণ 

করেব, এে�েক িব ুযত হেব না, েতামার অনুসরণ ে�ফ (অঅ) 

তাকলীেদর মাধযেম করেব না, (বরং যারা বুেঝ শেন েতামার 

তাকলীদ করেব) আিম তােদরেকও কমা করলাম।১২৯F

130 

                                                           
130 নরনািরর মসল ভাষয হে�,  

 ون من ع بات نب و ل  غفرنر قد: ل اهللا قرل وفيه ، ابنرم ف حنيفة أدو رأى قصة نقل و 
 أاى فيمر أو ابعرفة و الدمة ف أى اتبع  وبن:  قول. القيرمة يوم ىل مذهب  ا
 القليد دمجرا   ، عنهر يزغ لم و الوا� و األواار من اجتهراك ىله

েদখুন : ইবন ‘আিবদীন, রা�ুল মুহতার; (পািক�ান : এই . 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 সিাক পুিত নয়। [স�াদক]) 
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িবশু দলীেলর িভি�েত কােরা মত ও পেথর অনুসরণ ও 

তাকলীেদর   রা অেনক আেলমগেণর �ারা �ীকৃিত না পাওয়ার 

ফেল, অনুসরণ ও আনুগতয স�েকর আমােদর ঃিত আ�াহর েয 

িনেদরশ রেয়েউ, তা তােদর �ারা অ�াহয হওয়ার পাশাপািশ, 

অনুসরণ স�েকর তােদর ঃিত িনজ ইমােমরও েয িনেদরশ রেয়েউ, 

তাও তারা অসতকরতা েহতু অমানয কের  েলেউন; েকননা ইমাম 

আবু হানীফা (রহ.) িনেজই তাার অনুসারীেদর লকয কের বেলেউন: 

وىذا صح الديث فهو مذهب

‘‘হাদীস যখন সহীহ পাওয়া যােব তখন েসরাই আমার 

মাযহাব িহেসেব গণয হেব।’’ 130F

131 অনুসরণ স�েকর ইমাম আবু 

হানীফা (রহ.) এর এত সু�� ব�বয থাকা সে�ও আমােদর 

অেনক আেলমগণ তা পালন কেরন না। তেব আশার কথা হেলা : 

অতীেতর িকউু সংখযক জানীেদর নযায় অধুনা েদেশর ঃখযাত িকউু 

আেলমগণেক সাধারণ আেলমেদর ে েয় িকউু বযিত�ম করেত 

েদখা যাে�। তাারা েবসরকারী েকােনা েকােনা ঃ ার মাধযেমর 

ঃে�া�র অনু�ােন অতয� সাহিসকতার সােথ িনজ মাযহােব 

ঃ িলত েকােনা েকােনা আমল পিরতযাগ কের এর িবপরীেত 

                                                           
131. �াযী সানাগ�াহ পািনপথী, ঃাগ�; ২/৬৫। 
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সহীহ অথবা অিধক সহীহ হাদীেসর �ারা ঃমািণত িকউু আমল 

করার ঃিত েদেশর জনগণেক গ�ুু করেউন।ا المد و ابنةو  

িবশু হাদীেসর িবপরীেত অঅভােব মাযহাব পালেনর বা�ব 

গদাহরণ: 

েকান িবষেয় পর�র িবেরাধী িবশু হাদীস থাকেল এ 

জাতীয় হাদীেসর বযাপাের আমােদর করণীয় কী, েস বযাপাের 

হাদীসিবদগণ বেলন : 

1) যিদ গ� ধরেনর গভয় হাদীেসর মেধয সাম�সয িবধান করা 
যায়, তা হেল তা কের গভয় হাদীেসর গপর ‘আমল করেত 

হেব। 

2) আর যিদ গভেয়র মােঝ েকােনা সাম�সয িবধান করা না যায়, 

তা হেল েদখেত হেব েয, এর মধযকার েকােনা একির অপরিরর 

জনয নািসখ তথা রিহতকারী িক না। তা জানা েগেল রিহতকারী 

হাদীসেক অ�ািধকার িদেয় েসিরর গপর ‘আমল করেত হেব 

এবং মানসসখ তথা রিহতকৃত হাদীসেক বাদ িদেত হেব। 

3) তা জানা স�ব না হেল একিরেক অপরিরর গপর অ�ািধকার 

দােনর িনয়মানুযায়ী একিরেক অ�ািধকার িদেত হেব। 
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৪) তাও যিদ স�ব না হয়, তা হেল েকােনা একিরেক 

অ�ািধকার েদয়ার মত েকােনা কারণ না পাওয়া পযর� গভয় 

হাদীেসর গপর ‘আমল করা েথেক িবরত থাকেত হেব।১৩১

132 

েকান িবষেয় যিদ পর�র িবপরীতমুখী িবশু হাদীস থােক 

অথবা একির হাদীস েথেক দু’রকেমর অথর �হেণর স�াবযতা 

থােক, আর েস কারেণ যিদ তা িনেয় ইমামগেণর ইজেতহােদর 

মােঝও িবিভ�তা পিরলিকত হয় এবং পরবতরী আেলমগণও যিদ 

েকােনাভােবই েস বযাপাের ঐকমেতয েপৗউােত বযথর হেয় দু’রকম 

‘আমল কেরন, আর তাােদর অনুসরেণ আমরাও েস রকম কির, 

তা হেল আশা কির এেত তাারা এবং আমরা সবাই আ�াহর কােউ 

গপযু� গজরখাহী করেত পারেবা। িক� েয িবশু হাদীেসর 

িবপরীেত অপর েকােনা িবশু হাদীস পাওয়া যায় না এবং এর 

বািহযক অেথররও িভ� েকােনা বযাখযা করা যায় না, এমন হাদীেসর 

গপর ‘আমল করার েকেক কােরা িভ� মত েপাষণ করার েকানই 

এখিতয়ার থােক না। অনু পভােব একির কমর যিদ সাহাবীেদর 

যুগ েথেক দু’ভােব করা জােয়য হওয়ার ঃমাণ পাওয়া যায়, তা 

হেল এর একিরেক �হণ কের অপরিরেক না জােয়য বা মক হ 

                                                           
132. ড. মাহমসদ বহহান, তাইউীর মুসবলািহল হাদীস; (করা ী : �দীমী 

কুতুবখানা, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), পৃ. ৫৭।  
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বলারও কােরা েকােনা অিধকার েনই। তেব আ�যরজনক হেলও 

সতয েয, মাযহােবর অঅ অনুসরেণর কারেণ আমােদর সমােজ 

এমনও িকউু ‘আমেলর ঃ লন রেয়েউ যার মেধয িবশু হাদীস 

�ারা ঃমািণত ‘আমেলর িবেরািধতা রেয়েউ বেলই ঃতীয়মান হয়। 

পাাক সমােজর বুঝার সুিবধােথর িনেমণ এর িতনির গদাহরণ তুেল 

ধরা হেলা : 

এক. এক িমউেলর পর ি�তীয় িমউেলর শর েথেকই আসর 

নামােযর ওয়া� আর� হয় : 

 ইবেন ‘আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা েথেক িবশু হাদীস 

�ারা বিণরত হেয়েউ েয, িজবরাঈল আলাইিহস সালাম রাসসল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক নামােযর সময় িশকাদান 

গপলেক দু’িদন পাা  ওয়া� নামােয ইমামত কেরিউেলন। ঃথম 

িদেন আসেরর নামায ঃেতযক ব�র উায়া এক িমিউল১৩২

133 পসণর 

হওয়ার সময় অথবা পসণর হওয়ার পর অথরা  ি�তীয় িমিউেলর 

ঃারে� আদায় কেরিউেলন এবং ি�তীয় িদেন তা ঃেতযক ব�র 

উায়া দুই িমিউল হওয়ার পর অথরা  তৃতীয় িমিউেলর ঃারে� 

আদায় কেরিউেলন। এর পর িতিন বেলিউেলন : নামােযর ওয়া� 

                                                           
133 িমউল বলেত বুঝায়, অনুরপ হওয়ােক। অথরা  েয েকােনা ব�র উায়া তার 

অনু প ৈদেনয ল�া হেয় মািরেত পিা। [স�াদক] 
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এ দুই ওয়াে�র মেধয।১৩৩

134 এ হাদীস �ারা ঃমািণত হয় েয, 

আসেরর নামােযর ওয়া� ঃেতযক ব�র উায়া দুই িমউল হওয়ার 

পর তৃতীয় িমউেলর ঃারে� আর� না হেয় ি�তীয় িমিউেলর ঃার� 

েথেকই হেয় যায়। অথ  আমােদর মাযহােব িবষয়ির এর স�সণর 

িবপরীত রেয়েউ। ি�তীয় িমউেলর ঃার� েথেক আসেরর নামােযর 

ওয়া� আর� হেয় যাওয়ার িবষয়ির হাদীস �ারা সু��ভােব 

ঃমািণত হওয়া সে�ও আমরা মাযহােবর কথানুযায়ী তা �ীকার 

কির না। 

ইমাম মুহা�দ (রহ.) তাার মুওয়া�া �ে� আসেরর নামােযর 

ওয়া� বণরনা ঃসে� আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত 

একির হাদীস েপশ কেরেউন। তােত রেয়েউ: ‘আ�ু�াহ ইবেন 

রােফ‘ আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহেক নামােযর ওয়া� স�েকর 

িজজাসা কেরন। এেত আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ বেলন : 

যখন েতামার িনেজর উায়া এক িমউল হয় তখন তুিম েযাহেরর 

নামায পি এবং যখন েতামার উায়া দু’ িমউল হয় তখন আসেরর 

                                                           
134. ইমাম িতরিমযী, ঃাগ�; িকতাবুস সালাত ‘আন রাসসিল�াহ, বাব নং ১১৩, 

হাদীস নং ১৪৯, ১/২৭৯; ইবেন িহববাস, ঃগ�; িকতাবুস সালাত, বাব নং 

২, হাদীস নং ১৪৭২, ৪/৩৩৫।  
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নামায পি ...।’’135 এরপর ইমাম মুহা�দ (রহ.) বেলন : এিরই 

হে� ‘আসেরর নামােযর ওয়াে�র বযাপাের ইমাম আবু হানীফা 

(রহ.) এর মত। 

‘আসেরর নামােযর ওয়াে�র বযাপাের ইমাম আবু হানীফা 

(রহ.) এর গপযুর� মত হেলও তাার এ মেতর সােথ তাার েকােনা 

িশষযই ঐকমতয েপাষণ কেরন িন। েস জনয ইমাম মুহা�দ ইমাম 

আবু হানীফা (রহ.) এর মত বণরনা করার পর বেলন : 

‘‘আমরা বিল : যখন উায়া এক িমউেলর ে েয় একরু েবশী হয় 

তখন পি�ম িদেক সসযর ঢলা েথেক যখন ঃেতযক ব�র উায়া এক 

িমউেলর ে েয় একরু েবশী হয়, তখনই ‘আসেরর ওয়া� এেস 

যায়’’।১৩৫

136 

ইমাম মুহা�েদর গ� কথার গপর রীকা িলখেত িগেয় 

মাওলানা আ�ুল হাই লে�ৗভী বেলন : 

“আসেরর ওয়া� আগমন স�েকর ইমাম মুহা�দ যা বেলেউন 

েস-কথাির ইমাম আবু ইগসুফ, হাসান, যুফার, ইমাম শািফঈ, 

                                                           
135. আশ-শায়বানী, ইমাম মুহা�দ ইবেন হাসান, মুওয়া�া; (েদওব� : 

আশরাফী বুক িডেপা, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন) পৃ. ৪২। 
136. তেদব; পৃ. ৪৪।  
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আহমদ, বহাবী ও অনযানযরাও বেলেউন। এমনিক সাধারণ 

িকতাবািদর বণরনানুযায়ী এির ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর ি�তীয় 

মত িহেসেব তাার িশষয হাসান কতৃরক বিণরত হেয়েউ। আল-মাবসসব 

�ে�র বণরনানুযায়ী ইমাম মুহা�দও ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 

েথেক এ মতির বণরনা কেরেউন। এ-কথাগেলা মুহা�দ ইবন 

আমীর আল-হা� আল-হালাবী কতৃরক রি ত ‘মুনইয়াতুল মুস�ী’ 

নামক �ে�র বযাখযা ‘িহলয়াতুল মুহা�া’ নামক �ে�ও বিণরত 

হেয়েউ। হানাফী মাযহােবর িবিভ� িফকেহর িকতাবসমসেহও এ 

মেতর অ�গণযতার �ীকৃিত পাওয়া যায়। েযমন ‘গারারাতুল 

আযকার’ নামক �ে� বিণরত হেয়েউ :و

"هو ابأخوذ ده"  

‘আসেরর ওয়াে�র বযাপাের ইমাম মুহা�দ ও অনযানযরা যা 

বেলেউন েসরাই গৃহীত হেয়েউ। ‘আল-বুরহান’ নামক গে� রেয়েউ:و

 "هو األههر ليرن ج �ل"

িজবরাঈল (আ.) এর বণরনার কারেণ এরাই সবে েয় েবশী সু�� 

কথা। কীরিক কতৃরক িলিখত ‘ফেয়য’ নামক �ে� রেয়েউ : 

" ر ابخترروعليه عمل الرس الوم ووه يفك كذا ف ال  ". 
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‘‘এ মেতর গপেরই বতরমান সমেয়র েলাকজেনর ‘আমল রেয়েউ, 

এ মেতর �ারাই ফেতায়া ঃদান করা হেয় েথেক। অনু প কথা 

‘দুরের মুখতার’ �ে�ও বিণরত হেয়েউ’’।১৩৬

137এ-সব গুৃিতর �ারা 

ঃমািণত হয় েয, অতীেত হানাফী মাযহােবর গণযমানয মনীষীগণ 

আউেরর নামায দুই িমউেলর পের আদায় না কের এক িমউেলর 

পেরই আদায় করেতন। 

 আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহর গপযুর� হাদীস িনেয় 

একরু ি �া করেল েদখা যায় েয, িতিন তাার এ ব�েবযর �ারা 

মসলত েযাহর বা ‘আসেরর নামােযর ঃারি�ক সমেয়র কথা বলেত 

 ান িন, বরং এর �ারা িতিন নামােযর মু�াহাব ওয়াে�র েশষ 

সময়সীমার বণরনা িদেত ে েয়িউেলন। েস-জেনয ইমাম বাহবী 

হানাফী বেলন: 

 “আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহর এ কথা বলার মসল গে�শয 

হে� িজবরাঈল আলাইিহস সালাম তাার ইমামেত ি�তীয় িদেন 

নামােযর মু�াহাব ওয়াে�র সবরেশষ সীমা পির য় কিরেয় েদয়ার 

জনয েয েয সমেয় নামায আদায় কেরিউেলন, তা বণরনা করা। 

েকননা, িবিভ� বণরনায় এেসেউ েয, িজ�াঈল (আ.) দু’িদন 

                                                           
137.আবুল হাসানাত আ�ুল হাই, আত-তা‘লীকুল মুমা�দ আলা মুওয়া�া 

মুহা�দ;পৃ.৪৪। রীকা নং (১); শরহল েব�ায়াহ; পৃ.৩০।  
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রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর নামােযর ইমামত 

কেরিউেলন ...তখন িতিন ঃথম িদেন সসযর পি�ম িদেক ঢলার পর 

েযাহেরর নামায পেিিউেলন এবং ঃেতযক ব�র উায়া এক িমিউল 

হওয়ার পর ‘আসেরর নামায আদায় কেরিউেলন ...অতহপর 

ি�তীয় িদেন িতিন তাার সােথ ঃেতযক ব�র উায়া এক িমউল পসণর 

হওয়ার সমেয় েযাহেরর নামায আদায় কেরিউেলন এবং ঃেতযক 

ব�র উায়া দু’ িমউল হওয়ার সময় ‘আসেরর নামায আদায় 

কেরিউেলন। ...আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ তাার গ� কথার 

�ারা এিদেকই ইি�ত কেরেউন।’’138 

আ�ুল হাই লে�ৗভী তাার রীকােত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 

এর মেতর সহায়ক দু’ির হাদীস বণরনা কেরেউন। যার একির 

সুনােন আবী দাগদ ও ইবেন মা-জাহেত বিণরত হেয়েউ। তােত 

রেয়েউ ‘আলী ইবেন শায়বান রািদয়া�াহ আনহ বেলেউন : আমরা 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকর মদীনায় আগমন 

করলাম এবং তাােক ‘আসেরর নামায গ�ল ও পিররার থাকা 

পযর� িবল� করেত েদখলাম’’। অপরির মুসা�াফ ইবেন আবী 

শায়বাহেত বিণরত হেয়েউ। তােত রেয়েউ জািবর রািদয়া�াহ আনহ 

বেলন: রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক িনেয় 

                                                           
138. তেদব;পৃ.৪২। ৭ নং রীকা  �বয।  
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দু’িমিউল হওয়ার পর নামায আদায় কেরন’’। এর পর বেলন: 

ইমাম ‘আইনী তাার ‘গমদাতুল �ারী’ �ে� এ’ দুির হাদীস ঃসে� 

বেলেউন: এ দু’ির হাদীস দু’ িমউেলর সময় নামায আদায় করা 

জােয়য হওয়ার কথা ঃমাণ কের, এ-সমেয়র পসেবর ‘আসেরর 

ওয়া� হয় না-এ-কথাির ঃমাণ কের না’’।১৩৮

139  

এরপর লে�ৗভী বেলন: ‘‘এ-েকেক ইনসােফর কথা হে�: 

এক িমউেলর হাদীসসমসহ সু�� ও সহীহ এবং দু’ িমউেলর 

হাদীসসমসহ দু’ িমউল না হেল ‘আসেরর ওয়া� হয় না এ-কথা 

বণরনার েকেক সু�� নয়। যারাই দুই িমউেলর কথা �হণ 

কেরেউন তােদর অিধকাংশই তােদর ব�বয তুেল ধরার েকেক 

িকউু হাদীস বণরনা কের তাে�েক দু’ িমউেলর িবষয়ির ইজেতহাদ 

কের েবর কেরেউন, অথ  ইজেতহাদ কের েবর করা িবষয় 

সু�� িবষেয়র সােথ সাংনিষরক হেত পাের না। ‘বাহরর রা-ই�’ 

এর েলখক এ-িবষেয় পৃথক একির �ে� অেনক দীনর আেলা না 

কেরেউন, তেব এর �ারা িতিন তার দাবী ঃমািণত হেত পাের 

এমন িকউু গপ�াপন করেত পােরন িন’’।১৩৯

140  

                                                           
139. তেদব; রীকা নং ২।  
140. তেদব; পৃ.৪৪।  
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দু’ িমউেলর ঃার� েথেকই ‘আউেরর নামােযর ওয়া� এেস 

যাওয়ার কথা িজ�াঈল আলাইিহস সালােমর নামােযর মু�াহাব 

ওয়া� িশকাদান সং�া� সহীহ হাদীস �ারা ঃমািণত 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 

রেয়িউ। আর দু’ িমউল েশেষ তৃতীয় িমউল শর হওয়ার পসেবর 

‘আউেরর নামােযর ওয়া� হয় না- এ-কথা বলার কারেণ আমরা 

সাধারণ ও আেলম িনিবরেশেষ িনে� বিণরত অিভেযােগ অিভযু� 

হি�: 

1) এেত আমরা িবশু ও সু�� হাদীস �ারা ঃমািণত 
িবষেয়র িবেরািধতা করিউ। 

2) িনজ মাযহােবর ঃিত�াতা ও মসল ঃ ারকেদর মেতর 
অনুসরণ না কের মাযহােবর ি�তীয় পযরােয়র িকউু 

আেলমেদর অনুসরণ করিউ। 

3)  িজ�াঈল কতৃরক বিণরত ‘‘নামােযর ওয়া� এ’ দুই 

ওয়াে�র মাঝখােন’’ এ-কথার অনুসরেণ রাসসলু�াহ -

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- ও তাার সাহাবীগণ 

অিধকাংশ সমেয় ি�তীয় িমউেলর মাঝামািঝ সমেয় 
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‘আসেরর নামায পিার কারেণ আমরা তাােদরেক ওয়া� 

হওয়ার পসেবর নামায আদায় কেরেউন বেল অিভযু� করিউ। 

4) িবশু হাদীেস আগয়াল ওয়াে� নামায আদায় করার 
অেনক গরব ও ফযীলত থাকার কথা বিণরত হওয়া সে�ও 

আমরা ‘আসেরর নামায সবরদা মু�াহাব ওয়াে�র সবরেশষ 

সমেয় আদায় করিউ, যা আগয়াল ওয়াে� নামায আদায় 

করার ফজীলত সং�া� সহীহ হাদীেসর স�সণর িবপরীত। 

5) ‘আসেরর ওয়া� আগমেনর বযাপাের িনজ মাযহােবর 
ফেতায়ারও িবেরািধতা করিউ। 

 

দুই, নামােযর কাতাের পর�র কাাধ ও পা িমিলেয় দাািােনা: 

1) সহীহ বুখারী শরীেফ আনাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত 
হেয়েউ। িতিন রাসসল -সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- েথেক 

বণরনা কেরেউন। রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেউন: 

‘‘েতামরা েতামােদর কাতার েসাজা কেরা, েকননা, আিম 

েতামােদরেক আমার িপোর িপউন েথেক (বাাকা অব�ায়) েদখেত 

পাই। আনাস রািদয়া�াহ আনহ বেলন: (রাসসল -সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর এ িনেদরেশর পিরেঃিকেত) আমােদর 
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একজন তাার কাাধ ও পা তাার পােবরর জেনর কাাধ ও পােয়র সােথ 

িমিলেয় রাখেতা’’।১৪০

141 

এ হাদীস �ারা ঃমািণত হয় েয, রাসসলু�াহ -সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম- তাার সাহাবীগণেক নামােয কাতার েসাজা 

করার বযাপাের িনেদরশ কেরিউেলন। িতিন তাার সাহাবীগণেক এ-

জনয পর�েরর সােথ কাােধ কাাধ ও পােয় পা লািগেয় দাািােত না 

বলেলও তাারা কাতার েসাজা করার জনয এমনির কেরিউেলন। 

তেব ইবেন ‘গমার রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত অপর একির 

হাদীস �ারা ঃমািণত হয় েয, তাারা রাসসল -সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম- এর এ সং�া� অপর একির িনেদরশ পালন করেত 

িগেয়ই এমনির কেরিউেলন। রাসসল -সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-বেলেউন: 

‘‘কাতার েসাজা কেরা, কাােধর সােথ কাাধ বরাবর কেরা, ফাাক ব� 

কেরা, শয়তােনর জনয েকােনা ফাাক রাখেব না। েয বযি� 

কাতােরর সংেযাগ �াপন কের আ�াহও তার সােথ সংেযাগ �াপন 

কেরন, আর েয কাতার িউ� কের, আ�াহও তার সােথ সংেযাগ 

                                                           
141.বুখারী, ঃাগ�;িকতাবুল আ-যান, বাব নং ৪৭, হাদীস নং ৬৯২, 

১/২৫৪;ইবেন হাজার, ফতহল বারী; িকতাবুল আ-যান, বাব নং ৭৬, হাদীস 

নং ৭২৫, ২/২১১।  
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িউ� কেরন’’।১৪১

142 এ হাদীসির ইমাম ইবেন খুযায়মাহ ও ইমাম 

হািকম সহীহ বেল ম�বয কেরেউন।১৪২

143 

এ হাদীস �ারা ঃমািণত হয় েয, রাসসলু�াহ -সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম- কাতার েসাজা কের দাািােনার িনেদরশ করার 

পাশাপািশ দু’জেনর পােয়র মধযখােন েকােনা ফাাক না রাখার 

বযাপােরও তাার সাহাবীেদর ঃিত িনেদরশ কেরিউেলন। আর েস-

জেনযই তাারা পর�েরর সােথ কাােধ কাাধ বরাবর করার 

পাশাপািশ পােয়র সােথ পা-ও িমিলেয় দাািােতন। এেত ঃমািণত 

হয় েয, নামােযর কাতাের পর�েরর সােথ কাাধ ও পা যথাস�ব 

লািগেয় দাািােনা সু�াত। এ িবষয়ির অনযানয মাযহাব �ারা সমিথরত 

হেলও হানাফী মাযহােব শধু পর�র িমিলেয় ও কাােধর সােথ 

কাাধ বরাবর কের দাািােনার িবষয়ির সমিথরত হেয়েউ। পােয়র 

সােথ পা িমলােনার িবষয়ির সমিথরত হয় িন। েযমন, হানাফী 

                                                           
142.হাদীসির িন� প: عليه اهللا ص� اهللا رسول أن عنه اهللا رض عمر ادن عن 

 تذروا   و اللل سدوا و ابنركب د� وحرذوا الصفوف أقيموا:" قرل وسلم

اهللا قطعه قطع ومن ، اهللا وصله وصل من و ، للشيطرن فرجرت ." েদখুন:আবু 

দাগদ, ঃাগ�;িকতাবুস সালাত, বাব নং ৯৫, হাদীস নং ৬৬৬, ১/১৭৮। 
143. েদখুন: ইবেন হাজার ‘আস�লানী, ফতহল বারী; ঃাগ�; ২/২১১।  
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মাযহােবর িফকেহর ঃিসু �� ‘বাদাই‘গস সানেয়‘গ-েত এ-

ঃসে� বলা হেয়েউ:  

‘‘আর যখন কাতাের দাািােব তখন পর�র িমেল দাািােব 

এবং কাােধর সােথ কাাধ বরাবর করেব; েকননা; রাসসল -সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম- বেলেউন: েতামরা পর�র িমেল দাািাও 

এবং কাােধর সােথ কাাধ িমলাও’’।১৪৩

144 

 এ হাদীেস পােয়র সােথ পা িমলাও, এ-কথাির না থাকায় 

আমােদর মাযহােব পােয়র সােথ পা িমলােনার িবষয়ির েকােনা 

গরব পায় িন। যিদও তা গপযুর� আনাস ও ইবেন ‘গমার 

রািদয়া�াহ আনহ এর হাদীস�য় �ারা ঃমািণত। 

অতয� পিরতােপর িবষয় েয, মাযহােব েযরুকু করার িনেদরশ 

রেয়েউ আমােদর সমােজ েসরুকু করারও ঃ লন েনই। নামােয 

দাািােল ঃিত দু’জন নামাযীর মাঝখােন িব�র ফাাক পিরলিকত 

                                                           
144. েযমন িকতােব এেসেউ,  

 : وسلم عليه اهللا ص� لقول منركبهم، د� وسووا تراصوا الصفوف ف قراوا و�ذا

 .دربنركب ابنركب ألصقوا و تراصوا

েদখুন: আল-কা-সানী, ‘আলাগ�ীন আবু বকর ইবন মাস‘গদ, বাদাই‘গস 

সানােয়‘; (করা ী: এস.এম.সাঈদ ক�ানী, ১ম সং�রণ, ১৯১০ ইং), 

১/১৫৯।  
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হয়। কাােধর সােথ কাাধ িমলােনা েতা দসেরর কথা একরু কােউ 

আসেত বলেলও তারা আসেত  ান না। গে�খয েয, ‘সাহাবীগণ 

পােয়র সােথ পা লাগােতন’ এ-কথািরেক আমােদর মাযহােবর 

েকােনা েকােনা িব�ান ‘পােয়র েগািািলর সােথ েগািািল িমলােতন’ 

মেমর বযাখযা কেরেউন। েস-কারেণই আমরা পােয়র সােথ পা 

িমলােত  াই না। যিদও ইমাম ইবেন হাজার ‘আস�লানী এর 

বণরনানুযায়ী এ-বযাখযাির একির অনুে�খেযাগয মত, যা মাযহােবর 

মুহাি�ক িব�ানেদর �ারা সমিথরত নয়।১৪৪

145 

গপযুর� হাদীসসমসেহর িবিভ� শ� ও বােকযর ঃিত লকয 

করেল পােয়র সােথ পা িমলােনার কথাই সিাক বেল ঃমািণত 

হয়। েকননা, রাসসল -সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- দু’জেনর 

মেধয শয়তােনর দাািােনার �ান রাখেত িনেষধ কেরেউন। কাােদর 

সােথ কাাধ বরাবর কের দাািােল রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর গ� িনেদরশির আংিশকভােব পািলত হেলও পােয়র 

সােথ পা লািগেয় দাািােল তা পসণরভােব পািলত হয়। এ উািা সহীহ 

বুখারীেত নু‘মান ইবেন বশীর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত 

হেয়েউ িতিন বেলন: 

                                                           
145. ইবেন হাজার ‘আস�লানী, ফতহলবারী;২/২১১।  
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‘‘আিম আমােদর একজনেক তাার পােশর জেনর পােয়র 

�ি�র সােথ তাার পােয়র �ি� িমলােত েদেখিউ’’146। 

ব�ত পােয়র সােথ পা িমলােনা কথাির হাদীেস সু��ভােব 

থাকা সে�ও েগািািলর সােথ েগািািল িমলােনার �ারা এর বযাখযা 

করা আেদৗ সমী ীন নয়। েকননা, ‘কা‘ব’ (كعب) শ�িরর 

আিভধািনক অথর: রাখনু বা �ি�। তা পােয়র েগািািলর অথর 

ঃকাশ করার কথা েকােনা অিভধােন পাওয়া যায় না। তা উািা 

এর �ারা যিদ েগািািলর অথরই গে�শয হেয় থাকেতা, তা হেল 

আনাস রািদয়া�াহ আনহ ও নু‘মান ইবেন বশীর এর হাদীেস 

বিণরত ‘�াদাম’ ও ‘কা‘ব’ শে�র পসেবরর ি�য়াপদির  ( ِزُق
ح
 না (يُل

হেয় ( َُسَو ح�) বযবহত হেতা। অথরা  কথাির এভােব হেতা: 

‘আমােদর একজন তাার পােয়র েগািালী অপরজেনর েগািািলর 

বরাবর করেতা’। িক� কথাির এভােব না হেয় হেয়েউ: ‘আমােদর 

একজন তাার পা অপরজেনর পােয়র সােথ লাগােতন’। এেত 

ঃমািণত হয় েয, সাহাবীগণ আসেল পােয়র সােথই পা িমলােতন। 

েকননা, এেত দু’জেনর মােঝ ফাাক না রাখা সং�া� রাসসল -

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- এর িনেদরশ পসণরভােব পািলত হয়; 

যা েগািািলর সােথ েগািািল বরাবর করেল সিাকভােব পািলত হয় 

                                                           
146. বুখারী, ঃাগ�; িকতাবুল আযান, বাব নং ৪৭;১/২৫৪।  
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না। তেব আ�যরজনক হেলও সতয েয, এ বযাখযাির হাদীস িবেরাধী 

হওয়া সে�ও এবং মাযহােবর সকেলর �ারা সমিথরত না হেয় 

কােরা কােরা �ারা সমিথরত হওয়া সে�ও এরাই আমােদর িনকর 

অনুসরণীয় হেয় রেয়েউ। যা আেদৗ গি ত নয়। 

িতন, জানাযার নামােয সসরােয় ফািতহাহ পাা: 

সহীহ বুখারীেত বলহা ইবন ‘আি��াহ রািদয়া�াহ আনহ 

েথেক বিণরত হেয়েউ- িতিন বেলন: ‘‘আিম ইবেন ‘আ�াস 

রািদয়া�াহ আনহ এর িপউেন একির জানাযার নামায আদায় 

করলাম, িতিন তখন তােত সসরােয় ফািতহাহ পাা করেলন। িতিন 

বলেলন: এির পাা করা সু�াত’’।১৪৬

147 সুনােন নাসাঈ এর বণরনায় 

রেয়েউ: ‘‘িতিন তখন তােত সসরা ফািতহাহ এবং অপর একির সসরা 

সশে� পাা করেলন, এমনিক আমরা তা শনেত েপলাম। জানাযা 

েশষ হেল পের আিম তাার হাত ধের তাােক তা সশে� পাা করার 

কারণ স�েকর িজজাসা করলাম। িতিন বলেলন: েতামরা যােত 

                                                           
147. হাদীসির িন� প: " يحُت : قرل عوف دن اهللا عبد دن طلحة عن

ّ
َف  َصل

ح
 ادنِ  َخل

  َجَنرَزةٍ  َاَ  َ�نحُهَمر اهللاُ  َرِضَ  عبرٍس 
َ
ِبَترِب  دَِفرِتَةِ  َ�َقرَأ

ح
رلَ . ال

َ
ُموحا ق

َ
ل   ِلَعح

َ
ُسّنةٌّ  أَ�ّهر . 

েদখুন: বুখারী, ঃাগ�;িকতাবুল জানাইয, বাব: নং ৬৪, হাদীস নং ১২৭০, 

১/৪৪৮; ইবেন হাজার আস�ালানী, ফতুহতল বারী; বাব নং ৬৫, হাদীস 

নং ১৩৩৫; ৩/২০৩। 
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অবগত হেত পােরা েয, এরা পাা করা সু�াত ও হক, েস-জেনযই 

আিম তা সশে� পাা করলাম’’।১৪৭

148 

গপযুর� এ-হাদীস দু’ির �ারা জানাযার নামােয সসরােয় 

ফািতহাহ পাা করার কথা ঃমািণত হয়। ইমাম ইবেন হাজার 

‘আস�লানী বেলন: 

‘‘জানাযার নামােয সসরােয় ফািতহাহ পাা করার িবষয়ির 

িবেরাধপসণর। ইমাম ইবনুল মুনিযর রহ. ইবেন মাস‘গদ রািদয়া�াহ 

আনহ, হাসান ইবেন ‘আলী ও আ�ু�াহ ইবেন যুবায়র রািদয়া�াহ 

আনহম েথেক তা পাা করার িবধােনর কথা বণরনা কেরেউন। 

আর এরাই ইমাম শািফঈ, আহমদ ও ইসহাে�র মত। তেব আবু 

হরায়রা ও ইবেন ‘গমার রািদয়া�াহ আনহমা এর ‘আমল েথেক 

জানাযার নামােয েকােনা িকরাত না থাকার কথা বিণরত হেয়েউ। 

আর এির ইমাম মািলক ও কস ফাবাসীেদর মত।১৪৮

149  

                                                           
148. সুনােন নাসাঈর বণরনাির িন� প:  

َ
ِبَترِب  دَِفرِتَةِ  فَِقرَأ

ح
َرةّ، وَ  ال  َحّك  وََجَهرَ  ُسوح

َمعَنر، سح
َ
ّمر أ

َ
ل
َ
  ف

َ
َرغ
َ
ُت  ف َخذح

َ
ِ  أ ُهُ  ، �َِيِده

ح
ل
َ
َسأ
َ
رلَ  ؟ ف

َ
ُموحا َجَهرحتُ  ىِّ�َمر: ق

َ
ل ّ�َهر ِلَعح

َ
 ّو�َ ُسّنةٌ  َ

 ,েদখুন:ইমাম নাসাঈ, ঃাগ�;িকতাবুল জানাইয, বাব: আদ-দু‘আ - ".َحّق 

হাদীস নং১৯৮৭, ৪/৭৬; ইবেন িহববান, ঃাগ�;৭/৩৪০।  
149. ইবেন হাজার, ফাতহল বারী; ৩/২০৩।  
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ইমাম নাসাঈ কতৃরক গপের বিণরত হাদীসির ইমাম িতরিমযী 

বণরনা করার পর বেলন: 

‘‘এ হাদীসির হাসান-সহীহ। রাসসল-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর কিতপয় সাহাবী এবং অনযানয িকউু িব�ানগেণর এ 

হাদীেসর গপর ‘আমল রেয়েউ, তাারা ঃথম তকবীেরর পর সসরােয় 

ফািতহাহ পাা করােক পউ� কেরন। এরাই ইমাম শািফঈ, 

আহমদ ও ইসহােকর মত। আবার েকােনা েকােনা িব�ান 

বেলেউন: জানাযার নামােয কুরআন পাা করা হেব না। েকননা, 

জানাযার মসল গে�শয আ�াহ তা‘আলার ঃশংসা করা, তাার 

রাসসেলর ঃিত দ দ পাা করা এবং মৃত বযি�র জনয েদা‘আ করা 

ৈব আর িকউুই নয়। এিরই ইমাম উাওরী ও অনযানয কস ফাবাসীেদর 

মত’’।১৪৯

150 

আমােদর েদেশ জানাযার নামােয সসরা ফািতহাহ পাা করার 

ঃ লন েনই। কারণ, আমােদর মাযহােব এির পাা করার 

অনুেমাদন েনই। েযমন ইমাম মুহা�দ (রহ.) তাার মুওয়া�া �ে� 

িলেখেউন: 

                                                           
150. িতরিমযী, ঃাগ�; িকতাবুল জানাইয, বাব নং ৩৯, হাদীস নং ১০২৭; 

৩/৩৪৬। 
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 "  قراءة ا النرزة ، و هو قول أ  حنيفة"و

‘‘জানাযার নামােয েকােনা িকরাত েনই, এিরই ইমাম আবু হানীফা 

(রহ.) এর মত’’।১৫০F

151 দলীল িহেসেব িতিন আবু হরায়রা 

রািদয়া�াহ আনহর ‘আমল স�িলত একির হাদীস বণরনা 

কেরেউন। তােত রেয়েউ িতিন বেলন: যখন জানাযা রাখা হয় 

তখন আিম তকবীর পাা কির, অতহপর আ�াহর ঃশংসা কির 

এবং তাার রাসসেলর গপর দ দ পাা কির। এরপর মৃেতর জনয 

েদা‘আ কির...’’।১৫১F

152 

জানাযার নামােয সসরা ফািতহাহ পাা করার িবধান হানাফী 

মাযহাব ও অপর েকােনা েকােনা ইমামেদর মেত না থাকেলও 

িনে� বিণরত কারেণ আমােদর পেক তা পাা করা গি ত: 

1. জানাযার নামােয তা পাা করা সু�াত হওয়ার িবষয়ির 
গপযুর� িবশু হাদীস �ারা ঃমািণত। না পাা করার িবষয়ির 

েকােনা েকােনা সাহাবীেদর ‘আমল �ারা ঃমািণত হেলও 

                                                           
151.আশ-শয়বানী, ইমাম মুহা�দ ইবন হাসান, ঃাগ�;পৃ.১৬৯; সারখাসী, আবু 

বকর মুহা�দ ইবন আহমদ, আল-মাবসসত; (করা ী: এদারাতুল কুরআন 

ওয়াল ‘গলসিমল ইসলািময়যাহ, সং�রণ িবহীন, ১৯৮৭ইং), ২ / ৬৪।  
152. ইমাম মুহা�দ, ঃাগ�; পৃ.১৬৮।  
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েযেহতু তা পাা করাও সাহাবীেদর ‘আমল �ারা সু�াত বেল 

ঃমািণত, েসেহতু মৃেতর কলযােণর িদক িবেব না কের তা 

পাা করাই গ�ম। 

2. েকান সাহাবী যিদ েকােনা িবষেয় এ-কথা বেলন: ‘‘এমনির 

করা সু�াত’’, তা হেল হানাফী মাযহােবর অ�বতরী িফকেহর 

গসসলিবদ১৫২

153 ও শািফঈ মাযহােবর গসসলিবদেদর১৫৩

154 মেত এ-

কথাির মুসনাদ মুরফস ‘ হাদীস িহেসেব গণয হেব। এ িনয়েমর 

দৃি�েকাণ েথেকও তা পাা করা সু�াত বেল ঃমািণত হয়। 

যিদও হানাফী মাযহােবর পরবতরী ফকীহগণ ইবেন আ�াস 

রািদয়া�াহ আনহ এর এ হাদীসেক গ� িনয়েমর আওতাধীন 

মেন কেরন না। তাারা এরােক েবদ‘আেতর িবপরীত েয 

সু�াত রেয়েউ, েস রকম সু�াত বেল মেন কেরন। অথরা  

                                                           
153.হানাফী িফকাহিবদেদর মেধয সবরািধক গরবপসণর বযি� ইমাম ইবনুল হমাম 

তাার ‘আত-তাহরীর’ �ে� এবং এর ভাষযকার ইবেন আমীর আল-হাজও 

এ-জাতীয় কথােক মুসনাদ মরফস ‘ হাদীস িহসােব �হণ করার িবষয়িরেক 

সিাক মাযহাব বেল �ীকার কেরেউন। েদখুন:ইবেন আমীর আল-হা�, 

শরহত তাহরীর; ২/২২৪। 
154.েদখুন: ইমাম নববী, ইয়াহইয়া ইবেন শরফ, আল-মাজমস ‘ শরহল মুহাযযাব; 

(�ান িবহীন: দারল িফকর, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), ৫/২৩২।  
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তাােদর মেত জানাযার নামায সসরােয় ফািতহাহ পাা ক’ের 

এবং না ক’ের দু’ভােব আদায় করাই সু�াত। 

3. ইমাম আউরােমর বণরনামেত িবিশ� তােব‘ঈ মুজািহদ েথেক 
বিণরত। িতিন বেলন: আিম তা পাা করার িবষয়ির ১৮ জন 

সাহাবীেক িজেজস কেরিউ, তাারা সকেলই তা পাা করার 

কথা বেলেউন।১৫৪

155 

4. তা পাা করার িবষয়ির গে� শরাইক রািদয়া�াহ আনহা 

েথেক বিণরত একির মুসনাদ হাদীস �ারাও সমিথরত। িতিন 

বেলন: ‘‘রাসসল -সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- আমােদরেক 

জানাযার নামােয সসরােয় ফািতহাহ পাা করার িনেদরশ 

কেরেউন।’’156 এ হাদীেসর সনেদ সামানয দুবরলতা 

থাকেলও১৫৬

157 ইবেন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা কতৃরক 

                                                           
155.আল-লে�ৗভী, আবুল হাসানাত মুহা�দ আ�ুল হাই আল-হানাফী, আত-

তা‘লীকুল মুমা�াদ ‘আলা মুওয়া�া ইমাম মুহা�দ; (েদওব�: আশরাফী 

বুক িডেপা, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), পৃ.১৬৯।  
156. ইবেন মা-জাহ, ঃাগ�; িকতাবুল জানাইয, বাব নং ২২, হাদীস নং ১৪৭৬, 

৩/৪৭৯। [(এর সনদ দুবরল), স�াদক] 
157.ইমাম ইবেন হাজার ‘আউ�ালানী এ হাদীেসর সনেদ সামানয দুবরলতা রেয়েউ 

বেল ম�বয কেরেউন। েদখুন : আবুল হাসানাত আ�ুল হাই, ঃাগ�; 

পৃ.১৬৯। [শাইখ আলবানীও হাদীসিরেক দুবরল বেলেউন] 
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বিণরত এবং অনযানয সাহাবীেদর মতামত �ারা এ হাদীেসর 

ব�েবযর সতযতা ঃমািণত হওয়ার ফেল তা পাা করার 

িবষয়ির রাসসল -সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনেদরশ 

�ারা ঃমািণত হয়। 

5. তা পাা না করার িবষয়ির েকােনা েকান সাহাবীর বযি�গত 
‘আমল �ারা ঃমািণত হেলও রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর েকােনা সহীহ বা দুবরল হাদীস �ারা তা পাা 

না করার িবষয়ির ঃমািণত নয়। 

6. সাহাবীেদর মেধয যারা তা পাা না করার পেক িউেলন, তাারা 
হয়েতা তা পাা করা সু�াত এ কথাির অবগত হেত পােরন 

িন। পরবতরীেত যখন সাহাবােদর মােঝ এ িবষয়ির িনেয় 

ি�মত েদখা েদয়, তখন ইবেন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা 

তা সশে� পাা ক’ের এর সু�াত হওয়ার িবষয়ির ঃমাণ 

করার ে �া কেরন। ইবেন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ এর এ 

নরনার বণরনা ঃসে� বিণরত িবিভ� হাদীস �ারা এ-কথাই 

ঃমািণত হয়।  

7. ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এবং অনযানয ইমামগেণর িনকর 
ইবেন আ�ােসর হাদীস েপৗেউ থাকেল তাারা অবশযই তা 

পাা করার বযাপাের মত িদেতন। েকননা, তাারা বেলেউন : 

‘‘হাদীস যখন সহীহ িহেসেব পাওয়া যােব তখন েসরাই হেব 
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আমােদর মত’’।১৫৭

158 অথবা অ�ত তাারা এমনির বলেতন : তা 

পাা করা গ�ম, তেব না করেলও েকােনা অসুিবধা েনই। 

8.  জানাযার নামােয রকু‘ ও েসজদা না থাকেলও তা ফরয 

নামােযর নযায় ি�বলা মুখী হেয় দাািিেয় তাকবীের তাহরীমার 

সােথ আদায় করেত হয়। এর গে�শয মৃত মানুেষর জনয 

েদা‘আ হেয় থাকেলও শর‘য়ী দৃি�েকাণ েথেক এির এক 

ধরেনর নামায। েস জেনয তােত সসরা ফািতহাহ পাা করা 

আবশযক। েকননা, ‘‘েয বযি� সসরা ফািতহাহ পাা কের িন 

তার েকােনা নামায েনই’’159, এ মেমর রাসসল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃরক েয সব সাধারণ হাদীস রেয়েউ, 

জানাযার নামাযও েস সব সাধারণ হাদীেসর আওতায় পেি। 

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

                                                           
158.ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বেলেউন: مذهب فهو الديث صح ىذا  . ‘‘হাদীস 

যখন সহীহ হেব েসরাই আমার মাযহাব হেব’’। েদখুন:ইবেন ‘আিবদীন, 

হািশয়াতু রি�ল মুহতার ‘আলাদ দুরিরল মুখতার; ১/৬৭। 
159.বুখারী, ঃাগ�; িকতাব নং ১৬, িসফািতস সালাত, বাব নং ১৩, হাদীস নং 

৭২৩, ১/২৬৩; মুসিলম, ঃাগ�; ১/২৯৫;িতরিমযী, ঃাগ�; ২/২৫।  
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মাযহােবর ঃখযাত ইমাম বহাবী১৫৯160 এবং ইমাম ইবনুল হমাম 

েদা‘আ িহেসেব তা পাা করার পেক মত িদেয়েউন।১৬০

161 

10. কবর িযয়ারেতর গে�েশয কবেরর পােবর দাািিেয় কুরআন 
পাা করা জােয়য হওয়ার পেক েকােনা দলীল না থাকা 

সে�ও আমরা কবেরর পােশ দাািিেয় কবর� বযি�র 

কলযােণর জনয ফােতহা পাা করার একির সু�াত জাির 

কেরিউ, অথ  জানাযা করার সময় তা পাা করা জােয়য 

হওয়ার ঃমােণ এত সব দলীল ও যুি� ঃমাণ থাকা সে�ও 

মাযহােবর েদাহাই িদেয় আমরা তা পাা করােক জােয়য মেন 

কির না। 

11. জানাযার নামােয ফািতহাহ পাা করার ঃমােণ এত সব দলীল 
ঃমাণািদ থাকার কারেণ তা পাা করা জােয়য হওয়ার িবষয়ির 

িবিশ� হানাফী ফকীহ হাসান ইবন হাসান শর�ুলালী (মৃত 

১৮২৭ ি�.) ও মাওলানা আ�ুল হাই লে�ৗভী �ীকার 

কেরেউন। যারা তা পাা করােক মক হ বেলন তােদর কথার 

ঃিতবাদ করার জনয শর�ুলালী 

                                                           
160.ইবেন হাজার ‘আস�ালানী, ফতহলবারী;৩/২০৪।  
161.ইবনুল হমাম, কামাল গ�ীন মুহা�দ আ�ুল ওয়ািহদ, শরেহ ফতহল 

�াদীর; (�ার এহইয়াগত তুরািউল ‘আরাবী, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), 

১/৪৫৯।  
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 )ة النرزة دأم البتربالام ابستطرب ل�م القراءة ف صال(

নােম একির পু�কও র না কেরেউন এবং মাওলানা আ�ুল 

হাই লে�ৗভী বেলেউন : তা পাা করা মক হ বলার েকানই 

যুি� েনই।১৬১F

162  

গপযুর� িবষয়ািদর ঃিত লকয করেল েদখা যায়, আমরা যািদ 

সিতযকার অেথর কুরআন ও হাদীেসর যথাথর অনুসারী হেয় থািক, 

তা হেল আমােদরেক ইবেন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা ও গে� 

শরাইক রািদয়া�াহ আনহার হাদীেসর গপর ‘আমল করা গি ত 

বেল িবেবি ত হেব। জানাযার নামােয সসরা ফািতহা : পাা করার 

িবধান আমােদর মাযহােব েনই, এ কথা বেল ‘আেলম সমােজর 

পার পাবার েকােনা সুেযাগ েনই। েকননা, এর অথর হে� : আমরা 

দু’ির জােয়য কেমরর মেধয েয কাজির গ�ম, েসিরেক গ�ম বেল 

�ীকৃিত না িদেয় েয কাজির করা শধুমাক জােয়য েসিরর গপর 

‘আমল কের েসিরেক গ�েমর পযরােয় গ�ীত করিউ, আর গ�ম 

কমরেক না জােয়য ও মক হ বেল তা পিরতযাগ করিউ এবং এ-

সব করিউ েকবল িনজ মাযহােবর েদাহাই িদেয় অঅভােব তা 

অনুসরণ করার কারেণই। আবার অেনকেক এ-সব িবষেয় 

িজজাসা করা হেল এবং সহীহ হাদীস অনুযায়ী যা পালন করা 

                                                           
162. আবুল হাসানাত আ�ুল হাই, ঃাগ�; পৃ. ১৬৯।  
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গ�ম তা পালন না করার কারণ স�েকর িজজাসা করেল তারা 

বেলন : এ সব িবষেয়র ফয়সালা বহ পসেবরই েশষ হেয় েগেউ। এ 

সব িনেয় আমােদর ি �া করার েকানই অবকাশ েনই। িক� ঃ� 

হেলা : এ সব িনেয় ি �া করার অবকাশ যিদ না-ই থােক, তা 

হেল আমােদর মাযহােবরই িবিশ� মনীষীগণ েকনইবা আমােদর 

মেধয ঃ িলত এসব ‘আমেলর িবপরীত ‘আমলেক সিাক বেল 

ম�বয করেলন? এেত ঃমািণত হয় েয, আমােদর মােঝ ঃ িলত 

েকােনা েকােনা ‘আমেলর বযাপাের ি �া ভাবনা করার অবকাশ 

রেয়েউ। আর েস জেনযই তাারা গপযুর� ধরেনর ম�বয কেরেউন। 

এেত ঃমািণত হে� েয, আমােদর মােঝ এমনও িকউু কমর রেয়েউ 

যা ঃ িলত িনয়েম না হেয় অনযভােব হওয়াই গি ত ও গ�ম 

িউল। িক� মাযহােব অনু�ম কমর ঃ িলত হেয় েগেউ বেলই 

আমরা আর সিাক ও গ�ম ‘আমেল িফের েযেত  াই না। 

অনুসরেণর েকেক এমন মানিসকতা েপাষণ করা িক সিাক তা 

আমােদর েভেব েদখা গি ত। এ-ভােব মাযহােবর অঅ তাকলীদ 

করার কথা বেল িবশু হাদীস �ারা ঃমািণত সিাক বা গ�ম 

‘আমল পিরতযাগ করেল আেখরােত িক পিরকাণ পাওয়া যােব? 

এেত িক আ�াহ ও তাার রাসসেলর যথাথর অনুসরণ ও আনুগতয 

হেব? 
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অনুসরেণর বযাপাের সাধারণ ও আধুিনক িশকায় িশিকতেদর 

অব�া: 

এ েতা েগেলা েদেশর ‘আেলম সমােজর অনুসরণ সং�া� 

দসরব�ার কথা। তারা অেনকরা ে াখ থাকেত অঅ এর অব�ার 

মত হেয় রেয়েউন। অপর িদেক েদেশর সাধারণ িশিকত জনগণ 

ধমরীয় গপাসনা ও অনু�ানািদ পালেনর েকেক সাধারণ ‘আেলমেদর 

অনুসরেণ মাযহােব ঃ িলত িবষয়ািদর অঅ অনুসরণ কের 

থােকন। অবশয এ েকেক তারা অেনকরা অপারগও বের। তেব 

দুিনয়া অজরন ও শাসেনর েকেক তারা ধমরীয় িবধােনর েকােনা 

েতায়া�া কেরন না। েস-জনয রাজনীিত েথেক শর কের অনযানয 

সকল েকেকই তারা িনেজেদর অথবা পি�মােদর ৈতরী িবিধ-

িবধােনর অনুসরণ কের  েলেউন। েদশ পির ালনার জনয আ�াহর 

েদয়া িনেদরিশকা আল-কুরআেনর আেলােক েদশ পির ালনার জনয 

সংিবধান র না না কের িনেজেদর েখয়াল-খুশী অনুযায়ী সংিবধান 

ৈতরী কের েদশ পির ালনা করেউন।  ুির, ডাকাতী, হতযা, সযাস 

ও বযিভ ার ... ইতযািদ িবষেয়র েকেক কুরআনুল কারীেম সু�� 

িবধান থাকা সে�ও এর ঃিত েকান প  েকপ না কের তারা 

েস-সব েকেক িনেজেদর পক েথেক আইন ও িবধান র না কের 

সংসেদ তা পাশ কের িনেয় িব ার কাযর পির ালনা করেউন। যারা 

েদশ ও িব ার িবভাগ পির ালনার েকেক আ�াহ ঃদ� আইন ও 
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িবধানেক বতরমান সমেয় তা বা�বায়েনর অেযাগয বেল গেপকা 

কেরন এবং েদশ ও িব ার কাযর পির ালনার েকেক পি�মােদর 

অনুসরণ কেরন অথবা িনেজেদরেক েস-জেনয ঃেয়াজনীয় আইন 

র না করার েযাগয বেল মেন কেরন, তারা আ�াহর রবুিবয়যােত 

িশেকর িনমি�ত হেয় রেয়েউন। আর যারা আ�াহ ঃদ� আইন ও 

িবধানেক বতরমােন বা�বায়েনর েযাগয মেন করা সে�ও 

পািরপািবরক িবিবধ কারেণ তা বা�বায়ন করেত না েপের মানব 

রি ত আইেনর �ারা েদশ ও িব ার িবভাগ পির ালনা কেরন, 

তারা সবরদাই কিবরা গনােহর মেধয িনমি�ত রেয়েউন।১৬২

163 

িনেজেদর পরকালীন জীবেনর কলযােণর �ােথর এ কাজ েথেক 

তােদর তাওবা করা একা� ঃেয়াজন। 

১৬.পীেরর িনকর রহমত ও করণা কামনা করা :  

মানুষ েকােনা অপরাধ করক আর না-ই করক, সবরাব�ায় 

তার মন আ�াহর কােউ তাার রহমত ও করণার িভখারী হেয় 

থাকেব। িনেজর জানা বা অজানা সকল অপরােধর মাজরনা লােভর 

জনয সবরদা তাারই িনকর আ�সমপরণকারী হেয় থাকেব। েকননা, 

                                                           
163. শায়খ মুহা�দ ইবন ই�াহীম আ-লুশয়খ, তাহকীমুল কাওয়ানীন; (মদীনা : 

মারকাযু সুগিনদ দাওয়ািত, ইসলামী িববিবদযালয়, মদীনা, ৩য় সং�রণ, 

১৪০৪ িহ:), পৃ.১১।  
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সবরদা তাার করণাকামী হেয় থাকা হে� অ�েরর একির গপাসনা 

িবেশষ, যা মৃত বা জীিবত েকােনা পীর বা ওিলর িনকর ঃকাশ 

করা যায় না। এ জাতীয় গপাসনার িনেদরশ কের আ�াহ বেলেউন: 

﴿  ْ نِيُبٓوا
َ
ِئُِم ۡ  َِِ�ٰ  َوأ ْ  َر ۡسُِۡموا

َ
 ]و٥٤:والء ر[و﴾َ�ُ  َوأ

‘‘েতামরা েতামােদর ঃিতপালেকর িদেক িফের আেসা এবং 

তাারই িনকর আ�সমপরণ কর’’।১৬৩F

164 আ�াহর িদেক িফের আসার 

পুিত স�েকর কােরা জানা না থাকেল তা জানার জনয িতিন 

জীিবত েলাকেদর মেধয যারা তা জােনন, তােদর িনকর েথেক তা 

েজেন িনেব, এরাই শরী‘আেতর িনেদরশ। তা েজেন িনেয় আ�াহর 

কােউ েস তার মেনর কথা বলেব, তাার কােউই অনুনয় িবনয় কের 

িনেজর যাবতীয় কৃত অপরােধর জনয মাজরনা কামনা কের তাার 

রহমত কামনা করেব। িক� পীর ভ�েদরেক এর বযিত�ম 

করেত েদখা যায়। তারা আ�াহর পিরবেতর তােদর পীর বাবার 

কােউই িবনয় ঃকাশ কেরন। তারই কােউ কমা ও করণা িভকা 

কেরন। গদাহরণ� প িনে�র কথাগেলা লকয করা যায়। এক 

বযি� একির বই এর ঃ�দ পৃ�ায় িলেখেউ : 

                                                           
164. আল-কুরআন, সসরা যুমার: ৫৪। 
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‘‘েহ  াাদপুরীশাহ! েহ আমার বাবা ও পীর এবং ি�বলা! 

আমার গপর রহম করন’’।১৬৪

165 

অপর এক কিবতায় একজন িলেখেউ: 

‘‘আশা পুরাও ওেহ  াাদপুরী মাওলা দু’জাহান 

তা না হেল দুই অধেম কেরা না কুরবান।’’166 

অপর এক বযি� বেলেউ:১৬৬

167 

‘‘আমার গগউুল আ‘জম  াাদপুরী শাহ হাকীেক রাসসল 

রহম নজের বাবায় তরায় দুই কুল’’। 

অপর একজন তার পীরেক েখতাব কের বেলেউ:‘‘ তুিম 

েতামার ভ�েদর জনয কমাশীল ও দয়ালু িউেল’’।১৬৭

168 

                                                           
165.  াাদপুরী শাহ পীেরর ভালবাসা ঃকাশােথর িলিখত ‘‘েঃেমর শরা-এেরর 

খনী’’ নামক পুি�কার ঃ�দ পৃ�ায় একথাগেল িলিখত রেয়েউ। (বইিরর 

ঃকাশক:  াাদপুরী 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 মিহগি�ন নামক পীেরর দরবার 

েথেক ঃ ািরত এক পেক জৈনক ভ� িলেখেউ : ‘‘ওেহ বাবা! 

তুিম যিদ আমার গপর রহম না কর, তা হেল আমার কী অব�া 

হেব।’’ 

এভােব পীর ভ�গণ তােদর পীরেকই আ�াহর গেণ 

গণািাত কের িনেয়েউন। তাই আ�াহর পিরবেতর তারা তােদর 

পীেরর কােউই আ�সমপরণ কের তার করণা ও দয়া িভকা কের 

থােকন। 
 

                                                                                                            
168. কুিম�া েজলার গাজীগল হক মাইজভা�ারীর েকান এক ভে�র কথা, যা 

তার কবেরর ঃ ার পক েথেক �হণ করা হেয়েউ। 
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অভযাসগত িশেকরর গদাহরণ (شرك العادات) 

গপের গদাহরণ� প েয সব কেমরর বণরনা ঃদান করা হেলা, 

এর �ারা �তহই ঃমািণত হয় েয, আমােদর েদেশর অসংখয 

মুসিলম আ�াহর গপাসনা তথা তাার গলসিহয়যােতর েকেক িশেকর 

িনমি�ত রেয়েউন। এবার যিদ আমরা তােদর অভযাস বা 

বযবহািরক অব�ার িদেক লকয কির, তা হেল েদখেত পাব েয, 

মহান আ�াহ মানুেষর জীবেনর যাবতীয় কলযাণ ও অকলযােণর 

মািলক হওয়া সে�ও অেনক মুসিলমেদরেক কলযাণাজরন ও 

অকলযাণ দসরীকরণােথর এমন সব প�া অবল�েন অভয� েদখা যায়, 

যা ঃকৃতপেক আ�াহর পিরবেতর তাার সৃি�র িনকর কলযাণাজরন ও 

অকলযাণদসরীকরণ কামনা করার শািমল। িনে� এর কিতপয় 

গদাহরণ তুেল ধরা হেলা: 

1. েরাগ িনরামেয়র গে�েশয ধাতব  বয �ারা িনিমরত আংির বা 
বালা পিরধান করা : 

আমােদর েদেশর রাজধানীর ফুরপােত এবং বি বি 

পাইকারী বাজাের এমন িকউু বযবসােয়র েদাকান পাওয়া যায়, যারা 

ধাতব িনিমরত আংির বা বালা িবি� কের থােকন। অেনক 

েলাকেদরেক তা বাত েরাগ িনরামেয়র েকেক িবেশষ গপকারী 

িববাস কের আংগেল ও হােত বযবহার করেত েদখা যায়। 
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আ�াহর ই�ার বাইের েকােনা ব�ই িনজ� গেণ েকােনা েরােগর 

েকেক গপকারী বা অপকারী হেত পাের না। তাই েকােনা ব�েক 

েকােনা েকেক গপকারী বা অপকারী বলা বা এ ধারণা কের তা 

বযবহার করা িশেকর আসগার িহেসেব গণয হেয় থােক। আরব 

সমােজ এ-জাতীয় েরােগ এ ধরেনর বালা বযবহােরর ঃ লন িউল। 

এেত েরাগীর অ�ের ধাতব ব�র ঃিত গপকারী হওয়ার ধারণার 

সৃি� হয় এবং েরাগ িনরামেয়র েকেক আ�াহর পিরবেতর ব�র 

গপর ভরসা করা হয়। এ কারেণ রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এ ধরেনর বালা বযবহার করেত িনেষধ কেরেউন। যার 

ঃমাণ ঃথম অধযােয় আরব সমােজ ঃ িলত অভযাসগত িশেকরর 

বণরনা ঃসে� ঃদান করা হেয়েউ। 

২. িজন বা অপর েকােনা েরােগর অিন� েথেক আ�রকার জনয 

শরীের তা‘বীজ বযবহার করা : 

িজেনর অশভ দৃি� এবং িবিভ� েরােগর অিন� েথেক বাা ার 

জনয আমােদর েদেশর সাধারণ মুসিলমেদর মােঝ তা‘বীজ বযবহার 

করা একির সাধারণ রীিতেত পিরণত হেয়েউ। তারা এ-সব 

তা‘বীজ েকােনা িজন সাধক বা েপশাদার েকােনা পীর-ফকীর বা 

কিবরাজ, গল� ও মাথায় জরধারী পাগল বা পাগেলর ভানকারী 

েলাকেদর িনকর েথেক তােদরেক ওিল বা দরেবশ জান কের 
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িনেয় থােকন। এেদর  রকদার েকােনা েকান কথােক তারা তােদর 

কারামত মেন কের েধাকায় পেি যান। অথ  তারা জােনন না েয, 

এ-জাতীয় তা‘বীজদানকারী িজন সাধক, কিবরাজ ও পাগেলরা 

আসেল শয়তান। এভােব যারা ঃতারণার মাধযেম অথর স�দ 

গপাজরন করেত  ায় এেদর সােথ েয শয়তােনর েগাপন সখযতা 

গেি গো, েস স�েকর আ�াহ বেলেউন: 

ِئُِ�ُم ۡ  َهۡل  ﴿ نَ
ُ
�  ٰ َ ُُ  َن� ََ ّ ََ َ�ِٰط�ُ  َ� َّ ُُ  ٢ لش ّ ََ �َ  ٰ َ ََ  ِ ئ َّاكٍ  ُُ

َ
�ِي�ٖ  أ

َ
و﴾ ٢ أ

و]وو٢٢٢وو،٢٢١:والشعرا [

‘‘কােদর গপর শয়তান অবতীণর হয়, েস স�েকর আিম িক 

েতামােক সংবাদ েদব? শয়তানেতা ঃেতযক িমথুযক ও পািপ� 

বযি�র গপেরই অবতীণর হেয় থােক’’।১৬৮F

169 

তা‘বীজ বযবসায় েকােনা েকােনা মসিজেদর ইমাম ও 

মাদরাসার েকােনা েকােনা িশককগণও িপিউেয় েনই। তারা 

কুরআেনর আয়াত অথবা তা‘বীেজর িকতাব েথেক তা‘বীজ িদেয় 

একিদেক কুরআেনর আয়াত িবি� কের দুিনয়া হািসল করেউন, 

অপরিদেক এর মাধযেম তারা জনগণেক িশেকর আসগাের িনমি�ত 

                                                           
169. আল-কুরআন, সসরা শআরা: ২২২। 
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করেউন। অথ  আ�াহ তা‘আলা তাার আয়াতসমসহ িবি� করেত 

িনেষধ কের বেলেউন: 

﴿  ْ َُوا ۡلُت  بَِمآ  َوَءاِن َُ ن
َ
ٗقا أ ِ ئَِما ُمَصدئ ََ  َنَعُم ۡ  ش ْ  َو َُ  تَُمونُٓوا ّو

َ
ِ َ�َِ  أ ََ  بِهِۦۖ  ر  َو

 ْ وا ُ�َ َۡ َ ا َ�ِٰ� � � َٗ ونِ  �ّ�ٰيَ  قَِۡيٗ�  َ�َم ُُ و]وو٤١:والقرة[و﴾ ٤ ََ�ّ�

‘‘েতামরা আ�াহর আয়ােতর িবিনমেয় অিমসলয অথরা  দুিনয়া 

হািসল কেরানা’’।১৬৯F

170 

বাজাের তা‘বীজ দােনর সহায়ক িকতাব অেনক রেয়েউ। 

ত�েধয নকেশ সুলায়মানী ও  রেমানাই এর পীর মাওলানা ৈসয়দ 

েমাহা�দ এউহাক এর তা‘বীেজর িকতাব গে�খেযাগয। মানুেষর 

জীবেনর িবিবধ েরাগ-বযািধ িনবারেণর জনয তােত অেনক ধরেনর 

পথয েদয়া রেয়েউ। যার েকােনাির কুরআেনর আয়ােতর, েকােনাির 

েফেরশতােদর নােমর, েকােনাির আসহােব কাহােফর নােমর, 

েকােনাির খুলাফােয় রােশদার নােমর, েকােনাির েফরাগন, হামান, 

শয়তান ও ইবিলেসর নােমর। িনে� সবরেশষিরর ি ক তুেল ধরা 

হেলা: ১৭ ০ F

171 

                                                           
170. আল-কুরআন, সসরা বা�ারাহ : ৪১। 
171 .ৈসয়দ েমাহা�দ এউহাক, তািবেজর িকতাব; (ঢাকা: আল-এউহাক 

ঃকাশনী, সংেশািধত সং�রণ, ১৩৯৭ বাংলা), ৭ নং তদবীর , পৃ. ৩৮। 
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 فرع ن شيّين وياين إنليس

 وياين إنليس فرع ن شيّين

 إنليس وياين شيّين فرع ن

 شيّين فرع ن إنليس وياين

কুরআন ও হাদীস েথেক তা‘বীজ িদেল বা বযবহার করেল 

তা জােয়য বা না জােয়য, এ িনেয় িকউু কথা থাকেলও গপের 

ি কসহ েয তা‘বীেজর বণরনা েদয়া হেলা, তা মুসিলম মনীষীেদর 

সবর স�িত�েম অৈবধ। েকননা, এমন তা‘বীজ �হণ করার অথর 

হে�- গায়র�ােহর িনকর েরাগ িনরামেয়র জনয আ�য় ঃাথরনা 

করা যা ঃকাশয িশকর। এ-উািা এেত তা‘বীজ বযবহারকারীর 

ভরসা আ�াহর গপর থাকার বদেল তার মেনর অজাে�ই 

তা‘বীেজর গপর েনেম আেস। েস-জনয রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম- বেলেউন: 

حهِ «
َ
َ ىِل َّ  ُو

ح
َق َشيحّئر

ّ
َََعل  »َمنح 
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‘‘েয বযি� েকােনা িকউুেক (তা‘বীজ িহেসেব) শরীের 

ঝুলােলা, তার রকণােবকেণর যাবতীয় দায়-দািয়ব তােকই বুিঝেয় 

েদয়া হয়’’।১৭১

172 এমতাব�ায় েস আ�াহর েহফাজেত না েথেক 

িনেজর েহফাজেত  েল আেস। অপর হাদীেস রেয়েউ, রাসসলু�াহ -

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- বেলন: 

َكَ « شح
َ
َق تَِميحَمّة َ�َقدح أ

ّ
 »َمنح َعل

‘‘েয বযি� তা‘বীজ ঝুলােলা েস িশকর করেলা’’।১৭২F

173 

তা‘বীেজর ঃকারেভদ:তা‘বীজ দু’ঃকার: 

 এক.এমন সব তা’বীজ যা কুরআন শরীেফর আয়াত বা 

েদা‘আেয় মা’উসরা বযতীত অনয িকউু �ারা ঃদান করা হয়। শর‘য়ী 

দৃি�েত এ-জাতীয় তা‘বীজ ঃদান করা ও বযবহার করা গভয়রাই 

হারাম। এ-জাতীয় তা‘বীজ দানকারী বা বযবহারকারী যিদ এ মেন 

কের েয, েরাগ িনরামেয়র েকেক এ-তা‘বীজ িনেজই কাজ কের 

এবং িনেজই েরাগেক ঃভািবত কের, তা হেল তা িশেকর আকবার 

িহেসেব গণয হেব। আর যিদ অনু প ধারণা না কের আ�াহর 

                                                           
172.িতরিমযী, ঃাগ�;িকতাব নং-২৯, বাবনং-২৪, হাদীসনং ২০৭২, ৩/৪০৩; 

বায়হা�ী.ঃাগ�;২/৩০৭; হািকম, ঃাগ�;৪/৪৪১। 
173.আহমদ, ঃাগ�;৪/১৫৬; আল-হাইউামী, মাজমাগয যাওয়াইদ; ৫/১০৩। 
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অনু�েহ গপকারী হেয় থােক এ-কথা অ�ের েরেখ মুেখর �ারা 

শধু তা‘বীজেক গপকারী বেল বা তা‘বীেজর �ারা েরােগর গপকার 

হেয়েউ এমনির বেল, তা হেল তা িশেকর আসগার িহেসেব গণয 

হেব। 

এ-জাতীয় তা‘বীজ হারাম হওয়ার কারণ: 

এেত গায়র�ােহর সােথ অ�েরর স�কর সৃি� হয়। আ�াহর 

গপর ভরসা না েথেক গায়র�ােহর গপর ভরসা হয়। যাবতীয় 

গপকােরর মািলক আ�াহ হওয়া সে�ও এেত গায়র�াহেক 

গপকােরর মািলক বািনেয় েনয়া হয়। আর েয ব� আ�াহর গপর 

েথেক মানুেষর ভরসােক ন� কের এবং গায়র�াহেক গপকারী 

িনিদর� কের, তা িশকর। এ-জেনযই এ-জাতীয় তা‘বীজ বযবহার করা 

হারাম। এেত গপকার থাকেলও শর‘য়ী দৃি�েত েস গপকার 

�হণেযাগয নয়। েযমন জাদু আ�াহর ই�ায় গপকারী হেলও েস 

গপকার �হণ করা হারাম ও িশকর। 

দুই. এমন সব তা‘বীজ যা কুরআনুল কারীেমর আয়াত �ারা 

ঃদান করা হয়। এ-জাতীয় তা‘বীেজর বযাপাের মুসিলম মনীষীেদর 

মােঝ দু’ির মত পিরলিকত হয়। েকগ এরােক জােয়য বেলন, 

আবার েকগ এরােক না জােয়য ও হারাম বেলন। 
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আমার মেত যারা এ-জাতীয় তা‘বীজেকও হারাম বেল মেন 

কেরন, সতয তাােদর কথার মেধযই িনিহত রেয়েউ। দলীল ও যুি� 

তাােদর মতেকই সিাক বেল ঃমাণ কের। েকননা; 

ক) তা‘বীজ বযবহার করা িশকর স�িলত েয সব হাদীস 

রেয়েউ তা সাধারণভােব বিণরত হেয়েউ। তােত কুরআন 

আর অ-কুরআেনর তা‘বীজ বেল েকােনা পাথরকয করা 

হয় িন।  

খ) এেত তা‘বীজ বযবহারকারীর ভরসা আ�াহর গপর না 

েথেক তা‘বীেজর গপের েনেম যায়। তা‘বীজই তােক 

িবপদ েথেক রকা করেব-এ ধরেনর একির ভাবধারা 

বযবহারকারীর অ�ের তার অজাে�ই সৃি� হেয় যায়, যা 

সু�� িশকর।  

গ) তা‘বীজ বযবহার কের গপকার েপেল আ�াহর পিরবেতর 

তা‘বীজেকই গপকারী বেল মেন করা হয়। অথ  

েকােনা ব�র ঃিত অনু প ধারণা করা িশকর। 

ন) এ উািা কুরআেনর আয়াত �ারা তা‘বীজ েদয়া জােয়য 

হেল অৈবধ তা‘বীজ বযবসায়ীরা এর �ারা আসকারা 

পােব। 
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ঙ) অনু পভােব এর �ারা অৈবধ তা‘বীজ বযবহারকারীরা 

িব�াি�র িশকার হেব। তারা এরােক অৈবধ তা‘বীেজর 

মতই মেন করেব। এরােক ফকীর ও কিবরাজেদর 

েদয়া তা‘বীজই মেন করেব। 

 ) এউািা এেত কুরআেনর অবমাননা করা হয়। কুরআন 

িবি� কের দুিনয়া গপাজরেনর একির হীন প�া 

গে�াি ত হয়। 

উ) সেবরাপির রাসসলু�াহ -সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

বাণী অনুযায়ী এেত মানুেষর গপর আ�াহর েকােনা 

রকণােবকণ থােক না। 

জ) তা‘বীজ বযবহারকারীর ঃিত রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর বদ েদা‘আ থাকায় তা‘বীেজর 

�ারা মসলত েকােনা গপকার পাবার কথা নয়।১৭৩

174 

তা‘বীজ বযবহার করার পর আ�াহর ই�ায় েকােনা 

গপকার হেয় থাকেলও এর মেধয তা‘বীজ বযবহারকারী 
                                                           
174. রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

َق  َمنح 
ّ
الَ  تَِميحَمهّ  َعل

َ
ََمّ  ف

َ
ُ  أ َّ ُ  ا

َ
 ل

‘‘েয তা’বীজ বযবহার কের আ�াহ েযন তার গে�শয পসণর না কেরন’’। ইবেন 

িহববান, ঃাগ�; ১৩/৪৫০; বায়হা�ী, ঃাগ�; ৯/৩৫০। 
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বযি�র ঈমানী পরীকা িনিহত থাকেব। সুতরাং যা 

বযবহার করেল িশকর সংনিরত হওয়ার স�াবনা রেয়েউ, 

তা বযবহার না করাই ে�য়।  

৩. দুেধর গাভী ও নতুন বা�ার গলায় তা‘বীজ, জুতা ও জােলর 

রুকরা ঝুলােনা :  

েদেশর কৃষকগণ মানুেষর ে ােখর অশভ দৃি� েথেক দুেধর 

গাভী ও তার নবজাত বা�ােক রকা করার জনয গাভী ও বা�ার 

গলায় তা‘বীজ ঝুিলেয় রােখন। অেনক সময় গ� গে�েশয গলায় 

�াি�েকর েসে�ল ও জােলর রুকরাও ঝুিলেয় রােখন। আরব 

সমােজ এ-জাতীয় গে�েশয গেরর গলায় তােরর মালা ঝুিলেয় 

রাখার ঃ লন িউল। এেত ভরসাগত গপাসনায় িশকর হয় িবধায়, 

রাসসলু�াহ -সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- তা েকের িদেত িনেদরশ 

কেরিউেলন।১৭৪

175 

4. �ামীেক বাধয করার জনয েগাপেন নেরর  ুলা, িবউানা, বািলশ 
বা অনয েকাথাও তা‘বীজ রাখা: 

এ-জাতীয় কমরেকও রাসসলু�াহ -সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম- িশেকরর মেধয শািমল কের বেলেউন: 

                                                           
175. আবু দাগদ, ঃাগ�; ৩/৫২। 
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كٌ « َة ِشح
َ
ل  َو الَّمرئَِم َو الَوح

َ
 »ىِّن الّر 

‘‘মেযর ঝািফুাক, তা‘বীজ ও েতওলা িশকর।’’ 175F

176 ‘েতওলা’ হে� 

ঐজাতীয় জাদু-েরানা যা মিহলারা �ামীেক বাধয করার জনয কের 

থােক। আমােদর েদেশও এর বহল ঃ লন রেয়েউ। মিহলারা 

িহ�ু জাদুকর, কিবরাজ ও িজন সাধকেদর িনকর েথেক তা‘বীজ 

এেন এ জাতীয় কমর কের থােকন। 

5. আগন, র�, খাদয  বয, স�ান ও মাির ইতযািদর নােম বা 

তােত হাত েরেখ শপথ �হণ করা : 

এ-জাতীয় কেমরর ঃ লনও সাধারণ মানুেষর মেধয রেয়েউ। 

অথ  শরী‘আেত এ জাতীয় শপথ করা স�সণর িনিষু।  

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : 

َكَ « شح
َ
وح أ
َ
ِ َ�َقدح َ�َفَر أ َّ ِ ا

َف دَِغ�ح
َ
 »َمنح َحل

                                                           
176. তেদব; ৪/২১২। 
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‘‘েয বযি� গায়র�ােহর নােম শপথ করেলা, েস কুফরী অথবা 

িশকর করেলা।’’177 

6. ওলীেদর কবেরর মাির ও েসখােন জালােনা েমাম িবিভ� 
েরােগর জনয গপকারী বেল মেন করা : 

এ-জাতীয় কমরও েদেশর সাধারণ মানুেষর মেধয অহরহ 

পিরলিকত হয়। তারা িবিভ� েরােগর েকেক ওলীেদর কবেরর 

মাির ও েসখােন জালােনা েমামবািত অেনক গপকারী মেহৗষধ 

মেন কের অতয� যে�র সােথ বািীেত িনেয় েযেয় তা বযবহার 

কের থােকন এবং এর �ারা েকােনা েরাগ মুি� হেল তা কবর� 

ওিলর দান বা তাার ফেয়য ব’েল মেন কের থােকন, অথ  এমন 

মাির ও েমামেক গপকারী মেন করা িশকর। 

7. েকান ভা�যর বা  ৃিতেসৗধেক স�ান ঃদশরেনর জনয িনরেব 
দাািিেয় থাকা : 

