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সকল প্রশংসা ববশ্ব জগততর রব আল্লাহর জনয। আল্লাহ তাাঁ র বান্দা, 

রাসূল, তাাঁ র সৃবিকূতলর সতববাৎকৃি মানব আমাতদর ননতা ও ইমাম মুহাম্মদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এবং তাাঁ র পবরবার পবরজন, সাহাবীগণ ও 

যারা তাতদরতক ভাতলাবাতসন তাতদর সবার ওপর রহমত, শাবি ও বরকত 

নাবযল করুন। 
তারপর: সম্মাননত ভাইয়েরা! সুনিে সন্তায়নরা! এটি একটি 

সংনিপ্ত আয়লাচনা, যা আনি ততািায়ের সািয়ন নচন্তাভাবনায়ক 

আয়লানকতকরণ, বাস্তবতায়ক স্পষ্টকরণ এবং আল্লাহ ও তাাঁর 

বান্দায়ের নসীহত স্বরূপ আর আিার উপয়র বনতি ত তাাঁর বযাপায়র 

আয়লাচনা সংক্রান্ত দ্বানেত্ব আোে করার উয়েয়শয তপশ করনি। 
আর এই আয়লাচনার নশয়রাণাি হয়ে: ইিাি িুহাম্মাে ইবন আব্দুল 

ওোহ্হাব এবং তার জীবনী ও োওোহ। 
যখন সংষ্কারকবৃন্দ, ো‘ঈগণ ও িুজানেেয়ের সম্পয়কি  

আয়লাচনা হে, তায়ের অবস্থা, উত্তি ববনশষ্টয, িহৎ কিিসিূয়হর 

আয়লাচনা হে এবং তায়ের জীবন চনরত নবয়েষণ করা হে, যা 
তায়ের ইখলায়ির িনত আর তায়ের োওোহ এবং সংষ্কায়রর 

সতযতার িনত ইনিত কয়র। (আবার) যখন এ সিস্ত উনল্লনখত 

সংষ্কারকয়ের আখলাক, কিি ও জীবনী সম্পয়কি  আয়লাচনা করা 
হে, তখন তায়ত অন্তরসিূহ আগ্রহী হে আর হৃেেগুয়লা িশানন্ত 

তবাধ কয়র এবং েীয়নর িনত িয়তযক আগ্রহী এবং সংষ্কার ও 

সয়তযর পয়ে আহবান করয়ত উৎসাহী বযনি তা শুনয়ত পিন্দ 

কয়র। তখনই আনি ততািায়ের কায়ি এক সম্মাননত বযনি, িহান 

সংষ্কারক ও আত্ম-িযিাোসম্পন্ন ো‘ঈ সম্পয়কি  বণিনা করার ইো 

তপাষণ কয়রনি। নতনন আর তকউ নন, নতনন হয়েন: শাইখ, 
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জানজরাতুল আরয়ব নহজরী দ্বােশ শতাব্দীর ইসালায়ির িুজানেে 

ইিাি িুহাম্মাে ইবন আব্দুল ওোহ্হাব ইবন সুলাইিান ইবন আলী 

আত-তািীিী আল-হাম্বালী। 
িানুষ এই ইিািয়ক জানয়ত তপয়রয়ি নবয়শষত: তায়ের 

আনলিগণ, তনতৃবগি, ও গণয-িানয বযনিবগি, জানজরাতুল আরব ও 

এর বাইয়র। িানুয়ষরা তার বযাপায়র সংনিপ্ত ও নবসৃ্তত অসংখয 

তলখা-তলনখও কয়রয়ি। অয়নক িানুষই তার বযাপায়র একক বই 

রচনা কয়রয়ি, এিননক িাচযনবেরাও তার বযাপায়র অসংখয 

তলখায়লনখ কয়রয়ি। আবার অনযরাও ননয়জয়ের সংষ্কারকয়ের ননয়ে 

তলখা ও ননয়জয়ের ইনতহাস ননয়ে তলখা বইসিূয়হ তার কো উয়ল্লখ 

কয়রয়ি । তায়ের িয়ধয যারা ননষ্ঠাবান, তারা তায়ক বড় পযিায়ের 

সংষ্কারক, ইসলায়ির িুজানেে, নতনন তার রয়বর পি হয়ত আসা 

নহোোত ও নূয়রর উপয়রই নিয়লন বয়ল অনভনহত কয়রয়িন। যনেও 

তায়ের গণনা করা অয়নক কঠিন। 
এয়ের িয়ধয অনযতি হয়ে: নবনশষ্ট তলখক শাইখ আবূ বাকর 

হুসাইন ইবন ু গাননাি আল-ইহসােী। নতনন এই শাইখ সম্পয়কি  

অতযন্ত সুন্দর ও উপকারী তলখনী উপহার নেয়েয়িন। নতনন তার 

জীবনী ও তার সংগ্রাি সম্পয়কি  েীর্ি আয়লাচনা কয়রয়িন। তার 

গ্রন্থাবলী সম্পয়কি  এবং িহান আল্লাহর নকতাব হয়ত তার নবনভন্ন 

উদ্ভানবত নবষেসিূহ সম্পয়কি ও অয়নক নবষে নলনপবদ্ধ কয়রয়িন। 
তায়ের (ননষ্ঠাবান তলখকয়ের) িয়ধয আয়রা রয়েয়িন: শাইখ 

উসিান ইবনু নবশর, নযনন তার “উনওোনুল িাজে’ (িযিাোর 

ঠিকানা) নািক নকতায়ব শাইখ (িুহাম্মাে ইবনু আব্দুল ওোহ্হাব), 
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তার োওোহ, জীবনী, জীবয়নর ইনতহাস ও যুদ্ধ-সংগ্রাি সম্পয়কি  

আয়লাচনা কয়রয়িন। আর তায়ের িয়ধয জানজরাতুল আরয়বর 

বাইয়র রয়েয়িন: ড. আহিাে আিীন, নতনন তার ‘যুআিাউল 

ইসলাহ’ বা ‘সংষ্কায়রর তনতৃবৃন্দ’ গ্রয়ন্থ তার বযাপায়র নলয়খয়িন এবং 

ইনসাফ কয়রয়িন। তায়ের িয়ধয আয়রা রয়েয়িন সম্মাননত শাইখ 

িাস‘ঊে নেভী, নতনন তার সম্পয়কি  নলয়খয়িন এবং তায়ক ‘িজলুি 

সংষ্কারক’ নহয়সয়ব অনভনহত কয়রয়িন। নতনন তার জীবনী সম্পয়কি  

উত্তি আয়লাচনা কয়রয়িন। তার সম্পয়কি  আয়রা অয়নয়কই 

নলয়খয়িন। যায়ের িয়ধয রয়েয়িন: সম্মাননত শাইখ আিীর িুহাম্মাে 

ইবনু ইসিাঈল আস-সান‘আনী, নতনন তার সিসািনেক নিয়লন 

এবং তার োওোহর উপয়রই নিয়লন। যখন তার কায়ি শাইয়খর 

োওোহ তপ াঁিল, তখন নতনন আননন্দত হয়েনিয়লন এবং আল্লাহর 

শুকনরো আোে কয়রনিয়লন। 
অনুরূপভায়ব তার সম্পয়কি  আয়রা আয়লাচনা কয়রয়িন 

সম্মাননত আল্লািা শাইখ িুহাম্মাে ইবন আলী আশ-শাওকানী, 
নযনন ‘নাইলুল আওতার’ নািক গ্রয়ন্থর তলখক এবং নতনন তার 

বযাপায়র অতযন্ত েুুঃখ িকাশ কয়রয়িন। এরা িাড়াও আরও 

অয়নয়কই তার সম্পয়কি  নলয়খয়িন যা পাঠকবৃন্দ ও আয়লি সিাজ 

জ্ঞাত। অনধকাংশ িানুয়ষর কায়ি এই বযনির (শাইয়খর) অবস্থা, 
জীবন বৃত্তান্ত ও োওোত সম্পয়কি  অস্পষ্ট োকার কারয়ণ আনি 

নচন্তা কয়রনি তার অবস্থা, তার উত্তি জীবন-চনরত, উৎকৃষ্ট 

োওোত এবং সতয নজহাে সম্পয়কি  বণিনা করার বযাপায়র ভূনিকা 

রাখব। আর আনি এই ইিাি সম্পয়কি  যা জানন, তা স্বল্প পনরসয়র 

বযাখযা করব তযন এই বযনির অবস্থাে এবং তার োওোয়ত এবং 
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নতনন যার ওপর নিয়লন তার বযাপায়র যার তভতর সািানয 
অস্পষ্টতা রয়েয়ি অেবা সয়ন্দহ রয়েয়ি তস তযন তার বযপায়র 

সঠিক জ্ঞান হানসল করয়ত পায়রন। এই ইিাি জন্মগ্রহণ কয়রন 

১১১৫ নহজরী সায়ল, আর এটাই তার জয়ন্মর বযাপায়র িনসদ্ধ কো 

এবং বলা হয়ে োয়ক: তার জন্ম হয়েনিল ১১১১ নহজরীয়ত। নকন্তু 

িনসদ্ধ কো হয়লা িেিটি, তসটি হয়ে নতনন জন্মগ্রহণ কয়রনিয়লন: 

১১১৫ নহজরী সায়ল, সয়বিাত্তি রহিত ও পনরপূণি অনভবােন এর 

অনধকারীর (নহজরয়তর অনধকারী তো রসূল সা. এর) উপয়র। 
এবং নতনন তাাঁর নপতার কায়ি আল-‘উআইনাহ নািক শহয়র 

নশিা লাভ কয়রন, এই শহরটিই তার জন্মস্থান নিল। এটি হয়ে 

ইোিািার অন্তগিত নজে এর একটি সুপনরনচত গ্রাি। যা নরোে 

তেয়ক উত্তর-পনিয়ি অবনস্থত, নরোে এবং এই শহয়রর িয়ধয ৭০ 

নকয়লানিটার েরূত্ব। তসখায়নই নতনন (রহিাতুল্লানহ আলাইনহ) 

উত্তিভায়ব লানলত-পানলত হয়েনিয়লন। তিাট বেয়সই নতনন তার 

নপতা আব্দুল ওোহহাব ইবনু সুলাইিায়নর কায়ি কুরআন নহফজ 

কয়রন এবং পড়ায়শানা ও নফকয়হর জ্ঞান অজি য়ন কয়ঠার পনরশ্রি 

কয়রন, নযনন নিয়লন অয়নক বড় একজন ফকীহ এবং তযাগয 
আয়লি এবং নতনন আল-উআইনাহ শহয়রর কাযী (নবচারপনত) 

নিয়লন। নতনন (শাইখ িুহাম্মাে) িাপ্ত বেস্ক হওোর পর হজ কয়রন 

ও আল্লাহর র্র বাইতুল্লাহয়ত গিন কয়রন এবং হারাি শরীয়ফর 

আয়লিয়ের ননকট তেয়ক নতনন ইলি অজি ন কয়রন। এরপর নতনন 

িেীনার নেয়ক িয়নাননয়বশ কয়রন (িনেনার অনধবাসী রাসুলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওোসাল্লায়ির উপর সয়বিাত্তি রহিত ও সালাি 

বনষিত তহাক), নতনন তসখায়ন আয়লিয়ের ননকট একনিত হন ও 
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তসখায়ন নকিুকাল অবস্থান কয়রন এবং তৎকালীন সিয়ে িনেনাে 

োকা িনসদ্ধ বড় েইুজন আয়লয়ির ননকট হয়ত নতনন ইলি অজি ন 

কয়রন। তায়ের িয়ধয একজন হয়েন শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন ইব্রানহি 

ইবন সাইফ আন্ নজেী, নতনন িাজিা‘আহ শহয়রর বংয়শাদু্ভত। 
নতনন নিয়লন শাইখ ইব্রানহি ইবন আব্দুল্লাহ এর নপতা নযনন ‘আল-

আজবুল ফা-ইে ফী ইলনিল ফারাইদ্ব’ নািক গ্রন্থ রচনা 

কয়রনিয়লন। এিাড়াও নতনন শাইখ িুহাম্মাে হাোত আস-নসন্দী 

তেয়কও িনেনায়ত ইলি অজি ন কয়রন । এই েইুজন আনলি 

িনেনায়ত নতনন যায়ের কাি তেয়ক ইয়লি অজি ন কয়রয়িন, তায়ের 

িয়ধয িনসদ্ধ, হেয়তা নতনন এই েজুন িাড়াও আয়রা অয়নয়কর কাি 

তেয়ক ইলি অজি ন কয়রনিয়লন যায়েরয়ক আিরা নচনন না। 

জ্ঞান অজি য়নর নননিয়ত্ত ইরায়কর উয়েয়শয রওনা হন। অতুঃপর 

নতনন বসরাে যান এবং তসখায়ন আয়লিয়ের সায়ে একনিত হন 

এবং আল্লাহ যা তচয়েয়িন তসই পনরিাণ তায়ের তেয়ক ইলি গ্রহণ 

কয়রন এবং তসখায়ন নতনন আল্লাহর তাওহীয়ের নেয়ক োওোত তপশ 

কয়রন, িানুষয়ক সুন্নাহর নেয়ক আহবান কয়রন এবং িানুয়ষর কায়ি 

এটা তপশ কয়রন তয, সিস্ত িুসনলয়ির উপর ওোনজব তয, তারা 
তায়ের েীনয়ক গ্রহণ করয়ব আল্লাহর নকতাব এবং আল্লাহর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাি-এর সুন্নাহ তেয়ক, নতনন এ বযাপায়র 

আয়লাচনাে িবৃত্ত হন। এবং তসখায়নর উলািায়ের সায়ে এ বযাপায়র 

িুনাজারা কয়রন। তসখায়ন তাাঁর িাশায়েখয়ের িধয হয়ত অনযতি 

একজন বযনি নিয়লন, যার নাি নিল শাইখ িুহাম্মে আল-

িাজিূেী, তখন বসরার কনতপে ভ্রষ্ট আনলি তার উপয়র চড়াও 

হে, আর তখন তার উপয়র এবং তার উি শােয়খর উপয়র তবশ 
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নকিু কষ্ট/অতযাচার তনয়ি আয়স, আর এ কারয়ণই নতনন তসখান 

