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ভূিমকা
 ﺻ� اﷲ ﻰﻠﻋ ﺳﻴﺪﻧﺎ �ﻤﺪ و ﺁﻟ و ﺻﺤﺒﻪ و ﺳﻠﻢ و، �ﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ
:ﺑﻌﺪ
(সম� �শংসা সৃ ি�কুেলর রব আ�াহর জনয; আর আ�াহর পক্
েথেক সালাত ও সালাম (শাি�) বিষর্ত হউক আমােদর েনতা
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত

এবং তাঁর

পিরবার-পিরজন ও সম� সাহাবীর �িত) । অতঃপর
ইসলােমর শুরু েথেক এখন পযর্� অিধকাংশ মুসি ‘আহেল
সু �াত ওয়াল জামা‘আত’-এর অ�ভুর�; আর তারা হেলন ঐসব
েলাক, যারা তােদর দীন ও শরীয়ত তথা িবিধিবধান অজর্ন
কেরেছন আ�াহর িকতাব েথেক িঠক েতমিন কের, েযমিনভােব
সাহাবা ও তােবঈনগণ অনু ধাবন কেরেছন; িবশু� সু�ােত নববী
েথেক যা �িটমু� কেরেছন ইমাম ও িব�� হােফযগণ এবং
সংকলন কেরেছন সংকলনকারীগণ অতয্� য�সহকাের। ত�েধয
গুরু�পূণ র্ ��সমূহ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসিলম, মুয়া�ােয়
মােলক, সু নানু িতরিমযী, নাসাঈ, আিব দাঊদ, অতঃপর সু নানু
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ইবন মাযাহ ও মুসনাদু আল-ইমাম আহমদসহ এই �েরর আরও
েযসব �� রেয়েছ। আর এসব িকতােব বিণর্ত হািদসসমূেহর মেধ
িভ�তা রেয়েছ সতয, তেব হািদসগুেলা িবশু� যা জািতর ে�
স�ানগণ তােদর অতীত স�দ েথেক িলেখ িনেয়েছন।
এই মযর্াদাস�� ইমামগণ হািদস বণর্না ও তার মান িনণর্
কতগুেলা িনয়-কানু ন ও শতর্ িনধর্ারণ কেরে; তারা এ িবষেয়
অেনক �� রচনা কেরেছন যা তার গুরু� বািড়েয় িদেয়েছ
এবং তা একিট মযর্াদাপূণর্ শাে� পিরণত হেয়েছ। আর তার না
হল ‘ইলম আল-সু �াহ’ ()ﻋﻠﻢ الﺴﻨﺔ।
েয উ�ত আ�াহর িকতাব ও তার
ঁ রাসূ েলর হািদস এবং তার
উপর িভি� কের িকয়াস ও নস তথা সু �� ভােষয্র িবপরীত ন,
ইমামেদর এমন ঐকয্ব� রায় ইজমা েথেক উ�িবত িবিধ-িবধান
অনু যায়ী কাজ কের, তারাই হেলন ‘আহেল সু �াত’। আর েযেহতু
তারা হে� অিধকাংশ মুসিলম ও তােদর জামা‘আত, তাই
তােদরেক বলা হয় ‘আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আত’।
খুব কম সংখয্ক বয্ি� ও েগা�ী রেয়েছ যারা রাসূলু�াহ সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সু �াহ’র ��সমূ েহ বিণর্ত িবশু
4

হািদসসমূ হ েমেন চেল না, েযভােব আহেল সু �াত ওয়াল
জামা‘আত েমেন চেল; েয িদেক আমরা ইতঃপূ েবর্ ইি�ত িদেয়িছ।
িক� তারা িকবলার অনু সারী হওয়া ও তােদর নামায ও হেজর
কারেণ আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর সােথ শরীক হেয় যায়।
আর এই কম সংখয্ের মধয্ েথেক যারা আহেল সু�াত ওয়াল
জামা‘আেতর খুব কাছাকািছ, তারা হল যােয়দীয়া, অতঃপর
ইবাদীয়া, অতঃপর ‘আল-শী‘আ আল-ইসনা ‘আশারীয়া’ অতঃপর
আহমদীয়া লােহার, যারা নবুওয়ােতর িমথয্া দািবদার েগালাম
আহমদ কািদয়ানীেক নবী মােন না। আর যারা তার নবুওয়াতেক
�ীকার কের, তারা উপিরউ� স�দায়গুেলার েচেয় ইসলামী
ঈমান েথেক বহু দূের রেয়েছ
তােদর সােথ সংযু � অপর সংখয্ালঘুরা হল ‘বােতনীয়া’; তারা
িনেজেদরেক িকবলার অনু সারী বেল গণয্ কের ন, তেব
ইসলােমর সােথ স�ৃ � বেল দািব কের। আর নসসমূ হ ও
আিকদা-িব�ােসর বয্াপাের তােদর িবেশষ দশর্ন রেয়ে তােদর
মগডােল রেয়েছ ‘ইসমাঈলীয়া আল-বুহরা’, অতঃপর ‘ইসমাঈলীয়া
আগাখাঁন’, ‘নু সাইরীয়া’ ও ‘দু রু’। আর যােদরেক ওেদর মেধয্
গণয্ করা যা, তারা হল: ‘আল-বাবীয়া’ ও ‘আল-বাহাইয়া’; যিদও
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তারা ইসলাম েথেক তােদর িবি�� হওয়ার কথা �কােশয্ েঘাষণা
িদেয়েছ এবং অনাহূ ত �ত� দীন আিব�ার কের �িস�
দীনসমূ েহর মেধয্ নতুন কের িবেরাধ তথা মতপাথর্কয্ বৃি� কে
এর �ারা তারা ইসলােমর নাম েথেকও খািরজ হেয় েগেছ।
আর ‘আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আত’ ও ‘শী‘আ’ স�দােয়র
মেধয্ পাথর্কয্ হল এই, ‘আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আত’
শরীয়েতর উৎসেক নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মেধয্
সীমাব� কের এবং অিভমত েপশ কের েয, িতিন একাই মা‘সু ম
অথর্াৎ িতিন তাঁর রেবর পক্ষ েথেক যা েপৗঁিছেয় িদেয়েছন
তার
ঁ িরসালােতর পিরপূ ণ্তার জনয্ যা আবশ
র
, তা অজর্ন ও
পালেন িতিনই একমা� মা‘সু ম তথা িন�াপ। আর ‘আল-শী‘আ
আল-ইসনা ‘আশারীয়া’ ( )لﺸﻴﻌﺔ اﻻﺛﻨﺎ ﻋﺮﺸ�ﺔস�দায় দািব কের
েয, আিমরুল মুেমনীন আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু আন
ও তার
ঁ ধারাবািহকতায় আরও এগােরা জন মা‘সু ম তথা িন�াপ।
যিদও েখাদ আলী রা. তা িনেজর জনয্ দািব কেরন ি; অথবা
তার
ঁ স�ানেদর েকান স�ানও তার বা তােদর জনয তা দািব কের
িন। আর শী‘আগণ মেন কের েয, এ �াদশ ইমামও শরীয়েতর
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উৎস, যা ঐসব সৎ বয্ি�েদর(আ�াহ তােঁ দর �িত রহম করু)
িব�ােসর িবপরীত।
আমােদর এবং শী‘আেদর মেধয্ অপর একিট পাথর্কয্ আ
েমৗিলক। আর তা হল, েয শরীয়ত নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক আমােদর িনকট েপৗঁেছে, তা শুধু সতয্িন
সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�াহু ‘আনহুম আজম‘ঈেনর মাধয্েমই
েপৗঁেছেছ। আর তাঁেদর িনকট েথেক সতয্িন� হােফয তােবয়ীগ
ও তােঁ দর পরবতর্ীেত যারা আগমন কেরেছন (আ�াহ তাঁেদর
সকেলর �িত রহম করু), তােদর মাধয্েম �ানা�িরত হেয়
এেসেছ।
সু তরাং সাহাবাগণই হেলন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
েথেক শরীয়েতর িব�� বাহক। আর তারাই হেলন “মানবতার
কলয্ােণ সৃ� ে�� উ�”—তােদর শােন েযমন আ�াহ তা‘আলা
বেলেছন। আর তাঁেদর মধয্ েথেক যাঁরা ম�া িবজেয়র পূেবর
আ�াহর পেথ বয্য় কেরেছ

এবং নবী সা��াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর সে� েথেক যু � কেরেছ, তােদর জনয্ আ�াহর
সকল সৃ ি�র েচেয় তাঁর িনকট ে�� মযর্াদা রেয়ে; েযমন আ�াহ
তা‘আলা এ কারেণ তাঁেদর �শংসা কেরেছন। আর আ�াহর েচেয়
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অিধক সতয্ কথা েক বে? আর আ�াহ তােঁ দরেক উ�ম
�িত�িত িদেয়েছন এবং তাঁেদর পরবতর্ীেত যারা তঁর ে�� সৃি�
া
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইি�কাল পযর্� তাঁ
সাহচেযর্র েগৗরব অজর্ন কেরে, িতিন তােঁ দরেকও উ�ম
�িত�িত িদেয়েছন। আর আমরা েয এখন ইসলােমর িনয়ামেতর
মেধয্ আি; ইসলামী রাে�র �িত�া এবং উ�েত মুহা�দীয়া
অি��-এই সব িকছু ই সাহাবা রািদয়া�াহু‘আনহুম আজম‘ঈনেদর
যু �-িজহাদ ও তাঁেদর কমর্কাে�র ফসল। যিদ তাঁরা না থাকেত,
তেব আমরা এবং শী‘আরাও কািফর, পািপ� ও ক্ষিত�� হে
েযতাম। পৃিথবীর উপের অব�ানরত �িতিট মুসিলেমর �িতিট
ভাল কেমর্র েয ওয়াব রেয়েছ, চাই েস মুসিলম সু �ী হউক
অথবা যােয়দীয়া হউক অথবা ইবাদীয়া হউক অথবা শী‘আ হউক;
িকয়ামত পযর্� আ�াহ �দ� তার �িতিট সওয়াব েথেক একিট
অংশ আ�াহ তা‘আলা ঐসব সাহাবা রা.-এর জনয্ িনধর্ারণ কে
েরেখেছন, যাঁরা িবিভ� রা�েক ইসলােমর অধীেন িনেয় আসার
জনয্ সং�াম কেরেছন। আ�াহ তাঁেদর �িত স�� হেয়েছন এবং
তােঁ দরেক উ�ম �তদান িদেবন। আর তােঁ দর মাধয্েম িতিন
আমােদরেক সততা দান কেরেছন এবং তােঁ দর িশ�াচােরর �ারা
আমােদরেক িশ�াচােরর �িশক্ষণ িদেয়েছন। আর আমরা তাঁেদ
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উ�ম আেলাচনা কির এবং তাঁেদর জনয মাগেফরাত ও আ�াহর
স�ি� কামনা কির। আমীন!
এটাই আ�াহ তা‘আলার িনকট সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�াহু
‘আনহুম আজম‘ঈেনর মযর্াদ; আর এটাই তাঁর িনকট তাঁেদর
পুর�ার। আর আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আত এটােক �ীন মেন
কের। আরা তাঁরা সকেলই িছেলন ভালবাসার ব�েন আব� ভাই
ভাই। আলী রািদয়া�াহু আন’ ও তাঁর ভাই আবূ বকর, ওমর,
ওসমান, আবূ ওবায়দা, সা‘দ ইবন আিব ওয়া�াস, তালহা ও
যু বােয়র রািদয়া�াহু ‘আনহুম তাঁেদর �িতজেনর অ�েরর মেধয
তার
ঁ ভাইেদর বয্াপাের িহংস-িবে�ষ থাকা েথেক আ�াহেক েবিশ
েবিশ ভয় করেতন।
সাইেয়য্দুনা আলী রিদয়া�াহু আন’র ঘােড় তার
ঁ ভাই খিলফা
আবূ বকেরর �িত আনু গেতয্র বা‘আত বা শপথ িছল; অতঃপর
তার
ঁ ভাই আিমরুল মুিমনীন ওমর রািদয়া�াহু আ’র �িত;
অতঃপর তাঁর ভাই আিমরুল মুিমনীন ওসমান রািদয়া�াহু আ’র
�িত। িতিন তাঁেদরেক এত েবিশ ভালবাসেতন েয, িতিন তাঁেদর
নােম তাঁর স�ানেদর নাম েরেখেছন; তােঁ দর সােথ তার
ঁ স�কর্
এত মজবুত িছল েয, িতিন তাঁেদর সােথ আ�ীয়তার ব�েন
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আব� হেয়েছন এবং তােঁ দরেক সহেযািগতা কেরেছন। আর তাঁর
কিলজার টুকরা দু ই স�ানেক িবে�াহীেদর �িতেরাধ করার জনয্
আিমরুল মুিমনীন ওসমান র.-এর দরজায় পাহারা েদয়ার িনেদর্শ
িদেয়িছেলন এবং তাঁর রে�র িনরাপ�ার জনয্ তাঁর দুই স�ােনর
র�েক উৎসগর্ কের িদেয়িছেলন। যিদও ওসমান র. িনেজ তাঁর
আিমরুল মুিমনীন পদবীর গুেণ তাঁেদর দুইজনেক এবং সক
সাহাবােক

িবে�াহীেদর

�িতেরাধ

কেরেত

িনেদর্শ েদনিন

মুসিলমেদর র� �বািহত হওয়া েথেক িবরত রাখার জনয;
িফতনার পিরিধেক সংকীণর্ করার জনয্ এবং দলীল কােয়েম
েক্ষে� িনেজর পক্ষ েথেক গভীর িচ�া ও পযর্েবক্ষেণর জ
তার কারণ হল, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেক
শাহাদাত ও জা�ােতর সু সংবাদ িদেয়েছন। আর আ�াহ তার
ঁ �িত
স�� হেয়েছন এবং আর িতিনও তাঁেক স�� কেরেছন।
পক্ষা�ের ‘আেদর আিকদা-িব�াস হে� েয, পাঁচজন বয্তীত
বািক সকল সাহাবা কািফর হেয় েগেছন (না‘উযু িব�াহ); তাঁরা
হেলন: আলী, িমকদাদ, আবূ যর, সালমান আল-ফারসী ও আ�ার
ইবন ইয়াসার রািদয়া�াহু‘আনহু, তােদর এই আিকদা কুফরী ও
বািতল।
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আর আলী রা. এবং তাঁন স�ানেদর মধয্ েথেক আরও এগােরা
বয্ি�র ম‘সু ম তথা িন�াপ হওয়ার বয্াপাের শ‘আেদর আিকদা
এবং এ তােদর (আলী রা. ও তার স�ানেদর) কাছ েথেক
পক্ষপাতদু� বয্ি�রা যা বণর্না কেরে-ই শরীয়ত; যিদও
বণর্নাকারী িমথয্াবাদী ও িবশৃ� সৃ ি�কারী িহেসেব পিরিচত
েহাক, তা সবই আ�াহর উপর িমথয্ােরাপ ও িবশৃ�লা সৃি� করা
সু তরাং নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এই উ�েতর মেধয
একাই মা‘সু ম তথা িন�াপ, িতিন বয্তীত এই উ�েতর আর
েকউই িন�াপ নয়; আর িতিনই একমা� শরীয়েতর উৎস, যা
তার
ঁ উপর নািযলকৃত িকতাব ও তাঁর িনকট েথেক বিণর্ত সহীহ
সু �াহ �ারা �মািণত। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
و
﴿ مَ اَ يَنطُِ ن
ُ  لَ َّ َم ُهۥ َشد٤ �يُو
ٞ ۡ َ هَُ إِ � َّ و
ٰ ِۡيد ٱل
ٰ َعَِٱلۡ ه وَ ى
ٰ َ �
قُوَى
ۡ ِن٣ ٓ
ق
[٥-٣ :﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﺠﻢ٥

“এবং েস মনগড়া কথাও বেল না। এ েতা ওহী, যা তার �িত
�তয্ােদশ হ;

তােক

িশক্ষা দান কের এক শি�শাল

(েফেরশতা)।” —(সূ রা আন-নাজম: ৩-৫)
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আর এই ওহী ব� হেয় যায় নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
মৃতুয্ বরন কের তাঁর মহান ব�ুর িনকট চেল যাওয়ার সােথ
সােথ। ফেল এর �ারা শরীয়েতর দরজাও ব� হেয় েগেছ; সু তরাং
তার
ঁ পের আর েকান শরীয়ত েনই এবং িতিন বয্তীত আর েকউ
িন�াপ নন। আর আ�াহর িবধান ছাড়া অনয্ েকান িবধান চলেব
না। আর আ�াহর িবধানসমূ েহর উপর যা িকয়াস করা হয় এবং
জািতর ইমামগণ েয িবষেয় ঐকয্ব� হেয়েছ, তা যিদ আ�াহর
িকতাব ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�হর
�ারা �মািণত েকান িবধােনর িবপরীত না হয়, তেব তাও
শরীয়েতর িবধান বেল গণয্ হেব
আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহবীগণ হেলন
তাঁর শরীয়েতর বাহক ও তার আমানতদার যার
ঁ া তােঁ দর পরবতর্ী
আমানতদার তথা িব�� বয্ি�বেগর্র িনকট তা যথাযথভাে
েপৗঁিছে িদেয়েছন। কারণ, সাহবাগণ সকেলই নয্ায়পরায়, যিদও
তােঁ দর মেধয্ জ্ঞান ও মযর্াদার িদক েথেক বয্বধান িছকুরআেনর ভাষায়:
َّنۡ أَن
َ ٰ ٓ � ۚ ب ۡف تۡح � ٰت ل
َك أَ ۡ� َظ ُم َد َر َج ٗة ّمِن
﴿  �َسۡتَوِيمِن�ُمم
ِ �َْفَقَ مِن �َۡلِٱل َ ِوََََأُو
ّ
ْ
ُّ
وَُ ع
� ْۚمِن َ� ۡع ُد �ََٰتَلُوا
ۢ �َِينَ أَنفَ قُوا
ٰ َ َۡدَ ٱ�َ ٱ�ُۡس
[١٠ :� � ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺪﻳﺪ
َّٗ و
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“েতামােদর মেধয্ যারা ম�া িবজেয়র পূেবর্ বয্য় কেরেছ ও য
কেরেছ, তারা ও পরবতর্ীরা সমান নয়। তারা মযর্াদায় ে�� ওেদ
অেপক্, যারা পরবতর্ী কােল বয্য় কেরেছ। তেব আ�াহ উভেয়
কলয্ােণ �িত�িত িদেয়েছন।”— (সূ রা আল-হাদীদ: ১০)
সু তরাং েয বয্ি� মেন করেব ে, তাঁেদর মেধয্ (আ�াহ রক্ষ
করু) এমন েকান বয্ি� রেয়েছ যার উপর‘কলয্ােণর �িত�ি’
কাযর্কর হেব ন, েস আ�াহর উপর িমথয্ােরাপ এবং িকতােবর
�� ভােষয্র িবেরািধতা করার কারেণ কািফর হেয় যােব, আর
এই কারেণ েস ইসলােমর ব�ন েথেক খািরজ হেয় যােব।
আর তাঁরা সকেলই িছেলন পর�র ভালবাসার ব�েন আব� ভাই
ভাই। আল-কুরআেনর ভাষায়:
ٓ
ّ ۡك ف
[٢٩ :َ ٱل َُارِ ُر�ََا ُء بَيۡنَهُ ۡمۖ﴾]ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ
َ�ُ﴿ شِدَّآء
“তারা কািফরেদর �িত কেঠার এবং িনেজেদর মেধয্ প�েরর
�িত সহানু ভূিতশীল।”— (সূ রা আল-ফাতহ: ২৯)।
সু তরাং েয বয্ি� ধারণামািফক বেল ে, তােঁ দর কােরা কােরা
অ�ের তাঁর ভাইেয়র �িত িবে�ষ রেয়েছ, দরদ েনই; িহংসা ও
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িবশৃ �লার মানিসকতা আেছ, ভালবাসা ও �াথর্তয্ােগর মানিসকত
েনই, তেব েস আল-কুরআনেক িমথয্া �িত� করল; রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তাঁর সাহাবীেদর বয্াপার িনে
ক� িদল এবং আলী রা. েয উ�তা, সততা ও মান-মযর্াদার উপর
�িতি�ত িছেলন, তােক কুৎিসত কের তার
ঁ �িত অসদাচরণ
করল।
তােঁ দর দৃ ি�েত েখলাফতটা মূ লতই িছল একটা ক�কর েবাঝা ও
দািয়�, যা ঐ বয্ি�ই বহন করেত পাে, েয তােদর মধয্ েথেক
ধািমর্ক ও আনুগতয্পরায়ণ। আর তােদর মেধয্ েকউই ত
(েখলাফেতর) অিধকারী নয়, যতক্ষণ না েস েখলাফেতর দািয়ে�
জনয্ মেনানীত হেব। আর েখলাফেতর দািয়� পাওয়ার পর তার
েভাগিবলাস ও খাওয়া-দাওয়ার বয্াপাের তারা (জনগণ) ৈকিফয়ৎ
তলব করার অিধকার রােখ। আর েখালাফােয় রােশদু েনর চার
খিলফাই এেকর পর এক তা �িত�া কেরেছন (তােঁ দর সকেলর
উপর আ�াহর শাি�, রহমত ও স�ি�)। সু তরাং পিব�তা,
আমানতদািরতা, চািরি�ক িন�লু ষতা, �াচুযর্ত, ইনসাফ, দূ রদৃ ি�
এবং কলয্াণ ও হকেক �াধানয্ েদয়া েক্ষে� তাঁর (রািদয়া�াহু
‘আনহুম আজম‘ঈন) িছেলন অিত উ�ল দৃ �া�।
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আলী রা. িছেলন সকল সাহাবা (রািদয়া�াহু‘আনহুম আজম‘ঈন)এর �িত মহ�তপূ ণর্ বয্ি�। আর তাঁেদর শীেষর্ িছেলন তাঁর ঐ
�াতৃবৃ �, যাঁরা তাঁর পূ েবর্ জািতর দািয়�ভার বহন কেরেছন। আর
িতিন (আলী রািদয়া�াহু আন) অবিহত িছেলন আ�াহ ও তাঁর
রসূ েলর িনকট তাঁেদর মহান মযর্াদা স�েকর্ এবং তাঁেদর মধ
েথেক যার
ঁ হােতই আনু গেতয্র বা‘আত �হণ কেরেছন,
আ�িরকতার সােথ সততাসহকাের তার বয্াপাের য�বান িছেল,
তােত িনফাকী িছল না। আর িতিন েমানােফকী চির� েথেক মু�
সু মহান ও স�ািনত!! সু তরাং েয বয্ি� এর িবপরীত িকছু দািব
কের, েস আলী রািদয়া�াহু আন’র িন�া কের; তার
ঁ পক্ষ েথে
সম্কর্ে�দ ও ে�ােধর উপযু� হয় এবং আ�াহর পক্ষ ে
উপযু � হয় লা‘নত ও জাহা�ােমর।
আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম এর সু �াহ যা তাঁর
সাহাবীগণ বহন কেরেছন; তাঁেদর পরবতর্ীেত ইমামগণ তা
পিরশু� কেরেছ; দু বর্লগুেলা েথেক িবশু� বণর্াগুেল
কেরেছন;