ভা�যর বা  ৃিতেসৗধ মানুষ বা অপর েকােনা ঃাণীর 

আকৃিতেত িনমরাণ করা এমিনেতই শরী‘আেত হারাম, েকননা এেত 

আ�াহর সৃি�র সােথ পা�া েদয়া ও সাদৃশয ঃকাশ করা হয়। যারা 

                                                           
177.হাদীসির হাসান সনেদ ইবেন গমার রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত। 

িতরিমযী, ঃাগ�; ৪/১১০; ইবেন িহববান, ঃাগ�; ১০/২০০। 
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এমনির কের হাদীেসর বণরনানুযায়ী আেখরােত তােদরেক সবে েয় 

কিান শাি�র স�ুখীন হেত হেব।১৭৭

178 কােরা  রণােথর েকােনা 

ঃাণীর আকৃিত বযতীত অনযভােব েকােনা গপােয় ভা�যর বা 

 ৃিতেসৗধ িনমরাণ করা েযেত পাের, তেব এ শেতর েয, েসখােন 

েকােনা ফুল িদেয় বা নীরেব দাািিেয় েসরােক েকােনা ঃকার 

স�ান ঃদশরন করা যােব না। েকননা; এির মানুষেক স�ান 

ঃদশরেনর ইসলামী পুিত নয়। বরং এ-জাতীয় স�ান ঃদশরনেক 

ইসলাম বািাবািি বেল মেন কের এবং এরােক সংি�� বযি�র 

পসজা িহেসেব গণয কের। এ-উািা এির ি��ানেদর সং�ৃিত, যা 

অনুসরণ করা েথেক রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

মুসিলমেদরেক িনেষধ কেরেউন। 

8. িশখা অিনবরােণর পােশ দাািিেয় আগনেক স�ান ঃদশরন করা: 

মানুেষর গপকােরর জনয আ�াহ আগনেক সৃি� কেরেউন। 

তাই আগেনর কাজ হে� তা মানুেষর গপকাের ও তােদর 

েখদমেত বযবহত হেব। মানুষ েকােনা অব�ােতই আগেনর খােদম 
                                                           
178 হাদীেস এেসেউ, ইবেন মাসগদ রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত রাসসল-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- বেলন : 
ِقَيرَمةِ  يَوحمَ  َعَذادّر الّرِس  أَِشدّ  �ِنّ إ«

ح
نَ  ال ُمَصَوُروح

ح
  »ال

“েকয়ামেতর িদন সবে েয় অিধক শাি� েভাগ করেব মসিতর িনমরাণকারীগণ’’। 

বুখারী, ঃাগ�; ৫/২২২০; মুসিলম, ঃাগ�; ৩/১৬৭০। 
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হেত পাের না। এক সময় পারেসয অি�পসজা হেতা। তাই 

তােদরেক অি�পসজক বলা হেতা। তারা আগেনর পােশ দাািিেয় 

েসরােক স�ান ঃদশরন করেতা। অি�পসজারী না হেয়ও যারা 

আগনেক স�ান ঃদশরন করেব, তারা অি�পসজারীেদরই একজন 

িহেসেব গণয হেব। অথ  এ-কাজিরও বতরমােন আমােদর েদেশর 

রাজধানীর েসনাকুে� ও েসাহরাওয়াদরী গদযােন হেয় থােক। 

�াধীনতা িদবস গপলেক েদেশর রাজনীিতিবদগণ এমনিক অেনক 

সময় েসনাবািহনীর গধরতন অিফসারগণ েসখােন অবি�ত িশখা 

অিনবরােণ েযেয় আগনেক িনিদর� একির কায়দায় স�ান ঃদশরন 

কের থােকন। 

9. ‘গােরাভাত ৈতরী কের ভকণ করা : 

িহ�ুেদর অনুসরেণ েদেশর �ামা�েলর মুসিলম কৃষকেদর 

মােঝ এ কেমরর ঃ লন রেয়েউ। িহ�ুরা তােদর ললী (িহ�ুেদর 

ধনস�দ ও েসৗভােগযর েদবী) মা এর পসজার জনয আিবন মােসর 

েশষ িদেন এ ভাত ৈতরী কের কািতরক মােসর ঃথম িদেন তা 

ভকণ কের। মুসিলমরা েযেহতু িহ�ুেদর অনুসরেণ তা কের, তাই 

গভেয়র গে�শয িভ�তর হেলও তা মুসিলম কতৃরক ললী মা এর 

পসজারই শািমল। 
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10. কপােল রাকা �শর কের তা স�ান করা: 

 রাকা-পয়সা মানুেষর স�দ। তা মানুেষর জীবেনর 

ঃেয়াজন িমরােনার েকেক সহায়ক ভস িমকা পালন কের। েস 

িহেসেব রাকা মানুেষর খািদম। মানুষ রাকার খািদম বা েগালাম 

নয়। স�েদর স�ান হে� তােক সংরকণ করা, তােক অবজা ও 

তু� জান না করা। পােয়র িনে  েফেল এরােক দিলত-মিথত না 

করা। মাথা ও কপাল োিকেয় আ�াহর গপাসনা ও তাােক স�ান 

করেত হয়। তাই কপােল রাকা �শর কের রাকােক স�ান করা 

রাকােক পসজা করারই শািমল। এ-কাজিরও অেনক মুসিলম 

বযবসায়ীেদর মােঝ পিরলিকত হয়। েদাকান েখালার পর ঃথম 

িবি� হেলই তারা এ-কাজির কের থােকন। 

11. ‘মনসা পসজার জনয ভাত ও রাকা দান করা: 

এ-কাজিরও িহ�ুেদর অনুসরেণ েদেশর দিকণা�েলর অেনক 

মুসিলমেদর মােঝ ঃ িলত রেয়েউ। 

12. ‘মনসা েদবীর কিতর হাত েথেক বাা ার জনয গােউর িনে  
খাদয বয দান করা। 

13. গাভীর েগাবর অথবা নরম মািরেত আ�ল �ারা সাতির গতর 
কের নতুন গাভী েথেক আহিরত ঃথম িদেনর দুধ �ারা েস 

গতর পসণর কের এর গপর এক ঃকার নাস েরেখ ‘মািনক’ 
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নােমর েকােনা পীর অথবা েদবতােক এই বেল সে�াধন 

করা: ‘‘েযমন েতামােক সাতির গতর ভের দুধ িদলাম, 

েতমিনভােব তুিম আমােক দুধ দান কর।’’ এই বেল েসই 

েগাবর বা মাির পািনেত িনেকপ করা। 

14. ঃ ুর পিরমােণ দুেধর গাভী ঃািার আশায় েগায়াল নের 
পােয়শ ৈতরী কের ‘মািনক’ পীর বা েদবতার নােম তা 

গপি�ত জনতার মেধয িবিল করা। 

15. েখজুর গােউর ঃথম রস িদেয় গি ৈতরী কের েশখ ফরীদ 
এর স�ি� ও তাার বরকত ঃািার আশায় তাার নােম তা 

গরীবেদর মেধয ব�ন করা।  

16. ললী মা এর স�ি� ও তার সুদৃি�েত ভাল ফলন লােভর 
আশায় েসামবার ও শ�বাের  াষাবাদ আর� করা এবং তার 

কিতর আশ�ায় অনয িদেন  াষাবাদ আর� করা েথেক িবরত 

থাকা। 

17. জ�েলর িজেনর কােউ আ�য়  াওয়া: কাা বা গাউ কারার 
জনয জ�েল যাওয়ার পসেবর জ�েলর সরদারেক এই বেল 

আ�ান করা : ‘‘মােগা! জ�েল েতামার স�ানরা এেসেউ, 

মােগা! আশা কির েতামার অ�ের দয়া থাকেব, েহ জ�েলর 

সরদািরনী মা! েতামার স�ানেদর রকা কর, তােদর তুিম 
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ভুেল েযওনা। জ�েলর িসংহ, বান ও িজনেদর এক পােশ 

েরেখ িদও।’’ 

18. খাওয়াজ িখিযর ও পীর বদরেক আ�ান করা : �মেণ যাবার 
ঃা�ােল েনৗকায় আেরাহণ কের পাা পীর, খাওয়াজ িখিজর ও 

েশখ বদরেক আ�ান করা। এ ধরেনর আ�ান েদেশর 

সাধারণ মানুষেদর মােঝ বহল ঃ িলত রেয়েউ। অনু পভােব 

দুহখজনকভােব সাইমুম িশিীেগাি�র িশশ-িকেশারেদর গাওয়া 

একির গােনর েকেসেরও বদর বদর বেল বদর পীরেক 

আ�ান স�িলত একির গান রেয়েউ। 

19. জ�েলর কাা সরদািরনীেক ভয় করা : কাা সং�েহর 

গে�েশয েনৗকা েযােগ েবর হেয় েনৗকায় শয়েনর সময় মুখ 

িনে র িদেক িদেয় শয়ন করা েথেক িবরত থাকা, এই ভেয় 

েয, এেত কাা সরদািরনী রাগািাত হেব এবং কাা সং�হ 

করা স�ব হেব না। 

20. মাির ও গাউেক সালাম করা : কাা সং�েহর জনয জ�েল 
ঃেবেশর সময় মাির ও গাউেক সালাম করা, ললার ও িজ�া 

িদেয় মাির �শর করা এবং মােগা মােগা বেল জ�েল পদাপরণ 

করা। 

েদেশর দিকণা�েলর সু�রবন এলাকার মানুেষর মােঝ এউািাও 

আেরা অেনক িশকরী কমরকা� িবদযমান রেয়েউ। তা জানার জনয 
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ঃেয়াজেন েমা: বুরহানুি�ন রি ত ‘েশেরক িবনাশ বা েবেহে�র 

 ািব’ ও মাওলানা ৈসয়দ আহমদ রি ত ‘িশেরক বজরন’ বই দু’ির 

েদখা েযেত পাের।১৭৮

179 

সমােজ ঃ িলত িশেকর আসগার এর কিতপয় গদাহরণ 

এ পযর� েদেশ ঃ িলত যত িশেকরর গদাহরণ তুেল ধরা 

হেয়েউ, এর দু’একির বযতীত অবিশ� সবকয়িরই িশেকর আকবার 

এর অ�গরত। িনে� সমােজ ঃ িলত কিতপয় িশেকর আসগার এর 

গদাহরণ তুেল ধরা হেলা : 

1. কােরা ই�ােক আ�াহর ই�ার সমতুলয করা। েযমন কাগেক 
এ-কথা বলা েয, ‘আ�াহ এবং আপিন যা  ান’। এ জাতীয় 

কথােক রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িশকর িহেসেব 

গণয কেরেউন। যার ঃমাণ আমরা ঃথম অধযােয় বণরনা 

কেরিউ। 

2. আ�াহর নাম বযতীত িপতা-মাতা, স�ানািদ ও আগন ইতযািদর 
নােম শপথ �হণ করা। 

                                                           
179.‘েশেরক িবনাশ’ নােমর বইির ঢাকা েথেক আল-নাহদা ঃকাশনী কতৃরক 

১৩৯৫ বাংলা সেন এবং ‘েশেরক বজরন’ বইির সাতিকরা েথেক হািমিদয়া 

লাইে�রী কতৃরক ১৩৬৮ বাংলা সেন ঃকািশত হেয়েউ। 
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3. আ�ুর রাসসল, আ�ু�বী, েগালাম রাসসল, েগালাম মু�ফা ও 
েগালাম সাকলােয়ন ইতযািদ নাম রাখা। 

4. পক েলখার সময় আ�াহর রহমত ও পক ঃাপেকর েদা‘আেক 
সম মযরাদাবান কের এমনির বলা েয, ‘আিম আ�াহর রহমেত 

ও আপনার েদা‘আয় ভাল আিউ। কথাির এভােব না বেল যিদ 

বলা হয় : আিম আ�াহর রহমেত অতহপর আপনার েদা‘আয় 

ভাল আিউ’, তা হেল তােত িশকর হওয়ার স�াবনা থােক না। 

5. ে ােখর অশভ দৃি� েথেক স�ানেক রকার জনয স�ােনর 
ললাের কােলা িরপ বা দাগ েদয়া। এ-কাজির আ�াহর গপের 

ভরসার পিরপ�ী বেল তা িশেকর আসগার। 

6. একই ভােব ে ােখর কুদৃি� েথেক েকেতর ফসল রকার জনয 
মািরর পােকর িপো  ুনা েলপ িদেয় তা েকেত েরেখ েদয়া। 

এ-কাজিরও আ�াহর গপর ভরসার পিরপ�ী। 

7. েলাক েদখােনা ও তােদর ঃশংসা পাওয়ার গে�েশয েকােনা 
কাজ করা। 

8. �মেণর ঃা�ােল রা�ায় খািল কলিস েদখেল এরােক অশভ 
লকণ বেল মেন করা।  

9. কেলরা, দাদ, একিজমা, এইডস, ে�গ ও যকা ইতযািদ 
েরাগেক ‘আ�াহর ই�ায় সং�ামক েরাগ’ হেত পাের এমনির 
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না বেল কথায় ও েলখনীেত এ-গেলােক সং�ামক েরাগ 

বলা। 

10. েকােনা ব�েক আ�াহর ই�ায় ও তাার রহমেত েকােনা 

েরােগর েকেক গপকারী বা অপকারী এমনির না বেল 

সরাসির েস ব�েকই গপকারী বা অপকারী বলা। েযমন 

এমনির বলা : নাপা রযাবেলর �র সারােনার জনয গপকারী। 

11. েকােনা ঔষধ েখেয় আ�াহর রহমেত েরাগ েসেরেউ এমনির 
না বেল অমুক ঔষধ েখেয় েরাগ েসেরেউ এমনির বলা। 

েযমন এমনির বলা েয, নাপা েখেয় আমার �র েসের েগেউ। 

12. আ�াহ অিধকাংশ জনগেণর রােয়র মাধযেম কমতা দান ও তা 
িউিনেয় েনয়ার মািলক হওয়া সে�ও কথায় ও েলখনীেত 

েদেশর জনগণেক কমতার মািলক ও গ স বেল মেন করা। 

13. েকােনা কাজ সমাধা করার জনয আ�াহর গপর ভরসা না 
কের েকােনা মানুেষর গপর ভরসা কের এমনির বলা েয, ‘এ 

কােজ আপিন আমার একমাক ভরসা’।      

এ সব িশেকর আসগার উািাও সমােজ ঃ িলত আেরা িকউু 

িবষয়ািদ রেয়েউ যা বাহযত কুসং�ােরর মতই মেন হয়। িক� এ 

সব েকেকও ব�র ঃিত অপকােরর ধারণা থাকায় মানুেষর মেনর 
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অব�ার পিরেঃিকেত তা িশেকর আকবার বা িশেকর আসগাের 

পিরণত হেত পাের। িনে� এর িকউু গদাহরণ তুেল ধরা হেলা : 

 কুসং�ার 

1. বািীর খাদয  েবযর বরকত কেম যাওয়া এবং মৃত 
আপনজনেদর  েহর গপর পািন পেি যাওয়ার ভেয় রােতর 

েবলা নেরর বযবহত পািন বাইের না েফলা। 

2. �মেণর ঃা�ােল েকােনা গাভী বা কুকুর হাাি  িদেল এেত 
দুনররনায় পিতত হওয়ার আশ�া করা। 

3. রিববাের বাাশ কারােক বাাশ ঝােির জনয অশভ মেন করা। 

4. �মেণর ঃা�ােল বািীর িপউেনর দরজা িদেয় েবর হওয়ােক 
অশভ বেল মেন করা। 

5. েকান ভাল কােজর গে�েশয েবর হেল অকলযাণ হেত পাের 
এ ভেয় িপউেনর িদেক িফের না তাকােনা। 

6. পরীকায় শসনয পাওয়ার ভেয় পরীকা িদেত যাওয়ার পসেবর িডম 
খাওয়া েথেক িবরত থাকা। 

7. েপা া েদখেল বা এর আওয়াজ শনেল এরােক অশভ মেন 
করা। 
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8. িদেনর েবলা নেরর  ােল বেস কাক ডাকেল এরােক েকােনা 

েমহমান আগমেনর পসবরাভাস বেল মেন করা। 

9. বরকত লােভর গে�েশয নতুন বগ এর িপতার বািী েথেক 
শািীর আা েল েবােধ িকউু  াগল এেন তা �ামীর বািীর 

গদােম িউিরেয় েদয়া। 

10. রােতর েবলা নেরর  ােল বেস েপা া ডাকেল এেত িবপেদর 
আশ�ােবাধ করা। 

11. নবজাত িশশেক িজেনর অশভ দৃি� েথেক রকার জনয বা�ার 
কােন িউ  করা। 

12. একই গে�েশয বা�ার বািলেশর িনে  জুতার রুকরা রাখা। 

13. বাংলা বষর পি�কার বণরনানুযায়ী সাােহর শিনবার, ম�লবার 
ও অমাবশযার িদনেক অশভ মেন করা এবং তােত েকােনা 

িববাহ অনু�ান না করা। 

14. বযবসােয় েলাকসান হওয়ার ভেয় েবলা ডুবার পর ি রাগি ও 
হলুদ িবি� করা েথেক িবরত থাকা। 

15. েসামবার ও শ�বার বযতীত অনযানয িদনসমসেহ কৃিষকাজ 
আর� করেল ভাল ফলন হয় না বেল মেন করা। 

16. কলার  ারা েরাপেণর পসেবর নেরর আি�ণা অিত�ম করেল 
কলার ফলন ভাল হয় বেল মেন করা। 
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17. কাা া মিরে র  ারা লািগেয় হােতর �ারা আগেনর তাপ 
েনওয়া এ িববােসর িভি�েত েয, এেত কাা ামির  অিধক ঝাল 

হেব। 

18. হালুয়া বা িমি� েখেয় িমি� কুমিার বীজ বপন করেল এেত 
কুমিায় িমি� েবশী হয় বেল মেন করা। 

19. রােতর েবলা কাগেক রাকা িদেল এেত ভাগয খারাপ হেব বেল 
মেন করা। 

20. পৃিথবী একির ষােির িশং এর গপর রেয়েউ, যখনই গহা িশং 
নািা েদয় তখনই ভুিমক� হয় বেল মেন করা। 

21. �মেণর সময় রা�ায় েকােনা িবধবা মিহলার সােথ সাকা  
হেল িবপেদর ভেয় �মণ বািতল করা। 

22. নতুন েপাশাক পিরধান করার পর হাাি  আসেল এরােক অশভ 
বেল মেন করা। 

23. ৈবশাখ মােসর ঃথম িদেন েদাকােন মাল বাকী িবি� করােক 
অশভ মেন করা। 

24. সকাল েবলা েদাকান খুেল সারািদন িবি� না হওয়ার ভেয় 
ঃথেম কােরা কােউ বাকীেত িকউু িবি� না করা। 

25.  ি�শা পালন না করেল মৃত বযি�র কবের আযাব হয় বেল 
মেন করা। 
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26. নবজাত িশশেক িজেনর কুদৃি� েথেক বাা ােনার লেকয িশশর 
মাথার  ুল না কারা। 

27. শিনবার ও ম�লবারেক অশভ মেন কের �মেণ না যাওয়া। 

28. স�ান িবকলা� জ� হওয়ার ভেয় �ী গভরবতী থাকাব�ায় গর 
ও উাগল যবাই করা েথেক িবরত থাকা। 

29. েপর বযথা হেল তা িনবািরত হওয়ার আশায় িবিরয়ানী পাক 
কের িতন রা�ার মাথায় একির পােকর মােঝ িকউু খাবার 

েরেখ আসা। 

30. েকােনা কলাগােউর কাািদ সিাকভােব েবর না হেল গভরবতী 
মিহলার স�ান ঃসেবর সময় সমসযা হবার আশ�ায় তােক 

েস কাািদর কলা েখেত না েদয়া। 

31. জমজ স�ান হবার ভেয় যু� কলা খাওয়া েথেক িবরত 
থাকা। 

গপযুর� িবষয়ািদ উািাও েদেশর মানুেষর মােঝ আেরা 

অেনক িবষয়ািদ রেয়েউ যা শনেত কুসং�ােরর মত মেন হয়। 

তেব মানুেষর অ�েরর অব�া িব াের এ সব ধযান-ধারণা িশেকর 

আকবার বা আসগাের পিরণত হেত পাের। 
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 তুথর পিরে�দ 

জােহলী যুেগ ঃ িলত কেমরর সােথ বাংলােদেশর মুসিলমেদর 

কেমরর তুলনামসলক আেলা না 

তৃতীয় অধযােয় আমােদর েদেশর অসংখয মুসিলমেদর 

িববাস, কমর ও অভযােসর মােঝ ঃ িলত েয সব িশকরী কমরকাে�র 

কথা আেলাি ত হেয়েউ, আশা কির এর �ারা ি �াশীল পাাক 

মহেলর িনকর এর সােথ জােহলী যুেগর মানুেষর িববাস, কমর ও 

অভযােসর কী পিরমাণ িমল বা অিমল রেয়েউ, তা অেনকরা 

পিররার হেয় েগেউ। এর পেরও িবষয়ির যােত সবর সাধারেণর 

িনকর স�সণরভােব পিররার হেয় যায় েস জেনয িনে� গভয় 

সমেয়র িশকরী কমরকাে�র একির তুলনামসলক বণরনা উক আকাের 

ঃদান করা হেলা :  

০জােহলী যুেগর িববাস, কমর 

ও অভযাস 

বাংলােদেশর অিধকাংশ 

মুসিলমেদর িববাস, কমর ও 

অভযাস 

গণক ও কািহনেদর গণক, িরয়া পািখ ও বানেরর 
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ভিবষয�াণীেত িববাস মাধযেম ভাগয জানার ে �া করা 

আররাফেদর গােয়ব 

স�করীয় কথায় িববাস 

 িজন সাধকেদর গােয়ব 

স�করীয় কথায় িববাস 

েজযািতষেদর ভাগয 

স�করীয় কথায় িববাস 

ঃেফসর হাওলাদার ও অনযানয 

েজযািতষেদর ভাগয স�করীয় 

কথায় িববাস 

-- আমােদর নাবী ও ওিলগণ  

গােয়ব জােনন 

পািখ গিিেয় ভােগযর ম�ল 

ও অম�ল জানার ে �া 

করা 

িরয়া পািখ ও বানেরর সাহােযয 

ভাগয জানার ে �া করা 

ওয়াদ, সুআ‘, য়াগউ 

ইতযািদ ওিলেদর নােম 

িনিমরত মসিতরসমসহ ঃেয়াজন 

পসরণ করেত পাের বেল 

আগিলয়াগণ িবিভ� ঃেয়াজন 

পসরণ করেত পােরন বেল িববাস 

করা 
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িববাস করা 

-- খতেম নারী পিার মাধযেম রাসসল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

এর নাম িনেলই তাার নােমর 

বেদৗলেত যাবতীয় সমসযার 

সমাধান হেয় যায় বেল িববাস 

করা 

ি��ান ও িহ�ুেদর নযায় 

অবতারবােদ িববাস করা 

আ�াহ িনেজই রাসসল হেয় 

আগমন কেরিউেলন বেল িববাস 

করা 

 

-- 

আহমদ আর আহাদ এর মেধয 

েকবল ‘মীম’ অকেরর পাথযকর বেল 

িববাস করা 

 

-- 

আরেশ িযিন আ�াহ িউেলন 

মদীনায় িতিনই রাসসল হেয় 

আগমন কেরিউেলন বেল িববাস 
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করা 

েদবতারা ইহকালীন 

কলযাণাজরন ও অকলযাণ 

দসর করেত পাের বেল 

িববাস করা 

ওলীেদর মধযকার গাগউ ও 

কুতুবগণ দুিনয়া পির ালনা 

কেরন এবং মানুেষর কলযাণ ও 

অকলযাণ করেত পােরন বেল 

িববাস করা 

ওিল ও েফের�ােদর নােম 

িনিমরত মসিতর ও েদবতাসমসহ 

আ�াহর কােউ মানুেষর 

জনয শাফা‘আত করেত 

পােরন বেল িববাস করা 

আগিলয়াগণ িনজ� মযরাদা বেল 

আ�াহর েকােনা পসবরানুমিত 

বযতীত তাােদর ভ�েদর জনয 

শাফা‘আত কের তােদরেক মুি� 

িদেত পারেবন বেল িববাস করা 

েফের�া ও ওিলেদর নােম 

িনিমরত েদবতােদরেক 

সাধারণ মানুষেদর জনয 

আ�াহর িনকরবতরী কের  

েদয়ার মাধযম িহেসেব মেন 

করা 

মৃত ওলীেদরেক আ�াহর 

িনকরতম কের েদয়ার মাধযম 

িহেসেব মেন করা 
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-- 

মৃত ওিলগণ  ভ�েদর সমসযা 

সমাধােন হ�েকপ করেত পােরন 

বেল িববাস করা 

-- ওিলগণ  সাগরেক তার �ংসযজ 

েথেক বারণ করেত পােরন বেল 

িববাস করা 

গযযা ও যােত আনওয়াত 

নােমর গাউ সবর� েদবতা 

যুেু বরকত ও িবজয় 

এেন িদেতা বেল িববাস 

করা 

ওলীেদর কবেরর গপর অথবা 

পাশরবতরী �ােন গ প� বা 

লাগােনা গােউর িশকি, ফল ও 

পাতার মাধযেম বরকত ও িবিবধ 

কলযাণ লাভ করা যায় বেল মেন 

করা 

 

-- 

কবেরর পুকুর ও কস েপর পািন 

পান ক’ের এবং মাউ, ক�প ও 

কুমীরেক খাবার িদেয় েরাগ মুি� 
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ও বরকত কামনা করা 

‘মানাত’ নােমর পাথর 

সবর� েদবতার িনকর 

ঃেয়াজন পসরেণর জনয 

কামনা করা 

আজানগাউী পীেরর দরবাের 

রিকত কিথত আবু েজেহেলর 

হােতর পাথর িদেয় েরাগ মুি� 

কামনা করা 

 

-- 

নারায়ণগে�র কদমরসসল দরবাের 

রিকত রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর কিথত কদম 

মুবারেকর উাপ িবিশ� পাথর 

�ারা েরাগ মুি� ও কলযাণ কামনা 

করা 

গপতযকার িজন সরদােরর 

িনকর আ�য় কামনা করা 

কাা ও মধু সং�হকারীেদর �ারা 

জ�েলর িজন ও িহং� ঃাণীর 

অিন� েথেক রকার জনয 

জ�েলর িজন সরদািরনীর িনকর 
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আ�য় ঃাথরনা করা 

 

-- 

িবল ও জলাশেয়র মাউ ধরার 

জনয পািন েসে র পসেবর ‘কাল’ 

নামক িজনেক িশরনী িদেয় স�� 

করা 

পৃিথবীর নরনা ঃবােহর 

গপর তারকা ও নকেকর 

ঃভােব িববাস করা 

মানুেষর ভােগযর গপর �হ ও 

তারকার ঃভােব িববাস করা 

-- তারকার সুদৃি�েত জিমেত �ণর 

জে� বেল িববাস করা 

েগাকীয় েনতােদর ঃবৃি� 

অনুযায়ী েগাক শাসন করা 

মানব রি ত িবধােনর আেলােক 

েদশ শাসন করা 

-- আ�াহর পিরবেতর েদেশর 

জনগণেক কমতায় বসােনার 
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সবরময় কমতার মািলক মেন করা 

দাদ ও ে�গ েরাগেক িনজ 

েথেক সং�ামক েরাগ বেল 

িববাস করা 

কেলরা, বস�, দাদ, এিজমা, 

য�া, ে�গ ও এইড’স েরাগেক 

িনজ েথেক সং�ামক েরাগ বেল 

মেন করা 

 

েদবতােদর িদেক মুখ কের 

েদা‘আ করা 

েদা‘আ গৃহীত হওয়ার জনয 

মুরিশদ, পীর ও ওিলেদর 

কবেরর িদেক মুখ কের েদা‘আ 

করা 

েদবতারা েউার েউার 

বযাপাের সাহাযয করেত 

পাের এ িববােসর িভি�েত 

তােদর িনকর তা কামনা 

করা 

মৃত ওিলগণ  সাহাযয করেত 

পােরন, এ িববােসর িভি�েত 

তাােদর িনকর সাহাযয  াওয়া 

 ঝি-তুফােনর সময় আ�াহর 
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-- বদেল পাা  পীর, খওয়াজ িখিজর 

ও বদর পীরেক সাহােযযর জনয 

আ�ান করা 

ওিলেদর মসিতরর সামেন 

িবনেয়র সােথ দাািােনা 

ওিলেদর কবর ও পীেরর সামেন 

িবনেয়র সােথ দাািােনা 

ভাল-ম� সবরাব�ায় মসিতরর 

িনকর সাহাযয  াওয়া 

ওলীেদর িনকর সাহাযয কামনা 

করা 

ওয়াদ, সুয়া‘ ইতযািদ 

অিলগেণর ঃথমত কবর 

এবং পের তাােদর মসিতরর 

সামেন অব�ান �হণ কের 

আ�াহর গপাসনায় 

মেনােযাগ ও তাার 

িনকরবতরী হেত  াওয়া 

ওলীেদর কবের অব�ান �হণ 

কের তাােদর বােতনী ফেয়য 

হািসল করা এবং তাােদর মাধযেম 

আ�াহর িনকরবতরী হেত  াওয়া 

 াাদ ও সসযরেক েসজদা করা ওলীেদর কবের েসজদা করা 
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িবপদাপদ দসর করার জনয  

েদবতােদর গে�েশয নযর-

িনয়াজ ও মানত করা 

িবিভ� গে�েশয ওলীেদর কবেরর 

মানত করা। 

েদবতােদরেক আ�াহর 

ে েয় অিধক ভালবাসা 

আ�াহর হকুেমর গপের পীেরর 

হকুমেক ঃাধানয েদয়া 

েদবতারা মানুেষর কিত 

সাধন করেত পাের বেল 

মেন করা 

ওলীেদর কবরেক ভয় করা 

েদবতােদর িনকর ঃেয়াজন 

েপশ করা 

ওলীেদর িনকর ঃেয়াজন পসণর 

কের েদয়ার জনয আেবদন করা 

গে�শয পসরেণর জনয 

েদবতােদর গপর ভরসা 

করা 

গে�শয পসরেণর জনয ওিলেদর 

গপর ভরসা করা 

ঃেয়াজন িনেয় েদবতােদর ঃেয়াজন িনেয় ওিলেদর 
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শরণাপ� হওয়া  রণাপ� হওয়া এবং তাােদর 

িনকর কমা িভকা করা 

ধমর যাজকেদরেক হারাম ও 

হালাল িনধরারণকারী বািনেয় 

েনওয়া 

শরী‘আত পালেনর েকেক সহীহ 

হাদীেসর গপর পীর ও 

মাযহােবর মতামতেক ঃাধানয 

েদওয়া 

-- রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বা পীেরর নাম জপ 

করা 

েদবতােদর সােথ স�িকরত 

কিথত বরকতপসণর �ান 

সমসহ িযয়ারত করেত 

যাওয়া 

ওলীেদর কবর ও তাােদর সােথ 

স�িকরত �ানসমসহ দসর-দসরা� 

েথেক িযয়ারত করেত যাওয়া 

-- মৃতুযর পর ওিলগণ   হানী শি� 

বেল অেনক িকউু করেত পােরন 
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বেল িববাস করা 

েদবতােদর গােয় হাত 

বুিলেয় বরকত হািসল করা 

ওলীেদর কবর, কবেরর েদয়াল, 

িগলাফ ও তাােদর  ৃিতসমসহ 

�শর কের বরকত হািসল করা 

েদবতা ও বাপ-দাদার নােম 

শপথ �হণ করা 

আগন, পািন ও মাির ইতযািদর 

নােম শপথ করা 

েদবতােদর নােমর সােথ 

িমিলেয় স�ানািদর নাম 

রাখা, িবেশষ কের তােদর 

দাস- আবদ, েগালাম 

ইতযািদ বলা 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ও েকােনা ওলীর  

নােমর সােথ িমিলেয় স�ানািদর 

নাম রাখা, িবেশষ কের তােদর 

দাস- আবদ, েগালাম ইতযািদ 

বলা 

বরকত হািসেলর জনয 

স�ানেদরেক েদবতােদর কােউ 

িনেয় যাওয়া 

ওলীেদর কবর েথেক বরকত লাভ 

ও েরাগ মুি�র জনয স�ানেদরেক 

েসখােন িনেয় যাওয়া এবং তােদর 
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গােয় কবেরর কস েপর পািন িউরােনা 

ও পান করােনা 

িশকরী প�ায় অসুখ 

িনবারেণর জনয ে �া করা 

িবিভ� তয-মেযর মাধযেম 

ঝািফুাক করা 

ে ােখর কুদৃি� েথেক 

িশশেদর রকার জনয গলায় 

িঝনুক েথেক আহিরত 

মু�ার মালা পরােনা। 

কােরা ে াখ লাগা েথেক িশশেদর 

রকার জনয তােদর গলায় মােউর 

হাি, শামুক ইতযািদ ঝুিলেয় 

রাখা। 

গপযুর� তুলনামসলক আেলা নার মাধযেম এ কথা 

পিররারভােব ঃমািণত হে� েয, আমােদর েদেশর অেনক 

মুসিলমেদর িববাস, কমর ও অভযােসর সােথ জােহলী যুেগর 

মুশিরকেদর িববাস, কমর ও অভযােসর যেথ� িমল রেয়েউ। তােদর 

মেধয এমনও অেনক িশকরী কমর রেয়েউ যা জােহলী যুেগর 

মুশিরকেদর মেধয িউল না। িবেশষ কের েনৗকা েযােগ েকাথাও 

যাওয়ার িবষয়িরর কথা বলা যায়। জােহলী যুেগর েলােকরা 

কখনও েনৗকা েযােগ েকাথাও যাওয়ার ঃা�ােল ঝি ও তুফােনর 

কবেল পিতত হেল তারা িবপদ েথেক মুি�র জনয একিন�ভােব 
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আ�াহেকই  রণ কের তাােক আ�ান করেতা বেল কুরআনুল 

কারীেম বিণরত হেয়েউ।১৭৯

180 অথ  েদখা যায়, অেনক মুসিলমরা 

অনু প িবপেদ পিতত হেল সাহােযযর জনয একিন�ভােব আ�াহ 

তা‘আলােক আ�ান না কের ওিলেদরেক সাহােযযর জনয আ�ান 

কের থােবন। এেত ঃমািণত হয় েয, জােহলী যুেগর মানুেষরা 

যতরুকু শয়তােনর িশকাের পিরণত হেয়িউল আমােদর েদেশর 

অেনক মুসিলমরা এর ে েয়ও অিধক িশকাের পিরণত হেয়েউ। 

                                                           
180. এ স�েকর আ�াহ তা‘আলা বেলন : ‘‘িতিনই েতামােদর �েল ও সমুে  

�মণ করান। এমনিক যখন েতামরা েনৗকাসমসেহ আেরাহণ কেরা এবং 

অনসকুল হাওয়ায় তা তােদরেক বেয় িনেয়  েল, এেত তারা আনি�ত হয়, 

িাক এমন সময় েনৗকাগেলার গপর তী� বাতাস এেস আনাত হােন, আর 

সবরিদক েথেক েসগেলার গপর েঢগ আসেত লােগ, তারা বুঝেত পাের েয, 

তারা অবরু হেয় পেিেউ, তখন তারা আ�াহেক একিন�ভােব আহবান 

করেত লােগ এই বেল েয, যিদ তুিম আমােদরেক এ িবপদ েথেক গুার 

কর, তাহেল িনহসে�েহ আমরা কৃতজ থকেবা।’’ েদখুন : আলকুরআন, 

সসরা ইগনুস : ২২। এ স�েকর আেরা েদখা েযেত পাের সসরা আন‘আম : 

৬৩; সসরা : আনকাবসত : ৬৫, সসরা ইসরা : ৬৭।  
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তৃতীয় অধযায় 

 অিধকাংশ মুসিলমেদর িশেকর পিতত হওয়ার কারণ 
 

ঃথম পিরে�দ  : অিধকাংশ মুসিলমেদর িশেকর পিতত 

হওয়ার পেরাক ও ঃতযক কারণ। 

ি�তীয় পিরে�দ : ওিলগণ  িক মানুষ ও আ�াহর মােঝ 

ওসীলা বা মধয�তাকারী ? 

তৃতীয় পিরে�দ : পািথরব ও পরকালীন িবষেয় অিলগেণর 

শাফা‘আত 

 তুথর পিরে�দ : সাধারণ মুসিলমেদরেক িশেকর পিতত 

করার েকেক শয়তােনর িবিভ� 

অপেকৗশল 
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ঃথম পিরে�দ 

অিধকাংশ মুসিলমেদর িশেকর পিতত হওয়ার পেরাক ও ঃতযক 

কারণ 

মানুেষর ঃিতির কােজর িপউেন পেরাক ও ঃতযক েকােনা 

না েকােনা কারণ থােক। েস অনুযায়ী আমােদর েদশসহ অনযানয 

েদেশর েয সব মুসিলম িবিভ� িশকরী িববাস ও কমরকাে� িলা 

রেয়েউন, তােদর েস সব িববাস ও কেমরর িপউেন কিতপয় 

পেরাক ও ঃতযক কারণ রেয়েউ।  

ঃথম পেরাক কারণ : ইসলােমর সিাক আ�ীদা স�েকর 

তারা অজ  
جهرلهم عن  :ك الش ابسلم� ف السبب األول غ� اببرش لوقوع[

و]العقيدة اإلسالمية الصحيحة

এ িনেয় ি �া করেল পেরাক কারণ িহেসেব েয িবষয়িরেক 

েমৗিলকভােব দায়ী করা যায় তা হেলা : সিাক ইসলামী আ�ীদা ও 

িববাস স�েকর তারা স�সণর অজ ও মসখর। ইয়াহসদী, ি��ান ও 

�ীেন ই�াহীেমর অনুসারী বেল দাবীদার আরব জনপেদর 
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েলােকরাও িাক এ পেরাক কারেণই িশেকর িনমি�ত হেয়িউল 

বেল কুরআনুল কারীম ও হাদীস �ারা ঃমািণত হয়। 

এ স�েকর আ�াহ তা‘আলা বেলন : 

َّۡومَ  ﴿ ُۡ�ُُه ۡ  َو ِ  َُونِ  ِن� َ�ۡعُبُدونَ  َوَنا َُ َّ ُُ  ل و ُُ نُت ۡ  َ�َي
َ
ُۡۡت ۡ  َءأ ۡضَۡ

َ
 ِعَباَِي أ

ٓءِ  ََ ُؤ مۡ  َ�ٰ
َ
ْ   ۡ هُ  أ ّۡوا ِِيَل  َض َّ ْ  ١ لش َََك  قَاشُوا ٓ  َُ�َبِ�  َ�نَ  َنا ُسۡبَ�ٰ َا ن ََ

َ
 ّ�ّتِخذَ  أ

ۡوِ�َآءَ  ِن�ۡ  َُونَِك  ِن�
َ
ْ  َحّ�ٰ  َوَءابَآَءُه ۡ  ّنّتۡعَتُه ۡ  َوَ�ِٰم� أ وا َُ َ ِۡكرَ  � َئ ْ  ل  قَۡوَنۢ� َوَ�نُوا

و]وو١٨وو،١٧:والفرقين[و﴾ ١ بُوٗر�
‘‘েস িদন আ�াহ একিকত করেবন তােদরেক এবং তারা 

আ�াহর পিরবেতর যােদর এবাদত করত তােদরেক, েস িদন িতিন 

গপাসযেদরেক বলেবন: েতামরাই িক আমার এই বা�ােদরেক 

পথ�� কেরিউেল, না তারা িনেজরাই পথ�� হেয়িউল? তারা 

বলেব- আপিন পিবক, আমােদর পেক আপনার পিরবেতর অনযেক 

অিভভাবক েপ �হণ করা স�বপর িউল না;িক� আপিনই েতা 

তােদরেক এবং তােদর িপতৃপুরষেদরেক েভাগস�ার িদেয়িউেলন, 

ফেল তারা আপনার  ৃিত িব ৃত হেয়িউল এবং তারা িউল 

�ংসঃাা জািত।’’ 180F

181 

এখােন ‘‘তারা আপনার  ৃিত িব ৃত হেয়িউল’’এ কথার �ারা 

এ িদেকই ইি�ত করা হেয়েউ েয, আ�াহ ঃদ� শরী‘আত 

                                                           
181 .আল-কুরআন, সসরা ফুর�ান : ১৭-১৮। 
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স�েকর অজতার কারেণই যুেগ যুেগ মানুেষরা িশেকর পিতত 

হেয়িউল। অতীেতর মানুেষরা েযমন আ�াহর শরী‘আত স�েকর 

অজ হওয়ার কারেণ িবিভ� ঃতযক িশকরী িববাস, কমর ও অভযােস 

িলা হেয়িউল, কােলর পির�মায় অেনক মুসিলমরাও ধীের ধীের 

ইসলাম েথেক অজ হেয় যাওয়া বা মসল েথেকই ইসলামী আ�ীদা 

ও িববােসর বযাপাের সিাক ও �� ধারণা না পাওয়ার কারেণ 

নানািবধ িশকরী িববাস, কমর ও অভযােস িলা হেয়েউ। বতরমােন 

যারা জ� সসেক মুসিলম, তারা িনেজেদরেক মুসিলম বেল দাবী 

কের থাকেলও মহান আ�াহর গলসিহয়যাত ও রবসিবয়যাত স�েকর 

েয ি �া ও ে তনা মেন ঃােণ লালন কের মু’িমন ও মুসিলম হেত 

হয়, েস স�েকর তাােদর অেনেকরই সিাক ও �� ধারণা েনই। 

তারা মুেখ মুেখ ‘আ�াহ আমার রব ও গপাসয’ এ কথা িববােসর 

�ীকৃিত িদেয় থাকেলও কাযরেকেক তারা তােদর এ �ীকৃিত 

িবন�কারী বহ িববাস, কমর ও অভযােস িলা রেয়েউন। মানব 

জািতর ইিতহাস অধযয়ন করেল েদখা যায়, নসহ আলাইিহস 

সালােমর জািত েথেক আর� কের বতরমান যুগ পযর� ইসলাম 

ধেমর িববাসীেদর িশেকর িলা হওয়ার জনয এ অজতা ও মসখরতাই 

হে� মসল ও ঃধানতম কারণ।  

ি�তীয় পেরাক কারণ : শয়তােনর  তুমুরখী ষিযয 
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মুসিলমেদর িশেকর িলা হওয়ার ি�তীয় পেরাক কারণ হে�- 

তােদর ি রশ� শয়তােনর  তুমুরখী ষিযয। শয়তান তােদরেক 

পথ�� করার জনয আ�াহর সামেন েয ঃিতজা কেরিউল, তা েস 

অকের অকের পসণর করেত সকম হেয়েউ। তােদর অজতার 

সুেযােগ ষিযযমসলকভােব েস তােদরেক এমন িকউু ঃতযক 

কারেণ জিিেয় েফেলেউ, যার পিরেঃিকেত তারা িশেকর িনমি�ত 

হয়। িনে� এর কেয়কির কারণ বিণরত হেলা। 

মুসিলমেদর িশেকর িনমি�ত হওয়ার ঃতযক কারণসমসহ : 

ঃথম কারণ : রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও 

অিলগেণর স�ান ঃদশরেনর েকেক সীমাল�ন : 

আ�াহর পের নবী, রাসসল, তাােদ েযাগয গ�রসসরী আেলম ও 

মাশােয়খগণ হেলন সাধারণ মানুষেদর ঃশংসা ও স�ান পাবার 

েযাগয। তাই তাােদর মযরাদা ও স�ান ঃদশরেনর ৈবধ প�া হে�-

�ুরআন ও হাদীেস েয সকল নবী ও রাসসলগেণর বণরনা এেসেউ, 

তােদর নবুওত ও েরসালেতর ঃিত িববাস করা। আমােদর নবী 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক সবরেশষ নবী িহেসেব 

িববাস করা। িনেজর আ�া, িপতা-মাতা, স�ানািদ, সকল মানুষ ও 

স�েদর ভালবাসার গপর তাার ভালবাসােক �ান েদয়া। সব 

িকউুর অনুসরণ ও আনুগতয বাদ িদেয় িনহশতরভােব েকবল তাার 

েরেখ যাওয়া কুরআন ও সহীহ হাদীেসর অনুসরণ ও অনুকরণ 



 

278 

করা। কমর জীবেন তাার সু�ােতর এক�ক অনুসরণ করা।১৮১

182 নবী 

ও রাসসলগণেক অিতমানব িহেসেব মেন না কের এ িববাস েপাষণ 

করা েয, তাারা আমােদর মেতাই মানুষ িউেলন। তাােদর ও 

আমােদর মােঝ পাথরকয শধু এতরুকু েয, তাােদর আ�াসমসহ পিবক 

হওয়ায় মহান আ�াহ তাােদরেক সাধারণ মানুেষর কােউ তাার বাণী 

েপৗেউ েদয়ার জনয বাউাই কের িনেয়িউেলন এবং তাােদর িনকর 

তাার বাণী ঃদান কেরিউেলন। নবুওত ও েরসালেতর দািয়ব 

আদােয়র ঃেয়াজেন আ�াহ তাােদরেক যতরুকু অদৃশয স�েকর 

জান দান কেরিউেলন, এর বাইের তাারা িনজ েথেক আর েকােনা 

অদৃশয স�েকর জাত হেত পারেতন না। তাারা তাােদর সােধযর 

বাইের অঃাকৃিতকভােব কােরা েকােনা কলযাণ করেত বা েকােনা 

অকলযাণ দসর করেত পােরন না। 

তাােদর সােথ আ রণগত স�ান : 

আ রেণর িদক েথেক তাােদরেক েয স�ান ঃদশরন করেত 

হেব তা হেলা তাােদর জীব�শায় বা মুতুযর পেরও তাােদরেক গ� 

�ের নাম ধের আ�ান না করা। তাােদর নাম আেলা না করেল বা 

�বণ করেল তাােদর গপর সালাত ও সালাম পাা করা। আমােদর 
                                                           
182. ইবনু তাইিময়াহ, একেতদাগস িসরািতল মুসতাকীম; স�াদনা : হািমদ 

আল-ফ�ী, (ৈবরত : দারল মািরফাহ, সং�রণ িবহীন, সনিবহীন), পৃ. 

৩৩৬। 
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নবীর জনয িবেশষ কের সাধারণ সমেয় এমিনেতই এবং 

আজােনর পর ও সালােতর মেধয দ দ ও সালাম পাা করা। 

আজােনর পর তাার গপর দ দ পাা করা এবং আ�াহর িনকর 

‘ওসীলা’ নােমর একির িবেশষ মযরাদার �ােন তাােক অিধি�ত 

করার জনয েদা‘আ করা। মদীনায় বা তাার মসিজদ িযয়ারেত 

েগেল তাার কবর িযয়ারত করা। ইয়াহসদী ও ি��ানরা েযমন 

তাােদর নবী ও অলীেদর কবরসমসহেক মসিজদ তথা িগজরায় 

 পা�িরত কেরিউল তাােদর কবরেক েসভােব মসিজেদ  পা�িরত 

না করা। মুশিরকরা েযমন িকউু স  মানুেষর মসিতরর �ানেক 

ঈদগাহ বা বািষরক ওরস ও েমলা বসােনার �ােন পিরণত কেরিউল 

তাােদর কবরেক েস প ঈদ পালেনর �ােন পিরণত না করা। 

িনকর ও দসর েথেক তাােদর িনকর িকউু না  াওয়া। অনু পভােব 

শধুমাক তাােদর নাম বা তাােদর মান ও মযরাদার ওসীলায় আ�াহর 

িনকর িকউু না  াওয়া। তাােদর কবর বা তাােদর কবেরর েদয়ােল 

বরকত হািসেলর জনয হাত না বুলােনা। কবেরর পাবর বা িভতর 

েথেক মাির বা অনয িকউু বরকত বা ঔষধ িহেসেব বযবহােরর 

জনয সং�হ না করা। 

ওিল ও ধমরীয় েনতৃবৃ� েযেহতু নবী ও রাসসলগেণর 

গ�রািধকারী, তাই তাারাও নবী-রাসসলগেণর নযায় ৈবধ স�ান ও 

মযরাদা পাবার অিধকার রােখন; তেব এ িববােসর িভি�েত েয, 
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তাারা আর নবীগণ অব�ানগত িদক েথেক সমান মযরাদার 

অিধকারী নন। নবীেদর মত তাারাও জীিবত বা মৃত েকােনা 

অব�ায়ই অদৃশয স�েকর িকউুই জােনন না। তাই নবীেদর মত 

তাােদরেকও দসর বা িনকর েথেক েকােনা ঃকার কলযাণাজরন বা 

অকলযাণ দসরীকরেণর জেনয আ�ান না করা। মৃতুযর পের তাারাও 

অনযানয সাধারণ মৃতেদর নযায় জীিবত মানুষেদর েদা‘আর ঃিত 

মুখােপকী থােকন। েস কারেণ তাােদর জনয েদা‘আ করা। 

 তাােদর সােথ আ রণগত স�ান হে�- তাােদর কবর কােরা 

বািীর িনকের হেল আ�াহর কােউ তাােদর মাগিফরাত কামনার 

জনয মােঝ মেধয তা িযয়ারত করেত যাওয়া। তাােদর কবর অপর 

েকােনা েজলায় হেল েকােনা জােয়য গে�েশয েসখােন েগেল 

তাােদর মাগিফরাত কামনা করার জনয তা িযয়ারত করা। তাােদর 

কবর বা কবেরর আি�ণােক েকােনা মসিজেদর নযায় পিবক ও 

েদা‘আ কবসেলর �ান িহেসেব মেন না করা। তাােদর নাম ও 

জােতর ওসীলায় আ�াহর কােউ িকউু না  াওয়া। তাােদর কবরেক 

মসিজেদ  পা�িরত না করা। তাােদর কবরেক েকে কের বািষরক 

ওরস পালন না করা। তাােদর কবের েসজদা না করা, বরকত 

হািসেলর জনয কবর বা েসখানকার েকােনা িকউুর গপর হাত না 

বুলােনা এবং েসখান েথেক মাির বা অনয িকউু সং�হ না করা। 

েকােনা গে�শয হািসেলর জনয েসখানকার েকােনা গােউর েগািায় 
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সুতা না বাধা। গােউর মসল কাে� তারকারা না লাগােনা। কাগেজ 

িকউু িলেখ গােউর ডােল তা ঝুিলেয় না রাখা। েরাগ মুি�র 

গে�েশয েসখানকার পািনর কস প, পুকুর ও জলাশয় েথেক পািন 

সং�হ কের না আনা। 

নবী-রাসসল ও ওলীেদর মযরাদা ঃদান ঃসে� এ কথা মেন 

রাখা েয, তাােদর মযরাদা ঃদােনর গে�েশয শরী‘আত আমােদরেক 

যা করেত অনুমিত েদয়, েকবল তা করার মেধযই তাােদর ঃকৃত 

স�ান িনিহত রেয়েউ। আর যা করেত িনেষধ কের তা করার 

মেধযই তাােদর অস�ান িনিহত রেয়েউ। তাােদর বা তাােদর 

কবরেক েকে কের যা করা িনেষধ তা তাােদর জীব�শায় তাােদর 

স�ুেখ করেল এেত েযমন তাারা অস�� হেতন, তাােদর মৃতুযর 

পেরও তাােদর কবরেক েকে কের তা করেল এেত তাােদর  হ 

অস�� হেয় থাকেব। 

নবী-রাসসল ও স  েলাকেদর স�ান ঃদশরেনর বযাপাের এ 

পযর� যা আেলা না করা হেলা, এিরই হে� তাােদর স�ান 

ঃদশরেনর ৈবধ প�া। তাােদর স�ান ঃদশরন করার সময় যারা তা 

লকয করেব তারাই তােদর কতরবয যথাযথভােব পালন করেব এবং 

িশকর ও েবদ‘আেত িলা হওয়া েথেক িনেজেদরেক িনরাপেদ 

রাখেব।  
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রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কবর িনজ গৃেহ 

েদওয়ার কারণ : 

ইয়াহসদী ও ি��ানরা তােদর নবী ও স  মানুষেদর কবর 

িনেয় বািাবািি করার কারেণই রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তাার জীবেনর েশষ সমেয় এেদর গপর আ�াহর 

অিভস�াত কের বেলেউন : 

نحيَِيرئِِهمح َاَسرِجَد، ُ�ََذُروحا َمر «
َ
َر أ ُبوح

ُ
َُذوحا َ

ّ
َُهوحاِ َوالَّصرَرى ات

ح
َنُة اهللاِ َاَ ال عح

َ
ل

دحَرزَ 
ُ
وح  َ َذلَِ  أ

َ
ُهُ �َ وَصَنُعوحا، َول  ح

َ
ِجداَ ّتَخَذ َاسح َُ نح 

َ
َ أ ِِ نُّه َخ

َ
َ َ  .»�ح

‘‘ইয়াহসদী ও ি��ানেদর গপর অ�াহর অিভস�াত, তারা 

তােদর নবীগেণর কবরসমসহেক মসিজদ বািনেয়েউ, তারা যা 

কেরেউ তা করা েথেক িতিন তাার গ�তেক সতকর কেরেউন। 

(আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা বেলন:) অদসর ভিবষযেত তাার কবরেক 

েকে কের এ জাতীয় কােজর ভয় না হেল তাার কবর নেরর 

বাইেরই েদয়া হেতা। তাার কবরেক মসিজদ বািনেয় েনয়ার ভয় 

হওয়ার কারেণই িতিন তাােক িনজ নেরর িভতের দাফন করেত 

বেলেউন’’।১৮২F

183 এ হাদীস �ারা ��তই বুঝা যাে� েয, 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-তাার পরবতরী গ�তেদর 

                                                           
183.বুখারী, ঃাগ�; িকতাবুল জানইয, বাব : ২২, হাদীস নং- ৪২৫; ১/১৬৮; 

মুসিলম, ঃাগ�; িকতাবুল মাসািজদ..., হাদীস নং- ৫৩১; ১/৩৭৭। 
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�ারা তাার কবরেক েকে কের আহেল িকতাবেদর অনু প কমর 

করার বযাপাের আশি�ত িউেলন। আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা 

دحَرزَ 
ُ
وح  َ َذلَِ  أ

َ
ِجداوَول ّتَخَذ َاسح َُ نح 

َ
َ أ ِِ نُّه َخ

َ
َ َ ُهُ َ��ح  ح

َ
َ  

এ কথা বেল রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

েস আশ�ার কথাই বযা� কেরেউন। তাার কবরেক িনেয় যােত 

েকােনা রকম বািাবািি করা না হয় েস-জনয িতিন তাার 

সাহাবীেদরেক সরাসির িনেদরশ কের বেলেউন :  

ِ ح ِ�يحداّ «  ح
َ
وحا َ
ُ
حَعل
َ
 » َ ت

‘‘েতামরা আমার কবরেক বা সিরক ঈদ (ওরস) বা েমলা 

পালেনর �ােন পিরণত কেরা না।’’183F

184 

নবী বা স  মানুষেদর কবরেতা দসেরর কথা তাােদর েকােনা 

িনদশরন [آثير] িনেয় েকােনা ঃকার বািাবািি করারও েকােনা 

সুেযাগ ইসলামী শরী‘আেত �ীকৃত নয়। েস কারেণই আমরা 

েদখেত পাই হদাইিবয়া নামক �ােনর েয গােউর িনে  রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যুেুর জনয তাার সাহাবীগেণর 

বয়‘আত �হণ কেরিউেলন, আ�াহ তা‘আলা তাার একা� করণায় 

েস গাউ ও �ােনর পিরি িতও মুসিলমেদর অ�র েথেক 

স�সণরভােব মুেউ িদেয়িউেলন। ইবন ‘গমার রািদয়া�াহ আনহ 

                                                           
184. ঃথম অধযােয়র রীকা নং ১৬৩  �াবয। 
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েথেক বিণরত। িতিন বেলন : ‘‘আমরা সিঅর শতরানুযায়ী) পরবতরী 

বউর (‘গমরা পালেনর গে�েশয ম�ায় যাওয়ার পেথ) হদায়িবয়া 

নামক �ােনর েয গােউর িনে  আমরা বায়‘আত �হণ কেরিউলাম, 

েস গাউির িনধরারেণর বযাপাের (অেনক ে �া কেরও) আমােদর 

েকােনা দু’জন বযি�ও তা ি ি�ত করার বযাপাের একমত হেত 

পাের িন। এ না পারাির িউল আ�াহর একা� রহমত� প।’’185  

ইবেন হাজার আসকালানী বেলন: ‘‘এ গাউির িনধরারণ করেত 

না পারার মেধয েয িহকমত িনিহত রেয়েউ তা হেলা : এ গােউর 

িনে  েয কলযােণর কাজ হেয়িউল েসরােক েকে কের যােত 

ভিবষযেত েসখােন েকােনা েফ নার জ� না হয়, েস জেনযই এ 

গাউির আ�াহ িনধরারণ করেত েদন িন। কারণ; যিদ তা জনগেণর 

িনকর পিরি ত েথেক েযেতা, তা হেল এ গাউির জািহল ও অজ 

েলাকেদর তা‘যীম ও স�ান পাওয়া েথেক িনরাপদ থাকেতা না। 

এমনিক জািহলেদর অজতা তােদরেক এ-গাউির িবিভ� অসুখ-

িবসুখ দসরীকরেণ গপকারী হওয়ার ধারণায় েপৗেউ িদেতা ...।’’186 

েস গাউির তখনকার সমেয় ি ি�ত করা স�বপর না হওয়া সে�ও 

পরবতরীেত েখলাফেত রােশদার আমেলই আ�াজ ও অনুমােনর 

গপর িনভরর কের েলােকরা েসখানকার একির গাউেক েকে কের 
                                                           
185. বুখারী, ঃাগ�; িকতাবুল িজহাদ, বাব: ১০৯, হাদীস নং- ২৭৯৭;৩/১০৮০। 
186. ইবেন হাজার আস-কালানী, ফতহল বারী; ৬/১১৮। 
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অেনকরা বািাবািি আর� কের িদেয়িউল। নােফ‘ েথেক বিণরত 

েয, ‘‘‘গমার এর িনকর এ মেমর সংবাদ এেস েপৗউেলা েয, িকউু 

েলাকজন েসই গােউর িনে  যাতায়াত কের যার িনে  বায়‘আত 

�হণ করা হেয়িউল। এ সংবাদ শেন িতিন তা েকের েদয়ার 

িনেদরশ কেরন। ফেল তা েকের েফলা হয়।’’187 ইবন আবী 

শায়বাহ ও বুখারীর বণরনার মেধয বািহযক িকউু ৈবপিরতয মেন 

হেলও আসেল দু’ বণরনার মেধয েকােনা ৈবপিরতয েনই। কারণ, 

গাউিরেতা আসেল পরবতরী বউরই ি ি�ত করা স�বপর হয় িন; 

িক� তা সে�ও পরবতরীেত েলােকরা েসখানকার েকােনা একির 

গােউর বযাপাের অনুমােনর িভি�েত এ ধারণা কের িনেয়িউল েয, 

এিরই েবাধ হয় েসই গাউ, যার িনে  রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বায়‘আত �হণ কেরিউেলন। এ ধারণার 

িভি�েতই তারা েস গােউর িনে  েযেত আর� কেরিউল। তেব 

‘গমার রািদয়া�াহ আনহ েস স�াবয গাউিরেকও েকের িদেয় 

ভিবষযেত এরােক েকে কের েয সব েবদ‘আতী ও িশকরী কমরকা� 

হওয়ার আশ�া িউল, েস সেবর মসেলা পারন কেরন। 

                                                           
187. েশখ আ�ুর রহমান ইবেন হাসান আলুস- েশখ, ঃাগ�; পৃ. ২৪৬। 

মুসনােদ ইবেন আবী শায়বাহ েথেক গুৃত। 
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মানুষেক স�ান করা িনেয় বািাবািি করার ধরন: 

স  মানুষেদর িনেয় বািাবািি করার ধরন ও ঃকৃিত ঃসে� 

ড. ই�াহীম বরীকান বেলন : ‘‘কথা ও কােজর মাধযেম কােরা 

ঃশংসা ও �িত বণরনা করার েকেক এর ৈবধ সীমােরখা অিত�ম 

করােকই স  মানুষেদর িনেয় বািাবািি করা (�الغلو ف الصرل) 

বলা হয়’’।১৮৭F

188 িতিন এ বািাবািিেক েমার দু’ভােগ িবভ� 

কেরেউন : 

 ঃথম ঃকার : কথার মাধযেম কােরা ঃশংসা ও ঃ�িত 

বণরনার েকেক এর ৈবধ সীমােরখা অিত�ম করা। এ 

সীমািত�মির আবার িতন ভােব হেত পাের : 

 (ক) কােরা ঃশংসা করেত িগেয় তাােক আ�াহ তা‘আলার 

রবসিবয়যােতর গণাবলীর সােথ স�ৃ� কের েফলা। েযমন 

এ কথা বলা েয, িতিন িবপদ দসর করেত পােরন, কলযাণ 

এেন িদেত পােরন, িতিন গােয়ব স�েকর জাত ইতযািদ। 

যারা আ�াহ তা‘আলা বযতীত অপর কােরা বযাপাের এ 

জাতীয় ধারণা েপাষণ কের, তারা আ�াহর (রবসিবয়যােতর) 

গণাবলীেত একববাদী িববাসী বেল িবেব য হেব না। 

                                                           
188. ড. ই�াহীম বরীকান, ঃাগ�; পৃ. ১৭৪, ১৭৫। 
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কারণ, এ জাতীয় ধারণা তাওহীদী িববােসর পিরপ�ী ও 

িশেকর আকবার এর অ�গরত।’’189 

 (খ) এমন সব কথা ও কাজ করা যা তাওহীেদর পসণরতার 

পিরপ�ী। েযমন কােরা নােম শপথ করা, কথার মাধযেম 

কােরা ই�া ও কামনােক আ�াহর ই�ার সমতুলয কের 

‘আ�াহ ও আপিন যা  ান’ এমনির বলা। এ জাতীয় কথা 

িশেকর আকবার এর পযরােয় না পিেলও িশেকর আসগার এর 

অ�ভুর� হওয়ায় তা আ�াহর একববােদর পসণরতার 

পিরপ�ী। 

 (গ) এমন েকােনা গেণ কাগেক গণািাত করা যা িশকর নয়, 

তেব তা েস গণািাত বযাি�র মেধযও েনই। েযমন কােরা 

কৃপণ হওয়া সে�ও তােক একজন বি দানশীল হওয়ার 

গেণ গণািাত করা। (েযমন কাগেক সিতযকােরর ওিল না 

হওয়া সে�ও তােক ‘অিলেয় কােমল, অিলকুল িশেরামিণ, 

পীের কােমল, িকবলােয় দু’জাহন ও হাদীেয় জামান ইতযািদ 

গেণ গণািাত করা)। িমথযা কথা বলা হারাম ও িনকৃ� 

কিবরা গনার অ�ভুর� হওয়ার কারেণ কাগেক িমেউিমিউ 

                                                           
189. তেদব। 
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এ প গেণ গণািাত করাও হারাম ও কিবরা গনােহর 

অ�গরত কাজ। 

ি�তীয় ঃকার : কেমরর মাধযেম কােরা মযরাদা দােনর েকেক 

সীমাল�ন করা। এির আবার  ার ভােব হেত পাের : 

1. মানুষসহ সৃি�র েয েকােনা ব�র সামেন রকু ও েসজদা করা, 
তােক আ�াহর নযায় ভালবাসা, েগাপন ভয় করা, গনােহর 

কাজ কের কােরা িনকর কমা িভকা করা, েকােনা িবষেয় 

কােরা গপর পসণর ভরসা করা, িনহশতরভােব কােরা আনুগতয ও 

অনুসরণ করা ইতযািদ। এ জাতীয় কমর তাওহীেদর স�সণর 

পিরপ�ী। েকননা, এ সব িশেকর আকবেরর অ�গরত কাজ। 

2. আ�াহর গপাসনার গে�েশয কােরা কবর বা কবের নামায 
পিা, েসজদা করা, কুরআন েতলাওত ইতযািদ করা এ 

ধারণার িভি�েত েয, েসখােন এ সব কাজ করা গ�ম। এ 

জাতীয় কমর িশেকর আসগার এর অ�ভুর� হওয়ায় তা 

তাওহীেদর পসণরতার পিরপ�ী। 

3. কােরা মযরাদা বািােনার জনয এমন েকােনা কাজ করা যা িশকর 
গনােহর অ�ভুর� নয়। তেব শর‘য়ী দৃি�েত েস কাজির 

হারাম। েযমন কােরা কবর পাকা করা, তােত  ৃিতেসৗধ 

িনমরাণ করা ও নাম েলখা ইতযািদ কমর। এ জাতীয় কাজ 
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রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু�াত িবেরাধী 

হওয়ায় তা েবদ‘আেতর অ�গরত। 

4. স  মানুষেদর িনেয় বািাবািি করার ঃসংগ িনেয় আেলা না 
করেত িগেয় আ�ামা নািসর গি�ন আলবানী (মৃত ১৯৯৯ 

ি�.) বেলন: ‘‘েয সকল মাধযম িবলে� হেলও জনগেণর 

িশেকরর মত অমাজরনীয় অপরােধ িনমি�ত করার কারণ হবার 

আশ�া রেয়েউ, িহকমত  ায় েয, েস সকল মাধযমও িনিষু 

করা েহাক। আর েস-জেনযই কবেরর গপর মসিজদ িনমরাণ 

িনিষু করা হেয়েউ। অনু পভােব কবর িযয়ারেতর গে�েশয 

দসর-দসরাে� সফর করেত, কবরেক েমলার (ওরেসর) �ান 

বানােত ও কবরবাসীেদর নােম শপথ করেত িনেষধ করা 

হেয়েউ। কারণ, এ সব কমরই কবরেক িনেয় বািাবািি ও 

কবরেক পসজা করার িদেক েপৗেউ েদয়। িবেশষ কের যখন 

মানুেষর জান েলাপ েপেয় অজতা েবেি যায় এবং গপেদশ 

দানকারীেদর সংখযা কেম যায়, তখনকার কথােতা বলা-ই 

বাহলয।’’190 

                                                           
190. মুহা�দ নািসর গি�ন আলবানী, তাহিযরস সািজদ ‘আন ইে�খা-িযল 

কুবসির মাসািজদা; (ৈবরত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪থর সং�রণ, 

১৪০২িহজরী), পৃ. ১৫৪, ১৫৫। 
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ব�ত স  মানুষেদর স�ান ও মযরাদা দােনর েকেক সাধারণ 

মানুেষরা তােদর িববাস, কথা ও কেমরর মাধযেম েয সব বািাবািি 

কের, েস বািাবািিই হে� অতীত ও বতরমান কােলর সকল 

েদেশর সাধারণ মানুষেদর- িবেশষ কের আগিলয়া ও 

দরেবশগেণর কবর ও কবরসমসেহ যারা গমনাগমন কের এবং 

েসখােন যারা বািষরক ওরস পালন কের তােদর- পথ�� হওয়ার 

মসল কারণ। ধমর ও স  মানুষেদর িনেয় বািাবািি করার েকেক 

শরী‘আেতর সু�� িনেষধাজা ও সতকরবাণী থাকা সে�ও সাধারণ 

মুসিলমেদরেক এ েকেক সীমাল�ন করেত েদখা যায়। মহান 

আ�াহ ও তাার রাসসল-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-যা যা করেত 

িনেষধ কেরেউন, এর েকানিরই করা েথেক তারা িবরত হয় িন। 

এিরই হে� সকল �ান ও কােল মুশিরক ও েবদ‘আতীেদর 

ি রা িরত অভযাস। রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

সাধারণ মুসিলমেদর বযাপাের এ ভয় কেরিউেলর েয, তারা তাার 

স�ান ও মযরাদা ঃদােনর েকেক বািাবািি করেব, তাােক তাার 

গপযু� মযরাদায় সমাসীন না কের তােত অিতরি�ত করেত 

 াইেব, তাার কবরেক বািষরক ওরস ও েমলা বসােনার �ােন 

পিরণত করেব। এই আশ�ায় িতিন তাার সাথীেদর এ-সব করা 

েথেক িনেষধ কের বেলেউন: 
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» 
َ
�َِم،َول َطَرِت الَّصرَرى ِفح ِعيحَس دحِن َارح

َ
َمر أ
َ
ِكح ك ُروح ََطح وحا َ�بحُد اهللاِ  َ 

ُ
ل وح
ُ
ِ�نح ق

 ُ
ُ
ل   »َوَرُسوح

‘‘ি��ানরা ঈসা ইবন মারইয়াম আলাইহাস সালামেক িনেয় 

েয প বািাবািি কেরেউ, েতামরা আমােক িনেয় েস প বািাবািি 

কেরা না, েতামরা বরং আমার বযাপাের বেলা: আিম আ�াহর বা�া 

ও তাার রাসসল।’’ 190F

191 

অনু পভােব িতিন তাার সাহাবীেদরেক তাার কবরেক বািষরক 

ওরস বা েমলা বসােনার �ােন পিরণত করেতও িনেষধ কের 

বেলেউন: 

ِ ح ِ�يحّدا َ «  ح
َ
وحا َ
ُ
حَعل
َ
 » ت

‘‘েতামরা আমার কবরেক েকােনা ঃকার ওরস বা েমলা 

বসােনার �ােন পিরণত কেরা না’’।১৯১F

192 

িক� এ সব িনেষেধর বাণীসমসহ থাকা সে�ও মুসিলম 

সমােজ এর বযিত�ম েদখেত পাওয়া যায়। 

িবিভ� ওলীেদর কবর ও কবরেক েকে কের মুসিলমরা যা 

কেরন, তা েদেখ মেন হয় েয, তারা যিদ রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

                                                           
191. ইমাম আহমদ, ঃাগ�; ১/৪৭। ‘গমার রািদয়া�াহ আনহ েথেক হাদীসির 

বিণরত। 
192. ঃথম আধযােয়র ১৬৩ নং রীকা  �াবয। 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর রওযা মুবারক আমােদর েদেশ েপেতা, 

তা হেল েসখােন তারা েসই সব কাজই করেতা যা তাার কবরেক 

েকে কের করা েথেক িতিন আমােদরেক িনেষধ কেরেউন। 

তােদরেক এ সব কমর করা েথেক েকগ বারণ করেল নবী 

েঃেমর১৯২

193 িমথযা দাবীেত তারা এর িবরেু সশ� ঃিতেরাধ গেি 

তুলেতা। ঃেয়াজেন এ জনয তারা আ�াহিতও িদেতা। তেব 

আ�াহ তা‘আলার অপার রহমত েয, িতিন তাার নবীর কবরেক এ 

রকেমর িমথযা েঃিমক!েদর নানািবধ অপকেমরর হাত েথেক 

েহফাযত কেরেউন।  

ি�তীয় কারণ : রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এবং 

ওিলগণ েক ৈবিশ�য ঃদােনর েকেক বািাবািি 

করা : 

মহান আ�াহর গণগত েয িনরানববইির নাম রেয়েউ েস সব 

নােমর স�কর হে� তাার রবসিবয়যােতর সােথ। আ�াহর এ সব 

গণ থাকার কারেণই িতিন আমােদর রব। েস সব ৈবিশে�যর মােঝ 

রেয়েউ িতিন সবরে�াতা, সবরজ বা গােয়েবর জানী, সবর  �া, সকল 

কলযাণ ও অকলযাণকারী ...ইতযািদ। এ সেবর েকেক তাার েকােনা 
                                                           
193 েঃম শ�ির আ�াহ ও আ�াহর রাসসেলর জনয েমােরই মানানসই শ� নয়। 

তাােদর জনয এির বযবহার করা েবয়াদবী। কারণ, েঃম শ�ির িবপরীত িল� 

অথবা জি পদােথরর জনয বযবহত হেয় থােক। [স�াদক] 
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শরীক না থাকা সে�ও অেনক মুসিলমরা রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম ও ওিলেদর অনু প ৈবিশ�য রেয়েউ বেল 

মেন কের থােকন। অথ  এ সব িবষয়ািদ আ�াহ তা‘আলার 

রবসিবয়যােতর ৈবিশে�যর সােথ স�িকরত হওয়ায় েকােনা সৃি�র 

েবলায় এমন ধারণা করা তাার রবসিবয়যােত িশকর করার শািমল। 

ওলীেদর বযাপাের এ-জাতীয় অিতরি�ত ধারণা করাই মুসিলমেদর 

িশেকর পিতত হওয়ার জনয পেরাকভােব দায়ী। েস জেনয শাহ 

ওয়ালী গ�াহ মুহাি�েস েদহলভী মুসিলমেদর মােঝ িশকর  ালু 

হওয়ার জনয এ ধারণােকই েমৗিলকভােব দায়ী কেরেউন। িতিন এ 

ঃসে� বেলেউন : 

‘‘মুশিরকরা মেন কের ওিলগণ অিধক তপসযা করার ফেল 

মহান আ�াহ তাােদরেক তাার গলসিহয়যােতর পদরা গে�া ন কের 

েদন অথবা অিধক তপসযা কের তাারা তাার জাতস�ার মেধয ফানা 

হেয় যাওয়ার কারেণ এমন সব কামািলয়ােতর ৈবিশে�যর অিধকারী 

হন, যা েকবলমাক মহান আ�াহ বযতীত অপর কােরা ৈবিশ�য 

হেত পাের না। তাারা এ ধরেনর কামািলয়ােতর অিধকারী হেয় 
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থােকন বেলই তাােদর �ারা িবিভ� রকেমর কারামত বা 

আ�যরজনক িবষয়ািদ স�ািদত হয়।’’194 

তৃতীয় কারণ : ব�র সােথ লাভ ও কিতর স�করকরণ : 

 েকােনা ব�েক আ�াহর ই�ায় গপকারী বা অপকারী 

এমনির না বেল সরাসির েস ব�েকই গপকারী বা অপকারী বলা। 

েকননা, গপকার বা অপকার করা তাার রবুিবয়যােতর ৈবিশে�যর 

অ�গরত িবষয়। 

 তুথর কারণ : িন� জগেতর গপর গধবরজগেতর �হ নকেকর 

ঃভােব িববাসী হওয়া : 

মানুেষর ভাগয িনয়যেণ মহাকােশর �হ ও তারকার ঃভােব 

                                                           
194. িশেকরর হাকীকত বণরনা ঃসে� শাহ ওয়ালী গ�াহ মুহাি�েস েদহলভী যা 

বেলেউন, গ� কথাগেলা তাার েস কথারই সারমমর। িতিন এ  ঃসে� 

বেলেউন : 

 منه الصرارة العجيبة األثرر الرس من ابعام� دع  ف ى�سرن يعتقد ىن

 اإل�سرن جنس ف يعهد لم مر ، البمرل صفرت من دصفة متصفر لبونه صدرت ىنمر

 األلوهية خلعة هو �لع أن ى  ، غ�ة ف يوجد   ، �ده جل درلواجب �تص دل ،

 قدابعت هذا يانة مر ، ذل  �و أو دذاته يبق و ذاته ف غ�ه يف� أو ، غ�ه ا

  .�ّ الرافرت أنواع من

েদখুন :  শাহ ওয়ালী গ�াহ, হ�াতু�ািহল বািলগাহ; (ৈবরত : দারল 

মা’িরফাহ, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), ১/৬৭।   
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িববাসী হওয়া। 

প�ম কারণ : আ�াহর গপাসনায় ওিলগণেক শরীক করা : 

মহান আ�াহর বিব, মহব ও তা‘যীম ঃদশরেনর জনয 

িতিন আমােদর মুখ, েদহ ও অ�েরর গপর েয সব ঃকাশয ও 

েগাপন গপাসনা ফরয হওয়ার কথা এ বই এর ঃথম অধযােয় 

বিণরত হেয়েউ, অেনক মুসিলমেদর েস সব গপাসনায় ওিলগণ 

েক শরীক করেত েদখা যায়। 

ষ� কারণ : ওিলগণ েক আ�াহ ও সাধারণ মানুেষর মেধয 

মধয�তাকারী ও শাফা‘আতকারী িহেসেব মেন করা : 

অিলগেণর অেনক ভ�রা মেন কের থােকন েয, ওিলগণ  

আ�াহর অিধক আরাধনা করার ফেল কামািলয়যােতর গা ু �ের 

েপৗেউ থােকন। েস সময় েঃিসেড� েযমন সাধারণ মানুষেদর 

কথা-বাতরা �বেণর জনয মযীেদর মধয�তা অবল�ন কেরন, 

েতমিন আ�াহও সাধারণ মানুেষর কথা-বাতরা �বেণর জনয 

ওিলগণ েক তাার ও সাধারণ মানুেষর মেধয ওসীলা বা মাধযম 

িহেসেব িনেয়াগ কেরন। তাােদর শাফা‘আেতর মাধযেম তােদর 

সমসযািদ আ�াহর িনকর গপ�াপন করেল িতিন তাােদর মযরাদার 

খািতের �তগিতেত তা ম�ুর কেরন। ঃথম অধযােয় 

পির ালনাগত িশকর এর বণরনা ঃসে� আমরা এ-কথা ঃমাণ কের 
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েদিখেয়িউ েয, ওিলেদর বযাপাের এ-জাতীয় ধারণা করা আ�াহ 

তা‘আলার পির ালনা কেমর তাােদরেক শরীক বেল ধারণা করার 

শািমল। 

গে�খয েয, শয়তান সাধারণ মুসিলম জনমেন গ� ধরেনর 

ওসীলা ও শাফা‘আেতর ধারণা সৃি� কের িদেয় এ দু’িরেক েকে 

কেরই তােদরেক আ�াহর গলসিহয়যােতর েকেক নানা রকম ঃতযক 

িশকরী কেমর িলা কেরেউ। তাােদর ওসীলা ও শাফা‘আেত দুিনয়াবী 

কলযাণ অিজরত হয় এবং অকলযাণ দসরীভস ত হয়- এমন ধারণা িদেয় 

একিদেক েযমন ওিলগণ েক গপােসয পিরণত কেরেউ, অপর 

িদেক েতমিন তাােদর কবর ও কবরসমসহেক মসিজেদর িবকি 

এেককির গপাসনালয় িহেসেব দাাি কেরেউ। তাই তােদর 

অেনেকই মসিজেদর পিরবেতর কবের েযেয় থােকন এবং সরাসির 

আ�াহর কােউ তােদর ঃেয়াজন পসরেণর কথা না বেল েকগ বা 

কবর� ওিলর িনকেরই তা কামনা কের। আবার েকগবা তাার 

মাধযেম তা পসরেণর জনয আ�াহর কােউ আেবদন কের থােকন। 

এভােব তারা আরেবর মুশিরকেদর নযায় ওিলেদরেকই সাহােযযর 

জনয িনকর ও দসর েথেক আ�ান কের থােকন। অথ  এ ধরেনর 

আ�ান করােক মহান আ�াহ িশকরী কমর িহেসেব আখযািয়ত 

কেরেউন। েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:و
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ْ  ََ  تَۡدُعوُه ۡ  ِِن ﴿ َمُعوا َۡ َ ْ  َوشَوۡ  ََُ�َٓءُ� ۡ  � ْ  َنا َسِمُعوا َّۡومَ  لَُمۡ ۖ  لۡسَتَجابُوا  َو
كُِم ۚۡ  َُۡمُفُرونَ  لۡلَُِ�َٰمةِ ۡ�ِِ�  ََ بِ�ٖ  ِنۡثُل  ُُنَبئُِ�َك  َو  ]وو١٤و:فيطر[و﴾ ١ ََ

‘‘েতামরা যিদ তােদরেক (সুপািরেশর জনয) আ�ান কর, তা 

হেল তারা েতামােদর আ�ান শনেব না, আর শনেলও তারা 

েতামােদর ডােকর েকােনা জবাব িদেবনা।’’ 

কুরআেনর তজরমা খুেল েদখুন।১৯৪F

195 এ আয়ােত বিণরত সবরেশষ 

কথার �ারা তােদর এ আ�ানেক িশকরী কমর িহেসেব গণয করা 

হেয়েউ। এেত ঃমািণত হয় েয, যারাই এভােব কাগেক আ�ান 

করেব, তারা মুশিরক িহেসেব গণয হেব।و

সাম কারণ : পীর ও মুরববীেদর কথা-বাতরা ও নাসীহাতপসণর 

বাণীসমসেহর অঅ অনুসরণ ও অনুকরণ: 

কুরআন ও সহীহ সু�ােহর িনহশতর অনুসরণ করা হে� 

আ�াহ তা‘আলার গপাসনা। যারা সাধারণ মানুষ তারা অবশয 

েকােনা পীর, আিলম বা মুরববীর কথা সিাক হওয়ার ধারণার 

িভি�েত অনুসরণ করেব। তেব েকানভােবই অঅভােব তাােদর 

অনুসরণ করেব না। যখনই তাােদর েকােনা নাসীহােতর কথা 

কুরআন ও সহীহ সু�ােহর িবপরীেত রেয়েউ বেল জানেত পারেব, 

তখনই তা পিরহার কের কুরআন ও সহীহ সু�াহর কথাই পালন 

                                                           
195. আল-কুরআন, সসরা ফািবর : ১৪। 
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করেব-এ মেমরর মানিসকতা অ�ের লালন কেরই তাােদর অনুসরণ 

করেব। িক� শয়তান অেনক সাধারণ মুসিলমেদরেক তা না কের 

িনজ িনজ পীর ও মুরববীেদর েহদায়াতী কথা-বাতরা অঅভােব 

অনুসরণ ও অনুকরণ করেত িশিখেয়েউ। যার ফেল তােদর 

অেনেকই িনেজ পিাশনা কের েকােনা ভুল কেমরর সঅান েপেল বা 

েকগ তােদরেক েকােনা ভুেলর সঅান িদেল তারা তা সংেশাধন 

কেরন না। অথ  কােরা এ রকম অনুসরণ করা সংি�� বযি�র 

গপাসনা করার শািমল। 

অ�ম কারণ : ইমামগেণর ইজেতহাদী গি�সমসহ পালেনর েকেক 

শরী‘আেতর সীমাল�ন করা : 

েকান িবষেয় মতিবেরাধ হেল তা িনরসেনর জনয কােরা 

ইজেতহাদী মতামতেক অঅভােব �হণ না কের কুরআন ও সহীহ 

হাদীেসর িদেক ঃতযাবতরন করাই হে� জানীেদর ঃিত 

শরী‘আেতর িনেদরশ। িক� অেনক আেলমগণ তা না কের 

মতিবেরাধপসণর িবষেয় ে াখ বঅ কের েকােনা একজন মহামানয 

ইমােমর ইজেতহাদী মতামতেকই ঃাধানয িদেয় থােকন। েকােনা 

িবষেয় ‘নস’ থাকা সে�ও তা েকােনা ইমােমর িনকর না েপৗউার 

কারেণ বা েকােনা অিনভররেযাগয সনেদ তাার িনকর তা েপৗউার 
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কারেণ িতিন হয়েতা তা �হণ না কের থাকেত পােরন।১৯৫

196 

েকােনা িবষেয় ইমামগেণর মােঝ মতেভেদর এ জাতীয় কারণ 

থাকা সে�ও তা িব াের না এেন িনিদর� কের েকােনা একজেনর 

যাবতীয় ইজেতহাদী মতেক অঅভােব �হণ করা ঃকারা�ের তা 

ইয়াহসদী ও ি��ানেদর নযায় ইমামগণেক একািধক রব বািনেয় 

েনয়ার সমতুলয। 

নবম কারণ : েদা‘আ করার সময় ওসীলা �হেণর েকেক 

বািাবািি করা: 

েকান জীিবত মানুষেক েদা‘আ করেত বলা বা েকােনা জীিবত 

মানুেষর েদা‘আর ওসীলা �হণ করা ৈবধ ওসীলার একির ঃকার। 

তেব েদা‘আর মােঝ েকােনা নবী, ওিল বা জীিবত অথবা মৃত 

েকােনা মানুেষর নাম মুেখ গ�ারণ কের তাােদর জাতস�া িকংবা 

মযরাদা ও হরমত এর ওসীলায় বা খািতের আ�াহ তা‘আলার কােউ 

                                                           
196. েকান িবষেয় ইমামগেণর মােঝ মতিবেরাধ হওয়ার িপউেন বহিবধ কারণ 

রেয়েউ। ত�েধয গ� দু’ির কারণ গে�খেযাগয। এ স�েকর িব�ািরত 

জানার জনয ইমাম ইবেন তাইিময়যাহ (রহ.) কতৃরক রি ত ‘রফগল মালাম 

‘আন আই�ািতল আ‘লাম’ ও শাহ ওয়ালী গ�াহ মুহাি�েস েদহলভী (রহ.) 