তেয়ক তবর হয়ে যান এবং তার ননেয়তর িয়ধয নিল তয: নতনন 

নসনরোয়ত যায়বন; নকন্তু যয়েষ্ট পনরিাণ পায়েে না োকার কারয়ণ 

নতনন তসখায়ন তযয়ত সিি হননন। তাই নতনন বসরা হয়ত জবুায়ের 

নািক স্থায়নর উয়েয়শয রওনা হন এবং পরবতীয়ত জবুায়ের তেয়ক 

নতনন ইহসা-র নেয়ক িয়নাননয়বশ কয়রন এবং তসখায়ন আয়লিয়ের 

সায়ে একনিত হন এবং তায়ের সায়ে েীয়নর অয়নক তি নলক নবষয়ে 

আয়লাচনা কয়রন। এরপর নতনন হুরাইনিলা নািক শহয়রর নেয়ক 

গিন কয়রন, এবং -আল্লাহই ভাল জায়নন- এটা নিল নহজরী দ্বােশ 

শতাব্দীর পঞ্চি েশয়কর িধযবতী সিয়ে, তকননা তার নপতা আল-

উোেইনা শহয়রর কাজী নিয়লন। তসখায়ন তার িয়ধয এবং 

তসখানকার আিীয়রর িয়ধয দ্বয়ের সৃনষ্ট হে। তখন নতনন তসখান 

তেয়ক হুরাইনিলায়ত গিন কয়রন ১১৩৯ নহজরী সায়ল। শাইখ 

িুহাম্মাে ইবন আব্দুল ওোহহায়বর নপতা ১১৩৯ নহজরীয়ত 

হুরাইনিলায়ত গিন করার পয়র নতনন তার নপতার কায়ি গিন 

কয়রন। সুতরাং তার (শাইখ িুহাম্মাে ইবন আব্দুল ওোহহায়বর) 

হুরাইনিলা শহয়র আগিন র্য়ট ১১৪০ নহজরী সায়ল অেবা এর 

পরবতী সিয়ে। নতনন তসখায়ন বসবাস করয়ত োয়কন এবং নতনন 

তসখায়ন ইলি, তা‘লীি ও োওোয়তর কায়জ িশগুল হয়ে পয়ড়ন, 

যতনেন না ১১৫৩ নহজরী সায়ল তার নপতা িারা যান। এরপর 

হুরাইনিলা শহয়রর নকিু তলায়কর কাি তেয়ক নতনন কয়ষ্টর সমু্মখীন 

হন, নকিু ননয়বিাধ তলায়করা তায়ক গুপ্তহতযার ষড়যন্ত্র কয়র। বলা 

হয়ে োয়ক: কনতপে তলাক তার উপয়র চড়াও হে। তায়ের বযাপায়র 

অনযানয িানুষ তজয়ন তগয়ল তারা তসখান হয়ত পানলয়ে যাে। এ 
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র্টনার পর শাইখ রনহিাহুল্লাহ আল-উোেইনা শহয়রর নেয়ক 

পুনরাে গিন কয়রন। 
এসকল ননয়বিাধ তলাকয়ের তার উপয়র রাগানিত হওোর 

অয়নকগুয়লা কারণ নিল, যার িয়ধয রয়েয়ি: নতনন সৎ কায়জর 

আয়েশ করয়তন এবং অসৎ কায়জর ননয়ষধ করয়তন। নতনন 

আিীরয়েরয়ক এিন অপরাধীয়ের শানস্তর বযাপায়র উৎসাহ নেয়তন 

যারা িানুয়ষর জানিাল নষ্ট কয়র এবং তায়েরয়ক কষ্ট তেোর 

বযাপায়র সীিা অনতক্রি কয়র। এ সব ননয়বিায়ধরা হয়ে - যায়েরয়ক 

তসখায়ন “আবীে” বা োস বলা হত। যখন তারা জানয়ত পারল তয, 

শাইখ তায়ের নবয়রাধী এবং নতনন তায়ের কাযিক্রি সম্পয়কি  সন্তুষ্ট 

নন এবং নতনন আিীরয়েরয়ক তায়ের শানস্ত এবং তায়ের িন্দ 

কায়জর জয়নয েন্ড িোয়নর জনয উৎসাহ তেন, তখন এ সিস্ত 

তলায়করা তায়ক তগাপয়ন হতযা করার নসদ্ধান্ত তনে। আল্লাহ তা‘আলা 

তায়ক রিা কয়রন এবং ননরাপত্তা তেন। এরপর নতনন আল-

উোেনা শহয়রর আিীয়রর কায়ি গিন কয়রন, তখন তসখায়ন 

উসিান ইবন নানসর ইবন িা‘িার নািক িশাসক নিয়লন। নতনন 

তার কায়ি অবতরণ কয়রন এবং আিীর তায়ক স্বাগত জানান। 
আিীর তায়ক বলয়লন: আপনন আল্লাহর পয়ে োওোত নেন, আিরা 

আপনার সায়ে আনি এবং আপনার সহয়যাগী। নতনন তার বযাপায়র 

উত্তি আচরণ ও ভায়লাবাসা িকাশ কয়রন এবং তার কাযিক্রয়ির 

সায়ে একাত্মতা তর্াষণা কয়রন। 
অতুঃপর শাইখ তসখায়ন েীনন ইলি নশিা, পেিেশিন, 

আল্লাহর নেয়ক িানুষয়ক োওোত তেওো, িানুষয়ক কলযাণিূখী 
করয়ত এবং নারী-পুরুষ সবাইয়ক আল্লাহর জনযই িহব্বত করার 
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কায়জ িশগুল হন। আর তার এই কিিকাণ্ড আল-উোেনাহ শহয়র 

তবশ িনসনদ্ধ লাভ কয়র এবং তার সুনাি িনড়য়ে পয়ড়। আয়শপায়শর 

গ্রািসিূহ হয়ত তার কায়ি িানুষ আসয়ত শুরু কয়র। একনেন শাইখ 

(িুহাম্মাে) আিীর উসিানয়ক বলয়লন: আিায়েরয়ক যাইে ইবনুল 

খাত্ত্বাব রানেোল্লাহু আনহুর (কবয়রর উপয়র নননিিত) গম্বুজটি 

ধ্বংস করার অনুিনত নেন; তকননা তা িনতনষ্ঠত হয়েয়ি তহোয়েত 

বনহভূি ত পন্থাে, আর ননিে আল্লাহ তা‘আলা এই কয়িির বযাপায়র 

সন্তুষ্ট নন। তািাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাি কবয়রর 

উপর স্থাপনা ননিিায়ণ ননয়ষধ কয়রয়িন এবং কবয়রর উপর িসনজে 

ননিিাণ করয়তও ননয়ষধ কয়রয়িন। আর এই গম্বুজ িানুষয়ক 

নফতনায়ত ননপনতত কয়রয়ি এবং আনকোয়ক পনরবতি ন কয়র 

নেয়েয়ি। আর এর িাধযয়ি নশরক হয়ে। সুতরাং তা ধ্বংস করা 

আবশযক। তখন আিীর তায়ক বলয়লন: এ বযাপায়র তকায়না বাধা 

তনই। তখন শাইখ বলয়লন: আনি আশঙ্কা করনি জবুাইলার 

অনধবাসীরা নবয়রাহ করয়ত পায়র। জবুাইলা হয়ে উি কবয়রর 

কািাকানি একটি গ্রাি। তখন উসিান তার সায়ে ৬০০ সশস্ত্র 

তযাদ্ধা সহকায়র গম্বুজটি ধ্বংস করয়ত তবর হয়লন এবং তায়ের 

সায়ে শাইখ রহিাতুল্লানহ আলাইনহও নিয়লন। যখন তারা গম্বুজটির 

কািাকানি উপনীত হয়লন, তখন জবুাইলার অনধবাসীরা এ 

বযাপায়র শুনািাি তবর হয়ে আসয়লা, তযন তারা এটিয়ক রিা 
করয়ত সাহাযয করয়ত পায়র এবং গম্বুজটিয়ক সংরিণ করয়ত 

পায়র। নকন্তু তারা যখন আিীর উসিানয়ক এবং তার সায়ে যারা 
রয়েয়ি তায়েরয়ক তেখল, তখন তারা তা তেয়ক নবরত োকয়লা 

এবং তসখান তেয়ক নফয়র তগল। এরপর শাইখ তসটায়ক সরাসনর 
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ধ্বংস কয়রন এবং তসখান তেয়ক নননিহ্ন কয়র তেন। সুতরাং 

আল্লাহ তা‘আলা তার হাত নেয়ে উি কবরটিয়ক ধ্বংস কয়র তেন। 
আল্লাহ তার উপর রহিত করুন। আিরা শাইয়খর উত্থায়নর আয়গ 

নজয়ের অবস্থা সম্পয়কি  এবং শাইয়খর উত্থান ও োওোয়তর 

বযাপায়র এখন নকিু নবষে উয়ল্লখ করব। 
শাইয়খর োওোয়তর পূয়বি নজয়ের অনধবাসীয়ের অবস্থা এিন 

নিল তয, এ বযাপায়র একজন িুনিন কখয়না খুনশ হয়ত পায়র না। 
তসখান তেয়ক নশরয়কর উৎপনত্ত র্য়টনিল এবং তা িনড়য়ে 

পয়ড়নিল। এিননক গম্বুজসিূয়হর ইবােত করা হত, গািপালা ও 

িস্তরখয়ন্ডর ইবােত করা হত। আয়রা তসসব বযনিবয়গির ইবাোত 

করা হয়তা যারা োনব করত তবলায়েয়তর। অেচ তারা ননয়বিাধ বা 

পাগল নিয়লা। আল্লাহয়ক বাে নেয়ে অসংখয তবলায়েয়তর োবীোর 

এিন সব িানুয়ষর ইবাোত করা হয়তা, যায়ের নবয়বক-বুনদ্ধ নিয়লা 

না, তায়ের নিয়লা নবকৃত িনস্তষ্ক ও উন্মােনা। নজয়ে যােকুর ও 

গণক নিয়লা। তায়ের কায়ি নজজ্ঞাসা করা এবং তসগুয়লায়ক অন্তয়র 

নবশ্বাস করা িনসনদ্ধ তপয়েনিল। এগুয়লায়ক ননয়ষধকারী তকউ নিল 

না, শুধ ুআল্লাহ যায়ের চান তারা বযতীত। িবৃনত্ত ও েনুনোর িনত 

ঝানপয়ে পড়ার আগ্রহ িানুয়ষর উপয়র িবল হয়ে উয়ঠনিল। আর 

আল্লাহর জয়নয েণ্ডােিান ও তাাঁর েীনয়ক সাহাযযকারীর সংখযা 

কয়ি নগয়েনিল। এরূপ অবস্থা হারািাইন-শরীফাইয়নও নিল। 
ইোিায়নও এই নশরক, কবয়রর উপয়র গম্বুজ বতরী, 
আউনলোয়েরয়ক আহ্বান করা ও তায়ের কায়ি সাহাযয িােিনা করা 

ইতযানে িনড়য়ে পয়ড়নিল। ইোিায়ন এসব অয়নক তবশী পনরিায়ণ 
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নিল। আর নজয়ে এসব অগনণত িািাই নিল। কবর, গুহা, বৃি-

পল্লব, পাগল ও িনস্তষ্ক নবকৃয়তর িায়ঝ র্ুরপাক তখত আর 

গাইরুল্লাহয়কই আহ্বান করা হত। তায়ের কায়ি আল্লাহর পাশাপানশ 

(গায়েবী) সহয়যানগতা কািনা করা হত। অনুরূপভায়ব নজয়ে 

আয়রা িনসনদ্ধ তপয়েনিল নজনয়েরয়ক আহ্বান করা এবং তায়ের 

কায়ি সাহাযয চাওো। জীনয়ের কায়ি সাহাযয িানপ্তর আশাে এবং 
তায়ের অকলযায়ণর ভয়ে তায়ের উয়েয়শয পশু-িাণী যয়বহ করা 

হয়তা এবং তসগুয়লায়ক গৃহসিূয়হর তকায়ণ তরয়খ তেো হয়তা। সুতরাং 
যখন সম্মাননত ইিাি ও শাইখ এই নশরক এবং িানুয়ষর িয়ধয তা 
িকাশ পাওো তেখয়ত তপয়লন এবং নতনন তেখয়লন তয, তসখায়ন এ 

সব কায়জ বাধাোনকারী তকউ তনই, আল্লাহর রাস্তাে োওোয়তর 

জনয তকউ েন্ডােিান তনই- তখন নতনন সিস্ত িয়চষ্টা অবযাহত 

রাখয়লন এবং োওোয়তর উপর সবর করয়লন। নতনন বুঝয়ত 

পারয়লন তয, নজহাে সবর এবং কষ্ট সহয করা িাড়া তার সািয়ন 

আর তকায়না পে তখালা তনই। সুতরাং নতনন আল-উোেনাহ শহয়র 

োকাকালীন সিয়ে তা‘নলি, োওোত ও িানুষয়ক আল্লাহিুখী 

করার বযাপায়র িয়চষ্টাে নলপ্ত হয়লন। নতনন এ বযাপায়র আয়লিয়ের 

কায়ি তলখায়লখী ও তায়ের সায়ে পারস্পনরক আয়লাচনার িাধযয়ি 

আয়রা িয়চষ্টা অবযহত রায়খন। তার আশা নিয়লা তারা আল্লাহর 

েীনয়ক সাহাযয করার তিয়ি তার সায়ে োাঁড়ায়ব এবং এই নশরক ও 

কুসংস্কার েরূ করয়ত তারা সংগ্রায়ি নলপ্ত হয়ব। সুতরাং তার 

োওোয়ত নজে শহয়রর একেল আনলি এবং এ শহয়রর বাইয়রর 

কনতপে আনলি তযিন: হারািাইয়নর আনলিগণ, ইোিায়নর 

আনলিগণ এবং আয়রা অনযানয অয়নয়কই তার কায়ি সিেিন পূবিক 
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নচঠি নলখয়লন। তয়ব একেল আয়লি তার নবয়রানধতা করল এবং 

নতনন যার নেয়ক আহ্বান কয়রয়িন তসটায়ক ননন্দা করয়ত লাগল। 
তারা তার কাি তেয়ক েয়ূর সয়র তগল। আর এই সিস্ত তলায়করা 
েটুি তশ্রনণয়ত নবভি নিল: এক তশ্রনণ হয়ে তারা অজ্ঞ-িূখি ও 

কুসংস্কায়র নবশ্বাসী, যারা আল্লাহর েীন সম্পয়কি  নকিুই জায়ন না 
এবং আল্লাহর তাওহীে সম্পয়কি  তকায়না জ্ঞানই রায়খ না; বরং তারা 
শুধ ু তসটাই জায়ন যা িূখিতা, ভ্রষ্টতা, নশরক, নবেআত এবং 
কুসংস্কায়রর ইতযানের উপয়র তারা তায়ের পূবিপুরুষ, নপতা ও 

োোয়েরয়ক তপয়েয়ি। আল্লাহ তা‘আলা এ সিস্ত তলাক সম্পয়কি  
বয়লয়িন: “[বরং তারা বয়ল:] ‘ননিে আিরা আিায়ের 

নপতৃপুরুষয়েরয়ক এক িতােয়শির উপর তপয়েনি আর ননিে 

আিরা তায়ের পোঙ্ক অনুসরয়ণ তহোোতিাপ্ত হব।” [আয-

যুখরুফ, আোত: ২৩] অনয আয়রকটি তশ্রনণ এিন নিল, যারা 
ইলয়ির নেয়ক সম্পৃি নিল, তারা শাইয়খর নবরুদ্ধাচারণ কয়রনিল 

ননিক তায়ের নহংসা ও নবয়দ্বয়ষর কারয়ণ। তযন জনসাধারণ এ কো 
না বলয়ত পায়র তয, ততািায়ের নক হল তয ততািরা আিায়েরয়ক এ 

নবষয়ে তকায়না বাাঁধাোন কয়রানন? তকনই বা ইবনু আব্দুল 

ওোহহাব আগিন করল? আর তস হয়কর উপয়র োকল; অেচ 

ততািরা আনলিরা এই ভ্রান্ত নজননস সম্পয়কি  ননয়ষধ কয়রানন? 

