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ভূিমকা 

ل و  حبه و سغم و آو  ا نهللا ع سيدني �رد و ، نمرد هللا ب  نععيل� 
 :نعد

(সম� �শংসা সৃি�কুেলর রব আ�াহর জনয; আর আ�াহর পক 

েথেক সালাত ও সালাম (শাি�) বিষরত হহক আমােদর েনতা 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত  বং তাার 

পিরবার-পিরজন ও সম� সাহাবীর �িত) । অতঃপর 

ইসলােমর শু েথেক   ন পযর� অি কাংশ মুসিলম ‘আহেল 

সু�াত ওয়াল জামা‘আত’- র অ�ভুর�; আর তারা হেলন ঐসব 

েলাক, যারা তােদর দীন ও শরীয়ত তথা িবি িব ান অজরন 

কেরেছন আ�াহর িকতাব েথেক িঠক েতমিন কের, েযমিনভােব 

সাহাবা ও তােবঈনগণ অনু াবন কেরেছন; িবশু সু�ােত নববী 

েথেক যা �িটমু� কেরেছন ইমাম ও িব�� হােফযগণ  বং 

সংকলন কেরেছন সংকলনকারীগণ অতয� যযসহকােরর ততে য 

গুরপূণর র্সমূহ হল: সহীহ বু ারী, সহীহ মুসিলম, মুয়া�ােয় 

মােলক, সুনানু িতরিমযী, নাসাঈ, আিব দাঊদ, অতঃপর সুনানু 
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ইবন মাযাহ ও মুসনাদু আল-ইমাম আহমদসহ  ই �েরর আরও 

েযসব র্ রেয়েছর আর  সব িকতােব বিণরত হািদসসমূেহর মে য 

িভ�তা রেয়েছ সতয, তেব হািদসগেলা িবশু যা জািতর ে ে 

স�ানগণ তােদর অতীত স�দ েথেক িলে  িনেয়েছনর 

 ই মযরাদাস�� ইমামগণ হািদস বণরনা ও তার মান িনণরেয় 

কতগেলা িনয়ম-কানুন ও শতর িন রারণ কেরেছন; তারা   িবষেয় 

অেনক র্ রচনা কেরেছন যা তার গুরেক বািড়েয় িদেয়েছ 

 বং তা  কিট মযরাদাপূণর শাো পিরণত হেয়েছর আর তার নাম 

হল ‘ইলম আল-সু�াহ’ ( عغم نلسغ)। 

েয হ�ত আ�াহর িকতাব ও তাার রাসূেলর হািদস  বং তার 

হপর িভি� কের িকয়াস ও নস তথা সু�� ভােষযর িবপরীত নয়, 

ইমামেদর  মন ঐকযবু রায় ইজমা েথেক হউািবত িবি -িব ান 

অনুযায়ী কাজ কের, তারাই হেলন ‘আহেল সু�াত’। আর েযেহতু 
তারা হে� অি কাংশ মুসিলম ও তােদর জামা‘আত, তাই 

তােদরেক বলা হয় ‘আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত’। 

 ুব কম সং যক বযি� ও েগােী রেয়েছ যারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সু�াহ’র র্সমূেহ বিণরত িবশু 
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হািদসসমূহ েমেন চেল না, েযভােব আহেল সু�াত ওয়াল 

জামা‘আত েমেন চেল; েয িদেক আমরা ইতঃপূেবর ইিিত িদেয়িছর 

িক� তারা িকবলার অনুসারী হওয়া ও তােদর নামায ও হেজর 

কারেণ আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেতর সােথ শরীক হেয় যায়র 

আর  ই কম সং যেকর ম য েথেক যারা আহেল সু�াত ওয়াল 

জামা‘আেতর  ুব কাছাকািছ, তারা হল যােয়দীয়া, অতঃপর 

ইবাদীয়া, অতঃপর ‘আল-শী‘আ আল-ইসনা ‘আশারীয়া’ অতঃপর 

আহমদীয়া লােহার, যারা নবুওয়ােতর িমথযা দািবদার েগালাম 

আহমদ কািদয়ানীেক নবী মােন নার আর যারা তার নবুওয়াতেক 

�ীকার কের, তারা হপিরহ� স�দায়গেলার েচেয় ইসলামী 

ঈমান েথেক বহ দূের রেয়েছর 

তােদর সােথ সংযু� অপর সং যাললুরা হল ‘বােতনীয়া’; তারা 

িনেজেদরেক িকবলার অনুসারী বেল গণয কের না, তেব 

ইসলােমর সােথ স�ৃ� বেল দািব কেরর আর নসসমূহ ও 

আিকদা-িব�ােসর বযাপাের তােদর িবেশষ দশরন রেয়েছর তােদর 

মগডােল রেয়েছ ‘ইসমাঈলীয়া আল-বুহরা’, অতঃপর ‘ইসমাঈলীয়া 

আগা াান’, ‘নুসাইরীয়া’ ও ‘দুুয’। আর যােদরেক ওেদর মে য 
গণয করা যায়, তারা হল: ‘আল-বাবীয়া’ ও ‘আল-বাহাইয়া’; যিদও 
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তারা ইসলাম েথেক তােদর িবি�� হওয়ার কথা �কােশয েলাষণা 

িদেয়েছ  বং অনাহূত �ত� দীন আিব�ার কের �িসু 

দীনসমূেহর মে য নতুন কের িবেরা  তথা মতপাথরকয বৃিু কেরর 

 র �ারা তারা ইসলােমর নাম েথেকও  ািরজ হেয় েগেছর 

আর ‘আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত’ ও ‘শী‘আ’ স�দােয়র 

মে য পাথরকয হল  ই েয, ‘আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত’ 

শরীয়েতর হৎসেক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মে যই 

সীমাবু কের  বং অিভমত েপশ কের েয, িতিন  কাই মা‘সুম 

অথরাৎ িতিন তাার রেবর পক েথেক যা েপ িছেয় িদেয়েছন  বং 

তাার িরসালােতর পিরপূণরতার জনয যা আবশযক, তা অজরন ও 

পালেন িতিনই  কমা� মা‘সুম তথা িন�াপর আর ‘আল-শী‘আ 

আল-ইসনা ‘আশারীয়া’ ( �نلييع  نثنغي عش) স�দায় দািব কের 

েয, আিমুল মুেমনীন আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ আনহ 

ও তাার  ারাবািহকতায় আরও  গােরা জন মা‘সুম তথা িন�াপর 

যিদও ে াদ আলী রা. তা িনেজর জনয দািব কেরন িন; অথবা 

তাার স�ানেদর েকান স�ানও তার বা তােদর জনয তা দািব কের 

িনর আর শী‘আগণ মেন কের েয,   �াদশ ইমামও শরীয়েতর 
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হৎস, যা ঐসব সৎ বযি�েদর (আ�াহ তাােদর �িত রহম কুন) 

িব�ােসর িবপরীতর  

আমােদর  বং শী‘আেদর মে য অপর  কিট পাথরকয আরও 

েমৗিলকর আর তা হল, েয শরীয়ত নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েথেক আমােদর িনকট েপ েছেছ, তা শ ু সতযিনে 

সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�াহ ‘আনহম আজমা‘ঈেনর মা যেমই 

েপ েছেছর আর তাােদর িনকট েথেক সতযিনে হােফয তােবয়ীগণ 

ও তাােদর পরবতরীেত যারা আগমন কেরেছন (আ�াহ তাােদর 

সকেলর �িত রহম কুন), তােদর মা যেম  ানা�িরত হেয় 

 েসেছর 

সুতরাং সাহাবাগণই হেলন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

েথেক শরীয়েতর িব�� বাহকর আর তারাই হেলন “মানবতার 

কলযােণ সৃ� ে ে হ�ত”—তােদর শােন েযমন আ�াহ তা‘আলা 

বেলেছনর আর তাােদর ম য েথেক যাারা মমা িবজেয়র পূেবর 

আ�াহর পেথ বযয় কেরেছ  বং নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সেি েথেক যুু কেরেছ, তােদর জনয আ�াহর 

সকল সৃি�র েচেয় তাার িনকট ে ে মযরাদা রেয়েছ; েযমন আ�াহ 

তা‘আলা   কারেণ তাােদর �শংসা কেরেছনর আর আ�াহর েচেয় 
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অি ক সতয কথা েক বেল? আর আ�াহ তাােদরেক হ�ম 

�িত�িত িদেয়েছন  বং তাােদর পরবতরীেত যারা তাার ে ে সৃি� 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইি�কাল পযর� তাার 

সাহচেযরর েগৗরব অজরন কেরেছন, িতিন তাােদরেকও হ�ম 

�িত�িত িদেয়েছনর আর আমরা েয   ন ইসলােমর িনয়ামেতর 

মে য আিছ; ইসলামী রাে�র �িতো  বং হ�েত মুহা�দীয়া 

অি�র- ই সব িকছুই সাহাবা রািদয়া�াহ ‘আনহম আজমা‘ঈনেদর 

যুু-িজহাদ ও তাােদর কমরকােের ফসলর যিদ তাারা না থাকেতন, 

তেব আমরা  বং শী‘আরাও কািফর, পািপে ও কিতর� হেয় 

েযতামর পৃিথবীর হপের অব ানরত �িতিট মুসিলেমর �িতিট 

ভাল কেমরর েয সওয়াব রেয়েছ, চাই েস মুসিলম সু�ী হহক 

অথবা যােয়দীয়া হহক অথবা ইবাদীয়া হহক অথবা শী‘আ হহক; 

িকয়ামত পযর� আ�াহ �দ� তার �িতিট সওয়াব েথেক  কিট 

অংশ আ�াহ তা‘আলা ঐসব সাহাবা রা.- র জনয িন রারণ কের 

েরে েছন, যাারা িবিভ� রা�েক ইসলােমর অ ীেন িনেয় আসার 

জনয সংরাম কেরেছনর আ�াহ তাােদর �িত স�� হেয়েছন  বং 

তাােদরেক হ�ম �তদান িদেবনর আর তাােদর মা যেম িতিন 

আমােদরেক সততা দান কেরেছন  বং তাােদর িশ�াচােরর �ারা 

আমােদরেক িশ�াচােরর �িশকণ িদেয়েছনর আর আমরা তাােদর 
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হ�ম আেলাচনা কির  বং তাােদর জনয মাগেফরাত ও আ�াহর 

স�ি� কামনা কিরর আমীন! 

 টাই আ�াহ তা‘আলার িনকট সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�াহ 

‘আনহম আজমা‘ঈেনর মযরাদা; আর  টাই তাার িনকট তাােদর 

পুর�ারর আর আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত  টােক �ীন মেন 

কেরর আরা তাারা সকেলই িছেলন ভালবাসার ব�েন আবু ভাই 

ভাইর আলী রািদয়া�াহ আনহ’ ও তাার ভাই আবূ বকর, ওমর, 

ওসমান, আবূ ওবায়দা, সা‘দ ইবন আিব ওয়ামাস, তালহা ও 

যুবােয়র রািদয়া�াহ ‘আনহম তাােদর �িতজেনর অ�েরর মে য 

তাার ভাইেদর বযাপাের িহংসা-িবে�ষ থাকা েথেক আ�াহেক েবিশ 

েবিশ ভয় করেতনর 

সাইেয়যদুনা আলী রািদয়া�াহ আনহ’র লােড় তাার ভাই  িলফা 

আবূ বকেরর �িত আনুগেতযর বায়‘আত বা শপথ িছল; অতঃপর 

তাার ভাই আিমুল মুিমনীন ওমর রািদয়া�াহ আনহ’র �িত; 

অতঃপর তাার ভাই আিমুল মুিমনীন ওসমান রািদয়া�াহ আনহ’র 

�িতর িতিন তাােদরেক  ত েবিশ ভালবাসেতন েয, িতিন তাােদর 

নােম তাার স�ানেদর নাম েরে েছন; তাােদর সােথ তাার স�কর 

 ত মজবুত িছল েয, িতিন তাােদর সােথ আ�ীয়তার ব�েন 
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আবু হেয়েছন  বং তাােদরেক সহেযািগতা কেরেছনর আর তাার 

কিলজার টুকরা দুই স�ানেক িবে�াহীেদর �িতেরা  করার জনয 

আিমুল মুিমনীন ওসমান রা.- র দরজায় পাহারা েদয়ার িনেদরশ 

িদেয়িছেলন  বং তাার রে�র িনরাপ�ার জনয তাার দুই স�ােনর 

র�েক হৎসগর কের িদেয়িছেলনর যিদও ওসমান রা. িনেজ তাার 

আিমুল মুিমনীন পদবীর গেণ তাােদর দুইজনেক  বং সকল 

সাহাবােক িবে�াহীেদর �িতেরা  কেরেত িনেদরশ েদনিন 

মুসিলমেদর র� �বািহত হওয়া েথেক িবরত রা ার জনয; 

িফতনার পিরি েক সংকীণর করার জনয  বং দলীল কােয়েমর 

েকে� িনেজর পক েথেক গভীর িচ�া ও পযরেবকেণর জনযর আর 

তার কারণ হল, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাােক 

শাহাদাত ও জা�ােতর সুসংবাদ িদেয়েছনর আর আ�াহ তাার �িত 

স�� হেয়েছন  বং আর িতিনও তাােক স�� কেরেছনর 

পকা�ের শী‘আেদর আিকদা-িব�াস হে� েয, পাাচজন বযতীত 

বািক সকল সাহাবা কািফর হেয় েগেছন (না‘হযুিব�াহ); তাারা 

হেলন: আলী, িমকদাদ, আবূ যর, সালমান আল-ফারসী ও আ�ার 

ইবন ইয়াসার রািদয়া�াহ ‘আনহম, তােদর  ই আিকদা কুফরী ও 

বািতলর 
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আর আলী রা.  বং তাান স�ানেদর ম য েথেক আরও  গােরা 

বযি�র মা‘সুম তথা িন�াপ হওয়ার বযাপাের শী‘আেদর আিকদা 

 বং   তােদর (আলী রা. ও তার স�ানেদর) কাছ েথেক 

পকপাতদু� বযি�রা যা বণরনা কেরেছ তা-ই শরীয়ত; যিদও 

বণরনাকারী িমথযাবাদী ও িবশৃশলা সৃি�কারী িহেসেব পিরিচত 

েহাক, তা সবই আ�াহর হপর িমথযােরাপ ও িবশৃশলা সৃি� করার 

সুতরাং নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  ই হ�েতর মে য 

 কাই মা‘সুম তথা িন�াপ, িতিন বযতীত  ই হ�েতর আর 

েকহই িন�াপ নয়; আর িতিনই  কমা� শরীয়েতর হৎস, যা 

তাার হপর নািযলকৃত িকতাব ও তাার িনকট েথেক বিণরত সহীহ 

সু�াহ �ারা �মািণতর আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٰٓ َى َى ه ِ  لۡ َى   ُ  ِ ىط َى  َ ٰ  ٣َى �ى  َ َ ٞ َى�ه  َّ َى ِ   ُ ۡه   ِ٤  ٰٓ َى َد  للهق  د  ۥ شى ه  مى َّ َى

 ]٥-٣: سوب  نلجم[﴾ ٥

“ বং েস মনগড়া কথাও বেল নার   েতা ওহী, যা তার �িত 

�তযােদশ হয়; তােক িশকা দান কের  ক শি�শালী 

(েফেরশতা)র” —(সূরা আন-নাজম: ৩-৫) 
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আর  ই ওহী ব� হেয় যায় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

মৃতুয বরন কের তাার মহান ব�ুর িনকট চেল যাওয়ার সােথ 

সােথর ফেল  র �ারা শরীয়েতর দরজাও ব� হেয় েগেছ; সুতরাং 

তাার পের আর েকান শরীয়ত েনই  বং িতিন বযতীত আর েকহ 

িন�াপ ননর আর আ�াহর িব ান ছাড়া অনয েকান িব ান চলেব 

নার আর আ�াহর িব ানসমূেহর হপর যা িকয়াস করা হয়  বং 

জািতর ইমামগণ েয িবষেয় ঐকযবু হেয়েছন, তা যিদ আ�াহর 

িকতাব ও তাার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহর 

�ারা �মািণত েকান িব ােনর িবপরীত না হয়, তেব তাও 

শরীয়েতর িব ান বেল গণয হেবর 

আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহবীগণ হেলন 

তাার শরীয়েতর বাহক ও তার আমানতদার যাারা তাােদর পরবতরী 

আমানতদার তথা িব�� বযি�বেগরর িনকট তা যথাযথভােব 

েপ িছেয় িদেয়েছনর কারণ, সাহবাগণ সকেলই নযায়পরায়ণ, যিদও 

তাােদর মে য  ান ও মযরাদার িদক েথেক বযব ান িছলর আল-

কুরআেনর ভাষায়: 

ِى  ﴿  َّ ٗة  رىجى م  دى ظى �ه
ى

� كى أ ٰ َى �َ  
َى  أ َى ٰ َى َى   ِ َه َى َ  لله ۡه َى  ِ  َ ُى  َى ف

ى
ِه أ َّ م  طم   َ َ م  َى ىته َى س

د   عه ِۢ �ى  َ  � َا ق  َى ف
ى

ِى أ َ  َّ �  ل ٰ �ى ته َّ  ل�ه  دى ل َى َى  ّٗ  ُ َى   � َا  َ َى ٰ َى  ] ١٠: سوب  نمديد[﴾ َى
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“েতামােদর মে য যারা মমা িবজেয়র পূেবর বযয় কেরেছ ও যুু 

কেরেছ, তারা ও পরবতরীরা সমান নয়র তারা মযরাদায় ে ে ওেদর 

অেপকা, যারা পরবতরী কােল বযয় কেরেছর তেব আ�াহ হভেয়র 

কলযােণর �িত�িত িদেয়েছনর”— (সূরা আল-হাদীদ: ১০)  

সুতরাং েয বযি� মেন করেব েয, তাােদর মে য (আ�াহ রকা 

কুন)  মন েকান বযি� রেয়েছ যার হপর ‘কলযােণর �িত�িত’ 

কাযরকর হেব না, েস আ�াহর হপর িমথযােরাপ  বং িকতােবর 

�� ভােষযর িবেরাি তা করার কারেণ কািফর হেয় যােব,  আর 

 ই কারেণ েস ইসলােমর ব�ন েথেক  ািরজ হেয় যােবর 

আর তাারা সকেলই িছেলন পর�র ভালবাসার ব�েন আবু ভাই 

ভাইর আল-কুরআেনর ভাষায়: 

﴿  ۖ مه  َ ىيهطى ى ٓء  ب َّ ر  ر �ى  ُ ى لله َى ّدآء   ش 
ى

 ]٢٩: سوب  نعفتح[﴾أ

“তারা কািফরেদর �িত কেঠার  বং িনেজেদর মে য পর�েরর 

�িত সহানুভূিতশীলর”— (সূরা আল-ফাতহ: ২৯)র  

সুতরাং েয বযি�  ারণামািফক বেল েয, তাােদর কােরা কােরা 

অ�ের তাার ভাইেয়র �িত িবে�ষ রেয়েছ, দরদ েনই; িহংসা ও 



14 

 

িবশৃশলার মানিসকতা আেছ, ভালবাসা ও �াথরতযােগর মানিসকতা 

েনই, তেব েস আল-কুরআনেক িমথযা �িতপ� করল; রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তাার সাহাবীেদর বযাপার িনেয় 

ক� িদল  বং আলী রা. েয হ�তা, সততা ও মান-মযরাদার হপর 

�িতিেত িছেলন, তােক কুৎিসত কের তাার �িত অসদাচরণ 

করলর 

তাােদর দৃি�েত ে লাফতটা মূলতই িছল  কটা ক�কর েবাঝা ও 

দািয়র, যা ঐ বযি�ই বহন করেত পাের, েয তােদর ম য েথেক 

 ািমরক ও আনুগতযপরায়ণর আর তােদর মে য েকহই তার 

(ে লাফেতর) অি কারী নয়, যতকণ না েস ে লাফেতর দািয়েরর 

জনয মেনানীত হেবর আর ে লাফেতর দািয়র পাওয়ার পর তার 

েভাগিবলাস ও  াওয়া-দাওয়ার বযাপাের তারা (জনগণ) ৈকিফয়ৎ 

তলব করার অি কার রাে র আর ে ালাফােয় রােশদুেনর চার 

 িলফাই  েকর পর  ক তা �িতো কেরেছন (তাােদর সকেলর 

হপর আ�াহর শাি�, রহমত ও স�ি�)র সুতরাং পিব�তা, 

আমানতদািরতা, চািরি�ক িন�লুষতা, �াচুযরতা, ইনসাফ, দূরদৃি� 

 বং কলযাণ ও হকেক �া ানয েদয়ার েকে� তাারা (রািদয়া�াহ 

‘আনহম আজমা‘ঈন) িছেলন অিত হ�ল দৃ�া�র 
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আলী রা. িছেলন সকল সাহাবা (রািদয়া�াহ ‘আনহম আজমা‘ঈন)-

 র �িত মহ�তপূণর বযি�র আর তাােদর শীেষর িছেলন তাার ঐসব 

�াতৃবৃ�, যাারা তাার পূেবর জািতর দািয়রভার বহন কেরেছনর আর 

িতিন (আলী রািদয়া�াহ আনহ) অবিহত িছেলন আ�াহ ও তাার 

রসূেলর িনকট তাােদর মহান মযরাদা স�েকর  বং তাােদর ম য 

েথেক যাার হােতই আনুগেতযর বায়‘আত রহণ কেরেছন, 

আ�িরকতার সােথ সততাসহকাের তার বযাপাের যযবান িছেলন, 

তােত িনফাকী িছল নার আর িতিন েমানােফকী চির� েথেক মু� 

সুমহান ও স�ািনত!! সুতরাং েয বযি�  র িবপরীত িকছু দািব 

কের, েস আলী রািদয়া�াহ আনহ’র িন�া কের; তাার পক েথেক 

সমকরে�দ ও ে াে র হপযু� হয়  বং আ�াহর পক েথেক 

হপযু� হয় লা‘নত ও জাহা�ােমরর 

আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  র সু�াহ যা তাার 

সাহাবীগণ বহন কেরেছন; তাােদর পরবতরীেত ইমামগণ তা 

পিরশু কেরেছন; দুবরলগেলা েথেক িবশু বণরাগেলা �� 

কেরেছন; তার বণরনাকারীেদর ম য েথেক িব��-

আমানতদারগণেক িচি�ত কেরেছন ও তাােদরেক িনকৃ� 

িমথযাবাদীেদর েথেক পৃথক কেরেছন  বং আরও পৃথক কেরেছন 
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দুবরল বণরনাকারীেদর েথেক যারা  ই কােজর জনয হপযু� নয়র 