কতৃরক রি ত ‘আল-ইনসাফ ফী মাসাইিলল িখলাফ’ িকতাব দু’ির েদখা 

েযেত পাের। (গে�খয, ঃথম ��ির আপিন এ ওেয়বসাইেরই পােবন। 

[স�াদক]) 
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িনেজর ইহ-পরকালীন েকােনা কলযাণ কামনা কের েদা‘আ করার 

িবষয়ির কুরআন ও সহীহ সু�াহ �ারা �ীকৃত নয়। এ জাতীয় 

ওসীলা অৈবধ। ওসীলাকারীর অ�েরর অব�ার পিরেঃিকেত এরা 

িশকর হেত পাের। এ জাতীয় ওসীলা অৈবধ ও িশকরপসণর হওয়ার 

কারণ িন� প : 

 ক) কােরা িনকর েথেক েকােনা ব�  াওয়ার সময় তৃতীয় 

েকােনা মানুেষর নাম ও মযরাদার বযবহার েকবল তখনই 

ৈবধ হেত পাের যখন েস মানুষির জীিবত থােক এবং তার 

নাম বযবহােরর জনয িলিখত বা েমৗিখকভােব তার স�িত 

ঃদান কের। অনযথায় এমনির করা সাধারণত একির 

অৈনিতক ও অৈবধ কমর িহেসেব িবেব য হেয় থােক। নবী 

ও ওিলগণ মের যাওয়ার কারেণ েযেহতু কােরা েকােনা 

িবষেয় তাারা তাােদর স�িত ঃদান করেত পােরন না, তাই 

তাােদর নাম, মযরাদা ও হরমেতর ওসীলায় আ�াহর কােউ 

িকউু  াওয়া ৈবধ হেত পাের না। 

(খ) মানুেষরা পর�েরর ঃিত মুখােপকী থাকায় এেক অেনযর 

জনয ওসীলা হেত পাের; িক� আ�াহ কােরা মুখােপকী না 

থাকায় িতিন কােরা নাম, মযরাদা ও হরমেতর কথা কােরা 

মুেখ শেন িকউু করেবন, তা আশা করা যায় না। 
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 (গ) নবী ও অিলগেণর নাম ও মযরাদার ওসীলায় আ�াহর কােউ 

িনেজর জনয িকউু  াওয়া আর ‘অমুক বযি�েক অমুক ব� 

িদেয়েউন, তাই আমােকও অমুক ব�ির িদন’ এমন কথা 

বলার শািমল। এমন আবদার একজন মানুেষর কােউ করা 

েযমন অ�হণেযাগয ও অেসৗজনযমসলক িবেবি ত হেয় থােক, 

েতমিন এমন আবদার আ�াহ তা‘আলার কােউও 

অ�হণেযাগয ও অেসৗজনযমসলক আ রণ বেল িবেবি ত 

হেব। 

 (ন) আ�াহর কােউ নবী ও অিলগেণর েয মযরাদা রেয়েউ তা 

তাােদর জেনযই। এর সােথ অপর কােরা মযরাদা লােভর বা 

কােরা েকােনা ঃেয়াজন পসরেণর েকানই স�কর েনই। 

তাােদর নাম ও মযরাদা ও হরমেতর ওসীলায় িকউু েপেত 

 াওয়া  ুির কের একজন স  ও নযায় িব ারেকর নাম 

বযবহার কের  ুিরর দ� েথেক েরহাই পাবার অপে �া 

করার শািমল। 

 (ঙ) আ�াহর িনকর িকউু  াইেত হেল েকােনা স কেমরর ওসীলা 

কের বা িকউুর ওসীলা উািাই তা কিণক তা  াওয়া েযেত 

পাের। িক�  াওয়ার সময় মুেখ কােরা নাম ও মযরাদার 

কথা আ�াহেক শনােনা েকােনা স  কমর নয়। তাই তা 

েকােনা ওসীলা হেত পাের না। 
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 ( ) কােরা কােউ কােরা নাম বযবহার কের িকউু  াওয়ার অথর 

হে� েস বযি�েক তৃতীয় বযি�র �ারা ঃভািবত করা এবং 

তােক ঃভািবত কেরই ৈবধ বা অৈবধ েকােনা কাজ আদায় 

কের েনয়া। মানুষ মানুেষর �ারা ঃভািবত হয় বেলই 

মানুেষর মােঝ এমন ওসীলার ঃ লন রেয়েউ। তেব 

আ�াহর বযাপাের এমন ধারণা করা তাার পির ালনা কেমর 

িশকর করার শািমল। আরেবর মুশিরকরা আ�াহর কােউ 

তােদর েদবতােদর অেনক মযরাদা রেয়েউ বেল মেন কেরই 

তারা তােদর েদবতােদরেক আ�াহর িনকরবতরী হওয়ার 

মাধযম বা ওসীলা বেল মন করেতা। েয সকল মুসিলমরা 

অনু প ধারণার বশবতরী হেয় েদা‘আ করার সময় নবী ও 

অিলগেণর নাম, মযরাদা ও হরমেতর ওসীলায় েদা‘আ 

কেরন, তারা ঃকারা�ের আরেবর মুশিরকেদর নযায় 

আ রণ কেরন এবং নবী ও অিলগেণর মযরাদার �ারা 

আ�াহেক ঃভািবত কের এর মাধযেম িনেজেদর ইহ-

পরকালীন কলযাণ অজরন করেত  ান। ওসীলার িবষয়িরেক 

িনেয় অিধক বািাবািি হেয়েউ বেলই এ অধযােয়র ি�তীয় 

পিরে�েদ এ স�েকর আেরা িব�ািরত আেলা না করেবা 

ইন-শাআ�াহ। 
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দশম কারণ : অিলগেণর শাফা‘আত স�েকর বািাবািি : 

মুশিরকরা েযমন তােদর কিতপয় স  মানুষ ও েফের�ােদর 

নােম িনিমরত মসিতরসমসহেক আ�াহর িনকর শাফা‘আতকারী মেন 

কের তােদরেক ইহকালীন ঃেয়াজন পসরেণ শাফা‘আেতর জনয 

আ�ান করেতা, অেনক মুসিলমরাও েতমিন ওিল ও পীরগণেক 

অনু প ধারণার িভি�েত ইহ-পরকালীন ঃেয়াজন পসরেণর েকেক 

শাফা‘আেতর জনয আ�ান কের থােকন। তারা আেরা মেন কেরন 

েয, তাারা মেরও মেরন িন, বরং �ান পিরবতরন কেরেউন মাক১৯৬

1 9 7। 

তাারা  হানী শি�বেল অদৃশয স�েকর অবগত হেত পােরন। দসর 

ও িনকর েথেক েকগ তাােদরেক শাফা‘আেতর জনয আ�ান 

করেল তাারা তা শনেত পান। আেখরােত আ�াহর েকােনা অনুমিত 

উািাই তােদরেক তাারা শাফা‘আত কের জা�ােত িনেয় েযেত 

পারেবন বেলও তারা মেন কেরন। অথ  তাােদর বযাপাের এমন 

ধারণা েপাষণ করা আ�াহর গলসিহয়যাত ও রবসিবয়যােতর ৈবিশে�য 

িশেকরর শািমল। েযেহতু শাফা‘আত স�েকর সিাক ধারণা না 

থাকার কারেণ সাধারণ জনগণ শাফা‘আতেক েকে কের িশেকর 

                                                           
197. স�বত: তারা এ জনযই মারা েগেউন না বেল ‘ইে�কাল কেরেউন’ বেল 

থােকন। সুতরাং আমােদরেক এ িবদ‘আতী শ�ির তযাগ করা গি ত। 

[স�াদক]  
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িনমি�ত হে�, েস-জনয এ অধযােয়র তৃতীয় পিরে�েদ 

শাফা‘আত স�েকর িব�ািরত আেলা না করা হেয়েউ। 

একাদশ কারণ : ওিলেদর িনকর কলযাণ কামনা করা এবং তাােদর 

অকলযােণর েগাপন ভয় করা:  

সকল কলযাণ ও অকলযােণর মািলক এককভােব আ�াহ 

তা‘আলা হওয়া সে�ও অেনেক মেন কেরন েয, আ�াহ তা‘আলা 

ওিলগণেক েউার েউার অেনক কলযাণ ও অকলযােণর মািলক 

বািনেয় িদেয়েউন এবং েস অনুযায়ী তারা তাােদর িনকর তা কামনা 

কেরন। কবর� গাউ, পুকুর ও কস েপর পািন এবং জীব-জ�েক 

ওিল বা ওিলর কবেরর সােথ সংি��তার কারেণ েসগেলােক 

বরকতপসণর মেন কের এর �ারা িবিভ� ঃকার েরাগ েথেক মুি� 

কামনা কেরন। ওিলেদর কবরেক েগাপেন ভয় কেরন। ওিলর 

অকলযােণর ভেয় কবেরর গাউ বা গােউর ডাল কারেল সমসহ 

কিতর আশ�া কেরন। দুনররনায় পিতত হওয়ার ভেয় কবেরর 

পাবর িদেয় যাওয়ার সময় গািি ধীর গিতেত পির ালনা কেরন। 

�াদশ কারণ : কবেরর স�ান ঃদশরেনর েকেক বািাবািি করা : 

একজন মুসিলেমর কবেরর স�ান ঃদশরেনর শরী‘আত 

�ীকৃত প�া হে�-শর‘য়ী েকােনা ওজর বযতীত এর গপর িদেয় 

িব রণ না করা, এর গপের না বসা, এর গপর ঃ�াব-পায়খানা 

না করা,  তু�দ জ� এর গপর িব রণ করেত না েদয়া। েকােনা 
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কবর এককভােব থাকেল ভিবষযেত যােত তা কবর িহেসেব 

ি ি�ত করা যায়, েস জেনয এর  ার পােবর েবিা বা েদয়াল িনমরাণ 

করা। েকােনা অব�ােতই কবরেক দুিনয়াবী কলযাণ ও বরকত 

�হেণর �ান িহেসেব গণয না করা। এর গপর বা এর  ারপােবর 

মসিজদ িনমরাণ না করা। িক� শয়তােনর ঃেরা নায় পেি সাধারণ 

মুসিলমগণ এর িবপরীেত ওিলেদর কবরেক স�ান েদখােত েযেয় 

তােক ঃথেম বরকত �হেণর �ােন পিরণত কেরেউ। পের 

েসখােন মসিজদ বািনেয় নামায, কুরআন েতলাওয়াত ও অব�ান 

�হণ করাসহ আেরা িবিভ� রকেমর গপাসনা করেত িশিখেয়েউ। 

কবেরর ঃা�ণেক ওিলর কারেণ বরকত �হেণর �ান িহেসেব 

মেন কের এর সংল� গাউ, মাির, কস প বা পুকুেরর পািন, মাউ ও 

অনযানয জীব-জ�েক গপকারী মেন কের তাে�েক বরকত �হণ 

করেত িশিখেয়েউ। অথ  আ�াহর গপাসনার জনয কবর েকােনা 

গপাসনালয় না হওয়ােত েকােনা কবেরর পােবর বেস কবর� 

ওিলর স�ি� অজরেনর মাধযেম আ�াহর স�ি� কামনা করা 

ঃকারা�ের েস অিলরই গপাসনার শািমল। আর েকােনা ব�র 

�ারা গপকার পাবার িবষয়ির স�সণর েপ আ�াহর ই�াধীন হওয়া 

সে�ও েস ব�র �ারা গপকােরর িবষয়েক কবর� ওিলর সােথ 

স�করযু� করার কারেণ তা আ�াহর রবসিবয়যােত িশেকরর 

শািমল। 
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কেয়াদশ কারণ : রাজৈনিতক েনতােদর আনুগতয করার েকেক 

বািাবািি করা :و

শয়তােনর ঃেরা নায় পেি অেনক সাধারণ মুসিলম 

রাজৈনিতক েনতােদর অঅভােব অনুসরণ ও আনুগতয কের 

থােকন। তােদর মধয েথেক েক তােদরেক আ�াহর �ীন ঃিত�ার 

িদেক আ�ান করেউ আর েক মানব রি ত িবধান ঃিত�ার িদেক 

আ�ান করেউ, তা িব ার না কেরই তারা তােদর আনুগতয কের 

থােকন। অথ  এ ধরেনর অঅ আনুগতয আ�াহর রবসিবয়যােত 

িশেকরর শািমল। 

 তুদরশ কারণ : 

েকান েকােনা েরাগ বযািধ আ�াহর ই�ায় অেনযর িদেক 

সং�িমত হয়।  েস সং�মণেক আ�াহর ই উার সােথ স�িকরত 

না কের েরাগেকই িনজ েথেক সং�িমত হয় বেল িববাস করা বা 

এমনির বলা। 

গপযুর� এ সব কারণ উািাও িশকর সংনিরত হওয়ার জনয 

আেরা িকউু ঃতযক কারণ রেয়েউ, যা মুসিলমেদর মােঝ ঃ িলত 

িশকরসমসহ অধযয়ন করেল েয েকগই তা িশেকরর কারণ িহেসেব 

ি ি�ত করেত পারেব। এ সব কারণসমসেহর ঃিত দৃি� িদেল 

সহেজই ঃতীয়মান হয় েয, মুসিলমেদর মােঝ িশকর সংনিরত 

হওয়ার িপউেন পেরাক ও ঃতযক েয সব কারণ রেয়েউ েসগেলার 
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সােথ ইসলাম পসবরযুেগর ধমরঃাণ মানুেষর মােঝ িশকর সংনিরত 

হওয়ার কারণসমসেহর সােথ বহলাংেশ িমল রেয়েউ। 
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ি�তীয় পিরে�দ 

ওিলগণ  িক মানুষ ও আ�াহর মােঝ ওসীলা বা মধয�তাকারী? 

জােহলী যুেগ আরেবর মুশিরকেদরেক শয়তান িবিভ� 

রকেমর ধযান-ধারণা েদয়ার মাধযেম িশেকর িলা কেরিউল। 

তােদরেক েয সব ধযান-ধারণা িদেয়িউল ত�েধয অনযতম একির 

ধারণা এমন িদেয়িউল েয, আ�াহর ওিল ও েফের�ােদর নােম 

তােদর েয সব েদব-েদবী রেয়েউ েসগেলা আ�াহ ও সাধারণ 

মানুেষর মােঝ মধয�তাকারী। এেদর মধয�তা �হণ করেল অিত 

সহেজ আ�াহর িনকরবতরী হওয়া যায়। আবার এেদর মধয�তা 

েপেত হেল এেদর স�ি� অজরন করেত হয়। েস জেনয তারা 

এেদর গে�েশয মানত করেতা। এেদর কােউ অব�ান করেতা। 

সাহােযযর জনয এেদরেক আ�ান করেতা। তারা েয এেদর 

মধয�তা পাওয়ার গে�শযেক সামেন েরেখই এ জাতীয় গপাসনা 

করেতা েস স�েকর তারা িনেজরাই বলেতা : 

َّ  َ�ۡعبُُدُه ۡ  َنا﴿ ِ ِ  ٓ ُِِونَا رئ َُ ُ�ِ  �َِِ  ِ َّ ٰ  ل ََ   ] ٣: الزار[ ﴾ ُ�لۡ

‘‘আমরা তােদর গপাসনা করিউ েকবল এ জনয েয, তারা 

আমােদরেক আ�াহর অিধক িনকরবতরী কের েদেব।’’ 197F

198 

                                                           
198. আল-কুরআন, সসরা যুমার : ৩। 
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মুশিরকেদর এ কথার �ারা পিররারভােবই বুঝা যাে� েয, 

তারা েয সব গে�শযেক সামেন েরেখ িবিভ� েদব-েদবীর গপাসনা 

করেতা, ত�েধয এেদর ওসীলায় আ�াহর িনকরবতরী হেত  াওয়া 

তােদর একির অনযতম গে�শয িউল। কােলর পির�মায় ওলীেদর 

বযাপাের শয়তান বহ মুসিলমেদর অ�েরও এ জাতীয় ধারণার জ� 

িদেয়েউ। শধু তা-ই নয়, তােদরেক আেরা ধারণা িদেয়েউ েয, 

তাােদর মাধযেম মানুেষরা তােদর জীবেনর েউার েউার িবষয়ািদ 

ঃাা হেয় থােক। পৃিথবীর িনয়ম-শৃ�লা তাােদর মাধযেমই 

পির ািলত হেয় থােক। আ�াহ তাােদর মাঝ েথেক কিতপয় 

বযি�েক আবদাল, আওতাদ, আবরার, গাগউ ও কুতুব... ইতযািদ 

ঃশাসিনক পেদ িনেয়াগ িদেয় থােকন।১৯৮

199 আ�ুল কািদর জীলানী 

(রহ.) আ�াহর পক েথেক গগউ েখতাব েপেয়িউেলন বেলই তাােক 

গগউুল আ‘জম বলা হেয় থােক। একই কারেণ  ��ােমর 

মাইজভা�ােরর আহমদু�াহ মাইজভা�ারীেকও গগউুল আ‘জম বলা 

হয়। েঃিসেডে�র কােউ মযীেদর েয প মযরাদা থােক, আ�াহ 

তা‘আলার িনকর তাােদর েস রকম মযরাদা রেয়েউ। জনগরবপসণর 

িবষয়ািদ গপ�াপেনর েকেক মযীরা েযমন েঃিসেডে�র মাধযম 

                                                           
199. েলখেকর মসল কথার গুৃিত এ বই এর ঃথম অধযােয়র ২৫ নং রীকায় 

ঃদান করা হেয়েউ। েদখুন : ৈদিনক ইনিকলাব, ২৫ েসে��র ১৯৯৭ ি�., 

পৃ.৬। 
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হেয় থােকন, েতমিন আ�াহর িনকর সাধারণ মানুেষর সমসযািদ 

গপ�াপন করা, তােদর মন�ামনা পসণর কিরেয় েদয়ার জনয 

ঃেয়াজনীয় সুপািরশ করা এবং তােদরেক আ�াহর িনকরবতরী 

কের েদয়ার েকেক ওিলগণ  হেলন আ�াহর মাধযম বা ওসীলা ! 

[নাগযুিব�াহ] 
 

মানুেষর জীবেনর ইহেলৗিকক সমসযা ও তা সমাধােনর মাধযম: 

মানুেষর জীবেনর সমসযািদ েমার দু’ভােগ িবভ� : 

এক, জীবন ও জীিবকার সমসযা। দুই, পরকালীন সমসযা। 

ঃিতির মানুষই পৃিথবীেত ভাল জীবন ও জীিবকা েপেত  ায় এবং 

ঃিতির মু’িমন মাকই আেখরােত শাি�ময় জীবন লাভ করেত  ায়। 

পৃিথবীেত ভাল জীবন ও জীিবকা লােভর িবষয়ির মানুেষর ভােগযর 

সােথ স�িকরত। ভাগয িনধরারণ স�েকর আমরা এ বই এর ঃথম 

অধযােয় আ�াহ তা‘আলার রবসিবয়যােতর ৈবিশ�য স�েকর 

আেলা না ঃসে� িব�ািরত আেলা না কেরিউ। তাই এখােন এ 

স�েকর িব�ািরতভােব িকউু না বেল সংেকেপ শধু এরুকু বলেত 

 াই েয, আ�াহর ইনসাফ ও িব াের েয মানুষেক েয জীবন ও 

জীিবকা ঃদান করা গি ত ও তার জনয ম�লজনক বেল িতিন 

মেন কেরেউন, তােক িতিন েস জীবন ও জীিবকা ঃদােনর 

পিরকিনা পসবর েথেকই কের েরেখেউন। ঃিতির মানুেষর ভােগয 
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কী জীবন ও জীিবকা রেয়েউ তা খিতেয় েদখার মাধযম েস 

িনেজই। সু� জীবন ও গ�ম জীিবকা লাভ করার জনয তােক 

শরী‘আতস�ত ৈবধ গপায় ও প�ায় ঃেয়াজনীয় কমর করেত 

হেব। েয সকল কমর করার েকেক জীিবত মানুেষরা এেক অেনযর 

�াভািবকভােব কমর বা েদা‘আ করার মাধযেম সাহাযয করেত পাের, 

েস সকল েকেক অেনযর কমর বা েদা‘আর সাহাযয েনয়া েযেত 

পাের। এ ধরেনর েকেক িনেজ ও ঃেয়াজেন অনয জীিবত মানুেষর 

সাহাযয িনেয় কমর কের কেমরর ফল ঃািার জনয সবরদা আ�াহর 

কােউই তাার দয়া কামনা করেত হেব। ৈধেযরর সােথ যাবতীয় 

সমসযার েমাকােবলা করেত হেব। ভাগয পিরবতরেন িবল� হে� 

েদেখ েকােনা অব�ােতই ৈধযরহারা হেয় েকােনা িবকি পেথ ভাগয 

পিরবতরেনর ে �া করা েথেক িবরত থাকেত হেব। েকােনা পীর, 

ফকীর ও ওিলর কবের এ জনয েকােনা আেবদন-িনেবদন করা 

েথেক স�সণরভােব িবরত থাকেত হেব। মেন রাখেত হেব েয, 

ভােগয সু� জীবন, স�ান ও গ�ম জীিবকা েলখা থাকেল ৈবধ প�া 

অবল�েনর মাধযেম তা আজ েহাক কাল েহাক, পাওয়া যােবই। 

েকগ হাজার ষিযয কেরও তা োকােত পারেব না। আর ভােগয 

তা েলখা না থাকেল সারা দুিনয়ার জীিবত ও মৃত মানুেষরা সাহাযয 

ও েদা‘আ করেলও তা পাইেয় িদেত পারেব না। ৈবধ প�া 

অবল�েনর মাধযেম ভাগয পিরবিতরত হেল তা েযমন আ�াহরই 
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দান হেয় থাকেব, েতমিন অৈবধ প�া অবল�েনর পর তা 

পিরবিতরত হেল তাও আ�াহরই �ারা হেয় থাকেব। দুেয়র মােঝ 

পাথরকয এরুকু েয, যারা ৈবধ প�া অবল�ন কের ৈধেযরর সােথ 

অেপকা কের, তারাই হেব ঃকৃত মু’িমন ও আ�াহর িঃয়ভাজন 

বা�া। আর যারা অৈধযর হেয় কবর ও কবের েযেয় েরাগ মুি�, 

স�ান দান ও গ�ম জীিবকা ইতযািদ  াইেব, তারা হেব মুশিরক ও 

আ�াহর িবরাগভাজন। 

পরকালীন সমসযা সমাধােনর মাধযম: 

এ েকেক শরী‘আেতর একক িশকা হেলা :  ঈমান ও স  

‘আমলই হে� মানুেষর পরকালীন সমসযা সমাধােনর একক 

মাধযম বা ওসীলা। এ দু’ির গণ বযতীত যারা অনয েকােনা গপােয় 

আ�াহর িনকরবতরী হওয়া যায় বেল মেন কের, তারা মসলত 

কিনার জগেতই বসবাস কের। মুহািজর, আনসার ও তাােদর 

অনুসারী পরবতরী মনীষীগণ এ িবষয়ির অনুধাবন কেরই ঈমান ও 

‘আমেল সােলহ এর েকেক অিধক ঃিতেযািগতায় িলা 

হেয়িউেলন। যার ফেলই সাহাবীেদর মধযকার দশজন বযি� 

আ�াহর পক েথেক এ দুিনয়ােত থাকেতই জা�ােতর আগাম সনদ 

লাভ কেরিউেলন। বািকরা সনদ লাভ না করেলও তা লাভ করার 

েযাগয হেয়িউেলন। এক কথায় আ�াহর িনকরবতরী হওয়ার জনয 

কুরআনুল কারীেম বিণরত- 
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ّ�َها ﴿
َ
� ٰ َٓ  َ�ُِ َّ ْ  ل َُوا ْ  َءاَن وا ُُ َ  لّ� َّ ْ  ل و]وو٣٥:ومةواليئ[و﴾لشۡوَِسيَۡةَ  َِِ�ۡهِ  َولۡ�َتُغٓوا

‘‘েহ মু’িমনগণ! েতামরা আ�াহেক ভয় কর এবং তাার ৈনকরয 

অোষণ কর’’।১৯৯F

200 

এ আয়ােত ওসীলা অোষেণর েয িনেদরশ রেয়েউ, এর �ারা 

তাারা ঈমান ও ‘আমেল সােলহ করার ঃিত িনেদরশ করার কথাই 

বুেঝিউেলন। 

জানী ও স  মানুষেদর সাহ যর �হণ : 

 ঈমান কী এবং িকভােব ‘আমেল সােলহ করেত হয়, তা 

তাােদর কােরা জানা না থাকেল েস জনয তাারা জানী ও স  জেনর 

সাহ যর �হণ কেরিউেলন। তাােদর িশকার অনুসরণ ও অনুকরণ 

কের েস অনুযায়ী ঈমান ও ‘আমেল সােলহ করােকই তাারা 

আ�াহর িনকরবতরী হওয়ার একক ওসীলা িহেসেব গণয 

কেরিউেলন। ঈমান ও ‘আমেল সােলহ না কের েকবলমাক স  

মানুষেদর সাহ যর �হণ করা বা তাােদর হােত বায়‘আত২০০F

201 

করােকই তাারা আ�াহর ৈনকরয লােভর মসল গপায় িহেসেব 

িনধরারণ কেরন িন। অনুসরেণর েকেক তাারাই িউেলন আমােদর 

                                                           
200. আল-কুরআন, সসরাহ মা-ইদাহ : ৩৫। 
201. যিদও এ ধরেনর বাই‘আত �হণ জননয িবদ‘আত। এর অিধকার তােদর 

েনই। এ অিধকার শাসকেদর জনয িনধরািরত। [স�াদক] 
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একমাক আদশর। তাই আমােদরেকও তাােদর আদশর অনুসরণ কের 

আেখরােত আ�াহর স�ি� অজরন কের শাি�ময় জীবন লােভর 

আশা করেত হেব। 

কুরআেন বিণরত ‘ওসীলা’ শে�র অপবযাখযা : 

 িক� কােলর পির�মায় এক ে�ণীর মানুেষরা তাােদর 

আদশর েথেক িব ুযত হেয় যায়। ধমরীয় জােনর অভােবর সুেযােগ 

শয়তান তােদর মােঝ ওসীলা স�েকর ভুল ধারণা িদেত সকম 

হয়। একে�ণীর মানুষেক এ ধারণা িদেত সকম হয় েয, সাধারণ 

মানুেষর পেক আ�াহর িনকরবতরী হওয়া ও আেখরােত মুি� 

পাওয়ার জনয শধুমাক ঈমান ও ‘আমেল সােলহ করাই যেথ� নয়। 

এ জনয ঃেয়াজন রেয়েউ একজন ওিলর হােত বায়‘আত ও তাার 

ওসীলা �হণ। েযমন একজন পীর বায়‘আেতর ঃেয়াজনীয়তা 

বণরনা ঃসে� গ� আয়ােত বিণরত ওসীলা শে�র অথর বণরনা ঃসে� 

বেলন : 

‘‘আমরা দুিনয়ােত েদিখ েকােনা কাজই ওসীলা বযতীত হয় 

না, আর েস জনযই আ�াহ বেলেউন: (وادتغوا ىله الوسيلة) ‘‘আ�াহ 

পােকর মহববত অজরন করার জনয অিউলা তালাশ কর।’’ 201F

202 এ 

আয়ােতর সরল অথর বণরনা করার পর এর বযাখযা করেত িগেয় 

                                                           
202. মাওলানা েমাহা�দ এউহাক (পীর  রেমানাই), েভেদ মা‘িরফাত; পৃ. ১১। 
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ওসীলা অোষণ করা �ারা েয আ�াহ তা‘আলা তাার গপর ঈমান 

ও ‘আমেল সােলহ করার মাধযেমই তাার ৈনকরয অোষণ করেত 

বেলেউন, িতিন এ কথা না বেল বেলেউন : আ�াহর ৈনকরয 

লােভর জনয ‘‘একজন পীেরর হােত বায়‘আত কর।’’ ভাবরা েযন 

এমন েয, েকােনা পীেরর হােত বায়‘আত করেলই েযন সাধারণ 

মানুেষর জা�ােত যাওয়ার পথ সুগম হেয় েগল। একজন সাধারণ 

মানুষ একজন শরী‘আতী পীেরর হােত বায়‘আত করেল২০২

203 এেত 

তার পেক শরী‘আত স�েকর জানা এবং েস অনুযায়ী ‘আমল করা 

সহজ হেব- তােত েকােনা সে�হ েনই। িক� পীর সােহব যিদ 

িনেজেক সাধারণ মানুেষর কাণকতরা ভাবেত শর কেরন, আর 

মুরীদরা যিদ পীর বযতীত মুি�র েকােনা পথ েনই বেল ভাবেত 

থােক, তা হেলই েতা সমসযার সৃি� হয়। অপরাধীরা যতই অপরাধ 

করক না েকন, তােদর কমা কের েদয়ার জনয আ�াহর দরজা 

সব সময়ই গ�ু�। তাওবােয় নাসসহা তথা খাাির তাওবা করেলই 

                                                           
203. স�বত: েলখক ‘শরীয়তী পীর’ বেল সিতযকার আেলমেদর বুিঝেয়েউন, 

নতুবা পীর শ�ির ইসলােমর েকােনা �হণেযাগয শ� নয়। শরীয়তী পীর 

বলেত িকউু েনই। তাউািা আেলেমর হােতও বাই‘আত হওয়ার অিধকার 

েনই; কারণ বাই‘আত শরী‘য়েতর পিরভাষা, শরী‘য়ত িনধরািরত �ােনই তা 

করেত হয়। শাসক ও যুুেকেক েসনা পির ালেকর িনকর বযতীত আরও 

কারও িনকর তা হওয়া জােয়য ঃমািণত হয় িন। [স�াদক] 
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িতিন তােদর অপরাধ মাজরনা কেরন। এ সতযির কুরআেনর িবিভ� 

আয়াত �ারা ঃমািণত হেয় থাকেলও পীর সােহবগণ তা েবমালুম 

ভুেল যান। তারা বেলন-অেনক অপরাধ করেল না িক আ�াহ 

অপরাধীেদরেক েকােনা পীেরর ওসীলা বযতীত মাফ করেত  ান 

না। েযমন গ� পীর সােহব এ স�েকর বেলন : 

‘‘বা�ার গনাহ যখন অিধক হেয় যায়, তখন েকােনা মাধযম 

বযতীত সরাসির আ�াহর কােউ তাওবা করেল আ�াহ তা মাফ 

করেত  ান না, িক� যখন তার পীর এখলােসর সােথ তার জনয 

আ�াহর কােউ ে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 

বযতীত কােরা মুি� েনই, এ কথা ঃমাণ করার জনয িতিন তাার 

িকতােব ইমাম ফখর�ীন রাযীর মৃতুযকালীন সমেয় নিরত ঈমান 

হননকারী একির অউুত নরনারও গে�খ কেরেউন।২০৪

205  

                                                           
204. তেদব; পৃ. ২৪। 
205. নরনাির িন� প : একদা ইমাম ফখরি�ন রাযী একজন পীেরর হােত 

বায়‘আত �হণ করেত ই�া কের েস পীেরর কােউ গমন কেরন। পীর 

সােহব বলেলন : েতামার মেধয ইলেম মা‘ে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 তাার মৃতুযর সমেয় 



 

317 

শয়তান অপর এক ে�ণীর েলাকেদরেক ওসীলা স�েকর এ 

ধারণা িদেয়েউ েয, আ�াহর িনকবতরী হওয়া ও আেখরােত মুি�র 

জনয শরী‘আত পালেনর খুব একরা আবশযকতা েনই। এ-জনয 

মসলত ঃেয়াজন ওিলেদর সাহ যর, তাােদর স�ি� ও ভালবাসা। এ 

গে�শয অজরেনর জনয ওিলেদর িশকার অনুসরণ ও অনুকরণ 

করার বদেল েস তােদরেক তাােদর কবর ও কবরেক েকে কের 

এমন সব কমর করেত িলা কেরেউ, যার কারেণ তারা তাােদরেক 

গপােসয এবং িনেজেদরেক তাােদর গপাসেক পিরণত কেরেউ। 

গদাহরণ� প েকােনা ওিলর কবর বা কবেরর েখদমত করা, 

েসখােন নামায আদায় করা, কবেরর পােবর অব�ান �হণ করা, ও 

                                                                                                            
শয়তান কুমযণা িদেত আসেল পীর উািা তাার কী অব�া হেব, এ িনেয় 

িতিন খুব ভাবেত থাকেলন। অতহপর তাার মৃতুযকালীন সমেয় শয়তান এেস 

তাার িনকর আ�াহর বযাপাের নানা ঃ� গ�াপন করেত থােক, যার ফেল 

ঈমান িবহীন অব�ায়ই তাার মৃতুযমুেখ পিতত হওয়ার গপ�ম হেয় দাািায়। 

িাক এমন সময় অযুরত অব�ায় বহ দুর েথেক কশেফর মাধযেম েস পীর 

সােহব তাার এ অব�া স�েকর অবিহত হন, তখন িতিন ইমাম রাযী েয 

িদেক েসিদেক পািন িউিরেয় িদেলন এবং ইমাম রাযীেক লকয কের বেলন: 

শয়তানেক বল, িবনা দলীেল আ�াহ একজন, আ�াহর এক হওয়ার জনয 

েকান দলীেলর ঃেয়াজন েনই। তেদব; পৃ. ৩১-৩২। (ব�ত: এির একির 

গাাজাখুির গি, ইমাম রাযীর জীবেন বা অনয কারও জীবেন এরা নের িন। 

[স�াদক]) 
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এর  ারপােবর ঃদিকণ করার কথা গে�খ করা যায়। এগেলা 

কা‘বা শরীফেক েকে কের করেল তা আ�াহর গপাসনা িহেসেব 

গণয হেয় থােক। িক� েকােনা কবর বা কবর আ�াহর গপাসনার 

�ান না হওয়ায় েসখােন এ সব কাজ করেল তা সংি�� কবর বা 

কবরবাসীর সাি�ধয অজরন ও তাার গপাসনা িহেসেব গণয হেব। 

েকননা, েকােনা গপাসনা খািলসভােব আ�াহর গে�েশয হওয়ার 

জনয পসবর শতর হে� তা িশকরমু� �ােন হেত হেব এবং তা 

এককভােব আ�াহর সাি�ধয লােভর গে�েশযই হেত হেব, তা না 

হেল হাদীস অনুযায়ী তা িশকরী কমর িহেসেব গণয হেব। রাসসল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : আ�াহ তা‘আলা বেলন- 

ِ ح «
ّ
َعَمَل لَِ

ح
ُت ال
ح
ُه وََجَعل

َ
ك ُتُه َوِشح

ح
ِ ح تََرت ح َ��ح ِْ ِه َم

َك �ِيح َ شح
َ
َمنح َعِمَل َ�َمالَ أ

هُ 
َ
ت َ شح
َ
 »أ

 ‘‘েয বযি� েকােনা কােজ আমার সােথ অপরেক শরীক 

কের িনল, আিম তােক ও তার কাজেক েউেি েদই এবং েস 

কাজির তার জনযই িদেয় েদই, যােক েস গ� কােজ শরীক 

কেরেউ।’’ 205F

206  

                                                           
206. মুসিলম, ঃাগ�; ৪/২২৮৯; ইবেন কাউীর, তাফসীরল কুরআিনল আজীম; 

২/৪৯৫। 
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ওসীলার মসলকথা (حقيقة الوسيلة) :و

‘ওসীলা’ (ة
َ
 শ�ির আিভধািনক িদক েথেক মাধযম (وَِسيحل

(Media)206F

207 ও  ৈনকরয এর অথর ঃকাশ কের থােক।২০৭F

208 গপের 

বিণরত আয়ােত ‘ওসীলা’ শে�িরেক গভয় অেথর বযবহার করা েযেত 

পাের। তেব সাহাবা, তােবঈন ও িবিশ� মনীষীগণ অক আয়ােত এ 

শ�িরেক ‘মাধযম’ অোষেণর অেথর বযবহার না কের ‘ৈনকরয’ 

অোষেণর অেথর বযবহার কেরেউন। ফেল তাােদর মেত এ 

আয়ােতর অথর হে�-‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহর তাকওয়া 

অবল�ন কর এবং (ঈমান ও ‘আমেল সােলহ �ারা) তাার ৈনকরয 

                                                           
207 এ অথরির ঃা ীন েকােনা অিভধান �ারা সমিথরত নয়। বরং অিভধানিবদেদর 

মেধয যারাই এ অথর গে�খ কেরেউন, তারাই শ�িরর সােথ ৈনকরয কথািরও 

জুেি িদেয়েউন। অথরা  তারা বেলেউন, আমল বা কাজ করার মাধযেম 

ৈনকরয। সুতরাং ওসীলা শে�র অথর শধু ‘মাধযম’ বা ‘িমিডয়া’ করা পরবতরী 

অনারব বা অনারবেদর �ারা ঃভািবত আরবেদর সংেযাজন। [স�াদক]   
208. ইবনুল আউীর, আন-েনহায়াতু ফী গারীিবল হাদীিস ওয়াল আউার; (ৈবরত: 

আল-মাকতাবাতুল ইলিময়যাহ, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), ৫/১৮৫; ইবেন 

মানযসর আল-আফরী�ী, েলসানুল আরব; ১১/৭২৪। 
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অোষণ কর।’’209 িবিশ� তােবঈ �াতাদাহ (রহ.) এ আয়ােতর 

বযাখযায় বেলন : 

 »تقرووا ىله دطرعته و العمل دمر يرايه«

‘‘তাার আনুগতয এবং েয-সব কাজ তাােক স�� কের েস-

সব কােজর মাধযেম তাার ৈনকরয ও সাি�ধয অোষণ কর’’।২০৯F

210 

যিদ ‘ওসীলা’ শ�িরেক ‘মাধযম’ অেথর বযবহার করা হয় তা হেল 

গ� আয়ােতর অথর হেব: ‘‘তাার িনকরবতরী হওয়ার জনয মাধযম 

অোষণ কর’’। যিদ এই অথর করা হয় তা হেল ঃ� দাািােব, 

মাধযম বলেত এখােন কী গে�শয করা হেয়েউ? এ ঃে�র 

�াভািবক জবাব হে�- ঈমান ও ‘আমেল সােলহ কের এ দু’েয়র 

মাধযেম তাার িনকরবতরী হেত  াও। ‘আমেল সােলহ এর মেধয 

জীিবত স  মানুষেদর সােথ স�কর �াপন করা, তাােদর সাি�েধয 

থাকা, নবী-রাসসল ও ওিলগণেক ভালবাসা, তাােদর িশকার 

                                                           
209. িবিশ� তােবঈ আবু ওয়াইল, হাসান, মুজািহদ, �াতাদাহ, ’আবা ও সুি� এ 

আয়ােত বিণরত ‘ওসীলা’ শ�িরেক ‘�ুবরাত’ তথা ৈনকরয অেথর বযবহার 

কেরেউন। েদখুন : কুরতবী, ঃাগ�; ৬/১৫৯; ববারী, ঃাগ�; ৬/২২৫। 
210. ইবেন কাউীর, তাফসীরল কুরআিনল ‘আজীম; ২/৫৩। 
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অনুসরণ ও অনুকরণ করা ইতযািদ িবষয়ািদ থাকেলও মৃত বা 

জীিবত েকােনা ওিলেদর বযি�ব, তাােদর মযরাদা ও নােমর মাধযম 

কের আ�াহর কােউ িকউু  াওয়ার অথরির এখােন এেকবােরই 

অঃাসি�ক। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

জীব�শায় বা তাার ওফােতর পেরও তাার সাহাবীেদর মােঝ তাার 

মযরাদা ও নাম িনেয় এমন ওসীলার েকােনা ঃ লন িউল না। েয 

সব সহীহ হাদীস �ারা বাহযত এমন িকউু বুঝা যায়, আসেল েস 

সেবর �ারা তাার েদা‘আর ওসীলাই গে�শয করা হেয়েউ। বযি� 

রাসসল, তাার নাম ও মযরাদার ওসীলা গে�শয করা হয় িন। এ 

ঃসংেগ িকউু মরফু‘ ও মাওকুফ হাদীস বিণরত হেয়েউ িাকই, তেব 

হাদীস িবেশষজেদর মেত তা দুবরল ও অ�হণেযাগয।২১০

211 িক� তা 

সে�ও িকউু িকউু আেলম ও পীরেদর মুেখ এমনিক েকােনা েকান 

তাফসীরকারকেদর কলেমও এ আয়ােতর বযাখযায় শয়তান এ 

অঃাসি�ক অথরির জুেি িদেত সকম হেয়েউ। েযমন মাওলানা 

মুফতী শফী‘ এ আয়ােতর বযাখযায় তাার তাফসীর �ে� এ অথরির 

জুেি িদেয় িলেখেউন : 

                                                           
211 . ইবেন তাইিময়যাহ, আত-তাওয়াসসুলু ওয়াল ওয়াসীলাতু; পৃ.৪৭। 
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‘‘ওসীলা শে�র আিভধািনক বযাখযা এবং উাহাবী ও 

তােবয়ীগেণর তফসীর েথেক জানা েগল েয, েয ব� আ�াহর 

স�ি� ও ৈনকরয লােভর মাধযম হয়, তা-ই মানুেষর জনয আ�াহর 

িনকরবতরী হওয়ার ওসীলা। ঈমান ও স  কমর েযমন এর অ�ভুর�, 

েতমিন পয়গ�র ও স  কমরীেদর সংসগর এবং মহববতও এর 

অ�ভুর�। েকননা, এগেলাও আ�াহর স�ি� লােভরই গপায়। এ 

কারেণই তাােদরেক ওসীলা কের আ�াহর দরবাের েদায়া করা 

জােয়য।’’ 211F

و212

 এখােন িতিন ‘‘তাােদরেক ওসীলা কের আ�াহর দরবাের 

েদায়া করা জােয়য’’ এ মেমর েয কথাির বেলেউন এর �ারা িতিন 

যিদ এ গে�শয কের থােকন েয, জীিবত ওিলেদরেক সােথ িনেয় 

তাােদর েদা‘আর ওসীলায় েদা‘আ করা জােয়য, তা হেল তােত 

আপি�র িকউু েনই। তেব আ�াহর িনকরবতরী হওয়ার ওসীলা 

িহেসেব পয়গা�র ও স  কমরীেদর সংসগর ও মহববেতর কথা 

বলার পর এ কথাির পৃথক কের বলােত ঃমািণত হয় েয, আসেল 

িতিন তাার এ কথার �ারা তা গে�শয কেরন িন। বরং মৃত নবী ও 

ওিলেদর মযরাদা এবং তাােদর নােমর ওসীলায় আ�াহ তা‘আলার 

                                                           
212. মাওলানা মুফতী শফী‘, ঃাগ�; পৃ. ৩২৭। 
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িনকর েদা‘আ করার েয ঃ লন সমােজ রেয়েউ, েস ওসীলার 

কথাই িতিন তাার এ কথার �ারা গে�শয কেরেউন। অথ  তা 

স�সণর একির �া� কথা। যার সােথ এ আয়ােত বিণরত িনেদরেশর 

আেদৗ েকােনা স�কর েনই। এমন িক ওসীলা স�েকর িতিন এ 

কথার পর যা বেলেউন তার সােথও তাার এ কথার আেদৗ েকােনা 

স�কর েনই। েকননা, েনক মৃত মানুেষর মহববত করা এক 

িজিনষ আর তাােদর নােমর ওসীলায় েদা‘আ করা একির িভ� 

িজিনষ। ঃথমির মানুেষর ঈমােনর পির ায়ক, আর অপরির 

শরী‘আত বিহভুরত একির েবদ‘আতী কমর। িক� তা সে�ও 

শয়তান তাার মত বযি� ও অনযানয পীরেদর মুখ ও েলখনীেত এ 

কথািরেক  ািলেয় িদেয় অজ ও মুখর মুসিলমেদরেক পথ�� করার 

একির গ�ম সুেযাগ কের িনেয়েউ।  

কুরআেন বিণরত ‘ওসীলা’ শে�র অথর বণরনার েকেক তারা 

যিদ তােদর সলফগেণর পদা� অনুসরণ করেতন, তা হেল 

সমােজ ‘ওসীলা’ ধরা িনেয় শয়তান এেতা িব�াি� উিােত পারেতা 

না। 

‘ওসীলা’ শ�ির কুরআেন করীেমর েমার দু’�ােন বিণরত 

হেয়েউ। একিরর কথা গপের বিণরত হেয়েউ। আর অপরির বিণরত 

হেয়েউ সসরা ইসরােত। আ�াহ তা‘আলা বেলন : 
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ٰ�َِك  ﴿ ََ ْو
ُ
ُِ�َ  أ َّ َِۡتُغونَ  ۡدُعونَ َُ  ل ِئِِه ُ  َِِ�ٰ  َُ ّ�ُه ۡ  لشۡوَِسيَۡةَ  َر

َ
ۡقَرُب  �

َ
َّۡرُجونَ  أ  َو

ََّخاَُونَ  رَۡ�ََتُهۥ و]وو٥٧:واالسا [و﴾َعَذابَهُ  َو

‘‘মুশিরকরা যােদরেক (িহত সাধন বা অিন� েরােধর জনয) 

আ�ান কের তারা িনেজরাই (এখন) তােদর রেবর অিধক 

িনকরবতরী হওয়ার েকেক ওসীলা অোষেণ ঃিতেযািগতা কের, 

তাার রহমত কামনা কের এবং তাার আযাবেক ভয় কের’’।২১২F

213 

এ আয়ােত বিণরত ‘ওসীলা’ শ�িরেকও গপযুর� আয়ােত 

বিণরত ‘ওসীলা’ শে�র নযায় ওসীলার গভয় অেথরই বযবহার করা 

েযেত পাের২১৩F

214। এ উািা সহীহ হাদীেস আজােনর পর পিাত 

েদা‘আর মেধযও ‘ওসীলা’ শ�ির বিণরত হেয়েউ। তেব েসখােন তা 

আিভধািনক অেথর বযবহত না হেয় একির মযরাদাপসণর �ােনর অেথর 

বযবহত হেয়েউ। েযমন রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন : 

                                                           
213 . আল-কুরআন, সসরা ইসরা বা বনী ইসরাঈল: ৫৭। 
214 . আমরা আেগই বেলিউ েয, ওসীলা �ারা শধু ‘মাধযম’ অথর েনওয়া েকােনা 

�হণেযাগয অিভধানিবেদর মত িউল না। [স�াদক] 
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» 
ّ
ح ىِ  ِِ َب

َنِّة  َ تَنح
ح
إِّ�َهر َارََجٌة ِف ال

َ
َة ف
َ
وَِسيحل
ح
َ ال ِْ  َّ وا ا

ُ
ِ  َسل َّ لَِعبحٍد ِمنح ِعَبرِا ا

ُ الّشَفرَعةُ 
َ
تح ل
ّ
َة َحل
َ
وَِسيحل
ح
ح ال ِْ َل 

َ
 »َ�َمنح َسأ

‘‘েতামরা আজােনর পর আমার জনয আ�াহর িনকর ওসীলা 

কামনা কর। েকননা, তা এমন একির মযরাদাপসণর �ান যা আ�াহর 

বা�ােদর মধয েথেক েকবল একজন বা�ার জেনযই েশাভা পােব। 

েয আমার জনয ওসীলা কামনা করেব তার জনয আমার 

শাফা‘আত হালাল হেয় যােব।’’ 214F

215 

গ� বণরনার �ারা ঃমািণত হেলা েয, ‘ওসীলা’ শ�ির 

কুরআন ও হাদীেস েমার দু’ির অেথর বযবহত হেয়েউ। একির 

হে�- ৈনকরয বা ৈনকেরযর মাধযম অেথর। আর অপরির হে� 

মযরাদাপসণর �ান এর অেথর। আর ৈনকেরযর মাধযম এর অেথর 

এিরেক �হণ করেল এর অথর দাািায়- ঈমান, স কমর, মৃত নবী ও 

েনক মানুষেদর ভালবাসা, তাােদর আদশর অনুসরণ, জীিবত েনক 

মানুেষর সাহ যর �হণ, তাােদর েদা‘আ, ভালবাসা ও তাােদর আদশর 

অনুসরণ ইতযািদর ওসীলায় আ�াহর ৈনকরয অোষণ করা। ে�ফ 

তাােদর নাম ও মযরাদার ওসীলায় বা তাােদর কবেরর পােবর বেস 
                                                           
215. ইবেন খুযায়মাহ, মুহা�দ, সহীহ; স�াদনা : ড. মুহা�দ মু�ফা আল-

আ‘জমী, (ৈবরত : আল-মাকতবুল ইসলামী, সং�রণ িবহীন, ১৯৭০ ি�.), 

১/২১৮। 
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আ�াহর ৈনকরয অোষণ ও এর ওসীলায় ইহ-পরকালীন িকউু 

 াওয়া নয়। 
 

আ�াহর িনকর েকােনা জীিবত বা মৃত মানুেষর মযরাদার ওসীলায় 

িকউু  াওয়া যায় না : 

ঃকৃতকথা হে�- একজন মানুষ অপর েকােনা মানুেষর 

িনকর েথেক তার েকােনা গে�শয সহেজ হািসল করার জনয 

তৃতীয় েকােনা গণযমানয বযি�র নােমর মাধযেম তার কােউ তা 

 াইেত পাের এবং ি�তীয় বযি�ও তৃতীয় বযি�র নাম শেন িতনির 

কারেণ ঃথম বযি�র  ািহদা ও আবদার পসণর করেত পােরন। 

কারণগেলা হে� : 

১. ি�তীয় বযি� তৃতীয় বযি�র নাম শেন তার মযরাদার �ারা 

ঃভািবত হেয় তা করেত পােরন। 

২. তৃতীয় বযি�র স�াবয কিতর আশ�ায় িতিন তা কের িদেত 

পােরন। 
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৩. তৃতীয় বযি�র িনকর েথেক তার িনেজর েকােনা ঃেয়াজন 

হািসল করার জনয তা কের িদেত পােরন। 

মানুষ মানুেষর ঃিত মুখােপকী হয়, এেক অেনযর �ারা 

ঃভািবত হয় বেল তােদর মােঝ এ ধরেনর ওসীলা  লেত পাের। 

মহান আ�াহ কােরা মুখােপকী না হওয়ায় এবং কােরা �ারা িতিন 

ঃভািবত না হওয়ায় তাার কােউ কােরা নাম ও মযরাদার ওসীলায় 

েদা‘আ করা েযেত পাের না। নবী ও ওিলেদর েয মযরাদা রেয়েউ 

তা তাারই েদয়া। সুতরাং তাােদরেক তাারই েদয়া িজিনেষর ওসীলায় 

তাার কােউ িকউু আবদার করা তাার সােথ েবআদবী করারই 

নামা�র। িতিন কােরা েকােনা গে�শয পসণর না করেল এেত তাার 

েকােনা কিতরও আশ�া েনই। এমতাব�ায় তাার কােউ কােরা 

নাম, মযরাদা ও হরমেতর ওসীলায় িকউু  াওয়া আ�াহর সােথ 

মানবীয় আ রণ করারই শািমল। 

জীিবত মানুেষর েদা‘আর ওসীলা �হণ : 

জীিবত মানুেষর েদা‘আর ওসীলা দু’ভােব �হণ করা েযেত পাের : 
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এক, েকােনা জীিবত মানুেষর কােউ িগেয় এ কথা বলা 

েযেত পাের েয, আিম অমুক সমসযায় পিতত হেয়িউ, আপিন 

আমার জনয এ মুহস েতর আ�াহর কােউ একরু েদা‘আ করন। এ 

ধরেনর েদা‘আ কামনা করার িবষয়ির হাদীস �ারা ঃমািণত। যা 

আমরা একরু পের বণরনা করেবা। 

দুই, েকােনা জীিবত মানুেষর িনকর িগেয় এ মেমর েদা‘আ 

কামনা করা েযেত পাের েয, আপিন আমার জনয েদা‘আ করেবন। 

েদা‘আকারী যিদ অসাকােত েদা‘আ কেরন, তা হেল তার েদা‘আ 

আ�াহ তা‘আলার িনকর ম�ুর হওয়ার অিধক স�াবনার কথা 

হাদীেস বিণরত হেয়েউ। গ�ুদ দরদা রািদয়া�াহ আনহ েথেক 

বিণরত। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেউন :  

َتَجردَةٌ « َغيحِب ُاسح
ح
ِر ال لِِم  َِخيحِه دَِاهح ُمسح

ح
َمرحءِ ال

ح
َوةُ ال  »...َاعح

‘‘একজন মুসিলম ভাইেয়র জনয তার অসাকােত মুসিলম 

বযি�র েদা‘আ মকবসল হেয় থােক।’’215F

216 

                                                           
216. মুসিলম, ঃাগ�; (িজিকর ও দু‘আ অধযায়, 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 শধু সাধারণ েলােকরাই 

েকবল স  েলাকজেনর িনকেরই  াইেব তা নয়, বরং একজন 

মযরাদাবান বযি�ও তাার ে েয় কম মযরাদাবান বযি�র িনকের তা 

 াইেত পােরন। এমন েদা‘আ  াওয়ার ঃ লন �য়ং রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেকই ঃমািণত। একদা ‘গমার 

রািদয়া�াহ আনহ ‘গমরা পালন গপলেক ম�ায় যাওয়ার জনয 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকর অনুমিত 

 াইেল িতিন তাােক অনুমিত দানপসবরক বেলন : ‘‘ভাই! (সফেরর 

অব�ায় যখন তুিম েদা‘আ করেব তখন) েতামার েনক েদা‘আ 

েথেক আমােদর ভুেল েযও না।’’217 এির হে� জীিবত মানুেষর 

েদা‘আর ওসীলা �হেণর একির সিাক পুিত। এেত ঃমািণত হয় 

েয, একজন সাধারণ মানুষ েযমন একজন ওিল ও পীর সােহেবর 

িনকর েদা‘আ কামনা করেত পাের, েতমিন একজন পীর সােহবও 

একজন সাধারণ মানুেষর িনকর েদা‘আ  াইেত পােরন। েকােনা 

                                                           
217 . আবু দাগদ, ঃাগ�; সালাত অধযায়, বাবুদ দু‘আ; ২/১৬৯; হাদীসির ইবেন 

আববাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত। কুরতুবী, ঃাগ�; ১২/৩২১। 

(তেব হাদীসিরর সনদ দুবরল, [স�াদক]) 
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পীর সােহব েয মানুেষর জনয েদা‘আ করার এেজ�ী িনেয় বেস 

থাকেবন িবষয়ির এমন নয়। 

কােরা নােমর ওসীলায় েদা‘আ করা েবদ‘আত: 

িক� েদা‘আর সময় নবী ও ওিলেদর নােমর মাধযম ধের 

আ�াহর কােউ িকউু  াওয়ার কথা বা অনুমিত কুরআন ও 

হাদীেসর �ারা সমিথরত নয়। এর কারণ হেলা, এভােব কােরা 

নােমর কথা শিনেয় িকউু  াওয়া হে� মানবীয় বযাপার। আ�াহর 

কােউ িকউু  াওয়ার সময় এমনির করা িাক নয়। েকননা, িতিন 

কােরা মুখােপকী নন বেল তাার সােথ মানবীয় আ রণ করা 

ঃকারা�ের তাােক মানুেষর মযরাদার �ারা ঃভািবত করেত 

 াওয়ারই শািমল। িতিন কােরা মযরাদার �ারা ঃভািবত হন না 

বেলই েকগ তাার িনকর িনেজর মযরাদার ওসীলায় আেখরােত 

কােরা জেনয েকােনা শাফা‘আত করেত পারেব না। েয মযরাদার 

মসলয আেখরােত েনই েস মযরাদার ওসীলায় দুিনয়ােত তাার কােউ 

িকউু  াওয়ারও েকােনা মসলয েনই। এউািা িতিন েকােনা মানুেষর 

নােমর মাধযেম বা ওসীলায় তাার কােউ িকউু আবদার করেত 

আমােদরেক িশকাও েদন িন। বরং িতিন তাার িনকর তাার িনেজর 
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নােমর ওসীলায় আমােদর অভাব ও অিভেযােগর কথা তাার িনকর 

গপ�াপন করেত আমােদরেক িশকা িদেয় বেলেউন : 

﴿  ِ ّ َِ ۡسَمآءُ  َو
َ
َ�ٰ  لۡ� َۡ ُعوهُ  لۡ�ُ َۡ �ََ  ۖ  ]وو١٨٠:واالعراف[و﴾بَِها

‘‘আ�াহর রেয়েউ গ�ম নামাবলী, সুতরাং েতামরা তাােক 

তাার নােমর ওসীলায় আ�ান কর।’’ 217F

218 আ�াহ েযখােন 

আমােদরেক তাার নােমর ওসীলায় তাােক আ�ান করেত িনেদরশ 

কেরেউন, েসখােন আমরা তাােক তাার েকােনা সৃি�র নােমর 

ওসীলায় তাার িনেদরশ বযতীত আ�ান করেত পাির না। যিদও েস 

সৃি� তাার িনকর তাার সকল সৃি�র মেধয অিধক ভালবাসার পাকও 

হেত পােরন। আমরা আ�াহর বা�া। তাই আমােদর জীবেনর 

যাবতীয় ঃেয়াজেনর কথা েকােনা সৃি�র মাধযম উািাই সরাসির 

তাার কােউ জানােবা, এরাই �াভািবক কথা এবং যুি�রও দাবী। 

েস জেনযই িতিন আমােদর সকলেক স  ও অস  িনিবরেশেষ 

েকােনা নবী বা ওিলর মধয�তা উািাই তাােক আ�ান করার 

িনেদরশ কের বেলেউন : 

ُعوِ�ٓ  ﴿ َۡ ۡسَتِجۡب  ل
َ
 ]وو٦٠:وغفر[و﴾ لَُم ۚۡ  أ

                                                           
218. আল-কুরআন, সসরা আ‘রাফ : ১৮০। 
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‘‘েতামরা আমােক আ�ান কর, আিম েতামােদর ডােক সািা 

েদব।’’219 সরাসির আ�াহেক আ�ান করার িশকা িদেয় রাসসল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইবেন আ�াস রািদয়া�াহ 

আনহমােক বেলন : 

َتِعنح دِرهللا« رسح
َ
َتَعنحَت ف ِل اَهللا، َو ىَِذا اسح

َ
ر رسح
َ
َت ف
ح
ل
َ
 »ىَِذا َسأ

‘‘যখন তুিম িকউু  াইেব তখন তা আ�াহর কােউই  াইেব, 

আর যখন িকউু সাহাযয  াইেব তখন তা আ�াহর কােউই 

 াইেব।’’219F

220 এরপরও িক এ কথা বলা যায় েয, িতিন নবী ও 

অিলগেণর নােমর মাধযম উািা পাপীেদর েকােনা কথা �বণ কেরন 

না বা করেত  ান না বা তাােদর নােমর ওসীলা িনেয় েদা‘আ করেল 

িতিন েদা‘আ �ত কবুল করেবন, অনযথায় িবলে� করেবন? 

ঃকৃতপেক যারা এমনির বেল তারা আ�াহর ঃিত 

িমথযােরাপ কের। তারা আ�াহর ঃিত খারাপ ধারণা েপাষণ কের। 

অথ  িতিন তাার পাপী বা�ােদর তাওবা ও েদা‘আ কবুল কের 

তােদর অপরাধ মাজরনা করার জনয অিধর আ�েহ অেপকা কের 

                                                           
219. আল-কুরআন, সসরা গািফর : ৬০। 
220. িতরিমযী, ঃাগ�; িকতাবুল িকয়ামাহ, বাব নং- ৫৯; ৪থর খ�, পৃ. ৬৬৭। 
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থােকন। িতিন তাার বা�ােদরেক এ িবষেয়র সংবাদ েদয়ার জনয 

তাার রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক এ মেমর িনেদরশ 

কেরেউন : 

ٓ  ِعَباَِيٓ  ۞َ�بئِئۡ  ﴿ �ئِ
َ
نَا �

َ
و]وو٤٩:والجر[و﴾ ٤ لشّرِحي ُ  لۡلَغُفورُ  �

‘‘তুিম আমার বা�ােদরেক সংবাদ দাও েয, আিম হলাম 

অিধক কমাশীল ও েমেহরবান।’’ 220F

و221

 অপর �ােন এ মেমর আ�ান করেত বেলেউন : 

ُِ�َ  َ�ِٰعَباَِيَ  ۞قُۡل  ﴿ َّ ْ  ل َُوا َ�ۡ
َ
ٰ  أ َ ِه ۡ  ََ َِ نُف

َ
ْ  ََ  أ ََُطوا ُۡ ِۚ  رّۡ�َةِ ِن� َ� َّ َ  ِِنّ  ل َّ  ل

نُوَب  َ�ۡغفِرُ  َّ ۚ  ل  ]وو٥٣:والء ر[و﴾ ٥ لشّرِحي ُ  لۡلَغُفورُ  ُهوَ  ِِنُّهۥ َ�ِيًعا

‘‘বল : েহ আমার বা�ারা! যারা িনেজেদর নফেউর গপর 

অতযা ার কেরেউা েতামরা আ�াহর রহমত েথেক িনরাশ হেয় 

েযওনা, িন�য় আ�াহ যাবতীয় গনাহ কমা কেরন, িতিনই হেলন 

অতয� কমাশীল ও দয়ালু।’’ 221F

222 

                                                           
221. আল-কুরআন, সসরা িহজর : ৪৯। 
222. আল-কুরআন, সসরা যুমার : ৫৩। 
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 যারা অপরাধ কের সরাসির তাােক আ�ান কের িতিন 

তােদর আ�ান �বণ কেরন। 

এ ঃসে� বেলেউন : 

شََك  �َذا ﴿
َ
ِ  ِعَباَِي َس� ِجيُب  قَِرٌّبۖ  ََإِ�ئِ  َ��ئ

ُ
ۡعَوةَ  أ اعِ  ََ ُّ :والقرة[و﴾َََ�ِن�  َِِذا ل

و]وو١٨٦

‘‘আর আমার বা�ারা যখন েতামােক আমার বযাপাের 

িজজাসা কের, (তখন তােদর বল) ব�ত আিম িনকেরই রেয়িউ, 

আ�ানকারী যখন আমােক আ�ান কের, তখন আিম তার 

আহবােন সািা িদেয় তা কবুল কির...।’’222F

223 

যারা অনযায় করার পর �ত তাার িনকর কমা  ায়, িতিন তােদর 

তাওবা কবুল কেরন। এ ঃসে� বেলন : 

َِةُ  اِِّ�مَ  ﴿ َ  لّ�ۡو ََ  ِ َّ ُِ�َ  ل َّ ِ وٓءَ  َ�ۡعَمُۡونَ  ش َّ ُِونَ  ُ� ّ  ِ�ََ�َٰۡةٖ  لش  قَرِّبٖ  ِن� َ�ُتو
ٰ�َِك  ََ ْو

ُ
ُ  َ�ُتوُب  ََأ َّ َۡۡيِهۡ ۗ  ل ُ  َوَ�نَ  َع َّ  ]وو١٧:والنسي [و﴾ ١ َحِكيٗما َعِۡيًما ل

‘‘আ�াহ অবশযই তােদর তাওবা কবুল কেরন যারা 

ভুলবশত ম� কাজ কের, অতহপর অনিতিবলে� তাওবা কের, 
                                                           
223. আল-কুরআন, সসরা বা�ারাহ :  ১৮৬। 



 

335 

এরাই হেলা েসই সব েলাক যােদরেক আ�াহ কমা কের েদন। 

আ�াহ মহাজানী, মহািবজ।’’224 

অপরাধীরা সরাসির আ�াহেক আ�ান করেল িতিন তােদর 

আহবােন সািা েদন এবং তােদর অপরাধ মাজরনা কেরন, েস 

স�েকর রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : 

يحِل «
ّ
ُث الل

ُ
ل
ُ
بحَق ث ََ  َ َير ِح�ح  الّسَمرءِ اّل�ح

َ
ٍة ىِل
َ
حل
َ
ّ ل ُّ  

َ
َََعرل َبرَرَك َو  ََ ُِل َروَّنر  ََنح

ُل  ِ َ�َيُقوح
ِخ�ح
َ ح
ِطَيُه ، َوَمنح : األ عح

ُ
أ
َ
ِ�ح ف
ُ
ل
َ
أ ُ، َو َمنح �َسح

َ
َتِجيحَب ل سح

َ
أ
َ
ِكح ف ُعوح َمنح يَدح

ِفُرِكح �َسح  ُ  َتغح
َ
ِفَر ل

ح
غ
َ
أ
َ
 »...ف

‘‘আমােদর বরকতময়, সুমহান ঃিতপালক ঃিত রােতর 

েশষ তৃতীয়াংেশ পৃিথবী সংল� আকােশ আগমন কের বলেত 

থােকন- েক আমােক আ�ান করেব, আিম তার আহবােন সািা 

েদব, েক আমার িনকর  াইেব, আিম তােক দান করেবা, েক 

আমার কােউ কমা  াইেব, আিম তােক কমা কের েদব।’’224F

و225

                                                           
224. আল-কুরআন, সুরা িনসা : ১৭। 
225. বুখারী, ঃাগ�; (িকতাবুয যুহদ, বাব- েশষ রােতর নামােজ দু‘আ করা), 

১/২১২১; মুসিলম, ঃাগ�; িকতাবুল মুসািফরীন, পিরে�দ : েশষ রােত 
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মহান আ�াহ েকবল েস সব েলােকরই তাওবা কবুল কেরন 

না, যারা মৃতুয মুেখ পিতত হেয় তাওবা কের। এ ঃসে� আ�াহ 

বেলন : 

ِت  ﴿ ََ َِةُ  َولَۡي ُِ�َ  لّ�ۡو َّ ِ ِ  َ�ۡعَمُۡونَ  ش �ئ َّ َ  َِِذا َحّ�ٰ  اتِ  َٔ لش َّ َحَدُه ُ  َح
َ
َُ  لشَۡمۡوُت  أ  قَا

ُِ�َ  ََ وَ  لۡل��َ  ُ�ۡبُت  ِِ�ئِ  َّ ۚ  َوُه ۡ  َ�ُموتُونَ  ل  ]وو١٨:والنسي [و﴾ ُكّفاٌر

‘‘আর েসই সব েলাকেদর জনয েকােনা কমা েনই, যারা 

ম� কাজ করেতই থােক, এমন িক যখন তােদর কােরা মাথার 

গপর মৃতুয গপি�ত হয়, তখন বলেত থােক- আিম এখন তাওবা 

করিউ, আেরা তাওবা েনই তােদর জনয যারা কুফরী অব�ায় 

মৃতুযবরণ কের।’’225F

و226

 আমরা েদখেত েপলাম েয, গ� আয়াতসমসহ ও হাদীেস 

েকাথাও অপরাধীেদর তাওবা কবুল ও গনাহ মাজরনা করার জনয 

মহান আ�াহ ও তাার রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সৃি�র 

                                                                                                            
দু‘আ ও িজিকর করার েকেক আ�হ ঃদান, এবং দু‘আ কবুল করা), 

১/৫২১। 
226. আল-কুরআন, সসরা িনসা : ১৮। 
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মধযকার কােরা নাম ও মযরাদার মাধযম ধের আ�াহ র কােউ তাওবা 

করেত বেলন িন। েকােনা মাধযেম তাার কােউ কথা না বলেল িতিন 

কােরা তাওবা কবুল করেত িবল� করেবন, এমন কথাও বেলন 

িন। বরং এ সেবর �ারা অপরাধীেদর তাওবা কবুল কের 

তােদরেক কমা কের েদয়ার জনয আ�াহ তা‘আলার অধীর আ�হ 

থাকার কথাই আমরা জানেত েপলাম। 

েদা‘আ কবুেলর স�াবয সময় ও মুহসতর : 

এখন শধু ঃেয়াজন হে� আ�াহ তা‘আলার িনকর বা�ার 

অনুতাপ ও অনুনয়-িবনয় ঃকাশ করার। আ�াহ তা‘আলার িনকর 

বা�া সাবরকিণকই তার অনুতাপ ঃকাশ করেত পাের। তেব এ 

জনয স�াবয িকউু সময় ও মুহসতরও রেয়েউ। স�াবয সময় েযমন- 

েসহরীর সময়, জুমু‘আর িদন, রমাযান মাস ও ‘আরাফার িদন। 

আর স�াবয মুহসতর েযমন- নামােয েসজদা রত অব�ায়, আযান ও 

ইকামেতর মধযবতরী সময়, নামােযর েশেষ একাকী বেস ও বৃি� 

বষরেণর সমেয়।২২৬

227 বা�া যিদ েদা‘আ কবুেলর এ সব স�াবয 

সময় ও মুহসতর অোষণ কের আ�াহ তা‘আলার িনকর তার কৃত 

                                                           
227. নববী, ইয়াহইয়া ইবেন শরফ, মহই গি�ন আবু যাকািরয়যা, আল-আযকার; 

(ৈবরত : দারল মা‘িরফাহ, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), পৃ.৩৫৩।  
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অপরােধর জনয অনুতাপ কের এবং পুনরায় অপরাধ না করার দৃঢ় 

সংকি িনেয় তাার কােউ ঃাথরনা কের, তা হেল িতিন তােক 

অবশযই কমা করেবন। িতিন যিদ তাার অবাধয অহংকারী 

শয়তােনর েদা‘আ কবুল কের তার আহবােন সািা িদেয় তােক 

অপকমর করার জনয েকয়ামত পযর� আয়ু িদেত পােরন,228 তা 

হেল সাধারণ অপরাধীরা তাার কােউ িবনেয়র সােথ সরাসির িকউু 

 াইেল িতিন তােদর েদা‘আ কবুল না করার েকােনা কারণ থাকেত 

পােরনা। ঃকৃত কথা হে�- যারা তাার আনুগতযেক �ায়ীভােব না 

েহাক অ�ত সামিয়কভােব হেলও �ীকার কের িনেয় তাােক 

একিন�ভােব িবনেয়র সােথ আ�ান কের, িতিন তােদর 

আহবােনও সািা েদন। এ েকেক আ�ানকারী েকােনা মুশিরক না 

মুনািফক না ফািসক না মু’িমন, এ সেবর ঃিত িতিন আেদৗ 

েকােনা লকয কেরন না। আর এ কারেণই মুশিরকরা যখন সমুে  

ঝেির কবেল পেি তাােক একিন�ভােব আ�ান করেতা তখন 

িতিন তােদর িবপদ েথেক গুার কের িদেতন। 

                                                           
228. শয়তান অপমািনত হেয় িবতািিত হওয়ার ঃা�ােল এই ব’েল দু‘আ 

কেরিউল : 

﴿  َُ نِظۡرِ�ٓ  قَا
َ
َُ  ١ ُ�ۡبَعُثونَ  َُۡومِ  َِِ�ٰ  أ  ]وو١٥وو،١٤:واالعراف[و﴾ ١ رِّ�َ لشُۡمَظَ  ِن�َ  ِِنَّك  قَا

‘‘ঃভু! আমােক েকয়ামত িদবস পযর� অবকাশ দান করন, আ�াহ বেলন : 

েতামােক অবকাশ দান করা হেলা।” আল-কুরআন, সসরা আ‘রাফ : ১৪ ও ১৫। 
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েযমন আ�াহ বেলন : 

ْ رَ  ََإَِذا ﴿ ِۡۡك  ِ�  �ُِبوا ْ  لۡلُف َعُوا ََ  َ َّ ُِ�َ  َ�ُ  ُ�ِِۡۡص�َ  ل ُئ ّٮُٰه ۡ  َََّۡما ل ََ  �َِِ  ِ  َِِذا لۡلَ�ئ
 ]وو٦٥:والعغكب ت[و﴾ ٦ �ُۡ�ُِ�ونَ  ُه ۡ 

‘‘যখন মুশিরকরা (সমুে ) েনৗকা বা জাহােজ আেরাহণ কের 

(ঝেির কবেল পেি, তখন তারা) তােদর সকল আনুগতযেক 

আ�াহর জনয একিন� কের তাােক আ�ান কের। অতহপর িতিন 

যখন তােদরেক �েল এেন গুার কের িদেতন, তখনই তারা 

(তাার সােথ) শরীক করেত থােক।’’ 228F

229 মুশিরকরা যিদ তােদর 

িশকরী ধযান-ধারণা পিরহার না কেরও েকােনা মধয�তা উািাই 

একিন�ভােব সরাসির আ�াহেক আ�ান করার ফেল িতিন 

তােদরেক ঝেির কবল েথেক গুার করেত পােরন, তা হেল 

আমােদর ডাক না শনার েতা েকােনা কারণ থাকেত পাের না। 

অতএব যারা মৃত নবী ও ওিলেদরেক আ�াহ ও সাধারণ 

মানুষেদর মােঝ মাধযম িহেসেব দাাি কেরন এবং তাােদর নােমর 

মাধযেম েদা‘আ করেল আ�াহ েস েদা‘আ �ত �বণ কেরন বেল 

মেন কেরন, তারা আসেল আ�ার ঃিত িমথযােরাপ কেরন। তােদর 

জানা আবশযক েয, েকােনা ওিল েতা দসেরর কথা �য়ং রাসসলু�াহ 

                                                           
229. আল-কুরআন, সসরা ‘আনকাবসত : ৬৫। 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামও যিদ কােরা বযাপাের আ�াহর 

কােউ েকােনা সুপািরশ কেরন, তা হেল তাার েস সুপািরশ �হণ 

করা আ�াহ তা‘আলার গপর জররী হেয় যায় না। েযমন িতিন 

মুনািফকেদর সরদার আ�ু�াহ ইবেন গবাই এর জানাযার নামায 

পেি তার মাগিফরােতর জনয সুপািরশ কেরিউেলন। িক� আ�াহ 

তাার সুপািরশ �হণ করােতা দসেরর কথা, িতিন তাােক এ ধরেনর 

কেমরর পুনরাবৃি� করার বযাপাের সতকর কের িদেয়িউেলন। এ 

ঃসে� আ�াহ বেলিউেলন : 

َ  ِِن﴿ َتۡغفِرۡ � ُ  َ�ۡغفِرَ  َََۡ� َمّرةٗ  َسۡبعِ�َ  شَُه ۡ  َۡ َّ  ]وو٨٠:وار �ة[و﴾ شَُه ۚۡ  ل

‘‘যিদ তুিম তােদর (মুনািফকেদর) জনয স�র বারও কমা 

িভকা কর, তবুও আ�াহ কি নকােলও তােদরেক কমা করেবন 

না।’’229F

230 

অপর আয়ােত এেদর জানাযা পিেত িনেষধ কের িদেয় 

বেলন : 

﴿  ََ ِ تُ  َو ٰ  َصلئ َ َحدٖ  ََ
َ
َُۡه  أ ِ بَٗدا ّناَت  نئ

َ
�  ََ ُُ ۡ  َو �َ  ٰ َ  ]وو٨٤:وار �ة[و﴾َ�ۡ�ِهِۦٓ  ََ

                                                           
230. আল-কুরআন, সসরা তাওবাহ : ৮০। 
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‘‘এেদর েকগ মরেল তুিম তােদর জানাযার নামায পিেব 

না, তার কবেরর পােশও দাািােব না।’’231 

কােজই েদখা যাে� েয, েকগ িকউু  াইেল তা নবী বা 

ওিলেদর মধযেম আ�াহর িনকর ে েয়েউ িক না, মসলত েসরা েদখার 

েকােনা িবষয় নয়। বরং আসল েদখার িবষয় হে� যার সমসযা তার 

মানিসক অব�া কী। েদা‘আকারীর মানিসক অব�া িাক হেল এবং 

এখলােসর সােথ েস িনেজই সরাসির আ�াহর কােউ  াইেল িতিন 

শধু মু’িমন েকন মুশিরেকরও েদা‘আ শেনন এবং তােক িবপদ 

েথেক গুার কেরন। এরাই হে� আ�াহর সু�াত বা িনয়ম। 

গ� আেলা নার �ারা এ কথা ঃমািণত হেলা েয, েদা‘আ 

করার সময় েকােনা সৃি�র নােমর বা তাার মযরাদা ও হরমেতর 

ওসীলা �হেণর জনয আ�াহ আমােদরেক েকােনা িশকা দান কেরন 

িন বা তাার সাধারণ বা�ােদর সমসযািদ তাার িনকর গপ�াপেনর 

জনয িতিন তাার সৃি�র মধযকার কাগেক তাার ও তাার বা�ােদর 

মেধয ওসীলা হওয়ার জেনযও মেনানীত কেরন িন। বরং এির 

                                                           
231. আল-কুরআন, সসরা তাওবাহ : ৮৪। 
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েকােনা েকান পীরেদর মনগিা ব�বয ৈব আর িকউুই নয়। এ 

িবষয়ির অবগিতর পর এবার আমােদরেক েয িবষয়ির জানেত হেব 

তা হেলা : আ�াহ তা‘আলার িনকর িকউু  াইেত হেল তা কীভােব 

 াইেত হেব? 