তার

আমানতদারগণেক

বণর্নাকারীেদর মধয্ েথেক িবিচি�ত

কেরেছন

ও

তােঁ দরেক

িনকৃ�

িমথয্াবাদীেদর েথেক পৃথক কেরেছন এব আরও পৃথক কেরেছন
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দু বর্ল বণর্নাকারীেদর েথেক যারা এই কােজর জনয্ উপযু� ন
ফেল তা পিরণত হেয়েছ এমন সহীহ সু �ায়; অতীেতর েকান
ইিতহাসই এ রকম আমানত েদখােত পারেব না, েযখানকার ে��
মানু ষগুেলা তার সংরক্ষেণ এমন চুড়া� ে-সাধনা কেরেছন,
েযমন মুসিলম িবেশষজ্ঞগণ েদর নবীর সু �াহেক পিরশু� করা
এবং তােক বািতেলর পক্ষ অবল�নকারী িমথয্াবাদী ও িফফাসাদ স�সারণকারীেদর েখয়াল-খুিশ েথেক মু� রাখার জনয্
বয্য় কেরেছন
ইসলােমর বয্াপাের আহেল সু�াত ওয়াল জাম‘আেতর প�িত ও
শী‘আেদর প�িতর মেধয্ েমৗিলক পাথর্কয্ সু করা এবং েয
ভীেতর উপর তার শরীয়ত �িতি�ত তা িনিদর্� করার পর আমরা
পাঠকেক জানােনা ভাল মেন কির েয, আহেল সু �াত ওয়াল
জামা‘আত শী‘আেদর সােথ েমৗিলকভােব ‘ইসলাম’ এর নােম এবং
ইসলােমর �িত ব�ুে�র খািতের একমত হেত পাের।
অনু রূপভােব আহেল সু�াত ওয়াল জাম‘আত ও শী‘আ উভয়
দেলর মেধয্ েয সব িবষেয় ঐকমতয্ রেয়েছ েসগুেলােত পর
সহেযািগতা করা আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আত খারাপ মেন
কের না, তেব এই শেতর্ ে, তারা তােদর মধয্কার িবেরাধপূণর
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িবষেয় এেক অপেরর ওযর �হণ করেব। যতক্ষণ পযর্� আহ
সু �াত ওয়াল জামা‘আত েয সতয্ উপলি� কেরে তার বয্াপাের
হ�েক্ষপ না কর, অনু রূপভােব শ‘আরা তােদর নীিত ও
কমর্কা� আঁকেড় ধের থাকেত অভয্�  েস বয্াপারগুেল
হ�েক্ষপ না করেব। েকন; পার�িরক পিরিচিত ও কলয্াণকর
কােজ সহেযািগতা কলয্ােণর অ�ভুর্�। আর এই লাইনগুেল
েলখক িছেলন চি�শ বছর েথেক এখন পযর� পার�িরক এই
পিরিচিত ও সহেযািগতার দা‘ঈেদর অনয্তম
অতঃপর শী‘আেদর মধয্ েথেক অপর এক দ‘ঈ’র আিবভর্াব হয়
েয ইরান েথেক িমসের িগেয় হািজর হয়; যােত েস ‘আল-তাকিরব
বাইনাল-মাযািহিবল-ইসলামীয়া’ তথা ‘ইসলামী মাযহাবসমূ েহর
মেধয্ সম�য় সাধ’ ( )ﻟﻘﺮ�ﺐ ﺑ� اﻤﻟﺬاﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔনামক সং�ার
িদেক ডাকেত পাের। এ েথেক তার উে�শয্ হল আহেল সু�াত
ওয়াল জামা‘আত ও শী‘আেদর মধয্ েথেক িলিখত নতুন নতুন
িজিনস �কাশ করা। তেব ইবাদীয়ারা, তােদর িকছু সংখয্ক ওলামা
িমসের অব�ান করা সে�ও তারা িক� এ ধরেনর তাকরীব বা
ঐেকয্র িদেক আ�ান কেরনা।
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আর আমরা �থম িদন েথেকই দৃ ঢ়ভােব িব�াস করিছলাম েয,
আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আত ও শী‘আ এ উভয় মাযহােবর মধয্
এই তাকরীব বা সম�য় সাধন অস�ব ও অেযৗি�ক! তাছাড়া তা
িবপযর্েয়র িদেক িনেয় যাে; কারণ, উভয় মাযহােবর �েতয্কিট
মাযহাবই একিট িবেশষ নীিতমালার উপর �িতি�ত। আর �িতিট
মাযহাবই অপর মাযহাব েথেক েমৗিলকভােব িভ� নীিতমালার
উপর �িতি�ত।
েয প�িতর মাধয্েম ‘তাকরীব’ তথা সম�য় স�ব, তা হল দু ই
মাযহােবর েকান এক মাযহােবর অনু সারীেদরেক তার মাযহাব
েছেড় িদেত হেব এবং অপর মাযহােবর অনু সারীেদর সােথ
িমশেত হেব। অথচ আমরা এই ‘তাকরীব’ তথা সম�েয়র
আ�ায়ক ও তার দলবলেক এই ধরেনর ছাড় েদয়ার ��িত বা
মানিসকতা আেছ বেল অনু ভব কির িন!! ফেল আহেল সু �াত
ওয়াল জামা‘আেতর অনু সারীগণ তােদর মাযহাব েছেড় েদেবন
এমন আশাই বািক থাকল! অথবা তােদর এই পক্ষ েথেক িকছ
এবং ঐ পক্ষ েথেক িকছু িনেয়  তৃয় আেরকিট মাযহাব গঠন
করা! এর পর তােত আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আত ও
শী‘আেদর রািজ হওয়ার জনয্ অেপক্ষা করার মােন হয়; [কারণ
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তা কখনও হেব না] বরং তােত ইসলােমর মেধয্ নতুন কের
িবশৃ �লা সৃ ি� হেব।
েয িকতাবিট এখন আমরা পাঠকেদর উে�েশয্ েপশ কর, তা হল
দু ই পেক্ষর এ পক্ষ কতৃর্ক তার নীিতমালা েথেক ছাড় েদয়
মাধয্েম ‘তাকরীব’ তথা সম�েয়র বণর্না �সে� িলিখত। সুতরাং
ইরােনর শী‘আ গেবষকবৃ � ও নাজােফর আেলমগণ ১১৫৬
িহজিরর ২৫ শাওয়াল বৃ হ�িতবার জদর্া, আফগািন�ান ও মা
ওয়ারাউন নাহর (বুখারা ও তার সংি�� এলাকা) নামক এলাকার
আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর আেলমগেণর উপি�িতেত এই
ঘটনা স�িকর্ত আমােদর এই িকতােবর েলখক ইরােকর িবজ
বয্ি�� সাইিয়য্দ আবদু�াহ -সু ওয়াইদী’র

সভাপিতে�

একি�ত হেয়েছন। আর তােদর সে�লনিট িছল এমন এক
1
ছােদর নীেচ যা ইমাম আলী কাররামা�াহু ওয়াজহা’ র িদেক
0F

স�িকর্ত একিট কবেরর েপছেন অবি�ত। আর এই সে�লেন
কী হে�, তা শুনার জনয্ আ, অনারব ও তুিকর্�ােনর বহ
1

এ শ�িটর পিরবেতর্ রািদয়া�াহু আনহু বলা উিচত। ক, িবেশষ কের আলী

রািদয়া�াহু আনহুর জনয্ এ শ�িট বয্বহােরর েকান সিঠক ও সংগত ক
েনই।
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সংখয্ক েলাকজন একি�ত হেয়েছ যার সিঠক পিরসংখয্ান েদয়
আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা পেক্ষ স�; যারা একি�ত হেয়েছ,
ত�েধয্ নািদর শােহর ৈসনয্বািহনী ও ঐ অ�েলর েলাকজনও
িছল। আর নািদর শাহ িছেলন পরবতর্ী যুেগর ইরােনর ে�� স�া,
িযিন সে�লেনর কাযর্�ম ত�াবধান কেরন
অতঃপর শী‘আ আেলমগণ ও তােদর গেবষকবৃ � যােদর শীেষর্
িছেলন তােদর ধমর্ীয় গুরু েমা�া ব, তারা সি�িলতভােব
�ীকার

কেরেছন

েয,

তারা

সাহাবা

রািদয়া�াহু ‘আনহুম

আজমা‘ঈন-এর বয্াপাের আহেল সু�াত ওয়াল জাম‘আেতর
কাতাের েনেম আসেব; খবীস শাহ ইসমাঈল আল-সাফাওয়ীর
সকল িবদ‘আত �িগত করেব এবং �ীকৃিত িদেব েয, নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওফােতর সময় সাহাবেদর
ঐকয্মেতর িভি�েতই তাঁেদর মেধয্ সবেচেয়�ম, মযর্াদাবান ও
অিভজ্ঞ িছেলন খিলফা আবূ বকর িস�ীক রািদয়া�াহু ; আর
ইমাম আলী রািদয়া�াহু আনহু তাঁর �িত আনুগেতয্র শ
কেরেছন েযমিনভােব অপরাপর সকল সাহাবী তার
ঁ �িত
আনু গেতয্র শপথ কেরেছ; আর তাঁেদর ইজমা অকাটয্ দলীল।
অতঃপর আবূ বকর রািদয়া�াহু আনহওমর রািদয়া�াহু আন’র
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জনয্ আনুগেতয্র শপথ আ�ান করে; অতঃপর সকল সাহাবী
তাঁর �িত আনু গেতয্র শপথ কেরেছ, আর ইমাম আলী
রািদয়া�াহু আনহুও তাঁেদর সােথ িছেলন। অতঃপর ওসমা
রািদয়া�াহু আন’র বয্াপােরও তাঁেদর ঐকয্ব� রােয়র �িতফল
ঘেট। আর তাঁর পের শাসন ক্তার অিধকারী হন আলী রা.
এবং তাঁেদর মযর্াদা ও েখলাফেতর ধারাবািহকতা িছল

এই

রকেমর (তাঁেদর সকেলর �িত আ�াহ স��)। সু তরাং েয বয্ি�
গািল িদেব অথবা এর িবপরীত ম�বয্ করে, তার উপর
আ�াহর, েফেরশতােদর ও সকল মানু েষর পক্ষ েথেক ‘নত।
আর তারা সকেলই এই সে�লেনর আনু �ািনক উপি�িত পে�
�াক্ষর ও সীলেমাহর �দান কেরে
এই েয কাজিট শী‘আ গেবষকবৃ � ও তােদর আেলমগণ ১১৫৬
িহজিরেত সবর্সাধারেণর উপি�িতেত কেরিছ, তােক ‘তাকরীব’
( )ﺘﻟﻘﺮ�ﺐবা ‘সম�য়সাধন’ বলাটাই শু�। কার, তা েমৗিলকভােব
শী‘আ ও আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আত এর মেধয্ িবি��তা
সৃ ি�কারী যাবতীয় মুকাফিফরাত (কুফির’র িদেক স�কর্কারী ব)
েথেক মু�।
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িক� নীিতগতভােব দু ’িট িবেরাধপূ ণ্ মাযহােবর মেধয
র
‘তাকরীব’ বা
সম�েয়র উে�েশয্ সংশয়মূলক নতুন েয দাওয়াত েদয়া হে,
অথচ দু িট মাযহােবর �িতিটই তােদর �-� মূ লনীিতর উপর
�িতি�ত; েস দাওয়ােতর িকছু উে�শয্ এভােব �কাশ ঘটেছ ে,
েকান েকান কূটৈনিতক পক্ষ এেত উ�ীপনা েযাগা, এমন
িনবুর্ি�তার সােথ যা জ্ঞান ও শরীয়েতর েকানিটর সােথই খাপ খ
না; তা আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আত ও শী‘আ উভয় মাযহােবর
পক্ষ েথেকই সমানভােবতয্াখয্াত হওয়ার উপযু�। কা, তার
েথেক উভয় মাযহােবর জনয্ই কতগুেলা অনথর্ক িবষয়
িবতেকর্র জ� হে, যার েথেক তৃতীয় আেরকিট মাযহােবর উ�ান
হেব, যার �ারা মুসিলম স�দােয়র মেধয্ আেরা একিট িফরকার
উে�ষ ঘটেব। আর আমরা শুেনিছ ে, িসিরয়ার (শােমর) শী‘আ
গেবষক সাইিয়য্দ মুহিসন আিমন এই ‘তাকরীব’ ()ﺘﻟﻘﺮ�ﺐ-এর
তী� িন�া জ্ঞাপন কেরে; আর এখন পযর্� এটােক সমথর্
কের কেয়কজন অখয্াত শ‘আ বয্ি�(তােদর িনভর্রেযাগয্ আেল
নয়) ছাড়া েকউ েকান িববৃ িত েদয় িন।
আর ‘সে�লন �ারক’ ( )ﺘﺎب اﻤﻟﺆﺗﻤﺮযা আমরা এই ভূ িমকার
পের উপ�াপন করব, তা িলিখত হেয়েছ সে�লেনর সভাপিত
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সাইিয়য্দ আবদু�াহ আ-সু ওয়াইদী’র কলেম। আর তা ১৩২৩
িহজিরেত কায়েরার আল-সা‘আদাত �কাশনা েথেক “আলহুজাজু-কাত‘ইয়য্া িল ইি�ফািক-িফরািকল-ইসলামীয়া /ইসলামী
িফরকাসমূ েহর ঐেকয্র অকাটয্ দল” ( ﺤﻟﺠﺞ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻔﺮق
 )اﻹﺳﻼﻣﻴﺔনামক িশেরানােম �কািশত হেয়িছল। তেব তার
�চারণা িছল সীিমত পিরসের এবং পিরিধ িছল সংকীণর; ফেল
আিম েদেখিছ েয, অিধকাংশ জ্ঞানী বয্ি�ই তার বয্াপ
অনবিহত। আর তার েকান কিপ সং�হ করার েকান উপায় িছল
না। তারপর যখন সে�হজনক এই ঐেকয্র আ�ানজিনত েফতনা
েদখেত েপলাম তখনই তা আমােক এই ��িটেক পুণঃ�কােশ
উ�ু � কেরেছ। তাছাড়া এজনয্ও িবষয়িট গুরু�পূণর, ‘নাজাফ
সে�লন’ ( )ﺆﺗﻤﺮ اﻨﻟﺠﻒিট আমার জানামেত ইসলামী এ জাতীয়
�থম পদেক্ষপ
আর এই সে�লেনর সভাপিত ও এই বইেয়র েলখক সাইিয়য্দ
আবদু �াহ আল-সু ওয়াইদী হেলন আবূ ল বারাকাত ইবন সাইিয়য্দ
েহাসাইন ইবন মার‘ঈ ইবন নািসরু�ী; আর আল-সু ওয়াইদী’র
পিরবার হল বাগদােদর স�া� পিরবারসমূ েহর মেধয্ অনয্তম এব
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আ�াসীয় বংেশর অ�ভুর্, যারা দীঘর্ সময় ধের ইসলামী
েখলাফেতর দািয়� পালেন সফলতার পিরচয় িদেয়েছন।
সাইিয়য্দ আবদু�াহ১১০৪ িহজিরেত জ��হণ কেরন এবং ১১৭০
িহজিরেত মারা যান। এই সে�লেনর সভাপিত� করার সময় তার
বয়স িছল বায়া� বছর।
িতিন যােদর িনকট েথেক িশক্ষা লাভ কে, তারা হেলন: আহমদ
ইবন আিবল কািসম আল-মাদােয়নী আল-মাগেরবী, তার চাচা
সাইিয়য্দ আহমদ ইবন মা‘ঈ আল-সু ওয়াইদী, শাইখ সু লতান
আল-জুবুরী, মুহা�দ ইবন ‘উকাইলা আল-মা�ী, শাইখ আলী
আল-আনসারী আল-আহসায়ী �মুখ; যারা ইরাক, েহজায ও
িসিরয়া’র আেলম িছেলন।
সাইিয়য্দ মাহমুদ শুকরী -আলু সী তার �শংসায় বেলন: “িতিন
পুেরা যমীেনর শাইখ এবং সবার মেত শরীয়েতর েসৗ�যর্ বেল
িবেবিচত।”
তার রিচত ��সমূ হ হল: শরহুন জািললুন ‘আলা সহীিহলইমািমল-বুখারী ( ;)ﺟﻠ ﻴﻞ ﻰﻠ ﻋ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم اﺒﻟﺨﺎريিকতাব
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আল-মুহাকামাহ বাইনা আল-িদমামীনী ওয়া আল-শুমু�ী ( ﻛﺘﺎب
� ;)ﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑ� اﺪﻟﻣﺎﻣﻴ� و الﺸﻤরাশফ আল-দারব (;)ﺷﻒ الﺮﻀب
আল-নু ফহাহ আল-িমসিকয়য্াহ ( ;)ﻟﻔﺤﺔ اﻤﻟﺴﻜﻴﺔআল-আমছাল
আল-সােয়রা ( ;)اﻷﻣﺜﺎل الﺴﺎﺋﺮةশরহু দালােয়ল আ-খায়রাত ( ﺷح
)ﻻﺋﻞ اﺨﻟ�ات। তার আরও একিট �ে�র নাম “আর িরহলাতুলমা�ীয়া” ( )الﺮﺣﻠﺔ ﻤﻟﻜﻴﺔযােত আমরা নাজাফ সে�লন স�েকর্
এই িকতােব যা িলিপব� কেরিছ, তা িবদয্মান আেছ। আর িতিন
ঐ বছর আ�াহর শুকিরয়া আদােয়র িনিমে� জ পালন কেরেছন;
কারণ, িতিন িনজ হােত নািদর শাহ ও অিধকাংশ শী‘আেক
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদরেক(তাঁেদর
সকেলর �িত আ�াহ স��) গািল দােন িবরত থাকার কথা
�ীকার করেত বাধয্ করেত সক্ষম হেয়িছেলন। আ�াহ সতয
কলয্াণ এবং উভেয়র অনুসরীেদর অিভভাবক; আর সম� �শংসা
সৃ ি�কুেলর রব আ�াহর জনয্
মুিহ�ু �ীন আল-খিতব

25

�ﺴﻢ اﷲ لﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ

নাজাফ সে�লন
 لﺼﻼة و الﺴﻼم ﻰﻠﻋ رﺳﻮﻪﻟ ﺳﻴﺪﻧﺎ �ﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ، �ﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ
.  ﻰﻠﻋ ﺁﻟ و أﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮ�ﻦ،�ﻷﻧبﻴﺎء و اﻤﻟﺮﺳﻠ
(সম� �শংসা সৃ ি�কুেলর রব আ�াহর জনয; আর সালাত (দু রূ)
ও সালাম তাঁর রাসূ ল আমােদর েনতা মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর �িত, িযিন সবর্েশষ নবী ও রাসূল এবং শাি� বিষর্
হউক তাঁর পিরবার-পিরজন ও পুত-পিব� সাহাবীেদর �িত) ।
অতঃপর—
যখন

আ�াহ

পৃ�েপাষকতা

তা‘আলা
দান

�েরাচনাদানকারীেদরেক

আমার

এবং

জনয

কাি�ত

িবদ‘আতপ�ী

�িতেরাধ

করাটােক

ও

শরীয়েতর
অপকেমর্র

সহজ

কের

িদেয়েছন, তখন িতিন েয আমােক আমার মেনাবাসনা পূ ণর্ করার
ও তার �ারা সাম�ীকভােব ইসলামপ�ীেদর সংেশাধন করার;
আমার হােত সতয্েক জাির রাখা; আমার আেলাচনা �ারা
বািতেলর আগুন �শিমত করার েতৗিফক �দান করেলন এবং
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শী‘আরা েয সম� বািতেলর উপর িছল, েযমন সাহাবীগণেক গািল
েদওয়া, তাঁেদরেক কািফর বলা, আলী ইবন আিব তািলব রা.-েক
সবেচেয় মযর্াদাশীল ও িখলাফেতর একমা� হকদার বেল দািব
করা, মু‘তা িববাহেক (সামিয়ক িববাহেক) ৈবধ করা, ওযু র সময়
পদযু গল মােসহ করা ইতয্ািদ ধরেনর িনকৃ� কা, িবদ‘আত,
সু �� ও মুতাওয়ােতর পযর্ােয়র েগামরাহী বা পথ��তা েথেক
তােদরেক

িবরত

রাখার

তাওিফক

দান

কেরেছন;

তাঁর

কৃতজ্ঞতা�রূপ আিম তাঁর স�ািনত ঘর বাইতু�র হেজর িস�া�
�হণ কির।
আর এই কািহনীর সারসংেক্ষপ , যখন পারিসক রা� দু বর্ল
হেয় পড়ল এবং আফগান রা� তােদর ই�াহান রাজয্ দখল কের
2
িনল ; আর ওসমানী রাজবংশও -আ�াহ তােদর রা�েক েতৗিফক
১F

িদেয় সাহাযয্ কর- তারাও িকছু এলাকার মািলক হল। আর এই
ঘটনা ঘেটিছল আফগানগণ কতৃর্ক ‘শাহ েহাসাইন’ িনহত হওয়ার
2

আর এই ঘটনা ঘেটিছল ১১৩৫ িহজিরেত কালযাবী েগাে�র আমীর মাহমুদ
আফগানীর হােত; আর েস িছল আমীর উয়াইেসর পু�। আর তারা িছল
মূ লত: কা�াহার এলাকার। তার জীবনীর জনয্ ��ব— আল-দীন, সামী েবগ
()ﺪﻟﻳﻦ ﺳﺎ� ﺑﻚ, পৃ . ৪২২২
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পর। অতঃপর তার েছেল তহমােসব আ��কাশ করল হতয্া ও
অপমােনর �িতেশাধ �হেণর জনয; ফেল তার চতু�ােশ
অব�ানরত পারিসকগণ ঐকয্ব� হল। অবেশেষ তােক িঘের
একি�ত হল বহু জনগ, যােদর মেধয্ নািদর শাহও িছল
তহমােসব �জােদর িবষয়ািদ িনেয় খুব কমই িচ�া-ভাবনা করত;
েস মদ পােনই ম� থাকত। ফেল নািদর শাহ তার খুব কােছর
মানু েষ পিরণত হল; এমনিক এক পযর্ােয় েস হেয় েগল তার
শাসন ক্ষমতার একমা� অবল 3 (উিযর) এবং েস তার ক্ষমতা
২F

যাবতীয় িবষয় তার িনকট অপর্ণ করল
অতঃপর এই নািদর শাহ রাজয্সমূহ উ�ার করেত শুরু ;
আর তারই ধারাবািহকতায় আফগােনর হাত েথেক ই�াহানেক
উ�ার করল এবং তােদরেক িবিভ� দেল-উপদেল িবভ� করল।
অতঃপর তােক ‘তহমােসব কুলী’ উপািধেত ভূ িষত করা হল; যার
অথর্ হল ‘তহমােসেবর েগালাম’। আর এই উপািধ তার উপর