ফেল তা পিরণত হেয়েছ  মন সহীহ সু�ায়; অতীেতর েকান 

ইিতহাসই   রকম আমানত েদ ােত পারেব না, েয ানকার ে ে 

মানুষগেলা তার সংরকেণ  মন চুড়া� েচ�া-সা না কেরেছন, 

েযমন মুসিলম িবেশষ গণ তােদর নবীর সু�াহেক পিরশু করা 

 বং তােক বািতেলর পক অবলবনকারী িমথযাবাদী ও িফতনা-

ফাসাদ স�সারণকারীেদর ে য়াল- ুিশ েথেক মু� রা ার জনয 

বযয় কেরেছনর 

ইসলােমর বযাপাের আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেতর পুিত ও 

শী‘আেদর পুিতর মে য েমৗিলক পাথরকয সু�� করা  বং েয 

ভীেতর হপর তার শরীয়ত �িতিেত তা িনিদর� করার পর আমরা 

পাঠকেক জানােনা ভাল মেন কির েয, আহেল সু�াত ওয়াল 

জামা‘আত শী‘আেদর সােথ েমৗিলকভােব ‘ইসলাম’  র নােম  বং 

ইসলােমর �িত ব�ুেরর  ািতের  কমত হেত পােরর 

অনুরপভােব আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত ও শী‘আ হভয় 

দেলর মে য েয সব িবষেয় ঐকমতয রেয়েছ েসগেলােত পর�র 

সহেযািগতা করা আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত  ারাপ মেন 

কের না, তেব  ই শেতর েয, তারা তােদর ম যকার িবেরা পূণর 
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িবষেয়  েক অপেরর ওযর রহণ করেবর যতকণ পযর� আহেল 

সু�াত ওয়াল জামা‘আত েয সতয হপলিি কেরেছ তার বযাপাের 

হ�েকপ না করেব, অনুরপভােব শী‘আরা তােদর নীিত ও 

কমরকাে আাকেড়  ের থাকেত অভয   েস বযাপারগেলােত 

হ�েকপ না করেবর েকননা; পার�িরক পিরিচিত ও কলযাণকর 

কােজ সহেযািগতা কলযােণর অ�ভুর�র আর  ই লাইনগেলার 

েল ক িছেলন চি�শ বছর েথেক   ন পযর� পার�িরক  ই 

পিরিচিত ও সহেযািগতার দা‘ঈেদর অনযতমর 

অতঃপর শী‘আেদর ম য েথেক অপর  ক দা‘ঈ’র আিবভরাব হয় 

েয ইরান েথেক িমসের িগেয় হািজর হয়; যােত েস ‘আল-তাকিরব 

বাইনাল-মাযািহিবল-ইসলামীয়া’ তথা ‘ইসলামী মাযহাবসমূেহর 

মে য সমময় সা ন’ ( مي نقر �ب ن� نلذنهب نإلسال ) নামক সং ার 

িদেক ডাকেত পােরর   েথেক তার হে�শয হল আহেল সু�াত 

ওয়াল জামা‘আত ও শী‘আেদর ম য েথেক িলি ত নতুন নতুন 

িজিনস �কাশ করার তেব ইবাদীয়ারা, তােদর িকছুসং যক ওলামা 

িমসের অব ান করা সে�ও তারা িক�    রেনর তাকরীব বা 

ঐেকযর িদেক আআান কের নার 
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আর আমরা �থম িদন েথেকই দৃঢ়ভােব িব�াস করিছলাম েয, 

আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত ও শী‘আ   হভয় মাযহােবর ম য 

 ই তাকরীব বা সমময় সা ন অস�ব ও অেযৗি�ক! তাছাড়া তা 

িবপযরেয়র িদেক িনেয় যােব; কারণ, হভয় মাযহােবর �েতযকিট 

মাযহাবই  কিট িবেশষ নীিতমালার হপর �িতিেতর আর �িতিট 

মাযহাবই অপর মাযহাব েথেক েমৗিলকভােব িভ� নীিতমালার 

হপর �িতিেতর 

েয পুিতর মা যেম ‘তাকরীব’ তথা সমময় স�ব, তা হল দুই 

মাযহােবর েকান  ক মাযহােবর অনুসারীেদরেক তার মাযহাব 

েছেড় িদেত হেব  বং অপর মাযহােবর অনুসারীেদর সােথ 

িমশেত হেবর অথচ আমরা  ই ‘তাকরীব’ তথা সমমেয়র 

আআায়ক ও তার দলবলেক  ই  রেনর ছাড় েদয়ার ��িত বা 

মানিসকতা আেছ বেল অনুভব কির িন!! ফেল আহেল সু�াত 

ওয়াল জামা‘আেতর অনুসারীগণ তােদর মাযহাব েছেড় েদেবন 

 মন আশাই বািক থাকল! অথবা তােদর  ই পক েথেক িকছু 

 বং ঐ পক েথেক িকছু িনেয় তৃতীয় আেরকিট মাযহাব গঠন 

করা!  র পর তােত আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত ও 

শী‘আেদর রািজ হওয়ার জনয অেপকা করার মােন হয় না; [কারণ 
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তা ক নও হেব না] বরং তােত ইসলােমর মে য নতুন কের 

িবশৃশলা সৃি� হেবর 

েয িকতাবিট   ন আমরা পাঠকেদর হে�েশয েপশ করব, তা হল 

দুই পেকর  ক পক কতৃরক তার নীিতমালা েথেক ছাড় েদয়ার 

মা যেম ‘তাকরীব’ তথা সমমেয়র বণরনা �সেি িলি তর সুতরাং 

ইরােনর শী‘আ গেবষকবৃ� ও নাজােফর আেলমগণ ১১৫৬ 

িহজিরর ২৫ শাওয়াল বৃহ�িতবার জদরান, আফগািন�ান ও মা 

ওয়ারাহন নাহর (বু ারা ও তার সংি��  লাকা) নামক  লাকার 

আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেতর আেলমগেণর হপি িতেত  ই 

লটনা স�িকরত আমােদর  ই িকতােবর েল ক ইরােকর িব  

বযি�র সাইিয়যদ আবদু�াহ আল-সুওয়াইদী’র সভাপিতের 

 কি�ত হেয়েছনর আর তােদর সে�লনিট িছল  মন  ক 

ছােদর নীেচ যা ইমাম আলী কাররামা�াহ ওয়াজহাহ’0F

1র িদেক 

স�িকরত  কিট কবেরর েপছেন অবি তর আর  ই সে�লেন 

কী হে�, তা শনার জনয আরব, অনারব ও তুিকর�ােনর বহ 

                                                            
1   শ�িটর পিরবেতর রািদয়া�াহ আনহ বলা হিচতর কারণ, িবেশষ কের আলী 

রািদয়া�াহ আনহর জনয   শ�িট বযবহােরর েকান সিঠক ও সংগত কারণ 

েনইর  
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সং যক েলাকজন  কি�ত হেয়েছ যার সিঠক পিরসং যান েদয়া 

আ�াহ বযতীত অনয কােরা পেক স�ব নয়; যারা  কি�ত হেয়েছ, 

ততে য নািদর শােহর ৈসনযবািহনী ও ঐসব অ�েলর েলাকজনও 

িছলর আর নািদর শাহ িছেলন পরবতরী যুেগর ইরােনর ে ে সসাট, 

িযিন সে�লেনর কাযর ম ত�াব ান কেরনর 

অতঃপর শী‘আ আেলমগণ ও তােদর গেবষকবৃ� যােদর শীেষর 

িছেলন তােদর  মরীয় গু েমা�া বাশী, তারা সি�িলতভােব 

�ীকার কেরেছন েয, তারা সাহাবা রািদয়া�াহ ‘আনহম 

আজমা‘ঈন- র বযাপাের আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেতর 

কাতাের েনেম আসেব;  বীস শাহ ইসমাঈল আল-সাফাওয়ীর 

সকল িবদ‘আত  িগত করেব  বং �ীকৃিত িদেব েয, নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওফােতর সময় সাহাবেদর 

ঐকযমেতর িভি�েতই তাােদর মে য সবেচেয় হ�ম, মযরাদাবান ও 

অিভ  িছেলন  িলফা আবূ বকর িস�ীক রািদয়া�াহ আনহ; আর 

ইমাম আলী রািদয়া�াহ আনহ তাার �িত আনুগেতযর শপথ 

কেরেছন েযমিনভােব অপরাপর সকল সাহাবী তাার �িত 

আনুগেতযর শপথ কেরেছন; আর তাােদর ইজমা অকাটয দলীলর 

অতঃপর আবূ বকর রািদয়া�াহ আনহ ওমর রািদয়া�াহ আনহ’র 
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জনয আনুগেতযর শপথ আআান করেলন; অতঃপর সকল সাহাবী 

তাার �িত আনুগেতযর শপথ কেরেছন, আর ইমাম আলী 

রািদয়া�াহ আনহও তাােদর সােথ িছেলনর অতঃপর ওসমান 

রািদয়া�াহ আনহ’র বযাপােরও তাােদর ঐকযবু রােয়র �িতফলন 

লেটর আর তাার পের শাসন কমতার অি কারী হন আলী রা. 

 বং তাােদর মযরাদা ও ে লাফেতর  ারাবািহকতা িছল  ই 

রকেমর (তাােদর সকেলর �িত আ�াহ স��)র সুতরাং েয বযি� 

গািল িদেব অথবা  র িবপরীত ম�বয করেব, তার হপর 

আ�াহর, েফেরশতােদর ও সকল মানুেষর পক েথেক লা‘নতর 

আর তারা সকেলই  ই সে�লেনর আনুোিনক হপি িত পে� 

�াকর ও সীলেমাহর �দান কেরেছর 

 ই েয কাজিট শী‘আ গেবষকবৃ� ও তােদর আেলমগণ ১১৫৬ 

িহজিরেত সবরসা ারেণর হপি িতেত কেরিছল, তােক ‘তাকরীব’ 

 বা ‘সমময়সা ন’ বলাটাই শুর কারণ, তা েমৗিলকভােব (نقر �ب)

শী‘আ ও আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত  র মে য িবি��তা 

সৃি�কারী যাবতীয় মুকাফিফরাত (কুফির’র িদেক স�করকারী ব�) 

েথেক মু�র   
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িক� নীিতগতভােব দু’িট িবেরা পূণর মাযহােবর মে য ‘তাকরীব’ বা 

সমমেয়র হে�েশয সংশয়মূলক নতুন েয দাওয়াত েদয়া হে�, 

অথচ দুিট মাযহােবর �িতিটই তােদর �-� মূলনীিতর হপর 

�িতিেত; েস দাওয়ােতর িকছু হে�শয  ভােব �কাশ লটেছ েয, 

েকান েকান কূটৈনিতক পক  েত হ�ীপনা েযাগাে�,  মন 

িনবুরিুতার সােথ যা  ান ও শরীয়েতর েকানিটর সােথই  াপ  ায় 

না; তা আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত ও শী‘আ হভয় মাযহােবর 

পক েথেকই সমানভােব �তযা যাত হওয়ার হপযু�র কারণ, তার 

েথেক হভয় মাযহােবর জনযই কতগেলা অনথরক িবষয় বা 

িবতেকরর জত হেব, যার েথেক তৃতীয় আেরকিট মাযহােবর হ�ান 

হেব, যার �ারা মুসিলম স�দােয়র মে য আেরা  কিট িফরকার 

হেতষ লটেবর আর আমরা শেনিছ েয, িসিরয়ার (শােমর) শী‘আ 

গেবষক সাইিয়যদ মুহিসন আিমন  ই ‘তাকরীব’ (نقر �ب)- র 

তী� িন�া  াপন কেরেছন; আর   ন পযর�  টােক সমথরন 

কের কেয়কজন অ যাত শী‘আ বযি� (তােদর িনভররেযাগয আেলম 

নয়) ছাড়া েকহ েকান িববৃিত েদয় িনর 

আর ‘সে�লন �ারক’ ( تتي  نلتمر) যা আমরা  ই ভূিমকার 

পের হপ াপন করব, তা িলি ত হেয়েছ সে�লেনর সভাপিত 
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সাইিয়যদ আবদু�াহ আল-সুওয়াইদী’র কলেমর আর তা ১৩২৩ 

িহজিরেত কায়েরার আল-সা‘আদাত �কাশনা েথেক “আল-

হজাজুল-কাত‘ইয়যা িল ইি�ফািকল-িফরািকল-ইসলামীয়া /ইসলামী 

িফরকাসমূেহর ঐেকযর অকাটয দলীল” ( نمجج نعرطعي  ثمفيق نعف ق

 নামক িশেরানােম �কািশত হেয়িছলর তেব তার (نإلسالمي 

�চারণা িছল সীিমত পিরসের  বং পিরি  িছল সংকীণর; ফেল 

আিম েদে িছ েয, অি কাংশ  ানী বযি�ই তার বযাপাের 

অনবিহতর আর তার েকান কিপ সংরহ করার েকান হপায় িছল 

নার তারপর য ন সে�হজনক  ই ঐেকযর আআানজিনত েফতনা 

েদ েত েপলাম ত নই তা আমােক  ই র্িটেক পুণঃ�কােশ 

হ�ুু কেরেছর তাছাড়া  জনযও িবষয়িট গুরপূণর েয, ‘নাজাফ 

সে�লন’ (ؤتمر  نلجف) িট আমার জানামেত ইসলামী   জাতীয় 

�থম পদেকপর  

আর  ই সে�লেনর সভাপিত ও  ই বইেয়র েল ক সাইিয়যদ 

আবদু�াহ আল-সুওয়াইদী হেলন আবূল বারাকাত ইবন সাইিয়যদ 

েহাসাইন ইবন মার‘ঈ ইবন নািসু�ীন; আর আল-সুওয়াইদী’র 

পিরবার হল বাগদােদর স�া� পিরবারসমূেহর মে য অনযতম  বং 
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আ�াসীয় বংেশর অ�ভুর�, যারা দীলর সময়  ের ইসলামী 

ে লাফেতর দািয়র পালেন সফলতার পিরচয় িদেয়েছনর  

সাইিয়যদ আবদু�াহ ১১০৪ িহজিরেত জতরহণ কেরন  বং ১১৭০ 

িহজিরেত মারা যানর  ই সে�লেনর সভাপিতর করার সময় তার 

বয়স িছল বায়া� বছরর 

িতিন যােদর িনকট েথেক িশকা লাভ কেরন, তারা হেলন: আহমদ 

ইবন আিবল কািসম আল-মাদােয়নী আল-মাগেরবী, তার চাচা 

সাইিয়যদ আহমদ ইবন মার‘ঈ আল-সুওয়াইদী, শাই  সুলতান 

আল-জুবুরী, মুহা�দ ইবন ‘হকাইলা আল-মামী, শাই  আলী 

আল-আনসারী আল-আহসায়ী �মু ; যারা ইরাক, েহজায ও 

িসিরয়া’র আেলম িছেলনর 

সাইিয়যদ মাহমুদ শকরী আল-আলুসী তার �শংসায় বেলন: “িতিন 

পুেরা যমীেনর শাই   বং সবার মেত শরীয়েতর েসৗ�যর বেল 

িবেবিচতর” 

তার রিচত র্সমূহ হল: শরহন জািললুন ‘আলা সহীিহল-

ইমািমল-বু ারী (جل جغيل ع  حيح نإلميم نلخيبي); িকতাব 
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আল-মুহাকামাহ বাইনা আল-িদমামীনী ওয়া আল-শমু�ী (  تتي

 ;(بفف نلض ) রাশফ আল-দারব ;(نلحيتر  ن� نلميمي� و نلير�

আল-নুফহাহ আল-িমসিকয়যাহ ( نلفح  نلسكي); আল-আমছাল 

আল-সােয়রা (  نألمثيل نلسيئ); শরহ দালােয়ল আল- ায়রাত ( جل

-। তার আরও  কিট রে্র নাম “আর িরহলাতুল(الثئل نل�نت

মামীয়া” ( نلكي  نل حغ  ) যােত আমরা নাজাফ সে�লন স�েকর 

 ই িকতােব যা িলিপবু কেরিছ, তা িবদযমান আেছর আর িতিন 

ঐ বছর আ�াহর শকিরয়া আদােয়র িনিমে� হজ পালন কেরেছন; 

কারণ, িতিন িনজ হােত নািদর শাহ ও অি কাংশ শী‘আেক 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহাবীেদরেক (তাােদর 

সকেলর �িত আ�াহ স��) গািল দােন িবরত থাকার কথা 

�ীকার করেত বা য করেত সকম হেয়িছেলনর আ�াহ সতয ও 

কলযাণ  বং হভেয়র অনুসারীেদর অিভভাবক; আর সম� �শংসা 

সৃি�কুেলর রব আ�াহর জনযর 

মুিহ�ু�ীন আল- িতব 
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 ارمحيم ارمحن اهللا �سم

নাজাফ সে�লন 

ل ار ى  ل ارسىل   بسهل سي نم �د  خمتم ، امد  هللا ب  اعامل� 
  .ل ل أصحمبه اعطمهم�ن آل   ، اننييم  ل المسل�

(সম� �শংসা সৃি�কুেলর রব আ�াহর জনয; আর সালাত (দুরদ) 

ও সালাম তাার রাসূল আমােদর েনতা মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর �িত, িযিন সবরেশষ নবী ও রাসূল  বং শাি� বিষরত 

হহক তাার পিরবার-পিরজন ও পুত-পিব� সাহাবীেদর �িত) । 
অতঃপর— 

য ন আ�াহ তা‘আলা আমার জনয কািশত শরীয়েতর 

পৃেেপাষকতা দান  বং িবদ‘আতপ্ী ও অপকেমরর 

�েরাচনাদানকারীেদরেক �িতেরা  করাটােক সহজ কের 

িদেয়েছন, ত ন িতিন েয আমােক আমার মেনাবাসনা পূণর করার 

ও তার �ারা সামরীকভােব ইসলামপ্ীেদর সংেশা ন করার; 

আমার হােত সতযেক জাির রা ার; আমার আেলাচনা �ারা 

বািতেলর আগন �শিমত করার েতৗিফক �দান করেলন  বং 
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শী‘আরা েয সম� বািতেলর হপর িছল, েযমন সাহাবীগণেক গািল 

েদওয়া, তাােদরেক কািফর বলা, আলী ইবন আিব তািলব রা.-েক 

সবেচেয় মযরাদাশীল ও ি লাফেতর  কমা� হকদার বেল দািব 

করা, মু‘তা িববাহেক (সামিয়ক িববাহেক) ৈব  করা, ওযুর সময় 

পদযুগল মােসহ করা ইতযািদ  রেনর িনকৃ� কাজ, িবদ‘আত, 

সু�� ও মুতাওয়ােতর পযরােয়র েগামরাহী বা পথ��তা েথেক 

তােদরেক িবরত রা ার তাওিফক দান কেরেছন; তাার 

কৃত তা�রপ আিম তাার স�ািনত লর বাইতু�াু র হেজর িসুা� 

রহণ কিরর 

আর  ই কািহনীর সারসংেকপ হল, য ন পারিসক রা� দুবরল 

হেয় পড়ল  বং আফগান রা� তােদর ই�াহান রাজয দ ল কের 

িনল১F

2; আর ওসমানী রাজবংশও -আ�াহ তােদর রা�েক েতৗিফক 

িদেয় সাহাযয কুন- তারাও িকছু  লাকার মািলক হলর আর  ই 

লটনা লেটিছল  আফগানগণ কতৃরক ‘শাহ েহাসাইন’ িনহত হওয়ার 

                                                            
2 আর  ই লটনা লেটিছল ১১৩৫ িহজিরেত কালযাবী েগাে�র আমীর মাহমুদ 

আফগানীর হােত; আর েস িছল আমীর হয়াইেসর পু�র আর তারা িছল 

মূলত: কা�াহার  লাকারর তার জীবনীর জনয ��বয— আল-দীন, সামী েবগ 

( نك سي� يننل ), পৃ. ৪২২২ 
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পরর অতঃপর তার েছেল তহমােসব আ��কাশ করল হতযা ও 

অপমােনর �িতেশা  রহেণর জনয; ফেল তার চতু�ােশ 

অব ানরত পারিসকগণ ঐকযবু হলর অবেশেষ তােক িলের 

 কি�ত হল বহ জনগণ, যােদর মে য নািদর শাহও িছলর 

তহমােসব �জােদর িবষয়ািদ িনেয়  ুব কমই িচ�া-ভাবনা করত; 

েস মদ পােনই ম� থাকতর ফেল নািদর শাহ তার  ুব কােছর 

মানুেষ পিরণত হল;  মনিক  ক পযরােয় েস হেয় েগল তার 

শাসন কমতার  কমা� অবলবন২F

3 (হিযর)  বং েস তার কমতার 

যাবতীয় িবষয় তার িনকট অপরণ করলর 

অতঃপর  ই নািদর শাহ রাজযসমূহ হুার করেত শু করল; 

আর তারই  ারাবািহকতায় আফগােনর হাত েথেক ই�াহানেক 

হুার করল  বং তােদরেক িবিভ� দেল-হপদেল িবভ� করলর 

অতঃপর তােক ‘তহমােসব কুলী’ হপাি েত ভূিষত করা হল; যার 

অথর হল ‘তহমােসেবর েগালাম’। আর  ই হপাি  তার হপর 

                                                            
3 অথরাৎ তার হিযরর আর তােদর পিরভাষা িছল েয, তারা হিযরেক ‘রাে�র 

অবলবন’ ( نلوع  نعتريال ) হপাি েত ভূিষত করতর 
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 মন �া ানয িব�ার করল েয, তােক তার �থম বা পূবর নােম 

েচনা েযত নার 

অতঃপর তার িচ�া ও পিরক�নার বযািি স�সািরত হল ওসমানী 

সসােজযর হােত িনয়ি�ত রাজযসমূেহর িদেক; েসগেলােক তােদর 

হাত েথেক হুার করার জনয  বং যথারীিত েস বাগদাদেক 

অবুু করার জনয  ক বড়  রেনর ৈসনয সমােবশ করল; আর 

ত ন বাগদােদর শাসনকতরা িছেলন হিযের আযম িফ� মাশরাল 

ওসমানী রাে�র ডান হাত হিযেরর পু� হিযর মরহম হাসান 

পাশা’র েছেল আহমদ পাশার আর হে�ি ত হিযর  ই বিহরাগত 

িবে�াহীেদর সােথ লড়াই করেত আিদ� িছেলন না; বরং িতিন 

আিদ� িছেলন িক�া’র অভয�রীণভাগ েহফাযত করার জনযর 

 মনিক তার পাগিড় যিদ েদয়ােলর বাইেরও পেড় েযত, তেব 

িতিন তা হুােরর জনয েবর হেতন না! আর তার সােথ িছেলন 

িতন হিযর: কুরা মু�ফা পাশা, সাির মু�ফা পাশা ও জামাল হগলী 

আহমদ পাশার 

 ই িবে�াহী বাগদাদেক আট মাস যাবত অবুু কের রাে ; 