আ�াহ তা‘আলার িনকর িকউু  াওয়ার ৈবধ ওসীলার ঃকারেভদ : 

আ�াহর িনকর িকউু  াইেত হেল তা েমার দু’ভােব  াওয়া 

েযেত পাের :  

এক. েকােনা িকউুর মাধযম উািাই সরাসির আ�াহ 

তা‘আলার িনকর িকউু  াওয়া েযেত পাের। েকােনা ঃেয়াজনেক 

সামেন েরেখ এ কথা বলা েযেত পাের েয, েহ আ�াহ আমার 

অমুক ঃেয়াজনির পসণর কের িদন। আমার অসুখ হেয়েউ তা �ত 

িনবারণ কের িদন...ইতযািদ।  

দুই. েকােনা িকউুর ওসীলা বা মাধযম কের আ�াহর কােউ 

িকউু  াওয়া। কুরআন ও সহীহ হাদীস অধযয়ন করেল েদখা যায়, 

আ�াহর কােউ েমার উয় প�ায় ওসীলা কের িকউু  াওয়া েযেত 

পাের: 
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ঃথম প�া : আ�াহ তা‘আলার সু�র নামাবলী ও সুমহান 

গণাবলীর ওসীলায় েদা‘আ করা : 

 আ�াহ তা‘আলার জানা বা অজানা পিবক ও গ�ম 

নামাবলীর মাধযেম তাার কােউ িকউু আেবদন করা। িনেজর 

ঃেয়াজেনর কথা বলার পসেবর মুেখ তাার নাম েনয়া । েযমন এ 

কথা বলা : 

ّوويَي« يّوويَيوََ وونِرَْحَِتَكوو م وََ ْستَِايث 
َ
  »أ

‘‘েহ ি র�ীব েহ সবিকউুর ধারক! আিম েতামার রহমেতর 

অসীলায় গুার কামনা করিউ২৩১F

232।’’  

এ প�া েয আ�াহ তা‘আলার িনেদরিশত প�া তা আমরা 

ইেতাপসেবর অবগত হেয়িউ। এির ওসীলার সেবরা�ম প�া হওয়ায় 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম অিধকহাের এ প�া 

অবল�ন কেরই েদা‘আ করেতন। হাদীেসর ��সমসেহর েদা‘আর 

অধযায় খুলেলই এর জল� ঃমাণ পাওয়া যায়।  

ি�তীয় প�া : আ�াহর তাওহীদ ও ঈমােনর  কনসমসেহর ঃিত 

ঈমান আনয়েনর ওসীলায় েদা‘আ করা : 

                                                           
232. িতরিমযী, হাদীস নং ৩৫২৪।  
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িনে� বিণরত আয়াত দু’ির �ারা এ জাতীয় ওসীলার ঃমাণ 

পাওয়া যায়। ইগনুস (আলাইিহস সালাম) েক যখন সমুে র মাউ 

ভকণ কেরিউল, তখন িতিন েস িবপদ েথেক �ত মুি� লােভর 

জনয আ�াহ তা‘আলার তাওহীেদর ওসীলায় েদা‘আ কের 

বেলিউেলন : 

ََىٰ ﴿ ََا ن للّظَُۡ�ِٰت  ِ�  َ�
َ
ٓ  أ ٓ  َِِ�ٰهَ  َّ َّ ِ نَت  ِ

َ
َََك  أ ٰ  ِن�َ  ُكَُت  ِِ�ئِ  ُسۡبَ�ٰ َّ و﴾ِِۡم�َ لل

 ]وو٨٧:واالنبيي [

‘‘অঅকােরর মেধয িতিন এই বেল আ�ান কেরন েয, (েহ 

আ�াহ) তুিম বযতীত েকােনা সিাক ইপাসয েনই, আিম েতামার 

পিবকতা বণরনা করিউ, িন�য় আিম যািলমেদর অ�গরত হেয় 

েগিউ।’’232F

233 

আ�াহ তা‘আলার ঃিত ঈমান আনয়েনর ওসীলায় েদা‘আ করা 

ঃসে� কুরআনুল কারীেম বিণরত হেয়েউ : 

﴿  ٓ ََا ِّ ََا ّر ََا ِِّ� ُٗا َسِمۡع َِ ََا ََاَِي ُن �ُ  ِ�ٰ�َُ نۡ  شِۡ�ِ
َ
ْ  أ َُوا ِئُِم ۡ  َءاِن ۚ  َٔ َ�  بَِر َّا ََا اَن ِّ  َر

َا ََ�ۡغفِرۡ  ََا ََ َِ ِرۡ  ُذنُو َّا َوَ�فئ �َ  ِ ََا َٔ َس�ئ ِ ََا ات بَۡرارِ  َنعَ  َوتَوَّ�
َ
:وع رانوال[و﴾ ١ لۡ�

 ]وو١٩٣

                                                           
233. আল-কুরআন, সসরা :  আি�য়া : ৮৭।  
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‘‘েহ আমােদর ঃিতপালক! আমরা একজন আ�ানকারীেক 

ঈমােনর ঃিত এ মেমর আ�ান করেত শেনিউ েয, েতামরা 

েতামােদর ঃিতপালেকর ঃিত ঈমান আনয়ন কর, ফেল আমরা 

ঈমান আনয়ন কেরিউ, েহ আমােদর ঃিতপালক! অতএব, 

(েতামার ঃিত ঈমান আনয়েনর ওসীলায়) তুিম আমােদর 

অপরাধসমসহ মাজরনা কর, আমােদর অপকমরসমসহ দসর কের দাও 

এবং আমােদরেক েনক মানুষেদর সােথ মৃতুয দাও।’’234 

ঈমােনর রকসমসেহর ঃিত ঈমান আনয়েনর ওসীলায় 

েদা‘আ করা ঃসে� বিণরত হেয়েউ :  

﴿  ٓ ََا ِّ َّا َر ٓ  َءاَن ۡلَت  بَِما َُ ن
َ
ََا أ َُ  َولّ�َبۡع ََا لشّرُسو ِۡ ِٰهِدُ�َ  َنعَ  ََ�ۡ�ُت َّ وال[و﴾ ٥ لل

 ]وو٥٣:وع ران

 ‘‘েহ আমােদর ঃিতপালক! তুিম যা িকউু অবতীণর কেরউ 

আমরা তােত ঈমান এেনিউ এবং রাসসেলর অনুসরণ কেরিউ, 

                                                           
234. আল-কুরআন, সসরা : আেল ইমরা্ন : ১৯৩।  
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অতএব, তুিম আমােদরেক সাকযদানকারীেদর মেধয িলেখ 

নাও।’’235 

অক আয়ােত আ�াহর িকতােবর ঃিত ঈমান এবং রাসসেলর 

অনুসরণ এ দু’ির িবষয়েক ওসীলা কের সাকযদানকারীেদর মেধয 

িলেখ েনয়ার কথা আ�াহর কােউ  াওয়া হেয়েউ। এেত ঃমািণত 

হয় েয, এ দু’ির িবষেয়র মত ঈমােনর আেরা েয সব রকন 

রেয়েউ েসগেলার ঃিত ঈমান আনয়েনর ওসীলায়ও েদা‘আ করা 

েযেত পাের। 

তৃতীয় প�া : আ�াহর িনকর িবপদ ও দুহেখর কথা বেল িনেজর 

অপারগতা ও দুবরলতা ঃকােশর ওসীলায় েদা‘আ 

করা : 

েযমন আইগব (আলাইিহস সালাম) তাার অসুেখর কথা বেল 

িনেজর অপারগতা ও অসহায়েবর িবষয়ির আ�াহর কােউ তুেল 

ধের তাার দয়া কামনা কের বেলিউেলন : 

�ئِ  ﴿
َ
�  َ�ِ َّ ّ  َم ّّ نَت  لش

َ
رَۡح ُ  َوأ

َ
ِٰ�ِ�َ  أ َّ  ]وو٨٣:واالنبيي [و﴾ لل

                                                           
235. আল-কুরআন, সসরা আেল ইমরান : ৫৩। 
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‘‘ঃভু! আমােক অকলযাণ েপেয় বেসেউ, তুিম হেল অিধক 

দয়াবান।’’ 

 তুথর প�া : িনেজর অপরাধ �ীকার করার ওসীলায় েদা‘আ করা : 

েযমন আদম ও হাওয়া (‘আ.) শয়তােনর ঃেরা নায় পেি 

গম খাওয়ার পর যখন বুঝেত পারেলন েয, তারা অপরাধ কের 

েফেলেউন, তখন তারা তােদর অপরাধ �ীকার করার ওসীলায় 

আ�াহর কােউ তা মাজরনার জনয েদা‘আ কের বেলিউেলন : 

ََا﴿ ِّ ٓ  َر ََا ََا َظَۡۡم ََ نُف
َ
َا َ�ۡغفِرۡ  ّل ۡ  �ن أ ََا ََ َُكوَ��ّ  َوتَرَۡ�ۡ و﴾لۡلَ�ِٰ�ِّ�َ  ِن�َ  ََ

 ]وو٢٣:واالعراف[

‘‘েহ আমােদর ঃিতপালক! আমরা আমােদর িনেজেদর 

গপর অতযা ার কেরিউ, তুিম যিদ কমা ও দয়া না কর, তা হেল 

আমরা কিত��েদর অ�ভুর� হেয় যাব।’’ 235F

236 

প�ম প�া : েকােনা স কেমরর ওসীলায় েদা‘আ করা: 

                                                           
236. আল-কুরআন, সসরা : আ‘রাফ : ২৩।  
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স  কমর িবিভ� রকেমর হেত পাের। ত�েধয গ�ম দু’ির 

‘আমল হে� নামায ও িবপেদ ৈধযর ধারণ করা। তাই মহান 

আ�াহ এ দু’িরর ওসীলায় েদা‘আ করার ঃিত িনেদরশ িদেয় 

বেলেউন : 

ْ َولسۡ  ﴿ َُوا ِ�  بِ�شّصۡ�ِ  َتعِي  ]وو٤٥:والقرة[و﴾ َولشّصَٰۡوة

‘‘েতামরা ৈধযর ধারণ এবং নামােযর ওসীলায় আ�াহর কােউ 

সাহাযয কামনা কর’’।২৩৬F

237 এ আয়ােতর মমরানুযায়ী ঃমািণত হয় 

েয, ফরয ও নফল নামাযাে� একাকী বেস নামােযর ওসীলায় 

আ�াহর কােউ িকউু ঃািার জনয েদা‘আ করা েযেত পাের। 

এউািাও সহীহ হাদীেস বিণরত হেয়েউ েয, বনী ইসরাঈেলর 

িতন বযি� একদা রাত যাপেনর জনয একির পাহােির পাদেদেশ 

অবি�ত গহায় আ�য় িনেয়িউল। রােত পাহােির  স িা েথেক 

একির পাথর গিিেয় পেি তােদর গহার মুখ বঅ হেয় েগেল তারা 

পর�রেক বলেলা : 

مْووالَووإِنّه و« غِْجي�  ووالّصْخَرةِووَوِذهِووِانْوو� 
ّ
نْووإِال

َ
َووتَْمع  اوأ َّ مْوونَِصيِلِحووا ْ�َ يِل� 

َ
و»أ

                                                           
237. আল-কুরআন, সসরা : বা�ারাহ : ৪৫।  
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‘‘েতামােদর স  ‘আমেলর ওসীলায় আ�াহেক আ�ান না 

করা বযতীত এ পাথর েথেক েতামােদর মুি�র েকােনা গপায় 

েনই...।’’238 এরপর তােদর একজন তার িপতা-মাতার ঃিত 

সদা রণ করার ওসীলায় েদা‘আ করেলা, আেরকজন আ�াহর 

ভেয় বযিভ ার করা েথেক িবরত থাকার ওসীলায় েদা‘আ করেলা, 

তৃতীয়জন মজুরেক তার ঃাপযসহ আেরা অিধক স�দ েদয়ার 

ওসীলায় আ�াহ তা‘আলােক আ�ান করার পর আ�াহ তােদরেক 

েস িবপদ েথেক মু� কেরিউেলন।২৩৮

239 

এেত ঃমািণত হয় েয, শরী‘আত কতৃরক িনেদরিশত যাবতীয় 

করণীয় ও বজরনীয় কমর কের এর ওসীলায় ইহ-পরকালীন 

কলযাণাজরন ও অকলযাণ দসরীকরেণর জনয আ�াহর কােউ েদা‘আ 

করা েযেত পাের। 

                                                           
238. বুখারী, ঃাগ�; িকতাবুল ইজারাহ, বাব নং- ১২ ; ৩/৭৯৩; মুসিলম, 

ঃাগ�; িকতাবুয িয�, বাব : ি�সযাতু আসহািবল গািরস সালাসািত, হাদীস 

নং- ১০০; ৪/২০৯৯। 
239. মুসিলম, ঃাগ�; (িকতাবুয িযিকর ওয়াদ দু’আ, বাব: িতন গহাবাসীর 

নরনা...); ৪/২০৯৯। 
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ষ� প�া : জীিবত মানুেষর েদা‘আর ওসীলায় আ�াহর িনকর িকউু 

কামনা করা : 

জীিবত মানুেষর েদা‘আর ওসীলা �হণ কেরও আ�াহর 

কােউ িকউু  াওয়া েযেত পাের। এ ওসীলা আবার দু’ভােব হেত 

পাের : 

এক. িনেজর এবং িনেজর স�ানািদ ও পিরবােরর ইহ-পরকালীন 

কলযােণর জনয েকােনা মানুেষর িনকর িগেয় তােক এ কথা বলা 

েযেত পাের েয, আমােদর জনয একরু েদা‘আ করন বা আমােদর 

জনয েদা‘আ করেবন ২৩৯

240। েদা‘আকারী বযি� তা কিণক আমােদর 

                                                           
240. যিদও কারও কােউ েদা‘আ ে েয় েবিােনা কুরআন ও রাসসেলর সহীহ 

হাদীস �ারা ঃমািণত হয় িন; কারণ এেত দু’ির সমসযা রেয়েউ, এক. বা�া 

তার রব েথেক দসের সের েযেত পাের। দুই. শধু শধু কারও কােউ েউেয় 

েবিােনার মাধযেম িনেজেক েহয় করেউ এবং অেনযর ঃিত মুখােপকী হে�। 

যা েকােনাভােবই কাময হেত পাের না। সুতরাং বা�া িনেজই এ কাজির 

িনেজর জনয করা গি ত। যিদ অেনযর কােউ েদা‘আ  ায়, তখন তার 

গে�েশয থাকেত হেব েয যার কােউ েদা‘আ ে েয়িউ েস বযি� িনেজও 

আমার জনয েদা‘আ করা �ারা গপকৃত হেত পাের; কারণ, েয েকগ কারও 

জনয তার অনুপি�িতেত েদা‘আ কের েফেরশতা বলেত থােক, “েতামার 

জনযও অনু প েহাক”। সুতরাং এর মাধযেম েদা‘আঃাথরী ও েদা‘আকারী 
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জনয েদা‘আ করেত পােরন। ই�া করেল পরবতরী সমেয় আমােদর 

অনুপি�িতেতও তা করেত পােরন। তেব অনুপি�ত অব�ার েদা‘আই 

সবে েয় গ�ম। েকননা, তা আ�াহর কােউ গৃহীত হওয়ার অিধক 

স�াবনা রেয়েউ বেল ইেতাপসেবর বিণরত হাদীস �ারা ঃমািণত হেয়েউ।  

নবজাত িশশ ও েরাগীেদরেক কােরা কােউ িনেয় েযেয় তার 

িনকর তােদর জনয েদা‘আ কামনা করাও এ জাতীয় ওসীলারই 

অ�ভুর�। এ জাতীয় কমর রাসসেলর সাহাবীেদর মােঝ ঃ িলত 

িউল। গ�ুল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণরত 

হেয়েউ েয, রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কােউ 

স�ানেদর িনেয় আসা হেতা, িতিন (েদা‘আ পাা কের তােদর গােয় 

                                                                                                            
গভেয়ই সমভােব গপকৃত হেত পাের। তাই কারও কােউ েদা‘আ  াওয়ার 

সময় গভেয় গপকৃত হওয়ার এ িনয়ত থাকা আবশযক, িনউক িনেজর জনয 

কারও কােউ যা�া কের েবিােনা ইসলােমর মসল িশকার িবেরাধী। এ 

িবষয়ির আরও জানার জনয শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়যাহ িলিখত, 

‘আল-ওয়ােসতা-বাইনাল হাি� ওয়াল খালক’ বা ��ােক েপেত মাধযম �হণ 

��ির (কািময়াব ঃকাশনী কতৃরক আমার �ারা অনুবাদ ও স�ািদত) েদখা 

েযেত পাের। [স�াদক]  
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হাত বুিলেয় ঝািফুাক কের) তােদর গপর বরকত িদেতন এবং 

খুরমা ি িবেয় তােদর মুেখর তালুেত লািগেয় িদেতন।’’241 

দুই. কােরা িনকর িনেজর কলযােণর জনয েদা‘আ  াওয়া এবং 

িতিন তা কিণক েদা‘আ করেল িনেজও েস েদা‘আয় শরীক হেয় 

আ�াহর কােউ িনেজর জনয েদা‘আকারীর েদা‘আ কবুল হওয়ার 

জনয আ�াহ�া আ-মীন বলা। অথবা তার েদা‘আর সােথ শরীক 

না হেয় পরবতরী েকােনা সমেয় িনেজ িনেজর জনয েদা‘আ করার 

সময় তাার েদা‘আর ওসীলা �হণ কের এ কথা বলা েয, েহ 

আ�াহ! অমুক বযি� আমার জনয েয েদা‘আ কেরেউন, তাার েস 

েদা‘আ এর ওসীলা কের বলিউ- আমার বযাপাের তাার েদা‘আ 

কবুল করন। এ জাতীয় ওসীলা করার ৈবধতা িনে� বিণরত 

হাদীস�য় �ারা ঃমািণত হয়: 

ঃথম হাদীস 

‘গউমান ইবেন হানীফ (রহ.) েথেক বিণরত। একজন অঅ মানুষ 

এেস রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক বলেলা : 

نح يُعر�ِيحِ�ح «
َ
ُع اَهللا أ اح

ُ
ُ . أ

َ
َ  ، َو ىِنح ِشئحَت َصَ حَت :"َ�َقرَل ل

َ
ىِنح ِشئحَت َاَعوحُت ل

  َ
َ
ٌ ل عُ :فقرل". َ�ُهَو َخ�ح ِسَن ُوُاوحَءهُ ، َ�يَُصَ�ح . "اُاح  ، َ�ُيحح

َ
َتَوّاأ ََ نح 

َ
َارَهُ أ
َ
أ
َ
ف

                                                           
241. মুসিলম, ঃাগ�; (িকতাবুত বাহারত, পির�দ : দু�পানকারী িশশেদর 

বরকত দােনর হকুম); ১/২৩৭। 
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ُعوح دَِهَذا اّلَعءِ  ِ ، َو يَدح
َعَت�ح
ح
حَ  : َرت

َ
تَوَّجُه ىِل

َ
َ  َو أ

ُ
ل
َ
أ سح
َ
ح أ
َ
ُهّم ىِ�

ّ
دِنَبَِيَ   الل

 َرَ ح ِفح َحرَجِتح َهِذهِ َ�تََقِضح 
َ
ُت دَِ  ىِل ح تَوَّجهح

َ
َّمُد ىِ� َُ َِة يَر  َّمٍد نَِبّ الرّحح َُ

ُه ِفّ  َشَفعح
َ
ُهّم ف
ّ
ح ، الل ِ�ح �ِيحهِ "ف رواية  و". ِْ  الرُّجُل : قرل الراو  . َو َشَفعح

َ
 »َ�َ ِأ

‘‘েহ রাসসল! আ�াহর কােউ েদা‘আ করন িতিন েযন আমার 

 কু িফিরেয় েদন। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক 

বলেলন : তুিম  াইেল আিম েতামার জনয েদা‘আ করেবা, আর 

তুিম  াইেল ৈধযর ধারণ করেত পােরা, তা হেল েতামার জনয তা 

ম�ল হেব। েলাকির বলেলা: েদা‘আ করন। অতহপর রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক গ�মভােব ওয়াযু কের 

দু’রাক‘আত নামায আদায় কের িনে�া� েদা‘আর মাধযেম েদা‘আ 

করেত বলেলন:েহ আ�াহ ! আিম েতামার কােউ সওয়াল করিউ 

এবং েতামার রহমেতর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম  (এর েদা‘আ)-এর ওসীলায় েতামার িদেক মুখ 

িফরালাম, েহ মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আিম 

েতামার (েদা‘আ এর) ওসীলায় আমার এই ঃেয়াজেনর েকেক 

েতামার রেবর ঃিত মুখ িফরালাম, অতএব আমার এই ঃেয়াজন 

পসণর করন। েহ আ�াহ! আমার বযাপাের তুিম তাার েদা‘আেক 

কবুল কর’’। অপর বণরনায় রেয়েউ : আমার েস বযাপাের আমার 
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েদা‘আ কবুল কর।’’ এ হাদীেসর বণরনাকারী বেলন : েলাকির 

এভােব েদা‘আ করার পর েস সু� হেয় যায়।’’242 

এ হাদীেস বিণরত েলাকিরর েদা‘আর জনয আেবদন করা 

অতহপর রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পক েথেক 

তার জনয েদা‘আ করা বা না করার বযাপাের এখিতয়ার েদয়া, 

পিরেশেষ রাসসেলর পক েথেক তােক গ� েদা‘আ িশিখেয় েদয়ার 

�ারা এ জাতীয় ওসীলার ৈবধতা ঃমািণত হয়। 

ি�তীয় হাদীস 

আনাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত হেয়েউ েয, ‘গমার 

ইবনুল খা�াব রািদয়া�াহ আনহর যুেগ যখন অনাবৃি�জিনত 

কারেণ তাারা অভােব পিতত হেতন তখন তারা আ�াস 

রািদয়া�াহ আনহর েদা‘আর ওসীলায় বৃি�  াইেতন এবং ‘গমার 

তাার েদা‘আয় বলেতন : 

حَ  دَِعَم نَيَِيَنر «
َ
ِقيحَنر، َو ىِنّر َ�َتوَّسُل ىِل ََسح

َ
حَ  دِنَبِيَنَر ف

َ
نّر َ�َتوَّسُل ىِل

ُ
ُهّم ىِنّر ك

ّ
الل

رَل 
َ
ِقَنر ، ق رسح

َ
نَ : ف َقوح يَسح

َ
 »ف

                                                           
242. িতরিমযী, ঃাগ�; ৪/৫৬৯; আ�ুর রহমান আল-মুবারকপুরী, ঃাগ�; 

৪/২৮১-২৮২। 
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‘‘েহ আ�াহ! আমরা আমােদর নবীর মাধযেম আপনার িনকর 

বৃি�র জনয েদা‘আ  াইতাম, ফেল তুিম আমােদর বৃি� িদেত, 

আমরা (এখন) আমােদর নবীর  া ার (েদা‘আর) মাধযেম আপনার 

িনকর বৃি� কামনা করিউ.অতএব, আপিন আমােদর বৃি� দান 

করন। আনাস রািদয়া�াহ আনহ বেলন : এ ভােব েদা‘আ করার 

পর তাােদর বৃি� দান করা হেতা।’’243  

এ হাদীস �ারাও অেনযর েদা‘আর ওসীলায় েদা‘আ করার 

ৈবধতা ঃমািণত হয়। 

ওসীলা করার অৈবধ প�া : 

েকগ েকগ এ হাদীস দু’ির �ারা নবী ও ওিলেদর জাতস�া, 

তাােদর নাম, অিধকার ও মযরাদার ওসীলায় েদা‘আ করােক জােয়য 

বেল দলীল িদেয় থােকন এবং এর িভি�েতই তারা নবী, রাসসল, 

তথাকিথত গাগউ, কুতুব ও খােজগানেদর নাম ও মযরাদার 

ওসীলায় েদা‘আ কেরন। রাসসল এর হরমেতর ওসীলায় েদা‘আ 

কের বেলন : 

                                                           
243. বুখারী, ঃাগ�; (িকতাবুল ইে�সকা, পির�দ : অনাবৃি�র সময় জনগণ 

কতৃরক ইমামেক বৃি� জনয দু‘আ করেত বলা); ১/২/৭৫। 
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 "سهل ير ىل� ّ صعب برمة سيد األدرار"

‘‘েহ আ�াহ ৈসিয়যদুল আবরার এর হরমেতর ওসীলায় 

যাবতীয় কিান সমসযািদ সহজ কের িদন।’’ 

অেনক সময় নামাযাে� বা েকােনা অনু�ান েশেষ েযৗথভােব 

েদা‘আ করার সময় বেল থােকন: েহ আ�াহ সম� নবী-রাসসল, 

সাহাবা, তােবঈন, আই�ােয় েকরাম, গগউ, কুতুব ও 

খােজগানেদর ওসীলায় আমােদর অপরাধ মাজরনা করন, ইহকাল-

আেখরােত কলযাণ দান করন এবং অকলযাণ দসর করন...ইতযািদ। 

তারা এ জাতীয় ওসীলা ৈবধ বেল ঃমাণ করার জনয বেলন: 

ঃথম হাদীস �ারা বাহযত ঃমািণত হয় েয, রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এ বযি�েক তাার নাম ও মযরাদার ওসীলায় 

েদা‘আ করেত িশিখেয়েউন। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এ বযি�র জনয তা কিণক েকােনা েদা‘আ কেরেউন 

বেলও এ হাদীেসর বণরনায় েকােনা ঃমাণ েনই। তােদর মেত 

এেত বুঝা যায় েয, িতিন তাার নােমর ওসীলায়ই তােক েদা‘আ 

করেত িশিখেয়েউন। আর ি�তীয় হাদীেসও আ�াস রািদয়া�াহ 

আনহমার েদা‘আর ওসীলার কথা বিণরত না হওয়ায় তােদর মেত 
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এ-হাদীেসর �ারাও নবী ও ওিলেদর নাম, জাত ও মযরাদার 

ওসীলায় েদা‘আ করার ৈবধতা ঃমািণত হয়। তেব িনে� বিণরত 

িবষয়ািদর ঃিত লকয করেল বুঝা যােব েয, বাহযত গভয় হাদীস 

�ারা গ� সে�েহর স�াবনা ঃমািণত হেলও আসেল ঃথম 

হাদীেস রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েস বযি�েক তাার 

নােমর ওসীলায় েদা‘আ করেত বেলন িন। ি�তীয় হাদীেসও ‘গমার 

রািদয়া�াহ আনহ আ�াস রািদয়া�াহ আনহমার জাত বা তাার 

মযরাদার ওসীলায় েদা‘আ কেরন িন। বরং গভয় হাদীস �ারাই 

তাােদর েদা‘আর ওসীলা �হেণর কথাই ঃমািণত হয়। লকযণীয় 

িবষয়সমসহ িন� প : 

(ক) ঃথম হাদীেস যিদও রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর েদা‘আ করার েকােনা বণরনা েনই, তেব এ 

না থাকাির তাার েদা‘আ না করার িবষয়িরেক অকারযভােব 

ঃমাণ কের না। কারণ, এ হাদীেসর ঃথম ও েশষাংেশর 

িদেক লকয করেল তাার েস বযি�র জনয েদা‘আ করার 

কথাই ঃমািণত হয়। েকননা, েসেতা রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক েদা‘আ করেত বেলেউ এবং িতিনও 
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তােক েদা‘আ করা বা ৈধযর ধারণ করার কথা বেলেউন এবং 

তােক েয েদা‘আ িশকা িদেয়েউন তােত তােক এই বলেত 

বেলেউন :  (ا  فشفعه ف) ‘‘েহ আ�াহ! আমার বযাপাের 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর শাফা‘আত 

তথা তাার েদা‘আ কবুল কর’’। এ সেবর �ারা ঃমািণত হয় 

েয, রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েস বযি�র 

জনয েদা‘আ কেরিউেলন। তেব বণরনাকারী তা বণরনা করােক 

েকােনা গরবপসণর বেল মেন কেরন িন। কারণ, তার দৃি�েত 

েস বযি�র জনয রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এর েদা‘আ করার িবষয়ির বলার অেপকা রােখ না। তাই 

তার দৃি�েত যা বলার ঃেয়াজন, িতিন েসরুকুই বেলেউন। 

(খ) এ হাদীস �ারা বুঝা যাে� েয, েস বযি� েদা‘আ করেত 

বলেল রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক 

েদা‘আ করার ওয়াদা িদেয়েউন। েস যখন েদা‘আ করার 

িবষয়ির েবেউ িনেয়েউ, তখন রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তার জনয অবশযই েদা‘আ কের থাকেবন। নতুবা 

এেত ওয়াদা িখলাফী হওয়া জররী হেয় পিেব, যা রাসসেলর 

বযাপাের কিনা করা যায় না। 
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(গ) রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক েয েদা‘আ 

িশিখেয়েউন তােত বিণরত (ا  فشفعه ف) বাকযিরর অথর 

হে�- ‘‘েহ আ�াহ! তুিম আমার বযাপাের রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েদা‘আ কবুল কর’’। এ 

কথাির ঃমাণ কের েয, রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তার জনয েদা‘আ কেরিউেলন। নতুবা েস বযি�র 

েদা‘আর মেধয তােক এ কথা বলেত িশখােনার েকােনা অথর 

থােক না। 

 (ন) রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর নাম, জাত 

ও মযরাদার ওসীলা কের েদা‘আ করা ৈবধ হেল েস বযি�র 

পেক রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কােউ 

এেস েদা‘আ  াওয়ার েকােনা ঃেয়াজন হেতা না। তার 

িনেজর বািীেত বেসইেতা েস তা কের িনেত পারেতা। িক� 

তা না কের যখন রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

এর িনকের এেস তাার েদা‘আ কামনা কেরেউ, তখন এর 

�ারা ঃমািণত হয় েয, এ হাদীস �ারা রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নাম, জাত ও মযরাদার ওসীলা 

�হণ করার দলীল �হণ করা যায় না। 
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 (ঙ) রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েশখােনা এ-

েদা‘আর গে�শয যিদ তাার নাম, জাত ও মযরাদার ওসীলা 

�হণই হেয় থােক এবং এ অঅ বযি�র  কু িফের পাওয়ার 

িপউেন মসল রহসয যিদ রাসসেলর জাতস�ার ওসীলায় এ-

েদা‘আর মাধযেম দু’আ করাই হেয় থােক, তা হেলেতা 

অনযানয অঅরাও এ-েদা‘আ পাা কের তােদর  কু িফের 

েপেতন। িক� বা�বতা এর স�সণর িবপরীত। এেত 

ঃমািণত হয় েয, েস বযি�র  কু িফের পাওয়ার িপউেন মসল 

রহসয হে� তার জনয রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর েদা‘আ। তাার জােতর বা এ িশখােনা েদা‘আ 

এর ওসীলা নয়। 

( ) িবিশ� মনীষীগণ এ হাদীসেক রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর মু‘িজযা িহেসেব গণয কেরেউন। রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েদা‘আর ওসীলায় এ 

অঅ বযি�র  কু িফের পাওয়ার কারেণই তাারা এরােক তাার 

নবুওয়ােতর ঃমাণকারী িবষয় িহেসেব গণয কেরেউন।২৪৩

244 

                                                           
244. আ�ামা মািসরি�ন আলবানী, আত তাওয়াসসুলু আনওয়াগহ ওয়া 

আহকামুহ; পৃ. ৮১। 
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  গ� এ সব িবষয়ািদর ঃিত লকয করেল এ কথা 

অকারযভােব ঃমািণত হয় েয, হাদীেস বিণরত (  أتوجه ىل

أتوجه ) এ দু’ির বােকযর অথর হেব (دنبي  و توجهت د  ىل ر 

ىل ر  ددعء نيي  و توجهت ددعئ وىل  ), অথরা  েহ আ�াহ! 

আিম েতামার নবীর েদা‘আর ওসীলায় েতামার িদেক মুখ 

িফরালাম এবং েতামার েদা‘আর ওসীলায় আমার রেবর 

িদেক মুখ িফরালাম। ( أتوجه ىل  دنبي) এ বােকযর �ারা 

েকােনা অব�ােতই ‘েতামার নবীর নাম, জাত ও মযরাদার 

ওসীলায় েতামার িদেক মুখ িফরালাম’ এ অথর �হণ করা 

সিাক নয়। 

(উ) ি�তীয় হাদীস �ারা বাহযত রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম  ও আ�াস রািদয়া�াহ আনহমার নাম, জাত ও 

মযরাদার ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করার ৈবধতার েয 

স�াবনা ঃমািণত হয় তাও এ হাদীেসর অনযানয বণরনার 

ঃিত লকয করেল দসর হেয় যায়। ঃখযাত হাদীসিবদ 

ইসমা‘ঈলী, িযিন ইমাম বুখারী (রহ.) েথেক তাার সহীহ �� 

বণরনা কেরেউন, তাার বণরনায় এ হাদীেস রেয়েউ : 
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َو« ول وفَيَْسََْسِقْ و، ونِِه واْسََْسَقْ ا � ِِ واّل وَ�ْهِم َ ََ و ْ ا  ّ وقََح وإَِذا و،وه وَ ن ْ ا ْم

َ َروَوفَيَْسَقْ نو،وفَلَّ يوَ َنوِفْوإَِايرَو والميث»...ِةو� 

তারা রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর যুেগ 

অনাবৃি�েত পিতত হেল রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর মাধযেম বৃি�র জনয েদা‘আ  াইেতন, তখন 

িতিন তােদর জনয বৃি� ে েয় েদা‘আ করেতন, ফেল বৃি� 

হেতা। অতহপর যখন ‘গমার রািদয়া�াহ আনহর 

েখলাফেতর সময় হয়...।’’244F

245 (এ হাদীেসর বাকী অংশরুকু 

গপেরর হাদীেসর অনু প, তাই এখােন এর পুনরাবৃি� করা 

হেলা না)। এ হাদীেস বিণরত (فيسَسقولم) এ কথার �ারা 

ঃমািণত হয় েয, তাারা েদা‘আর করার সময় ে�ফ রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নাম বযবহার কের বৃি� 

 াইেতন না, বরং রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তাােদর জনয বৃি� কামনা কের আ�াহর িনকর েদা‘আ 

করেতন এবং তাারা রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর েদা‘আেকই ওসীলা িহেসেব গণয করেতন। 

                                                           
245. ইবন হাজার, ফতহল বারী; ২/২৯৯। 
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েযমন অপর এক নরনা �ারাও এ কথার যথাথরতা ঃমািণত 

হয়। আনাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত হেয়েউ েয,  

ِد الِّبَ « َصرَب الّرُس ِسنَّة َاَ َ�هح
َ
َ�َبيحَنَمر الِّبّ ص� اهللا عليه وسلم أ

َراِ ّ  ص� اهللا عليه وسلم عح
َ
رئِّمر ِفح يَوحِم اُلُمَعِة َ�َقرَم أ

َ
َ�حُطُب ق

َبَل  َتقح رسح
َ
َل اهللا ف َل اهللا ص� اهللا عليه وسلمَرُسوح رئِّمر َ�َقرَل يَر َرُسوح

َ
! ق

َرَ�َع يََديحِه ، و ف رواية 
َ
َر ، ف
َ
ُع اهللا ل راح

َ
ِعَيرُل ، ف

ح
َ  الَمرُل َو َجرَع ال

َ
: َهل

 »َ�َمّد يََديحِه و َاَع 

‘‘রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর যুেগ একদা 

েলাকজন অভােব পিতত হয়। একিদন রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম- জুমু‘আর িদেন দাািিেয় খুতবা 

িদি�েলন, এমন সময় এক �াময বযি� রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর স�ুেখ দাািিেয় বলেলা: েহ 

আ�াহর রাসসল ! স�দ সব ন� হেয় যাে� এবং পিরবার 

পিরজন অনাহাের পিতত হেয় েগেউ, আপিন আমােদর জনয 

েদা‘আ করন। ফেল রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 
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ওয়াসা�াম-েদা‘আর জনয তাার দু’হাত গাােলন২৪৫

246। অপর 

বণরনায় রেয়েউ: ফেল িতিন দু’হাত ঃলি�ত কের গাােলন 

এবং েদা‘আ করেলন’’।২৪৬

247 ইসমা‘ঈলী এবং আনাস (রা. 

েথেক বিণরত হাদীস দু’ির �ারা পিররারভােবই বুঝা যাে� 

েয, সাহাবীেদর বৃি�র জনয েদা‘আ কামনা করা মসলত 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েদা‘আর 

ওসীলায় িউল, ে�ফ তাার নাম ও মযরাদার ওসীলায় িউল না। 

(জ) এ-সময় আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা কী কথা বেল েদা‘আ 

কেরিউেলন তা গপ�াপন করেলও রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েদা‘আ করার িবষয়ির আমােদর 

কােউ আেরা পিররার হেয় যায়। িতিন এ বেল েদা‘আ 

কেরিউেলন : 

                                                           
246. বুখারী, ঃাগ�; িকতাবুল জমাআহ, বাব : জুমু‘আর িদেনর খুতবায় বৃি�র 

জনয দু‘আ করা); ২/২/৪৭। 
247. তেদব। 
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دح تَوَّجَه «
َ
َوٍة ، َوق  دُِتوح

ّ
َشفح ىِ  مح يُ�ح

َ
 دَِذنحٍب ول

ّ
 دَالٌَء ىِ 

ح
ِل ََنح مح 

َ
ُهّم ىِنّه ل

ّ
الل

ح 
َ
َقوحُم ِ ح ىِل

ح
حَ  دِرّلنُوحِب َونََواِصيحنَر ال

َ
َنر ىِل َح يحِد

َ
َمَكِ�ح ِمنح نَيَِيَ ، َو ِهِذهِ أ

َ
َ  ل

ِقَنر رسح
َ
وَِة ، ف حَ  دِرلّوح

َ
 »...ىِل

‘‘েহ আ�াহ! িন�য় অপরাধ সংনিরত না হেল েকােনা িবপদ 

অবতীণর হয়না, আর তাওবা বযতীত তা দসর করা হয়না, 

আিম েতামার নবীর িনকরজন হওয়ার কারেণ জনগণ 

আমার (েদা‘আর) মাধযেম আপনার িদেক মুখ কেরেউ, 

আমরা আমােদর গনাহমাখা হাতগেলা আপনার িদেক 

ঃসািরত কেরিউ এবং তাওবার সােথ আমােদর ললারগেলা 

আপনার সমীেপ অবনত কেরিউ, কােজই আপিন আমােদর 

বৃি� দান করন...।’’247F

248  

এ হাদীস �ারা েযমন এ কথাির ঃমািণত হয় েয, ‘গমার 

রািদয়া�াহ আনহ মসলত আ�াস রািদয়া�াহ আনহমার 

েদা‘আর ওসীলা �হণ কেরই েদা‘আ কেরিউেলন, েতমিন 

আেরা ঃমািণত হয় েয, তাােদর �ারা আ�াস রািদয়া�াহ 

                                                           
248. ইবেন হাজার, ফতহল বারী; ৩/১৫০। 
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আনহমার েদা‘আর ওসীলা �হণ করার িবষয়ির রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জীিবত থাকাকালীন 

সমেয় তাার েদা‘আর ওসীলা �হণ করার মতই িউল। 

কােজই এ হাদীস �ারাও রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামও ওিলেদর নাম, জাত ও মযরাদার ওসীলা �হণ 

জােয়য হওয়ার িবষয়ির ঃমাণ করা যায় না। 

(ঝ) এ হাদীস েথেক এ জাতীয় অথর �হেণর েকানই স�াবনা 

েনই; েকননা, রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

নাম, জাত ও মযরাদার ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করা 

জােয়য হেল ‘গমার রািদয়া�াহ আনহ আ�াস রািদয়া�াহ 

আনহর মযরাদার ওসীলায় েদা‘আ না কের সরাসির 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নাম ও 

মযরাদার ওয়াসীলায়ই েদা‘আ করেতন। িক� তা না কের 

আ�াস রািদয়া�াহ আনহেক সামেন েরেখ বৃি�র জনয গ� 

ধরেনর েদা‘আ করার �ারা এ কথা ঃমািণত হয় েয, 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাার জীব�শায় 

িনেজই েদা‘আ করেতন বেল তাারা তাার েদা‘আর ওসীলা 
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�হণ করেতন। তাার অবতরমােন তাারা তাার জীিবত  া া 

আ�াস রািদয়া�াহ আনহর েদা‘আর ওসীলা �হণ 

কেরিউেলন। 

 (ঞ) কােরা নােমর ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করা জােয়য 

হেল রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সবার ে েয় 

মযরাদাবান হওয়ায় তাারা অনাবৃি�র সময় তাার নাম িনেয়ই 

বৃি�  াইেতন। িক� তা না কের রাসসেলর ে েয় কম 

মযরাদার অিধকারী আ�াস রািদয়া�াহ আনহর ওসীলা �হণ 

করােত ঃমািণত হয় েয, তাারা মসলত তাার নােমর ওসীলায় 

েদা‘আ কামনা কেরন িন, বরং তাার েদা‘আর ওসীলায়ই বৃি� 

কামনা কেরিউেলন। 

 (র) আনাস রািদয়া�াহ আনহ এর হাদীস �ারা ঃমািণত হয় 

েয, তাারা একািধকবার আ�াস রািদয়া�াহ আনহ এর 

মাধযেম অনাবৃি�র সময় েদা‘আ কেরিউেলন। কােরা মযরাদার 

ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করা জােয়য হেল তাারা বার বার 

তাার মাধযেম েদা‘আ না কের রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর নােমর ওসীলায় েদা‘আ করেতন। িক� 

তাারা তা না করােত ঃমািণত হয় েয, রাসসলু�াহ সা�া�াহ 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নাম, মযরাদা ও হরমেতর ওসীলা 

�হণ কের েদা‘আ করা জােয়য নয়। 

(া) ‘আমরা আমােদর নবীর  া ার মাধযেম েতামার কােউ ওসীলা 

করিউ’ এ কথা বলার গে�শয যিদ আ�াস রািদয়া�াহ 

আনহ এর নাম ও তাার মযরাদার ওসীলা �হণ হেয় থােক, 

তা হেল তাারােতা িনজ িনজ নের বেসই রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বা আ�াস রািদয়া�াহ আনহর মযরাদার 

ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করেত পারেতন। িক� তা না 

কের তাারা তাার িনকের আসােত ঃমািণত হয় েয, তাার 

েদা‘আর ওসীলা �হেণর জেনযই তাারা তাার িনকর 

এেসিউেলন। তাার মযরাদার ওসীলা �হেণর জেনয নয়। 

গপের বিণরত এ সব িবষয়ািদর ঃিত লকয করেল এ কথাির 

�তহই ঃমািণত হয় েয, এ গভয় হাদীস েথেক েকােনা অব�ােতই 

নবী বা অিলগেণর নাম, মযরাদা ও জােতর ওসীলা �হণ কের 

েদা‘আ করার ৈবধতা ঃমাণ করা যায় না। 
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কােরা িবেশষ মযরাদা কাগেক িবপদ েথেক রকা করেত পাের না: 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বা ওিলগণ েক 

আ�াহ তা‘আলা েয মযরাদা িদেয়েউন তা তাােদর ঃিত আ�াহর 

একির করণা িবেশষ। তাােদরেক এ মযরাদা ঃদােনর অথর এরা নয় 

েয, এ মযরাদার িদক লকয কের আ�াহ তাােদরেক েকােনা ঃকার 

িবপদ িদেয় পরীকা-িনরীকা করেবন না। আমােদর নবীর জীবেন 

তাার শ�েদর পক েথেক অসংখয িবপদ এেসেউ। িবিভ� সময় 

িতিন অসু�ও হেয়েউন। এেত ঃমািণত হয় েয, রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-িনেজর মযরাদার ওসীলায় �য়ং 

িনেজেক ভাগয িবি�নার হাত েথেক রকা করেত পােরন িন। 

এমতাব�ায় অনযরা তাার মযরাদার ওসীলায় কী কের রকা েপেত 

পাের? ব�ত তাার এ মযরাদার ওসীলায় েকগ এ দুিনয়ায় েযমন 

িবপদ েথেক রকা েপেত পাের না, েতমিন আেখরােতও পারেব 

না। ইহ-পরকালীন িবপদ েথেক রকা পাওয়ার জনয ঃেয়াজন 

যথাথর ঈমান ও সিাক কেমরর। িবপদ যােত না আেস েস জনয 

সবরাে� আ�াহর িনকর িবপদ েথেক আ�য়  াইেত হেব। েযসব 

কারেণ িবপদ আেস তা েথেক সতকর থাকেত হেব। সকাল ও 

সঅায় েদা‘আ-কালাম পাা কের শরীের ঝািফুাক িদেত হেব। এর 

পেরও যিদ িবপদ এেস যায় তা হেল তা দসরীকরেণর জনয 

ওসীলার ৈবধ প�া �হণ করেত হেব। এেত আ�াহর ই�া ও দয়া 
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হেল িতিন িবপদ দসর কের েদেবন। িবপদ দসর করার জনয রাসসল 

বা অিলগেণর নােমর ওসীলায় আ�াহর কােউ েদা‘আ করা িবপদ 

দসরীকরেণর েকােনা গপযু� বযব�া নয়। েসজনয সলেফ 

সােলহীনেদর মােঝ এ-জাতীয় ওসীলা �হেণর েকােনা ঃ লন 

লকয করা যায় না। 

কােরা িবেশষ মযরাদার ওসীলায় আেখরােত েকগ িবপদ েথেক 

রকা পােবনা: 

কােরা মযরাদার ওসীলায় েযমন েকগ ইহকালীন িবপদ েথেক 

রকা েপেত পাের না, েতমিন েকগ কােরা মাযরাদার খািতের 

পরকালীন িবপদ েথেকও রকা েপেত পাের না। যিদ েকগ 

পারেতা তা হেল সবরাে� রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর িনকরা�ীয়রাই তা পারেতন। িক� েদখা যায় 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এ-জাতীয় স�াবনার 

কথা স�সণরভােব অ�ীকার কেরেউন। তাার েকােনা িনকরা�ীয়েদর 

মেন যােত এ-জাতীয় ধারণার গে ক না হয়, েস-জনয িতিন 

তােদর সতকর কের িদেয়িউেলন। িতিন বনী হািশম ও বনী 

মু�ািলব এমনিক তাার কিলজার রুকরা মা ফােতমােকও েডেক 

বেল িদেয়িউেলন: 

ِ�ح َ�نحُ�مح ِمَن اهللاِ َشيحّئر«
ح
غ
ُ
 » َ أ



 

371 

‘‘আিম আ�াহর শাি�র হাত েথেক েতামােদর রকা করেত 

পারেবা না’’।২৪৮

249 আ�াহর কােউ রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর অফুর� মযরাদা থাকা সে�ও িতিন যিদ তাার 

মযরাদার ওসীলায় তাার িনকরা�ীয়েদরেক পরকালীন িবপেদর হাত 

েথেক রকা করেত না পােরন, তাার আ�ীয়রা যিদ আেখরােত 

তাার মযরাদার �ারা েকােনা গপকার েপেত না পাের, তা হেল এ-

জগেত আর েক থাকেত পােরন িযিন তাার িনেজর মযরাদার 

ওসীলায় তাার িনকরা�ীয় ও ভ�েদরেক পরকালীন িবপেদর হাত 

েথেক রকা করেত পােরন ?! 

 ঃকৃতকথা হে�-পরকালীন িবপদ েথেক রকা পাওয়ার 

একমাক গপযু� গপায় হে�-রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর অনুসরেণ সিাক ঈমান ও িবশু ‘আমল �ারা 

িনেজর জীবনেক পিরশু করা। যারাই এ েযাগযতার মাপকািােত 

গ�ীণর হেব, তারাই হয় িবনা িহেসেব জা�ােত যােব, না হয় 

হালকা িহেসব হেব, ঃেয়াজেন রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর শাফা‘আত লােভ ধনয হেব। এর বাইের ঃারে� 

                                                           
249. আবু আি��ািহ �ািরমী, সুনান, (দার এহইয়াগস সু�ািত�ববীয়যাহ, সং�রণ 

িবহীন, তািরখ িবহীন), ২/৩০৩৫। 
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েকােনা পীর বা ওিলর ওসীলায় কােরা পার পাবার েকানই গপায় 

েনই। িক� সাধারণ জনমেন ওিলেদর বযাপাের এ-জাতীয় ধারণার 

জ� হওয়ার ফেলই তারা ওিলেদর কবের নানারকম গপাসনা 

করার মাধযেম তাােদর স�ি� অজরন করেত ে �া কের। এ-গে�শয 

হািসল করার জনয তােদর েকগবা কবেরর েখদমত কের, েকগবা 

েসখােন মানত কের। েকগবা েসখােন েযেয় বেস েথেক ধযােন ম� 

হেয় মুরা�াবা ও মুশাহাদা কের। েকগবা কবেরর পােবর নামায 

পেি। েকগবা েসখােন অনুনয় িবনয় কের েদা‘আ কের। েকগবা 

েসজদাবনত হয় ইতযািদ...। আর এ-সব কেমরর মাধযেম তারা 

কবর� ওিলর দৃি� আকষরণ কের তাার দয়া ও কৃপা অজরন করেত 

 ায় এবং তাােদর দয়ার ওসীলায় আেখরােত পিরকাণ েপেয় 

আ�াহর িনকরতম হেত  ায়। তেব এ-জাতীয় কমরকারীেদর জানা 

আবশযক েয, তারা েয ধারণার িভি�েত মাযার ও কবের এ-সব 

কমর কেরন, আরেবর মুশিরকরাও িাক এ ধারণার িভি�েতই 

তােদর ওিলেদর মসিতরেক েকে কের এ-সব করেতা। যার ঃমাণ 

এ পিরে�েদর ঃারে�ই ঃদান করা হেয়েউ। 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মযরাদার ওসীলায় 

েদা‘আ করা ৈবধ স�িকরত কিতপয় দলীল ও এর খ�ন:  
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বযি� নবী ও তাার মযরাদা এবং হরমেতর ওসীলা �হণেক 

যারা ৈবধ মেন কেরন তারা িনে� বিণরত দলীলসমসহ �ারা তােদর 

ধারণার সতযতা ঃমাণ করার ে �া কের থােকন। 

ঃথম দলীল: 

কুরআনুল কারীেম মহান আ�াহ রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর আগমন পসবর ও পরবতরী সমেয় 

ইয়াহসদীেদর অব�া বণরনা ঃসে� বেলেউন: 

ِ�ۡ  كَِ�ٰٞب  َجآَءُه ۡ  َوشَّما ﴿ ِ  دِ ِعَ نئ َّ قٞ  ل ِ ئَِما ُمَصدئ ْ  َنَعُه ۡ  ش  َ�ۡبُل  ِن� َوَ�نُوا
َتۡفتُِحونَ  َۡ َ �  َ ََ  َ�ُِ َّ ْ  ل ْ  ّنا َجآَءُه  َََّۡما َ�َفُروا ْ  َعَرَُوا ََةُ  بِهۦِۚ  َ�َفُروا ِ  َََۡۡع َّ  ل

 َ  ]وو٨٩:والقرة[و﴾ ٨ لۡلَ�ِٰفرِّ�َ  ََ

‘‘যখন তােদর (ইয়াহসদীেদর)িনকর আ�াহর এমন িকতাব 

এেস েপৗউেলা, যা তােদর িনকর থাকা িকতােব (বিণরত িবষয়) 

এর সতযায়ন কের, অথ  তারা ইেতাপসেবর তােদর িকতােব বিণরত 

নবীর শভাগমেনর কথা ব’েল (অদসর ভিবষযেত আওউ এবং 

খযরজ েগাকীয়) কািফরেদর গপর িবজয় কামনা করেতা। 

অতহপর যখন তােদর কােউ েসই পিরি ত িকতাব এেস েপৗউেলা, 
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তখন তারা তা অ�ীকার কের বসেলা। অতএব অ�ীকারকারীেদর 

গপর আ�াহর অিভস�াত’’।২৪৯

250 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মযরাদার 

ওসীলা �হণ ৈবধ বলার দাবীদারগণ বেলন: গ� আয়ােত বিণরত 

{ اَعَلى الَِّذْيَن َكَفُرْو...َو َكاُنْوا ِمْن َقبُل  } এ-অংশ �ারা ঃমািণত হয় 

েয, রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর আগমেনর পসেবর 

মদীনার আওউ ও খযরজেদর সােথ ইয়াহসদীেদর যুু বাধেল তারা 

রাসসেলর মযরাদার ওসীলা �হণ কের ওেদর গপর িবজয়ী হওয়ার 

জনয েদা‘আ করেতা। অক আয়ােত আ�াহ তােদর এ-ওসীলা 

�হেণর িবষয়িরেক ঃশংসামসলকভােব বণরনা করায় এর �ারা 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নাম, মযরাদা ও 

হরমেতর ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করা ৈবধ হওয়ার িবষয়ির 

ঃমািণত হয়।২৫০ F

251 

                                                           
250. আল-কুরআন, সসরা বা�ারাহ:৮৯। 
251. অধযাপক আহমদ আিনসুর রহমান তাার একির ঃবেঅ গ� আয়াত �ারা 

রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মযরাদার ওসীলা ৈবধ হবার ঃমাণ 
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তােদর এ-দলীেলর জবাব: 

িবিভ� তাফসীর �ে� এ-আয়ােতর বযাখযায় ইবেন আ�াস 

রািদয়া�াহ আনহমা েথেক েমার দু’ির বযাখযা বিণরত হেয়েউ। এর 

একির হে�:  

و�ستفتح نوَواألم وموالءرجونرس لواهللاوص�واهللاوعليهو و ن ا أنويه دا
 مسلم

‘‘ইয়াহসদীরা রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

মাধযেম আওস ও খযরজেদর গপর িবজয় কামনা করেতা’’।২৫১F

252 

অপরির হে�: 

 اهللاوعليهوموسلموَو ككوالعربو�سَغصمنوبرمجود موص�

‘‘ইয়াহসদীরা নবী মুহা�দ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

শভাগমেনর মাধযেম আরেবর মুশিরকেদর গপর িবজয় কামনা 

করেতা’’।২৫২F

253  

                                                                                                            
িহেসেব েপশ কেরেউন। ঃবঅির ৈদিনক ইনিকলাব পিককায় ঃকািশত হয়। 

েদখুন: ৈদিনক ইনিকলাব, ১০ ই অে�াবর, ১৯৯৬ ি�.।  
252. ইবেন কাউীর, তাফসীরল কুরআিনল ‘আজীম; ১/১২৯। 
253. তেদব। 
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এ-দু’ির বযাখযার মধয হেত ঃথমিরর �ারা বাহযত সমােজ 

ঃ িলত ওসীলার ৈবধতা ঃমািণত হেলও ি�তীয়ির �ারা তা 

ঃমািণত হয় না, েকননা, ি�তীয়িরেত রেয়েউ-তারা রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর আগমেনর ওসীলায় িবজেয়র 

জনয েদা‘আ করেতা, তাার মযরাদার ওসীলায় নয়। যার অথর দাািায়: 

িতিন আগমন করেল তারা তাার অনুসারী হেয় ভিবষযেত তােদর 

শ�েদর গপর িবজয়ী হেব। আর ঃথমিরর �ারা মযরাদার ওসীলার 

কথা বাহযত বুঝা েগেলও সাহাবা, তােবঈ ও তাফসীরকারকগণ তা 

বুেঝন িন। েকননা, এ-আয়ােতর বযাখযায় আনসারেদর বরােত 

ইয়াহসদীেদর েয-সব ব�বয বিণরত হেয়েউ, তােত ি�তীয় অেথররই 

সমথরন পাওয়া যায়। আনসারেদর বণরনানুযায়ী তারা তােদর 

শ�েদর বলেতা: 

)...أنونبييوسيبعثواألنونَبعهوقموأليوزاينهوفغقتل�مواعهوقتيوعدوموإرم(  

‘‘একজন নবী অি েরই েঃিরত হেবন, আমরা তাার 

অনুসরণ করেবা, যার আগমেনর সময় িনকরবতরী হেয় েগেউ, 
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তখন আমরা তাার সােথ হেয় েতামােদরেক ‘আদ’ ও ‘ইরম’ 

জািতর নযায় পাইকারীভােব হতযা করেবা’’।২৫৩

254  

িবিশ� তােবঈ আবুল ‘আিলয়া (রহ.) এর দৃি�েত তারা 

তােদর এ ওসীলায় বলেতা: 

 غمنيوحنونعذبوالك��ومنقتلهمابوانعثووذاوالِواليو�مهو كت �يوع

‘‘েহ আ�াহ! আমরা যােত মুশিরকেদরেক শাি� িদেত ও 

হতযা করেত পাির, েস-জেনয আমােদর িকতােব আমরা েয নবীর 

বণরনা পাই, আপিন তাােক েঃরণ করন’’।২৫৪F

255  

গ� গুৃিতসমসহ �ারা ঃমািণত হয় েয, গ� আয়ােতর এ 

অংশ �ারা েকােনাভােবই রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর মযরাদার ওসীলা �হণ ৈবধ হওয়ার অথর �হণ করা 

যায় না। আর ইবেন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমার ঃথম বযাখযার 

�ারা বাহযত এির বুঝা েগেলও আসেল এর �ারা বািহযক েস অথর 

তাার গে�শয িউল না। বরং িতিন েয কথাির বলেত ে েয়েউন তা 

                                                           
254. তেদব। 
255. তেদব। 
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হেলা: ইয়াহসদীরা আওস এবং খযরজ বংেশর েলাকেদরেক 

বলেতা: আজ হয়েতা আমরা েতামােদর সােথ যুেু পরািজত হি�, 

তেব অি েরই একজন নবীর আগমন নরেব, তখন আমরা তাার 

অনুসরণ কের েতামােদর গপর যুেু িবজয়ী হেবা। আমােদর 

অেনেকর মােঝ বযি� রাসসল বা রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর মযরাদার ওসীলায় েদা‘আ কের িকউু কামনা করার 

েয রীিত রেয়েউ, িাক েসভােব তারা সমাগত বযি� রাসসল বা তাার 

মযরাদার ওসীলা কের আ�াহর িনকর তাার আগমেনর পসেবর তােদর 

শ�েদর িবরেু তা কিণক েকােনা িবজয় কামনা কের েকােনা 

েদা‘আ কের িন। েস-জনয ইমাম ইবেন কাউীর এ-আয়ােতর অথর 

বণরনা ঃসে� বেলেউন: 

أيوم ن اوانوقبيواه ووذاوالرس لونهذاوالكتيبو�سَغصمنون جي هوَو(
و وإنه ويق ل ن وقيتل وم والك��وإذا وان والءاينوأعمائهم سيبعثونِوفوآخر

و.)نقتل�مواعهوقتيوعدوموإرم

‘‘অথরা  এ িকতাবসহ এ নবীর আগমেনর পসেবর যখন 

মুশিরকেদর সােথ তােদর যুু হেতা তখন তারা েস নবীর 

আগমেনর ওসীলা কের (ভিবষযেত) িবজয় কামনা করেতা। তারা 

বলেতা: িন�য় অি েরই েশষ যুেগ একজন নবী েঃিরত হেবন, 
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তাােক সােথ কের আমরা েতামােদরেক ’আদ’ ও ‘ইরম’ জািতেক 

আ�াহ েযমন �ংস কেরিউেলন েসভােব �ংস করেবা’’।২৫৫

256  

গে�খয েয, তারা েয তােদর িকতােব বিণরত িকতাব ও নবীর 

আগমেনর ঃিত ঈমান আনয়েনর জনয অধীর আ�েহ অেপকা 

করিউল, েস জনয অক আয়ােত আ�াহ তােদর ঃশংসা কেরেউন। 

েস নবীর ওসীলায় েদা‘আ করার জনয মসলত তােদর ঃশংসা করা 

হয় িন। ঃিতিকত েস িকতাব ও নবীর আগমেনর পর তারা যখন 

ঈমান আনয়ন কের িন, তখন আ�াহ অক আয়ােত তােদর 

সমােলা নাও কেরেউন। 

গ� বণরনাসমসহ �ারা ঃমািণত হয় েয, আসেল গ� আয়াত 

�ারা রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মযরাদার ওসীলা 

�হেণর ৈবধতা ঃমািণত হয় না। কােজই যারা এর �ারা তা 

ঃমাণ করার ে �া কেরন, তারা �াি�র মেধয িনমি�ত 

রেয়েউন২৫৬

257। 

                                                           
256. তেদব। 
257 তাউািা যিদ নবীর বযি� স�ার ওসীলাই তারা িদত, আর তা কাযরকরী হত, 

তেব অবশযই তারা (েতামােদর িববাস েমাতােবক) সবসময় জয়লাভ করত, 

অথ  বা�েব েসরা নের িন, তারা সবসময় জয়লাভ কের িন। [স�াদক] 
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ি�তীয় দলীল: 

ম�ার কািফরগণ সেতযর ঃিত িহংসা ও শ�তাবশত 

বেলিউল: ‘‘েহ আ�াহ মুহা�েদর �ীন যিদ আপনার িনকর েথেক 

ঃদ� সতয �ীন হেয় থােক, তা হেল আপিন আমােদর গপর 

আকাশ েথেক পাথেরর বৃি� বষরণ করন অথবা আমােদর গপর 

মমর�দ শাি� নািযল করন।’’258 

আ�াহ তােদর এ েদা‘আর ঃিতি�য়া� প বেলন : 

ُ  َ�نَ  َوَنا ﴿ َّ َ�ُه ۡ  ل ِ نَت  ِ�َُعذئ
َ
 ]وو٣٣:واالنفيل[و﴾ �ِيهِ ۚۡ  َوأ

‘‘আপিন তােদর মােঝ থাকাব�ায় আ�াহ কখনই তােদরেক 

শাি� েদেবন না ’’।২৫৮F

259 যারা বযি� রাসসল বা তাার মযরাদার ওসীলা 

�হণ ৈবধ বেল মেন কেরন তারা বেলন: এ আয়াত �ারা ঃমািণত 

হয় েয, ম�ার কািফররা বযি� রাসসল বা তাার মযরাদার ওসীলা 

�হণ না কেরও িতিন ম�ায় থাকার ওসীলায় তারা আ�াহর সমসহ 

শাি� েথেক রকা েপেয়েউ। তাার কারেণ আ�াহ তােদর গপর 

                                                           
258. আল-কুরআন, সসরা আনফাল:৩২। 
259 .আল-কুরঅন, সসরা আনফাল:৩৩। 
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আযাব নািযল করা েথেক িবরত রেয়েউন। কািফররা যিদ রাসসেলর 

ওসীলা �হণ না কেরও তাার মযরাদার ওসীলায় িবপদ েথেক রকা 

েপেত পাের, তা হেল আমরা তাার ওসীলা �হণ কের িবপদ েথেক 

রকা েপেত পারেবা না েকন? 

তােদর এ-দলীেলর জবাব: 

কিতপয় কারণবশত এ আয়াত �ারা রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ওসীলায় েদা‘আ করা জােয়য বেল ঃমাণ 

করা যায় না। কারণগেলা িন� প: 

1. কািফররা যিদ রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 
নােমর ওসীলা �হণ করার ফেল আযাব েথেক রকা েপেতা, 

তা হেল এমন কথা বলা েযেতা। িক� তারােতা তা কের িন। 

এেত ঃমািণত হয় েয, তােদর আযাব েথেক রকা পাবার মসল 

কারণ রাসসেলর মযরাদার ওসীলা নয়। বরং অনয েকােনা 

কারণবশত তারা আযাব েথেক রকা েপেয়িউল। 

2. তােদর গপর আজাব নািজল না হওয়ার মসল কারণ হে� 
আ�াহ তা‘আলা পসবর েথেক এ মেমর একির িসুা� িনেয় 

েরেখেউন েয, েকােনা জনপেদর অ�ীকৃিতর কারেণ তােদর 

মােঝ তােদর নবী থাকাব�ায় তােদরেক পাইকারী আযাব 
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�ারা �ংস করেবন না। আ�াহর এই পসবর িসুা� না হেল 

অবশযই িতিন কািফরেদর েদা‘আ কবুল কের তােদরেক 

গপযু� শাি� িদেতন। রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর মযরাদাই যিদ কািফরেদর আজাব েথেক বাা ার 

মসল ওসীলা হেতা, তা হেল েতা িতিন ম�া েথেক  েল আসার 

পরপরই তােদর গপর শাি� এেস েযেতা। িক� তা েতা 

আেস িন। এেত ঃমািণত হয় েয, তােদর শাি� েথেক রকা 

পাবার মসল কারণ রাসসেলর ওসীলা নয়, বরং আ�াহর গপযুর� 

পসবর িসুা� এবং আ�াহর এ-জাতীয় িসুা� েয শধু 

আমােদর রাসসল-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর বযাপােরই 

িউল, তা নয়, বরং এির িউল সকল নবীেদর গ�েতর বযাপাের 

আ�াহর একির ি রা িরত িনয়ম।২৫৯

260 কাওেম ‘আদ, উামসদ ও 

লসব ইতযািদ জািতর ইিতহাস পযরােলা না করেলও েদখা যায় 

তােদর নবীগণ যতিদন তােদর মােঝ িউেলন, ততিদন তােদর 

গপর আজাব আেস িন। তাারা তােদর জািত েথেক দসের  েল 

যাওয়ার পর তােদর গপর আ�াহর আজাব নািজল হেয়িউল।  

3. আ�াহর এ কমরেক আমরা যিদ ওসীলা িহেসেব গণয কির, 
তবুও এেত রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

                                                           
260.মাওলানা মুহা�দ শফী‘, ঃাগ�; পৃ.৫৩০। 
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স�া বা তাার মযরাদার ওসীলা �হণ করা আমােদর জনয ৈবধ 

হেয় যােব না। েকননা, েকােনা কমর আ�াহর জনয ৈবধ হেয় 

থাকেলও তা আমােদর জনয ৈবধ হেয় যাওয়া জররী হেয় 

যায়না। গদাহরণ� প শপেথর কথা বলা যায়। আ�াহর 

পেক তাার েয েকােনা সৃি�র নাম িনেয় শপথ করা জােয়য; 

িক� আমােদর জনয তা জােয়য হওয়া েতা দসেরর কথা, তা 

িশেকর আকবার িহেসেব গণয হেয় থােক। 

  গ� কারণসমসেহর িদক লকয করেল ঃমািণত হয় েয, েকােনা 

ভােবই এ-আয়াত �ারা রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর নাম, হরমত ও মযরাদার ওসীলা �হেণর 

ৈবধতা ঃমাণ করা যায় না। 

তৃতীয় দলীল: 

 ‘গমার রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত হেয়েউ েয, রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-বেলন: 

يْ ََةوقَيَلو« ِّ َ
ْ
وال َدم 

َ
ََفوأ ََ َْ وا

ّ
َّ ٍمولَِ ي:ولَي ود  َق� َِ َكو

ل 
َ
ْسُ

َ
وأ َفْرَتوِلْوويَيورَب� ََ...« 
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‘‘আদম-আলাইিহস সালাম-যখন অনযায় করেলন তখন িতিন 

বেলন: েহ আমার ঃিতপালক! আিম আপনার িনকর মুহা�েদর 

অিধকােরর ওসীলায় কমা িভকা করিউ...’’।২৬০

261 

রাসসল-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অিধকার, মযরাদা 

ও জােতর ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করা ৈবধ বেল দাবীদারগণ 

বেলন:এ হাদীস �ারা ঃমািণত হয় েয, রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ওসীলা �হণ কের েদা‘আ করা ৈবধ। 

                                                           
261. হাদীেসর অবিশ� অংশ িন� প: ‘‘তখন আ�াহ বেলন:েহ আদম ! 

মুহা�দেক সৃি� না করা সে�ও তুিম িক কের তাােক জানেত পারেল? 

গ�ের আদম বেলন:আপিন আমােক সৃি� কের আমার মােঝ  হ ঃিব� 

করার পর যখন আিম মাথা গা ু করলাম তখন আরেশর পায়ােত إال � ال 

اهللا رس ل د م اهللا  িলিখত েদখেত েপলাম। তখন ভাবলাম আপিন আপনার 

নােমর সােথ সবে েয় িঃয়ভাজেনর নামেক িমিলেয় থাকেবন। আ�াহ 

বেলন: েহ আদম তুিম িাক বেলেউা, েস অবশযই আমার কােউ সবে েয় 

েবশী িঃয়ভাজন। তুিম তাার হেকর ওসীলায় আমার িনকর দু‘আ কেরেউা। 

আিম েতামােক কমা 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 আবা, (ৈবরত: দারল 

কুতুিবল ইলিময়যাহ, ১ম সং�রণ, ১৯৯০ ি�.), ২/৬৭২। 
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আর েস-জেনযই আদম (আলাইিহস সালাম) তাার অিধকােরর 

ওসীলা �হণ কের েদা‘আ কেরিউেলন। 

তােদর এ দলীেলর খ�ন: 

এ-হাদীসির যিদও রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

এর অিধকােরর ওসীলা �হেণর ৈবধতা ঃমাণ কের, তেব দু’ির 

কারেণ এ-হাদীসির �হণেযাগয নয়: 

ঃথম কারণ: 

ইমাম হািকম (রহ.) এ-হাদীসিরেক িবশু বেল দাবী ক’ের 

থাকেলও অনযানয হাদীস িবেশষজগণ এ-হাদীসিরেক িমথযা ও 

বােনায়ার হাদীস বেল ম�বয কেরেউন। েযমন ঃখযাত হাদীস 

িবেশষজ ইমাম যাহাবী বেলন: 

إنهوحميثو  و عوألألنوفوسغمهوعبمواهللاوننو سلمو،وموالوأدريوانوذاو؟ومو(

 .)عبمالرحنوماه

‘‘এ-হাদীসির মাওদু‘ বা জাল। কারণ, এর সনেদ ‘আ�ু�াহ 

ইবেন মুসিলম নােম এক বণরনাকারী রেয়েউ, এ েলাকির েক? তা 
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আিম জািননা। এর সনেদ ‘আ�ুর রহমান নােম অপর এক বযি� 

রেয়েউ, যার বযাপাের িকউুই জানা যায় িন’’।২৬১

262 

ইমাম ইবেন হাজার ‘আস�ালানী বেলন: 

‘‘এ-হাদীসির বািতল হাদীেসর অ�গরত।২৬২

263 িতিন বেলন:এ-

হাদীেসর বণরানাকারীেদর মেধয একজেনর নাম হে� ‘আ�ু�াহ, 

িযিন ইমাম লাইউ, মািলক ও ইবেন লাহী‘আহ এর নােম হাদীস 

ৈতরীর অিভযুেগ অিভযু�, এ বযি�র হাদীস েলখার েযাগয নয়। 

ইমাম হািকেমর বযাপাের আ�যরেবাধ হয় েয, িতিন তাার 

মুসতাদরাক �ে� (৩/৩৩২) ‘আ�ুর রহমান ইবেন যায়দ এর 

অপর একির হাদীস বণরনা কের েসিরেক সহীহ বেলন িন, বরং 

েসখােন বেলেউন: ইমাম বুখারী ও মুসিলম এ বযি�েক �হণেযাগয 

মেন কেরন িন। এির তাার একির পর�র িবপরীতমুখী ব�বয। 

                                                           
262. ইবেন হাজার ‘আস�ালানী, েলসানুল মীযান; (ৈবরত: মুআসসাসাতুল 

এ‘লাম িলল মাববস‘আত, ৩য় সং�রণ, ১৯৮৬ ি�,), ৩/৩৬০। 
263. তেদব। 
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এক�ােন এ বযি�েক িনভররেযাগয বেলেউন এবং অপর �ােন 

তােক দুবরল বেল আখযািয়ত কেরেউন’’।২৬৩

264  

ি�তীয় কারণ: 

এ হাদীেসর ব�বয কুরআেনর স�সণর িবপরীত। এ হাদীস 

�ারা বুঝা যাে� েয, আদম আলাইিহস সালাম মুহা�দ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অিধকােরর ওসীলায় �ীয় গনাহ েথেক 

মাজরনা েপেয়িউেলন, অথ  কুরআন বলেউ েয,  

﴿  ٰ ّّ مُ  َ�َتَۡ ََ ِئِهِۦ ِن� َءا و﴾ ٣ لشّرِحي ُ  لّ�ّواُب  ُهوَ  ِِنُّهۥ َعَۡۡيهِ�  َ�َتاَب  َ�َِ�ٰٖت  ّر

 ]وو٣٧و:القرة[

                                                           
264. িতিন বেলন,  

. ليعة وادن مرل  و لث ا الديث دواع متهم اسلم دن اهللا عبد:  وقرل.  درطل خ  ىنه
 ف آخر حدي ر أورا قد فإنه نفسه، الر�م من والعجب. حدي ه كتب �ل و 

 مل والشيخرن: قرل دل ، يصصحه لم و ز�د دن الرحن عبد �سند، )٣/٣٣٢( استدرته
 ف اعفه و اكن ف وثقه حيث ، منه هرهر تنرق  هذا و.  ز�د دن الرحن دعبد �تجر
 .آخر اكن

 েদখুন: শায়খ নািসর গি�ন আলবানী, আততাওসসুলু আনওয়াগহ ওয়া 

আহকামুহ; পৃ.১১৫-১১৬।  
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‘‘অতহপর আদম �ীয় রেবর িনকর েথেক িকউু বাকয িশেখ 

িনেলন, ফেল আ�াহ তাােক কমা কের িদেলন, িন�য় িতিন 

অতয� তাওবা �হণকারী ও দয়ালু’’।২৬৪

265 আদম -আলাইিহস 

সালাম- আ�াহর িনকর েথেক েয বাকযসমসহ িশকা কেরিউেলন তা 

সসরা আ‘রােফর ২৩ নং আয়ােত বিণরত হেয়েউ। েস আয়াতির 

িন� প: 

﴿  ََ ََا قَا ِّ ٓ  َر ََا ََا َظَۡۡم ََ نُف
َ
َا َ�ۡغفِرۡ  ّل ۡ  �ن أ ََا ََ َُكوَ��ّ  َوتَۡرَ�ۡ  لۡلَ�ِٰ�ِّ�َ  ِن�َ  ََ

 ]وو٢٣:واالعراف[و﴾ ٢

‘‘আদম ও হাওয়া বেলিউেলন: েহ আমােদর ঃিতপালক! 