সুতরাং তারা নহংসা করয়ত শুরু করল, সাধারণ জনগয়ণর কায়ি 

লজ্জা তপল। ইহুেীরা তযভায়ব আনখরায়তর উপয়র েনুনোয়ক িাধানয 
নেয়েনিল, ঠিক তায়ের অনুকরয়ণ তারাও েনুনোয়ক আনখরায়তর 

উপয়র িাধানয নেয়ে হয়কর সায়ে নবয়দ্বয়ষর বনহুঃিকাশ র্টাল। 
আিরা আল্লাহর কায়ি িিা ও ননরাপত্তা িােিনা করনি। 
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শাইখ বধযি ধারণ করয়লন এবং োওোয়তর তিয়ি িয়চষ্টা 

অবযাহত রাখয়লন। জানজরাতুল আরয়বর নভতয়রর এবং বাইয়রর 

তযসব আনলি ও তনতৃস্থানীে বযনিয়ের িয়ধয হয়ত তায়ক উৎসাহ 

যুনগয়েনিয়লন, তারা তায়ক উৎসাহ নেয়ত োকয়লন। ফয়ল নতনন এ 

কাজ চানলয়ে যাওোর জনয েঢ়ৃ সংকল্পবদ্ধ হয়লন এবং স্বীে 

িনতপালয়কর কায়ি সাহাযয িােিনা করয়লন। আর ইয়তাপূয়বিই নতনন 

আল্লাহর নকতায়ব ননয়জয়ক ননবদ্ধ কয়রনিয়লন, আল্লাহর নকতায়বর 

তাফসীর ও উদ্ভাবয়নর তিয়ি নতনন অতযন্ত নসদ্ধহস্ত নিয়লন। 
এিাড়াও নতনন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওো সাল্লাি এবং 

তাাঁর সাহাবীয়ের জীবনীর উপয়রও ননয়জয়ক ননবদ্ধ তরয়খনিয়লন। 
নতনন তসখায়নও িয়চষ্টা অবযহত তরয়খনিয়লন এবং েরূেনশিতা অজি ন 

কয়রনিয়লন। এিননক নতনন তসখান তেয়ক এিন নকিু তপয়েনিয়লন, 

যা তায়ক সাহাযয কয়রনিয়লা এবং হয়কর উপয়র স্থােীত্ব এয়ন 

নেয়েনিয়লা। সুতরাং তখন নতনন যাবতীে িয়চষ্টা বযে করয়লন। 
োওোত ও িানুয়ষর িায়ঝ তা িসায়র িয়নাননয়বশ করয়লন। 
আিীর ও আনলিয়ের কায়ি এ বযাপায়র নলনখত নচঠি তিরণ কয়রন 

যায়ত এ বযাপায়র যা হওোর তাই হে। 
আল্লাহ তা`আলা তার সকল উত্তি আশাগুয়লার বাস্তবােন 

করয়লন এবং তার দ্বারা োওোয়তর কাযিক্রি িসার র্টায়লন। 
তার িাধযয়ি হকয়ক সাহাযয করয়লন এবং আল্লাহ তা'আলা তার 

জনয সহয়যাগী, সাহাযযকারী ও সিী-সােী িস্তুত কয়র নেয়লন। 
অবয়শয়ষ আল্লাহর েীন িনতষ্ঠা হল এবং আল্লাহর কানলিা সিুন্নত 

হল। ফয়ল শাইখ আল-উোেনাহ শহয়র নশিাোন ও পে-িেশিয়নর 
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িাধযয়ি োওোতী কাজ অবযাহত রাখয়লন। অতুঃপর নতনন তার 

সয়বিাচ্চ শ্রি নেয়ে কাজ শুরু করয়লন এবং নশরয়কর িভাব েরূ 

করার তিয়ি তাৎিনণক পেয়িপ ননয়লন। যখনই নতনন তেখয়লন 

[তি নখক] োওোত ফলিস ূহয়ে না, তখন নতনন িায়োনগকভায়ব 

তার পয়ি নশরয়কর িভাব বা নচহ্ন যতটুকু েরূ করা সহজ ও সম্ভব 

হে তস বযাপায়র সরাসনর কাযিক্রি শুরু করয়লন। আিীর উসিান 

ইবনু িা‘িারয়ক নতনন বলয়লন: যাইে (ইবন উিার) ও যাইে 

ইবনুল খাত্তাব রানেোল্লাহু ‘আনহুর কবয়রর উপয়র নননিিত গম্বুজ 

তভয়ি তফলার তকায়না নবকল্প তনই। আর যাইে ইবনুল খাত্তাব 

রানেোল্লাহু ‘আনহু নিয়লন আিীরুল িুনিনীন উিার ইবনুল 

খাত্তাব রানেোল্লাহু ‘আনহুর ভাই। আল্লাহ তায়ের সকয়লর উপয়র 

সন্তুষ্ট হয়েয়িন। নতনন নিয়লন িুসাইলািাতুল কাযযায়বর নবরুয়দ্ধ 

যুয়দ্ধ শাহাোত বরণকারীয়ের একজন, যা ১২ নববী নহজরী সয়ন 

সংর্টিত হয়েনিল। তায়ের উয়ল্লখ করা তেয িয়ত তার কবয়রর 

উপয়র একটি গম্বুজ স্থাপন করা হে। হয়ত পায়র, তসটি অনয কায়রা 
কবর; নকন্তু তারা োবী কয়র োয়ক তয, তসটি যাইে ইবনুল খাত্তাব 

রানেোল্লাহু ‘আনহুর কবর। সুতরাং আিীর উসিান তার সায়ে 

একিত তপাষণ করয়লন তযিনটি ইয়তাপূয়বি বনণিত হয়েয়ি। এরপয়র 

আল্লাহেনুলল্লাহ উি গম্বুজটি ধ্বংস করা হয়লা। আজ পযিন্ত তার 

নচহ্নয়ক নননিহ্ন করা হয়লা, সকল িশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই। 
আল্লাহ তা‘আলাই তসটিয়ক ধ্বংস কয়র নেয়েয়িন; তযয়হতু তসটি 

ভায়লা ননেয়ত, সৎ পয়ে এবং হকয়ক সাহায়যযর নননিয়ত্তই ধ্বংস 

করা হয়েনিল। তসখায়ন আয়রা অনযানয অয়নক কবর নিল, যার 

িয়ধয একটি কবর নিল, যায়ক বলা হত: তসটি হয়ে নদ্বরার ইবনুল 
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আঝওোর রানেোল্লাহু ‘আনহু নািক সাহাবীর কবর। তসটার 

উপয়রও একটি গম্বুজ নিল। তসটাও ধ্বংস করা হে। তসখায়ন আয়রা 

অয়নক স্থাপনা নিল তযগুয়লায়ক িহান আল্লাহ েরূ কয়র নেয়েয়িন। 
তসখায়ন আল্লাহ তা‘আলায়ক বাে নেয়ে নবনশষ্ট বযনিবগি ও 

গািসিূয়হর ইবাোত করা হয়তা। তসগুয়লাও নবলুপ্ত করা হয়লা এবং 

িানুষয়ক এ বযাপায়র সতকি  করা হয়লা। 
এখায়ন এসব উয়ল্লখ করার উয়েশয হয়ে, শাইখ রানহিাহুল্লাহ 

কো ও কায়জর িাধযয়ি োওোয়তর তিয়ি অনবরত নিয়লন। 
তযিনটি ইয়তাপূয়বি বনণিত হয়েয়ি। অতুঃপর শাইয়খর কায়ি একনেন 

একজন িনহলা আগিণ করল। তস তার কায়ি এয়স একানধকবার 

বযনভচার করার স্বীকৃনত নেল। তখন নতনন তার নবয়বক-বুনদ্ধর 

সুস্থতার বযাপায়র নজয়জ্ঞস করয়লন। তায়ক বলা হল: তস নবয়বক 

বুনদ্ধ সম্পন্ন, তকায়না সিসযা তনই। সুতরাং যখন তস েঢ়ৃতার সায়ে 

স্বীকৃনত নেল এবং তার স্বীকৃনত তেয়ক তস আর িতযাবতি ন করল 

না, তসই সায়ে তায়ক তকান জবরেনস্তও করা হেনন। ফয়ল তায়ত 

তকান সয়ন্দহও োকল না। িনহলাটি নববানহত নিল। তখন শাইখ 

রহিতুল্লানহ আলাইনহ আয়েশ করয়লন তায়ক রজি করার জনয। 
তাই তায়ক শায়েয়খর আয়েয়শ রজি করা হল। এটি আল-উোেনাহ 

শহয়র নতনন কাজী োকা অবস্থার র্টনা। সুতরাং ফয়ল গম্বুজ ধ্বংস 

করা, িনহলাটিয়ক রজি তেওো, িহান আল্লাহর নেয়ক োওোত 

এবং নবনভন্ন জােগা হয়ত আল-উোেনাহ শহয়র নহজরতকারীয়ের 

নহজরত করার িাধযয়ি তার কাযিক্রি িনসনদ্ধ লাভ কয়র। 
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এনেয়ক আহসা শহর ও তার আশ-পায়শর এলাকার আিীর বনু 

খানলে সুলাইিান ইবন উরাই‘নের আল-খানলেীর ননকট শাইয়খর 

কিিকায়ণ্ডর কো তপ াঁিায়লা তয, নতনন আল্লাহর নেয়ক আহ্বান কয়রন, 

গম্বুজসিূহ ধ্বংস কয়র তফয়লন, হুেেূ কায়েি কয়রন, কায়জই এই 

িরুবাসী তবেইুন শাইয়খর কিিকাণ্ডয়ক অতযন্ত কঠিন ভায়ব তেখল। 
তযয়হতু তবেইুনয়ের অভযাস হয়ে - যায়ক আল্লাহ তহোয়েত োন 

কয়রয়িন নতনন বায়ে - জলুুি করা, রিিবাহ করা, ধন-সম্পে 

লুন্ঠন করা এবং পনবিতা লঙ্ঘন করা ইতযানে। সুতরাং উি 

আিীর আশঙ্কা করয়লা তয, এই শাইয়খর নবষেটি বড় আকার 

ধারন করয়ব এবং তবেইুন আিীয়রর িিতায়ক নসযাৎ করয়ব। 
সুতরাং তস উসিায়নর কায়ি ভীনত িেশিন কয়র নচঠি নলখল আর 

তায়ক আয়েশ নেল: আল-উোেনাহ শহয়র তার কায়ি োকা এই 

অনুসৃত বযনিয়ক হতযা করয়ত হয়ব। আর তস এটাও বলল: ননিেই 

এই অনুসৃত বযনি তয, ততািায়ের কায়ি রয়েয়ি, আিায়ের কায়ি 

তার বযাপায়র এই এই সংবাে তপ াঁয়িয়ি। হেত তুনি তায়ক হতযা 
করয়ব অেবা আিরা ততািায়ক তয টযাক্স িোন কনর তা িোন 

করা বন্ধ কয়র নেয়বা। তার কায়ি আিীর উসিায়নর স্বয়ণির টযাক্স 

নিল। ফয়ল উসিায়নর উপর এই আিীয়রর কিিকাণ্ড অতযন্ত কঠিন 

হয়ে তগল এবং তস ভে করল যনে তস তার অবাধয হে, তয়ব তস 

তার টযাক্স বন্ধ কয়র নেয়ব এবং তার নবরুয়দ্ধ যুদ্ধ করয়ব। তখন 

নতনন শাইখয়ক বলয়লন: এ আিীর আিায়ের কায়ি এই এই িয়িি 

নচঠি নলয়খয়ি। আর আিায়ের পি হয়ত আপনায়ক হতযা করা সম্ভব 

হয়ব না, আবার আিরা এই আিীরয়ক ভেও কনর এবং আিরা 

তার নবরুয়দ্ধ যুদ্ধ করয়তও সিি নই। যনে আপনন চান আিায়ের 
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কাি তেয়ক অনযি চয়ল যায়বন, তয়ব আপনন তা করয়ত পায়রন। 
তখন শাইখ বলয়লন: ননিেই আনি তয নেয়ক আহ্বান জানাই তা 
হয়ে: আল্লাহর েীন, এবং কানলিা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” তো আল্লাহ 