 মনিক েশষ পযর� তােদর  াদযস�ার েশষ হেয় যায়র  ক 

পযরােয় তারা েলাড়া ও গা ার মাংস ভকণ কের,  মনিক তারা 

িবড়াল ও কুকুেরর মাংসও ভকণ কেরেছর অতঃপর আ�াহ 
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তা‘আলা তােক বাগদাদ েথেক হিটেয় িদেলন  বং তার েথেক 

বাগদাদেক হুার করেলনর আর তা স�ব হেয়েছ  ইভােব েয, 

ওসমানী স�দায় তার িবুেু টবাল ওসমান পাশার েনতৃের 

ৈসনয বািহনী ��ত করল; অতঃপর িতিন বাগদাদমু ী হেলনর 

 ক পযরােয় িতিন ‘তহমােসব কুলী’সহ পারিসক ৈসনযগণেক 

পরািজত করেলন  বং তােদরেক চূণর িবচূণর কের িদেলন; িক� 

তা স�ব হেয়েছ �চে যুেুর পরর 

অতঃপর েস (নািদর শাহ) পরাজয় ও পতেনর পের ি�তীয় বােরর 

মত আগমন কের  বং বাগদাদেক অবুু কের েফেল; আর 

ত নও বাগদােদর �শাসিনক � ান বা হিযর িছেলন আহমদ 

পাশার অতঃপর আ�াহ তা‘আলা তার েথেক বাগদাদেক মু� 

কেরেছনর 

অতঃপর েস (নািদর শাহ) মেনােযাগ িদল েরােমর ‘আরযন েরাম’ 

 র �িত; আ�াহ তা‘আলা তার েথেক েরামেকও মু� কেরেছনর 

আর েস য ন ‘মাগান’ নামক মুভূিমেত িফের  ল, ত ন 

পারিসকগণ তার িনকট তার বযব াপনায় রাজয পিরচালনার 

বযাপাের বায়‘আত রহণ কেরর আর েসই বায়‘আেতর তাির  ও 

ে�াগান িছল “যা লেটেছ তার মে য কলযাণ” সন ১১৪৮ িহ.র আর 

েয বযি� তার  ই বায়‘আেতর বযাপাের স�ত িছল না, েস বযি� 
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হে�ি ত তাির  ও ে�াগানেক পিরবতরন কেরেছ  বং বেলেছ: 

“যা লেটেছ তার মে য েকান কলযাণ েনই”; আর তাও  কই 

তািরে  হেয়েছ, অথরাৎ ১১৪৮ িহজিরেতর 

অতঃপর েস (নািদর শাহ) মেনােযাগ িদল ভারত অিভযােনর 

িদেক; আর েসই েদেশ তার অিভযান চলেত থােক ভারত রােজযর 

(বতরমান পািক�ােনর) করাচী’র ‘জাহানাবাদ’ দ ল করা পযর�র 

অেনক সংলেষরর পর েস তার িনয়�ণ রহণ কেরর অতঃপর েস 

েস ানকার (ভারেতর) বাদশা শাহ মুহা�েদর সােথ সি� কের 

 বং ভারত েথেক িবপুল পিরমাণ  ন-স�দ রহণ কের যা 

গণনার বাইের  বং শাহ মুহা�েদর হপর িন রািরত অংক ও 

ে ণীর মালামাল বািষরক কর িহেসেব  াযর কেরর অতঃপর েস 

ভারত তযাগ কের  বং তুিকর�ান অিভযােনর িদেক মেনােযাগ েদয় 

 বং বল  ও বু ারার হপর কতৃরর লাভ কেরর 

েমাটকথা আফগান, তুিকর�ান ও সমর ইরােনর অি বাসীগণ তার 

বশযতা �ীকার কেরর আর পারিসকেদর  ারণা েয, ভারেতর 

অি বাসী ও তােদর শাসক শাহ মুহা�দসহ সকেলই তার িনকট 

বায়‘আত রহণ কেরেছর আর শাহ মুহা�দ হেলন তার হিকল বা 

�িতিনি র আর  ই জনযই িতিন িনেজেক শাহানশাহ হপাি েত 

ভূিষত কেরেছন  বং িনেদরশ িদেয়েছন েয, তােক েযন  ই নাম 
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বযতীত অনয েকান নােম ডাকা না হয়; আর েয বযি� তার 

বযাপাের  ই নাম বযতীত অনয েকান নাম বযবহার করেব, তােক 

েস সতকর কের িদেয়েছর 

অতঃপর েস (নািদর শাহ) ি িত ও  ািয়েরর হে�েশয মেনােযাগ 

িদল দািগ�ান অিভযােনর িদেক; আর েসই সমেয়র মে য তার 

দুতগেণর মা যেম েস সাবরকিণক ওসমানী রাে�র ে াজ- বর 

রা তর  কবার েস তােদর িনকট েথেক ুহা সীমানা েথেক 

আ�াদান অ�েলর ে াাজ- বর িনত; তার  ই রাজযিট ৈতমুেরর 

পক েথেক ওয়ািরস িহেসেব �াি বেল  ারণা করা হতর কারণ, 

েস দািব করত েয, েসই তার (ৈতমুেরর) ওয়ািরসর আর েস 

তােদর িনকট  ই �ীকৃিতও তলব করত েয,   ন েয শী‘আ 

মাযহােবর হপর তারা �িতিেত, তা হল জাফর সািদেকর মাযহাব 

 বং তা হক (সতয)! আর তারা বেল: ইসলােমর মাযহাব পাাচিটর 

আর েস তার (জাফর সািদেকর) জনয পিব� কাবা লের প�ম 

�ে�র দািব কের! েস আরও দািব কের েয, েস যুবাইদার পথ 

েথেক হেজর রা�া শু করেব  বং কুপ, জলাশয় বা 

েচৗবা�াসমূহ ইতযািদ সং�ার করেবর আর েস  ও দািব কের 

েয, েস হেব হািজেদর আমীরর আর য ন েস ইরােকর পেথ েবর 
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হেব, ত ন  কজন আেগ আেগ িগেয় জনগণেক সিরেয় েদেব 

 বং িঠক  কই িনয়েম েস িফের আসেব!! 

তার জিমেন িবশৃশলা সৃি�র  ই েচ�া-সা নার িমশন অিবরাম 

চলেত থােকর  মনিক েস ইরাকীেদর অি কাংশ  লাকা �ংস 

কের েদয়র আর েস ােন িবশৃশলা চলিছল ১১৫৬ িহজির পযর�র 

অতঃপর আরবগণ যুেুর সর�ামািদসহ িবশাল বািহনী িনেয় 

ইরােক আগমন করল  বং বহ দেল িবভ� হেয় ঐ ভূ েে 

ছিড়েয় পড়লর বাগদাদ অবেরা  কের রা ার জনয �ায় স�র 

হাজার ৈসনয েরে  েদয়া হল; আর বসরা অবেরা  কের রা ার 

জনয �ায় ন�ই হাজার ৈসনয ে�রণ করা হলর অতঃপর তারা 

তােক ছয় মাস যাবত অবুু কের েরে িছলর তেব তারা 

বসরাবাসীেক কামান ও ব�ুক �ারা আলাত কেরিছলর আর 

বাগদাদ অবেরাে র েকে� তারা তার েথেক �ায়  ক ফরস  

দূের িছল; আর অবেরাে র  রন িছল েস ানকার � ান �শাসক 

আহদম পাশা’র সােথ েদন-দরবােরর মা যেমর 

আর নািদর শাহ ও তার বািক ৈসনযগণ মেনােযাগ িদল ‘শাহারযুর’ 

অিভযােনর িদেক; েস ানকার অি বাসীগণ তার বশযতা �ীকার 

করলর অনুরপভােব অপরাপর সকল কুিদর ও আরবগণও তার 

বশযতা �ীকার করলর অতঃপর েস ‘িকরকুক েক�া’-র িদেক 
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অিভযান পিরচালনা করল  বং তা আট িদন অবুু কের রা ল; 

ঐ বার েস তার হপর িবশ হাজার বার কামান হামলা কেরেছ 

 বং তার সমসং যক বার েবামা হামলাও কেরেছর ফেল তারা 

আ�সমপরন কেরেছ  বং তার বশযতা �ীকার কেরেছর অতঃপর 

েস ইরেবেলর িদেক অিভযান পিরচালনা কের; তােত তার 

অি বাসীগণ তার িনকট আ�সমপরন কেরেছ  বং তার বশযতা 

�ীকার কেরেছর 

অতঃপর েস মসুেলর িদেক অিভযান পিরচালনা কের  মতাব ায় 

েয, তার সােথ �ায় দুই লক েযাুা িছলর েস সাত িদন  ের তার 

অি বাসীেদর হপর �ায় চি�শ হাজার বার কামােনর েগালা বষরণ 

কেরেছ  বং তার সমসং যক বার েবামা হামলাও কেরেছর 

অতঃপর তার অি বাসীগণ তােদর যাবতীয় িবষয়ািদ েহফাযেতর 

দািয়র আ�াহ তা‘আলার িনকট নয� কের; অতঃপর েস 

িবে�ারেকর জনয গতর  নন কের  বং তা বাুদ ও সীসা �ারা 

ভিতর কেরর  কপযরােয় তােত েস আগন ুািলেয় েদয়; ফেল তা 

তার জনয েশাচনীয় পিরণিতর কারণ হেয় দাাড়ায়র অতঃপর েস 

য ন হপলিি করেত পারল েয, েস দীলরকাল বযয় কেরও েস ােন 

সফলতা অজরন করেত পারেব না, ত ন েস েস ান েথেক � ান 

করল  বং তার ৈসনয বািহনী িনেয় বাগদাদ অিভমুে  রওয়ানা 
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িদল; অতঃপর েস আমগমন করল  বং সাইিয়যদুনা মূসা ইবন 

জাফেরর  লাকায় (নগের)৩F

4 অবতরণ করলর অতঃপর েস তার 

মূসা ইবন জাফর ও মুহা�দ আল-জাওয়ােদর কবর িযয়ারত 

করলর অতঃপর কাছাকািছ সমেয় েস দাজলা নদী অিত ম কের 

ইমাম আবূ হািনফা রেহমাহ�াহ তা‘আল’র কবর িযয়ারত কের৪F

5।  
আর দূতগণ সাবরকিণক তার ও আহমদ পাশােক িনেয় মতিবেরা  

করেত থােক েয, েস (আহমদ পাশা) শী‘আ মাযহােবর িবশুতার 

পেক েদয়া মতামেতর দািব �তযাহার কের িনেয়েছ! আর শী‘আ 

মাযহাবই জাফর সািদেকর মাযহাব-  ই িব�াসও �তযাহার কের 

িনেয়েছ! অতঃপর েস ইমাম আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ 

আনহ’র িযয়ারেতর হে�েশয নাজাফ অিভমুে  রওয়ানা িদল; 

আরও হে�শয িছল যােত েস �ণর �ারা িনিমরত গবুজিট েদ েত 

পােবর 

সুতরাং সাওয়াল মােসর  কুশ তাির  রিববার মাগিরেবর পূবর 

মুহূেতর আিম বসা িছলাম, িঠক েসই মুহূেতর হিজর আহমদ পাশা’র 

                                                            
4 বতরমােন  ই  লাকােক ‘আল-কােযমীয়া’ নােম নামকরণ করা হয়র 
5 বতরমােন ইমাম আবূ হািনফা রেহমাহ�াহ তা‘আল’র কবেরর  ানেক ‘আল-

‘আজমীয়া’ নােম নামকরণ করা হয়র 
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 ক দূত  েস আমােক তার িনকট ডাকলর অতঃপর আিম 

মাগিরেবর নামােযর পর েগলাম  বং �শাসিনক ভবেন �েবশ 

করলাম; অতঃপর আমার িদেক তার (আহমদ আগা’র) কিতপয় 

অ�রি ব�ু ও িবেনাদন সিী েবর হেয় আসলর 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 (অথরাৎ নািদর শাহ) আেলমেদর সােথ  মন 

 কজন আেলমেক চাে� িযিন শী‘আ মাযহােবর অব া 

িনেয় পারিসকেদর সােথ আেলাচনা করেবন  বং তা 

বািতল স�দােয়র অ�ভুর� বেল দিলল েপশ করেবন; 

আর পারিসকগণ তার িবশুতার হপর দিলল েপশ 

করেবর সুতরাং আমােদর আেলম৫F

6 যিদ পরািজত হয়, 

                                                            
6 অথরাৎ— আহেল সু�াত ওয়াল জামায়ােতর আেলমর 
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তেব েস প�ম মাযহাবেক৬F

7 �ীকৃিত িদেত ও েমেন িনেত 

বা য হেব!! 

 ই কথা য ন আমার কােন  ামা িদল, ত ন আমার গােয়র 

পশম দাািড়েয় েগল  বং আমার মাংসেপশীগেলা েকােপ হঠল; 

আর আিম বললাম: 

েহ আহমদ আগা! তুিম জান েয, রােফযীগণ  কগােয় ও 

অহ�ারী স�দায়! তারা িকভােব আমার কথা েমেন 

েনেব?! আর িবেশষ কের তারা তারা অ� িব�ােসর 

েপেরেক আবু ও সং যায় অি কর আর  ই শাহ হল 

যািলম, অনযায়কারী ও অতযাচারীর সুতরাং িকভােব আিম 

তার মাযহাবেক বািতল ও তার রায়েক মূ রতা ও েবাকামী 

বলার দুঃসাহস কির?! আবার িকভােবই বা তােদর সােথ 

আেলাচনা ফল�সূ হেব, অথচ তারা আমােদর মেতর 

�পেকর সকল হািদসেক অ�ীকার কের; তারা হািদেসর 

ছয়িট �িসু িকতাবসহ হািদেসর অনযানয িকতােবর 

িবশুতার কথা �ীকার কের নার আর তারা �েতযকিট 

                                                            
7 অথরাৎ— আহেল সু�াত ওয়াল জামায়ােতর আেলম প�ম মাযহাবেক �ীকৃিত 

িদেব ও সতয বেল েমেন েনেব । 
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আয়াতেক তাবীল তথা অপবযা যা কের দিলল িহেসেব 

হপ াপন কের  বং বেল: দিলল য ন সে�হযু� হয়, 

ত ন তার �ারা দিলল েদয়ার হপযু�তা বািতল বেল 

গণয হয়, েযমন তারা বেল থােক: দিলল হওয়ার পূবর শতর 

হল তার হপর তািকরক তথা িববাদকারীগণ ঐকযবু 

হওয়ার ইজিতহাদী (গেবষণামূলক) িবষয়গেলা  ারণার 

ফায়দা েদয়, সুতরাং িকভােব আিম তােদর িনকট 

েমাজা’র হপর মােসেহর ৈব তা �মাণ করব, অথচ তা 

সু�াহ �ারা �মািণত? অত ব আিম যিদ বিল: েমাজা’র 

হপর মােসেহর হািদস বণরনা কেরেছন �ায় স�রজন 

সাহাবী যাােদর মে য আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ 

আনহও  কজন, ত ন তারা বলেব: আমােদর িনকট 

েমাজা’র হপর মােসেহর অৈব তা �মািণত  কশেতরও 

েবিশ সাহাবী’র বণরনা �ারা যাােদর মে য আবূ বকর ও 

ওমর রািদয়া�াহ আনহমা রেয়েছন! আর আিম যিদ বিল: 

েতামরা েমাজা’র হপর মােসেহর অৈব তার বযাপাের 

�মাণ �রপ েযসব হািদস েপশ কেরছ েসগেলা িমথযা ও 

বােনায়াট! ত ন তারা বলেব: অনুরপভােব েতামরাও 

েমাজা’র হপর মােসেহর ৈব তার বযাপাের �মাণ �রপ 
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েযসব হািদস েপশ কেরছ েসগেলা িমথযা ও বােনায়াট! 

সুতরাং যা তােদর জওয়াব, তাই আমােদর জওয়াব! 

অত ব    রেনর আেলাচনার �ারা কী ফায়দা হেব?! 

সুতরাং হিযর মেহাদেয়র িনকট আমার �তযাশা েয, িতিন 

আমােক    রেনর ক�সা য কাজ েথেক ু সত েদেবন 

 বং  ই হে�শয বা�বায়েনর জনয িতিন হানাফী অথবা 

শােফয়ী মতাবলবী মুফিত ে�রণ করেবনর কারণ,   

 রেনর আেলাচনার জনয তাারাই হেবন যেথাপযু�র 

অতঃপর আহমদ আগা বেলন:  টা অস�ব, পাশা মেহাদয়  ই 

কােজর জনয আপনােকই মেনানীত কেরেছন, সুতরাং আপিন তা 

েমেন িনেবন, আপনার পক েথেক  র বযিত ম িকছু িতিন চান 

নার অত ব তার ই�ার িবুেু আপিন টু শ�িটও হ�ারণ 

করেবন নার  

আল-সুয়াইদী বেলন: অতঃপর আিম হিযর আহমদ পাশা’র সােথ 

ঐ রাে�র অবযবিহত সকােল  কি�ত হলাম; েস আমার সেি  ই 

িবষয় বা কােজর িবেশষর িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনা করল 

 বং েস বলল: 

আিম আ�াহ তা‘লার িনকট �াথরনা করিছ েয, িতিন েযন 

আপনার দিলল-�মাণেক শি�শালী ও সুদৃঢ় কেরন  বং 
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আপনার ভাষায় সিঠক িবষয়িট �েয়াগ করার বযব া 

কের েদনর আেলাচনা হওয়া না হওয়া আপনার ই�া ও 

�া ীনতার হপর িনভরর করেছর তেব স�ূণরভােব 

আেলাচনােক পিরতযাগ করেবন না; বরং আপিন তােদর 

সােথ েদ া-সাকাত হপলেক িকছু আেলাচনা েপশ কুন 

যােত পারিসকগণ জানেত পাের েয, আপিন  কজন 

 ানী বযি�র আর আপিন যিদ তােদর পক েথেক 

ইনসােফর িবষয় হপলিি করেত পােরন  বং তারাও 

সিঠক িবষয় �কােশর ই�া েপাষণ কের, তেব আপিন 

তােদর সােথ আেলাচনা কুন  বং আপনােক তােদর 

িনকট েপশ কুনর 

অতঃপর িতিন বেলন: শাহ নাজােফ আেছনর আর আিম চাি� 

আপনােক বু বার সকােল তার িনকট িনেয় যাবর আর েস আমার 

জনয েগৗরেবাাল েপাষাক, বাহন ও  ােদম িনেয় আসলর আমার 

সােথ তার বাহেনর  ােদমও পািঠেয় িদলর আর আমরা পারিসক 

দুতগেণর মুে ামুি  হলাম যারা আমােদর ে াােজ  েসেছনর 

অতঃপর আমরা সাওয়াল মােসর ২২ তাির  েসামবার আসেরর 

সালােতর পূবরমুহূেতর েবর হলাম  বং পিথমে য আিম হভয় পেকর 

দিললসমূহ িনেয় জলপনা-ক�না করেত থাকলাম; আর য ন �� 
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হ�াপন হেব, ত ন তার জওয়াবসমূহ েকমন হেব তা িনেয় 

ভাবেত লাগলাম!  

আর  টা আমার সাবরকিণক অভযাস ও �ভাব-�কৃিতর অ�ভুর� 

হেয় িগেয়িছল, দিলেলর ক�না ও সে�হ-সংশয় দূর করার িচ�া-

ভাবনা ছাড়া আর অনয েকান িচ�া আমার িছল না;  মনিক আিম 

তােদর  ারণা ও সে�হ-সংশেয়র হপর িভি� কের  কশ’র 

অি ক দিলল-�মাণ ক�না কের িঠক কের েফেলিছ! আর �িতিট 

দিললেক েক� কের  কিট বা দুইিট বা িতনিট কের জওয়াবও 

িঠক কেরিছ! 

আর পিথমে য আিম স�ট ও িবপযরেয়র স�ু ীন হেয়িছ,  মনিক 

আমার ��াব তাজা রে� পিরণত হেয়েছর অতঃপর আিম দুবাইস 

ইবন মািযেদর সমােবশ েল �েবশ কেরিছ; ত ন তা িছল 

পারিসকেদর িনয়�েণর অতঃপর আিম েস ােন আহেল সু�াত 

ওয়াল জামা‘আেতর কিতপয় বযি�র সাকাত েপেয়িছ; তারা 

আমােক সংবাদ িদেলন েয, শাহ  ই মাস‘আলা’র জনয তার 

েদেশর �েতযক মুফিতেক  কি�ত কেরেছ;   ন পযর� তােদর 

(মুফিতেদর) সং যা েপ েছেছ স�র জেন, যােদর �েতযেকই 

রােফযী!! 
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অতঃপর য ন আিম  ই কথা শনেত েপলাম, ত ন আিম ‘লা 

হাওলা ওয়ালা কুওয়যাতা ই�া িব�াহ’  বং ‘ই�া িল�ািহ ওয়া ই�া 

ইলাইিহ রােজহন’ পড়লাম৭F

8; আর মেন মেন আরও িকছু বাকয 

আবৃি� করলাম  বং বললাম: আিম যিদ মেন কির েয, আিম 

বাহাস বা আেলাচনার জনয আিদ� হইিন, তেব  র �ারা আমার 

মন পিরতৃি হেব নার আর যিদ তােদর সােথ আেলাচনা কির, 

তেব আিম আশ�া কির েয, তারা আমার বযাপাের বা�বতার 

িবপরীত কথা শােহর কােন েপ ছােবর 

অতঃপর আিম আমার মত ও িচ�ার েকে� িসুাে� অটল 

থাকলাম েয, আিম শােহর অনুপি িতেত তােদর সােথ আেলাচনায় 

বসব না! আিম তােক বললাম: আমার (িবতকরমূলক) আেলাচনার 

জেনয  মন  কজন অিভ  িবচারেকর �েয়াজন রেয়েছ, িযিন না 

হেবন সু�ী, যােত েকহ  ই অপবাদ িদেত না পাের েয, িতিন 

আমােক সাহাযয-সহেযািগতা কেরেছন; আবার না হেবন শী‘আ, 

যােত েকহ  ই অপবাদও িদেত না পাের েয, িতিন তােদরেক 

সাহাযয-সহেযািগতা কেরেছনর ত ন আমরা  মন  ক আেলেমর 

                                                            
8 অথরাৎ- আিম বললাম: " نيهللا إث قو  ث و حول ث  "  বং " إله إني و هللا إني 

  " بنجعون
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�েয়াজন অনুভব কির, িযিন হয় ইহদী হেবন, না হয় ি��ান 

হেবন অথবা  মন  ক বযি� হেবন, িযিন সু�ী  বং শী‘আ নন! 