আমরা আমােদর িনেজেদর গপর অতযা ার কেরিউ, তুিম যিদ 

আমােদর কমা কের রহম না কর, তা হেল আমরা অবশযই 

কিত��েদর অ�গরত হেয় যােবা’’।২৬৫F

266 ইমাম যমাখশারীর (মৃত 

৫২৯িহ:) মেত গ� এ েদা‘আ পাোর ওসীলা কেরই আদম-

                                                           
265. আল-কুরআন, সসরা বা�ারাহ:৩৭। 
266. আল-কুরআন, সসরা আ‘রাফ: ৭। 
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(আলাইিহস সালাম)-আ�াহর িনকর েদা‘আ কেরিউেলন।২৬৬

267 

ইবেন মাসগদ রািদয়া�াহ আনহ েথেক মাওকস ফ সনেদ বিণরত 

অপর একির বণরনায় রেয়েউ েয, আদম আলাইিহস সালাম অনযায় 

করার পর িনে�া� েদা‘আ পাা কের আ�াহর িনকর মাগেফরাত 

কামনা কেরন: 

نحَت [
َ
 أ
ّ
 َجّدَك  َ ىِِلَ ىِ 

َ
َََعرل ُمُ  َو  َََبرَرَك اسح ِدَك َو  ُهّم َو ِبَمح

ّ
سبححرنََ  اَلل

ِفَر الّ  ََغح ِ ح ىِنُّه  َ  ِفرح
ح
رغ
َ
ِ ح ف ُت َ�فح مح

َ
نحَت َهل

َ
 أ
ّ
267F.]نُوحَب ىِ 

٢٦٨ 

গ� দু’ির আয়াত �ারা ঃমািণত হয় েয, আদম আলাইিহস 

সালাম গ� এ েদা‘আ িশকা কের এর ওসীলায় আ�াহর কােউ 

তাার কৃত অপরাধ মাজরনার জনয েদা‘আ কেরিউেলন। মুহা�দ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অিধকােরর ওসীলায় িতিন তাার 

অপরাধ মাজরনার জনয েদা‘আ কেরন িন। আর ইবেন মাসগদ 

                                                           
267. যামাখশারী, জার�াহ মাহমসদ ইবেন ওমর, আল-কাশশাফ; (কুতুবখানা 

মাজহারী, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), ১/১২৮; আল-�ুরবুবী, আহকামুল 

কুরআন; (আল-হাইআতুল িমশিরয়যাতুল আ-�াহ িলল কু�াব, ৩য় সং�রণ, 

১৯৮৭ ি�.), ১/১/৩২৪; আবু বকর জািবর আল-জাযাইরী, 

আয়সার�াফাসীর; ১/৪৫।। 
268 . তেদব। রীকা  �াবয। 



 

390 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত মাওকস ফ হাদীস �ারা গ� েদা‘আ 

পাা করার কথা ঃমািণত হয়। তাই সনেদর িদক েথেক রাসসেলর 

নােমর ওসীলা �হণ সং�া� হাদীসির দুবরল হওয়ার পাশাপািশ 

কুরআেনর গ� আয়াত দু’িরর মমর এবং ইবেন মাসগেদর 

হাদীেসর িবপরীতমুখী হওয়ায় সহেজই বুঝা যাে� েয, গ� 

হাদীসির িমথযা। এ-জাতীয় হাদীস �ারা রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অিধকার, মযরাদা ও স�ার ওসীলা �হণ 

করার ৈবধতা ঃমাণ করা যায় না। 

 তুথর দলীল: রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- বেলেউন: 

وِعغَْمواِهللاوَعِظيْمٌو« وفَِِّنوَجيِ�ْ َيِ�ْ ِِ ْ او
و»تَ َّسل 

‘‘েতামরা আমার মযরাদার ওসীলা কর, েকননা আ�াহর 

কােউ আমার বি ধরেনর মযরাদা রেয়েউ’’।২৬৮F

269 

এ দলীেলর খ�ন: 

                                                           
269. আলহাইউামী, মাজমাগয যাওয়াইদ; ৯/২৫৭; ববরানী �ীয় কাবীর ও 

আওসাত �ে� এবং হািকম �ীয় মুসতাদরাক �ে� এ হাদীসির বণরনা 

কেরেউন এবং সহীহ বেলেউন। 
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এ হাদীসির ইমাম বাবরানী ও হািকম সহীহ বেল সতযায়ন 

করেলও অনযানয মুহাি�সগেণর মেত তা সহীহ নয়। এ হাদীেসর 

সনেদ রওহ ইবেন সালাহ নােম একজন দুবরল বণরনাকারী 

রেয়েউন। আবু নাঈম বেলেউন: ‘‘রওহ ইবেন সালাহ এ হাদীসির 

এককভােব বণরনা কেরেউন। তােক ইমাম ইবেন আদী দুবরল বেল 

ম�বয কেরেউন’’।২৬৯

270 ইমাম ইবেন ইগনুস বেলেউন: ‘‘এ বযি� 

েথেক অেনক মুনকার (িনভররেযাগয রাবীেদর বণরনার িবপরীতমুখী) 

হাদীস বিণরত হেয়েউ। ইমাম দারকুবনী তার বযাপাের বেলেউন: 

হাদীস বণরনার েকেক েলাকির দুবরল’’।২৭০

271 

ইমাম ইবেন তাইিময়যাহ �ীয় ‘আলকাওয়াইদুল জালীলাহ’ 

�ে�র ১৩২ ও ১৫০ পৃ�ায় বেলন: 

و   يذكره كحديث  ىنه   يوجد لذا الديث أصال ف أ  كتب الديث ،[

 ".]ى  من هو جرهل ، وليس ليه أا  معرفة دعلم الديث

                                                           
270. আসফাহানী, আবু নাঈম আহমদ ইবন আ�ু�াহ, িহলয়াতুল আগিলয়া; 

(�ান িবহীন, দারল িকতািবল আরাবী, ৪থর সং�রণ, ১৯৮৫ ি�.), ৩/১২১। 
271. শায়খ মুহা�দ নািসর গি�ন আল-বানী, আ�াওয়াস সুলু আনওয়াগহ ওয়া 

আহকামুহ; পৃ. ১১১। 
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‘‘েকান হাদীেসর িকতােব এ হাদীেসর েকােনা িভি� পাওয়া 

যায়না। জােহল ও হাদীস স�েকর যার েকােনা জান েনই েকবল 

েস বযতীত আর েকগই এিরেক হাদীস িহেসেব বণরনা করেত পাের 

না’’।২৭১

272 

িতিন আেরা বেলন: ‘‘অবশযই আ�াহর কােউ রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মযরাদা অনযানয রাসসলেদর ে েয় 

অিধক রেয়েউ, তেব আ�াহর কােউ তাার মযরাদা মানুেষর 

পার�িরক মযরাদার মত নয়। কারণ, কােরা পেক আ�াহর 

পসবরানুমিত বযতীত তাার কােউ কােরা জেনয শাফা‘আত করা 

স�বপর নয়, পকা�ের একজন মানুষ তার মযরাদার ওসীলায় 

অপর মানুেষর কােউ তার অনুমিত বযতীতই শাফা‘আত করেত 

পাের, এরা এ-জনয েয, শাফা‘আতকারী ও শাফা‘আত �হীতা 

গভয়ই গে�শয অজরেনর েকেক সমভােব শরীক। (অথরা  এখােন 

শাফা‘আত �ারা তােদর গভেয়র গে�শযই হািসল হেব, গভেয়ই 

গপকৃত হেব) িক� আ�াহর বযাপারির এেকেক স�সণর �তয। 

েকননা, কােরা গে�শয অিজরত হওয়া বা না হওয়া এককভােব 

                                                           
272. তেদব। 
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আ�াহর ই�ার গপেরই স�সণর িনভররশীল, এ-েকেক েকগ তার 

শাফা‘আত �ারা তাার সােথ শরীক হেত পাের না’’।২৭২

273 

গ� হাদীসির সহীহ না হওয়ােত এবং রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মযরাদার িবষয়ির বযবহারেযাগয েকােনা 

িবষয় না হওয়ােত এ হাদীস �ারাও রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর মযরাদার ওসীলায় েদা‘আ করা ৈবধ বেল ঃমািণত 

হয় না। 

প�ম দলীল : 

 আনাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত হেয়েউ েয, আলী 

রািদয়া�াহ আনহর মাতা ফােতমা িবনেত সা‘দ মৃতুযবরণ করেল 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-তাার িনেজর এবং তাার 

পসবরবতরী নবীগেণর অিধকােরর ওসীলায় আ�াহর কােউ তার জনয 

মাগিফরাত কামনা কেরন’’।২৭৩

274  

                                                           
273. তেদব। 
274. এ হাদীসির ইমাম হািকম ও ইবেন িহববান বণরনা কের তা সহীহ বেল 

দাবী কেরেউন। তেব ঃকৃতপেক হাদীসির সহীহ নয়। 
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এ হাদীস �ারাও রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

এর অিধকার ও মযরাদার ওসীলা �হেণর ৈবধতা ঃমােণর ে �া 

করা হয়। 

এ দলীেলর খ�ন: 

এ হাদীসির ইমাম হািকম ও ইবেন িহববান িবশু বেল 

মতামত িদেয় থাকেলও আসেল তা িবশু নয়। কারণ, হাদীেসর 

সহীহ ও দুবরল পির েয়র েকেক এ দু’জেনর ে েয়ও অিধক 

অিভজ ইমাম ইবেন ‘আদী, দারাকুবনী ও ইবেন মা’কস লা এ 

হাদীেসর সনেদ ‘রওহ ইবেন সালাহ’ নামক দুবরল বণরনাকারী 

থাকায় এরােক তাারা দুবরল হাদীস বেল ম�বয কেরেউন। হাদীস 

বণরনাকারীেদর িনভররেযাগয ও দুবরল বেল আখযা েদয়ার েকেক 

তাারা দু’জন কািানযতা আেরাপ না করার কারেণই এ বযি�েক 

তাারা িনভররেযাগয বেলেউন। তেব অনযানযরা এ বযি�েক দুবরল 

বেলেউন। এমনিক এ বযি�েক তাারা অেনক ‘মুনকার’ হাদীস 

বণরনাকারী বেলও অিভযু� কেরেউন।২৭৪

275 

                                                           
275. শায়খ মুহা�দ নািসর গি�ন আল-বানী, িসলিসলাতুল আহাদীিসদ দয়ীফািত 

ওয়াল মাওদু‘আহ; (ৈবরত: ১ম সং�রণ), ১/৩৯৯; ইমাম সাগানী, আল-

আহাদীসুল মাওদু‘আহ;পৃ.৭। 
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কােজই এ হাদীস �ারাও রাসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর অিধকােরর ওসীলা �হেণর ৈবধতা ঃমাণ করা 

যায় না। 

আ�াহর গপর কােরা েকােনা অিধকার েনই: 

এ হাদীসির সিাক না হওয়ার ঃমাণ হে� ঃকৃতপেক নবী-

রাসসল ও ওিলগণ িনিবরেশেষ আ�াহর গপর কােরা েকােনা 

অিধকার বলেত িকউুই েনই। যারা ঈমান ও ‘আমেল সােলহ এর 

গেণ গণািাত হেবন, তােদরেক মহান আ�াহ েয পুর�ার ও 

মযরাদা দােনর কথা বেলেউন, তা তােদর ঈমান ও ‘আমেলর 

কারেণ এমিনেতই আ�াহর গপর তােদর জেনয ওয়ািজব হেয় যায় 

িন। বরং তা তােদর ঃিত তাার একা� কৃপা িবেশষ। িতিন অনু�হ 

কের তােদর জনয িকউু অিধকােরর �ীকৃিত দান কেরেউন। তেব 

তা এমন েকােনা অিধকার নয় েয, তা আ�াহর িনকর েথেক দাবী 

কের আদায় কের েনয়া হেব বা এর ওসীলায় আ�াহর কােউ িকউু 

 াওয়া যােব। এ-েকেক রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

ও সাধারণ মানুষ বেল েকােনা পাথরকয েনই। আ�াহর গপর 

মানুেষর েকােনা অিধকােরর অ�ীকৃিত জািনেয় রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-বেলন: 
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و...« وَ�َ ل ه  َغَّة
ْ
واز َحم 

َ
وأ وي ْمِخَي ولَْن و.  

َ
ول وفَِقيَْي واِهللاو؟و: ْ َل ورَس  ويَي نَْت

َ
وأ َمَال

ونِرَْحَِته:وَ�َقيَلو ْنوَ�تََاّ َمِ�واهللا 
َ
وأ
ّ
نَيو،وإِال

َ
 »َموَالوأ

‘‘...কি নকােলও কাগেক তার স  কমর জা�ােত ঃেবশ 

করােত পারেব না। তাােক বলা হেলা: েহ আ�াহর রাসসল! 

আপিনও িক পারেবন না ? িতিন বেলন: আ�াহর রহমত �ারা 

িতিন আমােক েব�ন না করেল আিমও পারেবা না’’।২৭৫F

276 আ�াহর 

গপর েযখােন মানুেষর েকােনা অিধকারই �ীকৃত নয়, েসখােন 

আবার কী কের আ�াহর কােউ েস অিধকােরর ওসীলায় িকউু 

 াওয়া েযেত পাের? এ-জনযই ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বেলেউন: 

الوينبدوألحموأنويمع واهللاوإالونه،ومواءع والُذمنوفيهوالُ  رونه،وايو[
 .]مهللاواألس ي والس�وفيدع هونهي:واستفيموانوق لوتعيل

‘‘ কােরা পেক আ�াহ তা‘আলােক েকবল তাারই নােমর 

ওসীলা বযতীত এবং ‘‘আ�াহর রেয়েউ গ�ম নামাবলী, অতএব 

তাােক েস নােমর ওসীলায়ই আ�ান কর’’ এ আয়াত েথেক েয-

সব নামাবলীর ওসীলায় তাােক আহবােনর অনুমিত ও িনেদরশ 

                                                           
276. সহীহল বুখারী; িকতাবুর ির�াক, বাব: [ الماماة م القصم نيب َ 

 সবরদা জানাজরেন েলেগ থাকা), ৪/৩/১৭৭।العلم
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পাওয়া যায়, েস-সব নামাবলীর ওসীলা বযতীত অপর কােরা 

নােমর ওসীলায় আ�ান করা গি ত নয়’’।২৭৬

277 িতিন আেরা বেলন: 

 )أ رهوأنويق لوأحموفودعئهوابوإ�وأسيلكوَقوخلقك(

‘‘েহ আ�াহ ! আিম েতামার সৃি�র অিধকােরর ওসীলায় 

েতামার কােউ সাওয়াল করিউ’ েকগ তার েদা‘আর মেধয এমন 

কথা বলােক আিম অপউ� তথা না জােয়য২৭৭F

278 মেন কির’’।২৭৮F

279  

আ�ামা ইবনু আবীল ‘ইযয আল-হানাফী (রহ.) এ-জাতীয় 

ওসীলা করার বযাপাের ম�বয করেত িগেয় বেলন: 

‘‘আ�াহ তা‘আলা তাার িনেজর গপর েয অিধকােরর কথা 

�ীকার কেরেউন, তা বযতীত আ�াহর গপর কােরা েকােনা 

অিধকার েনই। ... আ�াহর গপর আমােদর েয অিধকার ঃিতি�ত 

হেয়েউ, তা তাার ঃিত�িত ঃদােনর কারেণই ঃিতি�ত হেয়েউ। 

একজন মানুেষর অিধকার অপর মানুেষর গপর েয-ভােব ঃিতি�ত 

                                                           
277. েশখ নািসর�ীন আল-বাণী, আ�াওয়াস সুলু আনওয়াগহ ওয়া আহকামুহ; 

পৃ.৫১। েশখ আলবানী একথাির ‘দুররল মুকতার’ �ে�র (২/৬৩০) এর 

বরাত িদেয় বণরনা কেরেউন। 
278. সালােফ সােলহীন অপউ� বেল নাজােয়য বুঝােতন। এ বযাপাের ইমাম 

ইবনুল কাইেয়যম তাার ই‘লামুল মুওয়াে�‘য়ীন, নামক �ে� িব�ািরত দলীল 

ঃমাণািদ গপ�াপন কেরেউন। [স�াদক] 
279. তেদব। 
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হয়, েকােনা মানুষ েস-ভােব আ�াহর গপর িনজ েথেক েকােনা 

অিধকার ঃিতি�ত করেত পাের না।’’280 

 িতিন আেরা বেলন:‘‘কােরা অিধকােরর ওসীলায় েদা‘আ করা 

আর েদা‘আকারী বযি�র েদা‘আ কবুল করার মােঝ েকােনা স�কর 

েনই। েয এরকম েদা‘আ কের েস েযন ঃকারা�ের এমন কথা 

বেল: েহ আ�াহ! অমুক আপনার স  বা�ােদর মেধয হওয়ার 

কারেণ আমার েদা‘আ কবুল কর। (আপনার অমুক স  বা�া আর 

আমার েদা‘আ কবুল কর) এ দু’ির কথার মেধয কী স�কর ও 

বাধযবাধকতা থাকেত পাের ? বরং এ-জাতীয় কথা েদা‘আর মেধয 

বলা এক ধরেনর সীমাল�ন ৈব আর িকউুই নয়’’।২৮০

281 

                                                           
280. িতিন বেলন: 

 حقر و�ن: (تعرل ولقك نفسه، ا أحقه مر ى  حق اهللا ا ألحد وليس ... "

 ووعده الرمة د�لمرته وجب حق فهذا ...،٤٧: الروم سورة )ابؤمن� نص علينر

 ا للمخلوق ي�ون كمر شيئر اهللا ا استحق نفسه العبد أن   الصراق،

  "... ابخلوق

 েদখুন: ইবনু আিবল  ইয য আল-হানাফী, ঃাগ�; পৃ. ২৬১। 
281. িতিন বেলন: 

 و ذل  د� منرسبة فال) الصراق دوعده اهللا ا حق ل ون ىن و فالنر فإن( فالن بق قول "
 أجب الصرل� عبراك من فالن لبون:  يقول فبأنه ، السرئل هذا اعء ىجردة د�
  ".العء ف ا عتداء من هذا ىنمر و ؟ االزمة أ  و هذا ف منرسبة أ  و، اعئ

েদখুন: তেদব; পৃ. ২৬২। 
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ইমাম আবু ইগউুফ (রহ.) বেলন: ‘‘েকগ তার েদা‘আর মেধয 

‘েহ আ�াহ ! আিম অমুেকর অিধকার অথবা েতামার নবী ও 

রাসসলেদর অিধকােরর ওসীলায় েতামার িনকর  াি�’ এমনির 

বলােক আিম অপউ� কির’’।২৮১

282 

গ� গুৃিত �ারা ঃমািণত হয় েয, রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-বা অপর কােরা অিধকােরর ওসীলায় েদা‘আ 

করা আমােদর হানাফী মাযহােব ৈবধ নয়। 

ষ� দলীল: 

ওসীলা �হেণর ৈবধতা ঃমােণর জনয তারা েলাকমুেখ বহল 

ঃ িলত একির হাদীস �ারা দলীল িদেয় থােকন। হাদীসির 

িন� প:আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

الَ «
ح
ف
َ
ُت األ قح

َ
َمر َخل

َ
وح ََك ل

َ
  »كَ ل

                                                           
282. িতিন বেলন,  

 و أنييرئ  بق أو فالن بق أسأل  ى� ا :  اعئه ف أحد يقول أن أ�ره ى�(
 )رسل 

নািসর�ীন আলবানী, আ�াওয়াস সুলু আনওয়াগহ ওয়া আহকামুহ; পৃ.৫১।। 

ইমাম কারখী হানাফী কতৃরক িলিখত ‘�ুদসরী’ �ে�র বযাখযা এর ‘কারাহাত’ 

অধযায় েথেক একথাির িতিন বণরনা কেরেউন। 
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‘‘েহ মুহা�দ! তুিম না হেল অিম জগত সৃি� করতাম না’’। 

তােদর মেত আ�াহ তা‘আলা যিদ রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ওসীলায় এ-জগত সৃি� কের থােকন। 

তা হেল আমােদর পেক তাার ওসীলা �হণ করা অৈবধ হেত পাের 

না। 

এ দলীেলর খ�ন: 

এ হাদীসির েলাকমুেখ বহল ঃ িলত হেয় থাকেলও মসলত 

এির েকােনা হাদীস নয়। ইমাম সাগানী এিরেক মাওদু‘ হাদীস 

বেল আখযািয়ত কেরেউন।২৮২F

283 এ হাদীেসর অথর [ ُت قح
َ
َمر َخل

َ
وح ََك ل

َ
ل

َير  তুিম না হেল আিম এ-দুিনয়া সৃি� করতাম না’’-এ মেমর‘‘ [اّل�ح

                                                           
283. আস-সুয়সতী, আল-লাআলী গল মাসনস ‘আতু ফীল আহাদীিসল মাওদু‘আহ; 

১/২৭২; শায়খ মুহা�দ নািসর গি�ন আল-বানী, িসলিসলাতুল আহাদীিসদ 

দয়ীফািত ওয়াল মাওদু‘আহ; পৃ.১/২৯৯। 
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বিণরত হাদীস �ারা শি� স�য় করেলও ইমাম ইবনুল জাওযী ও 

ইমাম সুয়সতী এ হাদীসেকও মাওদু‘ বেল আখযািয়ত কেরেউন।২৮৩

284 

এ দু’ির হাদীস সহীহ হেলও এর �ারা আমােদর পেক 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নােমর ওসীলা �হণ 

কের েদা‘আ করা ৈবধ হেব না। েকননা, আ�াহর জনয েকােনা 

কাজ ৈবধ হেয় থাকেলও আমােদর জনয তা ৈবধ হেত হেল তাার 

সু�� িনেদরশ বযতীত তা আপনা আপিন ৈবধ হেয় যায় না। িতিন 

তাার গ�ম নামাবলীর ওসীলা �হণ কের আমােদরেক েদা‘আ 

করেত আেদশ করার �ারা ঃমািণত হয় েয, তাার নাম বযতীত 

অপর কােরা নােমর ওসীলায় তাার কােউ েদা‘আ করা ৈবধ নয়।

                                                           
284. আসসুয়সতী, ঃাগ�; ১/২৭২; শায়খ মুহা�দ নািসর গি�ন আল-বানী, 

িসলিসলাতুল আহাদীিসদ দয়ীফািত ওয়াল মাওদু‘আহ;১/২৯৯। 
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সাম দলীল: 

গমাইয়যাহ ইবন ‘আ�ু�াহ নামক তােবঈ েথেক একির 

মুরসাল হাদীেস বিণরত হেয়েউ েয, ‘‘রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-অভাবী মুহািজরেদর ওসীলায় যুেু জয় কামনা 

করেতন’’।২৮৪

285 এ হাদীেসও মুহািজরেদর েদা‘আর কথা বিণরত হয় 

িন। যার ফেল রাসসল ও েনক মানুষেদর নাম, জাতস�া ও মযরাদার 

ওসীলায় েদা‘আ করা ৈবধ বেল দাবীদারগণ এ হাদীস �ারাও 

দলীল িদেয় থােকন। 

এ দলীেলর খ�ন: 

এ হাদীসির মুরসাল হেয় থাকেলও সনেদর িদক েথেক সবর 

স�তভােব তা সহীহ। িক� এর �ারাও কােরা নাম, জাতস�া, 

মযরাদা ও হরমেতর ওসীলা �হেণর ৈবধতা ঃমাণ করা যায় না। 

                                                           
285 . তােত এেসেউ,  

 عليه اهللا ص� اهللا رسول ون ثم قرل أسيد دن خرل دن اهللا عبد دن أمية عن

  ابهرجر�ن دصعرل  فتح�ست وسلم

আত-ববরানী, সুলায়মান ইবন আহমদ, আল-মু‘জামুল কবীর; 

(মুেসল:মাকতাবাতুল গলসম ওয়াল িহকাম, ২য় সং�রণ, ১৯৮৩ ি�.), 

১/২৯২। 
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েকননা; এ হাদীস �ারা মসলত িনহ� মুহািজরেদর জাত ও নােমর 

ওসীলায় েদা‘আ করার কথা গে�শয করা হয় িন। বরং তােত 

তাােদর েদা‘আর ওসীলায় েদা‘আ করার কথাই গে�শয করা 

হেয়েউ। িবিশ� মনীষীেদর ব�েবযর �ারা এ সতযই পিররারভােব 

ফুের গোেউ। েযমন েশখ মানাবী জািম‘গস সগীর �ে� এ 

হাদীেসর বযাখযায় িলেখেউন: 

‘‘মুসিলমেদর মধযকার ফকীরেদর �ারা বরকত অজরন কের 

তাােদর েদা‘আর ওসীলায় রাসসলু�াহ -সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম- িবজয় কামনা কেরিউেলন। তাােদর মানিসক িবপযরয় 

সািধত হওয়ার কারেণ তাােদর েদা‘আ অিধক গৃহীত হওয়ার 

আশায় তাােদর েদা‘আর ওসীলা �হণ কেরিউেলন। মু�া ‘আলী 

আল-�ারী আল-হানাফী (রহ.) বেলন: ‘‘স�বত মুহািজরেদরেক 

িনিদর� করার কারণ হে�-তাারা িউেলন গরীব, মজলসম, িনপীিিত 

ও মুজািহদ;ফেল তাােদর েদা‘আর ঃভাব অনযানয সাধারণ মু’িমন 

ও ধনীেদর েদা‘আর ে েয় অিধক হেত পাের েভেব তাােদর 

েদা‘আর ওসীলা �হণ কেরিউেলন’’।২৮৫
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286 .  يطلب أ  ابسلم� دصعرل  �سَنص قول الصغ� الرمع شح ف ابنرو  قرل

 ىجردة أقرب اعءهم خواطرهم ر ن�سر وألنهم دهم تيمنر فقرائهم ددعء الص

 أ  القرر  قرل ابهرجر�ن دصعرل  �ستفتح ون دلفظ السنة شح ف ورواه
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রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মযরাদা, হক ও 

জােতর ওসীলা �হণ করা ৈবধ বেল যারা দাবী কেরন তারা গ� 

দলীলসমসহ উািাও আেরা িকউু অঃ িলত হাদীস বা ঐিতহািসক 

নরনাঃবাহ �ারাও তা ৈবধ বেল ঃমাণ করার ঃে �া  ািলেয় 

থােকন। েযমন একির নরনার বণরনায় রেয়েউ: একদা গে� 

আয়মান রািদয়া�াহ আনহা রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর ঃ�াব পান কেরিউেলন। এর পিরেঃিকেত 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- তাােক বেলিউেলন: 

‘‘আজেকর পের েতামার কখনও েপেরর পীিা হেবনা’’।২৮৬
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 অনু পভােব অপর এক নরনায় রেয়েউ েয, মািলক ইবেন 

িসনান রািদয়া�াহ আনহ গহেদর যুেু রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর র� পান কেরিউেলন। এেত রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-বেলন: 

                                                                                                            
 غرورء فقراء ألنهم دربهرجر�ن القييد وجه ولعل...  اعئهم وو تة دفقرائهم

 ابؤمن� عوام من أ�ث اعئهم تأث� ف�ج �رهدون �تهدون مالواون

انت�. وأغنيرئهم  েদখুন: আ�ুররহমান আল-মুবারকপুরী, ঃাগ�; ৫/ ২৯১। 
287. ইবেন কাউীর, আলেবদায়াতু ওয়ান েনহায়াহ; ২/২/২৭৩। 
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‘‘আমার র� যার র�েক �শর কেরেউ তােক জাহা�ােমর 

আগন �শর করেত পারেব না’’।২৮৭

288 

 গে� আয়মান এর নরনািরর বণরনা েকােনা হাদীস �ে� 

েনই। ইবেন কাউীর �ীয় ইিতহাস �ে� ইমাম আবু ইয়া‘লা এর 

মুসনােদর বরাত িদেয় এ নরনাির বণরনা করেলও িতিন তা সহীহ 

না দুবরল-এ স�েকর েকােনা ম�বয কেরন িন। যিদ এিরেক একির 

িবশু বণরনা িহেসেবও ধের েনয়া হয়, তবুও এর �ারা রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নােমর ওসীলা �হেণর ৈবধতা 

ঃমাণ করা যােব না। েকননা, নরনার িববরেণ ঃকাশ েয, িতিন 

িপপাসার তািনায় এমনির কেরিউেলন। এর �ারা বরকত �হণ 

কের িবিভ� অসুেখর হাত েথেক রকা পাবার গে�েশয তা পান 

কেরন িন। িতিন যিদ এ কারেণ েপেরর পীিা েথেক রকা েপেয়ও 

থােকন, তেব তা রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

েদা‘আর বরকেত হেয় থাকেব, তাার ঃ�াব পান করার কারেণ 

নয়। েকননা, রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ঃ�াব 

পান করা যিদ জােয়য হেতা, এর �ারা যিদ বরকত �হণ করা 

জােয়য হেতা, তা হেল রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

এর সাহাবীগণ তাার অযুর অবিশ� পািন, শরীেরর নাম ও থুথু 

                                                           
288. ইবেন েহশাম, ঃাগ�;১/৮০। 
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�ারা েযমন বরকত �হণ করেতন, েতমিন তাার ঃ�াব �ারাও 

বরকত �হণ করেতন। িক� বা�েব এর েকােনা ঃমাণ েনই। 

কােজই ঃমািণত হয় েয, এ নরনার �ারা রাসসলু�াহ -সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম- এর নাম ও জােতর ওসীলা �হণ করার 

ৈবধতা ঃমাণ করা যায় না। 

আর মািলক ইবেন িসনান রািদয়া�াহ আনহর নরনাির 

ইবেন কাউীর ইবেন েহশাম েথেক বণরনা করেলও এ বণরনাির 

িবশু িক না, িতিন তা গে�খ কেরন িন। িতিন বরং এর 

পাশাপািশ অপর একির ‘মুরসাল’ হাদীস বণরনা কেরেউন, যার 

�ারা ঃমািণত হয় েয, রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

এর খােদম সািলম রািদয়া�াহ আনহ গহেদর যুেু রাসসল-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর র� পান কেরিউেলন।২৮৮

289 এ 

বণরনাির ঃমাণ কের েয, মািলক ইবেন িসনান এর র� পান 

সং�া� বণরনাির সিাক নয়। নরনা যিদ সিাকও হয়, তবুও এর 

�ারা রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর নাম, জাতস�া, 

মযরাদা ও হরমেতর ওসীলা �হেণর ৈবধতা ঃমাণ করা যােব না। 

েকননা, মািলক ইবন েসনান রািদয়া�াহ আনহ েতা রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �ারা ওসীলা �হেণর জনয তাার 

                                                           
289. ইবেন কাউীর, আলেবদায়াতু ওয়ান েনহায়াহ;২/৪/২৪। 
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র� পান কেরন িন। বরং রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর ঃিত তাার অকৃিকম ভালবাসা এবং তাার রে�র 

�ারা বরকত �হেণর গে�েশযই িতিন তা পান কেরিউেলন। আর 

এ-কারেণই রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- তাার জনয 

এ েদা‘আ কেরিউেলন। রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

এর জীব�শায় বা তাার িতেরাধােনর পর তাার শরীেরর সােথ 

স�করযু� িকউু িদেয় বরকত �হণ ৈবধ হওয়া আর তাার নাম ও 

মযরাদা বা অিধকার িদেয় ওসীলা করা েকানভােবই এক িজিনস 

নয়। যারা এিরেক এক ভােবন তারা েয ভুেলর মেধযই রেয়েউন-

তােত েকােনা সে�হ েনই। 

এ-উািাও তারা আেরা িকউু িমথযা হাদীস �ারা তা ঃমােণর 

ে �া কের থােকন। বণরনা দীনর হেয় যাওয়ার কারেণ তা গে�খ 

করা েথেক িবরত থাকলাম। 

সারকথা: 

এ দীনর আেলা নার �ারা এ-কথা ঃমািণত হেলা েয, মহান 

আ�াহ এ জগেতর েকােনা নবী বা ওিলেক তাার ও তাার বা�ােদর 

মেধয মধয�তার ভস িমকায় অবতীণর হওয়ার জনয িনধরারণ কেরনিন। 

এির সাধারণ মানুেষর মােঝ শয়তােনর েদয়া একির �া� ধারণা 



 

408 

ৈব আর িকউুই নয়। শয়তান এ �া� ি �াধারািরেক েযমন 

জােহলী যুেগর মুশিরকেদর মেধয  ািলেয় িদেয়িউল, েতমিন তা 

ইসলাম পরবতরী যুেগর বহ মুসিলমেদর মেধযও  ািলেয় িদেত 

সকম হেয়েউ। মহান আ�াহ অতীব দয়াবান। িতিন তাার বা�ােদর 

অপরাধ মাজরনা করার জেনয অধীর আ�েহ অেপকায় রেয়েউন। 

তারা তােদর যাবতীয় সমসযার কথা তাার সমীেপ িনেজরাই 

সরাসির গপ�াপন করেত পাের। এ জনয মৃত বা জীিবত েকােনা 

নবী বা ওিলেদর মধয�া �হেণর েকানই বাধযবাধকতা েনই। 

েকননা, স  ও অস  িনিবরেশেষ সকেলর জেনযই তাার রহমেতর 

দরজা সমানভােব গ�ু�। তারা তােদর মেনর কথা তাার িনকর 

েকােনা ওসীলা উািাই বলেত পাের। তেব েযেহতু আ�াহর িনকর 

িকউু  াওয়ার পসেবর েকােনা স  কেমরর ওসীলায়  াওয়া তাার িনকর 

িকউু  াওয়ার আদােবর অ�গরত, েস-জেনয তাারা তাার (আ�াহর) 

নােমর ওসীলায় বা ওসীলার অনযানয েয-সব ৈবধ প�া রেয়েউ, 

েস-সেবর ওসীলায় তা  াইেত পাের। জীিবত স  মানুেষর 

েদা‘আর ওসীলা �হণ ৈবধ ওসীলার একির ঃকার হেয় থাকেলও 

মৃত স  মানুেষর নাম ও মযরাদার ওসীলা �হণ করার েকানই 

ৈবধতা েনই। েকননা, এির েকােনা স কমর নয়। বরং এির 

আ�াহর নােমর ওসীলা �হেণর পিরবেতর তাার সৃি�র নােমর 

ওসীলা �হেণর শািমল। এ জাতীয় ওসীলাকারীর মেনর অব�ার 
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পিরেঃিকেত তা িশেকরর মত জননয অপরােধ পিরণত হেত 

পাের। সেবরাপির এ জাতীয় ওসীলার ি �াধারা শয়তান কতৃরক 

মুসিলম সমােজ ঃ িলত হওয়ায় এমন ওসীলা �হণ করা েথেক 

আেখরােত মুি� পাগল মুসিলমেদর সতকর থাকা আবশযক। 
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তৃতীয় পিরে�দ 

পািথরব ও পরকালীন িবষেয় অিলগেণর শাফা‘আত 

শয়তান মুসিলমেদরেক পথ�� কের তার অভী� লেকয 

েপৗউার জনয েকৗশল িহেসেব ি�তীয় েয িবষয়িরেক েবেউ িনেয়েউ 

তা হে উ-পািথরব ও পরকালীন িবষেয় অিলগেণর শাফা‘আত 

স�িকরত িবষয়ির। মানুষ জীিবত থাকেল কােরা পািথরব েকােনা 

িবষেয় অপর েকােনা মানুেষর কােউ সুপািরশ করেত পাের। 

অনু পভােব কােরা েকােনা িবষেয় আ�াহর কােউ েদা‘আও করেত 

পাের। িক� েকােনা মানুষ মের যাওয়ার পেরও িক জীিবত থাকার 

নযায় তার কােউ অপর েকােনা মানুষ বা আ�াহর কােউ েকােনা 

িবষেয় শাফা‘আেতর জনয তার িনকর আেবদন করা যায়? শয়তান 

এ েকেক সাধারণ মানুষ আর ওিলেদর মেধয পাথরকয সৃি� কের 

িদেয়েউ। ইসলাম পসবর যুেগ ি��ানেদর মেধয তােদর স  মানুষেদর 

বযাপাের এবং আরেবর মুশিরকেদর মেধযও স  মানুষ ও 

েফেরশতােদর নােম িনিমরত েদব-েদবীেদর বযাপাের শাফা‘আত 

স�েকর শয়তান েয ধারণা িদেয়িউল, সাধারণ মুসিলমেদর মােঝ 

ওিলেদর বযাপােরও েস অনু প ধারণা িদেত সকম হেয়েউ। 
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শাফা‘আত স�েকর আরেবর মুশিরক ও ি��ানেদরেক শয়তােনর 

েদয়া ধারণা 

ইসলাম পসবর যুেগ ি��ান এবং আরেবর মুশিরকেদর মােঝ শয়তান 

স  মানুষ ও েফের�ােদর নােম িনিমরত পাথর ও গােউর মসিতর ও 

ঃিতমাসমসেহর বযাপাের এ ধারণা িদেয়িউল েয, মানুেষরা েযমন 

এেক অপেরর িনকর তােদর মযরাদা বেল সাধারণত পর�েরর 

পসবরানুমিত উািাই সুপািরশ করেত পাের, েতমিন তােদর এ-সব 

মসিতর ও েদব-েদবীসমসহ আ�াহর কােউ তােদর মযরাদা বেল 

আ�াহর অনুমিত উািাই মানুেষর কলযােণ সুপািরশ করেত 

পাের।২৮৯

290 এ ধারণার িভি�েতই িবেশষ কের আরেবর মুশিরকরা 

তােদর েদব-েদবীেদরেক সাহাযয ও সুপািরেশর জনয আ�ান 

                                                           
290.এ স�েকর আ�ামা ইবনু আিবল  ইয য আল- হানাফী বেলন: 

 اببتدعون و الصررى و فربشتون:  أقوال ثالثة ا الشفرعة ف الرس ىن ثم "

 ولشفرعة اهللا عند يعامونه من شفرعة �علون وغ�هم ابشريخ ف الغالة من

 عليه اهللا ص� نيينر شفرعة أن�روا الوارِ و ابعتلة و.  النير ف ابعروفة

 فرعة�ش فيقرون المرعة و السنة أهل أمر و.  الببرئر أهل ف وغ�ه وسلم

 �شفع   ل�ن ، غ�ه شفرعة و الببرئر أهل ف وسلم عليه اهللا ص� نيينر

  ".حدا ل و�د ل اهللا يأذن حك أحد

- ইবনু আিবল  ইয য আল-হানাফী, ঃাগ�; পৃ.২৬০। 
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করেতা। আ�াহ তােদর এ-জাতীয় ধারণা ও আহবােনর 

সমােলা না কের বেলন: 

َّۡعُبُدونَ  ﴿ ِ  َُونِ  ِن� َو َّ ُّه ۡ  ََ  َنا ل ُّ َُ  ََ وشُونَ  َََُفُعُه ۡ  َو ُُ َّ ٓءِ  َو ََ ُؤ ٰ�َ 
ُؤنَا ٰ ََ ِۚ  ِعَدَ  ُشَف َّ  ]وو١٨:وي �س[و﴾ ل

‘‘আর তারা আ�াহেক বযতীত এমন িকউুর গপাসনা কের 

যারা তােদর েকােনা লাভ ও কিত করেত পাের না, আর তারা 

বেল এরা আ�াহর কােউ আমােদর জনয শাফা‘আতকারী’’।২৯০ F

291 

ঃথম অধযােয় আ�াহর রবসিবয়যােতর েকেক িশেকরর বণরনা ঃসে� 

আমরা এ িবষয়ির আেলা না কের ঃমাণ কের েদিখেয়িউ েয, 

আ�াহর এ জগেত তাার পসবরানুমিত বযতীত িনজ মযরাদার ওসীলায় 

েকগ তাার কােউ কােরা বযাপাের শাফা‘আত করেত পাের-এমন 

ধারণা করা পির ালনাগত িশেকরর একির ঃকার। আ�াহর এ-

জগেত েকগ এ-ভােব শাফা‘আত করেত পাের বেল যারা ধারণা 

কের, তােদর ঃ� কের আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِي اذَ  َن� ﴿ َّ َفعُ  ل َۡ َ ۥٓ  � َّ  ِعََدهُ ِ   ]وو٢٥٥:والقرة[و﴾�ِإِۡذنِهۦِۚ  ِ

                                                           
291. আল-কুরআন, সসরা ইগনুস:১৮। 



 

413 

‘‘এমন মযরাদার অিধকারী েক আেউ েয তাার (আ�াহর) 

পসবরানুমিত বযতীত তাার কােউ (কােরা জেনয) শাফা‘আত করেত 

পাের?’’292 ইসলােম মৃত মানুেষর এ-জাতীয় শাফা‘আেতর েকােনা 

অি�ব না থাকেলও শয়তান পরবতরী সমেয় ধীের ধীের সাধারণ 

মুসিলম জনমেন তােদর ওলীেদর বযাপাের অনু প বা এর 

কাউাকািউ ধারণা িদেত সকম হেয়েউ। 

অিলগেণর শাফা‘আত স�েকর সাধারণ মুসিলমেদর মােঝ 

শয়তােনর েদয়া ধারণা: 

শয়তান সাধারণ মুসিলম জনমেন অিলগেণর শাফা‘আেতর 

বযাপাের িন� প ধারণা িদেয়েউ: 

 (ক) ওিলগণ  আ�াহ তা‘আলা ও সাধারণ মানুেষর মােঝ 

মধয�তাকারী হওয়ায় মৃতুযর পেরও তাারা িনজ িনজ 

মযরাদা বেল মানুেষর পািথরব সমসযািদ সমাধােনর েকেক 

আ�াহর িনকর শাফা‘আত কের থােকন। 

 (খ) আেখরােত তাােদর েকােনা ভয়-ভীিত না থাকায় েস-িদন 

তাারা েকবল তাােদর ভ�েদর মুি�র ি �ায় বয� 

থাকেবন। 

                                                           
292. আল-কুরআন, সসরা বা�ারাহ : ২৫৫। 
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 (গ) তাােদর অনুসারী বা ভ�েদর মােঝ যারা জাহা�ােম 

যাওয়ার ফয়সালা ঃাা হেব, তােদরেক তাারা িনজ িনজ 

মযরাদা বেল শাফা‘আত কের জাহা�ােম ঃেবশ করা 

েথেক েরহাই িদেয় জা�ােত িনেয় যােবন। 

ওিলেদর শাফা‘আেতর বযাপাের এ-জাতীয় ধারণা সাধারণ 

মুসিলম জনমেন অতয� ঃবলভােব ঃিতি�ত রেয়েউ বেলই 

ঃতীয়মান হয়। যার কারেণ পািথরব সমসযািদ সমাধােনর জনয 

েযমন তােদরেক জীিবত ও মৃত ওিল ও পীরেদর দরবার ও 

কবের েযেত েদখা যায়, েতমিন ওিলেদর পরকালীন শাফা‘আত 

ঃািার আশায় তােদরেক েদেশর বাইেরর বি বি ওিলেদর 

কবের গমন করা উািাও েদেশর মধযকার মৃত ওিলেদর কবর 

এবং জীিবত তথাকিথত ওিল সাঈদাবাদী ও েদওয়ানবাগী 

...ইতযািদ পীেরর দরবােরও ভীি জমােত েদখা যায় এবং েসখােন 

েযেয় নানাভােব তাােদর তা‘যীম ও স�ান কের তােদর ইহ-

পরকালীন সমসযািদর েকেক তাােদর িনকর সুপািরশ কামনা 

করেত েদখা যায়। হাজীগণ েযমন আ�াহর স�ি� অজরেনর জনয 

কা‘বা শরীেফর গে�েশয হে�র সময় কুরবানীর জ� সােথ িনেয় 

িমনা গপতযকায় গমন কেরন, েতমিনভােব অেনক মুসিলমেদরেক 
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ওিলেদর স�ি� অজরেনর জনয িবিভ� সমেয় িবেশষ কের বািষরক 

ওরস গপলেক ওরেসর �েল বা দরবাের গর, উাগল, েভিা ও 

রাকা-কিি মানত ও হািদয়া িহেসেব িনেয় েযেয় অতয� 

আ�িরকতা ও িন�ার সােথ কুরবানী করেত েদখা যায়। এ-উািাও 

েদেশর িবিভ� এলাকায় আেরা িকউু ভ� পীর রেয়েউ, যােদরেক 

শরী‘আেতর ে েয় মা‘িরফাত িনেয়ই অিধক বয� থাকেত েদখা 

যায়। আেখরােত বিপীর আ�ুল কািদর জীলানী ও খাজা 

মঈনুি�ন ি �ীর শাফা‘আেত মুি�র আশায় তাােদর মৃতুয িদবস 

গপলেক তােদরেক ওরস পালন করেতও েদখা যায়। মােঝ-মেধয 

তাােদর কবর িযয়ারেত যাওয়ার সময় তা পিককা�ের ঃ ার 

কেরও েযেত েদখা যায়। 

শয়তােনর েদয়া এ িতনির ধারণার অসারতা: 

শয়তােনর েদয়া এ িতনির ধারণার মধযকার ঃথমিরর 

অসারতা আমরা এ অধযােয়রই ি�তীয় পিরে�েদ বণরনা কেরিউ। 

বাকী দু’ির ধারণার অসারতা ইন-শাআ�াহ শাফা‘আত স�েকর 

ইসলােমর মসলকথা কী, তা বণরনার সময় ঃমাণ করেবা। 

েকান েকােনা শরী‘আতী পীরেদর দৃি�েত শাফা‘আত 
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শরী‘আত পালন কেরন এমন এক ে�ণীর পীরগণেকও 

শয়তান তাােদর িনেজেদর এবং তােদর শাফা‘আেতর বযাপাের 

তােদরেক মারা�ক িব�াি�র মেধয েফেল েরেখেউ। তােদর 

িনেজেদর বযাপাের তােদরেক এমন ধারণা িদেয়েউ েয, তারা 

আ�াহর গপাসনা ও তাকওয়ার পথ অবল�ন করার ফেল 

আ�াহর ওিলেত পিরণত হেয়েউন। যার ফেল আেখরােত তােদর 

িনেজেদর মুি�র িবষেয় তােদর েকােনা ি �া েনই। েস িদন তারা 

শধু িনেজেদর মুরীদেদর মুি�র বযাপার িনেয়ই বযিতবয� 

থাকেবন। হাশেরর ময়দােন িহসাব-িনকাশ  লাকােল তােদর 

েকােনা ভে�র পা িপউেল েগেল তাারা তােক হাত ধের েরেন 

জা�ােত িনেয় যােবন। গদাহরণ� প  রেমানাইর পীর মাওলানা 

মুহা�দ এউহাক মরহেমর কথাই বলা যায়, িতিন একািধক 

পীেরর হােত বায়‘আত করা ৈবধ হওয়া ও এর গপকািরতা বণরনা 

ঃসে� �ীয় পীর মাওলানা কারামত আলী েজৗনপুরী (রহ.) 

সােহেবর একির ব�বয গপ�াপন কেরন। মাওলানা কারামত 

আলী বেলন: 
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‘‘একদা আমার পীর মাওলানা ৈসয়দ আহমদ সােহব-এর 

কােউ েকােনা এক বযি� িজজাসা কিরেলন েয, হজুর েযসব েলাক 

দুই িতন পীেরর কােউ মুরীদ হন, েকয়ামেতর িদন পীরগণ ঐ 

মুরীদেক আপন আপন িদেক রানারািন কিরয়া িউিিয়া েফিলেব 

নািক ? তখন গ�র কিরেলন, েকয়ামেতর িদন পা িপউলাইয়া 

যাওয়ার িদন; রানারািন কিরয়া িউািিয়া ফািিয়া েফিলবার িদন 

নেহ। যখন েকােনা বযি�র পা িপউলাইয়া যায়, তখন একা এক 

বযি� হাত ধিরয়া তাহােক সাহাযয কিরেল তাহার খুব শি� হয়, 

িক� যখন দুই-িতন বযি� তাহার হাত ধের, তখন তাহার শি� 

আরও বািিয়া যায়। মাওলানা কারামত আলী মরহম সােহব এই 

কথার গ�ের বেলন, েউাবহানা�াহ ! িক সু�র েদল আকষরণীয় 

গ�র িদয়ােউন। সতযই েকয়ামেতর অব�া এই প হইেব এবং 

আ�াহর হকুেম েসই িদন িনহসে�েহ পীরগণ েথেক সাহাযয 

পাওয়ার আশা করা যায় এবং িতিন েদা‘আ কিরয়া বেলন, আ�াহ 

পাক হ�ানী পীরেদর গপর মুরীদেদর এ‘েতকাদ িাক রাখুন’’।২৯২

293 

                                                           
293. মাওলানা মুহা�দ এউহাক, েভেদ মা‘েরফত; পৃ.২৫-২৬। 
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 হাশেরর ময়দােন পীরেদর কতৃরক মুরীদেদর সাহাযয ও 

সহেযািগতা সং�া�.েকান েকােনা পীরগেণর গ� িববােসর ঃিত 

লকয করেল কেয়কির িবষয় ঃমািণত হয়। েযমন: 

1. ওিল ও পীরগণ িনেজেদরেক এেককজন কািমল মানুষ বেল 
মেন কেরন। অথ  কুরআেনর িশকানুযায়ী কােরা পেক 

িনেজর বযাপাের এমন ধারণা করা সিাক নয়। 

2. হাশেরর ময়দােনর ভয়াবহ অব�া দৃেশয তােদর মেন 
িনেজেদর মুি�র বযাপাের েকােনা ভয়-ভীিতর গে ক হেব 

না। অথ  কুরআন শরীেফ হাশেরর ময়দােন সকল মানুেষর 

েয অব�ার কথা বিণরত হেয়েউ, তা েস বণরনার পিরপ�ী। 

3. তারা হাশেরর ময়দােন িব ার  লাকালীন সমেয় তােদর 
িবপদ�� মুরীদেদর বযাপাের সুপািরশ করার অনুমিত পাবার 

বযাপাের িনি�ত। অথ  হাদীেসর বণরনানুযায়ী হাশেরর 

ময়দােন েকােনা ওিলর এ-জাতীয় শাফা‘আত �ীকৃত নয়। 

বরং তাােদর শাফা‘আত �ীকৃত হেয়েউ েকবল জাহা�ামীেদর 

জাহা�াম েথেক েবর কের আনার বযাপাের। যা আমরা 

পরবতরী আেলা নার �ারা জানেত পারেবা। 
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েকান মানুষই িনেজেক স  মানুষ হওয়ার সনদ িদেত পাের না: 

 মানুষ যতই আ�াহর গপাসনা ও তাকওয়ার পথ অবল�ন 

করক না েকন, েবশী হেল েস তার ‘আমল আ�াহর কােউ গৃহীত 

হওয়ার বযাপাের আশাবাদী হেত পাের। েকােনা অব�ােতই তা 

গৃহীত হেয়েউ বেল িনি�ত হেত পােরনা। তার ‘আমেলর অব�া 

যা-ই েহাক না েকন, িতিন এ িনেয় েকােনা ঃকার আ�তৃিাও 

েবাধ করেত পােরন না। িনেজেক আ�াহর কােউ অিত স�ানী ও 

মযরাদাবান বেলও মেন করেত পােরন না। েকননা, েক ঃকৃত 

মু�াকী ও পরেহজগার তা েকবল আ�াহই ভাল কের জােনন। 

েকগই িনেজেক পিরশু মানুষ হওয়ার সনদ িদেত পাের না। এ 

ঃসে� মহান আ�াহ বেলন: 

﴿ �َََ  ْ ّ�ٓوا َُ ُمۡ ۖ  تُ ََ نُف
َ
ۡعَۡ ُ  ُهوَ  أ

َ
ٰ  بَِم�ِ  أ َّ و]وو٣٢:والجم[و﴾ ٣ لّ�

‘‘অতএব েতামরা িনেজেক পিরশু মানুষ হওয়ার সনদ দান কেরা 

না, েতামােদর মেধয েক মু�াকী তা িতিনই ভাল কের 

জােনন’’।২৯৩F

294 একজন মু’িমন যখন এ-কথা বলেত পাের না েয, 

                                                           
294. আল-কুরআন, সসরা: নাজম:৩২। 
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আিম একজন মু�াকী ও পরেহজগার হেয় েগিউ, তখন েস েতা 

কখনও িনেজেক আ�াহর কােউ বি মযরাদার অিধকারী বেলও 

ভাবেত পাের না। েস িনেজর মযরাদার ওসীলায় আেখরােত 

মানুেষর মুি�র জনয শাফা‘আত করা িনেয় ভাবা েতা দুেরর কথা, 

এ দুিনয়ােতও েস তার িনেজর মযরাদা ও স�ােনর েদাহাই িদেয় 

আ�াহর কােউ তার িনেজর বা পেরর জনয িকউু  াওয়ােকও ৈবধ 

মেন করেত পাের না। বরং এ-জাতীয়  াওয়ােক েস আ�াহর 

সমীেপ েবআদবী ও অনিধকার   রা করা বেলই গণয করেব। এ-

সব ি �া-ভাবনা করার বদেল একজন মু’িমেনর অ�র সবরদা 

আ�াহর কােউ িবনয়ী হেয় থাকেব। আ�াহর শাি�র ভেয় তার 

অ�র সবরদা আতি�ত থাবেব। কখনও িনেজেক আ�াহর শাি� 

েথেক িনরাপদ ভাবেত পারেব না। 

েযমন এ স�েকর আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  َ�ُِ َّ قُونَ  َول ِ ُِ�ِ  �َِيۡومِ  َُُصدئ ُئ ُِ�َ  ٢ ل َّ ِ�ۡ  ُه  َول ِئِِه  َعَذابِ  نئ ونَ  َر ُُ فِ َۡ  ٢ ّن
ِئِهِ ۡ  َعَذاَب  نّ ِِ  ُمونٖ  َ�ۡ�ُ  َر

ۡ
 ]وو٢٨وو،٢٦:والعيرج[و﴾ ٢ َنأ

‘‘এবং যারা ঃিতফল িদবসেক সতয বেল িববাস কের এবং 

যারা তােদর পালনকতরার শাি� স�েকর ভীত-সয�, িন�য় 
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তােদর পালনকতরার শাি� েথেক শ�াহীন থাকা যায় না’’।২৯৪

295 এই 

যিদ হয় একজন ঃকৃত মু’িমেনর ৈবিশ�য তখন একজন পীর 

আেখরােত কীভােব িনেজেদরেক আ�াহর শাি� েথেক এেতা 

িনরাপদ ভাবেত পােরন। সিতযই তা আ�েযরর িবষয় ! 

কুরআন ও হাদীেসর আেলােক শাফা‘আেতর মসলকথা:  

কুরআন ও হাদীস পযরােলা না করেল েদখা যায় েয, ইসলাম 

শাফা‘আত বা সুপািরশেক দু’ভােগ িবভ� কেরেউ: 

এক.দুিনয়াবী িবষেয় শাফা‘আত। 

দুই. পরকালীন িবষেয় শাফা‘আত। 

দুিনয়াবী িবষেয় পর�েরর িনকর শাফা‘আত করা ৈবধ হওয়ার 

শতরসমসহ: 

শাফা‘আত যিদ পািথরব েকােনা িবষেয় েকােনা জীিবত 

মানুেষর কােউ  াওয়া হয়, তেব িনে� বিণরত শতর সােপেক তা 

 াওয়া ও করার ৈবধতা রেয়েউ: 

                                                           
295. আলকুরআন, সসরা: মা’আিরজ:২৭-২৯। 
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ঃথম শতর: এ শাফা‘আতির েকােনা গপকারী িবষেয় এবং কােরা 

এমন েকােনা অিধকােরর েকেক হেত হেব যা ন� হেয় েগেউ 

অথবা ন� হওয়ার গপ�ম হেয় দাািিেয়েউ। 

ি�তীয় শতর: তা েযন েকােনা অপরাধমসলক কােজ বা শরী‘আেতর 

েকােনা হদ (শাি�) রিহতকরেণর েকেক না হয়। 

তৃতীয় শতর:যার িনকর শাফা‘আত  াওয়া হেব িতিন �াভািবক 

কাযর�েমর মাধযেম শাফা‘আত করেবন এমন ধারণার িভি�েত 

তার িনকর শাফা‘আত কামনা করেত হেব। েকােনা ঃকার 

কারামত বা অেলৗিকক প�া অবল�েনর ধারণায় নয়।  

কােরা শাফা‘আত যিদ গ� শতরসমসহ পসণর কের তা হেল তা েযমন 

একির কৃতজতা পাওয়ার েযাগয কাজ হেব, েতমিন এর �ারা 

আ�াহ তা‘আলার িনকর েথেক পুণয পাওয়ারও আশা করা যােব। 

অনযথায় তা পােপর কাজ িহেসেব গণয হেব। এ-জাতীয় 

শাফা‘আত ঃসে� মহান আ�াহ বেলন: 

َفعۡ  ّن� ﴿ َۡ َ ََةٗ  َشَ�َٰعةً  � ََ ۖ  نَِصيبٞ  ّ�ُۥ َُُم� َح ََۡها ِ َفعۡ  َوَن� نئ َۡ َ  َسيئِ�َةٗ  َشَ�َٰعةٗ  �
ۗ  كِۡفلٞ  ّ�ُۥ �َُمُ  ََۡها ِ  ]  ٨٥: النسرء[ ﴾ نئ

‘‘েয েলাক স  কােজর জনয েকােনা শাফা‘আত করেব, তা 

েথেক েসও একির অংশ পােব। আর েয েলাক েকােনা ম� 
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কােজর জনয শাফা‘আত করেব, েস তার েবাঝারও একির অংশ 

পােব’’।২৯৫

296 

গে�খয েয, এ-জাতীয় শাফা‘আত েকােনা জীিবত অনুপি�ত 

অথবা মৃত মানুেষর িনকর  াওয়া যায় না। েকননা, তা তােদর 

িনকর কামনা করা তােদরেক গােয়েবর জানী বেল িববাস করার 

নামা�র। আর কােরা বযাপাের এমন ধারণা করা জানগত িশেকরর 

অ�গরত। 

দুিনয়াবী িবষেয় আ�াহর কােউ শাফা‘আত: 

েকান জীিবত মানুেষর িনকর েযেয় দুিনয়াবী েকােনা িবষেয় 

আ�াহর কােউ সুপািরশ বা শাফা‘আত করার জনয তােক বলা 

েযেত পাের। িতিনও দু’ির কথা বেল আ�াহর কােউ েস বযি�র 

জনয শাফা‘আত করেত পােরন। এ েকেক শাফা‘আতকারীর 

সবে েয় পরেহজগার হওয়া েকােনা জররী বযাপার নয়। বরং 

অেপকাকৃত কম পরেহজগার েলােকর কােউও এ-জাতীয় 

শাফা‘আত  াওয়া েযেত পাের। েকননা, আ�াহর কােউ 

শাফা‘আেতর েকেক মসল ওসীলা হে� বযি�র মুেখর দুির কথা, 

বযি�র বযি�ব, তার মযরাদা ও স�ান নয়। েকােনা দুিনয়াবী 

িবষেয় শাফা‘আত করার জনয েকােনা অনুপি�ত বা মৃত মানুেষর 

                                                           
296. আল-কুরআন, সসরা িনসা :৮৫। 
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কােউ েকােনা আবদার করা যায়না। েকননা, জীিবতরা েকােনা 

গােয়েবর আওয়াজ শনেত পােরন না। আর মৃতেদর কবেরর 

পােবর েযেয় তােদর কােউ সুপািরেশর জনয েকােনা আেবদন 

করেল কুরআেনর কথানুযায়ী তারা কােরা েকােনা আেবদন শনেত 

পান না, েপেলও তারা কােরা আেবদেন সািা িদেত পােরন 

না।২৯৬

297 সকল মানুষই মের যাওয়ার পর বরযখী জীবেন তারা 

িনেজর বা পেরর গপকাের আসেত পাের এমন েকােনা কমর 

করেত পােরন না। তােদর  হ ে��া ঃেণািদত হেয় আমােদর  

জেনয েকােনা কলযাণ কামনা কের েদা‘আ করেলও আ�াহর িনকর 

এর েকােনা কাযরকািরতা েনই। েকননা, কবেরর জীবন েস রকম 

                                                           
297.এ স�েকর কুরআেন বলা হেয়েউ: 

ْ  ََ  تَۡدُعوُه ۡ  ِِن ﴿ َمُعوا َۡ َ ْ  َوشَوۡ  ََُ�َٓءُ� ۡ  � ْ  َنا َسِمُعوا َّوۡمَ  لَُمۡ ۖ  لۡسَتَجابُوا َُِ�َٰمةِ  َو   نَ َُۡمُفُرو للۡ
كُِم ۚۡ  و]وو١٤:وفيطر[و﴾�ِِ�ۡ

মৃত মানুেষরা গপকার করেত পাের এ ধারণার িভি�েত তােদর নােম িনিমরত 

মসিতরেক লকয কের ‘‘েতামরা যিদ তােদরেক গপকােরর জনয আহবান কর, 

তা হেল তারা েতামােদর আহবান �রবণ করেব না, শনেলও তারা েতামােদর 

আহবােন সািা েদেব না। (তােদরেক আহবানজিনত কারেণ েতামরা েয 

িশকর কেরউ) েকয়ামেতর িদন তারা েতামােদর েস িশকরেক অ�ীকার 

করেব’’। অথরা  বলেব: আমরা েতামােদরেক আমােদরেক আহবােনর কথা 

িশকা েদই িন। এির েতামােদর মনগিা কাজ ৈব আর িকউুই নয়। আল-

কুরআন, সসরা ফািবর :১৪।  
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েকােনা ‘আমেলর জীবন নয়। এ-জনযই রাসসল-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-বা েকােনা ওিলর কবের িগেয় বা দসর েথেক তাােদর 

কােউ িনেজর জনয েকােনা েদা‘আ করার আেবদন করা যায় না। 

সাহাবা ও তােবঈগেণর যুেগ মুসিলমরা বহিবধ সমসযায় পিতত 

হেয়িউেলন। িক� তা সে�ও তাারা কখনও রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কবর মুবারেক েযেয় তাার িনকর সমসযা 

সমাধােনর জনয আ�াহর িনকর েদা‘আ করার বযাপাের েকােনা 

আেবদন কেরেউন বেল েকােনা ঃমাণ পাওয়া যায় না।  

আেখরােত আ�াহর কােউ শাফা‘আত: 

জীিবত থাকাব�ায় েকােনা দুিনয়াবী িবষেয় শাফা‘আেতর 

েকেক িবষয়ির যিদ গপের বিণরত শতর পসণর কের, তা হেল এমন 

িবষেয় আ�াহর কােউ শাফা‘আত করার বযাপাের তাার আগাম 

অনুমিত রেয়েউ। আমরা ই�া করেলই পর�েরর জনয এমন 

েকােনা িবষেয় আ�াহর কােউ শাফা‘আত করেত পাির। িক� 

আেখরােত আ�াহর কােউ শাফা‘আেতর িবষয়ির দুিনয়াবী 

শাফা‘আত েথেক স�সণর �তয। েকননা, এ িদেন শাফা‘আেতর 

স�সণর িনয়যণ থাকেব আ�াহ তা‘আলার হােত। এ িদেক ইি�ত 

কেরই িতিন বেলেউন: 

ِ  قُل ﴿ ّ ِ َ�َٰعةُ  َئ َّ ۖ  لش  ]  ٤٤: الزار[ ﴾ َ�ِيٗعا



 

426 

‘‘আপিন বেল িদন- শাফা‘আেতর িবষয়ির স�সণরভােব 

আ�াহর িনয়যণাধীন’’।২৯৭

298এ িদেন েকগ তার িনেজর মযরাদা ও 

স�ােনর িদক িবেব না কের আ�াহর অনুমিত বযতীত তাার কােউ 

তার িনেজর বা পেরর জনয েকােনা সুপািরশ করােতা দুেরর কথা, 

এ িদেন েকগ তাার অনুমিত বযতীত েকােনা কথাই বলেত পারেব 

না। এ িদবেসর অব�া বণরনা ঃসে� মহান আ�াহ বেলন: 

تِ  َُۡومَ  ﴿
ۡ
َّ  َ�ۡفٌس  تََمّۡ ُ  ََ  َُأ ِ  ]  ١٠٥: هوا[ ﴾�ِإِۡذنِهۦِۚ  ِ

‘‘যখন েসই িদন আসেব, তখন আ�াহর অনুমিত বযতীত 

েকগ েকােনা কথা বলেত পারেব না।’’ 298F

299 আ�াহর ভাষায় : 

َُۡه ۡ  لۡمرِٕي  لُِ�ئِ  ﴿ ِ نٞ  َُۡوَن�ِذٖ  نئ
ۡ
 ]  ٣٧: عيس[ ﴾ ٣ ُ�ۡغَِيهِ  َشأ

‘‘েস িদন সকল মানুেষরই িনেজর এক ি �া থাকেব, যা 

তােক বযিতবয� কের রাখেব’’।২৯৯F

300 েস িদন কািফর ও মু’িমন 

িনিবরেশেষ কােরা জেনয কােরা শাফা‘আত থাকেব না। েস-জনয েস 

িদেন কােরা শাফা‘আেতর আশায় না েথেক ঃেয়াজনীয় ঃ�িত 

�হণ করার জনয আ�াহ তা‘আলা মু’িমনেদরক িনেদরশ কের 

বেলেউন: 

                                                           
298. আল-কুরআন, সসরা দুখান:৩৯। 
299. আল-কুরআন, সসরা হদ:১০৫। 
300. আল-কুরআন, সসরা আবাসা:৩৭। 
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ّ�َها ﴿
َ
� ٰ َٓ  َ�ُِ َّ ْ  ل ْ  َءاَنَُوٓا وا ُُ نفِ

َ
ِ� َر�َقَۡ�ُٰم  مِّما أ ن َ�ۡبلِ  نئ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
 �ِيهِ  َ�ۡيعٞ  َّ  َُوۡمٞ  َُأ

 ََ ّۡةٞ  َو َُ  ََ ۗ  َو  ]  ٢٥٤: القرة[ ﴾ َشَ�َٰعةٞ

‘‘েহ মু’িমনগণ! েতামােদরেক আিম েয জীিবকা দান কেরিউ 

তাে�েক েতামরা বযয় কর েস-িদন আগমেনর পসেবর েযিদন থাকেব 

না েকােনা (পুেণযর)�য়-িব�য়, েকােনা বঅুব ও শাফা‘আত’’।৩০০F

301 

েস-িদনির এমন েয, েস-িদেন একমাক আ�াহ বযতীত মানুেষর 

জনয েকােনা বঅু ও শাফা‘আতকারী থাকেব না। েযমন আ�াহ 

বেলন: 

نِذرۡ  ﴿
َ
ُِ�َ  بِهِ  َوأ َّ ن َ�َاَُونَ  ل

َ
ْ  أ ٓوا ُ�َۡ ِئِهِ ۡ  َِِ�ٰ  ُُ ِ� شَُه  لَۡيَس  َر ََ  َوِ�ئٞ  َُونِهِۦ نئ  َو

ُّۡه ۡ  َشفِيعٞ  ونَ  ّلَع ُُ  ]وو٥١:واالنعيم[و﴾ ٥ َ�ّت

‘‘এ কুরআেনর �ারা আপিন তােদরেক ভয় ঃদশরন করন 

যারা তােদর ঃিতপালেকর কােউ এমন অব�ায় একিকত হওয়ােক 

ভয় কের যখন তােদর েকােনা বঅু ও শাফা‘আতকারী থাকেব না, 

হেত পাের এেত তারা ভীত হেব’’।৩০১F

302  

                                                           
301. আল-কুরআন, সসরা বাকারাহ: ২৫৪। 
302. আল-কুরআন, সসরা আন‘আম:৫১। 
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েস িদন এমন েয, জা�াতীেদর জা�ােত  েল যাওয়ার পর 

যখন তারা তােদর জাহা�ামবাসী আ�ীয়�জন ও পিরি তজনেদর 

জনয শাফা‘আত করার অনুমিত পােবন, তখন তারা তােদর 

�জনেদর অপরােধর খবর না েজেন েকােনা েদবতা, ঃিতমা, 

কবর ও কবর পসজারী আ�ীেয়র জনয আ�াহর কােউ শাফা‘আত 

করেল তােদর েস শাফা‘আত আ�াহ তা‘আলার িনকর গৃহীত হেব 

না। েযমন আ�াহ বেলন: 

ٰفِعِ�َ  َشَ�َٰعةُ  تَََفُعُه ۡ  َ�َما ﴿ َّ  ]وو٤٨:والمثر[و﴾ ٤ لل

‘‘অতএব (মুশিরকেদর জনয) েকােনা সুপািরশকারীেদর 

সুপািরশ কােজ আসেব না’’।৩০২F

303 মুশিরকরা আজ যােদরেক 

আ�াহর শরীক কের িনেয়েউ এবং যােদরেক আজ তােদর 

মযরাদার ওসীলায় তােদর দুিনয়াবী গে�শয পসরেণর জনয আ�াহর 

কােউ শাফা‘আতকারী বেল ভাবেউ, কাল আেখরােতর ভয়াবহ 

িদেন তারা তােদর কথা  রণ করেলও তারা তােদরেক 

শাফা‘আতকারী িহেসেব পােব না। বরং েস িদন সবিকউু তােদর 

ধারণার বাইের েদেখ মুশিরকরা তােদর শরীকেদর অ�ীকার 

                                                           
303 .আল-কুরআন, সসরা মু�ািকসর:৪৮। 
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করেব। আ�রকার জনয তারা বলেব:আমরা তােদরেক আ�াহর 

সােথ কখনও শরীক কিরিন। েযমন আ�াহ বেলন: 

ُُ  ُ� ّ  َ�ِيٗعا َ�ُۡ�ُُه ۡ  َوَّوۡمَ  ﴿ و ُُ �َ  َ�ُِ َّ ِ ْ  ش ُ�وٓا َ�ۡ
َ
ۡ��َ  أ

َ
َ�ٓؤُُ� ُ  � َ�ُ  َ�ُِ َّ  ُكَتُ ۡ  ل

ُُۡ�ُمونَ  ٓ  َِۡتنَتُُه ۡ  تَُم� شَ ۡ  ُ� ّ  ٢ تَ َّ ِ ن ِ
َ
ْ  أ ِ  قَاشُوا َّ ِئََِا َول َّا َنا َر  ٢ ُمۡ�ِ�ِ�َ  ُك

ْ  َكۡيَف  نُظرۡ ل ٰ  َكَذبُوا َ هِ ۚۡ  ََ َِ نُف
َ
َُۡه  وََضّل  أ ْ  ّنا َ� : ا نعرم[ ﴾ ٢ َ�ۡفَ�ُونَ  َ�نُوا

٢٤  ،٢٢  [ 

‘‘আর েযিদন আিম তােদর সবাইেক একিকত করব, 

অতহপর যারা িশকর কেরিউল, তােদরেক বলব: যােদরেক েতামরা 

অংশীদার বেল ধারণা করেত, তারা (এখন) েকাথায়? অতহপর 

তােদর িশেকরর পিরণাম এ-কথা বযতীত আর িকউুই হেব না েয, 

তারা বলেব: েহ আমােদর ঃিতপালক ! আ�াহর শপথ, আমরা 

মুশিরক িউলাম না। লকয কের েদখ, িকভােব তারা িনেজেদর 

িবরেু িমথযা কথা বলেব। আর তারা তােদর েদবতােদর 

শাফা‘আেতর বযাপাের েয িমথযা কথা র না কেরিউল, তা (এখন) 

তােদর েথেক িনরে�শ হেয় যােব’’।৩০৩F

304 অথরা  তা িমথযায় 

ঃিতফিলত হেলা।  

অপর আয়ােত আ�াহ বেলন: 

                                                           
304. আল-কুরআন, সুরা আন’আম:২২-২৫। 
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ومُ  َوَّۡومَ  ﴿ ُُ اَعةُ  َ� َّ ِ� شُّه  َُُم� َوشَ ۡ  ١ لشُۡمۡجرُِمونَ  ُ�ۡبُِۡس  لش َ�ٓ�ِهِ ۡ  نئ َ�ُ 
 ْ ُٰؤا ََ ْ  ُشَف َ�ٓ�ِهِ ۡ  َوَ�نُوا  ]١٣  ،١٢: الروم[ ﴾ ١ َ�ٰفِرِّ�َ  �ُِ�َ

‘‘েযিদন েকয়ামত সংনিরত হেব, েসিদন অপরাধীরা হতাশ 

হেয় যােব। তারা যােদরেক আ�াহর শরীক কের িনেয়িউল তােদর 

মধযকার েকগ তােদর সুপািরশকারী হেব না, (অব�া েবগিতক 

েদেখ) তারা তােদর শরীকেদর অ�ীকার করেব’’।৩০৪F

305 অথরা  তখন 

তারা িমেউিমিউ বলেব: আমরা তােদরেক আ�াহর সােথ কখনও 

শরীক কিরিন।  

যারা ওিলেদরেক আ�াহর কােউ সুপািরশকারী মেন ক’ের 

তাােদরেক সাহােযযর জনয আ�ান কের, আেখরােত ওিলগণ  েস-

সব েলাকেদর শ�েত পিরণত হেবন।  

এ স�েকর আ�াহ বেলন: 

َضّل  َوَن�ۡ  ﴿
َ
ْ  مِّم� أ ِ  َُونِ  نِ� َُۡدُعوا َّ تَِجيُب  َّ  َن� ل َۡ َ  للَُِۡ�َٰمةِ  َُوۡمِ  َِِ�ٰ  ۥٓ َ�ُ  �

 ]  ٥: ا حقرف[ ﴾ ٥ َ�ٰفُِۡونَ  ََُ�ٓ�ِهِ ۡ  َع� وَُه ۡ 

‘‘েস বযি�র ে েয় অিধক পথ�� আর েক হেত পাের েয 

আ�াহেক বযতীত এমন কাগেক আ�ান কের েয েকয়ামত পযর� 

তার আহবােন সািা েদেব না? তাারা েতা তােদর আ�ান স�েকর 

স�সণর েব-খবর। যখন মানুষেদরেক হাশেরর িদন একিকত করা 

                                                           
305. আল-কুরআন, সসরা রম :১২। 
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হেব, তখন তাারা তােদর শ� হেব এবং তাারা তােদর গপাসনােক 

অ�ীকার করেব’’।৩০৫

306 

সাধারণ মুশিরক ও মুসিলম মুশিরকরা আেখরােত েয অব�ায় 

হািজর হেব 

েসিদন ইসলাম পসবর যুেগর মুশিরক এবং ইসলাম পরবতরী যুেগর 

মুসিলম মুশিরক সকেলই আ�াহর সমীেপ তােদর 

সুপািরশকারীগণ উািাই একাকী হািজর হেব, তােদর সােথ তােদর 

স�কর পিরপসণরভােব িবি�� হেয় যােব। তােদর এ অব�া দৃেশয 

মহান আ�াহ  বলেবন: 
دۡ  ﴿ َُ ََىٰ  ِجۡ�تُُمونَا َولَ ٰ ََ َ�ُٰم ۡ  َكَما َُ ُۡ َۡ ََ  َُ ّو

َ
ّولَۡ�ٰ  ّنا َوتََرۡ�تُ  َمّر�ٖ  أ  َوَرآءَ  ُم ۡ ََ

ُِ�َ  ُشَفَعآَءُ� ُ  َنَعُم ۡ  نََرىٰ  َوَنا ُظُهورُِ�ۡ ۖ  َّ ّ�ُه ۡ  �ََ�ۡمتُ ۡ  ل
َ
ْۚ  �ِيُم ۡ  �  ُ�ََ�ُٰؤا

د َُ ّطعَ  لَ َُ ُُۡ�ُمونَ  ُكَتُ ۡ  ّنا َعَُم  وََضّل  بَيََُۡم ۡ  ّ�  ]  ٩٤: ا نعرم[ ﴾ ٩ تَ

‘‘েতামরা আমার কােউ এমনভােব িনহস� হেয় এেসউ 

েযমনভােব আিম ঃথমবার েতামােদরেক সৃি� কেরিউলাম। আিম 

েতামােদরেক যা িদেয়িউলাম তা েতামরা প�ােতই েরেখ এেসউ। 

আিম েতা েতামােদর সােথ েতামােদর সুপািরশকারীেদরেক েদখিউ 

না, যােদর স�েকর েতামােদর দাবী িউল েয, তারা েতামােদর 

বযাপাের (আমার) অংশীদার। বা�িবকই েতামােদর পর�েরর 

                                                           
306. আল-কুরআন, সসরা আহ�াফ: ৫-৬। 
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স�কর িউ� হেয় েগেউ এবং েতামােদর দাবী গধাও হেয় 

েগেউ’’।৩০৬F

و307

েস িদন এমন েয, তােত একমাক আ�াহ বযতীত কােরা 

জেনয অনয েকােনা সাহাযযকারী ও সুপািরশকারী থাকেব না। 

েযমন আ�াহ বেলন: 

ِ� َلُم  َنا ﴿ ََ  َوِ�ئٖ  ِن� َُونِهِۦ نئ و]وو٤:والسجمة[و﴾ َشفِيٍع�  َو

‘‘িতিন বযতীত েতামােদর জনয েকােনা সাহাযযকারী ও 

সুপািরশকারী েনই’’।৩০৭F

308 

এ-সব আয়াতসমসহ �ারা েয-সব িবষয়ািদ ঃমািণত হয় তা হেলা 

িন� প: 

1. আেখরােত শাফা‘আেতর িবষয়ির স�সণরভােব আ�াহর 

িনয়যণাধীন বযাপার। েস িদন েকবল িতিন বযতীত মানুেষর 

                                                           
307. আল-কুরআন, সসরা আনআম:৯৪। 
308 . আল-কুরআন, সসরা েসজদা: ৪। 
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জনয ে��া ঃেনািদত অপর েকােনা বঅু বা সুপািরশকারী 

থাকেব না।  

2. েস িদন একমাক রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-
বযতীত অনযানয সকল নবী ও ওিলগণ  সাধারণ মানুেষর নযায় 