বযতীত তকায়না সতয ইলাহ তনই- এ কোর বাস্তবােন ও িুহাম্মাে 

আল্লাহর রাসূল এ কোর সায়িযর বাস্তবােন। সুতরাং তয বযনি 

এই েীনয়ক আাঁকয়ড় ধরয়ব, তায়ক সাহাযয করয়ব এবং এ বযাপায়র 

সয়তযর পনরচে নেয়ব, আল্লাহ তায়ক সাহাযয করয়বন, তায়ক 

শনিশালী করয়বন এবং তার শত্রুয়ের শহরগুয়লার উপয়র তায়ক 

কতৃি ত্ব িোন করয়বন। তাই যনে আপনন সবর কয়রন, সুেঢ়ৃ োয়কন 

এবং এই কলযাণয়ক গ্রহণ করয়ত চান, তাহয়ল সুসংবাে গ্রহণ 

করুন। আল্লাহ আপনায়ক অনচয়রই সাহাযয করয়বন। নতনন এই 

িরুবাসী তবেইুন ও অনযানযয়ের তেয়ক আপনায়ক তহফাযত 

করয়বন। অনচয়রই আল্লাহ তা‘আলা তার শহর ও তার বানসন্দায়ের 

উপয়র আপনায়ক কতৃি ত্ব িোন করয়বন। তখন নতনন বলয়লন: তহ 

শাইখ! ননিে আিরা তার সায়ে যুয়দ্ধ পারব না এবং তার 

নবয়রানধতাে আিরা সবরও করয়ত পারব না। তখন শাইখ আল-

উোেনাহ তেয়ক তবর হয়ে আে-নেরইেযাহ শহয়রর উয়েয়শয 

রওোনা হন। নতনন তসখায়ন তহাঁয়ট তহাঁয়ট উপনস্থত হন, তযরকিটি 

তারা উয়ল্লখ কয়রয়িন। নতনন তসখায়ন নেয়নর তশষভায়গ তপ াঁিান। 
আর আল-উোেনাহ হয়ত নতনন নেয়নর িেিভায়গ পায়ে তহাঁয়ট 

রওনা তেন। আিীর উসিান তায়ক তকান বাহনও িোন কয়রনন। 
শাইখ এখায়ন এয়স শহয়রর উাঁচু একটি স্থায়ন একজন সন্মাননত 

বযনির কায়ি আগিন কয়রন। তার নাি বলা হে: িুহাম্মাে ইবনু 

সুওোইনলি আল-উরাইনী। নতনন তার কায়ি এয়স অবতরণ 
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কয়রন। বলা হয়ে োয়ক: এই বযনি তার কায়ি শাইয়খর আগিণ 

ননয়ে ভীত হয়ে পয়ড় এবং তার যিীন িশস্ত হওো সয়ত্ত্বও সংকীণি 

হয়ে পয়ড়। তস ভে পানেল নেরইেযাহ শহয়রর আিীর িুহাম্মাে নবন 

সা‘ঊে হয়ত। তখন শাইখ তায়ক আশ্বস্ত কয়র বলয়লন: আপনন 

কলযায়ণর সুসংবাে গ্রহণ করুন! আর আনি তযনেয়ক িানুষয়ক 

আহ্বান করনি তসটি হয়ে আল্লাহর েীন। আর অনচয়রই আল্লাহ 

এটিয়ক নবজেী োন করয়বন। এনেয়ক িুহাম্মাে ইবন সা‘ঊয়ের 

কায়ি শাইখ িুহাম্মায়ের খবর তপ াঁয়ি তগল। বলা হে তয, তায়ক তার 

স্ত্রীই এ সংবাে নেয়েনিয়লন। তার কায়ি কনতপে সৎকিিশীল বযনি 

আগিণ কয়র তায়ক বয়লনিয়লন: আপনন আিীর িুহাম্মে ইবন 

সা‘ঊেয়ক এই বযনি (শায়েখ) সম্পয়কি  সংবাে নেন। আর তায়ক এই 

বযনির োওোত কবুল করার জনয উৎসাহ িোন করুন। আর 

তায়ক তার সহয়যানগতা ও সাহাযয করার জনয উৎসাহ নেন। আর 

আিীর িুহাম্মায়ের স্ত্রী একজন তনককার ও িহীেসী নারী নিয়লন। 
তাই যখনই তার কায়ি (স্বািী) নেরইেযাহর আিীর িুহাম্মাে ইবন 

সা‘ঊে আসয়লন, তখনই নতনন তায়ক বলয়লন: এই িহান 

গণীিয়তর সুসংবাে গ্রহণ করুন। এটা একটি গননিত যা আল্লাহ 

আপনার কায়ি তটয়ন ননয়ে এয়সয়িন। একজন ো‘ঈ বযনি তয 

আল্লাহর েীয়নর নেয়ক আহ্বান কয়রন, আল্লাহর নকতায়বর নেয়ক 

আহবান কয়রন, আল্লাহর রাসূয়লর সুন্নাহর নেয়ক আহবান কয়রন। 
কতই না িহান তস গননিত! আপনন অনত দ্রুত তা গ্রহণ করুন, 

অনত দ্রুত তার সাহায়যয এনগয়ে আসুন এবং কখয়নাই নপিয়ন নফয়র 

তাকায়বন না। ফয়ল আনির তার পরািশি গ্রহণ করয়লন এবং 
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এরপর নতনন নচন্তা করয়ত শুরু করয়লন তয, নতনন ননয়জই তার 

কায়ি যায়বন নানক তায়ক তার কায়ি োওোত নেয়বন?! অতুঃপর 

তায়ক পরািশি তেওো হয়লা, বলা হয়ে োয়ক তয, একেল 

সৎকিিশীলয়ের সায়ে তার স্ত্রীই তায়ক পরািশি নেয়েনিয়লন যারা 
তায়ক বয়লনিয়লন: এটা সিীচীন নে তয, আপনন তায়ক আহ্বান 

করয়বন। বরং এটা উনচত তয, আপনন তার বসবায়সর স্থায়ন 

ননয়জই যায়বন। আর আপনন ইলি এবং কলযায়ণর পয়ে 

আহ্বানকারীয়ক সম্মান করয়বন। তখন নতনন এ কোে সাড়া 

নেয়লন। তযয়হতু আল্লাহ তা‘আলা তার জনয তস ভাগয ও কলযাণ 

নলয়খ তরয়খনিয়লন এবং তার গন্তবযয়ক সম্মাননত কয়রনিয়লন। 
সুতরাং নতনন িুহাম্মাে ইবন সুওোইনলয়ির বানড়য়ত অবস্থানরত 

শাইয়খর কায়ি যান। নতনন তার কায়ি উপনস্থত হন, তায়ক সালাি 

তেন এবং তার সায়ে আয়লাচনা কয়রন। তায়ক বলয়লন: শাইখ 

িুহাম্মাে আপনন সাহায়যযর সুসংবাে গ্রহণ করুন, ননরাপত্তার 

সুসংবাে গ্রহণ করুন এবং পারস্পনরক সহয়যানগতার সুসংবাে 

গ্রহণ করুন। তখন শাইখ তায়ক বলয়লন: আর আপননও সাহায়যযর 

সুসংবাে গ্রহণ করুন, উত্তি গন্তয়বযর সুসংবাে গ্রহণ করুন। এটা 
হয়ে আল্লাহর েীন, তয বযনি এয়ক সাহাযয করয়ব আল্লাহও তায়ক 

সাহাযয করয়বন। তয বযনি এয়ক শনিশালী করয়ব, আল্লাহ 

তা'আলাও তায়ক শনিশালী করয়বন। আর এর িভাব আপনন খুব 

দ্রুত অনচয়রই তেখয়ত পায়বন। তখন নতনন বলয়লন: তহ শাইখ! 

অনচয়রই আনি আপনার কায়ি আল্লাহ ও তাাঁর রাসূয়লর েীয়নর 

উপয়র এবং আল্লাহর রাস্তাে নজহায়ের উপয়র বাই‘আত গ্রহণ 

করব। নকন্তু আনি ভে পানে, যখন আিরা আপনায়ক শনিশালী 
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করব এবং আপনায়ক সহয়যানগতা করব, আর আল্লাহ তা‘আলা 
আপনায়ক ইসলায়ির শত্রুয়ের উপয়র নবজে লাভ করায়বন, তখন 

আপনন আিায়ের এই ভূনি তিয়ড় অনযয়ি চয়ল যায়বন। আিায়েরয়ক 

তরয়খ আপনন অনয স্থায়ন িস্থান করয়বন। তখন নতনন বলয়লন: না; 

আনি আপনার কায়ি এ বযাপায়র অিীকার করনি। আনি আপনার 

কায়ি এ বযাপায়র অিীকার করনি তয, রয়ির িয়োজয়ন রি, 

ধ্বংয়সর িয়োজয়ন ধ্বংস, আনি আপনার এই শহর তেয়ক কখয়নাই 

অনযয়ি যাব না। এরপর নতনন তাাঁয়ক সাহাযয করা এবং এই শহয়রই 

স্থােীভায়ব োকার বযাপায়র বাই‘আত ননয়লন। আর এটা এ িয়িি 
তয, নতনন আনিয়রর ননকয়টই অবস্থান করয়বন, নতনন তায়ক 

সহয়যানগতা করয়বন এবং তার সায়ে আল্লাহর রাস্তাে নজহাে 

করয়বন, যতিণ না আল্লাহ তা‘আলা তার েীনয়ক নবজেী কয়রন। 
এ কোর উপয়র বাই‘আত সম্পন্ন হল। অতুঃপর আল-উআইনাহ, 

আরাকাহ, িানফূহাহ, নরোে, এবং আয়শপায়শর অনযানয শহরগুয়লা 

তেয়ক নেরইেযাহয়ত েয়ল েয়ল তলাক আসয়ত শুরু করল। এিাড়াও 

তখন নেরইেযাহ একটি নহজরয়তর স্থান হয়ে োাঁড়ায়লা তযখায়ন 

িানুষ নবনভন্ন স্থান তেয়ক নহজরত কয়র আসনিল। নেরইেযাহ শহয়র 

শাইয়খর খবর, পাঠোন, আল্লাহর িনত আহ্বান ইতযানে এক কান 

হয়ত অনয কায়ন যানেল। সুতরাং তারা েয়ল েয়ল ও বযনিগতভায়ব 

শাইয়খর কায়ি আসয়তনিল। এয়ত শাইখ নেরইেযাহয়ত সাহাযযিাপ্ত, 

সম্মাননত, নিেভাজন ও শনিশালী হয়ে উঠয়লন। নতনন 

নেরইেযাহয়ত আক্বীো, কুরআন কারীি, তাফসীর, নফক্বহ, হােীস, 

িুস্তালাহুল হােীস, আরবী ও ইনতহাসসহ অনযানয উপকারী ইলয়ির 

পাঠোন চাল ুকয়রন। 
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এরপর তার কায়ি িনতটি স্থান তেয়ক েয়ল েয়ল তলাক আসয়ত 

শুরু করল। তার কায়ি নেরইেযাহয়ত যুবক ও অনযানযরাও নশিা 

লাভ করয়ত লাগল। নতনন জনসাধারণ ও নবয়শষ তশ্রনণর িানুয়ষর 

জনয বযাপকভায়ব পাঠোয়নর বযবস্থা করয়লন। নেরইেযাহয়ত নতনন 

ইলয়ি েীন িনড়য়ে নেয়লন এবং োওোয়তর উপয়র অটল োকয়লন। 
এরপয়র নতনন নজহাে শুরু করয়লন। িানুষয়ক এই িেোয়ন তযাগ 

তেওোর জনয ও তায়ের অঞ্চয়ল নবেযিান নশরকগুয়লায়ক ধংস 

করার জনয পিয়যায়গ আহ্বান জানায়লন। নতনন এটি শুরু করয়লন 

নজয়ের অনধবাসীয়ের িাধযয়ি, নতনন নজয়ের আনলি সিাজ ও 

তনতৃস্থানীেয়ের কায়ি পি নলখয়লন। নরোয়ের আনলিয়ের ননকয়ট 

নলখয়লন, তখন তসখানকার আিীর নিয়লন নেহাি ইবনু োওোস। 
নতনন খারজ শহয়রর আনলি ও তনতৃবৃয়ন্দর কায়ি পি নলখয়লন। 
এিাড়াও েনিণ অঞ্চয়লর শহরসিূহ এবং কসীি, হায়েল, আল-

ওোশাি, সুোইরসহ আয়রা অনযানয শহয়রও নতনন পি তিরণ 

করয়লন। নতনন তায়েরয়ক নচঠি তলখা অবযাহত রাখয়লন এবং 
আনলি উলািা ও তনতৃস্থানীে তলায়করাও তার কায়ি পি তিরণ 

অবযাহত রাখয়লন। অনুরূপভায়ব আহসা এবং হারািাইন 

শরীফাইয়নর আয়লিগণও। অনুরূপভায়ব এর বাইয়রর আনলিগণ 

তযিন: নিশর, নসনরো, ইরাক, ভারত, ইোয়িন এবং অনযানয 

শহয়রর আনলিগণও। নতনন িানুষয়ক নলখয়ত োকয়লন এবং তায়ের 

কায়ি হুজ্জাত কায়েি করয়লন। নতনন িানুষয়ক জানায়লন তয সিস্ত 

বযাপায়র অনধকাংশ িানুষ নশরক এবং নবে‘আয়ত নলপ্ত হয়েয়ি। এর 

িায়ন এই নে তয, তসখায়ন তকান েীয়নর সাহাযযকারী (সতযপন্থী) 
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নিল না; বরং তসখায়ন অয়নক সাহাযযকারী (সতযপন্থী) নিয়লন। 
তযয়হতু আল্লাহ তা‘আলা োনেত্ব ননয়েয়িন এই েীয়নর জনয তয, 

তসখায়ন অবশযই তার তকায়না না তকায়না সাহাযযকারী োকয়বই। 
আর এই উম্ময়তর একটি েল সবিোই হয়কর বযাপায়র সাহাযয িাপ্ত 

হয়ব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাি এ রকিই বয়লয়িন। 
সুতরাং তসসব স্থায়ন সয়তযর সহয়যানগতা করার িত অয়নয়কই নিল 

নবনভন্ন অঞ্চয়ল িনড়য়ে নিটিয়ে। নকন্তু এখন তয নবষয়ে কো হয়ে 

তা হয়ে নজে সম্পয়কি , তসখায়ন অকলযাণ, নবশৃংখলা নশরক ও 

কুসংস্কার ইতযানে এিন ভায়ব িনড়য়ে নিল, যার নহসাব একিাি 

আল্লাহর কায়িই রয়েয়ি। তসই সায়ে তসখায়ন আনলিগণও নিয়লন 

যায়ের িয়ধয উত্তি নেকগুয়লা োকয়লও তারা োওোয়তর িেোয়ন 

তসভায়ব সনক্রেভায়ব োাঁড়ায়ত সিি হননন তযরকিটি িয়োজন 

নিল। 
আর ইোয়িন এবং ইোয়িয়নর বাইয়রও হয়কর নেয়ক োওোত 

িোনকারী ও সহয়যাগী অয়নয়কই নিয়লন, যারা এই নশরক এবং এই 

সকল কুসংস্কার সম্পয়কি  জানয়তন; নকন্তু আল্লাহ তায়ের 

োওোতয়ক সফলতার রূপ োন কয়রননন তযিনটি শাইখ 

িুহাম্মােয়ক কয়রনিয়লন। এর অয়নকগুয়লা কারণ রয়েয়ি, যার িয়ধয 
রয়েয়ি: তায়ের জনয পযিাপ্ত সহয়যাগী ও সাহাযযকারী না োকা, 