আর আিম তােক বললাম: আমরা আপনােক পছে�র েলাক মেন 

কির! আর আপিনই আমােদর মে য িবচারেকর ভূিমকা পালন 

করেবন; আর আ�াহ তা‘আলা িকয়ামেতর িদন আপনােক 

িজ াসা করেবন! সুতরাং আপিন আমােদর ব�বয  বণ কুন, 

যােত আপনার িনকট সতয িবষয়িট সু�� হেয় হেঠর 

অতঃপর আিম ক�না করলাম েয, যিদ তার রায় তােদর পেক 

চেল যায়, ত ন আিম তার সােথ িবতেকর িলি হব  বং তার 

সােথ আমার কেথাপকথন হেব; যিদও তা আমার জীবন নােশর 

িদেক িনেয় যায়! আর  ই সব িকছুই চলেছ আমার ক�নার 

রােজযর 

অতঃপর আিম হে�ি ত সমােবশ ল েথেক �িত�ত বু বার 

রােতর  শার নামােযর েশষ ওয়াে� েবর হেয় েগলাম; আর েস 

রাতিট িছল হালকা বৃি� আর কুয়শা�� রাি�৮F

9; মানুষ তার িনেজর 

                                                            
 শে�র অথর: হালকা ও গািড় গািড় বৃি�র আরব বযি� বেলন: “আকাশ نلث 9

আমােদর হপর হালকা ও গািড় গািড় বৃি� বষরণ কেরেছ; তােত হৎকৃ� জােতর 

েলাড়া অস��  বং যা মুসািফরেক ক� েদয়”। 
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হাতিট পযর� েদ েত পায় না; আর তা ঐ রােতর েচেয় কিঠন 

ভায়াবহ ও �চে শীতল, যার বণরনায় কিব বেলন: 

“জমাট বাা া িশিশের আ�ািদত  মন  ক রাি� 

যার েকান �াে� কুকুর েদ েত পায়না লবা-েমাটা রিশ” 

অতঃপর আমরা ঐ রােত �মণ করেত লাগলাম যতকণ পযর� না 

আমরা ‘যূল িকফল’  র কবর  যাত নামক  ােন  েস 

েপ ছালামর আর তা হল সমােবশ ল ও নাজােফর ম যকার 

দূরেরর অে রক পথর সুতরাং আমরা সীমানা �াচীেরর বাইের 

অবতরণ করলাম  বং সামানয সময় িব াম িনলামর অতঃপর 

আবার �মণ করলাম  বং ‘িবের দানদান’ (نئ الندنن) নামক 

 ােনর কােছ ফজেরর নামায আদায় করলামর অতঃপর হ�দ� 

হেয় শােহর দূত  েস আমােক বলল: 

আপিন �ত চলুন! কারণ,  ই সমেয়র মে যই শাহ আপনােক 

আআান করেবনর অথচ আমার  বং শােহর তাাবু’র ম যকার দূরর 

িছল দুই ফরস র অতঃপর আিম দুতেক বললাম: 

শােহর েকমন অভযাস, েস য ন তার রােজযর কারও িনকট দূত 

ে�রণ কেরন, ত ন িক তােক আমার মত রা�ায় তলব কেরন, 

না িক িকছুকণ অেপকা কেরন, তারপর তলব কেরন? 
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েস বলল: িতিন আপনােক বযতীত আর কাহেক  ভােব রা�ায় 

তলব কেরন িন; আর তাছাড়া আপনােক বযতীত আর কাহেক 

েকান িদন তলব কেরন িন! 

অতঃপর অ�কার েকেট েগল; আর আিম মেন মেন বললাম: শাহ 

েতামােক  ত �ত   জনযই তলব কেরেছ েয, েস ইমামীয়া 

মাযহােবর �ীকৃিত ও সতযায়েণর শেতর েতামােক আ য় েদেবন ও 

রকা করেবনর সুতরাং তুিম যিদ তার আআােন সাড়া দাও, তেব 

েস েতামােক স�েদর �েলাভন েদ ােব; অনযথায় েস  ই কােজ 

েতামােক বা য করেব! সুতরাং েতামার অিভমত কী?! অত ব, 

আিম  ই পেথ েবর হেয়িছ  ই শেতর েয, আিম হক কথা বলব, 

তােত আমার জীবন যিদ �ংস হেয় যায় যাক; েকান �েলাভন 

আমােক নত করেত পারেব না  বং েকান ভয়-ভীিত আমােক 

টলােত পারেব না! 

আর আিম বললাম: রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েয 

িদন ইি�কাল কেরেছন, েসিদন ইসলােমর অরযা�া েথেম 

িগেয়িছল; অতঃপর আবূ বকর রািদয়া�াহ আনহ’র কারেণ তা 

আবার চলেত শু কেরর “আল-কুরআন সৃ�”—  ই কথার 

েবড়াজােল ি�তীয় বােরর মত আবার তার অরযা�া েথেম েগল; 

অতঃপর আহমদ ইবন হাবল র.- র কারেণ তা আবার অরসর 
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হেত শু কেরর আর আজেকর  ই িদেন ইসলােমর অরযা�া 

তৃতীয় বােরর মত েথেম েগল; সুতরাং যিদ আিম তার অরযা�া 

থািমেয় েদই, তেব তার যা�া িচরিদেনর জনয েথেম যােবর  র 

েথেক আমরা আ�াহর িনকট আ য় চাই, আর যিদ অরসর 

করেত পাির, তেব তা িচরিদন অরসরমান থাকেব; সুতরাং তার 

চলা েথেম যাওয়া  বং চলমান থাকা তার অনুসারীেদর েথেম 

যাওয়া ও চলমান থাকার হপর িনভররশীলর আর সে�হ েনই েয, 

ঐ ে ণীর েলাকেদর িনকট  ই ফিকেরর বযাপাের সু�িসু হ�ম 

 ারণা রেয়েছ; সুতরাং তারা আমার বযাপাের িব�াস কের েয, 

িন�য় তারা িনকট ভাল ভালই; আর ম� ম�ইর 

অতঃপর আিম আমার িনয়তেক সুদৃঢ় করলাম, আমার অ�রেক 

ভাল করলাম  বং মৃতুযর জনয আমার মনেক ��ত করলাম, 

 মনিক তােক আিম সহজ-সরল মেন করলাম  বং আিম 

বললাম: আিম িব�াস  াপন কেরিছ আ�াহ’র �িত, তাার 

েফেরশতােদর �িত, তাার িকতাবসমূেহর �িত, তাার রাসূলগেণর 

�িত  বং পরকােলর �িত; আিম আরও িব�াস কির েয, 

তাকদীেরর ভাল ও ম� সবিকছু আ�াহ তা‘আলার পক েথেক 

হেয় থােকর আিম সাকয িদি� েয, আ�াহ বযতীত েকান ইলাহ 

েনই  বং আিম আরও সাকয িদি� েয, মুহা�দ সা�া�াহ 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম তাার বা�া ও রাসূলর আর আিম আমার 

বাহনেক তাড়া করিছ আর বার বার শাহাদাতাইন পাঠ করিছর 

অতঃপর লবা ে জুর বৃেকর মত বড় সুহ� দু’িট িনশানা েদ া 

েগল; আিম  তদুভয় স�েকর িজ াসা করেল আমােক বলা হল: 

 ই দু’িট হল শােহর িনশানা বা িনদশরন, েযগেলা েস পুােত 

েরে েছ যােত ৈসনয বািহনী’র শীষর ানীয় ৈসিনকগণ তােদর তাাবু 

বা িশিবের অবতরণ পুিত স�েকর জানেত পােরর কারণ, 

তােদর ম য েথেক  মন েকহ েকহ রেয়েছ, যারা অবতরণ করেব 

দুই িনশানা’র ডান পাশ িদেয়; আবার  মন েকহ েকহ রেয়েছ, 

যারা অবতরণ করেব দুই িনশানা’র বাম পাশ িদেয় ... ইতযািদ 

ইতযািদর 

অতঃপর আমরা সফর করেত করেত তাাবুসমূহ েদ েত েপলাম; 

আর তার তাাবুিট িছল বড় বড় সুহ� সাতিট  ুািট �ারা ৈতিরর 

অতঃপর আমরা তােদর িনকট ‘কাশক  ানা’ নােম পিরিচত মহেল 

 েস হািজর হলামর আর তা হল সামনা সামিন  মন কতগেলা 

তাাবু যার �েতযক পােশ রেয়েছ গবুজ আকৃিতর পেনরিট কের 

তাাবু; যােত রেয়েছ  কিট �াসাদ বা হললর, িক� তােত  ুািট 

েনইর শােহর তাাবুর সােথ সংযু� তাাবুসমূেহর  কবাের মাথার 

তাাবুর সােথ সংযু� রেয়েছ  কিট বারা�া বা কিরেডার, তার 
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মাঝ ােন রেয়েছ  কিট দরজা, তার হপর রেয়েছ  কিট পদরা; 

আর ডান পােশর তাাবুসমূেহর মে য রেয়েছ �ায় চার হাজার 

ব�ুক ারী যারা রােত  বং িদেন পাহারাদােরর ভূিমকা পালন 

কের; আর বাম পাশিট হ�ু� তােত রেয়েছ কতগেলা অিন রািরত 

আসনর 

অতঃপর আিম য ন ‘কাশক  ানা’- র িনকটবতরী হলাম, ত ন 

অবতরণ করলাম; অতঃপর আমােক অভযথরনা জানােনার জনয 

 ক বযি� েবর হেয় আসল  বং আমােক অিভবাদন ও স�ান 

জানালর আর েস আমােক পাশা ও তার িবেশষ অনুসারীেদর 

স�েকর িজ াসা করেত লাগল; আর পাশা’র অনুসারীেদর 

বযাপাের তার  ত েবিশ জানা-শনার কারেণ আিম অবাক হেত 

লাগলামর অতঃপর েস য ন আমার িনকট েথেক তা জানেত 

পারল, ত ন বলল: 

মেন হে� েযন আপিন আমােক িচনেত পারেছন না! 

 আিম বললাম: হযাার 

অতঃপর েস বলল: আিম আবদুল করীম েবগর  ক সময় আহমদ 

পাশা’র দরবােরর  ােদম িছলামর  ই কতিদন হল আমােক 

ইরানী রাে�র পক েথেক দূত িহেসেব ওসমানী রাে� ে�রণ করা 

হলর 
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সুতরাং েস য ন আমার সােথ আলাপ-আেলাচনা করিছল, িঠক 

ত নই আমােদর িনকট নয় বযি� আগমন করলর অতঃপর তার 

নজর য ন তােদর হপর পড়ল, ত ন েস দুই পােয় দাািড়েয় েগল; 

অতঃপর তারা আমােক সালাম েপশ করল, আর আিমও তােদর 

�িত সালাম েপশ করলাম  মতাব ায় েয, আিম বসা, তােদর 

কাহেক িচিন নার অতঃপর আবদুল করীম আমােক  েক  েক 

তােদর সবাইেক পিরচয় কের িদেত শু করল  বং আমােক 

বলল: 

 ই হেলন রাজযসমূেহর মানদে হাসান  ানর আর ওিন হেলন 

মু�ফা  ানর আর ওিন হেলন নজর আলী  ানর আর ওিন হেলন 

িমজরা কাফীর  

অতঃপর আিম য ন ‘রাজযসমূেহর মানদে’ (معييب نلريلك)- র 

কথা শনেত েপলাম, ত নই আিম দাািড়েয় েগলাম; অতঃপর েস 

 বং তার সিীগণ আমার সােথ মুসাহাফা (করমদরন) করল  বং 

আমােক অিভবাদন জানালর আর ‘রাজযসমূেহর মানদে’ ( معييب

 হল শােহর হিযর, কুরিজর অি বাসী ও শাহ েহাসাইেনর (نلريلك

দাসর 
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অতঃপর তারা আমােক বলল: অনুরহ কের শােহর সেি 

সাকােতর জনয চলুনর 

অতঃপর তারা বারা�ার মাঝ ােনর পদরািট হঠাল; অতঃপর তার 

িপছেন অপর আরও  কিট বারা�া  বং হভেয়র ম যকার 

�শ�তা হল িতন গজ; েস ােন িনেয় তারা আমােক দাাড় করাল 

 বং বলল: 

য ন আমরা থামব, ত ন আপিন থামেবন; আর য ন 

আমরা হাাটব, ত ন আপিনও হাাটেবন? 

অতঃপর আমরা বাম িদক েথেক চলেত শু করলাম  বং 

বারা�া অিত ম েশষ হেয় েগল; আর ত ন েদ া েগল  ক 

�শ� আবরণ (পদরা) যার �ারা কিরেডার বা গযালারীেক িলের 

রা া হেয়েছ, যা দূর েথেক েদ া যায়; আর তার মে য রেয়েছ 

তার াীেদর জনয অেনকগেলা তাাবুর অতঃপর আিম শােহর তাাবু’র 

িদেক লকয করলাম; আর েস আমার িনকট েথেক  কিট তীর 

িনেকপ করার মত জায়গা পিরমাণ (িতনশত েথেক চারশত গজ 

পিরমাণ) দূরের  কিট হাচু েচয়াের বেস আেছর অতঃপর য ন 

আমার হপর তার নজর পড়ল, ত ন েস হ��ের িচৎকার কের 

বেল হঠল: 
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আবদু�াহ আেফনিদেক �াগতম! আমােক আহমদ  ান 

(অথরাৎ আহমদ পাশা) সংবাদ িদেয়েছ, েস বেলেছ: আিম 

আপনার িনকট আবদু�াহ আেফনিদেক ে�রণ কেরিছর 

অতঃপর েস আমােক বলল: সামেন অরসর হহন! 

অতঃপর আিম �থম বােরর মত সামেন অরসর হলাম  বং 

েথেম েগলামর েস আমােক বলেত লাগল “সামেন অরসর হহন!” 

আর আিম েছাট েছাট কদেম সামেন অরসর হেত থাকলাম; েশষ 

পযর� আিম তার �ায় পাাচ গজ কাছাকািছ হেয় েগলাম; অতঃপর 

আিম লবা  ক বযি�েক েদ েত েপলাম, যা তার বসা েথেকই 

বুঝা যাি�ল  বং তার মাথায় রেয়েছ পারিসকেদর টুিপর নযায় 

 কিট সাদা েচৗকা টুিপ, আর তার হপের রেয়েছ মিণ-মু�া, 

ইয়াকুত, িহরক ও সকল �কার অল�ার  িচত পাগিড়; আর তার 

গলায় রেয়েছ মিণ-মু�া’র  কাি ক মালা  বং তার বাহেতও 

অনুরপর আর মিণ-মু�া, িহরক ও ইয়াকুত  িচত কাপেড়র টুকরা 

েবাে  রা া হেয়েছ তার বাহেতর আর তার েচহারায় বা রকয ও 

েবিশ বয়েসর ছাপ �কাশ পাি�ল;  মনিক তার সামেনর সািরর 

দাাতগেলা পেড় েগেছর অত ব েস �ায় আিশ বছর বয়েসর 

বযি�; তার দািড়গেলা কােলা কলপ করা, িক� সু�র; তার আরও 
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রেয়েছ দু’িট ভাজ পড়া �  বং আরও আেছ হালকা পীতবেণরর 

িক� সু�র দু’িট েচা র েমাটকথা তার েচহারা-ছিব  ুবই সু�রর 

সুতরাং য ন তার হপর আমার দৃি� পড়ল, ত ন আমার মন 

েথেক তার ভয় দূর হেয় েগলর অতঃপর েস আমােক 

তুকরেমিন�ানীয় ভাষায় (�থম বােরর সেবা েনর নযায়) সেবা ন 

করল  বং আমােক বলল:  

 আহমদ  ােনর অব া েকমন? 

 অতঃপর আিম বললাম: ভাল ও হ�মর 

 অতঃপর েস বলল: আপিন িক জােনন েকন আিম 

আপনােক আআান কেরিছ? 

 আিম বললাম: না! 

অতঃপর েস বলল: আমার রাজয দু’িট ভােগ িবভ�: তুিকর�ান ও 

আফগান, তারা ইরানীেদরেক বেল: “েতামরা কািফর”। কুফর  ুব 
ম� িজিনস! আমার রােজয  টা েশাভনীয় নয় েয,  ক দল 

আেরক দলেক কািফর বলেব!   ন আিম আপনােক আমার পক 

েথেক �িতিনি  (হিকল) মেনানীত করিছ, যােত আপিন কুফর 

সং া� সকল অপবাদ দূর করেত পােরন  বং তৃতীয় আেরকিট 

দেলর পেক অিভমত েপশ করেবন, যা তারা রহণ করেবর আর 
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আপিন যা িকছু েদ েবন অথবা শনেবন, তা আমােক জানােবন 

 বং আহমদ  ােনর িনকট েপ ছােবনর 

অতঃপর িতিন আমােক েবর হওয়ার সুেযাগ কের িদেলন  বং 

আেদশ করেলন েয, আপিন আমার অিতিথ কেক রাে�র হিযেরর 

িনকট অব ান কুন; আরও আেদশ করেলন, যােত আিম 

েযাহেরর নামােযর পর েমা�া বাশী আলী আকবেরর সেি 

 কি�ত হইর 

অতঃপর আিম েস ান েথেক েবর হলাম  মতাব ায় েয, আিম 

অতয�  ুিশ ও আনি�তর কারণ, পারিসকেদর িবচারক আমার 

হােতর আিম অিতিথ কেক আসলাম  বং িকছুকণ বসলাম; 

অতঃপর হিযর তার তাাবু’র িদেক আসল  বং আমােক  াবার 

রহেণর জনয ডাকলর আর েমহমানদার িছেলন নজর আলী  ান 

 বং তার সহেযািগতায় িছেলন আবদুল করীম েবগ ও আবূ যর 

েবগর আর তারা সকেলই িছেলন আমার ে দমেত িনেয়ািজতর 

অতঃপর আিম য ন হিযেরর িনকট আগমন করলাম  বং তােক 

সালাম েপশ করলাম, ত ন জবাব�রপ বসা অব ায় েস আমােক 

সালাম িদল; আমার মেনর মে য �িতি য়া হল েয, েস দাাড়ায়িন 

েকনর অতঃপর আিম মেন মেন বললাম: আমােক য ন বসেত 

েদয়া হেব, ত ন আিম হিযরেক বলব: িন�য় শাহ আেদশ 
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কেরেছন সকল কুফির দূর করেত  বং   জনয েস আমােক 

হিকল িহেসেব িনেয়াগ িদেয়েছ; সুতরাং আিম েয কুফরী দূর 

করব, তা হল েতামার েথেক �কািশত কুফরী, েকননা তুিম 

আেলমেদরেক তু� ও অপমান করার ই�া কেরছ! আর েতামােক 

হতযা কের তা দূর করেত পারেলই  ুিশ হব!! অতঃপর আিম তার 

মজিলস েথেক হেঠ শােহর িনকট িগেয় পুরা লটনাটা তােক 

বলবর আর  ই সবটাই আমার মেনর ক�নার 

অতঃপর আিম য ন বসলাম, ত ন েস দাাড়াল  বং আমােক 

অিভবাদন (মারহাবা) জানালর আর েস হল  ুব লবা ও ফসরা 

মানুষ, েচা  দু’িট বড় বড় ও কলপ লাগােনা দািড়; তেব েস 

বুিুমান েলাক সকল কথেপাকথন ও আলাপ-আেলাচনা বুঝেত ও 

অনু াবন করেত পােরর �ভােব েস নরম �কৃিতর  বং িচ�া-

েচতনায় আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আত েলষার য ন েস দাাড়াল, 

ত ন আিম বুঝেত পারলাম েয, তােদর অভযাস হে� আগ�ক 

বযি� বসার পর তারা দাাড়ায়র অতঃপর তার িনকেট দুপেরর 

 াবার ে লাম; অতঃপর েমা�া বাশী’র সােথ সাকাত কারার জনয 

আমােদর িনকট ফরমান আসলর অতঃপর আিম আমার বাহেন 

আেরাহন করলাম, আর েমহমানদারগণ আমার সামেন সামেন 

হাাটেত লাগলর অতঃপর পিথমে য লবা  ক বযি� আমার েথেক 
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সের পড়ল, যার েপাষাক আফগােনর েপাষােকর মত; অতঃপর েস 

আমােক সালাম ও শেভ�া জানালর অতঃপর আিম তােক 

বললাম: 

 তুিম েক? 

 অতঃপর েস বলল: আিম আফগান মুফতী েমা�া হামযা 

আল-কালানজানীর 

 অতঃপর আিম বললাম: েহ েমা�া হামযা! তুিম িক 

আরিবেত ভাল পারদশরী? 

 েস বলল: হযাার 

অতঃপর আিম বললাম: িন�য় শাহ আেদশ কেরেছ ইরানীেদর 

িনকট �েতযক কােফর ফেতায়া দানকারীেক �তযাহার কের 

িনেতর তারা ক নও ক নও কুফরী িবষেয় আমার সােথ িবতকর 

কের; অথবা তারা কুফরী িবষেয়র িকছু িকছু িদক হে�  কের না; 

আর আমরা তােদর অব া জানেত পাির না  বং তােদর ইবাদত 

স�েকরও জানেত পাির নার ফেল আিম তার কুফরী’র িবষেয় 

হপলিি করেত পাির না, যােত তােক তা �রণ কিরেয় িদেত 

পাির,  মনিক তা দূর করেত পািরর 

অতঃপর েস বলল: েহ আমার গু! শােহর কথা �ারা �তািরত 

হওয়া েথেক েবােচ থাকেবনর েস েতা শ ু আপনােক েমা�া বাশী’র 
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িনকট পািঠেয়েছ যােত েস কথার মােঝ ও আেলাচনার ফাােক 

ফাােক আপনার সােথ আেলাচনা কের িনেত পাের; সুতরাং আপিন 

তােদর েথেক সতকর থাকুন! 