িনেজর পিরণিত িনেয়ই গে�গ ও গ ক�ার মেধয সময় 

অিতবািহত করেবন। তাারা আ�াহর শাি�র ভেয় আতি�ত 

থাকেবন। আেখরােত স মানুষ বা অিলগেণর জনয আ�াহর 

অভয়বাণী থাকেলও তােদর জনয জা�ােতর ফয়সালা না 

হওয়া পযর� তারা এ গ ক�ার মেধযই সময় অিতবািহত 

করেবন। েস-জনয এ সমেয় তাােদর পেক অেনযর মুি�র 

বযাপাের ি �া করারও েকােনা অবকাশ থাকেব না। 

3. েসিদন মুশিরক ও মু’িমন িনিবরেশেষ সকল মানুেষর জনয 
তােদর ঈমান ও ‘আমল বযতীত অপর েকােনা সাহাযযকারী, 

শাফা‘আতকারী ও বঅু থাকেব না। 

4. েস িদন েকগই আ�াহর কােউ তার িনেজর মযরাদা ও 
স�ােনর িদক িবেব না কের আ�াহর অনুমিত বযতীত তার 

িনেজর বা অপর কােরা েকােনা িবষেয় েকােনা কথা বলেত 

পারেব না। 
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5. েসিদন ঃেতযক মানুষ িনেজর কেমরর িহেসব ঃদােনর জনয 
আ�াহর স�ুেখ একাকী হািজর হেব। কােরা সােথ েকােনা 

সাহাযযকারী ও সুপািরশকারী থাকেব না। 

6. মুশিরকরা েয-সব মৃত স  মানুষ ও েফের�ােদর েদব-েদবী 
এবং িজনেদরেক তােদর জনয আ�াহর কােউ সুপািরশকারী 

ব’েল মেন কের তােদরেক সাহােযযর জনয আ�ান করেতা, 

আেখরােত তারা তাােদরেক সুপািরশকারী িহেসেব পােব না। 

এমনিক েস িদন তােদর পর�েরর মেধয েকােনা স�করও 

থাকেব না। অনু পভােব ইসলাম পরবতরী যুেগ তথাকিথত 

অিল, গগউ ও কুতুব নােমর যােদরেক ইহকাল ও আেখরােত 

সাধারণ মানুেষর জনয আ�াহর কােউ সুপািরশাকরী বেল মেন 

কের তাােদরেক সুপািরেশর জনয আ�ান করা হে�, 

আেখরােত তাােদরেকও সুপািরশকারী িহেসেব পাওয়া যােব 

না। বরং যারা তাােদরেক গ� ধারণার িভি�েত সাহাযয ও 

সুপািরেশর জনয আ�ান করেউ, আেখরােত তারা তাােদর 

সুপািরশ পাওয়া েতা দুেরর কথা, তখন তাারা তােদর িবরেু 

অব�ান �হণ করেবন। 

7. যারা জা�ােত যাওয়ার পর অেনযর জনয সুপািরেশর অনুমিত 

পােবন, তাারা না েজেন েকােনা মুশিরকেদর জনয সুপািরশ 
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করেল তােদর েস সুপািরশ কােরা েকােনা গপকাের আসেব 

না।  

কারা আেখরােত শাফা‘আেতর অনুমিত পােবন: 

আেখরােত েকবল তারাই শাফা‘আেতর অনুমিত পােবন 

যােদরেক আ�াহ তা‘আলা শাফা‘আেতর অনুমিত ঃদান করেবন। 

এ ঃসে� আ�াহ বেলন: 

﴿  ََ َ�َٰعةُ  تَََفعُ  َو َّ ۥٓ  لش َّ  ِعََدُه ِ ذِنَ  شَِم�ۡ  ِ
َ
و]وو٢٣:وسبي[و﴾َ�ُ  أ

‘‘তাার কােউ েকবল তােদর সুপািরশই গপকারী হেব, 

যােদরেক িতিন সুপািরশ করার জনয অনুমিত েদেবন’’।৩০৮F

309 অপর 

আয়ােত আ�াহ বেলন: 

َ�َٰعةُ  تَََفعُ  َّ  َُۡوَن�ِذٖ  ﴿ َّ َّ  لش ِ ذِنَ  َن�ۡ  ِ
َ
َٗ  َ�ُۥ َورَِ�َ  لشّرۡحَ�ٰ�ُ  َ�ُ  أ :وطه[و﴾ ١ قَۡو

 ]و١٠٩

                                                           
309. আল-কুরআন, সসরা সাবা :২৩। 
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‘‘দয়াময় আ�াহ যােক অনুমিত েদেবন এবং যার কথায় 

িতিন স�� হেবন, েকবল েস বযতীত েস িদন কােরা সুপািরশ 

েসিদন কােরা গপকাের আসেব না’’।৩০৯

310  

আেখরােত যারা শাফা‘আেতর অনুমিত পােবন কুরআন ও 

হাদীেসর বণরনানুযায়ী তাারা হেলন: রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 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’ির পযরােয় িবভ�। 

শাফা‘আেতর ঃথম পযরায়: হাশেরর ময়দােন যারা শাফা‘আেতর 

অনুমিত পােবন: 

যারা হাশেরর ময়দােন িহসাব-িনকাশ  লা কালীন সমেয় 

শাফা‘আত করেবন, িবিভ� হাদীেসর বণরানানুযায়ী তারা হেলন 

িন� প: 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর শাফা‘আত: 

                                                           
310. আল-কুরআন, সসরা বা-হা :১০৯। 
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িবিভ� হাদীস �ারা ঃমািণত হয় েয, হাশেরর ময়দােন 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর একািধক শাফা‘আত 

রেয়েউ। েস-গেলা হেলা: 

1. শাফা‘আেত কুবরা বা বি শাফা‘আত: তাার ঃথম এ 

শাফা‘আতির হেব হাশেরর মাোর ভয়াবহ অব�া েথেক সম� 

হাশরবাসীেদর মুি�র জেনয। হাশরবাসীরা যখন আদম 

আলাইিহিস সালাম েথেক আর� কের এেক এেক নসহ, 

ই�াহীম, মসসা ও ঈসা আলাইিহমুস সালাম-এর কােউ িগেয় 

তােদর এ অব�া েথেক গ�রণ করার গে�েশয আ�াহর কােউ 

শাফা‘আত করার জনয আেবদন করেবন, তখন তাারা সবাই 

িনেজেদর �ির িব ুযিতর কথা  রণ কের সুপািরশ করেত 

অপারগতা ঃকাশ করেবন। অবেশেষ যখন হাশরবাসীরা 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকর েযেয় 

সুপািরশ করার জনয আেবদন করেব, তখন িতিন বলেবন: 

আিম এ-কােজর গপযু�।৩১০

311 তেব েযেহতু আ�াহর অনুমিত 

                                                           
311. হাশেরর মাো রাসসল-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- এর এ 

শাফা‘আত সং�া� হাদীসির হাদীস ��সমসেহ িব�ািরতভােব বিণরত 

হেয়েউ। েদখুন: মুসিলম, ঃাগ�; (ঈমান অধযায়, পিরে�দ: সবরিন� 

জা�াতবাসীর �ান), ১/১৮৩। 



 

438 

বযতীত েসখােন েকােনা কথা বলা যােব না, েস-জনয িতিন 

মাকােম মাহমসেদ আেরাহণ কের েসজদা রত হেয় এমন 

মেনারম ও মেনামু�কর ভাষায় আ�াহ তা‘আলার ঃশংসা 

করেবন েযমনির িতিন অতীেত কখনও কেরন িন। 

এমতাব�ায় আ�াহ তাােক সুপািরশ করার অনুমিত েদেবন। 

িতিন িব ারকাযর আর� করার জনয আ�াহর কােউ শাফা‘আত 

করেল আ�াহ তা ম�ুর করেবন এবং িব ার কাযর শর 

করেবন।  

2. ি�তীয় শাফা‘আত হেব তাার গ�েতর মধযকার িকউু 
েলাকেদরেক িবনা িহেসেব জা�ােত ঃেবশ করাবার জেনয। 

শাফা‘আেতর বযাপাের েয দীনর হাদীস বিণরত হেয়েউ তােত এ-

জাতীয় শাফা‘আেতর কথা এ মেমর রেয়েউ েয, আ�াহ 

বলেবন: 
ّاِتَكوَاْنوَالوِحَسيَبو...«

 
ْدِخْيوِاْنوأ

َ
ووأ

َ
َيِبواأل

ْ
و»ْ�َ ِنوَعلَيِْهْموِاَنوال

‘‘েতামার গ�েতর মধযকার যােদর েকােনা িহসাব েনই 

তােদরেক জা�ােতর ডােনর দরজা িদেয় ঃেবশ করাও’’।৩১১F

312 

                                                           
312. আহমদ, ঃাগ�; ২/৪৩৫। 
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৩. তৃতীয় শাফা‘আত হেব তাার গ�েতর মধযকার এমন সব 

েলাকেদর জেনয যােদর পাপ ও পসণয সমান হেয় যােব। এরাও 

ইন-শাআ�াহ তাার শাফা‘আেত জা�ােত ঃেবশ করেব। এ 

িবষেয় ইবেন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত হেয়েউ 

েয,  

ِسه « َِة اهللاِ، َوالّارلُِم ِلَفح َتِصُد دِرَحح ُمقح
ح
ِ ِحَسرٍب و ال

ُخُل الَّنَة دَِغ�ح الّسردُِق يَدح

َنَّة �َِشَفرَعِة الّ 
ح
َن ال وح

ُ
ُخل َراِف يَدح عح

َ
َحرُب األ صح

َ
 »ص� اهللا عليه وسلمِبَ وَأ

 ‘‘অ�গামীরা িবনা িহেসেব আর মধযম প�া অবল�নকারীরা 

আ�াহর রহমেত জা�ােত ঃেবশ করেব, যারা িনেজেদর 

নফেসর গপর জুলুম কেরেউ এবং যােদর পাপ ও পসণয সমান 

হেয় েগেউ তারাও রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

এর শাফা‘আেত জা�ােত ঃেবশ করেব’’।৩১২F

313 

4.  তুথর শাফা‘আত হেব তাার গ�েতর মধযকার এমন সব 
েলাকেদর জনয যােদর পুেণযর ে েয় পােপর সংখযা অি 

পিরমােণ েবশী হেব। আ�ীদা িবষয়ক িকতাবািদেত রাসসলু�াহ 

                                                           
313. িশববীর আহমদ গউমানী, ফতহল মুলিহম িব শরেহ সহীহ মুসিলম; 

(করা ী: মাকতাবাতুল েহজায, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), ১/৩৬১; 

ফতহল বারী িব শরিহল বুখারী;১১/৪২৮। 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এ-জাতীয় শাফা‘আেতর 

কথা পাওয়া েগেলও েকােনা িকতােব এর সুিনিদর� েকােনা 

ঃমােণর বণরনা পাওয়া যায় না। স�বত শাফা‘আত সং�া� 

সাধারণ হাদীসসমসহ িবেব না কেরই এ শাফা‘আেতর কথা 

বলা হেয় থােক। েযমন রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-বেলেউন: 

ّاِتْو«
 
َكبَيئِِروِاْنوأ

ْ
ْوِيوال

َ
وأل  »َشَفيَعِتْ

‘‘আমার গ�েতর মধযকার কবীরা গনাহকারীেদর জনয আমার 

শাফা‘আত হেব’’।৩১৩F

314 অপর হাদীেস বেলন: 

وِفْواآلَِخَرةِو« ّاِتْ
 
وَشَفيَعًةوِأل وَدْعَ ِ ْ

َ
ْختَِبُ

َ
ْنوأ

َ
وأ ِر�ْم 

 
وَدْعَ ةٌويَْمع  اونَِهيوَمأ ٍ ِِ

ونَ ِي
 »ِل  

 ‘‘ঃেতযক নবীর জনয আ�াহর িনকর একির আ�ান রেয়েউ 

যা তাারা করেবন। আর আিম আমার েস শাফা‘আত 

আেখরােত আমার গ�তেদর শাফা‘আত করার জনয জমা 

রাখেত  াই’’।৩১৪F

315 

                                                           
314. িতরিমযী, ঃাগ�; (অধযায়: িসফিতল িকয়ামাহ, পিরে�দ নং: ১১), 

৪/৬২৫। 
315. মুসিলম, ঃাগ�; (িকতাবুল ঈমান, বাব: ইখেতবাগন নাবীিয়য দাওয়াতাশ 

শাফা’আিত িল গ�ািতিহ), ১/১৮৮। 
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গ� ধরেনর হাদীসসমসহ �ারা এ শাফা‘আেতর কথা ঃমািণত 

হেলও তা সকল অপরাধীেদর জনয সমােন পাইকারীভােব 

হেব না। বরং তা হেব এমন সব অপরাধীেদর জেনয যােদর 

পােপর সংখযা পুেণযর ে েয় অি পিরমােণ েবশী হেয়েউ। 

তােদর অব�া এমন েয, একজন পরীকাথরীেক েযমন অি 

ন�র েযাগ িদেল েস পরীকায় গ�ীণর হেয় েযেত পাের, েতমিন 

তােদরেকও অি পুণয েযাগ িদেল তারাও জা�ােত  েল েযেত 

পাের। এমিন ধরেনর পাপীেদরেক পসণয ে�স েদয়া � প 

আ�াহর অনুমিত�েম রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-তােদর জনয শাফা‘আত করেবন। পরীকায় যারা 

আেদৗ ে�স পাবার েযাগয নয়, তােদর েযমন েকােনা ে�স 

েদয়া হয় না, েতমিন যারা পুণয ে�স পাওয়ার েযাগয নয়, 

তােদর জেনযও হাশেরর মাো রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর েকােনা শাফা‘আত হেব না। বরং এ ধরেনর 

েলােকরা তােদর অপরােধর মাকানুযায়ী অি-েবশী সমেয়র 

জনয জাহা�ােম ঃেবশ করেব। অি ও েবশী অপরাধী 

সকেলই যিদ তাার শাফা‘আত েপেয় হাশেরর মাোই 

জাহা�ােম যাওয়া েথেক মুি� েপেয় যায়, তা হেল 

অপরাধীেদর বযাপাের শাি�র ভয় ঃদশরন কের েয-সব আয়াত 

ও হাদীস বিণরত হেয়েউ, েস-সেবর কী অথর দাািােব? সকল 
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অপরাধীরা যিদ েসিদন তাার শাফা‘আত েপেয় মু’িমন ও 

স কমরশীলেদর সােথই জা�ােত  েল যায়, তা হেল দুিনয়ায় 

মু’িমনেদর এত ক� করারই-বা কী েহতু থাকেত পাের? তা 

উািা ফািউক ও নাফরমান মু’িমনেদর জাহা�ােম যাওয়া 

সং�া� বণরনাসমসেহরই-বা কী অথর থাকেত পাের ? 

5. প�ম শাফা‘আত হেব সকল জা�াতীেদরেক জা�ােত ঃেবশ 
করাবার জেনয। আনাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত 

হেয়েউ, রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

َغّةِو«
ْ
وَشِفيٍْيوِفْواز ّمل 

َ
نَيوأ

َ
 »أ

‘‘জা�ােত ঃেবশ করার বযাপাের আিম হেবা ঃথম 

শাফা‘আতকারী...’’।৩১৫F

316 

হাশেরর ময়দােন রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এর এ-কয়ির শাফা‘আেতর কথাই িকতাবািদেত পাওয়া যায়। তেব 

এ-উািাও অপরাধী মু’িমনেদর জাহা�ােম ঃেবেশর পর েসখান 

েথেক তােদরেক পুনরায় েবর কের িনেয় আসার জেনযও 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর আেরা িকউু 

শাফা‘আত রেয়েউ, যা আমরা পের বণরনা করেবা। 

                                                           
316.মুসিলম, ঃাগ�;১/১৮৮; আহমদ, ঃাগ�; ৩/১৪০; ইবেন কাউীর, 

তাফসীরল কুরআিনল আজীম;৪/৬৬। 
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কুরআন ও েরাযার শাফা‘আত: 

যারা েবশী েবশী কুরআন েতলাওয়াত কেরন এবং ফরয েরাযা 

পালন উািাও ঃিত মােস নফল েরাযা পালন কেরন, হাশেরর 

ময়দােন কুরআন ও েরাযা তােদর জনয শাফা‘আত করেব। আবু 

গমামাহ আলবািহলী রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত হেয়েউ, িতিন 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনেউন: 

ْصَحينِهِو«
َ
ِقيَيَاِةوَشِفيًْعيوأل

ْ
ويَْ َموال ِتْ

ْ
ويَُ ْرآَنوفَِِنّه 

ق 
ْ
ْماوال  »ِاقَْر  

েতামরা কুরআন পাা কর। েকননা, তা েকয়ামেতর িদন এর 

পাাকারীেদর জনয শাফা‘আতকারী িহেসেব আগমন করেব’’।৩১৬F

317 

অপর হাদীেস রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

বেলন: 

ِقيَيَاةِووإنّو«
ْ
َعبِْمويَْ َموال

ْ
ْرآَنو�َْشَفَعيِنولِل ق 

ْ
يَيَموَمال  »الص�

‘‘িন�য় েরাযা ও কুরআন েকয়ামেতর িদন বা�ার জনয 

শাফা‘আত করেব’’।৩১৭F

318 

জা�াত ও জাহা�ােমর শাফা‘আত: 

                                                           
317.মুসিলম, ঃাগ�; (িকতাবু সালািতল মুসািফরীন.., বাব:ফাজাইলু 

িতলাওয়ািতল কুরআন...), ১/৫৫৩। 
318. আহমদ, ঃাগ�; ২/১৭৪। 
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যারা দুিনয়ায় থাকাকােল আ�াহর িনকর অিধকহাের জা�াত 

কামনা করেব এবং জাহা�াম েথেক আ�াহর িনকর আ�য়  াইেব, 

েকয়ামেতর িদন জা�াত ও জাহা�াম তােদর জনয শাফা‘আত 

করেব। জা�াত বলেব: েহ আ�াহ! এ েলাকির দুিনয়ায় থাকাকােল 

েতামার কােউ আমােক অিধকহাের কামনা কেরেউ, তাই তােক 

আমার কােউ পািােয় িদন। আর জাহা�াম বলেব: েহ আ�াহ! এ 

েলাকির আমার শাি� েথেক বাা ার জনয েতামার কােউ অিধক 

হাের আ�য় ে েয়েউ, সুতরাং তােক আমার কােউ েদেবন না। 

জা�াত ও জাহা�ােমর শাফা‘আত ঃসে� আবু হরায়রা রািদয়া�াহ 

আনহ েথেক বিণরত হেয়েউ, রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন: 
وَماالِو« َّغَة

ْ
واز واِهللا لََة

َ
وَ ْسُ ْما  ُِ

ْ
 
َ
وَشيفَِعتَيِنوسْوأ َ ي وفَِِّ�ه  واّليِر، وِاَن ونِه ِتَعيَذَة

َعتَينِو َشف�  »م  

‘‘আ�াহর কােউ অিধকহাের জা�াত কামনা কর এবং 

জাহা�াম েথেক আ�য়  াও। েকননা, জা�াত ও জাহা�াম 

শাফা‘আতকারী হেব এবং তােদর শাফা‘আত গৃহীত হেব’’।৩১৮F

319 

                                                           
319. এ হাদীসির আ�ামা ইবনুল কাইিয়যম তাার ‘হািদগল আরওয়াহ’ �ে� এ 

স�েকর আেলা না ঃসে� বণরনা কেরেউন। েদখুন:পৃ. ১৪৮। আবু শজা’ 

েশরওয়াই ইবন শহরদার ইবন েশরওয়াই আদ-দাইলমী, মুনাদুল 
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মৃত স�ানািদর শাফা‘আত: 
আেখরােত হাশেরর ময়দােন শাফা‘আতকারীেদর মােঝ 

রেয়েউ মু’িমনেদর েসই সব স�ানািদ যারা ঃাা বয়� হওয়ার 

পসেবরই মৃতুযবরণ কেরেউ। আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ আনহ 

েথেক বিণরত, রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

واّليرِو« وِاَن وِحَجينًي ولََهي وَ َن
ّ
وإِال َوي ِ

َ
وِاْنوَمء وثََالثًَة وقَّمَم ٌة

َ
واْ َرأ ّن وِاغْ�  وَاي َ�َقيلَْتو.

ٌةو
َ
و،وقَيل:واْ َرأ  »ماثْنَْ�ِوو:َمواثْنَْ�ِ

‘‘েতামােদর মধযকার েয মিহলার িতনির স�ান মারা যােব, 

তার েস স�ানরা তার জনয জাহা�ােমর আগেনর সামেন পদরা 

� প হেয় দাািােব। গপি�ত এক মিহলা বলেলা: দু’ির স�ান 

মারা েগেল কী হেব? রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন:দু’ির স�ান মারা েগেলও একই অব�া হেব’’।৩১৯F

320 ইবেন 

মাস‘গদ রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত অপর হাদীেস রেয়েউ, 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-বেলন: 

                                                                                                            
েফরদাগস;স�াদনা: সাঈদ ইবন বাসইয়সনী যাগলুল, (ৈবরত: দারল 

কুতুিবল ইলিময়যাহ, ১ম সং�রণ, ১৯৮৬ ি�.), ১/৭২।  
320. বুখারী, ঃাগ�; (িকতাবুল ইলম, পিরে�দ: জান   রার গে�েশয মিহলােদর 

জনয িক িপৃথক েকান িদন িনি�র� করা হেব?), ১/১/ ৬০-৬১। 
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 وِحْصغًيوَحِصيْغًيوِاَنواّليِرو«
َ
َموَ ن ْ اول

ْ
ْ اوال ل ن  .وَاْنوقَّمَموثََالثًَةولَْموَ�بْل ا 

َ
:وَذّرووقَيَلوأ

واثْنَْ�ِو وَكْعٍبو.وَماثْنَْ�ِو:و؟وقَيَلوقَّمْات  وْ�ن  ّ ََ
 
وَماِحًماو؟وقَيَلو:َ�َقيَلوأ َمَماِحًما،و:وقَّمْات 

ْمٰ�و
 
 »َملِٰ�ْنوإِّ�َ يوَذلَِكوِعغَْموالّصْمَاِةواأل

‘‘েয বযি�র িতনির নাবালক স�ান মারা যােব, তারা েস 

বযি�র জাহা�াম েথেক রকা পাওয়ার জেনয িনরাপদ দসেগর পিরণত 

হেব। (একথা শেন) আবু যর রািদয়া�াহ আনহ বলেলন: আমার 

দু’ির স�ান মারা েগেউ? রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন: দু’ির স�ান মারা েগেলও তাই হেব। (গপি�ত জনগেণর 

মধয েথেক) গবাই ইবেন কা‘ব রািদয়া�াহ আনহ বলেলন:আমার 

একির স�ান মারা েগেউ? রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন: একির স�ান মারা েগেলও তাই হেব, তেব 

এ সুেযাগ েকবল তারাই পােব যারা স�ান মারা যাওয়ার ঃা�ােল 

ৈধযর ধারণ কেরেউ’’।৩২০ F

321  

শহীদেদর শাফা‘আত: 

িবশু হাদীেস হাশেরর ময়দােন শহীদেদর পক েথেক 

তাােদর িনকরা�ীয়েদর মধযকার স�র জেনর বযাপাের শাফা‘আত 

করার কথা বিণরত হেয়েউ। েযমন িবিশ� সাহাবী িমকদাম ইবন 

                                                           
321.িতরিমযী, ঃাগ�; (জানাইয অধযায়, পিরে�দ: যার এক স�ান মারা েগেউ 

তার কী উাওয়াব রেয়েউ?), ৩/৩৬৬। 
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মা‘িদই কািরব রািদয়া�াহ আনহ েথেক শহীেদর ফযীলত স�েকর 

একির হাদীস বিণরত হেয়েউ। রাসসলু�াহ বেলন: ‘‘আ�াহর িনকর 

শহীেদর জনয েমার উয়ির ৈবিশ�য রেয়েউ’’। এ ৈবিশ�যগেলার 

মেধয একির হে�- ‘‘শহীদ তাার পিরবােরর মধয েথেক স�র 

বযি�র বযাপাের শাফা‘আত করেব’’।৩২১

322 

গে�খয েয, হাশেরর ময়দােন গ� এ-সব শাফা‘আত বযতীত 

সাধারণভােব অনযানয নবী, ওিল ও মু’িমনেদর শাফা‘আেতর 

েকােনা সুিনিদর� বণরনা পাওয়া যায় না। বরং তাােদর শাফা‘আত 

পরবতরী পযরােয় হেব বেল হাদীস �ারা সু��ভােব ঃমািণত হয়। 

                                                           
322. হাদীেসর শ� হে�,   

 عليه اهللا ص� اهللا رسول قرل قرل عنه اهللا رض سنرن ي�رب معد دن ابقدام عن

 ى�سرنر سبع� ف و�شفع:" رمنه ذكر و. خصرل ست اهللا ثم للشهيد ىن وسلم

  أقرروه من

বুখারী, ঃাগ�; (িকতাবুল ইলম, পিরে�দ: জান   রার গে�েশয মিহলােদর 

জনয িক পৃথক েকান িদন িনি�র� করা হেব?), ১/১/ ৬০-৬১। 
322.িতরিমযী, ঃাগ�; (জানাইয অধযায়, পিরে�দ: যার এক স�ান মারা েগেউ 

তার িক উাওয়াব রেয়েউ?), ৩/৩৬৬। েদখুন:মুসিলম, ঃাগ�; হাদীস নং-

১৮৮৫ আ�ু�াহ ইবেন আমর েথেক, িতরিমযী, ঃাগ�; হাদীস নং-১৬৬৩ 

ইবেন কাউীর, তাফউীরল কুরআিনল ‘আজীম; ৪/১৭৫; আবু দাগদ, 

ঃাগ�; (িকতাবুল িজহাদ, বাব: ফদিলশ শহীদ), ৩/১৫। 

 



 

448 

 

শাফা‘আেতর ি�তীয় পযরায়: জাহা�ামীেদর জাহা�ােম ঃেবেশর পর 

যারা শাফা‘আেতর অনুমিত পােবন: 

হাশেরর ময়দােন মহান আ�াহ যখন তাার বা�ােদর মােঝ 

নযায় ও ইনসােফর সােথ ফয়সালা করেবন, তখন তাার 

অনুমিত�েম জা�াতবাসীরা জা�ােত ঃেবশ করেব, আর 

জাহা�ামবাসীরা জাহা�ােম ঃেবশ করেব। এ পযরােয় আ�াহ 

তা‘আলা পুনরায় শাফা‘আেতর অনুমিত ঃদান করেবন।  

ি�তীয় পযরােয় জা�াতবাসীেদর জনয রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর শাফা‘আত: 

এ পযরােয় জা�াতবাসীেদর মযরাদা বৃিুর জনয রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর একির শাফা‘আত থাকার 

বণরনা আ�ীদা িবষয়ক িকতাবািদেত পাওয়া যায়। তেব েকােনা 

িকতােবই এর িপউেন কী দলীল রেয়েউ, অেনক ে �া কেরও 

আিম এর েকােনা দলীল েখাােজ পাই িন৩২২

323। 
                                                           
323 শাইখ মুহা�াদ সােলহ আল-গসাইমীন বেলন, এগেলা মুিমনেদর পক 

েথেক পর�েরর েদা‘আ েথেক েনওয়া হেয়েউ। তাউািা বুখারীেত (হাদীস নং 

৪০৬৭; মুসিলম, ২৪৯৮) এেসেউ েয, রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

গবাইদ আিব আেমেরর জনয জা�ােত গা ু মযরাদার েদা‘আ কেরিউেলন। 

অনু পভােব আবদু�াহ ইবন কাইস আবু মসসার জনযও রাসসল েস রকম েদা‘আ 
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জাহা�ামবাসীেদর জনয শাফা‘আত: 

হাশেরর ময়দােন যারা িশেকরর অপরােধ দি�ত হেয় 

জাহা�ােম ঃেবশ না কের অনযানয অপরাধজিনত কারেণ 

জাহা�ােম ঃেবশ করেব, তােদর জনয এ পযরােয় রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িতন েথেক  ারির 

শাফা‘আেতর কথা আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ আনহ ও আনাস 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত শাফা‘আত সং�া� সুদীনর হাদীেস 

বিণরত হেয়েউ। এ পযরােয় রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-তাার জাহা�ামী গ�তেদর জনয আ�াহর িনকর 

কা�াকাির ও অনুনয় িবনয় কের বলেবন: 

 وَحّماوَ�ي ْمِخل و...و«
َ
،وَ�ي ِحّمول ّاِتْ

 
وأ ّاِتْ

 
وأ ْ �َ َّغةَوَر

ْ
واز م   »ه 

‘‘...ঃভু আমার গ�ত! আমার গ�ত! তখন আ�াহ তাােক 

(িকউু েলাকেদর) শাফা‘আেতর জনয একির সীমােরখা িনধরারণ 

কের েদেবন, ফেল িতিন তােদরেক জা�ােত ঃেবশ 

করােবন’’।৩২৩F

324 আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত 

হাদীস অনুযায়ী এ-ভােব রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

পরপর িতনবার আমার গ�ত আমার গ�ত এ-কথা বেল আ�াহ 
                                                                                                            
কেরিউেলন। ত�প আবু সালামার জনয রাসসেলর অনু প েদা‘আ িউল। 

(মুসিলম, হাদীস নং ৯২০) [স�াদক]  
324. বুখারী, ঃাগ�; (ঈমান অধযায়), ৩/৬/৪৩। 
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তা‘আলােক ডাকেত থাকেবন এবং ঃিতবােরই আ�াহ তা‘আলা 

তাােক িনিদর� িকউু েলাকেদরেক জাহা�াম েথেক েবর কের এেন 

জা�ােত ঃেবশ করােনার অনুমিত েদেবন। তেব আনাস 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত হাদীেস এ ধরেনর শাফা‘আত  ার 

বার হওয়ার কথা বিণরত হেয়েউ।৩২৪

325 হাদীস দু’ির খুবই দীনর 

হওয়ার কারেণ এখােন তা বণরনা করা েথেক িবরত থাকলাম। 

জাহা�ামীেদর জনয েফের�া, নবী ও মু’িমনেদর শাফা‘আত: 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পর পর িতন 

েথেক  ার বার শাফা‘আেত তাার গ�েতর মধযকার িশকর বযতীত 

অনযানয অপরােধ জাহা�ামবাসী অসংখয মু’িমন নর-নারী মুি� 

পাওয়ার পেরও তাার গ�েতর মধযকার িকউু েলাক জাহা�ােম 

েথেক যােব। তখন জা�াতবাসী মু’িমনরা তােদর পিরি ত 

অেনকেক েশষ পযর� জা�ােত েদখেত না েপেয় তারা েস-সব 

েলাকেদর জেনয আ�াহর িনকর ফিরয়াদ জানােব। তখন আ�াহ 

তােদরেক েস-সব েলাকেদর জনয শাফা‘আেতর অনুমিত ঃদান 

করেবন। আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত 

হাদীেস এ কথাগেলা এভােব বিণরত হেয়েউ:  

                                                           
325.মুসিলম, ঃাগ�; (িকতাবুল ঈমান, বাব:সবে েয় িন� �েরর জা�ািতর 

মযরাদা), ১/১৮০-১৮১। 
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و...« وفََ  واّليِر وِاَن ْمِاغ ْ َن   
ْ
وَخل َ وال وَحّنوإَِذا و�ِيَِمهِ ْيوَ�ْفِسْ ِ

ّ
وال وِاْنو! ْم وِاغْ�  َاي

و ِقيَيَاِةوِإلِْخَ انِِهم 
ْ
ويَ َموال ْمِاغِْ�َ   

ْ
،وِاَنوال َق�

ْ
واْستِْقَصيِ وال وِفْ ِ ّ َِ و غَيَشَمةً َشّموا 

َ
َحٍمونُِ

َ
أ

واّليرِو وِفْ ْ�َن ِ
ّ
وال و. ْ ل ْ َن وَ�ق  و: وَرّ�غَي وي و! وَم و، وَاَعغَي ْ َن    ْ ويَص  ََ ّجْ نَوَ ن ْ ا و وَم .وَصلّْ َن

و ْم ولَه  و:َ�ي َقيل  وَعَرْ�ت ْم وَاْن ْ ا ْخرِج 
َ
وأ ًقيو.

ْ
وَخل ْ َن وَ�ي ْخرِج  واّليِر َ ََ و ْم َ ر و  وص  َ�ت ْحَرم 

بَِتهِو
ْ
ك يِْهوَمِِلور  ََ وإِلونِْصِفوَسي َخَذِتواّلير 

َ
ْ ل ْ َنوَرّ�غَيو.وَكِثْ�ًاوقَْموأ و!وم ّموَ�ق  َايونَِقَ

ونِهِوِ�يْهَو َ ْرَ�غَي
َ
وأ وِ ّ ْن َحٌم

َ
وأ وي و. ْ ل  وِدْ�غَيٍرو:َ�يَق  وِاثَْقيل  ِبِه

ْ
وقَل وِفْ ومََجمّ�ْم وَ�َ ْن ْ ا ارِْجع 

ْخرِج  ْه و
َ
وفَُ ًقيوَكِثْ�ًا.وِاْنوَخْ�ٍ

ْ
ْ َنوَخل ْ ل ْ َنوَرّ�غَيو.وَ�ي ْخرِج  َحًماو!وم ّموَ�ق 

َ
ْروِ�يَْهيوأ لَْمونَذي

َ ْرَ�غَي
َ
وأ وِ ّ ْن واًهللاووم مّو. ْ ل  و:َ�ق  وِاْنوَخْ�ٍ وَذّرةٍ

وِاثَْقيل  ِبِه
ْ
وقَل وِفْ وَ�َ ْنومََجْم� ْم ْ ا ارِْجع 

ْخرِج  ْه و
َ
وفَُ ًقيوَكِثْ�ًا.

ْ
ْ َنوَخل ْ ل ْ َنوَرّ�غَي.وَ�ي ْخرِج  وَ�ق  وم ّم وِ�يَْهيوَخْ�ًا! ْر ونيذي ولَْم و. ْ ل  َ�يَق 

و
َ
وَ�َعيل وموَشفَو:واهللا  َ َالئَِ�ة 

ْ
وَشَفَعِتوال رَْحم 

َ
وأ
ّ
ْمِاغ ْ َنوَمولَْموَ�بَْقوإِال   

ْ
َيوال�ِبّيْ َنوَموال

وَ�ي و واّليِر وِاَن بَْةًة ََ و واهللا  وَ�يَْقِبض  و، َ�ْ اوْخرِوالّراِحِ وَخْ�ً وَ�ْعَ ل ْ ا ولَْم وقَْ ًاي وِاغَْهي ج 
و ٌّ ََ« 

‘‘...অবেশেষ যখন (িনিদর� সময়সীমার জনয জাহা�ােম 

ঃেবশকারী) মু’িমনরা (রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-

এর শাফা‘আেত) নাযাত পােব, তখন আ�াহর শপথ যার হােতর 

মেধয আমার আ�া! েতামােদর ঃেতযেকই েকয়ামেতর িদন তার 

অিধকার পিরপসণরভােব আদােয়র লেকয তােদর জাহা�ামবাসী 

ভাইেদর মুি�র জনয আ�াহর কােউ অিধকভােব অনুনয়-ি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 ি নেত পােরা, তােদরেক 

জাহা�াম েথেক েবর কের িনেয় এেসা। এ-সমেয় তােদর পিরি ত 

জনেদর মুখম�ল জাহা�ােমর গপর হারাম করা হেব, তখন তারা 

তােদর ি নেত েপের অসংখয েলাকেদর েবর কের িনেয় আসেব 

এমতাব�ায় েয, তােদর কােরা গভয় পােয়র জ�ার অধর পযর�, 

কােরা হাারু পযর� আগেন পুেি েগেউ। এরপর তারা বলেব:ঃভু 

েহ! যােদর আপিন েবর কের িনেয় আসার জনয আমােদরেক 

আেদশ কেরিউেলন, তােদর কাগেকই আমরা েরেখ আিসিন। 

তখন আ�াহ তা‘আলা পুনরায় বলেবন: িফের যাও, যােদর অ�ের 

এক দীনার পিরমাণ ওজেনর কলযাণ পাও তােদরেক েবর কের 

িনেয় এেসা। এবারও তারা অেনক েলাককেদরেক েবর কের িনেয় 

আসেব। অতহপর বলেব: আ�াহ আপিন যােদরেক েবর কের 

িনেয় আসেত আেদশ কেরিউেলন, তােদর একজনেকও আমরা 

েসখােন েরেখ আিসিন। অতহপর আ�াহ তা‘আলা তােদরেক 

আবার বলেবন: িফের যাও, যােদর অ�ের অণু পিরমাণ কলযাণ 

পাও, তােদরেকও েবর কের িনেয় এেসা। এবারও তারা অেনক 

েলাকেক েবর কের িনেয় এেস বলেব: ঃভু েহ! কলযাণ আেউ 

এমন কাগেক আমরা জাহা�ােম েরেখ আিসিন। তখন আ�াহ 

তা‘আলা বলেবন:েফের�া, নবীগণ ও মু’িমনরা শাফা‘আত করেলা, 

শধুমাক রহমানুর রাহীম বযতীত আর কােরা শাফা‘আত অবিশ� 
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থােকিন। এ-কথা বেল আ�াহ একমুি� আগন তাার হােত েনেবন 

এবং েসখান েথেক এমন িকউু েলাকেদর েবর কের আনেবন যারা 

কখনও েকােনা ভাল কাজ কেরিন’’।৩২৫

326 

 আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ আনহর 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 েকেক, যারা িনিদর� সমেয়র জনয 

জাহা�ােম ঃেবশ কেরেউ। কাগেক জাহা�ােম ঃেবশ করেত না 

েদয়ার জনয তাােদর েকােনা শাফা‘আত হেব-এ জাতীয় েকােনা 

কথার ঃমাণ েনই। িক� অতয� পিরতােপর িবষয় েয, পীর ও 

মাশােয়খগণ আেখরােত কােরা জেনয শাফা‘আেতর অনুমিত পােবন 

িক না, তা িনি�তভােব না জানা সে�ও তারা তােদর ভ�েদরেক 

তােদর শাফা‘আেতর বযাপাের আব� কের থােকন। মু’িমন ও 

অিলগেণর শাফা‘আত জাহা�ামবাসীেদরেক জাহা�াম েথেক েবর 

কের আনার েকেক হেয় থাকেলও তারা হাশেরর ময়দােনই 

তােদর মুরীদেদরেক জাহা�ােম েযেত না েদবার জেনয শাফা‘আত 

করেবন বেল ঃ ার কেরন। অথ  আমরা েদখেত পাই েয, 

                                                           
326.বুখারী, ঃাগ�; (িকতাবুত তাওহীদ, বাব নং ২০, হাদীস নং ৭০০১), 

৬/২৭০৭; মুসিলম, ঃগ�; (িকতাবুল ঈমান, বাব নং ৮০, হাদীস নং 

১৮২), ১/১৬৯; �ুরববী; ঃাগ�; ৩/২৭৪। 
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আেখরােতর বযাপাের কুরআেনর ব�বয হে�- এ িদেন কােরা 

রে�র স�কর কােরা েকােনা গপকাের আসেব না।৩২৬

327 েস িদন 

েকােনা িপতা তার স�ােনর এবং েকােনা স�ান তার িপতার 

েকােনা কােজ আসেব না।৩২৭

328 েযখােন �য়ং রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-তাার িনকরা�ীেদরেক এই বেল সাবধান 

কের িদেয়িউেলন: 

ْموِاَنواِهللاوَشيْ ًي« وَ�غْ�  ْغِ�ْ
 
 »َالوأ

                                                           
327.আ�াহ বেলন: 

نح 
َ
رحَحرُمُ�مح  ََنحَفَعُ�مح  ل

َ
وح َُاُ�مح  وَ  أ

َ
َقَيرَمةِ  يَوحمَ  أ

ح
 .ال

েকয়ামেতর িদন েতামােদর বংেশর স�কর ও স�ানািদ েকানই কােজ আসেব 

না’’। আল-কুরআন, সসরা মুমতািহনাহ: ২। 
328.আ�াহ বেলন: 

ّ�َها ﴿
َ
� ٰ ْ  لَّاُس  َٓ وا ُُ ُِّم ۡ  لّ� ْ  َر ۡوا ََ َۡ ٌ  َ�ُِۡي َّ  َُۡوٗنا َول ُِ ِهِۦ َع� َوا َُ ََ  َو ٌَ  َو  َع� َجا�ٍ  ُهوَ  َمۡوشُو

ِهِۦ ُِ  ]وو٣٣:ولق ين[و﴾ اۚ  ًٔ َشۡ�  َوا

‘ে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 গপকাের আসেব না’’। আল-কুরআন, সসরা লু�মান: ৩৩। 
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‘আিম (আেখরােত আ�াহর পাকিাও েথেক রকার জনয) 

েতামােদর েকানই গপকার করেত পারেবা না’’,329 েসখােন পীর 

ও মাশােয়খগণ তাােদর িনকরা�ীয় ও ভ�েদর জনয িকভােব 

শাফা‘আত করার আবাস িদেত পােরন, সিতযই তা হতবাক করার 

মত িবষয়।  

আেখরােত ওিলগণেক অভয় ঃদােনর তা পযর: 

কুরআনুল কারীেম মহান আ�াহ অিলগেণর সংজা ঃদান 

পসবরক তাােদরেক একির অভয় বাণী এ মেমর দান কেরেউন েয,  

﴿  ٓ ََ
َ
ۡوِ�َآءَ  ِِنّ  �

َ
ِ  أ َّ وٌۡف  ََ  ل ََ  َعَۡۡيهِ ۡ  ََ نُونَ  ُه ۡ  َو َُ ۡ َُ ٦  َ�ُِ َّ ْ  ل ْ  َءاَنَُوا  َوَ�نُوا

ونَ  ُُ  ]  ٦٣  ،٦٢: يو�س[ ﴾ ٦ َ�ّت

‘‘েজেন েরেখা! িন�য় আ�াহর অিলগেণর েকােনা ভয় েনই, 

তাারা ি ি�তও হেবনা। ওিলগণ  তাারাই যারা ঈমান এেনেউ এবং 

তাকওয়া অবল�ন কেরেউ’’।৩২৯F

330 অেনক সাধারণ েলােকরা এ 

আয়ােতর বািহযক অেথরর ঃিত লকয কের মেন কেরন েয, েযেহতু 

অিলগেণর আেখরােত েকােনা ভয় ও ভীিত েনই, সুতরাং 

                                                           
329.বুখারী, ঃাগ�; (িকতাবুল ওয়াসায়া, বাব: নং ১১, হাল ইয়াদখুলুন িনসা-গ 

ওয়াল ওয়ালাদু িফল আকািরব), ৩/১০১২; মুসিলম, ঃাগ�; (িকতাবুল 

ঈমান, বাব:৮৯, হাদীস নং ২০৪), ১/১৯২।  
330.আল-কুরআন, সসরা: ইগনুস: ৬২।  
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আেখরােত তারা শধু তাােদর ভ�েদর মুি�র জনয সুপািরশ িনেয়ই 

বয� থাকেবন। এমনিক এ আয়ােতর িভি�েত একিদন আিম 

িনেজই একজেনর পক েথেক এ ধরেনর ঃে�র স�ুখীন 

হেয়িউলাম। আসেল আেখরােতর ভয়াবহ অব�া স�েকর তােদর 

যথাথর জান না থাকার কারেণই তারা মসলত এ ধরেনর গি� কের 

থােকন। এ আয়ােতর সারকথা হে�: যারা মু’িমন ও মু�া�ী, 

তারাই হেলা আ�াহর ওিল। আর তাােদর জেনযই রেয়েউ 

আেখরােত এ অভয়বাণী। এ জেনয কােরা আ�ুল কািদর জীলানী 

ও মঈনু�ীন ি �ীর মত সবরজেনর িনকর ওিল িহেসেব পিরি ত 

হওয়া েকােনা জররী বযাপার নয়। বরং আ�াহ তা‘আলার দৃি�েত 

যারাই মু’িমন ও মু�া�ী বেল িবেবি ত হেব, তারাই হেব আ�াহর 

ওিল এবং এ অভয়বাণী পাওয়ার েযাগয। এ অভয়বাণী মসলত েস 

রকেমরই একির অভয়বাণী েযমনির কুরআনুল কারীেমর িবিভ� 

আয়ােত অনযানয স কমরশীলেদরেকও দান করা হেয়েউ।৩৩০

331েযমন 

আ�াহ তা‘আলা অপর আয়ােত বেলন: 

                                                           
331.আমরা েয-সব স কমরশীলেদরেক সাধারণত আ�াহ তা‘আলার ওিল বেল 

মেন কির না, েসরকম স কমরশীলেদর জনয অনু প অভয়বাণী গ�ারেণর 

িবষয়ির জানার জনয ঃেয়াজেন েদখুন: সসরােয় বা�ারাহ এর ৩৮, ১১২, 

২৬২, ২৭৭ নং আয়াত, সসরােয় আেল ইমরােনর ১৭০ নং আয়াত, সসরােয় 

িনসা এর ৮৩ নং আয়াত, সসরােয় আন‘আেমর ৪৮ নং আয়াত ও সসরােয় 



 

457 

ََمَ  َ�ٰبَِ�ٓ  ﴿ َُّم ۡ  ِِّنا َءا تِيَ
ۡ
َُِم ۡ  رُُسلٞ  َُأ ّصونَ  نئ ُُ ٰ  َ�َم�ِ  َءاَ�ِٰ�  َعَۡۡيُم ۡ  َ� َّ  لّ�

ۡصَۡحَ 
َ
وٌۡف  َََ�  َوأ ََ  َعَۡۡيهِ ۡ  ََ نُونَ  ُه ۡ  َو َُ ۡ  ]  ٣٥: ا عراف[ ﴾ ٣ َُ

‘‘েহ আদম স�ানরা! যিদ েতামােদর কােউ েতামােদরই মধয 

েথেক রাসসলগণ আগমন কের েতামােদরেক আমার আয়াতসমসহ 

বণরনা কের, তেব েয বযি� তা�ওয়ার পথ অবল�ন কের এবং 

িনেজেক সংেশাধন কের েনয়, তােদর েকােনা আশ�া েনই এবং 

তারা দুহিখত হেবনা’’।৩৩১F

332এ আয়াত �ারা ঃমািণত হে� েয, যারা 

তা�ওয়ার পথ অবল�ন করেব এবং িনেজেক সংেশাধন কের 

িনেব তােদর জেনযও ওিলেদর নযায় সমান অভয়বাণী ঃদান করা 

হেয়েউ। এেত বুঝা যাে� েয, যারাই এ আয়ােত বিণরত ৈবিশে�যর 

অিধকারী হেব তাারাই আ�াহর ওিল িহেসেব গণয হেব। যিদও 

সাধারণ মানুেষর িনকর তাারা ওিল িহেসেব পিরি ত নাও হেত 

পােরন। 

                                                                                                            
আ‘রােফর ৩৫ ও ৩৯ নং আয়াত। এ-সব আয়াত পাা করেল েয েকগই 

বুঝেত পারেব েয, ‘আেখরােত আ�াহর অিলেদর েকান ভয় ও ি �া েনই’ 

এ অভয়বাণী শধু তথাকিথত ওিল আ�াহেদর জেনযই নয়, বরং আ�াহ 

তা‘আলার পক েথেক এরকম অভয়বাণী েয েকান মু‘িমন ও 

স কমরশীলেদর জেনযও রেয়েউ। েলখক 
332.আল-কুরআন, সসরা আ‘রাফ:৩৫।  
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এ জাতীয় আয়াতসমসেহ এ অভয়বাণী ঃদােনর অথর হে�-

মু’িমন, মু�া�ী তথা স কমরশীলেদরেক এ মেমর আব� করা েয, 

আেখরােত তাােদর ভেয়র েকােনা কারণ েনই, তাােদরেক অবশযই 

েস-িদন তাােদর কেমরর িবিনময় � প স�ানজনক �ােন েপৗেউ 

েদয়া হেব। এর অথর এ-নয় েয, তাারা আ�াহর ওিল হেয়েউন বেল 

আেখরােত িহসাব-িনকােশর পসেবর তাারা েযমন খুশী েতমন কের 

নুের েবিােবন। িনেজর পিরণিতর বযাপাের েকােনা ি �া না কের 

েকবল পেরর ি �ায় বয� থাকেবন। আেখরােত েযখােন রাসসলু�াহ 

-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- বযতীত অনযানয সকল নবীগণ 

িনেজর ি �ায় ম� থাকেবন, েসখােন কী কের ওিলগণ  পেরর 

ি �ায় বয� থাকেবন? তা উািা েক সিতযকােরর অিল, তা েতা 

ঃমািণত হেব িহসাব-িনকাশ �হেণর মধয িদেয়। তাই িহসােবর 

পসেবর সাধারণ মানুেষর নযায় তাারাও িনেজর কী হয়, তা িনেয় কম-

েবশী গে�গ ও গ ক�ার মেধয থাকেবন। তাােদর অ�ের অেনযর 

ি �া আসেলও েস-িদেন আ�াহর ে�াধ ও ঃ � ঃতাপ েদেখ 

জা�ােত না যাওয়া পযর� মেনর কথা মেনর মেধযই েথেক যােব। 

তা েবর করার মত কােরা সাহস হেব না। এ অভয়বাণীেক 

একজন ভাল পরীকা দানকারীর ভাল ফলাফল লােভর আশার 

সােথ তুলনা করা যায়। ভাল পরীকা দানকারীর অ�ের ভাল 

ফলাফল লােভর আশা থাকেলও ফলাফল ঃকািশত না হওয়া 
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পযর� তার অ�ের েস আশার পাশাপািশ তার িনেজর অজাে� 

েকােনা ভুল হেয় যাওয়ার কারেণ ন�র কেম যায় কী না, তা িনেয় 

অেনক গে�গ ও গ ক�া থােক, েতমিন ওিলগণ  এ সুসংবাদ 

ঃাা হেয় থাকেলও মানুষ িহেসেব তাােদর ভুল-�াি� হেয় যাওয়ার 

আশ�ায় িহেসব িনকােশর মাধযেম িনেজেদর জা�াতবাসী হওয়ার 

বযাপাের িনি�ত না হওয়া পযর� তাােদর অ�র আ�াহর শাি�র 

ভেয় ভীত সয� থাকেব এবং েস ভয়ই তাােদরেক অেনযর মুি�র 

বযাপাের ি �া করা েথেক িবরত রাখেব। নবীগণ েযখােন আ�াহর 

ভেয় নফসী নফসী করেবন, েসখােন অলীগণ অেনযর ি �া 

করেবন, এরা কী কের স�ব হেত পাের!? তেব হযাা, িনেজর 

বযাপাের িনি�ত হেয় জা�ােত যাওয়ার পর তাারা অেনযর বযাপাের 

ি �া করেবন এবং শাফা‘আেতর সুেযাগ আসেলই তাারা তাােদর 

েস সুেযােগর স�যবহার করেবন, তােত সে�েহর েকােনা অবকাশ 

েনই। েকননা, এিরই কুরআন, সু�াহ ও যুি� �ারা ঃমািণত। 

সাধারণ মু’িমনরগণও শাফা‘আত করেব: 

িহসাব-িনকােশর পর জা�াতীগণ জা�ােত  েল যাওয়ার পর 

জাহা�ামীেদর জাহা�াম েথেক েবর কের আনার জনয রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পরপর িতন েথেক  ারির 

শাফা‘আেতর পর যখন মু’িমনেদর শাফা‘আেতর সুেযাগ আসেব, 
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গপযুর� হাদীস �ারা ঃমািণত হয় েয, েস শাফা‘আেতর সুেযাগ 

েকবল আমােদর কােউ পিরি ত ওিলেদর জেনযই হেব না, বরং 

তখন েবেহ�বাসী েয েকােনা সাধারণ মু’িমনরাও তােদর 

পিরি তজনেদর জনয শাফা‘আত করার সুেযাগ পােব। مهللاوال مو
  مالغة

যারা কােরা শাফা‘আত পােব না: 

মসলত শাফা‘আত হে� জাহা�ামীেদর গপর আ�াহ 

তা‘আলার করণা নািযেলর একির িবেশষ মাধযম। তেব এ করণা 

লােভর েসৗভাগয েকবল তােদরই নসীব হেব যারা িশেকরর মত 

মহা অপরােধ আ�াহর িব াের দি�ত না হেয় অনযানয কবীরা 

গনােহর অপরােধ দি�ত হেয় জাহা�ামী হেব। আর যারা িশেকর 

আকবােরর অপরােধ দি�ত হেয় জাহা�ামী হেব তােদর জনয েস 

িদন আ�াহর েকােনা করণা েনই। েকননা, জা�াত তােদর জনয 

ি রতের হারাম কের েদয়া হেয়েউ। তাই তােদর েযমন রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর শাফা‘আত পাওয়ার েসৗভাগয 

হেবনা, েতমিন তােদর অপর েকােনা মু‘িমনেদরও শাফা‘আত ঃাা 

হওয়ার েসৗভাগয হেবনা। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন: 

وَخيلًِصيوِاْنوقِبَِيوَ�ْفِسهِو« وَاْنوقَيَلوَالوإِٰلوإَِالواهللا  واّليِ وشَِشَفيَعِتْ ْسَعم 
َ
 .»أ
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‘‘আমার শাফা‘আত লােভ েস েলাকই ধনয হেব েয িনজ 

েথেক একিন�ভােব লা-ইলাহা ই�া�াহ এর �ীকৃিত দান 

কেরেউ’’।৩৩২F

333 এ কািলমার �ীকৃিত একিন�ভােব তারাই িদেয় 

থাকেব, যারা িশকর না কের মৃতুযবরণ করেব। অপর হাদীেস 

রাসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 
وي ْمخَو« ْن

َ
وأ وَ�ْ�َ ْ�ِ وفََخّ�َ ْ �َ وَر وِعغِْم وِان وآٍت تَيِ�ْ

َ
وأ وم�َْ�َ َّغَة

ْ
واز ّاِتْ

 
وأ ونِْصف  َي

ْكِْ ونِيِهللاوَشيْ ًي
ولَِ ْنوَالو�  والّشَفيَعَة،وَموِ�َ ْت  ََ  و»الّشَفيَعِة،وفَيْخ

‘‘আমার ঃিতপালেকর পক েথেক একজন আগ�ক আগমন 

করেলন এবং আমােক আমার অেধরক গ�ত জা�ােত ঃেবশ করা 

আর শাফা‘আত করার মধয েথেক েয েকােনা একিরেক �হণ 

করার জনয এখিতয়ার িদেলন, তখন আিম শাফা‘আতেকই েবেউ 

িনলাম। এ শাফা‘আত হেব েকবল তােদর জেনযই যারা আ�াহর 

সােথ েকােনা িকউুেক শরীক কেরিন’’।৩৩৩F

334 যারা িশেকরর অপরােধ 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর শাফা‘আত েথেক 

বি�ত হেব, তারা েয অনযানয সকল শাফা‘আতকারীেদর 

শাফা‘আত পাওয়া েথেকও বি�ত হেব, তা বলার অেপকা 

                                                           
333. বুখারী, ঃাগ�; (িকতাবুল ইলম, বাবুল িহরিস আলাল হাদীস, হাদীস নং-

৪০), ১/১/৫৯। 
334. িতরিমযী, ঃাগ�; (িকতাবু িসফািতল িকয়ামাহ, বাব: মা জা-আ ফীশ 

শাফা‘আিত); পৃ.৬২৭-৬২। 
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রােখনা। এমন বযি�েদর জাহা�ােম যাওয়ার কারণ না েজেন েকগ 

তােদর জনয সুপািরশ করেলও েস সুপািরশ তােদর জনয েকােনা 

কােজ আসেব না। তারা ি র�ায়ীভােব জাহা�ােমর অিধবাসী 

িহেসেব েসখােন অন�কাল পযর� শাি�র পর শাি� েভাগ করেতই 

থাকেব। نع ذونيهللاوانوالك ومانوعذانه. 

গে�খয েয, হাশেরর ময়দােন েকােনা ওিল ও মু’িমনেদর 

শাফা‘আত করার সুেযাগ না থাকা এবং জাহা�ােম 

ঃেবশকারীেদরেক জাহা�াম েথেক েবর কের িনেয় আসার 

বযাপাের তােদর শাফা‘আত হওয়া ঃসে� আিম গপের যা বললাম, 

এির আমার িনজ� েকােনা ইজেতহাদী কথা নয়। এির েযমন 

গপযুর� হাদীস �ারা ঃমািণত, েতমিন তা মুসিলম মনীষীেদর 

েলখনী �ারাও ঃমািণত। আ�ামা ইবনু আিবল ‘ইয য আল-হানাফী 

(রহ.)ও তাার িকতােব মু’িমনেদর শাফা‘আত ঃসে� গ� ধরেনর 

কথাই বেলেউন।৩৩৪F

335  

                                                           
335. িতিন রাসসল এর শাফা’আেতর আর নং শাফা’আেতর বণরনা ঃসে� বেলন: 

 فيخرجون ، الرر اخل من ، أمته من الببرئر أهل ف شفرعته:  الرمن الوع " 

 فيهر مشررته الشفرعة وهذه...  األحرايث الوع دهذا رتتوات قد و ، منهر

  – ".أيضر ابؤمنون و الييون و ابالئ�ة

েদখুন :ইবনু আিবল ইয য আল- হানাফী, ঃাগ�; পৃ. ২৫৪-২৫৯। 
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আেখরােত রাসসল-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর শাফা‘আেতর 

সংখযা: 

আেখরােত রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-কতবার 

শাফা‘আত করেবন, এ-িনেয় মুসিলম মনীষীেদর মােঝ মতিবেরাধ 

রেয়েউ। ইবন আিবল ইয য আল-হানাফীর (রহ.) মেত রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েমার আরবার শাফা‘আত 

করেবন।৩৩৫

336 ইমাম নববী (রহ.) এর মেত েমার পাা বার৩৩৬

337 এবং 

‘তাইসীরল আযীিযল হামীদ’ এর ��কার েমার উয়বােরর কথা 

বেলেউন।৩৩৭

338 তাারা সংখযা বণরনার েকেক মতিবেরােধর পাশাপািশ 

গভয় পযরােয়র শাফা‘আতেক একিকত কের বণরনা কেরেউন। 

কতির হাশেরর ময়দােন এবং কতির পের হেব, তা িভ�ভােব 

গে�খ কেরন িন। ফেল এ িবষেয় যােদর গভীর জান থাকেব না, 

তারা তা অধযয়ন করেল এ-কথা ভাবেত পােরন েয, রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েবাধ হয় হাশেরর ময়দােন তাার 

শাফা‘আেতর মাধযেম সকল অপরাধীেদরেক মু� কের েনেবন। 

ফেল মুশিরক নয় এমন সকল অপরাধী মু’িমনরাই জাহা�ােম 

                                                           
336. তেদব। 
337. ইমাম নববী, শরহ সহীহ মুসিলম; (�ান িবহীন: ১ম সং�রণ, ১৯২৯ ি�.), 

১/৩/৩৫। 
338. েশখ সুলাইমান ইবেন আি��াহ, ঃাগ�; পৃ. ২৯৪-২৯৫। 
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ঃেবেশর হাত েথেক রকা েপেয় যােব। অনু পভােব তােদর 

আেরা মেন হেব েয, মু’িমনগণ তাােদর ভ�েদর জনয রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মতই হাশেরর ময়দােন 

শাফা‘আত করেবন। অথ  এ ধারণা েয আবু সাঈদ খুদরী 

রািদয়া�াহ আনহ এবং আনাস রািদয়া�াহ আনহর হাদীস�েয়র 

পিরপ�ী, তা েস হাদীস অধযয়ন করেল েয েকগই বুঝেত পারেব। 
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 তুথর পিরে�দ 

সাধারণ মুসিলমেদরেক িশেকর পিতত করােনার েকেক 

শয়তােনর িবিভ� অপেকৗশল 

আমরা কমেবশী সকেলই জািন েয, শয়তান অহ�ারবশত 

আ�াহ তা‘আলার আেদশেক অমানয কের আদম আলাইিহস 

সালামেক েসজদা না করার কারেণ মহান আ�াহ তােক তাার 

রমহত েথেক িবতািিত কের জা�াত েথেক বিহরার কেরিউেলন। 

বিহরৃত হওয়ার ঃা�ােল েস এ মেমর ঃিতজা কের েবর হেয়িউল 

েয, বনী আদেমর মধযকার আ�াহর একিন� অি সংখযক 

বা�ােদর বযতীত অবিশ� সবাইেকই েস তার বহমুখী ষিযেযর 

মাধযেম আ�াহ তা‘আলার সরল ও সিাক পথ েথেক িব ুযত 

করেব। আ�াহ তা‘আলা তার এ ঃিতজার জবােব বেলিউেলন: 

‘‘আমার বা�ােদর গপর েতামার েকােনা কতৃরব েনই, তেব 

পথ��েদর মধযকার যারা েতামার অনুসরণ করেব, তােদর কথা 

সতয’’।৩৩৮

339 শয়তান তার এ ঃিতজা পসরেণর জনয সকল বনী 

                                                           
339.এ ঃসংেগ আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َّ  ُسَۡۡ�ٰ�ٌ  َعَۡۡيِه ۡ  شََك  لَيَۡس  ِعَباَِي ِِنّ  ﴿  ]وو٤٢:والجر[و﴾ ٤ لۡلَغاوِّ�َ  ِن�َ  لّ�َبَعَك  َن�ِ  ِِ

েদখুন: আল-কুরআন:সসরা:আল-িহজর: ৪২। 
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আদেমর িপউেন িজন ও মানুেষর মধযকার তার অনুসারীেদরেক 

িদবািনিশ লািগেয় েরেখেউ। তারা িবিভ� েকৗশেল তােদর ঈমান ও 

‘আমল ন� করার কােজ সবরদা ত পর রেয়েউ। সাধারণ মানুষেতা 

দুেরর কথা �য়ং রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এরও 

‘আমল ন� করার বযাপাের ে �া করেতও তার অনুসারীরা �ির 

কের িন। আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত হেয়েউ। 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- বেলন: 

‘‘িজনেদর মধযকার একির দু� িজন এেস গত রােত আমার 

সালাত েভে� েদয়ার জনয আ�মণ কেরিউল। তােক পাকিাও 

করার বযাপাের আ�াহ আমােক সুেযাগ কের িদেয়িউেলন, ফেল 

আিম তােক ভীত সয� কের মসিজেদর পায়ার সােথ েবােধ 

রাখেত ে েয়িউলাম, যােত েতামরা সকােল এেস তােক েদখেত 

পাও। িক� ততকেণ আমার মেন পিেলা সুলায়মান এর েসই 

েদা‘আর কথা, িতিন বেলিউেলন: েহ আমার ঃিতপালক! আমােক 

এমন রাজব দান করন যা আমার পের আর কােরা জেনয েশাভা 
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পায়না। তাার এ েদা‘আর কথা মেন পিায় আিম তােক েউেি 

েদই।’’।৩৩৯

340 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ‘আমল ন� 

করার েকেক শয়তােনর অনুসারীেদর ষিযয সীমাবু থাকেলও 

তাার গ�তগেণর ঈমান ও ‘আমল গভয়ই ন� করার েকেক তার 

অনুসারীেদর রেয়েউ নানািবধ েকৗশল। িবিভ� জািত-ধমর 

িনিবরেশেষ মানব সমােজ েয-সব িশকরী ধযান-ধারণা, কমর ও 

অভযােসর ঃ লন রেয়েউ, তা তােদর ষিযেযরই ফসল। তারা 

যােক েয েকৗশল অবল�ন করেল পথ�� করা যায়, তােক েস 

েকৗশেলই পথ�� করার ে �া কের  েলেউ। তােদর ষিযেযর 

হাত েথেক আ�াহর তা‘আলার রহমেত েকবল তারাই রকা েপেত 

পাের যােদর শরী‘আত স�েকর যথাথর জান রেয়েউ।  

                                                           
340.বুখারী, ঃাগ�; (আবওয়াবুল মাসািজদ, বাব নং ৪২, হাদীস নং৪৪৯), 

১/১৭৬ ;মুসিলম, ঃাগ�; (িকতাবুল মাসািজদ, বাবনং-৮, হাদীস নং-৫৪১), 

১/৩৮৪;= =রাহওয়ায়হ, ইসহাক ইবেন ইবরাহীম ইবন িমখলদ, মুসনাদ; 

স�াদনা: ড.আ�ুল গফুর আল-েবলস ী, (মদীনা: মাকতাবাতুল আইমান, ১ম 

সং�রণ, ১৯৯১ ি�.); ১/১৪৮।  
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আ�াহর অিলগেণর ওসীলা ও তাােদর শাফা‘আত স�েকর 

সাধারণ মুসিলম জনমেন শয়তান েয অিতরি�ত ধারণা ঃদান 

কেরেউ, েস ধারণা দু’িরেক সাধারণ জনগেণর অ�ের বুমসল করা 

এবং এ দু’িরেক েকে কের তােদরেক ঃতযক িশেকর িনমি�ত 

করার জনয তার রেয়েউ িবিভ� অপেকৗশল। িনে� তার িকউু 

অপেকৗশেলর বণরনা ঃদান করা হেলা:  

ঃথম অপেকৗশল: 

েকান কবের কােরা ঃেয়াজন পসণর হওয়া 

ওিলগণ  আ�াহ ও সাধারণ মানুেষর মােঝ মাধযম ও 

শাফা‘আতকারী হওয়ার িবষয় দু’িরেক ঃমাণ করার জনয শয়তান 

সাধারণ মানুষেদর কােউ েকৗশল িহেসেব েস-সব েলাকেদর 

গদাহরণ এেন গপ�াপন কের যারা তােদর েকােনা ঃেয়াজন 

েকােনা কবের গপ�াপন করার পর তা অিজরত হেয়েউ বেল মেন 

কের। এ ধরেনর েলাকেদর গদাহরণ গপ�াপন কের শয়তান 

সাধারণ েলাকেদর অ�ের এ কুমযণা েদয় েয, অিলগেণর গপযুর� 

ৈবিশ�য রেয়েউ বেলই েস-সব েলাকেদর মন�ামনা তাােদর কবের 

পসণর হেয়েউ। 
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 শয়তােনর এ অপেকৗশল েথেক েবিরেয় আসার গপায়: 

শয়তােনর এ-জাতীয় অপেকৗশল ও ষিযেযর জাল েথেক 

েবিরেয় আসার জনয জনগণেক জানেত হেব েয, আ�াহই হেলন 

মানুেষর ভােগযর একক িনয়�া। ঃিতির মানুষ তার জীবেন কী 

কমর করেব এবং জীিবতেদর মধয েথেক কারা তার ঃেয়াজন 

পসরেণ সহেযািগতা বা েদা‘আ করেব, এ-সব িকউু আগাম জানার 

িভি�েত িতিন িহকমত ও পরীকার িবষয়েক সামেন েরেখ তা 

িনধরারণ করার েকেক তারতময কেরেউন। তাই সকেলই 

স�দশালী হেত  াইেলও একসােথ সবাই স�দশালী হেত 

পােরনা। সবাই সু� শরীর, দীনরায়স ও স�ানািদ কামনা করেলও 

তা পায়না। আ�াহর িব াের যােক যখন যা েদয়া গি ত, তখন 

তােক িতিন তা িদেয় থােকন। েস-জনয েকগ স�ান আেগ পায়, 

েকগ পের পায়, আবার েকগ অেদৗ পায়ই না। এ ভােব যারা 

ভােগযর পরীকায় পেি তােদর করণীয় হে�- ভাগয পিরবতরেনর 

জনয যখন েয কমর করা ঃেয়াজন তখন তা িনেজ বা অপর 

জীিবত মানুষেদর সহেযািগতা িনেয় করেত হেব। অতহপর কেমরর 

ফল ঃািার জনয আ�াহর গপের অগাধ আ�া েরেখ ৈধেযরর সােথ 

অেপকা করেত হেব। মেন মেন এ দৃঢ় িববাস লালন করেত হেব 

েয, আজ েহাক কাল েহাক আ�াহর ই�ায় আমার ভােগয 
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পিরবতরন আসেবই। েকােনা অব�ােতই ৈধযরহারা হেয় আ�াহর 

গপর েথেক আ�া হািরেয় ভাগয পিরবতরেনর আশায় অনয কােরা 

দার� বা শরণাপ� হওয়া েথেক িবরত থাকেত হেব। িবেশষ কের 

েকােনা মৃত ওিল বা দরেবেশর কবেরর দার� হওয়া েথেক িবরত 

থাকেত হেব। েকননা, েকােনা মানুষ িতিন যত বি মােপরই ওিল 

হেয় থাকুন না েকন- মের েগেল তাার পেক পেরর গপকার 

করােতা দসেরর কথা তখন িতিন তাার িনেজরই েকােনা গপকার 

করেত পােরন না। ইহজগেত থাকাব�ায় মানুেষর েদেহর সােথ 

তার আ�ার �াভািবক স�কর থােক িবধায়, একজন মানুষ 

সাধযানুযায়ী তার িনেজর ও অপর মানুেষর গপকার করেত পাের। 

িক� মের যাওয়ার পর তার েদেহর সােথ আ�ার �াভািবক 

স�কর থােকনা িবধায়, তার পেক িনেজর ও পেরর কােরাই 

েকােনা গপকার করা স�ব হয়না। েস-জনয তখন তাারা 

জীিবতেদর েদা‘আর মুখােপকী হেয় থােকন। তাই সাধারণ, ওিল 

ও দরেবশ িনিবরেশেষ সকেলর কবর িযয়ারেত েকবল তােদর 

মাগিফরাত কামনা ও তােদর জনয েদা‘আ করার গে�েশযই েযেত 

হয়, তাােদর কােউ িকউু  াওয়ার জেনয নয়। 

এেতা হেলা শরী‘আেত কথা। িক� শয়তান কবর 

িযয়ারেতর এ গে�শযেকই সাধারণ মানুেষর কােউ িবকৃত কের 
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িদেয়েউ। তােদর এ বুিু িদেয়েউ েয, কবর িযয়ারেতর গ� িবধান 

ওিলেদর েবলায় ঃেযাজয নয়। েকননা, তাারা আ�াহর সাি�ধয ও 

ৈনকরয লাভ কের জা�াতবাসী হেয় েগেউন। সুতরাং তােদর জনয 

মাগিফরােতর েদা‘আ করার েকােনা ঃেয়াজন েনই। তাােদর কবর 

িযয়ারেত েযেত হেব িনেজর ঃেয়াজেনর কথা তাােদর জানােনার 

জেনয! েকননা, তাারা মেরও মেরন িন। তাােদর এ মৃতুয েকবল 

�ান পিরবতরন ৈব আর িকউুই নয়। দুিনয়ােত থাকাকােল েযমন 

তাারা মানুেষর কলযাণ কেরেউন, ইে�কােলর পেরও তাারা মানুেষর 

কলযােণর জনয িনেজেদর িনেবিদত কের েরেখেউন। যারা তাােদর 

কােউ িনেজেদর ঃেয়াজেনর কথা জানায়, তাারা তােদর ঃেয়াজন 

পসণর কের েদন?! নাগজুিব�াহ । 

শয়তােনর এ ঃব�না েথেক বাা ার গপায়: 

শয়তােনর এ-জাতীয় ঃব�না েথেক বাা েত হেল 

আমােদরেক জানেত হেব েয, বািহযক দৃি�েত েকােনা কবের 

আবদার কের কােরা গে�শয পসণর হেয় থাকেলও আসেল তা 

কবর� ওিলর কারেণ পসণর হেয়েউ বেল মেন করার েকােনা কারণ 
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েনই। েকননা, কবের আেবদনকারীর গে�শয দু’ভােব পসণর হেত 

পাের: 

এক, কবের অেবদনকারীর ঃেয়াজন যিদ স�ান দান, েরাগ 

মুি� ইতযািদর মত িবষয় হয় যা একমাক আ�াহ তা‘আলা বযতীত 

অপর েকগ পসণর করেত পাের না, তা যিদ েকােনা কবের ে েয় বা 

কবেরর কস েপর পািন ও গােউর ফল েখেয় েকগ েপেয় থােক, তা 

হেল বুঝেত হেব েয, আসেল েস বযি�র এ ঃেয়াজন আ�াহ 

তা‘আলাই পসণর কেরেউন। এর সােথ েস ওিলর মধয�তা ও 

শাফা‘আেতর েকানই স�কর েনই। আ�াহই েস বযি�র ঈমানী 

পরীকা �হেণর জনয তার ভােগয তা িবলে� দােনর িবষয়ির িলেখ 

েরেখিউেলন। েস যিদ কবের না েযেয় ৈধেযরর সােথ এ সময় 

পযর� অেপকা কের তার বািীেত বেসই আ�াহর কােউ িবনেয়র 

সােথ তা  াইেত থাকেতা, তা হেল িাক এ সমেয়ই তার বািীেত 

বেসও তার এ গে�শয পসণর হেতা। িক� তা না কের কবের 

যাওয়ার কারেণ তার ঈমান ও ৈধেযরর পরীকায় েস অকৃতকাযর 

হেয়েউ বেল িনেজেক ঃমাণ কের িদল। 
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দুই, আর েয সকল ঃেয়াজন আ�াহ বযতীত অপর েকােনা 

মানুষ বা িজেনর পেক �াভািবকভােব পসণর করা স�ব, কােরা 

এমন েকােনা ঃেয়াজন েকােনা কবের আেবদেনর পর পসণর হেয় 

থাকেল বুঝেত হেব েয, শয়তান িনেজই কবের আেবদনকারী 

এবং অনযানয আেরা েলাকেদর ঈমান ন� করার জনয েস বযি�র 

ঃেয়াজন পসণর কের িদেয়েউ।  

আমােদর আেরা মেন রাখেত হেব েয, কােরা গ�ম জীবন 

ও জীিবকা লাভ করা তার ই�ার গপর িনভররশীল নয়। আমরা 

এ-জগেত েযমন িনেজেদর ই�ায় আগমন কির িন, েতমিনভােব 

সবাই আ�াহর কােউ গ�ম জীিবকা  াইেলও তা সমানভােব পাই 

না। আবার যারা আ�াহেক িববাসই কেরনা তারােতা আ�াহর 

কােউ িকউুই  ায় না। তা সে�ও তারা এ দুিনয়ায় আমােদর 

অেনেকর ে েয় ভাল জীবন ও জীিবকা লাভ কের। এেত ঃমািণত 

হয় েয, মানুেষর জীবন ও জীিবকার িবষয়ির আ�াহর ই�াধীন। 

িতিন ই�া কের আমােদর সৃি� কেরেউন। সু� জীবন ও গ�ম 

জীিবকা লােভর জনয আমােদরেক সতকরতা অবল�ন এবং ভাগয 

পিরবতরেনর জনয ঃেয়াজনীয় কমর করার িনেদরশ কেরেউন এবং 
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কারা কী করেব তা আগাম জানার আেলােক আমােদর ভােগয তা 

িলেখ েরেখেউন। এখন আমরা যিদ তাার তাওহীেদ িববাসী হেয় 

সু� জীবন ও গ�ম জীিবকা লােভর জনয ঃেয়াজনীয় কমর কের 

তাার কােউ তা কামনা কির, তা হেল তা পাই আর না পাই, অ�ত 

আমােদর ঈমান িাক থাকেব। আর যারা তাােক িববাস কেরনা, 

অথ  গ�ম জীবন ও জীিবকা লােভর জনয ঃেয়াজনীয় কাজ কের, 

অথবা তাার গপর িববাস রােখ িক� মৃত অিলগেণর কােউ বা 

তাােদর মাধযম ও শাফা‘আেত গ�ম জীবন ও জীিবকা ে েয় তা 

পাওয়ার জনয ঃেয়াজনীয় কাজ কের, িতিন িহকমেতর িভি�েত 

তােদর অেনকেকও তা িদেয় থােকন েকননা; তারা সকেলই তাার 

সৃি�। তারা তাােক িববাস করক আর না-ই করক, তাার 

তাওহীেদ িববাসী েহাক আর না-ই েহাক এবং তাার কােউ সরাসির 

িকউু  াক আর না-ই  াক, কািফর-মুশিরক-মুসিলম িনিবরেশেষ 

সকেলর জনযই তাার দান অবািরত।৩৪০

341 তাই েকােনা কবের কােরা 

                                                           
341.এ ঃসংেগ আ�াহ বেলন: 

{ 
ّ
راّ  َرَوَ   َ�َطرءُ  َونَ  َمر وَ  َرَوَ   َ�َطرءِ  ِمنح  َهُؤ َءِ  وَ  َهؤح َءِ  نُِمدّ  ُك حُاوح ََ 
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ঃেয়াজন পসণর হেল এেত কােরা িব�া� হবার েকানই অবকাশ 

েনই। 

এউািাও আমােদর আেরা মেন রাখেত হেব েয, 

কােলাবাজারী কের স�দ অজরন করেল তা েযমন আ�াহরই দান 

হেয় থােক, েতমিনভােব েকােনা কবের িকউু  াওয়ার পর তা 

েপেল তাও আ�াহরই দান হেয় থাকেব। এেত কােলাবাজারী করা 

েযমন ৈবধ হেয় যােবনা, েতমিন এেত কবের িকউু  াওয়াও ৈবধ 

হেয় যােবনা। স�দ েদওয়ার মািলক েযমন আ�াহ, েতমিন িবপদ 

েথেক রকা করার মািলকও িতিনই। এেত মৃত অিলগেণর ওসীলা 

ও শাফা‘আেতর েকানই হাত েনই। ‘কুরায়শরা লাত, গযযা, মানাত 

ও হবল নােমর স  মানুষ ও েফের�ােদর মসিতর ও িজেনর মাধযম 

ও শাফা‘আেত আ�াহর কােউ গ�ম জীবন ও জীিবকা এবং বৃি�র 

জনয 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 জেনয িনিষু নয়’’। আল-কুরআন, সসরা বনী 

ইসরাঈল: ২০। 
342. ইবেন তাইিময়যাহ, এ�েতদাগস িসরািতল মু�াকীম; পৃ. ৩২০। 
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েদয়ার েযাগযতা িউল? তা যিদ �ীকার করা না যায়, তা হেল 

আমােদর িকউু ঃািার িপউেনও মৃত ওিলগেণর মধয�তা, 

শাফা‘আত ও দােনর িবষয়েক �ীকার করা যােব না। েকননা, 

তাারা ওয়াদ, সুয়া‘, ইয়াগউ, য়াগক ও নউর এবং েফের�া ও 

িজনেদর মতই আ�াহর সৃ� জীব। তাারা আ�াহর ওিল হেয় এবং 

েফের�ারা আ�াহর অনুগত বা�া হেয়ও যিদ আ�াহ তা‘আলার 

ই�ার বাইের িনজ েথেক মানুেষর েকােনা গপকার করেত না 

পােরন, তা হেল আমরা যােদর ওিল বেল মেন কির, তাারাও 

মৃতুযর পর মানুেষর েকােনা গপকার করেত পারেবন না। 

ঃকৃতপেক ওিলেদর বযাপাের এ ধরেনর ধারণা করা কুফরী ৈব 

আর িকউুই নয়। 

এ স�েকর ঃখযাত হানাফী আেলম আ�ামা শামী বেলন: 

)ىن هن أن ابيت يتصف ف األاور اون اهللا اعتقراه ذل  �فر(  

‘‘যিদ (েকগ) এ ধারণা কের েয, আ�াহ বযতীত মৃত 

মানুেষরা পািথরব িবষয়ািদ পির ালনায় হ�েকপ কেরন, তা হেল 

তার এ ধারণা কুফেরর অ�গরত বেল িবেবি ত হেব’’।৩৪২F

343 

                                                           
343. ইবেন ‘আিবদীন, ঃাগ�;২/১৭৫। 
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রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-কােরা েকােনা গপকার 

করেত পােরন না: 

েকান মৃত মানুষ যিদ কােরা গপকার করেত পাের তা হেল 

সবরাে� তা আমােদর রাসসল-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- এরই 

পারার কথা। অথ  বা�বতা এর স�সণর িবপরীত। তাার 

িতেরাধােনর পর মুসিলমগণ বহ অঃতযািশত নরনার িশকার 

হেয়িউেলন; িক� িবপদ েথেক গুােরর জনয কখনও েকােনা 

সাহাবীেক তাার রওজা মুবারেক েযেয় তাার িনকর েকােনা 

অিভেযাগ করেত বা সাহাযয  াইেত েদখা যায় িন। বা তাােক 

তাােদর িবপদ দসর করেত এবং সমসযার সমাধান কের েদয়ার জনয 

িকউু বেলেউন বেলও েকােনা ঃমাণ পাওয়া যায় না। সাহাবীগণ 

েযমন তাার কাউ েথেক েকােনা সাহাযয  ানিন, েতমিন িতিন িনজ 

েথেক আ�হী হেয়ও তাােদর েকােনা গপকার কেরন িন। তাার যিদ 

েকােনা গপকার করার সামথরয থাকেতা, তা হেল তাার িতেরাধােনর 

পরপরই িখলাফেতর িবষয় িনেয় মুহািজর ও আনসারেদর মেধয 

েকােনা িবতেকরর সৃি� হেতা না। ‘গমার রািদয়া�াহ আনহ-েক 

একজন অি�পসজেকর হােত শহীদ হেত হেতা না। ‘গউমান 
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রািদয়া�াহ আনহেক িবে াহীেদর হােত িনমরমভােব শাহাদ  বরণ 

করেত হেতা না। ‘গসমান রািদয়া�াহ আনহর হতযার িবষয়েক 

িনেয় ‘আলী ও মু‘আিবয়া এর মেধয েকােনা যুুিব�হ হেতা না। 

ইয়াজীদ ইবেন মু‘আিবয়ার ৈসিনকেদর �ারা মদীনায় লুরতরাজ, 

গণহতযা ও �ীলতাহািনর মত জননয কমর সংনিরত হেতা না। 

সেবরাপির কারবালা ঃা�ের ইয়াযীেদর ৈসনযেদর হােত তাার 

েদৗিহক েহাসাইন রািদয়া�াহ আনহর িনমরমভােব শাহাদ  বরণ 

করেত হেতা না। তাার হাদীসসমসহ মানুেষর বানােনা হাদীেসর 

সােথ িমেল একাকার হেয় েযেতা না। ইমাম বুখারী ও অনযানয 

মুহাি�সগণ তাার রওযা মুবারেকর পােবর েযেয় তাার িনকর েথেক 

তাার হাদীসগেলা েজেন িনেতন। ফেল মুসিলম গ�ােহর মােঝ 

িবিভ� ‘আমেলর েকেক তাার হাদীসেক েকে কের েকােনা 

মতেভেদর সৃি� হেতা না। তাার হাদীসসমসেহর মেধয েকাি� নািসখ 

ও েকাি� মানসসখ, তাও েজেন েনয়া স�ব হেতা। িক� বা�েব 

আমরা েদখিউ িতিন এ-সব েকেক েকােনা িকউুই করেত পােরন 

িন। এেত ঃমািণত হয় েয, তাার এ-সব েকেক কাগেক েকােনা 

সাহাযয করার েকানই সামথরয েনই। এই যিদ হয় দুিনয়ার ে�� 

মানব ও আ�াহর সবে েয় িঃয় মানুেষর অব�া, তা হেল তাার 
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গ�েতর মােঝ এমন েক থাকেত পােরন, িযিন মৃতুযর পর জীিবত 

মানুেষর ঃেয়াজন পসরণ করেত পােরন? ব�ত েকােনা মানুষ মের 

যাওয়ার পর যিদ তার বযাপাের এ ধারণা করা হয় েয, িতিন 

এখনও মানুেষর গপকার করেত পােরন এবং এ ধারণার িভি�েত 

যিদ েস বযি�েক আ�ান করা হয়, তা হেল তা হেব ঃকাশয 

িশকর। এ-জাতীয় িশকরকারীেদর বযাপাের আ�াহ বেলন: 

َ  ََ  تَۡدُعوُه ۡ  ِِن ﴿ � ْ َمُعوا ْ  َوشَوۡ  ََُ�َٓءُ� ۡ  َۡ ْ  َنا َسِمُعوا َّۡومَ  لَُمۡ ۖ  لۡسَتَجابُوا  َو
كُِم ۚۡ  َُۡمُفُرونَ  لۡلَُِ�َٰمةِ  ]وو١٤:وفيطر[و﴾ �ِِ�ۡ

‘‘েতামরা যিদ তােদরেক (সাহােযযর জনয) আ�ান কর, তা 

হেল তারা েতামােদর ডাক শনেব না, আর শনেলও তারা 

েতামােদর ডােকর েকােনা জবাব িদেবনা। আর েকয়ামেতর িদন 

তারা েতামােদর িশকরেক অ�ীকার করেব’’।৩৪৩F

344 তারা বলেব: ঃভু 

েহ ! আমরা তােদর সাহাযয করেত পাির বেল ওরা আমােদর ঃিত 

িমেউিমিউ েয ধারণা কেরিউল, েস ধারণার িভি�েতই ওরা 

আমােদরেক তােদর সাহাযয করার জনয আ�ান কেরেউ। আমরা 

                                                           
344. আল-কুরআন, সসরা ফািতর : ১৪। 
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কখনও তােদরেক সাহােযযর জনয আমােদরেক আ�ান করেত 

বিলিন। আপনােক সাহােযযর জনয আ�ান না কের আমােদরেক 

আ�ান করার করেণ ওরা েয িশকর কেরেউ, আমরা তােদরেক তা 

িশকা েদইিন।  

ওিলগণ  কােরা গপকার করেত না পারার ঃমাণ 

 ওিলগণ  েয মৃতুযর পর মানুেষর েকােনা গপকার করেত 

পােরন না এর �ল� ঃমাণ হেলা- দীনরকাল েথেক তাােদর 

কবরেক েকে কের অসংখয মসখর মানুেষরা কত িশকরী কমর কের 

 েলেউ, কত েলােকরা তাােদর কবের েসজদা করেউ, তাারা জীিবত 

থাকেত এমনির েকগ করেলেতা তাারা তােত অবশযই বাধা 

িদেতন। িক� তাােদর মৃতুযর পর তাােদর কবরেক েকে কের েয-

সব িশকরী কমর করা হে�, তাে�েক তাারা কাগেক বারণ করেউন 

না। এেত ঃমািণত হয় েয, তাারা আসেল িকউুই করেত পােরন 

না। যিদ পারেতন তা হেল অ�ত তাােদর কবের েসজদা করা 

েথেক েলাকেদর বারণ করেতন। সাধারণ েলােকরা তাােদরেক 

অসীম শি�র অিধকারী বেল মেন কের। তাারা যা  ান তাই 

করেত পােরন বেল মেন কের। ২০০৩ সােল যখন ইরাক ই�-

মািকরনীেদর অৈবধ হামলার িশকার হয়, তখন ওলীেদর েগাপন 

শি� থাকার বযাপাের িববাসী েলােকরা েভেবিউল এবার বুশ-
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ে�য়ােরর খবর হেয় যােব। েয মািরেত শেয় আেউন গগউুল 

আ‘যম আ�ুল কািদর জীলানী, েস মািরেত এবার ওেদর বােরারা 

বাজেবই। তাার অিভস�ােত ওরা �ংস হেয় যােব। িক� েদখা 

েগল িহেত িবপরীত হেয় েগল। ওরা এ-সব মুসিলমেদর কািিনক 

িববাসেক িমথযায় পযরবিসত কের িদেয় এক মােসর মেধযই সম� 

ইরাক দখল কের িনল। কই বি পীরেতা তাার েদশ রকার জনয 

িকউুই করেলন না। এমনিক তাােদর শি�েত িববাস 

েপাষণকারীেদর ঃব�না করার জনয শয়তােনর পক েথেকও িকউু 

করা স�ব হেলানা। হাজােরা িনরপরাধ িশশ ও নারী অনযায়ভােব 

দু�ৃিতকারী দখলদারেদর হােত িনমরমভােব আ�াহিত িদল, তা 

েদেখও িতিন িকউু করেলন না। এরপেরও িক এ-কথা িববাস 

করা যায় েয, ওিলগণ  অেনক িকউু করেত পােরন!? েকগ হয়েতা 

বলেত পােরন েয, সা�াম েহােসেনর ৈ�রশাসন েথেক েদেশর 

জনগণেক রকার জনয হয়েতা আ�ুল কািদর তাােক সাহােযযর জনয 

আ�ানকারীেদর ডােক সািা না িদেয় নীরব িউেলন। এমন 

ি �াকারীেক বলেবা: সা�াম েহােসনেক যিদ সরােতই হয়, তা 

হেল তা বুশ আর ে�য়ারেক িদেয় েকন? সাধারণ মানুেষর িববাস 

অনুযায়ী িতিন িনেজই েতা তােক সরােনার জনয যেথ� িউেলন। 

তা না হয় আ�াহর কােউ বেল িদেতন-ঃভু! সা�ামেক সিরেয় 

দাও। ফেল আ�াহ তােক সিরেয় িদেতন। িক� িতিন িকউুই 
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করেলন না। যা হবার তা-ই হেয় েগল। এ-সব িকউু িমেল এ-

কথা ঃমািণত হেয় েগল েয, আসেল ওিলগণ  সাধারণ মানুেষর 

মতই মৃত। সাধারণ মৃত মানুেষর মত তাারাও কােরা জেনয িকউুই 

করেত পােরন না। েকােনা অনযােয়র কথা তাারা িনজ েথেক 

জানেত পােরন না, জানেত পারেলও তাারা তা েরাধ করেত 

পােরন না। েস জেনযই যুগ যুগ ধের তাােদর কবরেক েকে কের 

িশকরী কমর অহরহ হেয়ই  েলেউ। এর পেরও িক আমরা তাােদর 

িনেয় এ-সব আকাশকুসুম ও অলীক কিনা লালন করেতই 

থাকেবা? ابوال.  