3

অথর্াৎ তার উিযর। আর তােদর পিরভাষা িছল ে, তারা উিযরেক ‘রাে�র
অবল�ন’ ( )اﻋﺘﻤﺎد ﺪﻟوﻟﺔউপািধেত ভূ িষত করত।
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এমন �াধানয্ িব�ার করল ে, তােক তার �থম বা পূ বর্ নােম
েচনা েযত না।
অতঃপর তার িচ�া ও পিরক�নার বয্াি� স�সািরত হল ওসমানী
স�ােজয্র হােত িনয়ি�ত রাজয্সমূেহর িদ; েসগুেলােক তােদর
হাত েথেক উ�ার করার জনয্ এবং যথারীিত েস বাগদাদেক
অবরু� করার জনয্ এক বড় ধরেনর ৈসনয্ সমােবশ ; আর
তখন বাগদােদর শাসনকতর্া িছেলন উিযের আযম ি� মাশর্াল
ওসমানী রাে�র ডান হাত উিযেরর পু� উিযর মরহুম হাসান
পাশা’র েছেল আহমদ পাশা। আর উে�িখত উিযর এই বিহরাগত
িবে�াহীেদর সােথ লড়াই করেত আিদ� িছেলন না; বরং িতিন
আিদ� িছেলন িক�া’র অভয্�রীণভাগ েহফাযত করার জনয্
এমনিক তার পাগিড় যিদ েদয়ােলর বাইেরও পেড় েযত, তেব
িতিন তা উ�ােরর জনয্ েবর হেতন ন! আর তার সােথ িছেলন
িতন উিযর: কুরা মু�ফা পাশা, সাির মু�ফা পাশা ও জামাল উগলী
আহমদ পাশা।
এই িবে�াহী বাগদাদেক আট মাস যাবত অবরু� কের রাে;
এমনিক েশষ পযর্� তােদর খাদয্স�ার েশষ হেয় যায়। এ
পযর্ােয় তার েঘাড়া ও গাধার মাংস ভক্ষণ ক, এমনিক তারা
িবড়াল ও কুকুেরর মাংসও ভক্ষণ কেরেছ। অতঃপর আ�া
29

তা‘আলা তােক বাগদাদ েথেক হিটেয় িদেলন এবং তার েথেক
বাগদাদেক উ�ার করেলন। আর তা স�ব হেয়েছ এইভােব েয,
ওসমানী স�দায় তার িবরুে� টবাল ওসমান পাশার েনতৃে�
ৈসনয্ বািনী ��ত করল; অতঃপর িতিন বাগদাদমুখী হেলন।
এক পযর্ােয় িতিন ‘তহমােসব কুলী’সহ পারিসক ৈসনয্গণেক
পরািজত করেলন এবং তােদরেক চূ ণর্ িবচূণর্ কের িদে; িক�
তা স�ব হেয়েছ �চ� যু ে�র পর।
অতঃপর েস (নািদর শাহ) পরাজয় ও পতেনর পের ি�তীয় বােরর
মত আগমন কের এবং বাগদাদেক অবরু� কের েফে; আর
তখনও বাগদােদর �শাসিনক �ধান বা উিযর িছেলন আহমদ
পাশা। অতঃপর আ�াহ তা‘আলা তার েথেক বাগদাদেক মু�
কেরেছন।
অতঃপর েস (নািদর শাহ) মেনােযাগ িদল েরােমর ‘আরযন েরাম’
এর �িত; আ�াহ তা‘আলা তার েথেক েরামেকও মু� কেরেছন।
আর েস যখন ‘মাগান’ নামক মরুভূিমেত িফের

এ, তখন

পারিসকগণ তার িনকট তার বয্ব�াপনায় রাজয্ পিরচালনা
বয্াপাের বা‘আত �হণ কের। আর েসই বায়‘আেতর তািরখ ও
ে�াগান িছল “যা ঘেটেছ তার মেধয্ কলয্” সন ১১৪৮ িহ.। আর
েয বয্ি� তার এই বা‘আেতর বয্াপাের স�ত িছল ন, েস বয্ি�
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উে�িখত তািরখ ও ে�াগানেক পিরবতর্ন কেরেছ এবং বেলে:
“যা ঘেটেছ তার মেধয্ েকান কলয্াণ ে”; আর তাও একই
তািরেখ হেয়েছ, অথর্াৎ১১৪৮ িহজিরেত।
অতঃপর েস (নািদর শাহ) মেনােযাগ িদল ভারত অিভযােনর
িদেক; আর েসই েদেশ তার অিভযান চলেত থােক ভারত রােজয্র
(বতর্মান পািক�ােন) করাচী’র ‘জাহানাবাদ’ দখল করা পযর্�।
অেনক সংঘেষর্র পর েস তার িনয়�ণ �হণ কের। অতঃপর েস
েসখানকার (ভারেতর) বাদশা শাহ মুহা�েদর সােথ সি� কের
এবং ভারত েথেক িবপুল পিরমাণ ধন-স�দ �হণ কের যা
গণনার বাইের এবং শাহ মুহা�েদর উপর িনধর্ািরত অংক ও
ে�ণীর মালামাল বািষর্ক কর িহেসেব ধাযর্ কের। অতঃপর ে
ভারত তয্াগ কের এবং তুিকর্�ান অিভযােনর িদেক মেনােযাগ েদ
এবং বলখ ও বুখারার উপর কতৃর্� লাভ কের
েমাটকথা আফগান, তুিকর্�ান ও সম� ইরােনর অিধবাসীগণ তার
বশয্তা �ীকার কের। আর পারিসকেদর ধারণা ে, ভারেতর
অিধবাসী ও তােদর শাসক শাহ মুহা�দসহ সকেলই তার িনকট
বায়‘আত �হণ কেরেছ। আর শাহ মুহা�দ হেলন তার উিকল বা
�িতিনিধ। আর এই জনয্ই িতিন িনেজেক শাহানশাহ উপািধেত
ভূ িষত কেরেছন এবং িনেদর্শ িদেয়েছন ে, তােক েযন এই নাম
31

বয্তীত অনয্ েকা ন নােম ডাকা না ; আর েয বয্ি� তার
বয্াপাের এই নম বয্তীত অনয্ েকান নাম বয্বহার ক, তােক
েস সতকর্ কের িদেয়েছ
অতঃপর েস (নািদর শাহ) ি�িত ও �ািয়ে�র উে�েশয্ মেনােযাগ
িদল দািগ�ান অিভযােনর িদেক; আর েসই সমেয়র মেধয্ তার
দু তগেণর মাধয্েম েস সাবর্ক্ষিণক ওসমানী রা ে�র -খবর
রাখত। একবার েস তােদর িনকট েথেক রুহা সীমানা েথেক
আ�াদান অ�েলর েখাঁজ-খবর িনত; তার এই রাজয্িট ৈতমুেরর
পক্ষ েথেক ওয়ািরস িহেসেব �া� বেল ধারণা করা হত। কা,
েস দািব করত েয, েসই তার (ৈতমুেরর) ওয়ািরস। আর েস
তােদর িনকট এই �ীকৃিতও তলব করত েয, এখন েয শী‘আ
মাযহােবর উপর তারা �িতি�ত, তা হল জাফর সািদেকর মাযহাব
এবং তা হক (সতয)! আর তারা বেল: ইসলােমর মাযহাব পাঁচিট।
আর েস তার (জাফর সািদেকর) জনয্ পিব� কাবা ঘের প�ম
�ে�র দািব কের! েস আরও দািব কের েয, েস যু বাইদার পথ
েথেক হেজর রা�া শুরু করেব এবং ক, জলাশয় বা
েচৗবা�াসমূ হ ইতয্ািদ সং�র করেব। আর েস এও দািব কের
েয, েস হেব হািজেদর আমীর। আর যখন েস ইরােকর পেথ েবর
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হেব, তখন একজন আেগ আেগ িগেয় জনগণেক সিরেয় েদেব
এবং িঠক একই িনয়েম েস িফের আসেব!!
তার জিমেন িবশৃ �লা সৃ ি�র এই েচ�া-সাধনার িমশন অিবরাম
চলেত থােক। এমনিক েস ইরাকীেদর অিধকাংশ এলাকা �ংস
কের েদয়। আর েসখােন িবশৃ �লা চলিছল ১১৫৬ িহজির পযর্�।
অতঃপর আরবগণ যু ে�র সর�ামািদসহ িবশাল বািহনী িনেয়
ইরােক আগমন করল এবং বহু দেল িবভ� হেয় ঐ ভূখে�
ছিড়েয় পড়ল। বাগদাদ অবেরাধ কের রাখার জনয্ �ায় স�র
হাজার ৈসনয্ েরেখ েদয়া হ; আর বসরা অবেরাধ কের রাখার
জনয্ �ায় ন�ই হাজার ৈসনয্ ে�রণ করা হল। অতঃপর তার
তােক ছয় মাস যাবত অবরু� কের েরেখিছল। তেব তারা
বসরাবাসীেক কামান ও ব�ুক �ারা আঘাত কেরিছল। আর
বাগদাদ অবেরােধর েক্ষে� তারা তার েথেক �ায় এক ফরস
দূ ের িছল; আর অবেরােধর ধরন িছল েসখানকার �ধান �শাসক
আহদম পাশা’র সােথ েদন-দরবােরর মাধয্েম
আর নািদর শাহ ও তার বািক ৈসনয্গণ মেনােযাগ িদল‘শাহারযু র’
অিভযােনর িদেক; েসখানকার অিধবাসীগণ তার বশয্তা �ীকার
করল। অনু রূপভােব অপরাপর সকল কুিদর্ ও আরবগণও তা
বশয্তা �ীকার করল। অতঃপর েস ‘িকরকুক েক�া’-র িদেক
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অিভযান পিরচালনা করল এবং তা আট িদন অবরু� কের রাখ;
ঐ বার েস তার উপর িবশ হাজার বার কামান হামলা কেরেছ
এবং তার সমসংখয্ক বার েবামা হামলাও কেরেছ। ফেল তারা
আ�সমপর্ন কেরেছ এবং তার বশয্তা �ীকার কেরেছ। অতঃপ
েস ইরেবেলর িদেক অিভযান পিরচালনা কের; তােত তার
অিধবাসীগণ তার িনকট আ�সমপর্ন কেরেছ এবং তার বশয্ত
�ীকার কেরেছ।
অতঃপর েস মসু েলর িদেক অিভযান পিরচালনা কের এমতাব�ায়
েয, তার সােথ �ায় দু ই লক্ষ েযা�া িছল। েস সাত িদন ধের তা
অিধবাসীেদর উপর �ায় চি�শ হাজার বার কামােনর েগালা বষর্ণ
কেরেছ এবং তার সমসংখয্ক বার েবামা হালাও কেরেছ।
অতঃপর তার অিধবাসীগণ তােদর যাবতীয় িবষয়ািদ েহফাযেতর
দািয়� আ�াহ তা‘আলার িনকট নয্� কে; অতঃপর েস
িবে�ারেকর জনয্ গতর্ খনন কের এবং তা বারুদ ও সীসা �া
ভিতর্ কের। একপযর্ােয় তােত েস আগুন �ািল েয় ; ফেল তা
তার জনয্ েশাচনীয় পিরণিতর কারণ হেয় দাড়ায়। অতঃপর েস
যখন উপলি� করেত পারল েয, েস দীঘর্কাল বয্য় কেরও েসখাে
সফলতা অজর্ন করেত পারেব ন, তখন েস েসখান েথেক ��ান
করল এবং তার ৈসনয্ বািহনী িনেয় বাগদাদ অিভমুেখ রওয়ানা
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িদল; অতঃপর েস আমগমন করল এবং সাইিয়য্দুনা মূসা ইবন
জাফেরর এলাকায় (নগের) 4 অবতরণ করল। অতঃপর েস তার
৩F

মূ সা ইবন জাফর ও মুহা�দ আল-জাওয়ােদর কবর িযয়ারত
করল। অতঃপর কাছাকািছ সমেয় েস দাজলা নদী অিত�ম কের
ইমাম আবূ হািনফা রেহমাহু�াহু ‘আল’র কবর িযয়ারত কের 5।
৪F

আর দূ তগণ সাবর্ক্ষিণক তার ও আহমদ পাশােক িনেয় মতিবের
করেত থােক েয, েস (আহমদ পাশা) শী‘আ মাযহােবর িবশু�তার
পেক্ষ েদয়া মতামেতর দািব �তয্াহার কের িনে! আর শী‘আ
মাযহাবই জাফর সািদেকর মাযহাব- এই িব�াসও �তয্াহার কের
িনেয়েছ! অতঃপর েস ইমাম আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু
আনহ’র িযয়ারেতর উে�েশয্ নাজাফ অিভমুেখ রওয়ানা িদ;
আরও উে�শয্ িছল যাে েস �ণর্ �ারা িনিমর্ত গ�ুজিট েদখে
পােব।
সু তরাং সাওয়াল মােসর একুশ তািরখ রিববার মাগিরেবর পূ বর্
মুহূেতর্ আিম বসা িছলা, িঠক েসই মুহূেতর্ উিজর আহমদ পাশ’র

4

বতর্মােন এই এলাকাে ‘আল-কােযমীয়া’ নােম নামকরণ করা হয়।

5

বতর্মােন ইমাম আবূ হািনফা রেহমাহু�াহু ‘আল’র কবেরর �ানেক ‘আল‘আজমীয়া’ নােম নামকরণ করা হয়।
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এক দূ ত এেস আমােক তার িনকট ডাকল। অতঃপর আিম
মাগিরেবর নামােযর পর েগলাম এবং �শাসিনক ভবেন �েবশ
করলাম; অতঃপর আমার িদেক তার (আহমদ আগা’র) কিতপয়
অ�র� ব�ু ও িবেনাদন স�ী েবর হেয় আসল। অতঃপর েস
(আহমদ আগা) বলল:
— েকন আপনােক তলব করা হেয়েছ, তা িক আপিন
জােনন?
আিম বললাম: না
েস বলল: পাশা চাে�ন আপনােক নািদর শাহ’র িনকট পাঠােত!
আিম বললাম: কী জনয?
েস বলল: িন�য় েস (অথর্াৎ নািদর শা) আেলমেদর সােথ এমন
একজন আেলমেক চাে� িযিন শী‘আ মাযহােবর অব�া
িনেয় পারিসকেদর সােথ আেলাচনা করেবন এবং তা
বািতল স�দােয়র অ�ভুর্� বেল দিলল েপশ করেব;
আর পারিসকগণ তার িবশু�তার উপর দিলল েপশ
6
করেব। সু তরাং আমােদর আেলম যিদ পরািজত হয়,
৫F

6

অথর্া— আহেল সু �াত ওয়াল জামায়ােতর আেলম।
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তেব েস প�ম মাযহাবেক 7 �ীকৃিত িদেত ও েমেন িনেত
৬F

বাধয্ হে!!
এই কথা যখন আমার কােন ধা�া িদল, তখন আমার গােয়র
পশম দাঁিড়েয় েগল এবং আমার মাংসেপশীগুেলা েকঁেপ উঠ;
আর আিম বললাম:
েহ আহমদ আগা! তুিম জান েয, রােফযীগণ একগুঁেয় ও
অহ�ারী স�দায়! তারা িকভােব আমার কথা েমেন
েনেব?! আর িবেশষ কের তারা তারা অ� িব�ােসর
েপেরেক আব� ও সংখয্ায় অিধক। আর এই শাহ হল
যািলম, অনয্ায়কারী ও অতয্াচারী। সুতরাং িকভােব আি
তার মাযহাবেক বািতল ও তার রায়েক মূ খর্তা ও েবাকামী
বলার দু ঃসাহস কির?! আবার িকভােবই বা তােদর সােথ
আেলাচনা ফল�সূ হেব, অথচ তারা আমােদর মেতর
�পেক্ষর সকল হািদসেক অ�ীকার ক; তারা হািদেসর
ছয়িট �িস� িকতাবসহ হািদেসর অনয্ানয্ িকতােব
িবশু�তার কথা �ীকার কের না। আর তারা �েতয্কি

7

অথর্া— আহেল সু �াত ওয়াল জামায়ােতর আেলম প�ম মাযহাবেক �ীকৃিত
িদেব ও সতয্ বেল েমেন েনে ।
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আয়াতেক তাবীল তথা অপবয্াখয্া কের দিলল িহেসে
উপ�াপন কের এবং বেল: দিলল যখন সে�হযু � হয়,
তখন তার �ারা দিলল েদয়ার উপযু �তা বািতল বেল
গণয্ হ, েযমন তারা বেল থােক: দিলল হওয়ার পূ বর্ শতর
হল তার উপর তািকর্ক তথা িববাদকারীগণ ঐকয্ব
হওয়া। ইজিতহাদী (গেবষণামূ লক) িবষয়গুেলা ধারণার
ফায়দা েদয়, সু তরাং িকভােব আিম তােদর িনকট
েমাজা’র উপর মােসেহর ৈবধতা �মাণ করব, অথচ তা
সু �াহ �ারা �মািণত? অতএব আিম যিদ বিল: েমাজা’র
উপর মােসেহর হািদস বণর্না কেরেছন �ায় স�রজন
সাহাবী যাঁেদর মেধয্ আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ
আনহুও একজ, তখন তারা বলেব: আমােদর িনকট
েমাজা’র উপর মােসেহর অৈবধতা �মািণত একশেতরও
েবিশ সাহাবী’র বণর্না �ারা যঁেদর মেধয্ আবূ বকর
া
ওমর রািদয়া�াহু আনহুমা রেয়ে! আর আিম যিদ বিল:
েতামরা েমাজা’র উপর মােসেহর অৈবধতার বয্াপাের
�মাণ �রূপ েযসব হািদস েপশ কেরছ েসগুেলা িমথয্া
বােনায়াট! তখন তারা বলেব: অনু রূপভােব েতামরাও
েমাজা’র উপর মােসেহর ৈবধতার বয্াপাে �মাণ �রূপ
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েযসব হািদস েপশ কেরছ েসগুেলা িমথয্া ও বােনায়!
সু তরাং যা তােদর জওয়াব, তাই আমােদর জওয়াব!
অতএব এ ধরেনর আেলাচনার �ারা কী ফায়দা হেব?!
সু তরাং উিযর মেহাদেয়র িনকট আমার �তয্াশা ে, িতিন
আমােক এ ধরেনর ক�সাধয্ কাজ েথেক রুখসত েদেব
এবং এই উে�শয্ ব�বায়েনর জনয্ িতিন হানাফী অথবা
শােফয়ী মতাবল�ী মুফিত ে�রণ করেবন। কারণ, এ
ধরেনর আেলাচনার জনয্ তাঁরাই হেবন যেথাপযু�
অতঃপর আহমদ আগা বেলন: এটা অস�ব, পাশা মেহাদয় এই
কােজর জনয্ আপনােকই মেনানীত কেরেছ, সু তরাং আপিন তা
েমেন িনেবন, আপনার পক্ষ েথেক এর বয্িতিকছু িতিন চান
না। অতএব তার ই�ার িবরুে� আপিন টু শ�িটও উ�ারণ
করেবন না।
আল-সু য়াইদী বেলন: অতঃপর আিম উিযর আহমদ পাশা’র সােথ
ঐ রাে�র অবয্বিহত সকােল একি�ত হলা; েস আমার সে� এই
িবষয় বা কােজর িবেশষ� িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা করল
এবং েস বলল:
আিম আ�াহ তা‘লার িনকট �াথর্না করিছ ে, িতিন েযন
আপনার দিলল-�মাণেক শি�শালী ও সু দৃঢ় কেরন এবং
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আপনার ভাষায় সিঠক িবষয়িট �েয়াগ করার বয্ব�া
কের েদন। আেলাচনা হওয়া না হওয়া আপনার ই�া ও
�াধীনতার উপর িনভর্র করেছ। তেব স�ূণর্ভাে
আেলাচনােক পিরতয্াগ করেবন ন; বরং আপিন তােদর
সােথ েদখা-সাক্ষাত উপলেক্ষ িকছু আেলাচনা েপশ
যােত পারিসকগণ জানেত পাের েয, আপিন একজন
জ্ঞানী বয্ি�। আর আপিন যিদ তােদর পক্ষ
ইনসােফর িবষয় উপলি� করেত পােরন এবং তারাও
সিঠক িবষয় �কােশর ই�া েপাষণ কের, তেব আপিন
তােদর সােথ আেলাচনা করুন এবং আপনােক তােদর
িনকট েপশ করুন
অতঃপর িতিন বেলন: শাহ নাজােফ আেছন। আর আিম চাি�
আপনােক বুধবার সকােল তার িনকট িনেয় যাব। আর েস আমার
জনয্ েগৗরেবা�ল েপাষা, বাহন ও খােদম িনেয় আসল। আমার
সােথ তার বাহেনর খােদমও পািঠেয় িদল। আর আমরা পারিসক
দু তগেণর মুেখামুিখ হলাম যারা আমােদর েখাঁেজ এেসেছন।
অতঃপর আমরা সাওয়াল মােসর ২২ তািরখ েসামবার আসেরর
সালােতর পূ বর্মুহূেতর্ েবর হলাম এবং পিথমেধয্ আিম উভয় পে
দিললসমূ হ িনেয় জলপনা-ক�না করেত থাকলাম; আর যখন ��
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উ�াপন হেব, তখন তার জওয়াবসমূ হ েকমন হেব তা িনেয়
ভাবেত লাগলাম!
আর এটা আমার সাবর্ক্ষ অভয্াস ও �ভা-�কৃিতর অ�ভু্�
র
হেয় িগেয়িছল, দিলেলর ক�না ও সে�হ-সংশয় দূ র করার িচ�াভাবনা ছাড়া আর অনয্ েকান িচ�া আমার িছল ন; এমনিক আিম
তােদর ধারণা ও সে�হ-সংশেয়র উপর িভি� কের একশ’র
অিধক দিলল-�মাণ ক�না কের িঠক কের েফেলিছ! আর �িতিট
দিললেক েক� কের একিট বা দু ইিট বা িতনিট কের জওয়াবও
িঠক কেরিছ!
আর পিথমেধয্ আিম স�ট ও িবপযর্েয়র স�ুখীন হেয়, এমনিক
আমার ��াব তাজা রে� পিরণত হেয়েছ। অতঃপর আিম দু বাইস
ইবন মািযেদর সমােবশ�েল �েবশ কেরিছ; তখন তা িছল
পারিসকেদর িনয়�েণ। অতঃপর আিম েসখােন আহেল সু �াত
ওয়াল জামা‘আেতর কিতপয় বয্ি�র সাক্ষাত েপে; তারা
আমােক সংবাদ িদেলন েয, শাহ এই মাস‘আলা’র জনয্ তা
েদেশর �েতয্ক মুফিতেক একি�ত কেরে; এখন পযর্� তােদর
(মুফিতেদর) সংখয্া েপৗঁেছেছ স�র জ, যােদর �েতয্েকই
রােফযী!!
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অতঃপর যখন আিম এই কথা শনেত েপলাম, তখন আিম ‘লা
হাওলা ওয়ালা কুওয়য্াতা ই�া িব�া’ এবং ‘ই�া িল�ািহ ওয়া ই�া
ইলাইিহ রােজউন’ পড়লাম 8; আর মেন মেন আরও িকছু বাকয্
৭F

আবৃ ি� করলাম এবং বললাম: আিম যিদ মেন কির েয, আিম
বাহাস বা আেলাচনার জনয্ আিদ� হইি, তেব এর �ারা আমার
মন পিরতৃ� হেব না। আর যিদ তােদর সােথ আেলাচনা কির,
তেব আিম আশ�া কির েয, তারা আমার বয্াপাের বা�বতার
িবপরীত কথা শােহর কােন েপৗঁছােব
অতঃপর আিম আমার মত ও িচ�ার েক্ষে� িস�াে� অট
থাকলাম েয, আিম শােহর অনু পি�িতেত তােদর সােথ আেলাচনায়
বসব না! আিম তােক বললাম: আমার (িবতকর্মূল) আেলাচনার
জেনয্ এমন একজন অিভজ্ঞ িবচারেকর �েয়াজন রে, িযিন না
হেবন সু �ী, যােত েকউ এই অপবাদ িদেত না পাের েয, িতিন
আমােক সাহাযয-সহেযািগতা কেরেছন; আবার না হেবন শী‘আ,
যােত েকউ এই অপবাদও িদেত না পাের েয, িতিন তােদরেক
সাহাযয-সহেযািগতা কেরেছন। তখন আমরা এমন এক আেলেমর
8