অনধকাংশ ো‘ঈয়ের সবর ও আল্লাহর রাস্তাে কষ্ট সহয না করা। 
এর িয়ধয আরও রয়েয়ি: কনতপে ো‘ঈর িানুষয়ক কাযিকরী 

পন্থা, উপয়যাগী ভাষয, নহকিাত এবং উত্তি ননসহত সংক্রান্ত 

জ্ঞায়নর অভাব োকা। এিাড়াও অনযানয কারণও রয়েয়ি। এই 

সকল নচঠিপি অনধকহায়র তলখায়লনখর জনয শাইয়খর কিিকাণ্ড 
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িনসনদ্ধ লাভ কয়র এবং োওোতী কিিকাণ্ড িকানশত হে। তার 

নচঠি-পি গুয়লা জানজরাতুল আরয়বর তভতয়র এবং বাইয়র 

আয়লিয়ের ননকট তপ াঁয়ি যাে। তার োওোয়তর িাধযয়ি ভারত, 

ইয়ন্দায়ননশো, আফগাননস্তান, আনিকা, িরয়কা এবং অনুরূপভায়ব 

নিশর, নসনরো, ইরাক ইতযানে অঞ্চয়ল নবরাট এক জনসংখযা 

িভানবত হে। এবং তসখায়নও অসংখয ো‘ঈ নিয়লন, তায়ের কায়ি 

হক এবং হয়কর নেয়ক আহ্বায়নর জ্ঞান নিল। যখনই তায়ের কায়ি 

শাইয়খর োওোত তপ াঁিাল, তখন তায়ের সনক্রেতা বৃনদ্ধ তপল এবং 

তায়ের শনিও বৃনদ্ধ হল। সুতরাং তারাও োওোয়তর তিয়ি িনসনদ্ধ 

লাভ করয়লন। শাইয়খর োওোত অবযাহতভায়ব িনসদ্ধ হয়ত 

োকয়লা এবং ইসলািী নবশ্ব িাড়াও অনযানয স্থায়ন তা িকাশ তপয়ত 

লাগল। এরপয়র এই তশষ যুয়গ এয়স তার নকতাবসিূহ এবং তিাট 

তিাট পুনস্তকাগুনল িুনরত হয়েয়ি। তার সন্তান-সন্তনত, সহয়যাগী ও 

সাহাযযকারী িুসনলি নবদ্বানগয়ণর নকতাবসিূহও িুনরত হয়েয়ি। 
জানজরাতুল আরয়ব এবং এর বাইয়রও তার োওোয়তর তিয়ি 

নলনখত নকতাবানে, তার জীবনী, তার সােীয়ের অবস্থা ইতযানে 

নবষেক নকতাবও িুনরত হয়েয়ি। এিননক িানুয়ষর কায়ি 

অনধকাংশ অঞ্চল ও িান্তয়র তা িনসনদ্ধ লাভ কয়রয়ি। আর এটা 
জানা কো তয, িনতটি নন‘আিায়তর জনযই নহংসুক রয়েয়ি এবং 

িনতটি ো‘ঈর জনযও অসংখয শত্রু রয়েয়ি। তযিনটি আল্লাহ 

তা'আলা বয়লন: “আর এভায়বই আিরা িানব ও নজয়নর িধয 
তেয়ক শেতানয়েরয়ক িয়তযক নবীর শত্রু কয়রনি, িতারণার 

উয়েয়শয তারা এয়ক অপরয়ক কুিন্ত্রণা তেে। যনে আপনার রব ইয়ে 

করয়তন তয়ব তারা এসব করত না; কায়জই আপনন তায়েরয়ক ও 
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তায়ের নিেযা রটনায়ক পনরতযাগ করুন।” [আল-আন‘আি, 

আোত: ১১২] যখন শাইখ তার োওোয়ত িনসনদ্ধ লাভ করয়লন, 

অসংখয পিানে নলখয়লন, গ্রন্থানে রচনা করয়লন, িানুয়ষর িায়ঝ তা 
িনড়য়ে নেয়লন এবং আনলিয়ের কায়ি পিানে তিরণ করয়লন, তখন 

একেল নহংসুক ও তার নবয়রাধীতাকারীয়ের আত্মিকাশ র্টল। 
এিাড়াও অনযানয শত্রুয়েরও িকাশ র্টল। 

তার শত্রুরা ও নবয়রানধতাকারীরা েইু ভায়গ নবভি: এয়ের 

একটি েল যারা ইলি ও েীয়নর নাি নেয়ে তার সায়ে শত্রুতা 

তপাষণ কয়রনিল। আর অনয েলটি তার সায়ে শত্রুতা তপাষণ 

কয়রনিল রাজনননতক নেক তেয়ক; নকন্তু তারা ইলয়ির অন্তরায়ল 

লুনকয়ে োকত এবং েীয়নর নায়ির আড়ায়লও লুনকয়ে োকত। আর 

এরা তায়ের তেয়ক সুনবধা নননেল, যারা আনলিয়ের িধয হয়ত তার 

সায়ে শত্রুতা তপাষণ কয়রনিল আর বয়লনিল তয, নতনন হয়কর পয়ে 

তনই। নতনন এিন… এিন...। নকন্তু শাইখ রহিাতুল্লানহ ‘আলাইনহ 

তার োওোয়ত অবযাহত তেয়ক সয়ন্দহগুয়লা অপয়নােন করনিয়লন, 

েলীল স্পষ্ট করনিয়লন, িানুষয়ক নতনন পে তেখানেয়লন আল্লাহর 

নকতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লায়ির সুন্নাহ নভনত্তক 

বাস্তবতার নেয়ক। তখন তারা বলল: ননিে তস হয়ে খায়রজীয়ের 

একজন। আবার কখয়না বলত: তস ইজিায়ক নবনষ্ট কয়র ননয়জয়ক 

িুজতানহে িুত্বলাক নহয়সয়ব োবী করয়ি। নতনন তার পূয়বির আনলি 

ও ফকীহয়ের তকায়না ততাোক্বা করয়িন না। আবার কখয়না তারা 

অনযানয অপবােও নেত। তায়ের একটি েল যারা অল্প ইলয়ির 

কারয়ণ এসব অপবাে নেয়তা। অনয আয়রা একটি েল হয়ে যারা 
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অনযয়ের তাকলীে করত, অনযয়ের উপয়র ভরসা করত। আয়রা 
একটি েল নিল, যারা ভে করত তায়ের পে-িযিাোর, তায়ের 

নবষেটি নিল রাজনীনত। তারা ইসলাি ও েীয়নর নায়ির আড়ায়ল 

লুনকয়ে োকত আর কুসংষ্কারপন্থী ও নবভ্রান্তয়ের কোর উপয়র 

ভরসা করত। 
নবয়রাধীরা িূলত নতন ধরয়নর নিল: একেল কুসংস্কার পন্থী 

আয়লিরা, যারা হকয়ক বানতল এবং বানতলয়ক হক বয়ল িয়ন 

করত। তারা নবশ্বাস করত কবয়রর উপয়র স্থাপনা ননিিাণ, 

কবরয়ক নসজোর স্থান নহয়সয়ব গ্রহণ করা, আল্লাহ িাড়া উি 

কবরগুয়লায়ক আহ্বান করা, তার কায়ি সহয়যানগতা কািনা করা 

এবং অনুরূপ অনযানয নবষেগুয়লা হয়ে েীন এবং নহোোত। তারা 
আরও নবশ্বাস করত: তয বযনি এটায়ক অস্বীকার কয়র তস িূলতুঃ 
তনককারয়েরয়ক অপিন্দ কয়র, আউনলোয়ের সায়ে শত্রুতা তপাষণ 

কয়র। আর তস হয়ে এিন শত্রু যার সায়ে যুদ্ধ করা আবশযক। 
নদ্বতীে েল নিল: যারা ইলয়ির সায়ে সম্পৃি নিল; নকন্তু তারা 

এই বযনির হাকীকত সম্পয়কি  অজ্ঞ নিল। তারা তার সতযতা 

সম্পয়কি  জানত না তয নেয়ক নতনন োওোত নেয়তন। বরং তারা 

অনযয়ের অন্ধ তাকলীে করত। কৃসংষ্কারবােী ও নবভ্রান্ত তলায়করা 

তার সম্পয়কি  যা বলত, তারা তাই নবশ্বাস করত। তারা ধারণা 
কয়রনিল তয, আউনলো-আনম্বো, এবং তায়ের শত্রুতা ও তায়ের 

কারািাতয়ক অস্বীকার করার তিয়ি তারা যা শাইয়খর সয়ি সম্পৃি 

(নিেযায়রাপ) করত, তস বযাপায়র তারা নহোোয়তর উপয়র নিল। 
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তাই তারা শাইখয়ক ননন্দা করল, তার োওোতয়ক নতরষ্কার করল 

এবং তার তেয়ক পলােন করল। 
তৃতীে আয়রকটি েল নিল: যারা তায়ের িান-িযিাো ও 

পেবীর বযাপায়র ভে করনিল। সুতরাং তারাও এ কারয়ণ শত্রুতা 
তপাষণ করল তযন ইসলািী োওোয়তর সহয়যাগীয়ের হাত তায়ের 

পযিন্ত নবসৃ্তত না হে এবং তারা তায়েরয়ক তায়ের িযিাো তেয়ক 

অপসারণ কয়র তায়ের অঞ্চলসিূয়হ োনেয়ত্ব ননয়োনজত হে। আর 

তকি যুদ্ধ, নবতকি  ইতযানে তার ও তার নবয়রাধীয়ের িয়ধয চলয়ত 

োকল। নতনন তায়ের উয়েয়শয পি নলখয়ত লাগয়লন। তারাও 

তায়ের পি তেয়ক পি নলখয়ত লাগল। তায়ের সায়ে নবতকি  হল, 

শাইখ তায়ের জবাব িোন করয়ত োকল এবং তারা ও তার 

জবাব িোন করয়ত োকল। এভায়ব কয়র োওোয়তর নবয়রাধীরা 
এবং শাইয়খর সন্তান-সন্তনত ও সহয়যাগীয়ের িয়ধযও অনুরূপ চলয়ত 

োকল। এক পযিায়ে নলনখত পি-পনিকাগুয়লা অসংখয হয়ে তগল 

এবং তায়ের জবাবও বযাপকতর হল। এ সকল পি, ফাতওোগুয়লা 
এবং তার জবাবসিূহ অয়নক খয়ন্ড পনরিাণ হয়ে তগল, যার 

অনধকাংশই িুনরত হয়েয়ি আলহািেনুলল্লাহ। শাইখ তার োওোত 

এবং নজহাে অবযাহত রাখয়লন। তায়ক নেরইেযাহর আিীর তস নে 

পনরবায়রর পূবিপুরুষ িুহাম্মে ইবন সা‘ঊে তায়ক সহয়যানগতা 

করয়লন এবং নজহায়ের পতাকা উয়ত্তানলত হল। এ নজহাে শুরু 

হয়েনিল ১১৫৮ নহজরীয়ত। নজহাে শুরু হল তয়লাোর এবং 

নবতয়কি র িাধযয়ি, স্পষ্ট িিাণানে ও েলীল দ্বারা। এরপর 

তয়লাোয়রর নজহায়ের সায়ে সায়ে োওোত চলয়ত োকল। আর 
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এটা জানা কো তয, আল্লাহর রাস্তাে তকায়না ো‘ঈর যনে এিন 

শনি না োয়ক, যা হকয়ক সাহাযয করয়ব এবং তায়ক বাস্তবােন 

করয়ব, তয়ব খুব দ্রুতই তস োওোত নবপযিস্ত হে এবং তার িনসনদ্ধ 

ননয়ভ যাে। এরপর তার সহয়যাগীয়ের সংখযাও কয়ি যাে। এটাও 

জানা কো তয, নবয়রাধীয়ের েিয়ন, সতযয়ক সাহায়যযর তিয়ি এবং 
বানতলয়ক নবলুপ্ত করয়ত োওোত িসায়রর তিয়ি অয়স্ত্রর কত 

গুরুত্বপূণি ভূনিকা রয়েয়ি। আর িহান আল্লাহ তা‘আলার বাণীয়ত 

নতনন সতযই বয়লয়িন। আর নতননই ততা সুিহান নতনন তার িয়তযক 

কোয়ত সতযবােী- “অবশযই আিরা আিায়ের রাসূলগণয়ক 

পাঠিয়েনি স্পষ্ট িিাণসহ এবং তায়ের সয়ি নেয়েনি নকতাব ও 

নযায়ের পাল্লা, যায়ত িানুষ সুনবচার িনতষ্টা কয়র। আিরা আরও 

নানযল কয়রনি তলাহা যায়ত রয়েয়ি িচণ্ড শনি এবং রয়েয়ি 

িানুয়ষর জনয বহুনবধ কলযাণ। এটা এ জয়নয তয, আল্লাহ তযন নচয়ন 

ননয়ত পায়রন তয, তক না িতযি কয়রও তাাঁয়ক ও তাাঁর রাসূলগণয়ক 

সাহাযয কয়র। ননিে আল্লাহ্ িহা শনিিান, পরাক্রিশালী।” [আল-

হােীে, আোত: ২৫] সুতরাং আল্লাহ তাআলা বণিনা কয়রয়িন তয, 

নতনন রাসূলয়েরয়ক স্পষ্ট িিাণ সহকায়র তিরণ কয়রয়িন। আর তা 
হয়ে হুজ্জাত এবং সুস্পষ্ট োনলনলক িিাণ, যার িাধযয়ি আল্লাহ 

তা'আলা হকয়ক স্পষ্ট কয়রয়িন এবং বানতলয়ক িনতহত কয়রয়িন। 
নতনন রাসূলয়ের সায়ে নকতাব তিরণ কয়রয়িন, যায়ত রয়েয়ি স্পষ্ট 