ি�তীয় অপেকৗশল:  

েবলায়েতর দাবীদারেদর �ারা িকউু েতেলশমািত ঃকাশ 

আমােদর এ িবষয়ির জানা আবশযক েয, যারা ঈমান ও স  

কমর কের বা না কের ওিল হওয়ার দাবী কের এবং বািহযকভােব 

 মক সৃি�কারী িকউু কাজ-কমর �ারা তারা জনগণেক িনেজেদর 

ওিল হওয়ার কথা ঃ ার করেত  ায়, তারা েকােনা িদনই আ�াহর 

ওিল নয়। ঃকৃত পেক তারা শয়তােনরই ওিল। এেদর �ারা িকউু 

আ�যরজনক কাজ-কমর সংনিরত হেয় থাকেলও তা মসলত 

শয়তােনরই েতেলশমািত। শয়তান এেদর কােরা অবগিত এবং 

কােরা অবগিতর বাইের তােদর র�-মাংেসর সােথ িমেশ িগেয় 
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তােদর �ারা অেনক অউসত কমর সংনিরত করায়। অেনক সময় 

তােদর কােউ েকগ আগমন করেল তারা আগমনকারীেক েকােনা 

িজজাসাবাদ উািাই তার নাম ও আগমেনর গে�শয বেল িদেত 

পাের। অেনক সময় তােদর সামেন গপি�ত েলাকেদরেক তারা 

কােরা আগমেনর আগাম সংবাদ েদয়। বা�েবর সােথ তােদর 

কথা িমেলও যায়। অেনেক যখন পাগেলর েবেশ েগার�ান ও বন-

জ�েল নুের েবিায় তখন ম�বি একজন আ�াহওয়ালা ও অে না 

মানুেষর আকৃিতেত এেস শয়তান িনেজেক তােদর কােউ িখিযর--

এর পির য় িদেয় িকউু গপেদশবাণী িদেয় যায়। কখনও িখিযর 

এর পির য় িদেয় সাধারণ মানুেষর েসবা করার জনয েকােনা গাউ 

বা েকােনা ব� িদেয় যায়। আবার কাগেক �ে�র মােঝ িকউু িদেয় 

জনগণেক তা তা‘বীজ িহেসেব বযবহার করেত েদয়ার গপেদশ 

িদেয় যায়। আবার যখন তারা েকােনা ওিলর কবেরর পােবর বেস 

মুরাকাবা কের তখন অদৃেশয েথেক েস তােদর সােথ অেনক সময় 

কথাও বেল। 

শয়তােনর এ ধরেনর েতেলশমািত ঃকাশ ঃসে� ইমাম 

ইবেন তাইিময়যাহ (রহ.) বেলন: 

 যারা শয়তােদর পউ�নীয় কমর েযমন: িশকর, ফােসকী ও‘‘�ي

অপরাধমসলক কাজ কের, শয়তান তােদর সােথ বঅুব �াপন 
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কের। ফেল তােদর বঅু যােত তার কাশফ ঃকাশ করেত পাের 

েস-জেনয কখনও তারা তােক গােয়ব স�িকরত েকােনা িবষেয়র 

তথয ঃদান কের। কখনও যােক েস ক� িদেত  ায় তােক তারা 

হতযা, অসু�তা ইতযািদ �ারা ক� েদয়, কখনও েকােনা মানুষেক 

েস ধের আনেত  াইেল তারা তােক ধের িনেয় আেস, কখনও 

তারা তার জনয মানুেষর েকােনা অথর স�দ, খাদয  বয ও 

েপাশাক ইতযািদ  ুির কের এেন েদয় এবং েস এ-সবেক ওিলেদর 

কারামত বেল মেন কের, কখনও তারা তােক বাতােস গিিেয় 

অেনক দসরবতরী েকােনা �ােন িনেয় যায়, কখনও ‘আরাফার িদন 

িবেকেল ম�া শরীেফ িনেয় যায় এবং তা কিণকই আবার িফিরেয় 

িনেয় আেস এবং েস এরােক (িনেজর) কারামত বেল মেন কের, 

অথ  েস মুসিলমেদর হ� কেরিন, হে�র জনয েকােনা এহরামও 

বাােধিন, তলিবয়াও পাা কেরিন, কা‘বা শরীেফর তাওয়াফ এবং 

সাফা ও মারওয়ােত সা‘য়ীও কেরিন, অথ  সবরজন িবিদত বযাপার 

েয, এ ধরেনর কমর মারা�ক ধরেনর পথ ��তা ’’।৩৪৪

345 

                                                           
345.িতিন বেলন: 

 فتررة ، العصيرن و الفسوق و الشك من �بونه مر يفعل من يوالون الشيرط� و 

 دقتل ىيذائه ير�د من يؤذون تررة و ، دهر لكشف الغرئبة األاور دبع  � ونه

 تررة و ، اإل�س من ير�د من ل �لبون تررة و ، ذل  �و و تمر�  أو

 ، ذل  غ� و ثيرب و وطعرم نقوا من الرس أاوال من �سقون مر ل �سقون
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িতিন এ ঃসে� আেরা বেলন: 

‘‘মুশিরকেদর পথ��তার সবে েয় বি কারণ হে� েসই 

সব িবষয়ািদ যা তারা কবর নােমর ঃিতমার কােউ েদখেত বা 

শনেত পায়। গদাহরণ� প েস-সব িবষেয়র কথা বলা যায় যা 

তারা েকােনা অনুপি�ত বযি�র আগমন স�েকর আগাম সংবাদ 

অথবা এমন েকােনা িবষয় যার �ারা েকােনা ঃেয়াজন পসণর হেয়েউ 

বা অনু প িকউু শনেত বা েদখেত পায়। েসই সব মুশিরকেদর 

মধযকার েকগ যখন েকােনা কবর েফের গ�ল েকােনা েশখেক 

েবিরেয় এেস তােক আিল�ন করেত অথবা তার সােথ কথা 

বলেত েদেখ, তখন েস মেন কের এই েশখ হেলন কবর� নবী। 

                                                                                                            
 ىل ده فيذهبون الواء ف �ملونه تررة و ، األولرء كرامرت من أنه فيعتقد

 كرامة هذا فيعتقد ده يعواون و عرفة عشية ابة ىل ده فيذهبون دعيد اكن

 وو� درليت طرف   و لب   و أحرم  :  ابسلم� ح  �  لم أنه مع

 ." الضالل أعام من هذا أن معلوم و ابروة و الصفر

 ইবেন তাইিময়যাহ, আল-�া’ইদাতুল জালীলাহ িফত তাওয়াসসুিল ওয়াল 

অউীলাহ; স�াদনায় ৈসয়দ রশীদ েরজা, (...: মাকতাবািতউ েউ�াফািতত 

�ীিনয়যাহ, কং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীণ), পৃ. ২৯। 
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অথ  ঃকৃতপেক নবীর কবর েফের যায় িন, শয়তানই তােক তা 

নারক কের েদিখেয়েউ’’।৩৪৫

346  

িতিন আেরা বেলন: 

‘‘যারা মৃত েকােনা নবী বা অপর কাগেক আ�ান করেত বা 

তােদর িনকর সাহােযযর জনয আেবদন করেত অভয� হেয়েউ তারা 

দসর েথেক যখন তাােদরেক সাহােযযর জনয আেবদন কের তখন 

তারা তাােদর আকৃিতেত কাগেক েদখেত পায় অথবা যােক তারা 

েদখেত পায় তােক তারা তাােদর আকৃিতর মত বেল মেন কের 

এবং েস দৃশযমান েলাক তােদরেক বেল: আিম অমুক, এই বেল 

েস তােদর সােথ কথা বেল, তােদর ঃেয়াজন পসণর কের েদয়, 

তখন তারা মেন কের: েয মৃত বযি�েক তারা সাহােযযর জনয 

আ�ান কেরিউল েসই বযি�ই তােদর সােথ কথা বেলেউ ও 

                                                           
346. িতিন বেলন,  

 عن كإخبرر األوثرن عند �سموعونه أو يرونه مر ابشت� االل أعام من ىن 

 ا�شق الق  أحدهم شرهد فإذا ، ذل  �و و حرجة قضرء يتضمن أار أو غئب

 الق  و ، ابقبور الب هو ذل  أن هن ، امه أو عنقه د� شيخ منه خرِ و

 ذل  ل م ل الشيطرن ىنمر و ينشق لم

ইবেন তাইিময়যাহ, আ�াওয়াসসুল ওয়াল ওসীলাতু ; পৃ.৩১, ৩২। 
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তােদর ঃেয়াজন পসণর কের িদেয়েউ, অথ  এ কেথাপকথনকারী 

হে� িজন ও শয়তান’’।৩৪৬

347 

 এভােব িবিভ� গপােয় শয়তান তার েতেলশমািত ঃকাশ 

কের এেদরেক ও সাধারণ েলাকেদরেক তােদর ওিল হওয়া এবং 

তােদর �ারা সংনিরত িবষয়ািদেক তােদর ওিল হওয়ার িনদশরন বা 

কারামত বেল বুঝােত ে �া কের। পকা�ের যারা ঃকৃতপেক 

আ�াহর ওিল সাধারণত তাােদর �ারা েকােনা কারামত ঃকািশত 

না হওয়ায় এবং তাােদর �ারা শয়তােনর েকােনা েতেলশমািতও 

ঃকািশত না হওয়ায় অজ েলােকরা তােদরেক সাধারণ মানুষ 

িহেসেব গণয কের। 

অপরিদেক েয সকল স  বযি�েদর �ারা তাােদর জীবনকােল 

আ�াহ েকােনা কারামত ঃকাশ কেরিউেলন, তাােদর 

কবরগেলােকও শয়তান তার েতেলশমািত ঃকােশর আ�ানায় 

পিরণত কের। তাােদর 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 পিরবতরেন ধেমরর 

েকেক মানুেষর অজতা যতই বািেউ শয়তােনর েতেলশমাতী 
                                                           
347. তেদব; পৃ.৩০।  
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ঃকােশর ধরনও ততই বািেউ। যারা ফিকরী েবেশ রা�ায় গল� 

বা অধর গল� হেয় নুের েবিায়, শয়তান তােদর সােথও িমেশ 

তার েতেলশমািত ঃকাশ করেউ। এ অব�ায় কবের যারা নুের 

েবিায়, অজ েলাকেদর দৃি�েত তােদরেকও ওিল বািনেয় উােি। 

এ-জাতীয় ওিলেদর ঃসে� মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) 

বেলন: 

‘‘েকগ যিদ তার কাশফ �ারা অদৃশয েকােনা িবষয় বা 

ভিবষযেতর েকােনা িবষেয়র সংবাদ েদয়, তা হেল এির েস বযি�র 

কািমল হওয়ার েকােনা দলীল নয় এবং এির তার আ�াহর 

িনকরবতরী হওয়ারও ঃমাণ বহন কেরনা। কারণ, কােরা কাশফ 

হওয়ার জনয েস বযি�র মুসিলম হওয়া শতর নয়। েকননা, কাশফ 

একজন পাগল ও কািফর বযি�রও হেত পাের। ঃকৃত কথা হেলা: 

অদৃশয স�েকর কাশফ হওয়ার িবষয়ির শরীেরর একির েগাপন 

শি�র সােথ স�করযু�। এির একজন কািফর, ফািসক ও 

পাগেলরও হেত পাের এবং তােদর অিধকাংশ কাশফ বা�েবর 

সােথ িমেলও যায়। এ-জাতীয় কাশফ ঃকাশকারীেদর আ�াহর 

িনকরবতরী হওয়ার সােথ েকানই স�কর েনই। তেব সাধারণ 

েলােকরা বতরমােন এ ধরেনর কাশেফর �ারাই আকৃ� হয়। যখনই 

এমন েকােনা বযি�র �ারা েকােনা কাশফ হেত েদেখ, তখনই 

তারা েস বযি�েক কািমল মানুষ বেল মেন কের, ফেল িনেজরা 
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এেত িব�া� হয়, অপরেকও িব�া� কের’’।৩৪৭

348 তাই কােরা �ারা 

েকােনা কাশফ হওয়া বা েকােনা ধরেনর েতেলসমািত ঃকািশত 

হওয়া েদখেলই আমােদর িব�া� হওয়া  লেব না। এ-জাতীয় 

েলাকেদর বযাপাের সতকর থাকার জনয ইমাম শািফঈ (রহ.) বেলন: 

ذا رأيتم الرجل يمِ ا ابرء ، و يط� ف الواء ، فال تغتوا ده حك ى"

 ."تعراوا أاره ا البترب و السنة

‘‘যখন েতামরা েকােনা বযি�েক পািনর গপর  লেত এবং 

বাতােস গেি েবিােত েদখ, তখন কুরআন ও সু�ােতর সােথ েস 

বযি�র কমর ও আ রণ িমিলেয় না েদেখ তার �ারা ঃতািরত হেব 

না।’’।৩৪৮F

349 

মানুেষর নােি শয়তােনর সওয়ার হওয়ার ঃমাণ: 

যারা ওিল না হেয়ও েবলায়েতর িমথযা দাবী কের, শয়তান 

েয তােদর নােি সওয়ার হেয় েতেলশমািত েদখায় এর ঃমােণ 

                                                           
348.মুহা�দ শফী’, মাজািলসু হাকীিমল গ�াত; (িদ�ী: রববানী বুক িডেপা, 

সং�রণ িবহীন, ১৩৯৬িহ:), পৃ. ৪৯-৫০। 
349. ইবনু আিবল  ইয য আল-হানাফী, ঃাগ� ; পৃ.৫৭৩। 
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মহান আ�াহ বেলন: 

ِئُِ�ُم ۡ  َهۡل  ﴿ نَ
ُ
�  ٰ َ ُُ  َن� ََ ّ ََ َ�ِٰط�ُ  َ� َّ ُُ  ٢ لش ّ ََ �َ  ٰ َ ََ  ِ ئ ُُ  

َ
�ِي�ٖ  َّاكٍ أ

َ
و﴾ ٢ أ

 ]وو٢٢٢وو،٢٢١:والشعرا [

‘‘আপিন বলুন:আিম িক েতামােদরেক তােদর সঅান েদব 

যােদর গপের শয়তানরা অবতীণর হয় ? শয়তানেতা অবতীণর হয় 

ঃেতযক িমথুযক ও পািপে�র গপর’’।৩৪৯F

350 

শয়তান মানুষেদর পথ�� করার জনয েযমন েবলায়েতর 

িমথযা দাবীদার ও পািপ�েদর সােথ সখযতা গেি তুেল, েতমিন েস 

অেনক ভাল মানুষেদরেকও িব�া� করার জনয তােদর সােথ 

সখযতা গেি েতালার ে �া কের। যারা শরী‘আেতর জােন পিরপ� 

থােকন আ�াহর রহমেত তারা তার িব�াি�র হাত েথেক রকা 

পান। িক� যােদর জােনর পিরিধ �ি তারা অেনক সময় তার 

িব�াি�র িশকার হন। একদা আ�ুল কািদর জীলানী (রহ.)-েকও 

শয়তান িব�া� করেত এেসিউল। িতিন বেলন: 

                                                           
350. আল-কুরঅন, সসরা শ’আরা: ২২১-২২২। 
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‘‘একদা আিম গপাসনায় িলা িউলাম, হাা  কের একির বি 

আরশ েদখেত েপলাম, যার গপের রেয়েউ একির নসর, েস নসর 

েথেক আমােক সে�াধন কের বলা হেলা: েহ আ�ুল কািদর ! 

আিম েতামার রব, অেনযর গপর আিম যা হারাম কেরিউ, েতামার 

জনয তা হালাল কের িদলাম। এ-কথা শনার পর আ�ুল কািদর 

বলেলন: (أنت اهللا ال    � ى  هو) তুিম িক েসই আ�াহ িযিন 

বযতীত অপর েকােনা ইলাহ েনই? েহ আ�াহর শ� ! দসর হও 

এখান েথেক। িতিন বেলন: এ-কথার পর আরেশর েসই আেলা 

িউ�িভ� হেয় েগল এবং তা অঅকাের পিরণত হল। অবেশেষ 

আমােক লকয কের শয়তান বলেলা : �ীেনর বযাপাের েতামার 

অগাধ জান ও েতামার িনেজর অব�া স�েকর েতামার সমযক 

অবগিতর �ারা আমার  �া� েথেক তুিম েবাে  েগেল। আিম এই 

ঃি�য়ায় স�র বযি�েক িব�া� কেরিউ’’।৩৫০F

351  

                                                           
351. ইবেন তাইিময়যাহ, আত-তাওয়াসসুলু ওয়াল ওসীলাতু; পৃ. ৩১। আ�ুল 

কািদর জীলানী (রহ.)-েক ঃ� করা হেয়িউল : এ আেলা েয শয়তােনর, তা 

আপিন কী কের বুঝেলন? জবােব িতিন বেলন : আিম তার কথা (  قد

غ�ك ا حرمت مر ل  أحللت ) এর �ারা তােক বুঝেত েপেরিউ। েকননা, 

আিম জািন েয, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর শরী’আত রিহত 
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শয়তান যিদ আ�ুল কািদর জীলানীর মত বযি�েক িব�া� 

করার জনয ে �া করেত পাের, তা হেল যারা জান ও তাকওয়ার 

েকেক তাার সমতুলয নয়, তােদর কােউ েয েস কতভােব িব�া� 

করার ে �া কের থাকেব, তা সহেজই অনুমান করা যায়। ব�ত 

যারা িনেজেদরেক আ�াহর ওিল বেল ঃ ার কের, যারা েবলায়ত 

লােভর িফিকর িনেয় িবিভ� কবর ও জ�েল পাগল বা মজুযব হেয় 

নুের েবিায়, শয়তান এেদরেক অিধক হাের তার েতেলশমাতী 

েদিখেয় িব�া� কের। েস জ�েল ও কবের তােদর িনকর িখিযর 

এর পির য় িদেয় আগমন কের। আবার কােরা কােউ আ�ুল 

কািদর (রহ.)-এর িনকর আগমেনর নযায় আ�াহর পির য় িদেয় 

আগমন কের। েযমন মাহবুেব েখাদা েদওয়ানবাগী এমনির দাবী 

কেরেউ। েস নািক আ�াহ তা‘আলােক একির যুবেকর মত 

েদেখেউ।৩৫১

352 

                                                                                                            
ও পিরবতরন হবার নয়। তা উািা েস বেলিউল: আিম েতামার রব। িক� 

তার পেক ( هو ى  �   ال  اهللا أنر ) এ কথা বলা স�ব হয়িন। এে�েকও 

তার শয়তান হওয়ার িবষয়ির বুঝেত েপেরিউ।’’ 
352. ি�তীয় অধযােয়র ৪০ নং রীকা  �বয।  
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েমারকথা যারাই আ�াহর ওিল হওয়ার শরী‘আত িনধরািরত 

ঈমান ও তাকওয়ার পথ বাদ িদেয় ৈবরাগয অবল�েনর মাধযেম 

আ�াহর ওিল হেত  ায় এবং এ অব�ায় আ�াহ, রাসসল, িখিযর ও 

েকােনা ওিলর সােথ সাকা  েপেত  ায়, শয়তান তােদর সােথ 

েকােনা একির আকষরণীয় আকৃিতেত এেস বেল- আিম আ�াহ বা 

রাসসল বা িখিযর অথবা েসই অিল, যার সােথ তুিম সাকােতর জনয 

অধীর আ�েহ অেপকা করেউা। িক� তারা তােদর অজতার 

কারেণ এ কথা বুেঝ গােত পােরনা েয, আসেল তােদর সােথ েয 

সাকাত কেরেউ েস হেলা শয়তান। 

আ�াহ ও রাসসলেক কারা �ে� েদখেত পােরন?  

 আ�াহ ও রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক �ে� 

েকবল তারাই েদখেত পােরন যারা ঈমান ও ‘আমেল সােলহ এর 

গেণ গণািাত।৩৫২

353 িক�, যােদর অব�া গপের বিণরত হেয়েউ তারা 

                                                           
353. যারা আহলুত তাওফীক েকবল তাারাই রাসসল েক �ে� েদখেত পাের। িক� 

যারা তােদর দলভু� নয়, তােদর �ে� েদখার িবষয়ির সতয হেতও পাের, 

আবার িমথযাও হেত পাের। েকননা, শয়তােনর  �াে�র মাধযেম একজন 

িযি�ক তথা কািফেরর �ারাও অ�াভািবক নরনা নরেত পাের, েযমন তা 

হেয় থােক একজন সতযবাদীর জনয কারামত� প। তেব গভেয়র মােঝ 
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েকােনা িদন তাােদরেক জা�ত অব�ায় েদখােতা দসেরর কথা, 

কখেনা �ে� েদখারও কথা নয়। তা উািা আ�াহ তা‘আলােক 

জা�ত অব�ায় পৃিথবীেত থাকাকােল �য়ং রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-ও েদেখন িন। েম‘রােজর রােত েকােনা এক 

�ােন আ�াহর সােথ তাার একা� কথা-বাতরা হওয়ার সময় িতিন 

িক আ�াহ তা‘আলােক � েক েদেখিউেলন? এ িনেয় মুসিলম 

মনীষীেদর মােঝ মতেভদ রেয়েউ। কােরা মেত � েক েদেখেউন। 

তেব অিধকাংশ মনীষীেদর মেত � েক েদেখন িন। বরং অ�র 

 কু িদেয় েদেখিউেলন।৩৫৩

354 এবং পদরার অ�রাল েথেকই গভেয়র 

                                                                                                            
পাথরকয অিজরত হেব িকতাব ও সু�ােতর অনুসরেণর িদক িবেব না কের। 

িযিন িকতাব ও সু�ােতর অনুসারী হেবন তাার �� সতয হেব, আর িযিন 

িকতাব ও সু�ােতর অনুসারী হেবন না, তার �� িমথযা হেব। েদখুন: ইবেন 

হাজার আস�ালানী, ফতহলবারী; ১২/৩৮৫।  
 قد العراة خرق فرن ا حتمرل فع� غ�هم وأمر الوفيق أهل ف عم أنه ذكر ثم 

 دينهمر لفرقةا تصل للصديق يقع كمر واإلغواء اإلاالء دطر�ق للزنديق يقع

 .انت� والسنة البترب درتبرع
354. এ ঃসে� মু�া আলী �ারী হানাফী বেলন: 

 ثردتة و وواقعة ، عقال النير ف اهللا رؤ�ة أجرزوا ىن و المرعة و السنة أهل ىن "

 والين.  شع النير ف جوازاهر ف اختلفوا لبنهم ، ونقال سمعر العقب ف

 ا اإلساء، للة ف وسلم عليه اهللا ص� ل وقوعهر خصوا النير ف أثيتوهر
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মােঝ কথা-বাতরা হেয়িউল। কুরআনুল কারীম �ারা এ কথারই 

সতযতার ঃমাণ পাওয়া যায়। মহান আ�াহ বেলন: 

ن لََِِ�ٍ  َ�نَ  ۞َوَنا ﴿
َ
ۡئَِمهُ  أ ُ  َُُم َّ َّ  ل ِ وۡ  وَۡحًيا ِ

َ
وۡ  ِحَجاٍب  َوَرإٓي  ِن� أ

َ
 ُُۡرِسَل  أ

 َٗ ۚ  َنا �ِإِۡذنِهِۦ َ�ُيوِ�َ  رَُسو آُء ََ َ و]وو٥١:ولش راا[و﴾ �

‘‘আর েকােনা মানুেষর পেক এমনির হওয়া স�বপর নয় 

েয, আ�াহ তার সােথ সরাসির কথা বলেবন। তেব িতিন মানুেষর 

সােথ ইলহাম বা পদরার অ�রাল েথেক কথা বেলন। অথবা (েস 

জনয) িতিন েকােনা দসত েঃরণ কেরন, অতহপর েস দসত আ�াহ 

যা  ান তা তাার অনুমিত�েম েপৗেউ েদন’’।৩৫৪F

355এ আয়াত �ারা 

ঃমািণত হয় েয, মহান আ�াহ মানুেষর সােথ েমার িতনভােব কথা 

বেলন: 

                                                                                                            
 الصحيح و قرل ثم... األولرء و العلمرء من واللف السلف د� ذل  ف خالف

 "دعينه   ، دفؤااه روه رأى ىنمر وسلم عليه اهللا ص� أنه

 --:েদখুন: ইবনু আিবল  ইয য আল-হানাফী, ঃাগ�;পৃ. ১৮৪। 
355. মাওলানা মুহা�দ শফী‘;ঃাগ�; পৃ.১২২৬। 
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এক, ওহী অথরা  েগাপন প�ায় ইলহাম বা �ে�র মাধযেম। এ 

ঃি�য়ায় িতিন নবী-রাসসল ও সাধারণ মানুেষর সােথ কথা 

বেলন। 

দুই, পদরার অ�রাল েথেক কথা বেলন। 

িতন, রাসসল তথা েফের�া েঃরেণর মাধযেম কথা বেলন। মাওলানা 

মুফতী মুহা�দ শফী‘ও গপযুর� আয়ােতর বযাখযায় এ 

অিভমত বয� কেরেউন।৩৫৫

356 

আ�াহ তা‘আলা যখন মানুেষর সােথ গপযুর� এ িতন 

মাধযেম কথা বেল থােকন, তখন �াভািবকভােবই এ-কথা ঃমািণত 

হয় েয, েম‘রােজর রজনীেত িতিন রাসসল-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর সােথ পদরার অ�রাল েথেকই কথা বেলিউেলন। 

মসসাও আ�াহ তা‘আলােক সরাসির েদখার জনয আেবদন 

কেরিউেলন। আ�াহ তাােক বেলিউেলন: 

﴿  َُ ََبلِ  َِِ�  لنُظرۡ  َوَ�ِٰم�ِ  تََرٮِٰ�  لَ� قَا ۡۡ رّ  ََإِنِ  ل َُ ۡوَف  َنَ�نَُهۥ لۡسَت ََ ََ  �  تََرٮِٰ�
ُِّهۥ ّ�ٰ َ�َ  َََّۡما َۡۡجَبلِ  َر ِ ا َجَعَُۡهۥ ش رّ  ََ�ئٗ ََ ۚ  ُموَ�ٰ  َو ا ُٗ  ]وو١٤٣:واالعراف[و﴾ َصعِ

                                                           
356. তেদব; পৃ.১২২২। 
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‘‘তুিম আমােক কি নকােলও (সরাসির) েদখেত পারেব না, 

তেব তুিম পাহােির িদেক তাকাও েসির যিদ ��ােন দাািিেয় 

থােক, তা হেল তুিম আমােক েদখেত পােব। অতহপর যখন তাার 

ঃভু পাহােির গপর আপন েজযািতর িবিকরণ নরােলন, তখন 

িতিন েসরােক িব�� কের িদেলন এবং মসসা অজান হেয় পেি 

েগেলন’’।৩৫৬

357 এ আয়াত �ারাও ঃমািণত হয় েয, এ দুিনয়ােত 

থাকাব�ায় বা আেখরােতর পসেবর আ�াহ তা‘আলােক  মর েক েদখা 

েকােনা নবী-রাসসল ও ওিলেদর পেকও স�বপর নয়। 

যুি�র িদক েথেক দুিনয়ায় আ�াহ তা‘আলােক � েক 

েদখার স�াবনা থাকেলও বা�েব যখন মসসা এবং আমােদর 

রাসসল-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পেক আ�াহ 

তা‘আলােক সরাসির েদখা স�ব হয়িন, তখন অনয কােরা পেক 

েয তা আেদৗ স�বপর হেব না, তা বলা-ই বাহলয। এর পেরও 

েকগ যিদ এ দুিনয়ায় আ�াহেক সরাসির � েক েদেখেউ বেল 

দাবী কের, তেব েস েয একজন ম�বি িমথুযক হেব, তােত 

সে�েহর েকােনা অবকাশ েনই। যারা রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

                                                           
357. আল-কুরআন, সসরা আ‘রাফ : ১৪৩। 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম-বযতীত অপর কােরা জেনয এ পৃিথবীেত 

আ�াহ তা‘আলােক � েক েদখার কথােক িববাস কের এেদরেক 

ইমাম কাওয়াশী অমুসিলম বেল আখযািয়ত কেরেউন।৩৫৭

358 

আ�ীদা িবষয়ক কিবতায় জৈনক কিব বেলন: 

فذاك زنديق طغر و تمراا** و من قرل ف النير يراه دعينه   

و زاغ عن الشع الش�ف و أدعدا** و خرلف كترب اهللا و الرسل اهر   

‘‘েয বেল আ�াহেক দুিনয়ায় � েক েদখা যায়, েস হেলা 

িয�ীক, েস েতা সীমাল�ন কেরেউ। আ�াহর িকতাব এবং সকল 

রাসসলেদর িবরুা রণ কেরেউ। আর শরী‘আত েথেক িবপথগামী 

হেয় বহ দসের  েল েগেউ’’।৩৫৮F

359 

অপর িদেক রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

ওফােতর পর তাােকও তাার সাহাবীগণ কখনও জা�ত অব�ায় 

                                                           
358.ইমাম কাওয়াশী সসরা নাজম এর তাফসীের বেলন: 

 ."اسلم غ� وسلم علية اهللا ص� َمد لغ� درلع� هنر تعرل اهللا رؤ�ة ومعتقد "

:েদখুন:ইবনু আিবল  ইয য আল-হানাফী, ঃাগ�;১৮৪। 
359. তেদব; পৃ.১৮৬। 
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েদখেত পায়িন। এমতা�ায় যারা আ�াহ ও তাার রাসসলেক জা�ত 

অব�ায় েদখার কথা বেল তারা আসেল শয়তানেকই েদেখ। 

‘‘রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক যারা �ে� েদেখ 

তারা তাােক জা�ত অব�ায়ও েদখেত পােব’’360 এ মেমর একির 

হাদীস বিণরত হেয় থাকেলও রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর মুখ িনহসৃত মসল বাণীির কী, এ িনেয় এ হাদীেসর 

বণরনাকারীেদর মােঝ মতেভদ রেয়েউ। ইমাম মুসিলম এর বণরনায় 

বণরনাকারীগণ সে�হ ঃকাশ কের বেলেউন:‘‘েয আমােক �ে� 

েদখেলা েস আমােক জা�ত অব�ায় েদখেব, অথবা েস েযন 

আমােক জা�ত অব�ায় েদখেলা’’।৩৬০

361 রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মসল বাণী যিদ ‘‘েস েযন আমােক জা�ত 

                                                           
ِ�ح  َمنح  " .360

َ
َسَ�َاِ�ح  الَمَنرمِ  ِفح  َرأ

َ
َاةِ  ِف  ف َقح

ح
َتَمّ ُل   َ  وَ  ال الّشيحَطرنُ  ِ ح  ََ ."বুখারী, 

ঃাগ�; িকতাবুর র’য়া, বাব নং ১০, হাদীস নং ৬৫৯২), ৬/২৫৬৭; ইবেন 

হাজার ‘আস�ালানী, ফতহলবারী; ১২/৩৮৩; মুসিলম, ঃাগ�; (িকতাবুর 

র’য়া, হাদীস নং ২২৬৬), ৪/১৭৭৫। 
361.ইমাম মুসিলম এর বণরনায় সে�হ ঃকাশ কের বলা হেয়েউ (  ف فس�ا�

القاة ف رأ� لبأنمر أو القاة ) ‘‘আমােক জা�ত অব�ায় েদখেত পােব 

অথবা েস েযন আমােক জা�ত অব�ার মতই েদখেলা’’এ কথা বিণরত 

হেয়েউ। ইমাম ইসমাঈলী গ� কথার বদেল বেলেউন: ( القاة ف رأ� قدف ) 

‘‘েয আমােক �ে� েদখেলা েস েযন আমােক জা�ত অব�ায়ই েদখেলা’’। 

েদখুন:মুসিলম, ঃাগ�; ৪/১৭৭৫। 
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অব�ায় েদখেলা’’ এমনির হয়, তা হেল এ হাদীস িনেয় েকােনা 

জিরলতা েনই। তা না হেয় যিদ রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর মসল বাণী ‘‘েস আমােক জা�ত অব�ায় েদখেব’’ 

হেয় থােক, তা হেল এ হাদীেসর সিাক অথর কী হেব, এ িনেয় 

মনীষীগণ িবিভ� মত ঃকাশ কেরেউন। এ ঃসে� তাারা বেলেউন: 

যিদ রাসসলু�াহ -সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- এর মসল 

বাণী হয় ‘‘েস আমােক জা�ত অব�ায় েদখেব’’- তা হেল এ 

বাকযির তাােদর মেত একির জিরল বাকয। এর সমাধােন তারা 

েমার উয়ির মতামত বয� কেরেউন। যা সংিকাাকাের িনে� বিণরত 

হেলা: 

এক, এির রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- একির গপমা 

� প বেলেউন। অথরা  -েয তাােক �ে� েদখেব, তার এ 

েদখাির তাােক জা�ত অব�ায় েদখার মতই হেব।  

দুই. েয এমনির েদখেব েস জা�ত হেয় তার এ �ে�র বযাখযা 

যথাযথভােব েদখেত পােব।  
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িতন. এ হাদীসির তাার সমসামিয়ক েলাকেদর সােথ সংি��। 

অথরা -তাার সময়কার েয বযি� তাােক না েদেখ ইসলাম 

�হণ করার পর এমন �� েদখেব, েস তাােক তাার 

জীব�শায় িকউু িদন পের হেলও েদখেত পাের। 

 ার. েয এমন �� েদখেব েস রাসসেলর আয়নােত তাােক েদখেত 

পােব। েযমনির ইবেন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ 

েদেখিউেলন।  

পাা . েয এমনির েদখেব, েস েকয়ামেতর িদন তাােক িবেশষ 

ৈবিশে�যর সােথ েদখেত পােব।  

উয়. েয এমনির েদখেব, েস বা�েব তাােক জা�ত অব�ায় 

েদখেত পােব। তেব এ অথর �হেণর েকেক বা�ব িকউু 

সমসযা রেয়েউ যা তা �হেণর পেথ অ�রায় সৃি� কের 

থােক।৩৬১

362 হাদীসিবদ ইবেন হাজার ‘আস�ালানী গ� 

                                                           
362.িতিন বেলন: 

 الرواية ف قول عليه وال والم يل الَشييه ا أنه أحدهر ستة األجووة من الرصل

 أنه:ثرلهر القاة، ف ىس� معنرهر أن: ثرنيهر القاة، ف رأ� فبأنمر األخرى
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বািহযক অথরেক একির জিরল ও অিববাসয অথর বেল ম�বয 

কেরেউন।৩৬২

363 

 িখিযর এর সাকা : 

                                                                                                            
 ل ونت الت ابرآة ف يراه أنه:رادعهر يراه، أن قبل ده آمن من آ ف دأهل خرص

 يمز�د القيرمة يوم يراه أنه: خراسهر ابحرال، أدعد من وهذا ، ذل  أابنه ىن

 ف يراه أنه: سراسهر ابنرم، ف يره لم من حينئذ يراه من مطلق   الصوصية
 اإلشكل من تقدم مر فيه و ، �رطبه و يقةحق النير

 েদখুন: ইবেন হাজার, ফাতহলবারী, ১২/৩৮৫।  
363. এক দল সােলহীন েথেক বিণরত হেয়েউ েয, তারা রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক �ে� েদখার পর পুনরায় তারা তাােক জা�ত অব�ায়ও 

েদেখেউন। িকউু িবষয় স�েকর তারা তাােক িজজাসাও কেরেউন। এবং 

িজজাসার ফলাফলও সিাকমত েপেয়েউন। ইবেন হাজার এ-কথা গে�খ 

কের বেলন: তােদর এ দাবী যিদ সিতয হয়, তা হেল তা একির জিরল 

িবষয় িহেসেব গণয হেব। েকননা, এেত তারা সাহাবী হওয়ার মযরাদা 

পােবন, এবং েকয়ামত পযর� যারা এভােব রাসসলেক েদেখেউ বেল দাবী 

করেব, তারাও সাহাবী হওয়ার মযরাদা পােব। অপর পেক এমনও িকউু 

মনীষী রেয়েউন, যাারা রাসসলেক �ে� েদেখেউন বেল বণরানা কেরেউন, িক� 

তারা তাােক জা�ত অব�ায় েদখার কথা বেলন িন। েস-জনয যারা রাসসলেক 

জা�ত েদখার কথা বেলন তােদর কথােক বািহযক অেথর �হণ করেল তা 

একির জিরল অথর বেলই ঃতীয়মান হয়। েদখুন: তেদব। 
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 িখিযর আলাইিহস সালাম জীিবত আেউন িক না, এির 

একির িবতিকরত িবষয়। যিদ িতিন জীিবত থাকেতন, তা হেল 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-ও তাার সাহাবীেদর সােথ 

কম হেলও দু’একবার সাকা  করেতন। িক� তাােদর সােথ 

কখনও তাার সাকা  হেয়েউ বেল েকােনা ঃমাণ পাওয়া যায়না। 

এমতাব�ায় েবলায়েতর দাবীদার ও পাগলেদর সােথ তাার 

সাকােতর কথা কী কের সতয হেত পাের? এেত ঃমািণত হয় েয, 

েবলায়েতর দাবীদারগণ শর‘য়ী দৃি�েত েকােনা অব�ােতই আ�াহর 

ওিল নয়, তারা শয়তােনর অিল। দুহখজনক হেলও সতয েয, 

বতরমােন সাধারণ মানুেষর কােউ এরাই হেলা আ�াহর বি অিল। 

শয়তান এেদর মাধযেমই সমােজ তার ষিযেযর জাল িব�ার কের 

েরেখেউ। বি বি ওিলেদর কবের আ�ানা েগেি বেস েথেক 

েসখােন িনেবদনকারীেদর েয-সব মেনাবা�া তার পেক পসণর করা 

স�ব, তা েস পসণর কের িদে�। আর এর �ারা সাধারণ 

েলাকেদরেক সহেজই তার িশকাের পিরণত করেউ। সাধারণ 

েলােকরা এ-গেলােক েস-সব ওিল ও েবলায়েতর িমথযা 

দাবীদারেদর  হানী শি�র বেল ঃকািশত কারামত িহেসেব মেন 

করেউ। 
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ঃকৃত ওিলর পির য়: 

যারা ঈমান ও তা�ওয়ার গেণ গণািাত মহান আ�াহর 

দৃি�েত তাারাই েয সিতযকােরর ওিল েস কথা আমরা এ 

পিরে�েদর মেধযই একরু পসেবর বণরনা কের এেসিউ। েস অনুযায়ী 

যারাই এ’দুির গণ অজরন করেত সকম হেব তাারাই হেব আ�াহর 

অিল। মানব সমােজ তােদর পিরি িত আেলম, ডা�ার, ঃেকৗশলী, 

িবজানী, কৃষক, েকতমজুর, ঝািুদার ও মসি  যা-ই থাকুক না 

েকন, তারা ঃেতযেকই এেককজন আ�াহর ওিল হেয় থাকেব। 

তােদর ঃেতযেকর জেনযই আেখরােত শাি�ময় জীবন লােভর 

অভয়বাণী থাকেব। ঃেতযক মুসিলমেক িনেজর পরকালীন মুি�র 

জনয ঈমান ও তা�ওয়ার েযাগযতা অজরন করেতই হেব। যারা এ 

েযাগযতা অজরেনর ে �া কেরন, তারা কি নকােলও িনেজেদরেক 

আ�াহর ওিল হেয়েউন বেল দাবী করেত পােরন না। ওিলেদর 

জনয আ�াহর পক েথেক আেখরােত েয অভয়বাণীর কথা বলা 

হেয়েউ, তারা েবশী হেল েসই সুসংবাদ ঃাােদর অ�ভুর� হওয়ার 

বযাপাের আশাবাদী হেত পােরন। েকােনা অব�ােতই এর জনয 

তাারা িনি�ত হেত পােরন না। েকননা, তােদর ধমর-কমর আ�াহর 
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কােউ গৃহীত হে� িক না, তা েতা েকবল আ�াহ বযতীত আর 

েকগই সিাক কের বলেত পােরনা। তাারা িনেজর ধমর-কমর ে�্ফ 

আ�াহর স�ি� অজরেনর জেনযই কের থােকন বেল েকােনা িদনই 

তাারা িনেজর বযাপাের ‘আিম আ�াহর ওিল হেয় েগিউ’ বেল এ 

ধরেনর েকােনা দাবী করেত এবং এ িনেয় েকােনা আ�তৃিাও 

অনুভব করেত পােরন না। এ ধরেনর দাবী করা েকােনা সু� 

মি�র ও ঃকৃত মু’িমেনর কাজ হেত পাের বেলও তাারা মেন 

করেত পােরন না। তাােদর �ারা েকােনা কারামত ঃকািশত হেয় 

থাকেল কােরা কােউ তাারা তা বেল েবিােতও পােরন না। 

 

তৃতীয় অপেকৗশল : 

ওিলগণ  মানুেষর আ�ান �বণ করেত পােরন বেল ধারণা ঃদান 

েয মানুষ মের যায়, েস মানুষ আমােদর দৃি�েত েকােনা ওিল েহান 

আর না-ই েহান, িতিন মের যাওয়ার পর তার আর েকােনা 

অনুভস িত থােকনা। তােক হাজার বার আ�ান করেলও িতিন আর 

তা শনেত পান না। এিরই হে� বা�বতা। িক�, শয়তান 

অিলগেণর বযাপাের সাধারণ জনমেন একির �তয ধারণা িদেত 
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ে �া কেরেউ েয, তাারা মেরও মেরন না। তাারা েকবল ইনেতকাল 

বা �ানা�িরত হন। �ান পিরবতরেনর পর তাােদর  হানী শি� 

পসেবরর ে েয় আেরা বৃিু পায়। এ কারেণই েয েযখান েথেকই 

তাােদরেক সাহােযযর জনয আ�ান করক না েকন, তাারা িনজ 

িনজ কবর েথেকই তা শনেত পান এবং আ�ানকারী বযি�র 

গপকার কেরন। ঃেয়াজেন আ�াহর কােউ সুপািরশ কেরন। 

শয়তােনর এ অপেকৗশল িউ� করার জনয আমােদরেক 

দু’ির িবষয় িনেয় আেলা না করেত হেব: 

এক, মানুেষর েদহ েথেক আ�া েবিরেয় যাওয়ার পর মানুষ 

িক মের যায়, না ইে�কাল কের? মৃতুযর পর  হ েকাথায় যায় ? 

দুই, মৃত মানুেষর �বেণর বযাপাের কুরআন ও হাদীেসর 

ব�বয কী? 

মানুষ মের না ইে�কাল কের? 

এ-কথা সতয েয, আমােদর েদেহর সােথ  েহর 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 মাধযেম আমরা বরযখী 

জগেত �ানা�িরত হই। এির হে� পরজগেতর ঃথম ধাপ। এ 

সময় আমােদর েদহ মের েগেলও  হ মের না। এমতাব�ায় 

একজন মানুষ মের যাওয়ার পর িতিন মের েগেউন না ইে�কাল 

কেরেউন েকানির বলেবা ? 

মৃতুযর মাধযেম সকল মানুষ পরজগেত �ানা�িরত হেলও 

কুরআনুল কারীেমর পিরভাষায় তােদরেক �ানা�িরত হেয়েউন না 

বেল মের েগেউনই বলা হেয়েউ। এ েকেক সাধারণ মানুষ আর 

অসাধারণ মানুষ বেল কুরআন ও হাদীেস েকােনা পাথরকয করা 

হয়িন। কুরআেন �য়ং আ�াহ তা‘আলাই রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর মৃতুযেক মৃতুয বেলই আখযািয়ত কেরেউন। এ 

ঃসে� আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

 ]وو٣٠:والء ر[و﴾ ٣ ّنيئُِتونَ  �ّ�ُه  َنيئِتٞ  ِِنَّك  ﴿
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‘‘িন�য় েতামারও মৃতুয হেব এবং তােদরও মৃতুয হেব’’।৩৬৩

364 

অপর �ােন বেলেউন: 

َّمدٌ  َوَنا ﴿ ُُ  َّ ِ ِ  ُٞ َۡۡت  قَدۡ  رَُسو ۚ  َ�ۡبِۡهِ  ِن� ََ ََإُِْ� لشّرُسُل
َ
وۡ  ّناَت  أ

َ
َۡۡبُت ۡ  قُتَِل  أ َُ  لن

 ٰ َ عۡ  ََ
َ
 ]وو١٤٤:وع رانوال[و﴾ َ�ٰبُِم ۚۡ أ

‘‘আর মুহা�দ একজন রাসসল মাক, তাার পসেবরও রাসসলগণ 

অিতবািহত হেয়েউন, িতিন যিদ মের যান বা িনহত হন, তা হেল 

েতামরা িক েতামােদর িপউেন িফের যােব’’।৩৬৪F

365 

রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীগণও তাার 

মৃতুযেক ইে�কাল না বেল মৃতুয বেলই মেন করেতন। তাার মৃতুযর 

পর যখন ‘গমার রািদয়া�াহ আনহ অনয প ি �া কেরিউেলন, 

তখন আবু বকর রািদয়া�াহ আনহ সবাইেক লকয কের 

বেলিউেলন: 

ُبُد اَهللا َعّز [ ََعح دح َمرَت َو َمنح َوَن 
َ
َّمّدا ق َُ إِّن 

َ
َّمّدا ف َُ ُبُد  ََعح َمنح َوَن 

ََُموحَت  وََجّل  َ  ّ ََ إِّن اَهللا 
َ
و[.ف

                                                           
364. আল-কুরআন, সসরা যুমার:৩০। 
365. আল-কুরআন, সসরা আেল ইমরান: ১৪৪। 
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‘‘েয মুহা�দ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর গপাসনা 

কের েস িনি�তভােব েজেন রাখুক েয, মুহা�দ মৃতুযবরণ 

কেরেউন। আর েয আ�াহর গপাসনা কের েস েজেন রাখুক েয, 

আ�াহ িনি�ত জীিবত, িতিন মেরন না’’।৩৬৫

366 রাসসলু�াহ-সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মৃতুযেক আ�াহ ও সাহাবীেদর দৃি�েত 

যিদ ইে�কাল না বেল মৃতুয বলা হয়, তা হেল অনয কােরা মৃতুযেক 

মৃতুয না বেল ইে�কাল বা �ানা�িরত বলার েকােনা েযৗি�কতা 

থােক না। তেকরর খািতের যিদ তা �ীকার কেরও েনয়া হয়, তবুও 

কুরআন ও হাদীেসর সু�� ঃমাণ উািা মৃতেদর  েহর �বেণর 

িবষয়ির �ীকার করা যায়না। 

মৃতুযর পর মানুেষর  হ েকাথায় যায়? 

                                                           
366.বুখারী, ঃাগ�; (িকতাবু ফাযাইিলস সাহাবাহ, বাব নং-৫, হাদীস নং 

৩৪৬৭), ৩/১৩৪১;বায়হা�ী, আহমদ ইবেন হসাইন, আসসুনানুল কুবরা; 

(ম�া: মাকতাবাতু দারল বায, স�াদনা: মুহা�দ আ�ুল কািদর আবা, 

সং�রণ িবহীন, ১৯৯৪ ি�.), ৮/১৪২;ইবেন কাউীর, তাফসীরল ররআিনল 

আজীম; ১/৪১০। 
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মৃত মানুেষর  েহর �বণ করার িবষয়ির িনেয় আেলা নার 

পসেবর মৃতুযর পর মানুেষর  হ েকাথায় যায়-এ িবষয় স�েকর 

আমােদর সিাক ধারণা হেল মৃতেদর �বণ স�িকরত অেনক 

িজজাসারই জবাব আমরা অিত সহেজই অবগত হেত পারেবা। 

এ িবষেয় কুরআন, হাদীস ও মনীষীগেণর মতামত যা াই 

কের যা জানা যায় তা হেলা:মানুষ মের যাওয়ার পর নাকীর ও 

মুনকার েফের�া�েয়র িজজাসাবােদর পসেবর মানুেষর শরীেরর সােথ 

 েহর স�কর হয় এবং িজজাসাবােদর পর েস স�কর পুনরায় 

িবি�� হেয় যায়। তেব িবি�� হওয়ার পর  হ েকাথায় যায় 

আ�ামা ইবনু আিবল ইয য আল-হানাফী এর বণরনানুযায়ী এ িনেয় 

মনীষীেদর িবিভ� মতামত রেয়েউ। িনে� এর গে�খেযাগয 

কয়েকির মত বিণরত হেলা: 

1. মু’িমনেদর  হসমসহ জা�ােত অব�ান কের এবং 
কািফরেদর  হসমসহ জাহা�ােম অব�ান কের। 

2. মু’িমনেদর  হসমসহ জা�ােতর বাইের এর দরজার 
িনকরবতরী ঃা�েন থােক, েসখােন েথেকই তারা জা�ােতর 

সু�াণ ও জীিবকা লাভ কের। 
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3. ইমাম মািলক (রহ.) বেলন: আমার িনকর এ মেমর সংবাদ 
েপৗেউেউ েয,  হসমসহ মু� থােক এবং তা েযখােন ই�া 

েসখােন নুের েবিায়। 

4.  কা‘ব আল-আহবার এর মেত মু’িমনেদর  হ সাম 

আকােশ অবি�ত ‘ইি�য়যীন’ নামক �ােন অব�ান কের 

এবং কািফরেদর  হ সাম জিমেনর িনে  ‘িস�ীন’ 

নামক �ােন থােক। 

5. ইমাম ইবেন হাযাম বেলন: শরীর সৃি�র পসেবর  হ েযখােন 
িউল মৃতুযর পর তা েসখােন অব�ান কের। 

6. ইমাম ইবেন ‘আি�ল বার বেলন:শহীদেদর  হসমসহ 

জা�ােত থােক এবং অনযানয সাধারণ মু’িমনেদর  হ 

তােদর কবর ঃা�েন থােক।৩৬৬

367 

7. েশখ আ�ুর রহমান আল-জাযা-ইরী বেলন: কবের 
িজজাসাবােদর পর মানুেষর  হসমসহ ইি�য়যীন অথবা 

িসি�েন থােক এবং েকয়ামত পযর� তা এ-ভােবই ব�ী 

অব�ায় থােক। ঃেতযেকর শরীেরর সােথ তার  েহর 

স�কর িাক েসভােব হেয় থােক েযভােব েমাবাইল 

েফােনর সংেযাগ রাওয়ােরর সােথ থােক। এ সংেযােগর 

                                                           
367.আ�ামা ইবনু আিবল ইয য আল-হানাফী, ঃাগ�; পৃ. ৪৫৩, ৪৫৪।  
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মাধযেমই একজন কবরবাসী তােক িযয়ারতকারী ও 

সালামকারীেদর স�েকর অবগত হেয় থােক।৩৬৭

368 

8. ইমাম ইবনু কাইিয়যম আল-জাওিযয়যাহ বেলন:  হ 
দু’ঃকার:এক, শাি� েভাগকারী  হ। দুই, আরাম 

েভাগকারী  হ। যারা শাি�র মেধয রেয়েউ তারা েকগ 

কােরা সােথ েদখা সাকা  করেত পাের না। আর যারা 

শাি�েত রেয়েউ তারা পর�েরর সােথ েদখা সাকা  

কের।৩৬৮

369  

গপযুর� মতামতসমসেহর ঃিত লকয করেল এ-কথা ঃমািণত 

হয় েয, মৃতুযর পর  হ েকাথায় যায়, এ বযাপাের সুিনি�ত কের 

িকউু বলা কিান। এ েকেক েকােনা সুিনিদর� দলীল না থাকার 

কারেণই মনীষীগণ এ বযাপাের গপযুর� মতামত বয� কেরেউন। 

 হ কবের থােক এ-কথা যিদ িনি�ত কের বলা না যায়, তা হেল 

 হেক সে�াধন কের িকউু বলেল তা �বণ করেত পাের, এ-কথা 

িনি�ত কের বলার েকােনা গপায় েনই। 

মৃত মানুেষর �বণ স�েকর কুরআন ও হাদীেসর ব�বয : 

                                                           
368.েশখ আ�ুর রহমান আল-জাযাইরী, ‘আ�ীদাতুল মু’িমন; পৃ.৪১৮।  
369. ইবনু কাইিয়যম, িকতাবুর  হ; পৃ.২৬। 
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কুরআন ও হাদীেসর ঃিত গভীরভােব দৃি�দান করেল েদখা যায় 

েয, জীিবত মানুষ েযভােব �বণ করেত পাের মৃত মানুষ েসভােব 

�বণ করেত পােরনা। এ িবষয়ির অনুধাবন করার জনয আমরা 

িনে� বিণরত আয়াতসমসেহর ঃিত লকয করেত পাির। যারা জীিবত 

থাকা সে�ও জান-বুিু খািরেয় সতযেক �হণ না কের মৃত 

মানুেষর নযায় আ রণ কের মহান আ�াহ তােদর বযাপাের বেলন: 

ِمعُ  ََ  ََإِنَّك  ﴿ َۡ ُ  ]  ٥٢: الروم[ ﴾ لشَۡمۡوَ�ٰ  �

‘‘তুিম মৃতেদর �বণ করােত পারেব না’’।৩৬৯F

370 অপর আয়ােত 

বেলেউন: 

تَوِي َوَنا ﴿ َۡ َ ۡحيَآءُ  �
َ
ََ  لۡ� ۡنَ�ُٰتۚ  َو

َ
َ  ِِنّ  لۡ� َّ ِمعُ  ل َۡ ُ ۖ  َن� � آُء ََ َ �  ٓ نَت  َوَنا

َ
ِمعٖ  أ َۡ  بُِم

بُورِ  ِ�  ّن� ُُ
 ]  ٢٢: فرطر[ ﴾ ٢ للۡ

‘‘�বণ করার েকেক জীিবত আর মৃতরা এক নয়, িন�য় 

আ�াহ যােক ই�া �বণ করান, তুিম কবের শািয়তেদরেক 

শনােত পারেব না’’ 370F

371 অক আয়াত দু’িরেত আ�াহ তা‘আলা 

জীিবত মুশিরক ও কািফরেদর কতৃরক রাসসলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কথা না শনার অব�ােক কবরবাসীেদর 

�বণ না করার অব�ার সােথ তুলনা কেরেউন। কবরবাসীরা �বণ 

                                                           
370. আল-কুরআন, সসরা  ম:৫২। 
371. আল-কুরআন, সসরা ফািতর:২২। 
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করেত পাের িক না, এ-কথা বলা এ আয়াত দু’িরর মুখয গে�শয 

না হেয় থাকেলও েযেহতু আয়াত দু’িরেত মুশিরকেদর �বণ না 

করার অব�ােক মৃত মানুষ বা কবর� মানুেষর না শনার সােথ 

তুলনা করা হেয়েউ, এেত ঃমািণত হয় েয, আসেল মৃত মানুেষরা 

িনজ েথেক িকউু শনেত পাের না। েকননা, একির ব�েক অপর 

ব�র ৈবিশে�যর সােথ তুলনা েকবল তখনই করা হয় যখন সংি�� 

ৈবিশে�য গভেয়র মােঝ সাম�সয থােক বা অপর ব�র মেধয েস 

ৈবিশ�যির অিধকমাকায় িবদযমান থােক। এেত বুঝা যায় েয, মৃতরা 

িনজ েথেক আেদৗ িকউু শনেত পাের না বেলই মুশিরকেদর না 

শনােক মৃতেদর না শনার সােথ তুলনা করা হেয়েউ। 

গপযুর� আয়াত দু’িরর বযাখযা ঃসে� ঃখযাত হাদীসিবদ 

আ�ামা আলবানী (মৃত ১৯৯৯ ি�.)বেলন:‘‘গ� আয়াত দু’িরেত 

মুশিরকেদর �ারা রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

কথা না শনার অব�ােক মৃত মানুেষর �বণ না করার অব�ার 

সােথ তুলনা করা হেয়েউ। এেত ঃমািণত হয় েয, মৃত েলােকরা 

আসেল িনজ েথেক িকউুই �বণ করেত পাের না। একজন 

মানুেষর সাহিসকতার ঃশংসা কের যিদ তােক িসংেহর সােথ 

তুলনা করা হয়, তা হেল এেত েযমন িসংেহর দুদরা� সাহিসকতা 

ঃমািণত হয়, িাক েতমিন গ� আয়াত দু’িরেত কািফরেদর �বণ 

না করােক মৃত মানুেষর �বণ না করার সােথ তুলনা করােত 
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মৃতেদর �বণ না করার কথাই ঃমািণত হয়। শধু তা-ই নয়, 

আরবী ভাষায় দক ঃিতির মানুষই এ তুলনার �ারা এ-কথাই 

বুঝেব েয, মৃতরা �বণ করার েকেক জীিবতেদর ে েয় অিধক 

অকম। আর েস কারেণই জীিবতেদর �বণ না করােক মৃতেদর 

সােথ তুলনা করা হেয়েউ। এেত ঃমািণত হয় েয, মৃতরা আেদৗ 

িকউুই �বণ করেত সকম নয়’’।৩৭১

372 

মৃতরা িনজ েথেক জীিবতেদর কেমরর ভাল-ম� অবগত হেত 

পারেল সবরঃথম তা নবী ও রাসসলগেণরই অবগত হওয়ার কথা। 

তােদর পরবতরী গ�তগণ শরী‘আত অনুসাের  েলেউ িক না, বা 

তাােদরেক সাহােযযর জনয আ�ান কের েকগ িশকর কেরেউ িক না, 

তা তাােদর খুব ভাল কেরই জানা থাকার কথা। িক� কুরআেনর 

ব�বযানুযায়ী ঃতীয়মান হয় েয, তাারা মৃতুযর পর এ-সব িবষেয় 

িনজ েথেক িকউুই অবগত হেত পােরন না। এ স�েকর আ�াহ 

তা‘আলা বেলন: 

ُ  َ�َۡمعُ  ۞َُۡومَ  ﴿ َّ ُُ  لشّرُسَل  ل و ُُ ٓ  َ�َي ِجۡبتُۡ ۖ  َناذَا
ُ
ْ  أ ٓۖ  ِعۡۡ َ  ََ  قَاشُوا َا نَت  ِِنَّك  ََ

َ
 َعّ�ٰ ُ  أ

 ]  ١٠٩: دة ابرئ[ ﴾ ١ للُۡغيُوبِ 

‘‘েযিদন আ�াহ সকল রাসসলেদরেক একিকত করেবন তখন 

িতিন তাােদরেক বলেবন:েতামরা (েতামােদর পরবতরী গ�তেদর 

                                                           
372. নু’মান ইবন মুহমসদ, ঃাগ�;পৃ. ২৭-২৮। 
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পক েথেক) কী গ�র েপেয়িউেল? তাারা বলেবন: (এ বযাপাের) 

আমােদর েকানই জান েনই, আপিনই অদৃশয িবষেয় মহা 

জানী’’।৩৭২

373 রাসসলগণ মের যাওয়ার পর েমার দু’ির মাধযেম তাােদর 

জান আহরেণর স�াবনা থাকেত পাের: 

এক.মৃতুযর পেরও হয়েতা তাারা জীিবত থাকার নযায় 

নানাভােব জান আহরণ কের থাকেবন এবং েস অনুযায়ী কারা 

তাােদর অনুসরণ করেলা আর কারা করেলা না, তা তাারা েজেন 

থাকেত পােরন। 

দুই.নতুবা মৃতুযর পর আ�াহ তা‘আলা িনজ েথেক তােদরেক 

�বণ করার ও জানার এমন েকােনা অিতির� েযাগযতা িদেয় 

থাকেবন, যার মাধযেম তাারা মের িগেয় থাকেলও দুিনয়ায় েক কী 

করেলা, তা শেন ও েজেন থাকেবন। 

 িক� এ আয়াত �ারা ঃমািণত হয় েয, রাসসলগণ মের 

যাওয়ার পর জান আহরেণর গপযুর� দু স�াবনার েকােনা স�াবনা 

িদেয়ই তাারা েকােনা জান আহরণ করেত পােরন না। জীিবত 

মানুেষরা কী কের, তাারা এর েকােনা িকউুই অবগত হেত পােরন 

না। যিদ পারেতন, তা হেল তাারা তাােদর পরবতরী গ�তেদর 

অনুসরেণর অব�া স�েকর অবগত হেত পারেতন। তাােদরেক 

                                                           
373. আল-কুরআন, সসরা মা-ইদাহ :১০৯। 
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সাহােযযর জনয আ�ান কের যারা িশকর কেরেউ, আেখরােত তাারা 

আ�াহর ঃে�র জবােব েস-সব েলাকেদর কেমরর অব�া বণরনা 

করেতন। িক� েযেহতু তাারা এ-সব িকউুই অবগত হেত পােরন 

না, েস-জেনয তাারা েসিদন বলেবন, ঃভু ! এ-সবেতা অদৃেশযর 

বযাপার। কােজই তা েকবল আপনারই জানার কথা। আমােদর 

পেক তা জানার বা শনার েকানই গপায় েনই। রাসসলগণ যিদ 

মৃতুযর পর তাােদর গ�তেদর কমর স�েকর িকউুই শনেত ও 

জানেত না পােরন, তা হেল অবিশ� ওিল ও সাধারণ মানুেষরা েয 

িকউুই শনেত ও জানেত পারেব না, তা বলার অেপকা রােখনা। 

েদেহ ঃাণ থাকেলই েকবল সকল জীব �বণ করেত পাের 

গপযুর� আয়াত �ারা আেরা ঃমািণত হয় েয, মানুষসহ সকল 

জীেবর েদেহর সােথ যতকণ তােদর  েহর �াভািবক স�কর 

থােক, ততকণ তােদর েদহ জীিবত থােক এবং ততকণ পযর�ই 

সকল জীব শনেত পাের। অনযথায় নয়। েদহ মের যাওয়ার পর 

 হ মের না েগেলও  েহর �বণ করার মত িনজ� েকােনা 

েযাগযতা অবিশ� থােক না। আর েস-জনযই রাসসলগণ আেখরােত 

গপযুর� জবাব েদেবন। পকা�ের মুশিরকরা শয়তােনর ঃেরা নায় 

পেি েয সকল েফের�ােদর গপাসনা করেতা তারা জীিবত থাকার 

কারেণ তােদরেক েকে কের মুশিরকরা যা িকউু করেতা 

আেখরােত তারা আ�াহ তা‘আলার এ জাতীয় ঃে�র জবােব 
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রাসসলগেণর নযায় জবাব না িদেয় বলেবন:ওরা আমােদর গপাসনা 

কেরিন, ওরা বরং িজেনর তথা শয়তােনর গপাসনা করেতা। এ 

স�েকর আ�াহ বেলন: 
ُۡ�ُُه ۡ  َوَّۡومَ  ﴿ ُُ  ُ� ّ  َ�ِيٗعا َُ و ُُ ٰ�َِكةِ  َ� ََ ٓءِ  شَِۡۡم ََ ُؤ ٰ�َ

َ
ْ  ُِِّاُ� ۡ  أ  ٤ َ�ۡعبُُدونَ  َ�نُوا

 ْ نَت  ُسۡبَ�َََٰك  قَاشُوا
َ
ْ  بَۡل  َُونِهِ �  نِ� َوِ�ََّا أ ّ�ۖ  َ�ۡعبُُدونَ  َ�نُوا ِ

ۡۡ ۡ�َ�ُُه  ل
َ
 بِهِ  أ

 ]  ٤١  ،٤٠: سبر[ ﴾ ٤ ّنۡؤِنَُونَ 

‘‘আর েযিদন িতিন সবাইেক একিকত করেবন, অতহপর 

েফের�ােদর বলেবন: এরা িক েতামােদরই গপাসনা করেতা? 