অথর্া- আিম বললাম: "  " ﻻ ﺣﻮل و ﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲএবং " إﻧﺎ ﷲ و إﻧﺎ ﻴﻟﻪ
" راﺟﻌﻮن
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�েয়াজন অনু ভব কির, িযিন হয় ইহুদী হেব, না হয় ি��ান
হেবন অথবা এমন এক বয্ি� হেব, িযিন সু �ী এবং শী‘আ নন!
আর আিম তােক বললাম: আমরা আপনােক পছে�র েলাক মেন
কির! আর আপিনই আমােদর মেধয্ িবচারেকর ভূিমকা পালন
করেবন; আর আ�াহ তা‘আলা িকয়ামেতর িদন আপনােক
িজজ্ঞাসা করে! সু তরাং আপিন আমােদর ব�বয্ �বণ কর,
যােত আপনার িনকট সতয্ িবষয়িট সু�� হেয় উেঠ
অতঃপর আিম ক�না করলাম েয, যিদ তার রায় তােদর পেক্
চেল যায়, তখন আিম তার সােথ িবতেকর্ িল� হব এবং তার
সােথ আমার কেথাপকথন হেব; যিদও তা আমার জীবন নােশর
িদেক িনেয় যায়! আর এই সব িকছু ই চলেছ আমার ক�নার
রােজয্
অতঃপর আিম উে�িখত সমােবশ�ল েথেক �িত�ত বুধবার
রােতর এশার নামােযর েশষ ওয়াে� েবর হেয় েগলাম; আর েস
9
রাতিট িছল হালকা বৃ ি� আর কুয়শা�� রাি� ; মানু ষ তার িনেজর
৮F

9

 ﺪﻟثশে�র অথর: হালকা ও গুঁিড় গুঁিড় বৃি�। আরব বয্ি� ব: “আকাশ
আমােদর উপর হালকা ও গুঁিড় গুঁিড় বৃি� বষর্ণ কে; তােত উৎকৃ� জােতর
েঘাড়া অস�� এবং যা মুসািফরেক ক� েদয়”।
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হাতিট পযর্� েদখেত পায় ন; আর তা ঐ রােতর েচেয় কিঠন
ভায়াবহ ও �চ� শীতল, যার বণর্নায় কিব বেল:
“জমাট বাঁধা িশিশের আ�ািদত এমন এক রাি�
যার েকান �াে� কুকুর েদখেত পায়না ল�া-েমাটা রিশ”
অতঃপর আমরা ঐ রােত �মণ করেত লাগলাম যতক্ষণ পযর্�
আমরা ‘যূ ল িকফল’ এর কবর খয্াত নামক

�াে এেস

েপৗঁছালাম। আর তা হল সমােবশ�ল ও নাজােফর মধয্কা
দূ রে�র অেধর্ক পথ। সুতরাং আমরা সীমানা �াচীেরর বাইের
অবতরণ করলাম এবং সামানয্ সময় িব�াম িনলাম। অতঃপর
আবার �মণ করলাম এবং ‘িবের দানদান’ ( )ﺮﺌ دﻧﺪانনামক
�ােনর কােছ ফজেরর নামায আদায় করলাম। অতঃপর হ�দ�
হেয় শােহর দূ ত এেস আমােক বলল:
আপিন �ত চলু ন! কারণ, এই সমেয়র মেধয্ই শাহ আপনােক
আ�ান করেবন। অথচ আমার এবং শােহর তাঁবু’র মধয্কার দূর�
িছল দু ই ফরসখ। অতঃপর আিম দু তেক বললাম:
শােহর েকমন অভয্া, েস যখন তার রােজয্র কারও িনকট দূত
ে�রণ কেরন, তখন িক তােক আমার মত রা�ায় তলব কেরন,
না িক িকছু ক্ষণ অেপক্ষা , তারপর তলব কেরন?
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েস বলল: িতিন আপনােক বয্তীত আর কাউেক এভােব রা�ায়
তলব কেরন িন; আর তাছাড়া আপনােক বয্তীত আর কাউেক
েকান িদন তলব কেরন িন!
অতঃপর অ�কার েকেট েগল; আর আিম মেন মেন বললাম: শাহ
েতামােক এত �ত এ জনয্ই তলব কেরেছ ে, েস ইমামীয়া
মাযহােবর �ীকৃিত ও সতয্ায়েণর শেতর্ েতামােক আ�য় েদেবন
রক্ষা করেবন। সুতরাং তুিম যিদ তার আ�ােন সাড়া দ, তেব
েস েতামােক স�েদর �েলাভন েদখােব; অনয্থায় েস এই কােজ
েতামােক বাধয্ করে! সু তরাং েতামার অিভমত কী?! অতএব,
আিম এই পেথ েবর হেয়িছ এই শেতর্ ে, আিম হক কথা বলব,
তােত আমার জীবন যিদ �ংস হেয় যায় যাক; েকান �েলাভন
আমােক নত করেত পারেব না এবং েকান ভয়-ভীিত আমােক
টলােত পারেব না!
আর আিম বললাম: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েয
িদন ইি�কাল কেরেছন, েসিদন ইসলােমর অ�যা�া েথেম
িগেয়িছল; অতঃপর আবূ বকর রািদয়া�াহু আন’র কারেণ তা
আবার চলেত শুরু কের “আল-কুরআন সৃ �”— এই কথার
েবড়াজােল ি�তীয় বােরর মত আবার তার অ�যা�া েথেম েগল;
অতঃপর আহমদ ইবন হা�ল র.-এর কারেণ তা আবার অ�সর
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হেত শুরু কের। আর আজেকর এই িদেন ইসলােমর অ�যা
তৃতীয় বােরর মত েথেম েগল; সু তরাং যিদ আিম তার অ�যা�া
থািমেয় েদই, তেব তার যা�া িচরিদেনর জনয্ েথেম যােব। এর
েথেক আমরা আ�াহর িনকট আ�য় চাই, আর যিদ অ�সর
করেত পাির, তেব তা িচরিদন অ�সরমান থাকেব; সু তরাং তার
চলা েথেম যাওয়া এবং চলমান থাকা তার অনু সারীেদর েথেম
যাওয়া ও চলমান থাকার উপর িনভর্রশীল। আর সে�হ েনই ে,
ঐ ে�ণীর েলাকেদর িনকট এই ফিকেরর বয্াপাের সু�িস� উ�ম
ধারণা রেয়েছ; সু তরাং তারা আমার বয্াপাের িব�াস কের ে,
িন�য় তারা িনকট ভাল ভালই; আর ম� ম�ই।
অতঃপর আিম আমার িনয়তেক সু দৃঢ় করলাম, আমার অ�রেক
ভাল করলাম এবং মৃতুয্র জনয্ আমার মনেক ��ত করল,
এমনিক তােক আিম সহজ-সরল মেন করলাম এবং আিম
বললাম: আিম িব�াস �াপন কেরিছ আ�াহ’র �িত, তাঁর
েফেরশতােদর �িত, তাঁর িকতাবসমূ েহর �িত, তাঁর রাসূ লগেণর
�িত এবং পরকােলর �িত; আিম আরও িব�াস কির েয,
তাকদীেরর ভাল ও ম� সবিকছু আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথে
হেয় থােক। আিম সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ বয্তীত েকান ইলাহ
েনই এবং আিম আরও সাক্ষয্ িদি�, মুহা�দ সা�া�াহু
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আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূ ল। আর আিম আমার
বাহনেক তাড়া করিছ আর বার বার শাহাদাতাইন পাঠ করিছ।
অতঃপর ল�া েখজুর বৃ েক্ষর মত বড় সুউ� ’িট িনশানা েদখা
েগল; আিম এতদু ভয় স�েকর্ িজজ্ঞাসা করেল আমােক বলা:
এই দু ’িট হল শােহর িনশানা বা িনদশর্, েযগুেলা েস পুঁেত
েরেখেছ যােত ৈসনয্ বািহন’র শীষর্�ানীয় ৈসিনকগণ তােদর তঁবু
া
বা িশিবের অবতরণ প�িত স�েকর্ জানেত পাের। কার,
তােদর মধয্ েথেক এমন েকউ েকউ রেয়ে, যারা অবতরণ করেব
দু ই িনশানা’র ডান পাশ িদেয়; আবার এমন েকউ েকউ রেয়েছ,
যারা অবতরণ করেব দু ই িনশানা’র বাম পাশ িদেয় ... ইতয্ািদ
ইতয্ািদ
অতঃপর আমরা সফর করেত করেত তাব
ঁ ু সমূ হ েদখেত েপলাম;
আর তার তাঁবুিট িছল বড় বড় সু উ� সাতিট খুঁিট �ারা ৈতির।
অতঃপর আমরা তােদর িনকট ‘কাশক খানা’ নােম পিরিচত মহেল
এেস হািজর হলাম। আর তা হল সামনা সামিন এমন কতগুেলা
তাব
ঁ ু যার �েতয্ক পােশ রেয়েছ গ�ুজ আকৃিতর পেনরিট কের
তাব
ঁ ু ; যােত রেয়েছ একিট �াসাদ বা হলঘর, িক� তােত খুঁিট
েনই। শােহর তাঁবুর সােথ সংযু � তাব
ঁ ু সমূ েহর একবাের মাথার
তাব
ঁ ু র সােথ সংযু � রেয়েছ একিট বারা�া বা কিরেডার, তার
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মাঝখােন রেয়েছ একিট দরজা, তার উপর রেয়েছ একিট পদর্;
আর ডান পােশর তাঁবুসমূ েহর মেধয্ রেয়েছ �ায় চার হাজার
ব�ুকধারী যারা রােত এবং িদেন পাহারাদােরর ভূ িমকা পালন
কের; আর বাম পাশিট উ�ু � তােত রেয়েছ কতগুেলা অিনধর্াির
আসন।
অতঃপর আিম যখন ‘কাশক খানা’-এর িনকটবতর্ী হলা, তখন
অবতরণ করলাম; অতঃপর আমােক অভয্থর্না জানােনার জন
এক বয্ি� েবর হেয় আসল এবং আমােক অিভবাদন ও স�ান
জানাল। আর েস আমােক পাশা ও তার িবেশষ অনু সারীেদর
স�েকর্ িজজ্ঞাসা করেত ল; আর পাশা’র অনু সারীেদর
বয্াপাের তার এত েবিশ জান-শুনার কারেণ আিম অবাক হেত
লাগলাম। অতঃপর েস যখন আমার িনকট েথেক তা জানেত
পারল, তখন বলল:
মেন হে� েযন আপিন আমােক িচনেত পারেছন না!
আিম বললাম: হয্াঁ
অতঃপর েস বলল: আিম আবদু ল করীম েবগ। এক সময় আহমদ
পাশা’র দরবােরর খােদম িছলাম। এই কতিদন হল আমােক
ইরানী রাে�র পক্ষ েথেক দূত িহেসেব ওসমানী রাে� ে�রণ কর
হল।
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সু তরাং েস যখন আমার সােথ আলাপ-আেলাচনা করিছল, িঠক
তখনই আমােদর িনকট নয় বয্ি� আগমন করল। অতঃপর তার
নজর যখন তােদর উপর পড়ল, তখন েস দু ই পােয় দািঁ ড়েয় েগল;
অতঃপর তারা আমােক সালাম েপশ করল, আর আিমও তােদর
�িত সালাম েপশ করলাম এমতাব�ায় েয, আিম বসা, তােদর
কাউেক িচিন না। অতঃপর আবদু ল করীম আমােক এেক এেক
তােদর সবাইেক পিরচয় কের িদেত শুরু করল এবং আমাে
বলল:
এই হেলন রাজয্সমূেহর মানদ� হাসন খান। আর ওিন হেলন
মু�ফা খান। আর ওিন হেলন নজর আলী খান। আর ওিন হেলন
িমজর্া কাফী।
অতঃপর আিম যখন ‘রাজয্সমূেহর মানদ’ ()ﻌﻴﺎر اﻤﻟﻤﺎلﻚ-এর
কথা শুনেত েপলা, তখনই আিম দাঁিড়েয় েগলাম; অতঃপর েস
এবং তার স�ীগণ আমার সােথ মুসাহাফা (করমদর্) করল এবং
আমােক অিভবাদন জানাল। আর ‘রাজয্সমূেহর মানদ’ ( ﻣﻌﻴﺎر
 )ﻤﻟﻤﺎلﻚহল শােহর উিযর, কুরিজর অিধবাসী ও শাহ েহাসাইেনর
দাস।
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অতঃপর তারা আমােক বলল: অনু �হ কের শােহর সে�
সাক্ষােতর জনয্ চল
অতঃপর তারা বারা�ার মাঝখােনর পদর্ািট উঠা; অতঃপর তার
িপছেন অপর আরও একিট বারা�া এবং উভেয়র মধয্কার
�শ�তা হল িতন গজ; েসখােন িনেয় তারা আমােক দাঁড় করাল
এবং বলল:
যখন আমরা থামব, তখন আপিন থামেবন; আর যখন
আমরা হাঁটব, তখন আপিনও হাঁটেবন?
অতঃপর আমরা বাম িদক েথেক চলেত শুরু করলাম এব
বারা�া অিত�ম েশষ হেয় েগল; আর তখন েদখা েগল এক
�শ� আবরণ (পদর্) যার �ারা কিরেডার বা গয্ালারীেক িঘের
রাখা হেয়েছ, যা দূ র েথেক েদখা যায়; আর তার মেধয্ রেয়েছ
তার �ীেদর জনয্ অেনকগুেলা তাঁবু। অতঃপর আিম শােহর তাঁ’র
িদেক লক্ষয্ কর; আর েস আমার িনকট েথেক একিট তীর
িনেক্ষপ করার মত জায়গা পিরমা(িতনশত েথেক চারশত গজ
পিরমাণ) দূ রে� একিট উঁচু েচয়াের বেস আেছ। অতঃপর যখন
আমার উপর তার নজর পড়ল, তখন েস উ��ের িচৎকার কের
বেল উঠল:
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আবদু �াহ আেফনিদেক �াগতম! আমােক আহমদ খান
(অথর্াৎ আহমদ পাশ) সংবাদ িদেয়েছ, েস বেলেছ: আিম
আপনার িনকট আবদু �াহ আেফনিদেক ে�রণ কেরিছ।
অতঃপর েস আমােক বলল: সামেন অ�সর হউন!
অতঃপর আিম �থম বােরর মত সামেন অ�সর হলাম এবং
েথেম েগলাম। েস আমােক বলেত লাগল “সামেন অ�সর হউন!”
আর আিম েছাট েছাট কদেম সামেন অ�সর হেত থাকলাম; েশষ
পযর্� আিম তার �ায় পাঁচ গজ কাছাকািছ হেয় েগলা; অতঃপর
আিম ল�া এক বয্ি�েক েদখেত েপলা, যা তার বসা েথেকই
বুঝা যাি�ল এবং তার মাথায় রেয়েছ পারিসকেদর টুিপর নয্ায়
একিট সাদা েচৗকা টুিপ, আর তার উপের রেয়েছ মিণ-মু�া,
ইয়াকুত, িহরক ও সকল �কার অল�ার খিচত পাগিড়; আর তার
গলায় রেয়েছ মিণ-মু�া’র একািধক মালা এবং তার বাহুেতও
অনু রূপ। আর মি-মু�া, িহরক ও ইয়াকুত খিচত কাপেড়র টুকরা
েবঁেধ রাখা হেয়েছ তার বাহুেত। আর তার েচহারায় বাধর্কয্
েবিশ বয়েসর ছাপ �কাশ পাি�ল; এমনিক তার সামেনর সািরর
দাঁতগুেলা পেড় েগেছ। অতএব েস �ায় আিশ বছর বয়েসর
বয্ি; তার দািড়গুেলা কােলা কলপ কর, িক� সু �র; তার আরও
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রেয়েছ দু ’িট ভাজ পড়া � এবং আরও আেছ হালকা পীতবেণর্র
িক� সু �র দু ’িট েচাখ। েমাটকথা তার েচহারা-ছিব খুবই সু �র।
সু তরাং যখন তার উপর আমার দৃ ি� পড়ল, তখন আমার মন
েথেক তার ভয় দূ র হেয় েগল। অতঃপর েস আমােক
তুকর্েমিন�ানীয় ভাষায় (�থম বােরর সে�াধেনর নয্া) সে�াধন
করল এবং আমােক বলল:
আহমদ খােনর অব�া েকমন?
অতঃপর আিম বললাম: ভাল ও উ�ম।
অতঃপর েস বলল: আপিন িক জােনন েকন আিম
আপনােক আ�ান কেরিছ?
আিম বললাম: না!
অতঃপর েস বলল: আমার রাজয্ দ’িট ভােগ িবভ�: তুিকর্�ান ও
আফগান, তারা ইরানীেদরেক বেল: “েতামরা কািফর”। কুফর খুব
ম� িজিনস! আমার রােজয্ এটা েশাভনীয় নয় ে, এক দল
আেরক দলেক কািফর বলেব! এখন আিম আপনােক আমার পক্
েথেক �িতিনিধ (উিকল) মেনানীত করিছ, যােত আপিন কুফর
সং�া� সকল অপবাদ দূ র করেত পােরন এবং তৃতীয় আেরকিট
দেলর পেক্ষ অিভমত েপশ করে, যা তারা �হণ করেব। আর
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আপিন যা িকছু েদখেবন অথবা শুনেব, তা আমােক জানােবন
এবং আহমদ খােনর িনকট েপৗঁছােবন
অতঃপর িতিন আমােক েবর হওয়ার সু েযাগ কের িদেলন এবং
আেদশ করেলন েয, আপিন আমার অিতিথ কেক্ষ রাে�র উিযের
িনকট অব�ান করু; আরও আেদশ করেলন, যােত আিম
েযাহেরর নামােযর পর েমা�া বাশী আলী আকবেরর সে�
একি�ত হই।
অতঃপর আিম েসখান েথেক েবর হলাম এমতাব�ায় েয, আিম
অতয্� খুিশ ও আনি�ত। কার, পারিসকেদর িবচারক আমার
হােত। আিম অিতিথ কেক্ষ আসলাম এবং িকছুক্ষণ ব;
অতঃপর উিযর তার তাঁবু’র িদেক আসল এবং আমােক খাবার
�হেণর জনয্ ডাকল। আর েমহমানদার িছেলন নজর লী খান
এবং তার সহেযািগতায় িছেলন আবদু ল করীম েবগ ও আবূ যর
েবগ। আর তারা সকেলই িছেলন আমার েখদমেত িনেয়ািজত।
অতঃপর আিম যখন উিযেরর িনকট আগমন করলাম এবং তােক
সালাম েপশ করলাম, তখন জবাব�রূপ বসা অব�ায় েস আমােক
সালাম িদল; আমার মেনর মেধয্ �িতি�য়া হল ে, েস দাঁড়ায়িন
েকন। অতঃপর আিম মেন মেন বললাম: আমােক যখন বসেত
েদয়া হেব, তখন আিম উিযরেক বলব: িন�য় শাহ আেদশ
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কেরেছন সকল কুফির দূ র করেত এবং এ জনয্ েস আমােক
উিকল িহেসেব িনেয়াগ িদেয়েছ; সু তরাং আিম েয কুফরী দূ র
করব, তা হল েতামার েথেক �কািশত কুফরী, েকননা তুিম
আেলমেদরেক তু� ও অপমান করার ই�া কেরছ! আর েতামােক
হতয্া কের তা দূর করেত পারেলই খুিশ হ!! অতঃপর আিম তার
মজিলস েথেক উেঠ শােহর িনকট িগেয় পুরা ঘটনাটা তােক
বলব। আর এই সবটাই আমার মেনর ক�না।
অতঃপর আিম যখন বসলাম, তখন েস দাড়
ঁ াল এবং আমােক
অিভবাদন (মারহাবা) জানাল। আর েস হল খুব ল�া ও ফসর্া
মানু ষ, েচাখ দু ’িট বড় বড় ও কলপ লাগােনা দািড়; তেব েস
বুি�মান েলাক সকল কথেপাকথন ও আলাপ-আেলাচনা বুঝেত ও
অনু ধাবন করেত পাের। �ভােব েস নরম �কৃিতর এবং িচ�ােচতনায় আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আত েঘষা। যখন েস দাঁড়াল,
তখন আিম বুঝেত পারলাম েয, তােদর অভয্াস হে আগ�ক
বয্ি� বসার পর তারা দাঁড়ায়। অতঃপর তার িনকেট দুপেরর
খাবার েখলাম; অতঃপর েমা�া বাশী’র সােথ সাক্ষাত কারার জন
আমােদর িনকট ফরমান আসল। অতঃপর আিম আমার বাহেন
আেরাহন করলাম, আর েমহমানদারগণ আমার সামেন সামেন
হাঁটেত লাগল। অতঃপর পিথমেধয্ ল�া এক বয্ি� আর েথেক
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সের পড়ল, যার েপাষাক আফগােনর েপাষােকর মত; অতঃপর েস
আমােক সালাম ও শুেভ�া জানাল। অতঃপর আিম তােক
বললাম:
তুিম েক?
অতঃপর েস বলল: আিম আফগান মুফতী েমা�া হামযা
আল-কালানজানী।
অতঃপর আিম বললাম: েহ েমা�া হামযা! তুিম িক
আরিবেত ভাল পারদশর্?
েস বলল: হয্াঁ
অতঃপর আিম বললাম: িন�য় শাহ আেদশ কেরেছ ইরানীেদর
িনকট �েতয্ক কােফর ফেতায়া দানকারীেক �তয্াহার কে
িনেত। তারা কখনও কখনও কুফরী িবষেয় আমার সােথ িবতকর্
কের; অথবা তারা কুফরী িবষেয়র িকছু িকছু িদক উে�খ কের না;
আর আমরা তােদর অব�া জানেত পাির না এবং তােদর ইবাদত
স�েকর্ও জানেত পাির না। ফেল আিম তার কুফর’র িবষেয়
উপলি� করেত পাির না, যােত তােক তা �রণ কিরেয় িদেত
পাির, এমনিক তা দূ র করেত পাির।
অতঃপর েস বলল: েহ আমার গু! শােহর কথা �ারা �তািরত
হওয়া েথেক েবঁেচ থাকেবন। েস েতা শুধু আপনােক েমা�া বাশ’র
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িনকট পািঠেয়েছ যােত েস কথার মােঝ ও আেলাচনার ফােঁ ক
ফাঁেক আপনার সােথ আেলাচনা কের িনেত পাের; সু তরাং আপিন
তােদর েথেক সতকর্ থাকু!
অতঃপর আিম বললাম: আিম তােদর েবইনসাফী’র আশ�া কির।
েস বলল: আপিন তা েথেক িনরাপদ থাকুন; কারণ, শাহ এই
মজিলেস েগােয়�া িনেয়াগ কেরেছ এবং এক েগােয়�ার উপর
আেরক েগােয়�া িনেয়াগ কেরেছ; অতঃপর আেরক েগােয়�ার
উপর আেরক েগােয়�া িনেয়াগ কেরেছ। আর েগােয়�ােদর
�েতয্েকই একজেনর অব�া স�েকর্ অপরজন িকছুই জাে ন ;
সু তরাং শােহর িনকট অবা�ব িকছু েপৗঁছােব না
অতঃপর আিম যখন েমা�া বাশী’র তাঁবুর িনকটবতর্ী হলা, তখন
েস আমােক �াগতম জানােনার জনয্ পােয় েহঁেট েবর হেয় আস;
আর েস হল খােটা আকৃিত ও ধূ সর বেণর্র েলা, তার মাথার
অেধর্ক পযর্� কানপি�র িচ� রেয়েছ। অতঃপর আিম আমার বাহ
েথেক অবতরণ করলাম, েস আমােক �াগতম জানােলা এবং তার
উপের মে� আমােক বসােলা; আর েস ছাে�র মত কের বসল।
অতঃপর েমা�া বাশী আফগান মুফতীেক সে�াধন করার আগ
পযর্� আমােদর মেধয্ ক-বাতর্া চেলেছ। অতঃপর েস (েমা�া
বাশী) তােক (আফগান মুফতীেক) বলল:
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আজেক হাদী খাজা বাহরুল ইলমেক েদেখ?
েস বলল: হয্াঁ
আর এই হাদী খাজা হেলন কাযী বুখারী, তার উপািধ হল
“বাহরুল ইল”, িতিন শােহর েসনা িনবােস এেসেছন আিম
আসার চার িদন পূ েবর, তার সােথ ‘মা অরাউ�হর’ ( ﻣﺎ وراء
10
 )ﻨﻟﻬﺮ-এর ছয়জন আেলম িছেলন; অতঃপর েমা�া বাশী বেলন:
৯F