বণিনা, নহোোত এবং বযাখযা। নতনন তায়ের সায়ে িীযান নানযল 

কয়রয়িন। তসটি হয়ে নযােনবচার যার িাধযয়ি িজলুি ও জানলয়ির 

িয়ধয নযাে ও নীনত িনতনষ্ঠত হে। এর দ্বারা হক িনতনষ্ঠত হে 

এবং এর িাধযয়ি নতনন নহোোত িনড়য়ে তেন। িানুয়ষর সায়ে তার 
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আয়লায়ক হয়কর ফেসালা কয়রন। আর এ িাড়াও আল্লাহ তা'আলা 
নানযল কয়রয়িন তলাহা, এয়ত রয়েয়ি অতযন্ত শনি, রয়েয়ি িিতা, 
হুিনক ও ভে িেশিন ঐ সিস্ত বযনিয়ের জনয, যারা হয়কর 

নবয়রানধতা কয়র। সুতরাং তলাহা হয়ে তায়ের জনয যার কায়ি 

িিাণ তকান কায়জ আয়স না এবং তার িয়ধয তকায়না িভাব তফয়ল 

না। আর এটি হয়ে তায়েরয়ক ননবৃতকারী। 
এয়ের সম্পয়কি  কতই না উত্তি কো, নযনন বয়লয়িন: 

আর তা ততা অহী অেবা ধারায়লা তয়লাোর িাড়া নকিুই নে 

*** যার ধার িনতটি কুটিল বযনির র্ায়ড়র সূি রগ েটুি নিন্ন 

কয়র। 
এটি (তয়লাোর) িনতটি জানহয়লর তরায়গর ঔষধ *** আর 

এটি (অহী) িনতটি নযােবান বযনির তরায়গর ঔষধ। 
সুতরাং সুস্থ স্বভায়বর অনধকারী নবয়বকবান িানুষ েনলল 

দ্বারা উপকৃত হে এবং েনলয়লর িাধযয়ি তস সতযয়ক গ্রহণ কয়র। 
পিান্তয়র িবৃনত্তর অনুসারী জানলি বযনিয়ক তয়লাোর িাড়া অনয 

নকিুই ভীত করয়ত পায়র না। তাই শাইখ রহিতুল্লানহ আলাইনহ 

োওোত এবং নজহাে েটুির তিয়িই িয়চষ্টা চানলয়েনিয়লন এবং 
আয়ল সা‘ঊে বা সা‘ঊে পনরবায়রর সহয়যাগীরাও তায়ক সাহাযয 

কয়রনিয়লন- আল্লাহ তায়ের িযিাো বৃনদ্ধ করুন। নতনন নজহাে এবং 
োওোয়ত ১১৫৮ নহজরী সাল তেয়ক অবযাহত রাখয়লন, যতনেন না 

আল্লাহ তার ওফাত োন কয়রন ১২০৬ নহজরীয়ত। সুতরাং নজহাে 

এবং োওোত িাে ৫০ বিয়রর কািাকানি সিে পযিন্ত অবযাহত 

নিল। নজহাে, োওোত, সংগ্রাি, হয়কর তিয়ি তকি -নবতকি  এবং 
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আল্লাহ ও তার রাসুল যা বয়লয়িন তার বযাখযা িোন, আল্লাহর 

েীয়নর নেয়ক িানুষয়ক আহ্বান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওোসাল্লাি তয শরীেত িণেন কয়রয়িন, তায়ত উদ্বদু্ধকরণ ইতযানে 

চলয়ত োকল, যতিণ পযিন্ত িানুষ আনুগতয তিয়ন ননল, আল্লাহর 

েীয়ন িয়বশ করল, তায়ের কায়ি তয সকল গম্বুজগুয়লা নিল তসগুয়লা 
ধ্বংস করল এবং তারা কবয়রর উপর নননিিত তায়ের 

িসনজেগুয়লাও ধ্বংস করল। তারা শরী‘আতয়কই ফেসালাকারী 
বাননয়ে ননল এবং তার আনুগতয করল, তায়ের পূবিবতী নপতৃ-

পুরুয়ষরা যার উপয়র নিল, তসগুয়লা এবং তায়ের ননেি-কানুনয়কও 

তযাগ করল এবং তারা হয়কর নেয়ক নফয়র আসল, িসনজেসিূহ 

সালাত ও ইলিী হালাকাহর িাধযয়ি আবাে করল, যাকাত আোে 

করা হল এবং িানুষ রিযায়ন নসোি পালন করল, তযিনন আল্লাহ 

সুবহানাহুওো তা'আলা শরী‘আত িণেন কয়রয়িন। সৎ কায়জর 

আয়েশ করা হল, অসৎ কায়জ ননয়ষধ করা হল, রাস্তার্াট, গ্রািগঞ্জ, 

শহয়র ও নবনভন্ন জােগাে ননরাপত্তা অনজি ত হল। িরুবাসীরা 
তায়ের সীিার িয়ধয তেয়ি তগল, আল্লাহর েীয়নর িয়ধয িয়বশ করল 

এবং হক গ্রহণ করল। শাইখ তায়ের িয়ধয োওোয়তর িসার 

র্টান, শাইখ তায়ের কায়ি সয়তযর পে ননয়েিশক বযনিয়েরয়ক 

তিরণ কয়রনিয়লন, ো‘ঈয়েরয়কও নবনভন্ন িরুবাসী ও তবেঈুনয়ের 

ননকয়ট পাঠায়লন, তযিননভায়ব নতনন পেিেশিক, নশিক ও 

কাযীয়েরয়ক পাঠায়তন নবনভন্ন শহর এবং গ্রায়ি-গয়ঞ্জ। এই িহৎ 

কলযাণ এবং তহোোত নজয়ের িনতটি স্থায়নই বযাপকভায়ব 

িসানরত হয়েনিল এবং তসখায়ন সতয িনড়য়ে পয়ড়নিল এবং আল্লাহ 

তা‘আলার েীন তসখায়ন িকানশত হয়েনিল। 
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এরপর শাইখ রহিাতুল্লানহ আলাইনহর িৃতুযর পর তার 

সন্তায়নরা, তপ িগণ, সহয়যাগীবৃন্দ এবং িািরা আল্লাহর পয়ে 

োওোয়ত এবং নজহায়ে ননরনবনেন্নভায়ব তলয়গ নিয়লন। শাইয়খর 

সন্তানয়ের িধয তেয়ক যারা নিয়লন তায়ের িয়ধয অনযতি হয়েন: 

আল-ইিাি আব্দুল্লাহ ইবন িুহাম্মাে, শাইখ হুসাইন ইবন িুহাম্মাে, 

শাইখ আলী ইবন িুহাম্মাে, শাইখ ইবরাহীি ইবন িুহাম্মাে। আর 

তার তপ িয়ের িধয তেয়ক অগ্রগণয নিয়লন: শাইখ আব্দুর রহিান 

ইবন হাসান, শাইখ আলী ইবন হুসাইন, শাইখ সুলাইিান ইবন 

আব্দুল্লাহ ইবন িুহাম্মাে এবং আয়রা অয়নয়ক। আর তাাঁর িািয়ের 

িয়ধয হয়ত নিয়লন: শাইখ হািে ইবন নানসর ইবন িা‘িার, 

নেরইেযাহ শহয়রর অসংখয আনলি ও অনযানযরা। তারাও োওোত 

ও নজহায়ের তিয়ি িয়চষ্টা অবযাহত তরয়খনিয়লন এবং তারা 
আল্লাহর েীনয়ক িনড়য়ে নেয়েনিয়লন নবনভন্ন গ্রন্থ রচনা, পুনস্তকা 

তলখা এবং েীয়নর শত্রুয়ের সায়ে নজহাে করার িাধযয়ি। এই সিস্ত 

ো‘ঈয়ের িয়ধয এবং তায়ের নবয়রাধীয়ের িয়ধয তকান শত্রুতার 

নকিুই নিল না, শুধুিাি এটা িাড়া তয, তারা আল্লাহর তাওহীে, 

আল্লাহর ইবাোয়তর তিয়ি ইখলাি ও এর উপয়র েঢ়ৃ োকা, 
কবয়রর উপর নননিিত িসনজেসিূহ ও গম্বুজসিূহয়ক ধ্বংস করা 

ইতযানের িনত আহ্বান করয়তন। এিাড়াও তারা সৎ কায়জর 

আয়েশ, অসৎ কায়জর ননয়ষধ, শরী‘আত িণীত হেসিূয়হর কায়েি 

করা ইতযানের নেয়কও আহ্বান করয়তন। আর এগুয়লাই িূলতুঃ 

িানুয়ষর িয়ধয এবং তায়ের িয়ধয িত-দ্বয়ের কারণ নিল। সারকো 
হয়ে: তারা আল্লাহর তাওহীয়ের নেয়ক িানুষয়ক পে ননয়েিশনা 
নেনেয়লন, তায়েরয়ক এ বযাপায়র আয়েশ নেয়েনিয়লন, িানুষয়ক 

আল্লাহর সায়ে নশরক করা এবং এর অসীলা ও উপকরণ সম্পয়কি  
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সতকি  কয়রনিয়লন। িানুষয়ক ইসলািী শরীোত তিয়ন তনোর 

বযাপায়র বাধযবাধকতা আয়রাপ কয়রনিয়লন। আর তয বযনি স্পষ্ট 

বযাখযা এবং োওোত এয়স যাওোর পয়রও এগুয়লা অস্বীকার করত 

এবং নশরয়কর উপয়র অনবচল োকত, তারা তার সায়ে আল্লাহর 

জনয যুয়দ্ধ নলপ্ত হয়তন। তারা তসসব বযনিয়ের অঞ্চয়ল আগিন 

করত, যতিণ না তস সতযয়ক তিয়ন তনে এবং সয়তযর অনুগত 

হে। অেবা তারা তায়ক বাধয করয়তন শনি এবং তয়লাোয়রর 

িাধযয়ি, যতিণ না তস এবং তার শহয়রর তলায়করা উি নবষে 

তিয়ন তনে। অনুরূপভায়ব তারা িানুষয়ক নবে‘আত এবং কুসংস্কার 

তেয়ক সতকি  করয়তন, তয বযাপায়র আল্লাহ তা‘আলা সুস্পষ্ট িিাণ 

নানযল কয়রননন, তযিন: কবয়রর উপর স্থাপনা ননিিাণ, তার উপর 

গম্বুজ িনতষ্ঠা করা, তাগুতয়ের কায়ি ফেসালার জনয যাওো, 
গণক ও জােকুরয়ের কায়ি ভাগয নজজ্ঞাসা করা এবং তসগুয়লা 

নবশ্বাস করা ইতযানে। অবয়শয়ষ আল্লাহ তা‘আলা শাইখ এবং তার 

সহয়যাগীবৃন্দ রহিাতুল্লানহ আলাইনহয়ির িাধযয়ি এগুয়লা েরূ কয়র 

নেয়েয়িন। 
িসনজেসিূহ নকতাব এবং পনবি সুন্নাহ, ইসলায়ির ইনতহাস ও 

আরবী ভাষার উপকারী জ্ঞান নশিা োয়নর িাধযয়ি আবাে করা 

হনেল। িানুষ ইলিী আয়লাচনা, ইলি অয়িষণ, তহোোত, 

োওোত ও পে ননয়েিশনা ইতযানের িয়ধয বযস্ত নিল। অনয আয়রক 

তশ্রনণর িানুষ নিল যারা তায়ের েনুনোবী কিিকায়ন্ডর সায়ে জনড়ত 

নিল, তযিন: চাষাবাে, নশল্প-কলকারখানা ইতযানে কায়জ, তারাও 

ইলি, আিল, োওোত, পে ননয়েিশনা, েীন ও েনুনোর কায়জ নলপ্ত 

হয়েনিল। এ ধরয়নর তলায়করা ইলি নশখত, আয়লাচনা করত, 
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আবার তসই সায়ে তারা চাষাবায়ে, নশল্প কলকারখানায়ত অেবা 

বযবসা-বানণয়জয, ইতযানের কায়জও ননয়োনজত োকত। তারা 
কখয়না েীয়নর কায়জ িশগুল হয়তন, আবার কখয়না েনুনোর 

কায়জ। এরা আল্লাহর নেয়ক পে তেখায়তন এবং ো‘ঈ নহয়সয়ব 

আল্লাহর নেয়ক আহ্বান করয়তন, তসই সায়ে তারা তায়ের তেয়শ 

িচনলত নবনভন্ন ধরয়ণর নশল্প কয়িির সায়ে জনড়ত নিয়লন, যার 

ফয়ল তারা তায়ের বাইয়রর তেশসিূহ হয়ত অিুখায়পনিতা অজি ন 

করয়ত তপয়রনিয়লন। ো‘ঈগণ এবং সা‘উে পনরবার নজয়ের তেয়ক 

োওোতী কাজ করার পয়র, তায়ের োওোত হারািাইন এবং 

জানজরাতুল আরয়বর েনিণ অঞ্চল পযিন্ত নবসৃ্তত করয়লন। তারা 

হারািাইয়নর আনলিয়ের কায়ি আয়গ এবং পয়র পি নলয়খনিয়লন। 
নকন্তু যখন োওোত ফলিসূ হয়লা না এবং হারািাইয়নর 

অনধবাসীরা যার উপয়র িনতনষ্ঠত নিল, তযিন গম্বুজয়ক সম্মান 

করা, কবয়রর উপর গম্বুজ স্থাপন করা, এবং তসখায়ন নশরক এর 

উপনস্থনত এবং কবয়রর িানুষগুয়লার কায়ি সাহাযয চাওো ইতযানে, 

তখন ইিাি সা‘উে ইবন আবেলু আজীজ ইবন িুহাম্মাে শাইয়খর 

ওফায়তর এগার বির পয়র নহজায়যর নেয়ক রওনা হয়েনিয়লন। 
নতনন িেয়ি তায়েয়ফর অনধবাসীয়ের অধীন কয়রন এবং তারপর 

নতনন িকার অনধবাসীয়ের উয়েয়শয রওনা হন। আহয়ল তায়েয়ফর 

কায়ি সা‘উয়ের পূয়বি তসখায়ন নগয়েনিয়লন আনির উসিান ইবন 

আব্দুর রহিান অল-িুদ্বাইফী। তস তায়েরয়ক শনি িয়োগ কয়র বয়শ 

আয়নন, তযই শনি নেরইেযাহর আিীর সা‘উে ইবন আবেলু 

আজীজ ইবন িুহাম্মাে নজে ও আয়শপায়শর এলাকার বসনয নেয়ে 

গঠন কয়র তার কায়ি তিরণ কয়রনিয়লন। এক নবরাট শনিশালী 
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বানহনী। তারা আিীরয়ক সহয়যানগতা কয়রন, ফয়ল নতনন শরীফ 