অতঃপর আিম বললাম: আিম তােদর েবইনসাফী’র আশ�া কিরর 

েস বলল: আপিন তা েথেক িনরাপদ থাকুন; কারণ, শাহ  ই 

মজিলেস েগােয়�া িনেয়াগ কেরেছ  বং  ক েগােয়�ার হপর 

আেরক েগােয়�া িনেয়াগ কেরেছ; অতঃপর আেরক েগােয়�ার 

হপর আেরক েগােয়�া িনেয়াগ কেরেছর আর েগােয়�ােদর 

�েতযেকই  কজেনর অব া স�েকর অপরজন িকছুই জােন না; 

সুতরাং শােহর িনকট অবা�ব িকছু েপ ছােব নার 

অতঃপর আিম য ন েমা�া বাশী’র তাাবুর িনকটবতরী হলাম, ত ন 

েস আমােক �াগতম জানােনার জনয পােয় েহােট েবর হেয় আসল; 

আর েস হল  ােটা আকৃিত ও  ূসর বেণরর েলাক, তার মাথার 

অে রক পযর� কানপিপর িচি রেয়েছর অতঃপর আিম আমার বাহন 

েথেক অবতরণ করলাম, েস আমােক �াগতম জানােলা  বং তার 

হপের মে� আমােক বসােলা; আর েস ছাে�র মত কের বসলর 

অতঃপর েমা�া বাশী আফগান মুফতীেক সেবা ন করার আগ 

পযর� আমােদর মে য কথা-বাতরা চেলেছর অতঃপর েস (েমা�া 

বাশী) তােক (আফগান মুফতীেক) বলল: 
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 আজেক হাদী  াজা বাহুল ইলমেক েদে ছ? 

 েস বলল: হযাার 

আর  ই হাদী  াজা হেলন কাযী বু ারী, তার হপাি  হল 

“বাহুল ইলম”, িতিন শােহর েসনা িনবােস  েসেছন আিম 

আসার চার িদন পূেবর, তার সােথ ‘মা অরাহ�হর’ ( مي وبنء

৯F(نله 

10- র ছয়জন আেলম িছেলন; অতঃপর েমা�া বাশী বেলন: 

তােক “বাহুল ইলম” হপি েত ভূিষত করা িকভােব শু হল, 

অথচ  ােনর সােথ তার েকান পিরচয় েনই?! আ�াহর শপথ, 

যিদ আিম তােক আলী রািদয়া�াহ আনহ’র ি লাফেতর বযাপাের 

দু’িট দিলল স�েকর িজ াসা কির, েস তার জবাব িদেত সকম 

হেব না; বরং আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেতর িন�াবােদ 

পারদশরী কিবগণও তার জবাব িদেত সকম হেব না! ( ই কথািট 

িতিন িতনবার পুনরাবৃি� কেরেছন), অতঃপর আিম তােক বললাম: 
                                                            
10  টা সালেফ সােলহীনেদর পিরভাষা; ‘মা অরাহ�হর’ ( نله  وبنء مي ) হল 

জাইহন তথা আমু দিরয়া (Amudaria)- র পূবর িদেকর  ক সমেয়  র 

নামকরণ করা হেয়িছল িচতাবােলর েদশ; অতঃপর ইসলামী যুেগ  েস তার 

নামকরণ করা হয়: ‘মা অরাহ�হর’ ( نله  وبنء مي )। আর জাইহন তথা আমু 

দিরয়ার পি�ম িদেক সংযু� রেয়েছ ে ারাসান ও  াওয়ােরযম নােমর দু’িট 

�েদশর  



58 

 

 েসই দু’িট দিলল কী, যার জবাব েনই? 

িতিন বলেলন: আেলাচনা স�াদনার পূেবর আিম আপনার িনকট 

িজ াসা করেত চাই: আলী রািদয়া�াহ আনহেক হে�শয কের 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণী: “মযরাদার িদক 

েথেক আমার সােথ েতামার অব ান েতমন, েযমন মূসার সােথ 

হাুেনর অব ান, তেব আমার পের আর েকান নবী েনই”- িক 

আপনােদর িনকট িক িবশু বেল �মািণত? ত ন আিম বললাম: 

হযাা,  টা মাশহর হািদসর 

অতঃপর িতিন বেলন:  ই হািদেসর ব�বয �ারা ইিিত পাওয়া 

যায় েয, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পের আলী ইবন 

আিব তািলব রািদয়া�াহ আনহ ি লাফেতর হকদারর 

আিম বললাম:  র েথেক  ই দিলল েনয়ার েহতু কী? 

িতিন বেলন: েযমন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আলী 

রািদয়া�াহ আনহ’র জনয নবুয়ত ছাড়া হাুন আ.- র সকল 

মযরাদা সাবয� কেরেছন; আর ইি�সনা তথা পৃথক করাটা হল 

 ােনর মানদের সুতরাং আলী রািদয়া�াহ আনহ’র জনয ি লাফত 

সাবয� হল; কারণ, ি লাফতটা হাুন আ.- র সকল মযরাদােক 

অ�ভুর� কেরর েকননা, িতিন যিদ ঐ সময় বসবাস করেতন, তেব 

িতিন মূসা আ.- র  িলফা হেতনর 
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অতঃপর আিম বললাম: আপনার �� কথা �মাণ কের েয,  ই 

িবষয়িট সকল িকছুেক ইিতবাচক িহেসেব েদে ; সুতরাং সকল 

িকছুেক ইিতবাচক িহেসেব েদ ার হপায় কী? 

িতিন বেলন: ইি�গরাক (نثستا نق)- র মে য েয ইযাফত 

 র ইিিত -(نثستثغيء) রেয়েছ, তার েথেক ইি�সনা (نإلضيف )

�ারার 

অতঃপর আিম বললাম: �থমত  ই হািদসিট নসেস জলী নয়র 

 র কারণ হল তার বযাপাের মুহাি�সগেণর মতিবেরা  রেয়েছ; 

েকহ বেলন:  টা সহীহ; আবার েকহ বেলন:  টা হাসান; আবার 

েকহ বেলন:  টা যঈফ;  মনিক ইবনুল জাওযী  টােক মাহযু 

বেল দািব কেরেছন! সুতরাং েতামরা িকভােব  র �ারা ি লাফত 

সাবয� করেব, অথচ েতামরাই তা �মােণর জনয নসেস জলী’র 

শতর কের থাকর  

অতঃপর িতিন বেলন: হযাা, আপিন যা হে�  কেরেছন, আমরা তা 

মািনর তেব আমােদর দিলল  টা নয়র বরং তা হল শ ু 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণী: “েতামরা 

আলীেক মুিমনেদর েনতা িহেসেব েমেন নাও”  বং হািদেস 
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রােয়র ( حديث نعطيئ)১০F

11- র মতর কারণ, েতামরা দািব কর েয, 

 ই হভয় হািদসই মাহযু; সুতরাং  ই হািদেসর বযাপাের আমার 

কথাও েতামােদর কথার মতইর তেব আমার �� হল: েতামরা 

আলী রািদয়া�াহ আনহ’র জনয ি লাফত সাবয� কর না েকন?  

আিম বললাম:  ই হািদসিট কেয়কিট কারেণ দিলল হওয়ার 

হপযু� নয়: 

ততে য  কিট কারণ হল:   ােন ইি�গরাক (  র -( نقنثستا

িবষয়িট িনিষু; কারণ, হাুন আ.- র সকল মযরাদা মূসা আ.- র 

সােথ নবী িহেসেব, আর আলী রািদয়া�াহ আনহ আমােদর  বং 

েতামােদর সকেলর ঐকযমেত নবী নন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সােথও নবী নন  বং তার পেরও নবী ননর সুতরাং 

হাুন আ.- র জনয িন রািরত ও �মািণত মযরাদাসমূহ যিদ নবুয়ত 

বযতীত নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পের নবী িহেসেব 

আলী রািদয়া�াহ আনহ’র জনয সাবয� হত, তেব নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ আলী রািদয়া�াহ আনহ’র নবী 

হওয়াটা দািব করা েযত!! কারণ, তার সােথ নবুয়তেক ইি�সনা 

                                                            
11 অথরাৎ �িসু পাি র হািদসর 
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 পৃথক করা হয়িন, আর তা (নবুয়ত) হাুন আ.- র (نثستثغيء)

মযরাদার অংশিবেশষর 

তাছাড়া হাুন আ.- র সকল মযরাদা সাবয� হেয়েছ মূসা আ.- র 

সেহাদর ভাই িহেসেব; আর আলী রািদয়া�াহ আনহ নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ভাই ননর আর ‘আম য ন ইি�সনা 

 ছাড়া  াস হয়, ত ন তা  ারণা িভি�ক দিলেলর (نثستثغيء)

ফায়দা েদয়র 

সুতরাং ব�বযিটেক  কিট মনিযল বা �েরর হপর �েয়াগ করা 

হিচত, েযমিনভােব �কাশয ‘তা’ ( ) িট  কবচন১১F

12 বুঝায়র 

অত ব ইযাফত ( نإلضيف) অংশিবেশেষর জনয হেব  বং   

েকে�  টাই মূলনীিতর আর হািদেসর মে য " إث " অথর " ع�ن 

" েযমন তােদর কথা: 

 .فالن جونال إث أنه جبين أي لكغه

অথরাৎ অমুক দানবীর িক� েস কাপুুষর 

সুতরাং িবষয়িট �তযাবতরন কেরেছ পিরতয� অব ায়, যার েথেক 

  েকে� অিন রািরতভােব েকান অংশেক হে�শয করা হেব; আর 

                                                            
12 অথরাৎ "  م�ع " শে�র ম যকার ‘তা’ ( ) িট 
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  ােন আমরা শ ু বিহভরাগেক িনিদর� করব; আর িন রািরত বলেত 

িনিদর� ঐ মনিযল বা মযরাদা, য ন মূসা আ. হাুন আ.-েক বনী 

ইসরাঈেলর হপর (সামিয়ক) ি লাফেতর দািয়র অপরণ 

কেরিছেলন  বং তার �মাণ হল আ�াহ তা‘আলা’র বাণী: 

﴿   � َه �  �  قى َه  َ ۡى لخه َ ٰر  يه  �ى خ 
ى

 � ٰ َ�ى قى لى م   ]١٤٢: سوب  نألع نف[ ﴾َى

অথরাৎ আর মূসা তার ভাই হাুনেক বলল, আমার অনুপি িতেত 

আমার স�দােয়র মে য তুিম আমার �িতিনি র করেবর (সূরা 

আল-আ‘রাফ: ১৪২) 

আর আলী রািদয়া�াহ আনহ’র মযরাদাগত অব ান হল তাবুক 

যুেু সময় তাােক মিদনার ি লাফেতর দািয়র �দানর১২F

13 

                                                            
13 অথরাৎ মূসা আ. কতৃরক তাার ভাই হাুন আ.-েক �িতিনি  িনেয়াগ করার 

মত, য ন িতিন পাহােড় িগেয়েছন লওহ তথা িলি ত ফলকসমূহ িনেয় িফের 

আসার জনযর আর হািদস: " ؤوس و هيبون م�ع  م� أنت " (আমার সােথ 

েতামার অব ান েতমন, েযমন মূসার সােথ হাুেনর অব ান) মূলত তাবুক 

যুেুর কািহনী �সেি বিণরত; নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাবুেকর 

হে�েশয েবর হওয়ার সময় আলী রািদয়া�াহ আনহেক মিদনা মুনাওয়ারা’র 

ি লাফেতর দািয়র �দান কেরেছন; আর ত ন তাােক হে�শয কের বেলন: " 

ؤوس و هيبون م�ع  م� أنت " (আমার সােথ েতামার অব ান েতমন, েযমন 
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অতঃপর েমা�া বাশী বেলন: তাােক  িলফা িনেয়াগ করার �ারাই 

�মািণত হয় েয, িতিনই সেবরা�ম  বং তাার পের িতিনই  িলফার 

অতঃপর আিম বললাম: আপিন যা বেলেছন তাই যিদ িঠকভােব 

�মািণত হয়, তেব দািব করা হেব েয, ইবন হে� মাকতুম 

রািদয়া�াহ আনহ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পের 

 িলফা হওয়ার হপযু�র কারণ, িতিন তাােক মিদনার  িলফা 

িনযু� কেরেছন! আর িতিন তাােক ছাড়া আরও অনযেকও  িলফা 

িনযু� কেরেছন; সুতরাং আপনারা  ই দিলল �ারা েকন অনযেক 

বাদ িদেয় শ ু আলী রািদয়া�াহ আনহেক িবেশষভােব  িলফা 

হওয়ার হপযু� বেল মেন কেরন; অথচ  িলফা (সামিয়ক) 

হওয়ার েকে� কেয়ক জেনর পূণর অংিশদািরর রেয়েছ?! 

আরও মজার িবষয় হল,  টা যিদ মযরাদার িবষয় হত, তেব আলী 

রািদয়া�াহ আনহ মেন মেন িনেজেক তু� েভেব ক� অনুভব 

করেতন না  বং বলেতন না: “আপিন িক আমােক নারী, িশশ ও 

দুবরলেদর অ�ভুর� কের িদেয়েছন”?! ত ন নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তাার মনেক সা�না েদয়ার জনয বেলন: 

                                                                                                               
মূসার সােথ হাুেনর অব ান)... হািদস । েযমন কেয়ক লাইন পের আ�ামা 
সুওয়াইদী’র কথার মে য ��ভােব  র বণরনা আসেবর 
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“তুিম িক পছ� করনা েয, আমার সােথ েতামার অব ান হেব 

েতমন, েযমন মূসার সােথ হাুেনর অব ান”?! 

অতঃপর িতিন বলেলন: আপনােদর মূলনীিতমালায় হে�  করা 

হেয়েছ েয, শে�র বযাপকতাই িবেবচয িবষয়, িনিদর� েকান সবব 

বা কারণ িবেবচয িবষয় নয়র 

আিম বললাম: িন�য় আিম িনিদর� েকান সবব বা কারণেক দিলল 

িহেসেব িন রারণ কিরিন;  টা শ ু  কটা  ق �غ বা ইিিত মা� যার 

�ারা িকছু অনথরক িবষয়েক িচি�ত করার 

অবেশেষ িতিন �সি পিরবতরন করেলন!! 

অতঃপর িতিন বলেলন: আমার িনকট আরও  কিট দিলল রেয়েছ 

যা েকান �কার তাবীল (نقأو�ل) রহণ কের না; আর তা হল 

আ�াহ তা‘আলার বাণী: 

عى ﴿ َه �ى ق  طى   �ى تى  َ ف
ى

أ َى مه   � � تى ٓءى َى ى   ف � تى ٓءى َى مه   � طى ٓءى �ه
ى

� َى ى   ف طى ٓءى �ه
ى

ع  � ىده � ف ا َه ى ۡ
َه �ى   َ َى ىبه ّم ف  ُ مه  م  تى  َ ف

ى
أ �  َى ٰذ  ى لله�ى َى   َّ َى ل طى َ ّلعه عى عه سوب  آل [ ﴾ ٦�ى طى

 ] ٦١: عر نن

অথরাৎ- “... তুিম তােক বল: আস, আমরা আআান 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  বং 

িমথযাবাদীেদর েদই আ�াহর লানতর” — (সূরা আেল ইমরান: 

৬১) 

আিম তােক বললাম:  ই আয়াত েথেক দিলল রহেণর কারণ কী? 

ত ন িতিন বলেলন: তার কারণ হল, য ন নাজরােনর ি��ানগণ 

‘মুবাহালা’ করার জনয আগমন করল, ত ন নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েহাসাইনেক েকােল িনেলন; হাসােনর হাত 

 রেলন; ফািতমােক তােদর িপছেন  বং আলীেক তার 

(ফােতমার) িপছেন রা েলন; আর িতিন েদা‘য়ার েকে� হ�ম ও 

মযরাদাবানেকই �া ানয িদেয়েছনর 

আিম বললাম:  টা ‘মানািকব’ তথা মানুেষর হ�ম গণাবলীর 

অ�ভুর�; ফিযলত তথা মযরাদার িবষয় নয়র আর �েতযক সাহাবীই 

 মন িকছু িবেশষ গেণর �ারা িবেশিষত যা অেনযর মে য পাওয়া 

যায় না; �েতযক সীরাত রে্র পাঠকই তা পির�ারভােব অবগত 

আেছনর আর তাছাড়া আল-কুরআন নািযল হেয়েছ আরবেদর 

বাকরীিত ও তােদর পার�িরক কথেপাকথন পুিতর আেলােকর 

যিদ  রা হয় েয, দুই েগােীর দুই বড় মহান বযি�র মে য যুু ও 

িবতকর সংলিটত হল;  কজন অপরজনেক বলল: তুিম ও েতামার 

িবেশষ েগােীর েলাক েবর হও; আর আিম ও আমার িবেশষ 
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েগােীর েলাক েবর হি�; অতঃপর আমরা পর�র েমাকািবলা 

করব, অনয েগােীর েকান েলাক আমােদর সােথ আসেব নার  ই 

কথার অথর  ই নয় েয, মহান বযি��েয়র সােথ তােদর িবেশষ 

েগােীর েচেয় অনয েকান বীর পুুষ পাওয়া যােব নার 

অনুরপভােব িনকটতম েলাকেদর হপি িতেত েদা‘য়াও িবনয়েক 

আবশযক কের েতােল, যােত েদা‘য়া �ত কবুল হয়র  

অতঃপর িতিন বলেলন:  ই  রেনর িবনয়-নসতা অি ক মহ�ত 

বযতীত সৃি� হয় নার 

আর আিম বললাম:  ই  রেনর মহ�ত �ভাব ও �কৃিতর িদেক 

 ািবত; েযমিনভােব মানুেষর ভালবাসা তার িনেজর ও স�ােনর 

�িত তার েচেয় অি ক মযরাদাবান বযি�র েচেয়ও অি ক েবিশর 

সুতরাং  ই  রেনর ভালবাসা পাপ ও পুণয িকছুই দািব বা 

আবশযক কের নার আর সীিমত ভালবাসা যা দু’িট অরসর ব�র 

 কিটেক আবশযক কের েতােল; আর তা হল ঐি�ক ভালবাসার 

অতঃপর িতিন বলেলন: আয়ােতর মে য আরও  কিট িদক 

রেয়েছ যা আফযািলয়ত তথা অি ক হ�মতােক আবশযক কের; 

আর তা হল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজর নফসেক 

আলী’র নফেসর অ�ভুর� কেরেছনর কারণ, তাার কথার মে য 

আেছ " أنغيءني " (আমােদর েছেল স�ান), যার �ারা হে�শয হল: 
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হাসান ও েহাসাইন; আর " سيءني� " (আমােদর াী)- র মে য 

হে�শয হল ফােতমা; আর " أنفسغي " (আমােদর নফস)- র মে য 

আলী ও নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বযতীত আর অনয 

েকহ অবিশ� েনইর 

ত ন আিম বললাম: আ�াহই ভাল জােনন; আপনার েতা েদ িছ 

হসূল তথা মূলনীিতমালার বযাপাের েকান  ারণা েনই! বরং আপিন 

আরবীও ভাল জােনন না!! িকভােব " أنفسغي " (আমােদর নফস)-

 র বযা যা করা হল; অথচ " نألنفس " হল  جع قغ যা " ني " -

 র িদেক  إضيف (স��) হেয়েছ; যার �ারা সকলেক বুঝায়র আর 

 র �ারা -(বহবচন) جع র েমাকািবলায় -(বহবচন) جع

 ককসমূহেক িবভ�করণ আবশযক কেরর েযমন আমােদর কথা: 
 .أي ب�ب ك ونحد الننته" ب�ب نعروم الوننهم " 

অথরাৎ- “স�দােয়র েলাকজন তােদর বাহনসমূেহ আেরাহন 

করল” অথরাৎ— তােদর �েতযেক তার বাহেন আেরাহন করলর 

আর  টা  মন  কিট মাসআলা, যা হসূল তথা মূলনীিতমালার 

মে যই সু�� হেয় যায়; আর جع (বহবচন)- র বযাপাের চুড়া� 
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কথা হল:  েকর অি ক১৩F

14 বযি� বা ব�র হপরই جع (বহবচন)-

 র �েয়াগ হেবর আর তা �তর েযমন আ�াহ তা‘আলা’র বাণী: 

﴿  ۖ ۡى  َ َۡ ق  ّم  �ى ۡى م  َ ّء  َى  َ � كى  ٰ َى �َ  
 ]٢٦: سوب  نلوب[ ﴾أ

অথরাৎ—“েলােক যা বেল, তারা তা েথেক পিব�”— (সূরা আন-

নূর: ২৬); অথরাৎ- আেয়শা ও সাফওয়ান রািদয়া�াহ আনহমার 

 বং আ�াহ তা‘আলা’র বাণী: 
﴿  ۖ مى  � م   َ َه قَ  غى ده صى قى  ]٤: سوب  نقح �م[﴾ �ى

অথরাৎ—“কারণ, েতামােদর হদয় ঝুােক পেড়েছর” — (সূরা আত-

তাহরীম: ৪); অথরাৎ- তােদর দু’জেনর জনয দু’িট হদেয়র েবিশ 

হেত পাের না (অথচ  قغو শ� বহবচন)র আহলুল মীযান১৪F

15 তথা 

তকরশাািবদগণ جع (বহবচন)- র পিরচয় েদয়ার েকে� বেলন: 

 েকর অি ক বুঝােনার জনযই جع (বহবচন)- র বযবহার করা 

হয়র েযমিনভােব হাসান ও েহাসাইন রািদয়া�াহ আনহমা’র েকে� 

 " نعنسيء " শ�িট বযবহার হেয়েছ; আর রপক অেথর " نألنغيء "

                                                            
14 অথরাৎ " أنفسغي " (আমােদর নফস) শ�িটর ম যকার جع (বহবচন)- র 

িসগাহ বা রপিট  েকর অি েকর হপর �েয়াগ হেয়েছ; অথরৎ- নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম ও আলী রািদয়া�াহ আনহর 
15 অথরৎ- যুি�িবদযা ( نلغطق عغم )। 
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শ�িট শ ুমা� ফােতমা রািদয়া�াহ আনহা’র েকে� বযবহার 

হেয়েছর হযাা, যিদ " أنفسغي " (আমােদর নফস) শ�িট " نفس " 

শ� �ারা পিরবতরন করা হয়, তেব ক নও ক নও �কাশয িহসাব 

অনুযায়ী  কজনেক বুঝায়র 

তাছাড়া আয়াতিট যিদ আলী রািদয়া�াহ আনহ’র ি লাফেতর 

হপর দিলল হেত পাের, তেব তা হাসান, েহাসাইন ও ফােতমা 

রািদয়া�াহ আনহেমর ি লাফেতর হপরও সি�িলত 

অংশীদািরেরর কারেণ দিলল হেত পােরর তেব   কথা েকহ বেল 

না; েকননা হাসান ও েহাসাইন হভয় েছাট; আর ফােতমা 

রািদয়া�াহ আনহা সকল নারীেদর মত রা�ীয় কাযর ম েথেক 

িবি��র সুতরাং আয়াতিট ি লাফেতর হপর দিলল হেত পাের 

নার 

অবেশেষ িতিন �সি পিরবতরন করেলন!! 