তােক “বাহরুল ইল” উপিধেত ভূ িষত করা িকভােব শু� হ,
অথচ জ্ঞােনর সােথ তার েকান পিরচয় ে?! আ�াহর শপথ,
যিদ আিম তােক আলী রািদয়া�াহু আন’র িখলাফেতর বয্াপাের
দু ’িট দিলল স�েকর্ িজজ্ঞাসা , েস তার জবাব িদেত সক্ষ
হেব না; বরং আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর িন�াবােদ
পারদশর্ী কিবগণও তার জবাব িদেত সক্ষম হেব! (এই কথািট
িতিন িতনবার পুনরাবৃ ি� কেরেছন), অতঃপর আিম তােক বললাম:
10

এটা সালেফ সােলহীনেদর পিরভাষা; ‘মা অরাউ�হর’ ( )ﻣﺎ وراء ﻨﻟﻬﺮহল
জাইহু তথা আমু দিরয়া (Amudaria)-এর পূ ব্ িদেক।
র
এক সমেয় এর
নামকরণ করা হেয়িছল িচতাবােঘর েদশ; অতঃপর ইসলামী যু েগ এেস তার
নামকরণ করা হয়: ‘মা অরাউ�হর’ ()ﻣﺎ وراء ﻨﻟﻬﺮ। আর জাইহুন তথা আমু
দিরয়ার পি�ম িদেক সংযু � রেয়েছ েখারাসান ও খাওয়ােরযম নােমর দু ’িট
�েদশ।
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েসই দু ’িট দিলল কী, যার জবাব েনই?
িতিন বলেলন: আেলাচনা স�াদনার পূ েবর্ আিম আপনার িনকট
িজজ্ঞাসা করেত চ: আলী রািদয়া�াহু আনহুেক উে�শয্ ক
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণ: “মযর্াদার িদক
েথেক আমার সােথ েতামার অব�ান েতমন, েযমন মূ সার সােথ
হারুেনর অব�া, তেব আমার পের আর েকান নবী েনই”- িক
আপনােদর িনকট িক িবশু� বেল �মািণ? তখন আিম বললাম:
হয্া, এটা মাশহুর হািদস
অতঃপর িতিন বেলন: এই হািদেসর ব�বয্ �ারা ইি�ত পাওয়া
যায় েয, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পের আলী ইবন
আিব তািলব রািদয়া�াহু আনহু িখলাফেতর হকদা
আিম বললাম: এর েথেক এই দিলল েনয়ার েহতু কী?
িতিন বেলন: েযমন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আলী
রািদয়া�াহু আন’র জনয্ নবুয়ত ছাড়া হারুন.-এর সকল
মযর্াদা সাবয্� কেরে; আর ইি�সনা তথা পৃথক করাটা হল
জ্ঞােনর মানদ�। সরাং আলী রািদয়া�াহু আন’র জনয্ িখলাফত
সাবয্� হ; কারণ, িখলাফতটা হারুন .-এর সকল মযর্াদােক
অ�ভুর্� কের। েকনন, িতিন যিদ ঐ সময় বসবাস করেতন, তেব
িতিন মূ সা আ.-এর খিলফা হেতন।
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অতঃপর আিম বললাম: আপনার �� কথা �মাণ কের েয, এই
িবষয়িট সকল িকছু েক ইিতবাচক িহেসেব েদেখ; সু তরাং সকল
িকছু েক ইিতবাচক িহেসেব েদখার উপায় কী?
িতিন বেলন: ইি�গরাক ()اﻻﺳﺘﻐﺮاق-এর মেধয্ েয ইযাফত
( )اﻹﺿﺎﻓﺔরেয়েছ, তার েথেক ইি�সনা ()اﻻﺳتﺜﻨﺎء-এর ইি�ত
�ারা।
অতঃপর আিম বললাম: �থমত এই হািদসিট নসেস জলী নয়।
এর কারণ হল তার বয্াপাের মুহািসগেণর মতিবেরাধ রেয়েছ;
েকউ বেলন: এটা সহীহ; আবার েকউ বেলন: এটা হাসান; আবার
েকউ বেলন: এটা যঈফ; এমনিক ইবনু ল জাওযী এটােক মাউযু
বেল দািব কেরেছন! সু তরাং েতামরা িকভােব এর �ারা িখলাফত
সাবয্� করে, অথচ েতামরাই তা �মােণর জনয্ নসেস জল’র
শতর্ কের থাক।
অতঃপর িতিন বেলন: হয্া, আপিন যা উে�খ কেরেছন, আমরা তা
মািন। তেব আমােদর দিলল এটা নয়। বরং তা হল শুধু
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণ: “েতামরা
আলীেক মুিমনেদর েনতা িহেসেব েমেন নাও” এবং হািদেস
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�ােয়র ( )ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻄﺎﺋﺮ11-এর মত। কারণ, েতামরা দািব কর েয,
১০F

এই উভয় হািদসই মাউযু ; সু তরাং এই হািদেসর বয্াপাের আমার
কথাও েতামােদর কথার মতই। তেব আমার �� হল: েতামরা
আলী রািদয়া�াহু আন’র জনয্ িখলাফত সাবয্� কর না ে?
আিম বললাম: এই হািদসিট কেয়কিট কারেণ দিলল হওয়ার
উপযু � নয়:
ত�েধয্ একিট কারণ হ: এখােন ইি�গরাক ()اﻻﺳﺘﻐﺮاق-এর
িবষয়িট িনিষ�; কারণ, হারুন .-এর সকল মযর্াদা মূসা .-এর
সােথ নবী িহেসেব, আর আলী রািদয়া�াহু আনহু আমােদর এব
েতামােদর সকেলর ঐকয্মেত নবী ন, নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সােথও নবী নন এবং তার পেরও নবী নন। সু তরাং
হারুন .-এর জনয্ িনধর্ািরত ওমািণত মযর্াদাসমূহ যিদ নবুয়ত
বয্তীত নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পের নবী িহেসে
আলী রািদয়া�াহু আন’র জনয্ সাবয্� , তেব নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ আলী রািদয়া�াহু আন’র নবী
হওয়াটা দািব করা েযত!! কারণ, তার সােথ নবুয়তেক ইি�সনা
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অথর্ৎ �িস� পািখর হািদস।
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( )اﻻﺳتﺜﻨﺎءপৃথক করা হয়িন, আর তা (নবুয়ত) হারুন .-এর
মযর্াদার অংশিবেশষ
তাছাড়া হারুন .-এর সকল মযর্াদা সাবয্� হেয়েছ মূসা.-এর
সেহাদর ভাই িহেসেব; আর আলী রািদয়া�াহু আনহু নবী সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ভাই নন। আর ‘আম যখন ইি�সনা
( )اﻻﺳتﺜﻨﺎءছাড়া খাস হয়, তখন তা ধারণা িভি�ক দিলেলর
ফায়দা েদয়।
সু তরাং ব�বয্িটেক একিট মনিযল বা �েরর উপর �েয়াগ করা
উিচত, েযমিনভােব �কাশয্ ‘তা’ ( )ةিট একবচন 12 বুঝায়।
১১F

অতএব ইযাফত ( )اﻹﺿﺎﻓﺔঅংশিবেশেষর জনয্ হেব এবং এ
েক্ষে� এটাই মূলনীিত। আর হািদেসর মেধ"  " إﻻঅথর্ " ﻟ�ﻦ
" েযমন তােদর কথা:
ﻓﻼن ﺟﻮاد إﻻ أﻧﻪ ﺟﺒﺎن أي لﻜﻨﻪ.
অথর্াৎ অমুক দানবীর িক� েস কাপ ুরু
সু তরাং িবষয়িট �তয্াবতর্ন কেরেছ পিরতয্� অব, যার েথেক
এ েক্ষে� অিনধর্ািরতভােব েকান অংশেক উে�শয্ করা; আর
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অথর্াৎ"  " ﻣ�ﻟﺔশে�র মধয্কার‘তা’ ( )ةিট
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এখােন আমরা শুধু বিহভর্াগেক িনিদর্� ; আর িনধর্ািরত বলেত
িনিদর্� ঐ মনিযল বা মযর্া, যখন মূ সা আ. হারুন .-েক বনী
ইসরাঈেলর

উপর

(সামিয়ক)

িখলাফেতর

দািয়�

অপর্ণ

কেরিছেলন এবং তার �মাণ হল আ�াহ তা‘আলা’র বাণী:
َِ َ
َ
َۡ ُونَ ۡلُف
ٰ
[١٤٢ :مُو� �خِيهِ �ٰر ٱخ ِ� ِ� قَوۡ ِ�﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
﴿ وَ قَال

অথর্াৎ আ মূ সা তার ভাই হারুনেক বল, আমার অনু পি�িতেত

আমার স�দােয়র মেধয্ তুিম আমার �িতিনিধ� করেব। (সূ রা
আল-আ‘রাফ: ১৪২)
আর আলী রািদয়া�াহু আন’র মযর্াদাগত অব�ান হল তাবুক
যু ে� সময় তাঁেক মিদনার িখলাফেতর দািয়� �দান।
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অথর্াৎ মূসা . কতৃর্ক তঁর ভাই হারুন
া
.-েক �িতিনিধ িনেয়াগ করার
মত, যখন িতিন পাহােড় িগেয়েছন লওহ তথা িলিখত ফলকসমূ হ িনেয় িফের
আসার জনয্। আর হািদ: " ( "أﻧﺖ ﻣ� ﻣ�ﻟﺔ ﻫﺎرون و ﻮﻰﺳআমার সােথ
েতামার অব�ান েতমন, েযমন মূ সার সােথ হারুেনর অব�া) মূ লত তাবু ক
যু ে�র কািহনী �সে� বিণর্; নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাবুেকর
উে�েশয্ েবর হওয়ার সময় আলী রািদয়া�াহু আনহুেক মিদনা মুনাওয়’র
িখলাফেতর দািয়� �দান কেরেছন; আর তখন তাঁেক উে�শয্ কের বেল: "
( "أﻧﺖ ﻣ� ﻣ�ﻟﺔ ﻫﺎرون و ﻮﻰﺳআমার সােথ েতামার অব�ান েতমন, েযমন
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অতঃপর েমা�া বাশী বেলন: তাঁেক খিলফা িনেয়াগ করার �ারাই
�মািণত হয় েয, িতিনই সেবর্া�ম এবং তাঁর পের িতিনই খিলফা
অতঃপর আিম বললাম: আপিন যা বেলেছন তাই যিদ িঠকভােব
�মািণত হয়, তেব দািব করা হেব েয, ইবন উে� মাকতুম
রািদয়া�াহু আনহু নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর প
খিলফা হওয়ার উপযু �। কারণ, িতিন তােঁ ক মিদনার খিলফা
িনযু � কেরেছন! আর িতিন তােঁ ক ছাড়া আরও অনয্েকও খিলফা
িনযু � কেরেছন; সু তরাং আপনারা এই দিলল �ারা েকন অনয্েক
বাদ িদেয় শুধু আলী রািদয়া�াহু আনহুেক িবেশষভােব খিল
হওয়ার উপযু � বেল মেন কেরন; অথচ খিলফা (সামিয়ক)
হওয়ার েক্ষ কেয়ক জেনর পূ ণর্ অংিশদাির� রেয়ে?!
আরও মজার িবষয় হল, এটা যিদ মযর্াদার িবষয় হ, তেব আলী
রািদয়া�াহু আনহু মেন মেন িনেজেক তু� েভেব ক� অনুভ
করেতন না এবং বলেতন না: “আপিন িক আমােক নারী, িশশু ও
দু বর্লেদর অ�ভুর্� কের িদেয়ে”?! তখন নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর মনেক সা�না েদয়ার জনয্ বেল:

মূ সার সােথ হারুেনর অব�া)... হািদস । েযমন কেয়ক লাইন পের আ�ামা
সু ওয়াইদী’র কথার মেধয্ ��ভােব এর বণর্না আসে
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“তুিম িক পছ� করনা েয, আমার সােথ েতামার অব�ান হেব
েতমন, েযমন মূ সার সােথ হারুেনর অব�া”?!
অতঃপর িতিন বলেলন: আপনােদর মূ লনীিতমালায় উে�খ করা
হেয়েছ েয, শে�র বয্াপকতাই িবেবচয্ িব, িনিদর্� েকান সবব
বা কারণ িবেবচয্ িবষয় নয়
আিম বললাম: িন�য় আিম িনিদর্� েকান সবব বা কারণেক দিলল
িহেসেব িনধর্ারণ কিরি; এটা শুধু একটা ﻗﺮ�ﻨﺔবা ইি�ত মা� যার
�ারা িকছু অনথর্ক িবষয়েক িচি�ত করা
অবেশেষ িতিন �স� পিরবতর্ন করেল!!
অতঃপর িতিন বলেলন: আমার িনকট আরও একিট দিলল রেয়েছ
যা েকান �কার তাবীল (� )ﺘﻟﺄو�ﻞহণ কের না; আর তা হল
আ�াহ তা‘আলার বাণী:
ٓ
ٓ َ ُ ََ ُلۡ َ ْ ن
ُ ٓ
ُ ٓ َ
﴿�ق � َعالَوۡ ا ۡدع ��ۡنَاءَنَا وَ��ۡنَا َء� ۡم وَ � ِسَاءَنَا وَ � ِسَا َء� ۡم وَ أَنفُسَنَا
أَن
َ ۡ ََ� ّ
َ ّۡ نَ ۡتَهِل
َ �� ٰ ِذ
 ﴾ ]ﺳﻮرة آل٦ �
ٱل
َ فُسَ�ُمۡ �ُمَ ب
َِ��جۡعَل لَّعۡنَتَ ٱ
ِ
[٦١ :ﻋﻤﺮان

অথর্া- “... তুিম তােক বল: আস, আমরা আ�ান কির আমােদর
পু�গণেক ও েতামােদর পু�গণেক, আমােদর নারীগণেক ও
েতামােদর নারীগণেক, আমােদর িনেজেদরেক ও েতামােদর
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িনেজেদরেক, অতঃপর আমরা িবনীত আেবদন কির এবং
িমথয্াবাদীেদর েদই আ�াহর লানত” — (সূ রা আেল ইমরান:
৬১)
আিম তােক বললাম: এই আয়াত েথেক দিলল �হেণর কারণ কী?
তখন িতিন বলেলন: তার কারণ হল, যখন নাজরােনর ি��ানগণ
‘মুবাহালা’ করার জনয্ আগমন কর, তখন নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েহাসাইনেক েকােল িনেলন; হাসােনর হাত
ধরেলন;

ফািতমােক

তােদর

িপছেন

এবং

আলীেক

তার

(ফােতমার) িপছেন রাখেলন; আর িতিন েদা‘য়ার েক্ষে� উ�ম
মযর্াদাবানেকই �াধানয্ িদেয়েছ
আিম বললাম: এটা ‘মানািকব’ তথা মানু েষর উ�ম গুণাবলীর
অ�ভুর্; ফিযলত তথা মযর্াদার িবষয় নয়। আর �েতয্ক সাহাবী
এমন িকছু িবেশষ গুেণর �ারা িবেশিষত যা েনয্র মেধয্ পাওয়
যায় না; �েতয্ক সীরাত �ে�র পাঠকই তা পির�ারভােব অবগত
আেছন। আর তাছাড়া আল-কুরআন নািযল হেয়েছ আরবেদর
বাকরীিত ও তােদর পার�িরক কথেপাকথন প�িতর আেলােক।
যিদ ধরা হয় েয, দু ই েগা�ীর দু ই বড় মহান বয্ি�র মেধয্ যু�
িবতকর্ সংঘিটত হ; একজন অপরজনেক বলল: তুিম ও েতামার
িবেশষ েগা�ীর েলাক েবর হও; আর আিম ও আমার িবেশষ
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েগা�ীর েলাক েবর হি�; অতঃপর আমরা পর�র েমাকািবলা
করব, অনয্ েগা�ীর েকান েলাক আমােদর সােথ আসেব না। এই
কথার অথর্ এই নয় ে, মহান বয্ি��েয়র সােথ তােদর িবেশষ
েগা�ীর েচেয় অনয্ েকান বীর পুষ পাওয়া যােব না।
অনু রূপভােব িনকটতম েলাকেদর উপি�িতেত েদ‘য়াও িবনয়েক
আবশয্ক কের েতাে, যােত েদা‘য়া �ত কবুল হয়।
অতঃপর িতিন বলেলন: এই ধরেনর িবনয়-ন�তা অিধক মহ�ত
বয্তীত সৃি� হয় না
আর আিম বললাম: এই ধরেনর মহ�ত �ভাব ও �কৃিতর িদেক
ধািবত; েযমিনভােব মানু েষর ভালবাসা তার িনেজর ও স�ােনর
�িত তার েচেয় অিধক মযর্াদাবান বয্ি�র েচেয়ও অিধক েবিশ
সু তরাং এই ধরেনর ভালবাসা পাপ ও পুণয্ িকছুই দািব বা
আবশয্ক কের না। আর সীিমত ভালবাসা যা দ’িট অ�সর ব�র
একিটেক আবশয্ক কের েতাে; আর তা হল ঐি�ক ভালবাসা।
অতঃপর িতিন বলেলন: আয়ােতর মেধয্ আরও

একিট িদক

রেয়েছ যা আফযািলয়ত তথা অিধক উ�মতােক আবশয্ক কে;
আর তা হল নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজর নফসেক
আলী’র নফেসর অ�ভু্� কেরেছন। কার
র
, তার
ঁ কথার মেধয্
আেছ " ( " أﺑﻨﺎءﻧﺎআমােদর েছেল স�ান), যার �ারা উে�শয্ হ:
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হাসান ও েহাসাইন; আর " ( " �ﺴﺎءﻧﺎআমােদর �ী)-এর মেধয্
উে�শয্ হল ফােতম; আর " ( " أﻧﻔﺴﻨﺎআমােদর নফস)-এর মেধয্
আলী ও নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বয্তীত আর অন
েকউ অবিশ� েনই।
তখন আিম বললাম: আ�াহই ভাল জােনন; আপনার েতা েদখিছ
উসূ ল তথা মূ লনীিতমালার বয্পাের েকান ধারণা েনই! বরং আপিন
আরবীও ভাল জােনন না!! িকভােব " ( " أﻧﻔﺴﻨﺎআমােদর নফস)এর বয্াখয্া করা ; অথচ "  " اﻷﻧﻔﺲহল  ﺟﻊ ﻗﻠﺔযা "  " ﻧﺎএর িদেক ( إﺿﺎﻓﺔস��) হেয়েছ; যার �ারা সকলেক বুঝায়। আর
ﺟﻊ

(বহুবচ)-এর

েমাকািবলায়

ﺟﻊ

(বহুবচ)-এর

�ারা

এককসমূ হেক িবভ�করণ আবশয্ক কের। েযমন আমােদর কথ:
." ر�ﺐ اﻟﻘﻮم دواﺑﻬﻢ " ي ر�ﺐ ﻞﻛ واﺣﺪ داﺑﺘﻪ
অথর্া- “স�দােয়র েলাকজন তােদর বাহনসমূ েহ আেরাহন
করল” অথর্া— তােদর �েতয্েক তার বাহেন আেরাহন করল
আর এটা এমন একিট মাসআলা, যা উসূ ল তথা মূ লনীিতমালার
মেধয্ই সু�� হেয় যা; আর ( ﺟﻊবহুবচ)-এর বয্াপাের চুড়া�
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কথা হল: এেকর অিধক 14 বয্ি� বা ব�র উপরই( ﺟﻊবহুবচ)১৩F

এর �েয়াগ হেব। আর তা �ত। েযমন আ�াহ তা‘আলা’র বাণী:
�ْ
َّ ُولُون
[٢٦ :ّءُونَ مِمَا َ�ق ۖ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﻮر
َ َ�ُ﴿ َٰٓ�ِكَ م
অথর্া—“েলােক যা বেল, তারা তা েথেক পিব�”— (সূ রা আননূ র: ২৬); অথর্া- আেয়শা ও সাফওয়ান রািদয়া�াহু আনহুম
এবং আ�াহ তা‘আলা’র বাণী:

ََ
ُ�ُ
[٤ :﴿ �ق ۡد َصغَتۡ قُلُو� مَاۖ﴾ ]ﻮرة اﺘﻟﺤﺮ�ﻢ

অথর্া—“কারণ, েতামােদর হৃদয় ঝুঁেক পেড়েছ” — (সূ রা আততাহরীম: ৪); অথর্া- তােদর দু ’জেনর জনয্ দ’িট হৃদেয়র েবিশ
হেত পাের না (অথচ  ﻗﻠﻮبশ� বহুবচ)। আহলু ল মীযান 15 তথা
১৪F

তকর্শা�িবদগণ ( ﺟﻊবহুবচ)-এর পিরচয় েদয়ার েক্ষে� বে:
এেকর অিধক বুঝােনার জনয্ই ( ﺟﻊবহুবচ)-এর বয্বহার করা
হয়। েযমিনভােব হাসান ও েহাসাইন রািদয়া�াহু আনহু’র েক্ষে
"  " اﻷﺑﻨﺎءশ�িট বয্বহার হেয়ে; আর রূপ অেথর্ " " اﻟنﺴﺎء
14

অথর্াৎ " ( " أﻧﻔﺴﻨﺎআমােদর নফস) শ�িটর মধয্কার ( ﺟﻊবহুবন)-এর
িসগাহ বা রূপিট এেকর অিধেকর উপর �েয়াগ হেয়ে; অথর্- নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ও আলী রািদয়া�াহু আনহ