কতৃি ক ননয়োনজত আিীরয়েয়ক তসখান তেয়ক নবতানড়ত কয়র 

তায়েফ েখল কয়র তনন। এবং তসখায়ন আল্লাহর নেয়ক োওোতয়ক 

িনতষ্ঠা কয়রন, হয়কর নেয়ক পে ননয়েিশ কয়রন, তসখায়ন তয সিস্ত 

নশরক নবেযিান নিল এবং ইবন আব্বাসসহ অনযানযয়ের ইবাোত 

যা তায়েয়ফর অনধবাসীয়ের িধয হয়ত তসখানকার িূখি ও 

ননয়বিায়ধরা করত, তসগুয়লায়ক নননষদ্ধ কয়রন। তারপর আিীর 

সা‘উে তার নপতা আবেলু আজীজ ইবনু িুহাম্মায়ের আয়েয়শ 

নহজায অনভিুয়খ রওনা হন এবং বসনযরা িকার চতুপিায়শ জয়ড়া 

হে। 
সুতরাং যখন িকার িধানরা বুঝয়ত পারল তয আত্মসিপিণ 

অেবা পলােন িাড়া অনয তকায়না পে তখালা তনই তখন তজোর 

নেয়ক পলােন করল। আর সা‘উে এবং তার সায়ে তয সকল 

িুসনলিরা নিয়লন তারা যুদ্ধ বযনতয়রয়কই তসখায়ন িয়বশ করয়লন 

এবং িকা েখল করয়লন। এটি সংর্টিত হয়েনিল শননবার ফজয়রর 

সিে ৮ িুহাররি ১২১৮ নহজরীয়ত। এবং তারা তসখায়ন আল্লাহর 

েীয়নর োওোতয়ক নবজেী কয়রনিয়লন, এবং তসখায়ন খানেজা 
রানেোল্লাহু আনহাসহ অনযানযয়ের কবয়রর উপয়র স্থানপত 

গম্বুজসিূহয়ক তারা ধ্বংস কয়রনিয়লন এবং তারা িয়তযকটি 

গম্বুয়জর িূয়লাৎপাটন কয়রনিয়লন। তারা তসখায়ন আল্লাহ তা‘আলার 

তাওহীয়ের িনত োওোতয়ক বুলন্দ কয়রনিয়লন এবং তসখায়ন 

নশিক, পে-ননয়েিশক, আল্লাহর শরীেয়তর িাধযয়ি ফেসালাকারী 

কাযীয়েরয়ক ননয়োনজত কয়রনিয়লন। এরপর খুব সংনিপ্ত সিয়ের 

বযবধায়ন িেীনা নবজে হে। সা‘উে পনরবার িকা নবজয়ের িাি 
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ে‘ুবির পয়রই ১২২০ নহজরীয়ত িেীনা েখল কয়রন। এরপর তেয়ক 

হারািাইন সা‘উে পনরবায়রর রিণায়বিয়ণ নিল। তারা তসখায়ন 

ননয়োগ কয়রনিয়লন পে ননয়েিশক এবং ো‘ঈ। তারা তেয়শ 

নযােনবচার ও শরীেয়তর হুকুি জারী কয়রনিয়লন এবং 
নাগনরকয়ের িনত ইহসান কয়রনিয়লন নবয়শষতুঃ তায়ের হতেনরর 

জনয়গাষ্ঠী এবং অভাবী িানুয়ষরয়েরয়ক। তারা তায়ের িনত সম্পে 

নেয়ে ইহসান কয়রয়িন। তায়ের িনত সহিিী হয়েনিয়লন এবং 
তায়েরয়ক আল্লাহর নকতাব নশিা নেয়েনিয়লন, তায়েরয়ক কলযায়ণর 

পয়ে ননয়েিশনা নেয়েয়িন, আয়লিয়েরয়ক সম্মান কয়রয়িন এবং 

তায়েরয়ক উৎসাহ নেয়েনিয়লন েীনী নশিা ও পেননয়েি য়শর তিয়ি। 
এভায়ব কয়র ১২২৬ নহজরী সাল পযিন্ত হারািাইন শরীফাইন সা‘উে 

পনরবায়রর রিনায়বিয়নই নিল। এরপয়র নিশরী ও তুকী বসনযরা 
আয়ল সা‘ঊে বা সা‘ঊে পনরবায়রর নবরুয়দ্ধ যুদ্ধ করয়ত এবং 
তায়েরয়ক হারািাইন তেয়ক তবর কয়র নেয়ত নহজায অনভিূয়খ 

আসয়ত োয়ক। এর নপিয়ন বহু কারণ রয়েয়ি তযগুয়লার িধয হয়ত 

কনতপে ইয়তাপূয়বি বনণিত হয়েয়ি। আর এসব কারণ তযিন 

ইয়তাপূয়বি বনণিত হয়েয়ি। তসগুয়লা হয়ে: তায়ের শত্রু এবং নহংসুক 

সম্প্রোে এবং কুসংস্কায়র নবশ্বাসী যায়ের তকায়না েরূেনশিতা নিল 

না, আয়রা নকিু রাজনননতক বযনিবগি যারা এই োওোতয়ক নবনষ্ট 

কয়র নেয়ত তচয়েনিল এবং তারা এটা তেয়ক ভে পানেল তয এটা 
তায়ের পে-িযিাোয়ক নবলুপ্ত কয়র নেয়ব এবং তায়ের আশাগুয়লা নষ্ট 

কয়র নেয়ব। তাই তারা শাইয়খর উপয়র এবং তার অনুসারী ও 

সহয়যানগয়ের বযাপায়র নিেযায়রাপ কয়রনিল। তারা বয়লনিল: 

ননিেই এরা হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লায়ির সায়ে 
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শত্রুতা তপাষণকারী, আউনলোয়ের সায়ে শত্রুতা তপাষণকারী এবং 

তায়ের কারািত অস্বীকারকারী। তারা আয়রা বয়লনিল: ননিেই 

এরা এিন … এিন … কো বয়ল োয়ক তযিনটি এই সিস্ত 

তলায়করা ধারণা কয়র তয, এর িাধযয়ি রাসূলগণ আলাইনহিুস 

সালাতু ওোস সালায়ির িযিাো িুন্ন করা হে। আর এটিয়ক 

কনতপে িূখি এবং সুনবধাবােী তলায়করা সতয বয়ল তিয়ন ননয়েনিল। 
তারা এটিয়ক তায়ের সুনবধা িানপ্তর জনয এবং তায়ের নবরুয়দ্ধ 

নজহাে করার নসাঁনড় নহয়সয়ব গ্রহণ কয়রনিল। আর তস সায়ে তায়ের 

নবরুয়দ্ধ যুয়দ্ধর বযাপায়র নিল তুনকি  এবং নিশরীেয়ের উৎসাহ 

িোন। সুতরাং নফতনা এবং যুয়দ্ধর িধয তেয়ক যা হওোর তাই 

হয়লা। নিশরীে ও তুনকি  বসনযয়ের সায়ে যারা নিল তায়ের ও সা‘উে 

পনরবায়রর িয়ধয নহজায়য ও নজয়ে ১২২৬ নহজরী সাল তেয়ক 

১২৩৩ নহজরী সাল পযিন্ত েীর্ি সাত বির যুদ্ধ সংর্টিত হয়েনিল। 
এয়ত কখয়না এক পয়ির নবজে হত কখয়না অনয পয়ির, এই সাত 

বিয়রর িনতটি বির নিল যুদ্ধ ও সংগ্রায়ির হক এবং বানতয়লর 

বসনযয়ের িায়ঝ। 
সারকো হয়ে: ইননই হয়েন শাইখ িুহাম্মাে ইবন আব্দুল 

ওহ্হাব রাহিাতুল্লানহ আলাইনহ। নতনন আল্লাহর েীনয়ক িনতষ্ঠা 
করা, িানুষয়ক আল্লাহর তাওহীয়ের নেয়ক পে-ননয়েিশ করা এবং তস 

তিয়ি িানুষ তয সব নবে‘আত এবং কুসংস্কার জাতীে যা নকিু 

িয়বশ কনরয়েনিল তসগুয়লা হয়ত বাধা িোন ইতযানের জনয কাজ 

কয়রনিয়লন। নতনন িানুষয়ক হক তিয়ন ননয়ত বাধয করা, তায়েরয়ক 

বানতল নবষে তেয়ক ননয়ষধ করা, তায়েরয়ক সৎ কায়জ আয়েশ এবং 
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তায়েরয়ক অসৎ কাজ হয়ত ননয়ষধ করার তিয়িও ভূনিকা 

তরয়খনিয়লন। 
এটি হয়ে শাইখ রহিাতুল্লানহ তা‘আলা আলাইনহর োওোয়তর 

সারকো। আর আকীোর তিয়ি নতনন সালায়ফ সানলহ এর পয়েই 

নিয়লন। নতনন আল্লাহর উপর ঈিান রাখয়তন এবং তার পনবি 

নািসিূহ ও গুণাবলীর বযাপায়রও, নতনন তাাঁর তফয়রশতায়ের 

সম্পয়কি  ঈিান রাখয়তন, তাাঁর রাসূলয়ের সম্পয়কি , তাাঁর নকতাব 

সম্পয়কি , আনখরাত নেবস সম্পয়কি  এবং তাকেীয়রর ভায়লা-িয়ন্দর 

সম্পয়কি ও ইসলায়ির ইিািগয়ণর িত কয়রই নতনন ঈিান রাখয়তন। 
আল্লাহর তাওহীে এর তিয়ি ও তাাঁর ইবােয়তর তিয়ি ইখলায়সর 

(একননষ্ঠতার) বযাপায়র। আল্লাহ তা‘আলার নািসিূহ এবং 
গুণাবলীর বযাপায়রও নতনন ঈিান রাখয়তন, তযিনটি আল্লাহ 

সুবহানাহু ওো তা'আলার জনয িয়যাজয, নতনন আল্লাহর 

নসফাতসিূহয়ক নননিে করয়তন না এবং িাখলুয়কর সায়ে 

আল্লাহয়ক সােশৃযও িোন করয়তন না। আর পুনরুনত্থত হওো, 
পুরস্কার ও শানস্ত, নহসাব-ননকাশ হওো ও জান্নাত-জাহান্নাি, 

ইতযানে অনযানয বযাপায়র ঈিায়নর তিয়ি নতনন তা-ই বলয়তন যা 
সালায়ফরা বলয়তন, তযিন: ননিে ঈিান হয়ে কো এবং কাজ, 

যা বৃনদ্ধ পাে এবং হ্রাস হে, তা আনুগয়তযর িাধযয়ি বৃনদ্ধ পাে 

এবং গুনায়হর কারয়ণ কয়ি যাে বা হ্রাস হে। এগুয়লাই নিল তার 

(রহিাতুল্লানহ আলাইনহ) আকীো। সুতরাং নতনন সালায়ফর পে 

(িানহাজ) ও আকীোর উপয়রই নিয়লন, কো ও কায়জ, নতনন 

কখয়নাই তায়ের পে হয়ত বাইয়র যাননন। আর না তার আকীোর 

তিয়ি তকায়না আলাো িাযহাব নিল, না তকায়না পে-পন্থা নিল। 
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বরং নতনন সাহাবী ও ইহসায়নর সায়ে তায়ের অনুসরণকারী 

তানব‘ঈগণ তো সালায়ফ সানলয়হর পয়েই নিয়লন। আল্লাহ তায়ের 

সকয়লর উপয়রই রাযী-খুশী হয়েয়িন। 
নতনন নজে ও তার আয়শপায়শর এলাকাগুয়লায়ত এটাই িচার 

কয়রনিয়লন এবং এর নেয়কই োওোত নেয়েনিয়লন। তারপর নতনন 

যারা অস্বীকার কয়রনিল এবং এগুয়লায়ক নবয়দ্বষিূলকভায়ব এনড়য়ে 

যানেল, তায়ের নবরুয়দ্ধ নতনন নজহাে ও লড়াই কয়রনিয়লন, 

যতিণ না আল্লাহর েীন নবজেী হে এবং সয়তযর জে হে। 
অনুরূপভায়ব নতনন নিয়লন তসই পয়ের উপয়র, তয পয়ে িুসনলিরা 
আল্লাহর পয়ে োওোত নেয়েনিয়লন, বানতয়লর নবয়রানধতা 
কয়রনিয়লন, সৎ কায়জর আয়েশ ও অসৎ কায়জর ননয়ষধ 

কয়রনিয়লন। উপরন্তু শাইখ এবং তার সহয়যাগীরা িানুষয়ক হয়কর 

নেয়ক ডাকয়তন, তায়েরয়ক এটা তিয়ন ননয়ত বাধয করয়তন, 

তায়েরয়ক বানতল তেয়ক ননয়ষধ করয়তন এবং তায়েরয়ক বানতয়লর 

তিয়ি িনতয়রাধ করয়তন। তায়েরয়ক ওগুয়লা করয়ত ননয়ষধ 

করয়তন, যতিণ না তারা তসটায়ক পনরতযাগ কয়র। ঠিক 

অনুরূপভায়ব নতনন িয়চষ্টা চানলয়েনিয়লন নবে'আত এবং 
কুসংস্কারয়ক রুয়খ তেোর তিয়ি, যতিণ না আল্লাহ সুবহানাহু ওো 
তা'আলা তার োওোয়তর িাধযয়ি তসগুয়লায়ক পনরপূণিভায়ব েরূ 

কয়র নেয়েনিয়লন। সুতরাং নতনটি কারণ, যা ইয়তািয়ধয উয়ল্লখ 

করা হল, এগুয়লাই হয়ে তার সায়ে এবং িানুয়ষর িয়ধয শত্রুতার 

কারণ। তসগুনল হয়ে: 

িেিতুঃ নশরকী কায়জ বাাঁধা িোন করা এবং িানুষয়ক খায়লস 

তাওহীয়ের নেয়ক আহ্বান করা। নদ্বতীেতুঃ কুসংস্কার ও নবে‘আতয়ক 



 

 

 

39 
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবু্দল ওয়াহহাব: তাাঁ র জীবনী ও দাওয়াহ 

 