তারা বলেব:আপিন পসত পিবক, আপিনই আমােদর অিভভাবক, 

ওরা নয়। বরং তারা িজেনরই গপাসনা করেতা এবং তােদর 

অিধকাংশরাই এেদর গপর ঈমান আনয়ন করেতা।’’ 373F

374 এ আয়াত 

�ারা ঃমািণত হয় েয, মুশিরকরা শয়তােনর ঃেরা নায় পেি েয 

েফের�ােদরেক েকে কের িশকর কমর করেতা, েস েফের�ারা 

জীিবত থাকায় তারা েস স�েকর অবিহত িউেলন। আর েস-জনযই 

আ�াহর গপযুর� ঃে�র জবােব রাসসলগেণর নযায় তােদর অজতার 

কথা না বেল তাারা বলেবন:ওরা আমােদর গপাসনা কেরিন, বরং 

তারা িজন তথা শয়তােনর গপাসনা কেরেউ। 

                                                           
374. আল-কুরআন, সসরা সাবা :৪১। 
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অনু পভােব েদখা যায় আ�াহ তা‘আলা আেখরােত যখন 

ঈসা  েক ি��ানেদর িক�বাদ স�েকর িজজাসা করেবন, 

তখন িতিনও েস স�েকর স�সণর অজ থাকার কারেণ বলেবন: 

َّ  شَُه ۡ  قُُۡۡت  َنا ﴿ ِ ِ  ٓ َمۡرتَِ�  َنا
َ
نِ  بِهِۦٓ  أ

َ
ْ  أ َ  لۡ�بُُدوا َّ ِ  ل ُِّم ۚۡ  َر�ئ  َعَۡۡيهِ ۡ  َوُ�َُت  َوَر

نَت  ُكََت  تَوَّ�ۡيتَِ�  َََّۡما �ِيهِۡ ۖ  َُۡنُت  ّنا َشهِيٗدا
َ
 ]  ١١٧: دة ابرئ[ ﴾َعَۡۡيهِ ۚۡ  لشّر�ِيَب  أ

‘‘আপিন আমােক যা বলেত আেদশ কেরিউেলন আিম 

তােদরেক েকবল তাই বেলিউ েয, েতামরা আ�াহর গপাসনা 

কেরা, িযিন আমার ও েতামােদর পালনকতরা, আিম যতিদন তােদর 

মােঝ িউলাম, ততিদন তােদর স�েকর অবগত িউলাম। অতহপর 

যখন আপিন আমােক েলাকা�িরত করেলন, তখন েথেক আপিনই 

তােদর স�েকর অবগত রেয়েউন...’’।৩৭৪F

375 ঈসা আলাইিহস 

সালােমর গ� জবাব েথেক সু��ভােব ঃমািণত হয় েয, এ 

দুিনয়াবী পিরেবেশ জীিবত না থাকেল কােরা পেক এ দুিনয়ার 

মানুেষরা িক করেউ, তা িনজ েথেক জানার বা �বণ করার 

েকানই গপায় েনই। 

অনু পভােব েদখা যায়, আরেবর মুশিরকরা ওয়াদ, সুয়া‘, 

ইয়াগউ ও অনযানয েয-সব মসিতরসমসহেক সাহােযযর জনয আ�ান 

করেতা, েস-সব মসিতরসমসেহর সবাই তােদর আ�ান না শনেলও 

                                                           
375. আল-কুরআন, সসরা মা-ইদাহ: ১১৮। 
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অ�ত ওয়াদ, সুয়া‘...ইতযািদ মসিতরগেলা স  মানুষেদরেক েকে 

কের ৈতরী হওয়ার কারেণ তাােদর পেক তা �বণ করার কথা। 

িক� আ�াহর কথানুযায়ী ঃররমািণত হয় েয, তারাও মুশিরকেদর 

েস-সব আ�ান স�েকর স�সণর েব-খবর রেয়েউন। 

েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َضّل  َوَن�ۡ  ﴿
َ
ْ  مِّم� أ ِ  َُونِ  نِ� َُۡدُعوا َّ تَِجيُب  َّ  َن� ل َۡ َ ۥٓ  �  للَُِۡ�َٰمةِ  َُوۡمِ  َِِ�ٰ  َ�ُ

 ]  ٥: ا حقرف[ ﴾ ٥ َ�ٰفُِۡونَ  ََُ�ٓ�ِهِ ۡ  َع� وَُه ۡ 

‘‘েয বযি� আ�াহেক বযতীত এমন কাগেক আ�ান কের েয 

েকয়ামত পযর� তার আহবােন সািা েদেব না, েস বযি�র ে েয় 

পথ�� আর েক হেত পাের ? তাারা েতা তােদর আ�ান 

স�েকর স�সণর েবখবর।’’ 375F

376 গ� এ-সব আয়াতসমসহ �ারা এ-

কথাই ঃমািণত হয় েয, েকােনা মানুষ মের যাওয়া বা ইে�কাল 

করার পর- িতিন েকােনা ওিল েহান আর না-ই েহান না েকন-

িতিন িনজ েথেক জীিবতেদর কমরকাে�র েকােনা েখাাজ-খবর 

রাখেত পােরন না। আ�াহ যিদ কােফর ও মু’িমন িনিবরেশেষ 

তােদরেক িবেশষ েকােনা মুহস েতর িকউু শনােত  ান, েকবল তা 

বযতীত তারা িনজ েথেক কােরা েকােনা কথা বা আ�ান �বণ 

করেত পােরন না। 

                                                           
376. আল-কুরআন, সসরা আহ�াফ :৫-৬। 
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মৃতেদর িবেশষ মুহস েতর �বণ : 

মৃতরা িনজ েথেক িকউুই �বণ করেত পাের না, এির হে� 

কুরআেনর মসল কথা। তেব হাদীস �ারা িবেশষ একির সমেয় 

তােদর �বেণর কথা ঃমািণত হয়। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেউন: 

ف ْ ا« وَخْفَقونَِعيلِِهْموإَِذاوانَْصَ ِهوإِنّهولَيَْسَ ي  ِْ
ََ و َ ي�َتوإَِذاوم ِوَيوِفْ

ْ
 »إِّنوال

‘‘মৃত বযি�েক যখন কবের রাখা হয় তখন তােক 

দাফনকারীরা িফের যাওয়ার সময় েস তােদর জুতার আওয়াজ 

শনেত পায়’’।৩৭৬F

377 

আ�ামা ইবেন আিবদীন এ হাদীস ঃসে� বেলন:‘‘এ হাদীেস 

মৃেতর �বেণর িবষয়ির মৃত বযি�র কবের রাখার সমেয় সওয়াল-

জাওয়ােবর ঃারে�^র সােথ সংি��। তাই এ হাদীেসর সােথ 

কুরআেনর েকােনা সংনষর েনই’’।৩৭৭F

378 

শায়খ আলবানী বেলন:‘‘এ হাদীসির মৃত বযি�েক কবের 

রাখা এবং তােক ঃ� করার জনয েফের�ােদর আগমেনর সমেয়র 

                                                           
377.মুসিলম, ঃাগ�; (িকতাবুল জা�ািত..., বাব নং ১৭, হাদীস নং ২৮৭০), 

৪/২২০১;মুহা�দ ইবেন িহববান আল-বু�ী, সহীহ ইবেন িহববান; (ৈবরত: 

মুআউউাউাতুর িরউালাহ, ২য় সং�রণ, ১৯৯২ ি�.), ৭/৪৪২। 
378. ইবেন আিবদীন, ঃাগ�; ৩/১৮০। 
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সােথ সংি��। সুতরাং মৃেতর �বেণর েকেক এ হাদীসেক সাধারণ 

অেথর �হেণর েকােনা গপায় েনই’’।৩৭৮

379 

আ�ামা নু‘মান ইবন মাহমসদ আলসসী এ ঃসে� হানাফী 

মাযহােবর িবিশ� আেলমেদর গি�সমসহ মাযহােবর ঃিসু িফকহ 

��সমসহ েথেক গুৃত করার পর বেলন: 

‘‘ইমাম আবু হানীফা, আবু ইগসুফ ও মুহা�দ (রহ.) এবং 

মাযহােবর অনযানয মনীষীেদর ফেতায়া �ারা ঃমািণত হয় েয,  হ 

েবর হেয় যাওয়ার পর মৃত বযি� �বণ কের না, েযমনির মত 

ঃকাশ কেরেউন গ�ুল মু’িমনীন আয়শা রািদয়া�াহ আনহা। 

হানাফীগণ মাযহােবর েকােনা আেলমেদর পক েথেক এ বযাপাের 

েকােনা ঃকার মতিবেরােধর বণরনা কেরন িন...’’।৩৭৯

380 

এ ঃসে� িতিন আেরা বেলন:‘‘মৃত বযি�র �বণ না করার 

বযাপাের হানাফী ও তােদর মেতর সমথরনকারীেদর ব�বযেক এ 

িবষয়িরও সমথরন কের েয, মৃত বযি� যিদ সাধারণভােবই �বণ 

কের থাকেব, ‘তা হেল তােক ঃ� করার সময় তার িনকর  হ 

িফের আসা, অতহপর তা  েল যাওয়া’ এ মেমর হাদীস বিণরত হেতা 

না’’।৩৮০

381 
                                                           
379. নু’মান ইবেন মাহমসদ আল-আলসসী, ঃাগ�; পৃ. ৫১। 
380. তেদব; পৃ. ১৯। 
381. তেদব;৩৫। 
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অতহপর মৃতেদর �বণ স�েকর সাধারণ মানুেষর ধারণা 

স�েকর িতিন বেলন: 

مولوانويغَسبوإلواذوبواإلايموإَومالعجبوانونعضوانوالوفه"
واذوبوذلكو وأيةي وأنه وم وعليه، والس يعو� ي وأن والع ام وعغم و�شيي حغيفة
اإلايمواألعظموموأصحينهوننوأخروموتقمم،ومولمويعلموأنوالغفيةوقموت سك او

 ".كعيششةوموغ�ويونيآليَ�و،ومأمل اوايومردونعمواعرفتهموالميث�

‘‘ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মাযহােবর অনুসারী বেল 

দাবীদার িকউু অজ েলাকেদর বযাপাের আ�যর হেত হয় েয, তারা 

জনগেণর মােঝ এ তথয ঃ ার কের েয, মৃতেদর �বেণর িবষয়ির 

নািক িবজজনেদর ঐকমেতযর �ারা ঃিতি�ত এবং এরাই নািক 

ইমাম আবু হানীফা ও তাার অ�-প�ােতর অনুসারীগেণর মাযহাব। 

অথ  তারা জানেতও পােরিন েয, হানাফীগণ এ িবষেয় আেয়শা 

(রা.) ও অনযানযেদর নযায়  

﴿  ٓ نَت  َوَنا
َ
ِمعٖ  أ َۡ بُورِ  ِ�  ّن� بُِم ُُ ]  ٢٢: فرطر[ ﴾ لۡل  এবং  

ِمعُ  ََ  ِِنَّك  ﴿ َۡ ُ ]  ٨٠: المل[ ﴾لشَۡمۡوَ�ٰ  �  এ আয়াত দু’ির �হণ 

কেরেউন এবং মৃতেদর �বণ স�িকরত হাদীস দু’ির অবগিতর পর 

(যার একির গপের বিণরত হেয়েউ এবং অপরির িনে� বিণরত হেব) 

এ-দু’িরর তা’বীল কেরেউন’’।৩৮১F

382 

                                                           
382. তেদব। 
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মৃতেদর �বণ স�িকরত ি�তীয় হাদীস: 

মৃতেদর �বণ স�েকর সামানয একরু স�াবনা ঃমািণত হয় 

িনে� বিণরত হাদীস েথেক। বদেরর যুেুর পের মুশিরকেদর 

লাশগেলা যখন িনকর� একির কস েপ িনেকপ করা হয়, তখন 

েসখান েথেক ঃ�ােনর পসবর মুহস েতর রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-েস কস েপর িনকের েযেয় মুশিরকেদর লাশগেলােক 

সে�াধন কের িকউু কথা বেলন। তা েদেখ ‘গমার রািদয়া�াহ 

আনহ বেলন:  

ْ َلواهللاِو« ورَس  وِانْو!يَي واِهللاووَايوت َ�ل�م  ْ ل  ْمَحوِ�يَْهي؟وَ�َقيَلورَس  ْجَسيٍدوَالور 
َ
ص�واهللاوأ

َّ ٍمو�ِيَِمهو:عليهومسلم ود  ْيوَ�ْفس  ِ
ّ
مْووَمال وِاغْه  ق ْ ل 

َ
ْسَ َيولَِ يوأ

َ
ْ�ت ْمونُِ

َ
 »َايوأ

‘‘েহ আ�াহর রাসসল!  হ িবহীন লােশর সােথ আপিন কথা 

বলেউন ? রাসুলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-বেলন: যাার 

হােতর মেধয মুহা�েদর আ�া তাার শপথ কের বলিউ: আিম 

তােদর লকয কের যা বেলিউ তা তােদর ে েয় েতামরা েবশী �বণ 

কেরািন’’।৩৮২F

383 এ হাদীস �ারা েকােনা েকান মনীষী মৃতেদর 

�বেণর কথা ঃমাণ করেত  ান। তেব অিধকাংশ িব�ানেদর মেত 

এ হাদীস �ারা তা আেদৗ ঃমাণ করা যায়না। পাাকেদর সুিবধােথর 

                                                           
383. বুখারী, ঃগ�; (িকতাবুল মাগাযী, বাব নং ৩, হাদীস নং ৩৭৫৬), 

৩/৩/১৮৫-১৮৬। 
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এ হাদীস স�েকর ঃখযাত মনীষীগণ কী বেলেউন, তা িনে� বণরনা 

করা হল: 

এ হাদীস স�েকর িবিভ� মনীষীেদর মতামত: 

 মৃতেদর �বণ স�েকর আেলা না করেত 

িগেয় আ�ামা নু‘মান ইবেন মাহমসদ আল-আলসসী বেলন: 
و وانوححونُنواليتو�س ي" وفيهي وأر و نوولم وك ي وعاي، س يعواّلقي

شُنهوفوحييتهو،وموالوألنوعليويق لونهو،وموإن يورأيتونعةهمو�ستملونُدلةو
 ."يثبتونهيوس يعوفواز لة

‘‘আিম এ িবষেয় েকােনা আেলমেক এ-কথা সু��ভােব 

বলেত েদিখিন েয, মৃত মানুেষরা দুিনয়ায় জীিবত থাকার নযায় 

মৃতুযর পেরও সাধারণভােব �বণ করেত পােরন। েকােনা জানী এ 

ধরেনর কথা বলেত পােরন বেলও আিম মেন কির না। আিম 

তােদর কাগেক েকােনা েকান দলীল �ারা মৃতেদর েমােরর গপর 

িকউু �বেণর কথা ঃমাণ করেত েদেখিউ’’।৩৮৩F

384  

                                                           
384.আল-আলসসী, নু‘মান ইবন মাহমুদ, আল-আ-য়াত আল-বািয়যনাত ফী আদািম 

েসমাইল আমওয়াত আলা মাজহািবল হানািফয়যািতত সা-দাত; স�াদনা: 

আ�ামা নািসর�ীন আলবানী, (হালব: মাববা‘আতু অিফসত, ২য় সং�রণ, 

১৩৯৯িহ:), পৃ.৫১। 
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 গ�ুল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণরত 
হেয়েউ েয, এ হাদীসির কুরআনুল কারীেম বিণরত{َمَايوأنَْتو

ب ْ ر ق 
ْ
وال وِفْ وَاْن ْسِ ٍي  কবরবাসীেদরেক তুিম শনােত‘‘  {نِ  

পারেব না’’ 384F

385 এ আয়ােতর মেমরর িবপরীত হওয়ায় িতিন 

এ হাদীসির অ�াহয কেরেউন।৩৮৫F

386 

 এ হাদীসেক কুরআেনর গ� আয়ােতর সােথ সাংনিষরক 
মেন না করেলও এ হাদীস �ারা তা ঃমাণ করা যায়না। 

েকননা, রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এ 

গি�ির আসেল কােফরেদরেক গপেদশ ঃদােনর জনয 

বেলিউেলন, তােদর বুঝাবার জনয বেলন িন।৩৮৬F

387 

 আ�ামা ইবেন নুজাইম আল-িমশরী গ� হাদীেসর বযাখযায় 
বেলন:এির িউল রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

একির মু‘িজযা িবেশষ।৩৮৭F

388 যা অনয েকােনা মৃতেদর 

েবলায় ঃেযাজয নয়। 

                                                           
385. আল-কুরআন, সসরা ফািবর: ২২। 
386. আল-আলসসী, নু‘মান ইবন মাহমসদ, ঃাগ�; পৃ.৫১। 
387. তেদব; ঃ. ৯। 
388. তেদব;পৃ. ৮। 
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 িবিশ� তােবঈ �াতাদাহ (রহ.) গ� হাদীেসর বযাখযায় 
বেলন: 

ةًو[ وتَْ �ِيًْخيوَمتَْصِاْ�ًاوَمنِْقَ ًةومََحْسَ
َ
ْموقَْ ل ْسَ َعه 

َ
وَحّنوأ واهللا  م  ْحيَيو 

َ
 ]أ

 ‘‘আ�াহ তা‘আলা কােফরেদরেক ধমিক ঃদান ও েহয় 

ঃিতপ� করা এবং বদলা �হণ ও হতাশা�� করােনার 

জেনয জীিবত কের রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর কথা �বণ কিরেয়িউেলন।’’ 388F

389 

 ইমাম কুরববী গ� হাদীেসর বযাখযায় বেলন: 

‘‘কােফরেদর �বণ করােনার বযাপারির সাধারণ িনয়েমর 

বযিত�ম। আ�াহ তা‘আলা তােদর অনুভস িত িফিরেয় 

িদেয়িউেলন, যার কারেণ তারা রাসসলস�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কথা �বণ কেরিউল। রাসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর �বণ করার কথা 

আমােদরেক না বলেল তাার এ-কথাগেলােক আমরা 

অবিশ� কােফরেদর জনয ধমিক � প এবং মু’িমনেদর 

মেনর ঃশাি� � প বলার অেথর �হণ করতাম’’।৩৮৯F

390 

                                                           
389. তেদব;পৃ. ৬; আহমদ, ঃাগ�; ৪/২৯। 
390. আল-�ুরববী, ঃাগ�;১৩/৩৩২। 
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 আ�ামা ইবেন আিবদীন বেলন: ‘‘এ �বণ করার িবষয়ির 
কােফরেদর আফেসাসেক বৃিু করার জনয তােদর সােথই 

িবেশষভােব স�িকরত িউল এবং এির িউল রাসসলু�াহ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জনয একির িবেশষ 

মু‘িজজা’’।৩৯০

391 

 এ ঃসে� শায়খ আলবানী বেলন:‘‘এ নরনার বণরনায় 
ইবেন ‘গমর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত অপর একির 

হাদীস রেয়েউ, তােত রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-বেলন: 

ْموَحقّو« ْمواَآل:يو؟وم ّموقَيَلوَوْيومََجْم� ْموَايومََعَموَرّ��  وإِّ�ه  ق ْ ل 
َ
ْ َنوَايوأ  »َنو�َْسَ ع 

‘‘েতামােদর রব েয ওয়াদা কেরিউেলন েতামরা িক তা 

সিাকভােব েপেয়উ? অতহপর রাসসলু�াহ বেলন:িন�য় 

(কােফররা) এখন আিম যা বলিউ তারা তা �বণ করেউ’’।৩৯১F

392 

অথরা  তােদরেক সে�াধন করার সময় তারা তা শনিউল। মৃতরা 

সব সময় শনেত পায়, েস-জনযই তারা তা শনেত েপেয়েউ, 

িবষয়ির এমনির নয়। 

                                                           
391 . নু‘মান ইবন আলসসী, ঃাগ�;পৃ.১০। 
392. ইবেন হাজার, ফাতহলবারী; ২/২৪২। 
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 মাহমসদ আলসসী বেলন:‘‘ এ হাদীেস এ-কথার শি�শালী 

ইি�ত রেয়েউ েয, মৃতরা �বণ কেরন না’’।৩৯২

393 

 ইমাম ইবনুত তীন বেলন:‘‘ ইবেন ‘গমর রািদয়া�াহ 

আনহর হাদীস এবং {و�ٰ ْ َ
ْ
وال و� ْسِ ي   এ আয়ােতর {إِنَّكوَال

মেধয আসেল েকােনা ৈবপিরব ে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’’।৩৯৩F

394 

কুরআন, হাদীস ও মনীষীেদর মতামেতর আেলােক এ-কথাই 

ঃমািণত হয় েয, মৃত মানুষ েস েয-ই েহাক েকন, জীিবতেদর 

কথা ও কমর স�েকর তােদর িকউু শনা ও জানার িনজ� েকােনা 

েযাগযতা েনই। আ�াহ তা‘আলা িবেশষ বযব�ায় তােদরেক িকউু 

শনােত  াইেল তারা েকবল তা-ই শনেত পােরন। েস িবেশষ 

বযব�ার মাধযেমই তােদরেক েকগ সালাম করেল বা তােদর 

মাগেফরােতর জনয েকগ েদা‘আ করেল তােদরেক তা অবগত 

করােনা হয়। িক� তােদর কবরেক েকে কের এর বাইের 

শরী‘আত িবেরাধী েয-সব িশকরী কাজকমর হয়, েস স�েকর আ�াহ 

                                                           
393. মাহমসদ আলসসী, ঃাগ�; ৬/৪৫৫। 
394. ইবেন হাজার , ফাতহলবারী;৩/১৪২। 
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তা‘আলা তােদরেক জানােনা বা �বণ করােনার েকােনা বযব�া 

কেরনিন, তারা িনজ েথেকও তা জানেত বা �বণ করেত পােরন 

না। তারা যিদ তা জানেত পারেতন এবং জীিবতেদরেক েকােনা 

গপেদশ েদবার মত েকােনা মাধযম তােদর কােউ থাকেতা, তা 

হেল অিলগেণর কবরেক েকে কের েয-সব িশকরী কমর করা হয়, 

তা পিরতযাগ করার জনয তারা সাধারণ জনগণেক গপেদশ 

িদেতন। িক� এ-সবই তােদর নাগােলর বাইের থাকার কারেণ 

যুগ যুগ ধের অিলগেণর কবর ও কবরেক েকে কের অহরহ 

িশকরী কমরকা� হেয়ই  েলেউ। েযেহতু এ-সব কমর শয়তােনর 

ঃেরা নায়ই েসখােন হেয়  েলেউ, তাই মানুেষরা যােত সবরদা তা 

কের যায়, েস-জনয শয়তান িনেজই অিলগেণর কবের িনরাপদ 

আ�ানা েগেি বেস রেয়েউ। নানা গপােয় েসখােন েস তার িবিভ� 

েতেলশমািত ঃকাশ কের  েলেউ। আর ধমরীয় জােন িমসকীন 

সাধারণ মানুষ তা েদেখ ভাবেউ-এ-সব কবর� অিলরই কারামত 

ও ফেয়য। সাধারণ মানুষ এবং আ�াহর মােঝ তাারা ওসীলা 

হওয়ার কারেণই কবের েথেকও তাারা এভােব সাধারণ মানুেষর 

গপকার কের  েলেউন!مالعييذونيهللاو. 
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গপসংহার: 

�ীন স�েকর অজতার কারেণ মানুষ তােদর ি রশ� 

শয়তােনর ঃেরা নায় পেি েয-সব অপরােধ িলা হয় ত�েধয 

মারা�ক অপরাধ হে� িশকর। এর ফেল একজন মুসিলম তার 

অজাে�ই ইসলাম েথেক েবিরেয় যায়। আ�াহ তা‘আলার কােউ 

তার নামায, েরাযা, হ� ও যাকাতসহ অনযানয েকােনা স কেমররই 

েকােনা মসলয থােক না। আেখরােত েস তার সাহাযযকারী ও 

শাফা‘আতকারী বলেতও কাগেক পােবনা। আ�াহ তা‘আলার ঃিত 

িববাসীেদরেক িশেকরর এ-ভয়াবহ পিরণিতর কথা বুঝােনার জেনয 

মহান আ�াহ তাার রাসসলেক লকয কের বেলেউন : 

ۡ�َت  لَ�ِ�ۡ  ﴿ َ�ۡ
َ
 ]وو٦٥:والء ر[و﴾لۡلَ�ِٰ�ِّ�َ  ِن�َ  َوَ�َُكوَ��ّ  َ�َمَُۡك  َ�َۡحَبَط�ّ  أ

‘‘তুিম যিদ িশকর কর, তা হেল েতামার ‘আমল িন�ল হেয় 

যােব এবং তুিম কিত��েদর অম�ভুর� হেয় যােব’’।৩৯৪ F

395 

রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েথেক েকােনা িশকর 

সংনিরত না হওয়া সে�ও এবং িতিন আ�াহর সবরািধক িঃয়ভাজন 

                                                           
395 . আল-কুরআন, সসরা যুমার: ৬৫। 
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বা�া হওয়া সে�ও তাােক এ-ভােব অেনকরা ধমেকর সুের 

সে�াধন কের আ�াহ তা‘আলার পক েথেক এ-কথা বলার 

গে�শয হে�- তাার গ�তেদরেক এ-কথা সু�� কের বুিঝেয় 

েদয়া েয, এ-অপরাধ যার �ারাই সংনিরত হেব, েস বযি� বাহযত 

তার িনেজর ও আমােদর ধারণায় যত গা ু দেররই মু’িমন বেল 

গণয হেয় থাকুন না েকন-আেখরােত আ�াহ তা‘আলা তার যাবতীয় 

স কমর িন�ল কের েদেবন এবং েস বযি� কিত��েদর অম�ভুর� 

হেয় যােব। 

এ-আয়াত �ারা এ-কথা সহেজই অনুিমত হয় েয, িবশু 

ঈমান তথা িশকরমু� ‘আ�ীদা ও িববাসই হে� আেখরােত স  

কেমরর ঃিতদান ঃািার পসবরশতর। েস-জনয কুরআনুল কারীেম 

িশকরমু� িবশু ঈমানেক এমন একির গােউর সােথ তুলনা করা 

হেয়েউ যার িশকি েঃািথত রেয়েউ মািরর অেনক গভীের। 

ঃাকৃিতক দুেযরাগ এর েকােনা কিত করেত পাের না বেল সবরদা 

েযমিন তা পক-প�ব আর ফুেল-ফেল সুেশািভত থােক, িশকরমু� 

িবশু ঈমােনর অিধকারীর ঈমানও েতমিন আেখরােত ‘আমেলর 
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পক-প�ব ও ফুেল-ফেল সুেশািভত থাকেব।৩৯৫

396 েকােনা মুশিরেকর 

নয়। 

তেব দুহখ জনক হেলও সতয েয, এ িশেকরর পিরণিত অতয� 

ভয়াবহ হওয়া সে�ও মানব জািতর ইিতহাস এ অপরােধর �ারা 

পিরপসণর।  

িশকর িক ও েকন? এ স�েকর সুদীনর গেবষণা ও পযরােলা না 

কের কুরআন, হাদীস ও মুসিলম মনীষীেদর মতামত যা াই ও 

পযরােলা নার কের আিম েয-সব তেথয গপনীত হেয়িউ, সংেকেপ 

এর সারকথা িন� প: 

 আ�াহ তা‘আলার অেনক সু�র নামাবলী ও সুমহান 

গণাবলী রেয়েউ। েযমিনভােব তাার সৃি�র মধযকার েকগ 

তাার স�ার সমকক হেত পাের না, িাক েতমিনভােব তাার 

েস-সব নামাবলী ও গণাবলীর েয ৈবিশ�য রেয়েউ, তােতও 

তাার সৃি�র মধযকার েকগ তাার সমকক হেত পাের না। 

িতিন তাার েস-সব নামাবলী ও গণাবলীর কারেণই আমােদর 

ও সম� জাহােনর একক রব বা ঃিতপালক। িতিন 
                                                           
396. আয়াতির িন� প: 

َجَر�ٖ  َطيئَِبةٗ  َ�َِمةٗ  َنَثٗ�  ﴿  ََ ۡصُۡهَ  َطيئَِبةٍ  َك
َ
َمآءِ  ِ�  َوََرُۡ�َها ثَابِتٞ  اأ َّ  ]وو٢٤:وانراويم[و﴾ لش

আল-কুরআন, সসরা ইবরাহীম: ২৪।  
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সবিকউুর ঃিতপালক হওয়ার কারেণ সবিকউুর গপাসযও 

এককভােব িতিনই। েকননা, িযিন ঃিতপালক হেবন িতিন 

বযতীত আর েকগ গপাসয হেত পাের না। আর আ�াহই 

যখন আমােদর ঃিতপালক, তাই িতিন বযতীত আমােদর 

অপর েকােনা গপাসয বা ইলাহ েনই। তাার রবসিবয়যােত 

েযমন েকগ তাার শরীক হেত পাের না, েতমিন তাার 

গলসিহয়যােতও েকগ তাার শরীক হেত পাের না। 

 আ�াহ তা‘আলার গপাসনা করেত হয় তাার স�ান ও 

তা‘যীম করার মাধযেম তাার স�ি� অজরেনর জেনয। েস-

জেনয িতিন আমােদর েদহ, অম�র ও স�েদর গপর 

িনিদর� ঃকাশয ও অঃকাশয িকউু গপাসনা ধাযর কের 

িদেয়েউন। এ-গেলা িনেবিদত হেব েকবল তাােক েকে 

কেরই। েকােনা নবী-রাসসল, স  মানুষ ও অনযানয েকােনা 

ব�র স�ান, তা‘যীম ও স�ি� অজরেনর জেনয তা ঃেযাজয 

হেত পােরনা।  

 আমােদর গপর আ�াহ তা‘আলার পের নবী-রাসসল ও স  

মানুষেদর স�ান পাওয়ার ৈবধ অিধকার রেয়েউ। তেব 

আ�াহর স�ান ঃদশরেনর গে�শয তাার গপাসনা হওয়ায় 

এবং তাােদর স�ান ঃদশরেনর গে�শয তাােদর একরাম করা 

হওয়ায় গভেয়র স�ান ঃদিশরত হওয়ার ধরন ও পুিত 
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স�সণর পৃথক। যুেগ যুেগ মানুেষরা নবী-রাসসল ও স  

মানুষেদর স�ান ঃদশরেনর েকেক অিতরি�ত করার 

কারেণই তাােদর একরাম করেত িগেয় তারা তাােদর 

গপাসনায় িলা হেয় আ�াহর গলসিহয়যােত িশেকর িলা 

হেয়েউ। 

 আ�াহেক আমার রব বেল �ীকৃিত েদয়ার অথর হে�:তাােক 

িনেজর জীবন, জীিবকা, ভােগযর ভাল-ম�, যাবতীয় কলযাণ 

ও অকলযােণর এক�ক মািলক ও পির ালক বেল িববাস 

করা। এ-সব েকেক তাার েকােনা শরীক বা সাহাযযকারী 

থাকার ি �া করােতা দসেরর কথা, তা পির ালনার েকেক 

েকােনা ব�র ঃভাব বা নবী বা অিলগেণর সুপািরশকারী 

থাকার ি �া করাও গপযুর� িববােসর পিরপ�ী। যুেগ যুেগ 

মানুেষর অম�ের এ-জাতীয় িববাস লািলত হওয়ার 

কারেণই তারা তাার রবসিবয়যােত িশেকর িলা হেয়েউ। 

  আদম (আ.) েক সৃি�র পর এক হাজার বউর পযর� তাার 

সম�ােনরা তাওহীেদর গপর ঃিতি�ত িউল। অতহপর তারা 

আদম (আ.)এর কবরেক স�ান করার েকেক বািাবািি 

করেত েযেত সবরঃথম আ�াহর গলসিহয়যােত িশেকর িলা 

হয়। এরপর আদম সম�ানেদর মধযকার পাা জন স  
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মানুষেক েকে কের তাােদর অনুসারীরা আ�াহর গলসিহয়যাত 

ও রবসিবয়যােত িশেকর িলা হয়। 

 আ�াহর রবসিবয়যাত ও গলসিহয়যােত গায়র�ােহর সমককতা 

বা িশকর মানুেষর িববাস, কমর ও অভযােসর মধয িদেয় হেয় 

থােক। মানুেষর িববােসর মেধয েয-সব িশকর হয়, তা 

আ�াহর রবসিবয়যােতর সােথ স�িকরত। আর কেমরর মেধয 

েয-সব িশকর হয়, তা আ�াহর গলসিহয়যােতর সােথ 

স�িকরত। আর অভযাস েযেহতু সাধারণত িববাসগত 

কারেণই গেি গো, েসেহতু অভযাসগত কেমরর �ারা েয-সব 

িশকর হয়, তাও আ�াহর রবসিবয়যােতর সােথ স�িকরত। 

 িশেকরর দু’ির ঃকার রেয়েউ। একির ‘আকবার’ আর 

অপরির ‘আসগার’। িশেকর আকবার আবার  ার ঃকার। 

জানগত িশকর, পির ালনাগত িশকর, অভযাসগত িশকর ও 

গপাসনাগত িশকর। যারা ঃথম িতন ঃকােরর িশকর কের, 

তারা আ�াহর রবসিবয়যােত িশকর কের। আর যারা েশষ 

ঃকােরর িশকর কের তারা আ�াহর গলসিহয়যােত িশকর কের।  

 েকগ যিদ অজতাবশত একির িশেকর আকবার কের এবং 

মুতুযর পসেবর তাে�েক তাওবা কের মরেত না পাের, তা হেল 

মুশিরক িহেসেবই তার হাশর হেব। আর কােরা �ারা যিদ 
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‘িশকর আসগার’ সংনিরত হয়, তা হেল েস মুশিরক বেল 

িবেবি ত হেব না;তেব তার ঃিতির ‘িশেকর আসগার’ 

এেককির কবীরা েগানাহ িহেসেব িবেবি ত হেব। এে�েক 

তাওবা কের মরেত না পারেল আ�াহ তা‘আলা ই�া 

করেল তােক রাসসলু�াহ -সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- 

এর শাফা‘আেতর মাধযেম কমা করেত পােরন, নতুবা 

সামিয়ক শািস�েত িনমি�ত করেবন। 

 আ�াহর গলসিহয়যাত ও রবসিবয়যােত িশকর সংনিরত হওয়ার 

জনয মানুেষর অজতা ও শয়তােনর বহমুখী ষিযযই 

েমৗিলকভােব দায়ী। 

  ধমরঃাণ ইয়াহসদী ও ি��ানেদরেক তােদর অজতার 

সুেযােগ িবিভ� নবী ও স  মানুষেদর মযরাদা দােনর েকেক 

অিতরি�ত করােনার মাধযেম শয়তান তােদর কবরসমসহেক 

গপাসনালেয়  পাম�িরত কেরিউল। তাােদর স�ানােথর 

তাােদর মসিতর বািনেয় তােদরেক েস-সব মসিতরর গপাসনা 

করেত িলা কেরিউল। যা বতরমােনও তােদর মােঝ 

যথারীিত ঃ িলত রেয়েউ। 

 শয়তান নসহ আলাইিহস সালােমর জািতর েলাকেদরেক েয-

সব িশকরী ধারণার িভি�েত িশকরী কেমর অভয� কেরিউল, 
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িাক েস-রকেমর িশকরী ধারণার িভি�েতই আরেবর �ীেন 

ই�াহীেমর অনুসারী বেল দাবীদারেদরেকও েস পাা জন 

ওিলর মসিতরসহ আেরা িবিভ� মসিতরর গপাসনা করেত অভয� 

কেরিউল। েফের�ােদরেক আ�াহর েমেয় হওয়ার �াম� 

ধারণা িদেয় তােদর নােম লাত, গযযা ও মানাত নােমর 

েদবী বািনেয় েস-গেলােক আ�াহর িনকরবতরী কের েদয়ার 

মাধযম ও তাার িনকর সুপািরশকারীর ভস িমকায় অবতীণর 

কেরিউল। েস মসিতরগেলােক তােদর জীবেনর িবিবধ কলযাণ 

ও অকলযাণ করার সামথরযবান বেলও ধারণা িদেয়িউল। 

আ�াহর িনকর েথেক পািথরব কলযাণ ঃািা ও অকলযাণ 

দসরীকরেণর জনয েদব-েদবীেদর মধয�তা ও সুপািরশ 

পাওয়ার আশায় তােদরেক েস-গেলার গে�েশয মানত করা, 

এেদর পােবর অব�ান করা এবং িবপেদ এেদর আ�ান 

করাসহ েমৗিখক, শারীিরক ও আম�িরক িবিভ� গপাসনায় 

িলা কেরিউল। এ-উািা তােদর অভযােসর মােঝও নানা 

রকেমর িশকরী কমরকাে�র িব�ৃিত নিরেয়িউল। 

  নসহ আলাইিহস সালােমর জািত েথেক আর� কের েশষ 

নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম পযর� দীনর 

সমেয়র মানুষেদরেক পথ�� করার েকেক শয়তান েয 

ধরেনর কলা-েকৗশল অবল�ন কেরিউল, েস রকেমর কলা-
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েকৗশল অবল�ন কেরই েস সাধারণ মুসিলমেদরেকও 

পথ�� করার ে �া  ািলেয়েউ। এ-ে �ার ফেলই েস 

তােদরেক জানগত, পির ালনাগত, অভযাসগত ও 

গপাসনাগত িবিভ� রকম িশকরী কমরকাে� িলা করেত 

সকম হেয়েউ। 

 রাসসল -সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- ও ওিলগণ  সবরক 

হািজর ও নািজর হেত পােরন, তাারা গােয়ব স�েকর শনেত 

ও জানেত পােরন এবং মৃতুযর পেরও মানুেষর গপকার 

করেত পােরন... ইতযািদ মেমর েয-সব ধযান-ধারণা সাধারণ 

মুসিলমেদর মােঝ ঃ িলত রেয়েউ, তা শয়তােনর েদয়া 

িশকরী ধারণা ৈব আর িকউুই নয়। এর মাধযেম েস রাসসল-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- ও ওিলগণ েক আ�াহর 

রবসিবয়যােতর ৈবিশে�যর অিধকারীর পযরােয় গ�ীত কেরেউ।  

 আরেবর মুশিরকেদর মােঝ নসহ (আ.)-এর সময়কার 

পাা জন ওিল ও িতনজন েফের�ার নােম িনিমরত মসিতর ও 

েদবীসমসহেক সাধারণ মানুষ ও আ�াহর মােঝ মধয�তা ও 

সুপািরশকারী হওয়ার েয ধারণা িদেয়িউল, মুসিলমেদর 

মােঝও তােদর ওিলেদর বযাপাের হবহ েসই ধারণার জ� 

িদেত সকম হেয়েউ।  
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 ভাগয পিরবতরেনর জনয সরাসির আ�াহর কােউ আেবদন-

িনেবদন না কের আরেবর মুশিরকেদর নযায় তা মৃত 

অিলগেণর ওসীলা ও সুপািরেশর মাধযেম  াইেত অভয� 

কেরেউ। 

 অিলগেণর মধয�তা ও সুপািরশ ঃািার মাধযেম পািথরব 

কলযাণাজরন ও অকলযাণ দসরীকরেণর আশায় তােদরেক 

মুশিরকেদর নযায় অিলগেণর কবর ও কবরসমসেহ মানত 

দান, েসখােন অব�ান করা, েরাগমুি� কামনা এবং িবপেদ 

সাহােযযর জনয আ�ান করাসহ িবিভ� রকেমর েমৗিখক, 

শারীিরক ও আম�িরক গপাসনায় িলা কেরেউ। 

  ভােগযর ভাল ও মে�র ঃিত যথাথর ঈমান না এেন সু� 

জীবন ও গ�ম জীিবকা লােভর জনয শরী‘আত িনেদরিশত 

ৈবধ প�ায় তদবীর ও কমর না কের নানা রকম িশকরী প�ায় 

তদবীর ও কমর করেত তােদরেক অভয� কের তুেলেউ। 

 নবী, ওিল ও সাধারণ মানুষ িনিবরেশেষ সকল কবরবাসীেক 

সালাম িদেল আ�াহর িবেশষ বযব�াপনায় তারা তা শনেত 

পান ও সালােমর জবাব েদন। তােদর মাগিফরােতর জনয 

েদা‘আ করেল এবং উওয়াব েরউানী করেল এেত তােদর 

রহ আনি�ত হয়। তারা আমােদর জনয েনক েদা‘আও 
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কেরন। এ-েকেক ওিল আর সাধারণ মানুষ বেল েকােনা 

পাথরকয েনই। তেব তােদর েস েদা‘আ আমােদর েকােনা 

গপকাের আেসনা। েকননা, িবশু হাদীস মেত মানুষ মৃতুযর 

পর মানুেষর গপকারেযাগয তােদর যাবতীয় ‘আমল বঅ 

হেয় যায়। তা উািা বরযখী জীবন েকােনা গপকারেযাগয 

কেমরর জীবন নয়। িক� শয়তান সাধারণ মানুষেদর িনকর 

অিলগেণর িবষয়ির এ সাধারণ িনয়েমর বযিত�ম বেল 

ধারণা িদেয়েউ। তাারা মের যাওয়ার পেরও জীিবত থাকার 

নযায় আমােদর গপকার করেত পােরন বেল ধারণা 

িদেয়েউ। তাােদর আ�ান করেল তাারা শনেত পােরন বেলও 

ধারণা িদেয়েউ। অথ  তাােদর বযাপাের এমন ধারণা করা 

তাােদরেক আ�াহর রবসিবয়যােতর ৈবিশে�য শরীক করার 

শািমল। 

 শয়তান মুশিরকেদর িববাস, কমর ও অভযােসর সােথ 

সাধারণ মুসিলমেদর অেনক িববাস, কমর ও অভযােসর 

বহলাংেশ সংেযাগ �াপন করেত সকম হেয়েউ। েকক 

িবেশেষ বরং তােদরেক মুশিরকেদরও অ�গামী করেত 

সামথরয হেয়েউ। আরেবর মুশিরকরা েযখােন সমুে  

মারা�ক ঝি ও তুফােনর কবেল পিতত হেল িবপদ েথেক 

গুােরর জনয তােদর েদবতােদর কথা ভুেল েযেয় 
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একিন�ভােব আ�াহেকই সাহােযযর জনয আ�ান করেতা; 

েসখােন অেনক মুসলমােদরেক অনু প িবপেদ আ�াহর 

পিরবেতর সাহােযযর জনয বদর পীর, বিপীর আ�ুল কািদর 

জীলানী ও মঈনুি�ন ি �ীেক আ�ান করেত িশিখেয়েউ। 

 আ�াহ তা‘আলার রবসিবয়যােত িশকর করা েথেক বাা েত 

হেল জানেত হেব েয, েয-সব নামাবলী ও ৈবিশে�যর কারেণ 

আ�াহ আমােদর রব, েস-সব ৈবিশে�যর সামানযতম েকােনা 

ৈবিশে�যও িতিন কাগেক তাার শরীক কেরন না। েকগ িনজ 

ঃে �ায়ও তােত তাার শরীক হেত পােরনা।  

 মানুেষর ভােগযর যাবতীয় কলযাণ ও অকলযােণর িবষয়ির 

আ�াহর রবসিবয়যােতর আওতাধীন িবষয়। েকােনা মানুষ বা 

েকােনা ব�র পেক কােরা েকােনা গপকার বা অপকার 

করার িনজ� েকােনা কমতা েনই। আ�াহর ই�া হেলই 

েকবল েকােনা মানুষ বা েকােনা ব� কােরা গপকার বা 

অপকােরর ওসীলা বা মাধযম হেত পাের। তাই েকােনা 

মানুষ বা েকােনা ব�র �ারা গপকৃত হেল বলেত হেব: 

আ�াহর রহমেত অমুক মানুষ বা অমুক ব�র মাধযেম 

গপকৃত হেয়িউ। েকােনা ঔষধ পান করেল বলেত হেব: 

অমুক ঔষধ পান করার মাধযেম আ�াহর রহমেত গপকার 

েপেয়িউ। এক কথায় যাবতীয় গপকার ও অপকােরর 
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িবষয়েক েকােনা মানুষ বা ব�র সােথ স�িকরত না কের 

েকবল আ�াহ তা‘আলার সােথই স�করযু� করেত হেব। 

 একমাক যমযেমর পািন বযতীত অনয েকােনা ওিল বা পীর 

ফিকেরর সােথ সংিশল� েকােনা কস প বা পুকুেরর পািন, 

কবেরর পুিােনা েমাম, মাির ও গাউ ইতযািদ মানুেষর 

েকােনা কলযাণ করেত পাের বেল িববাস করা আ�াহ 

রবসিবয়যােত িশেকরর শািমল। 

 ভাগয পিরবতরন বা েরাগ বযািধ িনবারেণর জেনয েজযািতষ, 

গণক, িজন সাধক, ফিকর ও কিবরাজেদর িনকর এরা 

ভিবষয  স�েকর অেনক িকউু জােন এমন ধারণা িনেয় 

যাওয়া এবং তােদর েদয়া পাথেরর আংির, বালা ও তা‘বীজ 

বযবহার করা বযবহারকারীর মেনর অব�ার পিরেঃিকেত 

িশেকর আকবার বা আসগার হেত পাের। 

 স  ও অস  মানুষ িনিবরেশেষ সকেলর জেনযই আ�াহর 

রহমেতর দরজা সবরদা গ�ু� রেয়েউ। মানুষ গােয়ব 

স�েকর জানেত পােরনা বেল কাগেক েকােনা সংবাদ িদেত 

হেল ঃেয়াজেন অেনযর ওসীলা �হণ করেত হয়। িক� 

মহান আ�াহ যাবতীয় গােয়ব স�েকর জােনন বেল তাার 

কােউ আমােদর েয েকােনা সমসযার কথা জানােত হেল এ-
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জেনয েকােনা নবী, ওিল ও বুজুগরেদর নােমর ওসীলা 

�হেণর েকােনা ৈবধতা �ীকৃত নয়। েকননা, আমােদর 

ঃেয়াজেনর কথা েকােনা ওসীলা উািাই সরাসির তাােক 

জানােনা যায়। তেব ওসীলা �হণ করেল তাার সু�র 

নামাবলী, ঈমােনর রকুনসমসেহর ঃিত ঈমান, েয েকােনা 

স কমর, জীিবত মানুেষর েদা‘আ, িনেজর অপরােধর �ীকৃিত 

ও অসহায়তা বণরনার ওসীলা �হণ করেত হেব। েকােনা 

নবী বা ওিলর নােমর ওসীলায় নয়। েকননা, মানুেষরা 

পর�েরর �ারা ঃভািবত হয় বেল এমন ওসীলা মানুেষর 

মেধয  লেত পাের। িক� মহান আ�াহ কােরা নাম শেন 

ঃভািবত হন না। তাই কােরা নােমর ওসীলায় তাার িনকর 

িকউু আেবদন করা েযেত পােরনা। েকােনা েকান হাদীস 

�ারা বাহযত এমন ওসীলা �হেণর ৈবধতা ঃমািণত হয় বেল 

কােরা মেন হেলও বা�েব েস-সব হাদীস �ারা তা ঃমািণত 

হয়না। েকননা, েস-সব হাদীস �ারাও ঃকৃতপেক সংি�� 

সাহাবীেদর েদা‘আর ওসীলা �হণই মসলত গে�শয। তাােদর 

নাম ও মযরাদার ওসীলা �হণ করা েস-সেবর গে�শয নয়। 

  েয-সব িবষয় আ�াহ বযতীত অপর েকগ িদেত পােরনা, 

তা আ�াহ বযতীত অপর কােরা িনকর  াওয়া যায়না। রাসসল 

-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম- বা ওিলগণ  মৃতুযবরণ 
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কেরেউন বেল তাারা দুিনয়ার মানুেষর েউার বা বি েকােনা 

গপকারই করেত পােরন না। তাই তাােদর িনকর িকউু 

 াওয়া যায়না। েকগ তােদর কােউ িকউু আবদার করেলও 

কুরআেনর িশকানুযায়ী তাারা েস আবদার শনেত পােরন 

না। শনেত পারেলও তাারা এর েকােনা জবাব েদেবন না। 

তাােদর কােউ িকউু আবদার করা িশকর হওয়ার কারেণ 

সসরােয় মরয়ােমর ৮২ নং আয়ােতর বণরানুযায়ী েকয়ামেতর 

িদন তাারা তাােদর আ�ানকারীেদর িবরেু অব�ান 

েনেবন।  

 েকান জীিবত মানুেষর �ারা েকােনা অেলৗিকক কমর 

সংনিরত হেল িতিন যিদ শরী‘আেতর যথাথর অনুসারী হন, 

তা হেল তা তার কারামত িহেসেব গণয হেত পাের। তেব 

এির তাােক িব�া� করার জনয তাার অজাে� তাার মাধযেম 

ঃকািশত শয়তােনর েকােনা েতেলশমািতও হেত পাের। 

আর যিদ িতিন শরী‘আেতর অনুসারী না হন, তা হেল তা 

িনহসে�েহ শয়তােনর েতেলশমািত হেয় থাকেব। িবষয়ির 

তাার কারামত েহাক আর না-ই েহাক, এ-কারেণ তাার 

বযাপাের অিতরি�ত ি �া কের তাােক আ�াহর রবসিবয়যােতর 

েকােনা েকান ৈবিশে�যর অিধকারীর মযরাদায় গ�ীত করা 
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যােবনা। েকননা, ওিলেদর বযাপাের অিতরি�ত ি ম�া 

কেরই যুেগ যুেগ সাধারণ মানুেষরা িশেকর িনমি�ত হেয়েউ। 

 আ�াহ তা‘আলার গলসিহয়যােত িশকর করা েথেক বাা েত হেল 

বুঝেত হেব েয, েয ব� দান করা শয়তােনর সামেথরযর 

মেধয রেয়েউ, তা েকােনা মৃত ওিলর কবর ও কবের 

আেবদেনর পর অেলৗিকক গপােয় েকগ েপেয় থাকেল 

এরােক স�সণর েপ শয়তােনর েতেলশমািত বেলই িববাস 

করেত হেব। েকননা, কবের আেবদনকারী ও অনযানয 

সাধারণ মানুষেদরেক িব�াম� করার জনয শয়তান অদৃেশয 

েথেক েস িনেজই বা তার অনুসারীেদর মাধযেম এমন 

আ�ানকারীেদর ঃেয়াজন পসণর কের েদয়। আেবদন পসণর 

করা যিদ শয়তােনর সামেথরযর মেধয না থােক, তা হেল 

বুঝেত হেব েয, আ�াহই িনজ অনু�েহ আেবদনকারীর 

ঃেয়াজেনর িদক িবেব না কের তা পসণর কের িদেয়েউন। 

তােত কবর� ওিলর আেদৗ েকােনা েকরামিত েনই। 

েকননা, আমরা জািন েয, আরেবর মুশিরকরা তােদর ওিল 

ও েফের�ােদর নােম িনিমরত েদবতােদর কােউ বৃি�  াইেল 

বৃি� হেতা। তারা এিরেক তােদর েদবতােদর ওসীলায় 

েপেয়েউ বেলও িববাস করেতা। অথ  এ বৃি� আ�াহর 

রহমেতই বিষরত হেতা। এর িপউেন েযমিন তােদর েদব- 
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েদবীেদর আেদৗ েকােনা হাত িউল না, েতমিন কবের 

আেবদনকারীেদর ঃেয়াজন পসরেণর িপউেনও কবর� ওিলর 

আেদৗ েকােনা হাত েনই। 

 মানুেষর ঈমান ও ৈধেযরর পরীকা �হেণর জনয আ�াহ 

তােদর ভােগয কলযাণ ও অকলযাণ িদেয় দীনর বা �ি েময়াদী 

পরীকা �হণ কের থােকন। পরীকা েশেষ ই�া হেল 

িতিনই তা পিরবতরন কেরন। তাই েকােনা কলযাণাজরন বা 

অকলযাণ দসরীকরেণর জনয ঃেয়াজনীয় ও গপযু� ৈ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। গে�শয 

অজরেনর জনয গৃহীত প�ার গপর িনভররশীল না হেয় তা 

ঃািার জনয িবষয়িরেক আ�াহর ই�ার গপের েউেি িদেয় 

ৈধেযরর সােথ েকবল তাার গপেরই ভরসা করেত হেব। মেন 

রাখেত হেব েয, েকােনা কবর বা কবেরর পােশ অব�ান 

করা, জীবেনর েয েকােনা কলযাণাজরন ও অকলযাণ 

দসরীকরেণর জেনয েকােনা মৃত ওিলর শরণাপ� হওয়া, 

তাােদর সাহােযযর আশাবাদী হেয় তাােদরেক আ�ান করা ও 

তাােদর গপর ভরসা করা ঃকাশয িশকর। আেখরােত 

মানুেষর মুি�র েসাপান হে� িবশু ঈমান ও সিাক 
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‘আমল। যারা এ দু’ির ৈবিশে�য বলীয়ান হেব, েকবল তারাই 

এ দু’েয়র ওসীলায় আ�াহর রহমেত মুি� লােভ ধনয হেব। 

 যারা িবশু ঈমান ও সিাক ‘আমল বযতীত মৃত ওিলেদর 

শাফা‘আেতর মাধযেম আেখরােতর মহাসমু  িনরাপেদ পািি 

েদয়ার ি ম�া কের, তােদর েস ি ম�া মাকিসার জােলর 

নযায়ই দুবরল,397 মৃদু বাতােস েয জাল িউ�-িভ� হেয় যায়, 

েস জালেক মাকিসার পেক েযমন িনরাপেদ বসবােসর 

জেনয আ�য় �ল িহেসেব ধারণা করা িাক নয়, েতমিন 

কােরা পেক আেখরােতর ভয়াবহ িদেন ওিলগণ েক মুি�র 

িনরাপদ আ�য় �ল িহেসেব ধারণা করাও িাক নয়।  

 অিলগেণর সুপািরশ লােভ আেখরােত ধনয হওয়ার আশায় 

যারা তাােদর কবর ও কবের সময় অিতবািহত করেউ, তারা 

ঃকৃতপেক মারা�ক ভুেলর মেধয িনমি�ত রেয়েউ। 

েকননা, আ�াহর সৃি�র মেধয তাার িঃয়ভাজন বলেত এমন 

েকগ েনই- িযিন তাার পসবর অনুমিত বযতীত �ীয় মযরাদার 

                                                           
397. আয়াতির িন� প: 

ُِ�َ  َنَثُل  ﴿ َّ ْ  ل َُذوا َّ ِ  َُونِ  ِن� ل َّ ۡوِ�َآءَ  ل
َ
ََذۡت  للَۡعََكُبوتِ  َكَمَثلِ  أ َّ ۖ  ل ۡوَه�َ  �نّ  بَيۡٗتا

َ
 لۡ�ُُيوتِ  أ

ْ  شَوۡ  وِت� للَۡعََكبُ  َ�َۡيُت   ]وو٤١:والعغكب ت[و﴾ ٤ َ�ۡعَُۡمونَ  َ�نُوا

আল-কুরআন, সসরা আনকাবসত: ৪১। 
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ওসীলায় আেখরােত তাার কােউ কােরা জেনয শাফা‘আত 

করেত পােরন। বরং সাধারণ মানুেষরা আজ যােদরেক 

আেখরােত তােদর িবপদকালীন সমেয় সুপািরশ করেত 

পারেবন বেল সাবয� কের িনেয়েউ, আ�াহ েসিদন তােদর 

বলেবন: ‘‘েতামরা যােদরেক আমার শরীক বেল মেন 

করেত, তােদরেক ডােকা, তখন তারা তােদরগেক ডাকেব। 

িক� তাারা তােদর ডােক সািা েদেবন না। গপর� আ�াহ 

তােদর মােঝ একির অম�রায় সৃি� কের েদেবন’’।৩৯৭

398 

ফেল তােদর সকল আশা ও ভরসা ি রতের বযথরতায় 

পিরণত হেব। 

 আেখরােত রাসসলু�াহ-সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-বযতীত 

অনযানয নবী-রাসসলসহ সকল মু’িমন ও ওিলগণ  িনেজর 

ি ম�ায় গি�� থাকেবন। হাশেরর ময়দােন িহসাব-িনকাশ 

 লাকালীন সমেয় একমাক সবর েশষ নবী ও রাসসল মুহা�দ-

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বযতীত সাধারণভােব কােরা 

জেনয কােরা েকােনা সুপািরেশর অি�ব কুরআন ও িবশু 

                                                           
398. আয়াতির িন� প: 

َّوۡمَ  ﴿ ُُ  َو و ُُ �َ  ْ َُوا َ�ٓءِيَ  نَا َ�ُ  َ�ُِ َّ ْ  َََۡ ۡ  َََدَعوُۡه ۡ  �ََ�ۡمُت ۡ  ل َتِجيُبوا َۡ َ ََا شَُه ۡ  � ََُه  وََجَعۡۡ ا بَيۡ ُٗ ِ  ّنۡوِ
 ]وو٥٢:والكهف[و﴾

আল-কুরআন, সসরা:কাহাফ: ৫২।  
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হাদীস �ারা �ীকৃত নয়। হযাা, সাধারণভােব তাােদর সুপািরশ 

�ীকৃত হেয়েউ েকবল জাহা�ামী মু’িমনেদর জাহা�ােম 

যাওয়ার পর তােদরেক জাহা�াম েথেক েবর কের আনার 

েকেক। আল-কুরআেন আেখরােত শাফা‘আেতর িবষয়ির 

শধুমাক কািফর ও মুশিরকেদর েবলায়ই অ�ীকার করা 

হয়িন, বরং মু’িমন মুশিরকেদর েবলায়ও তা অ�ীকার করা 

হেয়েউ। 

অতএব, েয-সব মুসিলম ভাই ও েবােনরা আেখরােত 

আ�াহর স�ি� েপেয় ধনয হেয় মুহস েতরর জেনযও জাহা�ােম না 

েযেয় ঃথেমই জা�ােত েযেত আ�হী, তােদরেক এখন েথেকই 

যাবতীয় জানগত, পির ালনাগত, গপাসনাগত ও অভযাসগত িশকর 

হেত স�সণরভােব মু� হেত হেব। িনজ িববাস, কমর ও অভযাস 

েথেক যাবতীয় িশকরী কমরকা�েক স�সণর েপ পিরহার কের িনেত 

হেব। িনেজর অজাে� যত েউার বা বি িশকর হেয় েগেউ েস 

সেবর জেনয আ�াহর িনকর কমা  াইেত হেব। মেন রাখেত হেব, 

এর মেধযই রেয়েউ আমােদর সকেলর পিরকাণ।  

و آخر اعوانر أن . ومر علينر ى  الالغ . رل� و هللا المد و ابنةتمت د 

و ص� اهللا وسلم ا الب األم� وا آل . المد هللا رب العرب� 

 . وصحبه وسلم، ومن سرر ا نهجه و تبع هدايته ىل يوم الين
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7. কাজী উানা গ�াহ পািনপথী, আত-তাফসীরল মাযহারী, 
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553 

17. আবু জা‘ফর বহাবী, আহমদ ইবন মুহা�দ, শরেহ মা‘আনী 
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সং�রণ)। 
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১৯৮৩ ি�.)। 

26. আন-নাসাঈ, আহমদ ইবেন শ‘আইব আবু ‘আি�র রহমান, 

আস-সুনান;স�াদনা:ড. আ�ুল গাফফার সুলায়মান, (ৈবরত: 

�ারল কুতুিবল ইলিময়যাহ, ১ম সং�রণ, ১৯৯১ ি�.)। 

27. আ�ীসাপুরী, আবু ‘আ�ু�াহ মুহা�দ ইবন ‘আ�ু�াহ, আল-

মুসতাদরাক ;স�াদনা: মু�ফা ‘আ�ুল �ািদর আবা, (ৈবরত: 

�ারল কুতুিবল ইলিময়যাহ, ১ম সং�রণ, ১৯৯০ ি�.)। 

28. বুখারী, আবু ‘আি��াহ মুহা�দ ইবন ঈসমাঈল, আস-

সহীহ;স�াদনা: ড. মু�ফা আদীব আল-বাগা, (ৈবরত: �ার 

ইবেন কাউীর আল-ইয়ামামাহ, ৩য় সং�রণ, ১৯৮৭ি�.)। 

29. বায়হা�ী, আহমদ ইবেন হসাইন, আসসুনানুল কুবরা; (ম�া: 

মাকতাবাতু �ারল বায, স�াদনা: মুহা�দ আ�ুল কািদর 

আবা, সং�রণ িবহীন, ১৯৯৪ ি�.)। 

30. রাহওয়ায়হ, ইসহাক ইবন ই�াহীম ইবন িমখলদ, 

মুসনাদ;স�াদনা:ড.আ�ুল গফুর আল-েবলস ী, 

(মদীনা:মাকতাবাতুল আইমান, ১ম সং�রণ, ১৯৯১ ি�.)। 

হাদীেসর বযাখযা��: 
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31. ‘আজীমাবাদী, আবুত তাইিয়যব মুহা�দ শামসুল হক, ‘আগনুল 

মা‘বসদ শরেহ সুনািন আবী দাগদ; (ৈবরত:�ারল কুতুিবল 

ইলিময়যাহ, ২য় সং�রণ, ১৪১৫িহ:)। 

32. ইবেন হাজার ‘আসকালানী, ফতহল বারী িব শরিহল বুখারী, 

(ৈবরত:�ারল মা‘িরফাহ, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)। 

33. ইবনুল আউীর, আনেনহায়াতু ফী গারীিবল হাদীিস ওয়াল 

আউার; (ৈবরত: আল-মাকতাবাতুল ইলিময়যাহ, সং�রণ 

িবহীন, সন িবহীন)। 

34. নববী, শরফু�ীন, শরহ সহীহ মুসিলম; (�ান িবহীন: ১ম 

সং�রণ, ১৯২৯ ি�.)। 

35. মু�াহ ‘আলী আল-কারী, িমর�াতুল মাফাতীহ; 

(মুলতান:মাকতাবাহ ইমদািদয়যাহ, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)। 

36. িশববীর আহমদ ‘গউমানী, ফতহল মুলিহম িব শরেহ সহীহ 

মুসিলম; (করা ী: মাকতাবাতুল েহজায, সং�রণ িবহীন, সন 

িবহীন)। 

‘আকীদার ��ািদ: 

37. আহমদ বাহজাত, আ�াহ ফীল আ�ীদািতল ইসলািময়যাহ; 

(কায়েরাহ মুআউ উাসাতুল আহরাম, ৪থর সং�রণ, ১৯৯৬ ি�.)। 

38. আল-বরীকান, ই�াহীম, ড., আল-মাদখালু িল েদরাসািতল 

‘আ�ীদািতল ইসলািময়যাহ; (আল-খুবার: �ারস সু�াহ, সং�রণ 

িবহীন, ১৯৯২ ি�.)। 
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39. আল-জাযাইরী, আবু বকর জািবর, ‘আ�ীদাতুল মু‘িমন; (েজ�া: 

দারস শরক, ৫ম সং�রণ, ১৯৮৭ ি�.।)। 

40.  আল-গাযালী, আল-ইমাম, আল-ই�েতসাদ ফী গসসিলল 

এ‘েতকাদ।  

41. আস-সাইিয়যদ সােবক, আল-‘আ�াইদুল ইসলািময়যাহ; (ৈবরত: 

দারল িকতািবল ‘আরাবী, সং�রণ িবহীন, ১৯৭৫ ি�.)। 

42. ‘আ�ুল ‘আযীয আল-মুহা�দ আল-সলমান, আল-আসইলাতু 

ওয়াল আজিয়বািতল গসসিলয়যািত ‘আলাল ‘আ�ীদািতল 

ওয়ািসিতয়যাহ িল ইবেন তাইিময়যাহ; (ঃকাশ িবহীন, ২১ম 

সং�রণ, ১৯৮৩ ি�.)। 

43. ইবন আিবল ইয য, আল-হানাফী, শরহল ‘আ�ীদািতত 

বাহািবয়যাহ ; (ৈবরত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৫ম সং�রণ, 

তািরখ িবহীন)। 

44. েশখ ‘আ�ুর রহমান ইবন হাসান আ-লুশ েশখ, ফাতহল 

মাজীদ িব শারিহ িকতািবত তাওহীদ ; (লাহর : আনসারস 

সু�ািতল মুহা�িদয়যাহ, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন)। 

45. শাহ ইসমাঈল শহীদ, তা�িবয়াতুল ঈমান; (েদওব�: মাকতাবা 

থানভী, সং�রণ িবহীন, ১৯৮৪ ি�.)। 

46. সুলাইমান ইবন ‘আি��াহ ইবন মুনী’, আশ-শায়খ, তাইসীরল 

‘আযীিযল হামীদ ফী শরেহ িকতািবত তাওহীদ; (ৈবরত: আল-

মাকতবুল ইসলামী, ১ম সং�রণ, ১৪০২িহ:)। 
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47. মুবারক ইবন মুহা�দ আল-মীলী, আশিশকুর ওয়া মাজািহরহ; 

(মদীনা:আল-জািম‘আতুল ইসলািময়যাহ, ১ম সং�রণ, 

১৪০৭িহ:)। 

48. মু�া ‘আলী �ারী আল-হানাফী, শরহ িকতািবল িফকহল 

আকবার; (ৈবয়রত : দারল কুতুিবল ইলিময়যাহ, সং�রণ 

িবহীন, তািরখ িবহীন)। 

49. মাহমসদ শালতুত, আল-ইসলামু আ�ীদাতুন ওয়া শরী‘আতুন; 

(কায়েরা: দারশ শরক, ১৭তম সং�রণ, ১৯৯৭ ি�.)। 

50. মুহা�দ আল-গাযালী, ‘আ�ীদাতুল মুসিলম; (কায়েরা: দারল 

কুতুিবল ইসলািময়যাহ, সং�রণ িবহীন, ১৯৮০ ি�.)। 

51. মুহা�দ খলীল হাররাস, শরহল ‘আ�ীদািতল ওয়ািসিতয়যাহ; 

(মদীনা: মারকাজুদ দাওয়াহ, েসৗিদ আরব, ৭ম সং�রণ, 

তািরখ িবহীন)। 

52. যাকািরয়যা ‘আলী ইগউুফ, আল-ঈমান ওয়া আ-উারহ ওয়া 

আশিশকুর ওয়া মাজািহরহ; (কায়েরা: মাকতাবাতুস সালাম 

আল-‘আলিময়যাহ, ২য় সং�রণ, তািরখ িবহীন)।  

িফকেহর �� সমসহ: 

53. আল-কা-সানী, ‘আলগ�ীন আবু বকর ইবন মাস‘গদ, 

বাদাই‘গস সানাই‘গ; (করা ী: এস.এম.সাঈদ ক�ানী, ১ম 

সং�রণ, ১৯১০ ি�.)। 
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54. ইবেন ‘আিবদীন, হািশয়াত ◌রুি�ল মুহতার ‘আলাদ দুরিরল 

মুখতার; (পািক�ান:এই .এম.সাঈদ ক�ানী, সং�রণ িবহীন, 

সন িবহীন)। 

55. ইবনুল হমাম, কামাল গ�ীন মুহা�দ ইবন ‘আ�ুল ওয়ািহদ, 

শরেহ ফতুহল কাদীর; (�ান িবহীন: �ার এহইয়াগত তুরািউল 

‘আরাবী, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)। 

56. ইমাম নববী, আল-মাজমস‘ শরহল মুহা�াব; (�ান 

িবহীন:�ারল িফকর, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)। 

57. �াযী উানাগ�াহ পািনপিত, ফতাওয়া রশীিদয়াহ। 

58. মুহা�দ ‘আ�ুর রহীম, ফতাওয়া রহীিময়যাহ; (গজরার : 

মকতবা-ই- রহীিময়যাহ, 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, আলমাবসসতব; 

(করা ী: এদারাতুল কুরআিন ওয়াল ‘গলসিমল ইসলািময়যাহ)। 

ইসলােমর ইিতহাস স�িকরত ��ািদ: 

61. আল-মুবারকপসরী, সিফয়ুযর রহমান, আর-রাহী�ুল মাখতুম ; 

(িরয়াদ : দারস সালাম, ১৯৯৪ ি�., সং�রণ িবহীন)। 

62. ইবেন কাউীর, আল-েবদায়াতু ওয়ান েনহায়াহ; (ৈবরত: 

মককতাবাতুল মা‘আিরফ, ৬� সং�রণ, ১৯৮৫ ি�.)। 
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63. ইবেন িহশাম, আক সীরাতুন নবিবয়যাহ;স�াদনা:মু�ফা আস-

সা�া ও গং, (িমশর:তুরাউুল ইসলাম, সং�রণ িবহীন, তািরখ 

িবহীন)। 

64. নদভী, ৈসয়দ সুলায়মান, তারীখু ‘আরিদল ‘আরব; 

(করা ী:�ারল এশা‘আত, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন)। 

65. নদভী, ৈসয়দ সুলায়মান, মাওলানা, তারীখু আরিদল কুরআন; 

(করা ী: দারল এশা‘আত, ১ম সং�রণ, তািরখ িবহীন)। 

66. মুহা�দ ইবন ‘আ�ুল ওয়াহহাব, মুখতাসার সীরািতর রাসসল; 

(িরয়াদ: আর-িরয়াসাতুল দআ-�াহ িল এদারািতল বুহিউল 

ইলিময়যাহ..., সং�রণ িবহীন, ১৪০৮িহজরী)। 

67. হাসান ই�াহীম হাসান, ড., তারীখুল ইসলাম; (কায়েরা: 

মাকতাবাতুন নাহদািতল িমশিরয়যাহ, ১৪ সং�রণ, ১৯৯৬ ি�.)। 

অনযানয ‘আরবী��: 

68. ইবেন তাইিময়যাহ, আল-�া‘ইদাতুল জালীলাহ িফত 

তাওয়াসসুিল ওয়াল অউীলাহ; স�াদনায় ৈসয়দ রশীদ েরজা, 

(...: মাকতাবািতউ েউ�াফািতত �ীিনয়যাহ, কং�রণ িবহীন, 

তািরখ িবহীন)। 

69. ইবেন তাইিময়যাহ, আহমদ, একেতজাগস িসরািতল মু�াকীম, 

স�াদনা: হািমদ আল-ফ�ী, (ৈবরত:দারল মা‘িরফাহ, 

সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন)। 
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70. ইবেন তাইিময়যাহ, িযয়ারাতুল কুবসির ওয়াল ইে�নজািদ িবল 

মাকবসর; (িরয়াদ: আর িরয়াসাতুল ‘আ-�াহ..., দারল ইফতা, 

১ম সং�রণ, ১৪১০িহ:) 

71. ইবনুল জাওযী, আবুল ফরজ ‘আ�ুর রহমান, তলবীেস 

ইবলীস; (ৈবরত: দারল কুতুিবল ইলিময়যাহ, ১ম সং�রণ, 

১৯৮৩ ি�.)। 

72. ইবেন হাজার আল-‘আস�ালানী, েলসানুল মীযান; (ৈবরত: 

মুআসসাসাতুল এ‘লাম িলল মাববস‘আত, ৩য় সং�রণ, ১৯৮৬ 

ি�.)। 

73. ইবেন কাউীর, ইসমাঈল, আবুল েফদা ইসমাঈল, �াউাউুল 

আি�য়া; স�াদনা : আ�ুল কািদর আহমদ আবা, (কায়েরা: 

মাববায়াতু েহসান, ১ম সং�রণ, ১৯৮১ ি�.)। 

74. ইবেন কাইিয়যম আল-জাওিযয়যাহ, মুহা�দ ইবেন আবু বকর, 

হািশয়াতু ইবিনল কাইিয়যম; (ৈবরত: �ারল কুতুিবল 

ইলিময়যাহ, ২য় সং�রণ, ১৯৯৫ ি�.)। 

75. ইবেন কাইিয়যম আল-জাওিযয়যাহ, এগাউাতুল লাহফান; 

(কায়েরা: দারত তুরািউল ‘আরাবী, ২য় সং�রণ, ১৯৮৩ ি�.)। 

76. ইবেন কাইিয়যম আল-জাওিযয়যাহ, িমফতাহ দািরস সা‘আদাহ, 

(ৈবরত: দারল কুতুিবল ইলিময়যাহ, সং�রণ িবহীন, তািরখ 

িবহীন)। 

77. আবু যুহরাহ, ইমাম, মুকারানাতুল আদইয়ান; (কায়েরা:দারল 

িফকিরল ‘আরাবী, সং�রণ িবহীন, ১৯৯১ ি�.)। 
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78. আহমদ  মী, মাজািলসুল আবরার; (করা ী:�ারল এশা‘আত, 

সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)। 

79. আহমদ শালাবী, ড.; মু�ারানাতুল আদইয়ান; 

(কায়েরা:মাকতাবাতুন নুহদািতল িমসরীয়যাহ, ৮ম সং�রণ, 

১৯৮৯ ি�.)। 

80. আ�াহানী, আবু নাঈম আহমদ ইবন ‘আ�ু�াহ, িহলয়াতুল 

আগিলয়া; (�ান িবহীন, �ারল িকতািবল ‘আরাবী, ৪থর 

সং�রণ, ১৯৮৫ ি�.)। 

81. আল-বানী, মুহা�দ নািসর গি�ন, তাহজীরস সািজদ ‘আন 

ইে�খা-িজল কুবসির মাসািজদা; (ৈবরত: আল-মাকতাবুল 

ইসলামী, ৪থর সং�রণ, ১৪০২িহজরী)। 

82. আল-জুরজানী, শরীফ ‘আলী ইবন মুহা�দ, িকতাবুত 

তা‘রীফাত;ৈবরত: দাবুল কুতুিবল ইলিময়যাহ, ১ম সং�রণ, 

১৯৮৩ ি�)। 

83. আল-জাযাইরী, আবু বকর জািবর, ওয়া জাগ ইয়ারকুদুন!!! 

মাহলান ইয়া েদা‘আতাত দালালাহ; ( مهال !!! وجاءوا يركضون 

 ,ান িবহীন: িমন ওয়াউাইিলদ দা‘ওয়াহ�) (يا دعاة الضاللة

১৪০৬িহজরী)। 

84. আদ-েদহলভী , শাহ ওয়ালী গ�াহ, হ�াতু�ািহল বািলগাহ; 

(ৈবরত: �ারল মা‘িরফাহ, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)। 



 

562 

85. আদ-েদহলভী, শাহ ওয়ালী গ�াহ মুহাি�স, আল-ফাগজুল 

কাবীর ; (েদওব� : এমদািদয়া কুতুবখানা, সং�রণ িবহীন, 

তািরখ িবহীন)। 

86. গংেগাহী, মাওলানা মুহা�দ হানীফ, জাফারল মুহাসিসলীন িব 

আহওয়ািলল মুআলিলফীন; (করা ী:দারল এশা‘আত, ১ম 

সং�রণ, সন িবহীন)। 

87. ওয়ািহদ গি�ন খান, আল-ইসলামু ইয়াতাহা�া; (কায়েরা: 

আল-মুখতারল ইসলামী, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন)। 

88. ফারক হামাদাহ, ড., আল-ওয়ািসয়যাতুন নববীয়যাহ; (আল-

মাগিরব: দারউ েউ�াফাহ, ১ম সং�রণ, ১৯৮৩ ি�.)। 

89. কাজী উানাগ�াহ পািনপিথ, ইরশাদুত তািলবীন। 

90. মুহা�দ আিরফ স�হলী, মাওলানা, ে�লভী িফ না কা নয়া 

 প; (গ�স র ভাষায়), (লাহর : আ�াফ �াদাসর , ২য় সং�রণ, 

১৯৭৮ ি�.)। 

91. মুহা�দ ইবন ‘আ�ুল ওয়াহহাব, মাসাইলুল জািহিলয়যাহ; 

(মদীনা: মাবািব‘গল জােম‘আিতল ইসলািময়যাহ, সং�রণ 

িবহীন, ১৩৯৬িহজরী)। 

92. নদভী, আবুল হাসান ‘আলী , মা-যা খািউরাল আ-লামু িব 

ইনেহবািবল মুসিলমীন; (আলিমল ইসলামী িলল মুনা�ামািতত 

বু�ািবয়যাহ, সং�রণ িবহীন, ১৯৮১ ি�.)। 
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93. নসর েকলীম, মাওলানা, ে�লভী মাযহাব আওর ইসলাম; 

(ফয়সালাবাদ : মাকতাবা দারল গলসম ফয়েয মুহা�দী, 

সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন) 

94. হাসানুল বা�া, মাজমস‘আতু রাসা-ইিলল ইমাম আশ-শহীদ; 

(ৈবরত: আল-মুআছউাউাতুল ইসলািময়যাহ, সং�রণ িবহীন, 

তািরখ িবহীন)। 

95.  সাঈদ আহমদ বালনপসরী, আল-‘আগনুল কবীর িফল ফাওিযল 

কবীর; (েদওব�: মাকতাবাতু েহজায, সং�রণ িবহীন, সন 

িবহীন, সং�রণ িবহীন)। 

বাংলা �� 

96. ‘আ�ুল মা�ান তািলব, বাংলােদেশ ইসলাম; (ঢাকা:আধুিনক 

ঃকাশনী, সং�রণ িবহীন, ১৯৮০ ি�.)। 

97. অধযাপক ‘আ�ুল�ুর সালাফী, েতৗিহদ বনাম িশকর; (রংপুর: 

সালািফয়া ঃকাশনী, সং�রণ িবহীন, ১৯৮৪ ি�.)। 

98. এ.এই .এম শামসুর রহমান, আপন গৃেহ অপিরি ত; (খুলনা: 

জাহান িঃি�ং েঃস, ১ম সং�রণ, ২০০০ ি�.)। 

99. েগাপাল হালদার, সং�ৃিতর  পা�র;মুহা�দ ‘আ�ুর রহীম, 

মাওলানা, িশকর ও তাওহীদ; (ঢাকা: খায়রন ঃকাশনী, ২৫তম 

সং�রণ, ১৯৯৬ ি�.)। 

100. েগালাম সাকলােয়ন, বাংলােদেশর সসফী সাধক; 

(ঢাকা:ইসলািমক ফাগে�শন, ৫ম সং�রণ, ১৯৯৩ ি�.)। 
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101. গণঃজাতযী বাংলােদেশর সংিবধান। 

102. জয়�ানুজ বে�াপধযায়, ধেমরর ভিবষয ; (কিলকাতা: এলাইড 

পাবিলশারস, ১ম সং�রণ, তািরখ িবহীন), পৃ. ২৫। 

103. েদওয়ান নসরল আেনায়ার ে ৗধুরী, শাহ জালাল (রহ.);৩য় 

সং�রণ, ই.ফা.বা., ১৯৯৫ ি�.)। 

104. েমহরাব আলী, পীর ে েহল গাজী; (�ান িবহীন: ১ম সং�রণ, 

১৯৬৮ ি�.)। 

105. মুহা�দ ইগনুউ, ে ৗধুরী লিাই। 

106. েমা: বুরহানুি�ন, ‘েশেরক িবনাশ বা েবেহে�র  ািব , (আল-

নাহদা ঃকাশনী, ১৩৯৫ বাংলা)। 

107. মাওলানা ৈসয়দ আহমদ, ‘েশেরক বজরন, (সাতকীরা : 

হািমিদয়া লাইে�রী , ১৩৬৮ বাংলা)। 

108. মাওলানা আকরম খাা, েমাসেলম বে�র সামািজক ইিতহাস; 

(ঢাকা: আজাদ অিফস, ১ম সং�রণ, ১৯৬৫ ি�.)। 

109. মাহবুেব েখাদা েদওয়ানবাগী, আ�াহ েকােনা পেথ; (ঢাকা: সসফী 

ফাগে�শন, আরামবাগ, ৩য় সং�রণ, সন িবহীন)। 

110. মাহবুেব েখাদা েদওয়ানবাগী, রাসসল সতযই িক গরীব িউেলন; 

(ঢাকা: সসফী ফাগে�শন, আরামবাগ, সং�রণ িবহীন, সন 

িবহীন)। 

111. মুহা�দ ফযলুল করীম, েতৗহীদ-েরসালত ও নসের মুহা�দী 

(সা.)-এর সৃি� রহসয; (কুিম�া:জমইয়াতু ‘গলামাই আহিলস 

সু�াত ওয়াল জামা‘আত, ১ম সং�রণ, ১৯৯১ ি�.)। 
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112. সংিকা ইসলামী িববেকাষ; (ঢাকা: ইসলািমক ফাগে�শন, 

বাংলােদশ, ২য় সং�রণ, ১৯৮৭ ি�.)। 

113. ৈসয়দ েমাহা�দ এউহাক, েভেদ মা‘েরফত; (ঢাকা:আল-

এউহাক ঃকাশনী, সংেশািধত সং�রণ, ১৪০২ বাংলা)। 

114. ৈসয়দ েমাহা�দ এউহাক, তািবেজর িকতাব; (ঢাকা: আল-

এউহাক ঃকাশনী, সংেশািধত সং�রণ, ১৩৯৭ বাংলা)। 

115. �গরীয় রেমশ  ে সরকার, মুি�র দরবার ; ( ��াম : � 

পুিলন িবহারী শীল, সং�রণ িবহীন, ১৯৯২ ি�.)। 

116. ৈসয়দ েমা�ফা কামাল, শাহ জালাল ও তাার কারামত; (িসেলর 

: িনগ এমদািদয়া লাইে�রী, ১০ম সং�রণ, ১৯৯৬ ি�.)। 

117. হাবীবুর রহমান, আউুদগােন ঢাকা, গ�স র ভাষায় রি ত, (ঢাকা: 

মনজর েঃস, ১ম সং�রণ, ১৯৪৬ ি�.)। 
118. ‘‘েঃেমর শরা-এেরর খনী (ঃকাশক:  াাদপুরী শাহ দরবার 

শরীফ: খােদম মুহা�দ শিফকুল ইসলাম, ১ম সং�রণ)। 

েলখেকর নাম িবহীন বই। 

গেবষণা 

১১৯. মুহা�দ আফাজ গি�ন, ‘‘ইসলামী দাওয়াত িব�াের ও ধমরীয় - 

সামািজক সং�াের ‘আ�ুল আগয়াল েজৗনপুরী এর অবদান’’, 

িপ.এই .িড িথিসস, (ইসলামী িববিবদযালয়, কুি�য়া, 

অঃকািশত, ১৯৯৮ ি�.),  
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