15

অথর্- যু ি�িবদয্া()ﻋﻠﻢ ﻤﻟﻨﻄﻖ।
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শ�িট শুধুমা� ফােতমা রািদয়া�াহু আন’র েক্ষে� বয্বহ
হেয়েছ। হয্া, যিদ " ( " أﻧﻔﺴﻨﺎআমােদর নফস) শ�িট " " ﻔﻲﺴ
শ� �ারা পিরবতর্ন করা হ, তেব কখনও কখনও �কাশয্ িহসাব
অনু যায়ী একজনেক বুঝায়।
তাছাড়া আয়াতিট যিদ আলী রািদয়া�াহু আন’র িখলাফেতর
উপর দিলল হেত পাের, তেব তা হাসান, েহাসাইন ও ফােতমা
রািদয়া�াহু আনহুেমর িখলাফেতর উপরও সি�িল
অংশীদািরে�র কারেণ দিলল হেত পাের। তেব এ কথা েকউ বেল
না; েকননা হাসান ও েহাসাইন উভয় েছাট; আর ফােতমা
রািদয়া�াহু আনহা সকল নারীেদর মত রা�ীয় কাযর্�ম েক
িবি��। সু তরাং আয়াতিট িখলাফেতর উপর দিলল হেত পাের
না।
অবেশেষ িতিন �স� পিরবতর্ন করেল!!
অতঃপর িতিন বলেলন: আমার িনকট আরও একিট দিলল আেছ;
আর তা হল আ�াহ তা‘আলা’র বাণী:
ّ
ۥ
َّ ٰ َ وَ ُ ۡ ُون
﴿ مَا وَ�ُِّ ُ م
�ُٱ�َُّ وَرَسُو�ُُوَٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ ٱ�َِينَ يُقِمُونَ ٱلصَلَوة �ؤت
َُون
ُّ ٰ وَه
[٥٥ : ﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺎﺋﺪة٥ كَوةَ ۡم َ�ٰكِع
َلز
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অথর্া—“েতামােদর ব�ু েতা আ�াহ, তাঁর রাসূ ল ও মুিমনগণ যারা
িবনত হেয় সালাত কােয়ম কের ও যাকাত েদয়।” — (সূ রা আলমািয়দা: ৫৫)
তাফসীরিবদগণ একমত হেয়েছন েয, এই আয়াতিট আলী’র
�সে� অবতীণর্ হেয়ে, যখন িতিন তার
ঁ আংিটিট নামাযরত
অব�ায় িভক্ষুকেক দান কেরে; আর "  "إﻧﻤﺎশ�িট
সীিমতকরেণর জনয; আর" � " الﻮশ�িটর অথর্ হ: “দােনর
েক্ষে� িতিন েতামােদর েচেয় উ”।
তখন আিম বললাম: আমার িনকট এই আয়ােতর অেনকগুেলা
জওয়াব রেয়েছ।
আর আিম জওয়াব েদয়া শুরু করার পূেবর্ই উপি�ত িকছু সংখ
শী‘আ ফারিস ভাষায় েমা�া বাশীেক সে�াধন কের িকছু কথা
বলল, যার অথর্ হে: ওর সে� আেলাচনা বাদ দাও; কারণ, েস
একটা মূ ত্ শয়তা
র
! যখনই তুিম দিলেলর েক্ষে� বৃি� ব
অিতরি�ত করছ, তখনই েস েতামােক তার জওয়াব িদেয় িদে�,
আর েতামার মান-মযর্াদা ক্ষু� !!
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অতঃপর েস আমার িদেক দৃ ি� িদল এবং মুচিক হািস হাসল! আর
বলল:
িন�য় আপিন একজন মযর্াদাপূণর্ বয, আপিন এর এবং অনয্ানয
িবষেয়র জওয়াব েদেবন। িক� আমার কথা েতা ‘বাহরুল ইল’এর সােথ; তেব েস েতা জওয়াব িদেত অক্ষ
অতঃপর আিম বললাম: েতামার কথার শুরুেত েয কথা িছল ত
হল, “আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর িন�াবােদ পারদশর্ী
কিবগণ তার জবাব িদেত সক্ষম হেব !”?! সু তরাং েসই েতা
আমােক তকর-িবতকর্ ও কেথাপকথেনর উে�েশয্ আ�ান কেরে
অতঃপর েস বলল: আিম পারিসক বয্ি, আর আরবীও ভালভােব
বুঝেত পাির না, সু তরাং েকান েকান সময় আমার িনকট েথেক
এমন শ� েবর হেয় যায়, যা আমার উে�শয্ ন!
অতঃপর আিম তােক বললাম: েতামােক আিম দু ’িট মাসআলা
স�েকর্ িজজ্ঞাসা করেত চাই যার জওয়াব িদেত‘আ মেতর
অনু সারীগণ সক্ষম !
তখন েস বলল: েসগুেলা ক?
71

আিম বললাম: �থমিট হল, সকল সাহাবী রািদয়া�াহু আনহুেম
বয্াপাের শ‘আেদর অিভমত কী?
তখন েস বলল: তারা মুরতাদ হেয় েগেছ (পাচঁ জন বয্তী, তারা
হেলন: আলী, িমকদাদ, আবূ যর, সালমান ফারসী ও ‘আ�ার
ইবন ইয়াসার); েকননা তারা িখলাফেতর বয্াপাের আল’র িনকট
বায়‘আত �হণ কেরিন।
আিম বললাম: বয্াপারিট যিদ অনুরই হয়, তেব িকভােব আলী
তাঁর কনয্া উে� কুলসুমেক ওমর রািদয়া�াহু আনহুেমর িন
িবেয় িদেয়িছেলন??!
তখন েস বলল: তা েজারপূ বর্!
আিম বললাম: আ�াহর কসম! আলী রািদয়া�াহু আন’র বয্াপাের
েতামােদর আিকদা বা িব�াস ঘাটিতপূ ণর, যা েকান সামানয্ মযর্াদা
আরবও পছ� করেব না!! বনী হােশম েতা দূ ের থাক, যারা
আরেবর েনতা, যােদর স�ান হল আসল স�ান , যােদর মযর্াদা
হল আসল মযর্াদ, বংশগত িদক েথেক তার
ঁ া উ� বংেশর,
মহে�র িদক েথেক তাঁরা বয্ি��স�� ও গিবর্ত এবং তাঁেদ
অিধকাংশই উ�ত গুণাবলীর অিধকারী। একজন আদনা আরব
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তার ই�ত রক্য় তার জীবন িবিলেয় িদেত পাের, তার �ীেদর
রক্ষায় মরেত পাের এবং তার বয্ি�স�া ত ার �ী ও পিরপিরজনের কারেণই শুধু স�ানেবাধ কের না। সুতরাং িকভােব
েতামরা আলী রািদয়া�াহু আন’র জনয্ এই ধরেনর �িটপূণর
িব�াস লালন কর, যা িন�ু র আরবগণ পযর্� মানেত রািজ নয়;
অথচ িতিন হেলন মহাবীর, বনী গািলেবর িসংহ এবং �াচয্ ও
পা�ােতয্ আ�াহর িসং?! বরং আমরা কতজনেক েদখলাম, েয
তার স�ান-স�িতর জনয্ লড়াই কেরেছ এবং িনহত হেয়েছ।
েস বলল: হেত পাের ওমর উে� কুলসু েমর আকৃিত ধারণকারীনী
েকান িজনেক িবেয় কেরেছন?!

16

15F

16

কুলাইনী “আল-ফুর‘ িমনাল কাফী ( )اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ ﺎﻜﻲﻓনামক িকতােবর হা/২
পৃ .৩১১ -এর মেধয্ ‘�ামী মারা যাওয়ার পর তার �ী েকাথায় ই�ত পালন
করেব’ অধয্ােয় বণর্না কে: যখন ওমর ইি�কাল কের, তখন আলী উে�
কুলসু েমর িনকট গমন কেরন; অতঃপর তােক িনেয় তার বািড়েত আেসন।
এই বণর্নার অনুরূপ বণর্না কেরেছন আবূ জাফর-তুসী তার ‘তাহযীবু ল
আহকাম’ ( )ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻷﺣﺎﻜمনামক িকতােবর হা/২ পৃ .২৮০ -এর “বাবু
ই�ািতন িনসা”-এর মেধয্
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আিম বললাম: এটা েতা �থমটার েচেয়ও জঘনয, এ ধরেনর কথা
িকভােব েবাধগময্ হ?! আর আমরা যিদ এই দরজা খুেল েদই,
তেব শরীয়েতর সকল দরজা ব� হেয় যােব; এমনিক যিদ েকান
বয্ি� তার �ীর িনকট আে, তেব েস এই কথা বলার স�াবনা
রােখ েয, তুিম িজন, আমার �ামীর আকৃিত ধারণ কেরছ, সু তরাং
েস তােক তার িনকট গমন করেত িনেষধ করেব। অতঃপর েস
যিদ দু ইজন নয্ায়পরায়ণ সাক্ষী িনেয় এেস সাক্ষয্ েদয়ার
করায় েয, েস অমুক, তেব তােদর বয্াপাের এই কথা বলার
স�াবনা রেয়েছ েয, তারা উভেয় িজন, এই দু ই নয্ায়পরায়ণ
বয্ি�র আকৃিত ধারণ কের এখােন এেসে; আর এভােব চলেত
থাকেব ... এবং স�াবনা রেয়েছ েয, মানু ষ কাউেক হতয্া করেব
অথবা েস তার িনকট অিধকার (হক) দািব করেব; অতঃপর
তােক েস বলেব: ঐ ঘটনায় আিম হক বা অিধকার দািব কিরিন;
বরং স�বত েস িজন, আমার আকৃিত ধারণ কেরেছ এবং জাফর
সািদক, যার মাযহাব অনু যায়ী েতামােদর ইবাদত- বে�গী হেয়
থােক বেল েতামরা ধারণা কের থাক, েসও িজন তার (জাফর
সািদেকর) আকৃিত ধারণ কেরেছ এবং �ীকৃত এসব িবিধ-িবধান
েতামােদর উপর চািপেয় িদেয়েছ!!
74

অতঃপর আিম তােক বললাম: অতয্াচারী খিলফার কমর্সমূেহ
িবধান কী? শী‘আেদর িনকট তা কাযর্কর িকন?
তখন েস বলল: িবশু� মেন কেরনা এবং কাযর্করও কের না
অতঃপর আিম বললাম: আ�াহ েতামােক স�ান িদন, মুহা�দ
ইবন হানাফীয়া ইবন আলী ইবন আিব তািলেবর মা েকান বংেশর
েলাক?
তখন েস বলল: বনী হানীফার।
অতঃপর আিম িজজ্ঞাসা করল: বনী হানীফােক েক ব�ী
কেরেছ?!
েস বলল: আিম জািন না (অথচ েস িমথয্া বেলে)!
অতঃপর তােদর উপি�ত আেলমেদর েকউ েকউ বলল: তােদরেক
আবূ বকর (রািদয়া�াহু আন) ব�ী কেরেছ।
অতঃপর আিম বললাম: আলী’র জনয্ যু�ব�ী দাসীেক িবেয় করা
এবং তার েথেক স�ান জ� েদওয়া িকভােব ৈবধ হল; অথচ
েতামােদর ধারণা অনু যায়ী ইমাম অতয্াচারী
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খিলফার েকান

কাযর্�ম বাবায়ন কের না; আর ল�া�ােনর িবষেয় সতকর্তা
অবল�ন করা েতা একটা �ীকৃত িবষয়!
অতঃপর েস বলল: স�বত িতিন তার পিরবােরর িনকট তােক
দান করেত অনু েরাধ কেরেছন। অথর্া- তারা তােক তার সােথ
িবেয় িদেয়েছ।
আিম বললাম: এই িবষেয় দিলেলর �েয়াজন রেয়েছ।
অতঃপর েস চুপেস েগেছ!! আলহামদু িল�াহ (সম� �শংসা
আ�াহর জনয্ িনেবিদ)।
অতঃপর আিম বললাম: আিম েতামার সামেন েকান হািদস ও
আয়াত িনেয় আিসিন এই জনয্ ে, যখনই আিম হািদেসর
িবশু�তার বয্াপাের িনি�ত হেয় ব, “�িস� ছয়িট িকতােবর
সংকলকেদর েকউ অথবা অনয্ েকই তা বণর্না কেরে”, তখন
তুিম বলেব: আিম তােক িবশু� বিল ন, আর দিলেলর শতর্ হল
েয, তার বয্াপাের িববাদকারীগণ একমত হেবন। আর আিম যিদ
েতামার িনকট েকান আয়াত িনেয় আসতাম এবং বলতাম,
“তাফসীরিবদগণ ঐকয্মত েপাষণ কেরেছন ে, তার হুকুম এই
এবং তা নািযল হেয়েছ আবূ বকেরর শােন”, তখন তুিম বলেত:
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তাফসীরিবদগেণর ইজমা আলী’র দিলল হেত পাের না; দূ রবতর্ী
েকান তাবীেলর কথা উে�খ করেত এবং বলেত: দিলল যখন
সে�হযু � হেব, তখন তার �ারা দিলল েপশ করাটা বািতল বেল
গণয্ হেব। সুতরাং এটাই আমােক �লু� কেরেছ আয়াত ও হািদস
�ারা দিলল েপশ করা েথেক িবরত থাকেত।
অতঃপর শাহ আসল িবতকর অনু �ােনর বয্াপাের ফরমান জাির
করেলন এবং িনেদর্শ িদেলন ইরা, আফগান ও ‘মা অরাউ�হর’
()ﺎ وراء اﻨﻟﻬﺮ-এর আেলমেদরেক একি�ত হেয় পার�িরক
‘কািফর বলাবিলর িবষয়গুেল’ দূ র করার জনয; আর আিম থাকব
তােদর পযর্েবক, শােহর পেক্ষর উিক (�িতিনিধ) এবং িতন
িফরকা (দল) েযসব ঐকয্মত েপাষণ করেব তার সাক্ষ
অতঃপর আমরা তাঁবুর সীমানা েথেক েবর হলাম এমতাব�ায় েয,
আফগান, উজেবিক�ান ও পারিসকগণ আঙু ল �ারা আমার িদেক
কী একটা ইি�ত করেছ; আর ঐ িদনিট িছল েদখার মত এক
িদন!!
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সে�লেনর �থম িদন
ইরােনর আেলমগণ ইমাম আলী রািদয়া�াহু আন’র সমািধর
েপছেন অবি�ত ছােদর নীেচ একি�ত হল। তােদর মেধয্
আরদালােনর 17 মুফিত বয্তীত েকান সু�ী আেলম িছল না।
১৬F

অতঃপর আিম কাগজ-কলম েচেয় িনলাম এবং তােদর �িস�
আেলমেদর নাম িলিপব� কের িনলাম। আর তারা হেলন:
১. েমা�া বাশী আলী আকবর।
২. েরকােবর মুফিত আকা েহাসাইন।

17

আরদালান পি�ম ইরােনর অ�রােজয্র অ�ভুর্� একিট এলা; তার
অিধবাসীগণ কুিদর্ জািতর অ�ভূর্�। আর তার উ�ে র রেয়েছ আযারবাইজ;
আর পি�েম রেয়েছ ওসমানীয়া কুিদর্ অ�; আর দিক্ষেণ রেয়েছ লারা�া
এবং তার পূ েবর রেয়েছ ইরােক ‘আজম। আর তা দু ই ভােগ িবভ� িছল:
উ�র অ�ল, তার �ধান নগর হল সানা নগর এবং দিক্ষণ অ�ল যাে
‘কারমানশাহ’ নােম নামকরণ করা হেয়েছ, তার �ধান নগর হল
কারমানশাহ।
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৩. েমা�া মুহা�দ, লাহজােনর ইমাম।
৪. আকা শরীফ, মুফিত মাশহাদ েরযা।
৫. িমজর্া বুরহা, িশরওয়ােনর কাযী।
৬. শাইখ েহাসাইন, উরিময়ার মুফিত।
৭. িমজর্া আবূল ফদ, কুেমর মুফিত।
৮. আলহা� সােদক, জােমর মুফিত।
৯. সাইেয়য্দ মুহা�দ মাহদ, আ�াহােনর ইমাম।
১০. আলহা� মুহা�দ যাকী, কারমানশােহর মুফিত।
১১. আলহা� মুহা�দ আল-ছামানী, িসরােযর মুফিত।
১২. িমজর্া আসাদু�া, তাবরীেযর মুফিত।
১৩. েমা�া তািলব, মাযা�ারােনর মুফিত।
১৪. েমা�া মুহা�দ মাহদী, মাশহাদ েরযা’র উপ�ধানম�ী।
১৫. েমা�া মুহা�দ সােদক, বাখালখােলর মুফিত।
১৬. মুহা�দ মুিমন, আ�রাবােদর মুফিত।
১৭. সাইেয়য্দ মুহা�দ তক, কাযবীেনর মুফিত।
১৮. েমা�া মুহা�দ েহাসাইন, সাবযাওয়ােরর মুফিত।
১৯. সাইেয়য্দ বাহাউ�ী, কারমােনর মুফিত।
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২০. সাইেয়য্দ আহম, আরদালােনর মুফিত শােফয়ী
�মুখ আেলমগণ।
অতঃপর আফগােনর আেলমগণ আগমন করেলন; আর আিম
তােদর নামসমূ হ িলেখ িনলাম। তারা হেলন:
১. স�ািনত শাইখ েমা�া হামযা আল-কালানজানী আলহানাফী, আফগােনর মুফিত।
২. েমা�া আমীন আফগানী আল-কালানজানী, আফগােনর
কাযী।
৩. েমা�া তহা আফগানী আল-হানাফী, িশক্,
নািদরাবাদ।
৪. েমা�া দু িনয়া আল-খিলফী আল-হানাফী।
৫. েমা�া নূ র মুহা�দ আফগানী আল-কালানজানী আলহানাফী।
৬. েমা�া আবদু র রা�াক আফগানী আল-কালানজানী
আল-হানাফী।
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৭. েমা�া ইি�স আফগানী আল-আবদালী আল-হানাফী।
তার িকছু ক্ষণ প ‘মা অরাউ�হর’ ( )ﺎ وراء اﻨﻟﻬﺮঅ�েলর
আেলমগণ আগমন করেলন; আর তােদর সংখয্া িছল সাতজ,
তােদর সামেন িছেলন একজন স�ািনত শাইখ যার েচহারায় িছল
��ােবােধর ছাপ এবং মাথায় িছল েপচঁ ােনা পাগিড়, যা
দশর্কেদরেক ইমাম আবূ হািনফার .-এর ছা� আবূ ইউসু ফ র.েক �রণ কিরেয় েদয়। অতঃপর িতিন তােদর সালাম িদেলন;
আর তারা তাঁেক আমার ডান পােশ বিসেয় িদেলন। তেব আমার
ও তার
ঁ মােঝ �ায় পেনর বয্ি�র মত বসা িছ; আর
আফগানেদর বসােনা হেয়েছ আমার বাম িদেক; অনু রূপভােব
এখােনও আমার ও তাঁর মােঝ �ায় পেনর বয্ি� বসা িছল। আর
এই বসােনার মেধয্ও পারিসকেদর ষড়য� ও েকৗশল িছ! তারা
আশ�া কেরিছল েয, আিম তােদরেক িকছু কথা তালিকন েদব
অথবা তােদরেক ইি�ত েদব। অতঃপর আিম তােদর নামসমূ হও
িলেখ িনলাম। তারা হেলন:
১. আ�ামা হাদী খাজা ওরেফ বাহরুল ইল, ইবন
‘আলাউ�ীন আল-বুখারী আল-হানাফী, বুখারার কাযী।
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২. মীর আবদু �াহ সদু র আল-বুখারী আল-হানাফী।
৩. কালা�র খাজা আল-বুখারী আল-হানাফী।
৪. েমা�া আমীদ সদু র আল-বুখারী আল-হানাফী।
৫. বাদশাহ মীর খাজা আল-বুখারী আল-হানাফী।
৬. িমজর্া খাজা আ-বুখারী আল-হানাফী।
৭. েমা�া ইবরাহীম আল-বুখারী আল-হানাফী।
অতঃপর যখন তােদরেক বসােনর পালা েশষ হল, েমা�া বাশী
বাহরুল ইলমেক সে�াধন কের বলেল: তুিম িক এই বয্ি�র
পিরচয় জান? (িতিন আমােক ইি�ত কেরন)।
তখন েস বলল: না।
েস (েমা�া বাশী) বলল: িতিন আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর
মযর্াদাবান আেলমগেণর অনয্তম শাইখ আবদু�াহ আেফন;
উিযর আহমদ পাশা’র শাহ তােক এই মজিলেস হািজর হওয়ার
জনয্ তলব কেরেছন সু তরাং িতিন আমােদর মেধয্ িবচারক এবং
শােহর �িতিনিধ; অতএব যখন েকান হুকুেমর উপর আমােদর
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রায় ঐকয্ব� হ, তখন িতিন আমােদর সকেলর উপর সাক্ষ
থাকেবন। সু তরাং এখন তুিম েতামার েসসব িবষয় আমােদর
িনকট খুেল বল, েযগুেলার কারেণ েতামরা আমােদরেক কািফর
বেল থাক, যােত তার উপি�িতেতই আমরা তা দূ র করেত পাির।
আর মূ লত আমরা আবূ হািনফা’র মতানু সাের কািফর নই;
‘জােম‘উল উসূ ল’ (� )ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮلে� বলা হেয়েছ, “ইসলােমর
পিরিধ পাচঁ িট মাযহােবর উপর” এবং িতিন প�ম মাযহাব িহেসেব
“ইমামীয়া মাযহাব”-েক গণয্ কেরেছন। অনুরূপভাে‘মাওয়ােকফ’
(�� )ﻤﻟﻮاﻗﻒকারও “ইমামীয়া মাযহাব”-েক ইসলামী িফরকার
অ�ভুর্� বেল গণয্ কেরেছন। আর আবূ হািনফা. ‘আল-িফকহুল
আকবর’ (� )ﻟﻔﻘﻪ اﻷ�ﺮﺒে� বেলেছন: “আমরা আহলু ল িকবলােক
কািফর বিল না”। আর সাইিয়য্দ অমুক(েস তার �� নাম উে�খ
কেরিছেলন, তেব আিম ভুেল েগিছ) “েহদায়া” �ে�র শরাহ
(বয্খয্) ‘আল-িফকহুল হানাফ’ ()ﻔﻘﻪ اﺤﻟﻨﻲﻔ-এর মেধয্ বেল:
“িবশু� কথা হ, ইমামীয়াগণ ইসলামী িফরকার অ�ভুর্”। িক�
পরবতর্ী আেলমগণ তােদর �লািভিষ� হেয় আমােদরেক কািফর
বেলেছ,

িঠক

একইভােব

আমােদর

পরবতর্ী আেলমগণ

েতামােদরেক কািফর বেলেছ; অথচ আমরা এবং েতামরা েকউই
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কািফর নই। িক� তুিম েসসব িবষয় আমােদর সামেন েপশ কর,
েযগুেলা েতামােদর পরবতর্ী আেলমগণ উে�খ কেরেছ এবং যা
কারেণ তারা আমােদরেক কািফর বলেছ, যােত আমরা তা দূ র
করেত পাির।
অতঃপর হাদী খাজা বলল:
শায়খাইন তথা আবূ