অতঃপর িতিন বলেলন: আমার িনকট আরও  কিট দিলল আেছ; 

আর তা হল আ�াহ তা‘আলা’র বাণী: 
ِى َ ق   ﴿ َ  َّ � ل َا ط  َى ا ِى ءى َ  َّ ل َى ۥ    ُ َ رىو  َى   َّ م  ل مم   � َى ۡى ِ ّامى    َ ت � ؤه َى ةى  َٰ َى َّ ۡى لۡ َ يم 

ۡى  َ ٰك ع  مه �ى  ُ َى ةى  َٰ كى َّ  ]٥٥: سوب  نليئد [﴾  ٥لۡ
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অথরাৎ—“েতামােদর ব�ু েতা আ�াহ, তাার রাসূল ও মুিমনগণ যারা 

িবনত হেয় সালাত কােয়ম কের ও যাকাত েদয়র” — (সূরা আল-

মািয়দা: ৫৫) 

তাফসীরিবদগণ  কমত হেয়েছন েয,  ই আয়াতিট আলী’র 

�সেি অবতীণর হেয়েছ, য ন িতিন তাার আংিটিট নামাযরত 

অব ায় িভকুকেক দান কেরেছন; আর " إنري" শ�িট 

সীিমতকরেণর জনয; আর" �نلو " শ�িটর অথর হল: “দােনর 

েকে� িতিন েতামােদর েচেয় হ�ম”। 

ত ন আিম বললাম: আমার িনকট  ই আয়ােতর অেনকগেলা 

জওয়াব রেয়েছর 

আর আিম জওয়াব েদয়া শু করার পূেবরই হপি ত িকছু সং যক 

শী‘আ ফারিস ভাষায় েমা�া বাশীেক সেবা ন কের িকছু কথা 

বলল, যার অথর হে�: ওর সেি আেলাচনা বাদ দাও; কারণ, েস 

 কটা মূতর শয়তান! য নই তুিম দিলেলর েকে� বৃিু বা 

অিতরি�ত করছ, ত নই েস েতামােক তার জওয়াব িদেয় িদে�, 

আর েতামার মান-মযরাদা কু� হে�!! 
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অতঃপর েস আমার িদেক দৃি� িদল  বং মুচিক হািস হাসল! আর 

বলল: 

িন�য় আপিন  কজন মযরাদাপূণর বযি�, আপিন  র  বং অনযানয 

িবষেয়র জওয়াব েদেবনর িক� আমার কথা েতা ‘বাহুল ইলম’-

 র সােথ; তেব েস েতা জওয়াব িদেত অকমর 

অতঃপর আিম বললাম: েতামার কথার শুেত েয কথা িছল তা 

হল, “আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেতর িন�াবােদ পারদশরী 

কিবগণ তার জবাব িদেত সকম হেব না!”?! সুতরাং েসই েতা 

আমােক তকর-িবতকর ও কেথাপকথেনর হে�েশয আআান কেরেছর 

অতঃপর েস বলল: আিম পারিসক বযি�, আর আরবীও ভালভােব 

বুঝেত পাির না, সুতরাং েকান েকান সময় আমার িনকট েথেক 

 মন শ� েবর হেয় যায়, যা আমার হে�শয নয়! 

অতঃপর আিম তােক বললাম: েতামােক আিম দু’িট মাসআলা 

স�েকর িজ াসা করেত চাই যার জওয়াব িদেত শী‘আ মেতর 

অনুসারীগণ সকম নয়! 

ত ন েস বলল: েসগেলা কী? 
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আিম বললাম: �থমিট হল, সকল সাহাবী রািদয়া�াহ আনহেমর 

বযাপাের শী‘আেদর অিভমত কী? 

ত ন েস বলল: তারা মুরতাদ হেয় েগেছ (পাাচজন বযতীত, তারা 

হেলন: আলী, িমকদাদ, আবূ যর, সালমান ফারসী ও ‘আ�ার 

ইবন ইয়াসার); েকননা তারা ি লাফেতর বযাপাের আলী’র িনকট 

বায়‘আত রহণ কেরিনর 

আিম বললাম: বযাপারিট যিদ অনুরপই হয়, তেব িকভােব আলী 

তাার কনযা হে� কুলসুমেক ওমর রািদয়া�াহ আনহেমর িনকট 

িবেয় িদেয়িছেলন??! 

ত ন েস বলল: তা েজারপূবরক! 

আিম বললাম: আ�াহর কসম! আলী রািদয়া�াহ আনহ’র বযাপাের 

েতামােদর আিকদা বা িব�াস লাটিতপূণর, যা েকান সামানয মযরাদার 

আরবও পছ� করেব না!! বনী হােশম েতা দূের থাক, যারা 

আরেবর েনতা, যােদর স�ান হল আসল স�ান , যােদর মযরাদা 

হল আসল মযরাদা, বংশগত িদক েথেক তাারা হ� বংেশর, 

মহেরর িদক েথেক তাারা বযি�রস�� ও গিবরত  বং তাােদর 

অি কাংশই হ�ত গণাবলীর অি কারীর  কজন আদনা আরব 
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তার ইাত রকায় তার জীবন িবিলেয় িদেত পাের, তার াীেদর 

রকায় মরেত পাের  বং তার বযি�স�া তার াী ও পিরবার-

পিরজনের কারেণই শ ু স�ানেবা  কের নার সুতরাং িকভােব 

েতামরা আলী রািদয়া�াহ আনহ’র জনয  ই  রেনর �িটপূণর 

িব�াস লালন কর, যা িনেুর আরবগণ পযর� মানেত রািজ নয়; 

অথচ িতিন হেলন মহাবীর, বনী গািলেবর িসংহ  বং �াচয ও 

পা�ােতয আ�াহর িসংহ?! বরং আমরা কতজনেক েদ লাম, েয 

তার স�ান-স�িতর জনয লড়াই কেরেছ  বং িনহত হেয়েছর  

েস বলল: হেত পাের ওমর হে� কুলসুেমর আকৃিত  ারণকারীনী 

েকান িজনেক িবেয় কেরেছন?!15F

16 

                                                            
16 কুলাইনী “আল-ফুু‘ িমনাল কাফী ( نليف من نعف وع ) নামক িকতােবর হা/২ 

পৃ.৩১১ - র মে য ‘�ামী মারা যাওয়ার পর তার াী েকাথায় ই�ত পালন 

করেব’ অ যােয় বণরনা কেরন: য ন ওমর ইি�কাল কের, ত ন আলী হে� 

কুলসুেমর িনকট গমন কেরন; অতঃপর তােক িনেয় তার বািড়েত আেসনর 

 ই বণরনার অনুরপ বণরনা কেরেছন আবূ জাফর আল-তুসী তার ‘তাহযীবুল 

আহকাম’ ( نألحيم مهذيب ) নামক িকতােবর হা/২ পৃ.২৮০ - র “বাবু 

ই�ািতন িনসা”- র মে যর 



74 

 

আিম বললাম:  টা েতা �থমটার েচেয়ও জলনয,    রেনর কথা 

িকভােব েবা গময হয়?! আর আমরা যিদ  ই দরজা  ুেল েদই, 

তেব শরীয়েতর সকল দরজা ব� হেয় যােব;  মনিক যিদ েকান 

বযি� তার াীর িনকট আেস, তেব েস  ই কথা বলার স�াবনা 

রাে  েয, তুিম িজন, আমার �ামীর আকৃিত  ারণ কেরছ, সুতরাং 

েস তােক তার িনকট গমন করেত িনেষ  করেবর অতঃপর েস 

যিদ দুইজন নযায়পরায়ণ সাকী িনেয়  েস সাকয েদয়ার বযব া 

করায় েয, েস অমুক, তেব তােদর বযাপাের  ই কথা বলার 

স�াবনা রেয়েছ েয, তারা হভেয় িজন,  ই দুই নযায়পরায়ণ 

বযি�র আকৃিত  ারণ কের   ােন  েসেছ; আর  ভােব চলেত 

থাকেব ...  বং স�াবনা রেয়েছ েয, মানুষ কাহেক হতযা করেব 

অথবা েস তার িনকট অি কার (হক) দািব করেব; অতঃপর 

তােক েস বলেব: ঐ লটনায় আিম হক বা অি কার দািব কিরিন; 

বরং স�বত েস িজন, আমার আকৃিত  ারণ কেরেছ  বং জাফর 

সািদক, যার মাযহাব অনুযায়ী েতামােদর ইবাদত- বে�গী হেয় 

থােক বেল েতামরা  ারণা কের থাক, েসও িজন তার (জাফর 

সািদেকর) আকৃিত  ারণ কেরেছ  বং �ীকৃত  সব িবি -িব ান 

েতামােদর হপর চািপেয় িদেয়েছ!! 
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অতঃপর আিম তােক বললাম: অতযাচারী  িলফার কমরসমূেহর 

িব ান কী? শী‘আেদর িনকট তা কাযরকর িকনা? 

ত ন েস বলল: িবশু মেন কের না  বং কাযরকরও কের নার 

অতঃপর আিম বললাম: আ�াহ েতামােক স�ান িদন, মুহা�দ 

ইবন হানাফীয়া ইবন আলী ইবন আিব তািলেবর মা েকান বংেশর 

েলাক? 

ত ন েস বলল: বনী হানীফারর 

অতঃপর আিম িজ াসা করলাম: বনী হানীফােক েক ব�ী 

কেরেছ?! 

েস বলল: আিম জািন না (অথচ েস িমথযা বেলেছ)! 

অতঃপর তােদর হপি ত আেলমেদর েকহ েকহ বলল: তােদরেক 

আবূ বকর (রািদয়া�াহ আনহ) ব�ী কেরেছর 

অতঃপর আিম বললাম: আলী’র জনয যুুব�ী দাসীেক িবেয় করা 

 বং তার েথেক স�ান জত েদওয়া িকভােব ৈব  হল; অথচ 

েতামােদর  ারণা অনুযায়ী ইমাম অতযাচারী  িলফার েকান 
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কাযর ম বা�বায়ন কের না; আর লাা ােনর িবষেয় সতকরতা 

অবলবন করা েতা  কটা �ীকৃত িবষয়! 

অতঃপর েস বলল: স�বত িতিন তার পিরবােরর িনকট তােক 

দান করেত অনুেরা  কেরেছনর অথরাৎ- তারা তােক তার সােথ 

িবেয় িদেয়েছর 

আিম বললাম:  ই িবষেয় দিলেলর �েয়াজন রেয়েছর 

অতঃপর েস চুপেস েগেছ!! আলহামদুিল�াহ (সম� �শংসা 

আ�াহর জনয িনেবিদত)র 

অতঃপর আিম বললাম: আিম েতামার সামেন েকান হািদস ও 

আয়াত িনেয় আিসিন  ই জনয েয, য নই আিম হািদেসর 

িবশুতার বযাপাের িনি�ত হেয় বলব, “�িসু ছয়িট িকতােবর 

সংকলকেদর েকহ অথবা অনয েকই তা বণরনা কেরেছন”, ত ন 

তুিম বলেব: আিম তােক িবশু বিল না, আর দিলেলর শতর হল 

েয, তার বযাপাের িববাদকারীগণ  কমত হেবনর আর আিম যিদ 

েতামার িনকট েকান আয়াত িনেয় আসতাম  বং বলতাম, 

“তাফসীরিবদগণ ঐকযমত েপাষণ কেরেছন েয, তার হকুম  ই 

 বং তা নািযল হেয়েছ আবূ বকেরর শােন”, ত ন তুিম বলেত: 
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তাফসীরিবদগেণর ইজমা আলী’র দিলল হেত পাের না; দূরবতরী 

েকান তাবীেলর কথা হে�  করেত  বং বলেত: দিলল য ন 

সে�হযু� হেব, ত ন তার �ারা দিলল েপশ করাটা বািতল বেল 

গণয হেবর সুতরাং  টাই আমােক �লুি কেরেছ আয়াত ও হািদস 

�ারা দিলল েপশ করা েথেক িবরত থাকেতর 

অতঃপর শাহ আসল িবতকর অনুোেনর বযাপাের ফরমান জাির 

করেলন  বং িনেদরশ িদেলন ইরান, আফগান ও ‘মা অরাহ�হর’ 

 র আেলমেদরেক  কি�ত হেয় পার�িরক -(مي وبنء نله )

‘কািফর বলাবিলর িবষয়গেলা’ দূর করার জনয; আর আিম থাকব 

তােদর পযরেবকক, শােহর পেকর হিকল (�িতিনি )  বং িতন 

িফরকা (দল) েযসব ঐকযমত েপাষণ করেব তার সাকীর  

অতঃপর আমরা তাাবুর সীমানা েথেক েবর হলাম  মতাব ায় েয, 

আফগান, হজেবিক�ান ও পারিসকগণ আঙুল �ারা আমার িদেক 

কী  কটা ইিিত করেছ; আর ঐ িদনিট িছল েদ ার মত  ক 

িদন!! 



78 

 

 

সে�লেনর �থম িদন 

ইরােনর আেলমগণ ইমাম আলী রািদয়া�াহ আনহ’র সমাি র 

েপছেন অবি ত ছােদর নীেচ  কি�ত হলর তােদর মে য 

আরদালােনর১৬F

17 মুফিত বযতীত েকান সু�ী আেলম িছল নার 

অতঃপর আিম কাগজ-কলম েচেয় িনলাম  বং তােদর �িসু 

আেলমেদর নাম িলিপবু কের িনলামর আর তারা হেলন: 

 ১. েমা�া বাশী আলী আকবরর 

 ২. েরকােবর মুফিত আকা েহাসাইনর 

                                                            
17 আরদালান পি�ম ইরােনর অিরােজযর অ�ভুর�  কিট  লাকা; তার 

অি বাসীগণ কুিদর জািতর অ�ভূর�র আর তার হ�ের রেয়েছ আযারবাইজান; 

আর পি�েম রেয়েছ ওসমানীয়া কুিদর অ�ল; আর দিকেণ রেয়েছ লারা�ান 

 বং তার পূেবর রেয়েছ ইরােক ‘আজমর আর তা দুই ভােগ িবভ� িছল: 

হ�র অ�ল, তার � ান নগর হল সানা নগর  বং দিকণ অ�ল যােক 

‘কারমানশাহ’ নােম নামকরণ করা হেয়েছ, তার � ান নগর হল 

কারমানশাহর 
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 ৩. েমা�া মুহা�দ, লাহজােনর ইমামর 

 ৪. আকা শরীফ, মুফিত মাশহাদ েরযার 

 ৫. িমজরা বুরহান, িশরওয়ােনর কাযীর 

 ৬. শাই  েহাসাইন, হরিময়ার মুফিতর 

 ৭. িমজরা আবূল ফদল, কুেমর মুফিতর 

 ৮. আলহাু সােদক, জােমর মুফিতর 

 ৯. সাইেয়যদ মুহা�দ মাহদী, আ�াহােনর ইমামর 

 ১০. আলহাু মুহা�দ যাকী, কারমানশােহর মুফিতর 

 ১১. আলহাু মুহা�দ আল-ছামানী, িসরােযর মুফিতর 

 ১২. িমজরা আসাদু�াহ, তাবরীেযর মুফিতর 

 ১৩. েমা�া তািলব, মাযা�ারােনর মুফিতর 

 ১৪. েমা�া মুহা�দ মাহদী, মাশহাদ েরযা’র হপ-

� ানম�ীর 

 ১৫. েমা�া মুহা�দ সােদক, বা াল ােলর মুফিতর 

 ১৬. মুহা�দ মুিমন, আ�রাবােদর মুফিতর 

 ১৭. সাইেয়যদ মুহা�দ তকী, কাযবীেনর মুফিতর 

 ১৮. েমা�া মুহা�দ েহাসাইন, সাবযাওয়ােরর মুফিতর 

 ১৯. সাইেয়যদ বাহাহ�ীন, কারমােনর মুফিতর 
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 ২০. সাইেয়যদ আহমদ, আরদালােনর মুফিত শােফয়ী 

�মু  আেলমগণর 

অতঃপর আফগােনর আেলমগণ আগমন করেলন; আর আিম 

তােদর নামসমূহ িলে  িনলামর তারা হেলন: 

 ১. স�ািনত শাই  েমা�া হামযা আল-কালানজানী আল-

হানাফী, আফগােনর মুফিতর 

 ২. েমা�া আমীন আফগানী আল-কালানজানী, আফগােনর 

কাযীর 

 ৩. েমা�া তহা আফগানী আল-হানাফী, িশকক, 

নািদরাবাদর 

 ৪. েমা�া দুিনয়া আল- িলফী আল-হানাফীর 

 ৫. েমা�া নূর মুহা�দ আফগানী আল-কালানজানী আল-

হানাফীর 

 ৬. েমা�া আবদুর রাাাক আফগানী আল-কালানজানী 

আল-হানাফীর 
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 ৭. েমা�া ইি�স আফগানী আল-আবদালী আল-হানাফীর 

তার িকছুকণ পর ‘মা অরাহ�হর’ ( مي وبنء نله) অ�েলর 

আেলমগণ আগমন করেলন; আর তােদর সং যা িছল সাতজন, 

তােদর সামেন িছেলন  কজন স�ািনত শাই  যার েচহারায় িছল 

 ুােবাে র ছাপ  বং মাথায় িছল েপাচােনা পাগিড়, যা 

দশরকেদরেক ইমাম আবূ হািনফার র.- র ছা� আবূ ইহসুফ র.-

েক �রণ কিরেয় েদয়র অতঃপর িতিন তােদর সালাম িদেলন; 

আর তারা তাােক আমার ডান পােশ বিসেয় িদেলনর তেব আমার 

ও তাার মােঝ �ায় পেনর বযি�র মত বসা িছল; আর 

আফগানেদর বসােনা হেয়েছ আমার বাম িদেক; অনুরপভােব 

  ােনও আমার ও তাার মােঝ �ায় পেনর বযি� বসা িছলর আর 

 ই বসােনার মে যও পারিসকেদর ষড়য� ও েকৗশল িছল! তারা 

আশ�া কেরিছল েয, আিম তােদরেক িকছু কথা তালিকন েদব 

অথবা তােদরেক ইিিত েদবর অতঃপর আিম তােদর নামসমূহও 

িলে  িনলামর তারা হেলন: 

 ১. আ�ামা হাদী  াজা ওরেফ বাহুল ইলম, ইবন 

‘আলাহ�ীন আল-বু ারী আল-হানাফী, বু ারার কাযীর 



82 

 

 ২. মীর আবদু�াহ সদুর আল-বু ারী আল-হানাফীর 

 ৩. কালা�র  াজা আল-বু ারী আল-হানাফীর 

 ৪. েমা�া আমীদ সদুর আল-বু ারী আল-হানাফীর 

 ৫. বাদশাহ মীর  াজা আল-বু ারী আল-হানাফীর 

 ৬. িমজরা  াজা আল-বু ারী আল-হানাফীর 

 ৭. েমা�া ইবরাহীম আল-বু ারী আল-হানাফীর 

অতঃপর য ন তােদরেক বসােনর পালা েশষ হল, েমা�া বাশী 

বাহুল ইলমেক সেবা ন কের বলেলন: তুিম িক  ই বযি�র 

পিরচয় জান? (িতিন আমােক ইিিত কেরন)র 

ত ন েস বলল: নার 

েস (েমা�া বাশী) বলল: িতিন আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেতর 

মযরাদাবান আেলমগেণর অনযতম শাই  আবদু�াহ আেফনদী; 

হিযর আহমদ পাশা’র শাহ তােক  ই মজিলেস হািজর হওয়ার 

জনয তলব কেরেছনর সুতরাং িতিন আমােদর মে য িবচারক  বং 

শােহর �িতিনি ; অত ব য ন েকান হকুেমর হপর আমােদর 
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রায় ঐকযবু হয়, ত ন িতিন আমােদর সকেলর হপর সাকী 

থাকেবনর সুতরাং   ন তুিম েতামার েসসব িবষয় আমােদর 

িনকট  ুেল বল, েযগেলার কারেণ েতামরা আমােদরেক কািফর 

বেল থাক, যােত তার হপি িতেতই আমরা তা দূর করেত পািরর 

আর মূলত আমরা আবূ হািনফা’র মতানুসাের কািফর নই; 

‘জােম‘হল হসূল’ (جيمع نأل ول) রে্ বলা হেয়েছ, “ইসলােমর 

পিরি  পাাচিট মাযহােবর হপর”  বং িতিন প�ম মাযহাব িহেসেব 

“ইমামীয়া মাযহাব”-েক গণয কেরেছনর অনুরপভােব ‘মাওয়ােকফ’ 

 র্কারও “ইমামীয়া মাযহাব”-েক ইসলামী িফরকার (نلونقف)

অ�ভুর� বেল গণয কেরেছনর আর আবূ হািনফা র. ‘আল-িফকহল 

আকবর’ (نعفره نألرب) রে্ বেলেছন: “আমরা আহলুল িকবলােক 

কািফর বিল না”। আর সাইিয়যদ অমুক (েস তার �� নাম হে�  
কেরিছেলন, তেব আিম ভুেল েগিছ) “েহদায়া” রে্র শরাহ 

(বযা যা) ‘আল-িফকহল হানাফী’ (نعفره نمغف)- র মে য বেলন: 

“িবশু কথা হল, ইমামীয়াগণ ইসলামী িফরকার অ�ভুর�”। িক� 
পরবতরী আেলমগণ তােদর  লািভিষ� হেয় আমােদরেক কািফর 

বেলেছ, িঠক  কইভােব আমােদর পরবতরী আেলমগণ 

েতামােদরেক কািফর বেলেছ; অথচ আমরা  বং েতামরা েকহই 
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কািফর নইর িক� তুিম েসসব িবষয় আমােদর সামেন েপশ কর, 

েযগেলা েতামােদর পরবতরী আেলমগণ হে�  কেরেছ  বং যার 

কারেণ তারা আমােদরেক কািফর বলেছ, যােত আমরা তা দূর 

করেত পািরর  

অতঃপর হাদী  াজা বলল: 

শায় াইন তথা আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহ 

আনহমােক েতামরা গািল েদয়ার কারেণ েতামরা কািফরর 

ত ন েমা�া বাশী বলল: শায় াইনেক গািল েদওয়াটা আমরা 

�তযাহার কের িনলামর 

অতঃপর েস বলল: সকল সাহাবী রািদয়া�াহ আনহমেক েতামরা 

পথ�� ও কািফর বলার কারেণ েতামরা কািফরর 

ত ন েমা�া বাশী বলল: সাহাবীগণ সকেলই নযায়পরায়ণ; আ�াহ 

তােদর �ািত স��  বং তারাও তাার �িত স��! 

অতঃপর েস বলল: েতামরা মুতা‘ িববাহেক (সামিয়ক িববাহেক) 

হালাল বলর 
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ত ন েমা�া বাশী বলল:  টা হারাম; আমােদর ম যকার 

িনেবরা রাই তা রহণ কের! 