নননষদ্ধকরণ, তযিন: কবয়রর উপয়র স্থাপনা ননিিাণ, কবরসিূহয়ক 

নসজোর স্থায়ন পনরণত করা ও অনুরূপভায়ব জন্ম নেবস পালন 

করা, তয সিস্ত নবষেগুয়লা সুনফয়ের িধয তেয়ক একটি েল 

আনবষ্কার কয়রনিল। তৃতীেতুঃ নতনন িানুষয়ক সৎ কায়জর আয়েশ 

নেয়তন এবং তায়েরয়ক সৎ কাজ করয়ত শনি িয়োয়গ বাধয 

করয়তন। সুতরাং তয সৎকাজয়ক অস্বীকার করত যা আল্লাহ তার 

উপয়র ওোনজব কয়রনিয়লন, তায়ক নতনন বাধয করয়তন শনি দ্বারা 

এবং নতরষ্কার করয়তন যতিণ না তস তা পনরতযাগ কয়র। এবং 
নতনন িানুষয়ক অসৎ কাজ তেয়ক ননয়ষধ করয়তন, তায়েরয়ক 

অসৎকাজ হয়ত বাধা িোন করয়তন, এবং হেসিূহ কায়েি 

করয়তন, িানুষয়ক হয়কর তিয়ি বাধয করয়তন, তায়েরয়ক বানতল 

তেয়ক বাধা িোন করয়তন এবং এর িাধযয়িই হয়কর বনহুঃিকাশ 

র্য়টনিল, তা িনড়য়ে পয়ড়নিল, বানতল ধ্বংস এবং নবনষ্ট হয়েনিল। 
আর িানুষ তখন উত্তি পয়েই অবস্থান করয়ত োকল এবং তারা 
তখন অনবচল িানহায়জর উপর অবস্থান করয়ত োকল তায়ের 

বাজারসিূয়হ, িসনজেসিূয়হ এবং অনযানয সকল অবস্থান ও 

অবস্থায়তই। 
তায়ের িয়ধয তকান রকি নবে‘আত তেখয়ত পাওো তযত না, 

তায়ের তেয়শ তকায়না ধরয়নর নশরক নবেযিান নিল না এবং তায়ের 

িধয তেয়ক তকায়নারূপ অনযায়ের বনহুঃিকাশ র্টত না। বরং তয 

বযনি তায়ের অঞ্চল তেয়খনিল, তায়ের অবস্থা তেয়খনিল এবং তয 

অবস্থার উপয়র তারা নিল তা িতযি কয়রনিল, তস সালায়ফ 

সায়লহীয়নর অবস্থার কো স্মরণ করয়ত পারত এবং তারা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওো সাল্লায়ির যুয়গ যার উপয়র নিল এবং তার 

সাহাবীয়ের যুয়গ এবং ইহসায়নর সায়ে তায়ের অনুসারী তায়বেীয়ের 
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যুয়গ, তো নতনটি িাধানয িাপ্ত যুয়গর িয়ধয (তা স্মরণ করয়ত 

পারত)। আল্লাহ তায়ের উপর রহিত করুন। সুতরাং িানুয়ষরা 
তায়ের জীবন চনরয়তর উপয়রই নিল, তায়ের িানহাজয়ক গ্রহণ 

কয়রনিল, এটার উপয়র বধযি ধারণ কয়রনিল, তার িয়ধযই িয়চষ্টা 

অবযাহত তরয়খনিল এবং তস পয়েই যুদ্ধ কয়রনিল। নকন্তু যখন 

নকিুটা পনরবতি ন তেখা তেে তশয়ষর নেয়ক এয়স শাইখ িুহাম্মাে 

িারা যাওোর তবশ নকিু সিে পয়র এবং তার অনধকাংশ সন্তান ও 

সহয়যাগীয়ের িৃতুযর পয়র, আল্লাহ তায়েরয়ক রহিত করুন। নকিুটা 
পনরবতি ন হয়েনিল, তখন পরীিা তনয়ি আয়স এবং েেুিশা তনয়ি 

আয়স তুনকি  নিশরীেয়ের িাধযয়ি। আর এ কোর সতযতা 
িোনকারী আল্লাহর বাণী: “আল্লাহ তকায়না কওয়ির অবস্থার 

পনরবতি ন কয়রন না, যতিণ না তারা তায়ের ননয়জয়ের পনরবতি ন 

র্টাে।” [আর-রা‘ে, আোত: ১১] আিরা আল্লাহ তা‘আলার কায়ি 

িােিনা কনর, নতনন তায়ের উপয়র তয নবপে এয়সনিল তা তযন 

তায়ের গুনায়হর কাফফারা বাননয়ে তেন। তায়ের িযিাো এবং 
শাহােত ননসব কয়রন যারা তায়ের িয়ধয ননহত হয়েনিল, আল্লাহ 

তায়ের উপর রহিত করুন এবং সন্তুষ্ট তহান। এবং অবযাহতভায়ব 

তায়ের এ োওোত -আলহািেনুলল্লাহ- িনতনষ্ঠত এবং িসানরত 

আিায়ের আজয়কর এই নেন পযিন্ত। ননিে নিশরীেরা নজয়ে তয 

তগালয়যাগ সৃনষ্ট কয়রনিল, তারা তসখায়ন যায়েরয়ক হতযা করার 

হতযা কয়রনিল এবং যা ধ্বংস করার তা ধ্বংস কয়রনিল। তয়ব তা 

িাি কয়েকটি বিরই স্থানেত্ব তপয়েনিল। এরপয়র পুনরাে োওোত 

িনতনষ্ঠত হে, তা িনড়য়ে পয়ড় এবং পাাঁচ বির পয়রই উি 

োওোত ননয়ে উত্থান র্য়ট ইিাি তুনকি  ইবন আব্দুল্লাহ ইবন 
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িুহাম্মাে ইবন সা‘উে রহিাতুল্লানহ আলাইনহর। সুতরাং নতনন 

োওোত তসখায়ন এবং তার আয়শপায়শর অঞ্চয়ল িনড়য়ে তেন এবং 

আনলিগণ নজয়ে িনড়য়ে পয়ড়ন। এবং নতনন তসখান তেয়ক তয 

সিস্ত তুনকি  এবং নিশরীেরা নিল, তায়েরয়ক তবর কয়র তেন। 
তায়েরয়ক নতনন নজে, তার আয়শপায়শর গ্রািগুয়লা এবং শহরগুয়লা 

হয়তও নবতানড়ত কয়রন। আর এরপয়র ১২৪০ নহজরী সায়ল 

োওোত িসানরত হে। 
আে-নেরইেযাহ শহয়রর ধ্বংস ও আয়ল সা‘উে বা সা‘উে 

পনরবায়রর রাজত্ব নবনষ্ট হয়ে পয়ড় ১২৩৩ নহজরীয়ত। সুতরাং 
তখন িানুষ নজয়ে এক নবশৃংখলা, নফতনা ও লড়াইয়ের িয়ধয পয়ড় 

যাে। যার বযানপ্ত ১২৩৪ নহজরী তেয়ক ১২৩৯ নহজরী পাাঁচ বির 

পযিন্ত নিল। এরপয়র ১২৪০ নহজরীয়ত িুসনলিয়ের একটি েল নজয়ে 

জিা হে ইিাি তুনকি  ইবন আবেলু্লাহ ইবন িুহাম্মাে ইবন সা‘উে 

এর তনতৃয়ত্ব। তসখায়ন হক িনতনষ্ঠত হে, আয়লিগণ নবনভন্ন গ্রাি ও 

শহয়রর উয়েয়শয নানা নচঠিপি তলয়খন এবং তারা িানুষয়ক 

উৎসাহী কয়র ততায়লন। আর তায়েরয়ক আল্লাহর েীয়নর নেয়ক 

আহ্বান জানান। তখন নফতনা ননবিানপত হে, যা তায়ের িয়ধয েীর্ি 
যুয়দ্ধর ফয়ল এয়সনিল, যার নপিয়ন নিল নিশরীে তসনাবানহনী এবং 

তায়ের সহচরয়ের হাত। এভায়বই যুদ্ধ-নবগ্রহ এবং নফতনা ননুঃয়শষ 

হয়ে যাে, যা ঐ যুদ্ধসিূয়হর নপিু ননয়ে এয়সনিল এবং তার অনি 

ননবিানপত হে। আল্লাহর েীন িনতনষ্ঠত হে এবং িানুষ এরপয়র 

পুনরাে তা‘নলি, পেননয়েিশনা, োওোত এবং আল্লাহিুখী করয়ণর 

কায়জ বযস্ত হয়ে পয়ড়। এিননক পানন তার আপন িবায়হ নফয়র 



 

 

 

42 
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবু্দল ওয়াহহাব: তাাঁ র জীবনী ও দাওয়াহ 

 

আয়স, িানুষও তায়ের পূয়বির অবস্থাে নফয়র আয়স, তয অবস্থাে 

তারা শাইয়খর জািানাে, তার িািবৃন্দ, সন্তান-সন্তনত এবং তার 

সহয়যাগীয়ের জািানাে নিল। আল্লাহ তায়ের সকয়লর উপর সন্তুষ্ট 

তহান এবং রহিত বষিণ করুন! এই োওোত অবযাহত রয়েয়ি 

১২৪০ নহজরী সাল তেয়ক ননয়ে আিায়ের আজয়কর নেন পযিন্ত, 

আলহািেনুলল্লাহ। সা‘উে পনরবার, শাইয়খর পনরবার এবং নজয়ের 

আনলিগণও এয়ক অপরয়ক িনতনননধরূয়প তরয়খ যায়েন। অেযাবনধ 

সা‘উে পনরবার এয়ক অপরয়ক রাজত্ব, আল্লাহর নেয়ক োওোত 

এবং আল্লাহর পয়ে নজহায়ের তিয়ি িনতনননধ ননযুি কয়র 

চয়লয়িন। 
এভায়ব আনলিগণও তায়ের এয়ক অপরয়ক আল্লাহর নেয়ক 

োওোত এবং তার নেয়ক পেননয়েি য়শর তিয়ি, িানুষয়ক হকিুখী 

করার তিয়ি িনতনননধ নহয়সয়ব তরয়খ যায়েন। তয়ব হারািাইন 

শরীফাইন তস নে রাষ্ট্র বযবস্থা তেয়ক তবশ নকিুনেন নবনেন্ন নিল। 
এর পরবতীয়ত এ ে‘ুটি ১৩৪৩ নহজরীয়ত তায়ের তনতৃয়ত্ব আয়স 

এবং ইিাি আবেলু আনজজ ইবন আব্দুর রহিান ইবন ফেসাল 

ইবন তুনকি  ইবন আব্দুল্লাহ ইবন িুহাম্মাে ইবন সা‘উে রহিাতুল্লানহ 

আলাইনহ হারািাইন স্বীে েখয়ল ননয়ে তনন। আলহািেনুলল্লাহ! 

এরপর তেয়ক আজ পযিন্ত এ েটুি স্থান এই রায়ষ্ট্রর আেত্তাধীন 

রয়েয়ি। 
সকল িশংসা আল্লাহর জনয, আিরা িহা িতাপশালী ও 

সম্মাননত আল্লাহ তা‘আলার কায়ি িােিনা কনর, নতনন সা‘উে 

পনরবার, শাইয়খর পনরবার এবং িুসনলিয়ের আনলিয়ের িধয 
তেয়ক যারা এখয়না পৃনেবীয়ত -তহাক এ তেয়শ অেবা বাইয়রর তেয়শ- 
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জীনবত রয়েয়িন, তায়ের নবচুযনতগুয়লা সংয়শাধন করুন! আর 

তায়েরয়ক তত নফক োন করুন তয কাজ আল্লাহয়ক সন্তুষ্ট কয়র তার 

জনয। এবং নতনন তযন িুসনলি আনলিগণনয়ক সংয়শাধন কয়রন 

তারা তযখায়নই োকুক না তকন। িয়তযকয়ক তযন নতনন হয়কর 

বযাপায়র সাহাযয কয়রন। তায়ের িাধযয়ি বানতল তযন পরাভূত হে। 
আর আল্লাহ তা'আলা আরও তত নফক োন করুন তহোোয়তর পয়ে 

আহ্বানকারীয়ের, তারা তযখায়নই োকুক না তকন, আল্লাহ তায়ের 

উপয়র তয োনেত্ব নেয়েয়িন তা পালয়নর তিয়ি। আিায়েরয়ক এবং 
তায়েরয়কও নতনন নসরাতুি িুস্তাকীয়ির পে িেশিন করুন! 

হারািাইন শরীফাইন, তার সংনেষ্ট স্থানগুয়লা এবং িুসনলিয়ের 

সকল অঞ্চলসিূহ তহোোত, েীন, আল্লাহর নকতাব ও নবী 
আলাইনহস সালাতু ওোস সালায়ির সুন্নাহর িনত সম্মান করার 

দ্বারা আবাে কয়র নেন। আর নতনন তযন সকলয়ক এেটুি নবষয়ের 

গভীর জ্ঞান, আাঁকয়ড় ধরার তত নফক, এয়ের উপয়র বধযি ধারন, 

এর উপয়র টিয়ক োকা, এর কায়ি ফেসালা চাওোর তসই 

নন‘আিত োন কয়রন, যতনেন না আল্লাহ তা'আলার সায়ে তায়ের 

সািাৎ হে। ননিেই নতনন সকল নকিুর উপর িিতাবান এবং 

উত্তর িোয়ন যোেি উপয়যাগী। শাইয়খর পনরচে, তার অবস্থা, 
তার োওোত, তার সহয়যাগীবৃন্দ ও তার শত্রুয়ের সম্পয়কি  যা 

বণিনা করা সম্ভব হল, তা এ পযিন্তই। আল্লাহর কায়িই সাহাযয 

কািনা কনর। তাাঁর উপয়রই ননভি রতা, আর সুউচ্চ সুিহান আল্লাহর 

তত নফক এবং শনি িাড়া আর তকায়না শনি বা উপাে তনই। আর 

সকল রহিত, শানন্ত ও বরকত বনষিত তহাক আল্লাহর বান্দা ও 

রাসূল আিায়ের নবী এবং আিায়ের ইিাি িুহাম্মাে ইবন 
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আব্দুল্লাহর উপর, তার পনরবায়রর উপর, তার সাহাবীয়ের উপর, 

যারা তার পয়ে চয়লয়িন এবং তার তহোোত দ্বারা তহোোতিাপ্ত 

হয়েয়িন তায়ের উপর। আর নবশ্বজগয়তর িনতপালক আল্লাহর 

জনযই সকল িশংসা। 



 

 

 