বকর ও ওমর রািদয়া�াহু

আনহুমােক েতামরা গািল েদয়ার কােণ েতামরা কািফর।
তখন েমা�া বাশী বলল: শায়খাইনেক গািল েদওয়াটা আমরা
�তয্াহার কের িনলাম
অতঃপর েস বলল: সকল সাহাবী রািদয়া�াহু আনহুমেক েতামর
পথ�� ও কািফর বলার কারেণ েতামরা কািফর।
তখন েমা�া বাশী বলল: সাহাবীগণ সকেলই নয্ায়পরায়; আ�াহ
তােদর �ািত স�� এবং তারাও তাঁর �িত স��!
অতঃপর েস বলল: েতামরা মুতা‘ িববাহেক (সামিয়ক িববাহেক)
হালাল বল।
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তখন েমা�া বাশী বলল: এটা হারাম; আমােদর মধয্কার
িনেবর্াধরাই তা �হণ কে!
অতঃপর বাহরুল ইলম বল: েতামরা আলী রািদয়া�াহু আনহুে
আবূ বকর রািদয়া�াহু আন’র উপর মযর্াদ িদেয় থাক এবং বেল
থাক: নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পর িতিনই (আলী)
�কৃত খিলফা।
তখন েমা�া বাশী বলল: নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
পর সেবর্া�ম সৃি� হল আবূ বকর ইবন আিব কুহাফ, তারপর
ওমর ইবন খা�াব, তারপর ওসমান ইবন ‘আফফান এবং তারপর
আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু আনহুম। আর তাঁেদ
িখলাফেতর ধারাবািহকতা হল ত�প, আমারা তাঁেদর মযর্াদা
বণর্নার েক্ষে� েযরূপ ধারাবািহকতা উে�খ কে
অতঃপর বাহরুল ইলম বল: েতামােদর উসূ ল (মূ লনীিতমালা)
এবং আিকদা কী?
তখন েমা�া বাশী বলল: আবূ ল হাসান আল-আশ‘আরী’র
আিকদার িভি�েত আমেদর উসূ ল হল আশা‘েয়রা।
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অতঃপর বাহরুল ইলম বল: আিম েতামােদর শতর্ আেরাপ
করেত চাই েয, েতামরা দীেনর মেধয্ েযসব সুিনদর্� হারাম রেয়ে
এবং যা হারাম হওয়ার বয্াপাের ইজমা হেয়ে, তা হালাল করেব
না এবং দীেনর মেধয্ েযসব সুিনদর্� হালাল রেয়েছ এবং য
হালাল হওয়ার বয্াপাের ইজমা হেয়ে, তা হারাম করেব না।
তখন েমা�া বাশী বলল: আমরা এই শতর্ েমেন িনলা!
অতঃপর বাহরুল ইলম তােদর উপর আরও িকছু শতর্ আেরা
করল যা কাউেক কািফর বানায় না, েযমন িকছু শতর্ পূেবর
আেলাচনা হেয়েছ; আর তারা তাও �হণ কেরেছ।
অতঃপর েমা�া বাশী বাহরুল ইলমেক বল: আমরা যখন সকল
িকছু েমেন িনেয়িছ, তখন তুিম আমােদরেক ইসলামী িফরকা তথা
ইসলামী দেলর অ�ভুর্� বেল গণয্ করছ ে?!
তখন বাহরুল ইলম চুপ থাক, অতঃপর বলল:
শায়খাইন তথা আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহু আনহুমােক গাি
েদয়া কুফরী।
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তখন েমা�া বাশী বলল: শায়খাইনেক গািল েদওয়াটা আমরা
�তয্াহার কের িনলাম এবং আরও এই এইগুেলা �তয্াহার ক
িনেয়িছ (পূ েবর্ উে�িখত শেতর্র েশষ পয); তরপরও িক
আমােদরেক সিতয্ সিতয্ ইসলামী িফরকার অ�ভুর্� বেল গ
করেব, নািক আমােদেরেক কািফর বেল িব�াস করেব?
তখন বাহরুল ইলম আবার চুপ থাক, অতঃপর বলল:
শায়খাইন তথা আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহু আনহুমােক গাি
েদয়া কুফরী।
তখন েস বলল: আমরা িক তা �তয্াহার কের েনই ি?
অতঃপর বাহরুল ইলম বল: েতামরা আর কী �তয্াহার কের
িনেয়ছ?
তখন েস বলল: আমরা এই এইগুেলা �তয্াহার কের িনেয়ি
(পূ েবর্ উে�িখত শেতর্র েশষ পয); সু তরাং এই অব�ার
পিরে�িক্ষে ত তুিম িক আমােদরেক ইসলামী িফরকার অ�ভুর
বেল গণয্ করে?
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অতঃপর বাহরুল ইলম বল: শায়খাইন তথা আবূ বকর ও ওমর
রািদয়া�াহু আনহুমােক গািল েদয়া কুফরী
আর বাহরুল ইলেমর বার বার একই কথা বলার উে�শয্ ,
যার পক্ষ েথেক শায়খাইনেক গািল য়ার ঘটনা ঘেটেছ, হানাফী
মাযহাব মেত তার তাওবা কবুল হেব না; আর ঐসব পারিসকেদর
পক্ষ েথেক গািল েদয়ার ঘটনা সংঘিটত হেয়েছ �থ, আর এই
সমেয়র মেধয্ তােদর গািল �তয্াহারকরণ তােদর েকান উপকাে
আসেব না।
অতঃপর আফগান মুফিত েমা�া হামযা বেলন: েহ হাদী খাজা! এই
মজিলেসর পূ েবর তােদর পক্ষ েথেক শায়খাইনেক গািল েদয়া
ঘটনা সংঘিটত হেয়েছ, এই বয্াপাের েতামার িনকট েকান �মাণ
আেছ িক?
েস বলল: না।
অতঃপর েমা�া হামযা বেলন: তােদর িনকট েথেক েতা েমেন
েনয়ার মানিসকতাই �কাশ েপেয়েছ েয, তােদর পক্ষ েথে
ভিবষয্েত

এমন ঘটনা আর ঘটেব না। সুতরাং েকন তুি

তােদরেক ইসলামী িফরকার অ�ভুর্� বেল গণয্ করছ ?
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বাহরুল ইলম বল: বয্াপারিট যখন এই রক, তখন তারা
মুসিলম। আমােদর জনয্ য, তােদর জনয্ও তা; আর আমােদর
িবপেক্ষ , তা তােদরও িবপেক্ষ
অতঃপর তারা সকেলই দািঁ ড়েয় েগল এবং পর�র মুসাহাফা
(করমদর্) করল; আর তােদর একজন অপরজনেক বলল: “েহ
আমার ভাই েতামােক �াগতম”! আর িতন দলই তােদর পক্
েথেক যা ঘটল, তার বয্াপাের আমােক সাক্ষী বানাল এবং তা
সকেলই তা েমেন িনল।
অতঃপর শাওয়াল মােসর ২৪ তািরখ বুধবার মাগিরেবর িকছু ক্ষ
পূ েবর্ সমােবশ েশষ হ; তখন আিম েদখলাম আমেদর মাথার
উপর চতুিদরেক েব�নী িদেয় দািঁ ড়েয় আেছ পািরিসকেদর মধয্
েথেক দশ হাজােররও েবিশ েলাক!
আর যখন শােহর িনকট েথেক তার উিজর
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আগমন করল, আর

েস েসখােন তার অভয্াসমত রােতর চার ঘ�া সময় কািটেয়ে,
তখন েস আমােক বলল: শাহ আপনার কােজর �শংসা ও
18

িতিন হে�ন ই‘িতমাদু দ েদৗলাহ, শাইখ আবদু �াহ আল-সু ওয়াইদী’ যার
আিতেথয়তায় িছেলন।
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কৃতজ্ঞতা �কাশ কেরে, আপনার িনকট সালাম পািঠেয়েছন
এবং আপনার িনকট �তয্াশা কেরেছন ে, আপিন েযন আগামী
কাল তােদর সােথ �থম জায়গায় উপি�ত হন। কারণ, আিম
তােদরেক িনেদর্শ িদেয়িছ ে, তারা েযন তারা যা �ীকার কেরেছ
এবং েমেন িনেয়েছ, তার সবিকছু একটা কাগেজ িলেখ েনয় এবং
তােদর �েতয্েক �ীয় নােমর নীেচ �ক্ষর ও সীল িদেয় ে; আর
আিম আপনার িনকট আশা করিছ েয, আপিন কাগেজর উপের
সামেনর অংেশ আপনার সাক্ষয্ িলিপব� করেবন এইভা েব,
িতন িফরকা (দল) যা েমেন িনেয়েছ এবং �ীকার কেরেছ, তা
আিম সাক্ষী িহেসেব �তয্ক্ষ কেরিছ এবং আপনার নােমর
আপনার �াক্ষর ও সীল িদেয় েবন।
তখন আিম বললাম: আপনােক অেনক ভালবাসা ও স�ান।
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সে�লেনর ি�তীয় িদন
আর উি�িখত মােসর (শাওয়াল ১১৫৬ িহ.) ২৫ তািরখ
বৃ হ�িতবার েযাহেরর পূ েবর্ িনেদর্শ আ, যােত আমরা সকেল
�থম �ােন উপি�ত হই; ফেল আমরা সকেলই েসখােন একি�ত
হলাম, আর পারিসকগণ সমািধর দরজার িদেক গ�ু েজর বাইের
বড় ধেরেনর ভীড় করিছল যােদর সংখয্া �ায় ষাট হাজাের
েপৗঁছে!!
অতঃপর আমরা যখন বসলাম, তখন তারা সাত িবগেতর েচেয়
ল�া এক পি�কা িনেয় আসল; তার লাইনসমূ হ তার দু ই
তৃতীয়াংশ পিরমাণ ল�া; আর তৃতীয় একতৃতীয়াংশ চার ভােগ
িবভ�, �েতয্ক অংশেক ভা ভাগ কের িদেয়েছ �ায় চার আঙু ল
বা তার েবিশ পিরমাণ সাদা অংশ �ারা; িক� �থম লাইনসমূ হের
েচেয় অনয্ানয্ লাইনসমূহ অেনক েছাট। অতঃপর েমা�া বাশ
েরকােবর মুফিত আকা েহাসাইনেক িনেদর্শ িদেলন তা দাঁিড়েয়
দাঁিড়েয় জনসমেক্ষ পাঠ করার জ, আর েস িছল এক
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বয্িত�মধমর্ী ল মানু ষ; অতঃপর েস পি�কািট হােত িনল, যা
ফারিস ভাষায় িলিখত; তার মূ লকথা িছল:
“িন�য় আ�াহ তা‘আলা রাসূ ল ে�রেণর �েয়াজন মেন করেলন;
ফেল িতিন রাসূ েলর পর রাসূ ল ে�রণ করেত থাকেলন, েশষ
পযর্� আমােদর নবী মুহা�দ মু�ফা সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর নবুওয়াত আসল।
আর িতিন (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) যখন ইি�কাল
করেলন, িতিন িছেলন সবর্েশষ নবী ও রাসূ; তখন সাহাবা
রািদয়া�াহু আনহুম ঐকয্মত েপাষণ করেলন, তােদর মেধয্
সবেচেয় িযিন মযর্াদাবা, উ�ম ও জ্ঞা, িতিন হেলন আবূ বকর
ইবন আিব কুহাফা রািদয়া�াহু আন । অতঃপর তারা তার
ঁ িনকট
বায়‘আেতর বয্াপাের একমত হেলন এবং সকেলই তাঁর িনকট
বায়‘আত �হণ কেরন, এমনিক আলী ইবন আিব তািলব
রািদয়া�াহু আনহুও ে��ায় �াধীনভােব েকান রকম েজজবরদি� ছাড়াই তাঁর িনকট বায়‘আত �হণ কেরন; অতঃপর
তার
ঁ বায়‘আত ও িখলাফত সমা� হল; আর সাহাবা রািদয়া�াহু
আনহুেমর ইজমা হল অকাটয্ দি, আ�াহ তা‘আলা তাঁর
স�ািনত িকতােব তাঁেদর �শংসা কেরেছন, িতিন বেলন:
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ۡٱل
َٰبِقُونَ ٱ�َۡو لُون
[١٠٠ :َّ مِنَ ُم َ�ٰجِ ِر�نَ وَٱ�َۡنصَار�ِِ﴾ ]ﻮرة اﺘﻟﻮ�ﺔ
َّ�﴿ ٱل

“মুহািজর ও আনসারেদর মেধয্ যারা �থম অ�গাম...” — (সূ রা
তাওবা: ১০০)
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:

ّ
ۡت
﴿ قَدۡ�ۡ رَ�َِٱ�َُّ ن
:عَِٱلۡمُؤۡمِنِ�َ إِذۡ �ُبَايِعُونَكَ �ََ ٱلشَجَ َرة ِ �ِ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ

[ اﻵﻳﺔ١٨

“আ�াহ েতা মুিমনেদর উপর স�� হেলন, যখন তারা গােছর
নীেচ েতামার িনকট বায়‘আত �হণ করল”। — (সূ রা আলফাতহ: ১৮); আর েস সময় ওখােন সাতশত সাহাবী িছেলন, তাঁরা
সকেলই িস�ীেকর িনকট বায়‘আেত উপি�ত িছেলন।
অতঃপর আবূ বকর িস�ীক রািদয়া�াহু আনহু িখলাফেতর জন
ওমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু আনহুেক িনিদর্� কে; অতঃপর
ইমাম আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু আনহুসহ ল সাহাবী
তার
ঁ িনকট বায়‘আত �হণ কেরন। আর ওসমান ইবন আফ্ফান
রািদয়া�াহু আন’র বয্াপােরও তাঁেদর ঐকয্ব� রায় িছ
অতঃপর ওসমান রািদয়া�াহু আনহু তাঁর বািড়েত শাহাদাত বর
কেরন এবং িতিন খিলফা িহেসেব কাউেক িনিদর্� কের েযেত
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পােরন িন; সু তরাং িখলাফত শুনয্ অবয় রেয় েগল; অতঃপর
সাহাবীগণ ঐ সমেয় আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু আন’র
বয্াপাের ঐকয্ব� হেয়েছ
আর তাঁরা চারজনই একই �ােন এবং একই সমেয় িছেলন, িক�
তােঁ দর মেধয্ েকান �কার �, সংঘাত ও ঝগরা-ফয্াসাদ সংঘিটত
হয়িন; বরং তাঁেদর �েতয্েকই এেক অপরেক ভালবসেতন এবং
�শংসা ও গুণকীতর্ন করে; এমনিক শায়খাইন তথা আবূ বকর
ও ওমর রািদয়া�াহু আনহুমা স�েকর্ আলী রািদয়া�াহু আন
িজজ্ঞাসা করা হেল িতিন বে: তাঁরা উভেয় নয্ায়পরায়ণ েনত,
তার
ঁ া হেকর উপের িছেলন এবং হেকর উপর মৃতুয্ বরণ
কেরেছন। আর আবূ বকর িস�ীক রািদয়া�াহু আনহু যখ
িখলাফেতর দািয়� �হণ কেরেছন, তখন িতিন বেলন: েতামরা েয
আমার িনকট বায়‘আত �হণ কেরছ, েতামােদর মেধয্ িক আলী
ইবন আিব তািলব িছল?
সু তরাং েহ ইরােনর অিধবাসীগণ! েতামরা েজেন রাখ েয, তাঁেদর
মযর্াদা ও িখলাফত এই ধারাবািহকতা অনুযায়ী। সুতরাং েয েকউ
তােঁ দরেক গািল েদেব অথবা তাঁেদর �িট বণর্না করে, তার
স�দ, স�ান-স�িত, পিরবার-পিরজন এবং তার র� শােহর
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জনয্ ৈব; আর তার উপর আ�াহর, েফেরশতােদর ও সকল
মানু েষর লা‘নত!!
আর আিম িহজির ১১৪৮ সােল মুগান মরুভূিমেত বা‘আত
�হেণর সময় েতামােদর সােথ গািল �তয্াহােরর তর্ আেরাপ
কেরিছলাম; সু তরাং এখন আিম তা �তয্াহার করলাম। অতএ,
েয বয্ি� (সাহাবীেদরেক) গািল েদেব, তােক আিম হতয্া কর!
তার স�ান ও পিরবার-পিরজনেক ব�ী করব এবং তার মালামাল
ে�াক করব! ইরােনর েকান �াে� এবং তার আেশ পােশ
গালাগািল ও এ ধরেনর েকান দু ঃসাহিসক কমরকা� চলেব না।
আর এই সমসয্ািট সৃি� হেয়েছ ইতর ও অভ� শাহ ইসমাঈল
আল-সাফাবী’র
19
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আমেল। আর তার স�ানগণ অবয্াহতভােব তার

ইবন শাইখ হায়দর ইবন শাইখ জুনাইদ ইবন শাইখ ইবরাহীম ইবন খাজা
আলী ইবন শাইখ মূ সা ইবন শাইখ সিফউ�ীন ইসহাক আল-আরদােবলী।
শাহ ইসমাঈল ৮৯২ িহজিরেত জ� �হণ কেরেছ এবং সাফাবী রাে�র
�িত�া কেরেছ; আর েস বাগদাদ দখল কেরেছ ৯১৫ িহজিরেত এবং ইরােনর
ইিতহােস �থম বােরর মত ৯১৬ িহজিরেত েঘাষণা কেরেছ েয, ইরােনর
রা�ীয় মাযহাব হল শী‘আ মাযহাব; তার সােথ ৯২০ িহজিরেত সু লতান সিলম
যু � কের এবং িতিন ‘তাশালিদরান’ যু ে� তার উপর িবজয় লাভ কেরন; েস
যু ে� শাহ ইসমাঈল আহত হয় এবং পলায়ন কের। আর ঐ পরাজেয়র দশ
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�ভােব �ভািবত হেয়েছ, েশষ পযর্� গালাগািল বৃি� েপেয়ে;
িবদ‘আত ছিড়েয় পেড়েছ এবং ভা�ন ও অৈনকয্ স�সািরত হল
৮৭৫ বছর ধের। আর এই িনকৃ� ও ম�কেমর্র �কােশর
সময়কাল িতনশ বছর ।
(অতঃপর িতিন আরও অেনক কথা-বাতর্া বেল, যা এখােন
আেলাচনার অবকাশ েনই। আর এই পযর্�ই ল�া েলখািটর সমাি�
ঘেট)।
আর এই কাগেজ যা এেসেছ, তার িকছু িবষেয় আিম 20 আপি�
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উ�াপন কেরিছ। েযমন আিম েমা�া বাশীেক বললাম:
সাইিয়য্দুন ওমর রািদয়া�াহু আন’র িখলাফত �সে� উে�িখত
" "ﻨﻟﺼﺐশে�র পিরবেতর্ " "اﻟﻌﻬﺪশ�িট বয্বহার করুন। কা,
"  " ﻨﻟﺼﺐশে�র মেধয্ কল� রেয়েছ ে, তারা নািসবা
( ;)ﻨﻟﺎﺻﺒﺔআর েতামরা নািসবা ( )ﻨﻟﺎﺻﺒﺔশে�র তাফসীর কর ঐ
বছর পর ৯৩০ িহজিরেত েস মারা যায় এবং আরদািবেল তার িপতার পােশ
তােক দাফন করা হয়; েস েয শাি�র উপযু �, আ�াহর পক্ষ েথেক তাই তা
উপর পিতত েহাক!
20

এ কথার ব�া ( )اﻟﻘﺎﺋﻞহেলন আ�ামা শাইখ আবদু �াহ আল-সু ওয়াইদী র.
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বয্ি�র �ারা ে, আলী রািদয়া�াহু আন’র �িত ে�ােধর �ালায়
িনেজেক �ংস কেরেছ।
অতঃপর কিতপয় উপি�ত বয্ি� আমার কথার িবেরািধতা করল
এবং একজন বলল: এটা শে�র �কাশয্ অেথর্র িবপর; আর
তার অথর্ হল আিম যা উে�খ কেরি; তােত কােরা মেন িকছু
উদয় হেব না এবং েকউ তার ই�া করেব না; আর আিম আশ�া
কির েতামার কারেণই িফতনা ছড়ােব। আর এই �সে� েমা�া
বাশীও তার মতই কথা বলল এবং েস চুপ করল।
আর আিম েমা�া বাশীেক আেরকিট আপি�র কথা বললাম:
িন�য় শায়খাইন তথা আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহু
আনহুম’র বয্াপাের আলী রািদয়া�াহু আ’র কথা: " ﻫﻤﺎ
إﻟﺦ... "إﻣﺎﻣﺎن-েক েতামরা কেয়কিট অেথর্ �েয়াগ ক,
েযগুেলা শায়খাইন

রািদয়া�াহু আনহু’র

বয্াপাের

মানানসই নয়।
অতঃপর ঐ �থম বয্ি�ই পূেবর্র নয্ায় আমার কথার �িতব
করল।
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আর আিম তােক (েমা�া বাশীেক) আেরকিট আপি�র কথা
বললাম:
িন�য় বায়‘আত �হেণর সময় আলী রািদয়া�াহু আন’র
বয্াপােরআবূ বকর রািদয়া�াহু আন’র কথািট আমােদর
িনকট সতয্ বেল �মািণত ন, বরং তা িমথয্া ও
বােনায়াট। সু তরাং আিম েতামােদর িনকট শায়খাইন
রািদয়া�াহু আনহু’র �শংসায় েতামরা যা উে�খ
কেরছ, তা বয্তীত আলী রািদয়া�াহু আ’র কথার
উে�খ করব; যা তােঁ দর স�ান বণর্নার েে� সু ��।
আবার েতামরা যা উে�খ কেরছ, তা বয্তীত েতামােদর
িনকট আলী রািদয়া�াহু আনহুেক লক্ষয্ কের আবূ
রািদয়া�াহু আন’র �শংসার কথা উে�খ করব, যা সতয্
বেল �মািণত।
অতঃপর ঐ �থম বয্ি� আবার পূেবর্র নয্ায় আমার কথ
�িতবাদ করল।
এটা হল শােহর ব�েবয্র নীেচর েছাট লাইনসমূ; ইরািনেদর
ভাষায় তার অথর্ হ:
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“গািল �তয্াহার করার শতর্ আমরা েমেন িনেয়; আর
সাহাবীেদর মযর্াদা ও িখলাফেতর ধারাবািহকতা কাগেজ
উে�িখত

ধারাবািহকতা

অনু সাের

সাবয্�। সুতরাং

আমােদর মধয্ েথেক েয বয্ি� গািল েদেব অথবা তা
িবপরীত িকছু বলেব, তার উপর আ�াহর, েফেরশতােদর
ও সকল মানু েষর লা‘নত। আর আমােদর উপর নািদর
শােহর গযব এবং আমােদর স�দ, র�, স�ান-স�িত
ও পিরবার-পিরজন তার জনয্ ৈব”!
অতঃপর তারা তােদর ব�েবয্র নীেচর সাদা অংেশ স-�াক্ষর
সীলেমাহর �দান কেরেছ।
আর এর নীেচর েছাট লাইনসমূ হ িছল নাজাফ, কারবালা, িহল ও
খাওয়ািরযেমর অিধবাসীেদর ভাষায় (তার অথর্ও �থমিটর ম);
অতঃপর তারাও তােদর ব�েবয্র নীেচর উে�িখত সাদা অংেশ
সই-�াক্ষর ও সীলেমাহর �দান কেরেছ। তােদর মেধয্ :
সাইেয়য্দ নসরু�াহ িযিন ইবন কা�া নােম পিরিচত এবং শাই
জাওয়াদ আন-নাজাফী আল-কুফী �মুখ।
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আর তার নীেচর েছাট লাইনসমূ হ িছল আফগানীেদর ভাষায় এবং
তার অথর্ হ:
“ইরানীগণ যখন তারা যা িস�া� িনেয়েছ তা েমেন
িনেয়েছ এবং তােদর িনকট েথেক তার িবপরীত েকান
িকছু �কাশ পায়িন, তখন তারা ইসলামী দেলর অ�ভুর্;
মুসিলমগণ েয সু েযাগ-সু িবধা পােব, তারাও তাই পােব
এবং যা তােদর িবপেক, তা তােদরও িবপেক্
অতঃপর তারা তােদর নােমর নীেচর সাদা অংেশ সই-�াক্ষর
সীলেমাহর �দান কেরেছ।