অতঃপর বাহুল ইলম বলল: েতামরা আলী রািদয়া�াহ আনহেক 

আবূ বকর রািদয়া�াহ আনহ’র হপর মযরাদা িদেয় থাক  বং বেল 

থাক: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পর িতিনই (আলী) 

�কৃত  িলফার 

ত ন েমা�া বাশী বলল: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

পর সেবরা�ম সৃি� হল আবূ বকর ইবন আিব কুহাফা, তারপর 

ওমর ইবন  া�াব, তারপর ওসমান ইবন ‘আফফান  বং তারপর 

আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ আনহমর আর তাােদর 

ি লাফেতর  ারাবািহকতা হল ত�প, আমারা তাােদর মযরাদা 

বণরনার েকে� েযরপ  ারাবািহকতা হে�  কেরিছর 

অতঃপর বাহুল ইলম বলল: েতামােদর হসূল (মূলনীিতমালা) 

 বং আিকদা কী? 

ত ন েমা�া বাশী বলল: আবূল হাসান আল-আশ‘আরী’র 

আিকদার িভি�েত আমেদর হসূল হল আশা‘েয়রার 
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অতঃপর বাহুল ইলম বলল: আিম েতামােদর শতর আেরাপ 

করেত চাই েয, েতামরা দীেনর মে য েযসব সুিনদর� হারাম রেয়েছ 

 বং যা হারাম হওয়ার বযাপাের ইজমা হেয়েছ, তা হালাল করেব 

না  বং দীেনর মে য েযসব সুিনদর� হালাল রেয়েছ  বং যা 

হালাল হওয়ার বযাপাের ইজমা হেয়েছ, তা হারাম করেব নার 

ত ন েমা�া বাশী বলল: আমরা  ই শতর েমেন িনলাম! 

অতঃপর বাহুল ইলম তােদর হপর আরও িকছু শতর আেরাপ 

করল যা কাহেক কািফর বানায় না, েযমন িকছু শতর পূেবর 

আেলাচনা হেয়েছ; আর তারা তাও রহণ কেরেছর 

অতঃপর েমা�া বাশী বাহুল ইলমেক বলল: আমরা য ন সকল 

িকছু েমেন িনেয়িছ, ত ন তুিম আমােদরেক ইসলামী িফরকা তথা 

ইসলামী দেলর অ�ভুর� বেল গণয করছ েতা?! 

ত ন বাহুল ইলম চুপ থাকল, অতঃপর বলল: 

শায় াইন তথা আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহ আনহমােক গািল 

েদয়া কুফরীর 
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ত ন েমা�া বাশী বলল: শায় াইনেক গািল েদওয়াটা আমরা 

�তযাহার কের িনলাম  বং আরও  ই  ইগেলা �তযাহার কের 

িনেয়িছ (পূেবর হে�ি ত শেতরর েশষ পযর�); তরপরও িক 

আমােদরেক সিতয সিতয ইসলামী িফরকার অ�ভুর� বেল গণয 

করেব, নািক আমােদেরেক কািফর বেল িব�াস করেব? 

ত ন বাহুল ইলম আবার চুপ থাকল, অতঃপর বলল: 

শায় াইন তথা আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহ আনহমােক গািল 

েদয়া কুফরীর 

ত ন েস বলল: আমরা িক তা �তযাহার কের েনই িন? 

অতঃপর বাহুল ইলম বলল: েতামরা আর কী �তযাহার কের 

িনেয়ছ? 

ত ন েস বলল: আমরা  ই  ইগেলা �তযাহার কের িনেয়িছ 

(পূেবর হে�ি ত শেতরর েশষ পযর�); সুতরাং  ই অব ার 

পিরে�িকেত তুিম িক আমােদরেক ইসলামী িফরকার অ�ভুর� 

বেল গণয করেব? 
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অতঃপর বাহুল ইলম বলল: শায় াইন তথা আবূ বকর ও ওমর 

রািদয়া�াহ আনহমােক গািল েদয়া কুফরীর  

আর বাহুল ইলেমর বার বার  কই কথা বলার হে�শয হল, 

যার পক েথেক শায় াইনেক গািল েদয়ার লটনা লেটেছ, হানাফী 

মাযহাব মেত তার তাওবা কবুল হেব না; আর ঐসব পারিসকেদর 

পক েথেক গািল েদয়ার লটনা সংলিটত হেয়েছ �থেম, আর  ই 

সমেয়র মে য তােদর গািল �তযাহারকরণ তােদর েকান হপকাের 

আসেব নার 

অতঃপর আফগান মুফিত েমা�া হামযা বেলন: েহ হাদী  াজা!  ই 

মজিলেসর পূেবর তােদর পক েথেক শায় াইনেক গািল েদয়ার 

লটনা সংলিটত হেয়েছ,  ই বযাপাের েতামার িনকট েকান �মাণ 

আেছ িক? 

েস বলল: নার 

অতঃপর েমা�া হামযা বেলন: তােদর িনকট েথেক েতা েমেন 

েনয়ার মানিসকতাই �কাশ েপেয়েছ েয, তােদর পক েথেক 

ভিবষযেত  মন লটনা আর লটেব নার সুতরাং েকন তুিম 

তােদরেক ইসলামী িফরকার অ�ভুর� বেল গণয করছ না? 
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বাহুল ইলম বলল: বযাপারিট য ন  ই রকম, ত ন তারা 

মুসিলমর আমােদর জনয যা, তােদর জনযও তাই; আর আমােদর 

িবপেক যা, তা তােদরও িবপেকর  

অতঃপর তারা সকেলই দাািড়েয় েগল  বং পর�র মুসাহাফা 

(করমদরন) করল; আর তােদর  কজন অপরজনেক বলল: “েহ 

আমার ভাই েতামােক �াগতম”! আর িতন দলই তােদর পক 

েথেক যা লটল, তার বযাপাের আমােক সাকী বানাল  বং তারা 

সকেলই তা েমেন িনলর 

অতঃপর শাওয়াল মােসর ২৪ তাির  বু বার মাগিরেবর িকছুকণ 

পূেবর সমােবশ েশষ হল; ত ন আিম েদ লাম আমেদর মাথার 

হপর চতুিদরেক েব�নী িদেয় দাািড়েয় আেছ পািরিসকেদর ম য 

েথেক দশ হাজােররও েবিশ েলাক! 

আর য ন শােহর িনকট েথেক তার হিজর১৭F

18 আগমন করল, আর 

েস েস ােন তার অভযাসমত রােতর চার লঘা সময় কািটেয়েছ, 

ত ন েস আমােক বলল: শাহ আপনার কােজর �শংসা ও 

                                                            
18 িতিন হে�ন ই‘িতমাদুদ েদৗলাহ, শাই  আবদু�াহ আল-সুওয়াইদী’ যার 

আিতেথয়তায় িছেলনর 
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কৃত তা �কাশ কেরেছন, আপনার িনকট সালাম পািঠেয়েছন 

 বং আপনার িনকট �তযাশা কেরেছন েয, আপিন েযন আগামী 

কাল তােদর সােথ �থম জায়গায় হপি ত হনর কারণ, আিম 

তােদরেক িনেদরশ িদেয়িছ েয, তারা েযন তারা যা �ীকার কেরেছ 

 বং েমেন িনেয়েছ, তার সবিকছু  কটা কাগেজ িলে  েনয়  বং 

তােদর �েতযেক �ীয় নােমর নীেচ �াকর ও সীল িদেয় েদয়; আর 

আিম আপনার িনকট আশা করিছ েয, আপিন কাগেজর হপের 

সামেনর অংেশ আপনার সাকয িলিপবু করেবন  ইভােব েয, 

িতন িফরকা (দল) যা েমেন িনেয়েছ  বং �ীকার কেরেছ, তা 

আিম সাকী িহেসেব �তযক কেরিছ  বং আপনার নােমর নীেচ 

আপনার �াকর ও সীল িদেয় েদেবনর 

ত ন আিম বললাম: আপনােক অেনক ভালবাসা ও স�ানর 
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সে�লেনর ি�তীয় িদন 

আর হি�ি ত মােসর (শাওয়াল ১১৫৬ িহ.) ২৫ তাির  

বৃহ�িতবার েযাহেরর পূেবর িনেদরশ আসল, যােত আমরা সকেল 

�থম  ােন হপি ত হই; ফেল আমরা সকেলই েস ােন  কি�ত 

হলাম, আর পারিসকগণ সমাি র দরজার িদেক গবুেজর বাইের 

বড়  েরেনর ভীড় করিছল যােদর সং যা �ায় ষাট হাজাের 

েপ ছেব!! 

অতঃপর আমরা য ন বসলাম, ত ন তারা সাত িবগেতর েচেয় 

লবা  ক পি�কা িনেয় আসল; তার লাইনসমূহ তার দুই 

তৃতীয়াংশ পিরমাণ লবা; আর তৃতীয়  কতৃতীয়াংশ চার ভােগ 

িবভ�, �েতযক অংশেক ভাগ ভাগ কের িদেয়েছ �ায় চার আঙুল 

বা তার েবিশ পিরমাণ সাদা অংশ �ারা; িক� �থম লাইনসমূহের 

েচেয় অনযানয লাইনসমূহ অেনক েছাটর অতঃপর েমা�া বাশী 

েরকােবর মুফিত আকা েহাসাইনেক িনেদরশ িদেলন তা দাািড়েয় 

দাািড়েয় জনসমেক পাঠ করার জনয, আর েস িছল  ক 
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বযিত ম মরী লবা মানুষ; অতঃপর েস পি�কািট হােত িনল, যা 

ফারিস ভাষায় িলি ত; তার মূলকথা িছল: 

“িন�য় আ�াহ তা‘আলা রাসূল ে�রেণর �েয়াজন মেন করেলন; 

ফেল িতিন রাসূেলর পর রাসূল ে�রণ করেত থাকেলন, েশষ 

পযর� আমােদর নবী মুহা�দ মু�ফা সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর নবুওয়াত আসলর 

আর িতিন (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম) য ন ইি�কাল 

করেলন, িতিন িছেলন সবরেশষ নবী ও রাসূল; ত ন সাহাবা 

রািদয়া�াহ আনহম ঐকযমত েপাষণ করেলন েয, তােদর মে য 

সবেচেয় িযিন মযরাদাবান, হ�ম ও  ানী, িতিন হেলন আবূ বকর 

ইবন আিব কুহাফা রািদয়া�াহ আনহ র অতঃপর তারা তাার িনকট 

বায়‘আেতর বযাপাের  কমত হেলন  বং সকেলই তাার িনকট 

বায়‘আত রহণ কেরন,  মনিক আলী ইবন আিব তািলব 

রািদয়া�াহ আনহও ে��ায় �া ীনভােব েকান রকম েজার-

জবরদি� ছাড়াই তাার িনকট বায়‘আত রহণ কেরন; অতঃপর 

তাার বায়‘আত ও ি লাফত সমাি হল; আর সাহাবা রািদয়া�াহ 

আনহেমর ইজমা হল অকাটয দিলল, আ�াহ তা‘আলা তাার 

স�ািনত িকতােব তাােদর �শংসা কেরেছন, িতিন বেলন: 
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َى ر   ﴿ ف
ى ل�ه َى ِى  ر � ٰع  �ى هم  ِى لۡ  َ ۡى   َ ۡ َّ ى ۡى ل�ه َ ۡ ق  ٰ ّّ لل  ] ١٠٠: سوب  نقو� [﴾ �َِى

“মুহািজর ও আনসারেদর মে য যারা �থম অরগামী...” — (সূরা 

তাওবা: ১০০) 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ة   ﴿ رى عى َّ َى لۡ ه َى ىكى  َف ۡى َ ع  ۡه �  ط �ى ِ   َ ؤه هم  ِ  لۡ َى   َّ ى ل  َ ده ه رى : سوب  نعفتح[ ﴾�ِّلقى
  نآلي ] ١٨

“আ�াহ েতা মুিমনেদর হপর স�� হেলন, য ন তারা গােছর 

নীেচ েতামার িনকট বায়‘আত রহণ করল”। — (সূরা আল-

ফাতহ: ১৮); আর েস সময় ও ােন সাতশত সাহাবী িছেলন, তাারা 

সকেলই িস�ীেকর িনকট বায়‘আেত হপি ত িছেলনর 

অতঃপর আবূ বকর িস�ীক রািদয়া�াহ আনহ ি লাফেতর জনয 

ওমর ইবনুল  া�াব রািদয়া�াহ আনহেক িনিদর� কেরেছ; অতঃপর 

ইমাম আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ আনহসহ সকল সাহাবী 

তাার িনকট বায়‘আত রহণ কেরনর আর ওসমান ইবন আফ ফান 

রািদয়া�াহ আনহ’র বযাপােরও তাােদর ঐকযবু রায় িছলর 

অতঃপর ওসমান রািদয়া�াহ আনহ তাার বািড়েত শাহাদাত বরণ 

কেরন  বং িতিন  িলফা িহেসেব কাহেক িনিদর� কের েযেত 
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পােরন িন; সুতরাং ি লাফত শনয অব ায় রেয় েগল; অতঃপর 

সাহাবীগণ ঐ সমেয় আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ আনহ’র 

বযাপাের ঐকযবু হেয়েছনর 

আর তাারা চারজনই  কই  ােন  বং  কই সমেয় িছেলন, িক� 

তাােদর মে য েকান �কার ��, সংলাত ও ঝগরা-ফযাসাদ সংলিটত 

হয়িন; বরং তাােদর �েতযেকই  েক অপরেক ভালবাসেতন  বং 

�শংসা ও গণকীতরন করেতন;  মনিক শায় াইন তথা আবূ বকর 

ও ওমর রািদয়া�াহ আনহমা স�েকর আলী রািদয়া�াহ আনহেক 

িজ াসা করা হেল িতিন বেলন: তাারা হভেয় নযায়পরায়ণ েনতা, 

তাারা হেকর হপের িছেলন  বং হেকর হপর মৃতুয বরণ 

কেরেছনর আর আবূ বকর িস�ীক রািদয়া�াহ আনহ য ন 

ি লাফেতর দািয়র রহণ কেরেছন, ত ন িতিন বেলন: েতামরা েয 

আমার িনকট বায়‘আত রহণ কেরছ, েতামােদর মে য িক আলী 

ইবন আিব তািলব িছল? 

সুতরাং েহ ইরােনর অি বাসীগণ! েতামরা েজেন রা  েয, তাােদর 

মযরাদা ও ি লাফত  ই  ারাবািহকতা অনুযায়ীর সুতরাং েয েকহ 

তাােদরেক গািল েদেব অথবা তাােদর �িট বণরনা করেব, তার 

স�দ, স�ান-স�িত, পিরবার-পিরজন  বং তার র� শােহর 
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জনয ৈব ; আর তার হপর আ�াহর, েফেরশতােদর ও সকল 

মানুেষর লা‘নত!! 

আর আিম িহজির ১১৪৮ সােল মুগান মুভূিমেত বায়‘আত 

রহেণর সময় েতামােদর সােথ গািল �তযাহােরর শতর আেরাপ 

কেরিছলাম; সুতরাং   ন আিম তা �তযাহার করলামর অত ব, 

েয বযি� (সাহাবীেদরেক) গািল েদেব, তােক আিম হতযা করব! 

তার স�ান ও পিরবার-পিরজনেক ব�ী করব  বং তার মালামাল 

ে াক করব! ইরােনর েকান �াে�  বং তার আেশ পােশ 

গালাগািল ও    রেনর েকান দুঃসাহিসক কমরকাে চলেব নার 

আর  ই সমসযািট সৃি� হেয়েছ ইতর ও অভ� শাহ ইসমাঈল 

আল-সাফাবী’র১৮F

19 আমেলর আর তার স�ানগণ অবযাহতভােব তার 

                                                            
19 ইবন শাই  হায়দর ইবন শাই  জুনাইদ ইবন শাই  ইবরাহীম ইবন  াজা 

আলী ইবন শাই  মূসা ইবন শাই  সিফহ�ীন ইসহাক আল-আরদােবলীর 

শাহ ইসমাঈল ৮৯২ িহজিরেত জত রহণ কেরেছ  বং সাফাবী রাে�র 

�িতো কেরেছ; আর েস বাগদাদ দ ল কেরেছ ৯১৫ িহজিরেত  বং ইরােনর 

ইিতহােস �থম বােরর মত ৯১৬ িহজিরেত েলাষণা কেরেছ েয, ইরােনর 

রা�ীয় মাযহাব হল শী‘আ মাযহাব; তার সােথ ৯২০ িহজিরেত সুলতান সিলম 

যুু কের  বং িতিন ‘তাশালিদরান’ যুেু তার হপর িবজয় লাভ কেরন; েস 

যুেু শাহ ইসমাঈল আহত হয়  বং পলায়ন কেরর আর ঐ পরাজেয়র দশ 
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�ভােব �ভািবত হেয়েছ, েশষ পযর� গালাগািল বৃিু েপেয়েছ; 

িবদ‘আত ছিড়েয় পেড়েছ  বং ভািন ও অৈনকয স�সািরত হল 

৮৭৫ বছর  েরর আর  ই িনকৃ� ও ম�কেমরর �কােশর 

সময়কাল িতনশ বছর র 

(অতঃপর িতিন আরও অেনক কথা-বাতরা বেলন, যা   ােন 

আেলাচনার অবকাশ েনইর আর  ই পযর�ই লবা েল ািটর সমািি 

লেট)র 

আর  ই কাগেজ যা  েসেছ, তার িকছু িবষেয় আিম১৯F

20 আপি� 

হ�াপন কেরিছর েযমন আিম েমা�া বাশীেক বললাম: 

সাইিয়যদুনা ওমর রািদয়া�াহ আনহ’র ি লাফত �সেি হে�ি ত 

 ,শ�িট বযবহার কুনর কারণ "نععهد" শে�র পিরবেতর "نلصب"

 শে�র মে য কল� রেয়েছ েয, তারা নািসবা " نلصب "

 শে�র তাফসীর কর ঐ (نلي ب ) আর েতামরা নািসবা ;(نلي ب )

                                                                                                               
বছর পর ৯৩০ িহজিরেত েস মারা যায়  বং আরদািবেল তার িপতার পােশ 

তােক দাফন করা হয়; েস েয শাি�র হপযু�, আ�াহর পক েথেক তাই তার 

হপর পিতত েহাক! 
20   কথার ব�া (نعريئل) হেলন আ�ামা শাই  আবদু�াহ আল-সুওয়াইদী র. 
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বযি�র �ারা েয, আলী রািদয়া�াহ আনহ’র �িত ে াে র ুালায় 

িনেজেক �ংস কেরেছর 

অতঃপর কিতপয় হপি ত বযি� আমার কথার িবেরাি তা করল 

 বং  কজন বলল:  টা শে�র �কাশয অেথরর িবপরীত; আর 

তার অথর হল আিম যা হে�  কেরিছ; তােত কােরা মেন িকছু 

হদয় হেব না  বং েকহ তার ই�া করেব না; আর আিম আশ�া 

কির েতামার কারেণই িফতনা ছড়ােবর আর  ই �সেি েমা�া 

বাশীও তার মতই কথা বলল  বং েস চুপ করলর 

আর আিম েমা�া বাশীেক আেরকিট আপি�র কথা বললাম: 

িন�য় শায় াইন তথা আবূ বকর ও ওমর রািদয়া�াহ 

আনহমা’র বযাপাের আলী রািদয়া�াহ আনহ’র কথা: " هري

إعخ...إميمين  "-েক েতামরা কেয়কিট অেথর �েয়াগ কর, 

েযগেলা শায় াইন রািদয়া�াহ আনহমা’র বযাপাের 

মানানসই নয়র 

অতঃপর ঐ �থম বযি�ই পূেবরর নযায় আমার কথার �িতবাদ 

করল। 
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আর আিম তােক (েমা�া বাশীেক) আেরকিট আপি�র কথা 

বললাম: 

িন�য় বায়‘আত রহেণর সময় আলী রািদয়া�াহ আনহ’র 

বযাপাের আবূ বকর রািদয়া�াহ আনহ’র কথািট আমােদর 

িনকট সতয বেল �মািণত নয়, বরং তা িমথযা ও 

বােনায়াটর সুতরাং আিম েতামােদর িনকট শায় াইন 

রািদয়া�াহ আনহমা’র �শংসায় েতামরা যা হে�  

কেরছ, তা বযতীত আলী রািদয়া�াহ আনহ’র কথার 

হে�  করব; যা তাােদর স�ান বণরনার েকে� সু��র 

আবার েতামরা যা হে�  কেরছ, তা বযতীত েতামােদর 

িনকট আলী রািদয়া�াহ আনহেক লকয কের আবূ বকর 

রািদয়া�াহ আনহ’র �শংসার কথা হে�  করব, যা সতয 

বেল �মািণতর  

অতঃপর ঐ �থম বযি� আবার পূেবরর নযায় আমার কথার 

�িতবাদ করলর 

 টা হল শােহর ব�েবযর নীেচর েছাট লাইনসমূহ; ইরািনেদর 

ভাষায় তার অথর হল: 
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“গািল �তযাহার করার শতর আমরা েমেন িনেয়িছ; আর 

সাহাবীেদর মযরাদা ও ি লাফেতর  ারাবািহকতা কাগেজ 

হে�ি ত  ারাবািহকতা অনুসাের সাবয�র সুতরাং 

আমােদর ম য েথেক েয বযি� গািল েদেব অথবা তার 

িবপরীত িকছু বলেব, তার হপর আ�াহর, েফেরশতােদর 

ও সকল মানুেষর লা‘নতর আর আমােদর হপর নািদর 

শােহর গযব  বং আমােদর স�দ, র�, স�ান-স�িত 

ও পিরবার-পিরজন তার জনয ৈব ”! 