আর এর নীেচর অংেশ িছল ‘মা অরাউ�হর’ ()ﺎ وراء اﻨﻟﻬﺮ-এর
আেলমগেণর ভাষায় এবং তার অথর্ হল হুবহু আফগানীরা
বেলেছ তাই এবং তারাও তার নীেচ সই-�াক্ষর ও সীলেমাহ
�দান কেরেছ।
অতঃপর এই ফিকর [অথর্াৎ আ�ামা সুওয়াইদী িনে] কাগেজর
সামেনর অংেশর উপের তার সাক্-সনদ িলেখেছ এইভােব: “িতন
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দল যা িস�া� �হণ কেরেছ এবং েমেন িনেয়েছ, আিম তা �তয্ক
কেরিছ এবং তারা আমােক তােদর উপর সাক্ষী মেনীত
কেরেছ”। আর আিমও এর উপের আমার নােমর নীেচ সই-�াক্ষ
ও সীলেমাহর �দান কেরিছ।
আর েসই সময়িট িছল েদখার মত, দু িনয়ার এক আিজব দৃ শয!
আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর জনয্ িছল এক আন�ঘন
মুহূতর; আর েকান যু েগই তার মত দৃ েশয্র অবতারণা হয়িন। আর
তার মত এমন আন� উৎসবও েতমন েদখা যায় না। এই জনয্
সকল �শংসা আ�াহর জনয্ িনেবিদত
অতঃপর শাহ েরৗেপয্র পাে� িম�া� সরবরাহ করেল; আমরা তা
ভক্ষণ করল; তার সােথ �েণর্র পাে� সুগি�র েধঁয়
া , যােত
আ�রও িছল আমরা েখলাম এবং সু গ� �হণ করলাম। অত:পর
শাহ এ সু গি�র পা�িট আলী রা. এর কবেরর জনয্ ওয়াকফ
21
করেলন ।
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এ জাতীয় কাজ অৈবধ। শাহ েযেহতু সিতয্কার �ীন্ স�েকর্ অজ্, তাই

েস এ কাজ কেরিছল। [স�াদক]
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অতঃপর েবর হলাম; ততক্ষেণ েদিখ পার, আরব, তুরিক�ান ও
আফগােনর বহু েলাক আ�াহ ত‘আলা বয্তীত তােদর সংখয্
গণনা স�ব নয়, তারা সবাই সমেবত হেয়েছ। আর আমােদর
েবর হওয়াটা িছল বৃ হ�িতবার েযাহেরর পর।
অতঃপর আমােক ি�তীয়বােরর মত শােহর দরবাের িনেয় আসা
হল, আিম পূ েবর্র নয্ায় েসখােন �েবশ করল; আর িতিন
আমােক সামেন অ�সর হেত িনেদর্শ িদেত থাকেলন এবং েশষ
পযর্� �থম িদেনর েচেয়ও তার েবিশ কাছাকািছ আমােক েনয়া
হল; অতঃপর িতিন আমােক বলেলন: আ�াহ আপনােক উ�ম
�িতদান িদন এবং আহমদ খানেকও উ�ম �িতদান িদন;
আ�াহর শপথ! দিলল-�মাণ সং�ার, িফতনা িনবারণ ও
মুসিলমেদর র� �বািহত হওয়া েথেক িবরত রাখেত েচ�র �িট
করা হয়িন! আ�াহ ওসমান বংেশর সু লতানেক সাহাযয্ কেরেছ,
আ�াহ তার ই�ত িদেয়েছন; আর আিম তা আরও উপের উিঠেয়
িদেয়িছ।
অতঃপর িতিন আমােক বলেলন: েহ আবদু �াহ আেফনদী! আপিন
ধারণা করেবন না েয, শাহানশাহ এই ধরেনর গবর-অহ�ার কের।
এটা এমন কাজ যা আ�াহ তা‘আলা সহজ কের িদেয়েছন এবং
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আমােক তার তাওিফক দান কেরেছন। েযমন আমার হােত
সাহাবীেদর গািল েদয়ার �থা দূ র হল; অথচ ওসমান বংশীয়
সু লতান সিলেমর আমল েথেক শুর কের আজেকর িদন পযর্�
তারা কত ৈসনয্সাম� ��ত কেরে, কত স�দ বয্য় কেরেছ
এবং কত জীবন �ংস কেরেছ, যােত এই গািল �থা দূ র করেত
পাের; িক� তারা তােত সফল হয়িন। আলহমদু িল�াহ (আ�াহর
�শংসা) আিম তা সহেজ দূ র করেত সক্ষম হেয়িছ। পূেব
আেলাচনা হেয়েছ েয, এই িনকৃ� কাজিটর সূ চনা হয় ইতর শাহ
ইসমাঈেলর হােত; আর তােক �েরািচত কেরেছ এলাহজােনর
অিধবাসীগণ; আর তা আমােদর এই িদন পযর্� চলিছল
অতঃপর আিম তােক বললাম: ইনশাআ�াহু ত‘আলা অনারব
সকেলই পূ েবর্ েযভােব আহেল সু�াত ওয়াল জাম‘আেতর অ�ভুর্�
িছল আবার েসটার িদেক িফের আসেব।
তখন িতিন বলেলন: ইনশাআ�াহু ত‘আলা, িক� আে� আে�
একটার পর একটা কের। অতঃপর িতিন আমােক বলেলন: েহ
আবদু �াহ আেফনদী! আিম যিদ গবর্ কি, তেব আিম গবর্ কের
বলেত পাির েয, আমার এই মজিলসিট হল চারিট সা�ােজয্র
সম�েয় একিট মজিলস; সু তরাং আিম ইরােনর সু লতান,
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তুিক�ােনর সু লতান, ভারত রােজয্র সুলতান

এবং আফগান

সু লতান!! িক� এই কাজিট স�ব হেয়েছ আ�াহ তা‘আলা
তাওিফক দান করার কারেণ; আমার অিসলায় এটা সকল
মুসিলেমর উপর এক িবরাট অনু �হ। েকননা, সকল সাহাবী
রািদয়া�াহু আনহুমেক গািল েদয়ার সং�ৃিত দূর কেরিছ। আ
আিম আশা কির েয, তাঁরা (সাহাবীগণ) আমার জনয্ সুপািরশ
করেবন।
অতঃপর িতিন আমােক বলেলন: আিম চাি� েয, আপনােক
আহমদ খােনর িনকট পাঠােত; কারণ, আিম জািন েস আপনার
অেপক্ষায় আ; িক� আিম আশা কির আপিন আগামী কাল পযর্�
থাকেবন। কারণ, আিম ফরমান জাির কেরিছ েয, আমরা কুফা
মসিজেদ জুম‘আর সালাত আদায় করব এবং আরও ফরমান জাির
কেরিছ েয, িম�ের দাঁিড়েয়ই ধারাবািহকতা অনু যায়ী সাহাবীেদর
আেলাচনা করেত। আমার পূ েবর

২১F

22

22

আমার বড় ভাই ওসমান

এর �ারা শােহর উে�শয্ হ, �থেম সু লতান মাহমুদ খান ইবন সু লতান
মু�ফা খানেক ডাকা; েস িছল তখন ওসমান বংেশর সু লতান। আর শাহ
নািদর তােক তার বড় ভাইেয়র অব�ােন িনেয়াগ িদেলন এবং তােক যথাযথ
স�ান দান করেলন। আর িনেজেক সু লতােনর সামেন তার েছাট ভাই
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বংেশর সু লতান জনাব খুনকােরর জনয্ েদ‘আ করা হয়! আর
সকল সু �র উপািধগুেলা উে�খ করা হ! অতঃপর েছাট ভাইেয়র
জনয্ েদ‘আ করা হয়, অথর্াৎ তার িনেজর জন! িক� খুনকােরর
েদা‘আর েচেয় আমার জনয্ েদ‘আ কম করা হয়। কারণ, েছাট
ভাইেয়র কতর্বয্ হল তার বড় ভাইেক স�ান ক!!
অতঃপর িতিন বেলন: �কৃতপেক্ষ েসই বড় এবং আমার েচে
স�ািনত! কারণ, েস হল সু লতান (বাদশা) ইবন সু লতান; আর
আিম যখন দু িনয়ায় আিস, তখন আমার বাব-দাদা েকউই সু লতান
বা বাদশা িছেলন না!
অতঃপর িতিন আমােক েবর হওয়ার অনু মিত িদেলন, আিম তার
িনকট েথেক েবর হলাম; অতঃপর �েতয্ক তাঁবুেত সাহাবীেদর
আেলাচনা এবং তাঁেদর গুণাবলী ও েশৗয-বীেযর্র বণর্না হে
লাগল; েযমন তারা আেলাচনা করিছল আবূ বকর, ওমর ও
ওসমান রািদয়া�াহু আনহুেমর গুণাবলী ও মাযর্াদার কথা

িহেসেব গণয্ করেল; যা আপিন শী�ই সামেনর েলখায় েদখেত পােবন;
আ�াহ এই শাহেক তাঁর বয্াপক রহমত �ারা করুণা করুন এবং ত
স�ানেক উঁচু ইি�য়য্ীেন সমু�ত করুন
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তার উপর কুরআেনর আয়াত ও হািদস েথেক দিলল উ�াটন
করিছল; যার বণর্না আহেল সু�াত ওয়াল জাম‘আেতর েলাকজন
পযর্� করেত অপারগ িছল। সােথ সােথ তারা সাহাবীগণেক
গািলর �বতর্ন করার কারেণ অনারবেদর ও শাহ ইসমাঈেলর
মেতর িন�া করিছল।
আর জুম‘আর িদন সকাল েবলায় িতিন কুফার উে�েশয্ রওয়ানা
িদেলন; আর নাজাফ েথেক তার দূ র� হল এক ফরসখ ও সামানয্
িকছু । অতঃপর যখন েযাহেরর সময় িনকটবতর্ী হ, তখন িতিন
মুয়ািযয্নেদরেক আযােনর িনেদর্শ িদেলন এবং তারা জ‘আর
আযান েঘাষণা করল; অতঃপর আিম রাে�র উিযরেক বললাম:
আমােদর মেত কুফার মসিজেদ জুম‘আর সালাত শু�
নয়। ইমাম আবূ হািনফা র.-এর মেত শহর না হওয়ার
কারেণ; আর ইমাম শােফয়ী র.-এর মেত শহেরর
অিধবাসীর সংখয্া চি�শজন না হওয়ার কারেণ
অতঃপর িতিন বেলন: উে�শয্ হল েসখােন আপিন উপি�ত েথেক
খুতবা শুনা। সুতরা আপিন চাইেল সালাত আদায় করেবন, আর
না চাইেল না।
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অতঃপর আিম জােম মসিজেদ েগলাম; তখন তােত �ায় পাঁচ
হাজার মানু েষর ভীড় েদখলাম; ইরােনর সকল আেলম ও খােনরা
উপি�ত! আর তখন শােহর পক্ষ েথেক িনযু� ইমা‘আলী মদদ’
িম�ােরর উপর িছল; অতঃপর েমা�া বাশী ও কারবালার
আেলমেদর মেধয্ পরামশর্ ; এক পযর্ােয় েমা�া বাশী ‘আলী
মদদ’েক িম�র েথেক নামেত িনেদর্শ িদেল; আর কারবালায়ী
িম�ের উঠল, আ�াহর �শংসা ও গুণকীতর্ন করল এবং নব
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর সালাত ও সালাম পাঠ
করল, অতঃপর বলল: “(সালাত ও সালাম) তাঁর পেরর �থম
খিলফা আবূ বকর রািদয়া�াহু আন’র উপর এবং ি�তীয় খিলফা
সতয্ভাষী সাইেয়য্দুনা ওমর ইবনুল খা�াব রািদয়া�াহু ’র
উপর”। িক� েস ""ﻋﻤﺮ-এর " "رঅক্ষের েযর প; অথচ খতীব
আরিব ভাষার ইমাম; িক� এটা তার পিরকি�ত ষড়য�, যা
অিভজ্ঞ বয্ি� ছাড়া বুঝেত পা না! আর তা হল " "ﻋﻤﺮশ�িট
 ﻋﺪلও  ﻣﻌﺮﻓﺔহওয়ার কারেণ  ;ﻨﻊ الﺮﺼفএই খিবস তা ﻨﺮﺼف
িহেসেব পেড়েছ ই�াকৃতভােব েয, তােত  ﻋﺪلও  ﻣﻌﺮﻓﺔেনই?!
আ�াহ তােক খিতেবর পদ েথেক সিরেয় িদক এবং দু িনয়া ও
আেখরােত তােক অপমান-অপদ� করুক
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অতঃপর েস বলল: “(সালাত ও সালাম) তৃতীয় খিলফা কুরআন
সংকলনকারী ওসমান ইবন আফ্ফান রািদয়া�াহু আন’র উপর;
চতুথর্ খিলফা বনী গািলেবর িসংহ সাইেয়য্দুনা আলী ইবন আি
তািলব রািদয়া�াহু আন’র উপর; আর তাঁর দু ই স�ান হাসান ও
েহাসাইন এবং বািক সকল সাহাবী রািদয়া�াহু আনহুেমর উপ
েহ আ�াহ! তুিম ‘আ�াহর ছায়ার’ রা�েক জগেতর মেধয্ কােয়ম
ও দােয়ম রাখ; েস হল বনী আদেমর সু লতানেদর সু লতান, ি�তীয়
ইসকা�ার যূ ল কারনাইন, খােদমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন,
সু লতান মাহমুদ খান ইবন সু লতান মু�ফা খান; আ�াহ তার
িখলাফতেক শি�শালী করু; তার সা�াজয্েক �ায়ী কর; তাঁর
এক�বােদর ৈসিনকেদরেক কািফর স�দােয়র উপর িবজয় দান
করু”।
অতঃপর নািদর শােহর জনয্ এর েচেয় অেনক কম েদ‘আ করল;
িকছু ফারিস ভাষায়, আবার িকছু আরিব ভাষায়।
অতঃপর েস িম�র েথেক নামল, তারপর সালােতর ইকামত েদয়া
হল; েস সামেন েগল এবং সালােত দািখল হল; তার সামেন পদর্া
ঝুিলেয় েদয়া হল এবং তার েপছেন আেলমগণ ডােন-বােম দাঁিড়েয়
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েগল। অতঃপর েস সূ রা ফািতহা ও সূ রা জুম‘আ পাঠ করল; তার
দু ই হাত উে�ালন করল এবং রুকূর পূেবর্ �কাশয্ উ�ারেণ কুন
পাঠ করল; অতঃপর রুকূ করল এবং �কাশয্ উ�ারেণ রুক
তাসবীহসমূ হ পাঠ করল; অতঃপর " "ﷲ أ�ﺮﺒবেল এবং " ﺳﻤﻊ اﷲ
 "ﻦ ﻤﺣﺪও " "�ﻨﺎ لﻚ اﺤﻟﻤﺪনা বেলই রুকূ েথেক উঠ?!
অতঃপর েসাজা দাঁিড়েয় ি�তীয় বােরর মত �কাশয্ উ�ারেণ
কুনু ত পাঠ করল; অতঃপর িসজদায় েগল এবং িসজদার
তাসবীহসমূ হ পাঠ করল, আর তার সােথ উ��ের আরও অনয্
িকছু পাঠ করল; িসজদা েথেক মাথা উঠাল এবং দু ই িসজদার
মাঝখােন �কাশয্ উ�ারেণ িকছু পাঠ কর; অতঃপর ি�তীয়
বােরর মত িসজদা িদল এবং �কাশয্ উ�ারেণ �থম বােরর মত
িসজদার তাসবীহসমূ হ পাঠ করল, সােথ আরও িকছু েদা‘আ
সংযু � করল। অতঃপর ি�তীয় রাকােতর উে�েশয্ দাঁড়াল এবং
সূ রা ফািতহা ও সূ রা মুনািফকূন পাঠ করল; আর �থম রাকােতর
মতই বািক কাজগুেলা করল

এবং তাশাহহুেদর জনয্ ব;

অতঃপর আমােদর তাশাহুেদর যা আে, তার অেনক িকছু ই েস
পাঠ করল; তেব " "ﻼم ﻋﻠﻴﻚ أﻳﻬﺎ اﻨﻟﻲﺒ و رﻤﺣﺔ اﷲ و ﺑﺮ�ﺗﻪএই
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কথািটও �কাশয্ উ�ারেণ পাঠ করল। অতঃপর তার দুই হাত
তার মাথায় রাখা অব�ায় শুধু ডন িদেক সালাম িদল।
অতঃপর শােহর পক্ষ েথেক অেনক িমি� আসল এবং েসখাে
মানু েষর ৈহৈচ ও ভীড় েদখা িদল; এমনিক তােত েমা�া বাশী’র
মাথা েথেক পাগিড় পেড় েগল এবং তার মধয্মা আঙুল আহত
হল। আিম তােক িজজ্ঞাসা করল:
েকন এই ভীড় ও ঝগড়া-িববাধ?
তখন আমােক বলা হল: িন�য় শাহ যখন তােদর ভীড় জমােনা ও
ৈহ হ�েগােলর কথা শুনেত পা, তখন তার �ফ�তা ও আন�ফুিতর্ হািসল হ! এই জনয্ তারা ভীড় জমায় ও ৈহ হ�েগাল
কের।
অতঃপর আমরা েবর হলাম, তখন উিযর বলল:
েকমন েদখেলন খুতবা ও সালাত?
তখন আিম বললাম: খুতবার বয্াপাের েকান কথা েন; তেব
সালাত আদােয়র প�িত চার মাযহাব েথেক আলাদা এক
বয্িত�ম প�িত। সুতরাং শােহর উিচত এর উপর �িশক্ষণ ে!
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অতঃপর শাহেক এই িবষেয় সংবাদ েদয়া হল, তােত েস েরেগ
েগল এবং উিযেরর সােথ আমােক বেল পাঠাল:
আহমদ খানেক সংবাদ দাও েয, আিম যাবতীয়
মতিবেরাধ িমেটেয় েদব, এমনিক মািটর উপের িসজদার
িবষয়িটও।
জুম‘আর িদন আিম েমা�া বাশী’র সােথ একি�ত হলাম এবং
জা‘ফরীয়া মাযহােবর (জাফর সািদেকর মাযহােবর) ৈবিশ�য্ িনেয়
পর�র আেলাচনা শুরু করল; �থেম আিম বললাম:
েতামরা েয মাযহােবর উপর িভি� কের ইবাদত-বে�গী
কর, তা বািতল; েকান মুজতািহেদর ইজিতহাদ তার
িদেক যায় না।
তখন েস বলল: এটা জাফর সািদেকর ইজিতহাদ।
অতঃপর আিম বললাম: এর মেধয্ জাফর সািদেকর িকছুই েন;
েতামরা জাফর সািদেকর মাযহাব স�েকর্ জান না। সুতরাং
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আেছ, তেব �েতয্ক মাসআলা‘তািকয়য্’ হওয়ার স�াবনার কারেণ
েতামরা এবং েতামােদর অনয্রা তার মাযহাব স�েকর্ জা ন না
কারণ, েতামােদর পক্ষ েথেক একজন আমােক সংবাদ িদেয়ে
েয, তার কূেপর মেধয্ যখন নাপািক পিতত হ, তখন তার
বয্াপাের িতনিট ব�ব: �থমত এই বয্াপাের িজজ্ঞাসা করা হ
িতিন বেলন: এটা সমু� েকান িকছু ই তােক অপিব� করেত পাের
না। ি�তীয়ত: তার সবটকু পািন েবর কের েফেল িদেত হেব।
তৃতীয়ত: তার েথেক সাত বালিত অথবা ছয় বালিত পািন েবর
কের িদেত হেব; তখন আিম েতামােদর কিতপয় আেলমেক
িজজ্ঞাসা করল: এই িতনিট ব�বয্ �ারা েতামরা িকভােব িক
করেব?
জওয়ােব েস বলল: আমােদর মাযহাব হল, মানু ষ যখন
ইজিতহােদর েযাগয্ হে, তখন েস জাফর সািদেকর ব�বয্গুেল
িনেয় গেবষণা করেব; অতঃপর তার েথেক একিটেক িবশু� বেল
মানেব।
23

তািকয়য্’ হে� মানু েষর মেনর িবপরীত অিভমত �কাশ করা; অথর্াৎ িভতর
এক রকম, আর বািহর অনয্ রক। — অনু বাদক।
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অতঃপর আিম বললাম: বািকগুেলার বয্াপাের েস কী বল?
তখন েস বলল: েস বলেব: বািকগুেলা‘তািকয়য্’!
অতঃপর আিম বললাম: যখন একজন ইজিতহাদ করল এবং এই
ব�বয্ ছাড়া অনয্ ব�বয্েক িবশু�, তখন েস ঐ ব�েবয্র
বয্াপাের কী বলে, যা �থম মুজতািহদ (গেবষক) িবশু�
বেলিছল? তখন েস বলল: েস বলেব: তা হল ‘তািকয়য্’!
অতঃপর আিম বললাম: এ জনয্ই জাফর সািদেকর মাযহাব ন�
হেয় েগেছ! কারণ, �েতয্ক মাসআলার মেধয্ ‘তািকয়য্’-এর
স�াবনা রেয়েছ; েকননা এমন েকান আলামত (িনদশর্) েনই,
যার �ারা ‘তািকয়য্’ ও অনয্িটর মেধয্ পাথর্কয্ করা যায়। অত
ঐ আেলম েথেম েগল! তখন েতামার জওয়াব কী?!
তখন েসও েথেম েগল!! অতঃপর আিম তােক বললাম:
েতামরা যিদ বল: “জাফর সািদেকর মাযহােবর মেধয্
‘তািকয়য্’ েনই” তেব েতামরা েয মাযহােবর উপর আছ,
তা তার মাযহাব নয়। কারণ, েতামরা সকেলই
‘তািকয়য্’-এর কথা বল!
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তখন েমা�া বাশী েথেম েগল! অতঃপর আিম তার জনয্ এটা ছাড়া
আরও িকছু দিলল েপশ করলাম, েযগুেলা �মাণ কের ে, তােদর
সামেন েয মাযহাব িবদয্মা, তা জাফর সািদেকর মাযহাব নয়।
অতঃপর শাহ আমােক বাগদাদ িফের যাওয়ার অনু মিত িদেলন
এবং আমার সােথ পি�কা ও খুতবার ফেটাকিপ পাঠােলন; সু তরাং
এই যা ঘটল, তােত আিম হেজর িস�া� �হণ কেরিছ।
েহ আ�াহ! তুিম এটা আমার জনয্ সহজ কের দাও
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