অতঃপর তারা তােদর ব�েবযর নীেচর সাদা অংেশ সই-�াকর ও 

সীলেমাহর �দান কেরেছর 

আর  র নীেচর েছাট লাইনসমূহ িছল নাজাফ, কারবালা, িহল ও 

 াওয়ািরযেমর অি বাসীেদর ভাষায় (তার অথরও �থমিটর মত); 

অতঃপর তারাও তােদর ব�েবযর নীেচর হে�ি ত সাদা অংেশ 

সই-�াকর ও সীলেমাহর �দান কেরেছর তােদর মে য িছল: 

সাইেয়যদ নসু�াহ িযিন ইবন কা�া নােম পিরিচত  বং শাই  

জাওয়াদ আন-নাজাফী আল-কুফী �মু র 
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আর তার নীেচর েছাট লাইনসমূহ িছল আফগানীেদর ভাষায়  বং 

তার অথর হল: 

“ইরানীগণ য ন তারা যা িসুা� িনেয়েছ তা েমেন 

িনেয়েছ  বং তােদর িনকট েথেক তার িবপরীত েকান 

িকছু �কাশ পায়িন, ত ন তারা ইসলামী দেলর অ�ভুর�; 

মুসিলমগণ েয সুেযাগ-সুিব া পােব, তারাও তাই পােব 

 বং যা তােদর িবপেক, তা তােদরও িবপেকর 

অতঃপর তারা তােদর নােমর নীেচর সাদা অংেশ সই-�াকর ও 

সীলেমাহর �দান কেরেছর 

 

আর  র নীেচর অংেশ িছল ‘মা অরাহ�হর’ ( مي وبنء نله)- র 

আেলমগেণর ভাষায়  বং তার অথর হল হবহ আফগানীরা যা 

বেলেছ তাই  বং তারাও তার নীেচ সই-�াকর ও সীলেমাহর 

�দান কেরেছর 

অতঃপর  ই ফিকর [অথরাৎ আ�ামা সুওয়াইদী িনেজ] কাগেজর 

সামেনর অংেশর হপের তার সাকয-সনদ িলে েছ  ইভােব: “িতন 
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দল যা িসুা� রহণ কেরেছ  বং েমেন িনেয়েছ, আিম তা �তযক 

কেরিছ  বং তারা আমােক তােদর হপর সাকী মেনানীত 

কেরেছ”। আর আিমও  র হপের আমার নােমর নীেচ সই-�াকর 
ও সীলেমাহর �দান কেরিছর 

আর েসই সময়িট িছল েদ ার মত, দুিনয়ার  ক আিজব দৃশয! 

আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেতর জনয িছল  ক আন�লন 

মুহূতর; আর েকান যুেগই তার মত দৃেশযর অবতারণা হয়িনর আর 

তার মত  মন আন� হৎসবও েতমন েদ া যায় নার  ই জনয 

সকল �শংসা আ�াহর জনয িনেবিদতর 

অতঃপর শাহ েরৗেপযর পাে� িম�া� সরবরাহ করেলন; আমরা তা 

ভকণ করলাম; তার সােথ �েণরর পাে� সুগি�র ে াায়া, যােত 

আবরও িছল আমরা ে লাম  বং সুগ� রহণ করলামর অত:পর 

শাহ   সুগি�র পা�িট আলী রা.  র কবেরর জনয ওয়াকফ 

করেলন২০F

21।  

                                                            
21   জাতীয় কাজ অৈব র শাহ েযেহতু সিতযকার �ীী স�েকর অ  িছল, তাই 

েস   কাজ কেরিছলর [স�াদক] 
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অতঃপর েবর হলাম; ততকেণ েদি  পারসয, আরব, তুরিক�ান ও 

আফগােনর বহ েলাক আ�াহ তা‘আলা বযতীত তােদর সং যা 

গণনা স�ব নয়, তারা সবাই সমেবত হেয়েছর আর আমােদর 

েবর হওয়াটা িছল বৃহ�িতবার েযাহেরর পরর 

অতঃপর আমােক ি�তীয়বােরর মত শােহর দরবাের িনেয় আসা 

হল, আিম পূেবরর নযায় েস ােন �েবশ করলাম; আর িতিন 

আমােক সামেন অরসর হেত িনেদরশ িদেত থাকেলন  বং েশষ 

পযর� �থম িদেনর েচেয়ও তার েবিশ কাছাকািছ আমােক েনয়া 

হল; অতঃপর িতিন আমােক বলেলন: আ�াহ আপনােক হ�ম 

�িতদান িদন  বং আহমদ  ানেকও হ�ম �িতদান িদন; 

আ�াহর শপথ! দিলল-�মাণ সং�ার, িফতনা িনবারণ ও 

মুসিলমেদর র� �বািহত হওয়া েথেক িবরত রা েত েচ�র �িট 

করা হয়িন! আ�াহ ওসমান বংেশর সুলতানেক সাহাযয কেরেছন, 

আ�াহ তার ইাত িদেয়েছন; আর আিম তা আরও হপের হিঠেয় 

িদেয়িছর 

অতঃপর িতিন আমােক বলেলন: েহ আবদু�াহ আেফনদী! আপিন 

 ারণা করেবন না েয, শাহানশাহ  ই  রেনর গবর-অহ�ার কেরর 

 টা  মন কাজ যা আ�াহ তা‘আলা সহজ কের িদেয়েছন  বং 
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আমােক তার তাওিফক দান কেরেছনর েযমন আমার হােত 

সাহাবীেদর গািল েদয়ার �থা দূর হল; অথচ ওসমান বংশীয় 

সুলতান সিলেমর আমল েথেক শু কের আজেকর িদন পযর� 

তারা কত ৈসনযসাম� ��ত কেরেছ, কত স�দ বযয় কেরেছ 

 বং কত জীবন �ংস কেরেছ, যােত  ই গািল �থা দূর করেত 

পাের; িক� তারা তােত সফল হয়িনর আলহমদুিল�াহ (আ�াহর 

�শংসা) আিম তা সহেজ দূর করেত সকম হেয়িছর পূেবর 

আেলাচনা হেয়েছ েয,  ই িনকৃ� কাজিটর সূচনা হয় ইতর শাহ 

ইসমাঈেলর হােত; আর তােক �েরািচত কেরেছ  লাহজােনর 

অি বাসীগণ; আর তা আমােদর  ই িদন পযর� চলিছলর 

অতঃপর আিম তােক বললাম: ইনশাআ�াহ তা‘আলা অনারব 

সকেলই পূেবর েযভােব আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেতর অ�ভুর� 

িছল আবার েসটার িদেক িফের আসেবর  

ত ন িতিন বলেলন: ইনশাআ�াহ তা‘আলা, িক� আে� আে� 

 কটার পর  কটা কেরর অতঃপর িতিন আমােক বলেলন: েহ 

আবদু�াহ আেফনদী! আিম যিদ গবর কির, তেব আিম গবর কের 

বলেত পাির েয, আমার  ই মজিলসিট হল চারিট সাসােজযর 

সমমেয়  কিট মজিলস; সুতরাং আিম ইরােনর সুলতান, 
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তুিক�ােনর সুলতান, ভারত রােজযর সুলতান  বং আফগান 

সুলতান!! িক�  ই কাজিট স�ব হেয়েছ আ�াহ তা‘আলা 

তাওিফক দান করার কারেণ; আমার অিসলায়  টা সকল 

মুসিলেমর হপর  ক িবরাট অনুরহর েকননা, সকল সাহাবী 

রািদয়া�াহ আনহমেক গািল েদয়ার সং�ৃিত দূর কেরিছর আর 

আিম আশা কির েয, তাারা (সাহাবীগণ) আমার জনয সুপািরশ 

করেবনর 

অতঃপর িতিন আমােক বলেলন: আিম চাি� েয, আপনােক 

আহমদ  ােনর িনকট পাঠােত; কারণ, আিম জািন েস আপনার 

অেপকায় আেছ; িক� আিম আশা কির আপিন আগামী কাল পযর� 

থাকেবনর কারণ, আিম ফরমান জাির কেরিছ েয, আমরা কুফা 

মসিজেদ জুম‘আর সালাত আদায় করব  বং আরও ফরমান জাির 

কেরিছ েয, িমবের দাািড়েয়ই  ারাবািহকতা অনুযায়ী সাহাবীেদর 

আেলাচনা করেতর আমার পূেবর২১F22 আমার বড় ভাই ওসমান 

                                                            
22  র �ারা শােহর হে�শয হল, �থেম সুলতান মাহমুদ  ান ইবন সুলতান 

মু�ফা  ানেক ডাকা; েস িছল ত ন ওসমান বংেশর সুলতানর আর শাহ 

নািদর তােক তার বড় ভাইেয়র অব ােন িনেয়াগ িদেলন  বং তােক যথাযথ 

স�ান দান করেলনর আর িনেজেক সুলতােনর সামেন তার েছাট ভাই 
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বংেশর সুলতান জনাব  ুনকােরর জনয েদা‘আ করা হয়! আর 

সকল সু�র হপাি গেলা হে�  করা হয়! অতঃপর েছাট ভাইেয়র 

জনয েদা‘আ করা হয়, অথরাৎ তার িনেজর জনয! িক�  ুনকােরর 

েদা‘আর েচেয় আমার জনয েদা‘আ কম করা হয়র কারণ, েছাট 

ভাইেয়র কতরবয হল তার বড় ভাইেক স�ান করা!! 

অতঃপর িতিন বেলন: �কৃতপেক েসই বড়  বং আমার েচেয় 

স�ািনত! কারণ, েস হল সুলতান (বাদশা) ইবন সুলতান; আর 

আিম য ন দুিনয়ায় আিস, ত ন আমার বাব-দাদা েকহই সুলতান 

বা বাদশা িছেলন না! 

অতঃপর িতিন আমােক েবর হওয়ার অনুমিত িদেলন, আিম তার 

িনকট েথেক েবর হলাম; অতঃপর �েতযক তাাবুেত সাহাবীেদর 

আেলাচনা  বং তাােদর গণাবলী ও েশৗযর-বীেযরর বণরনা হেত 

লাগল; েযমন তারা আেলাচনা করিছল আবূ বকর, ওমর ও 

ওসমান রািদয়া�াহ আনহেমর গণাবলী ও মাযরাদার কথা  বং 

                                                                                                               
িহেসেব গণয করেলন; যা আপিন শী�ই সামেনর েল ায় েদ েত পােবন; 

আ�াহ  ই শাহেক তাার বযাপক রহমত �ারা কুণা কুন  বং তার 

স�ানেক হাচু ইি�য়যীেন সমু�ত কুনর  
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তার হপর কুরআেনর আয়াত ও হািদস েথেক দিলল হ�াটন 

করিছল; যার বণরনা আহেল সু�াত ওয়াল জামা‘আেতর েলাকজন 

পযর� করেত অপারগ িছলর সােথ সােথ তারা সাহাবীগণেক 

গািলর �বতরন করার কারেণ অনারবেদর ও শাহ ইসমাঈেলর 

মেতর িন�া করিছলর  

আর জুম‘আর িদন সকাল েবলায় িতিন কুফার হে�েশয রওয়ানা 

িদেলন; আর নাজাফ েথেক তার দূরর হল  ক ফরস  ও সামানয 

িকছুর অতঃপর য ন েযাহেরর সময় িনকটবতরী হল, ত ন িতিন 

মুয়ািযযনেদরেক আযােনর িনেদরশ িদেলন  বং তারা জুম‘আর 

আযান েলাষণা করল; অতঃপর আিম রাে�র হিযরেক বললাম: 

আমােদর মেত কুফার মসিজেদ জুম‘আর সালাত শু 

নয়র ইমাম আবূ হািনফা র.- র মেত শহর না হওয়ার 

কারেণ; আর ইমাম শােফয়ী র.- র মেত শহেরর 

অি বাসীর সং যা চি�শজন না হওয়ার কারেণর 

অতঃপর িতিন বেলন: হে�শয হল েস ােন আপিন হপি ত েথেক 

 ুতবা শনার সুতরাং আপিন চাইেল সালাত আদায় করেবন, আর 

না চাইেল নার 
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অতঃপর আিম জােম মসিজেদ েগলাম; ত ন তােত �ায় পাাচ 

হাজার মানুেষর ভীড় েদ লাম; ইরােনর সকল আেলম ও  ােনরা 

হপি ত! আর ত ন শােহর পক েথেক িনযু� ইমাম ‘আলী মদদ’ 

িমবােরর হপর িছল; অতঃপর েমা�া বাশী ও কারবালার 

আেলমেদর মে য পরামশর হল;  ক পযরােয় েমা�া বাশী ‘আলী 

মদদ’েক িমবর েথেক নামেত িনেদরশ িদেলন; আর কারবালায়ী 

িমবের হঠল, আ�াহর �শংসা ও গণকীতরন করল  বং নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হপর সালাত ও সালাম পাঠ 

করল, অতঃপর বলল: “(সালাত ও সালাম) তাার পেরর �থম 

 িলফা আবূ বকর রািদয়া�াহ আনহ’র হপর  বং ি�তীয়  িলফা 

সতযভাষী সাইেয়যদুনা ওমর ইবনুল  া�াব রািদয়া�াহ আনহ’র 

হপর”। িক� েস " عر"- র "ب" অকের েযর পড়ল; অথচ  তীব 

আরিব ভাষার ইমাম; িক�  টা তার পিরকি�ত ষড়য�, যা 

অিভ  বযি� ছাড়া বুঝেত পারেব না! আর তা হল " عر" শ�িট 

 مغصف ই  িবস তা  ;مغع نلصف হওয়ার কারেণ مع ف  ও عدل

িহেসেব পেড়েছ ই�াকৃতভােব েয, তােত عدل ও  مع ف েনই?! 

আ�াহ তােক  িতেবর পদ েথেক সিরেয় িদক  বং দুিনয়া ও 

আে রােত তােক অপমান-অপদ  কুকর 
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অতঃপর েস বলল: “(সালাত ও সালাম) তৃতীয়  িলফা কুরআন 

সংকলনকারী ওসমান ইবন আফ ফান রািদয়া�াহ আনহ’র হপর; 

চতুথর  িলফা বনী গািলেবর িসংহ সাইেয়যদুনা আলী ইবন আিব 

তািলব রািদয়া�াহ আনহ’র হপর; আর তাার দুই স�ান হাসান ও 

েহাসাইন  বং বািক সকল সাহাবী রািদয়া�াহ আনহেমর হপরর 

েহ আ�াহ! তুিম ‘আ�াহর ছায়ার’ রা�েক জগেতর মে য কােয়ম 

ও দােয়ম রা ; েস হল বনী আদেমর সুলতানেদর সুলতান, ি�তীয় 

ইসকা�ার যূল কারনাইন,  ােদমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন, 

সুলতান মাহমুদ  ান ইবন সুলতান মু�ফা  ান; আ�াহ তার 

ি লাফতেক শি�শালী কুন; তার সাসাজযেক  ায়ী কুন; তাার 

 করবােদর ৈসিনকেদরেক কািফর স�দােয়র হপর িবজয় দান 

কুন”। 

অতঃপর নািদর শােহর জনয  র েচেয় অেনক কম েদা‘আ করল; 

িকছু ফারিস ভাষায়, আবার িকছু আরিব ভাষায়র 

অতঃপর েস িমবর েথেক নামল, তারপর সালােতর ইকামত েদয়া 

হল; েস সামেন েগল  বং সালােত দাি ল হল; তার সামেন পদরা 

ঝুিলেয় েদয়া হল  বং তার েপছেন আেলমগণ ডােন-বােম দাািড়েয় 
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েগলর অতঃপর েস সূরা ফািতহা ও সূরা জুম‘আ পাঠ করল; তার 

দুই হাত হে�ালন করল  বং ুকূর পূেবর �কাশয হ�ারেণ কুনুত 

পাঠ করল; অতঃপর ুকূ করল  বং �কাশয হ�ারেণ ুকূর 

তাসবীহসমূহ পাঠ করল; অতঃপর "نهللا أرب" বেল  বং " سرع نهللا

 !?না বেলই ুকূ েথেক হঠল "ب�غي لك نمرد" ও "لن حد

অতঃপর েসাজা দাািড়েয় ি�তীয় বােরর মত �কাশয হ�ারেণ 

কুনুত পাঠ করল; অতঃপর িসজদায় েগল  বং িসজদার 

তাসবীহসমূহ পাঠ করল, আর তার সােথ হ��ের আরও অনয 

িকছু পাঠ করল; িসজদা েথেক মাথা হঠাল  বং দুই িসজদার 

মাঝ ােন �কাশয হ�ারেণ িকছু পাঠ করল; অতঃপর ি�তীয় 

বােরর মত িসজদা িদল  বং �কাশয হ�ারেণ �থম বােরর মত 

িসজদার তাসবীহসমূহ পাঠ করল, সােথ আরও িকছু েদা‘আ 

সংযু� করলর অতঃপর ি�তীয় রাকােতর হে�েশয দাাড়াল  বং 

সূরা ফািতহা ও সূরা মুনািফকূন পাঠ করল; আর �থম রাকােতর 

মতই বািক কাজগেলা করল  বং তাশাু হেদর জনয বসল; 

অতঃপর আমােদর তাশাহেদর যা আেছ, তার অেনক িকছুই েস 

পাঠ করল; তেব "نلسالم عغيك أيهي نل  و بح  نهللا و ن �مه"  ই 
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কথািটও �কাশয হ�ারেণ পাঠ করলর অতঃপর তার দুই হাত 

তার মাথায় রা া অব ায় শ ু ডান িদেক সালাম িদলর 

অতঃপর শােহর পক েথেক অেনক িমি� আসল  বং েস ােন 

মানুেষর ৈহৈচ ও ভীড় েদ া িদল;  মনিক তােত েমা�া বাশী’র 

মাথা েথেক পাগিড় পেড় েগল  বং তার ম যমা আঙুল আহত 

হলর আিম তােক িজ াসা করলাম:  

  েকন  ই ভীড় ও ঝগড়া-িববা ? 

ত ন আমােক বলা হল: িন�য় শাহ য ন তােদর ভীড় জমােনা ও 

ৈহ হপেগােলর কথা শনেত পায়, ত ন তার �ফ�তা ও আন�-

ফুিতর হািসল হয়!  ই জনয তারা ভীড় জমায় ও ৈহ হপেগাল 

কেরর 

অতঃপর আমরা েবর হলাম, ত ন হিযর বলল: 

  েকমন েদ েলন  ুতবা ও সালাত? 

ত ন আিম বললাম:  ুতবার বযাপাের েকান কথা েনই; তেব 

সালাত আদােয়র পুিত চার মাযহাব েথেক আলাদা  ক 

বযিত ম পুিতর সুতরাং শােহর হিচত  র হপর �িশকণ েদয়া! 
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অতঃপর শাহেক  ই িবষেয় সংবাদ েদয়া হল, তােত েস েরেগ 

েগল  বং হিযেরর সােথ আমােক বেল পাঠাল:  

আহমদ  ানেক সংবাদ দাও েয, আিম যাবতীয় 

মতিবেরা  িমেটেয় েদব,  মনিক মািটর হপের িসজদার 

িবষয়িটওর 

জুম‘আর িদন আিম েমা�া বাশী’র সােথ  কি�ত হলাম  বং 

জা‘ফরীয়া মাযহােবর (জাফর সািদেকর মাযহােবর) ৈবিশ�য িনেয় 

পর�র আেলাচনা শু করলাম; �থেম আিম বললাম: 

েতামরা েয মাযহােবর হপর িভি� কের ইবাদত-বে�গী 

কর, তা বািতল; েকান মুজতািহেদর ইজিতহাদ তার 

িদেক যায় নার 

ত ন েস বলল:  টা জাফর সািদেকর ইজিতহাদর 

অতঃপর আিম বললাম:  র মে য জাফর সািদেকর িকছুই েনই; 

েতামরা জাফর সািদেকর মাযহাব স�েকর জান নার সুতরাং 
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েতামরা যিদ বল: জাফর সািদেকর মাযহােবর মে য ‘তািকয়যা’ 22F

23 

আেছ, তেব �েতযক মাসআলা ‘তািকয়যা’ হওয়ার স�াবনার কারেণ 

েতামরা  বং েতামােদর অনযরা তার মাযহাব স�েকর জান নার 

কারণ, েতামােদর পক েথেক  কজন আমােক সংবাদ িদেয়েছ 

েয, তার কূেপর মে য য ন নাপািক পিতত হয়, ত ন তার 

বযাপাের িতনিট ব�বয: �থমত  ই বযাপাের িজ াসা করা হেল 

িতিন বেলন:  টা সমু� েকান িকছুই তােক অপিব� করেত পাের 

নার ি�তীয়ত: তার সবটকু পািন েবর কের েফেল িদেত হেবর 

তৃতীয়ত: তার েথেক সাত বালিত অথবা ছয় বালিত পািন েবর 

কের িদেত হেব; ত ন আিম েতামােদর কিতপয় আেলমেক 

িজ াসা করলাম:  ই িতনিট ব�বয �ারা েতামরা িকভােব িক 

করেব? 

জওয়ােব েস বলল: আমােদর মাযহাব হল, মানুষ য ন 

ইজিতহােদর েযাগয হেব, ত ন েস জাফর সািদেকর ব�বযগেলা 

িনেয় গেবষণা করেব; অতঃপর তার েথেক  কিটেক িবশু বেল 

মানেবর 

                                                            
23 তািকয়যা’ হে� মানুেষর মেনর িবপরীত অিভমত �কাশ করা; অথরাৎ িভতর 

 ক রকম, আর বািহর অনয রকমর — অনুবাদকর 
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অতঃপর আিম বললাম: বািকগেলার বযাপাের েস কী বলেব? 

ত ন েস বলল: েস বলেব: বািকগেলা ‘তািকয়যা’!  

অতঃপর আিম বললাম: য ন  কজন ইজিতহাদ করল  বং  ই 

ব�বয ছাড়া অনয ব�বযেক িবশু বলল, ত ন েস ঐ ব�েবযর 

বযাপাের কী বলেব, যা �থম মুজতািহদ (গেবষক) িবশু 

বেলিছল? ত ন েস বলল: েস বলেব: তা হল ‘তািকয়যা’!  

অতঃপর আিম বললাম:   জনযই জাফর সািদেকর মাযহাব ন� 

হেয় েগেছ! কারণ, �েতযক মাসআলার মে যই ‘তািকয়যা’- র 

স�াবনা রেয়েছ; েকননা  মন েকান আলামত (িনদশরন) েনই, 

যার �ারা ‘তািকয়যা’ ও অনযিটর মে য পাথরকয করা যায়র অতঃপর 

ঐ আেলম েথেম েগল! ত ন েতামার জওয়াব কী?! 

ত ন েসও েথেম েগল!! অতঃপর আিম তােক বললাম: 

েতামরা যিদ বল: “জাফর সািদেকর মাযহােবর মে য 

‘তািকয়যা’ েনই” তেব েতামরা েয মাযহােবর হপর আছ, 

তা তার মাযহাব নয়র কারণ, েতামরা সকেলই 

‘তািকয়যা’- র কথা বল! 
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ত ন েমা�া বাশী েথেম েগল! অতঃপর আিম তার জনয  টা ছাড়া 

আরও িকছু দিলল েপশ করলাম, েযগেলা �মাণ কের েয, তােদর 

সামেন েয মাযহাব িবদযমান, তা জাফর সািদেকর মাযহাব নয়র 

অতঃপর শাহ আমােক বাগদাদ িফের যাওয়ার অনুমিত িদেলন 

 বং আমার সােথ পি�কা ও  ুতবার ফেটাকিপ পাঠােলন; সুতরাং 

 ই যা লটল, তােত আিম হেজর িসুা� রহণ কেরিছর 

েহ আ�াহ! তুিম  টা আমার জনয সহজ কের দাওর 


